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Örök a magyar
■xállay Miklós miniszterelnök hiva

tó belépésének második évfordulóján, 
■...rcius 10-én nyolcvanoldalas füzet 

Fagyta el a sajtót. Idézeteket tartal
maz a miniszterelnök beszédeiből, új
ságcikkeiből. Két év alatt különböző 

■Imákkal. különböző helyeken, kü- 
nböző összetételű hallgatóság előtt I 
rtént megnyilatkozások egy-egy mon

datát olvassuk ebből a füzetből. A 
ezérlő gondolat mégis mindig válto

zatlanul ugyanaz. Pedig a legutóbbi 
,ct esztendő alatt nagyot fordult az 

kereke, megváltozott az egész vi- 
gpolitika helyzete. Kállav Miklós 

azonban változatlanul,következetesen 
jgvanazokat az igazságokat hirdeti, 
jgvanazl a nemzeti ideált szolgálja.

Hirdeti a miniszterelnök, hogy ha 
ártunk azon az utón, amelyen ed

dig mentünk, továbbhaladunk, ha a 
a mzet önmagába vetett bizalma nem 
• esz el. akkor meg is maradunk. Hir
deti, hogy békét is jeient a magyar 

rientáció. Békét és megértési a du- , 
r. a völgyi szomszédainkkal, hogy a 
Kárpátok medencéjének minden né- i 

megtalálja nyugalmat, megelhete- 
-ét és békés fejlődését. Soha meg
- m szűnik hangsúlyozni a nemzeti 
egységet, a i.ülönböző néprétegek kö- 
z tti teljes összhangot, meri — igy 
mondja — „meggyőződéssel hiszem,

ogj- minden magyar munkást kivétel 
-élküt a munkásság nemzeti tábora-. 
■lehet hozni és tömöríteni. Nem tu-

i.m elhinni, hogy a magyar munkás
ság más leg\ en gondolkozásában, mint 
en vagyok, hogy gyermekének ne 
ugyanazon jövőt akarja, mint én az 
£n gyermekemnek".

Megmondja bátran, hogy „a szabad, 
.ggetlen Magyarország tölti csak be

- v, .fását és függetlenségének elvesz
tés? Európa vesztesége is.,. Meg
mondja azt is, hogy mi a döntő té- 
-o ezője Európában való részvételünk
nek : „az hogy soha mások nem vol-

és mások lenni nem is akarunk, 
mint magyarok".

A legfőbb parancs az — olvas- 
-ork az idézetek között. — hogy hűek 
maradjunk önmagunkhoz, magyarsá
gunkhoz, törhetetlen keresztény hi- 
’.mkhöz. Csak önmagunkhoz hűen lé

tünk hűek mások iránt, csak ma
gyarul lehetünk hűek.

Majd azt mondja a rádióban, hogy 
'm a magunk életét akarjuk és fog
ói éini: — meg nem alázkodni sen- 
mek és meg nem alázni senkit.

K- ne tudná ezeken a mozaiksze
ren összerakott mondatokban a gon- 
'latoknak legteljesebb és leggondo- 

?abban összekovácsolt láncolatát ész- 
•mi ? Mindenkinek meg kell értenie. 

Kállay Miklós az örök nemze
ti szolgálja. A jövőt, mert az ezer

éves múlt nem elég, az emberek ma 
. vőben gondolkoznak. Be kell tehát 
izonyitani, hogy reánk politikailag, 
ctonailag, kulturális és gazdasági

- vem pontból a jövőben is szüksége 
an Európának.
Ezek Káilay Miklós magyar politi- . 

Kajának vezérlő gondolatai, az ebben ; 
■é.. ő igazság erejét kell ma minden
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Márdus 15-én a magyar-vend össze
tartozást h ünnepeltél: a Muravidéken

A magyar és vend sorsközösség 
egyik legszebb ünnepe március tizen
ötödike, a magyar szabacságünnep. 
1948 márciusában ugyanis nem csak 
a magyar nép szabadságáért, emberi 
jogaiért indult meg a dicsőséges küz
delem. hanem a mellette szilárdan 
kitartó vendekéért is. Á szabadság
harc küzdelmeiben a magyar mellé 
állott a vend, akihez hiába jött el az 
önkényuralom kormányának agitátora, 
mert tudta, hogy sorsa a magyarsá
géhoz tapadt és a szabadságharcban 
az ő szabadsága is áll. vágj, bukik. 
A vend nép Kossuth piros-tehér-zöld 
szinü zászlóját bontotta ki. vend apák 
a magyar apák mellett, vend fiuk a 
magyar fiuk mellett mernek a csatá
ba. együtt énekelték a K ssuth nótát 
roham előtt és együil ac: . í a közös 
célért életüket, ha a sors ezt úgy kí
vánta. Vérük egy patakbe. árdat. sir- 

i juk közös lett és porladó mmivaik- 
bói nőtt ki az örök magyar-vend 

' összetartozás hervadhat a‘lan, piros 
; virága.

Erről emlékeztek meg c Muravidék 
nagyobb falvaiban a szónokuk már
cius 15-én és erre gondolt :t: minden 
becsületes vend, aki o;?c. öröksége
ként hűségesen ragaszkodik a magyar
sághoz. Es arra is gonoo. itt minden 

■ becsületes ember, hogy ma a negy
vennyolcas időkhöz hason ró a hely- 

| zetünk, ismét közös munkára, közös 
harcra van szükség, ha fennmaradá
sukat és boldogabb jöveteinket biz
tosítani akarjuk.

Muraszombatban
a 9 órakor kezdődő szentm re ís evan
gélikus istentisztelet után a Szabadság 
téren rendezett a Vendvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület ünnepélyt. 
A Hiszekegyet játszotta a tüzoltóze- 
nekar. majd Garamvölgui Gusztáv ke
reskedelmi középiskolai tanuló sza-

valta el lendületesen Petőfi : Talpra 
Magyar cimü költeményét. Ünnepi be
szédet Lipics József városbiró mon
dott. Szavaiban párhuzamot vont a 
negyvennyolcas idők és a ma között 
és rámutatott arra, hogy ma épp olyan 
szilárd helytállásra és összefogásra 
van szükség, mint aminőt 1848 bán 
bámulhatott meg a világ. Gyújtó hatá- nők és számos társadalmi vezeíősze- 
su! beszédét fogadalommal fejezte be : 

a Muravidék magyar-vend népe 
akárcsak 1848-ban,ma isszilárdan 
kitart a magyar nemzet mellett.
A nagyhatású ünnepi beszéd után 
középiskolák énekkara szerepelta

Horváth Boldizsár énektanár vezény
lése mellett a „Magyar ünnepi dal ' 
szép előadásával. Zubrics Sándor 
hadapródőrmester a honvédelmi mi
niszter szózatát olvasta fel a leventék
hez. majd Kecskést Tivadar „Tavasz 
1944-ben“ cimü költeményét adta elő 
mély átéléssel, tökéletes kidolgozás
ban Veszprémi László honvéd. (A 
verset, amely muravidéki vonatkozású, 
lapunk más helyén közöljük.) A Him
nusz eléneklése után diszelvonulás .... ,
fejezte be a szép ünnepséget, amelven 1 Írunk róluk.

Hétfőn Kossufh-estet rendez 
Muraszombatban a Polcért Kör

Kossuth Lajos halálának ötvenedik 
évfordulójáról méltóképen emlékezik 
meg a Muravidék népe. A nagy ma
gyar államférfi emléke még ma is el- 
halványulhatatlan fényben él a ma
gyar-vend nép emlékezetében és a 
megemlékezés az egész vidéken an
nak a rajongó szeretetnek a jegyében 
történik meg. amellyel népünk apái 
tekintettek fel Kossuth Lajosra.

Muraszombatban a Polgári Kör ren- 
I dez műsoros Kossuth-estet március 
i 20-án, az évforduló napján. A Kossulh- 
est pontosan 5 órakor kezdődik a 
Városi Moziban. Műsora méltó lesz 
a Polgári Kör hagyományaihoz és 

; a Polgári Kör szelleméhez, amely a 
mai napig is ott tartotta a kör helyi
ségében Kossuth életnagysága arc- 

: képét.
Ünnepi beszédet Bankó József gyá

ros, a kör társelnöke mond. Az em
lékbeszéd elmondását pedig dr. Tör- 

> ndr Ede gimnáziumi igazgató, pre- 
: montrei kanonok vállalta. A két köz- 
' életi és társadalmi vezető személy 
l szónoklata köré színes, hazafias mű
sor szövődik. A tartalmas műsor szá
mai között szerepel Egger Jenő állo
másfőnök énekszáma, egy ismert ma
gyar tárogatóművész szereplése, több 
szavalat, a kereskedelmi középiskola 
cserkészcsapatának tábortűz jelenete 

: a polgári leányiskola énekkarának 
népi dalai, az állami gimnázium nö
vendékeinek magyar tánca.

A műsor minden egyes száma al- 

magyarnak belső egységgel, vállvetett 
munkával acélozni. Ezt a nemzetet 
két esztendő óta vezeti Kátiay Miklós 
és hogy helyes utón \ ezeti. azt vak
merőség volna tagadni a legelfogul- 
tabb szélsőséges politikának is. Vezet 
és egységet kíván tőlük’ A nemzeti 
közvéleménynek visszhangot kell ad
nia, mert mindenkinek meggyőződés
sel kell hinnie, hogy ma a nemzet 
vezetése és a nemzet akarata egy és 
ugyanazon nagy ideálok jegyében nyil
vánul meg. A vezetők megteszik kö
telességüket, egyenes utón haladnak, 
változatlan hitvallást hirdetnek. A köz
vélemény kötelessége, hogy egységes 
táborba tömörülve kövesse őket. Mert 
az az'egyenes ut, amelyen ők vezet
nek, az egyetlen helyes és igaz ma
gyar ut. Ezen érkezhetünk el abba 
a jobb jövendőbe, amelyért mindnyá
junknak dolgozni kell, amelyért sem
miféle áldozathozatal nem sok Mert 
csak ennek az egyenes útnak a vé- / ' ._____
gén mondhatjuk el büszkén és boldo- kaimazkodik az alkalomhoz, izig-vérig 
gan, hogy örök a magyar I magyaros és szép lesz. Azt hisszük,
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nagy tömeg képviselte Muraszombat 
lakosságát.

♦

Tudósítást kaptunk a muraszombati
1 állami gimnáziumban rendezett már- 
i cius 15-i ünnepélyről is, amely a gim
náziumtól megszokott magas szinvo- 

I nalon mozgott.
A kedden délelőtt tartott ünnepély, 

amelyen megjelent vitéz Lindvav Nán
dor országgyűlési képviselő. Sámbok- 
réthy Imre alezredes, zászlóaljparancs-

mély, a Hiszekegy eléneklésével kez
dődött. A „Nemzeti dal“-t szavalta 
Lach János 111. o. t., majd a II.. 111. 
és IV. osztályos tanulók népdalokat 
adtuk elő furulyán. Baldaszti László 
VII. o. t. adott elő egy költeményt, 
majd az énekkar szerepelt kánonnal. 
Szép és lelkes ünnepi beszédet mon
dott vitéz Turza Antal Vili. o. t.. majd 
ismét népi dalok következtek, végül 
Krapec András VI. oszt, szavalt. A 
Himnusz fejezte be a hatásos műsort.

