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Gyermekgyilkos 
hadviselés
Az angolszász bombázók távozása 

„ tn. töltó'tollat talál*  egyik Pestmel- 
etti faluban egy fiúcska. Felvette a 

.óról a tollat, ki akarta csavarni 
■ -íjából. amint ez a töltőtollaknál 
szokásos. A toll felrobbant, a fiú hol- 
an maradt a helyszínen. Nyolcéves 

-.Ó..--Í halott! A tollat ugyanis, ép úgy, 
mint a töltőceruzákat és rongybabákat, 
amelyek robbanóanyaggal vannak 

egtöltv< és azt aki kézbe veszi, meg- 
li. az angolszász repülőgépekből 

dobálták le. Ledobálták azért, hogy
• ebük gyilkoljanak olyan nemzetek 
xatonái. amely fennen hirdeti magá- 
: . a kulturáltságot, a humanizmust!

Megborzad és mélységesen undoro- 
: k minden kuiturember ennek a gyer- 
nekgyilkos hadviselésnek hallatára.

• ’s. k megvetést érdemelnek ezek a
i.gybabások. kiközösítést az emberi 

arsadalmi közösségből. Hiszen tüd
őnk kell, hogy minden újságot oivasó 
- Inőtt ember ismer! rtár ezt a gyilko- 
ási rendszerüket és hozzá sem nyúl 

utcán heverő rongybabákhoz, töítő- 
to lakhoz • s ceruzákhoz, hanem azon-
• >>’ szól rendőrnek. csendőrnek, kato
nának és jelenti, hogy mit talált és 
mihez nem nyúlt hozzá. Csak a sze
gény kellően ki nem oktatott gyerek
eszi fel ezeket a „csalétkeket . tehát 
sak gyermekeket ölnek meg.
Hadviselés ez? Nem hadviselés! 

E- közönséges és a legaljasabb szán
dékos emberölés. Hadicsel ez'? Nem 

nadicsel! Hadicsel volt valamikor a 
rujafaló. de ezek a rongybabák semmi 

máshoz nem hasonlíthatók, mint a i 
rténelemben ismert heródesi gyér- ■ 

mekölés egyik módjához.
Vájjon milyen lehet — ha egy ál la- , 

. oan van — annak a gonosztevőnek j 
: klkiismerete, aki ezeket a rongy
babákat leszórja a levegőből abban 
a biztos tudatban, hogy ártatlan gyer-

-kék halálát okozza velük. Es ho- ! 
gyan. milyen ábrázattal mer majd a 
történelem ifélőszéke eié odaállni az. 
aki mindezekért felelős. Hiszen gaz
tettét egyetlen egy enyhítő körülmény
nyel sem mentheti.

Pedig elérkezik még az idő. amikor 
valakinek felelnie keli a rongybabákért. 

. dír.amitta! töltött toliakért és ceru
zákért. a nemzetközi hadijognak ilyen 
förtelmes megcsúfolásáért. Undorító a 
oombazás akkor is. amikor nem hadi- 
. élpontok ellen történik, amikor kór-; 
házak, munkásházak, békés polgárok ' 
családi tűzhelyei esnek áldozatul. De 
erre álszenteskedve, farizeus módon 
azt mondják: tévedés történt. De a 
rongybaba nem tévedés! Nem téve
désből készítették, nem tévedésből 
hajigálták le a repülőgépekről. Közön
séges gyilkosok visszataszítóan ember- . 
télén, megfontolt szándékú barbár • 
munkája ez. Olyan gyilkosok müve 1 
ez. akiknél kisebb bűnösök is meg- I 
értek az akasztófára.

£ előtt wlárdan ál!

Berlinből jelentik: A őz aniszlau 
körül elterülő területen a német és a 
magyar csapatok a Prut felső 'olyasa 
és a Dnyeszter között elhár.’k sikere
ket értek el. Ez arra vez^th z vissza, 
hogy a legutóbbi német és magyar 
hadműveletek során elért i-pr.yere- 
ségek az újonnan kivívott záróvona
lakat mélyen tagozottakká tett' ilyen
formán a bolsevisták sok llentáma- 
dásuk során erős páncélos -apatok
kal sem tudták megvr tr.i lábukat. .Mi
után ezeket az ellenlökéseike- szét

majd fölényesen visszaverték 
a bolsevisták ellentámadásait

Illetékes katonai helyről Hc-z.-ik Az 
előző hadijelentések szerin' a —...igyar 
katonai vezetőség ol 
hogy az orosz hadvezetés a n■ met 
és magyar csapatok lendületes táma
dása következtében azon <. rontsza- 
kaszon ránézve kényelmet’-~né váló 
helyzetet nagyobb erők be-. vesével 
kísérli meg tisztázni. Nagyobb bolse-
vista erőknek ez a vér*. : . o’ ?.d isa
tényleg bekövetkezett, ezt

az ellentámadást
azonban a magyar csapat < • •• i .. . -nye-
sen visszaverték. Ezek E-. . ok fé-
nyesen igazolják azt ho_; ám.idó
szellemben nevelt magyar csapatok
az időlegesen kapott védet ?.da-
tol ép oiy kiválóan oldják mint
a támadást. Hogy milyen erős volt
az orosz ellentámadás és mióyen nagy

Az újabb vasúti korlátozások következtében 
csak két vonatpár maradt meg

Szombathely és Muraszombat főzött
Alig néhány hete, hogy megszün

tették a Muraszombatból Szombathely
re reggel és a Szombathelyre1 illetve 
Körmendről) Muraszombatba délután 
induló vonatokat, a MÁV kocsipark
jának nagyobbfoku katonai igénybe
vétele máris újabb korlátozásokat tett 
szükségessé a Muravidéke: érintő 
vonalszak aszón is. Az újabb korláto
zás a már megszüntetett vonatokon 
kívül megszünteti a Körmendről Mura
szombatba 6 óra 55 perckor induló 
vonatot és a Muraszombatból 13 óra 
35 perckor közvetlenül Sze—bathely
re induló vonatot.

A két említett vonat közíekec sé- 
nek megszűnése rendkívül megnehe

verték. drágán megfizetett balsikernek 
lehet mondani azt a kísérletüket, hogy 
az újonnan alakul! ném- t-magyar elő
teret a Kárpátok területére beszorítsák, 
vagy c yen álszakitsák. Az élcsapa
tok után nyomuló német és magyar 
csapatok hétfőn több ponton újabb 
terűi-let nyertek és ezzel tovább épí
tették állásaikat. A Kolemeátó! Sz'a- 
niszlau leié haladó összekötő ut men
tén legalább három szovjet tövész- 
ezredet teljesen felmorzsoltak

/

sulyt helyezett a szovjet u magyar tá
madó- minden áron való megállításá
ra. bízó.nyitja

a kilőtt nehéz harcikocsik igen
nagy száma.

Az utóbbi napok harcaiból különösen 
kiemelkedik a magyar rohamtú ség 
sikeres működése. Az egyik roham- 
tüzérütegünk mindjárt az első beve
téskor, tehát tűzkeresztsége napján 
kilőtt egy orosz nehéz harcikocsi!, 
négy lö "get, igen sok tüzfegyvercso- 
poriot és csak halottakban körülbelül 
7—éOű főnyi vesztéseget okozott az 
ellenségnek anélkül, hogy saját maga 
említésre méltó veszteséget szenvedett 
volna. A magyar katona egyéni harc- 
rater mettségét mutatja

Agárdi örvezető 
teljesítménye, aki néhány emberével 
három iöveget és három gépkocsit 
zsákmányolt.

zíti és kényelmetlenné ieszi ugyan 
az utazási a muravidékiek számára, 
miatta

panaszkodni azonban nincs joga 
senkinek,

mert a honvédelmi szükség minden 
egyéni kényelemnél előbbrevalő. 
Szombathellyel és a fővárossal igy is 
megmaradt az összeköttetésünk, ha 
nehézkesebb is lesz a jövőben az 
utazás.

Aki Muraszombatból indul a fővá
rosba. annak helyzete továbbra is 
egyszerű maradt, hiszen az esti köz

vetlen vonat ezután is közlekedik. 
Visszautazni már nehezebb.

Azt tanácsoljuk
olvasóinknak, hogy Budap síről indul
janak délután a Székesiehérváron át 
Szombathelyig közlekedő gyorsvonat
tal. . z éjszakát töltsék Szombathelyen 
ahonnét hajnali 4 órakor jó vonat 
indul Muraszombat felé. Így még min
dig meg lehet fordulni Budapestről 
két éjszaka és egy nappal alatt, mint 
eddig is lehetett.

Nem tudjuk, hogy az Állr —vasutak 
Kazg.:-.lóságát milyen szempontok ve
zetik a vonatkorlátozásoknál, igy nem. 
is fájhatjuk azt az intézkedést amely 
éppen a hajnali és az esti vonatokat 
hág la meg, azzm pedig tisztában 
■ y ' hogy a mai íelyzetben nem 
t ■' thr túr k . rra, hogi két ' onatpár- 
nál több közlekedjék. Muraszombat 
és Szombathely között.

A két vonatpárral is meg kell 
elégednünk,

olyan or osztás bar. is. amilyennel in
dulnak. lehetséges nk tartanánk azon
ban ennek a két vonatnak - z uj be- 
osztását így például örömmel látnánk, 
ha a Muraszombatból hajnalban in
duló vonatot egy érával korábban 
indítanák és így az közvetlen össze- 
kötte’est kr.pm Szombathelyről 
Buaapest felé fél 6 órakor induló se- 
'•?s illetve Székesfehérvártól, gyors
vonalhoz. Visszafelé pedig az este 
19 óra 50 perckor Szombathelyről 
induló vonatot 22 órakor indítanák, 
iny az', elérné a Búd. uest felöl érkező 
sebesvonat.

Biztosak vagyunk benne, hogy az 
illetékesek is foglalkoznak az össze
köttetés megjavításénak lehetőségei
vel és ha ez módjukban áll. meg is 
könnyítik a .muravidékiek utazását.

Béri; Ntás Itambathan
Muraszombatban május 8-án diíté- 

ria oltás lesz a két éves gyermekek 
részére. Az oltás hc-lve: az elemi is
kola, ideje: délután 2 óra. — Azt a 
szülőt, aki nem viszi I gyermekét be- 
oltafni, szigorúan megbüntetik.

Április 34*étöt  este £10 
őraMor keU elsötétíteni

A honvéoelmi miniszter múlt va
sárnap megjelent rendelete szerint ápri
lis 24-tői 30-ig a légoltalmi elsötétítést 
21 óra 30 perckor kell végrehajtani. 
Az e’isöíétités hajnali öt óráig tart. Az 
elsötétítés időpontja előtt bekövetkező 
légitámadás, vagy zavaró repülés ese
tén a teijes elsötétítést azonnal végre 
kei! hajtani. * i

— Magyarország vallási megosz
lása ez: Római kaiolikus 8,073.751. 
o5.1 c/0, görög katolikus 1,701.559. 
11.6 °/o. görög keleii 559.962, 3.8 %. 
református 2.785.782. 19.0 %, evan-

i gélikus 729.289, 5.0 %. unitárius 57.- 
912. 0.4 °?o. baptista 36.421, 0.25 %, 
izraelita 724.307, 4.9 o/°, egyéb 1.543, 
0.0 0 o. nincs felekezete 7.593. 0.Ó %, 
ismeretlen 1.623, 0.0 °/o.
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Baky államtitkár felhívása a keresztény társadalomhoz: 

tegyünk feljelentést, ha megtudok, 
hogy valaki :<üátsza a zsidó ellenes 

rend erezessket
Újabb fontos kormányintézkedések a zsidókérdés megoldásúra

Budapestről jelentik: A kereskedel
mi miniszter elrendelte, hogy az ösz- 
sz- s zsidó üzleteket be keli zárni és 
a bennük lévő felszerelést zár alá 
kell venni.

