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il pénzügyminiszter jnoaslata
A legegyszerűbb javaslatot adta az j 

ország népének Reménvi-Schneller ' 
Lajos pénzügyminiszter, mikor azt 
ajániotta. hogy a feketepiac letörése 
érdekében próbálja meg mindenki egy 
hónapig tartózkodni az ilyen vásár- i 
’ásoktól s mindjárt nem lesz többé 
panasz a zugbörze fantasztikus sze
mérmetlenségére. mellyel csillagokig 
hajtja a legkeresettebb cikkek árát. 
Igen, ez a legkézenfekvőbb teendő, 
mert abban a pillanatban, amikor a 
vajra, a lisztre és a zsírra, meg a 
feketehusra nem akad többé vásárló, ■ 
a spekuláns urak se lesznek bolon
dok pénzüket belefektetni ezekbe a 
portékákba. Régen monnjuk. hogy a 
háborúnak ezt a legkellemetlenebb 
jelenségét semmiféle rendészeti intéz- I 
kedéssel gyökeresen és végkép meg
szüntetni nem lehet, mert ehhez első- i 
sorban a társadalom elhatározása és 
muraima szükséges. Ha majd a pesti 

rakásokba becsöngetnek a barátságos
arcú és rendkívül jószívű falusiak, fel
ajánlván huszonnégy pengőért a csir
két s ház asszonya és ura nem fogad
ja ujjongva az ál-őstermelőt, hanem 
rendőrt hív, elfogynak ezek a háza- I 
lók. S a fűszeres se fekteti bele fór- ■ 
gótőkéje tekintélyes hányadát a feke- ! 
tén szerzett vajba, ha néhány héten I 
keresztül minden vevőjétől követke- ; 
zetesen azt hallja, hogy a normális 
áron felül egy fillért se hajlandó adni 
érte. Ne dörögjünk a lelkiismeretlen 
spekulánsok ellen, ne szidjuk és gya- 
iázzuk őket addig, ameddig magunk 
is részesei vagyunk szemérmetlen 
működésüknek. A vevő legalább 
annyira vétkes, mint az eladó, aki 
valósággal ösztönzi a vállalkozószel
lemeket a feketepiac kiszélesítésére 
' az áruknak a legális forgalomból 
való kivonására. Elvégre a spekuláns 
nem angyali lélek s ahogy mondani 
szokták : „Nem ellensége a saját pén
zének”. pontosan ki tudja számítani, 
hogy mennyivel kap többet, ha dug
va és bizalmasan árusít, kivételes 
jóindulattal kezelve a vevőt, mintha 
portékáját a nyílt pultra kirakja. Tes
sék tehát elkezdeni a feketebörze 
elleni harcot, próbáljon meg tartóz
kodni a háziasszony és a családfő 
a zugpiacon való vásárlástól, utasít
sa vissza a csábításokat s meglátjuk : 
ki ún rá a spekulációra hamarább. 
Az-e, aki egy hónapig lemond a fe
kete disznóhúsról, az elég bőven ki
szabott fejadagon felüli lisztről, a har
mincpengős vajról, vagy pedig az 
izgatott kereskedő, aki maga lesz 
kénytelen elfogyasztani nem túlságo
san időálló árucikkeit.

Es mi lenne akkor, ha az iparcik
ket. ruhát, inget vásároló gazda nem 
venné meg feketén a portékát, hanem 
(eljelentené a kereskedőt? Akkor meg
szűnnék a feketepiac. Addig azonban, 
mig a ruhaanyagért, amibe gyárilag 
beszőtték minden méterre a 10 pen
gős árat, 40 pengőt fizet a muravidéki 
módos gazda, hiába a kormány min
den intézkedése, a feketepiac nem 
szűnik meg.

Dr. Tulok József alispán 
biztosította a muraszombati járás gazdáit, 

hogy ügyes-bajos dolgaikkal 
szeretettel foglalkozik

Dr. Tulok József. Vas vármegye 
alispánja feleségével és dr. Pósfay 
Pongrác vármegyei aljegyzővel láto
gatást tett szombaton és vasárnap a 
muraszombati járásban. Az alispánék 
gépkocsija szombaton délután fél 1 
óra tájban ért a járás területére. Elő
ször Felsőlendván állottak meg az 
előkelő vendégek, ahol dr. Olajos Jó
zsef főszolgabíró üdvözölte az alis
pán házaspárt és kísérőjüket, majd 
Kövess Endre jegyző jelentkezett az 
alispán előtt.

FELSŐLENDVÁN
Dr. Tulok József Felsőlendván meg

vizsgálta a jegyzői hivatalt és megte
kintette az orvosi lakás építését. Innét 
Kuzmára szándékozott átmenni, azon
ban csak Felsőcsalogányig jutott el, 
mert az enyhe időben járhatatlan volt 
gépkocsi számára a kuzmai bekötő 
ut. Ezért PerestónátVashidegkutra gép
kocsizott az alispán és társasága. Innét 
egyenesen Muraszombatba indultak. 

MURASZOMBATBAN
a tüzoltószerház előtt állottak meg a 
gépkocsik. Itt tüzoltódiszszakasz tisz
telgett az alispán előtt, akinek foga
dásán megjelent Lipics József város- 
biró, dr. Bánki Ferenc szolgabiró, Mó- 
rocz Imre főjegyző és Benkó József 
járási tüzrendészeti felügyelő. Nlórocz 
Imre, mint a tüzoltóegyesület elnöke 
üdvözölte az alispánt, aki meleg sza
vakkal köszönte meg a fogadtatást 
és kijelentette, hogy

mindig szívesen jön a muraszom
bati járásba, amelynek hűséges 
vend-magyar népe közel áll a 
szivéhez.

Ezután megtekintette a tüzoltószerhá- 
zat és tűzoltóink felszerelését. A fel
szerelés felett őszinte elismerésének 
adott hangot és kilátásba helyezte leg
messzebbmenőbb támogatását a meg
felelő tűzoltólaktanya építésének mun
kájához.

Az alispán vacsora előtt néhány 
látogatást telt feleségével és dr. Pós
fay Pongráccal. Vacsorán dr. Olajos 
főszolgabiróék vendége volt az alispáni 
házaspár, vacsora után pedig a ka
szinó összejövetelére mentek el. Itt 
vitéz Lindvay Nándor országgyűlési 
képviselő fogadta az alispánékat, dr. 
Derzsenyi Tibor szolgabiró. a kaszinó 
háznagya pedig virágcsokrot adott át 
az alispán hitvesének. A kaszinóban 
meleg hangulatú társalgás alakult ki 
a magas közigazgatási vezető férfiú 
és a tagok között.

Éjszakai szálláson vitéz Lindvayék 
vendégei voltak az alispánék. Reggel 
a 10 órakor kezdődő misét megelő
zően a muraszombati leventeifjuság 
tisztelgett az alispán előtt. A levente
egyesület elnöke, Mórocz Imre főjegyző 
köszöntötte az alispánt, aki a hivala-

los aktus végeztével elbeszélgetett a 
leventékkel, akiket megdicsért fegyel
mezett magatartásukért.

CSENDLAKON
Eél 12 órakor gépkocsin Csendlak

ra mentek az alispánék. Itt az alis
pán részt vett a népművelési bizott
ság előadásán. Titán József népmű
velési titkár mondott ezen rendkívül 
érdekes helytörténeti adatokkal alá-

Német helyett vend nyelvet tanítanak 
a muraszombati polgári leányiskolában

A vallás és közoktatásügyi minisz
ter elrendelte, hogy a muraszom
bati polgári leányiskolában 1914. feb
ruár 1-től kezdődöleg

fokozatosan vezessék be a vend 
nyelv oktatását.

Az idén az első osztályban kezdik
el a vend oktatást a német nyelv ta- I 
nitása helyett, jövőre már az első és 
második osztályban tanítanak vendet 
német helyett, két év múlva már csak 
a negyedikesek tanulnak németet.

Károlyfa határában 
agyonlőttek a határvadászok egy csempészt

Hétfőn este fél 8 óra tájban a 
Károlyfa község határában cirkáló 
határvadász járőr arra lett figyelmes, 
hogy a homályban egy háromtagú 
társaság igyekezik a német határ felé. 
A három férfi nagy csomagokkal és 
bőröndökkel volt megrakodva. A ha
tár pedig, amely felé igyekeztek, már 
csak 150 méter távolságban volt. A 
határvadászok utánuk kiáltottak, hogy 
álljanak meg,

a csempészek azonban e helyett 
futni kezdtek a határ felé.

A sötétség megnehezítette a határ
vadász járőr dolgát, az azonban a 

Tavaly 6 méter magasból ugrott le fogadásból, 
az idén pedig öngyilkos lett súlyos sérülései 

miatt egy vidorlaki fiatalember
Szomorú vége lett Gyergyék Ru

dolf 18 éves vidorlaki fiatalember 
virtuskodó fogadásának. Tavaly tör- I 
tént, hogy a mezőgazdasági munkán ] 
lévő Gyergyék Rudolf fogadást kötött

egy liter borban,
hogy 6 méter magasságból le mer 
ugrani. Le is ugrott és megnyerte a 
liter bort. Drága árat fizetett azon
ban érte, mert olyan súlyos belső 
megrázkódtatást szenvedett, hogy az

; támasztott beszédet a vend és a ma
gyar nép együvétartozásáról. Az al
ispánt Fehér József körjegyző üdvö
zölte és megköszönte dr. Tulok Jó
zsefnek. hogy megjelent a gazdák

■ körében. Dr. Tulok József válaszában 
biztosította az összegyűlt gazdákat, 
hogy mindenkor szeretettel intézi

' ügyeiket és ügyes-bajos dolgaikkal 
bizalommal forduljanak hozzá.

Dr. Tulok Józsefné és dr. Olajos 
Józsefné közben megtekintették a 
templomot. Az előadás befejeztével 
gróf Mikeséknél tettek a vendégek 
látogatást, majd visszautaztak Mura
szombatba, ahol az alispánék vitéz 
Lindvavéknál ebédeltek. Délután in
dultak vissza Szombathelyre.

utána pedig a német nyelv oktatása 
teljesen megszűnik az iskolában és 
minden osztályban heti három órá
ban a vend nyelvet oktatják.

Értesülésünk szerint a vallás és 
közoktatásügyi miniszter Csepreghy 
Károly ny. tanítót bízta meg a pol
gáriban a vend nyelv előadásával. 
Ezt a hirt örömmel üdvözöljük, mert 
legalább arra kapunk a kiváló ma
gyar tanító személyében biztosítékot, 
hogy a vend órákon nem szlovénul 
fognak tanulni a diákok.

rossz célzási lehetőség ellenére is tü
zelni kezdett a csempészekre. Egyi
küket golyó is érte, aki összeesett.

