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Uj esztendő napján
Rátekintünk az elmúlt esztendőre j 
iepergetjük lelki szemeink előtt a ■ 

rohanó, egymást taposó események- 
. i álló képek hímjét. Ha nézzük a 

nemzetek és eszmék öldöklő harca , 
■zeninek hitt helyek és eszmények 
tisztulását, örökbecsű templomok, 

műkincsek romjait, pusztulását mind
annak, amire oly büszkék voltunk, 

' >rzadunk és sajog lelkünk, szi- 
i de mint önző, gyarló emberek 

rzengünk, hogy mi még nem 
ltunk bele a súlyos megpróbálta- 

minden fázisát lepergető filmbe.
Ha most visszatekintünk és nézzük 

azánkat és különösen szükebb ott- 
mmunka!, a Vendvidéket, látjuk, hogy 
az elmúlt esztendő is életet jelenteti 
r. ,-k■ nk. örvendetes fejlődést vidé
künknek. Ha nem hallanánk a ször-
■ : világeseményekről és nem kívánt j 
v< 'na hősi magyar vért is az elmúlt ' 
esztendő, azt hihetnők, hogy béke 
var., itt a délnyugati vártán. Minden
kinek volt munkájú, megélhetése, uta-

■i nem a harckocsi, hanem az 
aijavitő gőzhenger járt, épültek az 
í házak, iskolák, ovodák. oruos-

■ és községházak. Nem volt gaz
át -ági és kulturális életünknek egy 
szel:: ra sem. ahol ne éreztük volna 
c. - < mányzat szerető gondoskodását.

A Vendvidék becsületes, hazafias 
magyar-vend népe ezt a gondosko
dást é.s szeretetet az őszinte szorgal
ma munkával köszöni és helytáliás- 

i minden magyar ügyben és áldo
zatvállalásban.

A muiira való visszapillantás után 
az uj esztendő küszöbén előretekin
tünk és felvetjük a kérdést, mit hoz 
az ui esztendő, milyen feladatokat és 
s 1- sségeki t állít elénk s mily meg- 

ALsok vannak nekünk is ren
delve?

A ringassuk és nem ringatjuk ma
gunkat a csalóka szép álmokban, ha
nem tudnunk kell, hogy az Ur 1944- 
ií'. esztendeje az egyéntől, az ország
tól, a nemzettői sokat fog kívánni, 

sorban magyaros helytállást, fér- 
ritől-asszonytól, fiutól-leá’nytól, ifjútól 
öregtől, gazdagtól-szegénytől. De ép-

■ a feladatok és várható események 
nagysága és súlya fog és keli, hogy 
bennünket még jobban összehozzon 
I mindnyájunkat egy sziklasziiárd. 
•' a bástyává tömöritsen, amelyről 

•''Pattan minden ellenünk irányuló 
támadás.

.Mi is a Vendvidéken álljuk a vár-
■ 1 a múlton okulva lelkünk és szi-

■ m< gacélosodva, hitünkben tán- 
oatnatatlariul tudjuk és érezzük, hogy

minden nehézséget és en- 
t/i “izios tudatában tartjuk, izmain- 
. ul’1'82^ burkunkban a Hazát, az 
puhont, családunkat védő magyar 
fegyvert.
i Amikora helytállás biztos tudatában 
'''•^■zöntjük az uj esztendőt, érezzük és 
;-tájuk, hogy a magyar kormányzat uj- 
f'" szeretettel fog gondoskodni vidé
künkről és népünkről. A magyar vend 

pedig az uj esztendőben is mun- 
Kaval, harc és áldozatvállalással akar-

Meghozza-e a békét az ui esztendő?
Háborús helyzetkép 19-43 végén

A Muraszombat és Vidéke elsősorban a ’ 
Muravidék népének, vagy az innét elkerült , 
íőldiinknek ir. ezért a muravidéki vonatkozó- ; 
su események és jelenségek megírását tartjuk 1 
legfontosabb feladatunknak, célunknak. A na
pi politikával és a napi háborús események
kel a magyar szövegünkben nincs is helyünk I 
foglalkozni. Azt tartjuk, hogy olvasóink közül 
azok, akik a háborús helyzetről bővebben i 
óhajtanak tájékozódni, azok úgyis országos 
napilapot olvasnak.

tudjuk azonban, hogy sok olvasónknak i 
egyedül mi adunk n kezébe újságot. Ezeknek I 
az olvasóinknak szól mos! 19-13 végén ez a ' 
rövid, őszinte eszmefuttatás. amely nem akar , 
helyneveket és hadijeientéseket összehaimozni. 
inkább az elmúlt esztendő hadi eseményei 
után kialakult helyzete! vázolja.

ft bolsevizmu? elleni háború
az elmúlt esztendőben a védelmi har
cok jegyében telt el. A nagyszerűen 
vezetett német haderő a bolsevista 
csapatok tömegtárnadásait mindenütt 
a lehető legkisebb veszteségekkel há
rította el. Az erőkkel való takarékos
kodás céljából megrövidítette a had- 
vezetöség az arcvonaiat, az elrendelt < 
visszavonulások azonban mindenkor . 
tervszerüek voltak és a keleti fronton 
álló német haderő uj tartalékok be
vetése nélkül is teljes mértékben meg
őrizte harci erejét. Az c-gyes elfoglalt 
területek feladása nem jelent hátrányt 
a németek számára, hiszen visszavo
nulásuk előtt nagy alapossággal pusz
títottak el mindent, igy a szovjetnek 
csak tehertételt jelent a visszafoglalt 
vidékek ellátása. A keleti harctéren 
álló német haderő ma épp oly legyőz
hetetlen. mint a háború első napján 
volt és ha esetleg a jövőben egyes 
helyeken hátrábbvonására határozza 
is el magát a hadvezetőség, hogy al
kalmasabb helyen, kevesebb erővel 
állhasson ellent, az biztos, hogy u kul
turált Európa határaitól mindenkor 
és megdönthetetlen szilárdsággal tá
voltartja a bolsevizmusi.

Olaszország
összeomlása volt 1943 legnagyobb 
politikai és harcászati eseménye. Ma 
azonban már látjuk, hogy nem volt 
döntő jelentőségű a háború kimenete- 

Budapestről jelentik: Illetékes hely
ről ismételten is felhívják a nagykö- 

...... ... .. ............ ________________ zönség figyelmét arra, hogy a magyar 
lére, sőt az. angolszász szövetségesek J állampolgárokra évek óta határkilépési 
hozzá fűzött reményeit a legkisebb korlátozások vannak érvényben. A 
mértékben sem valósította meg. Olasz- már régebben fennálló rendelkezések

l
I

ország ma hadszíntér, amelyen néme
tek és angolszászok állanak szemben 
egymással. Ezen a hadszíntéren azon
ban merev, álló háború alakult ki, 
amelyben a németek aránylag egészen 
kicsi erőkkel meg tudják akadályozni 
az angolszász seregek előnyomulását. 
Egy biztos, olasz földön nem fog a 
háború eldőlni! A két pártra szakadt 
ország azonban szörnyű pusztulásnak 
válik szinterévé, amely intő példa 
minden európai nemzet számára: ha 

ja és fogja szolgálni a magyar nem
zet harcát és ki akarja venni részét 
a magyar győzelem kivívásában.

Erős hittel, bízva a Magyarok Iste
nében kezdjük el az ui esztendőt.

vitéz LINDVAY NÁNDOR. 

elvész az ország egysége, pusztulás 
vár a népére is.

A nyugati arcvcnal 
felállítása, vagyis az angolszászok 
nyugateurópai partraszállása 1943-ban 
is hiába váratott magára, pedig az 
ereje végén tartó szovjet egyre heve
sebben sürgeti. Az angolszászok azon
ban nem merték megkockáztatni a 
kétes kimenetelű vállakózást, ami nem 
is csodálatos, hiszen Nyugat-Európá- 
ban bevehetetlen védőmüveket építet
tek a németek és hatalmas ereket 
vontak össze minden eshetőségre ké
szen. Partraszállás helyett inkább légi
támadásokkal igyekeztek megtörni a 
németek ellenállóerejét, ami remény
telen vállakózásnak bizonyult. Ráadá
sul kétes értékű fegyver is volt, mert 
a német megtorlás, amire igazi német 
alapossággal készül a nemzetiszociá- 
lista állam, valószínűleg többszörösen 
fogja ■ Aszaadni alkalma.; időbér, a 
kölcsönt.

1943*at
minden nagy esemény ellenére is a 
végső leszámolási a való előkészülés 
jellemezte mindkét fél részről. Döntő 
események nem történtek, a végső 

, döntésre csak készült mindkét had- 
banálló fél. A hatalmas előkészületek 
után biztosra vehetjük, hogy 1944-ben 
minden eddiginél hatalmasabb len
dülettel csapnak össze a szembenálló 
felek a végső győzelmért. Valószínű, 
hogy megindítja utolsó nagy ofíenzi- 
váit a szovjet és valószínű, hogy az 
angolszászok megkísérlik a nyugat
európai partraszállást. A légiháboru 

I is hevesebbé válik. A németek mind

Csak kivételes esetekben engedélyezik
a fcüiföMre !

i tértől a lakhely szerint illetékes utlevél- 
kiállitó hatóság utján (alispán, állam- 

' rendőrkapitányság) határátlépési enge
délyt kell kérniük. Az engedélyt a 
belügyminiszter csak kivételes esetek
ben adja meg. Az erősen igénybevett 
hatóságok felesleges megterhelésének 
elkerülése végett kívánatos, hogy az 
említett korú férfiak közül bárki csak 
halaszthatatlan szükség esetén fordul
jon ilyen engedélyért a belügyminisz
terhez.

