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köszönjük
A MAGYAR 

KARÁCSONYT
Szent karácsony ünnepe a vi

lágnak legszebb ünnepnapja.
Innepi hangulat áhítatában, a 

magyar sorstól niegedzett szi
künkkel és szemünkkel tekin
tünk fel a bethlehemi csillagra. 
És mikor az égre nézünk, mint 
: ének zeng kérésünk a ma

gyarok Istenéhez, hogy ez a 
csillag nekünk is megmutassa 
az utat, a boldog magyar jö
vendő útját, amely — bízunk 
és hisszük — a magyar boldog
éhoz, a magyar remény be- 

eliesüléséhez vezet.
De tudnunk kell azt is, hogy 

• z az ui magyar ut, amely ezer 
é. i n át rögös volt, de a küzde- 
i m a harc és az Istenbe veteit 
-.•t átvezetett bennünket minden 
vészen és viharon. De nem elég, 
vagy csak vakon rábízzuk sor

inkát a most tomboló lángten
geren száguldó kocsi paripáira, 
-.anem fanatikus hittel. Istenben 
tizva és dolgozva kell magunk
nak is mindent megtenni.

Hiszünk rendületlenül a győ
zelmünkben és bármi vár még 
ránk, szívesen vállaljuk, mert 
Istenért és a Hitért, a nemzetért 
szenvedünk és ezért szenvedni 
’ posztos.

A Muiavidék hű magyar vend 
népe is érzi, hogy a sok meg
próbáltatás után ünnepeljük 
sten hónak születését, harmad

szor. újra a magyar sorsközös- 
'-egben. s megtanultuk újra, hogy 
J magyar szeretetnél nincs 
•szintébb és szebb a vi
lágon.

Testvér mindenki, aki e 
magyar földön őszintén.

- < sületesen szolgálja e 
ha^át. akármilyen nyelven is 
énekli a betlehemi jászol mel- 
■et a pásztorok énekét.

A magyar vend nép igaz ma- 
9 ír érzéstől áthatva, szerető 
és hősies lélekkel ünnepel 1943 

•' tcsonyónak ünnepén és 
mindnyájan hálatelten 
''bszönjük. hogy meg- 
udiad nekünk Úristen 
11 magyar karácsonyt.
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Muraszombat karácsonyi gyertyács- 
kái kigyulladnak, hogy hirdessék a 
Megváltó születését, hitet tegyenek 
arról, hogy az újjászületésnek, meg
váltásnak. feltámadásnak kiindulása 
a lét. megindulása a születés. Mura
szombat karácsonya ma igen fényes 
annak ellenére, hogy a karácsonyfa 
talán külsőleg nem mindenben mu
tatja ezt. Fényes azért mert a meg
értő szeretet lángja teszi fényessé. 
Nem azok az adományok mutatják 
a szeretetet. amit a polgárság megér
tő jószive juttatott a szegényeknek, 
hanem az a lélek, amely át tudja 
érezni a nyomorúságot, amelynek 
ereje kosziét arra, hogy adjon annak, 
akinek a sorsa talán ugv alakult, hogy 
a szeretet nagy napján nem tud csa
ládja számára gondoskodni még a 
mindennapiról sem

A békesség napján csak egy érzés 
tölthet el bennünket, a szeretet, amely
nek forrása és elindítója a karácsony. 
Tiszta örömnek, a megváltás erejé
nek gyűjtőlencséje. mc’ynck sugárzá
sa életünk alapjául szolgál. Lehet-e 
nagyobb örömünk most, amikor a vi
lág szörnyii erői összecsapnak fejünk 
felett, a társadalom szeretetének hir
detésén kívül a szelidfénvü karácsony 
fa alatt. A végtelen orosz pusztasá
gon csontig hatolo szélben testvéreink 
milliói talán minden percben a halált 
várják és ez az áldozat teszi lehető
vé számunkra, hogy mi itt meggyujt- 
hatjuk a karácsonyfa villogó fényeit 
és hitet tehetünk egymás iránti szerete- 
tünkről. Áldott legyen az Urnák szent 
neve azért, hogy itt lehetünk, áldott 
legyen a gyermek Jézus, akinek szü
letése a világ számara minden évben 
hirdeti a békességet és a jóakaratot.

Muraszombat lakosságának az a 
társadalmi része, amelynek szorgalma, 
sorsa megengedte, hogy adakozzék, 
adott jó szivéből, kényszer nélkül, 
mert érzi, hogy abból adott, vissza, 
amit neki a jó isten adott. És mégis 
dicséret és hála illeti meg érte, mert 
a mai nehéz időben mindenki szá
mára megnehezült az élet és csak a 
közösségért hozott áldozat lehet az. 
ami békességei és nyugalmat jelent
het a lélek számára.

Lipics József városbiró úrral, aki
nek szive és szeretete olyan sokszor 
nyilatkozott meg az elesettek irányá
ban, felkerestünk mindenkit, akiről 
éreztük, hogy érzi az idők parancs
szavát és kopogtatásunkra mindenütt 
a szeretet és megértő jóakarat világa 
gyulladt ki. Köszönet illeti községünk 
minden tehetős polgárát, akik igye
keztek adományaikkal szegényeink 
karácsonyát bensőségesebbé tenni. 
Érzem, hogy szeretetük egy nagy csa
láddá fűzte össze ezt a sokat szen
vedett vidéket, de tettük hitet és bi
zalmat jelent mindannyiunk számára, 
akiket születése, élete, vagy sorsa 
idehozott, hogy testvérük legyen és 
a karácsonyi újjászületés szent misz
tériumát velük együtt élje át.

karácsony . . .
Imre főjegyző

Édes Testvérem, szent Karácsony 
ünnepén arra kérlek Téged, hogyha 
szivedben ellenséges indulatot táplált 
és indított meg emberi sorsod gondolj 
a Megváltóra. Amikor elmondod az 
Ur imádságát, legyen ez a szó szá
modra a legtöbbet jelentő, hogy bo
csásd meg a mi vétkeinket, miképen 
mi is megbocsátunk azoknak, akik 
ellenünk vétkeztek. Szeresd azt az 
életet, amit a sors neked adott, mert 
talán a megpróbáltatás az. amelyen 
keresztül az örökélet számodra való
ság lehet. „Legyen meg a Te akara
tod" mondja imádságunk, s aki át 
tudja érezni ennek a kijelentésnek 
súlyosságát és roppant nagy erejét, 
az nemcsak a maga karácsonyát, ha
nem minden ember karácsonyát fé
nyessé tudja tenni. A mai napon 
mindnyájunk számára a békességet 
és szeretetet irta elő az Ur kegyelme 
és örvendezzünk mindnyájan, mert 
az Ur nekünk Megváltót adott, akinek

születése immár ezer esztendők óta 
jelenti ugyanazt a megújuló békessé
get és újjászületést, amelyet számunk
ra jelent. A szeretetet nem csupán han
goztatni akarjuk, de hisszük, hogy 
emberi gyengeségeinken túl csele
kedni és élni is tudjuk.

Legyen ez a szent karácsonyi ün
nep kiinduló forrása számunkra is az 
újjászületésnek, jelentsen számunkra 
ne csupán külső fényességet, hanem 
lelkiátalakulást, melynek ereje átvilá
gítja egész esztendőnket karácsonnyá, 
szeretettel élővé teszi hétköznapjain
kat. Annak számára, aki át tudja 
érezni ennek az ünnepnek igazi ér
telmét. aki gyermeki lélekkel tud örül
ni újjászületésének, maradandó lesz 
ez a háborús karácsony, a szabad 
otthon, békés szülőföld, áldozatos lelki 
közösség színhelyének karácsonyfája.

Ezektől a gondolatoktól áthatva ke- 
gyelemteljes ünnepeket kívánok Mu
raszombat nagyközség minden polgá
rának. Békességet és jóakaratot, mert 
ma és mindenkoron ez lehet a leg
jobb kívánság, amit igaz ember szív
ből, tiszta érzésből kívánhat 1

Körmenddel együtt Muraszombat magasabb 
lakbérosztályba való sorolását is kérte 

cfr. Tornyos György országgyűlési képviselő a parlamentben
A képviselőház egyik legutóbbi ülé

sén felszólalt a szomszédos körmendi 
kerület országgyűlési képviselője: dr. 
Tornyos György. Értékes törvényho
zási beszédében kitért Körmend és 
Muraszombat köztisztviselőinek nehéz 
helyzetére, amit az okozott, hogy e 
két jelentős járási székhelyt az utolsó 
lakbérosztályba sorolták. Alapos fel
készültséggel vázolta a iakbérosztályo- 
zásra vonatkozó rendelkezéseket és 
figyelemre méltó érvekkel támasztotta 
alá azt a kérését, hogy e két nagy
községet sorolják magasabb lakbér
osztályba. Muraszombattal kapcso
latban szószerint a következőket 
mondotta:

— Pártját keli azonban fognom 
Muraszombat községének is. amely a 
visszacsatolt Vendvidék székhelye, 
annak a Vendvidéknek a középpontja, 
amelynek lakossága vitéz Ltndvay 
Nándor képviselőtársam beszéde sze- 

1 rint sohasem volt hűtlen a magyar 
nemzethez, ezer esztendő alatt az 

1 egyetlen nemzetiség, amely sohasem 
i lázadt fel a magyarság ellen. A vend 
! vidéknek ez a középpontja. Muraszom
bat a megszállás alatt erős fejlődés
nek. lendületnek indult és középiskolái 
vannak, ugyancsak katonai állomás
hely. tehát erre a nagyközségre és 
járási székhelyre nézve is rendkívül 
sérelmes az utolsó lakbéroszfályba 
való sorolás.

o:

A katolikus papokat 
meggyilkolják a horvátországi partizánoki

Megdöbbentő hivatalos jelentés ér
kezett Horvátországból a partizáncsa
patok garázdálkodásával kapcsolat
ban A jelentés azt adja hírül, hogy 
a partizánok a katolikus papságot sem 
kímélik, sőt legújabban

40 katolikus papot is meggyil
koltak.

Ez a hir félreérthetetlenül megmu
tatja mindenkinek Tito partizánsere- 
gének kommunista beállítottságát, hisz, 
a katolikus papok meggyilkolására 
csak kommunista érzelmek adhattak 
okot. Köztudomású ugyanis, hogy a 
volt Jugoszlávia katolikus papsága min
denkor a délszláv gondolat hive volt.

Tilos a táncmulatság és a táncestély az ország 
egész területén

A belügyminiszter a nyilvános helyi- j a farsang tartamára is kiterjeszti. A 
ségekben tartandó táncmulatságokat rendőrhatóságok a legkivételesebb 
az egész ország területére már meg- esetekben sem adhatnak engedélyt a 
tiltotta. A miniszter most a jelenlegi ' farsang tartama alatt táncmulatság, 
viszonyok között az általános tilalmat vagy táncestély rendezésére.
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— Kedves előfizetőinknek és olva- 
sóinknak boldog karácsonyi ünnepe
ket kívánunk. A 
kiadóhivatal.

— Orvosi hir. 
belatinci körorvos 
ból leszerelt és ismét megkezdte 
rendelést.

— Hősihalált halt a napokban Vasz- 
kó László repülőzászlós. Takács Fe
renc pártosíalvai főjegyző sógora az 
orosz hadszíntéren.

— Muraszombat nagyközség elöl
járóságának felkésérére a nagyköz 
ség szegényei részére indított gyűjtés 
során befutott adományokat egyik ké
sőbbi számunkban hiriapilag nyug
tázzuk. A szerkesztőség.

— Dr. Kertész Endre boldog ün
nepeket kíván muraszombati bará
tainak és ismerőseinek. A mura
szombati uritársaság egyik eltávozott 
kedves alakjától kaptunk levelet. A 
levélben a következő üdvözlés tolmá
csolására kérnék fel bennünket: Mura
szombati ismerőseimnek és kedves 
barátaimnak boldog karácsonyt és 
boldogabb uj esztendőt kívánok. 
Kertész Endre dr. kir. jb. alelnök. 
Beszterce.

— A Muraszombati KaszinóEgye- 
sület közgyűlése. December 16-án 
délután tartotta a Muraszombati 
Kaszinó Egyesület év i rendes köz
gyűlését. amelyet választmányi ülés

szerkesztőség é.s

Dr. Saruga Rudolf 
katonai szolgálatá- 

a

i

előzött meg. A közgyűlést dr. Olajos 
József elnök szavai vezették be, majd 
a szokásos tárgysorozat kerüli sorra. 
Kiemelkedő volt dr. Lippai Vilmos 
gondos titkári jelentése, amelyben 
hangsúlyozta, hogy a kaszinónak alap
szabályaihoz hűen azon kell munkál
kodnia. hogy ez a vidék magyar 
maradjon és müveit legyen. Érdekes 
volt dr. Dsubán László könyvtáros
nak az a megállapítása, hogy a kaszinó 
könyvtárából mindössze 15 könyvet 
vettek kölcsön a tagok az elmúlt 
esztendőben. Nagy összeget költ az 
egyesület újságokra és folyóiratok 
járatására. A közgyűlésen kiegészítet
ték a tisziikart és az eltávozott tiszt
ségviselők helyett, főtitkár dr. Rhosóczy 
József kereskedelmi középiskolai igaz
gató, választmányi tag dr. Czegiédy 
Ferenc járásbirósági elnök, lett. Dr. 
Lippai Vilmos nagy elfoglaltságára va- 
ió hivatkozással lemondott a titkári 
tisztségről, az uj titkár dr. Nemecz 
János. — A közgyűlést baráti hangu
latú társasvacsora követte.

— Jól sikerült a muraszombat: 
elemi iskola növendékeinek kará
csonyi szinelőadása. Vasárnap dél
után az ideiglenes leventeoltl-------- —■
termét zsúfolásig megtöltő közönség 
előtt karácsonyi színdarabot adtak elő 
a muraszombati elemi iskola növen
dékei. A gyermekszereplők kedves 
játéka nagyon tetszett a közönségnek. 
Különösen a két kis főszereplő: Jezov- : 
sek Mária és Császár Cilii arattak | 
nagy sikert elfogulatlan mozgásukkal 
és feltűnően hibátlan kiejtésükkel. El
ismerés! érdemel a rendezés és a disz- 
letezés letményes megoldása is, ami ;

I
i

I
I

I

Városi MoziGalambos Mártonná és dr. Rhosóczy 
Józsefné tanítónők érdeme. A( szín
darabot jól össze válogatott kisérő 
műsor egészítette ki. Zárószavakat 
Simon Gyula igazgató mondott. Egé
szében megállapíthatjuk, hogy egyik 
legsikerültebb előadás volt az idén 
az elemi iskola karácsonyi délutánja.

— Vámosi Saáry Gyula képkiál- 
litása. Néhány nappal ezelőtt nyílott 
meg Vámosi Saáry Gyula festőművész 
képkiállitása a muraszombati kaszinó
ban. A kiállított gyűjtemény mindössze 
24 képből áll. de ez a 24 kép a neves 
muraszombati festő legjobb alkotásai 
közé tartozik. Laikus szemmel is meg
állapíthatjuk. hogy Saáry gyűjteménye 
a legmagasabb színvonalú az idei 
muraszombati tárlatok közül. Válto
zatossága és minden egyes kép gon
dos kiállítása külön is elismerést érde
mel. Hatásosa „Muraszombat vissza
tért' cimü olajfestmény, amelyet a 
nag'.község megvásárolt. A kiállítás-1 . . .
nak nemcsak rendkívül nagy erkölcsi. syek szamara juttatott ajándékért.

A Csáktornyái Gráner éj 
Teszler harisnya, kesztyű és köt-szé- 
vöti árugyár minden felszólítás nélkül 
a hadtest hadiárvái és hadiözvegyet 
része-e igen jutányos áron és rész
ben ajándékként feleségem rendelke
zésére bocsátott: 3 te. női kesztyűt 
és 21 te. és 8 pár női és gyermek
harisnyát. továbbá 128 db. női nadré 
got: ezen felül ajándékként 4 te. gyer
mekharisnyát, 29 pár téli gyermek
zoknit, kilenc pár téli férfizoknit, . aiő- 
mint 12pár női és gyermek téli kesztyű' 
Fenti cikkeket Zala-Vas-Veszprém és 
Sopron vármegyék szegénysorsu hadi
özvegyei és hadiárvái részére a Baj
társi Szolgálat ajándékaként szét fo
gom osztani. A Gráner és Teszler 
Cégnek ezen nemes cselekedetéért 
ezúton is köszönetemet és hálás e.- 
ismerésemet fejezem ki.

Vitéz Bakay Szilárd altábornagy, 
hadtestparnesnok.

•

— Kondor karikaturamüvész Mu
raszombatban tölti a téli hónapo
kat. Kondor László muravidéki szár
mazású karikaturamüvész nemrégiben 
megérkezett Muraszombatba, hogy itt 
töltse a téli hónapokat. A nagytehet- 
ségü művész nyáron Budapesten dol
gozott nagy sikerrel. Gyűjtemény, 
számos közéleti férfiú, színművész és 
más híresség karikatúrájával gazdi ’ 
godolt. Tavaszig itthon marad a kül
földön is jól ismert, világjáró művé.-;: 
majd valószínűleg isméi a fővárosba 
megy rajzolni. Mint mondta, nagyon 

■ árja már a bekét, mert ismét szere1 - 
külföldi körútra indulni. Kondor mura
szombati tartózkodása alatt is rajzo'J 
már néhány karikatúrát, valamenny ii 
nagy jellemző készséggel és jó meg
látással.

— Adományok a „Muraszombati csata
bőseinek emlékművére. A „Muraszomb 
csata” hőseinek emlékművére legutóbb a k - 
vetkező adományok érkeztek: Hüli Férc 
Budapest. Úri utca 45 szám 10 P. Pápics Ka
roly Muraszombat 5 P. Pondelek Iván Le 
háza 2 P. Sabján István MÉP kér. szervező
titkár Lendvavásárhely 10 P. Koczuván Ján s 
ny. igazgaíó-tanitó Alsólendva 3 P. Lend" av .- 
sárhely és Vidéke Hitelszövetkezet 2ü P. Hah- 
Henrik Bcdohegy 20 P. Kováts Károly Zc?: 
ev. lelkész Felsőcsalogány 5 P. Kühár Peren 
kereskedő Muraszombat 100 P. Rajbár József 
Muraszombat Arany János utca 4 szám 5 
Landy Ferenc Tótkeresztur 6 P. Sbüii Alajos 
fényképész Hegyszoros 3 P. Küpl -n Mátyás 
Tótkeresztur 2 P. özv. Plochl Jánosné Kbe-- 
szombat 5 P. Háhn Izidor Muraszombat 10t;

hanem anyagi sikere is van. mert 
i valamennyi képre akadt vevő.

I
hon nagy- •
Lit-x__ x._ 1

mnb voüixmí
Értesítem nagyérdemű üzletfeleimet, 
hogy leszereltem és január 1-töl ismét 
rendelkezésükre állok. Egyben kellemes

Dec. 2ö-én, Nagykarácsony lo 17 és 19. 0 0 
26-án. vasárnap 11.15. 15. 17 é.s 19.3ű a 

27-én. hétfőn )9 .a’
Németül beszélő svájci filmrctnek:

Édesapám
Mégtalálja az utat mindenki szívókéi- a 

lelki élményt nyújtó művészi film.

