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KINEK HIHETTEK VENDEK?
Irta : ifj. SZÁSZ ERNŐ

Négy éve döngetik elkeseredetten, 
vadul,'de hiába ellenségeink azt az 
acélfalat, amit a keresztény Európa 
védelmében szövetségeseink oldalán 

onvédségünk határainkon kivül emelt. 
Honvédségünk és a keresztény, nem* 
z-ii hatalmak katonáinak erejét azon
ban a leghevesebb támadásuk sem 
dönthette meg. Egyre jobban érzik, 
hogy fegyverük nem diadalmaskod- 
naíik az igazságon, egyre jobban lát
ják, hogy katonai erőnk megdön- 
-etetlen. Az igazsággal szemben a 
azugság fegyveréhez folyamodnak 

hát és rádióállomásaik ontják a ha
zugságot. amellyel meg akarják fer- 
tőzni népünk lelkét, hitét akarják meg

járni. bizalmát akarják összetaposni. 
Hazudnak. fröcskölik

ránk a rágalmat.

: bemondóik rágalmaznak és él
re. y képzelőtehetségük minden vágy
óm ■ es; asorba állítják népünk lel

kű i 'ienállása eilen.
Az angol rádió szeptember 29-i 

.-zlovén és horvát nyelvű adásában 
c Muravidékei és annak a magyar ha- 
zához hűséges vend népét használta 
\ ; ..gulomhadjárata anyagául. Kép- 
Mén bolondságot bömbölt világgá, 

felesleges velük foglalkoznunk, 
gtesszük. Egyrészt, hogy lás

sa meg végr' a legkétkedőbb vend is, 
— akikből hála Isten kevés van, — 
hogy kinek hihet, másrészt, hogy meg- 

a ország-világ: mi is az igazság 
zokből a rágalmakból, amikkel a 

v«. d nép becsületét akarták bemocs
kolni.

Iáit is mondott hát az angol rádió ? 
Azt állította, hogv a Muravidéket par
tizán bandák özönlötték el, akik egy - 
-mvk a szlovén szabadcsapatokkal 

megszállották többek között Mura- 
'-'.ombatot is, amit ma is kezükben 
‘ártanak . . .

>kat leírom, itt, Mura- 
ípáry-vár ősi magyar 

: között, a nevetés ingerel. Parti
zán* - Muraszombatban í Itt, a rend, 
a v.yugalom, a kitartás és a béke 

gyar-vend városában!
•vj yct hazudtak szeptember 29-én 

U i ’>e ügyetlenül hazudtak!
, , | j*’ Partizánokat, ki lát itt
: vri-o,. ki lát itt nyugtalanságot, kilát 

-. >ngást, ki hall itt harci zajt?!
; kell állnom egy percre.

• rténa vidám, néha pezsgő, lel- 
szüremlik fülemhez az ut- 

Néna csak úgy zeng a város, 
y-iú- > jókedvű vend legények ne-

; -’-t:.'.. a hangjukat. Ahogy az ab- 
mjjek, éppen egy szekér ha-

• ■ előtte. Feli délceg, izmos, forró
• l!,. legénnyel. Csak úgy harsog a

‘^■myék ahogy éneklik: .,Horthy
, ' 'katonája vagyok, legszebb 

otonája: . . . Virágos a szekerük, 
p,' ! a szél körülötte a pircs-fehér- 

-‘v szinü szalagokat, vidám a sze

mük, kicsattanó a jókedvük, feszül a 
keblük, hiszen most utaznak majd, 
este fél 8 órakor, hogy felcsapjanak 
Horthy Miklós délceg katonáinak. . .

Valami kevés igaza van tehát az 
angol rádiónak: harci kedv füti a 
vend-magyar népet. De ez a harci 
kedv nem az. amit a pánszlávok sze
retnének. Ez a harci kedv nem a 
rombolási, hanem a keresztény Euró
pa védelmét szolgálja. Elsősorban és 
mindenek előtt a magyar hazáét,amely 
ezer éve ad boldog otthont, méltó 
életlehetőségeket és emberi sorsot a 

| vend-magyar népnek.
I Felesleges bizonygatnunk, hiszen 
I mindenki látja : nem akad e nép fiai 
között egy áruló, egy ellenség, egy 
partizán sem! Hiába minden ostoba 
hazugság, hiába minden rágalom, 
hiába lázit szlovénül az angol rádió, 

j nem tud itt bajt, nyugtalanságot, elé- 
I gedetlenséget. lázadást kirobbantani. 
• Nem tud, mert a vend-magyar nép 
j látja, hogy jövője csak a magyar ha
tárok között lehet boldog, mint aho
gyan apái is csak ezek között a 
határok közölt találták meg a mun
kás kezükhöz méltó életlehetőségeket.

Az angol rádiónak erre az adására, 
1 amely szerint Muraszombatban ma a 
partizánok az urak, méltó és minden
ki által ellenőrizhető feleletet ad az 
a nyugalom, biztonságos élet és bé
kés munka, amely Muraszombatban 
és az egész Muravidéken található. 
Maguk a tények cáfolják a szlovén 
és horvát nyelvű rágalmat, felesleges 
hát rája több szót vesztegetnünk.

Felhasználjuk azonban ezt az alkal
mat. hogy megkérdezzük : kinek hi
het a vend — magyar nép? 
Nekünk, magyar testvéreinek, akik 
nyersen és őszintén feltárjuk előtte 
az igazságot, a nehézségeket sem tit
kolva, vagy ellenségeinknek, akik 
könnyén megcáfolható hazugságra ha
zugságot halmoznak szlovén és hor
vát nyelvű rádióadásaikban ? Nekünk, 
akik uiyiltan, becsülettel a szemébe 
nézünk, vagy azoknak a pánszláv- 
kommunista, szlovén bérenceknek, 
akik néhol sorai közé férkőztek és 
aggódva tekintget körül a szemük, 
miközben a fülekhez hajolva dadog
ják el bomlasztó) célzatú meséiket?

Eddig is telekürtölték vidékünket 
hazugságokkal. Lop a minap a szom
szédos Muraköz lángolásáról gagyog
tak. Szánalmas dadogásukat erélye
sen cáfoltuk, de végeredmenyképen 
nem tudhattuk, hogy’ hitelt kaphat-e 
az igazság, kétségbeesett igyekezettel 
terjesztett hazudozásukkal szemben. 
Hiszen csak szó állt szemben a szó
val, az igazság hire a hazugságéval. 
A hazugság talán tetszetősebb volt, 
izgalmas, megpezsdült tőle a vér, az 
igazságunk talán túlságosan józan 
ahhoz, hogy a nép túlfeszített idegei 
a magukévá tegyék.

Most azonban más a helyzet. A 
Muravidékről beszélt az angol rádió,

azt hazudta , hogy itt van
nak partizánharcok. Azt hazudta, hogy 
Muraszombatban partizánok az urak. 
Hálásak vagyunk neki ezért, végre 
hát rábizonyíthatjuk népünk előtt is, 
hogy hazudik, hogy hírei nem érde
mesek a meghallgatásra. Akit pedig 
egyszer hazugságon kapott, annak 
nem hisz többé az igazságszerető 
vend-magyar nép! Az angol rádiót 
pedig most alapos hazugságon kapta...

De ha nem hihet többé vend-magyar 
népünk az angol rádió híreinek, hihet-e 
annak a kisszámú, de nagyhangú és 
buzgó szlovénnek, aki a magyarság 
nagylelkűségéből egyelőre közte él és 
mégis megpróbálja hálátlan módon a 
vend-magyar lelkek fertőzéséi? Hihet- 
e nekik, hiszen közönséges szajkók, 
értéktelen fecsegők. akik a pánszláv- 
kommunista híreket adják tovább, leg
feljebb saját képzelőerejükkel kiszí
nezik azokat?

Azt hisszük, ezek után már még 
a legfen tolgatöbb, legaggoüalmasko- 
dóbb vend-magyar is láthatja: kinek

Kormányzó Urunkat ünnepelte
a muraszombati
Pénteken délelőtt a Centrál szálloda 

különtermében tartották meg a har
madik rendes őszi vitézi értekezletet.

Az értekezleten vitéz Somogyi Pál 
vezérőrnagy, vitézi székkapitány, vitéz 
Horváth József őrnagy, vitézi szék
tartó. vitéz Csermely István százados, 
sárvári járás vitézi hadnagya vezeté
sével a járás vitézei teljes számban 
megjelentek.

A Hiszekegy elmondása után vitéz 
Lindvay Nándor, a muraszombati já
rás vitézi hadnagya mondott hatásos 
beszédet. Beszédében ismertette vitéz 
nagybányai Horthy Miklós Kormány
zó Urunknak, a vitézek Főkapitányá
nak hatalmas és eredményes mun
kásságát a Vitézi-rend megalapításá
nál. Ezután ismertette a vitézek Fő
kapitányának hűséget és engedelmes
séget parancsolóhatalmasegyéniségét.