I

iI
I

szerint e korlátozások kiterjednek azok
ra a férfiakra, akik a folyó évben be
töltik 18. életévüket, de a 61. életévü
ket még nem érték el. Ezért az ebben 
a korban lévő férfiaknak, ha külföldre 
szándékoznak utazni, a belügyminisz-

O:

3 évi börtönre ítélteik
cgv öreg úriszéki §sszoíiyt magzötElh^jiős IMtie miatt

Szombathelyről jelentik: Özv. Horváth 
Jánosné 63 éves úriszéki asszony 
magzatelhajtás bűntettének vádjával 
és gondatlanságból eredő emberölés 
vétségével, Kerécz István 46 éves ottó- 
házai gazda magzatelhajtás vétségé
vel került a törvényszék elé. A bíró

ezt felkészülve várják és minden jel 
szerint arra készülnek, hogy ezeknek 
a támadásoknak az összeomlása után 
ragadják magukhoz a kezdeménye
zést. Mindenesetre az biztos, hogy 
mind a két fél latbaveti valamennyi 

I erejét
•5 944-bew

a végső győzelemért. A hatalmas ösz- 
' szecsapásban eldőlhet a győzelem 
[ kérdése és ezért nem alaptalan az a 
i remény, hogy 1944 meghozza a bé- 
I két. Ezt azonban egyáltalán nem le- 
I hét biztosra venni, mert mindkét fél 
' részéről olyan óriási erők állanak ké- 
| széniéiben, hogy azok megtörése szin- 
l te lehetetlennek látszik.

Magyarcrszág
földjét 1943-ban is elkerülte a háború. 
Valószínűnek látszik, hogy 1944-ben 
sem érnek el hazánk határaiig hul
lámai. Akárhogyan alakul is a világ 
sorsa, erőnk tudatában nyugodtan 
nézhetjük az eseményeket és elhelyez
kedésünk alapján biztosak lehetünk 
benne, hogy nemzetünk győztesként 
fog kikerülni a mostani világküzde'em- 
ből. Sorsát biztosítja az a hivatás, 
amit Isten rendelt számára: a germán, 
a szláv és a latin fajú népek ütköző
pontjában, nem tartozván egyikhez 
sem. védeni Európa egyensúlyát. Ezért 
hozzanak bármit az elkövetkező évek, 
évtizedek és évszázadok. Magyaror
szág fennmaradása biztos, mert az 
egész történelmi távlatokban, józanul 
gondolkozó emberiség tudja, hogy

■ szükség van rá és segíti önvédelmi har-
■ cában, bárkivel áll is szemben. (Sz.)

ság bűnösnek találta őket és ezért 
Horváthnét háromévi börtönre, Keré- 
czet pedig négyhónapi fogházra ítélte. 
Horváthné az Ítélet ellen fellebbezett. 
Kerécz büntetése jogerős. A tényállás 
ismertetésére a bíróság közlési tilal
mat rendelt el.
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- VALAMENNYI KEDVES OL

VASÓNKNAK BOLDOG MAGYAR 
UJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK. A 
SZERKESZTŐSÉG ÉS A KIADÓHI
VATAL.

— Eljegyzés. Szombathelyen elje
gyezte Romhányi Kiárit Török Lajos.

— Orvosi hír. Dr. Tárczy Miklós 
közkórházi igazgató-főorvos 01BA or
vosi megbízásáról lemondott és kéri 
hogy’ OTBA ügyekkel a jövőben ne 
forduljanak hozzá.

— Karácsonyi hangulat Mura
szombat főterén. A Muraszombati 
Szabadság-téren, az országzászló tövé
ben hatalmas karácsonyfát állított a 
község. A büszke tartásu fenyőfán j 
este villanykörték gyulladnak ki, hogy 
hirdessék a karácsonyt az arrajárók- 
nak. A község kedves ötlete igazi j 
karácsonyi hangulatot varázsol estén- ' 
ként a muraszombati főtérre.

— Tisztiériekezlet Muraszombat
ban. December 30-án tisztiértekezlet 
lesz a muraszombati járási íöszolga- 
biróságon. A tisztiértekezleten a tüzi- 
faeilátas kérdéseit beszélik meg a 
körjegyzőkkel.

— Újévi jókívánság a frontról- ( 
Tábori lap érkezett szerkesztőségünk
ben. Frankó Oszkár márkusházai , 
származású honvéd kíván rajta bará
tainak és ismerőseinek messzi távol
ból boldog uj esztendőt, frankó Osz
kár tábori postaszáma; K —484. 
Ugyancsak a frontról kíván szerkesztő
ségünk utján boldog uj esztendőt az 
itthoniaknak Szedonya Ferenc battyán- 
falvai honvéd Tábori postaszáma 
Z —525.

— Kondor karikaturamüvész a 
Központi kávéházban rajzol szilvesz
terkor. Kondor László karikaturamü
vész szilveszterkor megkezdi Mura
szombatban is a munkát. A Centről 

I kávéházban rajzol — ..szerencseképe
ket Ahogy ő mondja, szerencséje 

. lesz az uj esztendőben annak, akit 
! szilveszterkor lerajzol.

— Változás a MÁVaut menet
rendben. Muraszombat és Szentgott- 
hárd között a jövőben csak hétfőn, 
szerdán és szombaton közlekedik 

1 autóbusz Eddig minden hétköznap 
volt autóbuszközlekedés. A MÁVaut 
menelrendjct jövő számunkban kö
zöljük.

Kóipo&m möxí 
&ITTRICH, MURASZOMBAT

December 31-én. Szilveszterkor '/íS ó.
Jnnuár 1-én. Újévkor. 3. 5 és ’AS ó. 

2-án. vasárnap. 3, 5 és V28 ó.

Fekete hajnal
LUKÁCS MARGIT. NAGY ISTVÁN, MIHÁLYI 

ERNŐ. VÉRTES LAJOS. GOLL BEA. slb.

Január 3-án héttőn V28 órakor
4-én. kedden. 5 és ’/z 8 órakor

TFk<f'A“ IMPERIO ARGENTINT) 
„ I UutA és M1CHEL SIMON

— A harcias feleség leforrázta a 
férjét. Kercsmár József 47 éves uj- 
kökenyesi gazda összeveszett a fele- ' 
ségéveí. A családi háborúság nagyon 
hevessé fajult, végre is a harcias fele
ség egy lábos forróvizet zúdított az 
urára. Kercsmár az arcán és a mel
lén súlyos égési sebeket szenvedett. A 
muraszombati közkórházban ápolják, i 

Ismét hét napig szünetel 
az autóbuszforgalom 

az összes muravidéki vonalakon!
A MÁVaut muraszombati kirendelt

sége közli, hogy az üzemanyaggal 
való takarékoskodás szempontjai miatt 
ismét forgalomszünetet kellett elren
delni. Az összes muravidéki vonalo
kon szünetel a forgalom december 
31-től i 9 1-1. január 6-ig.

— Január 10-én kezdődik meg is
mét a rendes levente-foglalkozás. 
A muraszombati járási levente-pa
rancsnokság felhívja a leventék 
figyelmét, hogy a lcventefoglalkozá- 
sok január 7-ig bezárólag szünetelnek. 
Valamennyi levente köteles január
9- én az istentiszteleteken részt venni.
10- én megkezdődik a rendes levente
foglalkozás az egész járás területén.

— Elveszett tárgyak. December 
6 án a Cvetics nagykereskedés és a 
Korona szálló közötti útvonalon el
veszett egy darab szürke női kesztyű. 
Megtalálója jutalom ellenében adja le 
a kiadóhivatalunkban. — December 
27-én délelőtt a Horthy Miklós utón 
elveszett egy darab férti kesztyű. A 
becsületes megtaláló jutalom ellené
ben adja le kiadóhivatalunkban.

— Elcsúszott az utón Baranya 
Emil 6 esztendős zoltánházai gyermek 
és bal lábát törte. A muraszombati 
közkórházban ápolják.

— Szerencsétlenség munka köz
ben. Brszla Emil Bcnkó gyári mun
kás forró vizet öntött munka közben 
a lábára. Súlyos égési sebbel szállí
tották a muraszombati közkórházba.

— A muraszombatiak, szarvas
lakiak és gyanafaiak adományát 
karácsonykor osztották szét a szom
bathelyi hadikórházban fekvő sebe
sültek között. Mint a szombathelyi 
honvéd hadikórház gazdasági hivata
la értesít bennünket, a hadikórház a 
Muraszombati-, Szarvaslaki- és Gya- 
nafai Keresztény Testvéri Gyülekeze
tek által küldött 50 kg süteményt. 36 
kg. almát. 32 kg. szárazgyümölcsöt' 
valamint az 50 darab János evangé
liumot átvette és a karácsonyi ünne
pek alatt a sebesültek között szét
osztotta.

— Internálás. Sbüll Ferenc ferenc- 
laki lakost iszákosság és munkakerü
lés miatt internálták.

— Halálra sújtotta a kivágott 
gyümölcsfa. Halálos végű szerencsét
lenséget okozott Szarvasiakon egy ki
száradt gyümölcsfa. A fa Sinkó Péter 
55 szám alatti házának udvarán állott. 
A gazda hasonló nevű. 18 éves fiát 
bízta meg a fa kidöntésével. Ifjabbik 
Sinkó Péter hétfőn délelőtt 10 óra táj
ban neki is látott a munkának. A fa 
körül foglalatoskodó legény nem vette 
észre, hogy Anna nevű húga közele
dik éppen akkor, amikor a fát már 
csak néhány korhadt gyökérszál tar
totta. A korhadt gyökerek hirtelen el
szakadtak és a száraz törzs a leány 
felé zuhant. Az menekülni akart, de 
elesett és a fa koronája rádölt. Egyik 
ág a bal lábszárát törte csak el, egy 
másik azonban összezúzta a szeren
csétlen leány fejét. A helyszínen meg
halt. Sinkó Péter ellen valószínűleg 
eljárás indul, mert 18 éves fiára bízta 
a fakidöntés veszélyes munkáját.