A zsidó üzletek átadásáról külön 
intézkedés történik

A zsidó tulajdonban lévő radír-,.ot 
a Hatóságok elkobozzak es igénybe 
veszik. Ugj- n. z a sors vár azokia a 
rádiókra is, amelyek 1944, március 
22 után kerültek akármilyen címen 
(vásárlás, ajándékozás) Keresztény 
tulajdonba.

Kormányrendelet jelent meg. amely 
szerint minden vállalat köteles zsidó 
aika'mazutinit elbocsátani. Az alkal
mazottak elbocsátásának gyors ütem-

Tilos a „nagyméltóságu, méltóságos, 
nagyságos és tekintetes4* a vármegyei és

községi
Vitéz Endre a jszló belügyi állam

titkár aláírásával belügyrrrniszteii ren
delet jelen' meg a vármegyei és Köz
ségi ügyvit •! teherre ■.Tc’sitése fedek- - 
ben. A rendelet szerint az ügyintézés
ből ki keli küszöbölni minden olyan 
mozzar, ■ 2. amelynek az ügyek meg
felelő vitele szempontjából különös 
jelentősége nincsen. Előírja a rende
let a rövidítéseket, az iktatás egyszerű
sítését. a felesleges munka mellőzését 
Az írásbeli ügyintézésnél minden feh s- 
ieges címzést (nagymé’tóságu. méitó- 
sagos, nagyságos, tekint les.) és min
den felesleges udvariassági szolásfor- 
mát kerülni kell. Ezt a szabályt a jövő
ben a legszigorúbban be kell tartani, 
a címzéseket es az udvariassági szólás
formákat el kell hagyni.

Szokás volt eddig, hogy a főszolga
bíró az általa kiadandó határozáso
kat, idézéseket és egyéb felhívásokat 
a községi jegyzővel készítteti eí, vagy 
pedig határozatait egy példányban

LEVENTEÉLET
A szülő, a levente és a honvédség

Gyönyörű napsütéses tavaszi dél
után sétám a muraszombati levente 
gyakorlótér felé vili. A pálya egész 
hosszában és szélességében figyel
mes arcú leventek csoportosulnak 
parancsnokaik köré és amint ezeket 
a jövő reménységét jelentő katonákat 
nézegetem, önkéntelenül is eszembe 
jut. hogy vájjon tudják-e a szülők, miért 
kell és miért érdemes leventézni?

Az elsőre a válasz egyszerű. Leven
tézni a gyereknek a saját és a Haza 
érdekében kell. Saját érdekében azért, 
hogy ha majd katonai szolgálatra 
vonul az ottani rend és fegyelem 
ne érje váratlanul, a katonás szel
lem ne fájjon neki, hanem ezeket 
mint természetes dolgokat, könnyen 
vegye. Ezzel magának testi é.s lelki 
hasznot szerez, elöljáróinak pedig meg
becsülését érdemli ki.

A Haza érdeke, hogy minden pol
gára talpig katona és talpig ember 
legyen, mert csak igy tudja köteles
ségét teljesíteni embertársaival és 
Hazájával szemben.

A másodikra a váiasz még köny- 
nyebb. Sokszor látja és hallja az em
ber. hogy a szülők és a munkaadók 
durva kirohanásukkal Isten káromlás
sal engedik, vagy egyáltalán nem 

ben kell megtörténnie.
Nemzsidókat is bejelentési Kötele

zettség terhei, ha zsidó tulajdoni bár
milyen cirrn n őrizetben tartana*.  Az 
ajándékba. vagy megőrzésre útv- tt 
vagyontárgyak is bejei; nlendő*..

Keresztényeknek internálás terhe 
mi llett tilos zsidó vagyontárgyat cián

elfogadni, vagy megőrzésre dékban
átvenni.

Bak\ László belügyi államtitkár fel
hívta a keresztény társadalmat, hogy 
segítse a hatóságokat a zsidók ellen 
hozott intézkedések végrehajtásában. 
Ha például valaki megtudja, hogy 
egyik, vagy másik zsidó megpróbálja 
kijátszani a rendieteket, azonnal te
gyen feljelentést ellene a hatóságoknak 

iratokon
<:d; ■. ki és a községekre hárul a sok
szorosítás feladata Az ilyesmit azon- 
r •: meg kell szüntetni. Minden ható
ság maga végezze el az ügy intézésé
vel kapcsolatos összes Írásbeli tenni
valói:-:.;. Szabályozza a rendelet a 
sürgető jelzésű iratok kezelését és ki
mondja. hogy azonnal végrehajtó intéz
kedéseket távbeszélő, vagy távíró fel
használásával kell megtenni. A köz
ségi ügyintézésnél is könnyítést ir elő 
a rendelet. A feleslegesnek mutatkozó 
kísérő jelentések aló! mentesiti a jegy 
zőket s ugyancsak feleslegesnek minő
siti a levente ifjak származásának 
igazolásánál eddig követett anyakönyvi 
gyakorlatot

A községi adminisztráció) különféle 
eljárásait is egyszerűsíti a rendelet s 
általában a felügyeleti hatóságok kö
telességévé teszi, hogy a maguk hatás
körében is mindent kövessenek el az 
ügyintézés egyszerűsítésére s a feles
leges munkák kiküszöbölésére.

engedik a leventéket foglalkozásra.
■ Vajon eszükbe jut-e ilyenkor saját 
katona életük? Nem lett volna-e jó. 
ha valaki már kiskorukban tanitgatta 
volna őket a katona életre? Mennyi
vel könnyebben ment volna a puska 
fogás es mennyivel hamarább tanul-

I ták volna meg a puska, a géppuska. 
• és a többi boszorkányos katona fegy- 
I verek alkatrészeit Vallják be maguk- 
; nakc őszintén, hányszor nem kaplak 
‘ kim nőt, mert felszerelésüket nem tud- 
! ták rendbe tartani, vagy mert a fegy
verük kezelését nem ismerték eléggé.

■ Vájjon ugyan ezt akarják a gyerekeik- 
: kel is? Valószínűleg nem !

Minden levente minősítve van és 
ezt a minősítést a levente parancs
nokság elküldi az illetékes honvéd 
parancsnoksághoz, mihelyt a levente 
katonai szolgálatra vonult be. Hogyan 
fogadnának a munkaadók vagy szü
lők egy olyan segédet vagy cselédet 
akinek a bizonyítványából látni, hogy 
hitvány ember? Éppen igy van ez a 
katonaságnál is! Akinél látják, hogy 
szorgalmas és törekvő levente volt, 
annak az élete a katonaságnál is 
könnyű lesz. Bevonuláskor jobb ruhát 
kap, már a kiképzés alatt kimenőt, 
szolgálat mentes időben eltávozást.

... < hírek >••••
_ A. muraszombati népiskolai 

l tanulók a magyar repülésért. Az 
állami népisktTbe:t a ..Horthy Miklós 
.Nemzeti Repül > ra való önkén
tes adakozás dacára a rövidített iskola
évnek. még a tavalyinál is szebb 
erccménnyel zárult. Az iskola a múlt 
évi 32 5s lJ-ös eredménnyel szemben, 
melyért tankét, főigazgatói köszönetét 

' kapott és m Hlyei a tankerületben az 
állami é« községi .--.koiak közül Nagy? 
kanizsa Keszthely és Zalaegerszeg 
után az előkel • m-gyedik helyet fog- 

: lalta el, az idén lL<nO P-‘ adakoztak 
a nemes célra megtal aritott fiilé eik- 
ből a muraszombat-. iskolásgyermekek. 
Büszkék lehető.':'; ermekrinkre. akik 
apró, de nekik ■>'.yan súlyos lemondá
sok árán megtakarított filléreikkel 

■ ilyen szó11 összeggé 1 járultak hozzá 
hazájuk védelméhez.

— A Muraszombati Kereskedel
mi Alkalmazottak Egyesülete május 
3-án. szerdán este < órai kezdettel 
kivánsághangvmsenyt rendez a \ á- . 
rosi Moziban a bombakárosultak és 
a járási bajtársi szolgálat javára. A ki- 
vánsághangversery iránt máris nagy ér
deklődés mutatkozik Muraszombatban.

— Muraszombatban megkezdő
dött már a gépkocsivezető tanfo
lyam, érdeklődők azonban jelentkez
hetnek még a T.u:k-téle vendéglőben.
Bawtotáe paiite*

Sziikirf mekie • -.br..-„-.-, mr:--.-:áía jeiko . 
dobi te szamo pr. meri. TI S ÁR \ iN'. ... 
:zdolová:eo szirki" mékeo. Muraszombat, 
Csekész utc í S.

— Fiimelőadás a Bajtársi Szol
gálat javara. A Muraszombati Vá
rosi Mozi szombaton, vasárnap és 
hétfőn este az első nagy magyar tör- 

i ténelmi filmet, a Rákóczi Nótáját 
játsza. A film amelyre a fejlődő ma
gyar filmgyártás méltán lehet büszke, 
11. Rákóczi Ferenc szabadságharcá
nak idejében játszódik le. A törté
nelmi események Rákóczi daliás tiszt
je és egy szabadsághős nemes-leány 
szerelme köré szőtt mesében eleve- 
iendnek meg benne. Tábori jelentek 
közben látjuk és halljuk a 
legnagyszerűbb magyar daliam, a 
Rákóczi Induló születését. Az indulót 
remek zenekar játsza és a forró, for
radalmi dallam magával ragadja a 
film vége felé nem csak a film 
elején kissé döcögő, de mindig iz
galmasabb cselekményt, hanem a 
nézőt is. — A Rákóczi Nó
táját érdemes megnézni, e sorok 
Írója, aki már látta a filmet, nyugod
tan meri ajánlani mindenkinek. A 
szombati két előadás, a délután 5 
órai és az este fél S órai teljes be- 
vételét nemes gesztussal a Muraszom
bati Járási Bajtársi szolgálat javára 
ajánlotta fel a Városi Mozi engedé
lyese. őzv. Szikoray Józseiné. Ezért 
hívjuk lei a figyelmet e hasábokon 

I is a filmre, különösen a szombati 
két előadásra. A legkevesebb ugya- 

i nis. amit a Bajtársi Szolgálatért tehe
tünk, hogv szombaton nézzük meg

• a filmet és igy szórakozásunkkal jót 
' is teszünk. 1 ermészetesen a szombati 
előadások is rendes helyárak mellett 

j tekinthetők meg.

teljes szabadságot élvezhet, szolga 
munkákat pedig (tisztogatás, súrolás

I stb.) nem végeztetnek vele.
És ti szülők, ha a honvédségtől 

fiatok számára valami kedvezményt 
kértek, akkor ne feledjétek, hogy kéré
setek meghallgatásánál fiatok jó vagy 
rossz levente minősítése fontos lesz.

