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Merjünk magyarok 
lenni!

Újévi körlevél a muravidéki MÉF szervezetekhez
Hartner Nándor országgyűlési kép

viselő karácsonyi vezércikkéből állan
dóan fülembe hangzik egy mondat :

„Merjen mindenki, mindenhol, min
denben magyar lenni 1“

Első pillanatban meglep a gondo
lat : miért kell az ősi magyar határok 
közzé visszatért Muravidéken bátor
ság ahhoz, hogy valaki nyíltan meg
mutassa. hogy magyarnak érzi magát? 
Miért kell a vend-magyar ember fü
lébe kiabálni : merd megmutatni, hogy 
magyar vagy ? I Lehet erre szükség, 
amikor a szemünk előtt születik meg 
az uj Nagymagyarország, amikor a 
szemünk előtt bizonyítja be a hős 
magyar honvéd, hogy diadalmas 
fegyverei ma már legyőzhetetlenek ?

Szeretné az ember azt hinni, hogy 
nincs erre szükség és ha körülnéz a 
Muravidéken, szomorúan látja, hogy 
mégis milyen nagy, milyen igen nagy 
szükség van rá.

A napokban hallottam csak a ba
rátomról : ..Számontartják a szlávok, 
hogy mindig magyar társaságba jár. 
Majd még meg fogja ezt bánni I ..
— Nemrégiben jött be a szerkesztő
ségbe egy falusi gazda: „Kifizetem 
egy évre előre az újságomat, tavaly 
csak egy fél évre fizettem, mert mond
ták, hogy nem maradhatunk magya
rok. Most már látom, hogy' ez nem 
lehet igaz’ . — Számtalanszor hallot
tam muravidéki magyar-vendeket, 
amint az ittrekedt szlávok magatartá
sa miatt panaszkodtak. A hatóságok 
elé azonban egy sem állott oda : nem 
akartak tanúskodni.

Tudom jól, hogy miért ez a nagy 
óvatosság, miért csak magyarok kö
zött meri magát magyarnak vallani 
némelyik vend-magyar? Mert még 
mindig vannak kishitüek, még mindig 
vannak, akiken fog a titkos szlovén 
propaganda. Még mindig vannak, 
akik félnek a szlovén álmok valóra 
válásától. Félnek és szem előtt tartják 
ezeket az álmokat, mert folyton hallják 
őket, egyre dolgozik még a szláv 
hírverés.

Nem rémképek ijesztenek, nem pro
paganda-szervezet működéséről irok. 
Ilyenben nem hiszek. De tudom azt. 
hogy élnek közöttünk olyanok, akiket 
megfertőzött a 22 évi megszállás, 
vagy akik sohasem tartoztak közénk, 
hát most sem akarnak. Csak álmokból 
élnek, bennük keresnek vigasztalást 
és álomképeikhez keresnek hívőket.

Azt hiszem, nem lehet ezt a fertő
zést megszüntetni, amig a háború 
tart, vagy amig egy van közülük kö
rünkben. Védekeznünk mégis kell 
ellene, mert gyengíti erőnket. Véde
kezni pedig csak akkor tudunk, ha 
aki magyarnak érzi magát, az nyíltan 
mer minden szavában és minden 
tettében magyar lenni !

Ha valaki nem mer nyíltan magyar 
lenni, nem is lehet az 1 Minden vend
magyar embernek kötelessége, hogy 
sajátmagát állítsa oda példának a 
kishitüek elé: Nézzétek emberek, büsz
kén hirdetem, hogy magyar vagyok!

A muraszombati tisztviselők lakásínségét meg lehet 
szüntetni az uj lakásrendelet alapján!

Igénybe lehet venni annak a lakását, aki a közrend szempontjából 
kifogás alá nem eső keresetet nem tud felmutatni

Kállay Miklós miniszterelnök még 
az ősszel bejelentette a MÉP egyik 
értekezletén, hogy a lakáskérdés meg
oldására rendeletet dolgoz ki a kor
mány. A rendelet részleteit most tár
gyalják.

A rendelettervezet szerint egyes 
személyek lakáshoz juttatása, vala
mint közhivatalok, közérdekű intéz
mények elhelyezése céljából

közérdekből igénybe lehet venni 
a jövőben annak a bérelt laká
sát, akinek állása vagy rendes 
keresetet biztosító foglalkozása 
nincs és a közrend szempontjá
ból kifogás alá nem eső kerese
tet vagy jövedelmet felmutatni 
nem tud.

Igénybe lehet venni annak a lakását 
is, aki üzérkedett a lakásával vagy 
megszegte a bérrögzitö rendelkezése
ket, aki nem lakik a lakásában, de 
az egész lakást albérletben haszno
sítja, kivéve, ha a lakást csak ideig
lenes távollétének idejére adta ki al
bérletbe.

Kimondja a rendelet, hogy foglal
kozás céljaira bélelt helyiségeket is 
igénybe lehet venni, ha a foglalkozás 
magánlakásban is folytatható.

A kijelölés tekintetében elsőbbséget 
kell adni annak, akinek — mint köz
szolgálati alkalmazottnak — a köz
ségben vagy városban kell laknia s 
előnyt kell adni a családosnak a nem 
családosok előtt. A családosok közül 
a nagyobb családuakat kell előnyben 
részesíteni. Az egyébként egyenlően 
jogosítottak között a hadigondozottak
nak elsőbbséget kell biztosítani, mig 
az egyébként egyenlően jogosított 
nem közszolgálati alkalmazottak kö
zül a harctéri szolgálatot teljesítőt 
kell elsőbbségben részesíteni.

Külön fejezetben intézkedik a ren
delet az üzlethelyiségek felmondásá
ról. illetve igény bevételéről.

Az elsőfokú iparhatóság kötelezheti 
az üzlet, üzlethelyiség vagy műhely 
bérlőjét a bérlet megszüntetésére, ha 
a bérlő olyan kereskedő vagy iparos, 
akit kötött forgalmú áruk árusítására 
nem jelöltek ki, illetőleg nem vettek 
fel az áruval ellátható kereskedők 
névjegyzékébe. Az ilyen helyiséget 

Nyugodtan hirdetem, hogy magyar 
vagyok, mert tudom, hogy ezért so- 

• ha mást nem kaphatok, mint meg
becsülést! Tanuljatok hát a példám
ból és sohase ingasson meg benne
teket azoknak a suttogása, akik meg 
akarják akadályozni az őszinte, igaz 
magyar-vend — magyar testvériség 
kiteljesedését. (Sz.) 

olyan személy részére kell bérbeadni 
meghatározott időn belül, akit az 
iparhatóság a bérletre kijelölt.

Nincs helye ennek a rendelkezés
nek abban az esetben, ha a bérlő 
hitelt érdemlően igazolja, hogy a kö
tött forgalmú áruk árusítása — keres
kedők kijelölését megelőző üzleti év
ben — üzleti forgalmának 60 száza
lékát nem tette ki.

Az uj lakásrendelet Muraszombat 
számára rendkívül nagyjelentőségű. 
Muraszombatban ugyanis a legjobb 
lakásokat lefoglalják a jugoszláv ura
lom idejéből ittmaradt szlovének és 
a magyar tisztviselői kar nem tud 
megfelelő lakáshoz juini. Tekintettel

Lobogózzuk fel a házainkat 
ianuár 10-én !

Mint már múlt számunkban meg- ' 
irtuk, a muraszombati csata huszon
negyedik évfordulóját január 10-én. 
vasárnap ünnepli meg a Muravidék 
társadalma. Délelőtt 10 órakor ünnepi 
istentiszteletek lesznek. 11 órakor 
kezdődik az ünnepség a temetőben 
fekvő hősi síroknál. Zenekar játszik.

1^1—i

A szilveszterező Muraszombat
Mulatni sohase felejtenek el az 

emberek, a jókedv, élnivágyás, a szó- 
rakoznivágyás nem pusztul ki soha
sem belőlünk. Az 1942 év háborús 
szilveszterekor láthatta az ember ezt 
Muraszombatban is. Zsúfolásig meg
teltet minden szórakozó helyiség, em
ber-ember hátán szorongott a kávé
házakban. Kivétel nélkül mindenhol 
magas volt a hangulat és a korai 
záróra csak nehezen vetett véget a 
mulatósnak.

Igazi, békebeli hangulatban köszön
tötte Muraszombat az uj esztendőt és

9 muraszombati gimnazisták 
figyelmébe 1

A muraszombati m. kir. állami 
gimnázium iskolai levente parancs
noka felhívja a leventeköteles tanulók 
figyelmét, hogy folyó hó 13-án és 
20-án délelőtt 10 órakor kötetesek az 
intézetben leventefoglalkozáson részt- 
venni. Azok a tanulók, akik vidéken 
tartózkodnak, az ottani foglalkozáson 
vehetnek részt, erről azonban köte
tesek igazolást hozni. 

arra, hogy a szlovéneknek legtöbbjé
nek nincs „a közrend szempontjából 
kifogás alá nem eső keresete, vagy 
jövedelme",

lakásaikra az igény be vételi ren
delkezések alkalmazhatók.

Reméljük, hogy erre a rendelet élet
belépése után hamarosan sor is kerül, 
mert méltányos az. hogy az a magyar 
tisztviselői kar kapjon megfelelő ott
hont, amelynek rendkívül sok hiva
tali munkája elvégzése után szük
sége van a nyugodt pihenésre, a 
szlovén pedig, aki menedékjogot 
élvez Muraszombatban és közhasznú 
munkája nincsen, elégedjék meg a 
szerényebb iakassal.

levente szaval, Mórocz főjegyző em
lékbeszédet mond, megkoszorúzzák a 
sírokat.