— Leesett a motorkerékpárról 
Kolmanics József 18 éves borhidai 
lakos és összezúzta az arcát. A köz
kórházban ápolják.

— Furcsa baleset ért egy cser
földi öreget. Plej Katalin 70 éves 
cserföldi hajadon lefekvéshez készü
lődött ágya melett. Vetkőzés közben 
megcsúszott, elesett és karját törte.

— Favágásnál segédkezett Hor
váth Vera 18 éves battyánfalvai leány. 
Egyik kidőlő fa rázuhant és eltörte 
a lábál.

j Városi Mozi
Január 1-én. Újévkor 17 és 19.30 ö 

2-án, vasárnap 11.15, 15. 17 és 19.30 ó 
3-án, hétfőn 1‘ .30

Elejétől végig kacagtató burleszk a nevet, 
teiés bajnokaival:

TENGERRE
ZORO-HURU

Következő műsor:
„Százarcu ember

— Muraszombat nagyközség ren
delkezésünkre bocsátotta a karácsonyi 
gyűjtésének alkalmából adakozók név- 

; sorát, annak közlését azonban hely
szűke miatt jövő számunkra haiasz- 
toituk.

— Adományok a „Muraszombati 
csata" hősi halottainak emlékmü- 

I vére. A „Muraszombati csata" hősi 
halottainak emlékművére legújabban 
a következő adományok érkeztek: 
Benkics Jánc-s vendéglős, Muraszom
bat 50 P. Bcnkics vendéglői asztal- 

j társaság gyűjtése 50 P, Lépest-: Ernő 
Gerőháza 6 P, Kercsmár János Alsó- 
szentbenedek 6 P. Bánfi István Vöígyes 
23 szám 12 P, Siítár Károly Bodóhegy 
10 P, Bohár Ferenc hadirokkant. Alsó- 

. jánosfa 4 P, Sárkány Ferenc ny. MÁV 
felügyelő. Körmend 10 P, Sádl István 

i Csendlak 10 P, Hánn Pál nagykeres- 
! kedő Muraszombat 100 P, Vezényi 
Jenő fogtechnikus Muraszombat 20 P.

A magyar könyvek muravidéki 
. karácsonya. A muraszombati könyv-
■ kereskedések állandóan zsúfoltak vol- 
i tak karácsony előtt. Nem csak mura-
■ szombatiak és szellemi foglalkozást 
űző emberek, hanem nagyon sok

i gazda és iparos is betért a könyv- 
i kereskedésekbe, hogy kiválasszon 
egy-két könyvet karácsonyi ajándékul 
hozzátartozóinak. Különösen ifjúsági 
regényt vásároltak sokat. Volt olyan 
gazda, aki 5—6 könyvet is megvett 
gyermekének. — A könyvvásárlók 
legnagyobb része a Goricskóból, illetve 

i Alsómarác, Mártonhely, Andorháza, 
Szentbibor, Péterhegy és Mezővár 

I községekből került ki.
— Soproni postaigazgatóság u.i 

vezetője. A m. kir. Kereskedelem- 
és Közlekedésügyi Miniszter Ur. a 
Kiss István m. kir. postafőigazgató el
halálozásával megüresedett soproni 
kerületi postaigazgatóság vezetői állá
sát Plauder József budapesti m. kir. 
postaigazgatóval, a Pejér Lajos m. kir. 
postafőigazgató nyugalomba vonulá
sával megüresedő vezetőhelyettesi 
áliást pedig dr. Tajthy Ferenc m. kir. 
postatanácsossal töltötte be.
- MAGYAR-VEND és VEND- 

MAGYAR SZÓTÁR kapható HÁHN 
IZIDOR papirkereskedésében Mura
szombatban.

| üz IpaptestülEt közlEmén jei
Kiutalás: Vas, cérna, bélésáru a 

nőiszabók részére is, kence (firnajsz). 
i cipészek részére elseje után felsőbőr.

Felhívjuk az iparos-tagjaink figyel- 
, mét, hogy az anyagelosztással kap- 
1 csolatos esetleges panaszaikkal ne fór- 
i dúljanak közvetlenül a M. kir. Ipari 
. Anyaghivatalhoz, hanem az ipartes- 
‘ tületen keresztül. A nem ipartestületen 
keresztül küldött panaszok érdemi in- 

• tézkedést nem nyernek.
: Boldog újévet kíván, a testület tag- 
I jóinak és ismerőseinek.

Gumilár Kálmán Szűkíts István 
ipt. jegyző. elnök.
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Csak egy-két nap múlt el azóta, 
|10gy a betlehemi csillag ragyogása 
iudtul adta az embereknek az Ur 
lézus születését. Emlékeztetett mind
bájunkat az uj testamentum szent 
misztikájára. Az Isten egyszülött fiát 
■idta a világnak, hogy az emberek 
lelkében örök élet legyen. A kicsi 
lézuska békét hozott a jóakaratu em-

mi családunkban karácsony szent 
estéjén mindenkinek jutott a Jézuska 
békéjéből és szeretetéből. Hálatelt 
szívvel, imára kulcsolt kézzel adtunk 
hálát a jó Isten gondviselő szereteté- 
ért hogy országunkat megkímélte a 
háború borzalmaitól. Amig templo
mainkban a koraesti karácsonyi szent
misén az ima szárnyán repültünk Isten 
színe elé. hogy megköszönjük nagy 
szerétét, akkor Németországban bor
zalmas bombatámadásokkal igyekez
tek a lelkek békéjét megbontani.

Családok ezrei lettek hajléktalanok
ká Anyák, apró gy ermekek sirhalmai 
domborodnak a sirkertekben.

A világnak két hatalma van: az 
igazság és az erő. amely egyúttal ke
resztény felelősség is. Azonban az 
emberek összetévesztik a helyes cse- , 
lekedeteket a bosszúvággy al. Ellen
ségei lettek saját természetüknek már 
akkor, amikor a kor vívmányait egy
más pusztítására gyártották a kultúra 
nagyobb dicsőségére. Reméljük, hogy 
a jó Isten megvilágositja a belátás 
megismeréséhez vezető utat a szem
benálló felek lelkében és meghozza 
az igazságos békét mindnyájunk szá
mára. Most Óév küszöbén kérjük a 
Béke Fejedelmét, hogy sugározza szét 
a szeretet lángját. Gyújtsa lángra a 
sziveket a szeretet füzével, hogy az 
0 szent oltalma alatt kibékülhessenek 
a szembenállók.

Hét Jugoszlávia - két összeomlás
A kairói jugoszláv kormány novem

ber 24-én hivatalos közleményt adott 
ki. amely szerint az 1929. évi „állam- 1 
védelmi., diktatórikus törvényt hatá
lyon kivül helyezi. Ez volt az a tör
vény. amelynek segítségével annak 
idején sok jugoszláv politikust bör
tönbe vetettek. Ezek közül most nem 
egy vezetőszerepet tölt be a „Tito-féle 
jugoszláv felszabaditási hadseregben" 
mások pedigLondonban tartózkodnak.

A kairói bujdosó-kormánynak ez a 
közlése pontot akart tenni azután a 
permanens válság után, amely a há
ború előtti Jugoszláviában minden 
külső látszat ellenére sohasem szűnt 
meg.

Jugoszlávia politikai életét sza
kadatlan válság jellemezte.
Ennek a válságnak nem szociális 

okai voltak, hiszen a volt Jugoszlávia 
lakosságának túlnyomó többsége a 
paraszti réteghez tartozott, társadalmi 
osztályokról nem lehetett beszélni. A 
jugoszláv állam bizonytalanságának 
°k^ a belgrádi kormány nemzetiségi 
politikája volt. Sohasem sikerüli meg
találni a végső megoldási a szerbek 
es. morvátok megelégedett együttélé
snek biztosítására. Amikor az első 
megrázkódtatás elérkezett, a balkáni 
háború 1941-ben megkezdődött, Ju
goszlávia részeire bomlott. Az első 
■ ugoszlávia húszéves fennállás után 
összeomlott.

első

Végzetes betegség
A második Jugoszlávia csupán két 

ev*g állt fenn. Ezt a Jugoszláviát, 
ame/ynefe határa és szervezete a 
Gyakorlatban nem volt, a Péter ki

Az idő megbokrosodott lovai rohan
va húzzák az Élet-szekerét. Ahogy 
hátratekintünk a munka országutján. 

| úgy érezzük, hogy a megtett évek 
még itt vannak nyomunkban és oda
állítják lelki szemünk elé az álom 
tükörképét, amely talán valóság volt, 
vagy talán kiegészítője életünknek. 
Lehet, hogy mindakettő. Amikor Mu
raszombat polgárságát az Újév regge
lén igaz, őszinte szívvel köszöntöm, a 
nagy földgolyón mennydörgések és 
csaták zaja zug végig a mindenségen. 
Tankok és repülőgépek ezrei okádják 
a gy ilkoló tüzet, s Isten kegyelméből 
a mi kis országunkban rend és nyu
galom van. A mi városainkban nin- 

I csenek agyonbombázott utcasorok, ha
lottak és hajléktalanok, hanem élet 

| és megujhulás. Az élet ritmusa lük
tet a karokban és remény a szivek
ben. hogy az Ujesztendő küszöbén 
saját magyar feladatainkat nagyobb 
erővel és összetartással fogjuk meg- 

i valósítani. Hálásan köszönöm az én 
kedves nagy családomnak. Muraszom
bat minden polgárának — a kisdiáktól 
a nagyapóig, — hogy hűséges szívvel 
illeszkedtek be a magyar közigazga
tás szellemébe. Példaadásuk legyen 
útmutatás a kishitüeknek a magyar
ság szebb és boldogabb országosá
nak felépítésében. Több Ízben tapasz
taltam. kogy mindig megértettek, min
dig segítségemre voltak nehéz mun
kámban. Ezért a szeretetért a szive
met adom cserébe a Ti szerető szi
vetekért.

