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Hol van a helyed?
\ muraszombati csata negyedszá- i 

zados évfordulóját ünnepeljük. Kegye
ledel emlékezünk a hősökre, akik 25 ' 
Esztendővel ezelőtt életüket áldozták, 

. ny veszélyeztették azért, hogy ez a 
idék. ez az ősi magyar föld továbbra 

s a magyar állam határain belül ma
radjon. Tettük nagyszerű, de termé
szetes volt. Őseiktől örökölték, a vé
rükben hordták és hordják ma is az 
óletbenmaradoltak a magyar hazához 
aló ragaszkodást, nem tagadhatták ■ 
ípo apáikat, nem tagadhatták meg 

a saját szivüket, a saját népüket, fegy
vert kellett fogniuk a magyar haza 
határainak védelmében.

A muraszombati csatát nem érdek- . 
"■! vívta meg a vend nép. Nem ér- ■ 
iből. mert, hiszen egy omladozó, a 

háborúban vesztes államhoz 
akarta vele kötni a sorsát, amelyben 

uj felemelkedésig csak szenvedés 1 
nélkülözés lehetett volna neki is 

-ztályrésze. Nem kényszerből vívta ' 
meg, mert hiszen a kommunizmustól I 

legíertőzött államvezetés nem állított I 
satonát, akit esküje is kötelez a harc- • 

a határok védelmére. Ezt a csa- I 
: azért vívta meg, mert őseinek szel- 

I me, a magyar hazához való vele- . 
>zületett ragaszkodás kényszeritette ' 

mert ösztönösen megérezte, hogy 
hol a helye!

A muraszombati csata napjaiban
■ •m gondolt senki sem erre, akkor 

nészetesnek tűnt, hogy fegyverhez 
n. aki csak teheti, hogy megmentse 

vluravidéket Magyarország és meg- 
nfse a magyar hazát a vend'ma- 

cyar nép számára. Akkor nem tette ■ 
lei senki a kérdési: hol a helyed? ! 
: elesleges lett volna, csodálkoztak 
olna rajta, mert leszámítva a pán- i 

-*'•  v gondolattól mc-grészededett és 
. néptől távolálló néhány agitátort. I 
mindenki érzete, hogy a jövő csak a ■ 
magyar határok között hozhatja meg I 
a boldogulást.

Azóta eltelt egy negyedszázad, ami- I 
22 esztendőn át a jugoszláv pro- 

agandahatására állandó kérdőjelként 1 
^redt a vend-magyar nép elé ez a 
Kérdés, ami ezer esztendőn át ismé

dén volt számára. Hol a helyed? — 
■■r': y-ték a gyermektől már az elemi 
sKolában, kérdezték nap-nap után a 
gimnáziumban és a szlovén tanító, a 
-z avén tanár gondoskodott arról, hogy 
i gyermek kibontakozó értelme a ju-

• 'zla\ gondolattól itatódjék át és a 
l<7-S5 7^ ^e9yen, amit a nép 1919 
nuai .>-i megnyilatkozása fejezett ki. 
,Jj nemzedék növekedett fel a Mura- J 
,er! és ha az apákból nem is sike- 

, ; kitörölni az ősök örökét, a ma-
- - haza szeretetét és visszavárását. 
G Jí.errnekeket sikerült elszakítani az 
c^a<tól, sikerült megbontani a nép 

’óségét. Jugoszláv szempontól a leg- 
• ’bb utón haladt minden, amikor a 

'r,enc]em i</azságot szolgáltatott és 
■■ Muravidék visszatért ősi határai 
*íjzé. Eltűntek a közéletből a szláv 
i-'mdolat hivatott hirdetői, de ott ma- 
udt a betegség, aminek méregcsepjeit 

--esztendőn át adagolták tervszerűen. 
Idol a helyed ? — mered az ifjúság,

Ünnepély a muraszombati csata 
negyedszázados évfordulóján

Vasárnap a Muravidék egyik leg
szebb nemzeti ünnnepét ülte meg Mu
raszombat. A muraszombati csata 25 
évfordulóját.

A 10 órakor kezdődő istentisztele
teken mindkét templomban megemlé
keztek a nap jelentőségéről, majd a 
muraszombati temetőben, a csata hő
si halottainak sírjánál impozáns ün
nepély volt. Ünnepi beszédet vitéz

Megépült a Muravidék legkorszerűbb orgonája 
a bagonyai templomban

Haukó József plébános kezdemé
nyezésére és a bagonyai hívek áldo
zatából épült fel az új orgona, amely 
sokszínű, csillogó és hatalmas hang
jával. legmodernebb szerkezetével és 
impozáns külsejével az egész Mura
vidék legkorszerűbb orgonája lelt. 
Talán egész Zala- és Vas vármegyé
ben sem található jelenleg ennél kü
lönb orgona.

Ez érthető is. hiszen a leghíresebb 
orgonagyár, a 75 éves, nagyhírű pécsi 
Angster-gyár 1273. orgonája.

Karácsony előtt, dec. 22.-én volt a 
hivatalos átadás. A nagy és örömtel
jes eseményre már reggel 9 órakor 
a kóruson összejöttek az egyházköz
ségi képviselőtestület tagjai, hogy je
len lehessenek új orgonájuk birtokba
vételén. Maga a gyár igazgatója, egy
ben az orgona építője és tervezője, 
Angster ímre is megjelent. Ezzel a 
tettével is hangsúlyozta, hogy a leg
jobb és leglelkiismeretesebben elké
szített orgonát óhajtja Bagonyának 
átadni. Az egyház képviseletében még

Fél-fél vagon búza éntéhében vásároltak buzahötvényt 
vitéz Lindvay Nándor és a Muraszombati TakaFékcrénztár

Muraszombatban megtörténtek az 
első buzakötvény-jegyzések. Az első 
két jegyzés mindjárt kerek 1 vagon 
búza értékű kötvény megvásárlását 
jelenti. Vitéz Lindvay Nándor földbir
tokos. országgyűlési képviselő fél va

elsősorban a képzett, tehát a meg
szállás alatt a szlovénekkel legtöbbet 
érintkező fiatalság elé a kérdés. Fü
lében még ott cseng szláv tanító, ta
nár. jóbarát, politikus, újságíró hang
ja, lelke mélyén ott él — hiába alat- 
ták 22 éven át — ősei, édesapja hű
séges magyarságának tudata, meg kell 
hallania a ma vend-magyar és ma
gyar közéleti embereinek megfontolt 
érveit és szeme előtt népek sorsáról 
határozó történelmi események ját
szódnak, amelyek megint csak azt 
mutatják számára, hogy a vend nép
nek Magyarország határain belül van 
a helye és itt találhatja meg a jövő 
boldogulását. Nem csoda, hogy ha
bozik, utat keres, ketté szakad és 
nem találja a helyét.

Péterke János, a csata egyik életben 
maradt hascosa mondott. Az egyéni 
átérzés melegével elmondott, közvet- 
lenhangu, hazafias beszéde nagy ha
tást keltett.

Az ünnepély végén a hatóságok és 
a társadalmi szervek vezetői megko
szorúzták a sírokat, majd a honvéd
ség és a zárt sorokban kivonult polgári 
alakulatok diszelvonulással távoztak.

a muraszombati Vojkovics plébános 
érkezett meg és Horváth Boldizsár, 
mint meghívott orgonaszakértő.

Horváth Boldizsár röviden ismertette 
az uj orgonát, majd annak sokféle 
változatát bemutatta. Az orgona 2 
billentyű-soros, összesen 23 változatú, 
ezenkívül számos játszási segédesz
köz. kézi kapcsolók, Iábemeltyük, hen
ger. redőny stb. segítik az orgonistát 
a szép és magasztos játékában. A 
próbajáték alatt teljesen rendben, a 

' legkitűnőbben működött minden. Az 
egyházközségi tagok is a legnagyobb 
megilletődéssel hallhatók a még soha 
nem hallott új hangszerük égbetörő 
hangját. A közel 1600 drb sípol tar
talmazó orgonát kb. 3 hét alatt álli- 

i tolták össze a gyár szerelői.
Mint érdekességet megemlítjük azt 

' is, hogy az orgonába villamos motort is 
szereltetett az egyház arra az esetre, ha 
a templomban idővel villany is lenne, 
az orgonát is átkapcsolhassák villany- 

i erőre. A gyár már ezen terv szerint épi- 
' tette meg az orgona belső szerkezetét.

gon és a Muraszombati Takarékpénz
tár RT szintén fél vagon búza érté
kében jegyeztek buzakötvényt.

Buzakötvényeket a Muraszombati 
Takarékpénztárban lehet jegyezni.

Es most, a muraszombati csata 
negyedszázados évfordulója ismét 
eléje állítja a kérdést: hol a helyed? 
Hol a helyed ? Ott, ahová őseid tar
toztak. abban a hazában, amelyért 
vért, munkát és verejtéket áldoztak, 
abban, amelyhez a nép széles rétegei 
ma is tartozónak érzik és vallják ma
gukat. amely mindig szeretettel gon
doskodott apáidról és gondoskodik 
ma rólad, vagy abban a szláv közös
ségben, amelyben csak gyanakvással 
kezelt, elsorvasztásra ítélt idegen vol
tál ? Találd meg végre igazi hazádat, 
mert máskép elszakadsz a néptől, el
szakadsz apáidtól, a hagyományoktól, 
gyökértelenné válsz, a hazátlanság 
ingoványába kerülsz és elpusztulsz!

(Sz.)

MemzetvédBlmi tesztet kaptak a Muravidéken 
Póczák Péter földműves (1893. Do
monkosfa), Vérén Lajos rendőr (1897.