December 30-án, csütörtökön 19. (u
31-én. Szilveszterkor 18

Január 1-én, Újévkor 11.15 és 15

0.
C-.
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Tolnay Klári. Rajnay Gábor. Bilicsi l'iva : 

Makláry Zoltán. Hidvéghv Valéria stb.

A hadtestparancsnok köszöneté 
a Csáktornyái Gráner és Teszler 
gyárnak a hadiárvák és hadiözve-IM rendelkezésükre állok. Egyben kellemes á 3

I Karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet ■ z 
kíván I ; éI Kolossá foto |h 

i Muraszombat l;z

i

.r-VX . Ví

— Háztartási tanfolyam fejező
dött be Battyándon. A földművelési 
minisztérium által rendezett háztartási 
tanfolyamnak vasárnap tartotlák záró
vizsgáját a battyándi iskola szépen 
feldiszitett termében. Miniszteri vizsga
biztosként vitéz Lindvay Nándor 
országgyűlési képviselő elnökölt, meg
jelent a vizsgán dr. Olajos József já
rási főszolgabíró is. A 32 hallgató a 
lelted kérdésekre alapos felkészültség
ről tanúskodó válaszokat adott. Záró
beszédet vitéz Lindvay Nándor mon
dott. Figyelmeztette a hallgatókat a 
magy ar-vend leányok hazafias köteles
ségeire és becsületes helytállására 
buzdította őket a mai nehéz időkben 
a férfiak oldalán. — A miniszteri 
vizsgabiztos és a vendégek végül a 
tanfolyam növendékeinek kiállítását 
tekintették meg.

— Gimnázium-Kereskedelmi 9:2 
(3:2). A két muraszombati középiskola 
labdarúgócsapata vasárnap vívta meg 
idei mérkőzését a helyi diák-labda
rugó elsőségért. A mérkőzésnek külö
nös érdekességei kölcsönzött, hogy 
mindkét iskola csapatában több aktív 
labdarugó játszott. A mérkőzést meg
érdemelten nyerte meg a gimnázium, 
a gólarány azonban túlzott, hisz 6 
gól az utolsó negyedóráben esett, az
után. hogy a kereskedelmi hajszái 
hijján kiegyenlített, ami pedig kétsé" 
gessé tette volna a gimnázisták győ
zelmét. A gimnázisták nagyon szép 
akciókat hozlak össze, okosan játszot
tak. a kereskedelmisták inkább erőn
létükkel jeleskedtek. A mezőnyből 
kiemelkedett a Kercsmár-Gorcsán-Des- 
kovits II gimnázistafedezetsor. a véde
lemben Toplak, a csatársorban Cve- 
tics jeleskedett. A kereskedelmi csapa
tának legjobbjai Wolf és Bencik vol
tak. A gólokat Gorcsán (3), Fábián (2), 
Cvetics. Vadnál, Sütő és Toplak, illetve 
Ősze (2) lőtték.

l
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iVwnefi- frányé/

TVNGSRAM
Erű -feni nagyérdemű üzletfeleimet, 
hogy december 29-én Rákóczi Ferenc 
u. 2. szám alá költözködöm műhelyem
mel - Kellemes Karácsonyi ünnepeket 

és Boldog Újévet kíván

M^lamár Lajos
cipészmester

MURASZOMBAT

iz I jartEstiilEt közleményei
Bélést utaltak ki a férfi és nőisza- 

bók részére. Átvehető a kiutalt áru 
az ipartestületnél a hivatalos órák, 
alatt, délelőtt 9-től 1 óráig.

*
A Muraszombati Járási Ipartestül^ 

elöljárósága boldog karácsonyi ünne
peket kíván az ipartestület tagjainak

r
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karácsonyi levél
Kedves 
Barátaim!

A Ma reggel fiatal I
* fenyőfával meg- | 

rakott szekér jött \ 
velem szemben az I 
utón. Ahogy el- ' 
néztem az egy- !

M-a boruló karcsú hajtásokat, a ! 
.zeiedö karácsony hírnökeit, furcsa I 

ÁÁongás lopódzott beiém. Eszembe \ 
'■ ott: még néhány nap és a harma- ' 
7k ' karácsonyt ünneplem Veletek.

emberi összetartozás, szeretet lég- i 
7eoó ünnepét. Es még egyszer sem I 

. i’. tskedfem karácsonyi ajándékkal 
\ektek, pedig oly sok jót kaptam a 

om ünnep közt eltelt időben Tő- 
■Ák. Szeretet. kedvességet, meybe-' 

sülést, tanítási. A haza iránti hűség I 
As áldozatkészség általam még soha
sem tapasztalt távlatait nyitották meg ; 
t lőttem, megtanítottatok a kétkezi 
munka igazi értékelésére és arra, 
nogg egymás munkájának meghű

lése, nemcsak elméletben, hanem 
gyakorlatban is megteremtheti a 

.. mölesözö társadalmi munkát ered
ményező egy üttmüködést.

Mindezért nem nyújthattam mást, 
it őszinte barátságot. Most sem 

.üídiietek Nektek többe! (mit is adhat
nék), hanem isme: kérek Tőletek. ; 
szeretném. Barátaim, ha a szent esté- 

néhány percei nekem áldoznátok, 
V'zös emlékeink melegénél lélek- 

egymás melleti ülve a szeretet 
rőkzőld fája mellett, együtt kérnénk 
z Istentől áldott hazánk szebb jöcő- 

t a benne a becsülettel dolgozó 
nberek megérdemelt boldogulását. : 

Az ima után pedig a karácsony este
< ghitt hangulatában maradjon 

a szivünk néhány percre együtt 
: gyszerű, falusi kis szobák
ra. akármelyik zugában lakunk is 

déknek. elevenítsük fel közös 
élményeinket és beszélgessünk csak l 
el smét arról, hogy umit tapasztal-1 
unk, ami körülöttünk történt, vájjon 1 
zí eredményezi-e, amit mindnyájan 

cárunk a jövőtől?
%

í imlékeztek-e meg Hushagyókeddre?Soha- 
'■ m felejtem el, éppen egyik muravárhelyi ' 
,azda szobájában ültünk és arról beszél- I

- km Veletek, hogy a vidékünk boldogu-
aa magyar hazaban nem elég a Ti 

' ges magyarságtok, hanem fiatokat, leá-
- ajtókat is meg kell nyernetek a magyar

lem számára. Fegyelmezett, katonás 
szellemű, képzett ifjúságra van szükségünk, 
mer. ők hordozzák magukban a jövendőt. ' 

•lagas, izmos fiatalember állított be ekkor ;
a rajaival közénk. Fején a battyánfalvai 

mezőgazdasági iskolások zöld sapkája, ar
ai az éppen az imént megtett kerékpárút I 

eir.ia Önérzetesen álioft elénk, levente üd- !
' ’se‘köszöntött és illemtudóan bemutat- ; 

r z hí. házigazdának fia volt. Köztünk ma- I
' Részt vett a beszélgetésünkben és ' 
■utartásával megmutatta, hogy ha Ti, 

ZI akariátok, akkor olyan nemzedék 
-1 » ödik fej fiaitokból, amely a hazaszere- 

. .*? becsületnek az egyedül boldogító 
utjai jarja!

■ ’-t ott maradtam a vendégszerető mu- ■ 
■*rn . i gazdánál. Gazdagondokról esett 

* s ' syüti számitgattuk, mit kell termelnie, 
eleget tudjon tenni beszolgáltatási 

'ezeWségének, no meg aztán neki is 
maradjon lejbe aprítani való ... Leginkább 
az 7; ,a 8zöt. Csillogó szemmel beszélt j

• -tazdaságosabb termelési rendszer-
• ’> • néhány uj növényfajta termelésének

''''•■léséről, tanulmányai során szerzett 
^látásairól. Az apa büszkén hallgatta, 

■’agyta, hogy a szópatak szétáradjon fia 
a.'Aáról és a gazdasági tudomány eredmé-

'1 előtt maga is meghajolt.
•'R>jétek el Barátaim, ez a helyes fejlő

dés útja. A becsületben es hazaszeretetben • 
nevelt és gazdaságilag képzett ifjúságé a . 
jövő! Kövessétek a muravárhelyi gazda ■ 
példáját, neveljetek fel hazánkat és a földet 
szerető, gazdatudományokbar. jól képzett í 
fiatalságot, akkor nem kell félnetek a iővőtöl! 1

Ha már az ifjúságról beszélgetünk, 
elmondom Nektek egyik legutóbbi | 
tapasztalatomat. Éppen ma hallottam, | 
hogy a muraszombati polgári leány- 1 
iskolában nagy csomagolás folyik. 
Karácsonyi ajándékot küldenek a ta
nulók a kontra. Elmentem, hogy’ gyö
nyörködjem a szerető szivek és szor
gos kezek szerény csöndben végzett 
munkájában. Az iskola ragyogóan 
tiszta, egyszerű csinossággal berende
zett helyiségeiben nagy volt a sürgés
forgás. A tanári szoba nagy asztalan 
süteményhalom állott, a sarokban 
pálinkával szinültig töltött palackok 
sorakoztak, odébb cigarettás-dobozok 
vonták magukra a figyelmemet.

Kétszeresen örültem a látványnak 
hisz ezt a sok jót mind a Ti gyermek- i 
lányaitok hordták össze. Barátaim. 
Megkérték feleségeiteket, hogy süssön 
süteményt, kérlek Tőletek jófajta pálin
kátokból. nehezen megszerzett ciga
rettátokból. hogy karácsonyi jókíván
ságaikkal és szerető szivük melegével 
együtt elküldhessük a harcoló honvé
deknek s szerezzenek néhány boldog, 
otthonias hangulatú órát a kegyetlen 
hidegben helytálló harcosoknak.

Mást is láttám ebben a nagy szerűen 
munkálkodó iskolában. A tanulók 
önképzőkörének karácsonyi előadását. 
Kedves volt, szép volt, de végtelenül 
értékes is volt, mert minden szó. ami 
ott elhangzott a kisleányok ajkán, az 
istenfélelmet, a szeretetet. az erkölcsöt 
hirdette.

Örültem annak, hogy így nevelked- j 
nek fiaitok leendő asszonyai, hogy 
gyermekszívük ily szépen kitárul a jó 
előtt. Ezekből a kislány okból hűséges 
gyermekeitek és derék anyák nőve- i 
kednek fel Baráiaim és sok örömötök 
tellik majd még bennük.

A szent estére teriteii asztalon üveg- 
kancsóban csillogó borról szt nibe jut 
kedves Barátaim.’ Ti sem cetilek mey i 
a jófajta ilókát. Sokszoi sorozgaítunk ; 
mór együtt és bizony nem iái;’.un. hogy 
akárrr.elyibtek is megijedi szőlő le
vétő1.. No meg a pálinka is jól csúszik <•■ tor
kotokon. Ez utóbbit különöst n megszokta
tok, meri hisz a jugoszláv időkben magatok 
főzhettetek minden ellenőrzés és külön adóz- , 
tatás nélkül, amennyit csak akartatok.

Mondogattátok is nekem sokszor, hogy 
jobb volt akkor mint most, urnakor a magyar ! 
törvények szerint alaposan meerendszabá- i 
lyozták a pálinkafőzés!. Hat i<,‘ •’k.-Ő hallás- i 
ra igazatok is van. nézzünk azonban csak 
tovább is az orrunknál. A minap hallottam > 
éppen, hogy a jurjoszlav uralom utolsó tíz 
esztendeje alatt, éppen azért, mert oly olcsó 
volt a pálinka és oly könnyű coli hozzájut- ’ 
ni. alaposan rászokott a nép egy része a i 
pálinkázásra. Ennek pedig szomorú követ- ; 
kezményei lettek: a mértéktelenül fogyasztott • 
pálinkától megmérgezett emberek satnyább i 
utódokai nemzettek, mint apáik Némelyikük
nél még gyermekáldás sem volt

Nem vagyok én ellensége az Halnak, meg 
a jókedvnek. Egy két pohú’ka a pálinkából ! 
sem árt. Ha azonban tat sokul iszik valaki. . 
gyermekei kárát látják annak, ismerjétek 
csak el — mint már sokszor mondogattam 
egyiknek-rnásiknak közületek — hogy jobb 
az. hogy ma kevesebb pálinka ;ut. mint a 
iugók idejében. E miatt még It hét jókedve
tek. mulathattok is és gyermekeitek sem fog- i 
jók megsinyíeni a könnyelmű apuk bűneit. '

X
A hazai földből sarjadt karácsony- , 

fa ágai alatt a föld szeretetércl is 1 
volna néhány szavam. Megint csak !

közös élmény mondanivalóm forrá
sa, szép, tavaszi élmény.

Verőfényes vasárnap délután a 
kórházai dombok között kószláltani. 
Repült az idő, rámesteledett, s mire 
észbekaptam és siettem a kerkasza- 
badhegyi vasútállomásra, már elkés
tem és az orrom előtt robogott el 
az utolsó muraszombati vonat. Át
sétáltam a hűvös estén Péterhegyre, 
tán akad ott valamelyik vendéglő
ben számomra szállás. N'em voit sze
rencsém, foglaltak voltak a szobák. 
Baj azonban nem történt, mert se
gítségemre sietett a magyaros vend 
vendégszeretet. Fiatal gazda szólí
tott meg egyik vendéglőben, amikor 
megtudta, hogy mi járatban vagyok, 
meghívott, menjek el hozzá, akad a 
szobájában számomra is egy ágy. 
Nagy beszélgetés közben indultunk 
a gazdához. Annak megeredt a nyel
ve es mire házához értünk, jófor
mán egész élettörténetét megtudtam.

Mint szegény gyermek látta meg 
a napvilágot, s a szükség mar fia
talon idegenbe kényszeritette mun
kára. Bejárta Európát, tud angolul, 
franciául, németül. Szorgalmas volt, 
vagyonkát gyűjtött két keze munká
jával külföldön. Megtelepedhetett 
volna, azonban nem volt maradása 
idegenben. Haza vágyott a falujába, 
Péterhegyre. Haza is jött és itt vett 
magának a megtakarított pénzből 
földet, ma már 17 hold büszke tu
lajdonosa. Családot alapított és most 
nem is lehet nála boldogabb, meg- 
elégedetebb senki.

Egyszerű történet, sőt vidékünkön 
elég mindennapi. Mégis méltó arra, 
hogy mostani meghitt együttlétünk- 
ben elbeszélgessünk róla Bará
taim 1 Azért, mert a hőse boldog em
ber. És mi tette boldoggá ? A hazai 
föld szeretete, a hazai röghöz való 
végtelen ragaszkodás, idegenben 
gyökértelen maradt volna, itthon 
megelégedett. Visszatért a földhöz, 
pedig nem kellett volna. Hisz értett 
más mesterséghez is, külföldön sem 
a földet túrta. De tudta azt, ha a 
földtől elszakadt, talán sohasem lesz 
igazán boldog.

Érdemes ezen elgondolkozni. Ha 
ezt teszitek Barátaim, azt hiszem ve
lem mondjátok: akit a föld rnegmü- 
velőjének teremtett az isten, ragasz
kodjék a földhöz és csak akkor sza
kadjon el tőle, ha biztos abban, 
hogy máshol jobban megtalálja a 
boldogságát.

*

Emlékezzünk csak vissza Barátaim 
a közelmúlt gondjaira is. Azokra az 
órákra, amikor a karácsony; ajándéko
zásokon törtük a fejünket. Úgy szerel
tünk volna valami hasznosat, kedve
set szerezni azoknak, akiket szeretünk. 
Egy pár meleg cipőt, ünneplő ruhát, 
vagy legalább néhány szem ízletes 
cukorkát. Egymásnak adtuk a kilincset 
a kereskedések ajtajában, s végül is 
mindnyájan nehéz szívvel, de üres 
kézzel távoztunk. Ez sincs az sincs,

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet kíván :

Siftár Lajos
„MURA" FEHÉRNEMŰGYÁRA

MURASZOMBAT

Kellemes Karácsonyi ünnepeket kíván

és Hkörgyár
Szombathely.

háború van. — mondogatták kéré
sünkre.

Nem csodálom, hogy zúgolódott a 
sors mostohasága miatt egy ik-másik 
Közületek. Hisz olyan jóleső, ha aján
dékoz. örömöt szerez az ember és ma 
még ezt sem igen lehet. De most, a 
szent este tisztultabb légkörében meg 
kell nékik is bánniuk az elégedetlen
kedést. Gondoljatok csak arra. — ha 
panasz tolul ajkatokra. —hogy mennyi
vel boldogabb is a sorsunk nekünk, 
a magyar haza szerencsés lakóinak 
ma, mint legtöbb embertársunknak. 
Mi legalább békében ünnepelhetjük 
a karácsonyt, nem kell aggódó szív
vel néznünk hadseregek felvonulását, 
nem robbannak bombák házunk kö
rül, nem vetnek lángcsóvát a partizá- 

I nők pajtáinkra.
A szeretet, amit hozzátartozóink 

iránt ma különösen érzünk, pótolja a 
draga ajándékukat, a megnyugvás és 
elégedettség pedig, amivel Isten aka- 

I rátát fogadjuk, méltóvá tesz bennün- 
1 kef a sors kegyére.

I Hosszúra nyúlik azonban beszélge- 
' lésünk. Ideje már. hogy meggyujtsuk 
' a karácsonyfa gyergyáit és megkö- 
; szőniük Istennek a békességes, ma- 
' gyár karácsonyt. Szorítsuk meg egy
más kezét, kívánjunk mégegyszer 
egymásnak boldog ünnepeket és bu- 

, csuzóul kérjük együtt a Teremtőt. 
I hogy draga magyar 'Hazánkat és so
kat szenvedett népét vegye oltalmába.

Muraszombat, 1943. december 20.
Ifi. SZÁSZ ERNŐ.

KÖZPQHTh MOZI
StTTRiCH, MMSASiOMBftf----------------- ---------------------------------------------

, December 25-én, szombaton 3. és ‘/iá ó. 
26-án. vasárnap 3. 5 és Üt 8 órakor 

KÖLCSÖNADOTT
ML'RÁTTI LILI. ELET 

! 1LOSVAY KATALIN LENGYEL LÁSZLÓ.

December 2; -ér. hétion l'í8 órakor 
kedden 1 g8 órakor 

és 29-én. szerdán 5 és Űz 8 órakor

FEHÉR NŐVÉR
Főszerepekben: Hertha Thiele, Theodor 
Loos. Eirna Moréna. Rudolf Kiéin Rogge.

Gyomorbajos! - tehojos!
TARTSON lVÓKUftÁT

A természetes z e n s avas

PETANCI
GYÓGYVÍZÜDÍT GYÓGYÍT

Főraktár MURASZOMBAT
TELEFON 68.
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Apróságok a MURA SE életéből
Büszkeségg é jelententem olvasó ébredett fel szerencsére). Jól bezártam 

első az ajtót, a kulcsot belülről bennt hagy- 
kerület szombat- tam, mit tesz Isten, éjjel 3 erűkor, m • 

:. osztályában má- gint ugat a kutya a folyoson. Ismét 
vízzel neki eredtünk az ebnek, ki
kergettük. aztán a lezárt ajtót asztal
lal eltorlaszoltuk, a kulcsot eltettük és 
aludtunk reggelig. — De győztünk I 
Csak haza félé ért kis malőr bennün
ket. mert Jandl-t Zalalövőn -Ív, - tet
tük, kabátja, kalapja bennt vol‘a vo
natban ő másnap reggel rkezett rnc 
ingben. Jo hogy szepten bei és me
leg idő vol<

táborunknak, hogy a Mura SE 
csapata a nyugati 
helyi csoportjának 
sod'.k, a Mura SE 
ugyanezen csoport 
bán eisó' lettI

Amig csapataink 
ményt elérték.

