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Uj szellemet a mi portánkon is Harminc zsidó lakásra
Irta : ifi. SZÁSZ ERNŐ

lárcius 19-e sorsdöntő külpolitikai 
dulata a magyar belpolitikai élet

ek is uj irányt szabott. A tiszta jobb- 
ciali erők állottak a Kormányzó Ur 
xaiatából az ország hajójának kor- 
".ányrudjához és ezzel az igazi 
kboldali erők előtt a szabad 
ibonlakozás lehetővé volt. A ma- 

r. ar állásfoglalás a nemzet ösz- 
-zes becsületes, jószándéku, jobboldali 

inek összefogását követeli és a 
>rmányzat nemzeti szocialista szel- 

■mü intézkedései önzetlen, becsüle- 
s magyar magatartást és azt kíván

ok az egyéntől, hogy saját érdeke 
k mindenkor a közösségét helyezze. 
Ez a szellem nem uj az országban 

■ oszándéku jobboldali elemek szá
zra. nem uj a mi számunkra sem, 
-zen ezeken a hasábokon minden- 

a nemzet érdekeinek mindenek 
tt valóságát hirdettük, de amim 

napjainkban látjuk, igenis uj igen 
>->kaknak, legyen akár MEP. vagy 
'Zélsőjobboldali párt tagsági igazolvá
nyuk. Uj ez a szellem sokak számá- 

a mi portánkon is.
Az uj Európáért folytatott gigászi

- jzdelem csúcspontjára hág napjaink- 
an és a magyar nemzet sorsa is most

■i el évtizedekre, vagy tán évszáza
dokra. Tizenhárom és tél millió ma

riinak és mindazoknak, akik velük 
éreznek, hozzájuk tartoznak, most 
y.j táborba kell állnia, hogy a nem
it eltiporhatatlan életereje teljes való- 
-ágában kibontakozhassék. Szükség 
an a lelki és külső egységre, soha 
kkora szükség nem volt, mint ma!
Ennek az egységnek a megterem- 

Esére. belpolitikai meghatározásban:
- jobboldali erők összefogására köze! 
.-.ét hónapja folyik a jószándékuak és
nzetlenek megfeszített erővel végzett 

—.unkája. Sikerről mégsem számolha- 
unk eddig be, mert — mondjuk meg 

nyíltan, hiszen az őszinte beszédesek 
asználhat a közös ügynek —- akad

nak politikai életünk vezetői között is 
e entétek, amelyek áthidalására a jó- 
yzándék eddig nem bizonyult elégnek, 
as — ami talán ennél is szembetű
nőbb és súlyos hiba — az egység 
éiektani pillanata még a jobboldali 
ciberék táborában sem következett 

be.
kém következett be a mi portán

kon sem. Ma itt sok ember jobbol- 
■alibb akar lenni a legjobboldalibb- 
■ál, pártjának és elveinek egyedül 
•düözitő voltát hirdeti és mindenkit 
élre akar állítani a politikai életből, 
-•kinek párttagsági jelvénye nem 
-gyezik az övével. Pedig hát ne es- 

tévedésbe senki: nem ezt kiván- 
a a kormány által képviselt, sőt sa- 
átmaga által is vallott nemzeti szo
fista széliem! Ma még kevésbbé 
an létjogosultságuk a hordószóno- 
'knak, különösen azoknak, akiknek

- nemzet sorsának irányítására egye
süli ..képességük" a nagy hang, mint
ármikor volt. Aki ma az egységet 

akadályozza, aki ma ellentéteket ke- 
es és szit, aki ma pártjának érde

keit előbbre helyezi a nemzeténél, 
arra nincs szüksége a magyar élet
nek. az kerékkötője német szövetsé
gesünk oldalán folytatott harcunknak.

A magyar politikai egység ma min- : 
dennél előbbre való é.s aki ezt nem 
látja, az vagy nem érti meg az idők j 
szavát, vagy egyéni önzése és hata- i 
lomvágya erősebb nemzete szerete- 
ténél. Így látják ezt felelős kormány- I 
férfiaink — elég utalnunk Jaross An
dor belügyminiszter, a kisebbségi 
sorsban edződött magyar szellem 
képviselőjének legutóbbi beszédére 
— és igy’ látja a józanul gondolko
zó. jobboldali magyar nép zöme. 
Keressük és találjuk hát meg a mi 
portánkon is az igazi jobboldali erők | 
egységét, ezt kívánja a magyar szel
lem. vagy ha úgy jobba- tetszik: az 1 
uj európai szellem.

*

1 IJj szelleme! kíván sokak' .--y átala
kulás portánkon más vonatke ..n is A kö
zösség érdekeinek felismerést egyéni önzet
lenséget. Megdöbbentél ,ielens<> e.z. ami a 
zsidó vagyon felszámolás..ke "éhányak ré
széről megmutatkozik. Férfié - . k nagy han
gon hirdetik, hogy náluk nagy bb nemzeti
szocialista nincs is a világon, akik jóformán 
az állítják, hogy már a bőn - ", n is azért 
sírtak, mert Magyarországon . ' döuralom volt, i 
most azt hiszik, hogy a zsidóság malmát csak 
azért szüntették meg. hogy r.ek.a a óból egyéni 
hasznuk legyen.

Fühöz-fához futkoznak. y: jelentenek 
be, hangoztatják nagyszerű c . boidaliságukat , 
és — a tenyerüket nyújtják > ncr.diárf jutalom
ért... Mit gondolnak ezek . cyász-jobbol- 
daliak? Talán azt. hogy e z/c- '.agyon majd 
azoké lesz, akiknek legnagy a hangjuk, 
akiket a nagy átalakulásból léc ?oan az. egyéni 
heszon érdekel ?

Tévednek. A zsidó vagyon é közösség rová
sára növekedett naggyá. A felhasználása ezért 
csak a közösség javát szolgálhat ó. Hogy ho- I 
gvan. mi módon, azt maid meg határozzák az I 
illetékesek, de semmiesetre -em. a szerencse
lovagok. Uj zsidók nem húzhatnak uj hasznot : 
a közösség rovására, a mértéh etesség. önzet
lenség szellemét pedig, ha r.c~. eszik önként | 
magukévá, majd az arra ’n.. . “ak megértetik ' 
velük. «

Muraszombatban 30 zsidó i.adnak újra 
bérbe. Kihirdették, hogv a laka- k bérbevéte
lére be lehet jelentem az .y< ny. Az első 3 
napban 80 igénylés érkezett 1 • 'zolgabiróság- 1 
hoz. Az! hinné ennek láttán ez ■ mber. hogy 
nyolcvanan lukiak pincelakásban. vagy más 
odúban eddig Muraszombatban De ha meg
nézi az igénylők névsorát, eh- dáikozik. mert 
az! látja, hogy szerepelnek kiziuk olyanon is. 
akiknek mai lakása is megfelelő. Miért hát ez 
a nagy igénylés? Miért nehezítik meg a hatósá
gok munkáját és miért igyekeznek <ivenni olya
noktól a lakást, akikarra tényiev rászorulnák?

Uj szellemet emberek, uj szellemei. mert 1 
ilyen magatartás mellet so ..s< m teljesed
hetik életté portánkon ajobbolac. gondolat!

*
Országszerte folyik a gyű les a combakáro- . 

sultaknak. A gyűjtés lebonyolításé: az újsá
gok vállalták önként. Százezreket gyűjtenek a 
fővárosi lapok, de a vidék népétek szive is 
megmozdult. Látjuk ezt vidéki aptársaink 
gyűjtéséből. Mi is gyűjtünk az annyiszor bő
kezűnek és áldozatkésznek dicsér, sőt bizo
nyult Muraszombatban is. Három hete gyűj
tünk és az adakozók névsorát megszúmlál- 
hatiuk két kezünk ujjain ...

Talán nem kell fejtegetnünk hogy mennyire 
magyar és emberi kötelességünk bombakáro- \ 
sült testvéreinknek segítségére sietnünk. Miért 1 
nem nyilatkozik meg hát most a Muravidék 
áldozatkészsége, amikor arra a legszebb al- i 
kálóm nyílott ? Kötelesség ez hozzak, vagy

eddig nyolcvanan jelentették be 
igényüket Muraszombatban

Megkezdődött Muraszombatban a zsidó vagyon leltározása
Hetek óta nem látunk már sárga

csillagos zsidót Muraszombatban, a 
zsidók ittartózkodásának vagyoni nyo
mai azonban még egyre foglalkoztat
ják a helyi hatóságokat. A zsidóvagyon- 
nal kapcsolatban több fontos helyi jel
legű intézkedés is történt a napokban.

Ezek közül elsőnek említjük a
zsidó üzletek

árukészletének leltározását. Ez ked
den kezdődött meg Muraszombatban. 
Bizottságok végzik. Egy-egy bizottság 
4 tagból: szakértőből, községi alkal
mazottból. községi bizalmi férfiből és 
írnokból áll. —

A zsidó lakások
leltározására is hamarosan sor kerül.

Az előbb említettekhez hasonló 
bizottságokra vár ez a munka is.

19 zsidó üzlet és 30 zsidó lakás 
leltározására kerül sor.

A községi elöljáróság megtette a 
javaslatot

gondnokok
kinevezésére is a zsidó ingatlanokhoz. 

A zsidó lakások leltározása után 
kiürítik azokat és a lakásokat keresz-

Vas vármegye törvényhatósági bizottsága 
egyhangú lelkesedéssel elhatározta, 

hogy teljes erejével támogatja az uj kormányt
Vas vármegye törvényhatósági bi

zottsága hétfőn ült össze évnegvedes 
rendes ülésére. A kisgyülés elé ter
jesztették Sztójav Döme miniszterel
nök és Jaross Andor belügyminiszter 
leiratait az uj kormány kinevezéséről, 
illetve a belügyminiszter kinevezésé
ről. A kisgyülés elhatározta, hogy az 
uj kormányt nehéz munkájában ha

Ezer muravidéki levente 
nagyszabású versenye Véghelyen

A levente ünnepségen kitüntették a véghelyi tűzoltókat
A járás 1. körzetének leventéi va

sárnap f. hó 14-én tartották meg ta
vaszi versenyüket Véghelyen. A ver
senyt megelőző napok borús, esős 
időjárása szomorúsággal töltötte el a 
leventéket, akik már-már azt hitték, 
hogy az esős idő lehetlenné teszi a 
verseny megtartását. A jó Isten leg
felsőbb intézkedésére azonban kide
rült az ég és ragyogó szép májusi 
vasárnappal ajándékozta meg a ver
senyre készülő leventéket.

küldjék hűtőn mély tisztelettel és az adó- '■ 
mány nagyságától meghatott lélekkel eszkö
zölt hódolatteljes személyi felkérés nélkül is | 
adományukat ?