♦

A Muravidék minden egyes nagyobb 
falujában is ünnepélyt rendeztek már
cius 15-én. Ezekről az ünnepélyekről 
lapzártáig tudósítás nem érkezhetett 
be, igy majd következő számunkban 

felejthetellen élménnyel gazdagodik 
az, aki részt vesz a hétfői Kossuth- 
esten.

A Polgári Kör 
egyformán mindenkinek

1 szánja a Kossuth-rriegemlékezést. Kü
lön meghívóval senkit sem hiv meg, 
a nagyközönséget pedig falragaszokon 
hívja meg a Kossuth-estre, amelyen 

illik, hogy ott legyen nem csak a 
Polgári Kör valamennyi tagja csa
ládjával, hanem mindenki, aki ma
gyarnak és vendnek vallja magát 
Muraszombatban.
Azt hisszük, hagy az újjászervezett 

Polgári Kör első nagyobbs.zabásu ren
dezése forró sikert hoz.

A Kossuth-estre nem csak meghí
vót nem bocsátanak ki. hanem azon 
belépődíj sem lesz.

Vidéken
is megrendezik a Kossuth ünnepélye
ket. Erre vonatkozóan a Vendvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület fel
hívást intéz majd tagjaihoz és meg
küldi számukra az egységes műsor
anyagot is, akárcsak március 15-én 
tette. A vidéki Kossuth-ünnepségeket

egyöntetűen április 2-án rende
zik meg,

mert ezen a napon emlékeznek meg 
Kussuthról a felszabadított területek 
összes községeiben is. A jövő hét 
folyamán a VMKE szétküldi a felhí
vást és a műsoranyagot.
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Felhívás a leventék szülőihez 
és munkaadóihoz HÍREK Városi Mozi

F. hó 19—20 21 és 22-én a mura
szombati plébániához tartozó levente 
csapatok (Batlyánfalva. Barkóé, Ko
rong, Muraszenm ■ Kisszombet ós Mu
raszombat) római katolikus leventék 
lelkigyakorlatokon vesznek részi. A 
lelkigyakorlatokon való részűé1 4 köte
lező. Ezért felhívjuk az ossz s szülő
ket és munkaadókat, hogy a leven-

'«aMKO

tőknek a lelkigyakorlatokon való rész
vételét ne akadályozzák meg. Helyette 
a heti foglalkozás elmarad.

Muraszombati leventecsapat evan
gélikus vaílásu leventéi f. hó 19-én a 
9 órai istentisztelet után a leuenteéi- 
honban csendes órákon vesznek részi. 
Leuentepai ancsnokság.

Március 25-én lesz az ipartestület közgyűlése
A zárszámadást és költségvetést az 

iparíesiület hivatalos helyiségében a 
tagon megtekinthetik.

Indítványok 3 nappal a közgyűlés 
előtt, az iputles'ülei vezetőségénél je- 
lenlendők be.

Amennyiben a kitűzőit Időben a 
tagok határozatképes számban meg 
nem jelennek, a közgyűlés 194 i. április 
hó 2-án, vasárnap 10 órakor az ipar
testület székházénak üléstermében fog
ják megtartani a megjelentek számát a 
való tekintet nélkül.

A muraszombati járási ipartestület, 
testületi székházának üléstermében 
1944, március hó 25-én, szombaton 
délelőtt 9 órakor tartja 19. évi rendes 
közgyűlését.

Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó és 
évi jelentés. 2. Múlt évi közgyűlésről 
& jegyzőkönyv felolvasása. 3. Jegyzői 
és pénztárnoki jelentés. 4. Számvizs
gálók jelentése. 5. Zárszámadás be
mutatása és jó’áhagyása. 6. Az 1941
évi költségvetés megállapítása és jó- ; 
ráhagyása. 7. Indítványok.
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tavasz 1944-ben
A nagy birkózásnak immár vége var..
A tél még egye !, utolsó havaz. 
Megkönnyezi fehér bukását.
Mikor mar érzi, hogy sirjut ássák. 
Szikebe ->ur a győztes tavasz
Fekete, sáros ver szivárog.
De a . nnyes .születés alatt 
Tapsol ; bimbó, reped az ág.
Dalol az erdő, pattan a vagy
S duzzadó piros elet fakad.
Virág . . . dal . . . élet . . . melegség . . . 
Küzdésből, harcból tört elő.
Magyar tavasz. Te majdnem soha vendég 
Engedd, hogy kiáltsam, mi itt benn ég 
Háború Kel! most, vas. ver és erő 1
Háború kell most. Hitnek a harca. 
Melyben vas helyett fegyver a lélek.
Véri és eret hintve a mába. 
Tűzhely csendjébe bölcsők dalába. 
Hogy újra békéi zengjen az Elet.
Háború kell most. Hitnek a harca. 
István keze, mely nem ereszt.
Magához hiv minden kis népet 
l ’> ezer év re válasszon képet :
Vörös csiiiay. vagy . . . Krisztusi: ieszt . . .
Tavaszi szellő vidd el a szavam. 
Messze száljon, zengve, mint a dal.
Hogy amig szabad, amíg fehet.
A Mura parton fogjon kezel 
Magyar ember és a vend-magyar.
Tavaszi sugár csókold u hantot 
Ahol pihen most .annyi drága vér.
Magyar célokért vend keresztek, 
Kik nem haltuk meg. csak elestek.
Hogy kevesebb könny legyen s több kenyér
Magyar tavasz, érzem, hogy itt vagy. 
Ébredeznek a lélekholtak l
Ezer éve együtt hullt vérünk. 
Ezer éve a tegnapnak éhünk
S testvérek, ma miénk — a HOLNAP !

I

— A Muraszombat és Vidéke mai 
száma a -zerdai munkaszünet miatt 
került a -z boitaál egy nappal később 
postára. — Szerke.-ztőségünkben és 
kiadóhivatü úrikban szombaton, már
cius 18 ár ~.em ‘ártjuk meg a hivata
los órákat. mérjük ki dves ügyfelein
ket. -zári szombaton ne fárad
janak hozzánk.

— Csekket mellékeltünk minda
zok .tak az .•.•fizeti" inknek címére, akik 
az újságot nemrégiben rendelték meg 
levelez 'ay.on es .sekk mellékelését 
kérték. — vtacéiniua/a/.

A Szombathelyi Püspöki Pap
nevelő Intézetbe junius 2í-én lesz
nek a felvételek. A pályázóknak ezen 
a naj on ■ jt lentkezniük a szemí- 
náriumear < megfelelő okmányokkal. 
Bővebb felvilágosítást a szeminárium 
vezetőség-, ad. A kisszemináriumban 
foLamodók május 1-ig jelentkezhet
nek felvételért a püspöki hivatalban 
ben ujto‘" kérvényekkel.

A három muraszombati hadi
üzemben, J>enkó József husárugyárá- 
ban. Síitái: Lajos és Czvetics János 
íehérnem ^gyáraiban szerdán reggel 
fél 9 órakor összegyűlt a munkásság, 
hogy a 
sa meg 
magyar 
mü sorszám.I.
magyar 
pélyéb-.

Március 18án. .szombaton 17 és 19.30 
i9-én, vasárnap 11.15. 15, 17 és 19.30 

20-án, héttőn 19.30 -
A Mürkische Fiimgesellscheít reprezentál- 

nagy filmje.

A ixereiem íogárt
Magda Schneider, Victor Staal, P. Wegen

Március 23-án csütörtökön 17 és 19.31’ 
24-én. pénteken 19.31 

25-én. szombat 11.15 és 15.
A finn nemzet élet halál harca Oroszországékor

Szöbadság vagy halál
Milliós óriásfilni.

Kiutalás. Cipészfonál, szijgyáttoló
nál, cipészek részére hulladék. — Pé
kek és kéményseprők részére szap
pan. Seeiak.

— Vas vármegye lélekszáma feb
ruárban 164-gyel szaporodott: a szü
letések száma ugyanis 598. a halálo
zásoké 434 volt. Egy éven alul kerek 
hatvan halálozás volt, ami tiz száza
lékos csecsemőhalálozási arányszám- 
nak felel meg, ami 
rosszabbodást mutat 
számhoz viszonyítva 
mán 294 házasságot 
megye területén.

W • -WC- — —
MURA SE - KÖRMENDI LE 3:012:0) 

Vezette: Turk.
Kissé nehéz pályán, kitűnő iramú 

mérkőzésbe!;, fölényesen győzött a 
Mura, a nagyon jól feljavult KLE ellen.

Az első félidőben a szél segítségé- , 
ve! szint-.- cgykanura játszotta Mura. | 
a második félidő már kicgyensulyo- 
zotabb volt, igy a játék sem volt 
egyoldalú.

Körmend csapatában jóképességü 
együttest iállunk a pályán s ha figye
lembe vesszük, hogy két legjobb em
ber k hiányzott, akkor már ki is hang
súlyoztuk. hogy a bajnoki mérkőzésen 
jó lesz vigyázni, mert ellenük csak 
teljes erőbedobással lehet győzni.

A Mura általában kielégitett. Jandl 
már kezd formába jönni. A két hát
védről nehéz bírálatot mondani, rn^rt 
kísérleti felállításban, nem a rendes 
posztjukon szerepeltek. Általában 
megfelelte k. — igaz, hogy Drapost cen
terben. DzskoviU 11.-t pedig összekö
tőben szerelnénk inkább látni. A Des
kovits I., Kukanja. Klepecz fedezeísor 
jo legt Ijebb Kukanja erőtlen játékát 
lehel kiemelni.

A Zelkó-Bencik szárny már jó formá
ban, s eredményesek is voltak. Ta- 

I kacs centerben is balszélen is elfo
gadhatót nyújtott. Ősze javul, de még 

i mindig lassú. A második félidőben 
1 mintha az iramot sem bírta volna, 
i Végeredményben mégiselmondnatjuk. 
‘ hogy a Mura kielégitett, mert a kör
mendiek rámenős játéka miatt {ebben 
a volt Mura játékos Várhegyi jár! elől 

, rossz példával), a számszerű ered- 
i ménv úgysem volt fontos.

Vasárnap f. hó 19-én kezdődik 
a bajnoki szezon !

Első mérkőzéséi úgy a Mura I.. mint 
Mura 11. idegenben játsza. Előbbi

i

i

I

I 
i

bizony tetemes 
januári arány- 
Február folya- 
kötöttek a vár-

ádi ?ban együttesen hallgas- 
s. Március idusát ünnepli a 
adiüzem munkásság" cimü 

Ezzel több száz mura
ás pcsolódoíl bele a 

’.em; munkásság ünne-J
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RÁDIÓK
szakszerű 
ja vitás át vállalom.