11. csapata pedig 
második osztályá- 

ezt a széi> ered- 
bizony sok izgalom, 

szurkolás — ro meg mérgelődés ed
zetté keblünket. *

Helyi mérkőzéseit a Mura'imnonáló 
stílusban, fölé 
„nagy ” Mura, 
vesztett pontot idehaza az 
idényben.

yesen nyerte. Sem a 
sem a „kis" Mura nem 

őszi

A hazai mérkőzések c gyike körű! 
egy kis botrány is volt, amiről a nagy
közönség persze nem értesült. Utólag 
derült csak ki ugyanis, hogy a pápai 
Kinizsi ellem 3:0 ás győzelmet „kife
jezetten az ellenfél edzőjének kö 
szön'n tjük', vx. a második félidő 40- 
ik percében kiadta a jelszót csapa
tának — hogy r. '■ Küzdj i’ek, csak a 
ic-st! épségetekre vigyázzatok. (idézés . 
a Kinizsi óvásából!) úgy iá-szik 3:0' 
után a Kinizsi játékosok annyira vi
gyáztál; ' -síi ó ősegükre, hogy a nagy 
igyekezctúc-n Benczik Laci orrát tör
ték be hogy szegén} gy re: .4 dr. 
Tarczy mikIós sportársunknak kellett 
első segélyben részesítem. — aki ál
lítólag kinnt sem volt a mérkőzésen! 1 
(Ezt is a Kinizsi állította')

♦
Sokan nem értették r Mura I ka-, 

puvári vereségét! Jó magamsem, pe
dig ott voltam ! Mentség elég van ra, 
retter.es utazás a bevonuló újoncok 
százaival állva, 3 órai késéssel meg
érkezve éjjel 1 órakor, .öt személyt 
zsúfolta'-; egy szobába. Éjjel kb. fél 3 
órakor valami részeg cigánybanda el
kezdett ve szekedni az. ablakunk alatt. 
Rettenet: s dühös lettem, leszóltam, 
nem r ágálták, erre a kezem ügyébe 
kerüli ..bögrefélét' még üres lévén, 
vizzel ör.töitem tele és óvatosan ala
kúk közé . udiiottam. Az égi áldás után 
nagy szitkozódás közepette eltávoz
tak. A mérkőzés közönsége kb. 1000 
ember mind jól kunkorodott bajszu 
polgártársakból állott. — a csizma
szárba jófajta disznóöllő késsel — a 
híres kapuvári „bicskával”. Olyan 
drukkolást mégnem hallottam mint ott.

Legszebb fegyvertényé a Murának 
a zalaegerszegi győzelem volt. Az 
sem indult pedig a legjobb előjelek 
között. Lakást nem kaptunk máshol, 
mint a pályán hevenyészett ágyon 
13-an egy szobában! Alig elaludtunk 
a folyosón éktelen kutyaugatás kez
dődött. Zsukánnal kelten nagy ügyei- 
bajjal kiüldöztük literes vizes üveggel 
öntözve az ipsét. (Csak a fél csapat

-VKii&aArMMBMF 1WH
y~ Dolincsar.Mőrcsar, Goricsánec
| Hangoztatja reges-régen :

.Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

Firs-im badacsonyi és egyéb bálátw- 
meliéki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
borr.agy kereskedőnél — kr.á~$zoi8>;bM-

l•

♦

intézői tiszté! „segédin 
Henrik keresk. isk. ta

A Mura 11 
tézőm Hacki 
nuló látta el dicséretes ügybuzgalom
mal. A szombathelyi FC elleni mér
kőzésünkre ő is eljött, lévén a Mura 
II. szabadnapos. A mé’k- 
Mura I. állandó fölény1:” volt. V 
neh-zen szereztük meg 
l:0-ra. Már pár perc volt csak hát”.' 
a mérkőzésből, amikor az 5: F'. :nir.

dent beleadott a kiegvenlúés é'deké- 
ben. Henrink barátunk rettenetesen 
izgult. Bátyja forro „Bt-nkó" virslit 
hozott neki, ő éppen harapni készüli, 
mikor Vasi 8, lépésről kiugrott a lab
dával. szegény H m-ik oífszeidot akart 
kiáltani, lenyelte a virslit, fele kiállt 
a orkábcl, majd megfulladt, mert ki- 
ráncigálás közben a virsli kettésza
kadt. Szegény fiú ‘mkült. zöldült, — 

I

l de boldogan megvigasztalódott, mert-a kis Benőik önfeláldozóan a szom
bathelyi center 
labdát.

Sábáról szedte le a

mérkőzésen a Mura 
Mura II-1. Előzőleg 
“‘ül ment a fogadás. 

1. csapat 
vezetője nagy fogadási kötöttek. A 
bőről: mellett valami foolb: ilcinő meg- 
evésérő! is szó volt, h i a II ík csapat 
legalább „öt*’ gólt kap! E mg az hoz
zá, hogy a mérkőzés végen H nrik 
barátunk szomorúan jött be az i. csa
pat öltözőit be és e szavakkal fordult 
Lainscsek Bácsihoz; „Lainscsek Bá
csi, kérem azt a szétdült 39-es cipői, 
mert az a legkisebb!“ Lainscsek meg
ütközve kérdezte init akar maga av
val? Mire Henrik: Sajnos, meg kel! 
zabolnom 1 (Hála a mai anyaggazdál
kodó. megszorító rendeletnek, — a 
cipőt még rossz állapotban sem volt 
szabad kiadni — igy Henrikne k n m 
kellett a gyomrát elrontani.)

•

A szezonz. ró 
t. 7:0-ra verte a 
pár napon kereszti 
a ii. csapat intézője és

I

í

I

Tudvalévő, hogy főtitkárunk a mér
kőzésekéi u lakásán nézi végig Min
den 10 percben futár jő lihegve és 
bemondja ez eredményt A Tapolca 
elleni mérkőzésen is igy volt. Főtit
kárunk a második félidőre a 6:0 ha
tása alatt elhatározta hogy iesz. ami 

ő most már kijön, — gólokatlesz.
akar látni. Mire a pályára kiért, már 
13:0 volt az eredmény. Az utolsó ne
gyed órában a Murának semmi sem 
sikerült. Játékosaink még az üres ka
puba sem tudták a labdát berúgni. 
Egyszer csak egyöblös hangból tőtn- 
os kiejtéssel ezt hallani: „Persze, hogy 
nem lesz itt több gól , — mikor itt 
a Rezső!“ Az eredmény csak 13:0 lett I

Dr. Valent Guszídu.

3 ■
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Értesítem a nagyérdemű gazdaközönségei, hogy

vám ét csere otaiütö-iizemem
1944. január hó első felében működését megkezdi, 

amelyben min Jenki sa.iát termésű tök, napraforgó és repcemagját köp-, :e t, 
í ■ ■ • . . i. n állapotban teld.'cozhaiia, vágy kicserélheti.

SIFTÁR PÁL, Muraszombat
-

i

I
i az 1944-re érvényes

A hivatalos ap keddi száméban 
jelen! meg a Kormány rendel-1° az 
194 1. évben irányadó legkisebb és leg
nagyobb gazdasági munkabérekről. A 
rendi et szerint a vármegyei (városi) 
munkáméi megállapító bizottságoknak 
1943 december havában a munka
béreknek az 1944. évre való megálló 
pitását és az evégbcl megszabott el-

I

sen i

rí vezetés

I

’■> ■
.1 i

i. ősz 
’egkisebt 

napsz.íi

. ,n . nkás 
legnagyobb 

:nbér P-ben

11. oszt, munkás 
legkisebb lepiegyobb 

napszárnbér P-ben

Itt. oszt, műn) 
legkisebb legnagyoc 

nnpszámbér P-b?.-
■ januü*- hóban 3.20 4.80 2.40 3.60 1.92 2.88

i február hóban 3.80 5.40 2.70 4.05 2.16 3.24
.- március hóban 4.20 6.30 3.15 4.73 2.52 3.78

április hóban 4.50 6.90 3.45 5.18 2.76 4,1.1
• május hóban 5.20 7.80 3.90 5.85 3.12 4’68
1 junius Lóban 5.40 8.10 4.05 6.08 3.24 4.86

Ha nincs más m egáiiar ■odás. az ’ A kormány azért adta ki e rende-
;- rezési jár nd< ■ságot hór.apónként. letet már most, hogy az ir3r:''<3cl
- va-.- h' I- iként előre, a készpénz-1 m un ka bérren d e l! ■ ezésl mindénki id..

járandóságot havonként utólag, a ga- 
bona járandóságot pedig a szerződés
ben á'iult idénymunka befejezésekor, 
ulóiag ..ell k-szóig..Itatni. A munkaadó 
családos idénymunkásnak a gabona
járandóságra előleget adhat. Ha nincs 
más megállapodás, az idénymunká
sodnak (sommások, hónaposok) a 
szerz' dós telje ülése céljáöól a munka
helyre utazásával és a munkaviszony 
megszűnte után a lakóhelyre vissza- 
utazásával felmerülő költség a munka
adót terheli. A rendelet felhatalmazza 
a fökiniiveiésügyi miniszteri, hogy a 
legkisebb .‘s legnagyobb erdőgazda
sági - ;p : ámbéreket és szakmán y- 
béi.’kíü ley: ij'.bb e rendeletnek meg
felelő a rá ívban megállapítsa.

AUatenyésztési 
tanfolyamokat rendeznek
\ őldmivelésügyi miniszter a né

pié- áümű- .'vesztési ismeretek terjesz
tése ■■ a tenyészmunka eredményes
sé géneK növelése érdekében, mint 
.„elemeitük már. állattenyésztési tan
folyamok tartását rendelte el. A tél 
folyamán >30. egyenkint háromnapos 
állattenyésztési tanlolyamot rendez az 
Állattenyésztő Szervezetek Országos 
Szövetsége rövidesen megállapítandó 
helyeken. A. tanfolyamok helyének ki
jelölő nél elsősorban azokat az állami 
támogatással ., lienőrzött állattenyésztő 
községeket veszik figyelembe, ahol 
erűiig :árfolyamokat még nem tartot
tam. továbbá azokban a községekben, 
ahol a gazdák a tenyészállatok kiosz
tása iránt fokozott érdeklődést tanúsí
tottak A tanfolyamra való felvételnél 
az arany- és ezüstkalászos kisgazdák 
előnyben részesülnek.

—
NEGYVEN GAZDAIFJÚ INGYENES 

KIKÉPZÉSE A KECSKEMÉTI
GAZDAKAMARA KERTMUNKÁS- 

KÉPZŐ ISKOLÁJÁBAN
Az ország legelső kertmunkasképző 

iskolája, 40 kertmunkás ingyenes ki
képzésére pályázatot hirdet.

Az iskola tartama két év, nyáron 
a gyakorlati, télen az elméleti kikép

munkabéreket 
járást mellőzniük kell. A rendel 
§-a megállapítja a mezőgazda.- ;g; 
napszárnosmunka napszámbérének 
legkisebb és legnagyobb mérték-' : 
januárjától június végéig, és pedig 
külön az I., 11. és Ili. osztályú mun
kásokra vonatkozóan.

A napszámbérek a következői.-

ben megtudhassa és igv a jövő tvr-- 
szoló munkaszerződéseket már mo< 
akadálytalanul m< gköthessék. Sietnie!; 
is Keli az érdekelteknek a szerződé
sek megkötésével, mert a leszerzőti-A 
határidejét most korábbra, eiőr ?látl'<■- 
iag februai lsejéig terjedő időre fór- 
megszabni. Annak a mezőgazdaság: 
munkásnak a munkahelyét, aki addig 
mezőgazdasági munkára önként le r>-el
szerződik, hivatalosan fogják kijelölni

Az ilyen munkás tehát teljese-, el
esik attól, hogy maga válassza meg. 
hol kíván a jövő munkaidényben dol
gozni, rr. -rí a munkára való hatósági 
és katonai kirendeléseknek a kormán;- 
a jövőben 
ben kivár: 

I

még fokozottabb mértek 
érvényt szerezni.

A növendékek részére le
mosást és

zés folyik, 
kást. fűtést világítást, 
mezest a kamara ingyen ad. ezenkívül 
a tanulók havi 15 P zsebpénzt is kan
nak. Felvételi kellékek: 14—16 éves 
életkor, 4 elemi iskolát igazoló bizonyít
vány, erkölcsi és orvosi bizony:'vár y

A felsorolt okmányokkal felszerel! 
kérvény december hó 31-ig küldendő 
be a Duna—Tiszaközi Mezőgazdaság! 
Kamarának. Kecskéméi. Rákóczi- i* 
17/19.

a legalka- 
december l1 - 
időben sze- 

vesszőket faj
rakjuk, láb-

GAZDATANÁCSADÓ
A továbbszaporításra alkalmas 

szölővesszőket mindig egészségi
tőkéről szedjük (peronoszpóra, lis :- 
harmat, jégverés), minden .hibától men
tesek legyenek. Sem a túlvastag. sem 
a túlvékony vesszők nem alkalmasak 
Azok a szőlővesszők 
masabbak, amelyeket 
ke és 20-ika közötti 
dünk. A megszedett 
ták szerint kötegekbe 
lácskával látjuk el, melyen a fajta 
megjelölés rajta legyen. A kötegeket 
10—• 15 cm vastagságú homokba állít
juk be. Ha nincs pincénk, akkor 
szabadföldön ásunk 1—2 méter mély 
gödröt vermet és ebbe helyezzük 
el a szőlőkötegeket s borítsuk szalmá
val. vagy sással; utána fedjük be 
halomszerűen homokkal, vagy földdel.

retter.es


1943. december 24. MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 5 oidal
Megemlékezés egy elfelejtett 

vend énekeskönyvról
A vend lélek szellemi kincseit ma 

már egész sor értékes könyv és írás 
őrzi. Az a könyv, amelyről szeretnék 
újat mondani, most épen 50 eszten
dős. Jelentősége ma nagyobb, mint 
amekkora lehetett megjelenésének 
évében.

Pusztai Jozsel — egykori márton
helyi tanító munkájáról van szó. a 

Krscsdrucko Katholicsánszke Cer- 
kvene Peszmi című énekeskönyvé- 
ről. amely Budapesten, 1893-ban je- | 
lent meg- Ez a könyv' különbözik a I 
nagy vend írók munkáitól abban, hogy 
amíg más irodaimi művek egy-egy író 
lelki világát tükrözik vissza, addig eb
ben a könyvben a vend nép legalább 
2/3 részének lelkiségéi találhatjuk meg.

Ez a könyv kapocs volt 1. a vend 
ember és vallása között, 2. a vend 
ember és a vend irodalom között. 3. 1 
a vend ember és a vend ének között 
és 4. a vend ember és a magyar 
ember éneke között. A legfontosabb 
és a legszebb kapcsolatot utolsónak 
említettem, pedig az összes között a 
legelső helyen kell állama.

Egyszerű az oka ennek: Az ének 
mindig a lélekből fakad. Mindegy, 
hogy egy ember, vagy több énekei. 
Tehát a közös ének anyja is a kö
zös lélek. A vendség közös éneke 
tehát a vend nép közös lelki világát 
mutatja meg. Ez a lelkiség pedig na
gyon is közel áll a magyar nép lei
kéhez. Ez a megállapítás nemcsak 
feltételezés, nemcsak a mai kor alkal
mazkodó és kedveskedő simogatása, 
hanem valóban tény, amint ezt látni 
fogjuk a továbbiakban.

De előbb térjünk vissza az 1893. 
évhez, amelyben Pusziéi kiadta a 
könyvét, tíz az év és ez a kor az 
egyszerű vend nép körében még nem 
vetett fel nyíltan semmiféle úgyneve
zett nemzetiségi problémát. Ekkor még 
nem hangzottak el egyesek részéről 
— mint a világháború zavaros évei
ben — autonómiális és egyéb elsza
kadási kívánságok, tehát békés nyu
galom volt a magyar és a vend nép 
között. Pusztai ezek szerint korának 
kívánságát teljesítette, amidőn össze
gyűjtötte a vend nép köréből a hasz
nálatban lévő kát. egyházi énekeket, 
tekintet nélkül, hogy azokat magyar, 
vagy vend nyelven énekelték-e. Gyűj
teményében így n26 ének került, 
amelynek alapját 3 régebbi (közel 100

Tőül) kiadású könyv adta meg.
Az 526 ének közül 160 vend- és 

magyar nyelvű. A többi 366 ének 
csak vend nyelvű. A 160 kétnye! vű 
enek között eddig 60 éneket találtam. 
'•■■ elv a mai magyar egyházi nép- 
enekgyűjtemény, — a „Szent Vagy 

iám — énekeivel teljesen egyezik.
„Krisztus sze je naródo 
Veszélmo sze. 
Hválo nyerni szpejvaimo 
nadűjmo sze.' . . .“

(Ezt a magvar gyűjteményt Muraszom
baton kívül már több más községben 
wvJ1 A még fennmaradó
100 drb kétnyelvű ének más magyar 
énekeskönyvekben is megtalálható.

i A legérdekesebb az, hogy a csak 
vend nyelvű és kizárólag vend ének
nek tartott dallamok között is talál- 

°*yanokat, amelyek teljesen egye- 
: zők a magyar énekkel. Pusztai ter
mészetesen a szép énekeket igyeke
zett összegyűjteni és nem véletlen, 
hogy a legtöbb vend ének azonos 
magyar énekkel.

: , rehát a valóságban létező vend 
ének — magyar ének, vend lélek — 
magyar lélek bizonyítja legjobban a 1 
vend és a magyar nép lelki rokonságát. 1 

Es ez a rokonság természetesen ; 
több évszázaddal régebbi, mint az 50 
esztendős Pusztai-féle énekeskönyv. I 
de legalább is olyan régi, minta vend 
és magyar énekek közös dallamai, j

> Sajnos, ez alatt az SO.esztendő alatt 
; megváltozott a világ. És ha Pusztai ■ 
i i könyvét szándékosan mellőzték, ezt

; csak az újabb időben beállott politi- i 
kai helyzet hatására tették. Ha pedig j 
nem szándékos a mellőzés, akkor 
ennek sajnálatos, kicsinyes oka volt. 
1.) a könyv nagy alakja és terjedel
me (12.5 cm széles. 17.5 cm hosszú 
es 3 cm vastag). Természetesen kisebb 
alakú könyvet szívesebben hordoztak 
volna magukkal a hívek. (Közmon
dásos, hogy a kisgyermek nagy ima
könyvet szeret hordozni és ahogyan 
növekszik a gyermek, annyira kiseb- 
bedik a könyve. Mire legénnyé ser 
dűl. bizony könyv nélkül jár temp
lomba.) 2.) Hátrányára szolgált a 
könyvnek, hogy csak szöveget közölt, 
hangjegyeket nem, ezért a kántorok 
sem vették szívesen. Ez a hiány nem 
Pusztai hibája és mulasztása, mert 
ő az összes. 52ö ének dallamát is 
leírta, de nem került nyomdába, való
színűleg azért, mert abban az időben 
a hangjegyek nyomtatása nagyon is 
költséges volt. Igv aztán csak a vas
kos könyvet kitevő, gondos kézirata, 
a ..Dallamkönyv" (Mártonhely. 1891. 
okt. 1.) maradt meg, amelyet a már
tonhelyi plébánia őriz.