1 Muraszombat). Vukán Imre földmü- 
I vés (1899. Battyánfalva), Zsálig János 
szolga (1887. Battyánfalva).

Újabb adományok a muraszombati 
csata hősi Emlébmiivére

A muraszombati csata hősi emlékmű
vére legújabban a következő adomá
nyok érkeztek: Vitéz Lindvay Nándor 
Muraszombat 200 P. dr. Szerecz Imre 
Keszthely 20 P, Obál Ferenc Musznya 
6 P, Horváth István KismáJnás 3 P, 
Horváth József Újpest 6 P. Tálján 
István Barkóc 3 P. Darvas Ferenc ny. 
ig-tanitó, Muraszombat 10 P, Zakócs 
István Rákosszentmihály 50 P. Kováts 
István ev. esperes. Muraszombat 10 

l P, Vargha Árpád gimn, tanár, Mura- 
I szombat 10 P. Magyarnyelvű Tanfo- 
! lvam résztvevői. Zsidahegy 20 P. 
Koblcnczer Lajos Szarvasiak 5 P. 
Terpián Sándor Budapest 20 P. Titán 
István .Murahalmos 20 P. Titán József 
népm. titkár Muraszombat 20 P. 
Csepreghy Károly Muraszombat 10 P, 
Koczuván László keresk. Alsólendva 
3 P. Ruzsics János Muraszombat 20 P.

MEGALAKULT AZ ORSZÁGOS 
EGÉSZSÉGVÉDŐ SZÖVETSÉG 

MURASZOMBATI FIÓKJA
Pénteke n nagy érdeklődéssel kisért 

jársadalmi összejövetel keretében ala
kult meg Muraszombatban az Orszá
gos Egészségvédő Szövetség helyi fi
ókja. Az alakuló közgyűlést vitéz 
Lindvay Nándor országgyűlési kép
viselő nyitotta meg. aki a megjelen
tek üdvözlése után vázolta az egész
ségvédelem nagy fontosságát és e 
munka terén a társadalmi összefogás 
szükségességét.

Dr. Jávorszky József tisztiorvos tar
talmas előadásban mutatott ezután rá 
a szövetség 10 esztendős múltjának 
eredményeire, a jelenlegi kiváló mű
ködésre és vázolta a jövő fejlődésé
nek irányát. Az egészségvédelmi szo
ciális munkára a kormány is nagy 
súlyt helyez, hisz a költségvetésben 100 
millió pengőt irányoztak elő céljára.

Ezután kimondotta az összejövetel, 
hogy megalakítják a szövetség helyi 
fiókját. Megválasztották a tisztikart. El
nök dr. Olajos József főszolgabíró lett.

Dr. Olajos József főszolgabíró szép 
szavakkal mondott köszönetét a maga 
és a tisztségviselők nevében a biza
lomért és ígéretet tett, hogy a szövet
ség szociális működését minden lehető 
eszközzel támogatja.

— Kinevezések a muraszombati 
postánál. A m. kir. postavezérigaz
gatója kinevezte forgalmi gyakornok
ká : Szalai Imre forgalmi dijnokot ; 
poslaellenörré a IX. fiz. osztályba: 
Puhán Miklós segédellenőrt: /. o. pos
taaltisztté: Vrecsics Lajos vonalfelvi
gyázót és 11. o. postaaltisztté: Hajdú 
Vendel hb. kisegítőt (tüzkeresztes).
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Hl^eEK
— Jávorszky tisztiorvos egy idő

re távol lesz Muraszombattól. Jávor
szky József járási tisztiorvos Buda
pesten a tisztiorvosok részére rende
zett tanfolyam..n vesz részt. Távoliéte 
idején a körmendi járás tisztiorvosa 
helyettesíti minden kedden és pénte
ken délelölt 12 óráig a tisztiorvosi hi
vatalban. A házasság.-lőtti orvosi vizs
gálat pénteken délután 1 órától lesz 
az egészségházban.

— Nem találom január 3-óta pénz
tárcámat. amelyben 60-70 pengő kész
pénz és fontos személyi irataim van
nak. Kérem azt, akinél jelenleg a pénz
tárcám van, küldje az iratokat vissza, 
amik számára úgyis értéktelenek, a 
pénzt megtarthatja magának. Paurics 
Máté. Rákóczi ut 5 szám.

— Igen szép anyagi sikert is ho
zott a helybeli népiskola karácso
nyi ünnepélye. Karácsony előtt a I 
helybeli áll. népiskola növendékei dr. j 
Rhosóczy Józsefné és Galambos Már
tonná tanítónők lelkes irányításával 
szép karácsonyi mesejátékot tanultak 
be. A jól sikerült karácsonyi ünne
pély az erkölcsi siker mellett anyagi
lag is szépen jövedelmezett. Önkén
tes adományokból 323 P gyűlt össze. 
A befolyt összeget maradéktalanul a 
népiskola szegénysorsu tanulóinak tan
szerrel való ellátására fordítja a tan
testület. — A nemcsszivü adakozók
nak ez utón is hálás köszönetét mond 
az iskola. — Nagyobb összegű ado
mányokat adtak; dr. Pintér Miklós 
20 P. özv. Mocsnik Józsefné 20 P.

*

Nosza, gyorsan kapjuk fel ... 
Még ennél gyorsabban is pént- 
bei juthat! Vigye vissza a keres
kedőhöz elhasznált TUNGSRAM 
KRYPTON lámpáit!

; Rhosóczy Rezső 10 P. Stiván Ernőné ; 
10 P. Gvöré Pál 10 P. Szász Ernő 
10 P. dr. Törnár Ede 6 P, Fiegár Fe
renc 5 P, Baráth József 5 P. dr. Bán- ■ 
ky Ferencné 5 P, Hackl Vilmos 5 P. 
dr. Vucsák István 5 P. — (H. F.)

— Nagy részvét kisérte utolsó , 
útjára Cserföldön Horváth Istvánt, 
a muraszombati gimnázium Vili, 
osztályának tanulóját. Tragikus hir
telenséggel hunyt M a muraszombati 
gimnázium Vili, osztályának egyik jó 
diákja. Horváth István. Az életerős 
fiatalember még egészségesen ment 
haza a karácsonyi szünidőre és várat
lanul döntötte ágyba a betegség. Vak
bélgyulladást kapott, az operáció már 
nem segített rajta. A karácsonyi szünet 

I véget nem érte meg. Halála igen mély 
részvétet kellett a Muravidéken, már 
csak azért is, mert Horváth István a . 
vend ifjúság megújuló magyar szelle
mének volt egyik képviselője. 1 eme- i 

i tésén részt vett Varga Árpád h. igaz
gató és a gimnázium Vili, osztálya. 
Horváth István elhunyta alkalmából • 
osztálytársai szép levelet juttattak , 
hozzánk, amelyből néhány sort köz
lünk: „— Fekete lobogó leng az isko
lánkon. Osztálytársunk halálát hirdeti, i 
A karácsonyi vakációban tört rá Pis- j 
tára a betegség és míg otthon, anyja, | 
a 12 gyermekes édesanya Pistáért 
való aggodalomtól gyötörten dolgozott 
családjáért, mi állottunk felváltva 
betegágya mellett a muraszombati köz
kórházban. Amikor pedig a halál be
következett. utolsó útjára is elkísértük • 
valamennyien sz retett osztálytársun
kat. Közülünk egy, Gasparics Gusztáv ( 
búcsúztatta tiszta, igazi vend nyelven 
a nevünkben. Szép beszédével mind-

nyájunk érzését fejezte ki: Horváth 
Pista örökké élni fog szivünkben, 
mint legjobb barátunk és legmegbe
csültebb osztálytársunk. — VIIl-os 
gimnázisták."

Szerkesztői üzenet
A „Nem lesz sok“ cimü cikk írójá

nak. — „Most, amikor ez a haza 
annyi jót tesz velünk vendekkel, cso
dákoznunk és egyben fel is kell hábo
rodnunk egyesek csúnya tettein' — 
írja címemre küldőit cikkében kedves 
girnnázista Barátom. A továbbiakban 
egy cserföldi temetés szomorú tapasz
talatairól számol be, és azt írja, hogy 
ott vend fülének egészen idegen, ■ 
szlovén nyelvű beszédet és szavalato
kat hallott. Nem tudja, hogy mi értelme 
volt a szlovén beszédnek, hiszen a 
nép a vend beszedet szereti hallani, . 
amin maga is beszél. „Most, amikor 
a kormány a vend nyelvnek teljes 
szabadságot biztosit, csupa kihívás
nak látjuk ezt" — állapítja nagyon 
helyesen meg. A végén pedig felteszi 
a kérdést, hogy mindez, ami Klekliék 
ősi fészkében történt, vájjon nem lesz- 
e már túlsók . . . — Mi nem voltunk 
az említett temetésen, de nincs okunk 
feltételezni, hogy sorai nem őszinték. 
Ha pedig úgy történt, ahogy írja, tel
jes mértékben egyetértünk cikkével. 
Ennek ellenére sem közöljük a cikkei. 
Oka igen egyszerű. Önnek, mint tanu
lónak még ha a legfelsőbb osztály 
növendéke is. politikai véleményt 
nyilvánitanm még nem szabad-. Így 
tehát cikke közléséből csak kellemet
lenségei támadhattak volna, amit pe
dig nern akarunk. Ettől függetlenül 
mint komolyhangu és érett megnyilat
kozást kezeljük sorait és válaszolunk 
rájuk: ne higyje, hogy az a jelenség, j 
amit szóvá telt, elkerüli a nép figyel
mét. A vend nép megérzi azt, hogy 
ki tartozik hozzá és ki távolodott lélek
ben cl tőle. Aki pedig szlovén nyel
vet akar ráerőszakolni, azt nem fogja 
sohasem a magáénak tekinteni. Áz 
illető pedig, aki elszakadt a néptől, 
ingoványba kerül és végül is nem lesz 
se magyar, se vend, de még szlovén 
sem. Ma talán jó a szlovéneknek 
propaganda-eszközül, de ha arra ke- 1

A magyar levente és Szent László
Az Országos Szent László Bizottság I 

.,10-14. Szent László emlékév"-et kez
deményezett. A levente mozgalom 
örömmel köszönti ezt az időszerű meg
mozdulást, annál is inkább, mert a 
magyar ifjúságnak szellemi kiképzésé
ben. a megyar leventék nevelése te
rén az 1943—44 kiképzési évben Szent 
László alakja elevenedik meg, mint 
nemes tettekre késztető, ragyogó 
eszménykép.