Az emlékünnepély a Muravidék 
számára nemzeti ünnepnapot jelent. 
Ezért a községi elöljáróság kéri a 
háztulajdonosokat hogy házaikat lo
bogózzák fel.

minden ember arcán meglátszott a 
kívánság : bárcsak ez a nagy jókedv
vel fogadott esztendő jól is végződ
nék és hozzá meg a győzelmes békét.

Nagy sikere volt szilveszterkor Kon
dor László karikatúra-rajzoló művész
nek. (Múlt számunkban már bemu
tattuk Kondort, tévedésből azonban 
Lajosnak kereszteltük.) Kondor a Faf- 
lik kávéházban tanyázott és egymás
után rajzolta ismerőseiről a jól sike
rült karikatúrákat. A karikatúráknak 
igen nagy sikerük volt. Néhányat kö
zülük már bekeretezve látunk a ká
véház falán.

Felhívás
a muraszombati 
leventékhez!

A muraszombati járási ieventepa- 
rancsnokság felhívja a leventéket, 
hogy január 10-én testületileg részt 
kell venniük a muraszombati csata 
emlékünnepén és az előtte tartott isten
tiszteleten. Ezért a leventék kötetesek 
az istentiszteletek előtt a szokott he
lyen gyülekezni.
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Hartner Nándor újévi felhívása
a Magyar Élet Párt muravidéki szervezeteihez 

A MÉP tagjaira, mint a magyar kormánypárt bizalmának 
muravidéki letéteményeseire nagy feladatok várnak 1943-ban

Hartner Nándor országgyűlési kép
viselő. a Magyar Élet Párt kerületi 
vezetője és Szász Ernő kerületi szer
vezőtitkár újévi körlevelet intéztek a 
Magyar Élet Párt muraszombati ke
rülethez tartozó 111 szervezetéhez. A 
körlevél felhívja az elnökségek és a 
tagok figyelmét azokra a nagy, álta-

lános nemzeti feladatokra, amelyeket 
a belső fronton el kell végezniük. A 
célja az. hogy a pártszervezetek fen- 
álló kereteit élettel töltse meg és a 
MÉP szervezeteiből a belső front meg
ingathatatlan pilléreit építse ki.

A körlevél szövege egyébként a 
következő:

Kedves Munkatársaim!
1943 évben nagy feladatok várnak reánk. Harcban áll az ország, 

az önvédelem adta kezünkbe a fegyvert és mi bátran elfogadtuk azt. 
Harcunkat győzelmesen kell megharcolnunk, mert vereségünk a haza, a 
vallás, a család, a magántulajdon, az emberi szabadság pusztulását je
lentené. romba döntene mindent, amit verejtékes munkával építettünk és 
elrabolná mindazt, ami életünket széppé teszi.

A hős magyar honvéd diadalmasan harcol a Don partján. A győze
lem biztos tudatában, szilárdan tartja a fegyvert és kezéből az ellenség 
ki nem ütheti azt I Fegyver már nem győzheti le diadalmas fegyverét, 
harc nem gyengítheti erejét! A mi feladatunk vigyázni arra, hogy belső 
ellenség se üthesse fel a fejét és a Don partjáról hazatekintő magyar 
honvéd szilárd, fegyelmezett és a győzelem akaratában egységbeforrt or
szágra tekinthessen vissza!

Az ország legnagyobb politikai szervezetének vagyunk a tagjai és ez 
különleges feladatokat hárít reánk. Nem csinálhatunk ma pártpolitikát, nem 
szavazók gyűjtése a célunk. Hivatásunk az, hogy megteremtsük környe
zetünkben a magyar egységet és ebben az egységben fellelhető minden 
erőt a győzelem szolgálatába állítsunk. Itt. a felszabaditott Muravidéken 
még külön feladat is vár ránk. Ez pedig az, hogy — mint a magyar 
kormányzat bizalmának letéteményesei — minden tehetségünkkel azon 
dolgozzunk, hogy’ a muravidéki nép teljesen belekapcsolódhassék a 
magyar életbe.

Sohase felejtsük: a belső front polgári ruhás honvédéi vagyunk és 
a hazai fronton az első vonalban nekünk van a helyünk! Nekünk, a 
belső front katonáinak, a következőket kell megtennünk az előttünk álló 
esztendőben :

1. ) Dolgozzunk úgy, hogy munkánk mindenki előtt példaképen állhasson!
2. ) Ha áldozatokat kíván tőlünk a nemzet érdeke, vállaljuk azokat 

szívesen. Közellátási nehézségek miatt sohase zúgolódjunk. Ezzel amugy- 
sem könnyitünk a helyzetünkön, a hangulatot rontjuk csak és így a belső 
front erejét gyengítjük.

3. ) Éberen őrködjünk, hogy rémhirterjesztő ne férkőzhessen községünk 
lakói közé.

44 A^ magyar-vend nép és a Muravidék ezer év óta Magyarországhoz 
tartozik. 1 udjuk. hogy oda is fog tartozni az idők végtelenségéig. Ne tűr
jük azt, hogy valaki ezt egyéni érdekből, politikai haszonlesésből, vagy 
ostobaságból vitatni próbálja. Ha mi nem is hiszünk nekik, gondoljunk 
arra, hogy vannak hiszékeny emberek, akik hitelt adhatnak értelmetlen 
elképzeléseiknek. Ez pedig gyengíti a közös, szebb magyar jövőben vetett 
egységes hitet és ezzel a belső front erejét. Ha tehát valaki a közös, 
.szebb jövőnket tagadni akarja, azt habozás nélkül adjuk a hatóságok 
kezére. Ez magyar kötelességünk !

5.) Gondoskodjunk arról, hogy a harcterek és a politika eseményeiről 
mindig helyesen legyenek tájékoztatva községünk polgárai. 'Ha ismerik 

*"azságot. nem fogják elhinni a hazugságokat. Ezért a Magyar Élet 
Pártja községi elnökségei a téli hónapokban időnként hívják össze a párt 
tagjait és tájékoztassák őket a helyzetről. Elég, ha a Magyar Élet Párt 
Értesítőből olvasnak fel ezen az értekezleten harctéri, politikai és közellá
tási cikkeket. Ezek a cikkek a nép tájékoztatására szolgálnak és az ese
mények őszinte összefoglalását tartalmazzák.

f Dolgozzunk azon, hogy ne legyen a vend nép és a magyar testvér 
között semmiben sem különbség. /erjesszük a magyar nyelvet, biztassunk 
mindenkit, hogy tanuljon meg magyarul! Ez vidékünk érdeke is. mert 
csak igy érvényesülhetünk magyar hazánkban.

7. ) Lobbantsuk lángra asszonyaink lelkében is a magyar nemzeti 
öntudatot. Legyen minden vend-magyar ember felesége igazi magyar
vend asszony!

8. ) Merjen mindenki, mindenben, mindenhol magyar lenni! Legyünk 
büszkék arra, hogy magyarok lehetünk! Történelmi áldozat a népek oltá
rán. amelynek ezer éves harcaiból már annyiszor született meg a meg
bocsátása Európa mulasztásainak.

Ha igy cselekszünk, vidékünk a magyar nemzet legerősebb végvára 
lesz, a belső front sziklaszilárd erődítménye és meg fogja ezért kapni a 
győzelmes háború után méltó jutalmát. A vend-magyarok ősei büszkén 
tekinthetnek akkor fiaikra le az égből és a jövő magyarjai büszkén emlé
kezhetnek a mai muravidéki nemzedékre.

Boldog, magyar uj esztendőt a Magyar Élet Pártja valamennyi mura
vidéki szervezetének :

HARTNER NÁNDOR sk. 
országgyűlési képviselő, kerületi pártvezető.

ifj. SZÁSZ ERNŐ sk.
kerületi szervezőtitkár.

Muraszombat. 1943. január 1.

— A Muraszombati Kereskedel- 
j mi alkalmazottak Egyesülete aján- 
; dékcsomagokat küldött a frontra. 
A Muraszombati Kereskedelmi Alkal
mazottak Egyesülete a következő 
értesítést küldte szerkesztőségünkbe : 
Egyesületünk a Mikulás est alkalmá
val gyűjtést rendezett a harctéren 
küzdők részére, hogy szeretet csoma
gokat küldhessünk részükre. A gyűj
tés eredménye a következő : Az 
alkalmazottak (Mikulás estén) 138.— 
pengő, a munkaadóink (gyüjtőiven) 
405.— pengő, az egyesület pénztárá
ból 47 pengő, összesen 580.— pengő. I 
Ezen összegből 70 szeretet csomagot 
küldtünk a M. Kir. Vöröskereszt Baj
társi szolgálatnak, hogy azokat tová- 
bitani szíveskedjenek. 14 csomagot a 
harctéren küzdő vendvidékieknek, 56 
csomagot pedig a Muraszombati zász
lóalj századainak a frontra. A cso
magok tartalma 33 kg teasütemény, 
amit a kartársnőink sütöttek. 2800 
drb cigarettát, 40 drb csokoládét, 10 
üveg brandit, 40 doboz Nivea krém, 
70 tub. kalodont, 300 drb borotva 
pengét, 5 kg bonbont, kiegészítésül 
pedig almát összsúlyban 82 kg. Mind
azoknak, akik hozzájárultak ehhez 
az akcióhoz és segítségünkre voltak, 
hogy ilyen jól sikerült gyűjtésűnk, 
hálásán köszönjük. Helyénvaló volna, 
ha Muraszombatban más nagyobb 
egyesületek is hasonló akciókat ren
deznének. — Az egyesület hazafias 
munkásságának a magunk részéről 
is csak elismeréssel adózhatunk. A

fiatal egyesület tagjainak áldozatkész
ségét tényleg példásnak tekinthetjük.

