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.4 muraszombati járás vitézei, vitéz
jelöltjei. tűzharcosai közös értekezle
ten vettek részt vasárnap Muraszom
batban. Az értekezleten megjelent 
vitéz Somogyi Pál vezérőrnagy, vár
megyei vitézi székkapitány, a nem
zetvédelmi egyesülés megyei elnöke, 
vitéz Vitézi László erdőfőtanácsos, a 
nemzetvédelmi egyesülés megyei pa
rancsnoka. vitéz Földházy József, a 
vitézi rend központi széktartója, vitéz 
Horváth József őrnagy, vármegyei 
vitézi széktartó, dr. Olajos József 
járási főszolgabíró. A vitézek értekez
letét Hartner Nándor országgyűlési 
képviselő, járási vitézi hadnagy nyi

15 éves korig népiskolába kötelesek 
járni a délvidéki gyermekek, 
utána gazdasági gyakorlati oktatásban hcll rÉsztvBnniiih 

jelentették be Vas vármegye közigazgatási bizottságának ülésén
Vas vármegye közigazgatási bizott

sága szerdán tartotta novemberi ren
des ülését vitéz dr. Szűcs István fő
ispán elnökletével. A muraszombati 
járást Hartner Nándor országgyűlési 
képviselő képviselte.

A szakelőadók jelentéséből kitűnt, 
hogy a vármegyében a mezőgazda
ság helyzete kedvezőtlenebb a szó- . 
kottnál a rossz időjárás miatt. — A ' 
munkásügyi helyzet kiegyenlített. — I 
A fertőző sertésbénulás terén tovább 
javult a helyzet. — Fertőző sertésbé
nulás csak a következő községekben 
lépett fel az elmúlt hónap folyamán: 
Musznva. Péterhegy, Zsidahegv, Ber- 
keháza, Szécsénykut, megszűnt Nagy- 
kölked. Battyánfalva, Lendvakirályfa, 
Barkoc. Görhegy. Sürüháza, Völgyes, 
herenclak. Battyánd, Vasiak. Véghely, 
Salamon. Alsócsalogány, Velemér, Sál, 
Szentgotthárd községekben. — A vár- 
meg) e közegészségügye kedvezőtlen 
volt, nagy számban fordultak elő has-) 
tífusz, kanyaró és vérhas megbetegedé- | 
sek. Szent-Martoni Géza tanfelügyelő

ismertette az újabb népiskolai 
rendelkezéseket, amelyek első

totta meg és melegen üdvözölte a 
megjelenteket. Vitéz Somogyi Pál 
ismertette a vitézi szék munkáját, 
vitéz Földházy József a zsidóbirtokok 
kisajátításáról tartott előadást. Az ér
tekezletet Hartner Nándor zárta be. 
Közvetlenül ezután a nemzetvédelmi 
egyesülés megbeszélése következett. 
Lipics József muraszombati városbiró 
mondott megnyitót, vitéz Vitézi László 
a nemzetvédelmi egy esülés célkitűzé
seit és a tagok kötelességeit ismer
tette. Lipics József zárószavaival ért 
véget a népes értekezlet, amelyet 
közös ebéd követett.

sorban a Muravidéket érdeklik 
a megyp területéről.

Ezek a rendelkezések a következők :
A vallás- és közoktatásügyi mi

niszter akként rendelkezett, hogy' 
azok a népiskolai tanulók, akik nép
iskolai tanulmányaikat a visszacsatolt 
délvidéki területen, vagy a volt Ju
goszláv Királyság egyéb területén 7- 
ik életévüknek betöltése után kezdték 
meg, — mert ott a tanköteleskor a
7-ik  életévvel kezdődött s 8 évig tar
tott — a mindennapi népiskolát 15. 
életévük betöltéséig kötelesek láto
gatni, azt követően pedig a gazda
sági gyakorlati oktatásban kötelesek 
résztvenni.

A miniszter elrendelte, hogy a jö
vőben anyagi és fegyelmi felelősség 
terhével bármilyen minőségben alkal
mazott (választott) vagy helyettesítés
sel ideiglenesen megbízott tanítónak 
is a fogadalmat, esküt még a tanító 
közvetlen működésének megkezdése 
előtt le kell tenni. — A Vas várme
gye területén lévő általános irányú 
iparostanonciskolák szakfelügyeleté
vel a miniszter György Ede tanügyi 
főtanácsos ny. ipariskolai főigazgatót 
bízta meg.

a hatóságok nem csak egy 
község, hanem egy egész vi
dék érdekeit mérlegelték, ami
kor a körjegyzőségek beosz
tását meghatározták.

Ha tehát felforgatnák a mai helyze
tet, nem szüntetnék meg vele az 
elégedetlenkedést, csak az elégedett 
és elégedetlen faluk cserélnének sze
repet. Egyik-másik körjegyzőségben 
az a helyzet,

ahány falu, annyi kívánság. 
Rendszerint egymással ellentétesek. 
Lehetetlen tehát minden falu megelé
gedésére rendelkezéseket hozni.

Legtöbb helyen ezt már a magu
kat mellőzöttnek érzett községek is 
belátják, néhány falu azonban csak 
nem akar belenyugodni a mai be
osztásba. Van köztük olyan, amelyik
ben személyi ellentétek fütik a vál
toztatásra való törekvést, van, ahol 
hiúság az alapja az önállóságért, 
illetve a jegyzőségért folytatott harc
nak, de kétségkívül vannak közsé
gek. amelyeknek kérése méltánylást 
és alapos kivizsgálást érdemel. Ezek 
közé tartozik Sál is.

Salban már 1867-ben volt körjegy
zőség. Egy ik körjegyző később rokoni 
kapcsolatok miatt átköltözött Öriho- 
dosra — amely szintén alkalmas 
körjegyzői székhelynek — és lassan 
feledésbe merült az. hogy Sál valaha 
körjegyzői székhely volt. A felszaba
dulás után a szentgotthárdi járáshoz 
csatolták a nagy' lélekszámú közsé
get, a világháború előtti helyzetnek 
megfelelően, a körjegyzőséget pedig 
— szintén a régi helyzet visszaállítá
sául — Örihodosra vitték. Ekkor elő
állottak a saliak és kérték, hogy ad
ják vissza körjegyzőségüket.

— Nem akarjuk mi azt, — mond
ják — hogy Örihodosról elhozzák a 
a körjegyzőséget. Belátjuk, hogy Hó
dos is nagy község és szüksége van 
körjegyzőségre. De az a kívánságunk, 
hogy Sál is legyen körjegyzői szék
hely. Elég nagy a vidék, hogy két 
körjegyzőség megférjen rajta.

A saliak mindjárt ki is okoskodták, 
hogy a környék falvainak hogyan 
volna legelőnyösebb az uj körjegy
zői beosztás. Szerintük az őrihodosi 
jegyzöséghez kellene beosztani Dá- 
vidházát és Nagydolányt, Domon

Be szirvárgott csetnikek ki akarták siklatni 
a Budapest-zágrábi gyorsvonatot

A gyorsvonat késése miatt egy tehervonat esett áldozatul a merényletnek

kosiát a kercai jegyzöséghez kellene 
csatolni, a sáli körjegyzőséghez pe
dig Marokrét Büdfalva és Petőfa tar
tozhatnának.

A sáli kívánság teljesítése esetén 
a sáli körjegyzőséget a muraszombati 
járáshoz lehetne csatolni.

Ezzel a szentgotthárdi járás 
Sál községet elveszítené, vi
szont kárpólolva lenne azál
tal, hogy az eddig a mura
szombati járáshoz tartozó Do
monkosfát a szentgotthárdi 
járás egyik körjegyzőségéhez 
csatolnák.

A szentgotthárdi járástól való el
szakadási törekvésüket azzal okolják 
meg Salban, hogy mig Muraszom
batból 2 pengő 20 fillérért megfor
dulhatnak vasúton, addig egy szent
gotthárdi utazás 8 pengőjükbe kerül 
és egész napjukat igénybe veszi. A 

I saliak több más község támogatásá- 
I val a belügyminiszterhez fordultak 
: kérésükkel és Hartner Nándor or
szággyűlési képviselő pártfogolását is 
kérték.

A felső vidék községei kivácsian 
várják a döntést. Ennek cikkünkkel 
nem akarunk elébe vágni, amikor 
megírjuk egy illetékes tényező nyilat
kozatát az üggyel kapcsolatban. A 
saliak első kérése teljesülésének nincs 
elvi akadálya és képviselőjük támo
gatásával

talán meg is kaphatják a kör
jegyzőséget.

Az a kérésük azonban egyelőre nem 
teljesülhet, hogy községüket a mura
szombati járáshoz csatolják. A járási 
beosztás hagyományokon nyugvó 
rendszerét ugyanis nem olyan köny- 
nyü megingatni... Az még nem elég 
ok erre, hogy a vasúti költség Mura
szombatba olcsóbb. Mert ha ezt ven
nénk alapul, akkor az egész Mura
vidék, sőt az egész ország járási be
osztását gyökeresen fel kellene for
gatni. Hogy csak néhány példát em
lítsünk : a belatinciak. lendvarózsa- 
völgyiek. murabarátiak, murahelyiek 
stb. milyen alapon tartoznának e sze
rint az elv szerint az alsólendvai já
ráshoz, amikor Muraszombat felé fele 
utat kell megtenniük, mint Alsólend
va felé.