Szent László több mint 800 esztendő 
távlatában is elevenen benne él a I 
magyar nép öntudatában. Királyi alak
jából a hősiesség és életszentség vará
zsa árad felénk, mert hős volt és szent.

Már gyermekkorában igen fejlett 
volt és állandóan nagyobb, mint az 
egy évvel idősebb bátyja. Haja sely
mesen szőke, szeme kék, mint a meny- j 
bolt kékje és egész gyermeki lényén 
kedvesség és báj ömlött el. Lelke pe
dig már akkor is ragyogó gyémánt 
volt és a szive szinarany.

Később, óriástermetü, gyönyörű l 
dalia, aki mint herceg is megszerezte 1 
népének szeretetét.

Erős akaratú, hajthatatlan jellemű, 
komoly férfi, kitűnő hadvezér és bölcs 
államférfi, de egyéniségének legjellem
zőbb vonása az anyai oktatással magá- 
ba-szivott vallásos, katolikus szellem.

Városi Mozi
Január 15-én. szombaton 17 és 19.3 J 0

16-án, vasárnap 11.15. 15. 17 és 19.30 ó.
17-én. hétfőn 19.30

AZ ÓPIUM KERINGŐ
Karády Katalin misztikus filmje.

Január 20-án. csütörtökön 17 és 19.30 c. 
21-én. pénteken 19.30 c 

7 FÉRFI 1 ASSZONY 
Fernancí Gravey idei egyetlen filmje!

fűlne valaha a sor, hogy ki kellene 
állania a szlovén népnek valaki mel
lett. először a született szlovének jön
nének. nem pedig az apáik ezeréves 
múltját megtagadó, renegát vendek 
Így tehát a szlovén propagandától 
megrészegedett néhány vend csak 
maga alait vágja a fát. Megérdemelt 
bukásuk csak idő kérdése. (Sz.)

MEGHÍVÁS
A Ml RASZOMBATi TAKARÉKPÉNZTÁR

1944. évi február hó 5-én d. u. 2 órakor 
Muraszombatban saját intézeti helyiségében 

rendes közgyűlést
tart, melyre a részvényesek tisztelettel 

meghivatnak.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI

1. A közgyűlés határozatképességének ír, 
állapítása.

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének ki
jelölése és a jegyzőkönyv hitelesítésére _ 
tag választása.

3. Az igazgatóság es a feiügyelőbisottság év 
jelentése.

4. Az 1943 évi zárszámadások előterjesztése 
és jóváhagyása.

5. A tiszta nyereség felhasználása iránti ha
tározat.

6. Határozat a felmentvény iránt.
7. Esetleges indítványok tárgyalása. 

Muraszombat. 1944. január hó 10.
Az igazgatósai.

A közgyűlésen minden bemutatóra szóié 
részvény tulajdonosa minden részvény utá 
egy szavazattal bir.

Szavazati jogot azonban csak azon részvé
nyes gyakorolhat, aki nyolc nappal a közgyű
lés előtt és annak megkezdéséig részvénye, 
az intézet pénztáránál letétbe helyezi es a köz
gyűlésen letéti elismervénnyel igazolja maga:

Lelki és szellemi értékekben gazdag 
rövid élete végén bekövetkezett halála
kor legendák és mondák keitek szárny - 
ra a keresztény magyarság szimbólu
mává tisztult kedves egyénisége körű.. 
Ennek az ideálnak, a „hős és kegyes, 
keresztény és magyar király lovagi 
eszményének " akar maradandó emlé
ket állítani a levente mozgalom a ma
gyar ifjúság szivében és erkölcsi 
jellemében.

A levente törvény hét pontja mintha 
csak Szent László izzó, mély leiké
ből pattant volna, mintha az ő vallá
sosságának. hazaszeretetének, enge
delmes köteiességteljesitésének. feltét
len igazmondásának, nemesvonásu 
lovagiasságának, bajtársias szellemé
nek, hős és becsületes életének rövid 
mondatokba foglalt igazi tartalma 
volna.

Éppen ezért szándékunkban van a 
levente rovat szükreszabott kereteihez 
mérten is a jövőben néhánysornyi 
gondolattal sietni a levente ifjúság 
vezetőinek segítségére. Adja Isten, 
hogy Szent László fenkölt gondolko
dása, átélt mély vallásossága, neme
sen lovagias hősiessége a magyar 
ifjúság százezreit — a mi ifjúságun
kat is — serkentse e kimagasló esz
ménykép sikeres követésére.
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A Kállay- kormány két esztendeje
Meglelent a Teitek-Tervek 11. kötete. 

\ kötet a Kállay kormány munkás
ságáról és politikájáról számol be az 
19-12. október 1.-- 1943. szeptember 
>0 közötti időben. Ennek a beszámoló
iak első kötele egy év előtt jelent 
meg és ha a két kötet tartalmát össze
hasonlítjuk. megállapíthatjuk, hogy a ; 
magyar kormányzatnak politikáját és 
munkásságát az egyenes és változat
lan irányvonal jellemzi. Ez a változat
lanság azonban korántsem jelent 
merevséget, mozdulatlanságot. Talán • 
soha kormányzati tényezők és hivatali 
szervek, de talán a társadalom sem 
végzett olyan erőfeszítéssel munkát a 
hadbanálló ország érdekében, mint 
az elmúlt esztendőben. Latjuk ezt a 
most kiadott Tettek-Tervek cimü kötet 
II. kötelének úgyszólván minden lap
ján. Háborúban élünk. Ez egymaga 
megmagyarázza, hogy szükségképpen 
gyökeres változások következtek be 
az ország egész gazdasági életében. 
Vezetés és irányítás érvényesül poli
tikában és gazdasági téren egyaránt. \ 
És ez szükséges. Szükséges elsősor
ban azért, hogy minden erőnket a 
magyar honvédség fejlesztésére fordít
hassuk. amit ez a kormány a beszá- I

Kormányrendelettel biztosítják
a mezőyuzaasási mitíiküh zavartalan elvégzését

A Budapesti Közlöny január 5-iki 
számában megjelent 99/1944. M. E. 
számú rendelet kimondja, hogy az 
éves gazdasági cseléd munkaszerző
dését csak akkor mondhatja fel, ha 
igazolja, hogy más gazdaságba ugyan
csak cselédminőségben elszegődött.

Az évesgazdasági cselédnek kenyér
gabona járandóságát, valamint kuko
ricában kikötött bérét teljes mennyi
ségben természetben kell kiszolgál
tatni. A cseléd gabonabeszolgáltatásra 
nem kötelezhető.

A SZERZŐDÖTT MUNKÁSOK 
NAPSZÁMBAN VALÓ 
FOGLALKOZTATÁSA

Jelentős része az uj rendeletnek az- 
amely kimondja, hogy a gazdasági 
munkaszerződésben ki lehet kötni azt, 
hogy a részes munkabérért, vagy szak
mánybáiért elvállalt munkán felül a 
munkás köteles a hivatalosan meg
állapított napszámbérek mellett a mun
kaadó gazdaságban bizonyos számú 
munkanapon napszámbérmunkát is 
végezni. Az arató és cséplőmunkások
nak a munkaadó a részt természet
ben szolgáltathatja ki, ha egyéb nap- 
számosmunkát is válalnak. Á zabból

-MATEOSZ 
kirendeltség és fuvarvállaló iroda 

ql
muraszombat

LENDVA-utca 23. - TELEFON 34 

„saaaairr um és Hkörgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt BORLAY ENDPÉNÉ

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

móló szerint meg is tett, szükséges 
azért, mert tökéletesen át kellett ala
kítani a termelést, hogy megfeleljen 
a háborús szükségleteknek, meg kel
lett reformálni és rendszeresíteni az 
egesz közellátást, hogy a rendelkezé
sünkre álló nyersanyag egyrészt elég 
legyen, másrészt mindenkinek jusson. 
Ezek a nagy erőfeszítések sem aka
dályozták meg azonban a kormányt 
abban, hogy a társadalom bevonásá
val komoly szociális és gazdasági 
gyámolitásban ne részesítse a hadi
gondozottakat és hadviselteket. De 
ezen túl

egy percre sem szünetelt az a 
törvényhozási és kormányzási te
vékenység, amely a szociális hala
dást jelenti.

A lehetőségek korlátozottak, de a 
szociális alkotások, amelyek ez alatt 
az egy esztendő alatt létesültek, mara
dandók és nemzeti értékűek.

Ezt olvassuk most megjelent beszá
molóból. Tettekről értesülünk, amely
nek a nemzet egyetemét szolgálják és 
tervekről, amelyek ugyanennek a nagy 
célnak a szolgálatában állnak.

járó részre vonatkozóan a közellátás- 
ügyi miniszter másképen is intézked
hetik. Azidénymunkásoknak az élelmi
szer lisztjárandóságon felül munkabér 
fejében megállapított kenyérgabonát 
legfeljebb tiz mázsáig lehet kiadni, a 
többit pénzben kell megváltani. A 
munkást beszolgáltatási kötelezettség i 
nem terheli.

A MUNKÁSOK JELENTKEZÉSI 
KÖTELEZETTSÉGE

Akik egészen, vagy túlnyomórész
ben mezőgazdasági munkaváialásból 
élnek és február 15-ig nem kötnek i 
legalább olyan hosszú tartamú munka
szerződést. mint az elmúlt évben, azok | 
február 20-ig az illetékes munkaközve
títő hivatalnál (községi jegyzőnél) je
lentkezni tartoznak. Aki a jelentkezést 
elmulasztja, azt honvédelmi munka 
címén rendelik ki mezőgazdasági mun
kára. Megfelelő esetben ennél szigo
rúbb intézkedések (internálás, stb.) is 
megengedettek.