— Megjelent a „Felszabadulás 
naptára 1943". Dr. Nagy Iván or
szággyűlési képviselő felelős kiadá
sában vastag naptár jelent meg a 
„Felszabadulás naptára 1943“ címen 
A naptár 232 oldalas, gazdag tartal
mú mü. ára 1.50 P. — Érdekes cik
kekben mutatja be a felszabadull 
Délvidék lakóinak Magyarország gaz
dasági, politikai viszonyait. Elbeszé
léseket közöl és cikket irt hasábjain 
több miniszter. Kapható Háhn lzidoi 
könyv és papirkereskedésében. Mu
raszombat.

MURASZOMBAT

Előadások:
1943. jan. 17.-én, szombaton 17 és 19'30 ó. 
ián. 10.-én. vasárnap 11'15. 15. 17, 19.30 ó.

jan. 11.-én, hétfőn 19.30 o

GD II Rendezte:
• ■ • CARL RITTER

Főszereplők: LAWRA SOLAR1 ANDREW! 
EUGELMANN. MARINA v. DITMAR WILL 

QUADFLIED, KARÉ HAUBENWEISSER.

Előadások: 1943. jan. 15.-én pénteken 19'30
jan. 16.-án, szombaton 19'30 ó. 

Jjan. 17.-én. vasárnap 11'15. 15, 17, 19'30 ó. 
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A bába-kérdés szabályozása óta növekszik 
a születések száma a Muraszombati járásban

Ragály nem ütötte fel a fejét sehol sem az elmúlt esztendőben
Országrészek felszabadítása mindig 

nagy népmozgalmat hoz magával. 
Valóságos kis népvándorlást indít 
meg. Eltávoznak a megszálló állam 
hatalmának képviselői, hogy helyüket 
elfoglalják a felszabadító állam ható
ságai. Otthonukból régen kiűzött em
berek térnek vissza, látogatók özöne 
érkezik a rokonokhoz. Ilyen nagy
arányú népmozgalmaknál pedig úgy
szólván minden esetben ragályos be
tegségek szoktak fellépni, hiszen

a sokféle vidékről összesereglett 
emberek sokféle betegség csirá
ját hordozhatják magukban.
Éppen ezért érdekes az, hogy a 

Muravidéken sehol sem lépett fel 
ragályos betegség sem a felszabadu
lás után, sem az azóta eltelt időben. 
Ennek okát — dr. Jávorszky József 
muraszombati járási tisztiorvos ma
gyarázata szerint — abban kereshet
jük, hogy

egészségügyi szempontból nagyon 
szerencsés a Muravidék benépe- 
sedése.

Zári település alig van, a házak 
egymástól távért állanak, nincsenek 
tömeglakások, lóként pedig tisztaság 
jellemzi a lakosokat.

Általában a muraszombati járás . 
egészségügyi helyzete nagyon jónak I 
mondható jelenleg, mint ahogyan 
nagyon jó volt az elmúlt esztendőben 
is. A veszélyesebb népbetegségek , 
közül a tüdővész nem terjed, alig 
egy-két uj megbetegedés történt, a 
malária és a trachoma fronton is 
csökken a megbetegedések száma.

Ez nem utolsó sorban azoknak az 
intézkedéseknek Köszönhető, ame
lyekkel a muraszombati járás egész
ségügyi hatóságai igyekeznek meg- í 
előzni a betegségeket.

Legfontosabb egészségügyi intéz
kedés a bábakérdés rendezése.

A bábák működése Jugoszláviában 
alig állott ellenőrzés alatt. A felsza
badulás után — a magyar rendszer
nek megfelelően — a bábák műkö
dését is szigorú ellenőrzés alá vették 
az egészségügyi hatóságok. Ennek 
megkönnyítésére a belügyminiszter a 
muraszombati járási bába-körzetekre 
osztotta. Egy-egv körzethez mintegy 
2000—2500 lélek tartozik, átmérője 

1 kilométer.

Megélénkült a harci tevékenység
a magyar csapatok arvonalán

A honvédvezérkar főnökének 36. 
számú jelentése közli: A magyar had
sereg arcvonalával szemben kará
csony óta megélénkült a harci tevé
kenység. Az ellenség arcvonalunk j 
különböző részei ellen kisebb-nagyobb 
harci vállalkozásokat hajtottak végre, 
azonban ezek a vállalkozások védő- 
tendszerünk összefogott füzében még 
a fő ellenél lóvonal előtt összeroppan
tak. Saját részről eredményes felde
rítő tevékenységet fejtettünk ki és si
keres vállalkozásokat hajtottunk vég
re. Megszálló csapataink sikeresen 
biztosították a hátsó összeköttetés biz
tonságát és gazdasági életét.

A hadijeientéshez magyar katonai 
körökből a következő kiegészítéseket 
közük: Az elmúlt hét hadi esemé-

Fethivom
a nb. Közönség ügyeimét. hogy megkaptam 
a muraszombati járásban az első magyar ki
rályi méntelepröl származó mént. (Oberlandi). 
Megtekinthető Mnrtonhelyen. 16 szám alatt. 
2 Benkó Kálmán.

Egy-egy körzetben csak a körzei 
számára kijelölt hatósági bába 
fejthet ki működést.

Az állam munkájáért évi 600 pengő 
fizetéssel díjazza (Jugoszláviában évi 
30 pengőt kaptak a bábák maximá
lisan az államtól), ezenkívül a fizetés- j 
képesektől szülésenként 8—10 pengő | 
díjazást kérhetnek. A bábák munká
jának könnyebb ellenőrzése miatt a 

i bábák egyik körzetből a másikba I 
: nem mehetnek. Fertőzés szempont- | 
jából veszélyes foglalkozást (pelenka | 

I mosás, vagy egyéb piszkos munka) 
nem űzhetnek és nem vállalhatnak.

A hatósági orvosok szigorú fel- 
j ügyeleté járul mindehhez. Ennek kö- 
I szönhető, hogy

a járásban a születések száma 
emelkedett, a szülés közben el- I 
haltak száma máris csökkent, 
gyerekágyi megbetegedések az 
elmúlt esztendőben alig fordul
lak elő.

Statisztikai adatok még nem állanak 
rendelkezésünkre, de máris lehet lát
ni, hogy a műit évekkel szemben 
igen nagy fejlődés következett be 
ezen a téren a felszabadulás után, j 

Egyelőre, sajnos, hatósági bábák-1 
bán nagy a hiány. Kiképzésük azon
ban folyamaiban van és néhány év 
múlva csak

szakképzett, fegyelmezett és fe
lelősség érzettel dolgozó bábák 

működhetnek a muraszombati já- j 
rásban.

Az egészségüggyel kapcsolatos ese
mények közül kiemelkedik az. hogy ,

a muraszombati egészségházat 
a belügyminiszter kezelésébe vette, j 
Később minden valószínűség szerint 
a községnek ajánlja fel az állam 
azzal a kikötéssel, hogy benne helyet 
kap továbbra is a zöldkeresztes 
egészségvédő szolgálat, a járási tüdő
beteggondozó és a járási trachoma
kezelő. A három intézmény közül 
eddig csak a járási tüdő-gondozó 
nem működik, felállítása azonban 
folyamatban van.

Látjuk tehát, hogy a felszabadulás 
óta a Muravidék a közegészségügy 

! szempontjából is a fejlődés utján 
halad.

nyeit összefoglaló hadijelentés az el 
lenség harci tevékenységének bizoj 
nyos fokú megélénküléséről számo; 
he. Min! ismeretes, a karácsony előtt* 
héten, valamint az ünnepek alatt az 
előző heteknél is nyugalmasabb volt 
a honvéd csapatok által védelmezett 
donmenti védőszakasz. Az ünnepek 
óta azonban ismét folytatta régebbi 
felderítő kísérleteit az ellenség és né
mely helyen századnál nagyobb ere
jű osztagokkal is megkísérelte állá
saink megközelítését, hogy a légi fel
derítés időjárás okozta nehézségei 
miatt a földi felderítés utján nyerjen 
betekintést saját erőviszonyainkba. 
Ezek a kiséiletek mar elháritó tüzűnk
ben összeomlottak. Saját felderitőte- 
vékenységünk cp oly sikeres volt, 
mint az elmúlt hetekben.

A hőmérséklet a karácsonyi ünne
pek után —15—20 C lók körül hi
degre csökkent, a legutóbbi napok
ban azonban ismét enyhülés pllt be 
és csak kevéssel szállt a fagypont alá.

HÍREK
— Előfizetőink figyelmébe! A 

Muraszombat és Vidéke mai számá
hoz csekket mellékelünk azoknak az | 
előfizetőinknek részére, akik az elő
fizetéssel hátralékban vannak, vagy 
akiknek az előfizetése iejár. Kérjük 
igen tisztelt Előfizetőinket, hogy tar
tozásukul a csekkiapok igénybevéte
lével haladéktalanul rendezzék.

A Kiadóhivatal.
— Eljegyzés. Luthár Mária Mag

dolna battyándi áll. tanítónőt, Luthár 
Adám evang. lelkész leányát elje
gyezte Guoth Endre állami tanító, 
t. zászlós.