Jegyzőséget kérnek és a muraszombati 
járáshoz szeretnének csatlakozni a saliak

Felforgatják-e a járási és körjegyzői beosztást ?
A Muravidéken a felszabadulás si, vagy a körjegyzői beosztás meg- 

után nagyjából visszaállították a vi- változtatására bírják.
lágháboru előtti járási és körjegyzői A körjegyzőségekért folytatott vetél- 
beosztást. Ez természetesen számos kedés legtöbb helyen a gazdák ön
lényeges változást hozott az elmúlt ! érzetességén alapul: „Mi is vagyunk 
22 év alatt megszokott rendszerrel ‘ akkora falu, mint az a másik, hát 
szemben. Ilyen változásoknál elkerül- | miért nem nálunk van akkor a kör- 
hetetlen, hogy ne akadjanak faluk, jegyzőség székhelye ?“ — mondogat- 
amelyek sérelmesnek érzik magukra I ják azok, akik nem körjegyzőségi 
az uj rendet és ne követnének el j székhelyen laknak. Pedig minden 
mindent, hogy a hatóságokat a járá- községben nem lehel körjegyzőség és

Budapestről jelentik : November 7- 
én éjszaka lelkiismeretlen tettesek 
merényletet készítettek elő a Buda
pest—zágrábi gyorsvonat ellen Csák
tornya és Kisszabadka állomások 
közötti vonalszakaszon. Az éjszakai 
gyorsvonat szokott áthaladása előtt 
mintegy félórával, 11 óra tájban meg
lazították egy szakaszon a síneket 
leszorító csavarokat. Szerencsére 
azonban

a Csáktornyái gyorsvonat Nagy
kanizsán megkésett

és ezért előtte egy tehervonatat en
gedtek el. A tehervonat a megron
gált vonalszakaszon kisiklott, a moz

dony, a kalauzkocsi és 9 áruval 
megrakott kocsi a töltésről lezuhant 
és összetört. A merénylet két halott 
és egy súlyos sebesült áldozatot kö
vetelt. — Ha a gyorsvonat nem ké
sik. akkor a biatorbágyihoz hasonló 
nagy katasztrófa történt volna.

A merényletet minden valószínűség 
szerint a közeli határon átszivárgót! 
csetnikek hajtották végre. A csend
őrség mindent elkövet, hogy a hatá
ron való visszaszökésüket megakadá
lyozza és még magyar területen el
fogja őket.

A megrongált pályatestet kijavitot- 
lék és a forgalmat helyreállították.
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Égből jött ajándék a domonkosfaiaknak . .
Miért égett olyan jól Lajos bácsi öngyújtója ?

A meglepetések világában élünk. 
Minden nap rejteget számunkra va
lami újat és érdekeset. De olyat rit
kán. mint amilyet a sors őkegyelme 
a domonkosfaiakat ajándékozta meg.

Gyönyörű napsütéses délelőtt van. 
A mezőkön szorgos kezek munkál
kodnak. Vetik az uj élet és termés 
ígéretét: a sárga gabonaszemeket. 
Csend és békés nyugalom mindenütt. 
De íme északkelet felöl felhőfoszlány 
jelenik meg az égen. Az iskolából 
hazatérőben már hallom is a boldog 
biztatást : „Felhősül kérem az ég. 
talán egy kis eső is lesz, Jaj csak 
adná a jó Isten." S a felhő közeleg 
is gyorsan, mintha csak az öreg ma
gyar kérését hallgatta volna meg az 
Isten ; — egyenesen felénk tart.

Szomoróc községben már az ég 
is beborult, azaz nem az eg, csak 
a jó szomoróciak jókedve fátyoloso
don be attól, amit Domonkosién eső
felhőnek néztek. S már lassú csep- 
pekben hull is a hir szájról szájra. ; 
hogy valami különös csoda van az 1 
égen. Egy öreg néni lélekszakadva I 
rohan a községben lévő csendőrjár-: 
őrért, hogy elmondja, micsoda „rétté-1 
netes" világ készül. Már lélekzet is 1 
alig van benne, amikor jobblábas ( 
cipője megunva a dicsőséget a hid ' 
egyik deszkájába megakadva, elhagy
ja. Erre a másik cipőjét is lerúgva ! 
az ut közepére, berontott oda. ahon- i 
nan minden segítséget remélt : a 
csendőrökhöz.
— Jaj. jöjjenek hamar, valami jelenet i 
van az égen — kiáltotta és többet 
szólni sem tudott.

Ezalatt a falu minden épkézláb 
embere talpra állt, s követte minden
felé az égi jelenetet. A veszély Do
monkosfa felé közeledett! Az öregek 
jónak látták volna a harangot is 
meghuzatni, csak valami baj ne essék 
a faluval — no mert hát ki tudja 
micsoda. Talán akkor elkerül bennün
ket. — mondogatták az eszesebbek. 
A fiatalabbja pedig kiadta a jelszót : 
felfegyverkezni! Kaszára, kapára, 
mentsük meg a falut ! S a bükaljai 
fiatalok énekelve vonultak az égi 
csoda elé. Kapájuk élesre volt köszö
rülve.

Lótás futás mindenfelé. Leventék, 
tűzoltók álltak pillanatok alatt a he
lyükön. A „csoda lassan ereszkedni 
kezdett a föld felé.

Az égi vándor elfáradhatott, mert 
Ieszállva alaposan belekapaszkodott
Érvényes: 1942. MÁVAUT AUTÓBUSZ MENETREND november 2.-tól

•i tér

j Muraszombat—Alsólendva—Nagykanizsa
I 6.45 7.05 :11.00

1 7.25 : |
7.30 | : 11.45
8.20 8.20 :12.35

d
14.35 i
14.55

1.
15.50 é

X
Muraszombat Korona sz. é -8.55 9.45 17.45
Belatinc 5 1 9.26 I

d
21.50
21.31

1
20.35

Lendvavásárhely 5 8.10
Alsólendva i *7.20  8.

17.00
30 16.10

8.25 :12.40 15.55 i Alsólendva é 5 7.15 16.05 5 20.30
9.30 :13.45 17.00 Letenye ;6.11 15.01 : 19.26

10.20 • 14.35 17.50 é Nagykanizsa Központi sz. i 5 5.20 14.10 518.35
10.30 :14.45 18.00 é Nagykanizsa pu. i 55.10 14.00 518.25

X Muraszombat—Szarvasiak X
• 10.25 18.10 i Muraszombat Korona sz. é 6.35 : 13.25
: 11.22 19.12 Vashidegkut 5.44 5 12.29
: 11.50 19.40 é Szarvasiak i 5.15 •12.00

v Muraszombat—Felsőlendva—Szentgotthárd x
• 7.40 16.00 i Muraszombat Korona sz. é 6.30 : 14.30
5 8.45 17.00 i Felsőlendva i 5.30 513.30
•9.50 —.— é Szentgotthárd Korona sz. i —.— • 12.20

Perlak— ielica—Csáktornya—Stridovár
: 8.10 ; 14.50 i Ferlak é 5 8*05 • 14.05
: 9.32 : 16.12 i Belica i :7.04 512.54
: 9.50 • 16.30 é Csáktornya Zrínyi tér i ;6.45 512.35

é ;6.40 
i 5 5.30

MEGJEGYZÉS: X=csak hétköznap közlekedik 
d=Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznap 
c=Csáktornya—Perlak között csak hétköznapi hétfőn—szerdán és 

pénteken. — Csáktornya-Stridovár között minden hétköznap közlekedik

1Ó.4U 1 Csaktorn]
17.50 é Stridovár

már a

kazalt

egy szalmakazalba. Már hallom is a 
hátam mögött a beszélgetést:

— Te Péter, én ammondó vónik, 
hogy ez azér szát ide, meg azér ka
paszkodott annyira meg. mer el 
akargya ezt a szamakazalt inne eme- 
nyí. De Uram Isten ! Má emeli is! 
Emberek ne engeggyük a Gyuri szo- 
máját elvünnyi !

Erre a sok ember a szalmakazal
hoz rontott és tartota vissza a kazalt, 
amely a vérmesebbek szerint 
levegőbe is emelkedett . . .

Tartották, tartották igy a
sokáig, mig bele nem fáradtak. Ekkor 
az egyik atyafi észrevette a ..csodán 
lógó köteleket. Ebből azután az lett, 
hogy megfogták a köteleit, a többi 
ember pedig a köteleket-fogókba ka
paszkodott. S igy a kötelet, meg em
ber embert fogva és védve a fölszál-1 
lástól. kivontatták a csodát egy rét 1 
közepére. De a fegyveres had még 
mindig bizalmatlanul szegezte éles 
kapáját az „égből leszállóit jelenet" 
felé.

Megérkeztek a csendőrök — zúgott 
végig a megkönnyebbülés moraja a 
tömegen. Nem telt bele öt perc, a 
bősz sereg megszégyenülve rejtette 
kapáját a bokrok alá. hogy valaki I 
még rá ne tudja fogni, hogy kapával 
indult valamikor egy gyújtó léggömb ' 
ellen. A sereg visszavonult.

De mi az ? Mégis kitört a harc I 1 
Valóságos közelharc folyik a léggömb 
gumijáért az időközben előkerült kis
gyermekes anyák és a csendőrök kö
zött. De már sok madzag is hiány
zik. Valakinek nagyon éles volt a 
bicskája . . .