Örültem, hogy 50 év után is még 
megvehettem egy példányt ebből a 
gazdag tartalmú énekeskönyvből és 
ennek segítségével alkalmam nyílt 
alaposabban megismerni a vend egy
házi énekeket.

De még nagyobb lenne az örömöm, 
ha a vend kántorok ismét használat
ba vennék e gyűjteményt és a 22 év 
óta néma dallamok ennek alapján 
újra felcsendülnének a közös létekből 
és egy szívvel hirdetnék a boldog 
karácsony örömét :

„Krisztus Jézus született 
Örvendezzünk, 
S neki öröméneket 
Zengedezzünk! . .

Horváth Boldizsár.

i

Kellemes Karácsonyi ünnepeket es Boldog Újévet kíván:

Horváth
LÉRFfDlVATÁRU ÜZLET

MURASZOMBAT

‘ 1 í/ones Karácsonyi ünnepeket 
Boldog Újévet kíván

Andrejcs Károly
vendéglős

Budapest Vili. Kerepesi ut 5.

Kellemes Karácsonyt 
és Boldog Újéveit

CSACSOVITS HEDVIG 
dohány kis és nagyárudá.ia 

Muraszombat

Százharmincnégyezer kisiparos 
fizeti kereseti adóját mérsékelt tétel szerint

Mit mutat az adóstatisztika?

A kisiparosok adóztatása körül van
nak olyan tudnivalók, amelyek külö
nösen most, az év végén időszerűek. 
Minden adóköteles kisiparosnak tud
nia kell: az állami adótétel aszerint 1 
változik, hogy a kisiparos kis-, vagy j 
nagyközségben folytatja-e iparát. Ismét 
más az adótétel összege, ha kisipa
ros segéd, vagy tanonc nélkül, vagy I 
egy segéddel, esetleg egy-két tanonc
cal dolgozik.

Ilyen alapon a kisközségekben se
géd nélkül dolgozó kisiparos évi ke- i 
reseti adója 12. az egy segéddel dől- 1 
gőzöké évi 20 pengő. Az egy segéd- 

■ dél és tanonccal dolgozó kisiparos 24 , 
i pengő általános kereseti adót fizet. A ! 
; segéd nélkül, csupán egy tanonccal I 
I dolgozó kisiparosnak 16, a segéd nél- 
I kül két tanonccal dolgozóknak 20 ' 
pengő az egész évi általános kereseti !

I

i
i I

adója. A legnagyobb adótétel havi 
2 pengő.

Magasabb általános adótételt fizet
nek a nagyközségekben, illetve váro
sokban lakó kisiparosok. Ezeknek az 
adótételeknek csak leiét fizeti a 60 
éven felüli kisiparos és az olyan ön
álló ’paros. aki túlnyomórészben nem 
f*2 5 Piából. .hanem napszámkereset- 
bö> él. Az első és második osztályú 
hadirokkantak és hadiözvegyek segéd 
után járó adótételt nem tizeinek.

Érdekes képet mutat a kisiparosok 
adózásáról felvett statisztika amely 
szerint segéd nélkül 97.000. egy se
géddel 12.000. segéddel és tanonccal 
ó700 iparos folytatja iparát. Segéd 
nélkül egy tanonccal 16.000, két ta
nonccal 4000 iparos dolgozik, össze
sen tehát 134.000 kisiparos fizeti ke
reseti adóját a mérsékelt állandó adó
tétel szerint.

■OWl

Csökkent a válások száma 
Mágyarországon

Az ember azt hinné, hogy most az 
agyonhajszol! és agyonzaklatott idő- 
szakban a válások száma is emel- 

: kedett. Pedig éppen az ellenkezője 
| történt. Mióta háború van, a házas- 
ságkötések száma emelkedett, a vá- 

i lásoké pedig csökkent. Úgy látszik az 
| emberek jobban megbecsülik az ott
hon békés és meleg hangulatát, amely 
sokszor még a kint dúló vihart i.s el
feledteti . . .

Unatkozott az asszonyka . . .
Egy iatal rendőr akart vállni a fe

leségétől — azért, mert a faluról ho
zott kis menyecske túlságosan bele
vetette magái a pesti életbe.

~ Otthon dolgos, szerény. egyszerű 
kislány volt — panaszkodott a térj —, 
it< cifrán öltözködő, nagyravágyó, örö
kön szórakozást kívánó asszony lett, 
akire még az édesanyja sem ismert 
rá. mikor feljött látogatóba '

— De én sem így gondoltam ám 
a nazasságot — védekezett a menyecs
ke. Otthon hozza voltam szokva, 
hogy minaenKi ismerős a környeze- 

i lemben. Itt meg nem volt senkim, 
unatkoztam, az uramat csak minden 
kétnapban láttam — csoda-e hát. hogy 
elvágytam szórakozni ?

Persze a végén ck sem váltak el. 
a biró megigértette az asszonykával, 
hogy ezután kevesebbet jár szórakoz
ni és a férjjel azt. hogy amikor teheti 
elviszi a feleségét. Persze néha van
nak Komolyabb önök is. vagyoni és 
erkölcsi összeférhetetlenségek, áthi
dalhatatlan szakadékok, mikor a há
zasfelek között hiábavaló a biró min- 

i den békéltetési kísérlete. De ilyen 
, esetek az utóbbi időben meglepően 
' kevésszer fordulnak elő ... ^

Mik a válóokok?
Magyarországon meglehetősen meg

nehezítik a válást, s ez a szigorúság 
nincs is máshol csak Olaszországban. 
Az utóbbi időben már a hűtlen elha
gyás sem olyan bontóok. mint azelőtt 
volt. A biró alaposan kikérdezi a fe
leket és ha nem lát súlyos okot a 
különélésre, azaz vallásra, nem fo
gadja el a hűtlen elhagyást, még ke- 
vésbbé akkor, ha a házasságból már 
gyermekek is származtak.

A hűtlen elhagyáson kívül renge
teg ok szerepel még, sokszor olyanok 
is. melyek azelőtt csak Amerikában 
voltak „divatban . Egy tisztviselő pél
dául azért akart válni háromhónapos 
Házasság után 19 éves feleségétől — 
mert az asszonyka egyáltalán nem 
értett a háztartáshoz. Pedig a férj —,
mint keresetében előadta — azért nő- . 
í! hos-y (meles csalá?i ?ltho,na i & magyar posta bravúrja 
legyen, hisz unta mar a sok albérleti I . . . J
szobát. De házassága nem váltotta békében világhírű voit a magyar 
be a hozzáfűzött reményeket, az asz- ' £osla arróh hogy sokszor egészen le- 
szonyka nem értett semmihez, rend- i hetetien címzésű leveleket is ki tudott 
szerint akkor kelt fel, amikor a férj I Kézbesíteni. Az utóbbi napokban a 
hazatért a hivatalából. És akkor kap-

, kodott ide-oda, takarított, főzött, per- . p' 
i sze, hogy egyiket sem tudta rende
sen elvégezni. A biró jóindulatúan

• végighallgatta mind a két felet, iga- 
1 zat adott a férjnek is, az asszonynak 
i is, aki azzal védekezett, hogy nem 
volt ideje és alkalma elsajátítani a 
háztartási ismereteket, mert tizenöt
éves korától egészen a férjhezmené- 
séig hivatalba járt. Végül is azt kér
dezte, szeretik-e egymást s mikor szé
gyenkező. de igenlő választ kapott 
tőlük, meghozta a salamoni Ítéletet. 
Nem választja el őket, de az asszony
kát „hivatalosan kötelezi" főzőtanfo
lyam elvégzésére, s a férjet arra, hogy 
addig mig be nem gyakorolja magát, i 
türelemmel lesz a felesége iránt ...

. - utóbbi napokban a
l következő boritékot láttuk: „Mókus 
puli kutya gazdájának. Sopron." A

■ levelet Budapestről küldték Sopron
ba. itt a címzettnek nem tudtak nyo
mára jönni, erre a posta megtudakolta 

i az Ebtenyésztők Országos Szövetsé- 
généi, hogy yan-e törzskönyvezet Mó- 

j kus nevű pufi-kutya? Az igenlő válasz 
és a tulajdonos címének közlése után 
a levelet a feladástól számított három 
nap múlva kikézbesitették megfelelő 
kézbe.

I

RÁDIÓK
szakszerű
Javítását vállalom.

Ernő, Miirsszamba V
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Neh-;z broku -j adr: nem tudok.
‘inom csuklóid’i 
nem kínoz).

se arany lv tincset 
(gazdagság utka

. \ek néked .sor puha 
'.(Sí-rn.

Elomló keimet
szomorú arca •
Mint illatos. bolyhos pongyolát 
drága lesi ’re a: úrnő, 
oltsd magadra e i uhái.
— jól ilUk nh .J a; arcod színéhez, 
ha viseled bús alkonyati órán. 
mikor szu rúdon átleng a magány 
és szivén érint 
s a fellegekkel eljátszik szemed, 
amint hajad köré biborfényes 
koszorúi fon az este

Amit ajánáékként elfogathatsz tőlem, 
pár simogató szó tarka füzfabarka.

Máté József.

Miben halunk meg ?
A magyar statisztika a halálozások 

okait is feldolgozza, s így tudjuk, hogy 
a legtöbb áldozatot még mindig a 
gümökór szedi. A nehezült háborús 
viszonyok megállították a 30-as évek
ben megindult javulási folyamatot és ' 
1939 óta mindinkább nőtt a gümőkór- 
ban elhunytak száma. 1942-ben már1 
az 1934-es arányt is meghaladta. Ha 
a legújabb adatok mutatnak is némi 
javulást, a gümökór pusztítása még 
mindig jóval nagyobb az utolsó bé
keévek gümökórhalálozásáná'i. Az, 
1943-as év első kilenc hónapjában 1 
minden 9-ik halolt gürnőkór áldozata 
volt. A gümökór után második he
lyen a szív betegségei s az agyvérzés 
szerepelnek a halálokok között. Har-1 
madik helyet még mindig a tüdőgyul
ladás foglalja el. bár az utóbbi idő
ben az orvostudomány fejlődése sok 
olyan embert ment meg. akit megfe- 
lő kezelés nélkül, sírba vitt volna ez 
a betegség. Nagyon sok embert visz 
sirba a rák és rosszindulatú dagana
tok is és nagyon érdekes, hogy'a ha
todik helyet az influenza foglalja el. 
amely még mindig minden 200-ik em
ber halálának oka.

Megette a vételárat 
a kecske

Az eg\ik csongrádi hetipiacon 130 
pengőért elkelt egy kecske-gida. A 
szakállas gida nem törődve a mefor- 
dult helyzeten, amely a tulajdonos
cserével állt elő. falánk módon neki
esett a már csak itt-ott zöldelő késő
őszi fűmaradványnak és csendesen 
lakmározni kezdett. Fizetésre került a 
sor. A vevő belső tárcájából előhú
zott egy százpengőst és az eladó fe
lé nyújtotta. Ebben a pillanatban a 
kecske felpillantott és bizonyára vala
mi csemegének nézte a virító százast, 
mert érte kapott és be is kapta. Hiá
ba kaptak utána, a százpengős el
tűnt a gida gyomrába. Erre megindult 
a vitatkozás, hogy kié a kecske. A 
tulajdonos nem akarta elfogadni a 
még neki járó harminc pengőt, mert 
azzal érvelt, hogy ő nem kapta meg 
a százasát. Hiába állítja azt, hogy a 
kecske már nem volt az ő tulajdona, 
amikor fizetésre került a sor, mert a 
jogszabályok értelmében egy tárgy 
nem a megállapodás pillanatában cse
rél gazdát, hanem akkor, amikor tel
jesen kifizették. Már pedig a gida 
nem volt kifizetve, amikor a vevője 
a százpengóst nyújtotta az eladó felé. 
Nagy vitatkozás indult meg. hogy ki
nek van igaza. A hir szerint az ügy
ből feljelentés lesz, s majd a bíróság 
fogja eldönteni a lenyelt százas tu
lajdonosát. Hol lesz már a százas 
akkor . . .

SZÜLŐFÖLDEM
KÜCSÁN BÉLA

iI I
Nyári vasárnap volt. A reggeli ha- 

’■ rangzugás dallama még nem csendült 
' a fülembe, amikor útnak indultam uj 
■ élményeket keresni a Mura nartra. A 
í nap sugarai már bearanyozták a tájat. 
' mire odaértem. Leültem a sebes viz 
| partjára és gyönyörködve hallgattam 
i a habok muzsikáját.
; A viz csobogása álomba ringatott, 
{ arra .riadtam fel. hogy valaki megszó

lít. Ősz, öreg ember volt, talán valami 
murai halászi. Hőén ráköszöntem én is. 
és az öreg meg letelepedett mellém. 
Beszélgetni kezdtünk. Az én szavam 
egyre fogyott, az ámulatom meg egy
re nőtt, amint hallgattam az öreget.

A murai halászok küzdelmes éle
téről mesélt. Amint szavain csüngtem, 
erős vágy támadt bennem, hogy a 
mesék forrását, amiből az ősz hosszú 
élete folytán oly sokat meríthetett, 
hogy ilyen szépen tud beszélni, én is 
megkeressem. Milyen jó is lenne,

i
Mi a téli álom 7

A téli hideg beállta az állatvilágot 
íápiálékbeszcrzési nehézségek elé ál
lítja. A madarak egy része úgy segít 
ezen a problémán, hogy délebbre, 
melegebb vidékekre költözik. A meleg
vérű állatok nagy része azonban téli 
álomban merül, amely azonban nem 
tévesztendő össze a rendes álommal, 
meit ez a téli álom az állatok bioló
giai funkcióit a létfenntartáshoz szük
séges eikepzelhetetlen minimumra 
csökkenti. Így pl. a mormota érverése 
a téli álomba percenként 100-ról 10-re 
csökken, az óránkénii lélegzés pedig 
loOO-ról 14-re. A tudósok azért elő
szeretettel kísérleteznek téli álomba 
merült állatokkal. így pl. a denevér 
légüres térben 7 percig tartózkodhat 
anélkül, hogy ártalmára lenne, viszont 

. éber állapotban 3 perc alatt bekövet- 
1 kezik a biztos pusztulás. A rovarok, 
giliszták, stb. olyan keményre fagynak. 

! hogy leesésük csörömpölő hangot ad. 
' A téli álomba merült állatok vérgerin- 
gése is csak részben működik. A vér 

I csupán a főerekben kering. Hasonló, 
de „nyári’ álomba merülnek egyes 
forróégővé állatok, igy a krokodilok. 

! nagy hőség idején ha az állóvizek 
; kiszáradnak. A természet ilymó- 
j dón gondoskodik az állatvilág vé
delméről.

a
Központi Moziban

Mindenki 
nézze meg 1

Jön!
Január 5,6. és 7-én

.Harmincadik'

Hármas házassági 
évforduló egy családban

Pápáról jelentik: Pápateszér köz
ségben a falu apraja-nagyjának rész
vételével zajlott le a Vizer-család hár
mas házassági jubileuma. Vizer And
rás és neje, Németh Anna most ül
ték meg ünnepies külsőségek között 
házasságuknak 50. évfordulóját, Vizer 
István és neje, Vaiczer Teréz most 
ülték meg házasságuk 25. évforduló
ját, végül Simon József és Vaiczer 
Mária most kötöttek házasságot. 

mennyire szeretném, ha az én sza
vam is ily szépen hangzanak, mint 
az öregé és mesevilágba tudnék rin
gatni én is embereket szavaimmal.

Az öreg lassan bucsuzkodott. aztán 
egyedül maradtam. Gondolataim egyre 
csak azon jártak, hol találhatnám meg 
a mesék fonását. Ahogy üldögéltem 
és álmokat szövögettem a mese-for
rásról. lenge szél simogatta homloko
mat. a Mura vizének párája lehütötte 
a napon áttüzesedett bőrömet, a 
mezei virágok illata környékezte az 
orromat.

S ahogy élveztem az áldott szülő
föld szépségét, ráébredtem a titokra: 
a hazai föld szépségében kell ke
resni a mesék forrását és a boldog
ságot. Ott biztosan megtalálja az em
ber. mert ha kicsi is a földünk, szép 
és sohasem lesz hűtlen hozzánk, ha 
mi megbecsüljük.

Magyar földön keres 
menedéketegy házaspár 

a partizánok elöl
Nagykanizsáról jelentik: Néhány 

nappal ezelőtt, mint az újságok meg
írták. a horvát területen lévő Kapron- 
cát partizánok elfoglalták. Első dol
guk volt, hogy a lakosságot 14 éves 
kortól a bandájukba sorozzák. Drzse- 
nics Stevan és felesége a partizánok 
elől átszökött a határon és itt önként 
jelentkeztek az első magyar határőr
sön. Tiltott határátlépésért most vonta 
őket felelősségre a törvényszék. A 
tárgyaláson tolmács útján elmondot
ták. hogy a partizánok őket is be 
akarták sorozni és ezért éjnek idején 
átszöktek a határon. Itt szeretnének 
maradni, amig odaát ismét más világ 
lesz. A bíróság megállapította, hogy 
politikai menekültek és ezért őket fejen
ként 30 pengő pénzbüntetéssel súj
totta. amit azonban eddigi őrizetbe
vételükkel kiegyenlítettnek vettek.

Kormosarcu betörő

kalandja egy fiatal leánnyal
Ozv. Palmer Oszkárné nagyváradi 

lakos bejelentette a rendőrségen, hogy 
egy este bekormozott arcú férfi jelent 
meg a lakásán, revolvert fogott rá, 
felszólította, hogy adja át pénzét. Majd 
átkutatta a lakást és az ott talált 2800 
pengőt, valamint egy duplafedelü női 
aranyórát, több apróbb ékszert mint
egy 5000 pengő értékben magához 
vett. Ezután ráparancsolt az özvegy
re. hogy feküdjék le, majd az özvegy 
19 éves unokahugával, Mutyán Pau
lával hajnali 4 óráig volt együtt.

A rendőrség a nyomozás során gya
núsnak találta a leány szerepét és 
ezért őrizetbe vette. Kihallgatása so
rán a leány tagadott és azt állította, 
hogy bár a rablott pénzből neki a 
fiatalember részt Ígért a szerelmi ka
landért és megígérte, hogy a pénzt 
másnap az udvaron lévő kút kává
jába helyezi, de a pénzt nem találta ott.

A rendőrségi nyomozás során a 
leány összes férfiismeröseit leigazol
ták, de mind bizonyították, hogy azt 
az estét máshol töltötték. A betörő 
kézrekeritésére megindult a nyomo
zást. a leányt átadták az ügyészségnek.