— A battyánfalvaiak karácsonyi 
ajándéka a községükben állomáso
zó honvédeknek. Baltyánfalva köz
ség lakói megkapó módon adták je
lét a magyar honvédség iránt érzett 
szeretetüknek. Karácsonyra 120 bai- 
tyánfalvai család finom kalácsokat 
sütött, gyümölcsöt.süteményeket, édes
séget adtak össze és 4—5 kilós cso
magokkal ajándékozták meg vala
mennyi községükben állomásozó hon
védet.

— A muraszombati járásból álla
mi szolgálatba cette át a belügymi
niszter Rituper Sándor dr. tótkeresz- 
turi és Vucsák István dr. muraszom
bati körorvosokat. Egyben mindkettő
jüket a Vili, fizetési osztályba lép
tette elő.

— Felmentették a muraszombati 
hatósági bábákat állásukból, he
lyettük újat nevezett ki a járás 
főszolgabírója. A muraszombati já
rás főszolgabírója a jugoszláv uralom 
idejéből itlmaradt és ideiglenesen 
alkalmazott Valencsák Henrikné és 
Osset Antalné muraszombati bábákat 
1942. dec. 31-én állásukból felmen
tette és helyettük ideiglenes megbí
zatással Pais Klára volt Pálfiszeg 
községbeli lakost, szakképzett bábát 
alkalmazta. Az uj bába január 1-én 
meg is kezdte működését. Lakása 
egyelőre a Kórház utcában van, ké- | 
sőb’o a Várban fog lakni. — Valen- i 
csák Henrikné és Osszet Antalné 
ezentúl nem folytathat tevékenységet 
és az ellen is megindul a kihágási1 
eljárás, aki őket igénybe veszi.

GyomQPbajGs! ■ tabajos! 
Tartson ivókúrái I

A természetes szénsavas j 

PETÁNCI GYÓGYVÍZ 
ÜDÍT — GYÓGYÍT

Főraktár! MURASZOMBAT 
TELEFON 68.

— Meghalt a jugoszláv csendő
rök kebeleszentmártoni áldozata. 
Értékes magyar hazafi távozott az 
élők sorából a muravidéki Kebele- 
szentmárton-közsegben. Laczi József, 
Laczi Lajos jelenlegi községi biró 
édesapja halt meg hosszú beteges
kedés után. Laczi József volt az. aki 
1923-ban, amikor a magyar vállalko
zók Rédicsről benyomultak Alsójend- 
vára, elvezette a magyarokat Kebe- 
leszentmártonba, hogy megmutassa 
nekik a jugoszláv katonaság állomás
helyét. Amikor a magyarok kivonul
tak a községből, a jugoszláv csendő
rök minden bírói eljárás nélkül úgy 
összeverték, hogy azóta állíir.üuan 
betegeskedett, úgyszólván folyton az 
ágyai nyomta. Laczi Joz: < cmlej-.et 
kegyelettel őrzi az egész Muravidék 
magyarérzelmü társadalma.

i

— Szép sikerrel vizsgáztak Lend- 
vavásárhelyen a háztartási és gaz
dasági tanfolyam hallgatói. Lendva- 
vásárhelv egyike azoknak a közsé
geknek. amelyekben a felszabadult 
Muravidéken első Ízben rendezték 
meg a földmivelésügyi minisztérium 
háztariási és gazdasági tanfolyamát. 
A tanfolyam vizsgája nagyszerűen 
sikerült és a szorgalmas, lelkes mun
ka szép eredményerői tett tanúbizony
ságot. A vizsga vendégeit meglepte 
az a sok ízletes étel, amit kiállítottak. 
A záróvizsgát Kiss Szilvya vezető 
tanárnő', Jeszenszky Éva tanárnő és 
a földmivelésügyi miniszter által meg
bízott vizsgáztató bizottsági elnök: 
vitéz Thurza Antalné vezették. A 
vizsgán a háztartási kérdésekben 
nagy jártasságot árultak el a hallgató 
leányok, minden kérdésre jól megfe
leltek. A vizsga végén Kiss Szilvya 
tanárnő köszönte meg a hallgatók 
szorgalmát, valamint vitéz Thurza 
Antalné és Göncz Pál községi biró 
fáradozását a tanfolyam létrehozásá
nak érdekében. Az, hogy a tanfolya
mot sikerült megrendezni, elsősorban 
az ő érdemük. Kiss János plébános 
a hallgatóság nevében köszönte meg 
az előadók fáradozását. Horváth Ma
riska és Göncz Teri szavaltak, majd 
Göncz Teri átadta a hallgatók aján
dékát a tanárnőknek. A Himnusz1 
eléneklése után a hallgatók könnyes' 
szemmel vettek búcsút tanáraiktól. (S.).

— Kitüntetéssel letette f. hó 2.-án, 
Szombathelyen női szabóságról a mc.- 
tervizsgát Bacsics Kálmánné. Racsics 
Kálmán Zrinyi utcai szobafestő neje.

— Tizenhárom csempészt fog tahi 
el a drávamogyoró di bak ron a ha
tárőrök. Lefoglaltak 10 zsák finom-i 
lisztet, többszáz csomag dohányt /■-< 
sok zsák kukoricát. »

A szerb orthodox karácsonyit 
ünnepekre ismét nagyszámú szerbei 
bocsátottak haza a német hadifog? 
ságból.

Horvátországban megtiltották 
a magánautó forgalmat. Ezentúl autó) 
és motorkerékpárt csak közszolgálat 
ügyekben szabad tartani. j
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Segítik az iparkodó gazdát!
I Őszi szántások és vetések bejelen- 
| tése, határidő 1943. január hó 15.

A háborús gazdálkodás legfőbb pa- 
i rancsa az, hogy termeljünk többet. 

Hazafias kötelesség mindent elkövet
ni azért, hogy az adott körülmények 
között egyáltalában elérhelő. legma
gasabb terméseket tényleg el is érjük.

Fel kell készülni minden eshető
ségre. Amit ember megtehet, abból 
semmit nem szabad elmulasztani!

Az aratást már most kell előkészí
teni — gondosan meg kell a talajt 
munkálni. Hátha vége az esős, vizes 
évek sorozatának ? Hátha megint a 
szárazság elleni küzdelem lesz a legna
gyobb gondunk ? Amint tavaly a nyár 
végén, ősz elején volt hónapokig tartó 
szárazság, bekövetkezhet az, olyan 
időszakban, amikor a növényeknek 
sok vízre volna szükségük. Fel kell 
készülni. Gondoskodni kell róla, hogy 
a föld olyan állapotban kerüljön a 
télre, hogy az akkor leeső csapadé
kot magába tudja szívni és elraktározni.

Azok a kötött földek, amelyeket 
hosszú ideig víz borított, erősen ösz- 
szetömörödtek. Kiszorult belőle min
den levegő, szenvedett bennük a 
baktériumélet.

A földmivelési kormány ezért azt a 
gazdát, aki a nehézségektől nem riad 
vissza, kötelességét teljesiti, jutalmaz
ni kívánja. Bár elsősorban maga a 
gazda látja hasznát, mégis, mivel ez
zel az ország érdekét szolgálja

a m. kir. földmivelésügyi miniszté
rium a Mezőgazdasági Kamara utján 
az őszi mélyszántásért kát. holdankint 
10 pengő jutalmat ad azon gazdák
nak, akik legalább annyi őszit vetet
tek, mint 1941-ben.

Aki több őszi kalászost vetett, a 
többletért kát. holdankint még külön 
10 pengő jutalmat kap.

A bejelentőlapokat a község elöljá
róságától kell kérni. A gazdák ezen 
lapokon jelentik be az őszi mélyszán- ! 
tás és őszi vetés területét a község 
elöljáróságának.

A bejelentő lapokat a községek elöl
járóságai a Pátria Irodalmi és Nyom
dai Vállalat Rt-töl (Budapest IX. Ül- j 
lői-ut.) szerzik be díjmentesen annyi 
példányban, amennyire szükségük van.

A vonatkozó miniszteri rendelet vég
rehajtási utasítását 257.329—1942. II. 
t. sz. alatt minden község elöljárósá
ga megkapta.

A homokon gazdálkodók ezt a 
szántási jutalmat nem kapják, de 10 
P jutalomban részesülhetnek holdan
kint, ha pillangós virágú növényt ta
vasszal vetnek. Vethetik ezt takarmány
nak, vagy zöldtrágyának is. Ez azért 
van, mert homokon a nitrogénhiány 
szokott a legnagyobb bajt okozni. 
Száraz éghajlat alatt pedig a nitro
génhiányon legcélszerűbben zöldtrá
gyázással segíthetünk, de sokat hasz
nál a pillangósvirágú takarmánynö
vények dús tarlómaradványának le- 
szántása is. (Gyökereiben sok a 
nitrogéngyüjtö baktérium.) Gyarapítjuk, 
mert a talaj televénytartalmát, ami 
megint (a táplálóanyagpótláson kívül) 
a vizfoghatóság emelését is okozza.

A földmivelésügyi kormány főgond
ja ezért az, hogy jövőre több legyen 
belőle. Aki tehát több kenyérgabonát 
vet, mint a múlt évben, a különbö
zeiért k. holdankint 10 P jutalomban 
részesül.