A leventemunka folyik tovább, ve
zényszavak röpködnek és nyomában 

1 az uj magyar szellem készül a szebb 
' magyar jövőt kiépíteni.

Városi Mozi
Április 29-én. szombaton 17 é.s 19. :

30-án. vasárnap li.15. 15. 17 és 19.30 
Május 1. hétfőn 19..A'

Az első rr.i'liós magyar film :

Rákóczi nótája
Sárdy János. Tolnay Klári, Abonyi Géza 
Csortos Gyula, Déri Sári, Tompa Pufi stb

Május 4-én. csütörtökön 1/ és 19.30 
5-én. pénteken 19.30 c.

A forradalom grófja 
Izgalmas, lüktető film a francia iorradalorr 

vérfürdő*  idejéből.
AMADEO NAZZAR1 és LUISA FERIDA

MURASZOM8AT FŐJEGYZŐJE 
ERÉLYES HANGON FIGYEL.MEZ
TETTE A KÖZÖNSÉGEI’, HOGY 

LÉGIRIADÓ ALA'iT TELJESÍTSE 
A RENDELETEK ÁLLAL ELŐIRT 

KÖTELESSÉGÉT
Mórocz Imre, Muraszombat nagy

község főjegyzője a hét elején erélyes 
felhívásban figyelmeztette a község 
közönségét, hogy légiriadó aiatt telje
sítse a hatóságok, illetve a rendeleter. 
által meghatározott kötelességeit. A 
főjegyző bevezetőjében megállapította, 
hogy riadó alatt sokan bámészkodnak 
a kapu előtt, vagy az udvaron, külö
nösen akkor nő nagyra a kíváncsis
kodók száma, ha motorzugás hallat
szik. Ilyenkor csoportosan bámészkoc- 
ne.k az emberek, nem számolva az
zal. hogy magatartásukkal nem csalt 
a hatóság rendelkezését szegik meg 
hanem veszélynek is teszik ki magu
kat. — A vendéglők és kávéháza*.  
közönsége riadó alatt nyugodtan lob- 
tatja szórakozását, általában óvóhelyre 
senki sem megy. — Az elsötétítés 
körül is sok hiba mutatkozik. Nagyon 
sokan csak az utca felöl sötétítenek 
el jól. az udvarra engednek tényt 
kiszivárogni.

A főjegyző ezért ismételten figyel
meztette a lakosságot kötelezettségei
re és szigorú ellenőrzést helyezett ki
látásba.

A légoltalmi intézkedések pontos 
megtartására szükség is van, mert ha 
Muraszombat ellen szervezett légitá
madásra nem is kell számítanunk, le- 
giharc bármikor kialakulhat a község 
felett és a gépfegyvergolyók és repesz- 
darabok sok szerencsétlenséget okoz
hatnak.

— Szinelöadás Alsómarácon. Alsó- 
marác leventéi vasárnap délután mű
kedvelő szinelőadást rendeznek. Elő
adásra kerülnek a „Cigány a biró előtt”. 
..Hogyan fogadjuk a munkából haza
térő apát”, „Mihály meg a vasút” és 
„Törvényes a csók" cimü vígjátékok. 
Az előadást Káhr Károly udvarán 
(Szárazhegy) rendezik. Az előadás 
tiszta jövedelmét a bombakárosultak 
javára fordítják.

9z IpapiEStülBt közleményei
Testületünk „Cséplő és Vetőmag- 

tisztitó Gépkezelői" tanfolyamot ren
dez, felhívjuk az érdekelteket, hogy 
sürgősen jelentkezzenek az ipartestü
let irodájában. Tandíj: 45.— pengő.

Testületünk önkéntes adományokat 
gyűjt a bombakárosult iparosok fel
segélyezésére, úgy érezzük, hogy nem 
kell hangsúlyoznunk, hogy ez a köl
csönös segély nyújtás minden ma
gyar kézmüvesiparosnak erkölcsi kö
telessége. Ezért felkérjük keresztény 
iparos tagjainkat, hogy adományaiba 
sürgősen az iparteslülelhez eljutatn: 
szíveskedjenek.

Kiutalás: Lószőrvászon. vatelin, 
cérna, vargafonál.
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Csiszár
Csiszár S.—Kővári 

Gamauí 1:0, Niselvicer— 
1:0. Gyergyék l eigl 1:0.

Vas vármegye sakkbajnoka 
lett a Mura SE csapata

Az elmúlt vasárnap a Mura SE 
sakkcsapata Vas vármegye sakkbaj
nokságának döntőmérkőzésein szere
pelt. A muraszombati sakkozók elő
ször megyei versenytársukat, a Szom
bathelyi Baross Kör csapatát győzték 
|e 6:0 arányban, utána pedig Kőszeg 
csapatát 5:1 arányban. A szombathe
lyiek ellen a legjobb muraszombati 
csapat állott ki. a kőszegiek ellen — 
mivel ez a mérkőzés már nem volt 
döntőíontosságu — két fiatalt is szere
peltettek a csapatban.

Az eredmények a következők:
Mura SE Szombathelyi Baross Sz. 

6:0
|)r l.ipai—Lepossa 1:0, Dr. Ncrncez 
Zsitkovszky 1:0, ( siszár I. Kavec 

1:0, Csiszár L. Dancs 1:0, Csiszár S.
Kokas 1:0. Keréc—l uszek 1:0.

Mura Kőszegi Ev. Ifj. Egylet 5:1
(siszár I.—Kelemen 1:0, 

I..— Kövesi 1:0, 
0:1, Keréc 
Koezor

1. zt megelőzőleg már játszott a Ba
ross Egylet a kőszegi .evangélikus ll- 
jusági Egylettel és az eredmény 572: 
7? volt a líaioss jíiváia. Ezt megelu- 
z.olei; peiln; , | ko:,Z.eet és SZ< illll >.'lt 
helyi egye .illetek kozott k< >1 lliérk<

olt lueKek .'ll.’lpj.lll az eliihli Illeg 
lieyeZett kel egyesület jutott a doil 
lobé, a t<*l>l,i  pedig kiesett

A fentiek alapján a döntő amely 
Vas vármegye döntőjének számit, a 
következőkép alakult :

1.
2.
3.
A 

leli döntőbe kerül, ahol ezeken kívül 
részt vesz a zalaegerszegi csoport 
első 2 helyezettje, előreláthatólag: 
t sáktornya és Zalaegerszeg (esetleg 
Nagykanizsa). A döntőbe már bele
számít a 6 :0-ás eredményünk is.

Mura 11 pont
Baross 5 */a  pont
Kőszegi Ev. líj. Egylet 1 '/a pont, 
döntő 2 első helyezettje a kerü-

Szálast Ferenc 
Muraszombatban

Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes 
Párt országos vezére április 22-én. 
szombaton délelőtt megjelent a Nyi
laskeresztes Párt muraszombati helyi
ségében. A nyilasvezér muraszombati 
látogatása a nyilaskeresztesek köré
ben aránylag nagy érdeklődést keltett. 
Muraszombatból és néhány környező 
községből halgatták meg beszédét. Szá
lasi Ferenc pártja célkitűzéseinek vázo
lása után hangsúlyozta, hogy ma a nyi
laskereszteseknek is kötelességük őr
ködni a termelés folyamatosságán és 
a belső rend szilárdságán.

Muraszombatból felszólalt Kercsmár 
József járásvezető és Máthisz Alajos, 
rajtuk kívül Urbanovits Ottó nyilas 
megyevezető mondott rövid beszédet. 
Mester János szombathelyi járásvezető 
nyilas dalokat adott elő.

A nyilaskeresztes gyűlés végén Szá
lasi Ferenc koszorút helyezett el az 
országzászló előtt, majd gépkocsin 
továbbutazott Csáktornyára.

Sopronban a zsidók újabban 
cseléd helyett „ápolónőt" jelentenek 
be, hogy kijátszók a kormány rende
letét. A hatóságok felfigyeltek rájuk

„SÜBOHIÜ rum és iikőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

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

Megrongálták a távbeszélő vonalat 
Muraszombat és Battyánfalva között

Előfordult, hogy f. hó 23-ról 21-re 
éjjel. Muraszombat és Battyánfalva 
között húzódó katonai távbeszélő vona
lat ismeretlen tettesek elvágták és 20 
m. hosszú vezetéket abból elvittek.

Felhívom a lakoság figyelmét, hogy 
ezen ténykedés nem csak kincstári

—

Óvd a gyermekedet talált játékoktól!
Olasz földön történt. Apró három- | bádog I f elírás is van rajta. Vájjon 

négyéves gyermekek játszottak egy 
falu pázsitos mezején. Örültek a gyö
nyörű napsütéses reggelnek, — hiszen 

. szegények az egész éjszakái nyirkos 
óvóhelyen töltötték. Mint színes lep
kék ugráltak, táncoltak a harmatos 
fűben, egymást kergetve. Örvendezve 
csipogták a szép dallamos olasz nyel
vet. midőn az egyik aranyszőke tün
dérke fényes tárgyat pillantott meg a 
fű között. Odaszaladt, felvette és kí
váncsian nézegette, kis piskóta ujjai
val forgatta, csavargatta. Hiszen ez 
apukáé! Biztosan ő vesztette el! Ez
zel szokott írni a papírra gondolta 
a kis ártatlanság. Máris futott vele, 
<>ridve a meglakilt töltőtollnak. Anyu 
kám 1 Szép Anyukám! hívta szá 

' ladva edrs ausjal midőn apró kis la 
bili eip kiálló kulim lliégbollottak 
I ompa lobbanás, ( hlarob.ino édes 
anyja eszel vesztve kapta lel ájult kis 
gyermekét, kiabálva segítségért. Bér
cekkel előbb még ragyogó kis szemeit 
az orvosok már megmenteni nem tud
ták. Jobb kezecskéjének három ujját 
amputálni kellett.

Az anyán az őrültség tört ki, a csa
lád reménysége, féltve őrzött szép kis 
tündérkéje szárnyaszegetten feküdt. 
Kis fejét aranyglória vette körül. Sze- 
mecskéire az örök sötétség borult.

NyugatEurópában, hol az ellensé
ges repülők éjjel-nappal óvóhelyre 
kényszerítik a lakosságot,

számtalan hasonló gyermektragé
dia játszódott le.

Az egyik falucska patakjában papir- 
hajókkal játszottak az örökké vidám, 
veszedelmet nem ismerő gyermekek. 
Almaik a végtelen tenger buvárhajóit 
keresték, midőn a 6 éves kis Kurt 
egy cipőpasztához hasonló fémdobozt 
vett észre a parton feküdni. Örömmel 
nyúl feléje, felveszi és kis kezeivel 
igyekszik kinyitni. Örömét a robbanás 
fagyasztja ajkára. Mindkét kezefeje 
véres husdarabokká esik széjjel.

Egy gyárimunkásnő szapora léptek
kel igyekezett a városba munkahe
lyére. Ma reggel kissé elkésett. Ott
hon is sok volt a dolga, kora hajnal
ban gyermekei ruháit mosta. Útköz
ben egy jálékbabát vesz észre a friss 

i harmatos fűben feküdni. Egy pillanatra 
j megtorpan és arra gondol, hogy mi
lyen jó lesz ez a kis Lujzikának. Si- 

| etve emeli fel — majd menésközben 
nézegeti, tapogatja. Gondolataiban már 

■ kisleányát látja vele játszeni, midőn 
: egy tompa robbanás hangos sikolyba 
| fojtotta örömét.

