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A Kormányzó Ur hadoarancta
I lonvédek 1 Magyar Katonák !
A háború végső kifejlődéséhez közeledik és döntő szakaszához jutott, 

elsősorban a magyar sors szempontjából, mert az ellenség it áll egészen 
ataraink közelében. Most tehát ismét hazánk közvetlen megvédéséről van 

>zó. Étre gondoljon mindenki, amidőn az elsőhadsereg apái nyomdokain 
lindul a Kárpátokon át Galícia területére ahol 1914-től 1918-ig oly sok 

dicső csatában tündököltek a magyar fegyverek. E harcban természetesen 
.incs vissza, csak előre. Elvárom, hogy mindenki megteszi kötelességét és 
téltók lesztek a hős elődökhöz.

Fájdalmasan érint, hogy e nehéz órákban nem lehetek magam is köz
ietek. Gondom lesz azonban arra, hogy itthon a lehetőség legvégső hatá- 

-,)g gondoskodás történjék azokról, akik hozzátok közel állnak.
Épp úgy. mint az első világháborúban, most sem állunk egyedül. Ma 

is ugyanazzal a német hadsereggel harcolunk vállvetve, amely 1911—18- 
ban becsületes szövetségi hűséggel állt mellettünk és amellyel elevülnetetlen. 
ebben a háborúban is vérrel megpecsételt bajtársi szálak fűznek bennün
ket össze.

Mindent el keli követnünk, hogy ebből a szörnyű viharból, amelyben 
nemcsak hazánkat, de az egész emberiséget, kultúráját é< civilizációját
védjük, győzelmesen kerüljünk ki. 

Budapest. 1941. április 15.
CSATAY s. k.

.Magyarország Kormányzójának 
«dparancsa nemcsak a honvédség

néz szól, han-m szól minden ma
gyarhoz ezen a földön. A Kormány
zó L’r negyedszázados országlása óta 
nem csupán a nemzeti állam feje, 
nanem igazi vezére is az egész ma- j 
_ aisagnak. Nincs olyan fia a haZá- j 
rak, aki ne mélységes hódolattal, | 
Tisztelettel, és bizalommal tekintene 
személye relé, mert érzi azt a rend- 
.üli erőt, amely lényéből kisugá
rozva, mindannyiunkat bizalommal 
lóit el. A legnehezebb történelmi for
dulatokban. a legsúlyosabb válsá
gokban érzetük leginkább, hogy olyan 
férfiú áll a nemzet élén, akinek szi
lárd magatartásába.’, rendíthetetlen 
magyarságában a nemzet mindenkor 
rendithetetlenüi megbízott.

Az ötödik éve dühöngő háború 
döntő szakasza előtt állunk Most lesz 
szükség a legnagyobb erőfeszítésekre, 
a győzelem akarásának legforróbb 
■ ágyára és a nemzet szabadságáért 
oktatott harcunk emberfeletti erőfe-

így látjuk mi . . .
Csonkaországi magyar szemmel a Muravidékről 

a felszabadítás harmadik évfordulóján

HORTHY .-. k.

szitésére. Nem mi mentünk a háború 
után, az érkezett e’ hozzánk, határa
inkra. városaink és falvaink tetői fölé. 
Amikor harcolunk, hazánkat védel
mezzük. azt a földet, amely nélkül 
nincs élet a magyarok számára. \ é- 
delmezzük magunkat bátran és büsz
ke öntudattal, tudván tudva, hogv 
minden áldozatot meg kell hoznunk 
a hazáért, népünk jövendő életéért.

A kocka el van vetve, s Magyar
ország minden hü fiának tudnia kell, 
hogy itt sem félreéllással. sem meg
alakulással senki sem mentheti m<g 
egyéni életét, vagyonkáját, vagy csa
ládi nyugalmát. Tudnia és éreznie 
kell tehát azt is, hogv e sorsdöntő 
időkben csak bátor kiáll -.ssa! és h. .c- 
< al lehet megmenteni mindazt, ami 
nemzetünk számára szent érték. Az 
egyéni élet ma minden piliana'ban 
kockán áil. Sokasén, tudhatjuk, hogy 
a háború villáma mikor sújt ’e és 
oltja ki életünket .A; t. ytT bármikor 
meghalhat, de a r. ’mzetnek lenn kell 
maradnia, a nemzetnek élnie kel!'

Melegen 
vitéz Lidvay Nándort
Vitéz Lindvay Nándor országgyűlési 

képviselő április 16-án érkezett el öt
venedik születésnapjához. A mura
vidéki magyarság és a magvarérzel- 
mü vendség meleg szeretettel fordult 
vezére felé a köz szolgálatában kop
tatott életének c szép határkövénél. 
A Muravidék népének szívből jövő, 
őszinte jókívánságait az egyes intéz
mények és egyesületek küldöttségei 
tolmácsolták vitéz Lindvay Nándornak

Elsőként a Vendvidéki Magyar Köz- 
müv elődési Egyesület küldöttsége ke
reste fel vitéz Lindvay Nándort az 
egyesület ujjáalkotóját és jelenleg is 
elnökét. Az egyesület jókívánságait 
dr. Fintér Miklós alelnök. közjegyző 
fejezte ki meleg szavakkal. A \ MKE 
képviselői után sorjában érkeztek a 
küldöttségek, amelyek élén a mura- 
szombgti állami gimnázium nevében 
di. TörnárEde igazgató, a Muraszom
bati Takarékpénztár tisztviselői nevé
ben Lipics József igazgató. Muraszom
bat nagyközség nevében Móricz Imre 
főjegyző, a járás tűzoltósága nevében 
B. nkó József tűzrendészet! felügyelő, 
a Muraszombati Önkéntes Tűzoltó
egyesület nevében Dittrich Gusztáv 
parancsnok, a Mura Sport Egyesület 
nevében dr. Valeni Gusztáv ügyve
zető elnök, adóhivatali főnök, a Mu
raszombati Kaszinó Egyesület nevé
ben dr. Olajos József elnök, főszolga
bíró. a Katolikus Egyházközség r.m é- 
ben Vojkov ts Józs f plébános, a .Mu
raszombati Járási Ipartestület nevében

í Vitéz TURZA ANTAL t

vagy veszteség erte a Muravidék 
magyarságát. Aránylag fiatalon, 46 
esztendős korában eltávozott az élők 
sorából vitéz Turza Antal lendvavá- 
sárhelyi igazgató-tanító, a Muravidék 
magyar közéletének egyik legmunká
sabb. legjelentősebb alakja. Nevéhez 
fűződik az alsólendvai járás levente
életének megszervezése, de felejthe
tetlenné teszi emlékét az a sok más 
munka is. amit mind a magyarság 
érdekében vállalt magára.

Halála gyászba borította családján 
kívül az alsólendvai járás leventéit is 
és gyászoló szivvel gondol rá az egész

ünnepelték
ötvenedik születés napia

Szűkíts István elnök, s m.. .-.szórni 
járási vitézek, tűzharcosok és n! 
zajvédelmi keresztesek r evében v- 
Péterke János vitézi örmeía j<, 
leventéi nevében Galó.i? ?-s Má 
főhadnagy, járási levente.'arancs^ 
köszöntötte a képviselő*  A külc 
ségek tisztelgése után felkereste *._  
Lindvay Nándor*  Sámbnkréty I 
alezredes, zészlóaljparar. --.ok. ’. 
bágyi József csendőrszauados cl 
dőrszárny : arancsnok. Nevűk Ist 
százados hat., rvedászszázadpare 
rtok és Győré Pál sz?
intézeti igazgató, hegy a ...urasz^ 
bati honvéd alakulatok illetve a 
lázi intézet jókívánsága:! ’c.-raácso: 
\ í ?z Lindvay Nándori számos ' 
baréra és ismerőse is leikereste’ 
kívánságaival születésnapja alkai 
be Benkó József pedig őszinte 
rútságának kifejezőéiül =■ muravií 
tűzoltóé semények k-- .<e:bcl -ssze 
tót' emlékalbumot nyújtott át nél 

' :téz Lindvay Nándor ur-neplői t 
sorakoztak a falvak tekintélyes ga' 
is akiknek jókívánsága méltóké 
jutatták kifejezésre. Fog*-  - m csé 
megszállás nehéz éveit * tekin. 
a magyarérzeimü vendség veze| 
nea v iiéz Lindvay Nándor*,  ha 
annak tekinti mais, araikor az oh 
jobboldali erőinek öst-ze: .. isában 
iák — mint a MÉP jobb: dali J 
portának mtézőbizr’tsóg tagja j 
délvidéki képv:e-■!•*"■  csc ij.-nak ( 
/□bizottsági tagja — nagy munki

murc: vidéki mag-, .us.-.z . emelése.
talmas részvét mellet: 1: r'ént sz 
fa’uj-.oar.. Lendvavásárne. . en. Ko
ruk sokasága —köztük N váklst 
muraszombati határvadász százat, 
is — hirdette azt a részvét 
halála keltett. A iev-m-.ntézrr- 
név ében Hári József száz.- dós. t 
lendvai járási levente; arar .'snok 
ni tótárs sí nevében Szé;. János 
lenevai igazgató-fanitó, e lendv, 
sárheiyi leventék nevében Schmil 
ger József levente és Reszrck 
ség leventeoktatója h u : - untatta.

1941. április 14-én egy örvendetes 
és minden magyar szivet me gdobog
tató kedves hirt röpített világgá a 
budapesti rádió, amelyben bejelentet
te. hogy az ezeréves magyar haza 
legnyugatibb határövezete, a Muravi
dék visszatért a magyar Szent Koro
nához. 22 évi szerb megszállás és 

napi biztositó német átvonulás után 
Muraszombatban, a Vendvidék köz
pontjában kitörő, mámoros lelkese
déssel. hatalmas zászlóerdővel, dia
dalkapuval fogadta a lakosság a be
vonuló magyar honvédséget.

A bevonuló katonaságot és a ma
gyar közigazgatás visszatérését az 
ezeréves magyar mull rcngc-teg ked
ves emléke fogadta. A. Muravidék 
bájos dombaorai. hatalmas erdőségei, 
virágzó rétjei, végtelen gyümölcsös
kertjei. ringó kalászt rengető gabona
földjei, serény és munkás hétközna
pok' zamatos és tiszta magyar beszéd, 
á magvar katonai múltra emlékezés 
ezernyi szép és kedves emléke lepte 
meg ezen a területen, ahol mindenki 
azt gondolta, hogy a jugoszláv meg
szállás 22 esztendeje mindent kiirtó 
tevékenysége talán már mindent meg
semmisített. Mindenütt megható veit 

' az a melegség, amellyel a vidék la
kossága a felszabadító magyarságot 
fogadta. Őszinte, tiszta és felemelő 
lelki öröm jellemezte a lakosságot. Pe
dig roppant nehéz időben tért vissza 
ez a vidék. A háborús gazdá lkodás 
igen sok nehéz megkötöttsége, az 
európai vihar sok hulláma dúlt felet
tünk és ebben a légkörben talán e 
legnagyobb nehézségeket kellett le
győzni egy kétévtizedes távoliét után. 

A felszabadítás óta 3 kemény és 
nehéz esztendő telt el. Azóta ez a 
vidék serény munkájával, példás rend-

' jével, nyugodt és határozott fejlődé- 
i sével bizonyította be. hogy a felsza

badítás mámoros ünnepségeinek ígé
rete nem egy pillanatnyi változás új
donságának hangulatát, hanem az 
ezeréves együttélés és közös vérségi 
leszármazás törvényszerű parancsá
nak volt a hűséges megnyilatkozása. 
Pedig a rettenetes világégés és a su-

i nyi propagandapróbálkozások, aljas 
kártyakeverési módszerek mind- meg
annyi kisértést jelentettek a vidék la
kossága számára.

A Muravidék lakossága a megszál
lás alatt igen keveset kapott a meg- 
szí;Joh’ul. ennek euenere e id- cet

Mintegy tizenötezer pengő költséggel 
hasznélhafó állapotba helyezik g muraszomhti várRápolni

Muraszombat nagyközség „várká
polna-ügyi" bizottsága hétfőn délután 
megbeszélést tartott dr. Pintér Miklós 
elnökletével. A bizottság megtárgyal
ta a Szapáry-várban lévő elhanyagolt 
(jelenleg szeriurr.ak használt) kápolna 
megjavításának lehetőségét és arra 
az eiha’árnzásra jutott, hogy

a kápolna helyrehozatalát java
solni fogja a képviselőtestületnek.
A bizottság terve szerint kitataroz-

Esküvője előtt tett önsyilkos
Kercsmár István g

Április 10-án délelőtt 11 órakor fel
akasztotta magát szülei házának padlásán 
Kercsmár István 28 éves gyanafai fiatal
ember. .Mire rátaláltak, meghalt Az ön
gyilkosság az egész vidéken nagy meg
döbbenést keltett, már csak azért is, mert 
Kercsmár Istvánnak most szombaton lett 

az esküvője egy nádorfai leánnyal.

zaK ,. r,oüGina faieii*.  m r jövitták 
oltárt, bevezetik a villanyáramot 
felszerelik a kápolnát a szüks. 
kegy szerekkel. A k- g;. szerekkel ' 
felszerelés körűibe!.. ? . j> >é peng 
a tatarozás körülbelül pent'
fog kerülni.