Elismerem, nem sok ez a jutalom. 
A költségeket nem fedezi. Ha azon
ban azt vesszük, hogy olyan munká
ért kapja azt a gazda, amit tulajdon
képpen mégis meg kellene tennie, 
örülnünk kell a segítségnek. Örüljünk 
és használjuk ki.

Kereskedő segédet
azonnal felveszek. Cim a kiadóhivatalban.

Minél előbb kössük meg az olajosmagvak 
termelési szerződését

másoktól hosszabb időt vehet igénybe. 
Napraforgómagra és ricinusra a ter

melési szerződéseket a Futura (Buda
pest, V. Vigadó utca 6.) olajlenmagra 
és szójára a szerződéseket az olaj- 
magértékesitő Szövetkezet Budapest. 
V. Vigadó utca 2.) köti.

Termelési szerződést lehet azonban 
kötni bármely olajosmagra a Futura 
központjánál és bármely vidéki meg
bízottjánál is.

A szerződéses termelőket ez évi 
junius 1. után 50.— pengő terme
lési előleg és leszállított termésük 
után erőtakarmány-vásárlási jo
gosultság illeti meg.

Ugyancsak megilleti
a termelőket katasztrális holdan
ként 30 kilogramm pétisó is,

amelyet 1943. január 15.-ig a Péti Nit- 
rogénymüvek rt. körzeti képviselőinél, 
a termelővel szerződést kötő vállalat 
igazolása alapján lehet beszerezni.

Minden gazda saját érdekében gon
doskodjék tehát a termelési szerződés 
sürgős megkötéséről, mert a határidők 
elmulasztásából jóvátehetetlen hátrány 
származhat.

A termelési szerződést nem kötő 
’’ gazdaságokat a 4730/1942. M. E. sz. 
rendeletben biztosított kedvezmények 

j (kölcsön vetőmag szolgáltatása, mű
trágya, erőtakarmány és készpénz elő
leg juttatása nem illetik meg. A nem 

! szerződéses termelők a vetőmagot 
i készpénzért a Futuránál is beszerez
hetik, az illetékes hatóságoknál azon
ban okmányszerűen igazolni tartoz
nak, hogy a szerződés megkötése, 
illetve a vetőmag beszerzése iránt a 
szükséges igénylést kellő időben meg
tették.

Az ipari növények kötelező ter
mesztéséről kiadott kormányrendelet
nek megfelelően a Futura és az Olaj- 
magértékesitő Szövetkezet már no
vemberben szétküldötte az olajmag
vak termelésére vonatkozó szerződé
ses felhívásokat.

A már tömegesen beérkezett ter
melési szerződések alapján december 
elején az ólomzárolt olajlenvetőmag 
szétküldése is megkezdődött. Az ide
jében jelentkező olajtermelők részére 
a vetőmagvak leszállítása még a téli 
időszakban megtörténik és igy a gaz
dák a megfelelő minőségű vetőmag 
birtokában vetési munkálataikat a 
legmegfelelőbb időben elvégezhetik. 
A korai vetés mindenkor fontos, de 
különösen nagyjelentőségű az olajlen
mag és napraforgómag termelésénél.

Olajlenvetőmag csak a szegedi Ken
der- Len- és Olajnövény Termesztési 
Kísérleti Intézel hivatalvs ólomzárával 
kerül forgalomba. Napraforgó és szó- 
javetömagból az előirányzott vetéste
rületre a szükséges mennyiség igen 
nagy részben nemesitett fajtákból áll 
rendelkezésre, ricinus termelésre pe
dig legnagyobbrészt a hűvös nyara
kat jobban biró tüskementes, neme
sített vetőmagot osztanak ki.

Biztosítva van. hogy az a gazda, 
aki idejében termelési szerződést köt. 
kellő időben megkapja a vetőmagot.

Fontos ezért a termelők sürgős je- 
j lentkezése, a legalkalmasabb vetőmag 
I biztosítása és kellő időben történő j 
j leszállítása szempontjából, mert bár 
a vetőmagvak az ország egész terü
letén arányosan elosztva tárolnak — 
fennálló szállítási torlódások figyelem
be vételével számítani lehet arra, hogy 
a vetőmag leszállítása az elosztó állo-

1942 Karácsony
címen — Kápolnás Ödön igazgató és 
Halácsy Dezső sajtóreferens szerkesz
tésében — díszes albumot adott ki a 
Gazdák Biztositó Intézete. A hábo- 

, ruról szóló sok érdekfeszitő cikk, az 
intézet múltjáról, haloltairól és főként 
hősi halottairól megjelent közlemény, 
nemkülönben a nagymultú intézetnek 
a felszabadult Felvidéken, Erdélyben 
és a Délvidéken elért terjeszkedésé
ről nyújtott beszámolók alkotják a 
minden vonatkozásban érdekes mü 
tartalmát, amelynek kiállítása is tet
szetős és a magyar nyomdaipar fej
lettségét mutatja. Az intézet műkö
désének eredményességét minden 
szónál meggyőzőben bizonyítják az 
19-11. évben elért dijilletményck. ame
lyek a következők: kárbiztositás 
9,288.937 pengő, jégbiztosítás 2,201.554 
pengő, életbiztosítás 5,912.128 pengő, 
összesen 17 millió 402.619 pengő.

I
Ü ajánlja kiváló minőségű 

_askó Mihály bornagykereskedő

Szombathely, Szelestey László u. 24

Nyers vadbőröket

L

I
e

•

• (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.

Kedvezményes a rét* 
és legelömeszezés

A íöldmiveiésügyi miniszter új gye
pek telepítését és megfelelően gondo
zott gyepes területek (rétek és legelők) 
hozamának a talaj előzetes mesze- 
zése, illetve a gyep fejtrágyázása 
utján való emelését 1943-ban is ked
vezmény nyújtásával mozdítja elő. 
A miniszter az akció lebonyolításával 
az Országos Zöldmező Szövetséget 
bízta meg. A meszezés céljaira szolgá
ló szénsavas trágyamészporért a ked
vezményben részesülőknek 100 má- 
zsánkint 80 pengőt kell fizetniök, sa
ját költségükön kell gondoskodnak a 
szállított méázkőpornak a vasúti állo
másról való elszállításáról és Fizetniök 
kell az esetleges vasutfekbért is. A 
mintegy 180 pengőt kitevő további 
költségeket a íöldmiveiésügyi tárca 
viseli.

I
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KÖZPONT! MOZt
DiTTRSCH, MURftSZaweÉ
1943. január 9.-én, szombaton 5 és */28 ,, 

január 10.-én, vasárnap 3, 5 és *'28 

SÁRGA RÓZSA
JÓKAI MÓR. MÓRICZ ZSIGMOND magyar 
filmje. — Főszereplők : SZÖRÉNYI, GREGI SS. 

KAMARÁS. KORMOS.

>/28 ó.
*/2«
*/28 o.

Január 11.-én. hétfőn 
január 12.-én. kedden 

január 13.-án, szerdán 5 és
COWBOY

KANADAI KALAND
Főszereplők : Hans Schönker és Annié Markari

i

liiitcs felratés a huhopica 
bBszüiyáhstása aiail

Mint ismeretes, a termelőknek bi
zonyos menyiségü kukoricát kell ter
mésükből beszolgáltatni a közellátás 
céljaira. A beszolgáltatási kötelezettség 
alól való felmentésért, illetőleg a be
szolgáltatás mérsékléséért nagyon so
kan az alispáni hivatalhoz fordultak, 
tekintettel a közfogyasztásra szolgáló 
tejtermelés érdekére.

A közeilátásügyi miniszter most 
leiratban értesítette az alispáni hiva
talt, hogy tekintettel a kielégítőnek 
nem mondható terméseredményre a 
felmentési lehetőséggel élni nem ki
van és ezért az érdekelteket ezúton 
is értesíti, hogy a kukorica beszolgal- 
tatási kötelezettségük teljesítésénél a 
tejtermelés érdekében előterjeszteti 
felmentés, illetve mérséklés iránti ké
relmük figyelembe nem veheiő és 
igy beszolgáltatási kötelezettségüknek 
eleget kell tenniök.

I

Vágómarha árait
Rendes etetés és itatás után lemért 

vágómarha és vágóbivaly legmaga
sabb és legalacsonyabb termelői ára 
— az átadó istállójában, vagy az 
ahhoz legközelebb fekvő hiteles mér
legen, illetőleg vásártéren mért súly 
alapján, 8 százalék suiyengedmény

I levonása után — az ország egész 
I területén élősulykg-ként a következő.

a) vágómarha :
I. o. ökör 1.70 P. 11. o. ökör 1.50 

P, 111. o. ökör 1.30 P, csontozni való 
ökör 1.Í0 P, 1. o. bika 1.65 P, II. o. 
bika 1,45 P, Ili. bika 1.25 P, cson
tozni való bika 1.05 P, I. o. tehén 
1.60 P, 11. o. tehén 1.40 P, III. o. te
hén 1.20 P, csontozni való tehén 
1.- P.

I

MURAVIDÉKI
VADÁSZOK 

lőtt vad 
értékesítő szerve a

ZAk&iKPORT

ZMAIZENTIVAN
Telefon.- ZALASZENTIVÁN 1. 
Sürgönyeim: ZALAEXPORT

ZALASZENTIVÁN

-4

I Nagyobb mennyiséget
helyszínen átveszünk.