••••••••••••••••••••A 
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Prisesztjé Bojna naii honvédov
nasega Zvelicsitela |u>e Don VOdine

Ka sze je zgodilo 1942. mejszeca januára?
Vnougo szrecse. ali — na zsaioszt — 

tüdi neszrecse je bilou v j 
ni vogrszki bojnaj. Ali niedna pre- 
minoucsa bojna je nej mejla telko 
trplejnya. kak zdaj trpécsa.

Napád nase divizie na Don 
krajino

1942. leta januára sze je odloucsi- 
lo. ka tüdi Vogrszka sztoupi v boj j 
prouti bolsevikom i tou na ruszoszkoj , 
zemli, gdé szó sze zsé bojnali Nemei. 
Na tou dúzsnoszt je bila pozvána 2. 
ármia. stera je mejla tri divizie, edno 
tankovszko divízió i edno eroplánszko 
szküpino. Prva szküpina té divizie je 
zsé prve dni májusa prejkvzéla vzhoud
no od Kurska 60 km sürke stellun
ge od Nemcov. Tá szküpina je 
tüdi vcsaszi napádnola rusze, steri 
szó pa na telko szlabi bili, ka szó 
sze povszédi szamo nazáj potegüva- 
li pred touv málov, ali batrivnov vo- 
grszkov szküpinov. Májusa szlednve 
i júniusa prve dni szó vogrszke i nem
ske szküpine pri Charkovi rusze vö- 
zbili i tü szó ruszi pretrpeli velke zgü-. 
bicske tak v národi. kak v skéri.

Zacsétek právoga bója
Júniusa szlednye dni szó nemei po 

szledécsom pláni vözdelali napád: 
Jüzsno od Charkova nemei prede-

je
oledni szvétki 
'^’nász szpo- 

minajo na nájiepsi 
>'rr i nájszvetejsi szvé- 

tek vszega krs- 
sar.szkoga szvetá: Té velki dén 

száki cslovek z miszlijov i molit- 
,0 pii sziromaski. prouszti betle- 
mszki jaszlicaj. v steri sze je na- 

;. >udo nas Zvelicsitel. On. ki nam je 
>i(, z szvojim prihoudom zse naprej 

ozranyeni. je nej doubo meszto niti 
, rouszti hizsici. tem menye v kak- 
s )j oalacsi.

Jdürnoszt. nevoscsénoszt i hüdo- 
bija sze je pokázala pri lüdsztvi zse 
pn szamom rojsztvi nasega Zvelicsi
tela Tá hüdobija sze nájbole vidi 
v ‘om bojnszkom csaszi. gda bi sze 

sterni velki i nedelavni národi radi 
-cse bole obogatili na racsun máli, 
Jelavni országov i steri jezerolejtne 

granice bi radi goriraztrgali. Niti 
v . c.met nyim ne pride, ka szó ráv- 
-o tákse bozse sztvorjejnye. kak tiszti, 

mogoucse noucs i dén za nyi de
li ali pa büdno sztoji na sztrázsi da-.

cs od szvoji drági. Táksi sze zob- ,
szton szoudijo okouli betlehemszki ; reJ° na ^ukazus. od szevra pa ed- 

. , ; . . . na nemska divizia z pomocsjouv vo-
jasztic, ár kaK je szám Jézus nazvej- , grszke szküpine na Woronesh i 
szto: ..Mér onim. ki szó dobre voule. Sztálingrád. Ar szta pa vougromdvej 

j szküpini od 2. ármie escse nej prisle 
na fronto i tou zavolo teskoga prevá- 
zsanya med poutjov, sze je tá szkü
pina do zádnyega csloveka vitésko 
bojüvala. ka sze je vidilo iz tóga, da 

i szó dén za dnévom z velkov náglos- 
csov zavzéli nisterna vazsnejsa mej
szta. Ali zgoudilo sze je pri tóm na- 
pádi tou. da szó nasi honvédje stiri 
dni i stiri noucsi nepresztanoma. brez 
vszákoga nájménsega pocsivanya pre- 
gánvali rusze i tou na nisterni mesz- 
taj do kolena po blati. Júniusa 28-ga 
sze je poszrecsilo nasim honvédam 

! zavzéti Tim meszto, stero vézse pout

szto: ..Mér onim. ki szó dobre voule. ' 
ji. na onim, ki delajo nezadovolsztvo j 
. n:oklétsztvo na tóm szvejti'/'

Na té nájiepsi i nájveszelejsi szvé-
■ vszega krscsansztva rournajo na- 

nolítvi i míszli tüdi nasim drágim j
iám daiecs vöni na fronti, ki z szvo
jo krvjouv bránijo naso krscsanszko 
s^vedocsejnye i naso drágo domo- 

dno. onim. ki nam szprávlajo bouk-
■ oodoucsnoszt i pravicsnejso zsiv-

Ie nye na etom i ovom szvejti. Bár 
lé dén szi zmiszlimo na vsze one, I 
ki íri.............................
?.lt bet égi. ki vedrijo pod milim né- 

steri hrána je nyi bridkoszt i
'vina nyi szkuzé. Bár gnesz sze 

na. szpremeni zemelszko trplejnve 
■>a blájzsensztvo. zsaioszt pa na ve- 
szeljé.

3rávi mér i lübézen. steroga nam 
e nrineszo z szvojim prisesztjom nas 
'cküpitel. pa té zavláda na tóm 

szvejti gda de med lüdsztvom vláda- 
o právo bratsztvo, naj szi bou tou 
ajvéksi bogátec, ali nájvéksi sziro- 
»ák. Obá szta ednákiva i obá máta 
’one pravice posteno zsiveti na ze- 
" Nemremo delati vszi edno delo. 

Nikák more biti v kancalaji, drügi v 
nyaj, trétji pa na nyivaj. Nikák 

SZ| more szlűzsiti krűj z rokámi drű- 
Ti na z gíavouv. Ali niti edno je nej 
ipjko, vszáko má szvojo dobro i 
x>zsno sztrán. Glávno je da je obou- 

1C Posteno i da vszáki vörno tam 
ztoji, kanna ga je sors posztavo. Sto 

pa ogíba dela i bi rád szamo z 
'üfta zsívo. tiszti pa med tém náro- 
’orn i v nouvi Europi néma meszta.

>da do tou národi szprevidli. te 
Pride na zemlou isztinszki i právi 
,71er« táksi. kaksega nam je nazvej- 
sz*o szám Odküpitei.

irpijo v kaksemkoli poménkanyi- ; do Don vodine yü’ szó Vougri z po-

'.saioszt — , mesztaj rusze nazáj zbijejo. Pri tej 
jezerolejt- napádaj szó sze nájbole vöszkázali 
;dna pre- egerszki, sopronpszki i szombathely-

1

I

szki ezredi. ki szó v 40 sztopnyi mra- 
za nej popüsztiii i szó tak brez pre- 
sztanka noucs i dén napádali rusze.

Januára 14-ga szó ruszi pri Stustje 
krajini zacsnoli z drügim napádanyom. 
Zavolo velkoga mraza, 45 sztopiny, 
szó vszi tanki szpomrznoli i tak szó 
szamo z püksami napádali. Tü szó 
sze tüdi vitézko vöszkázali szekszárd- 
szki honvédje, ali na zsaioszt, szko
ro vsze oiicere szó zgübili. Pri Dón
kra ji ni szó ruszi egerszko pesadijo 
zaokrouzsili. ali oni ne popüsztijo i 
szamo na zapouvid szkocsijo vö z 
zagrajenoga obroucsa. ali nej nazáj, 

I nego prouti vzhoudi. gdé szó escse 
I izda komáromszki honvédje v rokaj 
drzsali szvoje stellunge.

Na szeveri szó ruszi nemske, 
na vzhoudi pa taljanszke 
linije zsé pretrgali

Januára 1 1-ga szó ruszi na szeveri 
pretrgali nemsko linijo i tak szom- 
bathelyszka szküpina, stera sze je od- 
trgnola od vogrszke divizije, pride pod 
nemsko obiászt. Pri toj bitki je vnou
go nasi vitézki honvédov szpomrz- 
nolo. Szeverno od Woronescha szó 
ruszi tüdi predrli nemske i tak tüdi 
taljanszke linije okouli 100 kilometrov 
vzhoudno od vogrszke linije i tak szó 
szamo nasi honvédje drzsali szvoja 
mejszta.

Januára 15-ga szó boji dalé trpeli. 
Vogrszka linija. csi gli ka je na trej 
rnejsztaj bila sztrejta, sze je nej po- 
dála i do szlednyega vödrzsála

Januára 18-ga je vogrszka tankov- 
szka divizia napadnola rusze z ták- 
sov mocsjouv. da je ruszam vzéla 
volou sze priblizsati k vogrszkim li- 
nijam.

Nazájpovlacsenyé
Visisa nemska zapouvid je dála 

dovolenye za nazájidenye. Vogrszka 
komanda je na tou gledoucs januára 
17-gavgojdno ob trej dála zapouvid. 
Zavolo velkoga mraza i obtrüdjenosz- 
ti. szó sze nasi honvédje brezi vszej 
teskoucs nazáj povlekli i szó ruszam 
tü pa tam dáli velke vdárce. Januá
ra 28-ga szó nasi honvédje záprli 
pout pred ruszami i szó je vecs nej 
püsztili naprej.

Vnougo rdécsi rouzs 
kre Don brezsine

Z bőlécsim szrcom vidimo, 
je vnougo-vnougo nej prislo 
Vecs jezero rdécsi rouzs de zsé cve- 
lo tou szprotoletje dalecs-dalecs kre 
Don krajine. gde doszta nasi vitézki 
szoldákov szpi vecsen szén i szenya 
od mocsnejsega i szrecsnejsega Vo
grszkoga országa.

Gda vidimo domoupridoucs té dosz
ta trpécse vitéze i nyihove zrejdcse- 
ne vrszte, ne pozábimo, ka na nász 
zsivoucse csáka tej pokojni szén, da 
v isztini tak bode. Niscse naj ne ob- 
dozsüje ali potvárja tou 2. ármijo i 
niscse naj ne poszlüsa kákse lazsi, 
stere szó izmislene i stere nasi ne- 
prijátelje radi sirijo med lüdsztvom. 
Táksi agitátorje scséjo zrüsiti naso 
jezerolejtno Vogrszko domovino. Tou 
pa sze nyim ne poszrecsi. ár v vszá- 
kom vogrszom csloveki je tiszta krv, 
kak v tej vitézki honvédaj, ki szó 
aldüvali szvoje zsivlenye za tou na
so lejpo Vogrszko domovino 1

mocsjouv Nemcov predrli ruszoszko 
fronto i júliusa 10-ga prisli do Dona. 
Nemei szó zdaj prouti Kaukázusi vdé- 
rali, Vougri pa od Don ovinka prouti 
Volgi. Sopronszka divizia je na tóm 
ovinki hűdé bője mejla z ruszami i 
júliusa 18-ga po krvávom zgübicski 
ruszov, prisla do cila.

Do szeptembra 13-ga szó tü pa tam 
ruszi scseli Vougre pregnati iz nyiho- 
voga polozsája, ali tou sze nyim je 
pa nikak nej poszrecsilo i szó tak 
mogli henyati z vszákim napádanyom. 
Pri tej napádaj sze je vidla hitrouszt 
i prilicsnoszt nasi honvédov. ki szó 
takrekoucs vöszkázali szvojo zevese- 
noszt i batrivnoszt. Vogrszki honvéd 
je kak szteber mocsno sztao pri Doni.

Novembra szó ruszi jüzsno od vo
grszki stellungov zacsnoli z napáda
nyom i tou z podvojenov mocsjouv 
i z bouksov skerjouv. Ali nasi hon
védje szó sze tüdi tóga nej zbojali 
i na tou szó tüdi priprávleni bili. Pris
li szó tüdi Koledni szvétki i Don vo- 
dina je do dna zmrznola, ka je ru- 
szom bilou na haszek i tak dén za 
dnévom szó sze priblizsávali k nasim 
stellungam.

1943. januára 12-ga v ránoj meg- 
lenoj ütri ruszi z okouli 50 jezero 
szoldacsijov napádnejo vogrszke i 
nemske stellunge, v steri je bilou 
komaj pár jezero szoldacsije. Obouji 
sze mocsno drzsijo i tüdi pri nisterni

cveté

da ji 
nazáj.

Dupliski 
krscsanszki szvétek
Koledni szvétki szó v szrcej vszá

koga krscsana nájveszelejsi i nájzna- 
menitejsi szvétki. Nam, vogrszkim 
krscsanom je pa tou dupiiski szvétek. 
Rávno na jezero leto po rojsztvi na
sega Zvelicsitela i rávno na bozsicsni 
dén szó djáli na glavou nasemi pr- 
vomi kráíi: „vogrszkoj zorjánszkoj 
zvejzdi" zláto korouno II. Szilveszter 
pápe i ga koronüvali. Sz tem sze je 
osznovála vogrszka králevsesina. Od 
tisztigamao je zse minouio szkoron 
1.000 lejt, ka sztoji nas ország v ed
nom odbijaliscsi med vzhoudom i 
záhodom, jügom i szövrom.

Kak edna naprejporínyena obiamb- 
na mocsína. szmo v tekáji histourije 
szprijali i gorizadrzsali vsze divje na
pádé od vzhouda, steri szó sze záto 
szipávali na Europo, ka bi vnicsili i 
fundali nyéno bodoucsnoszt i nyéno 
civilizáció. Vesz kulturen szvejt nász 
je szpoznao i zácsao postüvati nase 
vogrszko imé. Nej zaman, ka sze je 
tüdi vezdajsnyi amerikanszki prezi- 
dent, Roosevelt, ki je rávno pred 33 
lejtami hodo v Budapesti, etak vö- 
vjavo: „Cejii civilizejrani szvejt je 
doszta duzsen Vogrszkomi országi!

Rejszan je tak i sze mogocsnyáki 
kulturni, zemelszki obládniki kak zdaj. 
tak v prísesztnoszti nemrejo szpozá- 
biti z vogrszkoga országa. Záto na té 
nas dupliski krscsanszki szvétek ou- 
morno sztoj tüdi ti na sztrázsi brani- 
telsztva országa Tvoji ocsákov i ne 
zezábi sze rejcsi tvojega nemrtelno- 
ga pesznika. ki je etak pravo:

Bői tak vérén domovíni. 
Oh Vogrin do szmrti. 
Tá te zsivé i zagrné, 
Gda v práj szpádnes sztrti!

Kellemes Karácsonyt 
és Boldog Ujesztendöt!

Zsmávec gyágjszei'tái'
Muraszombat

Kellemes Karácsonyi ünnepeket 
és Boldog Újévet kivan
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fehérnemű és készruha kereskedő
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PEKEO FOSZFORA

Nasim cstenvárom prinásamo nikelko porocsi! 
zvünszki novinpiszcov i driigi ocsividcov, ki 
szó szc letosz mejszeca Julija müdili v Ham
burgi, gda szó angolszászi bombardejrali té 
varas i ga natou z foszforosom vuzsgali.

iz Malmöla glászijo stockholmszke 
„Dagens Nyheter" zváne novine: 
„K. H. Jönszon i Blomkvist, ki szta 
bilá szakácsa na ednom svédszkom 
hajouvi, steri sze je pri tóm bombar- 
dejranyi v hamburgskom prisztániscsi 
tüdi potoupo — szta prisla v Malmö. 
Tejva mornára szta z drűgimi vréd, 
ki szó osztali pri zsivlejnyi, szkocsila 
z potáplajoucsega hajouva v vodou. 
Voudni vrtinec od potáplajoucsega 
hajouva je pa bio tak mocsen, ka 
nyivaj je völücso k brejgi. Nezracsu- 
nani ognyi szó napravili tákse obláke 
dima, ka sze je komaj kaj vidlo. 
Naszlejdnye sze je mornároma li po- 
szrecsilo prijti na eden hajouv, ki je 
bio zse pun z decov i zsenszkami. 
Nájvecs ji je bilou ranyeni. Szkoron 
vszáki je püszto nikákoga od szvoji 
med porüsevinami.

Po cesztáj — tak szta pripovidá- 
vala mornára — je bilou puno zgo- 
rejni tejl. Nejzdrzsána vrocsína je 
vözegnála Iüdsztvo z zakloniscs, na 
vilicaj pa. gde je bila escse véksa 
vrocsína, szó pod zadüslivimi kresi 
vküperszpokapali. Angolszászi szó té 
napád napravili z naménom. tak, ka 
naj Iüdsztvo zgorí.

Nájprvle szó lűcsali gorécse bőm
be, tak, ka szó ognyegászci vcsaszi 
mogli zapüsztiti zakloniscsa. Gda szó 
tak napadálci bili gviisni. ka szó zse 
vszi pri resüvanyi, szó zácsaii püs- 
csati rüseválne bőmbe, na zádnye 
szó pa na gorécse rüsevine szpüsztili 
— kak zádnyo rezervo — foszfor go- 
récsi práj. steri je szkoron naednouk 
obino cejli varas."

Z roditelami i brezi nyí. ..
„Stockholm Tidningen" zváne no

vine pisejo: „Med rejsenimi dánci I 
je tüdi Tonsgaard dánszki dühovni 
pasztér i dr. Buhi vrács, steriva szta 
pred krátkim prisla na Dánszko. Nyi
vaj pripovedávanye je pretreszlívo. 
Doszta zsenszek je zvün szvoji vzélo 
z szebom tüdi drűgo deco, ki szó i 
bili zdaj brezi sztreje. Edna je pelala j 
z szebom szedem decé, stiri szvoji, I 
drűge trí je pa najsla na ceszfi i je I 
z szebom vzéla."

„Na ednom meszti, gde szó bili 
neszrecsniki z vszém potrejbnim vö- [ 
pedinivani, szám vido ednoga dva- [ 
nájszt lejt sztaroga decska, ki je no- 
szo na hrbti dvá zsakla. Ponüjali szó 
nyerni jeszti, ali on sze je lepou za- i 
váló i odklono. Nikák nyerni je po- 
gledno v zsakeo — v ednom je noszo 
mrtvo tejlo szvojega dvejleti sztaroga I 
máloga brateca, v drűgom je pa meo j 
ednoga bujtoga závca. Od cejle fa- I 
milije i vérsztva je szamo tou osztalo." 

„V zbombardejranom várasi — glá- 
szljo dalé „Stockholm Tidningen — i 
je pa zsivlejnye vszeedno nej pre- 
sztanolo. Prejk po rüsevinaj glávni 
vilié szó hitro napravili zaszilno ce- 
szto, po steri vozijo autobuszi. Kak 
sze komi vidi, tak lejko sztoupi notri

i 
I

ali vö. Niscse ne plácsa i tüdi niscse 
ne proszi pejnez. Vszáki fám szpi, 
gde náide meszto, nájvecs pacs v 
velki betonszki zakloniscsaj ki szó 
bili mocsnejsi od bomb. Na hráno 
hodijo v szküpne bojnszke künye. 
Tüdi tü nej trbej plácsati. Csi lüdjé 
scséjo potüvati z cugom. Iejko sztou- 
pijo brezi kárte. Vszáksi pomága 
vszaksemi. Posztelína i bejli vés je 
közöski. Csi má stoj vecs obüteli. 
kak eden pár. je raztála med prijá- 
tele ali poznance."