A kápolna-ügyben, a bizottság 
t.irczata után gyors ,5r. s._ ket v'á 
tünk és valószínűleg hamarosan 
bő: felszentelik és eladják rend 
tesenex a várban léve kápolnát

yanafai fiatalember
-.K ,meg‘nduit csendőri nyomozás rí 
állapította, hogy az érzékeny lelkű Ke I 
már István súlyos betegsége (feK 
véruség) miatti elkeseredésében'’keres I 
halált. Értesülésünk szerint Kercsmár 
van lelkiállapotát az is befolyásolta h | 
kapcsolatai voltak a vidék szektásaivafX
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;asfoku gazdasági kultúra, nagy- 
lékü és lázas fejlődés és gazda- 

: forgalom, serény munkatempó és 
yonosság jellemezte. A vagyono- 
ást és fejlődést nem is a megszál- 
gondoskodásának. de nem is földje 
dag termőképességének köszön- 
e. Annál inkább lakói serény ségé- 
. mozgékonyságának és pompás 
dasági érzékének.
v magyar közigazgatás újraszerve
znek itt ezen i területen nem volt 
yi akadálya, mm! más vidéken, 
t a lakosság teljes megértését és 
rimát a népnél megtalálta.
. Muravidék cjcizcfasdpí élénksége. 
lény, öntudatos magabizása köz- 
pmásu ’s példamutató az egész 
'ág szirmára. Bár a megszállás 
t gy armatnak tekintette a megszálló 
ílom, ahol olyan alkalmazottakat 
'kezeit elhelyezni, akik szamara 
•daheiy ' zés büntetés számba ment. 
Megszállókat is a maga természete 
int formálta át.

ix lehet Muraszombat a megszál- 
alatt lakóinak szolgalmából egy' 
ntős ipari és kereskedelmi gócpont. 
I kisüzemek világhírű nagvüzemck- 
lejlődtek (Benkó husárugyar. Siftár 
Cvetics íenérnemügy ár) és nem-
x a környék lakossága számára 
niettek jelentős megélhetési forrást, 
a visszatérés után bebizony itottan 
m jelentős vagyongyarapodást je- 
ettek az ország számára, amely 
dék továbbfejlődése szempontjá- 
is garanciát jelent az ezeréves

'var Haza szempontjából, 
luraszombat ma igazán festői kör
zetével, kellemes klímájával, ny u- 

életével. lakóinak bizalmat su- 
:ó és tiszteletet ébresztő magatar- 
val szinte szimbolizálja a Vend
ív tisztes életét és példamutató az 
ág számára.
felszabadulás után nem lehetett 

ani Muraszombatban olyan köz- 
•kü es szociális mozgalmat, amely 
egész országnak példamutatóan 
szolgált volna mintául az áldozat- 
ség nagyságát illetően. Hon vé
li karácsonyi megajándékozása, 
nányzó Urunk fenkölt hitvesének 
genyhitő akciója vidékünk számá- 
nindig egy-egv kedves alkalom 
arra hogy a magyar történelmi 

Jolat folytonosságát hirdesse a 
szállás 22 esztendeje ellenére is. 
e ugyanezt mondhatjuk a magyar 
ura érdekében hozott áldozatok- 
s. Muraszombat a felszabadulás 

gyönyörű, legkorszerűbben fel
it hatalmas iskolapalotáját, amely 
iezés előtt állott a magyar gimná- 
i hajlékául ajánlotta fel. Mura- 
nbat kereskedőtársadalma, akkor 
vor a magyar kereskedelmi kul- 
hajléká ul a kereskedelmi közép

iáról v'oll szó. örömmel és a lég
zőbb szeretettel ajánlotta tel segítő 
»t és adta át jelentős adosságvál- 
■ísal épített kétemeletes iskolapalo- 

a magyar állami kereskedelmi 
•piskola céljaira. Sőt' amikor az 
la kibővítéséről volt szó a község

Leventék a gáton
ég fülünkbe cseng az Ifjúság Hőn
yim Nevelésének és Testnevelé- 
•k Országos Vezetőjétől hallott rá- I 
zózat: „Most következik az igazi 
ika. mely minden korosztályú le- | 
étöl egyformán bátor, elszánt és 
datos odaadást, elszánt akaratot, 
oly felelősségvállalást követel . 
ior máris nyakunkbaszakadt a ke
len ellenség gyilkos bombazápora, 
sventék a gátra' — hangzott a 
ncs és az üszkös gerendák, a fel
otthonok. a szempillantás alatt 
kká lett halottsápadt gyermekek, 
v’éres romok között megjelentek 
venték csákánnyal, ásóval, fecs- 
Jövel. hordággyal, hogy teljesítsék , 
■lesség ükét.
gy szerre fontos, nélkülözhetetlen . 
a levente. A levente, akiben teg- 
fütyörésző inasgyereket láttunk 

y. vagy vásott utcagyereket, ma 
inatok alatt közzé magasztosul sze- 
ik előtt, amint acélos testtel és 
'keményebb férfilélekkel végzi a I 
eszélyesebb munkákat. Nincs az 

égő ház. hová be ne rohanna, mert 
ia, hogy a sebesültek tőle várják

Heget. Véres lesz kezében a 
kany nyele, de lázasan dolgozik . 

képviselőtestülete olyan meleg indo
kolással szavazta meg a szükséges 
telkek megszerzését és olyan terhek 
vállalását vette tervbe, nagy örömmel 
és lelkesedéssel, amely nálánál száz
szorosán nagy óbb közületek számára 
is országos elismerést jelentett. Ezt 
csak egy olyan közület tiszta lelkiis
merete sugalmazta amelynek a meg
szállás első hetében is legfontosabb 
gondja az volt, hogy a jugoszláv meg
szállók mohóságát es igazságtalan el
járást megbélyegezze közgyűlési jegy
zőkönyvében és tiltakozását fejezze 
ki egyhangúlag a vidéknek a magyar 
Szent Koronától való elszakitása miatt.

A község lakóinak áldozatkészsége 
a felszabadulás óta eltelt 3 év óta az 
életmegnvilv ánulások minden vonalán 
megny ilatkozott. Kevés vidéke van az 
országnak, amely olyan fejlett adó
morállal rendelkeznék mint a Mura
vidék. A beszolgáltatási kötelezettsé
gének ez a vidék olyan példamuta
tóan tett eleget, amellyel kevés vidék 
dicsekedhetik. Pedig a talaj szegény
sége é.s állatállomány ának a megszál
lás alatti leromlása és az utóbbi Ínsé
ges esztendők igen komoly nehézsé
geket jelentettek a lakosság számára.

A lakosság komoly fegyelme és 
katonás magatartása minden közös
ségi megnyilvánulásnál kifejezésre jut. 
A leventeintézmény hamar igen nép
szerű és közkedvelt lett a Vendvidék 
fiainál. A \ öröskereszt érdekében 
minden megmozdulás igen szép ered
ménnyel dicsekedhetik. A vidék tűz
oltósága az ősi magyar honvédelmi 
szervezet tökéletességét idézi emlé
künkbe. mert ezt a szervezetet tekinti 
a vidék saját rendfenntartása és szer
vezettsége legkitűnőbb eszközének. 
Nyilvánvalóan megnyilatkozik ebben 
a tekintetben vezetőinek igazán tö
kéletes és ügy es szervezőereje is. Poli
tikai tekintetben a vidék egy séges és 
határozott és e mellett körültekintően 
ügyes. A politikai vezetésnél minden
esetre felismerhető a vezetők öröklött 
rutinirozottsága és kitűnő vezéregyé
nisége.

Külön fejezetet érdemel meg Mura
szombat. mint a Muravidék természe
tes központja a sportélet terén. Aki 
egyszer látta Muraszombatban a gyö
nyörű őspark ölén, pompás természeti 
környezetben elhelyezett hatalmas 
Stadionját, hatalmas és gyönyörűen 
felszerelt sporttermét (Levente-otthon) 
és fenyvessel körülvett gyönyörűszép 
sportuszodáját és mindezekhez orszá- 
goshirre vergődött, kitűnő sportver
seny zőgárdájál. azt csak akkor fogja 
el a csodálkozás, ha megtudja, hogy 
mindez az ország legny ugatibb kapu
jában lévő 4.500 lakosú nagyközség 
teljesen saját erőiből teremtett alkotás, 
amelyet nvilvanvalóan a közügyekért 
érzett lelkesedés hozott létre.

A magyar mait magyar jövőt áraszt 
magából. S Muraszombat ebben a 
magyar jövőben nagyváros lesz, jó 
helyen van ehhez, s jól helyén van 
azoknak a szive. akik sorsát viszik.

Mórocz Imre.

tovább, mert tudja, hogv az óvóhe
lyen fulladozók tőle várják ez életet 
jelentő levegőt. Ott van. hogy bekös
se a vérző csonkokat, hogy szállítsa 
a sebesülteket, hogy vigye a jelenté
seket. Levente itt is. ott is. mindenütt, 
ahol komoly munka folyik. Leventék 
a gáton. Mindegyik megállja helyét, 
a leventeapródtól a leventelegényig. 
Helytállásuk a tettek mezején a szor
galmas leventemunka eredménye. íme. 
a kevésbbé előrelátók részéről sok
szor kárhoztatott leventefoglalkozások 
meghozták a gyümölcsöt — van fe
gyelmezett. áldozatkész, erőteljes ifjú
ságunk. Csodálatos ifjú sereg. 1944. 
márciusi ifjúsága ez.

Muravidéki leventék, tudjuk, ha üt 
a tettek órája, ti sem lesztek méltat
lanok a levente névre. Addig is le
gyetek készültségben, gondoljátok meg 
jól feladatotokat, figyeljetek éberen, 
mert nem tudjuk, mikor jön számunk
ra a parancs: leventék a gátra '

— Hogyan építse a gazda takar
mánysilóját? — cimü cikkünk máso
dik részét jövő héten közöljük, tekin
tettel arra, hogy a terménybeszolgál
tatásról megjelent fontos rendelet is
mertetése közgazdasági rovatunkat 
teljesen betölti.

.....HIRÍE K >•••i .................
— Uj alakban kellett megjelentet- ‘ 

nünk a ., Muraszombat és V tdékv 
mai számát. A rendkívül nagy be- 
szerzési nehézségek mi ott popnos- 
tartalékunkat már teljesen lel kelleti 
használnunk és a legutóbb hivatalo- 
san kiutalt ót mázsa papirosunk ci 
szállítási korlátozások miatt mind- 
ezideig nem érkezett meg. EzéiJ 
kénytelenek voltunk az uiságnyomó- 
papirunk eddigi alakjától eltérő na
gyobb alakú papírra nyomtatni e 
heti számunkat. Tekintettel arra, hogy 
nem tudhatjuk előre, milyen hosszú 
idő múltán érkezik meg a papírunk, 
el kell készülnünk arra is. hogy a 
jövő héttől ismét uj alakban jelen
tessük meg az újságot. Az uj alakot 
a Muraszombatban rendelkezésünkre 
ellő papíranyag alakja lógja meg
hatói ózni. tekintettel arra, hogy a | 
teherszállítás szünetelése miatt telje
sen magunkra vagyunk utalt ;a. Meg- 
nyugtatjuk azonban előfizetőinket, 
hogy bármilyen alakban kell is meg
jelentetnünk a Muraszombat es \ i- 
dékét. annak tartalmát nem < sök- 
kentjük és legalább ugyanannyi ma
gyar és vend olvasnivalót találnak 
majd benne, mint eddig. Azt meg ! 
mondanunk sem kell, hogy a hábo
rús nehézségek miatt az újság alak
ja változhatik bármikor ugyan, szel
leme azonban sohasem fog megvál
tozni és a Muraszombat és Vidéke 
mindig megmarad a muravidéki ma
gyar ügy és a muravidéki kisembe- j 
rek ügyének szószólójául. Ezért kér- ; 
jük olvasóinkai. fogadják a jövőben 
is az eddigi szeretettel az újságot.

A szerkesztőség és kiadóhivtala.
Uj tanárt neveztek ki a mu

raszombati gimnáziumhoz. A vallás . 
és közoktatásügyi miniszter Bereczki 
Imre okleveles középiskolai tanárt a . 
muraszombati állami gimnáziumhoz 
rendes tanárrá kinevezte.