Vitéz Somogyi Pá! beszédében örö
mének adott kifejezést, hogy az érte
kezleten ismét megjelenhetett, és ki
jelentette, minden vitéznek segitségé- 
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Kiterjesztették a csendőrség fegyverhasz
nálati jogát a Dél-vidéken

Budapestről jelentik: A kormány a ; 
csendőrség fegyverhasználati jogát a | 
rendkívüli háborús viszonyokra való I 
tekintettel a visszafoglalt Délvidék ‘ 
területének Bács-Bodrog vármegyéhez ! 
tartozó részén,

a Horvátországgal szomszédos 
határmentén,

valamint a visszacsatolt kárpátaljai

hihet, kinek az oldalár, áll az igaz
ság. Látja azt. hogy a pánszláv-kom- 
munista agitáció minél hangosabb, 
annál nagyobb hazugságot rejt. Minél 
nagyobb melldüllesztéssel újságolják 
a népbolonditók. annál szánalmasabb 
az igyekezetük, ha józanul mérlegel
jük szavaikat. Ezzel szemben látniuk 
kell azt, hisz éppen a Magyar Élet 
Pártja értekezletei mutatták meg az 
egész vidéken, hogy a magyar oldal 
nem hazudik, előre jelzi a nehézsé
geket. figyelmeztet a bajokra és meg
mondja, hogy hol és mikor kell be
következnie a sikereknek.

Mi is megokoljuk, hogy miért re
méljük a végső győzelmet. Ellensé
geink is megokolják, hogy miért re
mélik ők a végső győzelmet. A mi 
érveink igazsága mindig megmutatko
zott. Az ő érvelésük hazug voltát ép
pen mos! tapasztalhatta a vendség.

Több mondanivalónk nincs is. A 
vend népre bízzuk: fontolja meg, ki
nek hihet ? I 

vitézi értekezlet
re lesz mindenkor. A vitézi földek ki
osztásával kapcsolatban is a támoga
tását Ígérte. Vitéz Csermely István a 
vitézi összetartás gondolatáról, vitéz 
Horváth József pedig a belső front 
szilárdságáról tartott nagy érdeklődést 
kiváltó előadást.

Az értekezletet vitéz Lindvay Nán
dor zárta be. Az összegyűltek ezután 
közös ebéden vettek részt.

Súlyos balesetek
Muraszigeten Zorkó Antal 3 éves 

kisfiú játszadozás közben bal comb
ját törte; Völgyközben Vucskó Ilona 
21 éves hajadon gyümölcsszedés köz
ben leesett a fáról és eltörött a lá
ba : Salban Rottkó Józsefnek a kör
fűrész szétroncsolta a bal kezefejét. 
Mindhárom súlyos sebesültet beszál
lították a muraszombati közkórházba, 
ahol gondos ápolás mellett a sebe
sültek állapota szépen javul.

terület határa mentén fekvő egyes 
csendőrőrsök működési területén lé
nyegesen kiterjesztette. A csendőrsé
gi utasítás alapján kiadott rendelke
zés szerint

a szolgálatban álló csendőr min
denki ellen köteles fegyverét hasz
nálni, áki magát gyanússá teszi 
és felhívására kielégítő válasz 
nélkül elszalad.
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Hűvös János m. kir. csendőr tiszt

helyettes Tótkeresztur, Hüli Gyula 
pékmester Felsölendva. Hüli Vilmos 
kereskedő Felsölendva. Jakisa Ferenc 
kovács Urdomb. Jauk Ágoston kisb. 
Görhegy. Jug József bérautos Mura
szombat. Káhr Ferenc vendéglős Tót
keresztur. Kercsmár József földműves 
Muraszombat, Kerécz Ferenc keres- 
dö Vidorlak, Kerécz Ferenc magán
tisztviselő Muraszombat. Kiss Elek 
hadnagy Muraszombat, Kocén Aladár 
vadőr Zsidahegy. Koltay Zoltán kisb. 
Felsöszentbenedek. Kodila Iván ura
dalmi intéző Csendlak. Koudila Sán
dor földműves Szentsebestyén, Kollárs 
Béla főkönyvelő Muraszombat, Kol
lárs Elemér oki. földmérnök Mura
szombat, Koliárs István nyug. ig. ta
nító Muraszombat, Koltay Károly kö- 
tötárugyáros Pártosfalva, Kolmankó 
József kisb. Perestó III., Kolmankó 
Lajos fm. Perestó III., Kolossá Sán
dor közirnok Pártosfalva. Kocsis Kál-

Kik kaptak fegyvertartási engedélyt 
a muraszombati járásban?

mán fm. Csekefa, Kovacsecz Károly 
kisb. Sándorvölgy, Krancsics János 
vm. tisztviselő Muraszombat, Kran
csics Lajos pénztáros Muraszombat. 
Körmendy Sándor Károly vármegyei 
irodakezelö Muraszombat, Kücsán La
jos vendéglős Pélerhegy, Kühár Ist
ván fm. Mezővár, Lajnscsek Lajos r. 
kath. káplán Felsölendva, Lajnscsák 
Ferenc fm. Muraszombat. Lazár Ist
ván kisb. Kerkaszadhegy, Lipics La
jos vadőr Alsómarác, Marsek Alajos 
vendéglős Felsölendva, Malacsics Sán
dor mezőőr Pártosfalva, Marics Lajos 
segédjegyző Muraszombat, Melles 
Nándor vadőr Muraszombat, gróf Mi
kes Miklós Csendlak, Novak István 
százados Muraszombat. Ocsek János 
vadőr Zsidahegy, Obál József molnár 
Perestó 1., Papp György fm. Kisszer- 
dahely, vitéz Pálfay József bornagy
kereskedő Muraszombat. Pék Pál m. 
kir. hadnagy Muraszombat.

(Folytatjuk.)

Nyári beszámoló Szombathelyről
Irta : SZIKE

szórakozottan forgatja ujjai közt és 
mesél: Kocsatovkában volt. Itt volt 
a lőszer és élelmiszerraktárunk. Ami
kor az orosz tőlünk északra és délre 

I benyomta a német arcvonalat, mi is 
I kénytelenek voltunk visszavonulni, 
• hogy a bekerítést elkerüljük, hisz min
ket is erősen támadott az orosz. Az 
irány Kocsatovka volt. Kicsi falu, ala
csony viskók és csak két valamire 
való épület: a templom és közvetlen 
mellette az iskola. Noha a templomot 
állandóan lőtte az orosz, tisztikarom
mal mégis az iskolában telepedtem 
le központi fekvése miatt. Közbeszól 
vitéz Győrváry főhadnagy: nem tu
dom hányadik napja lövi már a fa
lut az orosz. Egyszer csak végigseper 
a stalinorgona üvegtelen ablakunk 
alatt, fejünk felöl lerepül a tető, mi 
tisztek felugrálunk, de az ezredes ur 
nyugodtan ülve marad. A telefon után 
nyúl, parancsot ad. Hangja kemény, 
katonás. Nem akarja észrevenni, hogy 
felálltunk, mi összenézünk és lassan 
egymásután elfoglaljuk helyünket. 
Csend van, csak kint ropognak a fegy
verek. robbanak a gránátok. Az ez
redes ur pedig, mintha misem történt 
volna, befejezi megkezdet mondatát. 
— Sándor bátyám mosolyog és oda
szól : Hidd el Jóska, hogy akkor én 
is legszívesebben felugrottam volna. 
De tudtam, hogy egy reflektorikus 
mozdulat, egy elhamarkodott, meggon
dolatlan szó olyan hatást gyakorol
hatott volna a pattanásig feszült ide
gekre, amely beláthatatlan következ
ményekkel járhatott volna. Majd foly
tatja :

8-ik napja támad az orosz
kora hajnaltól késő estig. Tüzérség, 
repülők, stalinorgona, kilenc-tizszeres 
gyalogos túlerő harckocsiktól támo
gatva. Parancsnokommal csak rádión 
érintkezem. Élelem lőszer van elég, 
de embereim fáradtak, bár nem csüg
gedtek el. De én látom, tudom, érzem, 
soká már nem bírjuk. Ki kell tartani, 
ez a parancs. (Folytatjuk )

(Folytatás.)