Drót is akad az égi ajándék fel- j 
szerelésében, de már az is földi gaz- ; 
dát kapott. A kovácssegéd az előbb ! 
még itt volt, de talán otthon hirtelen 
valami sürgős dolga akadt . . . So- I 
kan vannak, akiknek most hamar 
akadt otthon elintézetlen dolguk a 
helyszíni szemle után. Talán azért. 1 
hogy valami uj emlékei sürgősen el
helyezhessenek a lakóházuk hasznos 
tárgyai között. Hiába, emlék csak 
emlék. Érték csak érték. Ki hogy fog- I 
ja föl. Mindenesetre bizalomkeltőbb 
az előbbi. Igy vagyunk a levegőből 
lejött vándorral is. Mindenki szeretne 
valamit belőle emléknek. Kap is, 
szerez is mindenki. Az öreg Lajos I 
bácsi még az öngyújtóba is szerzett 
egy kis benzint. Most már megelége
dett mindenki, csak akik benzint 
kaptak öngyújtóikba azok félnek, hogy

Akárcsak a mindennapi kenyeret, takarékosan kell 
fogyasztanunk az értékes villamos áramot is. 
Elavult, legyengült körték haszontalanul pazarolják! 
Helyükbe takarékos, jobb világítás való :

Bár ezek

hátha mégse benzin volt. / 
a zsebükben felrobban, mégjobban ki
bővíti annak felső nyillását. No meg 
az öreg János bácsi lesi még mindig 
a leeresztett gömböt „mer aszongya, 
hogy ü e nem hiszi, hogy- abba a 
ludbaionba nem bujtattak bele valami j 
embert. Annak benn kő lennyi akár
ki mit mond." Megtapogatja. Hiába ' 
minden, az ember csak nem jött elő. 
Előkerült azonban a kőműves, akinek 
3 méter „spárga" kellenne a függő
ónjára. Minden hiába, nem kaphat 
már, elvitték mások előle. Minden
nek lába kelt már, csak a gumi és 
a tartály van még épen.
közül is az egyik jó lett volna eső
köpenynek a másik meg petróleum
kannának.

A csoda megtörtént. Elmúlt. Azóta 
az öngyújtókból újra kifogyott a ben
zin. A drótot elhasználták. A mad
zag uj gyarapodásra vár. De hiába 
lesik a jó domonkosfai öngyujtósok, 
drótosok, madzagszerzők az eget, uj 
égi jelenet nem érkezik, hasztalan 
várják. Lajos bátyánk pedig nagyot 
húz pipájából, kiereszti a bodor füs
töt, s nagyot sóhajtva mondja : „Kár. 
hogy több nem jön ! Sohasem égett 
olyan jól az öngyújtóm, mint azzal 
az égi benzinnel."

Szabó József tanító.
■ Ow

Hapnah-e fizetést az önkéntes 
honoédelmi munkaszolgálatra 

beosztott nők?
Az 1939-ben napvilágot látott tör

vény értelmében honvédelmi munka
szolgálatra beosztható minden 14—70 
életév közötti nő. Köztudomású, hogy 
ez a törvény azt is lehetővé teszi, 
hogy a női honvédelmi munkaszol
gálatra való jelentkezés önkéntes is 
lehet. Az önkéntes jelentkezés meg 
is indult. Ennek megszervezésénél

Aztán ha azonban felmerült az a kérdés, hogy 
_li 1. az önkéntes jelentkezők és a külön- 

| féle munkában beosztottak kapnak-e 
' illető munkahelyeiken fizetést. Erre 
vonatkozóan a Női Önkéntes Munka
szervezet Propaganda Osztályának, 
vezetője az alábbiakat közölte velünk.!

— Természetes, hogy a munka-f 
szolgálatra beosztott nők. bármilyen ; 
szakmában : kereskedői, mezőgazda
sági, közgazdasági, ipari, ápolónői, 
szellemi foglalkozásban nyerik elhe
lyezésüket, fizetést kapnak. Szóval: 
nem juttatást, hanem szakképzettsé
gének és munkateljesítményének meg
felelő, rendes fizetést. Mivel a női 
önkéntes honvédelmi munkaszolgá
latra jelentkezők a férfi munkaerőt 
legjobb tudásuk szerint helyettesítik 
és ezzel a magyar élet minden terén 
megakadályozzák, hogy a nemzet 
gazdasági és ezen keresztül a nem
zet idegbeli pozíciójában fennakadás, 
zavar támadhasson, — nyilvánvaló, 
hogy teljesítményükért ugyanolyan 
javadalmazásban részesülnek, mint a 
férfiak. Vannak azonban olyanok a 
jelentkezők között, akik semmiféle 
szakképzettséggel nem rendelkeznek. 
Ezeket a nőket, amennyiben önként 
jelentkeznek, mi képezzük ki. Azt a 
könnyítést is megadjuk, hogy minden 
jelentkező fizikumának, érdeklődésé
nek. egyéni rátermettségének megfe
lelő foglalkozási ágat tanulhasson ki 
Tudjuk, sokan vannak, akik a kikép
zési idő tartama alatt is rászorulnak 
némi támogatásra. Ezeket anyagi tá
mogatásban részesítjük. Le kell szö
geznünk még azt, hogy a jelentkezett, 
kiképzett és beosztott hölgyeknek 
esetleg néhány hétig várniok kell, 
amig kijelölt munkahelyeiket elfoglal
hatják. Tudniillik a női önkéntes 
munkaszervezet csak olyan munka
helyre osztja be szolgálattétel szem
pontjából az önkéntes munkát vállaló 
nőt, ahol férfi-munkaerő hiányzik.
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Ai afrikai francia gyarmatodon amerikai csapatok 
szállottak partra - a meg nem szállott francia te
rületekre német és olasz egységek vonultak be 

súlypontja a Földközi-tenger medencéjére tolódottA háború
Budapestről jelentik : November 6- 

,a \irradó éjszaka mintegy 80 hajó- 
i),il álló angol-amerikai karaván futott 

Gibraltárból a Földközi tengerre. 
A csapatszállító hajókat rendkívül 
erős angol-amerikai hadihajó flotta 
kisérte. 3 csatahajó. 5 repülőgépanya- 
hajó és nagyon sok nehéz, valamint 
könnyebb cirkáló volt a flottában. Az 
angol-amerikai flotta — a tengely lé- 
gihaderejének állandó támadásai 
közepette — nehézfegyverzettel, tan
kokkal és repülőgépekkel bőven fel
szerelt amerikai alakulatokat tett part
ra Algírban. Tuniszban, Oránban és 
a francia csapatok heves ellenállása 
ellenére megvetette a lábát. A harc 
még folyik, de az erőviszonyokat fi
gyelembe véve, biztosnak látszik a 
teljes angolszász győzelem a kislét- 
számu francia gyarmati csapatok 
felett.

A tengelyhatalmak 
gyors ellenintézkedései

A volt szövetséges gyarmatainak 
orv megtámadása az angolszászok

Junkers gépeken
német csapatokat szállítottak Tuniszba?

A Magyar Nemzet cimü fővárosi 
újság csütörtöki számában azt a szen
zációs hirt közli, hogy Tunisba. ahol 
a francia csapatok még ellenállának 
az amerikaiaknak,

91 üözsÉghcn rendez az idén magyar nyalni és nemzetnevelést 
tanfolyamot a IMninneni HépmMési Kirendeltség

Sehol sem vár talán nagyobb és 
nemzeti szempontból jelentősebb fela
dat az iskolánkivüli népművelésre, ' 
mint a Vas és Zala vármegyék déli 
részén felszabadított Muravidéken. — i 
A magyar szellem részesévé kell ten- i 
ni itt azt a falusi gazdaifjuságot, amely- i 
nek ősei egy évezred óta állottak [ 
megingathatatlanul a magyar nép ol
dalán és amelyet a jugoszláv propa
ganda néhol mégis meg tudott ingatni 
ősei hagyományának követelésében.

Az idei iskolánkivüli népművelési 
munka megindításakor kérdést intéz
tünk Titán József népművelési titkár
hoz azokról a szempontokról, amelye
ket az iskolánkivüli nevelés a felsza
badítás után következő második év
ben követ. A muráninneni népműve
lés vezetője kérdésünkre a követke
zőket válaszolta:

- A második munkaév küszöbén 
sem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy a Muravidéken az idegen meg
szállás mély nyomokat hagyott maga 
után és a megszállók ügyes megté
vesztő munkájukkal sok helyen ered
ményt is elértek. Nevelő feladatain
kat csak ügy oldhatjuk meg sikere
sen, ha tervszerű erkölcsi, szociális 
és nemzeti neveléssel a felnőtteket 

különösen pedig a megszállás 
alatt iskolázott korosztályokat, a ju
goszláv nevelés hatásaitól megszaba
dítjuk, majd érzésben és akaratban 
a magyarság számára visszanyerjük, 
hogy a szentistváni gondolat jegyé
ben újból öntudatos részesei legye
nek hazánknak.

— A lakosság egyre sűrűbben meg
nyilatkozó kívánságára a magyar nyel- 
vi és ncmzetnevelési tanfolyamokat 
ezidén minden olyan községben, 
amelyben iskola van, megszervezzük. 
Ott, ahol tanítónők vezetik a népmű
velést, a nőnevelési tanfolyamokat, 
amelyeknek főcélja a magyar zene, 
a magyar népdal, a magyar tánc nép

részéről azt a célt szolgálja, hogy ké
sőbbi időpontban megvessék lábukat 
a megnemszállott Franciaország Föld
közi-tengeri partjain és hátbatámad- 
ják Európát. Ezt a tengelyhatalmak 
nem nézhették tétlenül, ezért

német és olasz csapatok átlépték 
a compiegnei egyezményben meg
állapított demarkációs vonalat,

hogy a Földközi-tenger franciaországi 
partvidékét biztosítsák. Hitler egyidő- 
ben levelet intézett Pétain francia ál
lamfőhöz. amelyben megokolja a ten
gelyhatalmak lépését. Levelében hang
súlyozza, hogy

bízik abban, hogy a német had
sereg egy napon még a francia 
véderővel együtt védelmezi Eu
rópát.

Franciaország formailag tiltakozott a 
német átvonulás ellen, de nem állt 
ellen.

Csütörtök déli jelentés szerint a 
német csapatok már elérték a fran
cia tengerpartot.

Junkers csapatszállító repülőgé
peken német csapatok érkeztek, 

hogy a franciákkal vállvetve megaka
dályozzák az amerikaiakat hadicél
jaik elérésében. Habár megszoktuk 

szerüsitése a jugoszláv szellemben 
nevelt fiatalság körében. Nem fogjuk 
elhanyagolni ezidén sem a háziipari 
képzést és a gazdasági tanfolyamok 
kiszélesítéséről is gondoskodás történt.

