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8 magyar hadsereg zöme megtalálta harcos lelhet
A miniszterelnökhelyettes beszéde a Nyilaskeresztes Párt nagytana- 

csónak ülésén

A Nyilaskeresztes Part Hungarista ■ uj Európának nemzetiszocialista, ía- 
Mozgaloni nagytanácsa február 3.-án i siszta, hungarista harca a vörös bolse- 
íilést tartott Kapuvarod, melyen Szol- | vizmussal s az azt támogató plutokrata 
lósi Jenő miniszterelnökhelyettes nagy-1 zsidó világgal szemben a végső győ- 
iiatásu beszédet mondott.

Beszéde elején az elmúlt rendszer 
óriási hibáiról és a nemzet akkori

OTI és HABI Járadékok lisolésé
Közöljük az érdekeltekkel, hogy az

irányítóinak gyarlóságairól és vezető 
pozíciójukhoz minden áron való ragasz
kodásáról szólt. Akkor a falusi biró 
megválasztásától a miniszterelnök ki
jelöléséig mindent egy szükkörű klikk 
akarata szerint intéztek. Egyes politiku
sok már október lo.-e előtt, a Nemzeti 
Szövetségbe való belépésükkel nyíltan 
szembcszálitak az előző rendszerrel, 
a román árulás után. amikor a kor
mányzó fegyverletételről akart tár- 
eyaini, figyelmeztették őt arra, hogy 
ehhez, a magyar alkotmány szeiinl, 
a parlament előzetes hozzájárulása 
iléikül nincs joga.

Mégis bekövetkezett 1 iorthy Miklós

zelmet kivívta 
A  javulás jelei már örvendetesen 

jelentkeznek nálunk, a hadsereg zöme 
megtalálta harcos lelkét.

Budapest hős védőiről szólt ezután 
a miniszterelnök s ekkor a nagy tanács 
tagjai felállással tisztelegtek.

Országunk jövője most már a Párt 
fegyelmezettségétől, mértéktartásától 
és természetesen a katonai helyzet 
lejlödésétöl lágy. A magyar katonai 
helytállásnak nagy a jelentősége, az 
itteni harcok nagy szovjet erőket 
semmisítettek meg.

A szovjet-angoi-amerikai szövetség

ek 1.1. és Mabi által eddig posta- 
takarékpénzjár utján kifizetett jára
dékokat az 0. T. 1. szombathelyi kerü
leti pénztára fizeti. Be kell küldeni a 
járadékmegállapitó határozatot és az 
utolsó fizetésre vonatkozó csekkutal- 
ványszelvényt. A két iratot a mura- 
szombati kirendeltségnél is be lehet 
nyújtani.

egyedüli haszonélvezője a

iktober 
>elcll n
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vi ožgalo

).-i proklamációja s ezzel 
ártól' Ekkor Szólasi herenc 
skrreszks Párt Hungarista 
átvette a hatalmat és ezzel 

a legnehezebb körülmények között 
vállalta a felelősseget.

A  pórim be kell kapcsolni az alkot
mányos eleibe, közjogunkba és az 
ország közigazgutásába. azzal, hogy 
az ellenőrzés munkáját rábízzuk.

Az uj. osztálynélküli. népi Hanga 
lista Birodalom, melyben a magyat 
ság irányításával a Kárpát-medencé
ben velünk elet-, társ- és sorsközös
ségben élő népei; mind megtalálják 
majd szebb, jobb és igazabb jövőjü
ket, csak úgy valósítható meg. ha az

ncK eddig
Szovjet-lJnió. A debreceni úgynevezett 
kormánnyal' kötött fegyverszüneti 

szerződést is egyedül V orosi lov irta 
alá. i egy verszünetről egyébként szó 
sem lehet, mert ilyen egyezményt 
csak két törvényes kormány köthet 
egymással, már pedig az áruló Miklós 
Béláék ..kormánya' nem tekinthető 
annak s a magyar nép nem követi 
útjukon az áruló tábornokokat.

Mint Nemzetvezetőnk mondotta, 
hungarista forradalom nem csak 
hanem van és meg sokáig lesz. 
gyarországot nemzetünket elesettségé- 
ből csak ahungarizmus és annak meg
alkotója Szalasi Ferenc emelheti fel.