— Himlőoltás Muraszombatban. 
Az egy éves gyermekek himlőoltása 
május elsején lesz Muraszombatban. 
A himlőoltás délután fél 2 órakor kez
dődik. A 10 éves gy ermekek ujraoltá- 
sára ugyancsak május 1-én kerül sói 
az elemi iskolában délután fél 1 óra
kor. — Minden szülő, akinek 1 éves. 1 
vagy 10 éves gyermeke van. köteles 
gyermekét elvinni az oltásra, másként 
szigorúan megbüntetik.

— Május 9-én tartják a magán
vizsgákat a muraszombati gimná
ziumban. A muraszombati állami 
gimnázium igazgatósága közli az érde
keltekkel, hogy a magánvizsgálatokat 
május hó 9-én tartják meg. 8-án az 
érdekeltek kötelesek jelentkezni az 
iskola igazgatóságánál, ahol a részle
tes felvilágosítást megkapják.

— A muraszombati állami keres
kedelmi középiskola igazgatósága 
közli, hogy a folyó tanévvégi szóbeli 
érettségi vizsgálatok ideje április hó 
24., 25. és 26. napja. A vizsgálóbi
zottság elnöke dr. Bariska Mihály, a 
szombathelyi állami kereskedelmi kö- , 
zépiskola igazgatója. j

— A muraszombati állami keres
kedelmi középiskola igazgatósága 
közli az érdekelt szülőkkel, hogy a 
kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter ur a hazai kereskedelmi kö
zépiskolák I. évfolyamaiban az 1944— 
45. iskolai évre összesen hatvan tan
díjmentes helyet rendszeresített és 
ezekre pályázatot hirdetett. A tandíj
mentességen felül a beiratási dij fe
dezése. valamint a tankönyvek és Író
szerek beszerzésének megkönnyítése 
céljából a nyertes pályázók évi 120.- 
P tanulmányi segélyben is részesed
nek. A tandíjmentes helyekre vagyon
talan szülők olyan fiú gyermekei pá
lyázhatnak. akik a középiskola vagy 
polgári iskola IV. osztályát az 1943— 
44. iskolai évben jeles, vagy legalább 
jó eredménnyel végezték és az első 
nyelvekben, valamint a mennyiség
tanban jeles, de legalább jó osztály
zatot nyertek. A kellően felszerelt 
pályázati kérvényeket legkésőbb folyó 
évi április hó 30-ig a Kereskedelem- 
és Közlekedésügyi Minisztérium ikta
tóhivatalába (Budapest, II.. Lánchid-u. 
1—3) kell benyújtani, vagy a minisz
térium címére postán megküldeni. 
Részletesebb felvilágosítást készsége
sen nyújt az iskola igazgatósága.

— Szinműelőadás Mezőváros 
A mezővári magyar nyelvi tajifok 
hallgatóiból összeállítót műkedve- i 
gárda f. évi április 23-án 11 óra <er. 
dettel a Küzma féle korcsma ..-e!a 
helyiségében műkedvelői elő ad .<"t t 
mely alkalommal előadásra kerül 
Herényi Ber.dly János: A nóta szár
nyán c. .Jfelvonásos vidám rmp<zi-- 
mű dalokkal és Jegese József- Az 
asszony verve j< násos
falusi bohózat. A betanítást dr M . -. 
térné Hima Jolán áll. óvónő végezH

— Értesítés. Értesítem mindazokat 
akiknek az elhalt Placsek Vacláv 
muraszombati (Leadva utca órásnál 
órájuk volt javítás alatt, hogy óráju
kat átvehetik nálam legkésőbb 1944 
május lő-ig. Spur Tamás asztalos 
Bárkóci utca l szám.

—- Kisszombatban jól sikerült szin- 
müelöadást rendezett ’nusvethetf •• 
a Levente Egyesület. Az elő-idásor 
megjelent Galambos Márton fr.dg 
járási leventeparancsnok is. <-.áí is
merését fejezte ki a kisszomb .ti leven
téknek. Az előadás szereplői a követ
kezők voltak: Cigüth Hermina. Flegár 
Mária, Nemecz Jolán Scsancsár Krisz
tina, Szinic 1 eréz. Szvétec Krisztina, 
Báthori István, Gombóc Ferenc Gujt 
János. Pisznyák István, Scsancsár Ist
ván. Szinic Ferenc. Skalics János 
Szvétec János. Rendező: Eliszár Ist
ván. Az előadás jövedelmének eg> 
részét. 100 P-t az Egyesület a bom- 
bakárosultak íelsegélyezésére küldi 
cl. A kisszombíiti leventék szerény 
adományukkal kifejezésre juttatták a 
ki bőm bűzött magyar testvérek szenve
déseivel való együttérzésüket. Az 
Egyesület a jól sikerült szinműelőadáy 
(„Törvényes a csók” és „Oh roman
tika") április 23-án Pálmafán a Berta- 
lanics István télé vendéglőben meg
ismétli. Az előadás kezdete 14 óra
kor lesz. Minden érdeklődőt szeretet
tel vár a Rendezőség.

— A muraszombati járási Baj
társi Szolgádat javára a következő 
újabb adományok folytak be: Mura
szombati Polgári Kör Zf?5. f. dr fin
tér Miklós 10'). p. Kühár Ferenc és 
Stucin Márton egyenként 50. P Ko
lossá János 40. P. Benkics János 25. 
P. Szraka István 20. P. Mórocz Imre
10. P. A mai napig beérkezett pénz- 
beli adományok végösszege 1.541. P. 
Te»mészetbeni adományokat is kapott 
a Bajtársi Szolgálat. Ezidőszerint 14 
támogatásra szoruló é.s a muraszom
bati járás területén lakó olyan csalá
dot tart nyilván és kíván segíteni a 
Bajtársi Szolgálat, amelyből a család 
fenntartó hősi halált halt, hadifogság
ba jutott, hadirokkanttá lett, vagy 
frontszolgálatot teljesít A Bajtársi Szol
gálat címe: Muraszombat. Horthy Mik- 
lós-ut 4. (Kereskedelmi Középiskola).

— A bodóhegyi műkedvelők újabb 
sikerei. Búzás Margit bodóhegyi igaz
gató-tanítónő és „vándorszíntársulata 
husvét hétfőn újabb sikert aratott. Ez 
alkalommal a radófaiak gyönyörköd
tek a szereplők lelkes játékában és 
előadásában, akik a szép magyar 
nyelvű előadásért sok-sok tapsot kap
tak. Ez előadások azért oly nagvje- 
lentőségüek. mert még a magyar nyel
vet nem a legjobban beszélő szerep
lők magyarnyelvű előadásaikkal a 
magyar nyelvet s annak szépségeit 
viszik közel a magyar érzelmű vend 
nép leikéhez s ezáltal is erősítik őket 
magyarságukban. Ez a célja Búzás 
Margitnak, a mozgékony, aligis taní
tónőnek. akit az egész környék sze
ret és tisztel és akinek lelkes mun
kájáért hálás. Csak arra kérhetjük 
Búzás Margitot. hogy a jövőben még 
nagyobb lelkesedéssel és odaadással 
végezze a nemes munkát és sok-sok 
sikert arasson. (x)

-— Traktortanfolyam. Folyó évi 
május hó 1-i kezdettel rendezzük 
traktor- és egyéb mezőgazdasági gép
kezelői tanfolyamunkat Székesfehér
várott a m. kir. állami gr. Széchenyi 
István Ipari Középiskolában. Rész
vételi szándékot április 26-ig kell be
jelenteni a Felsődunántuli Mezőgaz
dasági Kamaránál (Szombathely. 1\ 
Károly király utca 1 sz.). Tandíj 30 
pengő, amelynek befizetéséhez a je
lentkezés után a Kamara postataka
rékpénztári befizetőlapot bocsát ren
delkezésre. Aki a 18. életévét még . 
nem töltötte be. a tanfolyamon nem 
vehet részt. A tanfolyam időtartama 
3 hét.I



1944. április 21. MURASZOMBAT és VIDÉKE 3 <

hírek mindenfelől
Kassán felépítik II. Rákóczi le- : 

H iic rodostói lakóházának mását.
A Dunán kél hajó — egyik ■ 

személyszállító — futott az elmúlt 
napokban aknára. Mindkét hajó el- 
sülyedt. 10 ember a vízbe fulladt. Az 
aknákat angolszász repülőkről dob
ták le.

Egész sorát tiltotta be a minisz
terelnökség rendeletére vitéz Koiosvá
ry-Borcsa Mihály dr. kormánybiztos a ■ 
fővárosi és vidéki újságoknak. Vas 
vármegyében nem tiltottak be egy új
ságot sem.

— Angolszász bombázógépek az 
ország területére gondos csomagolású 
pipereszappant is szórtak. Ha valaki 
a szappannal mosakszik. az lemarja 
csontjáról a húst.

— Szombathelyen ülést tartott a 
nyilaskeresztes párt.

— A magyar parlamentet még 
április hónap folyamán összehívják, 
ez a hir járja politikai körökben.

Győr bombázásáról érdekes 
cikkben számol be egyik győri lap
társunk. A cikkből megtudjuk, hogy 
az angolszász bombázók géppuskával 
lőtték a szabadba menekülő tömeget. 
A lelőtt bombázók személyzetét alig 
lehetett megmenteni a nép bosszújától. 

— Kárpátalját és az erdélyi határ
vidéket hadműveleti területté nyilvá
nították.

A Vatikánvárosban bombái 
találtak a Sixtus kápolnában, amely
ben a pápa szokott misézni. Az eset 
miatt a pápa elrendelte a vatikáni 
őrség megerősítését.

— Svédországot az Usa és Anglia 
rá akarják kényszeríteni, hogy szün
tesse meg a Németországnak fogana
tosított szállításokat.

— Romániai hivatalos körök erő
sen cáfolják azokat a híreket, ame
lyek arról szólnak, hogy a román kor
mány béketapogatózásokat folytat.

— Bukarest ellen intézett legutóbbi 
légitámadás alkalmával 3000 ember 
veszítette életét. Közel ezer ház dőlt 
össze.

— Badoglio területi megállapodást 
kötött Titóval, melyben lemondott jog
igényéről Dalmáciára és Fiúméra vo
natkozólag s az olasz érdekek lég- i 
szélső határát az Isonzó vonalban je- I 
lölte meg. A vegyeslakosságú terüle
tekre népszavazásban állapodtak meg.

— A görög király Kairóba utazott. | 
hogy személyesen tanácskozzék a gö- i 
rög emigráns kormányválság megol
dásáról.

Finnországban a szovjet béke
feltételeket elfogadhatallanoknak tart
ják. A tárgyalásokul nem folytatják j 
tovább.

Algírban súlyos ellentétek támad
lak a francia emigráns kormány ve 
Zetöi között De < líiulé-nek sikerült 
hátt< il>e szorítani < iirnnd tábornokot

I ram iaorszagbun meggyilkol 
tak ,i terroristák egy polgármestert es 
egy bolsevista ellenes liga vezetőjét

Angliában rí rendőrség megálla- 
pilolltr. hogy kommunista csoportok 
alkuink az egyre terjedő sztrájk-moz
galom hátterében.

Amerikai hírek szerint Angii.i- 
Ir.in megállapították Európa elözönié- 
sének napját. Idézik Bradley amerikai 
tábornok nyilatkozatát, mely szerint 
ami most következik az kétségkívül 
ennek az évnek a döntő csatája lesz.

— Romániában a bukaresti kato
nai parancsnokság kiadott rendelete 
értelmében halállal büntetik a foszto
gatókat. Ugyancsak halállal büntetik 
a rémhirterjesztőket.

— Mexikóban merényletet követ
tek el Avilo Comacho elnök ellen. A 
merénylet nem sikerült. A merénylő
ket elfogták.

— Franciaországban a fegyverszü
net óta az angol-amerikai légitámadá
sok következtében eddig húszezer
ember halt meg.

és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártású és eladása
Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ
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Kovács Sándor püspököt 
vasárnap köszöntette Szombathely és a vármegye népe

Szily János püspöki székének uj 
örököse Kovács Sándor megyéspüs
pök vasárnap mutatkozott be egyház
megyéje és Szombathely közéletének, 
társadalmi és hitbuzgalmi életének 
vezetői és képviselői előtt, amikor fo
gadta az állami, törvényhatósági, majd 
városi hivatalok s az utóbbiakkal együtt 
a városi társadalmi egyesületek tisz
telgő küldöttségét, a római katolikus 
egyházközség és katolikus hitbuzgalmi 
egyesületek képviselőinek hódolatát, 
az evangélikus és református feleke
zetek kiküldöttjeinek köszöntését és 
a szombathelyi sajtó istenhozottját.