Véresen fekve találtak rá néhány 
óra múlva. A talált baba kioltotta ne- 

I mes életét.
Egy juhászbojtár legeltetés közben 

rátalál egy fénylő palackra. Leült ve
le az erdő szélére nézegeti, vizsgál- 
gatja. Hiszen ez nem üveg, hanem

anyag rongálása és eltulajdonítása 
csupán, hanem haza és nemzetelle
nes cselekedet is, mely rögtön bírás
kodást von maga után. Tehát még 
pajkosságból is ilyen cselekmények
től tartózkodjék. — Álloniásparancs- 
nokság.

! mi lehet benne? Ily gondolatok sür
getik a fémpalack felnyitására. Csa
vargatja a palack nyakát, midőn az 
kezei között felrobban, kezeit, jobb
karját és mellét számtalun szilánk 
járja át.

Mire rátaláltuk, holtan feküdt vértől 
átitatott tarisznyáján. Árván maradi 
puli kutyája hozta oda a segítő em
bereket, — de már későn.

Tovább nem sorolom fel azt a sok
sok szomorú esetet, amelyek ebben 
a borzalmas világégésben nap, mint 
nap lejátszódnak. Szolgáljanak a fent 
•■mlitelt esetek intő példaként minden- 

i ki részére.
I.egyimk lésen ! < ívjuk egymást ha

sonló tragédiáktól. teíjCSSZuk leplen 
n1, omon

Vigv.azZ magadra, vigva/z gver 
iiK'kcidrc ! IN<*  nviilj semmiféle 
tárgyhoz, ami a löidöit fekszik! 
Gyermekeidet pedig ne hagyd 
egyedül, oktasd naponta, hogy ne 
nyúljon semmihez, legyen az bár
milyen tárgy !
Az ilyen talált gyanús tárgyakat 

őriztessük és azonnal jelentsük be a 
rendőrségnek, csendőrségnek, vagy 
hatóságnak.

Ma játékbabát, töltőtollat, fémpaiac- 
kokat, dobozokat, pénztárcákat és 
egyéb tárgyakat, holnap használati 
cikkeket fognak hasonló gyilkoló cél
ból ledobálni. Találtak már mérgezett 
szappant, amelyet a mérgezett cso
koládé. cukorkák és egyéb tetszetős 
kivitelben gyártott, mérgezett anyagok 
követhetnek.

Legyünk résen !
Ellenségeink nem válogatnak a pusz

tító eszközökben.
Örök szégyene marad korunknak, 

hogy akadtak magukat kultur népek
nek nevező hadviselő államok, ame
lyek a legelvetemültebb módon és a 
legaljasabb gyávasággal gyilkolnak, 
pusztítanak ártatlan embereket, nőket 
és gyermekeket.

Résen leszünk! I örsrök Karoly.

Újabb halálos 
muraközt csempészés

A magyar-német határon újabb 
halálos végű csempészési kísérlet tör
tént. A muraközi határrészen Zala- 
bárdosnál a hétvezéri határvadászok 
járőre észrevette, hogy egy nagyobb 
társaság közelit az erdőben a határ 
leié. Azonnal oda irányította lépteit 
és nyolc férfit pillantott meg néhány 
láda, zsák és demizson körül. De a 
csempészek is észrevették a járőrt és 
árujukat otthagyva, futásnak eredtek. 
A járőr szabályszerű háromszori ma
gyar és horvát nyelvű felszólítása után 
fegyverét használta és az egyik csem
pészt. Horvatics József farkashegyi 
lakost eltalálta. A golyó a hátgerinc 
mellett hatolt be és a mellen át ment 
ki, azonnali halált okozott. A lövésre 
két társa megállt, ezeket a járőr el
fogta, a többiek elmenekültek.

Mint az elfogott csempészek kihal- 
gatásakor kiderült, az árú — négy 25 
kilós láda zsir, 80 kiló finomliszt, 50 
liter pálinka, 10 liter tökmagolaj — 
nem is az övék volt, ők csak fejen-

HÍREK MINDENFELŐL
i. — Hitler vezér és kancellár április 
I 20-án töltötte be ötvenötödik életévét. 
I — A német birodalom vezérét a
Kormányzó Ur és Szlójay miniszter
elnök táviratban üdvözölték.

— A magyar Nemzeti Színház is 
uj igazgatót kap Németh Antal dr. 
helyett az őrségváltás következtében.

— A magyar rádió hirszerkesztő- 
ségének élére vitéz Béry László jobb- 

i oldali újságíró került. Vitéz Béry 
László Vas megyében kezdte pálva- 

< futását.
— Szombathely határában vasár

nap légiharc volt.
— Nagykanizsán kitiltották a zsi

dókat az Ipartestület és az Iparoskor 
helyiségeiből.

— Győrben közel négyezer ember 
lett hajléktalan a bombatámadások 
következtében. A hajléktalanokat zsi
dóktól igénybevett lukasokba helyez- 

i lék el.
j — Szombathelyen 5 személyt meg- 
; büntettek, mert nem visellek zsidó- 
‘ csillagot.

Gyomorbajos! - Vesebajos!
TARTSON IVÓKÚRÁT

A természetes s z é n s a v u s

PETÁNCI
GYÓGYVÍZ 
ÜDÍT — GYÓGYÍT 

Főraktár: MURASZOMBAT 
TELEFON 68.

— Amerikai jelentés szerint az 
USA hadseregében minden tizedik 
katona néger.

— Svédország nyugati partvidékén 
nagy hadgyakorlatot tartottak.

— Portugál hírek szerint újabb 
Roosevelt Churchill találkozó készül.

— Anglia és Svédország között 
megszűnt a repülőforgalom.

— Londonban szlovák nemzeti ta
nács alakult, amely határozott állási 
foglalt Benes ellen.

— Londonban mintegy 1.300 vonat
vezető és kalauz strájkba lépett a 
nyári menetrend miatt.

— Az Egyesült Államokban né
hány német hadifoglyot kenyérre és 
vízre ítéltek, mert nem voltak hajlan
dók dolgoznia Führer születésnapján. 

Erdélyben lenyészjuhokat oszla
nak ki.

Eszak-Oluszországban a parti
zánokat halállal büntetik.

ként 50 pengőt kaptak volna meg
bízóiktól, ha az árukat a határra el
viszik és ott a Németországból érte 
jövő és rézgálicot hozó csempészek
nek átadják. A szerencsétlen csem
pész, aki ötgyermekes családapa, te
hát 50 pengőért áldozta fel életét. 
Érdekes, hogy a 100 kiló zsir a négy 
ládában Zalaegerszegen lett feladva 
és vasúton érkezett Csáktornyára. Á 
csempészés szálai tehát messzebbre 
nyúlnak. Az eljárás a megbízók ellen 
is megindul. Á vizsgálat egyébként 
máris kiderítette, hogy a fegyverhasz
nálat jogos volt.

Az esettel kapcsolatban említésre 
méltó még, hogy e vidéken egy hó
nap óta ez már a harmadik halálos 
kimenetelű csempészés. Alig egy hete 
a német határőrök lőttek agyon egy 
német csempészt, akit szivén talált a 
golyó a magyar határ közelében, azt 
megelőzően pedig, mint jelentettük, 
március közepén a magyar határvadá
szok lőttek agyon egy csempészt 
Határőrsnél. A csempészés ennek 
ellenére sem akar alábbhagyni.
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közgazdaság 
Hogyan építse a gazda takarmányai lója P

Irta : F.RNISA EMIL Mezővár
Silozhatunk silókukoricái. < ul orcik- 

rot. kukoricaszárat, répafe <1. csata
mádét. Legtöbb takarmányt az c meri- 
kai silócsa'iamádé ad. ha idejében el
vetjük és alája alaposan .rágyázunk. 
Silózhatunk ta\ asszal is őr ikevcrékel. 
ez ugyan nem adakkoie (niru-get. <le 
emészthető fehéijetmtal'.i i nagyobb 
lesz. Előnye a tavas: i silozásnak. 
hogy amikoi mások sz.ívaz nyár végé,i 
már szénái ételnek, a sil< gazda mér. 
zöldet tud etetni a sil. ból Ilyenkora 
silót ősszel mégegy '.er megtöltjük, 
télire. — Ez eddig vid< künkön, sajnos, 
ismeretlen eljárás.

Ha valamilyen o'. miatt a silóból 
az etetést félben kell hág; nurik. a 
silót újra földeljük le. A si! > oldal
falába építsünk ajlít. hogy azon ko
sárban is kivehe.'.siik a takai nányt.

Kedves gazda .ár -.t im! Mind zekből 
láthatjuk, hogy érdemes silót építeni 
és annak előállítási költsége nem is 
sok. Mihelyt a kö élmények n c gen
gedik. minél több?n építsenek ezért 
silót, mert igy ok ró és egészsége s 
takarmányt adhatr ak télen at állataik
nak. (Vége.)

(Folytatás.)
Takarmánysiló többféle kivitelben 

készülhet. Igy földbe süllyesztve, félig 
földbe süllyesztve és föld felett. Ná
lunk csak félig földbe süllyesztett silót 
lehet építeni, még ezt sem igen, mert 
magas a talajvíz.

A silók fala téglából, kőből és beton 
bő! épülht t Silozásunk lényege az, 
hogy a takarmány tömegből kizárjuk 
a levegőt, azért a takarmányt apróra 
szecskázva, állandó taposás melleit 
rakjuk a silóba. A silót lehetőleg egy
szerre kell megtölteni, mert a szük
séges erjedést igy érjük el. A siló 
megtöltése előtt közvetlenül szecskát, 
vagy töreket szórjunk a siló aljába, 
hogy a takarmány ne érintkezzék köz
vetlenül a fallal. Amikor a silót telje
sen megtöltöttük, akkor következik 
annak légmentes bezárása.

A silót leföldeléssel zárjuk le. A 
takarmány felső rétegére szecskát, 
vagy töreket hintünk, hogy a takar
mány ne érintkezzék közvetlenül a 
földdel. A fedő földréteg ledöngölve 
30 50 cm. vastagságú legyen.

Mit vethetünk a kukorica közé ?
irta : BALLEK KÁROLY. Andorháza

Most, amikor minden talpalatnyi kell kukorica tei.nősünket, csak olyan 
helyet ki kell használni, hogy termé- 1 köztes növény ajánlható, amely a 
sünket fokozzuk, kétszeresen fontos í k ukoricatermést nem csökkenti, 
az a kérdés, hogy szabad-e a kuko
rica közé valami köztesnek való nö
vényt vetni. Arányban áll-e a kuko
rica között termett termény értéke a 
kukorica termésében előálló esetleges 
csökkenéssel. Tudjuk jól. eddig is szo
kás volt kisgazdáink között, hogy a 
kukoricába valamiféle más növényt 
vetettek. Így a mi vidékünkön mir den- 
hol lehet látni a kukorica között tököt 
és gyalog babot, de emellett sok he
lyen más növényeket is termelnek ku
korica között. Gyakori a napraforgó, 
mák és répa. Ez igen helytelen.