Uj szellemet muravidékiek, új szellemet!

i tényeknek adják bérbe. Ez végre meg- 
! oldja majd a nagy muraszombati 
lakáshiányt. Muraszombatban ki is 
hirdették mar. hogy a zsidó lakások 
kibérelésére vonatkozó kérvényeket 
be lehet adni a főszolgabiróságon. Az 
igénylések beadása megkezdődött és 
most is folyik. A 30 zsidó lakásra ed
dig nyolcvanan jelentették oe igényü
ket ... Lehangoló jelenség, hogy az 
igénylők között számosa-. vannak 

. olyanok is. akiknek jelenlegi lakása 
is megfelel.

Akinél zsidó vagyontárgy van, 
azt hét napig még büntetlenül be- 

jentheti
A zsidóvagyonok bejelentésével 

kapcsolatban alapos gyar.u merült fel, 
hogy a keresztény közönség tagjai 
zsidó értéktárgyakat rejtegetnek. Hiva
talosan felszólítják a közönséget, hogy 
mától számított 7 napon belül tegyék 
meg ezeknek a tárgy aknak a kötelező 
bejelentését, mert ebben, az esetben 
semmiféle büntetésben nem részesül
nek. Amennyiben ezt elmulasztják, 
súlyos büntetésnek teszik ki magukat.

zafias lelkesedéssel, minden erejével 
támogatja.

Vitéz Szűcs István főispánságától 
is elbúcsúzott a megyegyülés. Kiss 
Lajos dr. pápai prelátus tolmácsolta 
nagyszerű beszédben azt a szeretet 
és hálát, amit a megye távozó főis
pánja iránt érez.

Az alispánt jelentés pontjait a me
gyegyülés vita nélkül tudomásul vette.

A versenyen részvevő
több mint ezer levente

kilenc csapat kötelékében sorakozott 
fel: battvándi. bodóhegyi. csendiaki. 
kisszombati. korongi, muraszentesi, 
rónafői, sürüházai. véghelyi levente 
csapatok kötelékében.

A nagyszabású sportünnepélyen a 
környék számottevő ifjúság-vezetői: 
papok, tanítók, jegyzők is megjelen
tek és még mint egy ezer főnyi néző 
közönség gyűlt össze.

Az ünnepély r. k. tábori misével 
és ev. Istentisztelettel kezdődött. A r. 
k. szent beszédet Juhász Mihály 
tábori lelkész, körzet pk. mondta. 
Beszédében rámutatott, hogy a kied-
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Csütörtöki labdarugó-csemege:
Muraszombati Máv válogatott-Mura Öreg Fiuk

HÍREK Városi Mozi
Érdekes sportesemény lesz csütör

tökön Muraszombatban. A helybeli 
vasutasok fiatal és nemrégiben még ; 
rendszer ■■ . tszó labdarugóiból ősz-' 
szeállitot! csapata méri össze erejét 
az „Öreg Fiuk" néven már évek óta: 
ismert . " .kedvelő" muraszombati 
labdarugógárdával. — Mindkét csapat
ban száz s játékos szerepel, aki kép
zett labdatugó. mostanában azonban 
csak néz éri birá'.gatásban merül ki' 
labdarug ^tevékenysége. Csütörtökön 
majd eivá. k tudják-e ők gyakorlat

zetl acéius test csak kemény kimű
velt Ister relé forduló 'lélekkel tud 
megfelel.-.. : súlyos idők nagy köve
teimén; i' k.

Zászlóié;-.cnás után a leventék 
emelt hangén hitet tettek a levente tör
vények m-:.e:t. majd Galambos Márton 
fhdgy. járási levente parancsnok en
gedélyt ad. t a versenyek megkez
désére.

A műsoron szerepeltek: 1. Szabad- 
gyakorlatok 2. Atlétikai verseny szá
mok. Zá: trend ü gyakorsatok.

Az egyes versenyszámok győzte
sei a köv

60 trt. . 
1931. Cse 
1929. C 
1931. Vég.....

Í00 -" OflCS k Károly
1925 Kisszombat 14. 2 Bertalanics 
Ferenc Ó-21. Véghely ILI. 3. Novák 
Alajos Korong 1 1.2

2Ö0 r: síkfutás: 1. Siftár József 
1923. i sendlak. 2. Hodoscsek Béla 
1925. Súr..,'áza. 3. Bánfi Zoltán 1923.1 
Kisszombaó

J*W  r: síkfutás: 1. Kousz Károly 
1923. Korong. 2 Polák Alajos 1923. 
Végbe; Üresnek Ferenc 1925. 
Muraszer.tes

Akadály futás (10 fő) 400 rn: 1. 
Sürüháza ?4.6, 2. Véghely 96.4. 3. 
Csendlak 96.6.

Sózol.:-"dadobás (egyéni): 1. Jenes 
.Alajos '. *_A.  Csendlak 60.20 m. 2. 
Bognár A.a jós 1929. Csendlak 55.40 m, 
3 Rajbá: Lajos 1928. Korong 54.35 m.

Ötös c ápát: 1. Csendlak 53.26, 2. 
Korong . 3. Muraszentes 14.80.

Sulylözed '5 kg) egyéni: 1. Sosta- 
réc Mártó-. 1925. Korong 12.28 m. 2. 
Siftár József 1923. Csendlak 10.93 m,
3. Kumir istván 1924.Battyánd 10.75 m.

Sulylökés ötös csapat: 1. Csendlak 
9.596 m, 2. Battyand 8.954 m. 3. Sürü
háza S.i *2  m.

Gránátdobás egyéni: 1. Rác István 
1923. Sürüháza. 2. Mátosek Elek 1924. 
Bodóhegy. FliszárJenö 1926. Rónaíő.
4. Vlaj V ilmos 1924. Bodóhegy .

.Wapasuprás l. korcsoport: 1. Pod- 
leszek Ernő 1929. Cser.dlak, 2. Bal
ján Kálmán 1929. Bodóhegy. 3. Titán 
Antal 1930. Korong.

Magasugrás //. korcsoport: 1. Ozva- 
tics Alajos 1927. Csendlak. 2. Novák 
Alajos 19_:. Korong. 3. Titán Antal 
1927. Korong.

Magasugrás Uj. korcsoport: 1. Sosta- 
réc Márton 192o. Korong 140 cm, 2. 
Szever István 1923. Battyánd 140 cm 
(holtverseny. 3. Polák Álajos 1923. 
Véghely 140 cm. (holtverseny).

Távolugrás l. korcsport : 1. Szapács 
János 1930 Végheiy408 cm, 2. Katona 
Lajos 1924. Csendlak 401 cm. 3. Sos- 
tarec Ferenc 1930. Véghely.

Távolugrás II. korcsoport . 1. Titán 
Antal 1927. Korong 488 cm, 2. Novák 
Alajos 1928. Korong 482 cm. 3. Hor
váth Lajos 1928. Csendlak 472 cm.

Táuolugrás III. korcsoport: 1. Sze
ver István 1923. Battyánd 513 cm, 2. 
Sostaréc Márton 1923. Korong 483 cm. 
3. Polák Alajos 1923. Véghely- 482 cm. 

Zártrendü gyakorlat: 1. Kisszombat 
18 pont. 2. Csendlak 16 pont. 3. Mura
szentes 16 pont, I. Battyánd 16 pont.

A legtöbb pontot szerzett csapatok: 
1. Csendlak 60 pont. 2. Korong 48 
pont. 3. Véghely 3.3 pont.

A levente ünnepség keretében tün
tették ki

szolgálati éremmel
a központi tüzrendészeti szervek az ] 
arra érdemes véghelyi tűzoltókat. A i 
leventékhez és tűzoltókhoz tüzes 
buzdító szavakkal szólt Fehér József \ 

étkezők: I csendlaki jegyző. Isten és haza sze-
. Gj us; 1 Podleszek Ernő i fele.,re és kötelesséS teljesítésre leí
rd. ak 6.2. 2. Ivanics Jenő ' kps,tHi

se.-diák 3. Sosfarec Ferenc 
.ely 6.6.

kíu.

1

i

ban is olyan jól rúgni a labdát, mint 
elméletben. A két csapat összeállítása 
a következő:

MÁV válogatott: Zsöks-Gőczi, Lő- 
rinc-Fülöp. Tóth. Révai-Mémeth. Ko- 
váts. Szabó. Faller. Sági.

Mura Öreg Fiuk: Simon-Krancsics. 
Zsibrik-Schermann. Erdősi. Borda-dr. 
Nemecz. Szász, dr. Valent. Jánossv, 
Hosszú.

Biztosak vagyunk benne, hogy a 
mérkőzés jó sportot és izgalmas játé
kot hoz. Érdemes lesz megnézni.

kesitett.
A verseny befejezésekor, a verse" 

nyen a három legtöbb pontot szerzet*  
j csapat parancsnokának a csendlaki. 
| korongi és véghelyi levente parancs
nokoknak Galambos Márton fhdgy. 
jár. lev. pk.

dicsérő oklevelet
nyújtott át, majd dr. I larangozó Jó
zsef r. k. esperes szeretettől áthatott 
elismerő, intő és buzdító szavai után 
ezer torokból röppent fel búcsúzóul 
a levente köszöntés: Szebb jövőt I

NEM BŰNTÉNYNEK ESETE 
ÁLDOZATUL LÁNG MIHÁLYNÉ

Május 13-án a hajnali órákban hol
tan találták lakásán Láng Mihályné 
67 éves muraszombati asszonyt. A 
halott nőn friss sérüléseket láttak. Nem 
is kellett több sokaknak, azonnal ké
szen volt ahir: Láng Mihálynét meg
gyilkolták. — A halál körülményeit a 
hatóságok kivizsgálták és kétségtelen 
bizonyossággal megállapították, hogy 
Láng Mihályné természetes halállal.

aggkori végelgyengülésben 
hunyta le örökre szemeit. Az arcán 
talált sérüléseket elesés okozta.

íz Ipartestület közleményei
Kiutalás: Blankbőr nyergesek részé

re, vargafonál, szíjgyártó fonál, cérna, 
kence (firnajsz).

Felhívjuk a férfi és nöiszabó-iparo- 
sokat, hogy a szabóipari textiláru be
vásárlási könyv átvétele miatt, ipar
igazolvánnyal jelentkezzenek az ipar
testület hivatalában.

Testületünk cséplő és vetőmagtisz- 
titó gépkezelői tanfolyamot rendez, 
az érdekeltek sürgősen jelentkezzenek 
az ipartestülel hivatalában, tandíj 45 
pengő.

Figyelem I
Kereskedők, étkezdék, cukrászdák, étter
mek. kifőzdék, üzemi ellátó csoportok, 
nagyfogyasztó magánosok, stb„ stb. részé
re ajánljuk sajáttörésü príma dióbelünket 
mérsékelt árokon. Hangya Kirendeltsége. 

Szombathely. Telefon: 91.

Május 20-án. szombaton 17 és 19.3'
21-én. vasárnap. 11.15. 15. 17 és 19.3''

22-én. hétfőn 19.3(1

Boldog idők
Karádv. A.itay. Mihályi főszereplésével •

hetetlen élmény.
Gyászhir érkezett a harctérről. 