A MUNKÁSSZERZŐDÉSEK 
MEGKÖTÉSE

A rendelet további szakasza a meg
szegőkkel szemben alkalmazható bún- I 
tetőseket sorolják fel. végül kimondja 
a kormányrendelet, hogy a munka
szerződést minden esetben a munká
sok többségének lakhelyén illetékes 
községi elöljáróság vagy polgármester 
előtt kell megkötni. A szerződéskötés
nél közreműködő hatóság a más köz
ségben lakó munkás szerződéséről 
értesíti az annak lakhelyén illetékes 
elöljáróságot.

Jóváhagyták a Muraszcmböti Polgári Kör alapszabályait
„Ki keli zárni azt a tagot, aki az egyesület hazafias szellemével 

a legcsekélyebb ellentétbe kerül"
A Muraszombati Polgári Kör újjá

alakuló) közgyűlése által végleges for
mában megszerkesztett alapszabályo
kat a belügyminiszter 209278/1643 
Vll-b szám alatt jóváhagyta és erről 
hivatalosan értesitette az egyesületet.

Az alapszabályok, amelyek hivatva 
vannak az egyesület életét szabá
lyozni, ezzel hitelesekké váltak és az 
elnökség az alapszabályok szellemé
ben megkezdheti a kör életének meg-

HÍREK mindenfelől
— Budapesten 1 lakosra 415 pen

gő adóteher esik évente átlagosan 
a székesfővárosi statisztikai hivatal 
kimutatása szerint.

— Szegeden az iparkamara azt ja
vasolta a kereskedelmi miniszternek, 
hogy minősítsék kihágásnak azt, ha 
a vendéglői alkalmazott külön borra
valót fogad el, sőt a borravalót adó 
vendéget is büntessék meg.

— Magyarországon három év alatt 
225 millió pengőt fordítottak család
védelemre.

— Csik vármegyében farkasok ga- i 
rázdálkodnak.

— A Tapolcai Takarékpénztár 
nyerte az. 1 millió pengős nyeremény
kötvény főnyereményt. A Tapolcai , 
Takarék pénztár a kisemlierck pénz
intézete.

Gyerőfalva egész gazdatársa- 
dalma a törvényszék elé került. Még 
tavaly történt, hogy megvesztegették 
1<S éves cséplési ellenőrüket szemé
lyenként 5 10 pengővel, hogy keve
sebb gabonát vezessen be a mázsa
könyvbe a kicsépeilnél.

Bácska magyar lakossága a ju
goszláv megszállás alatt rendkívül el
szegényedett, mint Újvidéken kimu
tatták. A jó termőföldnek csupán egy
negyede van magyar kézben.

— Muraközben uj tisztségviselőt 
neveztek ki több községben a MÉP 
szervezet élére.

— Zalalövön egy társaság tiz liter 
borban fogadott, hogy éjszaka el mer 
hozni a temetőből egy keresztet. Egyik 
legény meg is tette ezt. Az eljárás 
megindult ellene. 

élénkitését. Ezen a téren első helyen 
áll a szociális és a kulturális munka 
— mindkettő a leghazafiasabb szel
lemben. így Írják elő a belügyminisz
ter által jóváhagyott alapszabályok.

A hazafias szellemére egyébként 
biztosíték az alapszabályok 9 §-ának 
4. bekezdése, amely szerint „ki kell 
zárni azt a tagot, aki az egyesület 
hazafias szellemével a legcsekélyebb 
ellentétbe kerül”.

— Romániában a vasúti fővonala*  
kon csak külön engedéllyel lehet 
utazni.

— Tito jugoszláv partizánvezér és 
Péter jugoszláv exkirály között kezde
ményezett békéltető tárgyalások vég
leg megszakadtak. A volt Jugoszlávia 
népeinek ellentéteit nem sikerült a 
szövetségesek minden diplomáciai erő
feszítése ellenére sem megszüntetni. 
Békülésre nincs is remény.

— Bulgáriában január 28-án meg
szüntetik a személygépkocsi forgalmat. 
Ettől az időtől kezdve csak néhány 
különleges engedélyezéssel rendel
kező autó közlekedhet.

Gyomorbajos! - Vesebajos!
TARTSON IVÓKÚRÁT

A természetes szénsavas

PETÁNCl
GYÓGYVÍZ 
ÜDÍT — GYÓGYÍT

Főraktár: MURASZOMBAT
TELEFON 68.

— Anatóliában egy mohamedán 
földművesnek most született az ötve
nedik gyermeke. A földművesnek 12 
felesége van. Az egész család makk
egészséges, a fiuk közül 14 katonai 
szolgálatot teljesít.

— Svédországi újságok szerint 
Nyugat-Németországban 100 kitünően 
felszerelt német hadosztály várja az 
angolszászok évek óta Ígérgetett part
raszállását.

BuzahütvÉnyt a Muraszombati Takarékpénztárban jegyezhet!
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K Ö Z G AZ D A S A G
Buzabér és buzakötvény

Gvüsnoszt v negvüsnoszti

Aki tagadja, hogy a magyar gazda 
buzavalutában is számol, azzal szem
ben elég hivatkozni arra a közismert 
tényre, hogy Magyarországon igen 
sok földbirtokot nem készpénzért, ha
nem búzáért adnak haszonbérbe. A 
bérbeadó nem meghatározott pénz
összeget. hanem holdanként megálla
pított búzát, vagy ennek mindenkori 
piaci árát kapja haszonbérként.

Ma minden bérbeadó igyekszik tő
ketartalékot gyűjteni a háború utánra 
az átmenetgazdálkodás idejére. Mert 
akár maga is gazdálkodik, akár egyéb 
foglalkozást űz, a háború után sok 
kiadása lesz, hogy beszerezze azo
kat az elsőrendű szükségleti cikkeket, 
amelyeket ma nem tud beszerezni. 
A bérbeadó tehát tartalékolja a ma 
kapott haszonbérének azt a százalé
kát, amelyet rendszerint beszerzésekre, 
pótlásokra, tartozásra szokott fordítani.

Az a bérbeadó, aki buzakötvény- 
ben tartalékol az átmeneti időn, fel
tétlenül jól jár és helyesen cselekszik. 
A ma buzakötvénybe fektett 40 pen
gős buzaérték ugyanis egészen bizo

Érdekes jóslat a mezőgazdaság I9VV évi helyzetéről
Minden gazdát az érdekli legjob

ban, vájjon mit rejteget a mezőgaz
daság számára az 1944. év? Régi 
feljegyzések (Csízió) ezt mondják az ; 
1944. évről: Ez az év a Szaturnusz ■ 
szakhoz tartozik s általában véve hi
deg és nedves lesz, nagyobbrészt eső- I 
rehajló. Pünkösdhaváig száraz hideg ' 
várható. Szentgyörgy havának kezde- ; 
te meleg napokat hoz, a hideg napok j 
mindazáltal újra beállnak. Pünkösd- | 
hava szép napokat, hideg éjszakákat 
ígér. Néhol ártalmas derek lesznek, 
későbben meleg esővel járó idő lesz. 
A füvek, fák későn hajtanak. Mint
hogy a tavasz hideg s kedvetlen és 
Szentiván hava előtt semmi állandó 
meleget nem várhatunk, a tavaszi ve
téssel nagyon sietni nem kell. A sok 
eső miatt a gabona kicsirázik a me
zőn. Len, kender bizonytalan. A ká
poszta hamar rothadni kezd. Minden

GAZDATANACSADO
Ha valaki a gazdaságra leghasz

nosabb tanácsomat kérdi, annak a kö
vetkező eseteket szoktam elmondani.

Egy rokonomnak több ízben hullott 
el értékes hízója valami fertőző be
tegség következtében. Mivel a szom
szédságban is voltak hasonló károk, 
azon törte a fejét, hogy mi hurcol
hatta át a bajt egyik udvarról a má
sikra. Egy kis figyelem rávezette, hogy 
az udvarokon verebek járnak és a 
disznók kevertjéből lopkodva lábukra 
tapad az ételmaradék. így bizony a 
betegség csirája könnyen juthat el 
házról-házra, végig a falun, sőt falu
ról falura.

Ez a helyes megfigyelés mindjárt 
a védekezésnek is megadta a kulcsát. 
Rokonom az etetővályut beépítette az 
ólépület belsejébe és attól kezdve az 
udvaron sohasem etette állatait. Az 
eredmény pedig nem maradt el, va
gyis hogy a betegség maradt el. A 
hízók nem fertőződtek és azóta so
hasem volt beteg állata még akkor 
sem, ha közvetlen szomszédjában 
pusztított már a vész.

Ugyanígy hordják a verebek bizo
nyosan más betegségek fertőzését, va
lószínűleg a tyukbetegségeket is. Ezért 
terjednek ezek is hasonlóan, házról 
házra. Nagyon helytelenül teszik a 
gazdaasszonyok, ha a lyukok kevert 

nyosan legalább 40 pengő marad- 
tehát értékálló is. kamatozik is. Még 
ha nem tartalékol, hanem úgy gon
dolkodik, hogy az átmeneti időben 
majd a haszonbért teljes összegben 
fogja beszerzésekre, pótlásokra fordí
tani, megtörténhetik, hogy — esvén a 
búzaára — csak fele összeg fog a 
célra rendelkezésre állani. mint 
amennyit ma tudna ugyanezért a bu- 
zabérért kötvénybe fektetni.