Miután a kukoricatermés csökken
tése nem lehet célunk, hiszen hizla- 
lási szempontból egyenesen fokozni

SPORT
A VÉDELEM ÉS MATUS JÓ JÁTÉ
KÁVAL GYŐZÖTT A MURA 11.

Mura II. — SzFC III. 5:0 (3:0)
Vasárnap délután a kerületi máso

dik osztály egyik legfontosabb bajno
ki mérkőzését játszották le Muraszom
batban, amelyen az első helyezett 
Mura II. mérte össze erejét a máso
dik helyen álló SzFC 111-ak Szép szá
mú közönség előtt Várallay játékve
zetése mellett a következő csapattal 
játszott a Mura 11 :

Bencik — Toplak, Ősziére — Cve- 
tics, Klainscsek, Deskovits II. — Lali, 
Kercsmár II, Matus, Gorcsán, Kovács.

A mérkőzést hatalmas lendülettel 
kezdi a Mura II. és Matus bombafe
jesével, majd Kovács hálóba csava
rodó szögletrugásával már a 10 perc
ben 2:0 arányban vezet. A Mura len
dülete a két gól után lecsökken és a 
szombathelyiek lendülnek támadásba. 
A játék jó félóráig a Mura térfelében 
folyik inkább, a szombathelyi csatár
sor azonban nem tud megbirkózni a 
szívós muraszombatt védelemmel. A 
félidő utolsó perceiben szép Mura tá
madás után Matus bombagólt lő és 
ezzel el is dől a mérkőzés sorsa

A II. félidőben a közönség megle-

i

Kejp Győra po terourszkom bombardejranyi
Angolszászki terourszki Lombni na- 

i pád je napi avo nájvéksi kvái naGyőr- 
Legcélszerübl köztesként a kuko-j Révfalu táli. gde je komaj osztála 

ricában gyalog babot termelni. Ha a j stera hisa nt poskodüvana. Napáda- 
kukoricát 50—i() cm távolságra ül- joucsi amerika nszki bombniki s/o sze 
telünk, akkor í íinden kukoricatő közé I szí űsztili na b.’zsécse lüdsztvo i szó 
egy fészek bairot rakjunk. Ha meg is 
kapáljuk a kukoricát/ega/óbb három
szor, elérhetjük azt, hogy kukorica 
termésünk eg általán nem csökken, 
de a kukoric földről származó bevé
telünk nagymértékben megnő, hiszen 
3—5 mázsa babot termelhetünk egy 
kalasztrális midőn kukorica közöt.

A bab pillangós virágú, nitrogén
gyűjtő növi ny, nem zsarolja ki túlsá
gosan a földei, nem vonja el a ku
koricától a talajtápanyagát s igy a ku
korica köztes növényének legjobban 
megfelel.

i

i

petésére ismét a szombathelyi csapat 
támad többet, gólt azonban ismét nem 
tudnak a szombathelyi csatárok elér
ni. A hiába való támadásokban las
san felőrlődik erejük és a félidő má
sodik felében ismét a Mura 11. azúr 
a pályán. A többször leálló szombat
helyi védelem mellett Górcsőn, majd 
Malus rúgnak gólt és állítják be az 
5:0-ás végeredményt.

Bírálat : A Mura II. megérdemelte a győzel
met csatársorának átütőbb játékával. A me
zőnyben azonban a szombathelyiek legalább 
is egyenlő erejű ellenfelei voltak a muraszom
bati csapatnak, amelyben Deskovits II.. Gór
csőn és Lali feltűnően gyengén játszottak, igy 
a gólarány túlzott. — A Mura csapatában a 
vedelem szilárd volt mindvégig, a ledezetsor- 
ban Cvetics jeleskedett, a csatársorban Kercs- 
már volt az. irányitó. Malus pedig a végrehajtó. 
Különösért örvendetes Maius rámenős, nioi- 
yekony. yólratörö játéka. Reméljük, vasárnap 
az I. csapat csatársorában fogjuk Matusi látni.

(Sz.)
MURA - MOVE ZSE

1. osztályú bajnoki mérkőzés lesz 
vasárnap Muraszombatban, a kerületi 
1. osztály legnagyobb bajnoki küzdel
me. A mérkőzés győztese szinte baj
noknak is tekinthelő. A Murának most 
kell megmutatnia, hogy eddigi jó sze
replése nem volt véletlen és a zala
egerszegiek legyőzésével be kell bi
zonyítania azt, hogy vezető szerep 
illeti meg a kerületi labdarúgásban.

Sztójay miniszterelnök:
Nasa náívé&sa doma ie,
ka moremo pouv 
na maksimum

Freminoucsi esetetek, áprilisa 20-ga 
je meo \ ogrszkoga Zsítka l’áil kon- 
ferenco. gde je nas miniszterelnök, 
S.lőjáM Ihrnii' racsun dávflo od de- 
nésnvegu sztánva. lJiav<> jc. ka szmo 
l< jko gizdavi na tou. ka dopiiiia:;aj<> 
nasi holivédi i sze mocsno vupmno, 
ka sz<*  dicsnoszt vogrszkoga orouzsja 
v tekáji bojne szamo poveksa.

Éti domá pa more bidti nasa naj- 
véksa duzsnoszt szamo tou, ka 
szi pouv zvéksamo,

ár nászhaj i doprinesenoszt nasega 
hor.védsztva ne viszi szamo od ba- 
trivnoszti vogrszkoga szoldáka, nego 
tüdi cd tóga, ka nam naj szoldacsia 
naj v í ikom nika ne sztráda. Nadale 
sze je miniszterelnök z globokim pi- 
etétom szaoumno od oni neszrécsni. 
ki szó mogli grátati álaovi terourszkoga 
bombnoga napádanya. Pravo je, ka 
je kormány dao vö energicsno zrende- 
lüvanye zavolo kemprvlejse 
csi za lt» neszrécsne.

V znoírd.sni/e-/io//7ícsno/n 
je omejno, ka sze zsi lovszko 

I

pomou-

i

i

z n asinszkimi püksami szlrejlali na 
deco i zsenszke. Mrtvi je vszevküper 
564, rcnyeni pa 1132. Bőmbe s/o 
truíile révfalusko katolicsanszko cér
kev. Tiszc eroplán, steri je na cérkev 
metao bőmre, szó vcsaszi dojsztrej- 
liii. Med deszetimi, bőmbe metajou-

i

Poskodüvanye 
telefcnszkoga droda
Med Muraszombatom i Battyánfal- 

vov szó v nocsi od 23-ga na 24-ga 
áprilisa nepoznáni lüdjé prerezali po- 
tégnyeni szoldacski telefonszki drod 
i od tóga 20 metrov odneszli.

Opomínyam prebiválsztvo. ka je 
tou delo nej szamo vnicsiivanye i 
krádjenyé orszacske lásztnoszti, nego 
tüdi posztoupanye prouti domovíni i 
prouti národi, stero sze kastiga po- 
staláriumi. Záto sze naj vszáksi ogí- 
ble od táksega dela. Állomáspii- 
rancsnokság.

Roosevelt je pousztcio XX. 
sztotine drügi Mózes

Roosevelt dák*  vodi zsidovszko po- 
liliko, csirávno ka szó sze prouti nye
rni posztavili vszi arábei i nescsejo 
dopüsztiti. ka bi sze escse vecs zsi- 
dovov priszelilo v Palesztino. Roose
velt je pred kongreszusom zsidovszki 
delavszki odposzlancov povedao, da 
vsze naprávi, da sze zsidovszki sors 
poprávi i z tem ogvüsa nyihov ob- 
sztanek. Eden amerikanszki poszlá- 
nec je na tou gledoucs pravo. da 

■ Roosevelt scsé posztáti XX. sztotine 
drügi Mózes i scsé Izraelitszke színé 
pripelali na oblübleno zemlou. Tou 

i sze pa Roosevelti ne poszrecsi, ár 
arabéi zsé prevecs prouti nyerni inr- 

i güjejo i szó nej zadovolni z nyego- 
! vov politikov.

i

náglo resüje. Kormány nika ne ? 
niudi. ka sze lou pitanye nebi popu- 
noma rejsilo na haszek cejloga n;j 
roda.

I'ndi Kcoh’/ii/i Se/melle) Lilin:. |j 
ii.mcsni miniszter j>- gonpou/A ;u, (,u,. 
ko za preszkrbo nasega honvedszlva. 
na povéksanye pouva i na zagvüsa- 
noszt mocsnoga znotrásnyega tédn 
gledoucs. I udi on je szpoznávao 
prakliesno vrejdnoszt vodáni zsido\ 
szki rendeletov.

Drágocfo delajoucfirn 
fze ímánye vkraj- 
vzeme
Szlüzsbene novine szó razglászile 

kormányszki rendelet, steri sze tícse 
réda bojnszkoga národnoga vörtiva- 
nva. Po tóm rendeleti, steri je áprili
sa 20-ga sztoupo v zsítek, sze drágo- 
cso delajoucsim vkrajvzeme c.ejlo 
imánve. V nisterni prilikaj tüdi kiipca 
doszégne priszpodobna kastiga. esi 
dragse kupi blágo, kak je pa cejna 
vönaprávlena.

ow

; csimi fticsari je nieden nej osztao 
zsív. Porüsena je tüdi vu fabricsnom 
táli várasa sze nahájajoucsa katoli- 
csanszka cérkev i szamo stiri obezs- 
gáne goule sztené sztojijo kumesz. 
Delavszke hizse okouli íabrík szó vni- 
csene. Velki tao delavcov szó bőm
be tak razesejszale, ka sze nemrejo 
szpoznali. Eden tao mrtvecov, okouli 
1Ü0. szó ji preminoucso szoboto po- 
kopali z velkim táljemányom národa. 
Vitéz Jaross Andor miniszter znotrás- 
nyi dcl je oblásztnim orgánam na líci 
meszta dao vö potrejbne zapouvedi.

ow

í

Vöroposiüvajoucsi Sztálin 
i ukrajinszki püspeeje
Ukrajinszki právoszlávni püspeeje 
dühovsesina je escse pred nazáj-

vzétjom Ukrajine od sztráni bolsevi- 
kov pobegnola na Polszko. Med tejmi 
szó Pantelejmon kievszki érsek. Leon- 
tisz zsitomirszki i berdicsevszki püs
pek. Dimitrij dnyepropetrovszki i za- 
porozsjevszki püspek, 1 eodor rovnov- 
szki i oszlrovszki püspek, kak lüdi 
vnougo dühovsesine.