Az új püspök meleg hangon vála
szolt az üdvözlésekre és hangsúlyozta, 
hogy az egyház jogait mindig meg
védte az utolsó jottáig. de soha nem 
bántott senkit. így akar dolgozni Szom
bathelyen is. mindenkivel, a más val- 
lásu testvérekkel együtt is. mert az a

Egyelőre nem jönnek Muraszombatba 
kitelepített gyermekek

Hosszabb ideje tartja magát Mura
szombatban a hir. hogy rövidesen na
gyobb csoport gyermek érkezik a köz
ségbe Budapestről. A hírrel kapcso
latban érdeklődtünk illetékes helyen, 
ahol azt a felvilágosítást kaptuk, hogy 
ugyan felmerült annak a lehetősége, 
hogy a Budapestről kitelepített gyer
mekek közül Muraszombat is felvesz

Zár alá veszik a
A hivatalos lap kormányrendeletet 

közölt a zsidók vagyonának bejelen
téséről és zár alá vételéről. A zsidók
nak minden vagyonukat be kell jelen
teni, kivéve a lakásukhoz tartozó és 
személyi szükségleteik kielégítésére 
szolgáló tárgyakat, ha azok együttes 
értéke nem haladja meg a 10.000 
pengőt.

A rendelet érvénytelennek nyilvánít 
minden olyan jogügyletet, amely 1944. 
március 22 után történt és amellyel a 
zsidó másra átruházta bejelentési kö
telezettség alá tartozó vagyontárgyait, 
kivéve, ha az üzlet a rendes kereske-

LEVE
A muraszombati 

ficj tjei mez telese
Mindgsakiabbmi előfordul, hogy a 

levente köteles ifjúság panaszkodik, 
hogy u mestere (munkaadója) a va
sárnapi istentiszteletié nem engedi el 
Felhívom a munkaadók figyelmét, u 

végre!lajtási utasításlevente tói vény
8. 4j-úru. amely szerint a levente köte
lessége: ..Hazafias, vallásos és erköl
csös ifjúhoz illő magatartást tanúsítani, 
vasárnapon és ünnepnapon vallás 
(előkezelőnek istentiszteletén résztven- 
ni." Felkérem a munkaadókat, hogy 
a leventéket ebben a vallásos köte
lezettségben ne gátoljuk, mert ellen
kező esetben kénytelen leszek büntető 
rendszabályokat alkalmazni és az 
istentiszteleten meg nem jelenő leven
tét hétköznap egyik napon bezárni.

Abban az esetben, ha templomba 
járása nehézségekbe ütközne, például 
borbélyok, pincérek stb. megengedem, 
hogy a szalézi intézetben a 7 órakor 
megtartandó istentiszteleten részt ve
gyenek. Ebben az esetben ezt igazol
ni kötelesek.

N-2 Ut. 49. §. A levente gondviselő
jének és munkaadójának kihágásai.

1) A leventeköteles törvényes kép
viselője (atya, gyámja), szállásadója. 

meggyőződése, hogy a magyar nép 
csak Krisztus kegyelmével és erejével 
összeforrva tudja., megvédeni életét 
újabb ezer évre. Őszinte, egyenes, al
földi magyar szivével mindig támo
gatója lesz a törvényhatóság és min
den egyes ember igazságos ügyének. 
A meddő vitának soha sem volt hive. 
Mindig építeni, segíteni akart. Ezzel 
a szándékkal jött Szombathelyre is. 
Azt akarja, hogy ha csak egy darab 
fekete kenyeret tud adni, ami az Al
föld homokjában termett, abban is 
megtalálja mindenki az embernek, a 
főpásztornak. Krisztus szolgájának a 
meleg szivét.

Lelkes, meleg ünneplésben oldódott 
fel a szivekben az uj főpásztor elé 
tekintő várakozás a meleg köszönő 
szavak után s mindenki bizakodó.fény
lő szemmel búcsúzott a püspöktől.

néhány százat, pillanatnyilag azon
ban nem kerül erre sor.
‘ Muraszombat ugyanis nem Buda

pest felvevőkörzetéhez tartozik, 
hanem Erdélyéhez.

Muraszombatba tehát az erdélyi or
szágrészből szállítanának kitelepített 
gyermekeket, ha Erdély egyik részé
nek kiürítésére sor kerülne.

VITÉZ KOLOSVÁRY-BORí 
MIHÁLY DR. A MAGYAR SZ

VAL KAPCSOLATOS ÜG\ 
KORMÁNYBIZTOSA LEI

Budapestről jelentik: A ko> 
vitéz Koiosváry-Borcsa Mihály 
sajtóügyek, a rádió és a könyvi 
kormánybiztosává nevezte ki. i 
mányzó Ur pedig az államtitkr 
met adományozta neki.

Vitéz Koiosváry-Borcsa szer 
ben a leghatározottabb és legél 
szellemi arcélü s leggyakorlotte 
leggyakorlatibb újságírók egyike 
a nyomtatott betűvel, a hiranyi 
léssel, a rádióban kimondott e 
hanggal való közvéleményül 
minden formájának, valamint a l 
kiadásnak élére. Pályafutásánál 
detétől fogva újságíró volt s az 
ren való gyakorlati működésén 
a magyar sajtó egész területéne' 
den mögöttes társadalmi összefi 
érdekelte. A magyar sajtó 19,' 
történt revízióját már a miniszter 
ség sajtóosztályának éléről h 
végre, onnét való távozása utá 
főszerkesztő lett, a Sajtókamara 
előkészítője, majd annak elnöl 
ujságiró-rend továbbra is a mag 
tudju elnökét, azon az uj posz 
méltóságban is. ahova őt az ú 
és a kormány bizalma állította

zsidók vagyonát
delmi forgalomban, a szokásos nagy
ságot meg nem haladó mértékben 
történt. (Bolti vásárlás.)

Bejelentési kötelezettség terheli 
azokat a keresztényeket is, akik 
zsidó vagyontárgyakat bármilyen 
címen őrizetükben tartanak.
A zsidók bankfolyószámláit és egyéb 

bankköveteléseit zárolták, azokból ha
vonta legfeljebb 1.000 pengőt lehet a 
zsidóknak kifizetni.

A zsidók a bejelentési kötelezett
ség alá tartozó tárgyaikból semmit 
sem adhatnak el.

N T E É L E T 
járási leven tepa rancsnoksácj 
a leventék munkaadóihoz

I Gyomorbajos! - Vesobaji
TARTSON IVÓKÚRÁT

A természetes szénsav

PETÁN( 
[GYÓGYVÍZ 

ÜDÍT — GYÓGYÍT 
Főraktár: MURASZOMBS

TELEFON 68.

illetve muiik.i vagy szolgálatadója 
( I I I §), ha a leveiitekötelest köte
lezettségének teljesítésében szándékéi 
san megakadályozza, kötelezettségé
nek teljesitc.se miatt hátránnyal sújtja, 
vagy alkalmazásból elboesájtja. ki
hágást követ cl és két hónapig térje 
ilő elzárással büntetendő. (I 172. £?.) 
1) bek.)

2) Kihágás miatt pénzbüntetéssel 
büntetendő a törvényes képviselő 
(atya. gyám), a gondviselő szállásadó, 
illetőleg a munka- vagy szolgálat
adó ha:

1. megszegi a leventekőleles bejelen
tésére és nyilvántartására vonatkozó 
rendelkezést, vagy

2. elmulasztja, hogy a leventeköte
lest a házi fegyelem eszközeivel kö
telességének teljesítésére szorítsa. Cl'. 
172. §.) 2 (bek.)

Este 9 órakor kell 
elsötétíteni

A Budapesti Közlöny vasárnapi 
száma közli a honvédelmi miniszter 
rendeletét az elsötétítés újabb szabá
lyozásáról. A légoltalmi elsötétítést 
április 17-től 23-ig 21 órakor, április 
24-től 30-ig 21 óra 30 perckor kell 
végrehajtani. Az elsötétítés továbbra 
is hajnali öt óráig tart. Az elsötétítés 
időpontja előtt bekövetkező légitáma
dás vagy zavaró repülés esetén a 
teljes elsötétitést azonnal végre kell 
hajlani

S-P-O‘R-1
MURA __ CPl I náMál KI

2:0 (1:0)
Játékvezető: Körösi (Soproni
Borús, szeles időben a M 

következő csapattal lépett pály
Jandl — Kolossá, Drapos — 

kovits 1, Kukanja, Klepecz — 
Benczik, Ősze. Francz, Takács

Heves Mura támadásokkal i 
játék, azonban a gyors celld 
védők mindig idejében lépnek 
A 18. percben Ősze elfut a 
gek védelme mellett és a hál< 
(1:0). A celldömölkiek is vezetr 
hány szép támadást, de a Mii 
delim- a helyen van. A 45. p 
lakács a kapufát találja el.

Fordulás után nagyobb a 
fölénye. de a gyenge napot 
csatársor nern tud veszélyes 
Végre a 38. percben mintasze 
vevény után < )sze a hálóba tál 
A játék egészen ellaposodik 
eredmény már nem változik.

Hii'álut: A mérkőzés nern 
szép játékot. A Mura csatárso 
gyengén játszott. A védelem m< 
A vendégek csapata gyors. 1 
tes játékot mutatott be. Jók v 
Murából: Jundl, Drapos és K 
a celldömölkiek közül a kö 
védelem tűnt ki.

Körösi jól vezette a mérkő:

LENTI DOSE — MURA II. I
Hosszú szünet után vereség 

vedett a fiatalok csapata, amely 
szky sérülése folytán 10 emb< 
szott a játékidő legnagyobb ré

*
Vasárnap a Mura az SzFC 

mérkőzik. Reméljük, hogy a í 
sárnapi vereséget szép győze 
fogja jóvátenni a tartalékcsap

A Mura 1. vagy az SzFC Il-v< 
a szombathelyi Levente váló 
játszik barátságos mérkőzést

RÁDIÓK
szakszerű 

javítását vállalom 

Stiván Ernő, Muraszo

teljesitc.se


MURASZOMBAT és .i.<f Ki

új terménybeszolgaltatasi rendelet részlEteiböl
múlt heti számunkban röviden 
gírtuk, a közellátásügyi minisz- 
t megjelent rendeletével sza- 
i az 1944—45. gazdasági évi 
si és beszolgáltatási kötelessé- 
rendelet értelmében a mező- 
igi ingatlan után 1944. julius 
)45. junius 30-ig terjedő időben 
llapitott buzaegység számnak 
lő mennyiségű mezőgazdasági 
/t. terméket, vagy állatot kell 
•ág által megállapított áron a 
ás céljaira beszolgáltatni.
■gazdasági ingatlan alatt a szán
rét- és legelő- területet kell

ántóföldet terhelő beszolgálta- 
elesség mértéke a szántóterü- 
szteri tisztajövedelmének min- 
mykoronája után 40 buzaegy- 
kataszteri holdankénti beszol- 
i kötelesség azonban nem le
vesebb 120 buzaegységnél, de 
□ét több 800 buzaegységnél. 
et terhelő beszolgáltatási köte- 
mértéke a íöldmivelésügyi mi
által a rét kataszteri tisztajö- 
Snek és minőségének figyelem
ével az
áályba sorozott községekben 
;ri holdanként 240 buzaegység. 
ztályba sorozott községekben 
;ri holdanként 200 buzaegység. 
sztályba sorozott községekben 
?ri holdanként 160 buzaegység. 
sztályba sorozott községekben 
?ri holdanként 120 buzaegység. 
íztályba sorozott községekben 
*ri holdanként* 80 buzaegység. 
relőt terhelő beszolgáltatási kö- 

mértéke a földmivelésügyi 
;r által a legelő kataszteri tiszta 
nének és minőségének figye- 
ételével az
;tályba sorozott községekben 
;ri holdanként 110 buzaegység, 
ztályba sorozott községekben 
.*»  ll o 1 cJc*  r» f 1 t OO
sztályba sorozott községekben 
■ri holdanként 70 buzaegység. 
sztályba sorozott községekben 
•ri holdanként 50 buzaegység, 
ztályba sorozott községekben 
•ri holdanként 30 buzaegység.

hogy az egyes községek ha- 
lévő rétek és legelők a be- 

atási kötelesség szempontjából 
osztályba soroztaitok, a köz- 
kormánybiztos értesíti a köz- 
Ijáróságokat

<ITÓFÖLDET T ERHELŐ BE- 
iÁLTATÁSl KÖTELESSÉG 
intóföldet terhelő beszolgálta- 
íiesség a kataszteri tisztajöve- 
ninden aranykoronája után 40 
ég. Ebből a 40 buzaegységből 
zaegységet a kenyérgabona 
(Itatási kötelesség teljesítésére, 
zaegységet a zsirbeszolgálta- 
ílesség teljesítésére, 
aegységet a husbeszolgáltatá- 
•sség teljesítésére és 
zaegységet a szabadválasztá- 
inyek csoportjába tartozó be- 
tási kötelesség 
íolgáltatni.