A nagytanács ünnepélyes ülése a 
Ncmzetvezi tő éltetésével és az „Éb
redj magyar . kezdetű indulóval ért 
véget.

M e g h o u ia b b ilo lttk  as okt&bari 
vasiagyak (p a lk ó -va t|a g y) 

érvén ye sségé i

A Felsődunántuli Mezőgazdasági 
Kamara közli, hogy a területén fekvő 
községek gazdaközönsége s az ide
menekült más országrészekből való 
gazdaközönség patkóvas szükségleté
nek fedezésére a M. kir. Ipari Anyag- 
hivatal még a múlt évi december hó 
folyamán rendelkezésre bocsátott a 
a Felsődunántuli Mezőgazdasági Ka
marának egy patkóvasjegy mennyi
séget, amely azonban októberi címletű 
és annak érvényessége december 31- 
én lejárt. A m kir. 3-ik honvédkerü
let területén működő hadműveleti 
kormánybiztos folyó évi január hó 5-én 
kelt 3004/1941/IV. sz. rendelkezésével 
az októberi címletű vasutalványok 
érvényességét folyó évi február 28-ig 
meghosszabbította. A Felsődunántúli 
Mezőgazdasági Kamara által a közel
jövőben szétküldendő patkóvasjegyek 

olt, tehát a gazdaközönség állal felhasz- 
Ma- | nalhatók. a vaskereskedések által 

pedig elfogadhatók és elszámolhatók.

Buda m inden k ö vé é rt v é rre l fiséinak  
a bolsevisták

I lazánkban a Vértes-hegység keleti 
k szén. Székesfehérvártól északra és 
a Velencei-tónál visszaverték a bolse
vista áttörési kísérleteket.

A Sárvizcsaiorna mentén a vörös 
•sapatok páncélosokkal támogatott 
nagy támadásra indultak, de vailal- 
kozásuk sikertelen maradi.

Buda továbbra is hősiesen ellenáll. 
\ város bálor helyőrséget érezhetően 

ii'iiermcnlesitették a nemet vatlász- 
s rsalarepiilok.

tol

As atcvonaiakon
X keleti arcvonalon a Beszkidek- 

i Keleti-tengerig mindenütt elkese
redett harcok folynak. A népi roham- 
osztagok szilárd és bátor ellenállást 
tanúsítanak. A legsúlyosabb harcok 
Dél-Pomerániában. Felső-Sziléziában 
és Kelet-Poroszországban folynak. A 
német ellenállás megszilárdult.

A nyugati arcvonalon az angolszá
szok támadásra indultak, melynek 
gátat vet a nemet vonalak előtti sűrű 
tűzfúggöny és az aknamezők.

A b o lse v is tá k  kegye tlenkedés* S íékesfehér- 
vá ro tt és kö rnyéké n

A nemrég [elszabadult Székesfehér-j kezelnek az orvosok, akik a vörös 
árott az egész lakosság egyöntetűkig j katonáktól vérbajt kaptak, közöttük 
anaszolta. hogy a vörösök által el- j 10 éves lányokat is 
, .veteti rablások és fosztogatások! Perkáta községből jelentik, hogy
jpirenden voltak. Amikor az egyik 
„ipát elvonult és kirabolt, kifosztott.
■ggyaiázott mindent, tikkor jóit az 

ejabbcsapat és kezdte elölről a barbár
ságok szörnyű sorozatát. Összehívták 

összeszedték a város íérfiait, hogy 
ismeretlen helyre elhurcolják ókét. 
egyik ilyen elhurcolt férfinek sikerült 
visszaszokni és ó mondotta jegyző 
könybe, hogy Bajáról szökött meg. 
ahol az elhurcolandoknak gyűjtőhelye 
an Baján rakják őket hajóra és

lentik
ott a bolsevisták az élő állatokat el
hajtották és kifosztották az ("gesz 
falut. A római katolikus kulturházat. 
miután annak minden berendezését 
az udvarra szórták, istállónak rendez
ték be. Az apácazárdában rendezték 
be konyhájukat, a zárda kápolnája 
volt az étkezde, a leventezásziók pe- 

' I dig a szőnyegek. Kivonulásukkor az 
iskolát felrobbantották.