Tá dühovsesina je v Varsávi mejla 
szpráviscse, na sterom szó vödáli za 
právoszlávni vüzem pasztérszki liszt, 
steri sze je po vszej právoszlávni cer- 
kváj goriprecsto. Té pasztérszki liszt 
med drügim právi: „Té dén, gda szve- 
limo nájvéksi krscsanszki szvétek. z 
zsalosztjov moremo vadlüvati. da je 
vnougo i vnougo krscsanszki lüdi. ki 
ne vörje, káksa velka neszrecsa csá
ka vesz krscsanszki szvejt. csi bol- 
sevizem zavláda nad nami. Niscse 
naj ne vörje. da sze je komunizem 
kaj szpremejno v vörszkom poglédi. 
Ki je bio v komuniszticsni táboraj i
v GPU pivnicaj zaprejti i vido tiszto 
írplenye zavolo krscsansztva, nemre 
vörvati, da bi sze komunizem szpre
mejno. Kozmunizem je vszigdár pre- 
gányao krscsanszko vöro i de jo pre- 
gányao lecsasz, dokecs jo ne preprá-
vi z tóga szvetá. Duzsnoszt vszáko
ga krscsenika je, da sze z vszouv 
mocsjouv bráni prouti komuniztni. sic
■ i ne pózna nikse Boz.se pravice.
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Pomoucs neszrecsnim, Od kédna do kédna
■vzo zavolo angolszászkoga teror- 

-zkoga napáda od vszega ptisii
,-ejlom országi sze je zacsnolo 
,n\ e szamovolni dárov za one. 

i zevoio angolszászkoga teror- 
•3 napúdanya od vszega pnsli. 

sz- szrcé cejioga vogrszko- 
ncsinsztva i kak prvi szó na té 
ádüvaii nas Kormányzó 20.0G0 

_■jíov. Nadale pa vsze kotrige na- 
kormavva. József i Albrecht diá- 

■ va herceca vszáki po 10.000 
. je pa vsze uszkrble- 

tej neszrecsni dobíjo réden 
<_,• . -k. gvant i po potrebi tüdi pej-

pomouc.s. V preminoucsi dné- 
, v Budapesti jezero ZSÍdovszki 

»jv vzéli gori. kama prídejo tiszti
•■'sni. ki szó na vedríni osztali. 
zsidovszki lakásai sze mór. - na- 

• püsztiti pohístvo, posztelína. 
da za kühanye i oblejcs za

■ .nyávanye.

Tak pisejo 
miszlécsi amerikanci
\ : Teherán je nej znao na bejlo 

Sztáliné. — je naszlov Vest- 
Peglera cikki. steri tüdi po tri- 

-zecsnom zakesznyejnyi povej 
zanimivoga od angolszászke 

jetszke diplomátszke konierén- 
Szvetá nájmogocsnejsi mozsouv- 

praznili kupice na vnicsejnye 
pise cikk med drügim. — 

-. n je izjávo. ka de sze do zád- 
zdühája bojnao prout némeam. 

-eveit pa Churchill szó ga pa 
sáli, ka priznájo Szovjetam zsiv-

• szko pra\ ico Sztaiin pa je szla- 
, azmo Churchila i Roosevelta 

- • ár szi ne presztávla Hitlera 
ni szamo na bojnom pouli. ne- 
raa bio. ka bi cejla Európa 

: -... pjo nyegvo oolászt. Tou je 
' • zahtejvanye, stero Angii ja i 

ka zse szamo záto ne dopü- 
ka nescsete, ka oi ednoga dik- 

. záto dojzbile, ka bi le drűgomi 
szvtszko nadmoucs. Sztaiin 

<£ ■. ”. > tóm szlücsáji lejko racsuna 
znánye od amerikanszke i an- 

- <e sztráni. cse szvoj ország po 
■aáticsnom notrivpela i zapüszti 
rszké ideje. Cse pa míszií. ka 
esi Roosevelta i Churchilla za 

^Pár doizavézaie angolszászé, 
jáko mouti.

.. I jugoszláviji je dragsa 
r.uinicija, kak pa krüjil
-mgleski rádió je poroucsao: Peter 

. szlávszki krao je v Londoni pra- 
. iszta pomoucs. stero anglezsi 

amerikanci dávajo jugoszlávszkoj 
-z: lacsiji. je tak mála. da sze niti 
dr.r divizija nemre goriposztaviti. 

Mo.dácke szó vsze cotavi i bouszi.
. jgoszláviji je municija dragsa. kak 

a Krúj. Edna püksa vékso vrejdnoszt 
má Kak pa eden cslovik.

Dolincsar, Mörcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

rínom badacsonyi és egyéb baiaton- 
melléki borok szolid áron nagyban és 
r icsinyben állandóan kaphatók 

Titán János 
bornagykereskedőnei — Kisszombat.

Hitler i Mussolini szta sze zdaj 
nej dávno szrécsaia.

Szamo krüj i mrzio vodou dobí- 
vajo om nemski zgráblenci v Ameri- 
ki. steri szó nej scseli delati na rod- 
jendén Hitlera.

Ottina i Kuty várassa szó nasi hon- 
védi nazájvzéli preminoucsi keden i 
v Koiomea okroglíni dalé idejo naprej 
po naznanüi hor.védszkoga vezérka
ra. Med gornyim tokom Pruta i Dnvesz- 
tera szó nasi honvédi vugnoli i predrli 
szovjetszko iinio i szó vecs vészi na
zájvzéli.

Od nágloga naprejidenya nasi hon- 
védov doszla pisejo tühinszke novi- 
ne i hválijo naso vojszko. Tou hválo 
szó szi rejszan zaszlűzsili. ár szó bojn- 
szko operáció zacsnoli v tisztom cse
szi pri Kárpátaj, gda je bole meter- 
szki sznejg pokrívao tiszti kráj. Záto 
szó doszta teskoucs mogli prenosztiti 
zavolo szlaboga vrejmena. ka je ope- 
rácia lejko szvoj nászhaj mejla.

Velka bojna v lüfti nad Balato
nom. Preminoucso nedelo. áprilisa 
23-ga je amerikanszka aviatika vu 
vecs csuporaj sla prek nase zemlé. 
Z nasimi i nemskimi gyágerszkimi 
eroplánami szó sze rávno nad Bala
tonom szrécsali. Mocsna bítka je grá- 
tala v lüfli i szó szvoje bőmbe mogli 
na szlejpo Iűcsati doj. stere szó edno 
streko. edno-edno vérsztveno hrambo 
1 edno hizso zadele. Vórsztvene hram- 
be szó sze vúzsgale. hizso szó pa 
mogli szpráznili. Tüdi na ednoindusz- 
trijszko delávnico je szpádnola bom
ba. stera pa je nej explodejrala. Tá 
bítka sze je godíla na szevernom kráji 
Balator.a. Doj szó sztrejlili 21 teski 
bombarderov.

Szovjeii pá zacsnejo deportirati. 
Nikelko angleski novin je té glász 
razneszio. ka do szovjeti pá znouvics 
vöpakivali lüdsztvo z tiszt: krájov. 
stere szó zaszedli. Tou pa záto. ár 
je prvlé. gda szó zse ednouk lüdsztvo 
vöszelili. niscse nej zdigno glász prouti 
tömi. Z Lengyelszkoga országa 1 z 
Baltszki országov szó tisztoga hípa 
v letaj 1939 — 1941. vszevküper 1 pa 
pou millión lüdi zodvlekli bolseviki 
v Szibério na delo. od steri ji je vecs 
sztoujezér moglo prejti zavolo pre- 
zsmetnoga dela, szlaboga sztroska i 
zgrablivi betegov.

I

I

„V pekeo z bojnov!“ — pisejo v 
Ameriki. Newyork Times med drügim 
právi : „Na jezere i jezere nasi mater 
sze joucse za szvojimi szinmi, ki med 
Alpeskimi ledenimi gorámi zmrznejo. 
Zakaj morejo tákso szmrt gorvzéti i 1 
pouleg tóga, sto má z tóga haszek? . 
Známo da Amerika niksi haszek né
ma i nede mejla z tóga. Známo. sto 
je kriv vszemi tömi i príde csasz. da té 
politikusé pozovémo na racsun za tou 
brezpoti ejbno vnicsávanye nasegalüd- i 
sztva . . .’ Rávno v tóm tiszti pise Wi- 
liam Gren elnök delavcov v USA na- 
szledüvajoucse : „Mouti sze vszáki. ki 
právi. da amerikanszka rezerva ne | 
zmenka. Jász vidim nájbole. kak od I 
dnéva do dnéva delavci iz fabrik vö- | 
osztanyüjejo. stere nücajo potom pri j 
szoldacsiji. Tou sze vidi tüdi pri na- i 
prejposztávlanyi bojnszke skéri. Tiszti 1 
pa ki more vöosztánoti z íabrike. ne ; 
právi drügo. kak : V pekeo z bojnov !“ 1

„Goszpoud Churchill naj ide v 1 
Szibério!“ Pod tém artikulusom je 
Bemard Shaw, angleski szvejtovni pi
széé med drügim ete recsi napiszao: 
„Znam. da vesz nemski národno szo- 
cialiszticsni kormány i tóga voditel- 
sztvo scséjo anglezsi, csi oni gvinajo 
bojno. v Szibério szpraviti. Csi szó 
szi zse od tóga pogucsávali angleski 
diplomáti v Kremlni, meo bi k tömi 
nekaj dodati, nájmre tou: Naj posle- 
jo v Szibério anglesko plutokráció i 
z toirv vréd tüdi Churcilla. ár zacsét-

niki 1914-te i 1939-te szvejtovne boj- 
ne szó ont bili i szamo oni szó od- 
govorni za tou bojno."
,t Matsushim voditeo japánszke mor- 
szke flote pise. Jász prouti koriéi 
májusa csákam szolducsko szpreobr- 
nitev. gda v Indiji henya dezsdzsouvje 
i v Bengáliji sze vuzsgéjo bengálszki 
ognyi. Ali té ognyi nedo káksi spili. 
i’ri tóm ougnyi szi angleski imperia- 
lizem zazsgé vsze prszte i csütim. da 
szi Anglia zapecsati szvoj sors z tak 
dugó obecsajoucsov inváziov. — Té 
recsi je povedao voditeo japánszke 
morszke flote. Japáni ne guesijo radi 
doszta. nego delajo. 1 csi dönok kaj 
szpiegovorijc, potom sze lejko racsu
na tiszto za g\üsno.

HCráUs gfiászí
— \ szi pejn zni dári za pomoucs 

onim, steri szó od terrorszki bomb- 
ni napádov od vszega prisii, — sze 
naj na 151.006 csekovni racsun plá- 
csajo notri.

— Szkoncsao szi je zsítek. Zavolo 
teskoga betega szi je áprilisa 20-ga 
szám szkoncsao zsítek 75 lejt sztár 
dovec Czug ' látyás z Szentbibora. 
Pokojni je v zádnyem csaszi dvakrat 
poszpouloma bio v spitáli, gde szi je 
pomoucs iszkao, vendar szó nyerni 
pa doszta nika nej mogli pomocsti. 
Vsze tou ga je natelko genoio, ka sze 
ie na gürnli obeszo rávno te. gda szó 
nyegovoga szouszida, Fartély Jánosa 
pokápali.

— Szmrtna neszrecsa med spi- 
lom. Áprilisa 19-ga sze je v Nyires- 
lehoméri pri Benkó István bautosi 
szmrtna neszrecsa pripetiia. Goszpá 
je gvant scsejla prati i je tak vodou 
szegrejvala na sparati. Okouli nyé 
szta sze pa v kűhnyi vrsenila i z pa- 
pérnatnimi zacskami zmejnyala sészt- 
íejtni Pista i tríiejtni Lajcsi. Zmejsz je 
mali vroucso vodou v skaf vlijála i 
sze je szamo telko obrnoula, ka prá- 
zen piszker znouvics napuni z mrzlov 
vodouv. V ‘om hípi sze je pa med 
spilom Lajcsi színek zse vu vroucso 
vodou prekubicno i poparo. Neszrécs- 
nomi pojbeci tüdi hitra doktorszka 
pomoucs nej valáia i je na drügi dén 
v sztrasni bolecsinaj mrou.