A másik kettőt nem sikerült el
találni.

A golyótalálta csempész percek alatt 
meghalt a helyszínen. Megállapították, 
bogv az illető Rituper Vilmos har
mincnégyéves oríalui születésű föld
műves, aki zsírt, tojást és dohányt 
akart átcsempészni Németországba. — 
A tettestársak kilétének megállapítá
sára és az eset körülményeinek vég
leges tisztázására a hivatalos eljárás 
folyamatban van.

óta sokszor gyengélkedett, sőt bus- 
komorrá vált.

Búskomorsága egyre mélyebb lett, 
mig aztán január 27-én szomorú be
fejezést nyert. Gyergyék trafikba indult 
— mint környezetének mondta. — 
trafik helyett azonban az istállóba 
ment, ahol felakasztotta magát. Búcsú
levelet nem hagyott hátra. Tettét min
den valószínűség szerint búskomor
sága miatt követte el.
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„Api, értse meg, nem lehet felszállni“
A közönség kérése: az autóbuszok indulásához 
küldjön ki a MÁVaut kirendeltség tisztviselőt

HÍREK>••• Városi Mozi
Mindenhol akad javítani való, még 

a mintaszerűen vezetett muraszombati 
MÁVaut kirendeltségnél is. A forga
lom korlátozása, a sok utas itt is 
nehézségeket okoz, amelyeket még 
csak teleslegesen súlyosbít egyes ■ 
emberek magatartá oá Kötelességünk- . 
nek tartjuk, hogy ezekre a hibákra is 
rámutassunk, habár előre bocsátjuk ( 
azt, hogy u muraszombati MÁVaut 
kirendeltség működéséről egyébként 
csak a legjobbat mondhatja mindenki.

Á baj forrása az. hogy egy-egy 
kocsi indulásánál néha

kétszer annyi utas jelenik meg, 
mint amennyi befér az autóbuszba. 
Mindenki igy nem mehet el. az uta
sok jó részéi 1 kell hagynia a kocsi
vezetőnek. Azt. nog\ kik utazhatnak 
el. bizonyos irányelvek alapján a 
kalauz határozza meg. Ez pedig nem 
szerencsés megoldás, mert néha olyan 
esetek adódnak elő. hogy a kalauz 
nem tudja eldönteni hogy ki utazik 
jogosabban, igy aztán kénye-kedve 
szerint teszi lehetővé, vagy akadá

napnak
a mezőgazdasági munkavállaló

A bőrgazdálkodási kormánybiztos 
legsürgősebb feladatának tekinti, hogy ' 
a mezőgazdasági munkavállalóknak 
elviselt talpú, de egyébként még hasz
nálható lábbelijük (cipő, bakancs vagy 
csizma) talpalásához olcsó áron meg
felelő bőr-féltalpakat juttasson. Ebből 
a célból széleskörű akciót indított, 
amelynek keretében a gyárak a fél
talpak kiszabását már megkezdték és 
rövidesen megkezdődik a féltalpak 
kiosztása is.

Bőrféltalp vásárlására 
jogosult minden olyan mezőgazdasági 
munkavállaló, aki tagja az Országos 
Mezőgazdasági Biztosító Intézetnek 
és igy öregségi biztosítási könyvecs
kével rendelkezik Á mezőgazdasági 
munkavállalók biztosítási könyvecské
jük felmutatásával kapják meg a bőr
anyagot és a kiszolgáltatás tényét a 
biztosítási könyvecskébe bejegyzik.

A féltalpak többféle számú nagy
ságban, trapézalakú darabokban ke
rülnek szétosztásra A kiszolgáltatott

Házasságunk 
két éves évfordulójára
Soha el nem mulhal az igaz boldogság. 
Nem zavarhatja azt meg semmi ravaszság. 
Megvan a szeretet, a féltés, a béke.
Nem halványulhat el a szerelem fénye.
A féltő szeretet megóv minden bajtól. 
Egymást megkíméli a legkisebb zajtól.
Evek múlásával egymáshoz simulnak. 
Együtt dobog szivük és egyre gondolnak.
Rohannak az évek, elmúlt két esztendő. 
Előttünk van most még a legszebb jövendő. 
Mikor egybekeltünk dörögtek az ágyuk. 
Azóta sem maradt abba ugatásuk.
Isten megőrizett bennünket egymásnak. 
És a drága kicsi édes angyalkánknak. 
Talán ezután is messze kerül a baj. 
Szivemben őszintén ez a leghóbb óhaj.
Kívánom Tenéked aranyos Sárikám. 
Legyen az életed csak boldog és vidám. 
Derű szálljon mindig arany homlokodra. 
Napfény csókolgasson gyönyörű hajadra.
Áldás kísérjen cl minden lépéseden. 
Rózsák fakadjanak a te nézéseden. 
Kacagva daloljál úgy este, mint reggel. 
Boldogan ébredjél megbékélt lélekkel.
Mikor legközelebb megütjük e napot. 
Adjon a jó Isten békésebb Holnapot.
Minden ember legyen egymásnak testvére. 
Új Európában legyen boldog béke.

Muraszombat, 1944.1.31. KÁDÁR CA ULA 
áll. gimn. tanár. 

lyozza meg az utazást. Csak tetézi 
a bajt, hogy

ideges a kalauz is, idegesek az 
utasok is,

ami aztán szóváltásokra vezet. A 
kalauz érzi hatalmát az utas felett, 
igy aztán előfordul, hogy olyan hang
nemben beszél az utassal, ami sértő.

Nemrégiben tett csak feljelentést 
egyik kalauz ellen egy muraszombati 
tanár, mert a cinikus kalauz igy adta 
tudtára, hogy nem utazhatik: „Api, 
értse meg. nem lehet felszállni'. Vagy 
egy másik eset: „Hölgyem, maga nem 
utazhat".

Mindezek a bajok megszűnnének, 
ha az autóbuszok indításához a 
MÁVaut tisztviselőt küldene ki. aki 
aztán felelősség mellett intézkednék 
és állapítana meg. hogy kit visz magá
val a kocsi. Ezért azt kéri a Mura
vidék utazóközönsége a muraszom
bati MÁVaut kirendeltségtől, hogy a 
jövőben állandóan jelenjék meg liszt- 
viselő is az autóbuszok indításánál.

1 
K

bőranyag mind talpaláshoz. mind a 
sarokfoltozáshoz elegendő.

A bőranyag ára
39 12 számú nagyságban 6 pengő
92 fillér, 43—46 számú nagyságban 
7 pengő 45 fillér. E eket az árakat a 
féltalpakon letörölhetetlen bélyegzővel 
tüntetik fel. Megállapították hatósági
lag azt a munkadijat is, amennyiért 
a lábbelikészitő kisiparosok a féltal- 
palás munkáját vállalni tartoznak : a 
íéltalp felerősítéséért szeges kivitelben 
sarokjavitás nélkül 5 pengő 50 fillért 
számíthatnak fel. A cipésziparosok 
tehát kötelesek ezt a munkát a ható
ságilag megállapított áron elvégezni.

Az akcióval kapcsolatos esetleges 
panaszok kivizsgálására a bőrgazdál
kodási kormánybiztos a mezőgazda
sági érdekképviseleteket kérte fel.

A mezőgazdasági munkásság kö
zött most megkezdődő bőrtalpkiosz- 
tás után, illetőleg ezzel párhuzamo- 

I san az ipari munkavállalók és az 
erre rászoruló iskoiasgyermekek bőr- 
talpellátását is megszervezik.

I

en

Heti 10 deftü lesz Muraszombatiian
a zsirffejadag

Vas vármegye közellátási kormány
biztosának felhatalmazása alapján az 
alispán a járási székhelyeken az el
látatlanok részére kiadott zsirfejada- 
got heti 10 dekában állapította meg. 
Így a zsiríejadag Muraszombatban 
kétszeresére emelkedik.

Az alispán rendelkezését örömmel 
üdvözöljük, ismerve azt a sok panaszt, 
ami Muraszombatban a zsiradag 
alacsony volta miatt elhangzott.

Ha Budapesten jól és 
otthoninsan akarja érezni 
magát, keresse fel

ANDREICS KAROLY
vendéglőjét

BUDAPEST Vili.. Kerepesi ut 5. 
Keleti p. u. érkezési oldallal szemben.

A „VENDEK TALÁLKO
ZÓ HELYE". Jó magyar 
konyha, finom fajborok.

— Áthelyezett utbiztosok. Vitéz 
Szűcs István dr. főispán Pereszteghy 

j Miklós őriszentpéteri törvényhatósági 
utbiztost a muraszombati II.. keleti. 
Szakály József szombathelyi törvény
hatósági utbiztost a muraszombati 1.. 

| nyugati. Hadnagy János kőszegi tör
vényhatósági utbiztost a szombathelyi. 
Fejes László muraszombati törvény
hatósági utbiztost pedig a kőszegi ut- 
biztosi teendők ellátásával bízta meg.

— Kórházba került a verekedő 
barkóéi fiatalember. Stiblár Ferenc 
20 esztendős barkóéi legény vereke
désbe keveredett. Verekedés közben 
bal lábát eltörte. A muraszombati i 
közkórházba szállították.

— Összezúzta arcát favágás köz
ben. Komár Lajos 21 éves kapcai 
lakos fát vágott. Fejszéje alól elpat
tant egy hasáb, pontosan a fiatal- 

' ember arcába. Súlyos sérüléseivel a 
muraszombati kórházba került.

— A Muraszombati Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület pártoló tagjai 
2212 pengőt adtak össze az egye
sület céljára. A Muraszombati Ön- 

I kéntes Tűzoltó Egyesület pártoló tag
jainak tagdiját Urszuleszku Péter bor- 

. bélymester, az egyesület egyik régi 
I és lelkes tagja gyűjtötte össze. Mun- 
| káját olyan lelkesedéssel végezte, 

hogy a tagok a szokásos tagdíjon 
felül kisebb nagyobb összegeket aján
lottak meg külön fel az egyesület cél-, 
jára. így összesen 2212 pengő gyűlt 
össze.

»MATEOSZ« 
kirendeltség és fuvarvállaló iroda
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— Befejezés előtt a Mura SE 
sakkszakosztályának egyfordulós 
háziversenye. A Mura SE sakkszak
osztálya dr. Nemecz János ügyvéd 
irányítása mellett 13 résztvevővel házi
versenyt rendezett. A háziverseny 
mérkőzéseit minden vasárnap délelőtt 
és csütörtökön este bonyolították le a 
Fafiik kávéházban. A verseny nagyjá
ból befejeződött, már csak egy-két el
maradt mérkőzést kell lejátszani. Ezek 
lebonyolítása után közöljük a verseny 
eredményét. — A Mura sakkszak
osztálya továbbra is élénken fog dol
gozni. máris uj háziversenyt készíte
nek vezetői elő. Egyben felállítják a 
muraszombati sakk rangsort.