— Az előttünk álló munkát néhány 
számadattal világosíthatom legjobban 
meg. E szerint 91 községben rende
zünk magyar nyelvi és nemzetneve
lési tanfolyamot 5460 óraszámmal. 
25 faluban kisgazdaképző tanfolyam 
lesz 1500 óraszámmal. 17 községben 
kézimunkatanfolyam 510 óraszámmal, 
25 községben kedélyképző tanfolyam 
690 óraszámmal, 11 községben házi
ipari tanfolyam 330 óraszámmal, 4 
községben gazdasági tanfolyam 60 
óraszámmal, 2 községben varró és 
főző tanfolyam 120 óraszámmal, 1 
községben pedig számolási és mérési 
tanfolyam lesz 30 óraszámmal. Mű
soros délutánok rendezését Í00 óra 
számmal, ismeretterjesztő és nemzet
politikai előadásokat pedig 380 óra
számmal tervezünk.

— Különösen Muraszombatban lesz 
élénk minden téren a népművelés 
munkája, ahol Németh Pál gimnázi
umi tanár és más tanügyi férfiak ve
zetésével igen gazdag műsort állítot
tunk össze a télre.

Így dolgozik az idén a Muravidék 
tanítósága a népművelési munka ke
retében azért, hogy a jugoszláv ura
lom káros hatásait kigyomlálja a 
vend nép leikéből.

S9B9RI9“rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMBATHELY - THÖKÖLY IMRE UTCA 71. - TELEFON: 10-68.
Legkitűnőbb italok ! Legpontosabb kiszolgálás 1

azt a háború folyamán, hogy a né
metek bámulatos gyorsasággal hoz
zák meg intézkedéseiket, ez a nagy
szerű szervezettségre valló gyors lé 
pés csodálattal tölt el bennünket.

Német magyarázat 
a jelenlegi helyzetről
Berlinből jelentik: A Német Távi

rati Iroda kommentátora szerint az 
amerikai lépés a tengelyt nem találta 
készületlenül és rövidesen meglepő 
események várhatók a folyamat
ban lévő ellenintézkedések során. A 
németek már régóta készen tartanak 
erőket a Földközi-tenger partvidéké
nek megszállására, igy tehát a mos
tani lépés egyik frontról sem vont el 
csapatokat 1

Rommel még kerüli 
az összecsapást

Az egyiptomi helyzetet jellemzi, hogy 
az angolok nagy áldozataiknak árán 

I sem értek még el eredményeket. Rom
mel mindezideig kitért az elöl, hogy 
seregeinek zömét harcba vesse. Az 
afrikai német páncélos hadsereg még | 
érintetlennek tekinthető 1

A szovjet fronton 
nagyjából megállapodott a helyzet. A 
téli időjárás végéig nem is várhatunk 
nagyobb hadmozdulatokat. A magyar 
csapatok a Don mentén átkelési kí
sérletet akadályoztak meg.

A francia tengeri haderő 
ellenáll

Vichyből jelentik csütörtökön dé- 
I lután : Toulonban tartott értekezletü
kön a francia tengeri haderő vezetői 
elhatározták, hogy a francia flotta 
ellenáll az angolszászok támadásának.

Tanitói kinevezések 
és áthelyezések

A Muravidéken a következő uj ta
nítónőket nevezték ki:

Németh Irén áll. helyettes ttónő 
Barkóé. Budai Mária Valéria áll. he
lyettes ttónő Murakirály, Szlamek 
Margit áll. ideigl. ttónő Bottornya, 
Ritter Erzsébet áll. helyettes ttónő Tüs- 
keszentgyörgy, Kiss Rozália Anna 
áll. helyettes ttónő Kismihályfalva, 
Szigeti Erzsébet áll. helyettes ttónő 
Törökudvar, Kovács Jánosné áll. ren
des ttónő. Ligetvár. Ruzsics Piroska 
áll helyettes ttónő Lendvarózsavölgy, 
Pécsek Károly áll. helyettes tanító 
Ottóháza, Papp Mária áll. helyettes 
ttónő Kotor, Horváth Józsefné Ben- 
kovics Erzsébet áll. id. rendes Mu
raszombat. Petrich Ida áll. id. rendes 
Felsőpálfa, Skergét Károly áll. id. 
rendes Gyanafa.

A kirendeltség területén a követ
kező áthelyezések történtek a közel
múltban : Gosztonyi Gizella áll. r. 
Légrádra, Hegyi Jánosné áll. helyettes 
(Érlakáról) Zalaujvárra, Choma Sán- 
dorné áll. r. (Alsólendva 11-ről) Alsó- 
lendva I-re. Novák Délinké áll. r. 
ttónő Kotorról, Csáktornyái polg. is
kolához.

— Esküvő. Szombaton este vezette 
oltárhoz a muraszombati evangélikus 
templomban Skodáik Ferenc, a Vend
vidéki Könyvnyomda betűszedője 
Schöck Ilonát, egy köztiszteletben álló, 
jó magyar iparos. Schöck Sámuel leá
nyát. Skodnik Ferencnek — aki a 
Muraszombat és Vidéke technikai elő
állításánál is állandóan közreműkö
dik — és feleségének a magunk ré
széről is sok boldogságot kívánunk 
esküvőjük alkalmából. Azt kívánjuk, 
hogy ez a házasság legyen olyan bol
dog, mint amilyent inteligens, szorgal
mas és becsületes betűszedőnk meg
érdemel.

— Körmendi Sándor vármegyei 
irodakezelőt a muraszombati főszol- 
gabirósághoz helyezte át Szombat
helyről az alispán.

— Pénteken délután választmányi 
ülés lesz a kaszinóban. A választ
mányi ülés az őszi, illetve téli kaszi
nó-élet megindulását vezeti be.

Gyomorbajos! - Vesebajos!
Tartson ivókúrátI

A természetes szénsavas

PETÁNCI
— GYÓGYVÍZ SS

ÜDÍT — GYÓGYÍT
Főraktár! MURASZOMBAT

TELEFON 68.

— November 16-ig lehet jelent
kezni az esti kereskedelmi tan
folyamra. Mint már több Ízben be
számoltunk róla, a muraszombati áll. 
kereskedelmi iskolában az ősz és a 
tél folyamán 6 hónapos esti keres
kedelmi tanfolyamot rendeznek ele
gendő számú jelentkező esetén. A 
tanfolyamon gyorsírást, magyar köny
velést. kereskedelmi kalkulációt stb. 
adnak elő és a hallgatók végbizonyít
ványt kapnak vizsga után. A keres
kedelmi tanfolyamra a jelentkezés 
határidejét november 16-ig meghosz- 
szabbitották.

— Hétfőn és pénteken gyakorol
nak a VMKE énekkarának tagjai. 
A Vendvidéki Közművelődési Egye
sület magyar énekkara újabban hét
főn és pénteken este fél 8 órai kez
dettel tartja az énekpróbákat. A mun
ka szépen halad, csak férfiakban van 
az énekkarnak hiánya.

— Meghívó. Mura Sport Egylet 
ezennel tisztelettel meghívja tagjait az 
1942. évi november hó 28.-án, szom
baton este ’/a8 órakor a Bánfi-vendég- 
lőben levő egyesület helyiségében tar
tandó rendkívüli közgyűlésére. A köz
gyűlés tárgysorozata a m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 242.000/ 
1942 V. M. K. sz. rendelete értelmé
ben az alapszabályok átalakítása.

VÁROSI MOZI
MURASZOMBAT

Előadások:
november 14.-én, szombaton 19 30 ó. 

november 15.-én. vasárnap 11.15 ó.
15 órakor
17 órakor 

és 19.30 ó.
november 16.-án, hétfőn 19.30 ó.

7 SZILVAFA
Zenés magyar vígjáték I — Főszereplők: Túrái 
Ida. Csorlos Gyula. Szilassy László. Kiss Ma

nyi. Vaszary Piroska. Bilicsi, Makláry stb.

Következő műsor:

Láthatatlan asszony
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KÖZPONTI MOZI
DITTRICH. MURASZOMBAT

november 14.-én. szombaton 5 és V28 ó. 
november 15.-én. vasárnap 3, 5, és V28 ó.

ELKÉSET LEVÉL
Főszereplők: Szörényi Éva. Uray Tivadar. 

Feleky Sári stb.

november 16.-án. hétfőn V28 ó.
november 17.-én. kedden V28 ó. 

november 18.-én, szerdán 5 és '28 ó.

REPÜLŐ KALÓZOK
Főszereplők: Kent Taylor, Rochele Hudson.
és KONGÓ A FEKETE EXTÁZ1S 

II. RÉSZE

— Halálos szerencsétlenség ért 
egy cserföldi öregasszonyt. Az al
sólendvai adóhivatal előtt halálos sze
rencsétlenség történt. A lendvai hegy
ről kocsival jött le Horváth Ottó cser
földi földműves. A szekéren ültek 
anyja, özv. Horváth Istvánná és fe
lesége. Horváth lovai egy motorke
rékpár zajától megvadúltak és elra
gadták a szekeret. A két nő leesett 
és özv. Horváth Istvánná nyakcsigo
lyáját törte. Sérülésébe belehalt. S.D.