A lakosság mindenütt kijelentette, 
hogy nem tudnának átélni még egy

A legujabbkori magyar történelem 
legfelemelőbb hetei játszódnak le az 
ország szivében. Emberfeletti az a 
küzdelem, amelyet Buda hős védői 
még most is folytatnak minden kőért, 
minden talpalattnyi kis helyért. A  kato
naság mellett felsorakozott a polgári 
lakosság, nemcsak a férfiak, hanem 
az asszonyok és gyermekek is. Fiatal 
fiuk és lányok állnak fegyverrel kezük
ben a barikádokon, aknák zuhogása 
és sorfüzek ropogása közben. A  harci 
szünetekben bekötözik a sebeket, hogy 
azután, ha ismét fellángol a harc. hősi 
elszántsággal pusztítsák újra a túlerő
ben lévő. állandóan rohamozó vörö
söket. Mert a küzdelem nem lanyhul, 
sőt egyre fokozódik. I iázról-házra foly
nak a harcok s sokszor előfordul, hogy, 
míg a ház egyik szárnyát már elfoglal
ták a bolsevisták, magyar, vagy német 
katonák még napokig tartják a másik 
részt, géppisztollyal, kézigránátokkal 
pusztítva, robbantva az új tatárjárás 
vöröscsillagos hadait.

Ugylátszik a török hódítás harcai
ban Budavár védelmében elesett hő
sök szelleme lebeg a megszentelt 
város felett, további hősi küzdelemre 
buzdítva a védőket.

Ezzel a legendaszerü, hősies harc
cal nemcsak Buda, hanem elszánt, 
helytálló polgári lakossága is bele
került a történelembe.

indítják útba Románia felé A még 
ottmaradt férfiakat és nőket sáncásásra 
rendelték ki. A  nők közül a munka 
elvégzése után 20—30 as csoportokat 
válogatlak ki és azokat frontkatonák 
szállására hajtották és megbecstelenj- 
tették. Székesfehérváron 2500 nőt

HETI NAPTÁR 1945. február hé 7. M l
12 Hélló 7 szervita alapitó — Lídia
13 Kedd PnrsapR
14 Szerda Homvazó szerda — Bálint
15 l  sülörlök Kolombir Kolos — Fausti
Ifi Pénlek Julianna vl. — Julián.
17 Szombat Donát pk. vL — Dónál
18 Vasárnap Invocabit — Konrád

— Svájci jelentések szerint Szar
díniában forradalmi hangulat uralko-

eeszállást és inkább küzdenek utolsó dik. Éjjel-nappal puskalövések hallat- 
vArükic szanak. az éhség és munkanélküliség

' egyre nagyobb méreteket ölt.
— Bulgáriában 105 vezető polili- — Az angol kommunisták tünteté- 

kust Ítéltek halálra a vésztörvényszé- seket rendeztek, melyeken a görög- 
kék közöttük Kyrill herceget, a régens- országi angol csajotok loparancsno- 
tanács tagját kának visszahívásét követelték.

Hírek mindenfelől
— A  kiadóhivatal üzeni. Mind

azok . akik lapunk új előfizetői sorába 
akarnak lépni, újságunkat, ne levele
zőlapon rendeljék meg, hanem azon
nal küldjék be az előfizetési árat (leg
alább 3 pengőt) a  postahivataloknál 
kapható postautalványon s írják rá 
az utalványra: új előfizető.

— Halálozás. Meghalt Babics Fe
renc muraszombati községi tisztviselő 
■ ovid betegeskedő« után a szombat- 
helyi kórházban. 52 éves korában.
A felekkel való előzékenysége miatt 
a község lakossága szerette és nagyra- 
becsülte az elhunytat. Felesége, gyer
mekin és kiterjedt rokonsága gyá
szolja.

Szeredi Imre 1916-ban volt tiszti 
legényemet keresem. Dr. Csiky Tiha
mér főorvos Ma gyár szombattá.

— A z  alaólendvai járás főszolga
bíróját. dr. Fehér Jánost a Csáktornyái 
járás vezetésével bízta meg a főispán.

— A Z  ELSÖTÉTÍTÉS 1945. február 
5.-től este 6 órától reggel 6 óráig tart.