— \ ivóélet indul Muraszombat
ban. Majdnem ismeretlen még Mura
szombatban a legszebb sportok egyike: 
a vívás. Ezen akart segíteni a vivó- 
sport néhány lelkes hive, elsősorban 
Kecskés Tibor csendőrfőhadnagy és 
Sáray Kálmán postafőnök, amikor el
határozta, hogy vivógárdát toboroz 
Muraszombatban. Egy hatos csapat 
már edzésbe is állott (Kecskés, dr. 
Nemecz. Sáray. Schermann, Szász, 
Tóth), hogy március közepén propa
ganda mérkőzést rendezzen Mura
szombatban az országos viszonylat
ban is híres szombathelyi vivők ellen.

— Felemelték a hadiségély ösz- 
szegét. A Budapesti Közlöny január 
30-i számában megjelent minisztériumi 
rendelet módosítja a hadisegélyezés
ről szóló eddigi rendelkezéseket. A 
régi jövedelmi határok helyett uj jö
vedelmi határt állapit meg. még pe
dig az eddigi 100 P helyett 120 P. a 
havi 130 P helyett 150 P és a havi 
180 P helyett havi 220 pengőt. A ren- 

i

Február 5-én, szombaton 17 és 19.30 ó. 
6-án. vasárnap 11.15. 15. 17 és 19.30 c. 

7-én. hétfőn 19.30 ó.

Csavargók
Izgalmas és kacagtató bonyodalmak egy <■ - 
raboit milliomos leány körül. A szerelem, 

kaland és humor világhírű filmje I

Február 10-én. csütörtökön 17 és 19.30 ó. 
11-én. pénteken 19.30 ó.

Vígjáték a gondtalan háború előtti időkből 

Nagyvilági nő 
Gaby Morlay és Jules Berrv

delet értelmében a segély összege is 
változik. A 12.000 lakosnál kisebb lé
lekszámú községben a legalább négy 
középiskolát végzett és az önálló ipa
ros, kereskedő bevonultak feleség után, 
illetve, ha feleségük nem él. az első 
gyermek után 48 P. a többi hozzá
tartozó után fejenként 18 pengőt kap
nak. Azok a bevonultak, akik nég\ 
középiskolát nem végeztek, illetve 
r.em önálló iparosok vagy kereskedők, 
feleségük után 36 P. a többi hozzá
tartozó után pedig 18 pengőt kapnak.

— Ismeretterjesztő könyveket ter
jeszt a Vendvidéki Magyar Közmű
velődési Egj'esület. A felszabadított 
területek közművelődési egyesületei
nek „Vasgyürü" munkaközössége a 
nemzetvédelmi propaganda miniszter
rel karöltve könyvsorozatot ad ki. 
amelynek célja, a felszabadított terü
leteken Magyarország életének ismer
tetése. A rendkívül értékes könyvso
rozat kiadásában a VMKE is részt 
vállalt és tagjainak olcsó áron a so
rozat minden egyes könyvéből 500 
példányt biztosított. A könyvsorozat 
cime : „A Magyar Otthon Könyvtára". 
A most kiadás alatt lévő könyvek ci
me: 1.) Jankovich Ferenc: A magyar 
irodalom kistükre. 2.) Cholnoky Jenő : 
Magyarország földrajzának kistükre. 
3.) Benda Kálmán: A magyar történe
lem kistükre. 4.) dr. Kiss István: A 
magyar államszervezet kistükre. 5.) 
dr. Csiky János: A természettudomá
nyok kistükre. (A magyar őstermelők 
számára.) A könyvek március hó 
folyamán már meg is jelennek.

5-P-O-R-T
MEGHÍVÓ

a Mura Sportegyesület f. évi február hó 
12.-én, szombaton este 8 órakor a Bánfi- 
vendéglőben levő egyesületi helyiségében 

tartandó

XX. évi rEndES Itözgjlllésére
TÁRGYSOROZAT:

1. Elnöki megnyitó (jegyzőkönyvvezető meg
választása, határozatképesség megálla
pítása és a jegyzőkönyv hitelesítésére 
2 tag kijelölése),

2. A tisztikar beszámolója,
3. Szakosztályvezetők jelentése,
4. A számvizsgálóbizottság jelentése,
5. Indítványok feletti határozathozatal,
6. A tagdijak megállapítása.
7. Az elnök, a tisztikar, a választmány és 

a számvizsgálóbizottság megválasztása.
8. Esetleges indítványok.

A közgyűlésen csak olyan indítványok (tárgy
sorozat 5. pontja) tárgyalhatok, amelyeket a 
közgyűlés megtartása előtt legalább 8 nappal 
10 arra jogosult tag (17. §. 2. bekezdés) Írás
ban, szabályszerűen benyújtott.

Amennyiben a fenti összehívott közgyűlésen 
a szavazatra jogosult tagok (17. §.) ‘/s része 
nem jelenne meg. akkor 1944. február hó 26- 
án. szombaton este 8 órakor ugyancsak az 
egyesület hivatalos helyiségében (Bánfi-ven- 
déglö) uj közgyűlés lesz, amely a megjelent, 
szavazatra jogosult tagok számára való tekintet 
nélkül, minden esetben határozatképes (28. §.'

S Z E B B J ÖVÖT!
Lipics József Dr. Valent Gusztáv 

elnök. iigyv. elnök.
Péterke Rezső 

főtitkár.



1043. február 4. MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 3 oldal

FEBRUÁR 29-ÉN VÉGZŐDIK I 
' KÖZÉPISKOLÁKBAN AZ. ELSŐ | 

FÉLÉV
Szinyei-Morse Jenő vallás és köz- 1 

oktatásügyi miniszter rendeletet bocsá
tott ki. amelyben kimondja, hogy a 
középiskolákban, a középfokú iskolák
ban és a szakiskolákban az 1943/44. 
t-iuév első fele február 29-ig tart. Ezek
ben az iskolákban az első félévi bizo
nyítványt február 29. napjának utolsói 
tanítási óráján kell kiosztani. Február 
vagy március első napján szünetna
pot tartani nem szabad.

Ezek a rendelkezések nem vonat
koznak az ipari szakiskolákra és a 
népiskolákra: ezekben az iskolákban 
az első félév az idén is változatlanul 
január 31. napján végződik.

Az első félév meghosszabitása az 
iskolai rendtartásokban megállapított 
egyéb határnapokat nem érinti.

JANUÁR 28-ÁN BELATINCON, 
31-ÉN PEDIG AZ EGÉSZ MURAVI

DÉKEN LÉGIRIADÓ VOLT
Múlt pénteken a déli órákban légi- 

liadót jeleztek Belatincon. Muraszom
batban nem volt légiriadó, habár itt 
is repülőgépbugást lehetett hallani. Az 
elemi iskolásokat, a polgáristákal és 
a kereskedelmistákat haza is küldték 
az iskolából. Belatincon a légiriadó I 
egy óráig tartott.

Hétfőn délelőtt negyed 12 órakor i 
az egész Muravidéken légiriadót jelez- j 
tek. A légiriadó negyed I órakor ért | 
véget. Ugyanebben az időben egész i 
Nyugatdur.ántulon riadó volt.

Muraszombatban a közönség a 
riadó alatt meglehetősen fegyelmezel- ! 
lenül viselkedett.

A KÚRIA IS JÓVÁHAGYTA
LAPEINE JÁNOSNÉ FOGHÁZBÜN

TETÉSÉT
Megírtuk annakidején, hogy Lapei- 

ne János tanító felesege. Lapeine Já- 
nosné murabaráti lakost nemzetgya- 
lázásért a törvényszék 3 hónapi fog
házbüntetésre ítélte. Lapeine Jánosné 
a felszabaduláskor nyilvánosan szidal
mazta a magyarokat. Lapeinené ügye 
fellebezés miatt a tábla elé került, 
amely nem változtatta meg a törvény
szék ítéletét. Lapeinené isméi felleb
bezett és ügyében a kúria mondta ki 
a végső szót. A kúria jóváhagyta az 
alsóbbfoku bíróságok ítéletét és ezzel 
Lapeinené 3 hónapi fogházbüntetése 
jogerőssé vált.

I ELSZAKÍTÓ ! IA ŐRZŐJE HASÁT 
A MEGVADULT KÖZSÉGI BIKA

Zalaivánd községben Rousz Ferenc 
13 éves gazda a községi bikát vezette 
ki az istállóból. A hatalmas állat útköz
ben megvadult, nekiszorilolta Rouszt 
a tálnak, majd kitépte magát a kezé
ből, rárohant a menekülő férfire és 
íelökielte. Szarvával Rousz hasát tép
te fel. akit életveszélyes állapotban 
.szállítottak be a muraszombati köz
kórházba.

OyomoFbajös! - Vesebajos! I;
TARTSON IVÓKÚRÁT ;

A természetes szénsavas |

PETÁNCI
í GYÓGYVÍZ 
ÍÜDIT GYÓGYÍT

Főraktárt MURMXOMW

TELEFON 68.
MBMBKaaaBK aaawi aanmaacsaK.*

Dohánnyal megrakott böröaddel igyekezett a határ felé
Tisztogatás a csempész-fronton

Nem mindennapi érdekességü ügy | 
foglalkoztatja a drávavásárhelyi csen- | 
dőrséget. Történt ugyanis, hogy minap 
ismét egy 200 kilós hízót akarták át
csempészni Németországba. A felpu
colt féldisznókat kocsin kél fiatalkorú 
vitte el Hétvezér községbe egy ismert 
csempészhez, akinek a disznókat to
vábbítania kellett volna Németország
ba. A csempész félliter pálinkát adott 
a két fiatal legénynek, akik azonnal 
alaposan íelittak. Hazafelé menet ak
kora bátorságuk kerekedett, hogy önál
ló vállalkozásba is kezdtek. Áz egyik 
hegyi tanyát szemelték ki és szabály
szerű támadás után a házbelieket fej
székkel elkergetve 30 kiló zsírt, több 
ponvvát és egyéb elemelheiőt pakol
lak fel kocsijukra. A tanyájukról ki
űzőitek a íarkashegyi bíróhoz szalad
tak. akinek vezetésével több ember

-oflKO

Bezárják azt, aki 15 napon belül nem fizeti meg 
a kihágás miatt kiszabott büntetést 

Rendelet a pénzbüntetések végrehajtásának meggyorsításáról
A belügyminiszter körrendeletét bo

csátott ki. amely a pénzbüntetések 
végrehajtásának egyszerűsítéséről és 
meggyorsításáról intézkedik Kimondja 
a rendelet, hogyha a vádlott a rendőri 
büntetőbiró által kiszabott pénzbünte
tést a büntetőparancs vagy az ítélt 
jogerőre emelkedésétől számított 15 
napon belül nem fizeti meg, akkor 
minden további felhívás, vagy figyel
meztetés nélkül elővezetés terhe alatt 
meg fogják idézni, hogy a nemfizetés 
esetére megállapított elzárást foga
natosítsák.