— V' Keszthelyi szó pokopali v lüfti 
dojsztreijenoga ausztrálszkoga őrmes- 
tra Pemberton Gordona. ki je z Mos- 
koto eroplánom v Balaton zleto.

— Tüdi po Medjimurji szó najsli 
z nepriátelszki eroplánov dojzlücsane 
i z explozivom napunyene kalabájsze, 
bábé i drügo drovnio. Vsze té recsi 
szó nájvéksa szramouta oni, szebé 
za kulturne r.árode stímajoucsi orszá
gov, ka sz taksov peklenszkov hü- 
dobiov scséjo prepraviti nedúzsno 
decsico i drügo lüdsztvo.

— Prejdnyi rav nitel nase Národne 
Banké je grátao Beiatiny Iván, ár szó 
prvejsega djáli v pénzio.

— V Szombathelyi szia Lobi Ma
nó i Izidor v ednom lougi 278 falátov 
Napoleondarov (zláti pejnez) scsela 
pokopati. Eden honvéd nyiva je vido 
i zgrabo. Vszi tej zláti pejnezi szó 
okouli 200.000 pengőjov vrejdni.

— Na ipari anyaghivatai more 
priglásziti vszaksi velke zsakle, csi ji 
má 50 ali vi.se. Pod 50 nej trbej ni
komi notri glásziti.

Stiván Ernő*  Muraszombat
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS 
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA 
SKF., SRO. GOLYÓSCSAPÁGYAK

HOFHERR — SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE

Gyártelep :
CSÁKTORNYA. Széchenyi 11. 50 

TELEFON: 31
Központi iroda:

BUDAPEST, VII., KIRÁLY u. 55
TEi.EFON; 424-104.

sz$eUi
— Petáin voditeo francuskoga ál

lama je áprilisa 2-í-ga dopuno 58 ir
tó szvoje sztaroszti.

— V Londoni od dnéva do dnét a 
vecs i vecs delavcov strájka zavow- 
szlabe plácse. zsivezs je pa vszáki 
dén dragsi. Pred krátkim je 1300 ka- 
lauzov sztoupilo v strájk.

— Eden na szmrt obszojenec v 
Hanoa várasi v Indokini je med pout- 

i jov k vesalam doubo od sztrazsára 
’ eden cigarellin. V tou zahváinoszt ny-- 
; mi je té obszojenec dao edno lutrijo 

Po szmrtnom szkoncsanyi je sztrazsá: 
küpo edne novine. ka bi je csteo 
vidi. da szó vöpotégnyene numere oa 
lőtérije tüdi notri. Naprej vzeme de- 
bleno lotrijo i gléda csi je tá tüdi ka. 
zadejla. Na velko zacsüdenye opáz.

' da je pou miliőn frankov zadejla *.a  
lotrija, stero je za pár dni doubo v 
rouke i je tak za cigaret’iin doubo po-a 
miliőn frankov.

— Kelnarszka priíicsnoszt i hit- 
rouszt v vöpidinivanvi. Na fiancusz- 
kom szkoro vszáko leto kelnarje má
jo tekme v vöpidivanyi i priiiesnosza 
Ali niedno leto je nej bilou tak duge 
i pouleg tóga teske tekme, kak lelősz 
Pout je bíla duga 1500 metrov i r.a 
vszáki 20 metrov je bíla naprávler.a 
viszika pregraja. prejk stere je mogc 
vszáki kelnar priti i tou z napunye- 
nov tálcov rázne jesztvine i pitvine 
Tou tekmüvanye je doszta lüdi glé- 
dalo i med gledálci je bilou tüdi dosz
ta szmeja, ciiou té. gda je steri kéé 
nar prejk zapreke z tálcov vréd r.a 
glavou szpadno.

— Vmárjajoucsi pejszecsni vihér 
v Sinaiszki püsesávaj. V Sinaiszk 
püsesávaj táksi pejszecsni vihér divja 
steri zsé vecs deszetin lejt nej bio 
Té grozen vihér je vecs jezero lüd 

1 pokopao med pejszek. stere je nej 
mogoucse rejsiti. ár vihér tak mocsnc 
divja. da sze nikaj ne vidi. Egiptom 

i je zsé stiri dn: odrejzani od szvetá 
i V Alexandriji i Kairoji táksa kmica 
[ vláda po dnévi. da cejli dén morejc 
I poszvejtje goreti. pouleg tóga pa gou- 
j szta megla sze kadí.

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stiiián Ernő, Muraszombat
Kovács segéd.

jobb házból való, nagy gyakorlatlal bíró. Iá 
éves azonnali belépésre munkát keres. Cím 

a kiadóhivatalban.

Na hráno vzémem
vecs oszéb. GYÖREK MIHÁLY, Muraszom

bat. Mikola Sándor u. 10.
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Csüdno resenye szmrti za csasza bombardej- 
ranya v Budapesti

Kak je prisla cigánova gláva v nyegov bájsz?
.■ -. príiiki bomberderanyu v Budapesti sze 
doszta zsalosz'ni neszrecs zgoudilo i tou 

szamo v notrásnyom tál: varasa, nego fü- 
zvünásnyom táli. gdé szó sziromaske de- 

ls:.<zke hisice. Vnougomi sziromáki je do tál 
rüsena hisa i ccjle famil'je szó prejsle pod 

jsexinami. steri szó tak vküprazmrcvarjeni 
da szó je niti szpoznati nej mogli. Nisler- 

szo sze pa v csüdno formo rejsili gvüsne 
—rt:. z steri sze je vrejdr.o opomenouli.
Ednova delavca. ki ie sztao pri okni szvoje 

‘■..zsicske za csasza bombardeiranya. je zrúcs- 
í priliszk od bőmbe, stera je szpádnola ráv- 

-o v nyegovo dvoriscse. z táksov mocsjouv 
rgao vö z hizse. da je pár inetrov lelő po 
•aki i na szrecso na ceszfi sztojécsi ..ulomo- 
. szpadno. ki ie z ednov ponyávov bio pokriti 
-a tou ponyávo szpadno. Zviin máié prászke 

■ obrázi, stero je zadoubo pri okni. sze je 
-zrecsno reiso szmrtne nevarnoszti. Od tóga 
. -.petiá sze je lak presztraso. da je szkoro 

. e vöri nej mogo k szebi pridti i rejcs nye-
- je zabegnola. Püszlili szó ga eden csasz 
'•Ezsali na ponyávi i gda je k szobi prisao. je

- mai kaj gucsao. naszkori potom pa je zse 
•edno zácsao gucsati.

Edna sziromaska familiia je komái telko 
urdusa meila. da ie hizsicsko posztávila go- 

. za sz.krivaliscsno grabo je zsé nej b:lou
— eszta. Familiia té hizsicske je lak v hizsi 
*.-.og>a osztánoti. 5 lejtna diklinica té famllije 
sze je spiiala z málov bábov pod sztolom. 
'ztarisa szia pa pri pécsi szedela i csakala 
-.onec tömi grozovitnomi bombardejranyi. Na- 
t-dncuk sze sztené szamo sztrouszijo od groz-

:ga potresza. stero je povzroucsila v blizsini
• zsicske dojszpádnyena bomba, od steroga 
e ceiia hiz.sa vküpzrüsila i íamiliio pod
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6 hónapos jótáiással szállíthatók.

Rádió NEMECZ
MURASZOMBAT

Szakszerű javítások gyorsan 
vidékieknek serontcivül.

szébe zakó; :'é. K .-. • - - ■ oe .
ranye. szó ''. -z ac-: 4 , u y :r.
rüsevine i po :i-átkom'oo m-c'.' ez- .
mozsá i zseno. steri-. r. -zt ■ oá mrnr. 
Szouszidje szó pa opc . en r -.3. ‘.i
na ö le.itno dikíinico «terc -. e l.. r.m . - 
ja. Dalé zácsaio odkápa': -.-er
ga mocsnoga rasztovoze -■ . '. kot.. rv
ga odkopaio i na velke zec-c len; -■ n<. c 
deitece zas ipleno z rt-:.v. .igícm 
sztolom. stera je mocsr:. . - szfis savain 
málo bábo. Miszlili sz • m-tva góc ■
je doktor szám vöodsz ub:d< ;. r. -z:-. 
vidi, ka méla Juliska . ■ . • .■• <
véksi ran sze nyej ne /, ■■■'. Mc ser
szto jo je reiso szmrti. De.-. _ . a e zse
k szebi prisla i jo ie de >
zvála szvojo mater, a. mam.kz s;e e ne 
mogla vecs oglászi'.i mao -k. .: nye jc
je hüdi nepriiátel sztrgac . uk cet. 
ona náibole nücala . . .

Csuda sze ie pa zgouc la . vgánom.
Nőimre té cigan sze ;< z ■ .- oéiszem
velkim: goszli) potégn< -■ o -zlve. aliscs- 
no grabo. Bomba je nikeikc r.-.-* |.-ov vkrai oc 
té grabe szpádnola dói. ' .'c m< c-.noge eksz- 
piodeiranya té bőmbe sze ezgo rny. tao gr • 
be notri poudro i cigána ak; pác. Rc-üválc. 
szó tüdi na tou mész • •. ;cssz . I. na p<- 
moucs. Vöni szó nikoga ne na-li uc: hisa 
je osztóié cejia. Midiié pa cin ie -zkrivá.’na

I graba vküperporüsena 1 szó -a sa odkápai 
jo. Kak odkopajo urai ' ' ■' --amc d.'g.
bújsz, ki je odzgora nik. ne poskodü-
vani Primlejo i ga scséi- vör-otégnoti. pót r' 
pa v pániét vzemejo. da •• gáncva gláva 
notri v báiszi. Hitro m er.:. - ;. .-• dróté- -
vo i od velke pres:»trase-<w. • ,gar scsé 
odbejzsati. Komaj-koma ka - zadrzsa. 
na pou zmeisanogü pitéje, ka ;e zgoudiio. 
Trepetajoucs i jeclajoucs •• <. . .oro: \e.r.l 
bégé (bújsz) ne je re -c 'zmr’ . ^ca sze e 
zgornyi tao grabe noir: pori.1' ni e zemta 
i drogouvje giavou oá -z >., n ic steri 
sze je prédro i t . . m: cl;- szte cella.
Cjgan je za csasza pripoc cg ya -epetao
od presztrasenoszt: kak s h- . ?jc:.

Nájbougsi oréji v Europi 
rasztéjo v Szatmár vámegyö'/i. kak 
szó tou znansztvenilC vözgrüntali. 
Tej oréii májo v szebi "ájvecs vita- 
minov i olija. Záto i-: !.:d; fű pouva- 
nye oréjov velki áohoude.; národa. 
Szó tüdi nisterni grür.!.".i vért), ki má.c 
cejlo zemlou szamo z oreiami zasza- 
jeno. Gláva orejov ie Nap’, bánya i 
Nagysomkut. Tam cóoub nister- 
ne vesznice, gde r-9. halári oc 200 
do 300 plűgov szeme őri raszté.