Sthán Ernő, Muraszomhat.

1

a
Sárváron, utóbbi Szombathelyen.

A két csapat valószínű összeállítá
sa a következő:

Jandi — Kolossá, Oszterc — Des- 
kovits 1., Kukanja, Klepec — Zeikó. 
Benőik 1.. Drapos. Deskovits II.. Ta
kács. Tart.: Matus.

Benőik II. — Wolf, Toplak — Keres*  
már 11., Németh. Klainscsek — Sütő. 
Vinkler, Ősze. Gorcsán. Vadnál. Tart.: 
Cvetics. Borowszky.

— A iüdővész elleni védekezés
ről beszéltek a muraszombati kö
zépiskolások szülőinek értekezletén. 
A muraszombati állami gimnázium 
tornatermében nagy érdeklődéssel ki
sért értekezletet rendeztek a mura
szombati k .zépiskolások szüleinek ré
szére. X szülői értekezletet dr. Tömör 
Ede gimnáziumi igazgató nyitotta meg. 
Megm : ■ -zavai során hangsúlyozta 
& tüdővész elleni védekezés fontossá
gát i ;m. uiatott az értekezlet felvilá
gosító célzatára. — Dr. Szabó Endre 
iskolaorvos alapos feldolgozásban is
mertette a tudővész elterjedettségének 
okai! és a rertőzés elleni védekezés 
módozatait. — Vargha Árpád gimná
ziumi igazgató helyettes tartott ezután 
értékes előadást az iskolaszanatóriu
mok céljáról, feladatáról és szerveze
téről. — Ezután a gimnázium felső 
osztályú tanulóinak szülei külön érte
kezleten lettek részt. Ezen Vargha 
Árpád igazgató helyettes tartolt elő
adást ..Iskola és családvédelem" ci- 

A szép és megszívlelendő elő- 
nagy helyesléssel találkozott. 
„A vend kérdés'1 címen rend
érdekei. értékes cikket irt Bálint 
muraszombati gimnáziumi tanár 

Kisebbségvédelem cimü folyóirat

mén. 
adás

Elacfó
mely gyermek és sport kocsi. Muraszombat. 

Szécsenyi u. 24.

kívül
Béla
Ö

legutóbbi számában. A vendek múlt
ját és jelenét részletesen tárgyaló ta
nulmány alapgondolata, hogy a vend- 
ség látja azt, hogy gazdasági jövője 
és kenyere csak a magyar állam ha
tárain belül biztosított.

— Perestó. 1944. március 10-én 
volt a perestói magyar tanfolyam hall
gatóinak záróvizsgája. A záróvizsgán 
Janzsó Kálmán helybeli vezető-jegyző 
elnökölt aki meglepetését és megelé
gedését fejezte ki a vend ifjúság ma
gyar nyelvben tett előrehaladása felett.

A szorgalmas látogatókat könyvekké 
í és pénzzt 1 jutalmazták m< g.

— Cserkészfiuk irányították a k • 
zönséget Muraszombatban a márciu- 
15-i ünnepélyen. Jól eset! látni a cser
készek ügyes, figyelmes, előzéken’ 
munkáját és azt az igyekezetét, amely - 
Ivei magukra vállait feladatukat ellá 
tók. Muraszombat sokat nyert azzal 
hogy az állami kereskedelmi közép 
iskola cserkészcsapatot szervezett.

— Magyar meséskönyvek és ifjú
sági olvasmányok érkeztek a Venc- 
vidéki Könyvkereskedésbe. A Mura
vidéken általában igen keresettek : 
magyar könyvek. így ölömmel e.dunr. 
hírt erről az eseményről is.

— Április 2-án szerepeinek <-. 
szombathelyi vivők Muraszombat’ 
bán. Mint ismeretes, március 25-ér 
Szom balhely-Muraszombat vivómér- 
kőzést terveztek Muraszombatban 

I Mint lapzártakor értesültünk, a szom- 
j bat’nelyiek 25-én nem cinek rá, ezér 
április 2-re halasztották muraszombat, 
vendégszereplésüket.

— A mai lapunk minden számá- 
i hoz mellékeltük Újhelyi és Társa bank
ház kartonlapjait. Kérjük lapunk eic- 

i fizetőit, hogy sorsjegyszükségletüke1 
j a szerencséjéről a közismert Ujhclv 
és Társa bankháznál rendeljék meg 
a mellékeit kartoniapon lévő rendelő
lapokon. Kifejezetten figyelmeztetjük 
olvasóinkat, hogy megrendelésüket ne 
hagyják az utolsó pillanatra, mert a 
sorsjegyek nagyon kapósak és a sze
rencséjéről közismert Újhelyi és Tarsa 
bankház sorsjegyei hamar elfogynak 
Újhelyi és Társ bankház cime: Buda
pest. V., Szt. István krt. 27.

— Traktortanfolyam Folyó év 
április hó 11-i kezdettel rendezzük 
traktor- és egyéb mezőgazdaság! gép
kezelői tanfolyamunkat Székesfehér
várott a m. kir. állami gr. Széchenyi 
István Ipari Középiskolában. Részvé
teli szándékot április hó 4.-ig keli be- 

' jelenteni a Felsődunántuli Mezögazda- 
i sági Kamaránál (Szombathely, 1\ 
| Károly király utca 1 sz.) Tandíj 3t 
pengő.amelynek befizetéséheza jelent
kezés után a Kamara postatakarék
pénztári befizetőlapot bocsát rendel
kezésre. Aki a 18. életévet még nem 
töltötte be, a tanfolyamon nem vehet 
részt. A tanfolyam időtartama 3 hét 

I — A Felsődunántuli Mezőgazdaság 
I Kamara.

Sechstein zengora
rövid, kcreszlhúros. kiioijá.slalan Szombathe

lyen eladó. Cím a kiadóhivatalban.

MEOENOGA YRJZTA SZEMEN, 
90 “/# csiszlo sze dobi pri K ü c s k o István 
v Bántornvi 8. Cejno i tanácsé piszmeno ai 
z recsjouv. Szemen posiiam tüdi po povzétji

Kereskedő tanoncot 
lehetőleg 4 középiskolával felveszek. ST1VÁV' 
ERNŐ műszaki nagykereskedés. Muraszomba'

lsesem szlttzsecsxe dékie
za goszpodszka mejszta. mejszecsna plácse 
100 pengőjov. Prázna mejszta szó tüdi za 
lápce. Vecs sze zvej pri BENCZIK-i v Mura

szombati. Mikola Sándor utca 11.
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Amitől a Muravidék népe megmenekült . .
Partizán világ a széthullott Jugoszlávia területén

Kendkiv ül érdt kés leírási olvastunk 
;; Murán és Dráván túli paitizánvi- 
lúgról. A leírásból néhány részletet 
kiragadunk, hogy láthassa a Muravi
dék népe, milyen borzalmaktól szaba
dult meg akkor, amikor a magyai ál- 
l.iiH isméi védőszárnyai alá vette.

♦
\ városok körül levő falvak né

pei nagy kockázattal viszik be eladni 
való portékájukat a városba. Ha el
fogják az asszonyokat a partizánok, 
első ízben levágják a hajukat, másod 
ízben levágják a lejüket. Ezért bor
zasztó drága a városok élelmezése, 
egyes helyeken kibírhatatlan a drága
ság. Viszont éppen ez a drágaság csá
bító a falusiakra nézve, akik minden 
veszéllyel dacolva hordanak a város
ba élelmet.

♦

B. város mellet! történt, hogy 
elhullott egy tehén. A tulajdonosa sza
bályszerűen lenyúzta és elásta. Két 
napra rá jöttek a csempészek, kiás
ták. megmosták és elvitték B. város
ba. ahol drága pénzen kimérték. — 
\ ároshelyeken nem is tanácsos hús
ételt enni a vendéglőkben.

*

Boszniában egész napokat mehet 
az ember, nem talál falut. Ahol régen 
,ban“-ok vártak feketekávéval, vagy 

frissítő italokkal az utazót, ma teljes 
a pusztaság, néhol az útszélen csont
vázakat lehet látni, amelyekről a vad
állatok leszedték a húst. A szűcsök 
dicsekszem k, hogy soha ilyen tömött 
bundája nem volt a vadállatoknak, 
mint most, mert emberhúst esznek.

*

Zágráb környékén felrobbantot
ták a lőporraktárt. Ez csak úgy történ
hetett. hogy az őrség összejátszott a 
partizánokkal. Éjjel a felügyelőtiszt 
elment megvizsgálni az őrséget és fe- 
tünt neki, hogy sehol senki. Megfogta 
az ajtókilincset, megnyomta és ebben 
a pillanatban óriási robbanással egy
másután levegőbe repült a lőporrak
tár. A tisztet is darabokra tépve szed
tek össze. A hatóság, túszként tartott, 
20 előkelő partizánt itelt halálra. Ami
kor a vesztőhelyre vitték őket, négy 
meg akart szökni. Ezek közül egyet 
sikerült lelőni, három pedig meglógott. 
A többi tizenhatot a város szélén fel
akasztották villanyoszlopokra és ekkor 
csinálta a zágrábi villamos a legna
gyobb forgalmat, különösen nők igye
keztek megnézni az akasztott embe
reket. akiknek 72 óráig kellett lógniók. 
A sötétben leloptak lábukról a cipőt, 
kabátot, nadrágot és majdnem mezte
lenül lógtak óit.

*

A fölakasztottak között volt egy 
mérnök is. akinek különösen elegáns 
cipő volt a lábán. Természetesen ezt 
is lehúzták. A felesége fehér harisnyát 
hozott, ráhúzta a lábára, aztán bement 
az egyik házba, széket kért, rnajd fel
állott a székre, retiküljéből lesüt vett 
ki. szépen megigazította urának a ha
ját. megcsókolta, visszavitte a széket 
és eltávozott. Erről kiderült, hogy nem 
volt partizán.

*

— Boszúból a partizánok 60 német 
katonát fogtak el, ezeket a legkimond- 
hatatlanabb kínok között kivégezték. 