Legszebb emlékeim azonban azok
hoz az estékhez fűződnek, melyeket 
a kocsatovkai hős, nemes Martsa Sán
dor ezredes és családja körében töl
töttem. Martsa ezredes, a volt alsó
lendvai járási katonai parancsnokot, 
már két éve nem láttam. Végtelenül 
szívélyesen fogad, barátságosan hát
ba dönget, kedvesen szid mint a bok
rot. miért nem jelentkeztem nála már 
előbb. Maga ugyan nem dohányos, 
de vagy tiz fajta cigarettát nyújt fe
lém. tölt a jégbehütött sörből, „Isten 
hozott”. Jön a felesége a méltóságos 
asszony rúzs-festék nélkül, finoman, 
előkelőén és mégis végtelenül bájo
san. Kérdésekkel halmoznak el. közös 
ismerősök után érdeklődnek, alig győ
zöm a felelgetést. Vacsora utánra vár
juk kisebbik fiukat. Gyurkát, a ludo- 
vikást. Megérkezik, keményen, kato
násan tiszteleg apja előtt és csak 
azután ölelkeznek össze. Katona apá
nak katona fia! — Kínosan feszen
gek már helyemen, szeretném a tár
salgást bizonyos mederbe terelni, óva
tosan. tapogatódzva teszek fel egy- 
egy sejtető kérdést, de a válasz el
marad. Gyurka jön segítségemre, hoz
za az apjáról irt cikkeket. Felolvassa. 
— Igen, igy volt. — mondja Sándor- 
bátyám és elhallgat. Nem akar ma
gáról beszélni. Minden vitézi tettet 
tisztjeire, katonáira hárít. De tiszttár
saitól tudom már, hogy miért kapta 
kitüntetéseit. Kérésemre lassan, las
san mesélni kezd a donmenti har
cokról. a visszavonulásról. Nyugodtan 
mesél, de mikor a harcokról a ma
gyar honvéd haláltmegvető bátorsá- | 
gáról és leleményességéről beszél. 
kezd fényleni, ragyogni szeme, látni 
rajta, hogy most újból átéli az átél- 
teket, sugárzik arcáról a büszkeség, 
büszke hős katonáira, „igen, ilyen a 
magyar honvéd" mondja befejezésül. 
Amikor a visszavonulás borzalmairól 
mesél, szinte érzem a 48 fokos hide
get. Maga elé néz, talpas poharát
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SÜB9HIÍI"„űHDHniH ru|n és likörgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

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

VÁROSI MOZI * MURASZOMBAT
Október S-ár. 19.30 ó.. 9-én 17 és 19.30 ó., 10-én 11.15, 15. 17 és 19.30 ó. és 11-én 19.30 ó.

• MAKRANCOS HÖLGY.
KAR ÁDY KATALIN első vigjátéka, JÁVOR PÁL leghumorosabb szerepe

II

Ok’óber 14-én 19.30 órakor és 15-én 19.30 órakor

Four, fisetek! regényének filmváltozata 
Főszereplő : RAIML a nagy francia jellemszinész.

f-igyeiö S.p.O'R'T
/9. Gumilár Ferenc: A bántornyai Kapuvári SE — Mura SE 4:1 (2:1) 

; Zichy kegyúri templom, Zalai Ma- 
;' gyár Élet, 1942. szepl. 26. A két bán- i
• tornyai templom művészeti kapcso- | ratlanul érte a szurkolókat a hir ép-
• Iataira világit ra. .... - -
■ 20. Gumilár Ferenc:. Gróf Zichy

Ágost. Zalai Magyar Elet, 1941. dec.
31. A bántornyai műemlékek meg
mentő főurának pályafutását adja elő. _____ _________

■ 21. Gumilár Ferenc : Két Széchenyi rótt csak árnyéka voít^önmagának,
beiatinci főur. Zalai Magyar Elet, ' ...
1941. szept. 29. A beiatinci uradalom 
fejlődését tárgyalja kitűnő meglátásá
val a két Széchenyi György főur ide
je alatt.

22. Balint Béla: így viselkedett a 
Muravidék népe 22 évvel ezelőtt..., 
Vasvármegye. 1943. szept. 19. 1921. 
szept. 19-ér.ek muravidéki eseményeit 

' idézi emlékezetbe az évforduló al- 
I kalmábói.
i 23. Kalendár Szrca Jezusovoga 
i 1943. Több muravidéki tárgyú cikk 
j közül legjelesebb a Raver.szki alá
írással közölt Kasa knizsevnoszt med 
Mürov i Rábov. A vend irodalom váz
latos fejlődését hozza, de egyáltalán 

I nem cmeii ki sem a magyar és vend 
irodalom kapcsolatait, sem a vend 

j irodalom magyar helyesírását és ren- 
i geteg magyar jövevényszavát. A No- 
1 vine-kör irányzatát nem Ítéli el, sőt 
meg sem emliti, hogy a szlovén he
lyesírásra tártát. Nagyon gyanús mon
datok csúsztak be írásába. Nem tud
juk pl., hogy mit akar azzal monda
ni. hogy különösen ezekben a mai 
időkben nagy szükség van a vend 
művelődésre ? Erre mindig szükség 

i volt, nemcsak ma. amikor a vend- 
1 ség felszabadult! T. i. kedves Raven- 
szki. vegye tudomásul, hogy a vend
ség igenis felszabadult’.

(idönkint folytatjuk.)

Elszenvedte első vereségét a Mura 
j vasárnap Kapuvárott' Amennyire vá- 

pen annyira ki is ábrándította a lelkes 
sereget. A részletes beszámoló után 
azután érthetővé vált a helyzet. Ma
gáról a mérkőzésről csak általánosan 
emlékezünk meg. A Mura Kapuvá-

I

I

I

maradjon ki a játékból
Rendeljen oíztáSyforfiegyet 

DöEliE FHIGVE5
BANK RT.-nál

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 4,
Rendeléshez levelezőlap elegendő.

I

Felhívás
A Tótkercszturi Takarékpénztár 

Rt,, Tótkeresztur, felszámolói felhív
ják az intézet betéteseit, hogy a je
len hirdetés megjelenésétől számí
tott 6 hónapon belül jelentkezzenek 
betéti-könyvecskéikkel a Muraszom
bati Takarékpénztárnál, Muraszom
bat, mert ezen idő elteltével betéteik 
a szombathelyi kir, törvényszéknél 
helyeztetnek letétbe.

Tótkeresztur, 19^3. szepf. 30-án.

meri részben nagyon fáradtak voltak 
I a játékosok, (délután fél kettős indu
lás ellenére éjjel egykor kerültek ágy
ba, de ekkor sem sikerült aludni a 
lehetetlenül és szokatlanul zajos szál
lodában. ahol öten egy szobában vol
tak összezsúfolva) részben pedig úgy 
félnek minden belemenéstől, mintha 
kisasszonyok lennének 1 A futball fér
fias játék, tessék végre belemenni, 
nem pedig a keményebb belemenés 
elől félre húzódni 1 A mérkőzési a 
Mura megnyerhette volna, ha a bal
szerencsés két elsőfélidejei gól után 
2:1 állásnál Sárközi gólját megadja 
a játékvezető 1 (A közönség orditozá- 
sára nem merte megadni, Nem cso
da. mert a „Megnyuzunk Te bitang 
Marha, stb. Kibelezünk” fenyegetés- 

' sek csak az enyhébbek voltak.)
A második félidőben a Mura állan

dóan támadott, de lehetetlen balsze
rencse folytán a csapat gólt elérni 
nem tudott, viszont Kapuvár két lefu
tásból újabb két potyagóit szerzett és 
igy a Mura katasztrofális vereséget 
szenvedett.

Most még annyit, hogy ilyen durva 
belemenéseket, ennyi sok szabály'a- 
lan lökést (amit persze a játékvezető 
nem mert megtorolni az éktelen terror 
hatása alatt) még életünkben sem lát
tunk mérkőzésen 1

Amit pedig a közönség szóban a 
■ .Mura és a játékvezető ellen elkövetett 
az szégyenfoltja a futball történelem- 

' nek . . . Evvel mindent elmondtunk!
*

Vasárnap délután a Haladással ját
szik a Mura fél négykor bajnoki mér
kőzést. Reméljük, hogy a listavezető 
Haladás elleni mérkőzés a futball 
minden szépségét bemutatja, mert két 
igazán stílusos csapat fogmegmérkőzni.

*

A Mura II. vasárnap Zalaegersze
gen vendégszerepel a Move ZSE II. 
ellen, bajnoki mérkőzés keretében, (v.

Mura II. — Szentgotthárd 2:0 (1:0)
Biztosan győzött a Mura II. a jól 

védekező vendégek ellen. Gollövő 
Hoyer és Lah. Jó volt a Mura védelme 
és Lah illetvea Szentgotthárdi védelem.

//. osztályú bajnokság állása:
Mura 11. 4 3 — 1 9:4 6Kőszeg 4 2 2 — 14:7 6SzFC Itt. 4 2 1 1 9:4 5Move ZSE II. 4 1 2 1 6:5 4Bőrgyár 4 2 — 2 10:6 4Dose, Lenti 4 2 — 2 6:12 4Aisóiendva 2 1 1 — 2:0 3ZLE 11. 2 — — 2 2:14 0Szentgotthárd 4 — — 4 6:12 0
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Lassan járjanak a gépjárműm Muraszombat utcain

A nagy szárazságban nagyon so
kat szenvedett Muraszombat lakossá
ga a por miatt. Egy-egy tovaszáguldó 
gépkocsi nyomában poríelhö kereke- 
dett Ezt a porral telitett levegőt sziv- 
Idk azután be a gyermekek.