— 2 mázsa hús. 1 bőrönd tojás 
és 10 kg zsír a keddi razzia ered
ménye. A  vidékünkön mindinkább 
el hara pódzó, élelmiszerekkel való feke- 
tézés megakadályozására a hatóságok 
megtették a szükséges intézkedéseket. 
Ennek kapcsán februán 6.-án a  mura- 
szombati vasútállomáson egy csendőr
járőr meglepetésszerü razziát tartott.
Az utasok nagyobb bőröndjeinek át
vizsgálása eredménnyel járt. Körül
belül 2 mázsa nyers-hús, 1 bőrönd 
tojás és 10 kg zsír került elő. melyet 
a közellátás céljára lefoglaltak, a 
„feketézők" ellen pedig megindították 
az eljárást. ^

— Szerencsétlenségek.KeréczIvén a * 
kölesvölgyi asztalos-tanonc síelés köz
ben elesett és jobb lábát törte. —  
Vörös Kálmán magyarszombalfai le
vente puskájában a rossz töltény fel
robbant és megsebesítette bal kezét.
— Kocitcr József adorjánfalvai lakos
nak favágás közben egy darab fa a  
fejére esett és megsebezte. —  Mind
hármukat a muraszombati kórházban 
ápolják.

— Azok az éves gazdasági cselé
dek. akik az 1944/45. évben szolgá
latot teljesítettek, kötelesek az 1945/46. 
évben is gazdasági cselédként tovább
szolgálni, — a hadműveleti kormány' 
biztos rendelete értelmében. A  gazda- ’ 
sági felügyelőség indokolt esetben fel
mentést adhat a kötelezettség alól.

— Csornán 2400 pengőt gyűjtöttek 
a nagykárolyi járás menekült leventéi 
15 menekült család részére.

— Tilos a  zsidó munkaszolgálato
sokkal való érintkezés.' A  honvédelmi 
miniszter és honvédség főparai 
a Magyarország területén még 
dig dolgozó zsidó muní 
kai való érintkezést mi 
mind polgári egyének 
tiltotta.

— Szerb menekültek 
szerint Szerbiában « 
szembefordulni Tito 
sőt egyes helyeken 
szembeszáll velük.
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O d  kédna d o  kédna
Vogrszki front. Szevcrno od Szé- 

kesfehéra szó nase i nemške csele 
nazájzhile bolseviké. Balrivni branil
ci Budapesta szó v trdorn boji dale 
obsztáli na szvojem meszti, pri tóm 
nyim szó pomagali nemški eropláni, 
da je ncprijátel nikaj nej doszégno.

V  Szlovákiji jüzsno od meje i za- 
pádno od Beszkideka med Oderom 
sze je bolsevikom vszáki napád po- 
neszrecso. Na dvá krája Brigta szó 
komunisti v velki napád síi. gdé vei
ké bitke tecséjo.

Pri Frankfurti, Küsztrini i l ’oseni 
je ncprijátel dale mocsno napádao. 
ali nindri je nikaj nej doszégno.

V jüzsnoj Pomeraniji pri Dc-utseh- 
krone i szevernovzhoudnood Jastrowu 
szó nemške esete gorizadrzsnle m- 
prijátela. Okouli Marionburga i hlbin- 
ga szó veiké bilke

V vzhoudnoj Prusziji pri Woim- 
diti, Barkensteini i Königsbergi je ne- 
prijátel steo predrejti v noliásiiyt.ssz.t 
ali krvávo je go^plácsao i doszta lórii, 
kak lüdi skéri je zgubo

Na zapódi okouli Kobra dalé t-.- 
cséjo inocsne bitke. Pb Srhlcideni s/o 
nemške csele .szlávié- arneriktns/.kr 
esete. Jiizsnozapádno od Litda sz-- 

neprijáteli poszrecsilo nőire diejri
n istern e  poszt« íju n k " - l i  In s a  a:-.-

leteli dk.

kak 
u  kai 
í leta. 
tancit

M o t iA la r to s ó lt  h á r u l
Boros Zsigmond alhadnagy keresi 

leányát Baros Magdát, aki Hajdúbö
szörményből menekült. Aki tud róla. 
értesítse: Baros Zsigmond alhadnagy.
Hottó 25., up. Alsóbagod.