Ezért igyekszik ma mindenki bu
zakötvénybe fektetni az átmeneti idő 
alatt felhasználásra szánt pénzét. 
Legyen bár valaki gazda, iparos, ke
reskedő, vagy laleiner, a buzakötvény 
mindenki kezében azt jelenti, hogy 
annyi negyvenpengős buzaértékkel 
rendelkezik a jövőben, ahány mázsa
értékű buzakötvény tulajdonosa.

És ebbe a kötvénybe fektetve negy
ven pengő lesz a buzaérték akkor is. 
ha a tőzsdén majd csak 30, vagy 20 
pengővel jegyzik a minőségi búzát.

Buzakötvényt a Muraszombati Ta
karékpénztárban jegyezhet!

répanemű korán és jól terem. A szé
na középszerű, de a behordással siet
ni kell, hogy a sok eső miatt a mi
nősége meg ne romoljék. A sarju ka
szálása hasonló lesz a széna kaszá
lásához. Marhát jól lehet hizlalni. Kör
téből és szilvából majd sok terem s 
a kenyeret pótolja. A szőlőtőkék ta
vasszal nagyon szépen mutatják ma
gukat, kövér fejeket hoznak, de ezek 
még virágjukban hullani kezdenek. 
A szőlő nem jól érik be és savanyúnk 
lesznek a borok. A szüretet későre 
halasztani nem kell, mert a laposabb 
helyeken sok kárt tehet a dér. sőt 
meg is fagyhat.

Ennyit mond a Csízió az 1944. év
re. Természetesen, hogy miként ala
kul az időjárás s így a mezőgazda
ság helyzete, ezt ember előre nem 
tudhatja. Csak mint érdekességet kö
zöljük a fentieket.

ételét a földre hintik és a szabadban 
hagyják, ahol a legyek is megszáll
hatják és a további erjedés valóságos 
bacillustenyészetet indít meg állataink 
vesztére.

A helyes megoldás itt is ugyanaz. 
Szabadban legfeljebb magot hintsünk.

I a leves vagy főtt kevert eledelt csak 
a zárt baromfiól belsejében tálaljuk 

1 föl. Természeten ott is csak úgy he- 
I lyes az etetés, ha ráccsal védett, re- 
keszesetetőt alkalmazzunk, mert a ka- 
pargáló tyuk lábán is behozhatja a 
fertőzést az udvarról.

A jó tanácsnak, meglátják kedves 
olvasók, íölbecsülhetetlen haszna lesz.

De ebből az egy tanácsból még egy 
I más ; értékesebb tanúságot meríthe
tünk. Az én disznótaitó rokonom, elá
rulhatom. székely ember volt. Talán 
nem is járt éppen srófon az esze, 
amint a székelyről tréfásan mondani 
szokás, hanem okoskodó és figyelő, 
értelmes ember volt. Ugyanezt a ta
pasztalást más is megtehette volna 
az ő helyében de nem tette, mert ezer 
ember közt egy is alig akad, aki gon
dolkodni szeretne. Inkább tanácsot 
kérni szeretnek.

Ez is helyes. Jó a jó tanács. De a 
legjobb tanácsom mégis ez : kérjünk 

I tanácsot minden ügyben legelőször 
a saját józan eszünktől! Sz. Z.

Zsé vnouga lejla nem düso tezsiob- 
esütek negvüsnoszti. Tá krváva bojna 
nász escse bole v negvüsnosztszprávla 
i sze vnougi-vnougi píta pouleg szvo- 
je düsnevejszti: ali jeszte kaj gvüs- 
noszti na tóm szvejti za csloveka ? 
Zdaj, gda csloveki posztáne negvü- 

i sen dóm i niscse nevej za vöro. gda 
nyerni neprijátelszka bomba razrüsi 
nyegovo kucsico i raztepé familijo 
gda nam posztáne v negvüsnoszti nas 

i vszakdenésnyi krüj i ne vejmo, gda 
nam tóga vö z lamp vzeme parouv- 

' neszt tóga szvejta; i gda nam posz
táne zsivlenye v negvüsnoszti i nis
cse ne vej, gde nász csáka tá neszmi- 
lena szmrt. da nász porobi od tóga náj- 
dragsega kincsa na tóm szvejti, — 
sze bojécs i trepetajoucs pitamo od 
té zakmicsenoszti csloveskoga sorsa 
na tóm szvejti: gdé je kaj táksega. 
na koj bi sze cslovik z zagvüsanyom 
naszlono i ogvüsao szvojo zemeiszko 
zsivlenye?

Poszebno nam pridejo té miszli na 
pamet na konci sztároga leta. gda 
z negvüsnosztjov glédamo prouti pri- 
doucsemi nouvomi leti i bliscsijo sze 
nam v mráki öcsi, kak da bi oszlep- 
leni bili, ka ka bode v tóm nouvom 
leti z nami. z nasov íamilijov i z tisz
tim. ka je okouli nász i pouleg nász, 
stero je rávno tak potrejbno na tóm 
szvejti, kak mi.?

Na naso trepetajoucso düso nam 
rávno tü gori széde pomirüvajoucsi

1944. nevarne Ieto bode • píse Göbbels
Dr. Göbbels nemski propagandni 

miniszter je v Reich novinaj na sztá- 
ro leto med drügim napiszao: Nasz- 
proutnik je tüdi 1943. leta nej bio 
mogoucsi kaj véksega doszégnoti.zvün 
bombarderanya Nemski várasov. Z 
tém je szamo vöszkázao szvojo odür- 
noszt nad bozsim i cslovecsim sztvor- 
jenyom. Nemski národ je pa z tém 
dokázao. da scsé do koncsne zmáge 
bidti vören szvojim voditelam.

Angolszászkoj propagandi sze je 
poszrecsilo doszégnoti pri nisterni ná- 
rodaj, ka vörjejo. da zmága angol- 
szászov je zagvüsana. Ali v isztini, 
pa kak je vsze nacsi v toj zmági, tou 
de sze vidlo na konci bojne, gda de 
vido neprijátel. ka je mogoucsi Nem
ski národ doprinesz'i i presztáti. La- 
zsi, stere angolszászi torijo med szvejt, 
szó nej drügo, kak edna propaganda 
za szvojo szmrt. Z lazsjouv sze ne 
dá nikaj postenoga doszégnoti.

Churchill i Roosevelt dobro znáta, 
ka tömi krvprelejvanyi szta szamo 
nyiva kriviva. ali pred szvejtom tou 
nescseta pripoznati. Szoudita nász, 
csirávno bi nyiva zsé dávno na gau- 
gaj mogla visziti. Trüdila sze na tóm. 
da bi sze pred nyírna Europszka vrá- 
ta naj oudprla i bi tak pod szébe 
szpravila vsze národe. Potom pa. ka 
bi bilou z sziromaskim národom. nam 
nej trbej eksztra povedati. Telko je 
pa gvüsno. gdékoli sze pokázsejo na 
szüjom nasi neprijátelje, je posteno. 
kak sze tou sika, szprimemo.

Nikak pa ne tajimo. da nam je na- 
szproutnik velke teskoucse delao v 
preminoucsem leti i tou de delao tüdi 
v pridoucsem leti. Tou je zsé tak 
vküpprikapcseno z bojnov. Ali nepri
játel je nej v tisztom sztányi. da bi 
nász nej priprávlene najsao.

1944. leto doszta szkrivnoszti noszi 
v szebi tak za nász, kak za neprijá- 
tela. Mi znárno. ka nega tákse szkriv
noszti na szvejti, stere bi nej mogli 
escse pred csaszom preprejcsili. 1944. 
nevarno leto bode i v tóm leti de 
vnougo csloveskoga zsivlejnya na 
osztrici britve sztaiou. Ka sze je 
zsé v preminoucsi sztotini letaj vecs- 

obcsütek brezpolrejbne szvetszke bo- 
jaznoszti: da jeszte na lom szvejti 
gvüsnoszt, v sterom nam je nemogou- 
cse dvojiivati. Tá gvüsnoszt je szamo 
Goszpodni Bong! Mi, ki vörjemo v 
Nyem. znárno. ka bodoucsnoszt i z 
tem vküpprikapcseno zsivlenye je sza
mo v Nyegovi rokáj. Z vörvajoucsim 
oszvedocsenyom sze oklenimo Nye
ga i szamo Nyega. Nega na tóm szvej
ti csloveka. ki bi nász lejko v ne- 
gvüsnoszt ali v dvojnoszt szpravo, csi 
v Nyem vörjemo. Nega vékse gvüs- 
noszti na tóm szvejti. kak szamo On ! 
I tou nam naj zadosztüje.

Od koga sze naj bojimo? Pravimo 
z piszátelovim zsoltárom: Csi escsev 
szmrtnoj dolini bi hodo, sze nebi bo- 
jao od gnüsznoszti. ár szi Ti z me- 
nov. 23. zsolt. 4. v. Mogoucse nász 
escse velki boji csákajo: — v Nyem 
nájdemo moucs sze obrániti. Mogou
cse. ka mo mogli teske csasze pre- 
zsiveti : — On nam dá sztrplejnve i 
moucs v vözdrzsányi. Mogoucse. ka 
zgübimo zsivlejnye : — pri Nyem náj
demo lepso i szrecsnejso. Csi je Boug 
znami, sto vüpa prouti nam ? Nikoga 
nega i niscse bi nej vüpao ! Rim. 8. 
31—39. v. V nouvo ieto je vszáki 
brez bojaznoszti lejko sztoupo i tou 
szamo tiszti, ki vörjejo v Nyem i szó 
lejko cszvedocseni. da je brez Nyega 
vszáko zsivlenye nicsesztno i brez 
vszaksega haszka. L. I.

krát zgoudilo, pred tisztim sztoji tüdi 
zdaj szvejt i tou je szpreobrnenye, ste
ro cslovek za nikai velkoga drzsi. Vör- 
vati moremo v tou i z vszov mocs- 
jouv sze boriti. Vören more bidti vszá
ki szebi i mirno pretrpcli vsze tes
koucse, stere nász csákajo i tak sze 
vcsákamo ednoga lepsoga zsivlenya.