A baj orvoslására a MAVaut ki- 
vendeltség lelkes és szociális gondol

:o

Balesetet okozott a kivilágitatlan szekér
Vasárnap este a sötétség beállta 

után Donsa Alajos kerékpárjával ösz- 
szehaitott egy kéllovas szekérrel. A 
szekér nem volt kivilágítva, de még 
csak kocsis sem ült a bakon. Donsa 
n / összehajtás következtében lezuhant 
a kerékpárról és eszméletéi vesztve 1 
maradt fekve az ut porában. A mura-1

Előfizetőinkhez!
Felhívjuk mélyen tisztelt előfizetőin- 

két hogy elmaradt előfizetési dijaikat ■ 
szíveskedjenek beküldeni, mert a ne- ■ 
héz gazdasági helyzet a kiadóhivatalt ; 
sokszor nehézségek elé állítja. 1 Öbbször 
nagy összegeket kell előre fizetnünk 
papírra, nyomdafestékre és a nyom
dai előállítás költségei is egyre sú
lyosbodnak Ezért ismételten kérjük 
igen tisztelt előfizetőinket, legyenek 
szívesek az elmaradt összeget, de az 
előfizetéseket is mielőbb beküldeni. 
Hazafias üdvözlettel-- u Kiadóhivatal.

Internálások
Schneller Péterné szül. Mózer Má

ria vashidegkuti lakost, az ország te
rületéről kitiltott külhonos egyént, a 
m. kir. Belügyminiszter internálta. — 
Zsohár Károly né szarvaslaki lakos
nak azonnali internálását pedig a já
rás íőszolgabirája rendelte el.

Ruházati akció
A minden gazdát, munkavállalót és 

munkaadót egyformán érdeklő, a m. 
kir. közellátásügyi miniszter által be
jelentett ruházati akcióról közölhetjük, 
hogy az annak során kiosztásra ke
rülő szövetek ötféle minőségben ké
szülnek. Előreláthatóan a legolcsóbb j 
méterenkint 25 pengős, a legdrágább j 
mélerenkinl 15 pengős árban kerül- ! 
nek majd forgalomba. Lesznek öltöny- I 
és bekecsszövetek. A most javában ' 
folyó gyártásnál szigorúan tekintettel 
vannak arra, hogy használhatóság 
szempontjából teljesen kifogástalan 
tartós, munkához alkalmas szövetek 
készüljenek. A ruházati akció gyár
tási munkálataival kapcsolatosan az 
elosztás megszervezésének munká
latai is folynak. A lebonyolítás mód
jára vonatkozó rendelkezéseket annak 
idején azonnal, részletesen közölni 
fogjuk.

IfijMorbajos! - VcsEbajos!
tartson ivókúrát

A természetes szénsavas

PETANCI
GYÓGYVÍZ
ÜDÍT — GYÓGYÍT |

Főraktár: MURASZOMBAT '
TELEFON 68. ■

Tanoncna^
iobb házból való fiúi felveszek. DITTR1CH 

FERENC órás és ékszerész Muraszombat. 

kozása főnöke Tóth Béla elrendelte, 
hogy az autóbuszok csak lépésben 
közlekedhetnek a város belterületén. 
Ezek után joggal elvárja Muraszom
bat nagyközönsége, hogy a többi gép
jármű tulajdonos is követi ezt az 
egészségügyi szempontból nagyjelen
tőségű rendszabályt.

szombati közkórházba szállították, 
ahol csakhamar eszméletretért, mert 
a szerencsés véletlen révén mindösz- 
sze csak zuzódásokat szenvedett a 
fején, amelyek nyolc napon belül 
gyógyulnak.

A gondatlan kocsis kézrekeritésére 
a nyomozás megindult.

HÍREK
Oklóher 6.

A megemlékezés minden október
6-án  elviszi a nemzet lelkét Aradra. 
Ma is ott van és a megszakadt haj
nali kérdőn át látja a tizenhárom vér
tanul. Látja a fakóurcu hősöket, uki- 
ket 93 évvel ezelőtt 18-19. október li
án meggyilkoltatott a bécsi udvar 
politikai vezetősége, mert a magyar 
szabadságharc élén állva számos hős
tettel tették halhatatlanná nevüket.

A meggyilkolt 13 aradi vértanú em
lékezetére Muraszombat templomai
ban is gyászistentiszteleteket, társa
dalmi egyesületeiben pedig gyász
ünnepségeket tartottuk. A szépen si
került ünnepségekről a Muraszombat 
és Vidéke következő lapszámában ló
gunk beszámolni.

*
— Szerkesztőségi hir. Lapunk 

szerkesztését egy időre édesapám Szász 
Ernő vette át. Lapunk kiadóhivatalá
ból Pintér Miklós katonai szolgálatra 
vonult be, helyettesítéséről gondosko
dás történt. A kiadóhivatali és szer
kesztőségi órák megmaradtak. — A 
papirkorlátozásra és a lapunk szer
kesztésében bekövetkezett ideiglenes 
változásra való tekintettel oldalterje
delmünket egyelőre hat oldalra voltunk 
kénytelenek csökkenteni. A három 
oldal vend szöveg továbbra is meg
marad. A hirdetési rész csökkentésé
vel és a közlendő anyag tömör meg
írásával mindenesetre el akarjuk érni, 
hogy népes olvasótáborunk érdekeit 
továbbra is az eddigi mértékben szol
gáljuk. Olvasóink a jövőben is érte
sülni fognak lapunk hasábjain minden 
őket érintő fontos eseményről és 
rendeletről. — líj. Szász Ernő

— A vend nyelv oktatásával 
bízta meg óraadói minőségben a val
lás- és közoktatásügyi miniszter a 
muraszombati állami kereskedelmi 
középiskolában (’sepreghy Károly 
muraszombati állami tanítót.

— Felhívás a gimnazista leventék
hez. A muraszombati m. kir. állami 
gimnázium iskolai leventeparancsnoka 
felhívja a gimnázium lcventekötcles 
tanulóit, hogy f. hó 11-én hétfőn dél
után 3 órakor ásóval vagy lapáttal 
jelenjenek meg az intézet udvarán.

— Gyászhir. Osterer Károly malom
tulajdonos, a nagykanizsai Hadi
tengerész Egyesület elnöke 65 éves 
korában Nagykanizsán október 1-én 
elhunyt. Osterer Károly gróf Szapáry 
László muraszombati uradalmának 
intézője volt évtizedeken át. A magyar
ság ügyének lelkes harcosa szállt 
vele sírba. Kiterjedt baráti körében 
őszinte részvétet keltett halála.

— Dr. Országh László képviselő 
Alsólendván minden hétfőn 9-től 1 
óráig hivatalos fogadást tart, amikor 
is szívesen áll a hozzáfordulók ren
delkezésére.

— A gimnázium, a szülők és a 
tanulók kapcsolatai. A gimnázium 
tanári kara folytatta a nagyobb vidé
ki központok meglátogatását. Legutóbb 
Bálint Béla és Kolenc Ferenc taná
rok Belatincon. Németh Pál tanár pe
dig Lendvavásárhelyen látták el a 
szülőket és a tanulókat a legszüksé
gesebb útmutatásokkal a meghosszab
bodott szünidő felhasználásával kap
csolatban.

— Esküvő. Cvetics János mura
szombati fehérnemügyáros leányát. 
Máriát dr. Markó István sárvári szol- 
gabiró szept. 23-án a szombathelyi 
székesegyházban vezette oltárhoz. A I 
fényes és előkelő esküvőn mint a 
menyasszony, mint a vőlegény roko
ni és baráti köre is résztvetl.

— Újabb gépkocsivezetői tanfo
lyam nyílik. Érdeklődők azonnal je
lentkezzenek az Elefánt szállóban.

— Az. Írott Kő. Szombathely ne
ves folyóirata mind nagyobb tért hó
dit magának a magyar szellemi élet
ben. A folyóiratban általában a vasi 
irók szólalnak meg, köztük gyakran 
a muravidéki Bálint Béla tanár is, mint 
a folyóirat állandó munkatársa. Az 
augusztusi számban „Rutének az 
orosz-cseh törekvések sodrában ', a 
szeptemberi számban pedig „Mathias 
rex“ címen értekezett.

— Tanítói kinevezések. A Vallás 
és Közoktatásügyi Miniszter rendele
tével 1943. szept. l-ével áll. népisk. 
rendes tanitói kinevezést nyertek: ; 
Egyed Ferencné Koós Magda Bela

tinc, Faflek Éva Korong, Külics Bé- 
láné Tomaskó Mária Felsőlendva. 
Külics Irén Csendlak. Horváth Boldi- 
zsárné Fodor Margit Újtölgyes, Kádár 
Gyuláné Bácskai Sarolta Belatinc, 
Kühár Cirilné Brenner Magda Peres
tó, Szombati Pál Vidorlak. Németh 
Sára Domonkosfa. Rónay Jolán Bo
dóhegy, Sulyok Emília Muraszombat, 
Sólymos Ilona Sándorvölgy.

Az új 31. magyar kir.