Tamás Jánosné dédai menekült 
keresi két fiát ifj. Tamás Jánost, aki 
Besztercéről és Györgyöt aki Szász- 
régenből menekült. —  Kéri, hogy aki 
tud róluk, értesítse. Cim: Görhegy 50 
hsz., up Vashidegkut, Vasmegye.

—  Franciaország lakosságához kör
kérdéseket intézett az amerikai köz
véleménykutató intézet. A  válaszok 
szerint a franciák Sí % -a sokkal rosz- 
szabbnak tartja a jelenlegi, angol
amerikai megszállás alatti helyzetet, 
mint amilyen a német megszállás alatt 
volt.

— A  francia royalista „Actiori 
Francaise“ cimü lap főszerkesztőjét 
Maurrast, aki a franciák egyik leg
jobb újságírója — és jobboldali volt. 
életfogytiglani {egyházra ítélte a lyoni 
rögtönitélő bíróság.

— A  köztársasági Olaszország
ban február 1.-én ünnepelték a fasiszta 
Milizia megalapításának 22-ik évfordu
lóját. A  most feltámadó nemzeti olasz 
hadsereg a Milizián épül fel I '

— Belgiumban az amerikai kato- J,‘
nák elszedik a lakosságtol a pokróco
kat. téli ruhákat és élelmiszereket s . . ...
az északainerikai katonai csendórség- ’ aornyo) i a iji sze
gei együtt fosztogatják ki néhol a/ - ,,za’loV dal.° !m • <” '
üzleteket -  jelentette k, Raslngne ... Omacsuvany.- m- d S 
polgármestere. ( h" rrh,loni ' Un<^

— A z Angliában állomásozó ame- ■ zaCí,l' °  °  n i i J \1 , 'd-h(" 
rikai légiflotta. — annak parancsnoka j |!ít 5.. r,.om_.1i!a;OU ' 1 
szerint — eddig több mint 5000 repülő
gépet vesztett, mintegy 10.000 repü
lővel.

— Japán tengeralattjárók három 
nagy amerikai szállitóhajó! és több 
olajtartály hajót, míg a japán légicgv 
ségek két szállitóhajót. egy rombolót 
és egy kisebb hajót süllyesztettek el 
az elmúlt napokban és Szumátra fö
lött 40 amerikai repülőgépet lőttek le

— A  Rómában megalakított brit
amerikai élelmezési bizottságnak nem 
az a feladata, hogy az éhező ok azok
ról gondoskodjék, hanem. hog> az 
olasz áruk kivitelét előkészítse.

— Maniu. a j román paraszt párt 
elnöke emlékiratot intézett Angliához 
és az Egyesült Állomokhoz, melyben 
segítségüket kéri Moszkva túlkapásai 
ellen.

M EGHÍVÓ
A HITELBANK R T.. MURASZOMBAT

XIV. tví rendes közgyűlését
1945. február hó 24-én 15 ómkor 

Muraszombatban. I.endva utca 1. hsz. alatti 
helyiségében tarlja meg. melyre «  tiszteli rész
vényeseink ezennel mcghivalnak.

T á r g y s o r o z a t :
1. Elnöki megnyitó, határozatképesség meg 

állapítása. Jegyzőkönyvvezető kijelölése.
2. Az 1944-ik üzletévi vagyonmérleg es 

credményszámla, valamint nz üzleli jelentés 
előterjesztése.

3. A  felügyeiöbizollság jelentére.
4. A vagyonmérleg és eredményszámla 

mcgállapilása. határnzalhozatnl a tiszta nye- 1 
reség hováforditásn és az igazgatóságnak és j 
a felügyelőbizollságnak megadandó felment- 
vény tárgyában.

5. A Felügyelöbizotlsagi tagok 1 évi tartam
ra való megválasztása.

Muraszombat. 1945. január 20.
Az igazgatóság.