„Sí-BOlFrum és lihörgyár 
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 
Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ

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

A púitiz.ánoknál a következő fokoza
tok között halhat az ember: 
doionggal rávágnak 
szárason íjaira, aztán 
lenyúzzák hátáról a 
az ember testét. Ha 
kefével vagy posztó 
lik, aztán megfordítják és elöl 
zak meg, majd kétoldalt zsebeket vág
nak a hasába és a megtört kezeket 
abba dugják bele. Igy végezték ki a 
szoszvetei tanítónőt is.

először 
az áldozat láb

kezel törik el, 
bőrt és besózzák 
nincs só. akkoi 
ronggyal dörzsö- 

nvúz-

ffasiirnap lesz a battyánfaluai 
téli gazdasági iskola nösentléhei- 

nek zárboízsgája
A battyáníalvai m. kir. téli gazda

sági iskola és mezőgazdasági szak
tanácsadó állomás 1914. évi március 
hó 19-én. vasárnap délelőt 10 órakor

o:

Megkezdődött azoknak a mezőgazdasági 
munkásoknak igénybe vétele, akik önként 

nem szerződtek
kára kirendelést végző hatóság a mun
kásokat be nem idézte, a munkások 
továbbra is szabadon szerződhetnek 

Az idézés kézbesítésétől kezdődo- 
leg azonban az önkéntes szerződés ; 
lehetősége a beidézett munkásokra 
nézve megszűnik. Így például, ha hon- i 
védelmi munkakötelezettség címén 
való igénybevétel céljából az idézést 
március 1-én kézbesítették, a február 
29-én kötött szerződést a repülőbizotf- , 
ság — hacsak a szerződés nem volt ■ 
színiéit — elfogadta. Éppen igy el fogja , 
fogadni az ezentúl kötött szerződése-! 
két is, ha a szerződés aláírása az ! 
idézés kézbesítését megelőzi.

Az igénybevétel alkalmával azon- i 
bán már egy munkás sem hivatkozhat 
arra, hogy önként kíván leszerződni.

Borsod, Heves. Zala és Vas vár
megyékben már megkezdődött azok
nak a mezőgazdasági munkásoknak 
honvédelmi munkakötelezettség cí
mén való igénybevétele, akik február 
15-ig önként le nem szerződtek.

A rcpülőbizoltság azt tapasztalta, 
hogy a mezőgazdasági munkásszerző
dések megkötésére adott határidőre 
vonatkozó rendelkezést helyenként 
félreértették. E rendelkezésnek ugyanis 
azt az értelmet tulajdonították, mintha 
február 15,-e után önként mar egy 
munkás sem szerződhetnek, illetőleg 
a munkaadók február 15-e után sza
badon már nem fogadhatnának fel 
munkásokat.

Illetékes helyről közlik. hogy addig 
az időpontig, arnig a honvédelmi mun-

LEVENTEELET
Szent László és a

Büszkék lehetünk rá, hogy a ma
gyar történelem végtelenül gazdag 
nemes lelkű, becsületes jellemű hősök
ben. Hisz a férfinak legféltettebb kin
cse a jellemtisztasága, sérthetetlen 
becsülete, melyről a március 15 lán
goló lelkű költője szilárd elszántság
gal írja: ..Hadd vesszen az élet, ha 
a becsület marad!"

A becsületében, jellemliszlaságában 
és léleknemességében kiváló magyar 
hősök közül szépen kimagaslik a hu
nok elleni harcok verhetetlen hőse, 
László herceg. ..az erős karú, orosz- 
lán-izntu, becsületes szivü. gyönyörű 
ábrázatu. húszéves ifjú".

Mikor Szent László a történelem és . 
a legendák világában megjelenik, min
denütt meglátjuk benne a lélek lel- ; 
magasztosult hősét, aki mély vallásos- i 
ságával a legszebb erények magas- i 
lataira küzdötte lel magát. Szép és ' 
nemes férfivonásait aranyszalagként 

ngih’ánas záróvizsgáját az iskola 
nagytermében.

Az ünnepély rendje: 8 erűkor isién’ 
liszlelel (előkezelek sz.erinl. I. Hiszekegy. 2- 
l dvüzlt-sek . iguzgalói beszámoló nz elméleti 
félév lefolyásáról. .3. Miniszteri vizsgabiztos a 
vizsgál megnyitja. 4. Szóbeli vizsgálat. 5. Az 
iijusági önkrpzö gazdakör diszgyülésc. ti. A 
vizsgabiztos a vizsgát bezárja. 7. Himnusz.

Az iijusági önképző gazdakör diszgyülése: 
1. Elnöki beszámoló: Tartja: Kercsmár Géza 
(Orihodüs) ifjúsági elnök I. é. tanuló. 2. Filó 
István (Musznya) f. e. tanuló szavalat.: : ...Ma
gyar asszony Írja". Gyónj Géza verse. 3. Ba
kán István (Muruv árhely) í. e. t. előadása : 
Erdemes-e méhészkedői.-I. Novak István (Pé- 
lerhegy) I é. t. szavalata: ..Mi már megyünk". 
Kántor Gyula verse. 5. Ernisa Emil (Mezővár) 
I. é. t előadása: A sziióépités és szilótakar- 
mány készítés fontossága a kisgazdaságok
ban. 6. Énekszámok. Énekel az ifjúsági ének
kar. 7. Párbeszéd. Előadják: Hada József 
(Nagyrákos) és Nagy Antal (Kercaszomoróc) f. 
é. I. 8. Az ifjúsági elnök zárószavai.

Záróvizsga után az ifjúság diszmenetben 
vonul cl a nemzeti lobogó elölt.

— Március 1-én Szentgotthárdról 
délben induló autóbuszban elcserélt 
aktatáskát nálam átcserélheli. Ungár 
festéküzlel Szombathely.

i

7. leventetörvény
fűzi át a magas erkölcsi értékéből 
fakadó becsület esség e.

A becsület alapja és tartalma való
ban az erkölcs. A jó erkölcs pedig a 
lelki jóságnak és tisztaságnak az a 
nagy, magával ragadó ereje, melynél 
fogva valaki mindig és mindenben az 
Isten parancsa szerinti jól választja és 
eselekszi. Ez a legszigorúbb értelem
ben veit erkölcs s ennek oly nagyon 
óhajtod Ízletes gyümölcse a becsüld, 
melyre az ember még életénél is óva
tosabban és jobban vigyáz, s mely 
csillogó, tüzes drágakő gyanánt ékesí
tette Szent László királyi jellemét.

A magyar leventeifjuság ebben a 
tekintetben is bátran léphet Szent 
László utat jelző nyomdokaiba. Ha 
valaha, úgy a jelen komoly és történelmi 
időkben van nagy szükség arra, hogy 
minden magyar ember védje, óvja jelle
mének kikezdhetetlen becsületességét.

Mindenki igyekezzék kiépíteni ön
magában azokat a fenkölt. nemes 
erkölcsi értékeket, melyek személyi 
becsületét, mások részéről való fel
tétlen megbecsülését kivívják.

Amilyen szent és sérthetetlen a sa
ját becsületünk, éppen olyan a másé 
is. Tartsuk tiszteletben mások szemé
lyét. becsüljük meg egymás erkölcsi 
értékeit, igy járulunk hozzá nagy nem
zeti becsületünk mindenkivel szem
ben való megvédéséhez.

HÍREK mindenfelől
A pusztavámi evangélikus egy

házközség elhatározta, hogy ameny- 
nyiben légiriadó miatt az istentisztelet 
nem tartható meg vasárnap, a rákö
vetkező héten minden nap este házi 
ájlalosságot tart a gyülekezet tagjainál.

— Szeged köt nyékén a hosszú eső
zések következtében vadvizek törtek 
fel a talajból. A Tisza vízállása 2 és 
fél méterrel emelkedett. Az áradás 
veszélye ellen minden óvóinlézkedésl 
megtettek.

Budapesten 53 állatkínzó ellen 
indítottak eljárást a múlt hónap folya
mán.

— Ersekujvárott rendszabályokat 
hoztak az oláhcigányok ellen, akik egy
re nagyobb számban lepik el a várost.

— /X Magyar Optikai Müvek RT 
zseb-irógépet hoz forgalomba. Az író
gép kényelmesen elfér a kabátzseb
ben és könnyen kezelhető.

— Ungváron eljárást indítottak több 
pékmester ellen, mert rossz kenyeret 
hoztak forgalomba.

— Budapesten ködösítő gyakorla
tokat tartottak.

Bynmorhajos! - V'esebajos•
TARTSON IVÓKÚRÁT

A természetes s zénsavas

PETÁNCI
GYÓGYVÍZ |
ÜDÍT — GYÓGYÍT |

Főraktár: MURASZOMBAT |
1 TELEFON 68. •

— Róma felett a német vadászgé
pek. nem bocsátkoznak harcba az 
amerikai és angol bombázókkal a 
római katonai parancsnokság rende
letére.

— Varazsd környékén egyre több 
partizán adja meg magát. Remélni le
het, hogy szomszédságunkban hama
rosan helyreáll a rend.

— Portugáliában január óta nem 
volt eső. Az időjárás veszélyezteti a 
tavaszi termést. Az állatállomány el
hullik, mert kiszáradtak a legelők.

— Bukarestben eltávolítják a la
kásokból a szőnyegeket, hogy egy 
esetleges légitámadás esetére keve
sebb legyen a gyúlékony anyag az 
otthonokban.

— Tito partizánvezér szovjetorosz 
katonai küldöttséget fogadott. v

Montecarlóban a német katonai 
patanesnokság betiltotta a világhíres 
játékbarlangot. A 72 éves uralkodó, 
aki egyben a játékkaszinó főrészvé
nyese összehívta a 12 tagú nemzeti 
tanácsot és közölte velük a gyászos 
hirt. A montecarlói fejedelemség 25 
ezer főnyi lakosának több mint a lek' 
a játékkaszinó jövedelméből élt . . .

— Lengyelország a háború idő
tartamára elfogadja a Curson-vonalat 
demarkációs vonalként. Ezzel a len- 
gyel-angolszász-szovjet feszültség egy 
időre enyhült.

— Bulgária a legerélyesebben ki
áll Németország oldalán és a politiku
sok naggyüléseken hangoztatják, hogy 
Nagy Bulgáriáról nem mond le a 
nemzet.

— Rómában 1.000 ember volt a 
legutóbbi légitámadás áldozata.

— Finnország különbékéjének kér
dése még mindig a világpolitika elő
terében áll. A szovjet-finn különbéke 
lehetőségei meg fennállanak, a finn 
nemzet azonban nem akar lemondani 
jogairól és ez határt szab a politiku
sok törekvéseinek.
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KÖZGAZDASÁG 
A baromfi helyes gondozása

II. Irta: F.RN1SA I
Nagy gondot kell Fordítanunk az 

ólak jó almozására is. Ennek az a 
célja. hogy a trágyát könnyen össze- 
takarithtissuk és kivihessük az ólból. 
Almozásra legjobb a száraz homok, 
vagy poríöld. mer! ezek jól felisszák 
a trágya nedvét és a trágyát könnyen 
kigereblyézhetjük. Porral hintsük be 
az ói padozatán kivül az ülőléceket 
és a trágyafelfogódeszkát. ahová éj
szaka sok trágya hullik le. A földön 
nyugvó libák és kacsák alá még szal
mát is hintsünk a homokra. Az alom
anyagot gyakran cseréljük.

A csapófészkekbe is homokot vagy 
porföldet hintsünk, hogy jól kitöltsék 
a fészekrepedéseket, amelyekben a

Nagy kedvezményeket kapnak az ipari 
növény termelők

Azok a gazdálkodók, akik ipari nö
vények termesztésére bármely termel
tető vállalattal szerződést kötnek, kor
mányrendelet alapján aközponíi kész
letekből kedvezményes áru vetőmagot 
kapnak kölcsön. A szerződéses ter
melők a beszolgállatási kötelesség te
kintetében külön kedvezményben ré
szesülnek.