Hribár Imre muraszombati születésű 
1 22 éves honvéd a szovjet ellen vívott 
keresztes hadjárat alkalmával Hazája 
védelmében április 30-án a Kolomea 
körüli dicsőséges magyar harcokban 
haslövés következtében hősi halált 

' halt. Nád Aornán temették ei a hősi 
temetőben az 1. sor 23-ik sírjába.

Ugyancsak a Kolomea körüli hősi 
i magyar harcokban áldozta életét ha
zájáért Zsizsek Géza 22 éves mura
szombati honvéd is. Május 2-án esett 
el. Zsizsek Géza a Mura SE játékosa 
volt, haláláról labdarugóbajtársai az 
elmúlt vasárnap azzal emlékeztek 
meg. hogy fekete karszalaggal ját
szottak. *

A muraszombati szülők mély fáj
dalmában mindannyian osztozunk. 
Kérjük az Istent, hogy szebb jöven
dőnkért életüket adó, hős muraszom
bati honvédeink áldozata ne legyen 
hiábavaló.

— A Bajtársi Szolgálat május 7-i 
labdarugó-mérkőzésén befolyt felül- 
fizetések. lfj. Turk József 20 P, 
Győré Pál. Stiván Ernő 20—20 P. 
Hoyer Lajos 18 P, ifj. Benkó József 
16.80 P. Benkó József 16 P. dr. Pin
tér Miklós 13 P. Kolossá János 12.40 
P. Gimnáziumi Tanári Testület 12 P. 
Siftár Károly 11.40 P, dr. Böics Gyula. 
Gumilár Kálmán, Siftár Lajos, dr. 
Tárczy Miklós, dr. Vucsák István 10— 
10 P. Szraka István 8 P, Hackl Vil
mos 6.80 P. Galambos Márton, Németh 
Ernő, Sámbokréthy Imre. dr. Szakonyi 
Zoltán 6—6 P, Kolossá János, dr. 
Révész Kálmán 5—5P, Skodnik Ferenc 
4 P. Bánfi József, Mórocz Imre 3.40— 
3.40 P, N. N. 3.10 P, a „Cikta" alkal
mazottai .3 P. özv. Kardoss Józsefné. 
Szász Ernő 2.40—240 P, Kovács Mar
git. Kónya Valéria. Andersch József, 
özv. Nemecz Jánosné. N. N. 2—2 P, 
Horváth N. 1.60 P. Hoyer Ernő, Sárffy 
N. 1 — 1 P. Az 1 P-n aluli felülfizeté- 
sek együttes összege 11.54 P. A felül- 
fizetések végösszege 305.24 P. a tel
jes bevételé 991.54 P. Hirlapilag még 
nem nyugtázott korábbi bevételek: a 
Városi Mozi április 29-i „Rákóczi nó
tája" c. filmelöadásának teljes bevé
tele. az engedélyes özv. Szikoray Jó
zsefné hozzájárulásával együtt 500 P, 
a Muraszombati Kereskedelmi Alkal
mazottak Egyesülete május3-i „Kiván- 
sághangversenye tiszta bevételének 
egvharmada. 211.60 P, a Mezővári 
Magyarnyelvi Tanfolyam Hallgatóinak 
gyűjtése 5 P. — A nemes adományokért 
leghálásabb köszönetét mond a Baj
társi Szolgálat Vezetősége.

— 1870 trachomás beteget kezelt 
a muraszombati egészségházban a 
kirendelt trachomaorvos és a járás 
területére kihelyezett hét trachoma
kezelőnő az 1944. év első negyedében.

— A Mezővári Műkedvelők ven
dégszereplése Battyánfalván és Mu
raszombatban. A színtiszta vend szár
mazású mezővári gazdaifjuságból ösz- 
szeállitott műkedvelő gárda f. hó 21- 
én délután 3 órai kezdettel a battyán- 
falvai gazdasági iskola nagytermében, 
f. hó 24-én délután 5 és 7 órakor pe
dig Muraszombatban a templom mel
letti levente otthonban vidám népszín
művet ad elő. Bevezetőül mindkét 
helyen az óvódások játéka és tánca 

! fog szerepelni. A színdarabok betar 
tását és rendezését dr. Muszter .’r- 
zsefné vállalta. Mindenkit szeretette' 
vár a rendezőség és kérik a közönsé; 
szives párfogását, tekintettel arra, hog- 
a tiszta jövedelmet népművelési . é'.- 
ra fordítják.

ÚJABB ADOMÁNYOK
A BOMBAKÁROSULTAKNAK
A Muraszombat és Vidéke szer

kesztőségéhez a bombakárosultak ja
vára az elmúlt héten a követkéz 

I adományok érkeztek :
Darvas Ferenc ny. áll. tanító. Mu

raszombat 20 P. Szász Ernő szerkesztő 
Muraszombat, 30 P. Lázár János ki
adóhivatali tisztviselő 10 P. Alsóma- 
ráci levente csapat 100 P. Muraszom- 

; bati gimnázium érettségizett tanulói 
| 54 P. Császár Iván. Bagonya 2 P 
Vitéz Lindvay Nándor országgyűlés 
képviselő 300 P. özv. Szikoray Jó
zsefné. a Városi Mozi engedélyese 
100 P. Muraszombati takarékpénztár 
megbízásából 200 P. Muraszombat 
Kereskedelmi alkalmazottak Egyesü
lete 211 P 61 fillér, összesen 1.027 P 

I 61 fillér.
Gyűjtésünk eddigi eredménye 

1.627 P 61 fillér. A gyűjtést folytatjuk.

AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ 
VEND IRODALOMTÖRTÉNET
Bálint Béla, a muraszombati állami 

gimnázium fiatal történelemtanára, aki 
a vend népről irt cikkeivel néprajzi 
tudományos körökben is többször kel
tett feltűnést, a Délvidéki Szemle 
1944. évi 3 számában „A vend iroda
lom főirányai " címmel átfogó irodalom
történelmi tanulmányt irt. Á tanulmány
ból a Délvidéki Szemle különlenyo- 
matot is készíttetett.

Bálint Béla munkája a vend nyelv- 
i röl kiadott első irodalomtörténelmi 
tanulmány, amelyet anyaga rendszere
zésére és minden szempontra kiterjedő 
összeállítására való tekintettel nyugod
tan nevezhetünk az első magyarnyelvű 
vend irodalomtörténetnek is. Megírá
sánál a szerző nem alkalmazkodott 
ugyan mindenben az irodalomtörténe
tek szokásos felépítéséhez, amit a vend 
irodalom rövid élete, egyházi vonat
kozásai és művelőinek hetvenezer 
ember életének határain túl nem igen 
terjedhető és terjedő szellemi síkja 
megokolttá tesz, mégis könnyen át
tekinthető és nem csak az egyszerű 
érdeklődő igényeit elégíti ki a tanul
mány, hanem tudományos szempont
ból is értékes.

Nagy értéke a rövid irodalomtörté
netnek. hogy rendszerbe foglalt ada
tokkal oszlatja el azt a homályt, amit 
a vend és a szlovén irodalom kapcso
lata körül eddig propaganda — szem
pontokból sürüsitettek. irodaiomtörté- 
nelmi szempontból talán eltúlzott az 
hogy aránytalanul nagy teret szen
tel a helyesírás körüli harcoknak, amit 
azonban nemzeti kötelességévé tett a 
szerzőnek az a ferde beállítás, ami
ben eddig a vend irodalmat bemutat
ták és aminek megcáfolása szüksé
ges volt.

Mindent összevetve, a vendséggcl 
foglalkozó tudománynak igen értékes, 
megbízható és pontos adatokkal szolgál 
Bálint Béla irodalomtörténelmi tanul
mánya. (Sz)
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„Ne legyen az egyházmegyében seholsem 
elhagyót!, vagy leziillött koldus"

Kov .ics Sándor püsp< >k körlevele híveihez
Kovács Sándor megyéspüspök a 

popjaihoz intézett körlevélen kívül hí
vei! kuloii k<>rle\ ell>en köszöntötte s 
r ijyhen elienileltc. hogv cz.l a pász- 
!nil< vclel a templomokban megfelelő 
1 oszlással l<il»l> vasárnapon at lel
olvassák, a nem magvai anvanyelvti 
liivi k elull periig sajal anyanv<-l\ü- 
kön ismertessék.

A hívek körlevelét az apostolok kö- 
z.<intésével kezdte a íőpászlor : „Ke

gyelem nektek és békesség Istentől, 
a mi Atyánktól és az Ur Jézus Krisz
tustól-. Ezután — többek között — 
a következőket mondja a körlevél:

. . . Még nem ismertek, nem látta
tok. mégis a püspökszentelés kegyel
mével úgy mutatkozom be nektek, 
mint Szent Pál Apostol: — folytatja 
a főpásztor — Jézus Krisztus szolgá
ja vagyok. Isten akaratából meghívott 
apostolutód, akit kiválasztott az 0 
evangéliumának hirdetésére. Az 0 
szent nevében köszöntök be hozzá
tok. az 0 kegyelméből logom a pász- 
torbotot s akarlak benneteket vezetni 
Krisztus nyomában.

Szeretett jó Híveim ! A püspök- 
készentelés szavakkal ki nem fejez
hető nagy kegyelmétől áthatva, fő
pásztori küldetésem célját a nemzetek 
apostolának eme szavaival tudom ki
fejezésre juttatni: hirdetem Krisztus 
felfoghatatlan gazdagságát . . .

. . . Kétezer esztendő története mily 
íönséges bizonysága annak, hogy az 
ég és föld elmúlnak, de Krisztus igéi
nek igazsága megmarad mindörökké... 
S mily megrázóan csalódás az, hogy 
akik Krisztus igazságával szemben 
meteorként akartak tündökölni ura 
már bevonultak a könyvtárak ke- 
vésbbé használt zugába és csak egy- 
egy hivatalos érdeklődő veszi elő őket, 
de már a világ elfeledkezett róluk.

... A házasság válságáról beszél
nek. De csak azok, akiknek lelkében 
már régen meghalt minden katotikus 
hit. minden nemesebb erkölcsi erő. 
Azt hiszik, hogy szabadosabb erkölcs
csel, fokozatos többnejűséggel meg
gyógyíthatják ezt a válságot. Olyan 
ez. mint az alkoholista, aki azzal pró
bálja magát gyógyítani, hogy még 
jobban rabja lesz szenvedélyének. A 
család válságának egyetlen orvosa

A MURA LEVENTE MÉGISCSAK 
TOVÁBB KÜZD

A I EVENTEBAJNOKSÁGÉRT
A Mura Levente rövid, de elisme

résre méltó mull ulán átadta legjobb 
játékosai! a Mura második csapatának, 
ráadásul a diákok szerepeltetését is 
megnehezítette egy rendelet. Ezért azt 
tervezték a csapat vezetői, hogy a 
Mura Leventét visszaléptetik a bajnok
ságtól. Erre- mégsem került sor, sőt a 
nagyhirtelenjében összeszedett uj Mura 
Levente már bajnoki mérkőzést is 
játszott vasárnap a Bajánsenyei leven- 
leesapat ellen. A mérkőzés 4:4 arány
ban eldöntetlenül végződött. — A 
Mura Levente egyelőre nagyon gyenge, 
reméljük azonban, rövidesen javulnak 
játékosai és méltó utóda lesz levente
körökben félelmeteshirü elődjének. A 
csapat legjobbja Fuisz volt vasárnap. 