— Bünügy lett a vendvidéki al
mavásárlásból. Németh János zala- 
koppányi bor- és gyümölcsügynök. 
Sántha János nagykanizsai gyümölcs
kereskedő és felesége csalással vá- 
doltan állottak a törvényszék egyes- 
birája előtt, az volt ellenük a vád. 
hogy megvásárolták és elszállították 
a Skerlák Ferenc és Kücsán Péter 
által megbízásukból összegyűjtött al
mákat, de nem fizették ki, noha erre 
Skerláknak és Kücsánnak is határo
zott ígéretet tettek. Németh ellen egy 
másik bűncselekményből kifolyólag 
is vádat emelt az ügyészség, mert a 
saját borát megvételre kínálta, el is 
adta, előleget is vett fel rá, mikor 
azonban a vevő jelentkezett, hogy a 
bort elszálitsa, kiderült, hogy Német
nek nincs is bora. Több tanú és a 
sértettek kihallgatása után bűnösnek 
mondta ki a bíróság csalás vétségé
ben s ezért 3 hónapi fogházra ítélte, 
de az ítélet végrekajtását háromévi 
próbaidőre felfüggesztette. Némethet 
a péterhegyi almavásárlás ügyében 
felmentette, de a másik ügyben csa
lás vétsége miatt 1 hónapi fogházra 
ítélte, amelyet az előzetes letartózta
tással kitöltöttnek vett. Sántha János
nál az ellene emelt vád alól a bíró
ság felmentette. Az ítélet jogerős.

— Szappan megtakarítására ki- j 
válóan alkalmas a Haidekker-féle 
„Holló" védjegyű terpentines kéztisz- 
titópor, a százéves gyár kiváló szere, 
ami a különösen az erősen beszeny- 
nyezett munkáskezeket tökéletesen 
tisztára mossa, e célra tehát jobb, mint 
a szappan. A mai szappanhiány mel
lett egyetlen háztartásban, műhelyben, 
irodában sem szabad a Hollópornak 
hiányozni. Csak a fekete „Hollóvar' 
és a Haidekker névvel valódi. Min
den üzletben kapható. Kereskedők 
részére szállítja: Haidekker Pál Gőz- 
szappangyár rt. Kaposvár. Ugyanott 
szappanok és mosószerek is megren
delhetők. ’•

— A muraszombati gimnázium a 
népi gondolatot ápoló kevés iskola 
között. Az Országos Középiskolai 
Tanáregyesületi Közlönyben érdekes 
cikk jelent meg dr. Kassai Ernő tol
lából „A népi gondolatok hódítása a 
gimnáziumokban" címmel. Az érteke
zés szerzője beszámol arról az örven
detes jelenségről, amely a középisko
lákban néhány év óta mutatkozik : 
a népi gondolat térhódításáról, a nép
pel való kapcsolatok kimélyitésére 
szolgáló törekvésekről. Ezután 27 
gimnáziumot sorol fel az ország terü
letéről, amely iskolák a magyar népi 
gondolatot magukévá tették. Vasme-

1

I gyei iskola is szerepel a felsorollak
1 között, a muraszombati állami gim
názium. Itl Bálint Béla (anár hozta 
létre sok nehézség leküzdése után a 
„Magyarságtudományi Kört", amely
nek keretében — mint dr. Kassai be
számolójában olvassuk — az Őrvidék, 
hetes. Göcsej és a Vendvidék törté
nelmi múltját, a magyarság néprajzi 
foltjait, a népszokásokat, népviselete
ket. a magyar irodalom népi gyökereit 
kutatják, feltárják a magyar népmű
vészet helyi emlékeit. Gyűjtöttek táj
szavakat, szállóigéket, közmondáso
kat. népmeséket, népballadákat. A 
tanár egyesületi közlöny cikke Bálint 
Bélától idézetet is közöl, amely rámu
tat a végzendő munkára : „ . , . Leg
főbb vezető gondolatunk a magyar 
öntudat és a magyar valóságérzék 
fejlesztése, mindannak szerető és kész- 
ségos felkarolása, ami magyarságun
kat kiteljesitheti, felemelheti, rendít
hetetlenné teheti. Úgy érezzük, hogy 
ezekben a súlyos időkben éppen itt, 
az ország délnyugati végvárában kü
lönösképpen szükség van ilyen szak
osztályra ..."

ÖTVEN ÉVES A RÉTHY-féle 
PEMETEFŰ CUKORKA — 130 éves 
a Réthy gyógyszertár Békéscsabán

E jelentős két évforduló alkalmából 
látogatást tettünk az országos hirü 
békéscsabai vállalatnál, hogy lássuk, 
miként készül a világhíres pemetefű- ■ 
cukorka, mely nemcsak a Réthy gyár. : 
de Békéscsaba nevét is ismertté telte 
az egész világon.

A főnöki irodában vitéz Réthy Béla 
fogad bennünket és nagy elfoglaltsá
ga mellett is időt szakit számunkra 
és tájékoztat bennünket a gyár tör
ténetéről.

Ötven évvel ezelőtt — mondja vi-! 
téz Réthy Béla — 1892.-ben jutott 
Edesatyánknak. néhai Réthy Béla a 
„Sas" gyógyszertár akkori bérlőjének, 
később tulajdonosának az a gondo
lata. hogy a kesernyés pemetefűből 
jóízű gyógycukorkát készítsen.

Sok kísérletezés után ez végre si
kerűit is és már a miléniumi kiállítá
son nagy sikere volt a Réthy féle 
pemetefű cukorkának. Itt részesült el- 
sőizben kitüntetésben. Készítményei- . 
nek hírneve ezután rohamosan terjedt 
és őszintén el kell ismernünk, hogy 
nem utolsósorban az úttörő módon 
alkalmazott reklámozás révén. A jó- 
hirü gyártmányok száma is évről-évre 
nőtt és mind sokoldalúbb lett a ter
melés. A világháború alatt természe
tesen volt némi visszsesés, sőt átme
netileg a gyártás szünetelt is, a hábo
rú után azonban a csonka ország 
szükebb keretein belül is, szépen fej
lődött tovább a gyár, mig most a 
Felvidék. Kárpátalja és a Délvidék , 
visszatérése után a gyár újra a pro
speritás legmagasabb fokát érte el.

A gyártelep megtekintése alkalmá
ból a gyár legrégibb osztályán a cu
korkafőző teremben találkozunk a 
gyárban folyó egészséges termelő mun
kával. Éppen a világhíres pemetefű
cukorkát készítik, itt készül a kedvelt 
Törökőr és itt főzik hatalmas üstök
ben a különféle gyógycukorkákat és 
kitűnő gyümölcskarameliákat, mentol
drazsékat és a többieket, amelyek mind 
elismerést szereztek a Réthy névnek.

A legpedánsabb tisztaság és higié
nia. a legmodernebb gépek jellemzik 
ennek a világszerte ismert gyárválla
latnak készítményeit.

A vezetés ma is a Réthy csalás 
kezében van, a munkában az alapí
tónak fiai cs unokája vesznek részt 
és miután a „Sas" gyógyszertár is 
idén ünnepli fennállásának 13O.-ik év- | 
fordulóját igy kettős jubileumhoz ér
kezett az idén a Réthy cég, amely
nek hírnevét a mindnyájunk kedvenc 
pemetefücukorkája indította útnak fél
évszázaddal ezelőtt.

Nemika szoldacsija ide szkouz Francije 
prouti szredozemszteomi mourji 

Vichyszki kormány sze preszell v Páris
Vsze tou je kontra prouti onomi, ka 
szó amerikanci prisli v Aíriko. Hitler 
je tou szvoje nakanejnye v dugom 
píszmi razlozso Petain marsali. ki je 
tüdi na tou privolo. Petain je scse 
dodao, ka ta sze obá národa, szkíip- 
no z ramov kre rame bránila prouti 
nepriátelam. Francuszki kormány v 
Vichyji pa sze preszeli v Páris.

Kak drügi nájznamenitejsi dogou- 
dek tóga kédna je tou, ka je nemska 
vojszka v szrejdo na francuskom 
piejksztoupila demarkácijszko linio i 
prisla szkouz nezaszedene Francije 
do Szredozemszkoga mourja prouti 
véksim francuskim morszkim priszta- 
niscsam. Taljanszka szoldacsija pa 
je té csasz zaszela sziget Korziko.

11

SPORT
Csodálatos küzdelemben, tölényesen 
verte a Mura a Haladást! - NB. Itt. 

színvonalán mozgott a mérkőzés.

MURA S. E. — HALADÁS 4:2 (0:1)
Vezette: Vadász (Győr).
Nagyon kellemes futballidőben, igazán 

szépszámú közönség előtt vágta ki a re
zet a Mura! Könnyedén verte azt a Ha
ladást, amelyben egy egész sor olyan játé
kos szerepelt, akik már NB. I. és II. mér
kőzéseken szerepeltek a Haladás I.-ső csa
patában. (Büki, Szalay, Lipovics, Tóth, 
Ujváry, Molnár.)

Mindezek előrebocsátása után, többre 
kell, hogy értékeljük a Mura teljesítményét, 
amely nem csak a számszeriiséget tekintve, 
hanem magát a játékot nézve is, egyi
ke a Mura fennállása öta kivívott „leg- 

I szebb és legizgalmasabb győzelmeknek". 
1 Olyan gólokat, amilyeneket ezen a mérkő
zésen látott a közönség, kis csapatoknál 
csak minden „szökő" évben lehet látni. 
Pesten az ilyen gólokról oldalakat ir a 
„Nemzeti Sport!" Igy tehát nem túlozunk, 
ha azt állítjuk, hogy „nagyon boldog" 
volt az a pár száz néző, aki kinnt volt a 
mérkőzésen.

No de menjünk sorjába ! . . . A mérkő
zés állandó Mura támadásokkal indult, en
nek ellenére egy védelmi hibából a Hala
dás Tóth révén vezetést szerzett. (1:0). A 
Mura rákapcsol, de csatársorának nem 
megy a góllövés. A Mura már 8 szögle
tet rúg, gól azonban — nem születik.