A közeliátásügyi miniszter az ipái1 
növénytermesztés mennyiségi és mi
nőségi eredményeinek további foko
zása érdekében kivételesen hozzájá
rult. hogy az Olajosmagforgalmi Köz
pont ügykörébe tartozó terményeknél 
a termelési szerződés alapján kölcsön 
adott vetőmag búzaegység számát 
nem kell a gazdálkodó terhére írni. 
Ez a rendelkezés a gazdálkodó sza

1944. ÉVI TAVASZI MINŐSÉGI 
VETÖBL'RGONYA AKCIÓ

A földmívelésügyi minisztérium 
561.488—1944. szám alatt a burgonya
termelés minőségi színvonalának eme
lése érdekében eredeti nemesített és 
a m. kir. Növénytermelési Hivatal, va
lamint a m. kir. Növényegészségügyi 
Szolgálat által a tenyészidő alatt ellen
őrzött, — részben rákellenáló — ve
tőburgonya kiosztásra hívta fel a m. 
kir. Növénytermelési Hivatalt.

Vetőburgonya kizárólag készpénz
fizetés ellenében kerül kiosztásra és 
pedig elsősorban továbbszaporításra 
vállalkozó gazdaságok, másodsorban 
kistermelők részére a következő fel
tételek mellett:

A gazdák az átvett vetőburgonyá
ért az illető fajta étkezési minőségre 
nézve Budapestre megállapított árnak 
métermázsánkent 1.25 E vei csökken
tett összegéi fizetik, mint alapárat és 
ezenkívül felár címén az eredeti ne
mesített fajtáknál /0 százalékot, az 
ellenőrzött vctőburgonyánál pedig az 
alapárnak 50 százalékát tartoznak fel
ár címén megtéríteni.

A vetőburgonya szaporítására vállal
kozó gazdaságok kivételével a gaz
daságokat terheli a kiosztásra kerülő 
vetőburgonya vasúti szállítási költsé
ge is.

»MATEOSZ«
kirendeltség és fuvarvállaló iroda

■l
MURASZOMBAT
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lelvek így nem kilóinak búvóhelyet. 
A homokra tegyünk szénát, vagy 
puhára dörzsöli szalmát is. rn< rl igy 
szívesebben fészkelnek es tojnak ly uk- 
jaink. Egyébként a baromfiak ólját 
éppen úgy tartsuk tisztán, mint a többi 
háziállatjaink istállóját.

Meszeljük minél gyakrabban az ól , 
belsejét friss oltottmésszel. mert ez 
fertőtlenít. Alaposan meszeljük be az 
ülőléceket is. A baromfi etető és 
itató edényeket legalább minden hé
ten egyszer forró vízzel fertőtlenítsük. 
A baromfi óljának környékéi is min
dig tartsuk tisztán, inért csak ilyen j 
gondozás mellett név ölhetünk jó. egész
séges baromfit.

mára ajándékot jelent, mert azonkí
vül, hogy az éitékesebb vetőmagot 
az új termésből szekvánvminőségben.
kámat- és felár mentesen adja vissza, 
az új termés beszolgáltatásakor annak 
teljes mennyiségi beszámít a köteles
ség teljesítésébe, még a központi kész
letekből kiutalt vetőmag búzapont ér
téke sem kerül l> vonásba, tehát az 
ilyen értelcmb. naj.mdék. A naprafor
gónál, mint legnépszerűbb olajipari 
nyersanyagunknál a kisebb termelők 
niég az esetben is a terhűkre való 
beszámítás nélkül jutnak vetőmaghoz, 
ha termelési szerződést nem kötöttek, 
mertegy-egv gazdálkodó legfeljebb 10 
kilogramm napraforgó vetőmag szük
ségletét beszoigállatási kötelességének 
növelése nélkiii megvásárolhatja.

A fenti minőségű vetőburgonya ak
ció keretében a nyári (fojtott) burgo- 

, nya termeléséhez körülbelül 1000 mé- 
I termázsa vetőburgonya kiosztásál en
gedélyezi a földmívelésügyi miniszter.

A fentiekben ismertetett vetőburgo
nya igényléssel kapcsolatban, közvet
lenül a m. kir. Növénytermelési Hi
vatal (Budapest, viiéz Horthy István- 
körüt 2. szám) nyújt az érdeklődők
nek bővebb felvilágosítást, úgyszintén 
az igénylést is közvetlen ül a Növény
termelési Hivatalhoz kell beküldeni.

GAZDATAN ÁCS ADÓ
A köttök az idén korán kezdik a 

kottást s következik az ültetés. Ügyel
jünk. hogy a kollós féregmentes le
gyen. naponta vegyük le a fészekről, 
adjunk megfelelő ennivalót, legjobb a 
kukorica. Friss ivóvizet naponta ad
junk és legyen a kotlósnak homok
fürdője is. A tojó fészkeket csináljuk 
így: 40X40 cm nagyságú helyet el
kerítünk téglával vagy deszkával. En
nek aljára szórunk hamut, homokkal 
keverve, majd erre tesszük a szénát 
vagy szalmát. Először próbatojásra 
ültessük a kotióst. ha megszokta az 
ülést, akkor rakjuk alája a tenyész- 
tojásokat. A nyolcadik napon a kot- 
lós alói egyenként kiszedjük a tojá
sokat és a tojások tompa véget erős 
lámpafény felé tartjuk. A teljesen tiszta 
tojásokat kiszedjük alóla és ezeket 
nyugodtan elhasználhatjuk. Amelyek 
vérerekkel at vannak szőve, azokat 
visszarakjuk, mert ezek íiasok és ezek
ben már megkezdődött a csibe fejlő
dése. A tyúktojásoknál a 21. napon 
megkezdődik a csibék kikelése. Ilyen
kor nagyon ügyeljünk a kotlósra, mert 
a kikelt kiscsibéket véletlenül agyon- 

1 nyomja

Nouvi püspek
Kak j<- znáno, szó XII. Pius pápa 

n.'isega dozdajsuyega püspek; 
./rizsein im< nüvali za érseka • Knlo 
esi. Níí lou ineszto szó pa imenuvali 
/Ích’űc.s 5dni/oi u pápovoga prelátusa, 
c. apála. tőesperesa v Kiskunsági i 
plébánosa v Kecskeméti

Kovács Sándor, nouvi szombathely - 
szki püspek. szösze naroudili 189 iga 
v Kecskeméti. Za dühovnika szó bili 
poszvee.seni 1915-ga i naszkori potom 
: zo prisli k püspeki za titkára. Po 
szmrli plébánosa nyihovoga rojsztno- 
ga várasa, ji je fara zebráin za plé
bánosa. Kak vrejli delavec Goszpod- 
novi goric i velki lübitel národa, szó 
szi eden za drügim szpravili viszika 
odliküvanya. Po pk bánoskoj csészti 
ji je cerkvena obiás; * imenüvala za

Od leta 1750 -ga sze je Finszki ország za 
deszétkrát povéksao v lüdszivi

Zsé pár kédnov je vesz szvejl obrnye- 
ni na Finszki ország csi szkler.e mer 
z Ruszami. ali pa dalé osztáne v bojni.

Finszki ország je pred 1940 márciu
som 12-im. leu je pted mérőn’, stc- 
roga szó szkíenoíi v Moszkvi, - bio 
velki 382.801 kvadrátni kilőni: trov. 
Lela 1939—10. v zimszkoni boji szó 
l i.nci zgübili doszta szvoje zemlé. Po 
mirovnoj koníerenci szó mogli 35.084- 
kvadrátni kilometrov prepüsztiti Ku
szám i I langő félsziget, steri meri 117 
kv. km., pa na 30 lejt v árendo da’i. 
Po toj konferenci szó Fin.ci zgübili 
38.000 kmécske i 465 m> slerszke nú- 
sztave. kak tüdi 1000 km zseleznice.

Leta 1941-ga, gda je Fir.szka pá v 
boj sztoupila z Ruszijov, da bi té 
szvoje zgüblerte pokrajini nazáj do- 
bila, nyej je prva duzsnoszt bila, da 
ocsiszti té pekrajim od vszákoga ru- 
sza. Finci szó zdajsnvi szvoj ország 
v 11. szlolini zaszeii. ali nyuva s.do- 
boscsina je szamo do szredine 12. 
sztotine trpejla. Potom do 19. sztotine 
szó bili pod svédszkim králevsztvom.

Znamenitg öiigiesh novine cd nevarnosztí szovjetov
Presztrasili szó sze analezsi . . .

„Time" pise : „Churchill je dvakrat 
menvao piszma z Sztálinom, aii szled- 
nye dni szó sze prevecs poosztrila 
anglesko-szovjetszka prijátelsztva. Ko- 
maj. ka szó szklenoli pláne za po 
bojni. zse sze je zvedlo: ka med An- 
glijov i Ruszijov szó táksi vrezóji. sie
ti sze ne dájo zaceltti. Ruszi szó náj- 
mre obiübili. ka do postüvali szlobo- 
den i szamosztojen Lengyelszki or
szág. ati v isztini pa nikaj noscsejo 
csüti i zdaj je zse ob drügim Mosz 
kva nazáj zavrnoula anglezsom tisz
te pogoje. stere bi rnogla podpiszati 
i z tém szó szovjeti pokázali, v kelko 
nyim lejko vörjejo". — Novine nadale 
pisejo, da Angliji ne pretí n< \ arnoszt 
szamo v vzhoudnoj Éuropi, nego po 
vszem europszkom i ázsiszkom kon- 
tinenli od sztráni Szovjetszke Ruszije.

„Philadelphia Enquirer" piseod Szta- 
linovoga i Benesovoga pakía. Med 
drügim právi: „Roosevelt je zsé v Te
het áni zahtejvao od Ruszov, naj es-. 
cse pred dokoncsétkom bojne szkle- 
ne mirovne pogodbe z piiiálelszkimi 
drzsávami. Bercsovoi Sztalinovo pri- 
játelszivo je escse do denésnyega dné
va szamo na papéri. Zgoditi sze pa 
zná, da tak Benes. kak drügi europ- 
szki máli állami nedo vüpali rtikse 
mirovne pogodbe zahtejvati od Szov- 
jetov, tem menye pa v obrambo sztou- 
piti prouti ruszoszkoj szili. V tákso 
forino, csi bi Nemesije, zgübila bojno. 
bi Rusz.ijíi ziikralüvola poceloj szred-

nase krajine 
pálmono- íüiszkoga apáin. leta 1937- 
gri pa za pápovoga pielátusu i za 
foesperesa z Kiskunsági. Oh priiiki 
szvoje z.láte mese szoji nas Kormány 
zo odliküvali nájvisisim Vogrszkim 
odlikúvnnyom. Nyihovo delo je nej 
sz.amo szád rcdiio. v vöiszkom zsiv 
lenyi. nego tüdi v národnom, stero 
sze je vidlo po cejlom országi.

