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Létrásszekértől a hálókocsiig
Irta : ifj. Szász Ernő

J21-ben lelkes magyar fiatalemberek társa- | 
a hívta életre Muraszombatban a megszál- 

- alatti idők egyetlen magyar szellemű egye- 
etét. a Mura Sport Egyesületet. Égj fillér 
sül. felszerelés nélkül, sportpálya nélkül. í.

c/ok akadékoskodásával küszködve kezd- 
g az úttörők kicsi tábora az egyesületi 
és künn, a marhavásártér hepe-hupás 

in a labdarúgást. Akkoriban áldozat volt 
—ek az egyesületnek vezetőségi tagságát vál- 

de áldozat volt sportolni is színeiben.
ság kellett hozzá, lelkesedés, önzetlenség 
-port szeretele — magáért a sportért és 
anyagi, vagy erkölcsi előnyökért. Es mert 

gvolt a lelkesedés és megvolt az áldozat- 
szség. nem állott meg az egyesületi munka.

:res is volt a pénztár, vagy ha a titkár a 
költségén végezte még a levelezést is és 
■sikerre halmoztak a labdarugók, mégha 
-szekéren kelleti is eldöcögni bajnoki ösz-
- másra a szomszéd városkába.
saját költségén levelező titkár és a létrás- 
ren is szívesen utazó sportoló határozta 

•< ennek az egyesületnek a szellemét, amely 
maradhatott és nem is maradt meddő, 
apitók kis tábora egyre bővült, lelkese

it mind több és töbn muraszombatit raga- 
magával. lassan-lassan papírpénz is zize- 

kezdetben siralmasan üres pénztárban 
.ibdaruuók előtt megnj illott a Mura SE 

vástalan. szép, egészséges sporttelepe. Így 
<■■■ ennek történnie, mert áldozatkészek 
•ak a vezetők és lét ásszekéren is szívesen 
. tik a labdarugók.

■ iszabaditás virágzó társadalmi és sport
■ talált a Mura Sport Egyesület Kereteiben. 
:k nagyon jól. hogy ami ebben az egye- 
en a felszabadulásig történt, az magyar 

volt es úgy tekintettünk ennek a magyar 
ontból végtelenül értékes egyesületnek 

dő életére, mint helyi jellegű nemzeti 
igen, szinte nemzeti ügyet csináltunk 

Mura SE felkarolásából, országos és helyi
- igok. bennszülött és idekerült sportembe- 
r.mden erejükkel támogatták azt.

érkezett el az egyesület a marhavásár- 
vepétől a Mura sporttelepen most gomba
ára emelkedő szép pályaépületig és csakis

• rkezhettek c a bajnoki kü delemre utazó 
•..rugók a létrásszekértől a hálókocsiig. 

-szu volt ez az ut. kezdetben göröngyös, 
lárhatóvá vált, mert lelkes, önzetlen sport- 
jerek tisztították azza. Egyenes volt ez az 
és szép.

ennek is kell maradnia
vezetők útja ilyen is. Nem rontotta meg 
emüket a teli pénztar. a sok megérdemel- 

■.pott elismerés sem szédítette őket siker- 
:.úszóvá. Ök még mindig azok, akik 1921- 
i . > saját költségükön írták az egyesületi 

• ■ eket, a szelleműn ugyanaz, mint amikor 
íarhavásárlér gyepéről együtt indultak a 
-szekéren a labdarugókkal a b-.inokiösz- 
sapásokra.

hogy a mai játékosgárda szelleméről 
mondhatjuk ugyanazt el. Ennek a gárdá
iéba:.y tagja letért arról az útról, amin a 

' Spo't Egyesület kebeleben egyedül halad
ét es szabad. Eljutottak a Mura labda- 
u létrásszekértől a hálókocsiig, de saj- 

' ejvben eljutott közülük néhány az. önzet- 
' ■ortolastól a haszonkeresesig. Megválto- 

: szellem. ezzel megváltozott a magalar- 
egyesületi életben és — ami nem ma- 

o'ott rejtve az I. csapat utolsó merközé- 
• yetlen józanul ítélkező muraszombati 

’ mber elölt sem — megváltozott a maga-
' a futbailpályán is.