DsztáljsorsjátBlioii 
több mini 15 millió pengőt sorsolunk 
ki. — Sorsjegykészlet kevés, sürgő

sen rendeljen

UJHELYhsTSfl
főárusitönál

Budapest, Széni Islv án-körut 27.
A húzások okt. 16. kesetödnek
I livalalos ;irak: Nyolcad 5.- I‘. Negyed

10. P, l el 20.— 1’. Egész 40. I’.
I) J II E L Y I sorsjegyek nyernek 1

— Muraszombati tanár pedagó
giai szaklapban. A muraszombati ta
nár-gárda jólképzettsége köztudomású. 
Legutóbb pedagógiai szaklapban, a 
Magyar Középiskolában is szóhoz ju
tott Bálint Béla tanár „Geopolitika a 
középiskolában“ című cikkével, mely
ben a legmodernebb és még csak 
most fejlődő tudomány-ág középisko
lai jelentőségével foglalkozik.

Postakocsist
azonnal felvesz. \ IDA Józsefné Muraszombat
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LEVENTEÉLET

Ismerd meg nemzetedet!
A dualizmus kora.

(Folytatás)
Jöttek Vereckén keresztül a galíciai 

zsidók, hoszu, számolatlan sorokban. 
Jöttek szegényen, egy fillér nélkül és 
hamarosan megszedték magukat. Ma
gyarország volt a zsidóság igéretföldje 
ebben az időben, ahol mindent lehe
tett, s ahol a lelkiismeretlen ember 
előtt, minden gazdagodási lehetőség 
szabad volt. Kocsmák, boltok, ban
kok. hitelintézetek, a nemzetközi ke
reskedelem, mind kezükbe kerültek 
s ezekkel foglalkozni lassan zsidófog
lalkozásoknak számitolt, ahová nem 
zsidó nem is törekedett. Így az or
szág vagyonának túlnyomó része hoz
zájuk került s ezen a réven egyre 
nagyobb szavuk lett az ország irányí
tásában is. Mögöttük tönkretett ma* 
gyár egzisztenciák százai maradtak 
— ezzel senki nem gondolt. A szel
lem, az irodalom, a művészet veze
tése a kezükbe került s a világhábo
rú előtti időkben már igen sokban 
ők szabták meg, milyen is a jó ma
gyar. Ezek voltak azok, akik a kor
mány szerint egyenlő, vagy nagyobb 
értékűek voltak a kivándorolt magya
roknál.

A kormány mellett a hagyományos 
magyar nemesi életfelfogás is sokban 
hozzájárult a zsidók térfoglalásához. ' kel a törekvéseket.

Vissza Emlékezés!
Irta: Wernitz Olga

Mikor elbúcsúztam. 
Tőled édes jó Anyáin. 
Nem tudtam szólni. 
Beszélni Hozzád.l 
Éreztem mint remeg 
Ölelő kél kezed 
Sápadt volt az arcod 
Könnyes a szemed. 
Én csak álltam.
Csendben némán.
S csak ennyit mondtam 
Isten veled . . . 
Édes jó Anyám.

Ma kaptam Tőled Anyám levelet. 
Mitől a szivem boldogan nevetett. 
S amint olvasom lassan. 
Könnyeim lehullnak 
Tábori levélen
Anyám könnyével összefolynak.

A nagy harc után 
Pihenő van éppen. 
Minden katona ir 
Tábori levélen. 
Egyik a Fiának. 
Másik Hitvesének 
Ki Testvérének. 
Vagy a Kedvesének. 
Kezükbe olt van a fényképük. 
Kiért oda adnák életük.

I lalványzöld tábori levélen 
Köszönöm Istenem. 
Hogy Anyát adtál nekem. 
Megköszönöm Néked. 
Édes jó Anyám.
Hogy olyan sokai 
Ápoltál s virrasztónál.
Köszönöm 1 énéked,
1 logy szereltél, neveltél. 
Azt is hogyha 
Néha meg is vertei. 
Köszönöm Anyám 
A szived jóságát, 
S a lelked forró imádságát.
Most benneteket kérlek. 
Magyar édesanyák. 
Kiknek gyermekük 
Még nem katonák 
Imádkozzatok azért.
Kinek nincs Édesanyja 
S árva életét Értünk 
A Hazának adja.
Kérjük a jó Istent 
Hozza vissza Őket 
Békét adjon a Magyar népnek 
Adjon igaz sok boldogságot 
Adja vissza újra. 
Nagy-Magyarországot.

Pécsett a legutóbbi Vöröskereszt javára ren
dezett hangversenyen tűnt fel a vers Írónője.

A „dzsentri" réteg szégyennek találta 
volna a szabad pályákon és főképpen 
a kereskedelemben való elhelyezke
dést, s ősi birtoka dobra kerülve, el- 
özönlötte a hivatali pályákat. Ennek 
következtében a tisztviselői kar óriá
sira dagadt, de sem hozzáértésben, 
sem látókörben sokáig nem birt meg
felelni a ráváró kötelességeknek.

A nemzetiségek, bár a század vé
gére nagyon sokan emelkedtek soraik
ból vezetőhelyre, tömegükben mégis 
elégedetlenek voltak. Ugyanis mig 
egyes helyezkedni tudó tagjaik még 
a fajmagyarság rovására is nagysze
rű pozíciókba juthatlak, a nemzetisé
gi falvak számára nem sikerült kielé
gítő megoldást találni. Mindegyik nem
zetiség a maga nyelvét, kultúráját 
akarta művelni, s elsősorban a maga 
fajtájabelivel akt ri együttdolgozni. Hiá
ba mérte a magyarság akármilyen 
bőkezűen a nemzetiségek jogait, a 
szerbeket, az oláhokat, a lótokat egy
re többnek a követelésére sarkalták 
az ország határán kivül önálló állam
ban élő testvéreik. A magyarság, egé
szen természetesen, ragaszkodott ál
lamterületének sértetlenségéhez, a kül
földi nemzetiségi propaganda pedig 
ugyanekkor már térképeket körözött 
Nagy romániáról, Csehszlovákiáról és 
Nagyszerbiáról. A magyarság pedig 
nem tudta kellően ellensúlyozni eze-

Traktortanfolyam
Folyó évi november hó 3-i kezdet

tel rendezzük traktor- és egyéb me
zőgazdasági gépkezelői tanfolyamun
kat Székesfehérvárott a m. kir. gr. 
Széchenyi Isi ván Ipari Középiskolában. '

Részvételi szándékot október hó 
27-ig kell bejelenteni a Felsődunán
tuli Mezőgazdasági Kamaránál (Szom- 
bathely, IV. Károly király u. 1. sz.) ’

Tandíj 30 pengő, amelynek befize
téséhez a jelentkezés után a Kamara 
postatakarékpénztári befizető lapot 
bocsát rendelkezésre.

A tanfolyam időtartama 3 hét.
Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara, i

EfiYffllLLIÖ pengőt NYERHET
rendeljen osztálysorgjegyet

L E N G Y E L G A B 0 R
osztálysorsjegy lóárusitőnál

BUDAPEST, Andrássy ut 82 szám.

Hizlalási kölcsönöket 
igényelhetnek a gazdák

A földmivelésügyi miniszter a hiz
lalási tevékenység előmozdítása érde
kében a gazdák részére hizlalási köl
csönök igénybevételét tette lehetővé. 
A kölcsönöket (i hónapi időtartamra 
folyósítják az állatok kézizálogul való 
lekötése és fedezeti váltó letétbehe
lyezése vagy a szükséghez képest 
egyéb biztosíték nyújtása esetén. A 
hitelt igénybevevők mindössze évi 5 
százalékos kamatot fizetnek a folyó
sított hiteltőke után. Az érdekelt gaz
dáknak részletes felvilágosítást az 
Állatforgalmi Központ mint Szövetke
zet ad (Budapest V., Aulich-u. 8.) és 
ugyancsak ez a szerv bocsátja ren
delkezésükre a kölcsön igényléséhez 
szükséges nyomtatványt.

Hatalmas őszi vihar pusztított 
Kisláng községben. Diónagyságu jég 
esett, számos háziállat elpusztult és 
a szőlők tönkrementek.

Oktouber 6
je dén dupliske zsaloszfi nasega ná
roda. Z tém letosnyim dnévom je mi- 
noulo devétdeszétstiri lejt, ka szó v 
Aradi vmourili 13 nasi generálison, 
ki szó vodili nas národ v boji za 
szloboscsino i ga scseli rejsiti z osz- 
tráckoga járma.

Mantrniska szmrt vszej tej generá- 
lisov nam je vszigdár zsíva példa i 
poszvejt. Vcsi nász na batrívno i ál- 
düvajoucse vödrzsánye vogrszkoga 
sorsa. Rávno záto sze pa pasza, csi 
sze szpomenémo tüdi 1936. oktoubra 
6. vöpreminoucsega vitéz jákfai Göm
bös Gyule, ki je kak odloucsen i 
zmozsen politikus i vojszkovodja po 
példi nasi ocsákov i junákov z 48-ga 

i leta vesz szvoj zsitek poszvéto vogr- 
, szkomi národi.
j Po neszrecsnom trianonszkom méri 
je on bio prvi, ki je zdigno energi- 

; csen glász prouti krivicam. On je bio 
tüdi prvi, ki je vöznajvao náred Rim — 
Berlin. Nezgrüntano velko batrivnoszt 
i odloucsnoszt je mogao meti escse 
v tisztom csaszi, gda je ország sztao 
pod szamov tühinszkov kontrolov. 
lakovna mála antanta je pa zsmirila 
na nász. Gizdávo lejko potrdimo, ka 
je nas Gömbös Gyula doszta pripo- 
mogao k tömi, ka je Náred po vszej 
europszki frontaj vsze tak gladko 
obládala. Velko zaszlüzsenoszl szije 
pa Gömbös Gyula szpravo tüdi pri 

: oszriávlanyi nasega honvédsztva i v 
boji prouti komunizmusi, prouti sterim 

I sze je bojüvao 1919. leta, za csasza 
1 proletárszke diktature.