AJOSMAGVAK 
LETRE

teljesítésére

A kenyérgabonabeszolgáltatási kö
telességet buzávai. rozzsal, kétszeres
sel. zabbal és rizzsel lehet teljesíteni. 
Zala vármegye alsólendvai. Csáktor
nyái és perlaki járásaiban a gazdál
kodó a kenyérgabonabeszolgáltatási 
kötelességét takatmányárpa és kuko
rica beszolgáltatásával is teljesítheti.

A zsirbeszolgáltatási kötelességet 
sertés és baromfizsirral. tej és tejter
mékekkel. olajjal, sertésekkel, hízott 
libával és kacsával, olajosmagvakkal, 
takarmányárpával és kukoricával le
het teljesíteni. A zsirbeszolgáltatási kö
telességet zab beszolgáltatásával is 
lehet teljesíteni.

A husbeszolgáltatási kötelesség telje
sítésére vágómarhát, növendékmarhát, 
borjut. juhot, bárányt, baromfit, halat, 
lőttvadat, sertéshúst, tejet és tejtermé
ket tojást, gyapjút, továbbá rétiszénát, 
lucernaszénát, lóhereszénát, baltacin- 
szénát. zabosbükkönyszénát. takar
mányszalmát és alomszalmát lehet 
beszolgáltatni.

A szabadválasztásu termények cso
portjába előirt beszolgáltatási köteles
séget a rendeletben felsorolt termé
nyekkel. termékekkel és állatok be
szolgáltatásával lehet teljesíteni.

A LEGELŐT ÉS RÉT ET 
TERHELŐ BESZOLGÁLTATÁSI 

KÖTELESSÉG
Az uj beszolgáltatási rendben az 

osztályba sorozott rét és legelő után 
megállapított buzaegységet a husbe
szolgáltatási kötelességben felsorolt 
termények, termékek és állatok be
szolgáltatásával kell teljesíteni.

A szántóföldi, valamint a rétterület 
után megállapított husbeszolgáltatási 
kötelességnek legalább a felét szarvas
marha. juh. sertés vagy sertéshús be
szolgáltatásával kell teljesíteni. A le
gelő után megállapított husbeszolgál
tatási kötelességet teljes egészében 
szarvasmarha, vagy juh beszolgáltatá
sával kell teljesíteni. A rendelet meg
engedi és lehetővé teszi azt. hogy 
több gazdálkodó közösen szolgáltas
son be egy állatot.

A gazdálkodó a rét után megállapi*  
tott husbeszolgáltatási kötelessége tel
jesítésére a földmivelésügyi miniszter 
által az

I. osztályba sorozott rétek után ka
taszteri holdanként legalább 2 méter
mázsa.

II. osztályba sorozott rétek után 
kataszteri holdanként legalább I 50 
inétennázsa.

III. osztályba sorozott rétek után 
kataszteri holdanként legalább I mé- 
termázsa,

IV osztókba sorozott rétek 
kataszteri holdanként legalább 
métermázsa.

V. osztályba sorozott rétek 
kataszteri holdanként legalább 
métermázsa szénát köteles beszolgál
tatni. A beszolgáltatandó.) széna helyett 
zabot, takarmányt, vagy alomszalmál 
is lehet beszolgáltatni. Ebben az eset
ben 1 métermázsa zabol 2.5 méter
mázsa szénával. I méterinázsa takar
mány- vagy alomszalmát 0.5 méter
mázsa szénával kell egyenlőnek venni.

után
0.70

után
0.50

I

BESZOLGÁLTATÁSA ÉS A HÁZI SZÍJKSÉG- 
ENGEDÉ1 .YEZETT MENNYISÉG

dálkodó olajosmag termésé-
rját háztartási és vetőmag 
•tének visszatartása után 
tdó egész olajosmag termé- 
es beszolgáltatni, még abban 
?n is, ha fennálló beszolgálta- 
ességét már teljesitette volna, 
ízt más módon is teljesíthetné, 
iálkodó olajosmag termésé- 
háztartási szükségletére — 

igosultságáról, vagy hatósági 
sban részesüléséről való le- 

esetén — a háztartásához 
rinden személy után 50 kg. 
jómagot. vagy 40 kg. tökma- 
mag céljára pedig az 1945. 
levetni kívánt terület után 
i holdanként 60 kg. olajlen- 
80 kg. rostlenmagot. 10 kg. 
agot, 8 kg. napraforgómagot, 
szójababot. 3 kg. tökmagot, 
rcemagot, 10 kg. ricinusma- 
• g< inlioiknmngot. vagy 20

kg. olajözönmagot tarthat vissza.
Ha a gazdálkodó rostkendert. ro§t- 

lent, vagy maglenszalmát termel, a 
saját háztartási és gazdálkodási szük
ségletének fedezésére engedélyezett 
300 négyszögöl terület kenderkóró ter
més, vagy 150 négyszögölnyi terület 
lenkóró termés, ha pedig éves gazda
sági cselédet tart minden egészkon- 
venciós cseléd után további 300 négy
szögölnyi terület kenderkóró termés, 
vagy 150 négyszögölnyi terület len- 
kórótermés kivételével egész kender 
és lenkórótermését, maglenszalmából 
pedig egész termését köteles beszol
gáltatni még akkor is, ha megállapí
tott beszolgáltatási kötelességét telje
sítette, vagy azt más módon is telje
síthetné. A gazdálkodó és éves mező
gazdasági cselédei a visszatartani 
engedélyezett kender- és lenkórót csak 
*-aját háztartási és gazdasági szük
ségletükre használhatják fel

Követi Vogrszhoga Zsítka Párta szó zse fcbruára rnojszecö 
opominali Kállay-ov kormány, ka ne hódi po prásoj ponti

Delo Vasvármegyővszki követov okouii memoranduma

Právi követi Vogrszkoga Zsítka Pár
ta szó sze zsé februára mejszeca z 
ednim osztóm memorandumom obr- 
noli na Kállay Miklós miniszterelnö- 
ka i ga opomínali na tiszto nevarscsi- 
no. stera je grátala z nyegvov zvü- 
nesnyov i znotrásnyov politikov.

Okouii memoranduma szia dvá vas- 
vármegyővszkiva követa velko zasz- 
lüzsnoszt méla: vitéz Lindvay jC." 
dor i dr. Esső Imre. Kak szmo zvedli, 
je Esső Sándor dr. nej szamo kak 
podpísznik bio. nego on je napravo 
vö za memorandum cejli plán i je 
pri vküperposztávlanyi té szpomeníce 
velki tao nyegvo delo.

Memorandum je vküper bio posz
távleni po naszledüvajouc sem :

V zacsétki sze podpíszniki zezáva- 
jo na szvojo patrioticsno i zákone 
prineszajoucso dúzsnoszt, stera je 
kak véksi tao párta na tou szili, ka 
morejo zavolo obszloja i bodoucsnoszti 
národa szvojo rejcs zdignoti. Ogvüsali 
szó sze. ka eden tao nasega zvünes- 
nyega követsztva i drügi zvünesnyi 
orgáni prouti nasim intereszam nas 
kormány na tou scséjo nadignoti, ka 
naj tak vodi szvojo politiko. kak esi 
bi bojno angolszászi gvinali. Pravico 
mámo pítati. — právi memorandum ■— 
ka sze zgodí te, csi sze nasi zvünes
nyi zasztoupniki bloudijo ? Prejk vecs 
lejt sze je csülo, ka obsztoj országa 
na eden liszt nemre gordjáti. jesztejo 
pa táksi. ki bodoucsnoszt országa na 
tiszti liszt dejvajo gori. ka angolszá
szi brezi ruszov i csi trbej, tüdi z nyu- 
vim protivinsztvom szarni gvinajo boj
no. Tákse sztáliscse sze szamo z in- 
dividuálnim mislejnyom nisterni dá 
tolmacsiti. Zrpotlívo je tiszto mislejnye, 
csi sze v lom vörje. ka sze za falin- 
gászto szpoznana zvünesnya politika 
dá popraviti v znotrásnyoj politiki z 
tem. ka sze leva sztran pártov zdig- 
ne. V polemiko sze szpüsztí memo
randum z tem, jeli je miszliti na tak- 
so angolszászko obládnoszt, stera bi 
bolsevisko nagnyenoszt mogla zavrej- 
ti. Csi bi Nemski ország obládali i bi 
sze bolsevizmus szpravo na vrijek. 
szi lejko premíszlimo. kaksi zsalosz- 
ten sors bi csakao na Europo.

Záto je vszaksemi popunoma raz- 
meto, ka sze bolseviske povoud- 
ni nebi mogli vöognoti zavolo zro- 
kov, steri szó omenjeni.

Csi l>i tou un goi i tüdi obecsali, 
na lou obecsanye nemre naszloniti 
liejzna pamot. Zadoszta szvedousztva 
je na tou polszko pítanye i laljanszka 
tragédia Tüdi tou je znáno. ka szó 
angolszászi na Balkáni Tito kommu
nista ptavdeno i szlüzsbeno pripoz 
nali i szó z. lem bolsevizmus nepo 
szredno na nase juz-.ne granice za- 
neszli. Z Nemskim oi szagom v lom 
táli mámo popunoma eden sors i ed 
noga ncpriáteía.
Tüdi V Szombathelyi je bila agitálor- 

szka soula za szociáldemokrata
Mlácsnoszt prouti náredi i angol

szászka orientáció je nisterne natclko 
zmejsalu. ka szó pravli. da szovjeté 
nej trbej meti za isztinszke nepriáte- 
le. Nájvékso nevarnoszt za na levi 
nágib znotrásnye politiki*  szino pa 
opazili v tóm, právi memorandum, 
— da kém blizse prihája bojna. tem 
incnso vüpazen mámo do nemske 
vojszke i je ne glédamo kak zavéz- 
nike, nego kak okupácijszko vojszko, 
stera ide szkouz po nasem országi.

Rávno te je pa gvüsen prelom grá- 
tao z angleskov szimpátiov vceple- 
nom obcsinsztvi, stera je proutinem- 
ske gesztusé metala med národ. Ni- 
eden nárcd nemre obsztáti brezi szvo
je odloucsne szamoobrambe. Csi v 
sterom národi zmenka práva nacio- 
naliszticsna reszolucia. tiszti národ 
veszne. V tóm poglédi je med vogr- 
szkim nérodom práva zmeslinga. Ráv
no te je pa mocsna proutiagitácia. ste
ra escse bolsevisko nevarnoszt ne 
vzeme za isztinszko. Tou nagíbanye 
szó pa szkrívni elementi vönücali i z 
tém podkápali escse ono znamenito 
histouricsno gíbanye od Szcgeda. ste- 
ro szó nam nas Kormányzó doszég- 
noli. Na levicsarszkoga gíbanya gle- 
douce memorandum vecs pitany po
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szlávi na nas kormány. Právi. ka je 
nágib na levő zaszlüzsnoszt organi- 
zácie takimenüvane lüdszke fronté i 
szociáldemokrátov. Voditeli szociálde
mokrata párta szó doubili popunoma 
szlobodno rouko za agitácie, drzsá- 
nye gyülejsov, preorganizácie csiráv- 
no je delavsztvo zse zavrglo medná- 
rodni szocializmus.

v Nagyváradi, Mezőberényi, Szar
vasi. Kondorosi, Szombathelyi, 
Felsőgalli, Salgótarjáni, Kassi i 
Szentesi szó drzsali gori szvoje 
agitátorszke sóié, za stere je ob
iászt nika nej genola.
V tej agitátorszki „soláj" na visise 

velenye policajszki zavüpnik nej mo- 
gao tao vzéti. Po naznanili referentov 
je za té sóié záto bilou potrejbno. ka 
sze naj z maxista delavszkomi klászi 
pá ne poskalí vö obiászt, kak sze je 
tou zgoudilo pred 25 lejtami. Vsze je 
tak vövidlo, ka té párt obiászt száma 
podpéra. Nadale memorandum poká- 
zse na tiszti fakt, ka szocial-demokráti 
tüdi kmécski kiász scséjo med szebe 
dobi ti po szvoji zavüpnikaj i tak je 
z bolsevizmusom prepojiti i v sziüzs- 
bo kommunistov posztaviti z vszeíelé 
masztnimi recsámi i med kmécski ná
rod vrzsenimi lozinkami.
RUsilno delo xsidovsxkoga 9 
na levő nagnyenoga Jtampa

Karakteriszticsno oznanenye edno- 
ga nyuvoga követa — dalé právi me
morandum. — ka sze naj gorioszlo- 
bodjeni kráji nazájdájo szrbam po 
velenyi nájvisisoga zapovedníka voj
szke. Cejla vrszta stampnoga pouva 
sze je na tou trüdila, ka sze za tou 
naj tüdi inteligencia pridobí. Zse vecs 
kak edno leto eden takimenüvani párt 
méra z szvojim podpiszom letéese ce- 
dele tori med národ. ka naj kak náj- 
vecs lejvi exponensov i szalonszki 
bolsevikov gráta. Na zsidovszkoga pi- 
tanya gledouc.s právi memorandum, 
ka sze éti nahájajoucsi 8—900.000 
zsidovov v tóm pripetji. csi do vogr- 
szke szamoobrambe príde réd z nem
skim zavéznistvom. v protivinsztvo 
posztávijo i záto je hitro potrejbno 
nika napraviti. Tiszti zsidovje. steri 
znotrásnyi front podkopávajo i csaren 
piac delajo. sze morejo pod osztrov 
pazkov za jávna dela ponüeati gori. 
I üdi neszrni bidti vecs tóga, ka bi 
stampni orgáni. párti i drügi faktori 
nemoleno dclali za rehabilitáció zsi- 
dovszlvn. I.inia slampa sze je szamo 
z. dohájanyom prvejsega slainpnoi'ii 
séta nagnolo na levő. Zviin Pestéi 
l .ovda. I• iiggellcnség. I lj Magyuisúg i 
novín nvílaspáita sze medne liuda- 
peslinszkc novinc nciiircjo zvali za 
nemskoga pajdása. < elou kormánsi 
bluzi sztojécsi Magyarország je na 
nouvo leto érien pod iménom Idea 
biezpogojnoga prejkdávanya ’ táksi 
artikulus princszo. steri je kak domá. 
tak v zviinsztvi velki skandál napia 
vo. I udí rádió je v taksoj szlnzsbí. 
ka düsevno maloveinoszt z.gája Nn 
dalé sze niemoranduni tekne nazáj- 
prikapeseni krajov. gde na racsun vo- 
grinszlva szlobodno rovajo vszcíelc 
c'lemcnh te. gda ominyajo vogrszki 
krüj i vzsívajo vogrszko szlobosesino.