Ha az elítélt úgy nyilatkozik, hogy 
a pénzbüntetés behajtása súlyos 
anyagi kárával járna, vagy saját, vagy 

LEVENTEÉLET
Szent László, a fegyelmezett levente példaképe

Szent László fényes harci sikereit, 
nagy alkotásait harmonikus életének 
köszönhette. Fiatalkora óta gyakorol
ta önmagát a vallásos és lovagias 
erényekben egyaránt. Egész életéből 
szinte kiragyog engedelmessége, fe
gyelmezettsége. Mint herceg nemcsak 
daliás termetével, mély vallásosságá
val vonzotta önmaga köré korának 
ifjúságát, hanem példás, öntudatos 
engedői inességé vei. megjelenésében, 
viselkedésében, öltözködésében, cse
lekvésében és beszédmodorában meg
nyilvánuló fegyelmezettségével. (ínma
gának mindenkor tudott parancsolni. 
Ezért imponált katonáinak is s a lo- ; 
vagi tornajátékok alkalmával lovag
társainak is.

A magyar levcnteiljuságra <i leltél- \ 
len engedelmesséu és fegyelem szem- i 
pontjából is óriási feladatok várnak. 
A magyar nép egyöntetűsége, rend
szeretető, önfegyelme a levenleifjuság 
példája nyomán kell, hogy diadalra 
jusson. Különösen a jelen komoly tör
ténelmi idők megkívánják, hogy a 
nemzet érdekében a rend és fegyelem 
irányítsa mindannviunk lépteit. Szent 
László élete s a magyar történelem 
annyi és oly szép eseménye igazolja, 
hogy akkor volt igazán nagy a ma
gyar, amikor egy akarat élt lelkében 
és harcolni tudott oly hadsereggel, me
lyet a feltétlen és készséges engedel
messég. rend és fegyelem tett erőssé. 
Erre pedig a példát a magyar társa
dalom széles rétegei ma a levente if
júságtól várják és nem minden alap 
nélkül. Mily öröm végig nézni azt a i

üldözőbe vette a rablótámadást végre
hajtó duhaj legényeket. Krizsopatak- 
nál sikerült is utolérni és elfogni őket, 
azt még elérték, hogy a rablóit hol
mikat visszavitették a károsulthoz, de 
utánna a legények kereket oldottak. 
Az időközben értesített csendőrök 
azonban már szerencsésebbek voltak, 
mert nemcsak hogy a két garázda le
gényt fogták el. hanem ütjük során 
néhány csempészt is. Ezek közül kettő 
egy-egy dohánnyal megrakott bőrönd
del igyekezett a határ felé, egy har
madik pedig négy pár kerékpárgumi
val megtömött hátizsákkal érkezett már 
a határtól.

A garázda legényeket beszállították 
a nagykanizsai ügyészségre, de meg
indult az eljárás a három csempész, 
sőt a feketén ölt és Németországba 
szánt disznó gazdája ellen is.

családjának megélhetését veszélyez
tetné. vagy hogy a kiszabott pénzbün
tetési 15 nap alatt meg nem fizeti, 
akkor a nemfizetés esetére megállapí
tott elzárást rajta haladéktalanul végre 
fogják hajtani.

Ebben a körrendeletben elrendeli 
a belügyminiszter, hogy a háborúval 
kapcsolatos és súlyosabb beszámítás 
alá cső kihágások miatt kiszabott 
nagyobb pénzbüntetéseket minden 
esetben a legsürgősebben hajtsák vég
re, mert a büntetések csak akkor érik 
el kitűzött céljukat, ha az elítélteknek a 
pénzbüntetést minél előbb meg is kell 
fizetni. A körrendelet a Budapesti Köz
löny január 28-i számában jelent meg.

levente csapatot, melynek élete és 
egész működése. Szent László példá
jára, kimagaslóan tükrözi a második 
levente törvényt. Minden levente egyet 
akar és egyet tesz, egyszerre és egy
formán az engedelmesség és fegyel
mezettség jegyében. Micsoda erő egy 
ilyen csapat! Hát még az a néhány 
milliós magyar levente ifjúság ! Ereje, 
magávalsodró kemény tekintete azon
ban csak a szentlászlós önfegyelem 
árán tudja biztosítani az eszményi ma
gyar ifjúság minden akadályt leküzdő 
megvalósítását.

A levente magánéletében is legyen 
mindig levente. Lelkének legjellem
zőbb tulajdonságai legyenek a legna
gyobb isteni, legősibb magyar katonai 
és lovagi erények. Otthon u család
ban. a műhelyben, a tanulóasztal mel
lett. a gyárban, az ekeszarv mellett, 
az utcán, vagy templomban, munká
ban. vagy szórakozásban és minde
nütt önfegyelmet tanúsítson minden 
magyar levente akkor is, ha nincs 
mellette a parancsnoka, akkor is, ha 
egyedül van. Csak ilyen leventék jelen
tenek majd erőt a nagy leventeközös
ségben, csak ezen az utón haladva vál
hat a nemzet hasznos, építő tárgyává.

„SABÖHíP’rum és iiltörgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégi. BOR LA Y ENDRÉNÉ

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

HÍREK MINDENFELŐL
— Csáktornya nagyközség régi 

elöljáróságát felmentették és a főszol
gabíró kinevezte az újat. Községi biró 
Kopjár Ferenc szabómester lett.

— A „Muraköz" cimü Csáktornyái 
laptársunk január 28-i számában a / U 
éves Muraszombati Takarékpénztárról 
közölt elismerő cikket.

— Szombathelyen megalakult a vas- 
, megyei tejszövetkezetek szövetkezete. 
! A megyében 100 tejszövetkezet mű
ködik.

— Pozsonyban a magyar asztali
teniszezők győztek a Tschammel ku- 

i páért folytatott nemzetközi versenyen 
a németek és szlovákok előtt.

— Miskolcon kikötőt építenek és 
hajózhatóvá teszik a Sajó folyót. A 
kikötő megkönnyíti a mátrai faszálli- 

i fásokat.
— Pécsett a kereskedelmi iskola 

tanulói munkáshiány t nyhilésére me
zőgazdasági munkát vállaltak. A diá
kok répát szedtek egyik uradalomban. 

Szombathely uj tűzoltólaktanyát 
épit. A laktanya építésére másfél mil
lió pengőt irányozott elő a város.

— Albániával, Olaszország néme
tek által megszállott részével és a 
Vatikánvárossal újból megnyílt a ma- 

i gyár postaforgalom, mint a postavezér 
( igazgatóság közli.

— Debrecenben koporsókat vásá- 
! roll Köncs Antal mármarosszigeti 
kereskedő. Egyik koporsóba 24 kg. 
libazsírt és hízott libákat rejtett és 

' úgy adta fel a koporsót személypogy- 
' gyászként. A nehéz koporsó gyanús 
I lett és leleplezték a ravasz kereskedőt.

Barkász T.
lőtt vad átvételi telep

SOPRON / MURASZOMBAT
Telefon 11—18. Telefon 34.

— Izland fővárosában, Rejkjavik- 
ban a földből előtörő forróvizzel füte- 
nek. Az idén már a város háromne
gyed része élvezi az ingyen fűtő
anyagot.

— Indiában a diákok furcsa haj
kenőcsöt használnak. A kenőcs állan
dóan hűvösen tartja a fejbőrt, élénkíti 
a vérkeringést az agyban és ezzel 
fokoza a szellemi képességeket.

— Spanyolország ellen ideghábo- 
rut folytatnak a szövetségesek. Céljuk 
az, hogy Spanyolországot saját tábo
rukba vonják. Ezzel kapcsolatban Jor- 
dana külügyminiszter beszédet mon
dott. amelyben hangsúlyozta, hogy 
Spanyolország következetesen kitart 
semlegessége mellett.

Argentína megszakította a diplo
máciai viszonyt Németországgal és 
Japánnal.

A szovjet lapok nyíltan elisme 
rik, hogy a mezőgazdasági gépek el
pusztulása miatt a tavaszi gazdasági 
munkák megindítása nagy nehézsé
gekbe ütközik.

Amerikában a háború következ
tében rohamosan emelkedik a házas 
ságkötések száma. Éppen fordítottja 
ez az európai helyzetnek.

— Egyiptomban is rohamosan nö
vekszik a drágaság. Ha egy árucikk
nek az árát a hatóság megállapítja, az 
azonnal eltűnik a piacról. A barna 
bőrű egyiptomiak is „feketéznek



4 oldal MLJRAS7OMBAT és VIPfKE 1044. február 4.

KÖZGAZDASÁG
Az istállótrágya fontossága és kezelése

Az istállótrágy a a gazdálkodás alap
ja. Különösen ma fontos, amikor mű
trágyát nem tudunk vásárolni. De fon
tos lesz a béke időkben is, mert ha 
csak műtrágyával fogunk trágyázni, 
akkor sok fontos anyagot nem viszünk 
be a földbe és csak kizsaroljuk azt 
a termeléssel. Az istállótrágya adja 
a humuszt, ami a jó termést elősegíti.

Nem minden istálló trágya egyfor
ma. Minősége először is függ attól, 
hogy mit használunk alomnak, má
sodszor pedig attól, hogy hogyan ke
zeljük. Ebben az utóbbiban vannak 
a legnagyobb hibák a mi vidékünkön. 
Az is fontos, hogy mit etetünk. Ha 
jó! tartjuk az állatokat, trágyájuk is 
értékesebb lesz. Ezért adják a hízók 
a legjobb trágyát.

Ha bőven almozunk, sok trágyát 
kapunk, de gyengébb minőségűt, ha 
keveset almozunk, kevesebb lesz a 
trágyánk, de minősége lesz jobb. Ha 
rossz az alom, akkor a trágyánk is 
gyenge lesz. Legjobb aiom a szalma, 
de sajnos ezt mi a Goricskóban ta
karmánynak használjuk fel, igy mást 
kell tennünk az állatok alá. Legtöbb 
helyen az erdőben keil keresnünk az 
almot. Ez nem a legjobb, de van olyan 
erdei alom is, amely majdnem egyen
értékű a szalmával. Ilyen az erdei fü 
és a páfrány. Rossz erdei alom a 
fenyőfa alom, sajnos pedig ezt igen 
sokan használják. — Az erdei alom 
használat nem csak azt eredményezi,

A beszolgáltatás nagyságától függő 
pontrendszert léptetnek életbe a gazdák ip^ri 

cikkekkel való ellátásárai
i nehézségei, mint pl. a szükséges hü- 
tőházak hiánya, de a husbeszolgál- 
tatás időbeli beosztásával ezeket a 
nehézségeket át lehetne hidalni. Vé
gül az államtitkár a gazdák támoga
tását kérte, hogy a közellátás szem
pontjait szem előtt tartva a legmeg
felelőbben tudják a függőben lévő kér
déseket rendezni.

Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület igazgatóválasztmánya gróf 
Somssich László titkos tanácsos el
nöklésével ülést tartott, amelyen fel
szólalt Jurcsek Béla államtitkár és is
mertette elgondolásait. Az államtitkár 
elsősorban ismételten hangsúlyozta, 
hogy a magyar gazdatársadalom be- 
szolgáltatási kötelességének eleget té
ve biztosította az ország közellátását 
s igy a kormány gondja most már az, 
hogy a termeléshez szükséges üzem
anyagokat, ipari cikkeket és munkás
ruházati cikkeket a mezőgazdaság ré
szére biztosítson. Elgondolása szerint 
a mezőgazdaság iparcikkekkel való 
ellátásál a beszolgáltatási rendszerrel 
kívánják kapcsolatba hozni és a leg
szükségesebb cikkeket három, kate
góriába osztanák. Az első csoportba 
tartoznának a lábbelik, a második 
a textiláruk, a harmadik csoportba 
pedig a vegyescikkek. Az egyes cso
portokon belül való igénylés tekinte
tében a gazda szabadon választhat
na. A három kategória pontarányát 
a beszolgáltatás pontarányában szab
nák meg s hogy a gazda melyik cikk
ből mennyit kívánna igényelni, az tel
jesen belátására lenne bízva.

Ezután a mezőgazdasági ipari cik
kek előállításához szükséges nyers
anyag helyzetéről adott áttekintést az 
államtitkár és annak a reményének 
adott kifejezést, hogy ha a rendelke
zésre álló nyersanyagokkal okszerűen 
gazdálkodunk, akkor ki lehet elégíte
ni a mezőgazdaság igényeit. A to
vábbiakban közölte az államtitkár, 
hogy a terménybeszolgáltatásnál is 
kisebb módosításokra gondolnak, igy 
többek között csökkentenék a harma
dik beszolgáltatási csoportba tartozó, 
a szabadválasztásu termények számát 
és helyette az állatigénybevétel meg
szüntetésével, a hús beszolgáltatását 
is bevonnák a beszolgáltatási csopor
tokba. Ennek kétségtelenül vannak

I

Irta: BALLEK KÁROLY gaz.d. isk. tön.
; hogy hiába trágyázzuk a földeket, csak 
j nem tudunk jó eredményt elemi, ha- 
' nem azt a bajt is okozza, hogy las
san fejlődnek erdeink Ennek az az 
oka. hogy az az alom, amit mi övről 
évre az erdőben összeszedünk, tulaj
donképen az erdő talaját trágyázna 
és igy mi a trágvát eltopjuk az erdő 
földjétől.

A véleményem szói int a követke
zőképen kellene a hibákon segíteni. 
Először is több takarmánynövényt kel- 

i lene termelni. Elsősorban lóherét, de 
I szénának és nem zöld k karmánynak. 
Ezenkívül olyan zöld takarmányokat, 
amelyek legjobban diszlenek a mi 
földünkben. Ezekből annyit, hogy ké
ső őszig legyen zöld takarmány, a 
lóhere széna, meg a réti széna ma
radjon meg télire. Ezenkívül silót kell 
építeni és minél több silónövényt ter
melni vetés forgó változtatással. így 
több és jobb takarmányt kapunk, iu- 
dunk több állatot fai tani, ráadásul nem 
fogunk gabonát gabona után vetni, 

: ami nagy hiba. Ha pedig a gabona 
I jó elővetemény után jön. lesz jó ter
més magban, de szalma is sok lesz. 
A szalmát pedig, ha igy gazdálko
dunk, nem kell takarmányozásra hasz
nálni, hanem alom lesz, igy több és 
jobb trágyát kapunk és termésünket 
fel tudjuk emelni.

A trágya kezeléséről a folytatásban 
irok a jövő héten.

hogy hiába trágyázzuk a földeket, csak

i
I

I

i
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VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAP AZ ÖSSZES FORGALOM SZÜNETEL

Muraszombat—Alsólendva— Nagykanizsa
7.13 — i Muraszombat pu. c 19.05 18.35

7.07 7.25 11.C0 14.30 1 Muraszombat Korona sz. ó 9.35 10.05 18.55 18.25
1 7.47 I 14.52 i Bclatinc i I 9.45 | 18.05

7.49 I 14.52 | i Lendvavásárhely i 8.50 | 18.07 |
8.40 8.40 15.45 15.45 é Alsólendva Kor. sz. i 7.55 8.50 17.10 ,17.10

8.50 15.55 i Alsólendva Kor. sz. é 7.45 17.00
10.00 17.05 i Letenye i 6.39 15.54
10.50 17.55 é Nagykanizsa Korona sz. i ’ 5.45 15.00
11.00 18’05 é Nagykanizsa pu. i 5.30 11.45

c M uraszo rnbat—Szarvasié k
: 10.15 19.10 i Muraszombat Korona sz. é 6.55 !13 25
: 10.25 19.15 i Muraszombat pályaudvar é : 13.20
• 11-17 20.07 i Vashidcgkut i 6.04 • 12.29
: 11.45 20.35 e Szarvasiak i 5.35 :12.00

Muraszom hat— Felsőlendva Szén ígotthárd
:7J5 —.— i Muraszombul pályaudvar e

ó

: 7.25 15.00 i Maraszomba: Korona sz. é 6.55 :14.20
•8.25 16.10 é Eelsölcndv a i 5.55 • 13.20
5 9.35 —.— é Szentgotiliárd Korona sz. i —: 12.10
5 9.40 —.— é Szentgotlhárd pályaudvar i —• 12.00

Stridóvár—Csáktornya—Belica — Perlak
d d d d

4.50 i Stridóvár é 18.10
5.11 i Muraszentmárton i 17.49
6.00 é Csáktornya Zrínyi tér i 17.00
6.05 é Csáktornya pályaudvar i 16.50

•6.10 i Csáklornva pályaudvar c i 16.43
♦ 6.30 • 12.30 i Csáktornya Zrinvi tér é • 9.50 ; 16.35
5 6.49 : 12.49 i Belica i 5 9.32 5 16.17
•7.50 •14.10 é Periek i •8.10 *14  55

MEGJEGYZÉS c=kedden és csütörtökön nem közlekedik.
d” Csáktornya—Perlak között csak hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik, 
é csak hétfőn, szerdán ss szombaton közlekedik.

Z veikor nágloscsov sze siri mohamedánszka vöra 
Dokecs krscsanszki miszionárje edno düso pridobijo, teesasz. mohame

dánéi sztori düs szpreobrnéjo na szvojo vöro
Mogoucse szó nasi cstenyúrje zse 

kaj csüli ali esteli od edne znanszíve- 
ne knige, stere piszec je prepotüvao 
cejli szvejt i na ténci opiszüje zsiv- 
lenye krse-ansztva. V tojknigije mo
goucse nájintercszar.tnejse tou. stero 
od Gandhijove szence guesi Med drü
gim právi piszec. ka mogoucse ednouk 
Gandhi doszégne szvoj cil. tou je, da 
Indija posztáne szamosztojna i le de 
velka nevola, ár 90 milionszki moha- 
medánszki národ de sze escse bole siro. 
stero nyerni pa zdaj preprecsüje drügo 
voditelsztvo i pod sterim rnorejo mir- 
no zsiveti. Prouti tömi mohamedán- 
szkomi sirjenyi niscse nede mogo proli 
sztánoti í tak sze zná zgoaiti. ka cej- 
la Indija mohamedánszko vöro vze- 
me gori. Za csasza prve szvetovne 
bojne szó indijszki mohamedánéi z 
mirnov propagandov pridoubiii deszét 
millionov düs. Kelko pa pridobijo zdaj, 
csi sze nyim poszrecsi, ka szlobodni 
posztánejo? Ednoje gvüsno. ka indij- 
szka mohamedánszka vöra po celoj 
Ázsiji zapré dveri pred krscsanszkimi 
miszionáriusami. Tá Gandhijova szen
na. stera szpádne na vesz krscsan-

I

Kelko szmei© doktorié) 
prosziti od betezsnika?

Nolrásnvi miniszter je gledoucs na 
denésnyo drágocso, doíoucso nájmén- ' 
so plácso doktorov. Za pregléd be- ! 
tezsnikov v várasi je dopüscseno pro- • 
szili meszto 1 pengőjov 6 pengője, v I 
vszej drügi mejsztaj meszto 2 pengő- ' 
ja 3 pengője. Pregléd betezsnikov na i 
doumi v várasi meszto 6 pengőjov 8 i 
pengője, v vszej drügi mejsztaj mész- i 
to 3 pengője 5 pengőjov. Tou je náj- ' 
ménsa plácsa doktorov, stero lejko | 
proszijo od betezsnikov.

DRZEN ROUP V EDNO PODZE- 
MELSZKO f RANCUSZKO GASZO

Vsze francuske novinc z velkimi 
lilerami pisejo od velke i zvünrédno 
csüdne tolvajije v nájvékso Francus- 
ko Bankó, stera je pod zemlouv mejla 

szki národ. pred leska pitanya posz- 
távi lüdsztvo.

Sztalisc sc szvetovnoga vadlüványa 
j - dnesz szledécse: 800 miliőn je 
krscsansztva. 300 miliőn pa mohame- 
dáncov. pogánov je pa 900 milionov. 
Za tej 900 miliőn poganov sze trüdijo 
krscsanszki miszionárje. da bi je szpre- 
obrnoli, ali pouleg tóga je tüdi moha
medánéi scsejo pridobiti. V tóm boji 
szó mohamedánéi mocsnejsi. ár do
kecs krscsanszki miszionárje prido
bijo edno düso za Krisztusa, teesasz 
mohamedánéi pridobijo 100 düs. Pri 
tóm pa nega nikse csüde, ár lüdsztvo. 
poszebno tiszta na pou divje. sze ráj- 
si podvrzse szlaboj poganszkoj vön, 
kak pa vecsnomi Krisztusovomi zsiv- 
lenyi. Ki zná racsunati, tiszti zarazmi. 
od koj je tü gues. 1 csi kákse vékse 
szpremembe ne pridejo i csi sze tou 
ne szprerneni, potom vecs polovica 
szvetá de mohamedánszke vöre. Z tem 
pa taksa nevarnoszt preli cejlomi krs- 
szkoini szvejti. stero je szvejt escse 
nej vido i na kákso niti zdajsnyi vo- 
ditclje ne miszlijo i ne 
trejbnoszt, da bi sze z 

csütijo za po
tom loutili.