Csidi je fájercáig?
\ ssfc poutnikov sze pela na zselez- 

n. ■. prouti Háromszék vészi. Lüdjé 
szi med szabom pogucsávsjo : szü- 
's (' c.igaretline. Na kloupi szedi eden 
debJii zoszpoud i esté novine. Óvá 
- r.aprávita cigaretlin i potom z fá- 
ticájgom nazsgéta. Tou vidoucs de- 

be!i goszpoud. právi kmeti naj poká- 
zse té masin. Kmet nyerni ga Iá dá. 
na s’.ero nyerni goszpoud právi :

— Kak vüpate té masin nücati. vej 
■. c nej stemplani!

— \ i goszpoud sze moutite, esi 
miszlite. ka je tou moj masin — od- 
govorí kmet.

— Vej szem pa vido. kak szta szi 
nazsgála cigaretlin ví i vas szouszid 
i zdaj scséte zatajiti. Obá ta fejszt 
kastiganiva i potom ta znala. csi sze 
szmej té masin nücati, — právi de- 
be’i goszpoud.

— Kak more te tou praviti ví gosz- 
»ooud. ka je masin moj, csi ga pa ví 
máte v rokaj, nej pajasz? Ví te kas- 
’.igani, nej pa jász. Vszi vídijo éti. da 
ga ví máte, — na stero vszi navzou- 
csi potrdjávajo, da je goszpouda masin 
i zácsajo muviti nad goszpoudom.

Goszpoud vídi, ka ne príde dobro 
vö z tem masinotn. záto ga hitro 
szkouz okne vrzse i brez rejcsi lepou 
nazáj doj széde na szvoje meszto. Kak

I

j Nyers vadbördket •:
•
“ (házimacskár, pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyula:
* házi nyulat, rókát, vidrát, nyestél stb.l és mindenféle álla; s
* szőrt a legmagasabb napi árban veszek.

: Szász istván, Muraszombat ‘
* Leadva utca 21. J
* s

I
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puran csemeren je szedő, ár je • 
mogao naiejci zaszlüzsiti sztou ■ -
gőjov. Lüdjé szó sze pa szmijáii ?.~ 
tém dogoudkom i drázsiíi goszpou ; 
steri sze je pa szpakivao v drügi ku:
Pk 33J5/1944.

Árverési hirdetmény
Dr. Vályi Sándor muraszombati ügvi • 

tdlt képviselt Dr. Köves István és dr. 
Sándor javára 400 P töke és jár erejéig 
raszombati kir. járásbíróság a Pk 33’.’. 
sz. a. kelt végzésével elrendelt kielégi’t - 
grehajtás folytán a végrehajtást szenved- 
a muraszombati kir. járásbíróságon k.>. 
nélkül 1944. évi január hó 20-án bíró . ... 
foglalt és 2159.50 P becsüli prés, boros 
dók és sertés az 1944. évi április hó 29. 
ián délután 1 órakor a helyszínén Nagy 
131 hsz. a. nyilvános bírói árverésen elé 

Muraszombat. 1944. április hó 6-án.
____________ SZABÓ JÓZSEF kir. bír.
Pk 5361/1943.

Árverési hirdetmény
Dr. Vályi Sándor muraszombati ügye 

tál képviselt dr. Köves István és dr. Ja;- 
Sándor javára 899.80 P töke és jár er-- 
a muraszombati kir. járásbíróság a Pk - 
1943 sz a. kelt végzésével elrendelt k 
tésí v-grehajtás folytán a végrehajtást - 
védettnél Nagytótlakon 1943. december 
lefoglalt 2159 P 50 I.ll. becsértékü pre 
roshordók és sertés az 1944. április _ . 
délután 2 órakor a helyszínén Nagytótle 
hsz. alatt nyilvános bírói árverésen elac

Muraszombat. 194-1. április 6.
SZABÓ JÓZSEF kir. bü-

Benkö József
HUSÁRG ES KONZERV GYAr.

Muraszombat

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVX1CA
Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. — Poszlovencso: FLISZ.AR JA'-' ' t. síié:.

Román. II'. Tel 34

Ali sto je té béli zsidov?
Xr sze ie v-blájzseni bajcarszki varasaj 

:e escse vu tiszte lícítácie vrémeni narétci 
t’.aisao zsidov dvá-trijé, csi szó sze 

2;-:i i zatoca volo je je nalehci bilö raz- 
y .znati. Te eden je zsuti bio, za volo 

iáví viasz;, te drüjgi csaren, te trétji zná- j 
Kuli erjávi, ali pa, csi je obszéro; béli;! 
z-etimi stirami licojnami je varasa vsze ! 
zraelitance mogőcse bilö razlócsiti i raz- 

-’vznati. ali od onoga lupa mao szó sze 
vecs sziotin tamil povnözsali vu besz- 

terci. za vlászi licojn povéksávanya sze je 
Bőg né poszkrbo.

Mi dönok je né bilö zsmetno vüzbro- 
É’ti: ti sztarejsi lüdjé szó escse pömnili, 
ka szó inda Miincz Jónása zváii za béloga 
zsidóvá i tém bole je gvüsno, ka je on 
bio, ár szó z céioga varasa, ponoséni 
■ aputie. pruszleeje, lacse, vu nyegovo, vu 
Búza viliéi bodócso málo bötico odvandrali. 
Escse i dneszdén sze szpomínajo ti sztári 
i.idjé z-té male boté, gde szó za cajgar, 
premedléni csrévli, kriopinje, köpenki i 
bunde bilé vőpovésene, z-voglam na dveri 
öapíszanim naszledüvajócsim napíszkom: ' 
„Szamo li polszki lilionje sze oblekávajo 
’alej, od ete böte“.

Tó je pa uptav isztina bila, szamo i 
neszmimo pozábiti i k-coj pridjáti, ka szó , 

sze polszki lilionje nikeik- jakse obleká- 
vali. kak sze je v eto; boti :r.ogöc?e bilö).

Gyuri sze je zse v;. c. ■ lém né íhko 
zadovolo i csi je bár ma! •-<.'anya m.o, 
ka bi dezsdzsévnáto go; naisao, dönok 
je pa z-varaske piszántiee .rávet; sj k- 
krajnoga szodiscsa itörvénys; ek) pred«z.ed- 
niki k-plemcnitomi ..• - t S t riki zve- 
dávat, ki je dugó lét bio -.a-a-ki nőtáros 
i poznao je né-<zamo ' E tá'- „•? c-.íoveka. 
nego tüdi zsítka sztáve ; násztaje.

Sztanovito i popolno ; napréd,.* ’, k i 
nyerni je c! tég a mao mog bilö 
zvediti i ziszkati nat'ireg ': - vréd- 
noszt gledócs? Vsze dátke szvecocsijo, 
ka je iá vrédnoszt pri nisternem zvönes- 
nyem banki deponérana :i;>. káznico. ali 
csekk, stero je te pokojn; v >' :zsdzsévnice 
stíla votlíni varvao i meo szkrito, tó 
dezsdzsévnico je pa pri oda. msterni dugo- 
vány Müncz Jónás imenüva ' Ldov kiipo.

Vsze tó je z-ednov dúskov. kiró edno 
zadrügim recitálivajócs eo Gyuri
prvésemi szvojenti tutori.

No tő je zse vecs, kak bi .ervati mo
gao. Zdaj li nadale trbej iszkati!

— Ali gde iscsimo? Műn.; zse nezsivé. 
Pa csi bi zstvo, sto zna tő povedati na 
steroni szinétja küjp’ ie szprr.éia zagnílila 
ona dezsdzsévnica'

— Kit neszmimo z-rók piisztiti. 
Poznali szó oni goszpon Münc.'.

Jónása?
- Ka bi ga nebi poznao! Jáko posteni 

z iJov je bio i rávno záto je né mogao 
na nikoj pridti. Vecskrát sze je primeni 
obrno, tak da bi ga escse i dnesz dé;i 
.idő z-pislívov glavóv kre krajőv gláve 
z-p’ahotécsimi rétkimi vlaszámi. I zagvüsno 

. povém ka jc (i tü je zdaj naglo, liki eden 
közji bak gori sztolca szkocso) Gregori- 
csovo erdécso dezsdzsévnico rneo vrokaj. 
gda szem ga nájobszlédnyint vido. Csüjes 
Gyuri, zdaj zse nacsíszto vilim, szmeo 
bt c szécsti, ka szem sze escse sálo zsnyega 
ka mogcitcse na ov szvét hodite 
lóná:-' i tam szte küpili cd Gregoncsa tő 
dezsdzsévnico"? Na stero ie szmeltécs od- 
góvoro, ka je escse tak visziko né prisao, 
on szamo v-Zóiyomi i v Honti hódi, te 
öve vármegyeivé je gori ra.zdélo med szinmi 
Móriza je Trencséa i Nyílra; Számivá 
Szenes i Liptó, te nájmlájsi Kóbi je pa 
escse szamo prerninöcsi tjeden v-tál dóbo 
Bors vármegyőv, ali na ov szvét idti ni 
>:•” nenaméni, ni szinőv nepüsztí, csi tak 

. ka nede muszáj.
Gvtiria öcsi szó sze blíscsile od radoszti:

Bravó, drági moj tutor! — je gór 
s.kricsao tstero bi sze k-gyuvknnyi tüdi 
pripravilo). Z etaksov memoriov (szpomin) 
szó szamo prorocje ládáii!

— Szrecsen szín szi Gyuri. Nikse ob- 
vsüténye mi sepccse, ka szi zdaj na dobrom 
szléd:, po steroni k-szvojoj öröcsíni prídes.

Zdaj zse jász tüdi verjem —- sz. 
navdüsávao fiskális, ki sze jc rávno 
nalehci napno k optimizmusi, kak na szp 
ten kráj aii ka sze je zgödilo z-sz • 
mákom Müncelom?

— Jeszte edna legenda od zsidót 
Stera iő právi, ka na vszáki dugi dén 
re eden zsidov na szvéti brez szléda 
nóti. Tak je minő te sztári Jónás ti 
tak pred stirinájsztimi létami ie na nyv. 
prisao réd (Z-Rodsildov ni eden ne nv'-; . 
zsena, deca szó ga csakali, csakali, al
jé prisao Potom szó sze szinövje nap 
vzéli i za guesom szó od veszi do w.-. 
zvedávali za nyega, na szlédnye sze 
vöposzvedocsilo, ka sze je v-giávi zmés.. 
i tak je biődo po szlováski vesznicaj, v . 
szó ga éti, vidli tam. szó csiili iszkajő - 
szinövje, k koncovi ga je vövrgla Gar ' 
voda.

Fiskálisa obráz je cágloszt ; pobit< 
oblejála.

- - íak je dezsdzsévnica tüdi v-Gar. ‘ 
vesznola.

Ka pa esi je né. Ka pa csi je jo dórra 
nihao? Escse je’lehko i zdaj tam, rr.eá 
sztárimi, nika né vrédninti brgüsami. 
jo zagvüsno niscse né küpo. Szrecs?. > 
probov hódi moj szín Gyuri! Csi bi : 
z. tebom bio, bi szi preci tta kóla sze 
só bi, sö jász, dokecs nebi . . .

— Sö bi jász tüdi, ali kanta, gcietá 
naj idem?

(Dalé.)
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