Memorandum sze na konci konsek- 
ventno eíak zaklücsi: Na i'undamenti 
szegedszkoga mislejnya sztojécso i 
vesz národ v ednoutnoszt drzsécso. z 
vojaskim dühöm i mocsnov diszciplí- 
nov zdrüzseno právo politiko moremo 
voditi za histouricsni Vogrszki ország.

Memorandum szó podpíszali rra- 
szledüuajoucsi követi: Balogh István. 
Bánó István, Bocsári Kálmán, Boco- 
nády Szabó Imre, vitéz Csicsery Ró
nay István, Esső Sándor dr.. Falczio- 
ne Árpád. Frizke Valér, v. Hertelen- 
dy Miklós, Hóman Bálint, Huszovszky 
Lajos, llovszky János, János Áron. 
Kalmár 1 ihamér, v. Kolozsváry Bor
osa Mihály, v. Korány Elemér, v. 
Lindvay Nándor. Mocsáry Ödön. Nagy 
Iván, Örszágh Pál. Pecsornik Ottó. 
Sigray István, Stitz János, v. Szalay 
László, v. Teleky Mihály, gróf v. Tég- 
lássy Béla. T’uránszky Pál. Tóth János. 

1 oth József, 1 örnböly Dénes. Vasvá- 
ry Lajo'j és Vitéz Attila.
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Boinszka zapouvid nasega 
Kormányzója

rionvedi! Vogrszki szoldáki!
Boj'.ia sze priblizsáva prouti konci 

je prisla z vogrszkoga násztaja v 
odloucsrii stádium, ár je nepriátel 
zse biűzi nasi granic. Zdaj sze pá 
ele za neposzrejdno obrambo nase 

domovíne. Na tou naj vszaksi mi
sí::. gda ide po szledáj nase prve 

ois ke prejk Karpátov na presztor 
Ca cie. gde szi je vogrszko orozsje 

teiikajsi bítkaj 1914 1918. lejtaj
s~ avilo dícsno imé. V toj bojni 
sze pózna szamo rejcs: „Naprej-*.  
To . csákam od vszaksega, ka szpu- 
ni szvojo dúzsnoszt i de tak vrejden 
naszledník szvoji ocsákov. Zsnietno 
ir.i je. ka v tej tezski vöraj tüdi jaz 
netr.rem bidti med Várni. Ali szkrb 
''o pa meo na tou, ka de vszaksi

Od kédna do kédna
Va ruszkom fronti nasi honvédi 

»z to v vecsmejsztaj z nemskov 
dacsijov vréd v’ bojni z nepriáte- 

led Sztaniszlauvom i Delatynom 
: 1 nasa szoldacsija vküpcrtréscsila z 

-zárni í je je nazájporínola. Sejf 
-.-.-/aa vezérkara je naznano. ka szó 

_• 'zki napáai za Karpátami napre- 
?... ji Vogrszki csapati szó po cej- 
sztri bítkaj z nepriátelom zavzéli vecs

■ sni vesznie i pri tóm vösztrejlili 
z? ítélni tankov. V kroglíni Kowela

sz z-dno vogrszko csuporo napad- 
oolseviki z doszta véksov mocs- 

N'asa csupora sze je pa nej 
gnola v obrambo. nego sze' je 

~.--zi podála v napád, vdrla je na- 
zavzéla vecs vesznie i tecsasz 

za nepriátelom. dokecs ga je nej 
~c; •.rrioma razegnála. Lövey zászlós 
je z szvojimi pionérami tákso batriv- 
.'-T szkázao vö. nad sterim szó sze 

zadreznoíi. lüdi Lakatos Sándor 
‘ tedes sze je vöszkázao z velkim 
.-ívom i korájzsov. — Kak právi 

. ’-aniio z prisztojni szoldacski krou- 
sze vogrszki csapati nahájajo 

-zédik v napádanyi i napredüjejo
■ ejlom fronti.

' ngoiszászki terourni napádi szó 
-. -dni pred vüzmom i po vüzmi 

szamo ne Vogrszki ország metali 
oe. nego tüdi na Zágráb, na bo- 

/za-.szki i szlavonszki Brod. na Bei- 
Bi'nács. Nis, Szarajevó. Buka- 

: ciiou na bulgárszki králevszki 
kasiel Várná. Nad Vogrszkov szó 
aedenpout dojsztrejlili 32 angolszá- 

-zk oombnikov. Eden táksi dojsztrel- 
r oombnik je zleto pri Keszthelyi 

Ealaton. Ravnao ga je eden divják 
z azsztrálszke szteppe. Táksi i prisz- 
•oüoubni divjáki vmárjajo prinasz 

".edüzsno i nevolno deco i lüdsztvo. 
ír rüsijo spitále. cerkvé. sóié i de- 
a.szke lakásé.

Mussolini je nej betezsen. kak szó 
tou nepriáteli od nyega razglászili. 
“.ego je popunoma zdrav.

Vatutin generális, zapovedník 1. 
-zc jetszke ármie je preminoucsi pé- 
tek v Kievi mrou. Edne portugálszke 
ic r>e právijo. ka szó ga szarni po- 

’Szlali na ov szvejt.
Na taljanskom fronti májo nemei 

izano 5 procentov szvoje szoldacsie. 
z tejmi ne ládajo angolszászi. 

assino i Nettun szta právi krvni 
-ioupeli za angolszászé.

Dvá nasiva hajouva szta na Duni 
prisla na minő. Ednoga szó esőse 
■rávoga hípa rejsili z blágom vréd. 

drügi sze je pa potoupo.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János 
bornagykereskedőnél — Kissxomtrat.

Vas dományi do szkrádnye mogou- 
csnoszti preszkrbleni.

Rávno tak, kak v prvejsoj szvej- 
tovnoj bojni, szmo nej szarni. I dnesz 
sze z ramov kre rame vküper borí- 
mo z rávno tisztim nemskim sere
gom, steri je 1914—1 8-ga leta sztao 
kre nász z postenov zavézniskov 
vernosztjov i z sterim nász nepo- 
zábne, tüdi v etoj bojni sz krvjouv 
zapecsátena vezala drzsijo vküper.

Vsze moremo doprineszti, ka z 
etoga sztrasnoga vihéra. v sterom 
bránimo nej szamo naso domovíno, 
nego vszo cslovecsánszko kulturo i 
civilizáció, vöprídemo kak oblád- 
niki.

Budapest, 1944. április 15.
Horthy sz. r. 
Csatay sz. r.

Angolszászi scséjo pri neutrálni 
országaj tou doszégnoti. naj hejnyajo 
z trstvami z Nemskim országom. Tou 
sze nájbole tícse Svédszkoga. Tör- 
szkoga i Spanyolszkoga országa. Na 
tou angolszászko pritiszkávanye szó 
tej országi escse nej dáli szvojega 
odgovora.

Na Balkáni dalé tecséjo partizán- 
szki boji i szó v doszti mejsztaj ra- 
zegnali komuniske bande. Szamo áp- 

• rilisa mejszeca nvim je vesznolo 
' 12.000 lüdi.

Invázia je pred prágom — tou 
mislejnye májo vszi bojnszki voditeli. 
Zavolo tóga angoli cenzurejrajo es
cse píszma tüji diplomátov. Szarni 
právijo. ka szó krédi za invázió. — 

i Z nemske sztráni sze pa spotárijo i 
právijo. ka sze nemski szoldáki zse 
nernrejo vcsakati angolszke invázie. 
ár do nyim tak dönok meli príliko 
nazájgverati tiszti kvár, steroga szó 

1 vcsínoli neduzsnomi lüdsztvi. ki je 
! brezl obrambe od terourszki napadov 
i doszta pretrpelo.

Bukaresto je preminoucso szoboto 
i -zadeno isztinszki terourszki napád, 

ár szó jo angolszászi bombardejrali 
■ rávno na predvecsér právoszlávnoga 
: vüzma.

V Jüzsni Itáliji szó fasiszticsni 
partizáni dozdaj szpomourili do 1.300 
anglejski szoldákov, vnicsili doszta 
bojnoga materiála i gorivuzsgali 12 I 

I stirimotorni europlánov.
Na Dalnyom Vzhoudi Japonci da

lé napredüjejo v Indiji. V bítko sze 
je vmejsao tüdi Bőse, indijszki vezér 
z szvojimi dobrovolnimi seregi. Gíba- 
nye za szloboscsino lndije je jáko 
velkoga poména. ár je v anglejskoj 
bojnoj moucsi v Indiji 90 procentov 
indijcov. V kelko bi sze tej seregi 
odtrgnoli od anglejzsov, bi anglejska 
ednouk za vszigdár bíla porínyena z 
lndije.

Krátki glászi
— Naznányam vszém tisztim, ki 

szó pri pokojnom Placsek Vaclavi, 
vörari v Muraszombati (Lendva utca) 
meli vöre v popravili. lejko tiszte pri 
meni do májusa lo-ga prejkvzemejo. 
Spur Tamás tislar, Barkód ut 1.

— Obeszo sze je v Gyanafa vé- 
' szi preminoucso nedelo 28 lejt sztár 

mladozsenec Kercsmár István, ki bi 
v szoboto mogao idti k zdávanyi z 
szvojov sznejov z Nádorié. Kercsmár 
je biejdi. betezsaszti mladénec bio 
brez düsevne odpornoszti. koga szó 
szektási. meli na pantliki.

— Nas kormány je za bojnszki 
presztor povedao vö: Ung. Bereg, 
Ugocsa. Mármaros. Beszterce-Naszód. 
Szolnok-Doboka. Kolozs. Marostorda. 
Csik. Háromszék i Udvarhely vár
megyeivé.

— Bábé, boxove skatiile, spici- 
gáre, penkale i zsájfe mecsejo an
golszászi po nasem országi. Vsze té ' 
recsí szó napunyene z explozívom i 
csemérom. Éden levente je v Nyárád 
vészi z biciklinom prisao na spicigár- 
lormo patron, steri je explodejrao. V 
Csabrendeki je pa edna zsenszka bo- 
xovo kastülo najsla. Gda je pokriva- 
lo scsela dojvzéti. je skatüla explo- 
dejrala i zsenszko malonej na meszti 
bujío.

— Statárium je razsirjeni tüdi na 
rouparsztvo i na vmorsztvo tüdi te. 
csi sze tou ne gödi v csaszi zakmi- 
csenyá. nego gdakoli.

— Od áprilisa 17-ga mao sze more 
vecsér ob 9. vöri zakmicsiti. od ápri
lisa 24-ga naprej pa ob pou 10. vöri.

— K jászlam je privézo szvojo 
zseno. Bánszki Andrásova z Egra je 
pred pár dnévamidomou prisla z spi- 
tála. Ár sze je pa szirouti zmejsala 
pamet. jo je mouzs privézao v stali 
k jászlam. Zsena sze je nikak vöod- 
motala z strika. z sterim je bila k jász
lam privézana i odisla v hiso. Mouzs 
jo je nej trpo. v hisi i jo nazáj szpráv- 
lao v stalo. Ár sze je zsena nej dála 
nazáj szpraviti. jo je mouzs med szü- 
nyávanyom zadávo. Oszojeni je bio 
na 12 lejt zápora.