Polszki delavci sze do 
15-ga februára morejo 

poeoditi na delo
Polodelszko minisztersztvo je vö- 

dálo rendelet, pouleg steroga sze mo
re vszáki polszki delavec do 15-ga 
februára pogoditi na delo. Sto bi sze 
do tóga dnéva nej pogoudo na delo, 
de internejrani i ga odpelajo na pri- 
sziino delo. Med drügim je miniszter
sztvo tüdi doloucsilo nájvisiso plácso 
tak v zrnyi, kak v pejnezaj i vszákomi 
delavci sze pred kontraktusom gori- 
precsté rendelet kak tüdi nyegova 
plácsa. — Ár je v nasern kráji vnou
go polszki deiaveov, je opominamo 
na té rendelet i vszáki sze naj po- 
trüdi. da escse pred I r-tim februárom 
zvézse kontraktus.

V 15 meszecai 5 decé 
porodila

V cdnoj máloj vészi na Trancus- 
kom sze je zgoudo zvünréden do- 
goudek. 1942. augusztusa szta sze 

I ozsenila eden delavec i edna delav- 
ka. Zsena je láni februára zsé poro
dila zdravoga decska. Láni decem- 
b:a pa jo je Boug blagoszlovo z stiri 
decouv, zdvema diklinicoma i z dve- 
ma decskoma, ki szó vszi zdravi, tak 
tüdi mati. Cejla vész, kak tüdi szou- 
szidne vesznice i varasa sztancsarje 
szó goripoiszkalí tou szrecsno famili- 
jo i vszáki je princszao káksi dár toj 
decsici. Ka je pa nájintereszantnejse 

; bilou, szó nisterni edno-edno dejte 
proszili i bi za szvoje vzéli, ali mate
rin odgouvor je szan:o telko bio: „Ka 
mi je Boug dao. tou nemrem vkraj dali!
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Qd kédna dokédna
Bolgárszki regent Cyril je z szvo- 

adjutántom vréd goripoiszkao na- 
í?ra követa v Szófiji i znyim dugsi 

x sz razgováriao.
V Angliji kralüje mocsna influen

za \ steroj je zse szpoumrlo doszta 
>ztva. V decembri szó bili nisterni 

i<édni ka ji je v lom betégi mriou 
v;se 1000.

\ Ameriki do posztávlali prezi- 
denta. Kak sze vídi. de Roosevelt 

pb prísesztni volitvaj, stere do 
S-sz áprilisa, vecs proutikandidátov. 
Vu Washingtoni sze je nasztávila

?... komiszia. stera míszli posztaviti 
\fac Arthur generálisa za nouvoga 
prezidenta.

Sztálin sze je pá za véksega po- 
s/tavo. Edne svédszke novine pri- 
násajo z Moszkve nouvoszt, ka je 
Sztálin doubo z prvim januárom rang 
velkoga marsala '. ’i’ou zse pacs ni- 

ke..< neide po proletárszkom.
\a francuskom je od angloszász- 

koga bombardejranya fertik doszta 
trancuzov. Kak glászijo edne francus- 
ke novine. je med csaszom od 1941. 

■itoubra 1-ga i do 1943. decombra 
31-ga bilou bujti 11.813 lüdi. 1/.741 
ji j pa plazejrani. Zvün lé skode v 
lüdsztvi. je poriiseno okouli 50.000 
. iz- i je tak grátalo brezi sztreje okouli 
ed -n milijon lüdi. Vszegavecs med 
te more bidti ferlig tüdi preci nasi 
W sterim je pokojna Jugoszlávia 
.ej mogla dati krüja domá i je zato 

rvaii dalecs v tühinszki ország sze 
sztepat.

Nemski szkopec za angolszászé. 
Edne svájcarszke novine doszta bro- 
dij . ka kak bi mogli angolszászi pou- 
leg szvojega obecsanya i szkoncsa- 

a v Teheráni szpuniti szvojo öblű
be. lé novine právijo, ka je na Bal
kari kaj táksega zdaj nej mogoucse. 
ár szmo nej v leti 1918. gda je Bul- 
gária vöszpádnola kak bojüvajoucsi j 

t -zág. po grcski szígetaj je pa puno
"cov i je delo prevecs reszkejra- I

Ráncstak je tüdi na szarej tál
ja:'szkoga csrejvla. Na záhodnom 
kráji Europe je pa escse bole ne- 
vamo. Do biscayszkoga kouta je v 
nc'urji znalecseno vecs millión akn. 
na bregáj vdiljek kre rnourja. v du- 
zsini 2.000 km je pa szama mocsina.
• ■-téri vökokucse 3.000 tank vküper-
drezgajoucsi stükov. zvün tej pa es- 
." 6.000 notrizbetonejrani stükov.

a iné právijo. ka szi angolszászi
• >ze morejo dobro prestudejrati. ár 
-ze ovak posteno naszkalijo.

Ka má bidti med szovjetami i 
iengyeiami ? Szovjeti racsúnajo v j 
'Z\ojoj polifiki po szkoncsánoj bojni ! 

u lengyeiszko pomoucs. Csibár szta 
ma národa szlávszkoga pokolejnya. 

? 'f>- ?.e, ar n'-gdár nej moglo nik-
Pnjáíelsztvo vöszkázati, nego na- 

.'u_iak rávno ruszi szó pogázili len-
Iszko szloboscsino. nyúv ország

ORION
t-elef-u-n-k-e-n
PHILIPS

telepes rádiókészülékek 1943—1944 
t> hónapos jótálással szállíthatók.

Rádió NEMECZ 
muraszombat 

ja vllé sok gyorsan*  
vidékieknek soronklvUl.

SZ1, Pa vecskrát goritálali. Tak szó szi 
tüdi zdaj v szamom zacsétki zdaj- 
snye szvetovne bojne z parovnie ob 
drzsali za szvoj nájlepsi falat Len- 
gyelszkoga országa. Záto je pa zdaj 
lengyelszki emigrántszki kormány tüdi 
bole pazlívi i nika ne slíma Sztalino- 
ve masztne recsí, z sterimi sze nyim 
pá smájkla. Szám lengyelszki minisz
terelnök je gucsao po rádiji z Lon- 
dona i goripouzvao lengyelszki pá
rod. ka oni nemrejo bidti szovjetszki 
zavézniki. ár szó nyim escse nej po- 
sztavili nazáj nvúve sztáré granice. 
Pokecs pa tóga ne vcsinijo, nemre 
biti niksega gucsa od káksega prijá- 
teiszíva. tüdi te nej. esi sze v roudi 
stímajo. Mikolajczikov gues je pacs 
mocsno poparo szovjeté. Lengyele 
pa gvüsno pecséjo escse Katynszki 
grobi i poudrgi millión nyúve decé, 
od steri nemrejo dati racsúna. Bo- 
zsen rod je pacs nájvéksi pesz.

V Lublani szó najsli gnejzdo kom- 
munistov. Kak z Lublane glászijo, je 
obiászt prisla na szlejd velke korn- 
muniszticsne szkrívne kancalaje, gde 
szó meli szkriti doszta piiks. Najsli 
szó tüdi edne dúgo listo. na steri je 
bilou okouli 20.000 táksi imán, stere 
bi rnogii z szvejta szpraviti.

Grofa Ciana i stiri drüge cinkose 
szo dojsztrejlili. Kak z Verone glá
szijo. je najvisisi fasiszticsni tanács 
v tork vöpovedao szoud nad onimi 
taljanszkimi vodiielami, ki szó Tal- 
janszki ország naszkrivoma oudali 
angolszászom. Mussolinija pa záprli. 
Kocka sze je pa nacsi obrnoula. ár 
sze je Mussolini vöoszloubodo i rav- 
nitelsztvo országa vzéo prejk repu- 
blikanszki fasiszticsni kormány. Za- 
volo odávsztva szó na szmrt oszou- 
dili Mussolinijovoga zeta grofa Ciana. 
de Bona, Gottardina. Marinellina i 
Pareschina. Vszej pét szó v tork 
gojdno v Verona várasi dojsztrejlili

Franco generális, ravnitel Spanyol- 
szkoga országa je vödao rendelet, ka 
sze vszi spanyolje, ki szó za csasza 
pörgarszke bojne na tühinszko vujsli, 
lejko pridejo domou, esi od tisztoga 
konzulátusa prineszéjo izkázlingo. ka 
sze ne oponásajo vecs protivno prouti 
szvojemi országi.

Barkász T.
lőtt vad átvételi telep

SOPRON / MURASZOMBAT
Telefon 11—18. Telefon 34.

Partizáné szó razbejszili. Péter 
exkrála kormány v Kairói je dao vő 
naszledüvajoucse naznanilo: Titoja 
i nyegove partizáné szó z vszej véksi 
várasov vözbejszili i na máié csupo
ré raztrgali. Tej bezsijo prouti záhod- 
noj Boszniji, vnougi od tej pa vkraj 
idejo od partizánov. Tüdi med Pun
csom i Titojom szó sze raztrgnola 
vsza pogájanya. Íz tóga sze vidi, da 
jugoszlávszki kormány v Kairó pá 
malo vüpanya má, da do oni na kor
mányi i nej pa Tito z partizánami.

Kráttti gtászi
— K denésnyoj numeri nasi no- 

vin szmo prilozsili cseke. Proszimo 
nase naprejplacsnike, da naj potom 
tej csekov poravnajo zaoszianyeno 
naprejplacsilo. ár ovacsi szmo priszil- 
jeni sztaviti novine, poszebno, ki szó 
zsé dugsi csasz v zaosztanki. Ki szó 
pa zsé plácsali i szó nej zaosztanye- 
ni z naprejplacsilom, proszimo, naj 
szi esek szhránijo i gda nyim naprej
placsilo dojpritecsé, tiszto ponouvijo z 
tém csekom.