Záto sze oktoubra 6-ga, na dén 
zsalosztnc ouszvetnoszti nasi 13 arad- 
szki mucseníkov ne szpozábimo tüdi 
z Gömbös Gyule, ki je priszpodobno. 
kak ovi 13, poszvéto vesz szvoj zsitek 
szamo vogrszkomi dugoványi. De- 
nésnya vogrszka generácia je zse z 
djányom poszvedocsila, ka je vrejd- 
na örocsíne szvoji vitézki ocsákov. 
ki nyim szvejtijo pout!

Zádnyi glászi
Z „brez dna blatnim mourjem“ 

tolmacsi Moszkva preprejcseno lejtno 
ofenzivo. Záto szó bolseviki plán, 
ka bi prisli na té kráj Dnyepra, pre- 
lozsili na zimo. ali pa cilou na szpro- 
tolejtje.

Zádnye dnéve szó bolseviki náj
bole napádali okouli kubánszkoga 
mousztobrána - vendar pa brez 
vszáke szrecse, ár szó je nemei kr 
vávo odbili.

Korzika sziget szó nemei izprúz- 
nili. Nepriátel je nej mogo preprej- 
csiti. da sze nemei ne bi mogli szre- 
csno, do zádnyega csloveka. rejsiti.

„Presztráseno szó velki* anglo- 
szúszke zgübe v europlánaj nad 
Nemskini országom", je izjávo Ró
bert anglejski poszlánec, pridoucs v 
Ameriko, ár nemei razpolágajo z 
ogromnim proulieuroplánszkov ob 
rambov.

Cserépkályhák
minden színben, elsőrendű ki
vitelben 200 P-töl. valamint 
samotpor és samottégla a leg
alacsonyabb napi árban kap
ható. A kiégett vaskályhák 
újból kisamotozzását, cserép
kályhák átrakását vállalja az

Első Muravidéki cserépkályha 
és samotmühely

Loupepth József
Mártonhely.

KÖZPONTI MOZI
OITTRICH, MURASZOMBAT

Október 9-én, szombaton 8 órakor 
10-én. vasárnap 3. 5 és 8 órakor 

11-én. hétfőn 8 -ikor 

ERTED . ...!
Történet egy asszonyról, aki lemondott a 

szerelemről, hogy szerethessen.
Főszereplők: PAULA WESSELY. ATTILA 

HÖRBIGER. ERED LIEWEHR.

Október 12-én kedden 8 órakor 
13-án szerdán 6 és 8 órakor 

A FEHÉR HAJÓ
Főszereplők: Egy nagy olasz hadihajó 

tisztjei és legénysége.

Krátki glászi
Nase szpostüvane naprejplacs- 

níke proszimo, da nam zaosztánye- 
no narocsnino kak nájprvlé notri po- 
slejo. 1 ezski goszpodárszki polozsáj 
nam dosztakrát dela velke tezskou- 
cse. Tak moremo najprejplácsati vel
ko summo za papér, tiszkárszko fár- 
bo i tüdi drügi tiszkárszki sztroski 
szó vedno véksi. Záto znouva pro
szimo postüvane narocsníke, naj 
szprevidijo naso sztánye i zaosztá- 
nveno summo z naprejplacsilom vréd 
kak nájpry le notriposlejo. — l/práoa.

— Odpré sze soförszki tecsáj. 
Vszi, ki bi sze radi vdelézsili soförszko- 
ga lecsója, sze naj kémprvlé priglá- 
szijo v hoteli pri Báci v Muraszombati.

— Angolszászki bombniki szó le
teli oktoubra 1-ga ob 12 vöri 21 mi- 
nuti kre nasega záhodnoga orszaes- 
koga határa prouti szevri, zavolo ste
roga je bio prinasz légiriadó.

— Viszika sztaroszt. V Jánoshal
mi je mrla dovica Nagy Jánosova v 
sztaroszti nad 100 lejt. Pokojna je 
prej nigdár nej bila betezsna i je 
mria szamo zavolo viszike sztaroszti

— V Budapesti pod 72 numerov 
posztávlena posta odprávi na dén 
poprejk eden millión postni posilk. 
Vsze tou sze gödi z modernimi ma
sinami.

ÉRTESÍTÉS
tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy szeptemberben 
MURASZOMBATBAN Kiskanizsa ut
ca 42. :.zám alatt

cipészmühelyt
nyitottam. Elvégzek mindenfele uj 
megrendeléseket, javításokat es ősz- 
sz.es a szakmához tartozó munkákat. 
Szives pártfogását kérve - tisztelettel 

KALAMAR LAJOS
< iprxz.mrJitrr MURASZOMBAT .

Modern |i

héphereteh 
nagy választékban 

NEMECZ /.
kereskedésben 

MURASZOMBA7

Régi, törött gramafonlemeze- 
ket magas árban veszünk.

Hűpimo sztáré gramofonszke platt
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Gbiczy zvünejsnyi miniszter:

Nasa politika tecsé dalé v ne- 
szpremeinyenom capási

•as miniszter za zvünésnye dugó- 1 
vénye je preminoucsi pondejlek po 
rádiji gucs drzsao. steroga gedro je 
eto Dnesz je minolo Iri lejta. ka sze 
je med Nemskim. Taljanszkim i Ja- 
p nszkim országom zvézao kontrak- 
' ;s. Pri toj priliki nam nehotécs prí- , 
dejo miszli.

ka szó po prvoj szvetszkoj bojni 
sztoupili v zsitek neszrecsno i bo- 
zsrto zvézani méri, steri szó sza
mo nevolo meli v szebi

1920-ga leta szó nemce porínoli v 
sztrasno trco. z stere sze je oszlobo- 
dila -zamo po szvojoj mocsnoj i ne- 
zlomlívo csüdnoj i krepkoj vouli. ár 
szó mogli zsiveti i szó scseli zsiveti. 
Po toj pouti szó sze szrécsali sz Tal
janszkim i Japánszkim országom.

Vogrszki ország je po prvoj szvet
szkoj bojni zvézanitn mérőm do- 
szégnola nájvéksa krivica i náj- 
véksi vdárec.

Záto je vogrszka politika mejla sza
mo eden edini cio: popraviti krivice. 
Tou politiko je nej meo pred ocsmi 
szamo vogrszki kormány, nego vesz 
vogr'zki ország brez rázlocska i tá 
politika sze je zvála

mérna revizia mej.
Nas kormány sze je zobszton obra- 
csao na drűstvo národov, steroga 
dúzsnoszt bi bila, ka bi sze naj tá 
krivica poprávila z mirovnim poutom. 
ár ;e na tou gledoucs bio 19. §., steri 
je sz kejpom vöpovedao. ka sze na-

— —— , ................ ..........

Od kédna do kédna
Partizáni okouli Görza. Pod vo- 

ditelsztvom Hauser generálisa szó 
nemski SS szoldáki razgnali i szpo- 
iouvi’i partizáné na szevero-szhoud- 
nom táli Taljanszkoga országa i Görz 
varas do Trieszté ocsísztili. Szpadnolo 
je v:«e jezero partizánov, okouli je
zero pétsztou potvorni sztancsarov 
szó pa szpolouvili. Nemcam je v rou- 
ke prislo zvün doszta navádni püks 
tüdi vecs lejki i teski masinszki püks. 
eden naváden i dvá tankolomécsiva 
stüka.

( Osztály > sorsjegyet
rendeljen az ismert szerencsés

Suchtár Banhház-...i
Budapest, Üllöi-üt 6.

)
( NAGY szám-választék!

NAGY nyerési esély!
Előzékeny lebonyolítás !

Azonnali nyeremény-kifizetés! 
Rendelés: levelezőlapon.

Z 1 aljanszkoga országa je v zád- 
nyo; zmeslingi pobegnilo v Svájc 
21.860 taljánov. Svájcarszki kormány 
je meo zavolotoga zvünrédni gyülejs. 
gde szó szkoncsávali obri sorsa tej 
pribejzsancov, steri szó tömi málorni 
országi v preci velki terh, ár szarni 
nemajo povouli sztroska.

Törszki kormány je osztro zren- 
delüvao. ka sze vszi hajouvi, steri 
plavajo szkouz Dardanell, morejo bo
té naténci preiszkati.

RÁDIÓK
szakszerű 
iavitását vállalom.