„SOBÜHIO’rum és likörgyár 
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 
Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ

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

az l r Jézus. A családnak egyetlen 
hűséges őrzője a katolikus Anya 
s: entegyház . . .

A világi uposlolkodáson kivid a 
s tyieiuieL*  szereiéi hirdeti meg a püs- 
pokatya: ..Minden nyomorgó koldus 
sötét sebhely Krisztus egyházának ai- 
eulalán. Ne legyen az i gyházinegv<’• 
ben s< holseni i lhdipalott vagy leziil- 
lott koldus .

A szövetségesek ultimátumot intéztek 
Magyarországhoz is, hogy lépjen ki a háborúból

Berlini illetékes német helyről köz- 
lik : Anglia, az Egyesült Államok és 
a Szovjetunió az angol hírszolgálat 
jelentése szerinl ultimativ formában ki
adott nyilatkozattal állították Magyaror
szágot. Romániát, Bulgáriát és Finnor
szágot az elé a választás elé. hogy vagy

Magyar vélemény
A Budapesti Értesítő jelenti: Az an

gol külügyi hivatalnak az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió kormányai

val egyetértésben pénteken délután 
közzétett ultimativ jellegű felhívását, 
amely többek közt Magyarországnak 
is szól, budapesti politikai körökben 
úgy tekintik, mint azon folyamat első 
szakaszának méltó befejezését, amely 
Európának a Szovjetunió részére va
ló feltételnélküli kiszolgáltatására irá
nyul. A felhívás négy pontja tele van 
ellentétekkel és ismét az illető álla
mok helyzetének teljes félreértéséről 
tanúskodik. Ami Magyarországot illeti, 
ezúttal is kifejezetten utalnak arra, 
hogy Magyarország ebben a háború
ban nem követett semmiféle imperia- 
lisztikus célokat, csupán határait és 
azzal együtt az egész világ által elis
mert történelmi küldetésének szelle-

LEVENTEÉLET
A leventeifjuságot felszólították: a leventesapkát 

és jelvényt állandóan viselje!
A Levente Hírközpont jelenti: A 

leventék országos parancsnoka leg
utóbbi parancsában elrendelte, hogy 
a leventeifjuság, a leventcinlézmény- 
hez való törvényes tartozását nemcsak 
érzelmileg, hanem külsőleg is juttassa 
kifejezésre és ezt domborítsa ki büszke 
érzéssel. Lelkűidében legyen meg

Vezérló gondolatok
11. A magyarnak lehelnek hibái. 

— mindenkinek vannak —. de nyíl
lak vagyunk és becsületesek, szóki
mondók, gyakran nagyon is azok!

!5, Sok ember a jólértesüllség kön
tösében tetszelegve szaladgál és nagy
képűen suttog híreket, amelyeknek 
elbírálására éppoly képtelen, mint 
hazájával szemben való kötelességé
nek megítélésére!

1(>. Megkell óvnunk az erkölcs, a

Intelmeit azzal fejezi be:
A kél kőtábla negyedik paran

csa, Krisztusnak a hazai földit' Imi 
laltill könnye legszentebb kötelessé
günkké teszi hazánknak és fajunknak 
szerétét. De követeli tőlünk az a ver
tei és verejtékkel áztatott foki is, ame
lyen a bölcsőnk ringott, amely sze
retettel nyújtja a mindennapi kenye
ret. ahol szüléink virágos pihenője 
fekszik s ahova egyszer un is meg
térünk a feltámadásig, Imádsággal, 
kiisztusi civilei, bizakodó reménység
gel. áldozatok vállalásával vívjuk meg 
itthon a lmi < ol. Iiojiji nyomukban hol 
dog magyar nem edd; oldja emle 
künket.

kiállnak azonnal a háborúból vagy 
pedig Németországgal együtt elpusztul
nak. Ez a felszólítás egyértelmű azzal 
a követeléssel, hogy az érdekelt orszá
gok szolgáltassák ki magukat önként a 
bolsevizmusnak — jegyzik meg ezzel 
kapcsolatban illetékes német helyen.

az ultimátumról
méhen Európái is védelmezi. Éppen 
ezekben a napokban bizonyította be 
a szovjet paradicsomból menekült ro
mánok és ukránok ezreinek példája, 
hogy mihelyt a bolsevisták érintkezés
be jutnak az egyes államok lakossá-1 
gával. azonnal semmivé válik minden 
olyan hiú remény, amely a bolsevis
tákkal való modus vivendi megterem
tésére irányul. Ilyen körülmények közt 
Anglia és Amerika, a felhívás két alá
írója. amelyek minden tekintetben oly 
rendkívül messze vannak Európától, 
nem kívánhatják, hogy Magyarország 
ebben az élet-halálharcban oly köny- 
nyen letegye a fegyvert. A magyar 
kormány vállalja a felelősséget azért, 
hogy Magyarország ebben a háború
ban Németország oldalán és európai 
érdekekért küzd és ebben a törekvé
sében az egész ország egy emberként 
támogatja.

győződve arról, hogy a levenleilju je
lenti a magyar jövőt és az ő öntudata, 
magabizása, erős akarata a jövőért 
való munka alapja.

Külsőleg pedig a levenleilju mindig, 
mindenütt leventcsapkúban jelenjen 
meg s balkarján viselje a levente
jelvényt.

jog és az igazság tiszteletét, mert az 
eszmék erősebbek az 'anyagnál!

17. A bátorság nemcsak a golyók 
elé kiállási jelent, de a nemzeti eszme 
mellett való kitartást is!

18. Keladatainkáldozatosságot, lelki
ismeretességet, tisztességet, hazafias
ságot és vallásosságot követelnek!

19. Konokul hiszek a magyar józan
ság győzelmében!

20. Mindnyájunknak az a köteles
ségünk, hogy magánérdekeinket az 
ország érdekei alá rendeljük.

21. Bizalmat kérek minden magyar 
embertől, minden magyar emberiránt!

22. A legfőbb tisztviselőktől a falusi 
leventékig meg kell értenie minden
kinek a soknyelvű ország mivoltát, 
szükségleteit, főigazgatását, vagyis 
eszmei valóságát, gyakorlati vezetéséi

I ('gyárául!

HÍREK mindenfelől
— A Magyar Tűzharcos Szövet

ség élért' miniszteri biztost állítottak. 
A miniszteri biztos vitéz Kiss Kálmán 
ny. altábornagy. A miniszteri biztos 
kiküldése azért vált szükségessé, mert 
egyesek a szövetséget olyan iránv bán 
kívánták fejleszteni, amely az alap
szabályokkal nincs összhangban.

- Budapest ellen a I l-ére virra
dó éjszaka légitámadást intéztek az 
angolszászok. Súlyosabb kár nem 
keletkezett.

Vas vármegye népessége az. 
év első negyedében :>2(> lélekkel sza
porodott.

— Szombathelyen internáltak öl 
zsidó férfit, mert nyilvános szórako
zóhelyen tartózkodtak.

— Kőszegen edényeket gyűjtenek 
a bombakárosultak részére.

— Sárváron, Jánosházán, Vasvá- 
vott, Kőszegen is gettóban van már 
a vasmegyei zsidóság.

— Szombathelyen 4 zsidónő ön
gyilkos lett.

— A Muraköz cimü Csáktornyái 
újság eddig közel 2.000 pengőt gyűj
tött a bcmbakárosullak javára. A szom 
bathelyi Vasvármegye gyűjtése meg
haladja a 20.000 pengői.

SyomoFbajos! - Vesebajos!
TARTSON IVÓKÚRÁT 

A természetes szénsavas 

PETÁNCi
GYÓGYVÍZ
ÜDÍT — GYÓGYÍT

Főraktár: MURASZOMBAT
i TELEFON 68.

— A Szentatya pünkösdkor rádió
beszédét mond

— A washingtoni szovjet nagy
követ azt az indítványt terjesztette a 
cionisták vezetősége elé — a Völki- 
scher Beobachter értesülése szerint —, 
hogy a világzsidóság főhadiszállását 
helyezzék át Moszkvába.

— A Honan-offenziva megindulá
sa óta május 6-ig a japánok 19.000 
elesett kínai katonát számoltak össze, 
továbbá több mint 4000 foglyot ejtet
tek. 81 löveget és közel 7000 puskái 
zsákmányoltak.

— Május 11-én Délnyugat-Némel- 
ország fölé berepült amerikai vadá
szok mélyrepülésben a falusi lakos
ságot támadták. Mühlhausen környé
kén 22 emberi megöltek, túlnyomó
részt asszonyokat és gyermekeket.

— A Daily Express washingtoni 
jelentése szerint az Egyesült Államok 
kormánya elhatározta, hogy az angol 
példát követve, bitó főhadiszállására 
katonai bizottságot küld.

— Az angol hírszolgálat algíri je
lentése szerint Darrien altábornagyot, 
a volt tuniszi flotta parancsnokát, a 
Bisertában tartott törvényszéki tárgya
láson életfogytig tartó börtönre Ítélték.

— Hollandiában a német csapatok 
egyes területeket vízzel árasztottak el. 
hogy az inváziót ezzel is megnehe
zítsek.

— A Balkán nyugati partvidékén 
horvál csapatok ostromolják Tito ban
dáit. Tito seregeinek a helyzete egy
re romlik.

E|ad - ———

5. M. V. A. maganjáró gőzkazán. Érdeklődni 
lehet Horváth Károly. Mártonhely.

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stivan Ernő, Muraszombat.
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KÖZGAZDASÁG
Tilos az mező- és erdőgazdasági ingatlanok 

vétele és eladása
Nagyfontosságu kormányrendelet je-j lépése előtt létrejött jogügylet érvény

lent meg a mező- és erdőgazdasági ' teleimé válik, kivéve ha I. a jogügy
letei a jogszabályok értelmében szük
séges lödbirtokpolilikai. katonai, va

ingatlanok forgalmának korlátozásáról. 
Az elmúlt első világháború keserves 
tapasztalatai alapján adta ki a kor
mány ezt a rendeletet, mert ma már 
világosan látjuk mit jelentett a háború 
ideje alatt szabadjára engedett ingat
lanforgalom. A háborús haszonlesők, 
a feketepiac kufárjai és szemtelen 
spekulánsai mind ingatlanba fektették 
bűnös üzelmeikkel szerzett pénzüket, 
az egyetemes magyarság mérhetetlen 
kárára. Az akkori zsidó hadiszállítók 
óriás földbirtokokat szereztek s mikor 
harcoló katonáink hazatértek apró kis 
parcellákkal, egy-két holdnyi földda
rabkákkal „jutalmazták őket a föld
reformnak csúfolt törvény alapján.