í z stere szószvojo zselezno gaszo 
vkradnoli 25 miliőn írankov. fá ga- 
sza je bila 60 metrov globoko pod 
zemlouv i okouli té gasze je voda 
tekla, tak da szó touvajgye mogli prejk 
té \ ódé plavati, csi szó scseli do ga
sze priti. Száma gasza je pa bila na- 
pclana na zvonce i tak je szkoro ne- 
mogoucse sze vidlo pridti do té ga
sze. Ali vszeedno szta sze najsla dvá 
zidára — eden 46 lejt, drügi 48 lejt 
sztár, — steriva szta tou velko i künst 
no delo tak glatko vözpelala, ka sze 
ni eden zvonec nej oglászo i szta tak 
eden meter debelo zselezno gaszo 
prezsagala i vő zsnyé odneszla pej
neze. Tou „mesterszko" delo sze nyi
ma je nej poszrecsilo. ár szia számé 
jezerne bankovee odneszla, steri pa 
zsé dugó szó bili notri menyeni i tak 
szta zsé pri prvoj menyávi v pászt 
prisla. Zidára szta pa nej znala. csi 
tej bán kövei vecs ne valájo.

Z PODGANSZK K0ÜZS1 DO 
ZGORNYi TAO PUNCSUL DELAL1

Podgani v Székesfehérvári szó sze 
nalelko naplodile. ka szó je priszil- 
jcni na nikso formo preprávlati.. Da 
pa naj ne bi lüdsztvo meló zob- 
sztonszki Irüd pri preprávlanyi tej 
skodlivi podgan, szó znanszlx eniki 
vönajsli. da podganszka kouzsa sze 
lejko vözdela za gornyi lao puncsul. 
Tá kouzsa poszebno za deco i zsen- 
szke prav pride. kak tüdi za eifrasz- 
te puncsule. Vő szó zracsunali, ka 
eden miliőn podgan dá 200 jez< ro pá
rov zgornyega ledra za zsenszke pou 
puncsule. Obiászt je na tou glcdoucs 
zsé goripozvála sztancsarov pazko na 
hasznovitoszt podgan i opoininala 
lüdsztvo, v kákso formo naj lovijo 
podgane. da lej kouzsa nede raztrga- 
na. Za lovlenyé podgan szó pripo- 
rouesili klonyo za podgane, ali pa 
lagev. Lüdsztvo dobi plácso za pod
gane i tou na velikouszt gledoucs: 
eden ali dvá pengőja za falat.

Detelcsno szemen
csisztimo, szuncsavno i ajdino pa zrouramn 

KORONG 93.

RÁDIÓK
szakszerű

vállalom.

Stisan Ernő, Muraszombat.
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Edno ali niedno
Nase národno tejlo v zádnyi lejtaj 

>oda edna norlava bejia küga, stera 
sze je med zákonszkimi párami kak 
j -.at" vpelala notri. Té divat jetak- 

zv ni edincskov divat, ka matere nes- 
. se o matere biti, ali csi szó, te náj-

< szamo edno dejte májo, kak j 
■ska. Te beteg sze je nájprvle v 

I,váni „bougsi" íamilijaj vdomácso, 
cde bár niksega zroka za tou nej bi
li . Bár známo, ka je vidoucsno na- 
da vanye nasega zsítka szamo v 
/■ deci, moremo na tóm biti, ka 
sz*  té beteg neszmi dalé siriti. ár je 
' • venkrscsanszkomimorálnomizsít-
ív V nisterni vesznicaj szoprémocsne 
z;dine stere szvoje öblöké v zimi i 
v - ti májo zadelane. Csi cslovik szpi- 
tá<> ka zakaj je tou. dobi odgovor, 
ka e iamiiija vömrla. Komaj vídi cslo- I 
v deco po táksi vesznicaj, stera bi 
sz vrseníla i spilala na zeléni trataj. 
Pa nej szamo vérsztva. nego tüdi só
ié nyim idejo názdnk.

Familije szvoje „edincske z vek- 
táia tüdi prevecs razcatlajo. na- 

ouLacsno vzgájajo i esi gorzrasztéjo. 
k’-s sanszkomi obcsinsztvi nemrejo 
tak szlűzsiti v punoj meri. Zgodí sze 
: í dosztakrát tüdi tou, ka nyim Boug 
tóga edincska prvlé vkraj vzeme, kak 
bi nyim pa lejko na sztáré dní, kak 
szkrben szin na haszek bio.

Zadoszta je edno dejte, ár je 
tesZ zsítek i vecs nemremo gorizhrá- 
n • _ jj právi doszta. Ir.dasnya pri- 
1. -a rejcs právi. ka csi Boug kozo 
dó. dá tüdi kcoj paso i gde trijé gye- 
jo. tam sze nasziti tudi strli ■ Doszta 

edincski" íamilij szmo zse vidli. Tel
ke vrejdnoszti zaprávijo gori na edin
cske ka bi z tisztoga escse lejko 
goi zhránili tri dobre déré. V idli szmo 
pa dosztakrát tüdi. ka tiszti edincsek 
ali edincska. stero szó sztarisje gori 
vzgájali z opicsnov lübéznosztjov i 
steri sze je niscse nej szmeo teknoti 
ali íresznoti. szó vu velkoj cártlavo- 
sz‘. . popüsesenoszti i razvűzdanoszti 
pousztali szledkar nájbritkejsi pehár 
szvoji sztaiisov.

Zavolo tej edincskov szta alispána 
Bor- i Hont vármegyőva vödalá ed- 
- szigurno zrendelüvanye, pouleg 
steroga familie edincskov nesztnijo 
küpuvati grünta. nadale sze edincsek 
nemre gorimentüvati od szoldacske 
szlüzsbe. nemre vzsívati niksi podpor 
i niksi privilégij. nemre grátati veski 
szlüzsbeník ali rítar, vékso porcio 
navrzsejo na nyega i na tiszto vesz- 
nico i tá porcia sze podelí tisztim 
vesznicam, gde je doszta decé. Tüdi 
pri vszaksi drűgi szlűzsbaj v prvom 
tál: szamo tiszti pridejo naprej. ki szó 
z velki íamilij ali májo doszta decé.

'. ou pítanye tüdi nas kráj preci 
zadejva, nájbole pa nase Goricsko. 
gde sze je tá bejla küga tüdi mocsno 
razpászla. iszkajoucs tömi zrok, szmo 
goriprisli. ka je nájvéksa falinga bila 
v tóm. ka szó naso krajino 1919-ga
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leta poszili odkapcsili. Do tisztigamao 
je nas národ brezi szkrbi zsívo, ár 
szi je na vogrszkom v pár mejszecaj 
zaszlűzso zadoszta zrnya. Nisterni szi 
je zaszlűzso po 30—40 q zrnya. ár 
szó delali z véksega tála z résza. 
Zaszlűzsek v zrnyi je pa bio náj- 
bougsi, ár je zrnye vszigdár nájbole 
stímajoucsa valuta prouti pejnezam. 
steri hitro flejnejo z zsepke.

Taksi slavoncsar. ki szi je domou 
szpravo szvoji 30—40 metrov zrnya 
kak pármejszecsni zaszlűzsek, je es
cse domá szposzejao szvoj grüntec i 
szi ga je vréd vzéo, je lejko mirovno 
glédao v bodoucsnoszt, ár je familija 
mejla povouli sztroska. Niti sz pré- 
mocsnejsim kmetom sze nebi menjao. 
ár je zsívo bole mirovno i brezi vék
se szkrbi.

Gda szó pa éti napravili trianon- 
szke granice. je vsze tou hejnyalo. 
Národ je nej mogao nikam, ár je po 
Jugoszláviji nej bilou doszta krüja z 
velkimi imányami. 
zsiveli. Probali szó 
tühinszke országé.

gde bi tüdi mi 
nase lüdi lífrati v 
Z francuskoga je

glászlKrátki
— Ponovna prosnya do nasi 

naprejplacsnikov. Letosz z 2. nu- 
merov szmo poszlali cseke vszém na- 
prejplacsnikom i vnougi szó nej sza
mo poravnali zaosztanyenonaprejpla- 
csilo, nego szó escse za cejlo letos- 
nyo leto naprej vöplácsali „Muraszom
bat és Vidéke". Doszta ji je pa táksi, 
ki szó za nikaj vzéli naso prosnyo i 
niti sztáro naprejplacsilo nej plácsali. 
Záto je ponovno proszimo, da naj 
kémprvlé plácsajo zaosztanveno na
prejplacsilo, ár szmo ovacsi priszilje- 
ni nyim sztaviti novine, dug pa potom 
birovije notrisztérjati i z tém bi tudi 
duzsnieje velke sztroske mell. — Vo- 
dávnistvo.

— Dobre knige prihájajo na vesz- 
nice. Pred prvov szvejtovnov bojnov 
szmo zse na vszej véksi vesznicaj meli 
goriposztávlene lüdszke knizsárnice z 
jáko dobrimi vogrszkimi knigami. Té 
knige je szlávszko ravnitelsztvo vsze 
dalou vküper szpobrati i szó je zod- 
pelali Boug zná kama, ár szó sze ji 
szagali. Za dobri pár lejt szó namesz- 
táj goriposztavili szlávszke knizsárni
ce. stere knige je pá nase sztarejse 
lüdsztvo nej razmilo i tüdi nej cstelo, 
ár szó je ali zagrizseni szokoli ali pa 
orlidálivö. Vcsaszi pa, kak szó szlávi 
vöodisli, sze je genolo nase lüdsztvo 
i od oblászti proszilo dobre vogrszke 
knige. Minisztersztvo za verő i vcse
nyé je tüdi szpunilo zselejnye i vcsa
szi goriposztavilo v nasem járási 14 
lüdszki knizsárnic z 200—200 dobri
mi knigami. stere lüdsztvo jáko rado 
esté. Tüdi Juliánszko Solszko drüstvo 
je posztavilo gori lüdszko knizsárnico 
pri vszej soláj. Cejlo szério nájboug- 
si vérsztveni knig szó pa doubile té 
dni tri vesznice, gde je nájvecs szre- 
brno-vlátni kmetov i tou: Mezővár, 
Szentbibor i Baltyánfalva. Z knigami 
vréd szó pa doubili tüdi prílicsne 
omáre, gde do meli knige szhrányene.