Niti edne szkuze ...
„National Tidende" zváne kopen- 

hágske novine med drűgim tüdi tou 
pisejo: ..Niti edne szkuze szmo nej 
vidli. cse szó gli sztancsarje Ham- 

1 burga vsze zgűbili. Niti deca. stera 
szó száma osztala od cejle íamihje. 
szó sze nej joukala. Sztancsari Ham- 
burga szó tou noucs po vszej orszacs- 
ki cesztáj síi vö z várasa. Bilou ji je 
vecs sztou jezero. Kre krájov vszej 
cejszl szó ji csakali kmetje z punimi 
kantlami mlejka i je ponüjali van- 
drajoucsemi iüdsztvi. V doszti mej- 
sztaj szó najsli tüdi krüj. Escse ciga- 
retline szó nyim tálali; niscse je nej 
oitao. sto szte i ka szte. Vesznícsko 
iüdsztvo je telkim varasancom dalou 

i szálas, kelko ji je pacs meló meszto 
po nyúvi hizsaj i podaj." - Tak pisejo 
od hamburgski sztancsarov zvünszki 
novinpíszci.

Wallace, namesztnik amerikanszkoga prezidenta je pravo:

Hrána de ndjvéksi problém
1944-ga leta
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Edne béresen cslovik je pravo: . Ka delszka znánoszt. Vszaksi je mogao 
bi Ti valálo, csi bi zláti szto! i szto- 
lec meo ... Ka bi Ti valálo, csi bi 
po zlátom podi hodo i bi sze po vel
ki sztrügaj vodin raztopleni zlát ko- 
tao prouti zlátomi mourji — krüja pa 
nebi meo!"

Tomi pametnomi csloveki gvüsno 
vszaksi pravico dá. ár ka bi nam po- : krüja v tóm vogrszkom Kánaáni! 
mágali vszefelé dzsündzsi, kincsi i Lejko bi pa prisla mocsna zima. 
drügo bogásztvo. csi krüja nebi meli. (rc|j mraz szlabo szprotoletje, povoud- 
Dneszden kak v arasanci tak veszni- n; j vszefelé drüge kastige, ali nasa 
csarje na zsétvinszkom ouszvelki hvá- vcaglivoszt sze je na radoszt i ve- 
lodavajoucso peszem lejko szpejvle- , szélié obrnoula, pa szmo z punov ra- 
m<?;,a!, mamo Krúj- dosztjov zdigávali zsmetne sznope v

Wallace, namesztnikamerikanszko- ! zsétvi
ga prezidenta sze je nejdávno eiak v ui i i ■ . •" -i i • ••• íj - . V blagoszlovlenoj zsetvi szmo mo-prepre to cejlomi szveiti: „Hrana 11 »• a- r >* gli szpoznati szamo dar Uoszpoano-

I ga Bogá. ki z nami csüdo csinii!
Szpoznati i szprerazmiti pa more- 

mo tüdi tou. ka je té bozsi dár nej 
szamo tisztoga, komi ga Goszpodin 
Boug do rouk dá, nego vszej nász. 
Nigdár sze ne moli tak. ka krüja mo- 
jega vszákdenésnyega, nego krüja 

‘ nasega vszákdenésnyega daj nam ga 
. dnesz. Tak nász je vcsio moliti nas 
1 Zveíicsitel. pa tak je tüdi za vsze 
nász dáni i szi ga niscse nemre sze- 
bicsno szamo za szébe obdrzsati, ár 
je za vsze nász szproseni. Boug z 
tem tou zselej, ka nasz té közöski 
krüj naj vküper vézse i za brate na- 
právi.

Nej dávno je edna dovica prisla v 
edno vész biüzi Becsa. Prvlé je v 
Hamburgi v szvojoj palacsi zsivejla 
vise 30 lejt mirovno i blájzseno. Ed
na bomba je na nyéno palacso szpád- 
nola i jo je razrüsila. Nika szi je nej 
mogia rejsiti i cejla nyéna vrejdnoszt 
je liszlo. ka na szebi má. Tá dovica 
je zdaj edno piszmo poszlála eszi na 
Vogrszko k szvojoj rodbini i sze hváli, 
ka je zdaj biüzi Becsa v ednoj má- 
loj vészi i ka je tü pri ednoj zsen- 
szki, stera jo prvlé nigdár nej póz
náin. zdaj jo pa za szvojo vzéla. V 
szükesini zsivé, — tak pise — liki 
tiszti falat krüja, steroga vdáblata, szi 
po szesztrinszkom raztálata.

Ali známo mi tákse bratovszko i 
szesztrinszko csinejnye goripokázati ? 
Mábiti nász szamo velka nevola lej
ko zdrüzsi vküper ? . . . Ali szamo v 
szűk esini más szmileno szrcé ?

Szmileni Boug tou zselej od nász, 
ka nász naj blagoszlov zsétve za 
brate i szesztre naprávi i zátovszak- 
so odürno szebicsnoszt moremo tá- 
niháti. — N. M.

szpreviditi. ka sze brezi Bogá ne dá 
vörtivati . . .

Pa gda szmo vszeedno z velkov 
nevoulov z véksega v edno orajo po- 
szili szposzejali, szmo za glavou pri- 
jali i djáii: „Niti szemena ne dobimo 
nazáj! Niti grüntni vérti nedo meli 
kriiÍA v fnm xzncrr citrom I*

■ i . .... , . .. Lejko bi pa prisla mocsna zima.
drügo bogásztvo. csi krüja nebi meli. (rc|j mraz szlabo szprotoletje, povoud-

Kellemes Karácsonyi ünnepeket 
és Boldog Újesztendőt 

kivár.
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MURASZOMBAT

Barkász T.
lőtt vad átvételi telep

SOPRON / MURASZOMBAT
Telefon 11 —18. Telefon 34.

sztrosek de nájvéksa probléma 1944- 
ga leta. V tóm pcglédi de cilou za 
szovjetszko Ruszio tesko pitanye. ár 
tam posteni sztrosek szamo tiszti vdá- 
blajo. ki szó na fronti.

Vogrszki ország je pa v tóm táli 
hvála Bougi blájzseni, árnamje gosz- 
podin Boug tákso zsétvo darüvao, ka 
sze je kolicsina krüja na persouno 
Iejko zvisala. Záto kak vész, tak varas 
je ednákodúzser. dicsili nasega luüjdá- 
vajoucsega vérta. Goszpodnoga Bogá.

Pa tüdi tou je i.sztina. ka szmo pred 
ednim letom z prevecs málim vüpa- 
nyom glédali i malo trousta meli na 
letosnyo zsétvo. Lanszko jeszén je 
tak velka szüsavs bila ka szó na kra- 
jinaj niti plüga nej mogli napeiati vu 
vöposzüseno zemlo. pa tüdi traktori 
szó nej mogli rüsiti szüji grünt. Od- 
povejdaia je malonej vszaksa polo-i^r------------
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i mér na zemli...“KOVÁTS KÁROLYOVA

-no íézse mrak na krajíno. I ak 
•vak da bi sze escse dén pascso 
.;rája pridti. naj sze zacsne tá 
de puna szvéia noucs z szvojim 

. "ócsnim misztériumom rodjenyá 
■ ovoga. Szunce. tá kralica dncva, 
, . je szvoj prijázen obráz i prejk ! 
- zvoje meszto sztotinam blescsé-

zvejzd i szrebrnomi toki mejsze- '
Z szvétesnyov oupravov bejioga ' 

, .?gá odeti szvejt sze priprávi na, 
sz <em vöcsnoga Krala. V uimé-

- míri szvétoga vecséra popejva > 
-i z szrebrnim glászom od mira , 

■emli. V brezkoncsnoszti szvejta , 
grmijo stüki, prelejvana krv kricsí j 
do nebész, vitezki mozsouvje brá- , 
eszéki pedén za szvojo domácso I 

--mlou.
• tovje i vertinye sze bisztró ob- j 

-ajo v hizsaj, kak nájhitrei bi radi I 
avili hizsno delo i okouli maré.

• a na z szvetlimi ocsámi, punimi i 
• aküvanya i blájzsensztva szedijo ' 
-nnom kouti hizse i szi z sepeta-1 
<im glászom poguesávajo. Dctin- 

szrea ne tere szkrb i sztráj ‘ 
i bodoucsnosztjov, napunye ii szó 

: . io z verov i dogoudkami szvéto- 
r ■ ecstra. 1 gda hódi hizsni vért z 

om no cejloj hrambi i vertinva 
-gé szv ‘jc.se pri betlehemszki ja- 
_ij ali na malom Bozsicsnom 

vi, té szó nyihova szrdcá napu- 
'a z csísztim veszéljom detinszke 

szrecse.
ba konci vészi sztoji rnála i rédna 
-a. ali cd tam sze ne csüje pri- 

’anye i veszélo .pricssküvanye. 
i ?v Stevan i nyegova zsena szia 
nej tak mládiva, decé nega v 
edini szin je nindri dalecs na 

-dióm fronti. Szvéti vecsér riyima 
‘.mouten. nikomi nemata veszélje 
. iti i tak szedíta zatoupíeniva

- .oje míszli. Pécs razpresztéra 
ro toplouto. szto je razpresztrejti

lim prtom, na sterom szó ráje 
'.cse i drüge recsi za vecsérjo. 
.óva Léna gléda pred szébe i 

mali tecsé szkuza za szkuzov po 
■ m zdravom líci. Nyéni mouzs, 
■>en visziki mozski v szvoji náj- 

. gsi kjíaj. nemirno hódi doj pa 
po hizsi. Tüdi nyerni je tezsko, 
ga sztiszkáva za szreé, ali nes-

- sze vödati.
i\a sze joucses rnati?" — právi 

■záoron csenierno — „ali nemas vsze, 
'•ü ti szreé zselej?"

v,itarcska je dúgo múcsala. Szku- 
szo rácsaié gosztejse kapati po 

„Rávno tou je. Stevan, vsze má- 
nikaj nam ne fali i dönok. cse 

'í zmíszlim na nasega Písteka, sze 
szreé szkoron sztere od zsaloszti.

- < je daíecs od nász, Boug zná. v 
azi, v sznejgi, mogoucse néma niti

nájbole potrejbno. Szvéti vecsér 
*»ak sze je vszigdár veszelio. kak 
’° blájzseni, kak veszélo je po- 
ao bozsicsne peszmi. 1 zdaj — 

i vöm nega szvéte noucsi. nega 
msanya: „Mir na zemli . . Tam 

? pekeo. groza i szmrt. Oh, dober 
obvari ga neszrecse i nevouie.

Ii
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Siftárov Stevan sze zravna. v nye
govi ocsáj je gorécsi ogen globoke 
lübézni.

„Vsz tou jaz t jdi znam, mati, vsze 
tou jaz tüdi csütim i dönok szem za- 
dovolen i gizdávi na tou, ka nájni 
szin. tam vöni dá szvojo moucs za 
naso drágo doniovíno. naj protivník 
m- dene szvoje nogé na tou szvéto 
zemlou i naj ne noderé nase domou- 
ve i cérkvi 1

,.! cse sze nyerni kaj zgodi?' — 
právi zaszkrbleno Léna.

„Té sze morévá pomiriti v Bozsem 
I ravnanyi i szi tak povejva. ka nega I .
I
I 
I 
i

i

I

I

i

lepse szmrti. kak mrejti za szvojo 
domovino i za lepso bodoucsnoszt 
národa.”

Zse sze je vlégla noucs na zemlou. 
na nébi szó sze zvejzde vuzsigale. 
tak vövidi, kak neizmerno bozsicsno 
drejvo, siero je vuzsgáno za vsze 
lüdí. za bogáte i sziromáke. za dob- 
re i hűdé. Siftárova Léna na tou 
misz.li, ka tó zvejzde szvejtijo tüdi 
vrlini honvédam vöni na fronti i po- 
nyi posíla materinszke pozdráve szvo- 
jemi színi " 
vu velki re 
kak da 
mirno i 
cinszki 
z.icsno

!

i Pred dverami sztoji povTa 
. . oubec í gléda dőli po pouti. 

bi koga csákala i nyoj ne- 
iezsko bije szreé. Szvetli :\<- 

glászi nindrik popejvajo bc- 
peszem. Oukna mali hizs sze 

tü pe tam zse szvejtijo od bleszka 
szvejcs.

Pajdás. velki csaren pesz. sze zge- 
szvej. hüti, nikajkrát osztro za-

I

|vne

Od steroga bougse 
szi niti zseleti nemre!
Szkouz edne lüknye sze nyerni je psenica szipávaia v kámro 

zdajsnyom bojnszkom csaszi. gda 
na kárte vdáblamo, velka szre- 
ali bole povejdano vékse vészé-

V 
krüj 
csa, 
Ije je doszégnolo Ácsai Bélo fárbara 
z Kishegyesa, gda ie edno ütro sou 
v szvojo kámro i nájde v ednom kou- 
ti za 5 zsaklouv psenice, stero je z 
poda szkouz edne lüknye v nyegovo 
kámro naletelo.

Jáko sze je razvészelo nad Bozsim 
bárom. Psenico je zagrabo v zsakie 
i odpelao k ednomi peki, da naj bi < 
nyerni vöodmejno za meló. Ár je pa 
fárbar nej meo karto za zrnye, je pék | on zvrtao lüknyo. Birovia ga je vsze- 
nej mogao zrnye vöminiti i tak je tár- edno oszoudila na dvá meiszeca zá- 
barnazáj domou pelao psenico.

Medtem je pa Trébusz György za- koncsi bi szi nej szineo prilásztiti zr- 
vüpnik „Future* v pamet vzeo. ka nye. stero je nej bilou nyegovo i je 
z nyegovoga raktára, steri je bio obri znao, ka je zrnye államszko.

; pora, át csi gli ka je nej vrtao lüknye,

Tri dni je szpao od zsujesasztoga 
jezerolejtnoga vina

I

I Zvünréden dogoudek sze je zgou- 
do blüzi Tapolce. gdé odkopávajo 
sztáré rimszke grobe. Pouleg vecs 

' sztou lejt sztári csont, szó najsli tüdi 
i rázno poszoudo i drüge recsi. V ed- 

noj poszoudi je bilou k zsujei szpo- 
' dobna csrnkaszla rejcs. Voditelje tej 
| odkoupov szó nej mogii dognali. ka 
i ka bi moglo biti tou, zatou szó sze 
zacsnoli stükati. Da naj ne bi sze da
lé stükali, je eden delavec koustao 

[ tou zsujei szpodobno rejcs. Vzeo je 
! nozs, vzrézao .szi je eden falájcsek i 
j koustao. Ár je pa zsmajno bilou. je 
vecs jo. natou pa sze poudao na de- 

’ lo. Med delom pa naednouk zaszpí.
Nyegovi pajdásje, ki szó ga voamet 
vzéli, gda je zászpo, szó ga prebüditi

Iája, té pa zacsne zsaíosztno í zatég- 
nyeno túiiti. Got po pouti sze po 
globkom sznejgi naprej ríva kmicsna 
posztévá. Pred hizsov posztáne. od 
csrejvlov szi doj puca sznejg. natou 
pa notri sztoupi k Siftarovirn Vcski 
pismonosa je Obráz nyerni je túzsen 
• nemirno potégne z zsebke zakelje- 
ni papér. V hizsi je grozna tihoucsa, 
v vszej kotáj tiscsí teski sors. Siftár 
i zsena brez rejcsi glédata csloveka. 
ki szi poguesí •

.Graiejr szem prineszo — hüáo mi 
ka je rávno gnesz priso."

Na szto polozsi té r-eduzsen papér. 
steri drzsí v szebi zsaloszt cejloga 
zsivlejnya Siftár odpré papír i dugó, 
dugó gléda té pár rejcsi. Zsmetno je 
precsto té ret jí: „Siftár Stefan, mlájsi 
je na ruszkom fronti szpadno.

Siftárova Léna sze zrűsi na kioup 
i nepremaglivi jocs razt.ga rnaterin- 
szko szreé. Edíni je bio. nas edíni" — 
kricsí gori — ..oh. Boug. zakaj me 
tak kastigas v

Píszmonoszec sze je notihoma vö- 
vkradno pri dveraj. Siftár escse itak 
sztoj. na tisztom meszti. Nycgove 
öcsi giédajo nikam dalecs — dalecs, 
iscsejo neznáni grob tam vöni v ne- 
szkoncsnoszti. Natou sze pa zgene, 
mirno i ydár > pridejc recsi z nyegvi 
vüszt: ..Zbougom. moj szin! Mrou 
szi. ali zsívc bodes >. ocsno naprej v 
r.asoj domovini i v nasem národi, za 
steroga szi sze aldüvao. Pride ednouk 
mir r:a zernlou ; k tömi szi tüdi ti 
pomogao z *vojov krvjouv.

Z torma zacsnejo zvonouvje szvé- 
iesnvo popcivati i doniti i nazvescsá- 
vajo bozsicsno radoszt.

n

dámre. iali psenica. Zavüpmk sze je 
zavolo tóga pritouzso pri zsandáraj. 
steri sz o vsaszi zacsnoli z preiszká- 
vanyom i najsli v kámri pri fárbari 5 
zsaklouv psenice.

Zsandárje szó poglednoli tüdi lük' 
nyo. szí ouz stere je tekla psenica v 
kámro i dognali. da je lüknyo szám 
tárbar zvrtao, nej pa misi, ah on je 
tou tajüo. Fárbar je prisao pred to- 
polyszko birovijo i pripoznao obtozs- 
bo. da je psenico pri peki scseo vö- 
miniti z melov. ali tajüo je pa, da bi 

scseü. aii zoubszton. Zatou szó dok
tora pouzvali, ali tüdi on ga nej mo- 
gao prebüditi. Delavec je tri dni ne- 
prerztanoma szpao v globom szné i 
szamo za tri dni je prisao k szebi. 
Tou zvünrédno, k zsujei szpodobno 
rejcs, szó szpoznali za vino, stero 
szó sztári rimszki národje nücali pri 
szprévodi. Oni szó nájmre tak poko- 
pali mrtveca, da szó kre nyega djáli 
edno napuriyeno poszoudo z vinom. 
Té delavec, ki je goriptácsao zavolo 
szvoje batrivnoszti, je zdaj v Székes
fehérvár prisao. da szi malo odpo- 
csiné, ár ga je szpanyé prevecs osz- 
labilo i kak právi. nej je prej vsze 
dobro „kostávati “.
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Veika csuporé lüdi sztoji kre ma- 
gazina ednoga vesznicskoga állomá
sa i gléda nakládanye.

Rávno eden zsmeten. moderen ma- 
sin za csiscsenye zrnya szpráviajo vö 
z vagouna i tiszto glédajo lüdjé, zmejsz 
tüdi steri kaj pomore. Csi gli, ka je 
mrzlo i mrzeo vöter pise, vszeedno 
ji doszta prislo vküper. Oszerr.-deszét 
metrov teski je masin, na lejpo bej- 
io i zeléno fárbo pofárbani, rávno tak 
kak zsivlejnye i vüpanve.