Nem tojik már a tyúkja ? 
Megveszi azt a „HUNNIA"

HUNHIA iFOKJ és HEHESHEOELim HT.
___ CSAK fOgHYA - Tei.: 58.________

Stiván Ernő • Muraszombat
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA
SKF„ SRO. GOLYÓSCSAPAGYAK

HOFHERR—SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE

Kö$zenetnyíl?ánltás
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága jó feleségem, édesanyánk, nagyanyánk 

nővérünk és rokonunk

TRAUTMAN SÁNDORNÉ
szül. HIRSCHL JOHANNA

elhunytéval fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, valamint mindazoknak, 
akik drága a dottunkat utolsó útjára elkísérték, ezután mondunk hálás köszönetét. 

; A gyászoló Trautman család.

KÖ7POKTI MOZI
DITTRICH, MURASZOMBAT

Január 15-én. szombaton este V28 ó.
16-án, vasárnap. 3. 5 és V28 ó.

17-én, hétfőn, este V28 ó.

A SAS VISSZATÉR
Főszereplők : Mónika Burg, Kari John, 
Marianna Simpson. Hannes Keppler, 

Margarete Kupfer.

Január 18-án, kedden V28 órakor
19-én, szerdán 5 és ’/z 8 órakor

A „103“ NEM TÉRT 
VISSZA

Háborús dráma. — Fősz.: Az olasz tenge
részet tisztjei és legénysége.

— Szín nasega Kormányzója, 
mlájsi vitéz Horthy Miklós je na nou- 
vo leto prejk rádija pozdravo vsze 
nase, v Jüzsnoj Ameriki bodoucse 
vougre.

— Vöimenüvanye. Za vucsitelico 
je vöimenüvana v Szarvasiak-Viz- 
lendva Kolbl Etelka v Tiborfa pa 
Gomilscsek Vida.

— Miniszter za verő i vcsenyé 
je vöimenüvao Küzmics Lipóta z 
Muraszombata za sztálnoga szlugo 
pri vármegyővszkom solszkom in
spektorán v Szombathelyi.

— Na souli v Csendlaki do dvej 
nedeli poszpouloma dávali naprej 
edno vogrszko i edno vendszko 
zmejno. Vogrszkoj je imé „A koca 
biró“, vendszkoj pa „Mladozsenec 
brezi sznejé '.

— Zádnyi csasz je, ka sze more- 
j jo szklenoti kontraktusi zavolo pou- 
1 vanya oliovi náraszov. Sto zamüdi 
, terminus do januára 15-ga, tiszti vecs 
néma pravice, ka bi doubo falej sze- 
ménye, pétiszou, pejneze naprej i 
szír szeménya oliovi náraszov za 
mocsno krmo. Tüdi tiszti, ki nezvé- 
zsejo kontraktusa, do mogli ráncstak 
té nárasze pouvati i dojdati, kak pa 
ovi. ki do meli vsze popüseseno. Záto 
nase polodelszko minisztersztvo znou- 
vics goripozáva na tou vugodnoszt 
vsze one grüntne vérté, ki szó pou- 
leg zákona prisziljeni pouvati oliove 
nárasze.
- MAGYAR-VEND és VEND- 

MAGYAR SZÓTÁR kapható HÁHN 
IZIDOR papirkereskedésében Mura
szombatban.

»

Po szveiti
— Tozsbo za odskodnino szó 

viozsili prouti ednomi horvacskomi 
doktori, ár je z pomocsjouv ope- 
rácie napravo mlájsoga ednoga 
sztarca. Na Horvacskom szó meli 
nejdávr.o eden nejnaváden szoud za 
odskodnino. Eden vrács sze je náj- 
mre zse duzse csasza louto z tém 
ziszkávanyom. kak bi lejko pomlájso 
íüdsztvo. Nazádnye sze nyerni je tou 
tüdi poszrecsilo i szvojo iznájdbo je 
vöszprobao na ednom 80 lejtnom 
sztarci, steroga szi je vöszproszo z 
szirotisnice. Operácia sze je dobro 
poszrecsila i sze je sztarec zacsno 
od dnéva do dnéva ocsividno po- 
mladüvati. Nazáj je doubo veszélo 
zsivlejnye, grbe z obráza szó nyerni 
pa minőié. Veszélo je hodo sze pa 
tá — niscse je vecs nej vörvao. ka má 
za szebov zse tak visziko sztaroszt. 
Ali tü sze je zdaj zacsnola nevola! 
Voditelsztvo szirotisnice je szpoznalo 
operáció za jáko poszrecseno. Persze 
sztarec de zdaj mogoucse duzse zsí- 
vo i szirotisnica de ga tak mogla 
tüdi duzse rániti — záto je z sztar- 
coin vlozsila tozsbo prouti doktori 
za odskodnino. Birouv je pa tou 
intereszántno tozsbo zavrno i je nej 
scseo oszouditi doktora.

Konvenciős kocsist
és (ehenest keres azonnali belépésre a felsö- 

lendvai uradalom.

Kocsisa I kravara
z konvencijov vcsaszi vzeme v szlüzsbo 

marof. Felsőlendva.

Festösegéd
állandó alkalmazásba felvétetik D1TTRICH 
GUSZTÁV fém és lakkozott bádogáru gyár- 

bán. Muraszombat.

Doiincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — Kllliombat,
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„Ne bodi satanszki rour!“
Kak je pousztalo kajenye i kak szó bránili tou?

Kajenye je nájvéksa sztrászt, ali kak 
tou kadilec právi. beteg csloveka. Ka
jenye szó vönajsli v Ameriki i prvi lü- 
djé, ki szó hodili v Europi, szó pri- 
neszli tou satanszko lisztje k nam, z 
steroga szó potom tobák, cigáre i ciga- 
retline delali. Prvi kadilec v Europi 
je bio Paue Romáé spanyolszki ba
rát, ki je z Kolumbuszom prisao v Ame- 
riko. Té batriven barát, je nej prisao 
nazáj z gornájditelami Amerike. nego 
ousztao je v Haiti, da bi szpreobrno 
poganszke indiance. Spanyolszki mari- 
narje szó potom zacsnoli z kajenyom, 
stere je lüdsztvo prevecs obcsüdüvalo 
zavolo püscsanya dima z lamp.

„SATANSZKA PRIPRÁVA“
Gda je lüdsztvo vidlo, da sze dim 

szkousz nousza i lamp vö kadi, szó 
za satanszko ali vragecso priprav- 
noszt miszlili kajenye. Prej vrág je v 
tiszti lüdej i szkouz nousza i lamp 
sze nyim vlecsé. Bojali szó sze cilou 
táksi lüdi, ki szó kadili. Nikak szó pa 
nej steli vörvati, da bi v kajenyi kaj 
dobroga najsli. Ali scsaszoma szó 
sze privadili i tou lisztje szó nájobpr- 
vim v Portugáliji zacsnoli pouvati. 
Spánszka dühovscsina i szoldacsija 
ga nájráj mejla i odtéc sze je potom 
prineszao v Rim, naszkori potom k 
nam. Kajenye sze je tak razsirilo. ka 
je lüdsztvo escse v cérkvaj kadilo.

Na Vogrszkom sze je za csasza 
bitke pri Mohácsi razsirilo kajenye. 
Törszki pasi szó zsé té kadili z pipov 
i szó tak vnouge vogrszke goszpoude 
podárili z pipov. Tou kajenye szó nis- 
terni za kvárno i poganszko szpre- 
vidli. V 17. sztotini je Vili. Orbán 
pápa dao vö prepouved za kajenye

Barkász T. 
„mateosz” 

teherautó fuvarozás
MURASZOMBAT

TELEFON 34. 

po vszoj Europi. Verno lüdsztvo je 
tou za vragecso pripravnoszt drzsalo 
i k deszéterim bozsim zapouvedam 
szó escse tou prikapcsili: — .Ve bodi 
satanszki rour!
TEMLICA I PALICA ZA KAD1LCE

V vnougi mesztaj sző témlice nasz- 
tavili za kadilce. Eden törszki szultán 
je na gauge i na deres obszoudo lü
di. ki szó kadili. 1670-ga je orszacski 
gyülejs v Gyulafehérvári szkoncsao, 
ka vszáki, ki de kadio ali pa notri v 
ország prineszé tobák, de mocsno 
kastigani. I tak szó bili kastigani ne- 
mesnyácke na 50 rajnski, prouszti 
lüdjé pa na 6 rajnski strófa. (Tisztoga 
csasza sze je doubilo za 6 rajnski 3 
krave). 1 üdi dühovscsino i diáké szó 
v tou formo kastigali. Szkoro 100 lejt 
je bila tá prepouved i bi mogoucse 
escse duzse trpejla, esi bi Iüsti cslo
veka po tóm ..satanszkom liszti“ nej 
bili tak velki.

Szkrb za zsivino
Vszáki kmet je duzsen sze szkrbeti za 

szvojo zsivino. poszebno v letosnyem 
leti. Dobro krmiena zsivina nam dober 
gnoj dá i dober gnoj nam vnougo 
haszni na pouli. Poszebno tou valá za 
pouvanye krme.stera nam vnougo vecs 
poláganya dá, kak pa kroupna ali 
szlabo gnojena zemla. Csi poglédne- 
mo ianszki pouv za zsivino, vidimo, 
da szmo sze malo poszkrbeli za zi- ' 
mo i tou zavolo tóga, ár szmo nej 
meli zadoszta poszejanoga zelénoga 
poláganya i tak szmo prisziljeni bili 
zsé po leti polagati szüjo krmo, stero 
szmo tüdi szamo tak poszkoupoma 
doubili. Vzrok tömi je bila szüsa/j 
malo pouvanye zeléne kimé, nájbole 
pa szlabo gnojényé. Zsé zdaj na 
szprotoletje poszejajmo vnougo zmej- 
szice. kak tüdi detelco. Glédajmo. da 
dobro pognojimo, ár nam tak hitrej 
pride i tüdi lepsi pouv dobimo. Ráv- 
notak tüdi dobro pognojimo trávnike 
i pásnike, da ne pridemo v szükesi- 
no z zsivinov. ár nam je ona nájvék
sa pomoucs tak pri deli kak pri hráni.