Alapszabály k ivom t: 20. §. Szavazni i jog i 
csak oly részvény alapján gyakorolható, amely- I 
nek tulajdonosa n részvénykönyv ben a köz- [ 
gyűlést megelőzőleg legalább 3 hónappal be j 
van irva. Minden részvény I szavazatra jo- i 
gosit. A részvényesek közgyűlési jogaik ige- j 
zolására névre szóló igazolványok adatnak ki. 
amelyen a le'elt részvények száma feltünte
tendő. Meghatalmazás csakis a letéti elismer- ; 
vény. illetve a közgyűlési igazolvány hátlapján ; 
adható meg.

21. §. Szavazati jogaikat csak azok a rész- ' 
vényesek gyakorolhatják, akik részvényeiket 1 
8 nappal a közgyűlés előtt és annak megnyi- , 
fásáig Muraszombatban a bank pénztáránál 
letétbe helyezték.

Szmrt. Po krátkom brlegüvanyi sze poszkrbeti za iszto szlűzsbo pri 
je mrou v szombathelyszkom spitali káksem drügom védi. Szlüzsba szó 
Rakiea t-oronr* urádnik z Muraszom- torsnsz neszmi zaoüsztiti. dokecs vár-

sznob
. R'.i.íifX

Babics Ferenc 
bata. Pokojni je bio duga lejla kak vö- 
ren piszács na obcsini. Zavolo s/vo- 
je prilüblenoszti i dobrega szreá. go 
je vszáki cslovik rád mco. Nycgova 
prerána szmrt je med poznanci i pri- 
játelami velko preszcnecsenye vzbü- 
dilo. Familiji pokojnega izrázsamo na
se szozsalje, nyerni pa zsclcjmo, fmj 
pocsiva v méri v preránom groubi.

Iscsem Szered! lm rója. ki je bio 
!91f>-ga Ida moj pije« r. - -  Ih .Csiky 
Tihamér prcjdnvi vrács, \1agv nrs/.om- 
balía.

P op iszávanye  lüds/.lva. Po eej- 
lom nasein országi sze \ rsi pnpis/á- 
vanye lüdszlva. V óv/élt szó toga po- 
piszávanya tiszte oszobe. ki s/oidns- 
ko szlűzsbo szpunwc a;- Iis ár  rx-r- 
soune. l.i í.zo rn-j doip.t i v 1-. . *m 
pridejo domou. sze umrejo túrit popí- 
s/.riti dati

Pozdravi  naši Imnvcdov. t h u 
nit  h Kiíróin őrt'. Ihs::. Ul.  i>t./- 
diávia \ sz-- domáese i pnz.n.-n, e i 
v sz i m /m h j v-/.e c.ajli ug.-- Lesz: r- 
no ;« -zdr.v ia zvojO \ ; .a

tj ny
nőm,
•e j(
lOurj:
b >go 
lilijo 

j'

nu'. i
tanacsüvan 
nemški národ na kok 
tou poszrecsilo 1918 
Berlina glászijo. tou tanacsüvanyc 
nede meló niksi uszpejú .-jr nemški 
narod jc zdaj nej táksi. kok j- bio 
1918 ga leta i zna dobro. /.dpi 
polozsi orozsje napravi szem - s/t  
bőm vmourszlvo steroun : -oszlediee 
bodo tou, da ves /  nemški n, rod w - 
preprávijo.

V Bolgariji j> ludszko szodiscsc 
no szmrt oszoudilo visisi őszét.. 
tru-d nyírni je tud: iriiaisztcisz.Ki pi. d- 
szednik ( ’ankov vers bivsi minisztrov 
univerzitetni profeszorje i poszlanei. 
sterc szó vesaszi po obszodbi yo- 
szkoncsali.

Nemški národ scsejo med /sirim 
szke roke eleit i. hdt n angleški posz- 
lánec szpoudnye tiizsc je povedi-.o. 
da gvülejsi tecséjo od loga, da 
dovom sze zagvüsa po bojni bivanve 
v Nemesiji. /. toga sze lou vuh. da 
nemški národ scsejo zsidovom v rc-u- 
ke dati

— Za 50 millión mark vrcjilncs li 
blága szó v Ncmcsiji vküpcrnábi.ili 
za zimszko tiomoucs szoldákom i nvi- 
hovim familijam.