BILI SZÓ CSASZI, 
gda szó táksi ali ovaksi masin pri- 
stelati dáli lüdjé i z tem nikakso ve
szélje szpraviii med delavsztvo. 1 bili 
szó táksi csaszi, gda — brez potrejb- 
noszti — szó lüdjé tak miszlili, ka z 
notriszprávianyom tóga al: ovoga ma
sina, posztáne delavec brez zaszlüzs- 
ka í veika lakota bode. Dneszdén 
pa — na szvoje lásztne öcsi szem 
sze oszvedocso — maio lüdi jeszte 
na szvejti, ki bi v masinaj vidili szvo
je neprjiátele, nego vidi v masini .szvo
jega pomocsnika. Vüpam sze, ka ci- 
iou med polszkim delavsztvom je 
velko zadovolsztvo, zavolo vecs féle 
polszki masinov, steri nyim nej sza
mo ka olehkoutijo teska dela, nego 
doszta vecsim dájo zaposzlitev.

LÜDJÉ V MASINAJ ZADOBIJO
SZVOJE POMOCSN1KE

i ne glédajo na nyi, kak na szvoje 
naszprotivnike. Gvüsen szem, ka sze 
tou tüdi docsákamo.

Íz tóga mám edno velko probo iz 
Amerike. Potüvajoucs po Ameriki, 
szem meo priliko viditi velke i máié

Barkász T.
„MATEOSZ"

teherautó fuvarozás
MURASZOMBAT

TELEFON 34. 

Érvényes: 1943. MAVftUT AUTÓBUSZ MENETREND november l.-töl

VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAP AZ ÖSSZES FORGALOM SZÜNETEL

Muraszombat—Alsólendva—Nagykanizsa
— 7.13 — — i Muraszombat pu. é _ _ 19.05 18.35

7.07 7.25 14 00 14.30 i Muraszombat Korona sz. e 9.35 10.05 18.55 18.25
I 7.47 | 14.52 i Belatinc i 1 9.45 1 18.05

7.49 1 14.52 | i Lendvavásárheiy i 8.50 | 1807 |
8.40 13.40 15.45 15.45 é Alsólendva Kor. sz. i 7.55 8.50 17.10 17.10

8.50 15.55 i Alsólendva Kor. sz. é 7.45 17.00
10.00 17.05 i Letenye i 6.39 15.54
10.50 17.55 é Nagykanizsa Korona sz. i 5.45 15.00
11.00 18’05 é Nagykanizsa pu. i 5.30 14.45

Muraszombat—Szarvasiak
: 10.15 19.10 i Muraszombat Korona sz. é 6.55 •13 25
; 10.25 19.15 i Muraszombat pályaudvar é _ : 13.20
• 11.17 20.07 i Vashidegkuf i 6.04 : 12.29
: 11.45 20.35 é Szarvasiak i 5.35 : 12.00

Muraszombat—Felsőlendva — Szentgotthárd
c

: 7.15 —.— i Muraszombat pályaudvar e —.— :_ .__
2 7.25 15.00 í Muraszombat Korona sz. e 6.55 ; 14.20
: 8.25 16.00 é Felsőlendva : 5.55 • 13.20
: 9.35 —.— é Szentgotthárd Korona sz. : 12.10
:9.40 é Szentgotthárd pályaudvar •12.00

Stridovár—Csáktornya—Belica—Perlak
d d d

4.50 i Stridovár é 18 10
5.11 i Muraszentmárton i 17.49
6.00 é Csáktornya Zrínyi tér i .. .00
6.05 é Csáktornya pályaudvar i 16.50

.MEGJEGYZÉS: c kedden és csütörtökön nem közlekedik.
d Csáktornya—Perlak között csak hétfőn, szerda:, és pénteken közlekedik.

6.10 i Csáktornya pályaudvar é : 16.43
6.30 •j 12.30 i Csáktornya Zrínyi tér é 9.5? • 16.35
6.49 : 12.49 i Eelica i : 9.32 : 16.17
7.50 : 14.10 é Perlak i :8.10 : 14.55

fabrike, itak tüdi velke i máié mcs- 
trije, gde szó masini i delavci bili za- 
poszleni. Kak szem glédao té masi
na i pri masinaj delo oprávlajoucse, 
kak tüdi po máli mestrijaj delavsztvo, 
szem szprevido, da csirávno masini 
oprávlajo doszta dela. brez csloves- 
ki pomoucsi sze nemre nikaj zgoto- 
viti i masini brez csloveske znanoszii 
nikaj ne valájo.

VIDO SZEM OD SZUNCA 
CSISZTEJSE,

esi bi sze tak zgoudilo. da bi cslovek 
vzeo szloboud od masinov. bi’ cejlo 
delo moglo sztanoti. Konec bi bio 
vszemi i z fabrike bi pouszlalo edno 
mrtvo tejlo.

Dneszdén tou zsé známo. ka cslo- 
vesko zsivlenje masini maio oleh
koutijo i naprávijo maio bole cslo- 
vesko, kak pa inda szvejta, gda je 
mester ali delavec noucs i dén mo
gao vsze z prousztov rokouv delati. 
Nej dugó je escse állam preoovedao 
z nisternimi masinami delüvanye i tou 
v szamoj Ameriki. gdé szkoro vsze 
z masinami delajo. Tou pa nej za
volo delavsztva, nego zavolo zsiv- 
lenyszke nevarnoszti.

RÁD GLÉDAM V BODOUCSNOSZT
i naj mi niscse ne zameri. csi zdaj 
pá giédam v bodoucsnoszt i pisem 
od tisztoga, ka szem vido. Szamo 
bodoucsnoszt je pred menőm, gda 
vidirn z znojom zmantráne i obtrüd- 
jene lüdi, meszto steri naj bi prisli 
pametni i lüdsztvi delo olehsajoucsi 
masini, z sterimi naj bi pametno lüd
sztvo ravnalo. Niscse naj ne vzeme 
za pretirano, csi escse tou povem, ka 
de tou csasz, da sze cslovik ponov- 
no porodi, ár sze od vszega dela go- 
rioszlobodi, szamo z masinom de mo
gao znati ravnati Masini do csisztili 
ceszte i hise, párke i nyiva. Masini 
do körili i szvejtiii, kak tüdi dávali 
moucs za szvetioubo. szegrevanye 
pécsi i vödé. Masini do szejali, orá- 
li, zseli. zidali, kak „zsivina z rokámi“.

Tou de csasz, gda de vszáki cslo
vek znao, zakaj je na szvejti i za 
koga de zsivo. (x)

HÁHN PÁL
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Hecaszti dogoudek 
med likörnov fabrikov 
v kecskeméti i ednov 

stamparijov
Likörna íabrika v Kecskeméti zsé 

dá lejta i lejta delata vsze szvoje 
stampe v ednoj stampariji v Buda
pesti. Naroucsba tak právi, ka sze 
tárba stampani étikét vszigdár more 
glíjati z fárbov liköra. Delo je zse 
dúga lejta teklo v nájlépsom rédi i 
nigdár nej prislo do pritouzsbe od 

I sztráni fabrike, ár je stamparija vszig
dár genao trufila z táksov fárbov, 
kak je bila farba liköra. Tou pout 
sze je slo za marulino palinko. Ka de 
naj farba rejszan táksa. kak je pa 

. pálinka v natúri, szi je stamparija 
zse pri prvoj naroucsbi szproszila od 
fabrike eden glazs palinké i ga djá- 
la v stampariji na polico za fárbe. 
ka ga naj tak fárbarszki mester má 
vszigdár pred ocsámi za minto.

Pred nikelkimi dnévi sze je pa 
zgodila veika nevola. Fabrika je na
záj poszlála naroucsene etikete z tém 
zrokom. ár szó prej doszta szvékiejsi. 
kak je pa fárba práve palinké. V 
stampariji szó zácsali glíjati etikete 
z giazsamintov. Fárba je toti glíjala, 
ali zdaj szó gorprisli, zakaj je szvek- 
iejsa grátala: Eden „nepoznáni" 
sztvor je za csasza ránoga ütrásnyo- 
ga rámanya vszigdár za eden-eden 
pozsérek vögutno. Ar je pa nej scseo, 
ka bi sze té szladki pozsérki v gla- 
zsi poznali, je vszigdár telko vödé 
cujvlejao, kelko je vkraj szpüo. Tak 
je persze pálinka po cajti zgübíla 
na szvoji natúrni fárbi — záto szó 
bilé etikete v szveklejsi fárbi nastam- 
pane . . . Zacsnola sze je hizsna pre- 
iszkáva. nouve etikete v isztinszki 
fárbi szó pa ksenski nastampali.I

Vuckouvje kralüjejo 
v Mosva járási

Kak glászijo z Ungvára, v Ilosva 
járási bodoucsoj Babakut i Kutkafal- 

I va vesznie sztancsare vuckouvje zse 
vecs kédnov drzsijo v sztráji. V tejvi 
dvej vesznici szó zse raztrgali őszem 

■ pszouv i zodneszli vecs birk i kouz. 
i Gda je tak eden vük napadno tüdi 
I psza od Marinecz Miklós gazdo, je 
• té popadno za raszoje i sze szpüszto 
i po vukej po sterom je tak dúgo lúko, 
| ka nyerni je zse szamo prílics osztao 
, v rouki. Nazádnye je vük pobejgno, 
! psza pa tak dönok rejso.

timaswvsz&a

Zse de szkoron treszeti lejt t • j 
ka je dojtekla edna prevecs zname- 
nita bítka prve szvetszke bojne ,:i 
Limanovi, gde szó szi nasi dícsr: bu- 
szári szpraviii velko imé. Ár je re v 
toj bitki tao vzelou tüdi doszta 
vendszki decskov, de dobro, cse sze 
malo szpomencmo z tiszti dogoudk a

Bilo je rávno na Miklosovo 19 1- 
ga leta, gda szó ruszi, cilou pa u- 
szuszki kozáki z velkov mocs ív 
vdérjali prouti nasim Kárpátam. kak 
prouti mocsnomi sztebri záhodne - ul- 
túre. Znáno je, ka je vojszka c-jle 
sztáré monarchie po vecsi véksi zm í- 
gaj vszeedno mogla idti nazáj. Nis- 
terne preláze pri Kárpátaj szó iuszí 
zse meli za szebov i szó szi hu 
tou vzéli v glavou. ka do k szvétk . n 

i zse v Budapesti pilí víno. v Becsi pa 
sör. Síi szó pacs z velkov kurázsov 

i naprej. Zgoudilo sze je pa. ka je té 
velki kozacski vaiék nasa 10. huszár- 

; szka divizia, v stero szó bili r.otr - 
vtálani 9, 10. i 13. huszárszki regi
menti. gorisztávila i na bitje priszíiiia. 
Ruszov je bilou nájmenye deszéfkzát 

' telko, kak pa nasi huszárov. Sz ?á- 
: vali szó sze kak rój na nase íirúe, 
ali nasi pa z nadcslovecsov nat. r.?v 
vszaksi napád nazájzbijejo. Nájbole 
znamenito v toj bojni je pa tou xa 
ka szó tü pomágali nem vougram 
tüdi lengyeli pod voditelszlvom ?il- 
szudszky generálisa, ki je szám brá- 

' no eden 768 rn. visziki brejg. Gda 
' sze je moucs pár dni tak sze pa ta 
j vágala, je prisla na pomoucs íriska 
szoidacsia Nádasdy huszárov. stere 

i je pelao szám Muhr ezredes. Na . e- 
i licsao sze je tóga mitálivanya i kre 
ednoga bregá med rejdkimi brezami 
vöpotégne szábio i szkricsi: „Za me- 
nov huszárje". pa ide nájnaprei. Kak 

I oroszláni sze sziplejo na kozáké med 
mocsnim grmejnvom srapnelov i grá- 
nátov i je grátala krváva bítka. ou 
vidoucs ruszi. szó sze zoszagali i na
záj v bejg vdarili. Ár szó sze pa hu- 
száii tü bili escse v rdécsom gvanti. 
szó nyim ruszi dáli imé „rdécsi • ra- 
gouvje" (kraszni csorti), stero imé 

i „vörös ördög szó gizdávo noszili d.
konca bojne.

Tákse prestimano imé szó szi szpra- 
vili nasi vrejli ocsevje i bratovje v 
prvoj szvetszkoj bojni. Skoda, ka je 
escse szamo malo zsívi tiszti, ki szc 
sze tü vö szkázali z vogrszkim vir
tusom i dühöm za naso domov.ne. 
za lejpi Vogrszki ország.
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Od kédna dokédna

Rakéta, stera naednouk vnicsi 50 
. rátni kilometrov, de nouva 
\pSka grozepuna skér — pisejo 
- rikanszke novine. Nemsko zado- 

sávanye. stero de odgovor na 
■ ászászko bombardejranye, z vel- 

<ztrájom csákajo po cejlom An- 
Aom országi. Amerikanszke no- 

; - a Uniled Press" zse takracsuna- 
< nede dugó, ka nemei zgoto- 

v o^iou grozno morilno rejcs. gda 
L-pmen na kámni ne osztáne na 

' skom. Po szvoji agentajzvedá- 
ka ka za skéri bi meglő tou bidti.

<z0 pa doszejgamao vkunvávali, 
< zdaj zvedli, ka bi prej tou niksa 

í i teska rakéta mogla bidti. ste- 
oli gnao. Té teske rakéte z pu- 

’ parov delajo po szevernom táli 
■' uskoga országa i tüdi v Nem- 

.•/ -- országi. Po mislejnyi „United 
<s'-a bi tá rakéta tákso_ velko 

Áoucs mejla, ka na ednom öO kva- 
om kilometerszkom talati zemle 

■ ’onej tak kak nas járás) vnicsi 
Z nemske sztráni na té novine 

- :>ega kommentáré ne dájo vö i szó 
:noma tihi. ka sze tüdi szamo od 

, razmi, ár vsze drzsijo v náj- 
>oj szkrivnoszti.

?' >mme! generális, koga je szám
• zavüpao. ka naj vsze nemske 

-.0 sine po Dániji preglédne je zdaj 
u rancuski ország priso tüdi v tóm 
’ szíi.
Stirideszét katolicsanszki dühov- 

nikov i 5 nün szó parlizáni vmourili 
rorvacskomponaznanilizZágrába.

A páva is csak azt íu.ija. 
Mért nem lett ő is pulyka, 
Mert a pulykának az ára 
Szörnyű nagy a „HUNNIÁ“-ba.

HUNNIA IPARI és KERESKEDELMI RT. 
Csáktornya - Telefon 60.

I

Churchill ;e obetezsao v Kairói, 
szó sze nyerni plücsa zvuzsgála.

-v.?teski kormány je zatogavolo v 
>uli. ár néma právoga politicsno- 

• oditela. 4 üdi, csi Churchill zdrav
■ more escse dugsi csasz tant

i-.dii v Egyiptomi osztáti, ár bi nye- 
negleni lüft v Angolszkom szamo 

'■ -do na zdrávji. Tüdi lord Halifax. 
v jolszki velki követ v Ameriki je 
' -ao. Tóga pa niksa mocsna trésü
ké. psé.

f routi Benesi je sztanolo doszta
v -; ejhodécsi csehov v Prági i szó 

.avili proutibolsevisko ligo. Med 
' je tüdi dr. Hacha elnök, kak 

c tel Protektorátuskoga kormánya.
- -a je goripozvála vsze csehe, ka 
"2" naj vszi v nyej zdrüzsijo, ár je

■ ■'•evizmus nej szamo cseskomi or- 
■Lv‘s? szPÍca v péti, nego tüdi cejloj 

*-Propi.
'‘őnelko pomága Amerika ruszam. 

-eta 1912-ga je Amerika 4000. letos- 
-áa leta pa zse 7000 eroplánov 

" a szovjetem.
^emska zrácsna obramba je v le-
'"yem leti vszevküper 7.895 angol- 

i amerikanszki eroplánov sztrej- 
! doj v lüfti.

^emci szó novembra mejszeca na 
'jetszkom fronti vszevküper 4000 

‘fi kov presztrejlili.

i

Dvajsztijero mládi nemski oficej- 
| rov je pred Hitlerom dojdjalou pri
szego. Vszi tej mládi oiicerje szó zdaj 

; prisli vö z oíicerszki sóul.
Pri zádnyeni angolszászkom na- 

pádanyi na Berlin je vecs angol
szászki piloutov vesznolo v lüfti, kak 
pa nemcov na zemli, na stere szó 

t bőmbe metali.

Krétai glászi
— Denésnyo numero ..Muraszom

bat és Vidéke" szmo zavolo pomén- 
kanya papéra szamo v 12 sztranej 
dáli vö. racsunali szmo pa na vékso 
vödánye i tou zavolo nasi vendszki 
cstenvárov. Tá numera itak má 6 
sztráni dobroga i hasznovitoga vend- 
szkoga cstenyá. ka je escse nej bilou. 
Racsunali szmo tüdi z vödányom ka- 
lendarszki mejszecov, kak je tou láni 
bilou, ali vnougi nasi cstenyárje szó 
meszto tóga zseleli vecs cstenyá, ár 
prej tri vendszki kalendárov jeszte i 
vszáki szi küpi, káksoga scsé. Nasim 
cstenyárom priporoucsamo „Nas Ka
lendár" i csi szi ga precstéjo, do vidli, 
ka szmo nyim dobro tanacsüvali. — 
Zednim vám pa, drági cstenyárje. 

I zselejmo blájzsene i milosztipune ve- 
’ széle Koledne szvétke. — Vrednistvo 
■ i vődávnistuo.

— Blájzseno Margito, csérárpád- 
szkoga kralá IV. Bélo za szvéto po- 

; vejo vö januára 19-ga, gca do zato
gavolo ouszvetnoszti vu vszej katoli- 
csanszki cerkváj po cejlom országi.

i

1
I

- Nouvi utbiztosi. Vitéz dr. Szűcs ' v.zéia ed-n°
klinico. ki je pri szlaboj pamet. bila.István szó za utbiztose za nas járás ^inico’1 lu je pri «ziaDOJ pamen D f' 

vöimenüvali Papp Józsefe i Fejes i Zsenszka sze je deklme zse navohla 
Lászlója. Obá szta zse priszego doj- 1 í° a te'z° posz av 1 a, na sí 
djalá i szlüzsbo prejkvzelá. ' - nyék nyej je obeszda edno tabhco.

— Szvétoga Lászlója leto szó ou- i jo stokoli vzeme za szvoje,
szvetno oudprli té dni v Nagyváradi, ; ;e vdovica i deklinico nemre vö- 
pri steroj priliki je vitéz Béldy Alajos j drzsati. Policija je namrzsnyeno de- 
generáiis. nájvisisi zapovednik leven- klinico szprávila v spitao, brezszrcsno 
tov ouszvetni gucs drzsao. j macsijo pa gorizglászila.

— „Az ember tragédiája" zváno j — je dobro sze spilati z obe-
knigo od Madách piszátela. szó zse sávanyom. Barta János la lejt sztár 
malonej na vsze jezike obrnoli doj. decsko z Orosa je scseo szvojo teti- 
Pred nikelkimi lelami szó jo tüdi na " "
krányszki jezik obrnoli doj, zdaj szó 
jo pa tüdi íinci po szvojem jeziki dáli 
vö kak nájvékso nouvoszt na knízs- 1 
nőm pláci.