■ni hmm l.
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Muraszombat 

közönsége 

a gimnázium 

sakköréért

Nem régen hirt adtunk arról, hogy 
a muraszombati m. kir. állami gim
názium lelkes ifjúsága Sakkört ala
kított. A meginduló sakkéletnek a 
felszerelések és könyvek hiánya nagy 
nehézségeket okozott. Muraszombat 
áldozatkész közönsége azonban ön
ként. minden felhívás nélkül azonnal 
az ifjúság segítségére sietett, és ön
kéntes adományaikkal előmozdította 
a szükséges felszerelés megszerzését. 
A gimnázium Sakkörének vezetősége 
és minden egyes tagja hálás köszö
netét mond jószivü pártfogóinak.

A Sakkört a következők támogat
ták adományaikkal :

Hartner Nándor országgyűlési kép
viselő. dr. Pintér Miklós kir. körjegy
ző. dr. Kühár Sándor főorvos, Cvetics 
Já r.osné. Kühár Ferenc. Stiván Ernő. 
Háhn Pál, Siftár Lajos. 20-20 P.-t. 
dr. Brandieu Szilviusz, Andersch Jó
zseí. özv. Kardos Józseíné. Faflik 
Alajos. Benkó Lajos. Hirschl és Fiai. 
Cse rnyavics Sándor, ifj. Turk József. 
Bánit József. Bácz Lajos. Benkó Jó
zsef. dr. Bölcs Gyula, Muraszombati 
Takarékpénztár tisztviselői. Háhn Izi
dor. Siftár Károly. Paurics Máté. 
Heimer Oszkár. Egyházi Könyvke
reskedés. Paukó Szidónia. Dittrich 
Gusztáv. Szent-Család nyomda 10-10 
P.-t. özv. Dobray Jánosné, 8 P.-t. 
Rituper Alajos 7.-t, Heimer Jenő és 
Arnold, Benkics János, Hackl Vilmos, 
Ebenspanger Salamon, vitéz Péterke 
János, Kemény Mór. Háhn Lajos. 
Rehn János. Horváth Géza, Fiiszár 
Rezső, Jónás János,
Heklits István 5—5 P.-t, Nemecz Já
nosné. Vogrincsics Géza 3—3 P.-t. 
Árvái Vince. Kirbisch Ferencné. dr. 
Kertész Endre. Hirschl Ferid. Cseh 
Ferencné. Zsibrik János Kisszombat. 
Kolossá József. N. N. 2—2 P.-t. Az 
adó Hiányok összege kitett 492 P.-t.

Norcsics Béla.

Od kédnadokédna
Na ruszuszkom fronti szó ruszi vö 

scseli ponüeati zimo i szó pred pár 
kédnami mocsno ofenzivo zacsnoli, 
vendar pa brezi haszka, ár szó nin- 
dri nikaj nej mogli doszégnoti. Vszi 
stefiungi szoldacsie náredi kak oceo 
sztojijo mocsno. pred sterimi szevszak- 
se vékse .sturmanye komunistov po- 
neszrecsi.

I ak na példo pred Velikije Luki, 
vzhoudno od Esztonie na deszétjezér 
szpádnveni lezsí med vnozsíno raz- 
bitimi tankami. stükami, automobila
mi i szanámi. ár szó vszeli frisko i 
írisko moucs metali v gvüsen ogeny.

Fri velkom závoji Dona je náj- 
mocsnejse napádanye bilou. pa sze 
je za rusze tüdi z neszrecsov szkon- 
csalo esi szi pomíszlimo, ka szó 
szamo v nájvéksi tankaj 1.300 falá- 
iov zgűbili. Vogrszka artileria je z 
dalecsnoszécsimi stükami poklaszíla 
i i'azgnála rusze brezi tóga, ka bi 
pesadiji trbelo na pomoucs iti. Do
szta zgráblencov i teskoga orozsjá je 
prislo v nase roké.

Sztálingrád je mocsno v nemski 
rokáj. Ar je pa té váras razlűcsani i 
40 kilometrov dúgi. obá okrája med 
sésztdvajszetimi escse bolseviki májo, 
ar szta tejva na ednom szigeti Volge. 
tana nemska divizía je v pondejlek 
glászila, ka je jezeri tank vnícsila.

Tüdi vecs partizánszki bánd je 
bilou vküperszpolovleni, ki szó sze v 

65 táboraj szkrívali po logáj. Med 
nyitni szó szkoncsali 1.400.

Ar je Timosenko okoulik Sztalin- 
gráda nika nej mogao doszégnoti, 
szó ga vkrajlücsili i na nyegovo 
meszto Zsukova posztavili. zavolo 
steroga szó sze vszi zadreznoli. Ka 
ka je tömi escse drűgi zrok, niscse 
ne vej i tüdi tou sze ne vej. esi je 
1 imosenko kakse drűgo notrivtálanye 
doubo, ali je pa v Sztalinovo ne- 
szmilenoszt szpadno.

V Afriki je tüdi csiduzse bole 
zsívo. V Tunéziji jé taljanszko-nemska 
szoldacsija za hrbet prisla angolszá
szam i je na nauvo leto zacsnola z 
napádanyom.

Decembra mejszeca je ruszam 
vszevküper 3.522 tankov vesznolo.

Íz várasa Kalkutta, steroga japá
ni z bombami rüsijo, je millión sztan- 
csarov vöodbejzsalo.

Na szrbszke koledne szvétke 
nemei vecs zgráblencov püsztijo do- 
mou z lágerov.

Na Horvacskom szó vszi privátni 
automobili i motorbiciklini dojzasztáv- 
leni.

Kráthi glászi
— V drzsávno szlüzs’bo szta vzé- 

tiva v muraszombati járási dr. Ritu- 
per Sándor z Tótkeresztura i dr. Vu- 
csák István z Muraszombata kak 
krouzsniva vrácsa. Z ednim jiva je 
znotrejsnyo minisztersztvo v Vili, pla- 
csilno szküpino imenüvalo.

— Razrejsenive szta od babinszke 
duzsnoszti v Muraszombati Valen- 
csák Henrikova i Osset Antalova. Za 
nouvo babico v Muraszombati je za- 
csaszno imenüvana Pais Klára babica 
z Pálfiszega. ki má zacsaszno sztanü- 
vanye v Korház utci, szledi sze pre
szeli v grád. — Valencsák Henriko
va i Osset Antalova odszejgamao ne 
szmejta oprávlati babinszke duzsnosz
ti. záto tiszti, ki bi je zvao, de kas- 
tigani.

— Mesterszko vizsgo za zsenszko 
szabolio je sz pohválov djála doj v 
Szombathelyi januára 2-ga goszpá 
Bacsics Kálmánova, tüvárisica Ba- 
csics Kálmán málara.

— Uzdóczy-Zadravecz István tá- 
borszki püspek. domovincsar Medji- 
murja je v Zalaegerszegi zebráni za 
kotrigo Zgornye Hizse.

— Trinájszt svércarov szó zgra- 
bili nasi határvadászi pri Drávamo- 
gyorósdi, ki szó na Horvacsko scseli 
svércati 10 zsaklov psenicsne mele, 
vecs sztou pakli nov tobáka i vecs 
vrejcs kukorce.

— Od januára prvoga mao pe- 
troli kosta po cejlom országi liter p6 
iillerov.

— V Budapesti Közlöny je raz- 
glásena nájvisisa cejna poharáji, figi- 
cam i vszefelé drügomi süteményi.

— V Zalaegerszegi do velki inas
ki doum zidali, gde do decske na 
vszefelé mestrije vcsiti dáli. Zagvü- 
sano je, ka tüdi nase vendszke decs
ke vzemejo tam gori.

Szoba és konyha
azonnal kiadó. BATTYÁND 13.

HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gepek, szecskavagok, darálók, ekek 
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatók.

Stiván Ernő, műszaki nagykeresdedés
Muraszombat Telefon 39.

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

SBillilil"rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

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

— Mestrío do sze k-senki vcsíli 
v Szegedi. Sészt nasi szrmaski. vrej
li dec.skov leventov je v pondejlek 
odislo v Szeged, gde do sze vszefelé 
mestríe vcsíli, kosto i szállás do pa 
meli v Püspekovom Inaskom Doumi. 
Sztarisam nika nede trbelo placsüvati 
za nyimi, ár je vsze sztroske za 
nyitni prejkvzeo nas vármegyőv zvün 
zseleznice, stero je pa Ipartestület 
gverao. Podporo za vcsenyé tej decs- 
kov szó szprávili nas oumorno de- 
laven dr. Olajos Józseí íőbirouv i 
Hartner Nándor orszacski követ. Tej 
szrecsni decski szó : Vitéz Béla, Má- 
tisz József, Kocsvári István. Lovenyák 
Lajos. Kojek Alajos i Fekonya Lajos. 
Od decskov szó na állomási zvün 
sztarisov szloboud vzéli dr. Olajos 
József íőbirouv, Hartner Nándor or
szacski követ. Titán József népműve
lési titkár i Szűkíts István elnök já- 
ráskoga ipartestületa.

— Komaj je z vouze priso, pa 
je pá kradno kak szraka. Donosa 
Ferenc z Muraíüzesa je zavolo tolva- 
jije komaj vöpriso z ternlice na 
szveklo. je zse po pouti zacsno krad- 
noti. V Pártosfalvi sze nyerni je do- 
padno dober zimszki kapút, zsmajna 
pálinka i szrebrna vöra. V Halmosfői 
je k nouvim zsenszkim kapucsam 
prisao. gde je vertinya v stalo odisla 
dojít. Na szvéti poszt je pa v Mura
halmos zavdaro. gde sze je v Kücsa- 
novoj ostariji krepcsao i ár zse nej 
bio na tescse, je ostarjásov biciklin 
vkradno. z steroga je gumije na cin
tori dojszpoubrao, stell pa med gro- 
bami tálücso. Na szvéti dén pa je 
zse zácsao vkrádnyene gumié trzsiti, 
vendar pa szlab kseft meo, ár szó 
ga pernáti hopnoii i gnali nazáj z 
stelom vréd v lüknyo. Zdaj sze sza
mo zvedáva. ka gda vsze je tou 
nastimávao. ár tak lejko príde pod 
statáriumszki szoud.