Stiván Ernő, Muraszombat. 

právlene krivicsnoszti cdnim ali drü- 
gim országom morejo popraviti. Nej 
sze je pa zgoudilo nikaj.

Zbougsanye szta nam prineszla 
szamo oboujiva becsinszkiva kon
traktusa,

sz sterima sze je poudrügi miliőn vo
grszki dús nazáj prikapcsilo k szvo- 
jemi országi.

Pakt. steroga szó szklenoli med ! 
szebom trije velki országi je scseo I 
bojno zavrejli, ka sze naj dalé ne ■ 
síri. Tou sze je pa nej poszrecsilo, , 
nego sze je bojna razsirila po cejlom ; 
szvejti i milijoni i milijoni szó pod 
orozsjem. Borbe szó zvünrédno mocs- 
ne i do sze prouti konci escse bole 
povéksávale. Globoko csűtimo z na- 
simi priátelszkimi národami sz steri- 
mi szmo szolidárni i steri sze z orozs- 
jom v rouki borijo za boukso i pra- 
vicsnejso prisesztnoszt.

Nasa politika tecsé dalé v nesz- 
premejnyenom capási:

v denésnyem szvetszkom gorejnyi 
oumorno vödrzsánye kre národne 
postenoszti. ár pride csasz mirovno- 
szti, steri more pouleg pravice zagvü- 
sati obsztánek vszákomi velkomi i 
málorni národi. Vüpajmo sze v oblá- 
danyi krscsanszke civilizácie i europ- i 
szke kulture. Po etoj pouti, po pouti 
postenoszti szmo hodili doszejgamao 
i po toj mo hodili tüdi odszejgamao, . 
je szkoncsao szvoj gucs nas miniszter j 
zvünásnyi dugovány.

Yorski nadpüspek sze zse domou 
pakiva z Moszkve. Povszédik szó ga 
prevecs lübeznívo szprijali, naszlejd- 
nye ga je pa Szergiusz patriárh bla- 
goszlovo. Yorski nadpüspek je pa 
visise ruszuszke popé pouzvao v 
Anglesko.

.Mussolini je prejkvzéo voditel- 
sztvo Taljanszkoga országa. Duce 
je v tisztom hipi, kak je vöimenüvao ; 
nouvi republikanszki fasiszticsni kor-’ 
mány, ele pozív dao vö vszém tál- i 
jánom: „1943. szeptembra 28-ga je | 
nameszto králevscsine sztoupo v zsí- i 
tek republikanszki fasiszticsni állam, 
steri sze koncsnovalávno potrdi i kon- 
stutoira na nájblizsányem orszacskom 
gyülejsi. Do tisztigamao jaz vzemem 
prejk poszle orszacskoga ravnitelsztva 
nouve fasiszticsne republike.

Szkoncsanya nouvoga kormánya 
fasiszticsne republike. Nouvi repu
blikanszki fasiszticsni kormány je vö 
dao naszledüvajoucse zrendelüvanye: 
Ár je Rim vöpovejdani za odprejli 
váras. de nouvi docsaszni kormány 
v ednom drűgom várasi blűzi gláv- 
noga bojnszkoga kvartejra. Szenátus 
sze goriraztála. Szoldacsia sze notri 
vtála v milicio. Trinájszt fasiszticsni 
profeszionálni organizácij sze zdrűzsi 
v edno zvézo. V zádnyi 30 lejtaj 
szprávlena imánya pa pridejo pod 
államszko revízió.

Taljanszki exkrao i Badogliov 
kormány szó odisli z Palermo vára- 
sa na eden mulicski sziget. Táksi 
glászi hodijo, ka do sze drzsali v 
Bari varaséki.

Nemski konzuli na Taljanszkom 
szó goripouzvali vsze tam zsivoucse 
nemce, ka sze vcsaszi morejo zglá- 
sziti. Nájhitrej sze ide zatou, ka nem
sko deco, zsenszke i sztarce vöszpa- 
kivajo z országa.

Ár sze Sztálin nikam nescse ge- 
noti, de nájhitrej tanacsüvanye An-

hogy az utóbbi időkben sokat beszélnek a 
pótanyagokról, annak ellenére, hogy ezek a 
háborús gazdálkodás nagyjelentőségű és nem 
lebecsülendő megnyilatkozásai. A pótanyagot 
sok árucikk gyártásánál a legjobb eredmény
nyel alkalmazzák Rádiók szerkezeti elemeinél 
azonban továbbra is nemes anyagokra van 
szükség. Nem kéiséges tehát, hogy

glie. Amerike i Ruszie v Moszkvi 
doj teklo. Na tóm tanacsüvanyi prej 
pride naprej tüdi japánszko-ruszuszko 
pítanye. stero je v megli zavito.

Japánszki követ v Moszkvi je na- 
pravo sztopáje pri moszkovszkoj vlá- 
di zavolo tóga, ka je 7 amerikanszki 
bombnikov dojszelo na Kamcsatka 
pouszigeti.

V Zágrábi na glávnom usztáskom 
kvartejri szó drzsali szvétek pod imé- 
riom „Nasa je Adria”. Na szvétki je 
vzéo tao cejli horvacski kormány z 
miniszterelnököm vréd.

V Dalmáciji szó partizáni napad- 
noli horvacskoga minisztra dr. Bulatha. 
Szkrio sze je v ednoj páverszkoj hi
zsi, kama szó partizáni mocsno sztrej- 
lali. Razcsrknoli szó szamo te, gda 
je prislo nikelko nemski szoldákov 
i tak rejSili minisztra.

Szmolenszk ruszoszki váras, ste
roga szó nemei vöszpráznili, je edna 
száma rüsevina i pozsgalina. Ar szó 
tam hizse z véksega tála z leszá. je 
vsze do tla zgorelo. Tak sze Szmo
lenszk váras lejko szamo na napi 
gorinájde.
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Saint Kroix kanádszki bojnszki 

hajouv je potopíla edna nemska pod- 
mornica. Zsivlejnye je zgűbilo 146 lüdi.

Szeptembra mejszeca szó nemei 
vnicsili szovjetom vszevküper 1936 
europlánov.

Angloszászi trpijo krpáve zgübe | 
na Medzemelszkom mourji. Tou pa 
nájbole v hajouvaj, od steri szó nyim 
szeptembra mejszeca potoupili 28 
ménsi-véksi bojnszki i 37 transzportni I 
hajouvov, ka vözneszé vszevküper ‘ 
202.500 brutoregiszterszki tón.

Japáni szó pri Salamonszki szige- 
taj v szeptembri mejszeci dojsztrejlili 
350 amerikanszki europlánov i potou
pili 8 velki hajouvov. Nyüva zgűba 
je pa eden hajouv i 40 europlánov.

V Essen várasi, steroga szó ame- 
rikanci szeptembra 27-ga bornbardej- 
rali, je bilou od bomb bujti 102 solá- 
rov. Deca szó rávno vcsenyé meli, 
gda je bio légiiradó. Szposzkrili szó 
sze v peovnice, stere szó sze pa od 
bomb tüdi szporüsile i tak pod sze- 
bov pokopale nedúzsno decsico.

Svájcarszka zrácsna obramba je 
oktoubra 1-ga dojsztrlila stiri velke 
amerikanszke bombnike, ár szó leteli 
obri svájcarszkoga országa. Tou sze 
je zgoudilo rávno te, gda je bio pri- 
nasz légiiradó.

Peter, jugoszlávszki exkrao je z . 
nisternimi kotrigami emigránlszkoga | 
kormánya v Egyiptom prisao.

Mussolinijov kormány je priznao ■ 
Nemski, Vogrszki i Japánszki ország 1 
i nanki.ngska Kina.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen:

Jó magyar |
bornak 7
nem keli cégér I

Finom badacsonyi és egyéb balaton- I í 
melléki borok szolid áron nagyban és K i 
kicsinyben állandóan kaphatók 

Titán János 5 
bornagykereskedőnél — Kiisno'tibaí. g

Svédszki kormány scsé domou 
szpraviti okouli 5.000 svédov z Esz- 
tonije. ki zse tam prebivajo blűzi 
1000 lejt.

Keresztély dánszki krao je pre- 
mirtoucso nedelo szvetio szvoj 73 
dén rodjenyá szamo v szvojem tihom 
familijszkom krouzsi.

Tódt-organizácija dela v Taljan
szkom országi mocsne fesztunge, kak 
tou pisejo svájcarszke novine Tagae 
Anceiger.

Kelko lüdsztva 
prebíva na Vogrszkom

Orszacska statiszticsna Kancalaja 
je zdaj vödála koncsni racsun od 
1941-ga lüdszkoga vküperpiszanya. 
Pouleg tóga je v nasem országi vsze
vküper 14,697.573 lüdi. Od tej je 
11,367.342 vogrszkoga maternoga je
zika. ka odgovárja 77 %'-om. Za nyí
rni pridejo románi, steri je 1,100.352, 
potom nemei, steri je 719./ 62, ruszi- 
nov 564.092, horvátov. szrbov, bu- 
nyevácov i sokácov 369.348, tótov 
1.8 ?o-ov, zsidovov 126.342, vend- 
szlovenov 69.586 i drügi 57.372.