— Nej je sou v trafiko, nego sze 
je obeszo. Gyergyék Rudi 18 lejt 
sztár mladénec z Vidorlaka je premi- 
noucsi csetrtek popoudnévi pravo do
má, ka ide v trafiko. Nej je pa sou 
tá, nego v stalo i sze je tam obeszo 
v hípnoj zbloudjenoszti. Té decsko je 
bio nájmre láni na niksem deli, gde 
sze je z pajdásom sztavo za liter ví- 
na, ka vüpa dojszkocsiti 6 metrov vi- 
sziko. Sztávo je rejszan gvino, ali v 
mozgáj sze je pa mogao nika szkva- 
riti, ár je od tisztigamao fúrt niksi po- 
biti gracsüvao i je vecskrát doktora 
nücao. Szprevedija i norija dosztakrát 
csloveka v preráni grob szprávi.

bila éti cilou kancalaja. stera je nase 
j delavno lüdsztvo posílala tá na vsze- 
I felé delo. Mládi zákonszki pári szó 
sze mogli loucsiti na vecs lejt i tak 
séden familiárni zsítek nej mogo doj- 
tecsti. Mogo je oditi mouzs ali zsena, 
ár je trbelo zsiveti. Nisterni szó bili 
tam lejta i lejta. pa szó je tak popu- 
noma vözdelane poszlali nazáj. Za- 
szlűzs je pa bio vöplácsani v tühin- 

| szkoj valuti i je pri vöodmenyávanyi 
mejla haszek szamo szrbszka národ- 
na banka, ár sze je sz tem dinár- 

i szka vrejdnoszt povéksávala. Domá 
je pa pejnez raztekao i tak sz krvá- 
vi zsűlov nej prislo nika doszta v 
haszek.

Z nazájprikapcsejnyom nasega krá- 
ja sze znouva notrivpela tiszti réden 
zsítek i nam je tak zaszlűzsek v zr
nyi. kak v nájbouksoj valuti, pá za- 
gvüsani. Pouleg tóga pa tüdi zákon
szki zsítek pride nazáj v réden i nor
málén tekáj. ár sze nasim delavcom 
nede trbelo sztepati po dalésnyi tü- 
hinszki országaj. nego do domá v 
blizsini szvoji íamilij.

— Benzin je scseo kradnoti i bi 
sze szkoron zadűso. Na celldömöl- 
szkom álloméisi szó sztáli prázni ben- 
zinszki tanki. Dvá tulka szta szi do- 
gucsala. ka ta probala, csi jeszte es
cse kaj benzina v tej tankaj. Pa rej- 
szan szta vözosnofala v ednom tanki 
za pár kanteo benzina. szamo trbelo 
sze je v tank potégnoti i ga tak vö- 
zagrabiti. Te eden je rejszan notri 
szplezo. te drügi ftícsar je pa na sztrá- 
zsi sztao. Zobszton je pa sztrázso, ár 
je ovoga vecs nej bilou z tanka, gde 
sze je zalipno od benzinszkoga gáza. 
Tou vidoucs, sze je zoszago i z vel- 
kov lármov zvao na pomoucs zselez- 
nicske szlüzsbeníke, ki szó ga napou 
mrtvoga vöpotégnoli i vspitao szpravili.

— Ponovno sze je odprla postna 
zvéza z Albánijov i od nemske sztrá- 
ni zaszédenov Itálijov. kak tüdi z Va
tikán varasom. Piszma ali pakete. ste
re scsémo v té kráje poszlati. sze na 
vszákoj posti gorvzemejo.

— Mrou je od tri deci palinké. 
.Marosán Mihály 16 lejt sztár decsko 
z Debrecena je med potjouv prouti 
doumi notri sztoupo v edno kresmo 
i szpio tri deci palinké. Kak je szpio, 
nyerni je vcsaszi szlabo pousztalo, zá
to je hitro odiso vö i sze légao na 
koula. z sterimi je bio na pouti. Ko- 
nyi szó mládoga decska mrtvoga pri- 
pelali domou. Doktor je szpoznao, da 
ga je alkohol vmouro.

Od kédna do kédna
Dvá pa pou millión tonn psenice 

szó zsézsgali v Argentiniji. V Ar- 
gentiniji sze je zdaj dokoncsala zsét- 
va. Cejli letosnyi pouv sacajo na 11 
miliőn tonn. Bár szó láni tüdi meli 2 
pa pou miiion tón vísesnye psenice, 
stero szó mogii zsezsgati, racsúnajo, 
ka nyim letosz tüdi telko osztáne vi- 
se, z sterov nedo vedli nikam i do pá 
mogli z nyouv köríti. Tak letosz i 
láni vszevküper 5 miliőn tón psenice 
pride v tákso formo na nikoj.

Spanyolszki ország pritiszkávajo, 
ka bi sze naj szvado z nemeami. 
V zádnyem csaszi sze angolszászi

I
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prevecs ineiejo okouli Spanyolszkoga 
országa i ga scséjo nagnoti. ka bi sze 
naj z nemeami szposzvadili. Mocsna 
diplomátszka borba tecsé z obej sztrá- 
ni, vendar sze je pa orszacski ravni- 
tel Franco escse nej odloucso. Ame
rika je pa scsé tak prisziliti. ka nyim 
vecs ne dáva petrolia.

Francuzi v SS uniformaj dobrovol- 
no i szamovolno idejo na íront prouti 
angolszászam na Taljanszkom. V tej 
írancuski dobrovolcaj vré velka mrzs- 
nya prouti angolszászam zavolo bom- 
bardejranya írancuski várasov.

Januára szó angolszászi pétics 
napadnoli Berlin. Zádnyiíart szó nyim 
trétjitao eroplánov szposztrejlali doj. 
Tüdi Marburg szó zse drügics scseli 
napadnoti, pa tüdi tou sze nyim je 
nej poszrecsilo. ár szó prvlé vsze ra- 
zegnali i szó nyim 4 velki bombnikov 
dojsztrejlili.

Szovjeti szó nájbole oszlabeli kre 
! finszkoga, gde zse kajszi nemajo szol- 
dákov. Na tóm táli íronta zse morejo 
tüdi zsenszke batalione nücati gori.

Tuzla váras szó Titojovi komunisti 
6 kédnov drzsali v rokaj. ali zdaj szó 
je pa sztirali. V tóm csaszi szó 7000 
moskov po vszoj szili priszilili med 

J szébe, 300 szó ji pa vmourili. Escse 
13—14 lejt sztaro deco szó odvlekli 
z szeborn.

Tüdi na Törszkom je velka drá- 
gocsa. Znáno je, ka je Törszki or
szág nej v bojni, pa vendar sze je 
vsze od 150 do 1000 procentov po- 
dragsalo. Tak na példo je krüj za 
400. krumplini za 700, zmoucsaj za 
400. cuker za 350, m lejko za 300, 
obüteo za 500, oblejcs pa za 700 pro
centov podragsao od prvejsi cejn.

i

Elcserelés.
Sötétszürke férfiruhát ágyneműért elcserélek. 

Cím a kiadóban.

KUpim
nücani masin za szejati. Antrejsz sze zvei v 

vrednistvi.

Doiincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen:

3

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — KiSSZOmbat.
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V ZETA SZE JE ZALÜBILA,
ZET JO JE PA VMOURO

Erős József 34 lejt sztár kmet z i 
Borsa sze je ozseno z hcserjouv vdo- 
vice Hegyesi Sándorove. Mládiva szta 
sze zacsétka pri vdovici drzsala i gda 
je zet vido, ka sze punica v nyega ' 
zatreszkala. sze je z zsenouv odszelo 
vö z vészi i tak nikaj nej scseo znati | 
od punice.

Zet je 1941 leta zbetezsao i tak 
plücsnico doubo i zatoga volo szta 
sze mogla nazáj k punici priszeliti, ár 
je on nej mogao delati. Od tóga csa
sza je mati nepresztanoma hecala csér, 
naj sze razpita od mozsá i naj ne 
zsivé vküp z táksim betezsasztim cslo- 
kom. Tüdi zet i punica szta sze za- 
togavoio doszta stükala. 1942. leta 
prouti konci szeptembri je punica na ' 
zeta kricsala: „Nemrem te viditi. za- ; 
kaj ne odides od té hise. tüdi zsena ( 
te nescse viditi 1“ Zeta szó té recsi] 
na telko zdignole, da je zgrabo pou
leg nyega sztojécso szekéro i z nyouv 
párkrát vdaro punico po glávi. stera 
je brez rejcsi vpüpszpádnola. Natou 
nyej je vajat okouli sinyeka zvézao 
i z touv jo zadüso, ka je pa zsé vecs 
nej potrejbno bilou. ár je zsé od vdár- 
cov szekéré mrla.

Birovija v Nagyváradi je zeta oszou- 
dila na 4 lejta vouze. Kúria je pa 
tou kastigo povéksala na 6 lejt.

NECSÁKAJOUCSi MOUZS JE 
VPÜPZOSZMICAO SZVOJE ZSENÉ ' 

DECSKA
Paska Ferenc z Szenttamása je za , 

pár dni odisao z doumi po niksom | 
poszli. Szouszidje i poznanci szó pa ; 
mozsá obvejsztili, da zsena z niksim 
decskom „sméra na stero je on ne- 
csákajoucs v nocsi prisao domou i 
domá sze szkrio i opazüvao, csi je 
tou isztina. Med tem pa pride Futó 
István 18 lejt sztár decsko, steroga je ; 
zsena notri püsztila i dveri odzvüna 
szkouz edne potrejte okne z lakátjov ’ 
dojzaklenola, miszlécs, csi bi stoj pri
sao. naj miszli, ka nikoga nega domá. 
Natou mouzs ide k dveram i zácsa 
ruzsiti. Decsko sze jezbojao i szkouz 
okne szkocso, ali mouzs je za nyim 
bejzsao i miszlo, ka zsena scsé vujti.
V kmici je trikrát szmekno i szamo '

potom vido. ka je decska zoszmicao. 
záto je bezsao nazáj. da bi z zsenouv 
obracsunao. ali ona je med tem zsé 
odbejzsala z doumi i tak szrecsno re- 
sila szvojo neposténo zsivlenye, ár 
kak je szám mouzs pravo pri zsan- 
dáraj: Da je taksa zsena nej vredna, 
da szunce na nyou szíja !