Ma már a zsidóság nem szerezhet 
földet, de az sem lenne igazságos, 
hogy amig az ország férfiainak legjava 
a harctereken küzd, azalatt az itthon 
lévők csak azért, mert pénzük van. 
földhöz jussanak, vagy még több föl
det szerezhessenek birtokaikhoz. Ma 
elsősorban annak a rétegnek van joga 
és igénye a földre, mely a harctere
ken küzd és életét kockáztatja ennek 
a földnek a megmaradásáért.

♦

Az életbeléptetett rendelet kimondja, 
hogy a háború idejére szóló kivételes 
hatalom tartama alatt mező- és erdő- ' 
gazdasági ingatlant, ideértve a szőlő- 
és kertgazdasági ingatlant is, jogügy
lettel elidegeníteni nem lehet, ehhez i 
képest az ilyen ingatlant elidegenítő 
jogügylet érvénytelen és ugyanez áll 
a szerződés kötését megelőző előze
tes megegyezésre (előszerződésre) is.

Mező- és erdőgazdasági ingatlan 
elidegenítése iránt a rendelet hatályba- 1

S • P • O • R • T
A Zalaegerszegi MOVE elveszítette pontelönyét

Vasárnap nem játszott a Mura baj
noki mérkőzést, a bajnokság szempont
jából mégis sorsdöntő jelentőségű ese
mény történt. A ZSE MOVE csapata 
2:1 arányban kikapott Körmenden és 
ezzel elveszítette 2 pont előnyét. Gól
aránya csak egy aránylattal jobb mint 
a Muráé, tehát a bajnokság állása 
teljesen nyílttá vált. A hátralévő mér
kőzések szempontjából viszont a mu
raszombati csapatnak kedvezőbb a 
helyzete, tehát most már a Mura a ke
rületi bajnokság első számú esélyese.

A Mura hátralévő 5 mérkőzése ala
pos felkészültséggel és lelkesedéssel 
megnyerhető, tehát most a labdaru
gókon a sor, hogy megmutassák : jól, 
nyugodtan és becsülettel tudnak küz-

ORION
T-E-L-E-F-U-N-K-E-N
PHILIPS

telepes rádiókészülékek 1943—1944 
fi hónapos jótálással szállíthatók.

Rádió NEMECZ
MURASZOMBAT 

Szakszerű javítások gyorsan - 
vidékieknek soronkivül.

gyonielügyeleti, gyámhatósági, vagy 
egyéb hatósági jóváhagyás, hozzájáru
lás, megerősítés, vagy tudomásulvétel 
végett, vagy ri vagyonátruházási ille
ték kiszabása végett a rendelet hatály
balépése elölt az illetékes hatóságnál 
bejelentették, illetve a jogügyletről 
készített okiratot bemutatták, vagy 2. 
a telekkönyvi hatóságnál a tulajdon
jog bejegyzése iránt a kérelmet a ren
delet hatálybalépése előtt előterjesz
tették. vagy 3. az ingatlant a szerző 
fél a rendelet hatálybalépése előtt bir
tokba vette, vagy 4. a jogügylet telje
sítése iránt a rendelet hatálybalépése 
előtt a pert megindította.

Az említett két rendelet a zsidó tu
lajdonban volt mező- és erdőgazda
sági ingatlanokra vonatkozik, tehát a 
háború tartama alatt ezeket sem sza
bad elidegeníteni, hanem természete
sen megmaradnak a hivatalos állami 
szervek kezelésében.

A rendelet kimondja azt is, hogy 
köztartozás, jelzálogjoggal biztosított 
és a rendelet hatálybalépése előtt be
jegyzett bármilyen követelés, továbbá 
a védett birtokhoz tartozó ingatlant 
terhelő jelzálogos követelés kiegyen
lítésére el lehet adni olyan területű 
ingatlant, amelyből a tartozást kiegyen
lítik, de ehhez a földművelési és pénz
ügyminiszter egyetértő hozzájárulása 
szükséges. A rendelet nem érinti in
gatlanoknak végrehajtási árverés út
ján való elidegenítését, de kiterjed az 
önkéntes árverés útján, valamint az 
árverést pótló bírói úton szabadkéz
ből való elidegenítésére.

deni a bajnoki címért a hajrá ideg
feszültségében is.

A vasárnap mérkőzések után az
1. és a II. ősztály bajnoki táblázata
igy fest:

/. OS ztály:
1. Move ZSE 17 12 2 3 (>0:22 26
2. MURA 17 12 2 3 55:22 26
3. Körmend 20 11 3 6 46:42 25
4. SVSE 11. 18 9 4 5 34:25 22
5. Kapuvár 16 9 2 5 49:29 20
6. Haladás 11 16 10 — 6 49:33 20
7. Kinizsi 16 6 1 6 35:22 16
8. SzFC 11. 18 5 5 8 33:30 15
9. ZLE 19 5 3 8 20:37 13

lü. CVSE 18 4 3 11 26:1 1 10
11. Sárvár 19 4 2 13 20:52 10
12. Tapolca 19 2 2 15 17:85 6

//. o s ztály:
1. Mura 11. 15 12 1 2 41:16 25
2. Bőrgyár 14 10 1 .3 28:16 21
3. Alsóleudva 16 lül 5 26:18 21
4. SzFC 111. 14 9 1 4 28:20 19
5. Kőszeg 14 7 2 5 28:24 16
6. Dose, Lenti 14 8—6 17:24 16
7. Szentgottliáril 15 3 111 17:35 7
8. Move ZSE 1 1. V isszalépett
9. ZLE 11, V sszalépett

♦
A Mura vasárnap Zalaegerszegen 

játszik az oltani levente csapat ellen 
bajnoki mérkőzést.

*
Az elmúlt vasárnap jóiramu edző

mérkőzést játszott a Mura 1. csapata 
a második csapat ellen. Az edzőmér
kőzést szép játékkal 7:1 arányban az 
első csapat nyerte

Krscsanszko trplenye
Vesz krscsanszki szvejt zná, kak 

je bio pregányani Jézus i zsnyim vréd 
vnougi apostolje. Ali krsesansztvo je
lé dogoudek szamo za vörszki szpo- 
min obdrzsalo gori, nikak pa nejsese- 
lo pregányati tiszte, ki szó nájvékso 
grozouto i vmuursztvo napiavili nad 
Rózsim Színom i z tem scscli prepra- 
viti krsesansztvo. Krsesansztvo je tem 
juhosom odpíiszhlo vsze greje i jc jt- 
k szebi obinulo, kak je tou szám Jé
zus vcsio, ali za tou dobiouto szó <>ni 
krsesansztvo scseli v blato szklacsiti. 
I sto szó bili lej hüdobnyác je i ju- 
ilásje? Odgouvor: zsidovje I

l'.uropszki eivilizejrani krscsanszki 
národ je inogo boj napovedati zsidov- 
sztvi i tou zavolo tóga, ár z peklen- 
szkimsatanom nieden krscsanszki cslo- 
vik sze nej steo vözmiriti. Zsidovszki 
grej je tak velki. da ga nemogoucse 
opiszati. Parouvnoszt po dobícski je 
zavládala nad nyírni. Escse szvojega 
bogá bi oudali, szamo naj májo pej- 
neze. Europszko krsesansztvo je nej 
moglo dalé glédati té satanszke skram- 

I ple i nemre meli dalé szmilenya nad 
lém csinenyom. Brez mascsüvanya 
nega csisztoucse. I steromi zsidovi 

Lejpa i v szrdcészégajoucsa ouszvetnoszt je 
bila v szobocskoj evang. cérkvi

V nedelo je bila konfirmácija 13 
evang. decskov i 13 evang. deklin v 
szobocskoj cérkvi. ki szó zvesztoubo 
dáli i oblübili pred Bougom, da do vörni 
szvojemi vadlüványi do szmrti. Ob 
9. vöri, gda je lüdsztvo napunilo cér
kev i vszáki zavzeo szvoje meszto, 
szó Kováts István esperes. Baráth Jó
zsef káplán i Bácz Lajos szobocske 
ev. gmajne elnök pripelali decske i 
belooblecsene dekline v cérkev. Kon- 
firmándusje szó sze okouii oltára raz- 
vrsztiii. Potom je cejla cérkev navdü- 
seno odpopejvala „Hiszekegy", na 
stero szó káplán z pobozsnov molit- 
vijovoudprli ouszvetnoszt. Po krátkom 
gouvori szó zacsnoli konfirmandusé 
szpitávati verenávuk, na stero szó 
vszi lepou odgovárjati. Po vöpitanyi 
verenávuka, szó káplán molili Bogá 
za konfirmandusé, potom pa oproszili 

■ navzoucse gmajnare, naj szprimlejo 
té nouve delavce med szvoje serege. 

I Potom szó sze vszi konfirmandusje

Jurcsek Béla kmetijszki miniszter:

Hányáké neszmimo podpérati
(>b priliki v cseszi szpelanya nou- szíva, ki jc s- 

voga főispána v Székesfehérvári je \ .1. .21___ ú...
meo gues Jurcsek Béla kmetijszki mi- sze próbájává i moremo
niszter. Med drügim je pravo. da vou
gri sze ne boríjo szamo za szébe, ne
go za vszo Europo. Boj zanaso zemlo 
de escse teski i trdi.

Natou sze je z velkim zadovolszlvom 
szpominao z vogrszki kinetov, ki szó 
pri dojdávanyi vöpokázali szvojo do- 
movinszko lübéznoszt. Rávno tak tüdi 
kormány sze briga, da vsze tiszte re- 
csí, ka kmet nüca, dobijo lej kern- 
prvlé v rouke i tou po niszikoj cejni.

tiszti pa, ki sze ogible dela i rój 
manyári, sze kormány pohriga, da 
tüdi lak dobi prehráno. Zobsztonszke 
delavce i manyéke neszmimo pod 
pérati. Zagvüsana je tüdi preszkrba 
z drvámi. Kmécska politika je naso 
nájglavnejse pítanye. Zemelszka küp- 
csija je zdaj zabrányena i tou záto. 
naj domá zsivoucsi nemrejo vküp 
szpoküpüvati zemlou pred tisztimi. ki 
szó vöni na Ironti i ki májo pravico 
Jou,v prvom redi dobiti. Vogrszko 
bodoucsnoszt i nyéno vérsztvinszko 
zsivlenye je oesiscseno od zsidov- i

i zsidovszka parouvnoszt
| sze i<- zuszimlo vogrszki szoldák. gda 
l j<- te priso domou z zmrzsnyenouv 
nogouv alí brez rönké i inogom se tü 
di szlepi ? Niednomi nej. nego pravli 
szó ■ tou je prej szoldaski sors. Sza
mo spoláijenyc i zaniesűvüuye je nio 
go nas národ ti péti od sztráni zsido\ 
szíva. Lezsej jc zsidovam pteiirszti 
spol i taboriscse, kak pa nisleinőim 
plazcjianomi ali lotimomi honvédi lm 
L'i'sine, ki mgilai nede mogo zdiav 
i popolcn eslovck posztáti. Vszi Zná 
rno, da jc zsidovszlvo uapiavilo tou 
szvetovno liojno i zavolo nyi je viiou-

i go nasi ciicsni vilézov zgübilo zsi\
. lényé. Zdaj pa naj oni piácsajo tou 
i krvprelejvanye z szvojim trplenyom. 