— Tanácsi szküsenoga sztaroga 
rojára vszaksemi prav pridejo, cilou 
pa zdaj, gda je cuker v táksoj szü-; 
kesini. Záto szi hitro küpmo „Nas ' 
kalendár' za poudrgi pengő, gde szó j

j tej tanácsi dojszpiszani po nasem 
vendszkom jeziki. Pascsite sze z kü-
pilom. ár zse szkoron szfalij.

— Snelcug med Désom i Szamos- 
ujvárom je med edno gulo kráv, ste- 
re szó na streki bilé, — notri vdaro. 
Lokomotiva je devetnájszet kráv buj- 
la, naszlednye pa vszeedno vöszko- 
csila z sin.
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• TÓTH FERENC
“ asztalosmester

J Muraszombat

CIKTA •
cipő és harisnya elárusítóhely a

Muraszombat J

• HORVÁTH JÁNOS
’ bércséplö és darálómatom
í Muraszombat

OZVATICS ISTVÁN •
szabómester a

Muraszombat «

: : czv. BENKÓ 1STVÁNNÉ
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• Muraszombat•
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férj. MAR1CS LAJOSNÉ 

vegyeskereskedése •
Muraszombat
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• csemege tej és tejtermék kereskede.se•
• Muraszombat
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úri és női fodrász •

Muraszombat •

í ABDULAH 1SMAÍLOV1CS
w cukrász•
J Muraszombat
•

SZOCSICS FERENC •
Mura kavéház

Muraszombat J

• HOYER LAJOS
* vegyeskereskedő

S Muraszombat
i e

KR. H1RSCHL ÉS FIAI ‘
rőfös, divat és rövidáru kereskedés #

Muraszombat •

• özv. BRUMEN LAJOSNÉ
• vegyeskereskedése

• Muraszombat•e • • * « > • « •

NORCSICS BÉLA ’ 
vegyeskereskedő se í

Muraszombat ’

— Dr. Saruga Rudolf krouzsni vrács ( bole pomilüvanya vrejdna. ár nyei 
---- je mouzs na fronti i té pejneze szí 

: je prisparala, da bi küpila za dejte 
i za mozsá káksi dár za szvétke.

— Tecsász je na csarno miela, 
dokecs szi je nej na beilo szemie- 
la 5000 pengőjov strófa. Vdovico 

i Nagy Bélova z Kecskeméta je biro- 
via na 5000 pengőjov strófa, na 2 leti 

■ zápora i na 10.000 pengőjov sztros- 
I kov oszoudila, ár je kukorcsno i jecs- 
; novo zájmecsko mlejla i tiszto ne. 
; csarno odávala.

v Belatinci sze je povrno z szoidacs- 
ke szlüzsbe i rédno ordinera.

— Po oszemdvajszti letaj je pri- 
sao domou z ruszoszkoga zgráb- 
lensztva. Pusztai Mihály z Nagykál- 
ne je 1915. leta v J8 leti odisao 

: na ruszoszko fronto, gde je bio tüdi 
zgrábleni. Sziedi sze je tam ozseno 
i má tri decé. Pusztai je bio v Ru- 

| sziji fabricsni delavec i kak pripove- 
; dáva. sztrasno szlabo sze nyerni je 
tam godilo. záto sze je odloucso, ká 
z cejlov familijov de sou v szvojo 

; rojsztno domovino. Szrecsno szó vszi 
prisli domou.

Na ceszto je vrgla za szvoje 
vzéto i pri szlaboj pámeti dekiino. 
Edna zsenszka v Budapesti je za

na steroj je bilo napiszano. ka naj 
, ár ona

■ — Nej je dobro sze spilaii z obe-
sávanyom. Barta János 15 lejt sztár 

co za mksoga zroka volo presztrasiti. 
Odiso je na pod i tam na viszécsi 
strik sze je z heca scseo obeszili. 
miszio szi je, ka tetico v tou for- 
mo zoszága i nyerni dá pejneze. Kak 
szi je strik okouli sinyeka dejvao, sze 
nyerni je na rusti poskálilo i zsé je 
viszo tüdi. Ár je pa decska dugó 
nej bilou z poda, je tetica sla glédat. 
ka je z nyim, ali on je zsé mrtev vi
szo na striki.

— Brezszrcsen touvaj. Edna szi- 
routa zsenszka z málim. komaj 10 
mejszecom sztarim detetom v Buda
pesti je csákala na eden villamos. 
Na villamos je tüdi doszta drügi lüdi 
csakalo. Zsenszka je niti vpamet nej 
vzéla. gda nyej je eden brezszrcsen 
touvaj vö z zsebke vkradno pejnez- 
nico z 70 pengöjami. Szirouta je tem

I
l
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Jézus sze touzsi

Vi me za Mestra zovéte — i me nika ne opitate. . .
Za Szlezo me drzsíte — i ne hódit e pomeni . . .
Za Poszvejt me máié — i ne glédate v méné . . .
Za Zsítek me imenűjete — i me ne iscsete gori. . .
Za Moudroga me máte — i me ne naszledüjete . . .
Za Zmozsnoga me drzsíte — i me ne proszite . . .
Za Szmilenoga me zovéte — i sze ne vüpate v meni. . .
Za Pravico me imenűjete — i sze ne bojíte od méné . . .
. . . Csi sze pa ednouk na veke pogübíte — ne krívte méné!

(Napiszek na Krisztusovom sztebri v Libecki.)

Psenicsna valuta je nájbele gvüsen pejnez
Nas vérsztveni kormány je zse 

dugsi csasz delao na tóm, ka sze v 
tej zvünrédni csaszaj vküperszpráv- 
leni visesnyi pejnezi nasega lüdsztva 
naj kembole.hasznovito i gvüsno notri- 
zaiozsijo. Ár pa nas národ zse od 
nigdamao rád racsuna na psenico. 
sze je vérsztveni kormány odloucso. 
ka vödá tákse vrednosztne papére, 
steri do na fundamenti psenicsne cej- 
ne i za stere vrejdnoszt garantejra 
nas ország z szvojim pouvom pét- 
million q-ov psenicov po cejni 40 
pengőjov.

Tej vrejdnosztni papéri. sterim je 
imé buza-kötvény ali psenicsna ob- 
véznica. do pouleg tóga, ka do no- 
szili interes, meli tou dobro vugod- 
noszt. ka do jo vszakse leto novembra 
mejszeca vöspilaii i mábidti. ka bi 
cejna psenici szpádnola. nas kincstár 
tou vszeedno vöplácsa na 40 pengő- 
jov szkalkulejrano vrejdnoszt kötvé- 
nyov.

Podpisüvanye tej búza-kötvényov 
sze je zse zacsnolo z velkov náglos- 
csov. Komaj ka je té rendelet na tou 
gledoucs na szveklo prisao. sze vszaksi 
pascsi z podpisüvanyom. ár

UNGER LÁSZLÓ
BORNAGYKERESKEDÓ 

V1NSZKI TRZSEC NA VELKO 

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

Priporoucsa szvoja grofovszka vina.

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

Román.I szprevédtto sze je szmehao. Na stero sze je te sztári tüdi zácsao szmeháti, za- dovolno szi je zácsao szükati z-nisteri bé- tov bodócse bajuszi. Bilö je pa v-nyego- vom szméhi nika zavito jálne znameni- toszti, tak da bi sze szám szebi, szvojoj dúsi szmehao.Oh né, ponnya dobís. Ali ogvüsam te ka i ednők k-tebi pride tá dezsdzsév- nica i dobra de próti oblákom i próti dézsdzsi.Kaksa okornoszt! szi míszli Gyuri.Té sztári goszpődje nakeliko sze drzsíjo oni dugovány, k-sterim szó sze privadili i vise vrédnoszti je cinijo. Havránek prof- íeszor zse vise stirideszét lét rézse péra z-ednim isztim pencillusom, li szamo stí- lec t klingo je dao premeniti nikelikokrát. Ali Gyurii je tüdi nika v-giavó prislo i né je vecs probao próti dezsdzsévnici gu- csati. Eden dén szta sze na „Sárga" pelala na csuni. Sárga je eden máli zátony, gde Tisza i Maros vküp tecsé i gde Szegeda ribicske te híresen ríbni paprikás kiihajo. Ti mládi zse nevéjo deacski. Pa je tou jedína hrána k-stere kühanyi je zvön ke- csege, liarcse, prpra i Tisze vödé potré- ben znati latinszki jezik. Tak je tó popí- szano v-Martonovi hiresnyi knigaj szaka- csinsztva, stero popravici tá cila, ka zsenszka

- I. Tál. ISneve ríbnoga paprikása kühati, ali pa zná bidti, ka sze indasnyi Szegedszki ribicsov trojne regule. dosztája, stero od zacsétka kühanya ríbnoga paprikása, odnigda mao pred ocsmí drzsijo: „habét saporem, colo- rem et odorem" (Má zsmajh, licojno i dís.)Kak szem pravo na „Sárga" sziget szó i síi Kupecky, Gregorics i Gyuri. Gda bi ! zse k-brégi priplavao vószki csunék, v- niksi pén sze je vdaro i odebio sze je. Gregorics ki je rávno gori steo sztánoti,■ sze zvagne i nazáj szpádne v-csunék i v- : sztrahoti nyerni z-rók vujde dezsdzsévnica■ vu vódo, stera jo lepő z-szebom neszé.Gregorics gori szkricsi: „Jaj dezsdzsévnica!" Obráz nyerni oblédi. Öcsi sztrahot- ne grátajo. Dvá brodára sze zaszmejéta, te sztári Ördög Margin spotárjajöcs za- merka i na drüjgi zób szi poprávi pipo:— Né je skoda za nyó piemeniti gosz- pód. Tak je né zse za drüjgo, kak vu sztrahsila rokó.— Sztő rajhnski dobi, sto jo vő pri- neszé! právi sztarajócsi sze.Brodárje eden na drüjgoga glédajo, te mlájsi Börcsök Jancsi sze züvati zácsa.— Ne spájszate sze goszpon?— Eto je sztotka — eresé z-zasztávla- jöcsov szapov Gregorics, vöpotégnovsi

je terminus szamo od decembra 
20-ga pa do januára 31-ga.

Podpisüjejo sze lejko kötvényi v 
iménszkoj vrejdnoszti 5 q psenice 
(200_P), 10 q (400 Pl. itd.

Záto sto má prisparani pejnez. naj 
ga ne drzsí brezi haszka domá. nego 
naj kemprlé podpíse búzakötvény, 
steri de nájboie gvüsen. Tej kötvényi 
sze lejko podpísejo pri sterojstécs 
gaszi.

Na csarnc ie Mac szvlnyct
Popics Antal. 23 lejt sztár kmet v 

Újvidéki, je brezi dovolejnya zarezo 
60 kilszko szvinyo i meszou doszta 
dragse odávao. kak je pa maksimej- 
rana cejna. Tou klánye je pa zadí- 
salo tüdi stondáram. ki szó ga tecsasz 
djáli pod klűcs. dokecs ne dobi od- 
mérjene kastige od birouva.

Na szvejti 
nájdugse szakáié

Francuski polgár Louis Couton, ki 
sztanüje blűzi Vichy-a v Mont Luconi, 
sze gizdávi z szvojimi. na szvejti 
nájdugsimi szakálami. stere szó nikaj 
nej menye, kak tri metre i 32 cm 
dúge. Tóga szrecsnoga lásztnika zvün- 
réda dúgi szakáli je pred krátkim 
notripokázao tüdi francuski filmszki 
kednik. Louis Couton noszi té dúge 
szakáié szpletene na hrbti, da nyerni 
tak pri deli ne zatejsnyajo.

Mouzs je goriglászo 
zseno zavolo navijanya 

cejn
Csapiár Istvánovo je mouzs gori- 

giászo. ár je dragse odávala rázno 
blágo. kak bi pa szmela. Na biroviji 
je zsena priznála szvoj grej i sze je 
bránila z tém. da v krátkom porodi 
dejte i rak szi scsejla na tou formo 
pomocsti. Med drügim je tüdi povej- 
dala. ka mouzs zsé pár lejt nikaj ne 
dela i ga tak ona more vzdrzsávati. 
Dávala nyerni je cilou 4 jezero pen
gőjov. da naj odide od nyé, ali 
meszto. da bi szi gdé szlüzsbo poisz- 
kao, je sou nyou goriglászit. Birovija 
io je obszoudila na 6 mejszecov zá
pora i tak sze resi koncsi za 6 mej
szecov od szvojega „lübécsega" mo- 
zsá. ki de sze zdaj vcsio. csi brez 
dela sze lejko zsivé!

- DISZNÓTOROS V ACSORA lesz 
vasárnap, december 26-án délutáni 
kezdettel Kumin István vendéglőjé
ben Kisszombaton.

— Mestre i na mesterszko vizsgo 
sze priprávlajoucse opominamo, ka 
je Gumilár Kálmán ipartestületszki 
jegyző vödao v nasem vendszkom 
jeziki knigo za mesterszko vizsgo, ste
ra jáko prav pride nej szamo. ki mes
terszko vizsgo scséjo delati, nego 
vszem mestram zavolo dobri taná- 
csov, ki szó v toj knigi. Kniga sze dobi 
pri Gumilár Kálmáni v ipartestületi.

— Gór szta plácsala. Gyóni Pál 
mlinar i nyegova zsena z Kecskemé
ta szta sze mogla pred birovijov 
zagucsávati. ár szta szemleto zrnye 
nej notriszpiszala. Birovija je obszou- 
diia mozsá na 6 mejszecov zápora, 
zseno pa na 500 pengőjov strófa.

• Nyers vadböröket
I •

J (házimacskát, pézsmái, görényt, mókust, borzt, mezei nyulat *
• házi nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle állat; •
• szőrt a legmagasabb napi árban veszek. •

: Szász István, Muraszombat :• <
* Lendva utca 21. »• »

ledrani bankoláris i zsnyega vöpotégne i sztotko. Börcsök Jancsi szegedszki „sup- perov" edna fájna kotriga, sze je k-Kupec- kyji obrno.Né je odnoro té goszpöd? púa z- prestímanim glászom, dezsdzsévnica sze je pa navláki zíbala na vükoj vodi tóga vogrszkoga Nílusa rébraj.— Oh né, né, odgovorí Kupecky. ki sze je tüdi csüdüvao nadtém ka sze Gregorics tak drzsí té dezsdzsévnice. — Né ie vrédna domine spektabilis, pri mojoj düsi bi noría bíla . . .— Li Ititro, hitro — právi lecajócs Gregorics.» Zdaj sze je szántó v-ednom dvojila Börcsök jancsi.Né je hamisna tá sztotka, piemeniti goszpon ?Né je, né, li hitro, hitro!Börcsök Jancsi sze je medtém dőli züo, dőli je vrgao csaren mandlin, i notri je szkocso vu vodö, liki korát i plavao je za dezsdzsévnicov. Ördög Marcin je né zadoio za nyim krícsati.Da szi velki szamár Jankó! Zakaj ti je tó? Hódi nazáj Jankó! Nemantráj sze zaman!Gregorics presztrahseni k-nyemi szkocsi, | popádne ga z-ednov rokóv za brszacso i daviti ga zácsa.— Ne krícste zanyim ár vasz zadavitn .. ! vcsaszi nameszti vasz zadavim. Na nikoj me scséte szpraviti?Marcin je vsza tá nemáratno vzéo.

I

»MATEOSZ«
kirendeltség és fuvarvállaló iroda

■i
MURASZOMBAT

LENDVA-utca 23. - TELEFON 3<
Bútor eladó

Régi, de jó karban tartott háló és ebédlő szokh 
bútor, esetleg egyes darabok is jutányos . 
eladók. Bővebbet F R 1 M vaskereskedésben 

Muraszombat

Asztaiostanoncnak
jobb házból való íiut felveszek: Kardos \ i.:q 
asztalosmester. Vaspolony. (Posta Baltyánd

Csdplögarnitura
eladó — 800 m/m cséplő. 3 V2 lóerős gözgei 
uj nagy szíjjal. Érdeklődni lehet: SZŰKÍTS 

JÓZSEF kereskedőnél. Nyireslehonv

Keresek szakácsnőt, 
szobalányt és kocsist azonnali belépés: —

' Iscsem küharco. szobarico i kocsisa. M. 
szombat. Mikola Sándor utca 11.i-------------------------------------------------------------

Eladó használt gépek :
j 1 jó karban lévő 1 ’/z tonnás Chewrolef -s- 
| teher autó, jó gumikkal. — 1 műhely be
1 dezés 2 méteres eszterga paddal. 14 iP 
• fegyvergyári Diesel motor falüzelésre. K 

téglagyári berendezések, sima és törőheng
1 kel. — 6. 8. 10. 12. 14. 16 HP gőzgépe és 

benzinmotorok. — Kazánok, szivattyúk.. - -
jaskerekek, közlőmü tengelyek, kom press - -

1 malomberendezési tárgyak. - Gépalkatr. -. g- 
ben nagyválaszték. Vedres kotrógépek ke 
motorhajtásra. — SZEGÓ JÓZSEF m ■ x 
és gépkereskedés. Nagykanizsa. Király - .

Telefon 134.

Nylltér
Kijelentem, hogy azok az állításaim, ar < - 
két Czőr Lajos asztalosmester úrról mór ? am. 
nem igazak és bocsánatot kérek tőle. Mió 

Erzsébet. Muraszombat.

— No, ka pa scséjo goszpon? Zac vili me? Püsztite mi brszacso.— Zakaj ne niháte decska po dezsd- zsévnico plavati ?Hja kokós more vcsiti píscsance — sze je odpovedávao Ördög Marci. Vödé r szt- rócsa je tü prevelika, dezsdzsévnice se- dojde, pa zakaj bi, za pö vöre szám -, od szébe nazáj priplava na zátonya ov n kráji, ár sze voda okóli zátonya vrt. Za pö vöre ríbicsje vő presztréjo szvoje v :ke i nyihova dezsdzsévnica zagvüsno r-sri priplava escse i te. csi jo edna velka riba tecsasz pozsréti náide. Te nyej jo vö z csrvá vrézsemo.Kak je te sztári brodár pravo, tak sze je zgódilo, dezsdzsévnica je vu vlák'rrí- plavala i oh, kak radje bio pá Grego-ics, i gda je szvoje prijttno blágo vröke döbo Z-radosztjov je vő plácsao sztotko Bőr csők Jancsii, nacsi je né dojsao dezsdzsév nice i k-torni je escse bogato obdarüvao i ríbicse, steri szó céli váras napún!!: n. drüjgi dén z-tém csüdnim pripetjorr. ka je eden sztári nőre sztő rajnski piácsao za z vödé vöpotégnyeno pét krajcarov né vrédno sztáro z pozakrpano dezsdzsévnico. Taksa mocsna harcsa sze je zse d .vno né naisla vu Tiszi. Povszédik szó vgc:;yá- vali nevoscséni „ficsérje" pa zgrablíve - >’e.— Má bidti je z-zláta bila nyéni st o ?— Preklétoga vragá je bio. Z-leszájs bio. — Mogócsejenyé plátno trnok fájno? — Blódnoszt! Jeli pa jeszte sztó rajnski vrédno plátno na szvéti? (Dalé)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszomhal. heieiős kiadó es szerkesztő minije Vendvidék! Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Karínért Nándo-'.