Mi vendszki katolicsáni szmo v nou- 
vom püspeki zadoubili nouvoga visi- 
sega pasztára. Zdaj. gda prevzemejo 
tou od Boga dodeljeno tesko csészt. 
proszimo Vszemogoucsega, naj nyim 
podeli obiino zdrávje i moucs. da nász 
szrecs.no pripelajo vö z tóga peklen- 
szkoga ognya, ki scsé vesz krscsan- 
szki szvejl prepraviti í nász za po- 
gane vcsiniti.

natou pa do 1917-ga pod ruszkim cár- 
szívom. Leta 1917. decembra 6-ga 
szó zahtejvali szvojo szamosztojnoszt. 
stero szó tüdi doszégnoli i leta 1919- 
ga je Finr.zka posztóin köztársaság.

Zgodovina finszke je teszno vküp- 
, povézana na máli racsun lüdsztva glc- 
doucs. Od leta 1750. pa do dnesz 
sze je lüdsztvo za 10-krát povnouzsi- 
lo. 1750-ga je finszki národ meo 442 
jezero düs, leta 1938 -ga pa sze je 
racsun lüdsztva zdigno na I milione. 
Lüdsztvo je szamo 10.4 procentov 
drüge národnoszti i lou szkoro vsze 
svédszke. Po várasi escse dneszdén 
polovica lüdsztva guesi svédszki jezik, 
steri je pouleg finszkega drügi jezik 
i steri je jáko szpodoben nyuvomi.
Kre finszko-ruszkt meje, poszebno pri 

Viipüri je naszeljeno ruszko lüdsztvo, 
stero sze je od 1920 —30. znaszelilo tá.

Finszki národ, kak szmo tou zse 
vecskrát piszali, je jáko dober i kak 

' zseléző irdo vküpdrzsi. poszebno zdaj, 
I gda sze ide nyirn za pravicsno zsiv- 
lenye. kak sze tou -ika za vszákoga.

nyc-j i vzhoudnoj Europi . . . Nisterni 
politicsni voditelje priznávajo, da prej 
Ruszija je posztála szvejtovna vele- 
szila — pisejo té novine. — Ali tou 
priznánye sze neszmi dopüsztiti, ka 
bi Szovjeti te pián doszégnoli. Szám 
Smuts generális je povedao. csi mo 
szamo glédali ruszoszko naprejvdérja- 
nye i ne sztoupimo zouesi, sze zgo- 
di. ku Anglija na trétjo szlubo szpád- 
ne med veleszilami: Amerika, od sle- 
re szi pa niti ne guesimo. ptide v tákse 
notrásnye nevoule, zavolo nepotrejb- 
ni áldovov v toj bojni. stere jo lejko 
vnicsijo. Isztino má Smuts. da zsé 
zdaj je potrejbno vsze napraviti prou- 
ti Sztálini, da sze nyegova moucs ne- 
de tak náglo sitiin.'

GLÁSZI Z ZSITNl PLACOV
Förszki álam j<- zvisao cejno pse- 

nici i zavolo tóga sze je po várasaj 
podragsao krüj. Törszka sze je zavé- 
zala, ka de Rontanom liítala ötlüU tón 
psen.ee, Psenicsno meló do mejsali 
z svájcarszkimi krumpisami — Na 
Spanyolszkom do po zrendelüvanyi 
mogli med redj. kukorce szejati pse- 
nico. Portugália je tüdi v dvojnoszti. 
od kéc de dobivala zrnye. — Ame
rika miszli z Kanade i Argentiné kü- 
piti psenico. ár prej máta téva dvá 
állama dozdaj 7.5 miliőn tón psenice 
na zálogi. Kak vidimo, povszédik je 
nájglavnejse krüj

szrecs.no
psen.ee
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Kossuth Lajos

cd pétd szetimi lejíami, 1894. már- 
„a 20-ga je dűso pűszto ravnitel 
uiszkoga národa. hérosz i apostol 

nase szloboscsine, Kossuth La- 
Zavolo globoke zahválnoszti i 

nrédno velke národne zaszlüzs- 
;szti je nas kormány tou lelő za 

\i-suthovo ieto imenüvao. Kossuthov
- h je v tisztom csaszi vsze vogrszke 
d se prehodo i ga je tüdi nas vend
sí lovenszki národ z dna globocsíne

bo. követe szamo na nyegov párt 
újrao szkouz dúgi ciklusov, Kossut- 
e peszmi szó donele kak na Go-

- ,om, tak na Dolinszkom, nyegovi
- i szó sznájzsili kmécske hizse. Z 
-ov i ecsjouvfga je národ kak szvoje-

odpornika i voditela v szvojo dű- 
u zápro. Pokojnomi bákovszkomi 
• zoscseki, ostarjási je niscse nej 

pravo kak „Kossuth”, ár je 
,’dár vrejli kortes Kossuthovoga 
a bio. Pa doszta láksi sze ie es- 
znajsio. ciiou po Goricskom. Na- 
liájsa generácia, ki sze je zse za 
.ov soulala. vszegavecs szamo 
i zná od Kossutha. ka je od szvoji 

c ányi csíila. vendar ga pa zse 
o kebzüje.
zssuth Lajos sze je 1802. szeptem- 
19-a v Monokoi.v Zemplént várm. 
udo. Bisztre pámeti hitrozapopá- 
ucsi decsák je v Sátoraljaújhelyi 
erjesi szkoncsao szrednye sóié.

■ 'árospataki jusz i v Budapesti szi 
a iiskáiisko diplomo szpravo. Kak

- ái. komái 23 lejt eztar pravdenik 
zse vu válovje politike Driso. Na

' - —27 obdrzsáni orszacski gyülej- 
kak namesztník báró Révav Fe- 
a je bio. 1 é csasz je bio nyegc- 
voiiticsna soula. \ dornácsem. 
□lém várm. je pa itak hodo na 

-egyövszke gyülejse. Na orszacs- 
- ülejse je pa v le.itaj 1832—36.

zavüpnik Vécsey Sámuela hodo. ; 
orszacski gyülejs je v nyegovom 
kak eden znameniti állomás 

:.o. Pod tménom „Naznanyeváiec ; 
zacski gyülejsov” je dao novine , 
r.pati i je tak z tem iundament 1 
'zkoga novinpíszanya sztvouro. 
.omi vrejmeni szpodoubno doszta 

kritizejra i Iüdsztvo nadigáva 
ti osztrákom. Novine z Becsa 
szi prepovejo stampati, á natou 
a mladézen száma prepisüje i 

^'..rjáva Szledi szamo vármegyőv- 
novine scsé dati vö, liki tiszte : 

■ -zarszki nádor pá prepovej i nasz- , 
------ ------ májusa 4-ga 

otjo i zapréjo. Králevszka tábla 
~a 3. kúria pa na 4 léjta oszoudi. 
■^P'53 íe v Kossuthovom zsítki 

x." drűgi velki állomás bio. Tü sze 
.umorno zácsao vcsiti angolszki 

iS“* 1 S2e sa je tüdi dobro návcso.
v teoreticsno politiko sze je po- 

g,.>ubo. Dokecs sze je v temnici vcsio
- asevno vöosznávlao, po országi 

•" az nevervajoucsou nágloscsov
nyegova populárnoszt i prilüb- 

— Mladézen je pod voditel- 
í- om Deák Ferenca nyegov mantr- 
’ sztá.lis goriponüeala i nyerni

Eiitna gárda vogrszke ogvüsanoszti
Preminoucsi mejszec szlejdnye dní 

szó szarni zrejli mozsáki. kak ocel 
vtrdjeni vogrszki pörgari. nosziteli 
Národno-obrambni Ktízsov vküper 
prisli v Budapesti, záto, ka sze nyim 
naj poszvetí nouva zásztava. Tou szó 
biii táksi krepki i vu vihéri nezlom- 
leni moski, ki szó bili za csasza tria- 
nonszkoga kra'üvanva pod tühinszkim 
vládanyorr. zaprejü. mantráni i pre- 
gányani. pa doszta pomogli k tömi, 
ka sze pcszili zroupane krajine nazáj- 
prikapcsijo k nasemi jezerolejtnomi 
Vogrszkomi országi. Tou szó bili prá- 
rávi bőrei vogrszkoga irredentizmusa, 
ki szó sze r.ej zoszagaii niti szvoje 
niti tühinszke szence i nyim zsitek 
bio dosztakrát na kocki pred tühin- 
szkov nepriátelszkov hordov, stera je 
vsze scsej'a zadüsiti, ka je po vogr- 
szkom dísalo.

Pred tou elitnov gárdov je zadoneo 
tüdi gues nasega Kállay Miklósa mi- 
niszterelnöka, ki jo med drűgim tüdi 
etak djao:

Dvouje moremo obrániti, nase 
granice i csíszto dűso nasega ná
roda. Granice z orozsjom i delom, 
dűso národa pa z lasztivnov sznáj- 
zsnosztjov prouti vszemi, ka je 
nepostenoszt i ka sze ne szpo- 
doubi histouricsnim csaszam.“

1 tej krepkodűsni rnozsjé, ki szó cvejt 
trianonszkoga pokolejnya, szó táksi

Kossuth Lajos té glász poszlo. 
Ka nyerni je sereg zmenko. 
Csi nam escse tou naznani, 
Vszi mo tam pri nyegvoj rami. 
Zsívio Vogrszki ország, 
Doum nas szlobouden!

presíímano imé szprávila. Gda sze je 
1810-ga leta z vouze oszloubodo, ga 
je vesz vogrszki národ malonej na 
rokáj noszo. Znouva dá stampati „Pesti 
Hírlap”, steri jc v tisztom csaszi doszta 
jezér naprejplacsnikov meo. Szledi sze 

! vrgao na organizáció mestrov zavolo 
obrambe i naprejidejnya vogrszke 
mestrije. Po tisztom pa zse odkritc 
szioupi gori zavolo oszlobodjenyá 
kmetov i zavolo tázbríszanya gosz- 
pocsine. Kak vezéra opozicie 1847-ga 
leía Pest vármegyőv ednoglászno za 
szvojega követa posziávi i ga posle
v orszacsko hizso. Na té glász v Becsi . 
caszarszki kormány — ár te escse 
vogrszkoga nej bilou. — skriple z zo- 
bámi. Kossuthova moucs od dnéva 
do dnéva raszté i je za nyim sztao 
vesz vogrszki národ. Gda je v Párisi 
1818. márciusa 3. vövdárila revoíucia,

Kossuth je táksi ognyegifi gues 
drzsao, ka sze je Becs zoszagao, 
gda je on z deputáciov sztoumi 
iüdmí táprisao i naprejdao. ka ka 
vsze zseiej Vogrszki ország.
V Becsi szó vszakse zselejnye 

Kossuthi szpunili i krao je podpíszao 
vsze refui mszke zákone za Vogrszki 
ország i tüdi prvi odgoi orni vogrszki 
minisztérium imenüvao vö. Vsze tou 
je z mirovnim poutom slo. ár je Kossuth 
znao tou vugodno priliko dobro vö- 
ponüeati. Kesznej je pa b< Csinszka 
kamarilla i caszarszki dvor obzsalü- 
vao i je naszkrivomá i odkrito na- 
hecao hruáie. szrbe i románé prouti 
vougram, steri szó zácsali vmárjati i 

I klati. Bojna je tekla na vszej krájaj 
országa, stere krivec je szamo Becs bio. 