Paki na front sze odszegamao 
tak morejo pakivati, ka sze more 
notridjáti eden mocsen papundeklin, 
na steroga ednom kráji sze napíse 
átresz sto pák goridáva i komi sze 
posíla. — z numerov táborszke poste 
— na drűgom kráji pa more biti vsze 
dojszpíszano. ka ka je vsze v paki.

— Minisztersztvo za polodelsztvo 
je goripouzvalo vsze velke sumszke 
vérté, ka naj kemprlé zacsnejo trej- 
biti i ka na vöodmerjenom faláti 
lejsz morejo podrejti. ka sze tak za- 
gvüsajo drva na kleti.

— Grüntna árenda sze zavolo 
kakse kastige lejko popüsztí. esi tou 
kak vért, tak árendás píszmeno ali z 
recsjouv zglászi notri pri Felsődunán- 
tuli Mezőgazdasági Kamari do janu- 
ára 31-ga. stera glijingo naprávi med 
nyima.

t

zselézni 
tüdi ob<

milliói

Zseleznica je razmrevárik 
pouleg Pápe István Ferenca 20 lej 
sztaroga decska. ki je z dvema ko 
nyoma blanye pelao. pa je 
ce nej opazo. Zseleznica je 
konya bujla.

— MÁV vecs kak pét 
pengöv obrné za povéksanye álló 
másov.

— Razgláseni je törvény na on< 
zsidove. ki szó szoldacsio dúzsn 
szlűzsiti. Vsze tej morejo zsúti pánt 
lik nosziti na rokávi, steri szó p< | 
prejksztoupili. bejloga.

— Miniszterszkoga komiszára jt 
doubo OTi (orszacska lüdszka szako 
lácijszka drüzsba).

— Sopane rece ali gouszke sze 
neszmijo posílati po posti. Miniszter 
sztvo za preszkrbo národa je zrende 
lüvalo. ka sze sopane gouszke al 
rece po posti neszmijo posiiati, á 
posta má pravico vkrajvzéti. Dovol 
jeno je pa v paki poszlati 1 zaklánc 
puro. ali 2 kokousi ali stiri piscsance

— V Jászberényi szó zozídali 2'. 
prílicsni ONCSA hízs, stere hizse szc 
trídvajsztim velkim famíliám k-senk 
dáli prejk.

— Szent László kral sze je na 
roudo pred 900 lejtmi, IV. Béla je pr 
mongolszkom vnícsenyi ország znou 
va zacsno goripouvati pred 700 lejtm 
i Nagy Lajos je zacsno kralüvat 
pred 600 lejtmi. Pri toj priliki je nasi 
drzsáva szpominszke stempline dák 
vö po 6, 8, 12. 20, 24 i 30 iillerov.

PORCELÁN
ÜVEG
DÍSZMŰÁRU 

legolcsóbban

PORCELÁN 
GLAZSOVINA 
OKRASENO 
BLÁGO ... . .najlalej

Zrim József
Muraszombat, Horthy Miklós ut 6.

(Főszolgabirói hivatal.)

— Od nouvoga leta mao szó \ 
Budapesti na meszou kárte vpelal 
notri. V ostarijaj sze meszou tűd 
szamo na kárte dá, stere morejó bit 
dojzostemplane.

— Lejpi verszki zsítek sze j< 
zacsno po tiszti krajínaj Ruszoszkogr 
országa, stere szó notrivzéte. V cér 
kev nájráj hodijo sztarejsi lüdjé. Vei 
ke teskoucse szó z dühovnikami 
steri je premalo.

V Újvidéki sze je dvelejtna Vzhod 
na Trgouvszka Viszika soula odprla 
v stero sze ji je 120 poszlüsávcox 
szpíszalo notri. Diáki, ki kosto 
szállás v Körösi Csorna Sándor inter 
nátusi májo, za 75—80 pengöv ni 
mejszec, more vszaksi pou leta kollok 
vejrati i na konci vizsgo dejvati.

— V lüdszki soláj po cejlom na 
sem országi 1,244.572 decé vcs 
14.636 vucsitelov i 11.536 vucsitelic 
Vogrszki lüdszkosolszki törvény j< 
bio zse 1868-ga leta vödáni, gda sz< 
ga escse drűgi kulturni országi ne 
meli. Priszpodoubni törvény szó n< 
példo v Angleskom országi 1870-ga 
v Taljanszkom 1871-ga, na Francus 
kom pa 1882-ga leta dáli vö.

— Vcagani szó na Anglezskon 
i sze tesko borijo, ár nemajo i j< 
velko pomenkanye szirovin.

— Japáni szó pá zacsnoli indij 
szke várase mocsno bombardejrati.
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. 1900 lejt je sztár
I Po Krisztusovom rojstvi okouli 42. 

« (íta je Claudius omszki caszar v pro- 
inciji Pannoniji kre Sibaris potoka 
lasztavo Sabaria váras. Na meszti 
tóga nigdasnyega rimszkoga várasa 
lneszdén sztoji csiszti vogrszki váras 
Szombathely, steri de zdaj pozdignye- 
íi za váras z pravicov törvényható- 
ága. Blüzi dvejezero lejt je poteklo 
:se od tisztigamao, gda sze vecs nin- 
iri ne vidijo sztáré hizse rimlánov, 
rego na nyúvi mesztaj szó szpouva- 
íe moderné palacse. váras sze ne 
'.övé Sabaria, nego Szombathely i 
üdi Sibaris potok sze imenűje Gyön
gyös.

Malosteri váras Vogrszkoga bi meo 
akso bogato histouricsno pretecse- 
noszt, kakpa Szombathely, ki je ve- 
<daj edna mocsna i znamenita kul- 
urna. vérsztvena i politicsna zsila v 
Dunántúli. Ete váras je v dávnom 
vrejmeni dao rimszke caszare Septi- 
mius Severusa, Aemiliusa i Ovidiusa, 
steroga szó tüdi tü pokopali. Mesztan- 
csari tóga várasa szó ednákoprávni 
rimszki pörgarje bili od szamoga za- 
csétka mao. Gda szmo pa mi vougri 
prisli, je váras vszegavecs pod vo- 
grszko vládanye priso i je nyegova 
histouria teszno zvézana sz histouria- 
mi drűgi vogrszki várasov.

Szombathely má 43.300 lüdi, za 
csasza Márie Terézie je pa komaj 
meo 3.000 lüdi. Váras sze je nájbole 
zdigno od 1895-ga leta, gda je Éhen 
Gyula grátao varaski polgármester, 
ki je elektrárno, csatornejranye i vo- 
dovoud dao znapraviti. Za nyegovo- 
ga csasza sze je lederna, textilna i 
zselezna fabrika posztávila gori i sze 
je váras olepsao. Doszta zidín sze je 
v lejpom barokk i biedermayer sti- 
lusi szpouvalo. Za Berzsenyi Dániel 
sztebrom sztoji velka varaska hizsa. 
od nyé na lejvo pa klasszicsno lejpa 
vármegyővszka hizsa. Na Templom
téri sztoji szteber prvoga szombat- 
helyszkoga püspeka Szily Jánosa, 
okouli pa lejpa katedrála na dvá 
torma, püspekov grád i szeminárium. 
Na tóm téri je muzsikálna soula, 
gde je prvlé králevszki líceum bio. 
V tóm líceumi je med drűgimi tüdi 
dejvao egzájmen gróf Széchenyi Ist
ván. Ovacsi je pa v Szombathelyi 
vszevküper stirideszét vszefelé sóul i 
eden bogati muzeum, steroga vodi 
i. szpeláva nas domovincsár Pável 
Ágoston dr. Znameniti je tüdi mo- 
derno zozídani i précimbno notrizrih- 
tani spitao z 1000 posztelami, steroga 
szó zdaj po prvoj szvetszkoj bojni 
posztavili gori i nadale soula za cej- 
szke babé. V szombathelyi je ravni-

51HBER
VARRÓGÉP
P. 462.— 2 fiókos, süllyesztő
asztal, előre hátra varró raktár
ról szállítható.
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díjtalanul.

Szombathely váras
telsztvo 20 táksi oblászti, steri delo 
szegüje prejk na drűge vármegyőve. 
Med tejmi je nájznamenitejsa direkcia 
vogrszki államszki zseléznie (MÁV 
üzletvezetőség) i glávna solszka di
rekcia (tankerületi főigazgatóság) za 
trí vármegyőve.

V nájnovejsem csaszi sze je szpou- 
vala fabrika za obüteo i lenova fab- 
rika, gde zse, — ka je escse nej 
vsze goriposztávleno — na lbüOplü- 
gaj zrascseni len folgajo gorizdelati. 
Znameniti je tüdi velki valilnik za 
piscsance valiti, gde sze poudrügi 
millión piscsanec vali i tála na vesz- 
nice, kak ednodnévni piscsanci za 
dalé krmiti.