Aggódó szeretettel intézem ügyeite
ket és minden igyekezetem, hogy az 
előlegezett bizalmat hálával és mun
kával viszonozzam. Boldog és békés 
Újévet 1

Mórocz Imre főjegyző.

rály köré tömörült emigránsok alkot
ták meg Londonban. A jugoszláv 
emigráns-kormány azonban kezdettől 
fogva végzetes betegségben szenve
dett. Az okok ugyanazok voltak, mint 
Jugoszlávia húszéves állami válságá
nak okai. Minden londoni szlovén, 
horvát és a szerb politikusok többsé
ge azon az állásponton volt, hogy a 
kormánynak még a száműzetés alatt 
meg kell teremtenie az alkotmányt a 
jövő állam számára. Az utolsó szót 
azután a háború után a nép mondta 
volna ki erről az alkotmányról.

A szerb politikusok, főleg a katonai 
elemek a régi Jugoszlávia helyreállí
tásáról álmodoztak. A jugoszláv emi
gráns kormány többször átalakult. 
Eleinte egy horvát és egy szlovén is 
tagja volt a kormánynak, később 
azonban hamarosan ki kellett válniok 
a kormányból. A Purics-féle jugosz
láv kormány Kairóba költözött, mig 
a politikusok, nemcsak a szlovénok 
és horvátok. hanem a szerbek túl
nyomó része is, Londonban maradt. 
Á londoni és kairói emigránsok között

a szakítás
nem sokáig váratott magára. Ugyan
akkor a volt jugoszláv államterületen 
is meggyorsultak a fejlemények.

Az ellenállási mozgalom két vezé
re, Mihajlovics és Tito között megtör
tént a szakítás és a két fél eddigi 
megnyilatkozásai arra mutatnak, hogy

az elentétek áthidalására nincs 
meg a lehetőség.

Tito és Mihajlovics szakításával az 
„emigráns Jugoszlávia" két év alatt

összeomlott. Ugyanazok miatt az 
okok miatt, mint az első Jugoszlávia 
busz év után.

A harmadik Jugoszláviát
Tito partizánvezér szervezi. Ö is kor
mányt alakított és igy már három 
részre szakadt a volt Jugoszlávia po
litikusainak tábora. Tito bolsevista 
irányt képvisel. A szovjet támogatja, 
az angolszászok magatartása bizony
talan.

Tito „Jugoszláviájára"' ugyanaz a 
sors vár, mint elődeire. Már gondo
lata is holtan született. Még akkor 
sem vállhatna valósággá, ha a német 
fegyverek nem akadályoznák ezt meg, 
mert

bőven akadnának ugyan „jugosz
láv felszabadítók “, de ezek a 
háború végén egymást öldösnék.

A volt jugoszláv terület lakosainak 
belső ellentéte miatt „harmadik Ju
goszlávia' nem születhetik meg, mert 
ha megszületnék, lakosai az állam 
szétrobbantásáig irtanák egymást, 
mint ezt a mostani események fé
nyesen bizonyítják.

Szerkesztői üzenet
A „jóindulatú figyelő -nek. A köz

ellátási miniszter egyik beszédével 
kapcsolatban vezércikket írtam a Mu
raszombat és Vidéke 1943. november 
26-i számában „A ruházkodás gondja"' 
címen. Cikkemben azt „merészeltem"’ 

i írni, hogy a közellátási miniszter sza
vait, amelyek a mértéktelen és feles
leges vásárlókat, valamint a dinom- 
dánomokat és azok híresztelését bé
lyegezték meg, a Muravidéken is szív
lelje meg mindenki. Ezt a „merész
ségemet" néhányan személyi támadás
nak minősítették, mint néhány nap 
múlva a „jóindulatú figyelő" aláirásu 
levélből értesültem. Ez végtelenül 

1 meglepett, mert a cikk megírásakor 
nem gondoltam személyekre és pusz
tán a cikkből személyekre következ
tetni nem is lehetett. Hogy mégis vol
tak, akik akár alaptalanul, akár meg- 
okoltan érintve érezték magukat, ez 
semmiesetre sem lehet az én hibám. 
Az bizonyos, hogy a szemembe nem 
is kifogásolta a cikket senki sem . . . 
— Akárhogyan magyarázták is az 
említett vezércikket, én kötelességem
nek éreztem megírását. Önmagam előtt 
saját lelkiismeretem igazolt és ez a 
magam számára tökéletesen elég volt. 
Azok számára pedig, akik a cikk kö
rüli vihart támasztották, idézem szán
dékaim igazolására a legelőkelőbb 
magyar nemzetvédelmi hetilap, az Or
szág cikkét:

„Először is volt
tyúkleves májgombóccal, aztán töl
töttkáposzta sült karaj rátéttel, az
tán . . . Hányszor halljuk ezt mos
tanában, amint kedves, vagy ke- 
vésbbé kedves ismerősünk felso
rolja valami spórtegyesületi bankett, 
vagy családi ünnep evészetének 

j étekfogásait. Olyan fölénnyel és hen- 
icegően beszél a zabálás nagysza
bású voltáról, mintha a lakomázók 
hősies tettet vittek volna véghez és 
ennek ö a főhőse.

Bizonyos, hogy a legtöbb ilyen 
lakoma hírnök túloz és csak a ma
ga személyét akarja érdekessé tenni, 
de az is igaz, hogy van itt egy ré
teg. amely még most is, e komor 
napokban a lét igaz értelmét a nagy 
evészetekben látja kiteljesülni. Há
la Istennek, hogy van ennivalónk 

I annyi, hogy senki se éhezhessen 
ebben az országban, de a lakomá
zások nagyhangú hírnökét le kell 
torkolni. Meg kell magyarázni e faj
tának, hogy az ilyesmi meglehető- 

I sen alantas és a mai viszonyok kö-

HIREK MINDENFELŐL
— Az ország egész területén min

den hétfőn zárva tartandók a jövőben 
az üzletek, kivéve a tüzelőanyag és 
élelmiszerkereskedéseket.

— A MÁVAUT több vonalán meg- 
szűnik december 31-től a forgalom. 
Ez az intézkedés a muravidéki vona
lakat nem érinti.

— Celldömölkön a szegények több 
mint 10.000 pengő karácsonyi segélyt 
kaptak a társadalmi gyűjtésből.

— A Győri Bajtársi Szolgálat a 
hadbavonultak hozzátartozóinak tár
sadalmi gyűjtésből befolyt 14 ezer 
pengőt osztott ki.

— A Kárpátalján az első hó le
esése óta nagy farkasfalkák garázdál
kodnak. Az éhes állatok még a fal
vakba is behatolnak és onnét ragad
ják el a háziállatokat. A veszélyez
tetett lakosság hatósági körvadászatot 
kér a farkasok kiirtására.

— Csáktornya uj városbirája a 
nagy elfoglaltságára való hivatkozás
sal lemondott Pecsornik Ottó ország
gyűlési képviselő utódaként Kopjár 
Ferenc Csáktornyái iparos lett. A város- 
biróváltozás a képviselőtestület meg
változását is magával hozta. Az uj 
képviselőtestület névsorát még nem 
hozták nyilvánosságra.

Byomorbajos! - Vesebajos!
TARTSON IVÓKÚRÁT 

A természetes szénsavas 

PETÁNCI 
GYÓGYVÍZ 
ÜDÍT — GYÓGYÍT 

Főraktár: MURASZOMBAT
TELEFON 68.

— A Szentatya karácsonyi beszé
dében azt a reményét fejezte, ki, hogy 
az idei lesz az utolsó karácsony ün
nep ebben a háborúban.

— Hollandiában ruhát, vagy bár
milyen textilanyagot csak az anyag
hivatal különleges engedélyével lehet 
vásárolni.

— Angol Keletafrikában nagy éhín
ség pusztít. Az éhínséget szárazság 
okozta, amely miatt elmaradt a termés.

— Nápolyban tífuszjárvány dü
höng. Az amerikai katonáknak tilos 
bemenniük a városba.

— Az Egyesült Államok főváro
sában influenza járvány dühöng.

— Horvátország újságjai szerint 
1.200 gyilkosság terjeli Tito partizán
vezér lelkét.

— Bulgáriában Pestera közelében 
40 felfegyverzett partizán megtámadott 
egy motorvonatot. A vonat 60 utasá
tól elrabolták ruháikat, "cipőiket és 
pénzüket. Az utasok mezítelenül töl
tötték a hideg éjszakát avasuti töltésen.

— Dániában a statisztikai adatok 
alapján kimutatták az orvosok, hogy 
a íelkészkedés a legegészségesebb 
foglalkozás. A pincérkedés viszont a 
legegészségtelenebb. A lelkészek élnek 
átlagosan leghosszabb, a pincérek leg
rövidebb ideig.

— Svájcban megkétszereződött a 
munkanélküliek száma decemberben.

zött nemcsak ízléstelen, hanem kár
tékony is.