A második félidőben erősen belefekszik 
a Mura a küzdelembe, de támadásait most 
sem kiséri szerencse. Az első negyed órá
ban „egy szezonra való gólhelyzetet hagy 
ki a Mura". Ráadásul a pályán tanyázó 
Mura hátvédektől a 14-ik percben Molnár 
elfut és gólt lő. Már 2:0-ra vezet a Hala
dás. De ami késik, az nem múlik. Jön a 
Mura. Támadást támadás után vezet. így 
a 18 percben szabadrúgás kb. 20 méter
ről Haladás ellen. Gerencsér fut neki 
a labdának, és a sorfal fölött a fel
ső sarokkapufa alsó éléről a hálóba 
vágódó bombagólt lő. (2:1)! Tovább 
rohamoz a Mura. A 23-ik percben Ku- 
konya, Sárközi-Külics a labda útja 
és Külics lábáról védhetetlenül száll 
a jobb felső sarokba a bőr. (2:2)!

(Jó jelenetnek vagyunk tanúi. Siftár Pista 
bátyánk vezetésével pár drukker megro
hanja Valent dr.-t, a csapat szaktanácsadó
ját, hogy rendelje vissza a csapatot a vé
delembe, hogy legalább az „egy pont biz
tos legyen !“ Csak ennyit hallunk. „Uraim 
nyugalom! Most már nyerünk! Nem 
veszthetünk!)

A Mura nagyszerű lelkesedéssel játszik 
a közönség feláll a helyéről, úgy buzdít. 
A 30-ik percben járunk. Szabadni- 

Stiván Ernő,
Muraszombat

HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék

■
 stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK

a legrövidebb időn belül szállíthatók.

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszerelés. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.

gás a Haladás ellen kb. 30 méterről 
Újra Gerencsér áll neki a labdának 
és lábáról bődületes lövéssel a labda 
a bal kapufa belső élére, onnét a 
hálóba vágódik. 3:2 a Mura javára! 
Leírhatatlan az öröm ! Ismeretlen emberek 
ugrálnak egymás nyakába. A gyerekek ka
lapjukat hajigálják. A Mura pedig szár
nyakat kap. Leraciirozza a Haladást a 
pályáról! A 40-ik percben Zelkó be
húzódik középre, csetlik-botlik. Egy 
hatalmas ordítást hallunk »Szurd . 
rá!« Zelkó vagy 25 méterről meg- 
szúrja a bőrt, — az mint a nagy 
könyvbe meg van írva, a jobb ka 
pufa éléről védhetetlenül vágódik 
Büki hálójába. 4:2 ! ! !

Rövid pár perces Haladás támadás után 
vége a mérkőzésnek, amely minden tekin
tetben a szezon legizgalmasabb és legszebb 
mérkőzése volt.

A csapat nagyszerűen játszott, egytől 
egyig mindenkit dicséret illet. A dicseret 
nem csak a szép, hanem a durvaságmen
tes sportszerű játéknak is szol.

A Mura összeállítása a következő volt: 
Jandl — Kolossá, Erdősi — Deskovits I, 
Gerencsér, Cságrán — Zelkó, Kcrcsmár, 
Kukanja, Sárközi, Kűlics.

A Mura megerősítette az V.-ik helyét 
tabellán!
Fiuk! Csak igy tovább . . . (—ént).

a

Dolincsar, Mőrcsar, Gcricsánec 
Hangoztatja réges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

Finom badacsonyi és egyéb balato11- 
melléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bornagykereskedőnél — Kissxombat.

S1NGER
VARRÓGÉPET

NEMECZTÖL.

Ftni/hepezíjgép,
szabad kézből

dó. Amerikai gyártmány, balos lencse. — 
Cím a kiadóhivatalban.

műszaki nagykeresdedés
Telefon 39.
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Od kédna do kédna
Preminouc.sega kédna nájzname- 

nitejsi dogoudek je tou. ka je ame- 
•ikanszka szoldacsija v Afriki na szü- 
., zenilo piisla i zaszejla váras Al
in Órán i eden tao Marokója. Tani 
nodoucsa francuska szoldacsija sze 

, krátkom prászkanyi prejkdála. 
, ainoga Darlan admirálisa szó pa 

ibi'i amerikanci. Cejlo nakanejnye 
v.nerikancov je v tóm bilou. ka szó 
. seli z pomocsjouv degaullistov, t.

, jdnikov francuzov edno velko 
,,!,ericio napraviti po cejlom aírikan- 
zkom imányi francuzov. Drügi cio 

... pa pá tou. ka naj Francuski or- 
.Z;K vkrajodrejzse od nyegovi kolo- 
-p i ga naj v szlabejsi sztan posztá- 
v: ár je Petain kre nemeov sztoupo.

Na tou je Hitler velki gues drzsao 
i gyülejsi národr.o szocialiszticsno- 

ga párta v Müncheni. Pravo je. ka 
-'ze je neprijátel nej szpremejno. ár 
zvüna i znoulia pravzaprav medná- 
rodr.a zsidovsztvo sztoji. Anglo-szászi 
szó naj zagvűsani. ka oni zsitkamo- 
goucsnoszt europszki národov nedo 
nogli vecs krátiti. z Europe sze pa 
morejo vszi zsidovje odsztrániti. Vou- 
csi nam mecseio, ka szmo malo do- 
szégnoli. Mi dobro známo. ka szol
dacsija náredi v Kaukázusi sztoji, ka 
nase podmorr.ice na vszej vodáj po- 
táplajo angleske hajouve. Japán szi

típusok

raktárról ./állíthatók

Díjmentes
bemutatás

STIVÁN ERNŐ
rádió, sport és fényképészeti 

cikkek kereskedése; MURASZOMBAT. TELEFON 39
PHILIPS. SIEMENS 
STANDARD. ORION. EKA

Kováts Károly óva

Jonny
, Nigdár prvlé szem nej premisláva- 
d a>i má düso, ali nej, dokecs je 
Jonny nej prisao v naso hizso.

Jonny je bio prelejpi Angora-má-
• seszt kédnov sztár, gda szem 

jda prineszla domou. Zaprva sze niti 
nalo nej loucso od drüge navádne 
■'aácske. spilao sze je, lovio misi, vsze 
^trumfle mi je sztrgao gdekoli je do 
n>i prisao. Vkradno je vsze, rávno 
ok kak nyegovi kmécski pajdásje, 

ali oio je pri vszem tóm nácsisi, kak 
drügi. V nyegovom oponásanyi, v gi- 
oanyi, v poglédi je bila zvisenoszt i 
gizdoszt. Hüdoben je bio, ali vszi 
szmo ga radi meli.

Ali po csaszi sze je szpremejno. 
Lejpo velko tejlo z szrebrno-szivov 
oundov je gibao pomali, gizdávo, 
vszake grdosztije sze je szkrbno og- 
no. Vecs je nej hodo z kmecskimi 
mácskami okouli, szám je osztao.

Miva dvá szva dobriva pajdása 
grátala. Vidla szem, ka je prevecs 
inteligenten i szem sze doszta briga- 
la za nyega. Doszta máié künste sze 
je návcso. znao je prosziti kak pesz, 
tácsko je dávao i rád sze je szkrivao 
z nami kak málo dejte. Ali vsze tou 
je napravo, szamo gda je nyerni vo- 
la bila, nigdár pa nej, cse szmo nye
rni veldi.

Cse szem szedejla pri knigaj, ali 
szem kaj piszala. je szedő na roubi 

je pa velko imánye z velkim bogász- 
tvom szpravo. Ka oni kak postüjejo 
juse národov. sze nájbole vidi z Roo- 
seveltovoga gangszter-tempója. steri 
néma pára. Lejko szó pa vszi pri- 
právleni, ka Nemei i moucs náredi 
právoga hipa drapnejo dőli neprijáte- 
la. Nadale je pravo. ka vsze zláto 
Amerike vküper je nej telko vrejdno. 
kak 10 nemski fabrik za szintéticsni 
gumi. Pravo je tüdi. csi de telko vra- 
gouu na szvejti, kak csrejpov nasztre- 
jaj, sze ji nemski národ tüdi ne zboji.

Na ruszoszkom fronti szó véksi 
boji tekli za pár bregouv med Novo- 
roszijszkom i Tuapsze. Tüdi kre Te
rek vodine szó scseli Ruszi pri Moz- 
dok várasi z véksov mocsjouv napá- 
dati, vendar sze nyim je poneszre- 
csilo, ár szó nyim razbili eden ezred 
konyenice i tankovszko divizijo. Pri 
Sztálingrádi je vékse sturmanye bilou. 
Na szrednyem i szevernom táli írón- j 
ta szó nasi eropláni bombardejrali . 
teréne i zselezniske állomása, kak ' 
tüdi zseleznice. Tak na példo Torpez 
állomás je popunoma porüseni.

Krétai giászi
— Dr. Harangozó Ferenc esperes- 

piebánosa v Csendlaki v szlűzsbo 
vpalajo decembra 8-ga.

— V Bodóhegyi de novembra 15- 
ga evangelicsanszka gmajna szvetíla 
150 lejt, ka sze je cérkev nasztávila. 
Na toj ouszvetnoszti ta predgala i 
rejcs bozso glászila Luthár Ádám z 
Battyánda i Kováts Károly dühovnik 
z Felsőcsalogánya.

— Czombos János f. Zsaloszten 
glász sze je razneszo té dni po nasoj 
krajini. da je na fronti kre Doné szpad- 
no za domovino vrejli vucsitel z Pe- 
tesháze Czombos János rezervni zász
lós v nájlepsi lejtaj szvojega zsítka.

— Kurzusi za vogrszki jezik. Gori 
sze pozávajo vszi oni. ki szó za csa- 
sza jugoszlávszkoga vládanya hodiii 
v soulo, pa szó nej meii prilike sze 
vogrszki navesiti, sze naj kemprvlé 
zglászijo pri solszkom ravnitelsztvi 
szvoje soule, ka do hodiii na kurzus 
vogrszkoga jezika. Vszi tej kurzusi 
do k senki i sze na konci vszaksemi 
dá szvedocsansztvo. Vöponücajte tou 
vugodno priliko 1 

piszálnoga sztola i me je pazlivo glé- 
dao. Ednouk szem ga na glász pitala : 
„Jonny, ka miszlis?" Pozábila szem, 
ka je sztvár, tak csedno me je glé- 
dao. Nyegove velke öcsi szó sze raz- 
sirile, kak da bi sze scseo naszme- 
játi mojemi pitanyi. Vcsászi szem sze 
ga bojála. ali potom sze je pa duge 
dni lepou oponásao.