K r á t k i  t 9 i^ 5 i í

— V pazko našim cstitelom. Vnuu- 
gi nasi estilclje narocsüvlcjo nase no- 
vine potom karte i proszijo csőké Na 
tou gledoucs odgovarjamo nas/.le.íu- 
vajoucsc : \  szaki, ki na notn o narou- 
csi novine. naj posle po poslnom utal 
ványi koncsi za Iri inejsz.ei’e napo j 
pejneze. tou je [tengője, (sokov 
nemarno i lak tüdi rn-mremo poszlali. 
Ki na nouvo narouesi novine i posle 
pejneze. naj na hrbtnoj szirani posta- 
utalványa napise „IJj előfizető". V 
denésnyoj numeri posilamo vszéra 
naprejplacsnikom postautalvánve za 
placsilo dugó i za ponovitev nouvo- 
ga naprejplacsila. Vszákoga našega 
naprejplacsnika proszimo. naj porav
na vesz dug. esi je duzsen - pou- 
Ieg toga pn naj plácsa koncsi za tii 
mejszece naprej. Viipamo sze. ka na
ša prosnya nede zobsztonszka. V o- 
dávnislvo „Muraszombat és Vidéke".

t;ed 
ka
S/t- 
tém v I l/.l 
sí noszli

it'iiuv : / r 4
síi fin : !\is !'

se. rodbii-o. p 
zdrav

Ivdgldti pill li/.
je na.se liidszn

<d i . . 
ni ka je

ii,

dlío pa 'Z.I- ie d - je p, • < m :r,
s/.t; r. i.v. • ! 'o i 1 ;s . d • V vd;:

sz.niei. ( ibkiv ir ' t - if ,j, ,v. r> - r;

k n :i i tii drzsali i.rz. n K. - / , , s,
sztounill V kiél. SZO rnc.-!
ki h m -1 krmnpísan Km:> v/l nr.
je iiíia /. '■ k.jv ttn- av r>\ d -  v,:k
la i je laiv v<, műi U.ti: k i\M vril
silo Szlúzsb ni z.s,--i 1 n Ĵ' (Ki !' :
virienya si.u> >,-bi,i. - tói 1 Metil
n t slep 1 k:.iel k síi!'id,
i in<-!':i poveiiao ti:i J-■ t<ji ; i; í '*\ ;
zsé |)< i: \.ivó ti' -j kr. ■ iVilt'Vr
Krnet je zs.nndari v s ' ílt. -. ív
sze ie Icai /. joudiio i /;» Í i■' v.l :•
sz.krio. Z-t^iiuiar. ki ■< ‘«nJ imtlu |
rekv iniciji. je Illeti sz:. i , . ,.. v
mn I- iko pi ztvo. ti, i ;Kij m* \'U<7.\\1
na babje j- ziive i r, > ki i (» lepvu
slal,. -. 1’,) mi*
raznesz.o gl.e z. da je tr kMirt V k!(
Ilin) ske l i . , , ;  . rogi .!ín-: ;í -
ki !'. i- •:.(> |H „Sja< f\ iik- \ s/i-
r.-.t-lnoszii s/v t »j,- :.iv ipiti Lici/ '
poszliisajle na 1-. nvse \ c /. •'11 i ̂  ' f 1'' .
z-ti. ,i; rekviitieij nerit ( ; 1 : ’<1 sl*» le
nt) ne tki tini ka j. nu tv• c v ,'■}
v i/.st-no. tis. ti sz. i ií i.»• 'j1
ji . polil -t i , i  p-, na j t1« . !. ;v.t ?
glaloga j ah 1. *  i, . i
lóira t'ib st Hi o »lii« Uh;,, í i ;
nvt'ga . .

S/prenit-mba i• r j l#ri lt it
s/.t'zonszki dt-lav cai i 1ny\ h
daraj, Kot.s.trd 1. a:UK |" l-its. .in
vödao iniszi -duv i i Kidfin •
nvc ■ \ szál,- lejlni /O! S/ ki <í lit\
ali cl 'lavka. .vi -zk.zs i j .ii k:•:’<( ii
na káitsem mt roíi. n • (>d->i »vvdi
szliizsbo szvojemi gt»S/ ( ■j ;l( ,
more odpouved nőin (J, pH ' I I  Ti,
gv ov szkom gt 'sZfie-d.ii • ’
Kavno tak tüdi gose )(/Q moiv w.

tecsasz ncszmi zapiisztiti. dokecs vár- 
megyövszki goszpodárszki hivatni tou 
ne odobri.