Pijane rece i gouszke
V ednoj vészi v Morva krajini sze 

je csüden dogoudek zgoudo. Eden 
kmet je 25 litrov palinké scseo od- 
neszti k ednomi baotosi, da jo odá. 
Kak sze napouti vö z dvoriscsa, kcoj 
vdári z glazsom k sztejni i dobra szli- 
vojca je v blizsányo mlako odtekla, 
gde szó sze koupale rece i gouszke. 
Té szó sze pa tak znápile od té csüd- 
ne vödé, ka szó kak divje besznele 
po vészi i szó vnougo drüge sztvari 
szpoklale i na konci szó számé szpo- 
ginole od velke obtrüjenoszti.

Küga vecs kvára vcsini, 
kak bojna

Eden indijszki doktor je vözracsu- 
nao, ka küga doszta vecs kvára vcsi
ni, kak pa bojna. Té küge szó máié 
letéese sztvari. ki vszefelé betege pre- 
násajo, stero sze vidi tüdi v zdajsnyoj 
bojni. Szamo v Indiji merjé lejtno od 
tej küg nad 1 miiion lüdi. steri pov- 
prejcsen kvár vözneszé 2.5 miliárd 
márk. Med betegami nájbole malári- 
jo sirijo té skodlivci. Po cejlom szvejti 
lejtno nad 100 miliőn lüdi zbetezsá 
od malárije i 10 procentov od tej tü
di merjé. Pestis, tífusz i kolero tüdi 
tej skodlivci sirijo. Té znansztveni 

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

Szász István, Muraszombat
Leadva utca 21.

Benkö József
HUSÁRU ÉS KONZERVGYÁR

Muraszombat
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doktor je konstatejrao, ka na szvejti 
jeszte okouli 100.000 fajt táksi skod- 
livcov. Po bojni de prej prva duzs- 
noszt mogla bidti vszakoga csloveka 
tou, da de z vszov mocsjouv prouti 
tem skodlivcom sze bojnao i vszáko 
nájménso tákso sztvár preprávlao.

ELSŐ

Szövődé r. t.
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50 | 

T ELEpO N 13 '

*

Központi iroda rBUDAPEST’

RÁDIÓK
szakszerű 
iavitását vállalom.

8ti«án Ernő, Muraszombat.
Használt, modern írógépet 

vennék, legmagasabb árt fizetnék érié. .• 
ciril. vagy horvát betűs is: KISS Elek Orib s.

Eladó
egy 6 lóerős magánjáró gőzgép 1200 ' ' A\ 
cséplővel. Unikum hevefejtővel 12.500 pe- . - 

ért. SZEKERES, Résznek, Zalam.

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVN1CA
Piszao: MIKSZÁTH KÁl.MÁN. — Poszlovencso: FLISZÁR JÁNOS, vp. vucsitei.
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- Mucsanye cslovek lehko obarje, csi 
je li vrédno, — právi te mlájsi.

— Vrédno de. Vszáki váj dobi 50 
rajnski, esi escse v-etoj nocsi edno tákso 
votlíno naprávita vu szténo, v-stero sze 
eden kötél notri szprávi i tak ga notri 
naprávita, ka sze nede poznalo.

— Szamo telko?
— Nika né vecs! No pa potom vszá

ko leto vama poednom hizse lasztink mo
re plácsati 50—50 rajnski, tecsasz dokecs 
od tóga dela nedta gucsala.

Zidára pá glédata eden na drügoga i 
te sztarési eresé:

— Zgotoviva. Gde va rédila?
— Vé vama zse pokázsem.
Gregorics je eden erjávi klücs vzéo dőli 

z-cveka, z-delavci predszebom vöidócsi na 
dvoriscse, potom no csi je zsmetno hodo, 
je pravo: hodta zdaj zamenom.

Vdiljek szó síi po ogracseki, v-steroga 
zádnyem táli je sztao „Libaaon" edna 
mála zidína, okóli nyé dvá pliiga velki 
szadovnyák z-rázlocsnim szadovenim drev- 
jom lepő zaszadjeni. Rétkoga zsmaha ja- 
boka szó raszle éti i rávno zatoga volo 
ga je küpo Gregorics od dühovnika vdo- 
vice na racsun Gyurka i preci ga je na- 
nyega dao szpíszati. Dokecs je Gyurka 
domá bio, sze je tü drzsao z-Kupeckiyom 

ali od onoga hípa mao je osziávleni, na 
szébe zaniháni té hram.

V-té mali zíd je pelao Gregorics zidá
ra i pokázao nyírna je, kanta naj naprá
vita votlíno i gda ta zsnyóv gotoviva, naj 
po nyega prídeta i koteo tá odneszéjo, pri 
steroga notri zozídanyion nazőcsi scsé bidti.

Okőii polnócsi je zgotovlena votlína. 
Zidára szta prisla i po oblőki szklonckala. 
Gregorics nyidva je notri püszto. Te je 
zse na szredíni v-hizsi sztao kötél. Od- 
zgora je driijgo né bilö viditi. kak z-a- 
ganca, ali cseresz zsn.eten je bio, tiva dvá 
mocsniva zidára szta ga komaj ládala nesz- 
ti. Ka je bilö, je odznötra bilö.

Gregorics je nesztanoma pri nyima bio. 
I tecsasz sze je né geno odtéc, dokecs szó 
ga né notri zozídali i zmortali.

— Csi vütro obéliti dájo goszpód, po- 
iitri zse szám vrág nenáide kotla.

— Zadovolen szem zvanta — véli Gre
gorics i vö je plácsao obecsano sunto.

— No zdaj zse lehko ideta domö.
Te sztarési zidár sze je csüdüvao, ka 

nyidva tak nalehci odpüsztí. Predtém 
szó celő nacsi delali z táksim — odgo- 
vorí sálno, — Csüo szem i csteo od etak- 
sega né szamo ednók. Táksega hípa szó 
redovno vö szpüsztili zidárom öcsi, da i 
oni nenájdejo tá, ali tő je tüdi isztina, 

ka szó né pétdeszét rajnski, nego sztökrát 
telko dali za tákse delo.

Tö sze je escse za sztároga dobro
ga vréntena godílo; szi je zdéhno te mlájsi.

Ali Gregorics szi je vecs né sztano 
zsnyima v-gues, zakleno je velke rasztove 
dveri zidíne i só je domö szpát.

Nagojdno ga je pá csrévkrcs mantrao, 
tröbo je vu velikoj bolecsíni. Borojcsne 
kaplice i na csrvó szegrévani pokrovács- 
ke szó nyerni li na krátke lupe potihsali 
bolecsíno. Szploj inedlöven je grátao i 
öcsi szó nyerni nevarno meglene puszta
ié. Sztonyao, szíkao je i szamo gdate je 
kázao bögso volö.

Dober obed szpravi Ancsurka, do
broga. Makovi zrézanci naj bodejo, ár 
pojbár pride dopoldnéva.

Za pö vöre je pá pravo Ancsurki:
— Pomédeni naj bodo zrézanci An

csurka, ár pojbár jáko rád má tákse.
Szebi je kiszilo vodö proszo, tákso je 

pio nesztanoma. Szpio je céli glazs kiszi- 
le vödé 11a ednók i jáko dobro nyerni 
je szpádnola, velko znotrésnyo hico je 
Ittogao meti.

Medpoldnoma ga je znőva zácsao kres 
mantrati i krv je zácsao plüvati. Ancsur
ka sze je presztrásila i jökati je zácsala. 
Píta ga, jeli posle po doktora, ali pa po 
dühovnika ?

Gregorics je z-glavőv kívao, ka né.
— Né, né. Jász szem zse priprávleni. 

Vsze vu redi mám. Szamo escse pojba 
csákani. Kelko vöra je ?

Rávno sze je poldnésnyi zvon zg aszó 
vu fárnoj cérkvi.

Táksega hípa rnájo prídti postn . la 
z-pötnikmi. Idi, pové Majcseki naj vő 
sztáne pred vráta i poccáka Gyurka i r. Ti 
nyerni prineszé tásko.

Ancsurka szi je roké muzsdzsíla, v; 
nevőli. Jeli ovádi, ka je telegráf né d- 
poszlála pojbi ? Bőg moj. kak ga zsr et- 
no csáka !

Né je vüpala ovaditi, nadaljávala je ta- 
jenye, ka ga vöposle.

Betezsník je vedno nemirovnési b
— Neszi vö Majcseki róg Ancsurka. 

(Edén velki rög je víszo naszténi na ze- 
lénoj zsnyöri). Naj ga podpíhne, gdt po- 
jeb pride, da hitre znam.

Róg je doj vzéla, vö ga je neszla i k n 
menye je szméla ovaditi zamüdnoszt.

Betezsník je tiho gratao, né je gécs ic, 
nego je poszlühsao, gór, gór je zd . 
glavö i pazo, k-glávi szi je poprav po- 
noséne marele stíl, z rokóv ga je gir.do, 
tak da bi léhsanye iszkao prinyem.

— Odpri gori obiok Ancsurka, da > 
bole csüo, csi de Majcsi tulo.

Na odpréto okno je notri szíjalo szun- 
ce i tühi hlád je notri gnao vu hizso akicie 
cvétja opojeni dís, steroga je Gregorics 
v-szébe vlékao i otavo sze zsnyim.

— Ancsurka pogladi me nacseli z-dlá- 
nov — je komaj pravo, — náj escse ed
nók obcsütim na szebi zsenszko rokó.

(Nadaljávanye piíde.)
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