Po szpouli je 7,225.260 moskov i 
7,454.313 zsenszk. V procentaj vöpo- 
vejdano je 49.2 ^-ov moskov i 50.8 
'-'o-ov zsenszek. Tak pride na vszak
si 1.000 moskov 1.032 zsenszek i szi 
tak moski lejko prebérajo.

Po veri je 55 %>-ov rimszki katoli- 
csánov. 19 '• -ov reformátusov ali kal- 
vincov. 11.6 6«-ov gresko katolicsá- 
nov, 5 %-ov evangelicsánov. 3.8 %- 
ov unitáriusov, 1.9 6&-ov zsidovov, 
0.4 '■'ó-ov baptistov i 0.1 %-ov brezi 
vadlüvány.

Dvejezero belic na dén zneszé — 
nej kokous — nego vcsélina matica. 
ki neszé mejszeca januára i februára. 
V zacsétki zneszé na dén po 200 
belic. szledi pa po 2.000 i escse vecs. 
Ka tou velko kolicsino naj zmore, 
sze more zvünrédno krmiti i je záto 
jáko pozsrejsna. Tüdi more biti táksa, 
ár je tezsa na dén zneseni belic do
sztakrát véksa od lásztne telovne 
tézse.

STIVÁN ERNŐ
m0;szaki nagykereskedés
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA
SKF., SRO. GOLYÓSCSAPÁGYAK

HOFHERR—SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE

li MURASZOMBAT

J á b o k a
bráne i sztucsene na vagoné küpüje

EILAND LIPOT 
veletrgouvec szádja 

SZOMBATHELY - Telefon: 173. 
Import. Export.

Szirouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsmovke, torá. veverce, 
iázbeca, domácsega i divjoga závca, liszice, vidre itd.) kak 
tüdi vszakso dlako küpim po nájvisisoj ce.ir.i.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

BEWXŐ JGZSgF

Sürgöny: 
BENKO, 
Muraszombat

Postaiakarékpénz- tári csekkszámla 74í XI.

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
Pisz.ao : MIKSZÁTH KÁLMÁN. — Poszlovencso: FLISZÁR JÁNOS, vp. vucsitek

Román. — 1. Tál. 8Próttomi Kvapka Palkó zvotiár drűgo právi. Té tó právi. ka da je on pred obiaké zvonio, sze je malo nazáj zgledno, je ednoga sztároga zsidóvá vido camplati na cv-zti próti farofi v-rokaj drzsécsi z- p'iátna nikso erdécso formo, kak eden velki tányér, kaksega szó goszpód dühóv- nik obri kosáré naisli. Kvapka je persze né doszta kebzüvao na tő delo, ár je sznen bio i veter nyerni je práh v-ocsí neszao — szamo tak z polojne pómli, ali priszégnoti bi sztpeo, ka je tak biló (pa ' ka Kvapka Palkó nescse lagati, tó vszi znájo.)Tóga sztároga zsidóvá szó drügi tüdi vidili. Sztári je bio, duge szejre viaszé je meo, püklavi vu plécsaj, v-rokaj je meo kak praszecsi tép zafrkocseno palico. Pri- biiékovom sztüdenci nyerni je veter doj vneszao krscsák i na glávi na szrédi je tak velko gólo temen meo, liki eden grbájn. Naj nevej, ka náj bode zsnyega — právi céhmester (on ga je vido tak brezi krscsáka) csi je né rávno táksi bio, kakmed cérkevnimi képami je Szvéti Peter. Rávno je szploj táksi bio, szamo li klü- csov je né drzsao v róki.Od Pribilékovoga sztíidenca szc je prék vzéo proti Stropov Stevana lucerni, gde ga je Krátkajova kujla krava, stera sze je tam pászla, stéla pejati, on jo je z-pali- i nus je né zadolo dvér

cov poJejao i od tisztoga mao tá krava (bár pítajte Krátkovo familiio) 14 stüc mlejka vszáki dén, pred tém je Bozsa miioscsa bila, csi je 4 dala.Na konci vészi je pítao rnlínarovo szliizs- benico, gdet.í trbej idti próti Lehűti Ona nyerni je pokázala, na stero je só po dobro szklácsenoj póti gór na brég. Zdaj sze tak vídi Erzsiki, ka je lejkar okóli gláve meo tüdi szvekel obrócs . . .Zagvüsno je né bio drüjgi, kak Szvéti Peter! V-tom niti né trbé dvojiti, ka nebi on bio ? Doszta je hodo on éti nig- da z Goszpon Jézusom. Vem je telko kio- nike osztaio éti za nyim, da i dneszdén Bóg zná zdaj zse kelko pokolény zná od nyegovi dél pripovedávati Ka je nígda mogócse biló, zakaj bi sze tákse zdaj pá né meló zgoditi ? Ód vüh do vüh je só glász, ka je nlébánusa szesztricski szám Bóg poszlao vu obiáka szpadája vrémeni z-plátna sátor nai sze ne namocsi. Szvé- toga Petra je poszlao dőli te szirotic varitel i obiamba.Preci je dobro slo zdaj Veroniki. Sztáré mamice szó záscale tesztó mésziti, po- gacse pecsti, mlécsno kaso kühati, mako- ve rétase pecsti i toj máloj prislekinyi nosziti. Edna edno, drüga drűgo. Plébá- cdpérati, eseresz 

| dnéva szó tak nagószti noszile z-lejpimi bélimi capami pokrite napnyene szklede od bógsi bók a szpecsenyá. Plébánus sze je né zadolo csiidüvati nad tóv hodbov.i — Lübléni goszpód dühovni pasztér, malo szladcseca szem prineszla Zvedili szmo, ka je mála szesztrica k-nyim pripelana, . tak szem szi míszliia, ka nyé prav szpád- ne eden zsmajni falájcsek. Né je bár kaj fájnoga, ali l;a premore szirornák, tiszto I z-szrdeá dá. Nase szrdcé je dobro goszp. dühovnik, ali inda je bőgnie je né ta ! nájjaksa, té tóvajszki mlínar jo je zsézs- i gao, tó je tó on tao, stero je né vkradno, na geheno valón. Szlobodno pogléd-■ nem edno malo tó angelico? Tak právi- jo, ka je jáko lépő sztvorjenyé?I Kai; bi nebi dopüszto dühovnik naj porédi prihájajo k nyé! Naj jo gládijo, küsiijejo. Nisterna ji je escse nógice szkiisiivala.Plébános sze vecskrát vkraj obrno, nai zsenszke nevídijo szkuz, stere szó sze nyerni v ocsáj zbíidile i póleg tóga sze nyerni je i düsnavészt zbüdíla, na öcsi je metao szám szebi:— Oh kak szem jász ete dobre liidí 1 za nácsise szpoznao. Na célom szvéti ne- I ga bógsi lüdi, kak szó glogovaricsarje! , Csiida, kak me radi májo!Okóli gyíizsine je prisla sztára Ádanics- ka, stera je pa do téga mao né doszta dala na nóvoga plébánosa i stera sze je od tisztoga mao, kak je nyénomi öcsi bráda zrászla, uprav pooblasztsena drzsá- la vtíkati sze vu cerkevne poszle.

— Goszpód dühovnik, deteti bi edno szkrb'enkinyo trbelo.Tó bi bogme trbelo, — odgovorí on i szi globoko zilehno —- ali da szem szirornák.— Ka bi bili sziromaski. Szirornák je te híídi, ár néma düse, oni pa májo. Goszpód dühovnik nevejo deteta obrav- návati, oblekávati, mujvati, cseszati, csisz- titi Jeszti nyerni kühati i dávati, naveke nemrejo pri skolniki na kosti bidti. Do- j má do mogli szi dati kühati. Tó jász . právim, ta sztára Ádanicska. Zvonár je ■ bár dober k-toini, ka bi hizso vréd meo, I rámao, ali táksi nimák ka razmi k-deteti?— isztina je. ali gde vzemetn jász tákso ? Gde? Hát né szem jász éti? Méné je escse Bóg za popővszko szakacsico 1 sztvőro, rávno za tóga volo, ka méné zse i niscse nede potvárjao i z-jezikom sze v- I méné potíkao.— Isztina je — ie pokésznics pravo I plébános — ali gde vzemem plácso? i Ádanicska szi je na kucste djála roké — tó naj nyájo düsa moja na náj dvá i na Bogá. Bóg mi povrné meszto nyih. Escse dnesz v-szlüzsbo sztópim i z-sze- bom prineszém szvojo poszódo tüdi.Dühovnik sze je vsze bole csiidüvao. Kai.a Urszinyi, steri je vsze csüo od plébánosa, je vküp pocso roké:— Adanicskojca? Tá sztára comperni- ca? Brezi plácse? No János, táksa csiida sze je escse né zgodíla v Glogovi. Ti szi eto lüdsztvo celó obajao.(Nadaljávanye pride.)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában, Muraszomhat. Felelős kiadó és szerkeszt j mint a Vend vidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay l Hariner) Nándor.