— Komi pripáda szoldacska pod- 
pora ? Orszacsko oszkrbnistvo je vö- 
dálo rendelet, po sterom lejko dobíjo 
szoldacsko podporo i tou : zsena. zá- 
konszka. pozakonvena i za szvoje vzé- 
ta deca. sztarisje. sztári sztarisje. tészt 
ali punica. vnükeci. brátja i szesztre. 
nezákonszka deca, kak tüdi tóga mati. 
Podporo pa dobi szamo tiszti, ki je 
podpore rejszan potrejben i ne pre- 
széga nyegov mejszecsni zaszlüzsek 
150 pengőjov. Podporo lejko dobímo 
za tisztim, ki je zsé 1-1 dni v szol- 
dacskoj szlüzsbi, kak rezerviszt i né
ma oficerszkoga csina.

— Eden pengő je dao za edno ku- 
pico vödé. Pri zádnyem bonbardera- 
nyi v Budapesti, szó v vecs mesztai 
osztali brez vödé. Poneszrecser.i lüdjé 
szó síi k tisztim po vodou. steri szó 
niksi kvár nej pretrpeli. Kolumbán 
Ferenca je neszrecsa nej deszégnola 
i je meo v sztüdenci doszta i csiszto 
vodou. Lüdjé szó k nyerni síi po vo
dou. ali nikomi je nej scseo dati niti 
edne szkuze. Zoubszton szó sze za- 
závali na betezsnike i ranvence. nye
govo odürno szrcé sze je nikomi nej 
szmililo. Koncsno je ednomi po du- 
aoi Drosnvi dao edno knüico i tou za 
eden pengő. Lüdjé szó na tou ne- 
szrámno csinenye pouzvali policaja. 
ki ga je lepou opominao na dosztoj- 
no i csiovesko oponásanye prouti po- 
neszrecsenim i betezsnim bratom. Tü
di té recsi szó ga nej genoie i je 
meszto. ka bi lüdsztvi dopüszto. da 
szi náj zájmlejo vodou. je notri szko- 
cso v globoki sztüdenec. Policaj je 
pa hitro dao püsztiti v sztüdenec leszt- 
vico i on szám sou po nyega. V sztü
denci ga je zvézao z ednim vouzsom 
i potom szó ga vöpotégnoli. Vsze 
mokroga ga je policaj potom odpe- 
lao na policijo i po vöposzlüsanyi szó 
ga vcsaszi szpravili v interneranszki 
tábor, gde ga malo vkrotijo.

— Z ruszoszkim tankom sze je 
szám v lüfta püszto Lövey Dániel 
zászlós. Znáno je. da ruszi na vszak- 
so íormo szó scseli predrejti fronto i 
tak kemhitrej priti na Balkán. Ali tou 
sze nyim nikak nej poszrecsilo. ár ba- 
trivnoszt nasi i nemski szoldákov je 
tou povszédik preprejcsila. Pri tej bit- 
kaj sze vogrszki honvédje z táksov 
batrivnosztjov, vödrzsányom i vitéz- 
tvom bojnajo. kak nyuvi sztári-sztári 
ocsevjé. ki szó nam z szvojov batriv
nosztjov obarvali naso jezerolejtno 
domovino. Tákso batrivnoszt je poká- 
zao Lövey Dániel zászlós. Okouli Szta- 
niszláva je z szvojim málim tankom 
napadno eden grozno velki ruszoszki 
tank. Nej sze zoszagao i je z nájvék- 
sov nágloscsov v nyega zavdaro i ga 
v lüfta püszto. Pri tóm je nej milüvao 
szvoje zsivlenye. csirávno ka je znao, 
da ga doszégne szmrt. Tá junáska 
szmrt tóga zászlósa i nyegova batriv
noszt nam jaszno szvedocsi. da vo
grszki ország nemre zgübiti tou boj- 
no. ár má vitéze, ki sze ne borijo za 
pejneze. nego z volouv.

— Kmécska familija z doszta de- 
couv, kak je znáno, je mogla rávno tel
ko dojdati, kak familija z( malo de- 
couv, csirávno ka szta obá1 méla edno- 
formo imánye. Kmécska kamara v Mis
kolci je zdaj vlozsila proteszt. da sze 
naj tá falinga poprávi i tiszti kmécs- 
ki lüdjé, ki májo velke familije, naj 
sze nyim ne jemlé telko vkraj i tou 
ciiou mlejko i zsivezs. kak tisztim, ki 
májo málo famijo. Povszédi naj má
jo prejdnoszt velke familije. V zdajs- 
nyom .ouvom goszpodárszkom vör- 
*’ í ’yi de sze tou mocsno postüvalo.

Városi Mozi
Április 22-én. szóm beton l« es 19.- 

23-án. vasárnap 11. Í5, 15, 1< és 19..
24-én. hétfőn 19.1

Vaszary János nagysikerű bohózatai 
készült :

Az erényefőfz
(RÁDBIZOM A FELESÉGEM

HEINZ RÜHMANN szinte az öníeiáldoz 
menő kalandok közepette őrködik tön .d 
óra hosszat barátja feleségének 'LtL 

erényei felett.

Április 27-én. csütörtökön 1 és 19.3
28-án. pénteken 19.3

ÖRVÉNY
— Z nogouv naprávlene kejp*  

meo na kiálitási. Klao Sár.dor kejpí 
Nagyvárada je v prvejsoj szvejtov 
bojni obej rouki zgübo. Gda je 
sao. je na vszakso formo dalé se 
oprávlati szvoj poszeo záto je prt 
z nogámi delati kejpe. stere je r 
no tak napravo. kak csi bi je z 
kouv delao. Zdaj je meo v Nagyvár 
velki kiálitás. stero je poglednolo vn 
go lüdi. Lüdsztvo sze je jáko csü 
való nad lejpimi keipami i vszo j 
znánye vadlüvalo kejpari.

Po szveiti
Szánt na szebi je vöszprob 

szmrt. C. H. Castellora profeszor 
Francuskom zsé dugsi csasz stud 
rao na tóm. ali sze szmrt dá na 
pobüditi na zsivlenye. Na tou gledoi 
je szám na szebi vöszprobo szmrt t- 
ka sze je dvajnájsztkrát veejpo z r 
nim csemérom. stero bi nyerni gvüs 
szmrt povzroucsilo. csi bi nej meo ; 
právleno proutiszredsztvo za na 
ozsivlenye. Escse párkrát. ka sz< 
právi. vöszproba tou vrásztvo i pot< 
in vndá zn nüc tíicií rlríiorim <4nU 
ram. (Zgoditi sze pa zná. da tou ’ 
probanye ga vecs ne zbüdi od szm 
ár za zsivlenye i szmrt nega. zv 
Bogá, niksega doktora.

— Tüdi misi rade májo igran 
Na Spanyolszkom sze je v várasi 
coy ednomi goszpoudi v rádió szp 
vila mis. stera je tüdi mláde szp< 
vala notri. Misi szó szi napravik 
rádióji tákso gnejzdo. da je rá« 
szamo muvo i nej dao gíásza. Las 
nik je miszlo, da mogoucse na rád 
álomásaj kaj popráviajo i zavc 
tóga sze nerédno igra. Ali z< 
nye csasze sze nyerni je rádió v< 
nikaj nej scseo oglásziti. Gori od| 
rádió i na velko zacsüdenye vidi. 
je pun rádió misi. stere szó pob 
vsze razbejzsale. Vért je vöszpuc 
rádió i potom ga pá lejko poszlüs 
Kak sze vidi. szó misi tüdi rade 
szlüsale rádió, od steroga szó 
pa náglo povnozsávale.

Eladó
5 HP Máv 10 légkörös magánjáró és 
mm Hoffer-cséplö. Canykó Lajos. Óriszentpi

Eladó
13 méh család kaptárokkal és teljes tel 
reléssel együtt. LANDI FERENC. Tótkeres:

Odá sze
13 vcsélszki familij z kaptárami i drü; 
potrejbami vréd. Landi Ferenc. Tótkeres:

Bérbeadó
jómenetelü kávéház. Érdeklődni lehet 1 

ponti kávéház. Alsólendva.
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rvicsno i krscsanszko zsivlenye vszákomi csloveki eder. táksi 
nevarnoszt

ed prvov szvejtovnov bojnov sze 
Dgrszka jávnoszt jáko malo briga- 
a delavszko pitanye. Od dvajszto- 
?ta naprej pa sze szamo gucsalo 
zalo od tóga pítanya. v isztini pa 
je malo napravilo za zbougsanye 
vszkoga sorsa. Zdaj szi je nas 
lány dao za nájvékso duzsnoszt. 
ou pitanye tak notrivpela v národ- 

’.sivlenye. da nede zadovolno sza- 
delavsztvo. nego tüdi vesz ország, 
vári Lajos nouvi trstveni államtit- 
je pri priliki prevzétja szlüzsbeni 
dov med drügim pravo. ka med 
vsztvom i med drügim obcsin- 
om. negiedoucs na bogásztvo i 

Kelko Sztalinov jeszte?
ip cejlom szvejti sze je razneszo 

z. da je Sztalina bozsi zslak vda- 
Té glász szó pa scseli bolseviki 
ucsati i nej scseli na szveklo dati. 
tou szó nej mogli vcsiniti. ár dok- 
?. ki ga vrácsiio. szó po isztini 
ovedali. da ga je rávno na tisztom 
i bozsi zslak vdaro. kak leta 19.36- 
Té szó k nyerni dali pozvati i na 
rláni pripelati z Becsa nájbougse- 
doktora Wenkelbacha za szrcsne 
•ge. Té doktor je vido 8 Sztalinov 
iszledüvajoucse pripovedávle od 
oudkov. stere je prezsivo okouli 
Sztalinovi cárov v Moszkvi:
- Leta 1936-ga szó me na náglo 
zvali v Moszkvo. da je prej ed- 
a visisoga államszkoga goszpou- 
bozsi zslak vdaro. Poszlali szó tü- I 
>o méné eroplán. z sterim szem 
odpelao v Moszkvo. Na ietaliscsi 
je vecs proieszorov csakalo. ste- 
zo me odpelali v eden hotel i mi 

naznanili. da je tü vecs betezs- 
)v od szrcsnoga betega. stere je 
si zslak vdaro i stere bi naj po 
’oucsnoszti vsze pregledno. Oblü- 
szem szvojo pomoucs. na stero 
e prvi betezsnik. V torn szem 
jzno Sztalina. steroga lepou zvizi- 
vam i konstatejram. da ga je szr- j 
n bozsi zslak vdaro. Dam nyerni 1 
sztvo i napisem tüdi recept, potom 
prijaznivo ga odprávim. Natou prí- 
drügi betezsnik. v sterom szem 

Sztalina szpoznao i steri sze je

;lsfi muraközi szövődé
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Gyártelep :
ZSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

TELEFON: 31
Központi iroda:

. L D A PEST. VII.. KIRÁLY u. 55
TELEFON: 424—104.

goszpodsztvo, sze morejo poti tak vö- 
zgladiti. da med ednim niti med drü
gim nede niksega rázlocska i da or- 
ganizácie delavsztva nedo szlüzsile 
szamo nisternim visisim go-zpoudom 
na haszek. nego cejlomi deiavszkomi 
i národnomi goszpodársztvi. Vüpamo 
sze. ka z tem vküprazmenyom i med- 
szebojnim szpostüvanyom vogrszko 
krscsanszko delavsztvo i vogrszko krs- 
csanszko obcsinsztvo de z ramov kre 
ramc delalo i sze trüdilo. dazvküp- 
nov mocsjöuv vnougo doprineszé i z 
tem zagVlisa.. Vszákomi vogrszkomi 
csloveki pravicsno i posteno zsivle
nye, kak sze tou sika.

tüdi od szrcsnoga betega touzsc Trétji 
betezsnik pride i páiik Sztálin. Vsze- 
vküper őszem betezsnikov szem zvi- 
zitejriveo i vszi szó Sztalinovo formo 
meli i vszi szrcsen beteg. Niednoga 
szem nikaj nej pitao, od vszákoga 
szem tocsen kejp dao. po sterom sza
mo eden Sztálin je meo szrcsen be
teg i tou je bio prvi. Profeszorje szó 
miszlili. da szi od vnougi betezsnikov 
ne zapoumlim. steri je právi Sztálin 
i tak naj ne neszem glász v szvejt 
od Sztalinovoga betega.

Po oszmi letaj je pá zdaj Sztalina 
doszégno bozsi zslak. stero pa tüdi 
tou pout scséjo zatajiti. Doktorszka 
znanoszt právi. da sze szrcsen beteg 
vecskrát pojávi. Pri nisterni nagouszt- 
ci, pri nisterni pa narejci. I csi koga 
je zsé ednouk bozsi zslak vdaro cd 
szrcsnoga betega i je nej mrou, tisz- 
toga ob drügim tüdi zadene. stero sze 
pa ne dá zakriti.