í á kastiga je po krscsanszki zákonaj 
bila vödána za zsidovszlvo i komi sze 
milíjo, szám prouti szebi szoudi. Ták- 

: si zahrbtni lüdjé szó nej vrejdni szmi
lenya. Oni szó bili národni gyilkosje. 
Nej je dálo vö tou kastigo na zsidove

1 krsesansztvo. nego: Szám Boug jc 
kastiga i je bije z szvojim bicsom. ár 
szó notri vdrli v krscsanszko cérkev 
i z szvojim grejsnim csinejnyom szó 
scseli pregányati krscsanszko lüdszlvo

' stero je po Bozsoj pékli zsivclo.

obrnoli i v iméni vszej koníirniandusov 
je Siftár József diák z lejpimi rccsmi 
oproszo gmajnare, naj je vzemejo gori. 
kak nyihove potomce i oblübo. da do 
verno naszledüvali nyihove pofi i ver- 
no oprávlali duzsnoszti, stere de pred 
nyi posztávlala szvéta Maticérkev. Na 
tou szó káplán nad vszakim konfir
mandusom glaszno molili Bogá, ste
ro je tak v szrcészégajoucse bilou. 
da sze je cejla cérkev joukala. Po 
krátkoj molitvi i z popevanyom Him
nusza, kak tüdi z vöobszlüzsávanyom 
szvéte vecsérje sze je koncsala tá 
isztinszko prelejpa ouszvetnoszt. Na 
konci szó sze deca z káplánom vréd 
dáli dojvzéti i z tém szi szpravili náj- 
lepsi szpomin v szvojem zsivlenyi. 
Z ednim szó pa z tem tüdi zahvál- 
noszt szkázali szvojemi dühovniki, ki 
szó je tak lepő pripravili na té dén. 
za stero szó nyim tüdi sztarisje kon- 
firmandusov z szreá zahválni.

scselo zszvojov politikox
vnicsili ország. Orszarsko zsivlenyi-
— ....------ j vszi prijéli

: za delo, da lak zagvüsamo vszém
posteno i pravicsno zsivlenye.

DOBRO PAZIMO, KAK ADRESZI.- 
RAMO TÁBORSZKA P1SZMA!
l’ostna direkcija je opázila, da nis- 

lerni prav ne adreszerajo táborszka 
píszma szvojim dományim na front i 
tak sze je zgoudilo, da 4—6000 pi
szém, kárt i drügi táborszki posilk jc 
prislo nazáj. ár szó szlabo adresze- 
rana i mogoucse nisterne litere ali 
numero vöpüsesene i tak vnougi na
si honvédje zobszton csákajo posto 
od szvoji dományi, ka pa moremo 
znati, da vszáki tcsko csáka glász od 
douma. Táborszka posta má prvle ed
no litero i potom trí numere. Brez tó
ga sze naj ne posila piszmo, lem me
nye pa paket, ár niscse nemre odgo
várjati za zgüblenye lej. Záto sze 
opomínajo honvédje, da naj tocsne 
útrészé písejo domou i rávnolak tüdi 
dományi naj rédno adreszerajo
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Od kédna do kédna
Papén, nemski velki követ na Tör* * 

zkom sze je eder. csesz v Berlini 
idio i sze je zdaj razájodpelao v 

-niuiro, gde de szpozr.ávao mislejnye 
emskoga kormánya giedoucs na lif- 
ínye króma sterc dugovánve pre- 

V6CS pika angolszászé.
\emska zrácsna obramba je áp- 

libd »vnicsila i64b ar.golszászszki 
ombarderov i -yim je tou bila náj- 
-ksa louvszka szrecsa. Intereszán- 

to je, ka je med dojsztreljenimi 
ombardejranti •;> procentov ameri- 
a.nszki i szamo l angolszászki.
Pri Nettuni szó angolszász! doszej- 

. amao meli 30.001 mrtvi i ranyeni, 
">91 szoldákov szó nyim pa ovak 

jgrabili. Zvüntoga nyim je prejslo 
- 11 • tankov. vise 500 teski stükov i 
Joszta drüge pesádiszke zsmetne 
ojnszke skéri.
Po podátkaj edni amerikanszki 

novin sosta” eden bombni napád, 
sztojécs. z 500 europlánov. 12 pa pou 
millión dollárov. Csi sze k tömi ra- 
súna escse 10 procentov nájménse 

zgüix-, p.ídejo sztroski na 42 pa pou 
nillio dollárov. Po tóm racsúni nyim: 
je teriourszki napád áprilisa 24-ga. 
-Od ioí—. je vesznolo 150 europlánov.

i

riso . poudrgi milliárd dollárov.
Ps-- .ív j - áprilisa mejszeca prine-

szo za szovjete velko neszrecso. Tü
szó né.mire scseli z 23-mi diviziami
prea. ; • non*,  vendar pa zaman. Pri
toj bíík ■ .-<■ mz.”, jeti me i pl."i.H'mrt-
vi, v ”. jzsi.no lüdi sze je ovak prejk-
dal >. 
401' tar

zvüntoga szó pa zgűbili escse
1K0V.

’-.S/VFAY TÁRSASÁG

Gyártelep :
- A ! ORNN'a, Széchenyi u. 50 

TELEFON: 3!
Központi iroda:

A REST, VII., KIRÁLY u. 55
“ELEFON: 424-104.

r ner százados je zádnyifart na- 
-den angolszászki bombnik. 

.. sze nyerni je vúzsgao europ- 
a" lisztom je pa z gorécsim eu- 
u. m prileto na angolszászki 

ik i ga je tak poudro. Szám 
; a szrecsno rejso z marelov. 

‘ zolszászi szó zádnyifart znou- 
vi-1 adnoli Budapest, pri steroj 
P> • zo metáli bőmbe na znotrás- 

•,-árasa i na delavszke kvar
téin.-

Ga diri ja je angolszászki kormány 
1 * ’-etega na szloboscsino púszto.

'■ ajinci szó pribezsali v Erdély. 
, ’’ s >; dozdaj miszlo. da sze prouti
K”';';i -zticsnomi vmárjanyi i pregá- 

szamo propaganda delala. po-
• vszáki mogo víditi v Erdély 

'• • Loucse i na máli koulicaj pri-
"O jcse jezere i jezere Ukrajincov, 

Kl ’• • vujsli pred zverinszkimi komu- 
.,,ed tejmi pobegnvenci je ed- 

; ' iejtna zsenszka, ki je iz okou-
1 " narkova i právla. da zsé 15 mej- 

'/ ' v- je sztálno na pouti, da bi sze 
-'eisiíö Kumuniszticsnoga járma. Mozsá 

••ej zsé leta 1922 vmourili i rávno 
’-udi sztarejso deco. málo deco pa 

v táboriscse. Kelko lakote i 
' nraza je zsé pretrpejla, tou ne- 

’-ii povedati i rájsi od lakote 
kak pa mog|a ifi nazáj v 

bolsevisko robijo. Vnouge ma- 
morejo prej coj glédati. kak nyim 

'' *•  komuniszti kolejo i po cesztáj 
Zdaj gda je prisla v Erdély 

~ r-la kákse zsivlenye je tü je právla.
’Ze csüti. kak da bi v nebészaj bila 

;'pou proszila. naj jo tü nihájo.

Vitéz Jaross Andor znotrásnyi miniszter:
Národ etoga országa szamo v dvema 
táborama póznám

\ itéz Jaross Andor znotrásnyi mi- posztávleni delavszki tábor. Vogrszke
niszter je pred krátkim pravo. da sze 
národ etoga országa lejko szamo v 
dvá tábora vtála i szamo tejva dvá 
tábora póznám. Te prvi tábor je tábor 
vöni na fronti bojnajoucsi honvédov. 
te drügi tábor je pa éti domá v delo

Nouva i nevarna vogrszka bojnszka skér
Nas Kormányzó szó ob navzoucs- joucsi stükov nemrejo predrejti i szó 

noszti Csatay Lajos honvédelmi mi- j tak tüzérje za nyim popunoma na- 
1 nisztra, Vörös János generálstábnoga gvüsnom. Vogrszki sesztcejvni szé- 
főnöka i Miklós Béla vezérezredesa rijszki stük pa v prevecs krátkom 
preglednoli naso nouvo bojnszko skér csaszi zaszíple z ognyom nepriátel- 
i tou Zrinyiov sturmstük i sésztcejvni ! szko linio. Edno szério, 72 sztrelov 

1 szérijszki stük. Nouvo skér je vitéz szó vösztrejlili na csészt nasega Kor- 
: Ferreg Kálmán altábornagy szpozná- mányzója. ki szó funkcionejranye 
vao pred Kormányzójom. Zrinyiov obouje nouve vogrszke bojnszke 
sturmstük má tak mocsen platlin. ka skéri z nájvéksov pazlivosztjov meli 
krugle nepriátelszki min i tankeláma- pred ocsámi.

*««■■■■■»>-

Sto sze szmej i sto sze neszmi obtercsiti z 
dojdávanyom pri obmejni dvolásztnikaj ?

Za obmejne dvolásztnike zemlé ren- I 
delet právi. da szó duzsni dati doj , 
vszi tiszti, ki májo zemlou na nasoj ; 
sztráni. náj szi bou tou arendásje ali | 
pa szarni lasztniki i májo dvolásztnis- 
ko kárto. z sterov hodijo prejk nase [ 
granice obdeiávat zemlou i májo na . 
toj sztráni szvojo hiso. Doj sze more 1 
dati szamo za tiszto zemlou. stera je 
na nasem kráji. Ki pa májo prejk 
hise i tam tüdi sztanüjejo, csirávno 
ka prinasz májo tüdi zemlou, szó od 
dojdávanya mentüvani. Obiászt szamo I 
tisztim szmej vönavrcsti dojdávanye. : 
ki v tisztom országi sztanüjejo.

Rendelet med drügim právi. da vszá
ki tiszti dvolá.sztnik. ki na nasoj zemli 
sztanüje. je rávno tak duzsen dojdati

Krátki glászi
— Küpilo i odaja grünta je za 

csasza bojne prepovejdano. V tóm 
dugoványi je vödáni rendelet, pouleg 
steroga sze niksi grünt nemre nej 
odati i nej kűpiti i tak prejkszpelati 
pri grüntnoj knigi na drűgoga laszt- i 
níka. Na tou giedoucs szó zse prlé i 
naprávlení kontraktusi tüdi nejvaláni. i 
Té rendelet sze pa ne tícse na árve- i 
rési odávajoucsi grüntov, steri odajo 
je birovia doloucsila.

— Gezero vagonov rizsa szó pri- 
pouvali lanszko leto na Alföldi. Pred 
sesztimi lejtami szó komaj na .31. 
láni pa zse na 3.500 plügaj pouvali 
rizs.