Egy sekélyes szemlélet kihívó ma
gatartása az ilyesmi a mértéklete
sekkel és a kötelességtudókkal 
szemben, akik tudják, hogyan kell 
étkezésben is viselkedni a mai idők
ben. A lakomázások nagyszavú 
hencegője egyenrangú a rémhírter- 
jesz. tővel". — (A szerk.)
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Érdekes adatok
a Gazdák Biztositó szövetkezetének működéséről

Sitális Törszkoga országa

A Gazdák Biztosító Szövetkezete 
mint a legnagyobb magyar biztosító 
szövetkezet 1900-ban megkezdett mű
ködése óta hatalmas fejlődést ért el.

A Szövetkezet a biztosítás minden 
ágazatával foglalkozik és mint karte- 
len kívül működő altruista intézet 
minden ágazatban a legkedvezőbb 
feltételeket nyújtja biztosított tagjainak.

Kárrendezése közismerten előnyös, 
mindig megértő és igazságos.

A Szövetkezet alaptőkéje 1,211.712 
pengő, saját tartalékainak összege 
elemi ágazatban 7.156.000 pengő, élet
ágazatban 32,128.000 pengő, összesen 
39.284.000 pengő.

Az 1942. évi teljes díjbevétel elemi 
ágazatban 15,798.600'90 pengőt, élet
ágazatban pedig 7,172.479 36 P-t. ösz- 
szesen 22,941.080'26 pengőt tett ki s 
ezzel a díjbevétellel a Szövetkezet 
életágazatban valamennyi biztositó 
intézet között az első helyen áll.

Az 1941 évi összes díjbevétel 
17,402.000 pengő összegét egybevetve 
az 1942-ben elért 22,941.080'26 pengő 
díjbevétel összegével, kitűnik, hogy a 
Szövetkezetnél egy év alatt 5,500.080 
pengő 26 filléres díjemelkedés követ
kezett be.

A Szövetkezet 43 éves működésé

A zsirbeszolgáltatási kötelezettséget 
tejbeszolgáltatással is lehet teljesíteni

A közellátásügyi miniszter múlt év
ben kiadott rendeletében az ország 
minden-egyes részére vonatkozóan 
megállapította atehenenkénti kötelező 
tejbeszolgáltatás mértékét. A fennálló 
rendelkezések értelmében ennek a tej- 
beszolgáltatási kötelességének minden 
egyes tehéntulajdonos folyamatosan 
és a tejtermelés természetének meg
felelően aránylagosan köteles eleget 
tenni, úgy azonban, hogy az év de
cember 31-ig a beszolgáltatásra előirt 
tejmennyiséget be kell szolgáltatni.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét 
arra a fontos rendelkezésre is, mely 
szerint a zsirbeszolgáltatási kötelessé
gét tejbeszolgáltatással is lehet telje
síteni. A zsirbeszolgáltatási kötelesség 
teljesítésébe a gazdálkodó által be

GAZDATANACSADO
A tehén váratlan elapasztása
Tudvalevő a tehén tejelését igen 

sok körülmény befolyásolhatja, mert 
függ: a tehén egyéni tulajdonságaitól, 
fajtától, gondozás és takarmányozás
tól. de befolyással van rá a tehén 
kora, a fejés módja, az időjárás, moz
gás stb. Az egyes tehenek érzékeny
sége a fentebb elmondottakra nem 
egyforma, mert mig az egyikre csak 
múlóan hat. addig a másikra hosz- 
szabb ideig, sőt állandósultán hathat, 
ezért kell a tehenekre nagyon vigyázni. 
A legnagyobb befolyással mégis a 
takarmányozás van a tehén tejelésére. 
Ha a tehén nem kap annyi tápanya
got, mint amennyire a tejelésnél szük
sége van, akkor az elsősorban a teje

I 
I

Értesítem a nagyérdemű gazdaközönséget, hogy 

vám ét csere olaiütö-üzemem
1944. január hó első felében működését megkezdi, 

amelyben mindenki saját termésű tök, napraforgó és repcemagját köpesztett, 
vagy köpesztetlen állapotban feldolgozhatja, vagy kicserélheti.

SIFTÁR PÁL, Muraszombat

vel elért ezen impozáns eredmény 
annak a szolid üzleti szellemnek és 
körültekintő üzleti politikának a kö
vetkezménye. amely a Szövetkezet 
vezetőségét és a keresztény szellem
ben működő üzleti szerveit egyaránt 
jellemzi.

Mint értesültünk. Budapest székes
főváros biztosításai a Gazdák Bizto
sitó Szövetkezete részvételével eddig 
több társaság között voltak megoszt
va. A folyó évtől Budapest székesfő
város összes biztosításainak 50%-át 
külön kötvénnyel a Gazdák Biztositó 
Szövetkezeténél helyezte el s ezzel 
az intézkedésével is elismerte a Szö
vetkezet vezetői pozícióját a magyar
országi biztositó intézetek között.

A Gazdák Biztositó Szövetkezete 
18 tagból álló igazgatósága élén báró 
Vay László ügyvezető elnök áll, aki 
Marék Lóránt ügyvezető igazgatóval 
együtt élénk részt vesz az ügyveze
tés irányításában cs biztos kézzel ve
zeti a Szövetkezeiét azon a fejlődési 
utón, amelyet számára nagynevű ala
pitói több mint 1 évtizeddel ezelőtt 
jelöltek ki.

A Szövetkezet muraszombati járási 
főképviselője Fiiszár Károly felügyelő. 
(Muraszombat. Barkóczi u. 3. sz.) 

szolgáltatott tej minden literjének 1.40 
buzaegységéből 0.10 egységet számíta
nak be a nyilvántartási hatóságok a 
zsirbeszolgáltatási kötelesség teljesíté
sébe. A felajánlott és átvett tejet a 
beszolgáltatási kötelesség teljesítésébe 
csak abban az esetben számítják be, 
ha az teljes tej.

Annak a gazdálkodónak, aki rend
szeresen tesz eleget tejbeszolgáltatási 
kötelességének, a kijelölt tejiparosnál 
vezetett kimutatás alapján jegyzik be 
gazdakönyvébe a beszolgáltatott meny- 
nyiségnek megfelelő buzaegységszá- 
mot, annak a termelőnek pedig, aki 
tejet nem rendszeresen szolgáltat be, 
az átvett tejmennyiség után vételjegyet 
adnak és ennek alapján történik az 
elszámolás.

lésnél tűnik ki. ezért szükséges a 
takarmányozásra nagyon vigyázni, 
mert a legtöbb esetben a takarmány
változtatás a legfőbb oka a hirtelen 
tejelapadásnak. Elősegítheti a hirtelen 
elapadást a környezetcsere vagy bár
mely olyan változás, ami a tehénre 
kellemetlenül hat. Az elapasztott tejet 
igen nehezen lehet visszaszerezni és 
a legtöbbször csak nagy gonddal és 
állandó figyeléssel. Ha a tehén zöld
takarmányhoz jut, akkor a teje hirte
len emelkedhetik, ami tavasszal igen 
gyakori. Télen azonban csakis a bősé
gesebb vizenyős takarmányok, mint 
takarmányrépa, melasz, vermelt (siló
zott) takarmányok etetése az, amivel 
az elvesztett tej. ha még elegendő 
abraktakarmány is jut hozzá, vissza
szerezhető.

Cejli szvejt na tóm gvinyáva, ka 
za plánov má 1 örszki ország i kaksa 
je törszka polilicsna pout po vküp- 
pridejnyi v Kairói, gda sze je törszki 
zvünejsnyi miniszter. Menemedzsoglu.
szporázumu z zavéznikami.

Törszki zvünejsnyi miniszter sze je 
od tisztoga csasza vecskrát izjávo od 
potejka konference. ali nyegve recsi 
szó vszigdár szamo povprejcsno od- 
gouvorile na pítanya, stera szó bilá 
nyerni namejnyena. Z kairoskim 
vküppridejnyom. je pravo Menemed
zsoglu, je zavéznisko prijátelsztvo 
szamo mocsnejse grátalo. Nasi od- 
nosáji z Amerikov i Szovjetszkov 
Unijov. je nadalüvao. szó szkoron 
rávno tak szresni. kak pa z Anglijov. 
Zvünejsnyi miniszter je tüdi povdár- 
jao, ka törszka zvünejsnya politika 
osztáne neszpremejnyena.

Na pitanye, cse do törki v prí- 
sesztni bojnszki dogoudkaj spilali 
kakso aktivnejso vlogo, je Menemed-

Tito partizánszkoga vezéra zsivlejnyepísz 
po naznanili zágrebske csarne knige

1943. februára 28-ga je hrvacski 
„Nouvi Réd“ prineszao od Titoja, ste
roga kommunisti natelko hválijo. nye- 
govo zsivlejnye. Nájmre nyegovo prá- 
vo imé je Joszip Broz, stero má zá- 
grabecska policija med szvojimi ak- 

i tárni zapiszano. Pouleg tóga sze escse 
nájde. da je

Joszip Broz po pozványi sloszarszki 
detics. szin Franjo Broza i Zavasek 
Márie. szlovenke: naroudo sze je 
1892 márciusa 6-ga v Kumanovacvé- 

I szi pouleg Zágrába. Gda je bio őszem 
lejt sztár, je odszkocso od doumi i 
kak tepes sze pár lejt potepao po 
országi. Kak dejte je svércao, krad- 
no i vnouge drüge pesztvije nastelao. 
Pri ednom véksem vlomi v cérkev, 
je prisao policiji vrouke, za steroga 
volo je bio oszojeni na vecs lejt zá
pora, ali amnesztia, ki je bila za pár 
mejszecov vödána. ga je pá na szlo- 
bodo szprávila. Pri toj priliki. leta 
1928-ga, ga je zágrabecska policija 
v csarno knigo zapiszala, kak nevar- 
noga potepácsa i touvaja.