Meli szmo tisztoga csasza tüdi fti- 
csa, kanárija. Nino nyerni je bilou 
imé. Cejli dén je popejvao, szvojo 
málo zsuto grlo je napinyávao i cejla 
hizsa je puna bila nyegove peszmi. 
Rád je vö sou iz szvoje klonye, rád 
je hodo po hizsi, naklükao jáboka, 
pobérao drtinice i pálik popejvao i 
sze veszelio zsivlenyi. Mi szmo sze 
szkrbeli za nyega, ka bou. cse ga 
Jonny na pamet vzeme. Ob prvim 
szta sze szrécsala Jonny i Nino, gda 
szmo vszi navzoucsi bili. Jonny je 
manyászti lezsao na szvilenom van- 
kisi i glédao v toplo szunce. Ninoje 
prisao iz szvoje klonye, párkrát pre- 
letao hizso, te sze je pa vszeo na 
tiszti vankis, na sterom je Jonny le
zsao. Scseo je popejvati, te je escse 
opazo tou velko zsivál, glász nyerni 
je zasztano, sztrasen sztráj sze je po- 
kázao v nyegovi szvekli ocsáj i trdi 
je szedő na meszti. Jonny ga je opa
zo, szamo za hip sze je vuzsgao v 
nyegovom poglédi divji ogen bestije, 
ali vcsaszi je minő. Pomali sze je 
priblizsao k fticsi, malo ga je posno- 
vao, pa sze nazáj vlégao na szvojo

— V Alsószentbenedeki je na- 
nouvo suszteré] oudpro Kalamár La
jos sujszterszki májszter. Dela prvi- ’ 
kiász obüteo i vsze popravila szpu- 
nyáva po jáko szolidnoj ceni.

— Bakancsi za delavce. V krát
kom csaszi sze za delavce 300.000 
párov mocsni bakancsov raztála. Cej- 
na za vszaksi pár de 32 pengő 34 
fillerov.

— Kelko meszá sze lejko posle 
po posti ? Minisztersztvo za preszkr
bo národa i minisztersztvo za trzstvo 
szta vönapravila, ka sze po posti v 
pakaj na eden átresz dnévno nájvecs 
10 kil friskoga meszá lejko posle.

— 200.000 zsenszek sze je szamo- 
volno priglászilo za honvédszko delo. 
Té zsenszke. stere do notrivtálane k 
vszefelé deli, dobijo plácso.

Zádnyi sárvédő na biciklini za 
csasza zakmicsenyá more biti v du- 
zsini 20 cm-rov na bejlo pofáiban!.

— Zakmicsenyé sze zacsne ob 
11-oj vöri. Csi bi pa zrácsni alárm 
naznanili. sze vcsaszi more zakmicsiti.

V Pápi na kmécskoj souli do 
mejszeca decembra i januára obdr- 
zsáni 10 dnévni kurzusi za obravná- 
vanye trávnikov i pásnikov. Kurzusi 
do ksenki i vszaksi dobi ksenki la
kás i hráno. Sto kolicskáj zná vogr
szki. naj sze z píszmov, stero z ed- 
nim valá kak prosnya, obrné na: M. 
kir. Mezőgazeasági Szakiskola Pápa. 
Poszlati sze pa more tüdi 5 pengőv 
kaucie, stere pejneze pa na konci 
nazáj dobi.

meszto. Nino je presztraseni prileto 
na mojo rokou, cejlo málo tejlo je 
trepetalo, gládila i mirila szem ga.

Za pár dni szta Jonny i Nino do
briva pajdása grátala. Nino sze je 
nej vecs bojao. Vküper szta szedela 
na szvilenom vankisi. Jonny sze je 
spilao z nyegovim pérjom, mi szmo 
sze vecs nej szkrbeli za nyega.

Prisla je velka tragédija. Na sztouli 
szem mejla lejpo drágo kupico za 
koríné, lejpe rouzse szó bilé v nyej. 
Jonny je bio cejli dén szlabe voule. 
Vsze tou je delao, ka bi nej szmeo. 
Drázsdzso me je, gde je mogao. Znao 
je dobro, ka neszmej na szto szko- 
csiti, ali tüdi tou je vcsino. Szkocso 
je, obrno kupico, voda sze je razle- 
jála i kupica je szpádnola doj z szto
la i sze sztrla. V cseméraj szem ga 
zbijla. Te sze je zacsnolo nase ne- 
prijátelsztvo. Szrdo sze je, vecs nej 
bougao, vecs nej poszlüsao, cse szem 
zvála. Glédao me je z groznim bej- 
szom i je divje zaszikao, cse szem 
prouti nyerni sla. Püsztila szem ga 
pri méri. Vecskrát szem sze spilala 
z fticsom, steri mi je plácsao mojo 
szkrb z velkov lübéznosztjov.

Sla szem ednouk zadvecsara v ogra- 
csek. Na okni je szedő Nino. Zgu- 
csávala szem sze z nyim, na Jonnyja 
szem csiszta pozábila. Sla szem na
záj v hizso i gda szem odprla dveri, 
je Jonny zse szedő na okni i bejle 
osztre zobé je rávno zaszádo v Ni- 
nojov sinyek. Szkricsim i szkocsim k

— Nouvi pétpengőski szrebrni 
pejnezi szó vödáni, stere je vszaksi 
duzsen szprejéti.

— Plácso nasim honvédam szó 
na duplisko zdignoli gori.

— Váras Budapest 38.000 projni- 
kov dá krmiti v Nagytétényi. V takso- 
formo sze scsé váras zagvüsati z 
masztjouv.
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Bár gazdag lahetnéit | 
SlIIIM

— gazdag lehetnék — mondja 
vágyakozva sok ember. Ez 
a vágya már a közeljövő
ben teljesülhet, ha egy há
rom vagy másfélpengös ál
lamsorsjegyet vásárol. 
A húzás már

dscembBr V-én lesz.
Főnyeremény: !

40.000.- AR P.
További nyeremények :

P 20.000.—, P 10.000.—, két
szer P 5.000.— négyszer P 
2.500 —, hatszor P 2.000.—. 
harmincháromszor P 1.000.-, 

stb., stb., stb. í

— Na Vépi sze novembra 20-ga 
velka fabrika za spiritusz odpré, gde 
do na leto okouli 1000 hl spiritusza 
delali. Fabriko je goriposztavo gróf 
Erdődy.

okni ali Jonny je z fticsom vréd po- 
begno szkouz okna v ogracsek. Escse 
ednouk sze je obrno i me pogledno. 
Jaz szem pa sztála pri práznoj klo- 
nyi i sze zajoukala.

Komaj vecsér je priso Jonny do
mou, dobre voule i neduzsen, velko 
podgan mi je prineszao pred nogé. 
Nej szem sze vecs vüpala ga kasti- 
gati ali tüdi vecs sze nej brigala za 
nyega. Doubo je szvojo hráno i v 
hizso szem ga vecs nej püsztila. Csü- 
to je, ka je grátao izvrzsenec. Tuzsen 
je hodo okouli i propádao je. Vcsá
szi ga je vecs dni nej bilou domou. 
Gda je prisao, je szprázno szklejcsi- 
co i pá odisao. Zgoudilo sze je, ka 
ga je eden keden dni nej bilou. Gda 
je prisao, je vesz zamázani bio, vkü
per potégnyeni je hodo kak izsztrádana 
zvirina. Bundo je meo raztrgano, kr- 
vavio je, ranyeni je bio i razgrizseni. 
V künyo sze je privleko, k mlejki je 
sou i szprázno je szklejcsico. Te szi je 
vlégao v kout i od velke bolecsine 
je zatulo. Szmilüvao sze mi je, vszig
dár me je glédao, kak da bi me pro- 
szo pomoucs. Pár dni sze je escse 
vlácso okouli i potom szem ga z ed- 
nim revolverszkim sztrelom resila 
vszega trplenya.

Tou málo zgodbo szem záto napi- 
szala, ár je Jonny nácsisi mécsek 
bio, kak pa drüge zsiváli.
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Po szvejti
Dvajszti lejtnico fasizmusa szó po 

cejlom Taljanszkom országi szvetili.
Roosevelt prezident i Hull minisz

ter za zvünásnye poszle szta po- 
zdrávni grafer poszlala Kalinini, v ste
rom pozdrávlata Szovjetszko Unió.

Nedics szrbszki miniszterelnök je 
szvoj kormány nanouvo posztavo vkü
per. Nouve kotrige kormánya szó Di- 
nics, Nedelkovics, Veszelinovics i Do- 
bronavljovics.

Ki je 65 jezér csemérni kács 
szpoklo. Pouleg Pilsena zsivé eden 
65 lejt sztár cslovik, ki szebé za kács- 
jega gyágra imenüje. Dén za dnévom 
hódi po gouscsi i szamo csemérne 
kacsé kole. Vcsászi na dén 60 viper 
bűje. Právi, ka je zse v szvojem zsit- 
ki 65.000 viper bujo ali zsive zgrabo. 
Té nevarne sztvari szó ga zse vecs- 
krát vjele ali nyerni vsze tou nikaj 
nej skoudilo. ár je nyegovo tejlo za
volo vnougoga kácsjega cseméra 
immunisko grátalo.

PORCELÁN 
ÜVEG 
KERAMIKA 
ILLATSZEREK 
MELLTÜK

PORCELÁN 
GLAZSOVINA 
KERAMIKA 
D1SÉCSE VODE 
BROSI

nagy választék
ban és olcson

v velkom pre- 
béranyi i fái

Zrim József
Muraszombat, Horthy Miklós ut 6.