— Grozno csinejnye komunistov 
v Lepsényt. Kak je znáno, Lepsény 
varas szó komunisti zavzeli. Po krat
kem vrejmeni szo nase esete komu
niste vözbili z toga varasa i tak po
novno té varas je v nase roké pri 
sao. Pri loj priliki je edna naša po 
Kzcbna komiszija naszlcdüvajoucsa 
grozodejsztva dognala: Vnougo zsen- 
: /a k i deklin szo najsli oneesasztse- 
nc. Katoliesanszkč cerkvi szo oszkru- 
T.ili i za jávna sztanováriya nücali. 
/. b«)zse |)OS'zoud<- szo jeli i pili. Na 
bri.itiv aj szo grobe gorszkopoli i /. 
,- n * I' 4 rov dojszpokradnoli zlatnino. 

N;t gonge z nev ornimi i udav-
e i ! i .ena stal. n ialna b iiovija je n;i
szmit osz.oudila sészt liorivédov. i.
■:zo [ni \|ori  prejkvinsii 1: koriiunic-
lom, : leri szo je liitii i;r j  z opinyeni
mi r 'k. '-mi • /prijali i s . i sze nika r
biignii za n;, -k Zdaj. i;:k1 ,!e ..US., SZO:
: . , t , 1 1 ■ f■ ke'-, s. .

ho.i\ t’-ije • -j mrign .-n; li z kim mii
I••;i;-.. ; .>zo tak prisi: ti.-. -oi oLlái-zl: V
U üké, st' rí 1 :>0 i'- v. /- í ’t>udil.
. / -m . • -u - a v- Ni.lü

( itt), na sz.mrl ■ pozvgnline
(.ie -t í p-R-r-va Pábpcs -mk.-

. ' ; I- n
; n •• nei bi ozri- i>• >1- i. ■' f- • i ' '

_  / 
Z liri

n inna 
rsidro-
pOgfn

del

iO acsii; 
- ra p ■

pik e
B o ia z liv  i es iov  ik 
a s/v i>.ie /siv h n'

zirmt.it
Bi n

.iziivt
i-nva

k : k
■ zi-liti v dri.- 
s ?elit>. je pl i 

.s!;i z .iifroved 
dojs/.trlili 

. i rt v o ■ K 
liszt; repo.-.

Med

i.io mrtvet -.ki s/o po 
i . / p o k i iri v ( ji esiji.
pi.-ó:; i v Athéni szo 
v s : : c/o pokapani 

ifl;r i i | mrtv et i s/o 
.'vi , Li -S eset. Pri 
j m*tv.-< o\ i ■ iiavzou- 
i dfiktt rov. ki szo na 
'eri szjjoznah znáke 

'livet n v i je !2lR 
/ 'k  i ti visisi d 11- 
i j s ;n  tej mi

zo v szí i < hiszi po-

'«-t.v voodk 
Kanads/k

d.

ildáekt
s!e e poln’L,i\,ijo od szóidat: sij*• Nu
V S,1’ ko /s- i-- t’ic, szo pos:itáx’krv'
sz:i -izse t1 • le m ! gnyencc• lo\ iji»
1 \ 1 >t't> iveni sz i|d tel; ■ sz.o s/ i j -os/.-
1 p . i int- - /...rivru.i l.aneelá nj(\ jx-

s' 'i c ti- ibiv aio .-■ :o!dáekt liumis*
'■ ■ n  ’ ie /a v • ibacls < it'i | K (

unni 
u. II.

- ttgy 
.-itclt

L.. Initi odpouved. Csi j.a dela v e 
lavka sesela odili ed szvojega vdrla 
i lou zavolo prave>ga zroka. moreta

,. .ml'
ni. kupim. - 
’ b tlht'íy u< 40.

-- iropépet veszek. — tim 
kiadóban.

It a Vendvidéhi Könyvnyomdában, Murnu/ombnl Felelős kiadó és szerkesztő mini n Vendvidéki Magyar K >, "lési Tyvesülel elnöke, viléz l.indvay (Martner) Nándor.