Od tóga csasza sze je Broz tüdi 
v politiko zacsno vmesávati. Poszre- 
csilo sze nyerni je té niksi kommu- 

I niszticsni párt nasztaviti. Leta 1934. 
decembra szó ga jugoszlávszki kom
munisti zvolili za prvoga delegátusa, 
steri je nájobprvim v Bécs, potom v 
Prágo i leta 1937 v Pariz hodo na 
szvetszke kommuniszticsne gyülejse. 
Prvle pa szó ga vecskrát poszlaii v 
soulo v Moszkvo, gde sze návcso le- 
pou po kommuniszticsno guesati i tak

NA TALIGAJ SZÓ PELAL1 K
ZSANDÁRAM EDNO P1JANO 

ZSENSZKO
V Nyíregyházi ob priliki ednoga 

szenya je na pláci lezsála edna zsen- 
szka, okouli stere.sze je zbralou vnou
go lüdsztva. Tüdi zsandárje szó síi 
keoj. da bi vidli, ka sze je zgoudilo. 
Zsenszka, ki je kak mrtvec lezsála. 
szó jo probali kszebi szpraviti. ár je 
mogoucse omedlejia. Tou sze nyim 
je nej poszrecsilo. záto szó jo hiíro 
djáli v talige i jo odpelali k zsandá- 
rom, gde szó jo bole zvizitejrali i vi
dli szó. ka je mocsno pijana i od tóga 
zaszpála. Püsztili szó jo do drügoga 
ütra szpati. Gda sze je prebüdila, szó 
nyej naznanili. da drügoucs naj me
nye pijé i naj ide domou lezsat, nej 
pa na ceszto, ár jo domá nikaj ne 
kosta pijanszko szpanyé, na ceszti 
pa 10 pengőjov, ka je mogla tüdi vcsa- 

' szi plácsati.

' zsoglu odgouvoro. ka nájblizsánye 
odloucsbe törszke zvünejsnye politike 
„Nezadenejo nenapadálni i prijátel- 
szki pakt, steroga je 'Törszka podpj- 
szala z Nemskim országom.

Anglejski stamp intercszántno pise 
i od nemsko-törszki odnosájov. V kel- 
ko bi sze nemski ország ogvüsao 
pise „Daily Telegraph" —. ka Tör- 
szki ország namejni sztoupiti v bojno. 
bi Nemei z pomocsjouv Bulgárie dáli 
prvi vdárec na Törszki ország. Nem- 
ska bojna moucs bi vcsaszi vdrla v 
Traciáno, notri bi vzéli Instanbul i 
bi prvle vnicsili vsze várase, kak bi 
pa zavézniki szploj prisli na pomoucs 
iörszkomi országi.

Med ráznimi glászi je intereszántno 
tüdi naznanilo z Züricha, po sterom 
bi prej Törszki ország zse v decembri 
notripouzvao eden milijon szoldákov 

: i bi tak kre obá krája Dardanel na- 
sztavili 5 km sürki szoldacski obramb- 
ni rínék.

szi je szpravo velko postenyé pred 
Sztálinom i drügimi szvetszkimi kom- 
muniszticsnimi elvtársami. Poszlaii 
szó ga tüdi v kommuniszticsno Spánijo. 
koma je pod drügim iménom hodo. 
gda je pa zsé csüto ogen pod petá- 
mi, je pod iménom ednoga csehszko- 
ga inzsenera odszkocso nazáj v Ju- 
goszlávijo i tü ponovno zácsao nasz- 
távlati rázne kommuniszticsne párté. 
Od tée naprej ga je vodila pout do 
vezéra kommuniszticsne bande, po
tom do marsála i zdaj ga je Mosz
kva priznála za voditela jugoszláv- 
szkoga kormánya.

íz vszega tóga sze vidi, ka kak po 
neposténorn sze dá zsiveti na tóm 
szvejti i tou brez Bogá. Ali pride ed
nouk racsun za vsze tou i kommu- 
nizem more prvle ali szledkar bidti 
iztrebleni na tóm szvejti.

Z RANDEVÚJA V TEMLICO SZÓ 
ODGNALI LEJPO JULISKO

Mihály Juliska 33 lejt sztara dekli- 
na z Szegeda je z Mengel Mihályom 
mejla randevú. Juliska, ki je lejpa 
deklina, sze je decski jáko povidla 
i sze je tüdi zalübo v nyou. Pouz- 

i vao jo je na spanceranye. Med span- 
ceranyom je decsko niti vpamet nej 

i vzeo. da nyerni je pejneznica z 360 
| pengöjami vö z zsebke szfalila. Gda 
je lejpa Juliska scsejla od nyega szlo- 

; boud vzéli. je vpamet vzeo. ka nej
ma pejneze. Miszlécs. da je zgübo 

' pejneze. sze je presztraso i zácso 
kricsati. Mimoidoucsemi policaji je 
povedo. da nyerni je pejneznica szfa
lila. ki je vcsaszi szoumno na lejpo 
Julisko. stera je escse nej dalecs bi
la. Pascsila szta sze za nvouv i gda 
szta jo dojsla. jo je policaj sztavo i 
preiszkao. Na velko zacsüdenye decs- 
kovo. ki je niti malo nej miszlo na 
nyou, je pejneznica z pejnezami na
prej prisla. Lejpo Julisko je policaj 
odegnao v temnico, gde de mejla 
zadoszta csasza csakati, gda de jo 

i nyéni decsko pá zvao na randevú.

Barkász T. 
„MATEOSZ" 

teherautó fuvarozás
MURASZOMBATTELEFON 34.
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Od kédna dokédna
SÍ preglédnemo bojnszke dogoud- 
jdnyiva 2—3 kedna, vidimo, ka 

. sze vsze öcsi obrnole z fronta 
-a diolomátszko poule. V szredini i 

dogoudkov je bila teheránszka. 
c. isztom pa drűga kairovszka kon- 

í •• icia. Csi szó med szvejt notndah, 
l a :e na tej konferenciái ..szamo 
d imátszko tanacsüvanye doj teklo, 
v . drüge novinárszke vretine pa 

tóga szvedocsijo. ka szó szi tü : 
csali iontoska pítanya za doj- 

sz; elanye bojne.
. je znáno, je teheránszko ta

na- soványé doj teklo z velkov cere- 
p "ijov. Angolszászkoga krala. sz a- i 

ádszko száblo je doubo Sztálin 
za -enk. Churchill je pa doubo za 
s jo 69-lejtnico od Sztaiina Ki je 
k. pout noszo feldmarsalszko u.ni- 
.-no. edno lejpo szklejco. Masztnim 

i .acaiüzasztim gucsam je nej bilou 
krája. nej konca. Perzsijszki sah 

je >a darüvao Sztálini. Churcmlh í 
Roosevelti po 1 — 1 tépik.

d tóga sze niti ne gucsí, ka szó 
szvojo kouzso meli vszi velko 

; azko. Teherán váras szó odrezali 
• d szvetá. Nej zseleznice, nej koula. 

automobili. escse menye pa eu- 
r< j’áni szó nej szmeli nej notri i nej 
V' Posta, telegráf i telefon je tüdi 
bio odrejzani od szveiá. Palacse an- 

szki. ruszki i amerikanszki konzu- 
Íí?jsov szó pa notrzagrádili sz piké- 

?ii drodami, aknami i z mocsnov ; 
tzuidacsijov. Pacs mti fticsi szó nej ! 
szmeli tam poletávati.

esz szvejt sze je pa vkano, ka ; 
sz na tanacsüvanyi v péti dnévajI 
zv. n paiác.ij nikaj drügo nej szkon- ■ 
i se/ kak tou. . ka sze bojna sz po- 
mocsjouv vszej trej more gvinati i ! 
szkoncsati' . Foupoui szó pá pozábili i 
g< pozvati Nemski ország, ka sze 
ne; brez pardona prejkdá.

üdi törkam szó napravili preci j 
sz.rbí, ár szó je prisziljávaii, naj kre : 
ny sztoupijo v bojno. Kak sze pa! 
vidi szó törki ráj nevtrálni. ár nyírni 
z:. hrbtom 10—15 km na Dodekane- I 
zos szigetaj sztoji nemska vojszka, i 
stera pázi na nyé. V Törszkom or- i 

zági szó pa tej guesi napravili sza- i 
rr.o velko drágocso.

Boldog uj esztendőt 
kíván

JIj Városi Mozi jL MURASZOMBATMURASZOMBAT

Boldog uj esztendőt kivan
vevőimnek, vendégeimnek 

és ismerőseimnek

i Horváth Nándor >
; cös és vegyeskereskedő, korcsmáros :

BAGONYA - Zala megye „•••

Boldog uj évet kíván 
barátainak, üzletfeleinek 

és ismerőseinek

Szedonya István 
' endéglös, hentes és mészárosmester 

BÁNTORNYA

Na nemskoj sztráni sze bojna zse 
14.000 dobri' i zagvüsani taljanszki 
szoldákov prouti angolszászom, med 
sterimi sze nahája 40.000 kanádszki , 
szoldákov. Nejde nyim pacs vsze tak ■ 
gladko, kak szó szi tou racsunali.

Nemei szó dalecs na szövri na- 
padnoli eden mocsen angolszászki 
hajouvszki karaván, steroga je szpre- 
vájalo vnozsino europlánov i doszta 
bojnszki hajouvov. V boj sze je z 
nyimi szpűszto tüdi 26.000 tonszki 
nemski hajouv Scharnhorst, steri je 
dojsztrejlo 12 angolszászki bombni- 
kov i pogrouzo vecs hajouvov, na- 
szlejdnye szó pa tüdi nyega zavadili I 
i ga potoupili.