Zsájfa prouti náseci. V Nemskom 
országi szó dobro i fái vrásztvo najsli 
gori prouti náseci. Nouszne lüknyice 
znoutra od poudrügi do dvá centi- 
metra notrizribajo z zsájfov, stera vni- 
csi násecove klice. Pomága tou tüdi, I 
csi je zse násec vövdaro ár sze klice 
nedo mogle dalé síriti.

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

Szász István, Muraszombat Lendva u. 21.

TÜZOLTÖEGYLETEK di nam trbej 90 dejk zsgánoga váp-
fíaVfalmÓiHtt I Mindenféle tűzoltó ngyeimepei ruhózati cikk, gom-

bök jelvények, váll
szalag slb. 
rezhetö

besze-

SIFTÁR KÁROLY 
cégnél Muraszombatban.

j

Sto má pravico do senka 10 
pengovadhatasztrálisfiogaplliga?

Zavolo zvünrédni prilik v bojnszkom 
csaszi sze tüdi polszko delo z véksov 
tezsávov szpunváva. Tou valá celou 
za vesznice, odkec szó moski zvék- 
sega tála k szoldákom pozváni. Pol
szko delo pa more biti rédno i prá- 
voga hipa vcsinyeno, ár je tou or- 
szacsko dugoványe. Tou pa nikomi 
nej trbej tolmacsiji, ka v jeszéni glo- 
boko zorána i poprásena nyiva prejk 
zime vékso rezervo vlage naberé v 
szébe i na szprotolejtje kastécs po- 
szejamo ali poszadimo v nyou, lepse 
raszté i szüsavo bole vötrpi. Mraz pa 
razvrzse prejk zime lüdi nájbole mo
csen lapor ali kaksokoli tesko zem- 
lou. Od vnozsino zemelszki bakterij 
pa. stere sze szamo v zgornyem táli 
zoráne zemlé nájlezsej povnozsijo, 
pa niti gúcsali nemo.

Záto je grüntnomi vérti na velko 
lehkouto jeszénszko globoko oránye. 
Nas kormány je po 10 pengőv sen- 
ka zagvüsao od kát. plüga vszakse- 
mi grüntnomi vérti. ki 
31-ga oprávi zoránye 
cm globoko.

Do foga senka pa
pravico, csi je zdaj v jeszén telko 
szfrmenoga poszejao, kak láni. 

Sto scsé té senk dobiti. sze more 
zglásziti do januára 15-ga pri nota- 
rosiji. Ka kak de sze tou vöplacsü- 
valo, szmo na drügom táli nasi no- 
vin opiszali. 

do decembra 
nájmenye 15

szamo fé má

na. te poskropimo gori 9 decilitrov 
vödé). Pogaseno vápno z pazkov kcoj 
sziplemo k voudi, gde je szouda raz- 
toplena i zacsnemo pod kotlom köríti. 
Gda zavré, te escse frtao vöre more
mo küjati pri szlabejsem ognyi. Te 
pa goridenemo pokrivács i pri méri 
püsztimo edno vöro. V tóm cajti sze 
je bejla masza na dno szejla,

mi pa lepou zgornyo csíszto te- 
kocsino dojzagrábimo v eden 
piszker.

Na dne tiszto goscsero távlijémo. gde 
nikse neszrecse nede, ár je tou cse- 
mér, koteo znouvics vözribamo i te- 
kocsino nazáj vlijémo notri. Zdaj pa 
notri denemo mascsoubo i sze sza
mo zdaj zacsne zsájfa küjati. Küjati 
tak dugó moremo, kak szmo z lug- 
kőjom meli navádo. Pri küjanyi nam 
voda tüdi tázavré, záto vszigdár vrou- 
cso vodou, 2—.3 litre vlejmo kcoj. Ka 
sze zsájfa od vödé naj prvlé odlou- 
csi. lejko malo szolimo. Gda sze je 
zsájfa zse na voudi nabrála. jo v lük- 
nyaszte skatüle nagrábimo, v stero 
falájcsicske vrejcsa zdejvamo, ka sze 
lezsej precedi.

Néhány darab 
konkolyozógép (TRIÖR) 
megérkezett és raktárról szállítható. 
Na zálogi mámo nikelko TRIEROV, 
stere odámo po nisziki cejni. saSBB 
Stíván Ernő müszahl nagyherEshEdés 

Muraszombat

Od 2 leti sztarejse tclice sze zse 
tüdi lejho odáíüjü na mesznico

Minisztersztvo za polodelsztvo je 
doszejgamao nej dovolilo odaje telic 
i kráv pod stiri lejt za klanyé. Tou 
zrendelüvanye sze je zdaj tak szpre- 
mejnilo, ka sze pod 2 leti sztarejse 
telice i telicske neszmejo odávati mé
száram i nej trbej csakati na 4 lejt- 
no sztaroszt.

VARRÓGÉP
P. 462.— 2 fiókos, süllyesztő
asztal, előre hátra varró raktár
ról szállítható.

NEMECZ János
muraszombat

SIMGEH Mikl"117
p 462.— masíni xa sivanye

ÁRJEGYZÉKEK 
BEMUTATÁS 

díjtalanul.

Hah lejho szpouuamo rioczli?
Ribezli nájlezsej szpouvamo sz klü- 

csicami. Té kíücsice zdaj narejzsemo 
doj z sztári grmouv. gda zse lisztje 
káple. Kíücsice, steri szó letosnyi po- 
gányki, vküperzvézsemo i je sztráni 
denemo v peovnico. Csi ne.mamo 
peovnice, je lejko tüdi v ogracseki 
zakopamo do szprotolejtja v kaksem 
szencsnom kouti. Na szprotolclie pa 
té kíücsice razrejzsemo na 1 
cm dúge falájcsicske i je vrájozem- 
lou denemo v „soulo eden od < o- 
ga 5—6 cm. Prlé pa. kak bi je \ scu- 
lo djáli, moremo vszaksega odsz, c di 
pri ouki na frisko vrezati i tak v zem- 
lou porinoti. ka ta sze iz zemlé sza
mo 1—2 okej vidli vö. Okouli dobro 
szklácsimo zemlou i szpolijémo. -a- 
szlejdnye pa pokrijerno z zemkrnv 
ka sze tak hitro ne poszüsi vö zemla. 
Szledi sze szamo párkrát zakopa. .c 
jeszéni mocsno korenyé szpüsztijo i 
gda lisztje zácsa kapati. vsze v< od- 
kopamo i mocsne vcsaszi poszadimo 
na sztálno meszto. V takso iormc mo 
meli dugotrpécsi i mocsno rodécsi 
ribezli.

Vszem, hí májo gaszinszke hnige
Vsze gaszinszke knige, stere szó 

v oszlobodjeni nasi krájaj pred 1941. 
lelőni áprilisa 15. bilé vöposztávlene i 
bívajo lasztniki tej knig na Vogrsz- 
kom. morejo je pri tisztoj gaszi 
pokázati notri do novembra 2Ö-ga, 
stera nyim je knige vöposztávila. Tou 
zrendelüvanye sze ne ticse postni 
gaszinszki knig.

Sto plácsa vö seohe 
za jeszÉoszho globoko oránje?

Kak je znáno, je minisztersztvo za 
polodelsztvo zrendelüvalo, ka sze sen
ki vtálajo onim grüntnim vértam, ki 
szvoja nyiva, stera pod szprotolejtas- 
nye szajenyé ali szejanye pridejo, zdaj 
v jeszén globoko poprási. Za vöpla- 
csilo tej senkov je minisztersztvo za- 
vüpalo Mezőgazdasági Kamara. Sto 
tou delo rédno oprávi, sze more zglá
sziti pri szvojoj notarosiji, gde sze 
vöszpuni igénylési lap i sze v 14 
dnévaj z veskim potrdilom odposle 
na Kamara. Csi bi sze komi krivica 
godila, ka ga nebi scseli vzéti med 
senk, má pravico sze pritouzsiti na 
Kamara. Kamara vsze senke naed- 
nouk i vküper posle doj na notaro- 
sio, gde vszaksi vért senk gorizdigne.

Hah sze hűja zsájfa brezi Ipghőja?
Zdaj, gda do zse pomali meszáriti 

zacsnoli po vesznicaj. sze preci mas- 
csoube znaberé vküper, z stere sze 
zsájfa kűja. Dobra zsájfa sze tüdi bre
zi lugköja lejko szküja i tou naj na
se szkrbne vertinye nikaj ne mouti, 
ka sze lugkő nemre dobiti. Prvlé. kak 
bi pa zacsnoli küjati, szi moremo

telkokrát 30 dejk zsgánoga váp- 
na i telkokrát 42 deki amóniáko- 
ve szoude szpraviti, kelko kil 
mascsoube mámo

Na példo denem csi mámo 3 kil mas
csoube, te nücamo 90 dejk zsgánoga 
vápna i 126 dejk amóiákove szoude. 
Csi amóniákove szoude nebi doubili, 
lejko vzememo tüdi kristály szoudo, 
z stere pa 112 dejk trbej navszakso 
kilo mascsoube.

Koteo, v sterom mo küjali, sze mo- 
i re dobro vözribati i tak velki more 
I biti, ka de na vszakso kilo 6—7 lit-
I rov vödé slo notri.

Nájprvlé v koteo telkokrát 5 litrov 
vödé vlijémo notri, kelko kil vszega 
mámo. Vu voudo sziplemo nájprvlé 
szoudo i jo fúrt mejsamo, ka sze naj 

j raztopi.
Vápno pa tak pogaszimo, ka na 

I vszaksi 10 deik zsgánoga vápna po- 
’ lijémo 1 deci vödé. (Po gornyoj pél-

Fabrika ruma i likőra, lásztna zsganyarija, právi malinovec i drügi *zc:üi.
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