Liki KossuÜi je nej vcagao. Júliusa 
11-ga je pred vogrszkim orszacskim 

. gyüiejsom taksi sztrasen gues posz- 
i tavo vö, ka

szó vszi z ednim grlom oszoudili 
za obrambo domovine 42 miliőn 

1 rajnski pejnez i 200.000 szoidákov. 
Becs szi je za vüjo nej dao zadeti 
kakse pogájanye z mirovnim poutom 

i i tak sze je zacsnola tiszta znamenita 
bojna za

vogrszko szloboscsino, stera né
ma pára i v steroj szó tüdi nasi 
vend-szlovenszki ocsáci vu velkoj 
meri vzéli tao za obrambo nase
ga jezerolejtnoga Vogrszkoga or
szága.
l ak sze je szkoron v 24 vöraj na- 

sztaviio vogrszko honvédsztvo. steri 
szó sze kak héroszi v szlabom oblej- 
csi i szlabov skerjouv vrgli na osz- 
trácko, horvacsko, szrbszko i román- 
szko vojszko. ki szó scseli zadüsiti 
naso szloboscsino i kmécski národ 
dalé meti u goszpocsini brezi grünta. 
Prvi je vdaro v nas kráj Jelasics 
horvacski bán z okouli 30.000 lüdmi. 
Vdrli szó v Medjimurjc i od tisztec 
szó szép!. 29. drzsali szkouz Légráda 
prouti Pesti. Ali nasi miádi honvédi 
szó je pri Pákozdi napadnoli i vsze 
razbili, tak, ka szó z velkimi zgűba- 
mi komaj vujsli. Kre More je pa 
Gyiha Jenő majour i lendavszki szol-
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gyürement djáli doj, ka do btániii or
szág do szlejdnye kaple krví. Nej sz 
pa számi, nego za nyírni sztoji c-. i 
ország i pokecs de té ország n 
szamo eden-edínoga honvéda. de oc- 
loucsno bráno szvoje rncjáse.

Moudro orszacsko voditelsztvo - 
hvála Bougi vszigdár naprejgiédalo • 
v rezervi drzsalo orszacsko moucs 
zdaj za péto leto bojne prouti v szóm 
mábidtnim vihéram. Tá moucs je nei 
oszlablena, nej szkrvavlena, nego c-> 
duzse boté krepkejsa i za x dariíi 
zmozsnejsa. Znotrásnyi front je trd 
preszkrba národa pa gracsüje lezse;- 
sa. ka dávie nasoj szamoobramk 
escse vékso moucs. Pa tüdi, csi vsze- 
ga tóga nebi bilou. sze za drúgo nem 
mogli odloucsiti. Noszilci národnoot- 
rambni krizscov dobro znájo, ár sze 
na szvojoj kouzsi szkűszili. ka je 
prouti bolseviskoj kügi i tühinszkirr 
robsztvom szamo edno vrásztvo: ju • 
násko i udloucsno biti na sztrázsi' 
Mi vszi moremo zdaj escse sztoukrát 
boie vö zdrzsati. kak szó pa tou or 
csiníli v tiszti csaszaj, gda szmo nei 
meli miliionszke vojszke i szó vsze- 
edno obládali komunisko diktaturo i 
szpucali ország od vszefelé tühinszke- 
ga bagázsa. ki szó zácsali csonkié- 
nas ország i nász roupali. Malo ji je 
bilou, pa szó itak napravili réd pod 
voditelsztvom nasega kormányzója 
Horthy Miklósa.
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gabirouv z nasimi nemzetőrami szre- 
csno operejrao prouti Jelasicsovoj , 
bandi. Szám Gyika je pa bio vtálani 
pod komandov Csány László-ja prejd- 
nyoga zapovednika, steroga imé nam 
glászi v Zalaegerszegi gorposztávleni 
szteber.

Vogrszka vojszka sze je nászhajno 
bránila prouti osztráckoj ármádi. Zdaj 
je zse vszaksi vogrin szkejpoma vido, 
ka je oszírácki kormány nigdár nej 
na tou miszlo, ka bi Vogrszkomi or
szági dao nezavisznoszt i ka bi nye
rni zagvüsao mogoucsnoszt naprej- 
idejnya. Ali národ je odgouvoro tak. 
kak sze sika. V znamenitoj histou- 
ricsnoj cérkvi

v Debreceni 1849. áprilisa 14-ga 
drzsánom orszacskom gyülejsi 
szó na porácsanye Kossutha 
szkoncsali, ka sze Vogrszki or
szág vkraj odtrgne od Ausztrie 
i ka Habsburgovce vecs ne pri- 
poznajo za szvoje kralé.

Na tem gyülejsi szó obednim odéb- 
rali Kossutha za punomoucsnoga 
kormányzója.

Boj za szloboscsino je gracsüvao 
csiduzse mocsnejsi. Mládo vogrszko 
honvédsztvo je ausztrijszka vojszka 
nej mogla ovládati i gda szó jo pov
szédi i poszpouloma narezali, je Au
sztria bila prisziljena zvati Rusze na 
pomoucs. Prouti toj velkoj moucsi, 
375.000 lüdi. je pa nase honvédsztvo 
sze nej moglo prouti sztanoti.

Záto je Görgey Artúr na ravnici pri 
Világosi dojszkiao dícsno orouzsje na
si honvédov 1819. augusztusa 13., ár 
je szprevido. ka je vsze zaman. Nas 
kormány je pa Kossutha prejk gra
nice na Törszko szpravo, gde je on 
escse dalé delao za naso szloboscsi
no. stera je za cejli 20 lejt potunejla. 
Ausztríszki kormány sze je zaman 
trüdo, ka ói zadűso Kossuthov glász 
i nyegov düh. Amerika i Anglia szta 
pri törszkom kormányi vönapravila, 
ka sze Kossuth Iejko vöodszeli. Ek
sztra hajouv szó poszlali po nyega 
i ga pripetali v London, gde szó ga 
z táksov parádiov szprijali, kak kák- 
sega kralá. Na nyegovo postenyé szó 
velke ouszvetnoszti napravili, na steri 
je on po angieskom jeziki sztrasne

I

I

99 mag
fajazonos, csiraképes, megbízható.
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gouvore drzsao i glászo pravice vo
grszkoga národa.

Z Angiié je v Ameriko odpotüvao. 
gde szó ga tüdi povszédi pozdrávla. 
kak velkoga vezéra szloboscsine. Vise 
v 40-ti várasaj je meo ognyevite gou
vore i ga je povszédi vnozsina náro
da poszlűsalo. V Ameriki na nyegvo 
csészt i postenyé eksztra pejneze. 
Kossuthove dolláré dájo vö, kak pod- 
poro vougram. Tak sze je 96.000 do'.- 
lárov pejnez nábralo vküper.

Ausztria je vsze tou vídla, ka vou- 
gri velko zaszlombo májo v zvünes- 
nyi országaj i je naszlednye z mocs- 
ne diktatúre i velkoga abszolutizmusa, 
mogla popüsztiti i sze z vougrami zgli- 
jati. Szám Kossuth sze je pa na Taljar.- 
szko v Torino znaszelo. kama je vno- 
zsino vougrov hodilo goriszkat. Tü je 
mrou 1894. márciusa 20-ga.

l\er je mrou. on, nego szamo nye- 
govo tejlo je mrlo! Nyegova dűse 
nyegov düh, steri vszaksemi vougr 
gorécso lübézen do Vogrszkoga or
szága. do szloboscsine. do národne 
nezayísznoszli kak gorécsa szvejcsa 

ká*- se Pout, — de zsivejla i gorejla 
navöke, pokecs do vougri zsiveli ne 
etoj zemli.

ELS& '*- 1éözl 

Szövődé r. t. 
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50
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Nasi honvédje nam pisejo
Z fronta szmo doubili naszledüva- 

jourse piszmo. stere piszec je Horváth 
mos karp. honvéd z Muraréva i ste- 
0 sze etak glászi:

Visziko postüvani g. vreditel!
Dopüsztite mi, da sze obrácsam do 

ász z ednov prosnyov. Nájmre da- 
ecs szem od szvojega rojsztnoga dou- 

—.a na tühinszkom pouli i tesko csó
kám káksi glász od szvoji drági szta- 
.sov, poznancov, rodbine i prijátelov. 

rávnotak tüdi oni tesko csákajo od 
méné glász. Vecskrát nyim pisem kák- 
-o kárto ali piszmo i zdaj bi pa pro- 
-zo g. vreditela. da bi té pár redi ob- 
áviii tüdi v szvoji novinaj. stere do do- 
mácsi z velkim veszéljom esteli i sze 

eszelili. Proszim zednim, de nizse 
.opiszane pozdráve od moji pajdá- 
sov. kak tüdi moj pozdráv. bi v vasé 
-.ovine notri djáli.

Horváth János, karp. honvéd, tábor- 
zka posta B—183. Prav szresne poz

dráve posilam dedeki, mamiéi, szváki, 
tetici i bratancom Joski i Stevani v 
’.íurarévi: szesztrani vucsitelici v Zor- 
ÁÓházi: rodbini v Nagypalini i vszem 
z-oznancom. Zdrav szem. Doszta misz- 
im na vsze. Pisite mi! — Zbogom!

Csulek Ciril, karp. honvéd, tábor- 
■zka posta B—183. Posilam szresne 
ozdráve Titán Dénesi i g. Fodoi Hen- 

;.ki profeszori na gimnáziji v Mura- 
-zombati. kak tüdi vszém poznancom. 
Zdrav szem. Do szkorásnyega videnva.

|| Dolincsar, Mőrcsar, Goriesánec
« Hangoztatja réges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

I
F i n o m badacsonyi es egyéb balftton- 
meltéki burok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bornagykereskedőnél — Klssiombet

.1 IHT1 l\BIW

Camplin József, honvéd. tán. posta 
B—/8J. íz szreá pozarávlam szvojo 
mater, mameo. brate. szesztre v Ba- 
gonyi i sztarejsega brata z arüzsinov 
v Alsólendvi. Zsiv i zdrav sze Vám 
c.glásam ! — Zbogom

♦

Pripomba vrednika. Piszmo szmo 
z dráge voule objávili i tüdi x bodou- 
cse je prineszémo. szamo naj nam 
nasi honvédje pisejo. Narr.en nasega 
liszta je, da vküpprikapcsi dománye 
z szvojimi arágimi tam xöni na fronti. 
Vsze iz szreá pozdrávla Vrednik.