Velka nyevka med Titojom i Mi- , 
hajlovicsom. Te prvi je voditel ko-! 
munistov, te drűgi pa národni szrbov. 
csetnikov. Kak sze vidi, szó komu- 
nisti prehapaii csetnike i je tak tüdi 
emigrántszki kormány sz Petrom vréd 
bukno. Doj je zaválo tüdi szám hí
resen Zsivkovics generális

Ta prva szvetszka bojna je trpej- 
la 1531 dni. Vezdásnya szvetovna 
bojna je pa zse dugsa. ár je zse de- i 
cembra 10-ga minoulo 1531 dni ka 
sze je zacsnola.

Hitler ie zavüpao minisztra Speera, , 
naj zacsne vödelati plán za nazájzí- 
danye porüseni hizs po cejlom Nem- 
skom országi stere szó angolszászki 
bombniki szporüsili. Speer miniszter 
je zacsno z delom i je v komiszio 
pouzvao hiresnye lüdi. ki pláne vö- 
znaprávijo i po bojni vcsaszi zacs
ne jo z delom.

Eden tao taljanszki divizij, stere 
szó bilé na Balkáni, szó sze zdrű- 
zsile z partizánami i sze tak bojnajo ! 
prouti nemeam i nyegovim zavézni-1 
kam. V Montenegrói szó szpolouvili 1 
nikelko taljanszki szoldákov, ki szó | 
prvlé k venezijszkoj, na Grcskom pa ! 
pinarelójszkoj, v Albániji pa Aorso i I 
Parma taljanszkim diviziam szlisili. 
Vszi tej taljanszki odávci zsivéjo vu 
velki nevoláj. ár od nikec nemrejo 
nika dobiti.

Japáni z punov mocsjouv idejo na- 
prej. Szamo novembra mejszeca szó 
v szrednyoj Kini 13 divizij popuno- : 
ma razbili Csangkajseki.

Angolszászi szó zádnyics na Ber
lin metaii nouvefajte vuzsigajoucse i 
szvetilne bőmbe. Tüdi tü szó prvics i 
nücali „block“ zváni zrácsni torpedó, j 
steri szlüzsijo za porüsenyé velki i ! 
mocsni hízs.

Amerikanci szó pri mornárici nou
vefajte eropíáne za torpedejranye po- 
sztavili v szlüzsbo. Imé nyim je ..Ne
ve Seawolf" ali morszki vük.

Krátkt giászc
— Vszem nasim csfenyárom i pri- 

játelom zselejmo Szrecsno i Blago- 
szlovleno Nouvo leio. — Vrednistvo 
i vödávnistvo.

— Nas Kormányzó szó znouvics 
mogli biti boter ednomi deteti z Ori- 
szentpétera. Kak je znáno, tüdi po 
Őrségi je jáko razsirjeni beteg „Bejla 
küga", tou sze právi, ka familie sza
mo po edno dejte májo i csi tiszto 
merjé, família dojpride. Pri Tóth Gyu
la frontnom bojevniki v Öriszentpéte- 
ri sze je pa naroudilo edenájszto dej
te moskoga szpoula, steroga botrin- 
sztvo szó nas Kormányzó prevzéli, 
ki szó zavüpali dr. Szűcs lstvána, na
sega főispána, naj dejte z krszta zdig- 
nejo i prejkdájo nyuv boterszki dár.

— Zsalosztna szmrt edne máié 
diklinice v Szarvaslaki. V pondcjlek 
je Sinko Petra szin v dvoriscsi edno 
szüjo drejvo vö trejbo. Drejvo je es
cse pár korenyouv drzsalo i je nej 
vzeo na pamet, da ide k nyerni nye- 
gova mála szesztrica. Drejvo sze je 
zsé nagibalo, gda jo je brat vpamet

Hözoanti Mozií
DITTRICH

V „Nasem JCalendári** 
vszaksemi pravpridejo tanácsi szkű- 
senoga sztároga rojára, cilou pa zdaj 
gda je cuker v szükesíni. Záto szi 
hitro kűpmo „Nas Kalendár" za pou- 
drügi pengő, gde szó tej tanácsi doj- 
szpiszani po nasem vendszkom jeziki.

vzeo i nyej szkricsi naj bezsi vkraj. 
Deklinica sze je zagvüsno prestrásila 
i je scsejla bejzsati, med tem sze pa 
poskalila i szpádnola. Drejvo, ki je 
rávno szpadnolo, je z ednov vejkov 
potrlo neszrecsnoj diklinici nogou, drü- 
ga vejka pa nyej je vküpzmuzsdila 
glávo. od steroga je vcsaszi mrla. 
Deklinica. ki je takso neszrecsno szmrt 
gorvzéla. sze zsé veszeti pri Jezusi, 
ki naj tüdi potolázsi zsalosztno fa- 
milijo v nyihovi bolecsinaj.

— Med Kolednimi szvétkami szó 
v Helsinki na Finszkom v teátri na- 
prejdáli „János vitéz" zváno vogr- 
szko zmejno.

Két asztatossegédet
veszek fel teljes ellátással. KUTASSY JENŐ, 

műbútorasztalos, Bagonya.

Ha nyulait nekünk adja, 
Három töltényt keres vadja

HUNNIA IPARI és KERESKEDELMI RT. 
Csáktornya - Telefon 60.

Naznányam szpostüvanim kmetam, ka sze v zacsétki 
januára zacsne z

deianyom olija i z zamenyávanyom 
szemena.

Vzeme sze tikveno, szuncsevnicsino i repce szemen, olüpano ali neolüpano 
za gordelati ali pa za vömeniti.

Siftár Pál, Muraszombat

ELŐADÁSOK:
Január 5-én, szerdán SésVíSó.
6- án, csütörtökön d. e. 11 órakor

d. u. 1,3, 5 és '/a 8 órakor
7- én. pénteken 5 és ’/z 8 órakor

Barkász T.
lőtt vad átvételi telep
- •

SOPRON / MURASZOMBAT 
Telefon 11 —18. Telefon 34.

ORION
T-E-LE-F-U-N-K-E-N

PHILIPS
telepes rádiókészülékek 1943—1944 
6 hónapos jótálással szállíthatók.

Rádió NEMECZ
MURASZOMBAT

Szakszerű javítások gyorsan • 
vidékieknek soronkivüi.

I
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6 oldal MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. december 31.
POZÁV NASEGA ÁLAMTITKÁRA 

KMÉCSKOMI NÁRODI
Bárczay János kmetijszki államtit

kár je po rádiji gúcsao vogrszkim 
kmetom. Med drügim je pravo : Letos- 
nyi pouv nemre vszakoga zadovoliti 
v tákso formo. kak za csasza méra, 
csirávno ka je kmécski národ bole j 
delao i sze bole szkrbo. Pripouvali i 
szmo vecs, kak láni i tak tüdi nas í 
vszakdenésnyi krüj je véksi i bougsi. 
Da szmo tou doszégnoli. sze mámo 
zahváliti nasemi gogzpodárszkomi kor
mányi, ki je z vnougimi rendeletami 
i rédnim notritálanyom doszégno, ka 
vszáki je lejko zadovolen. Álamszki ; 
titkár je goripouzvao vszo kmécsko 
lüdsztvo, ka naj vékso szkrb májo . 
na trávnike i pásnike, kak tüdi na 
pouvanye kukorce, ár de nam zsivina 
szamo tak mejla dobro cejno. csi 
mo jo rédno krmili. Tüdi ne zapüsz- 
timo nasa zsitna poula, ár krüj or
szági more biti v prvom rédi. Lüd
sztvo z rédnim dojdávanyom vnougim 
sziromákom dá krüj i tak nej szamo 
ka szvojemi blizsnyemi olehkouti zsiv- 
lejnye, nego z tém szi tüdi szprávi 
nőstényé v országi i v tou formo tüdi 
prcprejcsi vnougo nezadovolsztva.

V MOSKI GVANT SZE JE OBLEJK-! 
LA I TAK LUMPALA 1 KRÁDNO- 
LA EDNA POSZVETNA DEKLINA

Hartmann Vilmo 23 lejt sztaro po- 
szvetno dekli no z Pécsa zsé dugsi 
csasz zsandárje iscsejo. ár je vnou- | 
go touvajij oprávila i szpokrádnyeno 
blágo zodála, pejneze pa po kres- 
máj zabikszala. Bila je pa oblecsena j 
v moski gvant i tak niscse nej misz
lo, da bi tou bila deklina. Ali zdaj \ 
sze nyej je pa nej poszrecsilo lum- 
panye, ár jo je eden delavec szpoz- 
nao i jo je glászo pri zsandáraj. Med 
veszélim popevanyorn v kresmou pri- 
dejo zsandárje, ali ona je nad drüge 
dveri scsejla vövujti, ali tam szó jo tüdi 
zsandárje csakali i tak je prisla v pászt. 
Odegnaíi szó jo v moskom gvanti i 
razglavno z dugimi zsenszkimi vla- 
számi po várasi v temnico, gde sze 
navesi postenyá, csi je szloboudno 
tak neposténo zsiveti i szvojo zsen- 
szko oodoubo zavresti.

NEJ JE MOGAO NACSI PONÜCATI 
PEJNEZE - SKRINYE JE KÖPŐ

Somogyi Ferenc kmet z Alsósága, 
ki néma decé i niksega sztrádanya 
ne trpi, je nej znao v drűgo formo 
ponüeati pejneze, kak da je dao za 
szébe i za zseno skrinyo napraviti. 
Zdaj nyerni je tislar domou pripelao 
skrinye. stere je gori na pod szpravo 
i zdaj szamo escse csáka szmrt. — 
Ka pa na sziromáke, ki nemajo niti 
vszakdenésnyega krüja. szi zmiszli 
té bogátec? Miszlimo ka nej, ár od 
tóga nikaj ne pisejo novine.