Té nej vszakdenésnyi dogoudek je 
priszpodoben k tisztomi csaszi, gda 
szó Törki scseli predrejti v Szigetvár. 
Po tridnévnom zobsztonszkom napá- 
danyi je Szolimán törszki vezér zsé 
prvi dén szpadno. Da pa szoldacsija 
naj ne bi zvejdia za nyegovo szmrt i 
tak naj nebi razcsrknola od grozne 
bitke. szó nej dáli vö nyegovo szmrt. 
Na trétji dén. gda szó zvedii za szmrt 
nyuvoga vezéra. szó tá zlücsali pük- 
se i sze prejk dáli.

Batrivni lüdi je szvejl!
Dr. Closterman Gerhard univerzitet- 

ni profeszor v ednoj knigi píta: ka 
je batrivnoszt i odkéc izhája ? Na tou 
pitanye tüdi vcsaszi odgouvor dá i 
právi. da batrivnoszt more cslovek zsé 
iz plenic prineszti i potom od vzgá- 
gajanya odviszi nyegova batrivnoszt.

Vnougo szküscny tóga proíeszora 
szó oszvedocsili, da tüdi nájbole bo- 
jécsi cslovek lejko bafriven posztáne. 
Poszebno sze lejko vidi tou té. gda

..... . sz .-..mo
pride. Táksegr hípa sze

'Z

z vszem ' 
vékse*  aiccve 
szmrt-.e rtex <?. : 
je pa vszigdár 
meszt: Őrt x -.. .-inra
vzéti ba’ii . r. • d. za T . 
gledoucs na<’-’C. -z*  a
prej zaszljzsi. oa sze mer 
vocitele országa v r 
mo iejko -zve '

nai- 
re sí

Profeszor med c- r ;:ia: ka je 
pa vzrok bojécs.-.oszü dgouvor: 
Szlabo i • vzgájan; ■ "nladine. 
Csi. • ■ právi szór, zsé v
plenica; dejte r.a cjijcví -z' . na Boug 
zná kaksc mi am e r. ax < mc. potom 
nyim szledi escse vecs dopusztimo. 
Gda je dejte málc szí ’ rn rád spi- 
lamo i med spilar.yom j-e szagamo. ka 
pa prevecs sítodüje detecsemi szrci, 
stero opázimc, v sztáré ?s 'ela;. Táksi 
cslovik sze od vsz-.-ge ;-esztrási. bo
jt : ne vöj a niti n s : ti. Zgo-
di sze tüdi. da od bojaznoszii zatají 
tüdi tiszte kiszór; — -'.: dáÉ zsivlenye.

Té prcteszor c: .mine. szrarise. da 
pri x zgájam. i cej ra;. májc .'„béznoszt 
do decé. a r.ikak r»a rártlavoszt 
i sztraser.yé. ár z:-. -.ed- medál’ cslo
vik. nego pou cslcvík . s: táksega 
posztávimo kama szJuzsbo. je nej 
pravicsen : v< szamoga szebé
zatají. ár - bojé - i ■ •- szt nye
rni ..kolena' cc.cie.

Sfiván Ernő • Muraszom bat
Ml SZAKI NAGYKERESKEDÉS 
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA 
S K F . S R O. GOLYÓSCSAPÁGYAK

H O FHEKR-y'.-: RA’ T Z MEZŐGAZDASÁG! GÉPEK VEZÉRKÉPv ISELE1 E

Szirouve kouzse
• r:'.v jr.'j síné (od domácse mácske, pizsmovke, tora, veverc - 
aztr a domácsega i divjoga závce, liszice. vidre itd.) kaV 

•zfd: \ szakso dlako küpim po nájvisisoj cejni.

Szász István, Muraszombat
Lenciva. utca 21.
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Doszta rouscsQV bctíc IeIosi
Letosz de leto rouscsov. V \ 

gi mejsztaj pa escse dneszdé- - 
preprávlajo tou skodlivo sztvá: 
rávno ka sze z malim trüdom x- u. 
go dá zgrabiti, pouleg pa tej zgrá 
rouscsi nam v velki haszek pride ,■

V Dániji szó prvo leto prepráv 
rouscsov zgrabili 3.0 miliőm k:. . .. 
mov tej sztvári. drügo leto sz , 
zsé szamo 4000 kg zgrabili.

Rouscse nájlezsej vgojdno rano .. 
bimo i tou tak. da ponyávopre - .. 
mo pod drejvo. stero potom c 
sztepémo i z stere vszi rouscsi - 
káplejo na ponyávo. Zdaj por 
vküperzagrnimo i rouscse v ede-. 
keo sziplimo. Napunyeni zsáké. 
tóm v vrejlo vodou potisznimo 
sze rouscsi szpopárijo i vnicsijo ... 
tóm je pa pá vösziplimo na per : 
da sze poszüsijo. Poszüsene ro_- ... 
lejko dámo szemleti i kak zájm 
nücamo za zsivino, stera je jáko 
novita. Z rouscsov leiko delam 
öli, stero brez szkrbi lejko nücar- 
masine. poszvejt. kak tüdi za kür ■ - 
zsájie. Jáko hasznoviti szó rousc- : 
za kokousi. od steroga nam 
neszéjo i tou lejpe i debele bi

Íz tóga vidimo. da z malim ti : ~ 
sze od vnouge skode lejko ogr.-- 
stero nam naprávijo rouscsi, na -> - 
gom kráji pa mámo tüdi hasz— z 
tej polovleni rouscsov.

Benkő József
HÚSÁRÉ ÉS KONZERVGYÁ

Muraszombat
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SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
Píszao : MIKSZÁTH KÁLMÁN. — Poszlovencso: Ft.ISZÁR JÁNOS, vp. vucsitel.
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im je bila, tam je mogla bidti, za- 
no je tam bila! Naednők szc je pred 
a posztávilo Tisze prigoda, gda je 
dzsévnica vu vodö szpádnola, ka sze 
drahso te sztarec, kak je obetao ná- , 
za nyö I
vüsno, gvüsno je! Naednők szó csüte 
vegovi vühaj Gregoricsa recsí: „Csi 

■k k-tebi pride tá dezsdzsévnica, dobra 
pröti oblákom i dézsdzsi" , zglászile 

szc i cinkale, tak da bi zdaj prisle 
oga szvéta.
euátorje szó né mogli zarazmeti, ka 
>jslo tóga mládoga fiskálisa, ka ga , 
aszti na teliko pri Krikovszkya ' 
ranyi?
im je zse cajt, csi odíde, tak je zse
io, kak tak vlácso od rétimé drevéne 

prav vcsini, csi mládoj mócsi enge- 
meszto; né je za mán zsívo, nyegovo ■ 

zko zmálati dájo i na szténo povészijo 
anácsnici i etak je lepő dokoncsao — 
:si bi escse deszét lét ravnao várasa 
e, bi nika vecs nebi doszégno.
tő, ka nyegov kép na té sztené pride, 
bi pa te zse zagvüsno v-bozsnésoj 

távi bio.
escse bole szó sze zadrznoli szenátorje 
rsüdnim. p tprJv'c' nad szkoron nórim 

pitanyem, stero je k-vmérajöcsen.i v etoj 
öszvetnoj minuti prcdlozso:

— Velka je bila tiszta votlína pjrt.’ vani 
goszpon polgármester?

Kaksa votlína? píta te vinérajöcsi, 
steri je zse pozábao, ka je pravo

Dezsdzsévnice stíla votlína.
Glazsene, meglene öcsi je odne iK-rzni. 

csüdüvajöcs ódpro i na nyega sze zgled- 
novsi, nádként szi je odühávaitye poprijao 
szkősz nadzobé je erkao:

Bogme névéin, nigdár szem né pitao 
nyihovoga ocso. Potom je dőli zápro öcsi 
i z-tihitn glászom je mirovno pravo:

— Csi malo pocsákajo, vcsaszi pozvün 
od nyílt.

Ka je obecsao, bi tüdi leltko szputto, 
ár kontaj, kak szó fiskális i szenátorje 
odísli, tak za pó máié vöre je zse velko 
csarno bandero djao vö na varaske hizse 
cselo Privoda hajdúk i v-katholicsanszki 
törmaj szó sze porédi zglászili zvonóvje 
z-szvojim mílo jocsécsim glászom na- 
zvesztávajoucsi, ka je Krikovszky Tamás 
polgármester vu Bőgi vöpremíno i v-bőgso 
domovii;o sze zoszelo.

Wibra Gyuri je pa v-tom hípi domö 
prisao i vu dülii razburjeni vu piszárnici ' 
szemtá, brezi cila nemirovno hodo. Szrdcé 
nyerni je vu opojenoj radoszti malo né i

vöszkocsilo z-prsz; N?"■ . ná'deni I
je kincs”, za má. c- trősta '
med sztiszkávar; c:r.: .' naideni
bi bi , csi l dezs - - >fcaj bila.
Ali gde je ona? Tt ■ r • ; zse vnogo
trősta znicso

Ni jeszti, ni piti. - .•■ ■■ né m<>ga>>,
dokecs tömi de’i C - r. -pride Náj- 
óbprvim j >ater ■■ ■ ■ A tá - ■ ríca
csi sze je hglobok. trkr „>;••. e li szamo 
telko zná!?. prax v. > - .n -, s- bi tő zse 
znao po telki lén' I : z-’.sztov '
bot-nov dezsdz—. . . -

Gyuri szi je gb ■ '• :■ a -ö:
— Vő bi jo zgr. z- jjim: t'v Imi 

prsztárni kaksté zak pana bfta
da bi s'-amo znao, gde

.Mati ;e z-plecs; gem l.. gi.v. :’ ala. 
Lehko Matyi? z”.;. -.d nyé!

Matyko je pri r ka . . ega"je lehko
bilö itáidti. tam e . mládoga
pána" (mladi goszc '-g - szár ?e v prek-
lati, kak nyego. .as x r. je tüdi z-oni i 
kőt popévao, ka sze je od tiszloga mao 
zse z-namenitési. . é-- de’ szpozábo, ali 
telko pőmni, ka a je te ..sztár patt” es- i 
cse gda je vméra • k-szebi pr<-szo. Szám ' 
dober Bőg zna, zakaj je jo tak csuvao? |

(Zná tő zse dríijgi tüdi né szamo te 
dober Bőg)

Nájvecs szó zved! ?d vdovice Botárojce, 
stera je escse izda árendáskinya máié bötice, 
vu Gregoricsovom .iránt' stera je na- I 
zöcsi bila gda >e Oregon, - premtno, po- , 
mágala ga je prati : oblekávati. Priszégala ' 
je, ka je dezsdzsévmeo zse, kak mrtvec ■ 

escse ital; sztiszkávao vti prgíscsí, 
szó nyerni jo vö vzéli, prszte je ;. 
trbelo ráz.uo raztegüvati, ár szó zse sr 
cseni bili i v-rokő meszto dezsdzsév 
kak sze tő prisztája, szvéto razpitje .

Gyűri sze je vkraj obrnc, vu okát • >-■ 
jene szkuze szi zbriszavsi.

Tak je bogme — v-rokaj je < o 
•dezsdzsévnico - ponávla sztara !■ 
— nigdár naj z-etega meszta neszt : 
csi je né tak bilő.

— Vsze tő nevalá doszta - muv: < 
priszebi — da bi tő znali, gde je ona : ■ -

Zagvüsno szó jo ődali, liki 
drűjno!

Tő je najgvűsnejse. Bizsí tak v-v? : ... ■? 
piszárnico, tam sze zagvüsno varje; 
tácie pí<zma, med sterimi morc bidv 
dugovánv napíszek, protokulom. N < 
trbelo dugó iszkati, najsao je -z.ka:. >
tokulom: Ka sto je küpo i za kelko. r 
sztole, sztolice, stampeke; poiméni ]< 
bilö szpiszano: bunda, püksa, jáget- 
túrba, botos, kolbászi nedévajőcsa cév, 
dezsdzsévnica je né bila gori zamerk.ma, 
Vecskrát ga je prék szprecsteo i szpoglee-nő 
ali od dezsdzsévnice je edne litere né ? 
szpiszano, csi tak, ka naszledüvajöcsi : . ki 
nevzeme za táksega :

„Nehasznovita dugoványa 2 rai.’sna. 
Küpo jo je béli zsidov.

Sto tó zná, csi je eto ? Tő more b oti. 
Med térni nehasznovitimi dugoványan te 
mogla bidti. Küpo jo je béli zsidox T - 
ga béloga zsidóvá de trbelo gori póz e- 
diti. Tő je tő nájprvo dele. (Dalé.,

'omato' - felvidéki Könyvnyomdában. Muraszomhat. Felelös'kiada és szerkesztő mint „ Vendvidék) Magyar Ki ^művelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (He-tneA Nándcr