VÖ JE SZPADNO Z VAGOUNA, 
POTOM PA ZA ZSELEZNICOV 

BFJZSAO. NAJ NEBI ZAMLDO V 
SOULO

Dobó Sándor diák z Hajdúszobosz
lója sze je z szvomi pajdásami spilao 

i na gangi vagona. Med spilom szó sze 
I dveri vagona goriodprle i Dobó je
■ vöszpadno. Nyegovi pajdásje szó sze 
i presztrasili i szó nej vüpali povedati.

Poutniki zádnyega vagouna szó tou 
vidiii i szó na vesz glász kricsali za 
pomoucs. Kak vöpoglédnejo, vidijo, 

; ka diák zsé bizsi za zseleznicov i kri- 
csi: Sztanite. ár zamüdim v soulo. 

! Eden poutnik je potégno zaverács i 
i zseleznica je sztánola. Dobó Sándor 
j je brez vszáke poskodbe prisao nazáj 
I v vagon i tak sze je rejso duge pouti 
i v soulo. Z ednim szi je pa dobro za- 
I poumlo, da sze na eugi neszmi spilati.

■ P1PO SZÓ NYEMI VÖ Z LAMP
VKRADNOLI

Vujkovics Péter 70 lejt sztár kmet z 
Szabadke je edno vecsér zsé v kmi- 
ci sou prouti doumi. Gda je prisao 
zsé do szvoje hise, naednouk pred 
nyega szkocsi eden nepoznánec i 
nyerni vö z lamp potégne pipo. Vuj
kovics, ki je szamo pipaszár meo v 
lampaj. je sou k zsandáram i gorizglá- 
szo nepoznánoga touvaja Zsandárje 

- szó vcsaszi zacsnoli z zaszledüvanyom 
prouti lüstajoucsemi kadilc\

I

i

Z KRÁDJENYOM SZTA SZI 
SCSELA ZDÁVANSZKI GVANT 

SZPRAVITI
Zsé duzse csasza szó sze vrsile vékse 
tovajije okouli Nagykárolya. Zdaj sze 
je zsandárom poszrecsilo zgrabiti ban- 
do. ki je sztrahüvala tou okoulico. 
Mikik Ferenc i Horváth Mária szia sze 
scsela ozseniti. Nej szta pamela „nou- 
bliskoga" gvanta. zatou szta oproszi- 
la obá ocso, naj nyima pomoreta pri 
krádjenvi. da szi tak szprávita zdá- 
vanszki gvant. Vszi stirje szösze pou- 
dali na pout i szrecso szó meli. Ka 
je pa zsé sztáro. da vszáka neposté- 
na pout na vöké ne trpi. tak tüdi tou 
delo je prislo pravici v rouke i tak 
mládiva pára, kak tüdi obá ocso szó 
szpravili na dobro meszto Tü je zsé 
navesijo, csi je za zdávanye potrej- 
ben noubliski gvant i Boug zná, ka za 
dinum-dánuma, stero pa nikak ne 
prineszé blagosztav na hizsnike.

KA ZDRZSI EDEN MÁCSEK?
Na Svédszkom v Umea vészi sze 

je zgoudo z ednim mácskom csűden 
dogoudek. ki je dokázo, ka ka zdr- 
zsi vö edna taksa sztvár. Mácska je 
zse dvanájszet dni nej bilou od nikec 
i vért je zse gvüsen bio. ka je nindri 
veszno. Kak je pa trinájszti dén scséo

i Nyers vadbőröket
•
’ (házimacskát, pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyula
• házi nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle álla
J szőrt a legmagasabb napi árban veszek.

: Szász István, Muraszombat
• Leadva utca 21.
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vlejcsti vodou z ednoga táksega 
denca, z steroga je szamo tü pa ?.m 
noszo vodou. je v nyem zaglec- 
zgüblenoga mácska. Szrmaska sz: 
sze je z skramblami prijéla za s? - 
denca sztejno i tak cejli dvaná>o 
dni víszila nad vodouv ino vezet: - 
zsála vsze teesasz. dokecs szó jo -,e; 
rejsili. Popunoma vözmantráni 
esek je po dobrom obödi i po x— - 
vörnom szpánvi znouva prisoksz-b: 
i sze dobro csüto.
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Sztolarik je neináratno odgóvoro: Li
banon nanténijo küpiti ? Lépi szadovnyák 
je i tüdi lépi haszek nószi. Letosz je zse 
tud) eden becsinszki imeniti ostarjás na- 
"tó kűpo céli póv szadii i niti szi ne- 
miszlite po kaksoj céni? Ali kak nyim je 

pániét prislo Libanon küpiti ?
Rád bi tani edno vékso zidíno dao 

zídati.
—- Hm, z etaksov odajov vszigdár do- 

szta freta jeszte — odgovorí Sztolarik 
ladno. Lasztink je inladolétni, doszta fir- 

-.alivanya trbé z szirotnim sztolcorn. Jász 
b nájráj tak nihao vsze. Pojbár tak za 
mali csasz szpuni sóié, v léta pride i te 
-.aj deia, ka sze nyerni vidi z tém „svar- 
konr‘ (tak szó zváli málo vrejdnoszt) Es
ése bi mi na öcsi znao vrzsti. Naj osztá
sé vsze tak, goszpöd Gregorics, jász sze 
nebom v tó mésao. Vídite, tömi pojbári 
e tá mála vrejdnoszt praetium affectionis, 

tam je prezsívo szvojo detinsztvo, tani 
sze je zményao.

— No pa csi je dobro plácsam ? — 
vszecsé nad nyega Gregorics.

Sztolarik je nálezsen grátao.
— Ka racsunate ví za dobro? Ka bi 

dali za nyé?
— Hja dao bi za nyé — i tü ga je 

kaseo sztiszno, zserjávi je pósztao, kak

pecseni rak —, dao bi za nyé peinájszet 
jezero rajnski.

Hm, tó bi lépa suma bíia. Gregorics 
Pali je küpo za pétjezero od dühovnika 
vdovice. Dvá plüga zemlé jeszte, ali da 
je dalecs od piaca, je od tré rajnski né 

| vréden vecs klavter. Zidíno racsunajo dvé 
I jezero ... tó je zse to nájvisise.

— Utcumque — odgovorí glaszno 
Sztolarik — ponűdba bi rávno nei bila 
nevugodna. Nego .. . nego ... Ali znájo, 

! goszpöd Gregorics, jász nemáram, jász 
: privolitn, ali prvle mo píszao pojbári i 
I szi pogucsini z máterjov.

— Szamo, ka je ineni kak l aiiiitré znati. 
Escse dnesz odposknt piszmo.

Gregorics sze je duzse né prisziljávao, 
znábidti bi szi escse on kaj szó n.io, do- 
mö je só i na trétji dén je S’toiariki po- 
sziao eden mali lagvics vína (Gregorics 

I Palia víno, stero szó szi razdelili), pítati 
! je dao, csi je z Pesta escse né prisao od- 
góvor.

Sztolarik nyerni je odgóvoro, ka vszák- 
so vöro csáka válasz i zahválo je na tóm 
poszlánom. Escse je tak právo nőst , steri 
je víno prineszao, ka sze vüpa, ka de delo 
v rédi doj teklo. Jeli de víno teklo doj 
v rédi, ali pa kaj drügo, tő je postás né 
znao.

Komaj, kak je té odisao, je prislo pí- i 
szmo, ka Gyurko privoli na odajo. Szto
larik je rávno steo poszlati szvojega po- 
mocsníka z tém glászotn k Gregorics

: Qaspári, gda szó sze hizse dveri odprle ; 
i na nyé notri sztőpi csrváli Gregorics i 
Boldizsár, fndao je tiki edna prevecs na- i 
sopana gősz; vidlo szc je na nyem, ka i 
sze je pascso.

Naj szi doj szédejo, goszpon Gre
gorics. Ka dobroga szó prineszli ?

Doszta, doszta péuez szem prine- 
szao, je právo lecajőcs, ár sze je escse 

i né vő szfttdao.
— No té rávno potrebűjemo.

Rád hí kűpo tóga szirotícska tó 
inalo vrédnoszt, te Libanon. (Boldizsár jc ; 
bio híresen od szvojega masznoga gnesa ) 

Libanon? szkricsí gori Sztolarik, 
léknovsi sze i vu szebi művi: ka vragá 
té nantenyávajo ? Za mali csasz glaszno 
píta? Leliko brati ?

I — Áh, né, szebi ga scséin küpiti. Já
ko príiicsno málo imányicske je, lépi pri- 
jéten vözgléd zsnyega, pa escse tiszte fájne 
jablani

— Cstidno, isztina csíídno sze mi vidi
— Zakaj bi bilou tak csíídno, píta 

Boldizsár?
— Záto, ka rávno jeszte zse na nyé kitpec.
— Oh, parakacsa! Nedopiisztímo nye

rni ! Rod j .- te prvi. 1 pri vszem tóm vecs 
dánt za nyé, kak drügi . ..

— Tő zsmetno verjem, právi tutor, do 
etigamao je te prvi küpec petnájszt jezero 

| rajnski z-e obecsao.

Boldizsári szó sze niti ozintice né _e- 
nole na tő.

— Nika ne dene. Jász dam dvais:e:-.
I.i zdaj nyerni je v pamet szpadr 

ka je i petnájszet né vrédno i zseln e 
pítao:

— Petnájszet je obecsao ? I sto je :: 
velki bedák ?

On je bőgnie, goszpöd Gregc-- - 
nyihov brat, Gáspár.

Tak da bi günca v cseio vds 
je malo né znák szpadno Boldizsár, 
blédi je pöszto i na sztolec sze je vr<

Lampe je szeintá gíbao, ali ni ecne 
récsi jc né bilou zsnyega csüti. Szt< le
je menő, ka ga je bözsi zslak vdar< 
vöbezsi brez dűske po mrzlo vodö :: 
pomőcs kricsécsi. Ali gda je zse naz. 
pribézsao z szakacsicov, stera je v sz ■ 
nevcdoucs z szebom prineszla tüdi rézar 
ce, stere je v kűnyi rávno rézala. je í ■ 
dizsár te zse k szebi prisao i zácsao : 
je odpovedávati.

— V glávi sze mi je zavrtelo, v;- - 
krát mi tak pride, zse szem sztári i es-- 
véka náprava je táksega hípa zse fa 
csna ,.. Ali povrnmo sze nazáj na de 
.— kak szem obecsao, dam dvajszeti e- 
zero rajnski za Libanon. Csi scséjo. e 
vcsaszi vöplácsam.

Sztolarik szi je zácsao premislávati i eresé 
Hja, proszim, tő neide tak frisko. 

. Szirötnoga sztolca dovolénye je potrébn 
’ Escse dnesz odposlem ntoje porácsanye.

(Dalé.)
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