GÓR JE PLÁCSAO OD VNOUGO- 
GA PIJANCSÜVANYA

V vészi Gridótót pouleg Szatmár- 
németija je na nágli mrou Petrás Mi
klós 30 lejt sztár íabricsni delavec. 
Ár je obiászt nyegovo náglo szmrt

za csüdno szpoznala, ga je dála ope- 
rerajti. Dcgnali szó. ka je nyegovo 
szmrt povzroucsilo zagiftanye z alko
holom. Petrás je nájmre nisterni dén 
v ednoj kresmej za sztávo szpio pou 
iitra 50 grádusov mocsno palinko, po
tom pa escse 3 litre vina. Vsze tou 
je mogao szpiti v pou vöri. Gda je 
szpio, sze je poudao prouti doumi. 
Med poutjov pa je vküper szpadno 

| i za pár rninut mrou.

POZABLIVI TOUVAJ
V prálnico Bruszt Lászlójove v Szé

kesfehérvári je notri vdrou eden tou- 
vaj i odneszo odtisztec szpoudgyen 
vés, tam je pa pozábo dvá piszkra. 
V ednom je bilou récje pecsenyé z 
masztjouv dolizalijáno. v drügom pa 
paprikás. Zagvüsno je tou tüdi nindri 
vkradno i v velkom poszli tam po
zábo i tak brez pecsenyá odisao.

Bútor eladó
Régi, de ió karban tartott háló és ebédlő v ,a 
bútor, esetleg egyes darabok is iutányo' • 
eladók. Bővebbet FRIM vaskereskedés ■ 

Muraszombat

»MATEOSZ«
kirendeltség és fuvarvállaló iroda

■l
MURASZOMBAT

LENDVA-utca 23. - TELEFON 34,

' Boldog uj évet kivan

Benkó József
HÚS- ÉS KONZERVGYÁR
MURASZOMBAT

k TELEFON : 8 és 80

_______________________________________
=--------- ==

Stiván Ernő • Muraszombat
MLSZAKINAGYKERESKEDÉS
SHELL KŐOLAJ R. T. l.ERAKATA
SKF., SRO. GOLYÓSCSAPÁGYAK

HOFHERR—SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE

Sjttreuve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsmovke, tora, veverce, 
jázbeca, domúcsega i divjoga závca, liszice, vidre itd.) kak 
tüdi vszakso dlako kupim po nájvisisoj cejni.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

usöM"%zl

Szövődé r. t.
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

T“£>O.VSZ^”13'

*

Központi iroda :BUDAPEST

UNGER LÁSZLÓ
BORNAGYKERESKEDÖ 

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

Ajánlja uradalmi borait. 
Priporoucsa szvo.ia grofovszka vina.

Dolincsar, Mörcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem ke’l cégei

Finom badacsonyi és egyéb baiatca 
melléki borok szolid áron nagyban es 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán Ján&$
bornagykereskedőnél — Kisszombat.
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I SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA ||
Piszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. - Poszlovencso: FLISZÁR JÁNOS, vp. vucsitel.

Román. — I. Tál. 19Erdécsi kanavász je bio i escse kak zaktpani i premedléni.No te je pa tak né isztina.— Pa je bőgnie isztina bila.Szám Kupecky je tüdi pogovárjao za nyé volo Gregoricsa pred Gyurkom govorécsi:— Szmém sze sztaviti, ka sze je v-sztá- roga kobaki nisterni srajf pokváro.— Zmejsani, szmecseni cslovek je, ali dober je, kak düsa — ga je zagovárjao Gyuri. Sto zná kaksi szpómenek je pri- kapeseni k-nyé?
Gregorics Palia vrejdnoszt i sznirt.Tó delo je doszta szledi dóbilo zna- menitoszt, po vecs léti, gda je zse niscse né pómlo, gda je zse i Gyurko pozábo, Kupcezkyi je pa rávno né moglo v-pamet prídti, ár je tóga sztároga memntára on k-blíszka vdárci priszpodoben glász, steroga je telegráf prineszao z-Besziercebá- nye, ka je Gregorics Pali mró, na ednók v-poszteto szpadno, mraz ga je potro, vlégao je, jocsécs je pravo szvojemi vti- cseníki:— Mérao mo, Gyuri. Obcsütim, ka merjém. Gregorics je drzsao gori v-meni düso. Tő je tó za nyegovo volo szem drzsao vu szebi düso szvojo, ali zdaj jo z-szébe püsztim. Feriig szem. Nevem, ka 

bode z tébe szirmák színek! Jeli sze je poszkrbo za tcbe Gregorics ali né? Za méné sze je né poszkrbo. Vsze je zaman. obcsütim, ka mi je n.réti Szlobodno bi sze sztavo.I zagvüsno bi tő sztávko döbo, ár szó tóga sztarca tak britko obhodili Gregoricsa szmrti i poszlédnyi glászi, ka je vecs nig- ; dár né sztano z posztéit. Gyuri je 11a szprévod domó odpotüvao, na eden tje- den je dóbo glász od vertinye, ka jc te | sztári memntár tüdi vöpremíno, naj pos-! lejo pokopáliscsa sztroske.Ali ka je bila Kupeczkya szmrt proli Gregoricsovoj ? Tóga sztároga pávuka je I zse uprav nikomi né trbelo, csedno je vcsíno, ka je odisao, nikomi je né falio. ' Lepő, po prősztom je odpotüvao na ov szvét, tő sze ie tak pripravilo, vem dokecs je zsívo je tüdi né doszta grözsao vödé. Bio je i odisao je, pimktom. Ali I Gregorics je i eto delo cifraszto narédo.Rávno 11a zeléni csetrtek sze je pripe- tilo, ka sze je okóli pódnéva zácsao tö- zsiti, ka ga v-zsalódci scsíple, matrnica ga sztiszkáva, oblédo je i naednök je velko bolézen obcsüto, dőli szi je légao, tople 1 pokrovácse, otrőbe szi je dao na csrvó dévati. Ancsurka je tó vsze notri prineszla, vankise je na poszteii poprávila. Zsalód- ' 

ca kres je pomenkávao, ali vciika medlóv- noszt ga je obvz.éla, do vécsara je szpao.Vecsér je gori ódpro öcsi i pravo je: Daj mi sze Ancsika dezsdzsévnico, deni mi jo pod glavó. Tak ni ! Zse mi je bögse.Edno malo je pá zászpao, ali hitro sze je zbiido vö z-obrnyenim obrázont.Grozno sze mi je szenyalo Ancsurka. Tó sze mi je szenyalo, ka je kony grátao z-méne i na szenye szó me odegnaíi. Prisli szó inoji bratje i bratranci, pa szó . sze pogájali za méné. Jász szent pa tre- petao, steri me köpi ? Boldizsár brat mi je gori ódpro lantpe pogledno mi je zo- bé i tő jc pravo: „Né je valón zse za nikoj, li szamo kózsa je vrédna pét rajn- ski", kak sze tak pogájajo za méné, pride eden cslovek z-koszóv, po plécs lapocki ■ me szpóka, tak da me escse i zdaj bolí. Éti ni Ancsika me bolí. „Moj de kony, jász ga küpim" kak szem sze na tóga , csloveka zgledno — szem vido, ka je' szmrt bila, kartoféka nedam tá, sze je pro- tivio vért. „Tó nika nedene — je pravo \ on koszcc — vcsaszi prineszém jász z- bóte kertofék, malo me pocsákajte, preci prídem". Na tó szem sze prebüdo Ancsurka. Tó je grozno!Erjávi vlaszjé szó nyerni próti nébi sztáli, cselo nyerni je od szmrt.noga zno- ja rosztnatno grátalo. Ancsurka je z-br- szácsov doj bríszala.— Blódnoszt, verte mi, ka je noria tó vsze. Szén né z-nébe — nego od zsa- lódca pride.

— Né, né sztonya betezsník, — obcsütim, ka szem totá Li szamo telko vréme- na nram escse, dokecs ov kertofék prine- szé. Zaman me tröstas, ne lübim zob- sztonszkoga zaglüsanya, bole mi daj fris- ko ténto, papér, eden telegráf poslem poj- bi, Gyurki, naj sze pascsi domó. Nyega pocíákam.Tá szó nyerni potisznoli eden szto i frisko je napíszao: ,Hodi liitio domó, ár apabácsek vméra, nika ti prék scsé dati Mati“.— Telegráf naj inas vcsaszi neszé 'Dokecs je inas né nazáj prisao, je ne- miroven bio. Tríkrát ga je zse pítao K- konci je prisao, ali z-lagovim glászom. Kancalaja je zse zapréta bila, né je mogao telegráfa goridati.— No nika nedene, gori ga dámo v- íitro. Goszpód tak szamo zandérajo, escse nyim nika nede, ali da szó tak ná- turni, né je ji szlobodno drasztiti. Povéte nyim, ka je telegráf odposzlátii.Tó laganye ga je szploj pomirilo : le- zsi nyerni je grátalo. Vö szi je zracsunao, ka gda má prídti te pojbár. Vütro po poldnévi de zagvüsno domá.Mirovno je prészpao nócs, na goju.10 je gori sztano, jáko blédi je bio i pre- szlab, ali gori je hodo, dregao, brabrao je vu kísti med indasnyimi szpomina dugoványi. Ancsurka szi je míszlila : ..Skoda de telegraíejrati, tak nyerni nika nede, zse nyerni je tak bögse, za nisterni dén nameszto sztópi". (Dalé)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszomhat. Felelős kiadó és szerkesztő mintha Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartner) Nándor.