— Zalavármegyöv sze je odlou- 
cso za szamo cerkveno histvo. Vesz- 
prémszki vármegyővszki gyülejs sze 
tüdi odloucso zatou i v bodoucse sze 
szamo zsidovje lejko ozsenijo pri no- 
tárosaj. krscseniki pa szamo v cérkvi 
sze lejko zdávajo. Té nacsrt szó zsé 
predlozsili pred parlament.

— Macsija je do szmrti zbíla 6 
lejtno diklinico. Nisterne macsije pacs 
nemajo szmilenya nad drügim dete- 
tom i táksa macsija je nej vrejdna 
drűgo. da bi do szmrti vouzo dobíla. 
Zöld Andrásova z Mezőtura pri Szol- 
niki je 6 lejtno deklinico, stero je za 
szvoje vzéla. z szuncsevnicinim dro
gom ta zbíla. da je tá od zadobleni 
ran mrla. Na tárgyalási sze je z tém 
zagovárjala. da je jáko nervouzna. 
Birovija jo je oszoudila na 4 lejta zápo
ra. gde nyej nervouznoszt zagvüsno 
miné, ár de mejla zadoszta vremena. 
ka sze nyej zsivci rédno vöpocsinéjo.

adminisztrácie vszáki atom, vszáka 
kotriga. tehát vszaksi orgán. najbou 
tou vármegyőv, váras ali vész, more 
na fronti dela vsze zagvüsati, ka vöni 
na fronti bojüvajoucsi szoldáki naj v 
nikom ne sztrádajo.

od szvoje zemlé, stero má na nasoj 
zemli, kak ovi drügi vértovje.

Vértovje prejk meje, ki tüdi tam 
sztanüjejo i sterim tiszta obiászt dá 
vö poutni liszt, nasa obiászt pa sza
mo potrdi tou dvolásztnisko dovole- 
nye. sze neszmi obtercsiti z dojdáva
nyom. tüdi té nej. csi lasztnik zemlou 
v árende káksemi vérti szvojega or
szága. Csi je pa lásztnik tóga zem- 
liscsa nasemi csloveki dao v árende 
zemlou i tou mogoucse szamo v hasz- 
nüvanye, ali pa z polovine, sze more 
na tou giedoucs obtercsiti z dojdáva
nyom. Csi pa lásztnik prejk meje dá 
z résza szvojo zemlou nasemi cslo
veki. sze té nas cslovik nemre ob
tercsiti z dojdávanyom.

— Za csasza noucsnoga riadója, 
ne nücajmo mocsen poszvejt. Z me- i 
rodájnoga meszta opominajo vsze pre- ’ 
biválce, da po nocsi, gda je riadó, 
naj sze ne nüca mocsen poszvejt, v | 
hisaj sze naj po mogoucsnoszti za- 
kmicsi i csi sto nüca vöni roucsni po
szvejt, naj ga prouti zemli drzsí.

— Sészt jezero lüdi je bilou na 
szprévodi Rácz Jancsija v Debreceni, 
ki je po cejloj Europi bio znáni, kak 
nájbougsi ciganszki prímás v goszlaj. 
Ciganszka muzsika nyerni je v szlo- 
vou zaigrala nyegovo nájlüblenejso 
peszem, stero tüdi vnougi nasi lüdjé i 
radi popevajo: „Most van a nap le-j 
menőbe”.

Po szveiti
— Dejte je od lakote mrlou v ed- 

noj grabi. Na Nemskom pouleg Gra- 
benberg vészi je stiri decé odislo v 
blizsányi loug skűfke iszkat. Meli szó 
pa z szebov dvej pa pou leti sztaro- 
ga brata. steroga szó pa v lougi zgü- 
bili i komaj té opazili, gda szó do- 
mou prisli. Po stiridnévnom iszkanyi 
szó dejte najsli v ednoj grabi zsé 
mrtvo. Graba je preci globoka bila. 
z stere je máli pojbec nej mogo vö- 
priti i tak je od lakote mrou.

— Z leszá naprávlene lakáti. Doz
daj szó lakáti z zseleza delali. ár prej 
z leszá szó nikaj nej vrejdni. Edno- 
mi nemskomi inzsenejri sze je pa po- 
szrecsilo vönájti z leszá tákso lakat, 
stera je rávno tak mocsna, kak zse- 
lezna, szamo pero v lakáti i klücsje 
z zseleza.

áll a házhoz ha idejében be

szerzi áilamsorsjegyét' A 

pénzzel együtt nyukalom és 

boldogság költözik otthonába.

A m. kir. Allamsorsjáték
főnyereménye

50.000.— ar. P
Húzás

junius 6-án.
Egészsorsjegy 4.- P. Fél 2.- P

— Cigaretline szó na velko krad- 
noli. Na francuskom szó stirje dele • - 
ci na velko kradnoli cigaretline i té 
svércali potom v Grác. gdé szó je za 
deszétkrátno cejno odávali. Pri zái- 
nyoj tolvajiji szó szpokradnoli z edr.: 
velke trafiké 40.000 cigaretlinov. vecs 
vrejcs tobáka i vnougo pejnez. Zdaj 
szó tüdi probali szvojo szrecso v Grá- 
ci, ali zgrabili szó je. Nazáj szó je 
zasupejrali na francusko i prejk dá 
szodiscsi. gdé szó ovadili. kak künst- 
no i kelko szó szpokradnoli trafiké 
Eden je bio na szmrt obszojeni. ovi 
trijé pa vszáki na 10 lejt zápora.

Bautofje paiitel
Szirkine mekle z dobroga matenála iejk? 
dobite szamo pri meni. TUSAR \ INCE 
ízdelováteo szirkini mékeo. Muraszombaf 
Csekész utca 8.

— Blagoszlov pri japonszkoj de
ci. Na japonszkom sze tüdi zdaj lejt
no narodí vecs kak dvá miliona de
cé, csirávno ka szó zsé 8 lejt v bojni 
Csi poglédnemo drüge országé, ki szó 
tüdi v bojni i tou stiri lejta, vidímo 
da sze rojsztvo decé grozno zménsa-
lo. Na Japonszkom sze je v tej ősz- 
mi letaj nej pokázalo nazadüvanye 
rojsztvi i tak nega pri nyi tákse ..be
le küge“, kak tou pri nasz i v drügi 
országaj, gdé familija szamo edno ali 
pa niedno dejte néma.

— Velke familije na Spanyolnyol- 
szkom májo velke olehkoute i tou pc» 
vzglédi nemskoga országa. Spanyol- 
szki kormány je vödao rendelet, po 
sterom szó velke familije mentü- 
vane porcije i drüge vugodnoszti vzsi- 
vajo. Té velke familije szó pa vtála- 
ne v dvá kiásza. V prvom szó tiszti 
ki májo 4—7 decé. v drügom pa od 
8 naprej. Prvi plácsajo 50 procentov 
porcije, drügi pa nikaj. Tüdi po zse- 
íeznicaj. kopaliscsaj i szanatouriumaj 
májo velki popüszt. Vüpanye je. ka 
tüdi v drügi országaj do sze malc 
bole brigali za tákse familije. gdé je 
doszta decé i do tüdi tej vzsivali kák
se olehkouto.

— Amerikanszki diácke bi radii 
znali, zakaj sze bojna Amerika. Na 
univerzi v Los Angelesi je 129 visisi 
diákov pítalo szvojega profeszora. ka 
pravzaprav zakaj sze bojna Ameri
ka? Na tou pítanye nyim je szám 
profeszor nej znao odgovora dati i 
tüdi on pítao, ka zakaj?

Szlüzsecske dekle
od 14—20 lejt i lápce od 14—30 lejt sztáré 

iscsem. BENCZIK, Mikola Sándor u. 11.

Jegyszedönek
hadigondozattat keres a Városi Mozi.

Szoba bútor eladó
VÖRÖS JÁNOSNÁL, Korong utca 45.
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Cigár je pojo, ka naj nebi trbelo delati
Pred birovijo je priso Szabó István 
lejt sztár delavec iz Csantavéra 

:ou zavolo tóga, ár je zapüszto de- 
i ráj odisao spancejrat. Komaj pa 
zapüszto delo. zsé szó ga doubili 

csandárje i ga szpravili v zápor. Zdaj 
-ze je mogo zagovárjati pred szodis- 
som. zakaj je zapüszto delo. Birouv 

emi je gori precsto obtozsnico i ga 
dia:

— Szte zarazmili obtozsnico i sze 
-e obcsütite za krivca ?

— Nej szem vrejden kastige. ár 
-zem betezsen pousztao!

— Isztina. ali od tóga szte betezs- 
: pousztali, ka szte cigár pojeli. Je 

-ej isztina tou?
— Isztina. ka szem cigári pojo, ali 

szem záto vcsino. ár szó mi nej 
báli spej.

— I kelko cigárov szte pozsrli ? — 
ra malo szmejoucs píta birouv.

— Szamo ednoga — odgovorí tre- 
etajoucs obtozsenec.
— I dobri szó bili?
— Ka bi dobri bili I Spej biboug- 

si bio!
Z tem je birouv szkoncsao tárgya- 

ás i odisao z drügimi birouvami na 
■anacsüvanye. Med tem je decsko 
zrgetao i tak zejvao. da je pouleg 
yega szedécsega fiskálisa, ki ga je i 

rráno. vsze papére dojpopihno. Potom 
a sze obrno prouti navzoucsim po- 

szlüsálcom i pitao:
— Ka miszlite dobím pét mejsze- 

za tiszti cigár. kak szem ga pou- 
zsro? — Vszi navzoucsi sze zaszme-

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér 

rínom badacsonyi és egyéb balator. 
melléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók 

Titán Jáncs 
bornagykereskedőnél — Kisssombat.

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. - Poszlovencso: FLISZÁR JÁNOS, vp. vucsitel.
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NIT V GLOGOVO PELA
Edén topéi zvecsarek máli kocsüj sztáne 

med Miincz Jónásojce bótov i eden mládi 
oszpodin szkocsi doj zsnyega — stoje? 

Kak zse dobro známo niscse drüjgi né, 
■rak nas Wibra György.

Rozina mláda páni, stera szi je rávno 
ered bőte dverami z-Mravucsán polgár 
mesterom i Galba szenátorom zgovárjala, 
.álezsno pítala od proti nyé sze pribli- 

mr.vajócsega goszpodina:
— Ka zseléjo proszim?

Oni szó Müncz Jónásojca?
— Jász szem.

Edno dezsdzsévnico bi rád küpo.
Dvá szenátora szta csüdüvajócs glédala 

fcori na vedro nébo.
Komi vragé je etaksoga hípa dezsd- 

rsévnica?" mrmrá vu szebi Mravucsán. 
SzJedi pa obercsé tóga tühinca:

— Ódkud szó oni goszpodin?
— Z-Besztercebánye.
Mravucsán sze je escse bole csüdüvao, 

escse bi volo meo sze v-prszaj na nikeliko 
.önapnoti. Tó je dönok velko delo, ka 
2-Beszterce v-Bábaszék prídejo dezsdzsév- 
nico küpüvat. Etakse sze vcsakati je uprav 
lépő delo, i náimre pod szvojim pörgár- 
mesiersztvom. 

jéjo. ali odgouvor niscse nej mogo 
dati, ár birouv z tanácsnikami je zsé 
nazáj prisao. Birouv nyerni je zdaj vö- 
povedao obtozsbo i bio je obszojeni 
na 15 dní zápora. Szabó Pista je na 
znánye vzeo tou málo kastigo i zsé 
scseo iti domou. ár szi je miszlo. da 
tou kastigo gdakoli lejko dojobszidi. 
na stero nyerni birouv právi:

— Tou .kastigo morete vcsaszi doj- 
zaszlüzSifi i nenjrete iti domou.