KAK SIBA NA VQDD1 JE TREPE- 
TAO, GDA SZÓ GNÁLI PRED VE- 
SALA EDNOGA PRVIKLÁSZ AL- 

FÖLSZKOGA CINKOSA
Preminoucsi keden szó v Budapesti 

obeszili Révész Ferenca 24 lejt szta- 
roga sloszarszkoga deticsa. steroga 
sze je cejli Alföld bojao zavolo nve- 
gove hüdobije. Poszebno dobro je raz- 
mo nozs obracsati v drügom tejli. ste
ro je pa nej dugó Irpelo. Gda szó 
ga gnali pred vesala. je po cejlom 
tejli trepetao i z vküpszklücsenimi no- 
gámi komaj sou. Gda je prisao do 
vesal. je na vesz glász kricsao : Jaj 
Goszpodni Boug, zakaj szem vcsino 
tou i zakaj morém v tou formo prejdti 
z tóga szvetá 1 Gda szó ga pokápali. 
je tüdi nyegov ocsa bio navzoucsi. 
steri je brez sajnálivanya za színom 
pravo ■ Kákso je zsivlenye, táksa je 
szmrt! Drügo szi je nej zaszlüzso 1

NOUCSNI SZÁLAS V KIRAKATI
V Buenos Airesi edno gojdno. gda 

szó gori odpérali baute i tak tüdi ki
rakaté ali izlouzsbe, szó v ednoj iz- 
lozsbi pohistva opazili dvej goszpo- 
dicsini. ki szta escse szlatko szpalé 
v párnaszti posztelaj. stere szó bilé v 
izlozsbo djáne.

Komaj ka szó pri izlozsbaj gori po- 
tisznoli rolete i zsé sze je zbrálo okouli 
ouken vnougo lüdsztva, steri szó szme- 
jécs glédali zaszpánivi deklini. Gosz- 
poud. ki je tüdi sou glédat, ka ka je 
v izlozsbi, je dao roleto nazáj dojpo- 
tégnoti i sou büdit dekline. sterive 
szta pa bilé nyegove szlüzsbenice. 
Med vöposzlüsanyom szta povedale, 
da z té máié plácse, stero dobivata, 
nemreta szi lakás gorvzéti i vecsér 
gda baute dojzapréjo. nyivi osztáneta 
tam i v za odajo bodoucsi posztelaj 
szpita i tak szi prisparata lakás. Doz- 
daj jive niscse nej zgrabo na tóm 
szpányi, ali zdaj gda szta zaszpále, 
szó gorprisli na té szkriven lakás.

Tomi dogoudki je pa nej osztalo 
vsze pri méri. Po cejlom várasi sze 
je razneszo té glász i vszáki je gu- 
csao od té baute, stera je od tóga csa
sza vszáki dén puna bila z küpci. Gosz- 
poud. ki je steo v prvi csemeráj obej 
odposzlati. je zdaj deklinam povéksao

••••■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■••••••a*

• Nyers vadböröket
• •
• (házimacskát, pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyulat, J
• házi nyulat. rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle állati •
J szőrt a legmagasabb napi árban veszek. *

: Szász István, Muraszombat :
• Lendva utca 21. •
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plácso i tak szta szi lejko gorvzelé 
lakás i csi zaszpita. koncsi jive -Js- 
cse nede hodo glédat. Tüdi vekerco 
nyima je küpo goszpoud i pravo szme- 
jécs: Zdaj. gda telko küpcov mámo 
dén za dnévom. szem varrta küpo 
vekerco, da ne zaszpita ! — Goszpoud 
bi szi niti za dráge pejneze nej m.o- 
go bougse reklámé napraviti v ‘ak 
velkom várasi, kak szta nyerni tejvi 
zaszpánivi deklini napravile.

Barkász T.
„MATEOSZ"

tBhEPautá fuvarozás
MURASZOMBAT

TELEFON 34.

Bérautó--------------
5 üléses. — Rendelések : ..ELEFÁNT 
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Szölöoltványok!
GYÖKERES-VESSZŐK! Államilag 
engedélyezett telepemről a legolcsób
ban azonnal megrendelhetők.

Szölötelepitők!
Közvetlen termelőtől rendeljék szükség
leteiket, mert ügynök által drágákban 
kapják azt. Elsőosztályu oltványaimról 
kérje árjegyzékemet. Másodosztály 
oltványaim árai 80 fillér darabo-k -t

KISS BERTALAN
szölőoltványgazdaságai, A B A S ÁR

3 lakatot ét 2 kovácí 
segéd felvétetik 
DITTRICH GUSZTÁV 
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Ah, da je csüdno ... da je csüdno !
Boldizsár brat, ki je tak drzsao, ka je 

né vrédno sze za té drobísov volo bri- 
gati, (vem je v-célom szvojem zsitki tak 
nóri bio te pokojni) velko zadovolnoszt 
kázavsi, je gori szkrícsao:

— Naj li dalé cstéjo goszpon nőtáros!
Nőtáros je na krátci odgóvoro:
— Nega dalé. Nega vecs!
Csüdüvajócs i sztrahotno szó vszi k- 

testamalisi bézsali.
— Tó je nemogócse.
Nőtáros je z-plécsi geno:
— Pa bogme ni edne litere nega vecs.
— Koma je pa óva vrédnoszt? Csesz - 

ko imánye ?
— Tiszto je né testamálivao ? Jász sza

mo tó estém gori, ka je podpíszano. Tó 
lehko prevídijo moja goszpoda.

— Tó je nemogócse, sze je sztarao 
Gregorics Gáspár.

— V-célom deli je tó csüdno — právi 
Boldizsár — ka sze ni z-szakacsice, ni z-foti- 
va neszpomené.pacéli szvétszkósz szita vídi.

— Vé pa tó, tó — trdi Gáspár — tü 
niksa fretlinga more bidti.

Nőtáros je je potróstao: Tó je vám 
moja goszpoda vsze edno, ka vise té vréd- 
noszti jeszte, stera je né odiocsena — 
sze brátov i szesztréo dosztája.

— Vé je tó tak, ka sze negíbajócse 
vrédnoszti dosztájajo eresé Gáspár. Ali 
gde szó pa pénezi? On je doszta goto- 
vine mogao meti. Bojim sze, ka sze je 
z-tóv káksa peszerija zgodíla.

Panyókojca je krívo i dvojécs glédala 
na brate.

Zgrablivi Gregoricsje
Testamálisa zdrzsétek sze je li hitro 

zvedo i velko zburkanye zbüdo vu prószti 
patriárkálisni szalonaj, v-steri ober z-csres- 
nyovoga leszá naprávleni zongorái na 
sztenáj ali „Zrínyi Miklósa vövdéra" kép 
viszi, ali na z-bélim naslinganim pokri- 
vom pokriti mali sztolaj vótli szrebrni 
poszvecsnyeci sztojíjo za lepote volo, med 
nyírni z Pöstyén toplic prineseni veliki pe- 
hár, v-sterom toplic hrame kázajócse ob- 
rázke, képi i disécse cvétje jeszte.

Vu éti mali prijétni szalonaj szó vsze 
vrela zgovárjanya i pripovedávanya.

-— Tó je dönok grozno, ka je té Gre- 
gorícs vcsino ; né zaman, ka je vu vszem 
i vszigdár neprijéten i neprílicsen bio. Ali 
ka bi nateliko kompromitálivao po szvo- 
joj szmrti obsztarane postene goszpé, ste
re szére viaszé majócse, zse vnüke zíble- 
jo (polojno je ji zse táksi) tó je záto ne- 
zgovorno.

Ti devét goszpé szó v-spot posztávlene. 
Céli váras je od nyíh guesao, z-edni lamp, 
v drüjge szó dana nyíh iména i csi szó 
sze naisli, ki szó Gregoricsa pogovárjali, 
bili szó i táksi, ki szó eto pravli:

Sto zná, ka je biló med nyírni! Gre
gorics je za mláda velki cucko mogao bidti. 

Escse i táksi, ki szó Gregoricsa za tóga 
volo obszódili, szó etak zbrodjávali : nikse 
znánye szó li mogle zsnyim meti, da sze 
je zsnyíh szpómeno, csi je tó bár né 
gentlemanszki csín, escse i te né, csi bi 
v-nyem kaj isztine biló; i tém bole je tó 
od nyega neprisztojno.

Tó je táksi stikli — je pravo va- i 
raski podnotáros (Vertány Mihály), za ste- ' 
roga volo bi vréden bio vözapréti z-ka- 
szine ... Tó je tó, csi bi escse zsívo, bi 
ga vözáprli. Na zsívoga Boga vadlüjem, 
csi de na krízs meo vrézano, ka je on 
plemeniti (nemes) cslovek, z-pencilosom 
doj posztrüzsem.

Te glávni biblotekár, ki je z-ednim ogen- | 
gaszilcov zapovedník bio i vu prisztojni, 
postenyá poszlaj od dvajszeti lét mao sze 
obrácsajócsi mózs, ki k etaksim dugová- 
nvam prav razmi, je celó nacsi vzéo tó 
csinénye.

— Tó je nika drüjgo né od prószto- 
ga poltronsztva. Ka szó zsenszke? One 
nájvise do péttreszeti lét csi racsunajo. Té 
szó pa zse vsze sztáré matrone Ka skódi 
tém káksa mála indiszkrecia, ali pa kakse 
málo ogrizávanye ? Erjávoj klingi neskódi 
zse csi cslovek na nyó fucse. Gószence 
tüdi li z-táksega dréva májo segó dőli 

pobérati jelibár, stero lisztje, cvétje má i 
tróstajo sze ka szád prineszé, — na szü- 
hom je povrzsejo. Ali mozsé je uprav os- 
potao Gregorics i tó je poltronsztvo. csi 
táksi cslovek ogrizáva, steri nemre zado- 
volscsine dati. Tó pa lehko vöpovérr, ka 
Gregorics nemre zadovolsesine dati Tó 
je céla hiba vu tóm deli.

Szarni Gregoricsje szó nepremísteno 
doszta gucsali od oni devét goszpéc, za 
steroga volo je vcsaszi na drügo ütr raz- 
burkano notri sztópo Vozáry Stevan, ko- 
ga zsena je tüdi med timi devetim: bíla> 
k-notárosi i vö je nazvészto, ka je nyego- 
va zsena nigdár niksega poszla né méla 
z-onim neszrámnim Gregoricsom, za ste
roga volo nyé né trbé nyegove herbíje. 
Kak je tóga glász razísao, szó pőréd; doj 
pravit prisli őrocsnici őrocsino. Sztolarik 
nőtáros sze je zse dávno né teliko szme- 
hao kak zdaj, ár je szméha vrédno biló 
tó, da szó sze té goszpé vu szvojoj szta- 
roszti z-grbanimi obrázi, z-szérimi ylaszá- 
mi, brezi zóbi bodócse, szramezslívo, szpra- 
vicsávale i szvedósztvo csiníle od jákoszt- 
noga zsivlénya szvojega.

Ali escse bole sálé i szmeha vrédr szó 
bili Gregoricsje, v-etakso formo nyim je 
osztalo k-testamálisi prilozseni oszemnáj- 
szet jezero őrocsíne, ár je Národna aka
démia prijéla nyé odlocsenivi dvé jezerki, 
no csi je ona tüdi niksega dotíkanya né 
méla nigdár z-Gregorics Paliom. Ali aka
démia (ta deszéta sztára mamica) je né tak 
cácavna i szramezslíva bila, kak ovi devét.

(Nadaljávanye príde.)
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