Sz tem, ka je nasa orszacska hizsa 
ete váras prestímala sz pravicov tör
vényhatósága, szó nej szamo szom- 
bathelycsari lejko gizdávi na tou, 
nego tüdi vszi mi, ár je nas kráj od 
nigdamao bio teszno prikapcseni z 
nyim, ka vám szvedocsijo obarvani 
histouricsni dokumenti, med sterimi 
naj szamo etoga ednoga imenűjemo: 
Felsőlendvai Miklós zemelszki gosz- 
poud Lyndwe (Felsőlendva—Grád) je 
bio 1208-ga leta od nasega kralá 11. 
Endre vöimenüvani za ispána Vas 
vármegyőva.

Ha právi vitéz Nagy Vilmos 
honvédszhi miniszter

Vszaksa kapla krvi nasega máloga 
národa me boli i pecsé ali pouleg 
dűsnevejszti i z vogrszkim szoldacs- | 
kim postenyom glászim, ka eto bojno 
moremo z nasim gvinanyom dokon- 
csati i bolsevizmus, stero je nika drű- 
go nej, kak zsidovszko vládanye, z 
nasi granic pregnati. Vszákoga opo- | 
mínam, naj ne drzsí za malenkoszt 
nevarnoszti bolsevizmusa, ali ka bi 
dvojüo v tóm, ka je tiszta nevarnoszt 
nej tak velka. Z tatárszkoga funda- 
nya szmo sze vöszkopali, ár szó nasz 
tiszti szamo klali, ali bolsevizmus pa 
tüdi gifta, z steroga nega národnoga 
gorisztanejnya. Tá bojna sze ide teda 
za nas obsztánek. Nej za tühinszke 
cíle, nego za vogrszko bodoucsnoszt 
sze borímo kre Dona !

Varga József
miniszter za trstvo je pravo:

Na trstvenom pouli tüdi bojnszki 
csasz nemre zavrejti. ka predejvanya 
trstva ne bi slo glatko. Ne trpim, ka 
bi pri lom predejvanyi stoj vámo 
pobérao. V znotrásnyem trstvi mi je 
nájvéksi cio, ka sze naj krscsanszko 
vogrszko trstvo vöosznovi. Za zída- 
nye szmo za 83 millión vékso sumo 
zagvüsali, kak pa lanszko leto. Z 
velkim áldovom szmo napravili zse- 
leznico Szeretetfalva—Déda. V nazáj- 
prikapcsenom Jüzsnom kráji szmo 
48 mosztouv nanouvo gorinapravili, 
stere szó jugoszlávi v lüfte szpüsztili. j 
Na Ferenc József csatorni szmo gori- i 
posztavili 2 velkiva mosztá i szmo 
zgotovili nouvi letálszki piac v Buda
pesti. Vréd szmo vzéli moszté pri 
Gyékényesi. Barcsi i Muraszerdahelyi, 
nadale pa 8 mosztouv na Ferenc- 
csatorni.

Sparajmo! Sparaven národ-mocsen národ ..
Sparavnoszt je nej szamo lejpa já- 

koszt poedini lüdi, nego velko vér- 
sztveno moucs szkriva vu szebi v 
szküpnom orszacskom mislejnyi. Nas 
financsni miniszter Reményi-Schneiler 
Lajos je v rádiji goripouzvao nas vo
grszki národ, ka naj privszem i zev- 
szem zacsne sparati. Pravo je, ka 
vőrtivanye v bojnszkom csaszi tak 
more biti notrivpelano, ka pouv more 
pokriti potrosenyé. Pri tóm szó vsze
gavecs zádive, ár velki tao pouva 
moremo prejkpüsztiti vojszki. Pred- 
vszem moremo zadovoliti potreboucso 
vojszke i ka osztáne, tiszto lejko ci- 
vilno lüdsztvo ponüea.

Pri tóm je potrejbno bilou mertücs- 
livo notrivtálanye vszega nájbole po- 
trejbnoga zsivezsa i vötálanye iszto- 
ga na kárte. Ali tej sztopáji szó tüdi 
nej hasznoviti v sirsem razmejnyi, esi 
národ tüdi z tisztim nede sparao i 
szi szvoje zselejnye znizsao.

Sparanye po vszej linijaj naprejpo- 
mága cio bojnszkoga vörtivanya. Csi 
sze kaj prispara v ednom dugoványi, 
z tisztov rezervov pá lejko zagvüsa-

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér 

Fin o m badacsonyi és egyéb balaton- 
melléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bornagykereskedőnél — Kisszombat.

mo véksi pouv i zmozsnejse naprej- [ 
idejnye. Prisparani pejnez v obcsin- 
szkom intereszi bojnszkoga vőrtiva- 
nya, csi v gasze ali banké pride, od 
tisztéé pá znouvics lejko pride na po- 
moucs bojnszkomi vérsztvenomi cili.

Nájvecskrát máié recsi i mála du- 
goványa, stere cslovik za malo ali 
za scsiszta nika ne stima, v szküp- 
noj vrejdnoszti za cejli ország velko 
vrejdnoszt májo.

Od sztári, távrzseni odpádkov de 
nouvo blágo, z sztári cout sze na- 
právijo nouvi stofi, z osztanki hráne 
nouva mascsouba ali zsájfa. Spara
nye z oliom, poszvejtom, drvami, 
oblejcsom nej szamo ka szi pejneze 
prisparamo, nego tüdi delavno moucs. 
Csi sze ognemo nepotrejbnoga vödá- 
vanya. nam osztáne pejnez, z stero
ga v gaszi vszigdár véksa i véksa suma 
zraszté, k steroj gdastécs lejko szég- 
nemo. Sztáro zselezje, cote, raztrgani 
gvant, papér, pecské, koscsice, gla- 
zsojne: je vsze pejneze vrejdno. Vsze 
té recsi lejko v pejneze szprávimo i

BENKÓ JÓZSEF

Naznányam
vszém postüvanim konyszkim kmetnm. ka szem 
doubo v muraszombati járási od prve vogrszke 
králevszke zsrebesárne zsrebea (Oberlandszko- 
ga). steroga szi vszáki lejko poglédne v Már- 
tonhelyi pod 16 his. numerov.
w BENKÓ KÁLMÁN.

ODAM NOUVO
KROMATICSNO HARMONIKO

z 48 bászi. Poizvej sze na uprávi tóga liszla.

HUSÁRU ÉS KONZERVGYÁR

z tisztimi lejko podprémo na fronti 
borécse nase honvédé. Vsze tou -o. 
remo dopríneszti zavolo gvüsne vo
grszke zmáge. Zavrzsmo zse edr.< UR 
norlavi divat. Hoditi v ponosénom i 

! zakrpanom gvanti naj nikoga nede 
szram. Vsze tou je niksa nevola nej. 
naj szamo tam vöni nasi honvédje 
májo vszega povouli.

V sztárom csaszi zsivoucsi rimszki 
i spanyolszki národi, ki szó nájzmozs- 
nejse vládanye meli. szó záto prejsli. 
ár szó vszi zaprávlaii i szó tak za 
pravili tüdi imánye szvojega bogato- 
ga országa. Pametno zsivoucsi náro
di pa, csi szó sparavni i szi vsze )e- 
pou notrivtálajo, bogati i zmozsni lej
ko grátajo lüdi te, csi ji je po racsüni 
malo. Za tou nam je zsiva példa Svájc'

Za pousanya oldali rasztlin
sze morejo oni vértovje. ki májo vise 
15 velki plügov oráfnoga grünta. kém 
prvlé zglásziti pri szvojoj nofarosiji. 
Steri vért sze pa na tou gledoucs. ka 
de olnáte rasztline pouvao i sze z 
kontraktusom dojzavézse. dobi sze
men na pouszido, práj za szeiati 
ksenki i od olija gvüsen tao szira na- 

■ záj. Tej kontraktusje sze morejo pri 
I Futuri szklenoti, odkec sze tüdi laki 
i posle blombejrano szeménye.

ZA SZMEH
I (Té szmehsnice nájdemo v Nasem Kalendbra)

— Kelko palinké szpijéte dnévno?
— Káksi deszét, petnájszet kupic 

: - ví neszrecsen cslovek, ne boiite
sze, ka vász tou na nikoj szprávi 7

— Méné zsé nej. nego tisztoga. ki 
mi palinko placsűje.

*

Jancseka píta skolnik:
— Znás ti Jancsek, z koj szó pili 

lüdjé, gda szó escse nej meli kupice ’
— Z glazsa. — právi Jancsek.

*

Vu ednoj iozsbi szta sze fiskális pa 
doktor stükala :

— Doktorje dosztakrál zabloudijo 
— právi fiskális.

— Da pa fiskáliske tüdi vecskrát 
zabloudijo — je odgouvoro doktor

— Szamo ka doktorov zablouda 
nyúvoga áldova pod zemlou pöfög
ne — právi fiskális.

— Fiskálisa zablouda pa áld< va 
obri zemlé na gaoge polégne.

*
Skolnik od krádnenyá guesí vu ed

noj vesznícskoj souli. Med tejm r>a 
pamet vzeme, ka Móric ne poszlüsa tá.

— Hej. Móric, povej mi. ka szám 
jász, csi z tvoje zsebke vövzemem 
100 Pengőjov?

— No. goszpon skolnik. csi szle ví 
mogoucsi tou vcsiniti, té szte ví eden 
velki comprnyák!

Nyomaton Vendaidéki kóny.nyomdában, Murasaombai. FeWds kiadó és saerkesató mi... a Vend.idéki Magyar Köamüvelódési Egyáillet elnöke, tar Na’Z