Decsko : na té recsí pá zsalosz- 
ten gráta i szamo té je veszélo pousz
tao, gda nyerni je birouv pravo:

— Vej éti dobite spej ! — Na stero 
je on veszélo vküppocso z petámi i 
szmejoucs odgouvoro :

— Potom osztánem éti . . .

Za dvá litra mlejka szta 
6000 pepgőjov plácsala

Szombathelyszka policija je zadro- 
bisala dvá zsidóvá, ár szta küpila na 
csarno dvá litra mlejka i tou cilou 
brez dovolejnya. ár je zsidovom bilou 
zabránveno kajkoli küpiti od krscse- 
nikov. Zsenszka, ki je z blizsánye 
vesznice scsela na piac neszti mlej- 
ko, jo je gorsztavo Horváth Péter zsi
dov i jo nagucsao, naj odá mlejko ed- 
nomi nyegovomi pajdási, sterinyej vecs 
dá za mlejko. kak pa na pláci dobi. 
Zsenszka je privolila v tou i sla z Hor- 
váthom k Biró Zoltáni zsidovszkomi 
direktori, ki je mlejko küpo. Tou csi- 
nenve je pa opazo eden policaj i je 
rávno zgrabo zsidovszkoga direktora, 
da je té vöplacsüvao zsenszki mlej
ko. Policaj je vsze tri odegno na po- 
licijo i zsenszka je povejdala. da je 
nej znála, csi szta zsidóvá, záto szó 
nyou odpüsztili. Biró Zoítána zsidov
szkoga direktora pa oszoudiia na o()00 
pengőjov. Horváth Pétera zsidovszko
ga masetara pa na 1000 pengőjov 
strófa. Zednim szó pa obá internejrali, 
ár szta dobro znaía. da od krscseni- 
kov nikaj neszmita küpiti.

Krscseniki okouli Szombathelya szó 
sze zsé tüdi rejsili zsidovov. steri szó 
doszta vesznicski lüdi nej szamo ogü- 
lili, nego je tüdi nisternokrát szpravili 
v nevarnoszt pred oblásztjov.

Malo sze tekne Galba szenátora i 11a 
tihoma píta:

— Csüli szte?
— Eto je ntoj goszpöd mála vesznícska 

bóta, dezsdzsévnic neodávam i tüdi né pri- 
szpodobni dugovány — odgovorí Rozina.

— Zadoszta hüdo je tó, odgovorí Mravo- 
i csán, velke, duge bajuszi szi grizécsi.

— Tak szem csüo, ka sztáré dezsdzsév
nice májo.

Sztáré dezsdzsévnice ! Pfuj! Mravucsán 
ocsa steri je nadüslívi bio, szi je szapo 

zácsao poprímati i nikso spotlívo récs je 
naméno tá povedati tömi tühinci, ali na- 
hitroma szó v-divjo dób naszkakócs bi- 
zsécsi konyi i kóla nyegovo pazko na 
szébe potégnoli. Szenyárje, z sterimi je 
napunyena bila ceszta, szó sze bojécs 
ogíbali doj zsnyé. Vu zócsi sztojécsoj ko- 
vacsnici je hényalo cinkajöcse koványe, 
kovacski decski szó med kricsom bézsali 
próti zócsi kovacsnice goriposztávlenoj 
tak zvánoj Laci künyi, stere ognyiscse i 
sztole szó tamtá tirajócsa kóla gór zobr- 
nola. Lepő na zsüto oevréta braszka pe- 
csénya szó na tle raztorjeno lezsala i nví 
dís je zácsao slátati kovacski decskov no- 
szé. Odávajoucse kote szó jávkale, roké 
szi mozsdzsíle i te kurázsnése szó doj

Grozno pregányatiye dü- 
hovscsine v Rusziji

Gda szó komuniszticsne esete notri- 
vdrle v vzhoudno Galicijo. je nej sza
mo dühovsesina bejzsala pred tejmi. 
nego tüdi sziromasko lüdsztvo. 1 ej 
pribejzsenci pripovidávlejo. da z kák- 
sov podivjanosztjov szó tej brezverni 
komunisztje notrivdérali v rázne hise 
i csi szó tam najsli razpetjé ali 
drüge pobozsne kejpe. szó tou doj- 
zmlátili z sztejn. lüdsztvo szó pa ode- 
gnali v taboriscsa. Ki szó mogli. szó 
vujsli i tak sze rejsili grozne mantre. 
Nikaj nej vszakdenésnyega pa szó 
delali z dühovsesinov. Toporowszko- 
ga kaplána szó po dugsem mantrányi 
sztrelili, potom pa po ceszti do cérkvi 
vlekli i ga tam na krizs prebili. Csi 
nyim je gdé dühovnik priso v rouke, 
szó ga ali preszmeknoli, ali pa tak 

i dugó mantrali. da je prejso. Tou groz
no csinenye GPU brez szmilenva da
lé oprávla.

Mrtvo tejlo v kufri
Na zseleznici v Csikágóji je zsé 

vecs kak eden mejszec lezsao kufer. 
po steroga niscse nej steo priti i z 
kufra sze je voda cedila. záto je po
licija té kufer goriodprla i na velko 
grozo vidi. da je v kufri na falájcske
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S^irouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsm .ke. -á. veverce, 
iázbeca, domácsega i divjoga závca, Iiszice, m-e ítd.) kak 
tüdi vszakso dlako kupim po ná.ivisisoj c-

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

zodvézale förtoje i plahotále zsnyimi prouti 
nyim, tak szó je szrecsno odvrnole od 
szébe zdráven 11a csizmárov sátoré. Vel- 
ka rebericia sze je zbiidíla, céli piac sze 
je gíbao, lüdjé szó sze szíinyávali liki 
válovje. Eden kovacski decsko nanágli 
gór popádne eden velki falat pecsénke, 
kote sze nad nvega zazsenéjo, na stero 
te drügi, ka naj pomága szvojemi tüvárisi, 
frisko gorzgrábi pod méhom bodócse 
zserjávo zselezo, med nyé bezsí i z kle- 
pácsom je tak kővé, ka szó iszkre, ali 
bole kovacske buhé na dvá klaftra dalecs 
szkákale okóli vrát.

Tiva dvá jahanca szta pa tecsász zdiv- 
jániva, vnémar drápala prouti loncsárom 
i prék po vözdévanoj poszódi, z szebom 
vlecsécsa lépoga goszpodszkoga kocsíija 
sztrtino. Poszóde piac szó csrepnyé po- 
krile. — „No, z tóga tüdi ne bode vecs 
kocs“ — odgovorí z velkov flegmov 
májszter, ki je pod ledernim sörcont dr- 
zsécsi roké glédao té pobég. Zagvüsno 
sze je nindri k szténi vdaro kcoj te zád- 
nyi tál, ár je szploj szpotréti bio nyega 
lévi kraj: náred sze na dvóje sztrla, edno 
kóló je Bőg zná gde osztalo, z lőcsöm, 
z srágli, nateliko, ka sze je zdaj zse doj 
zácsao csujszkati na zsuto pofárbani kos 
tüdi. Cügli szó sze med konyi pozemli 
vlekli i uprav je lepő biló glédati té 
zdivjáne sztvaré z doj viszécs plahotécsi- 
mi gribami, z penavimi góbei, nafrklé 
liki licojne szpár püscsajócse, kak brez 
vérta, vu szlobodscsine opojenom deliriu- 

vküperzoszekar-c z----zko tejlo. siei 
je vmorilec pc groznom csi.nejnyi 
notrioszoulo i potom - kufer szklac 
da tak naj neki szmrdelo v zadüse- 
nom kufri Poli ::a-emre vözaszledi . 
tóga vmorilca. ái zse szka je 
ko vküpzosze.os".-. da sze jo mrru 
szpoznati.

Nega hóhéra i zatou 
tüdi nemrejo veszíti
Na írszkom. v várasi je ra

szmrt bio oszoje.-i eden. vecskrát-; 
gyilkos, ki je szkoro :e;.i ország sztra- 
jüvao z szvojim grezevitim djányem 
Zdaj szó ga zgra:;.! J tüdi vcsaszi ob- 
szoudili na vesa.a re mszkom zre~- 
delüvanyi pa szm.ina kastiga sze mo
re v ednom kécr.i opraviti. Irszki or
szág pa néma szvejega hóhéra, ki 
bi lejko opravo '. esenyé, záto szó 
mogli dati hóhéra riceiati z Angiié 
ki pa zdaj nemre ói rókám, ár je An
glia zabránila • székomi zapüszt; i 
ország. Irszki körmi". e zdaj priszü- 
jeni. da v pár árévá; posztávi szve- 
jega hóhéra, a.; ;:a da r omiloscsenj e 
tömi nevarnom: ryi’kcsi. ki de pá lej
ko dalé sztrahúvao erszág.

Eladok vagy cserélek
6-os garnitúrát 4- —■ .-.nők, S“ -
cséplőket, külön is. — ’.er smárPál. * V

mi kumesz drzséri.m' g’avámi, r.aszV- 
kók drápafi. p-ír- e "Ogé szó sze t:- 
vidle, da bi v.: z-?-. " ...aie i sze neb; 
tíkale zemlé.

Lépe mrline sze! — mávi Galba sze
nátor.

— Glogovoga p tbá:-,.:sc. szó, odgovo't 
Mravucsán. Szír.', szem, ka sze je kakst 
neszrecsa zgodíla. ."'od Galba!

V tóm malom vrémeni, kak szi je 
Münczkojca pred bamov zgovárjala z sm 
nátori, sze je doszta k.tpcov szcsréd M 
vküp, stere je vőtrbelo • ■bszlüzsávati 
steri szó nairovno csaka mládo goszpo- 
dino, stera kak-tak ;ra.,' tömi tühinci:

— Sztáré dezsdzs-.■.■ce bi bilé rf ; 
goszpöd, zagvüsno sze táide nisterna 1 
pódi, szamo, ka szó : szte né za tákse.1 
fájnoga goszpóda.

— Teremtette! Kapa csi bi je üönok 
pogledno!

Münczkojca je med . veri sztópila, p” 
jéla je za klüko, da notr; püsztí za sza
bom küpce i z pragz je szamo li teli-J 
právila:

— Dobra sztojim, . edne niti ■ 
ke ne vzemejo.

Ali Gyuri sze je né dao tak naleK? 
odvrnöti za nyóv je só vu bóto i csakao 
dokecs küpcov vörtezadovoli i znöv’ 
nadaljávao, ka bi je ra.; pogledno.

(Dalé.)
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