’■ nzetlen lelkesedést nehány játékosban 
keresed. A vezetők láradozusa. amely- 

mi.nden kedvezményt megadnak a sporto- 
ak. amit csak iehet. megnövelte az igénye

it. de nem növelte mindenkiben a küzdeni
- á.si. Ezért nem nyerhette meg a szombat- 

' '■ isöpört legjobb játékosaméi álló Mura 
bajnokságot és ezért kapott ki nála osztály- 

"öséggel gyengébb csapatoktól is. Csak- 
ezért!

nyers igazság, amellyel foglalkoznunk 
h<- a Mura Sport Egj’esu.c r.unkája tény

leg a szivünkön fekszik, he. ivar -z.nt? nem- l 
zeti ügyet csinálunk a Mura sikere- tv.ödésébői. I

Ne keressük bajnoki reményeink szertefosz- I 
lásál játékvezetői tévedésekben — ami nálunk 
nagy divat —, hanem találjuk meg a hibát 
saját körünkben. Es ha megtaláltuk, ne féljtink 
a baj orvoslásától. Sose feledjük, nem az az 
egyesület célja, hogy bajnokcsapatot termeljen 
ki mindenáron, hanem az. hogy a magyar 
szellemű sportolás fejlesztőiévé váiijon. Spor- | 
tót fejleszteni pedig nem lehet olyan emberek- | 
kel. akik anyagi hasznot, előnyöket keresnek [ 
a sportban. A testedzés nem üzlet, hanem I 
honvédelem. Aki üzletnek tekinti, az. megmér
gezi a sportolók szellemét, akármilyen jól rúgja 
is a labdat. kárára van az. együttesnek, tehát 
azonnal el kell távolítani onnét.

A Mura sportegyesülef ügve mindnyájunk 1 
ügye. Együtt doldozunk. együtt aggódunk erte | 
valamennyien muraszombat: magyarok. Ez . 
jogot ad arra, hogy kérjük a vezet két. tiszto- | 
gassa meg a jálékosgárdát. még most, azon- I 
nal. Aki nem a sport kedv óért sportol, az úgy
sem való oda. Gondoskodjék a vezetőség arról, 
hogy a játékosgárda, amely eljutott a létrás- 
szekértől a hálókocsiig. me) I sz-rt-.sen utazott*  
mérkőzni még létrásszekéivn is. ismét legyen 
a sport olyan önzetlen szellemű mérője, amely 
ha kell, akár létrásszekéren is utcziiv. csakhogy 
sportolhasson, csakhogy önzetle- szolgálatot 
tehessen a magyar sport ügyének:

Egy héttel ezelőtt a mura-, leérti jobboldali 
erők egymásralalálását sürgettük ezeken a ha
sábokon. Rámutattunk arra ;. portánkon 
is mutatkozó megdöbbentő e • .'..-égre, ami 
egyes szemeljek magatartása e- kártékony 
hangoskodása miatt az egyes bbcldaii erők 
szembekerülésében nyilatkr z á meg. Gondo
lataink folytatásaként mos: Be - d varmegye 
keddi rendkívüli közgyűlést : . : -.tározati ja
vaslatából idézünk a Murav.céken is meg
szívlelendő sorokat:

..Borsod vármegye közön-?, -uiyos aggo
dalommal látja, hogy a renc- .-változás óta 
eltelt idő és a többször megismételt kísérlet 
dacára, mindeddig nem sikerű.: a jobboldali 
pártokat egységbe tömöríteni, s : megdöbben
ve azt tapasz alta. hogy a jobboldali elveket 
valló országos pártok egymás:, < ‘ügyetlenül, sőt 
egymással versenyezve, gjr:kr..n kifejezetten 
egymás ellen éles harcol folytatva, szervez
kednek és az egyesülés helyett a széthúzás 
felé haladnak. Minthogy pedig ez a viasko- 
dast az ország és nemzet létérdekét veszélyez
teti. feltétlenül megakadályozandó és meg
semmisítendő mozgalomnak ítéljük, a mai 
sorszabályózó időkben egy uj Mohácsot elke
rülendő azzal a felhívással fordulunk a ma
gyar királyi kormányhoz, hogy ennek a ha
zafiassággal és politikai előrelátással hom
lokegyenest ellenkező pártoskodásnak és szét
húzásnak vessen véget, ha kel’ hatalmi szó
val és cselekedettel szüntesse meg a külön
böző politikai pállok működését. tiltsa he 
ezek szervezkedését. vezessi he az egypárt 
rendszert, a kormány vezetési alatt egyesít
vén az összes jobboldali pá> lakat és kizárva 
az elveikkel vagy működésükkel az egységet 
veszélyeztetőket, minden eszközzel teremtse 
meg a nemzet fennmaradásához elkerülhe
tetlenül szükséges fegyelmezi t: .- a hivatott 
politikai vezetők vezérlete t..a:.- álló nemzeti 
politikai és pártegységet."

Így szól Borsod vármegye határozati javas
lata. amit minden jószándék magyar ember 
csak magáévá tehet itt a Muravidéken is. 
.Aki pedig nem teszi magáévá es működésé
vel veszélyezteti a mi portánkon is megterem
tendő egységet és nyugodt [<-itikai légkört, 
azt ki fogjuk gyomlálni a Muravidék közéle
téből. Hamarosan eljön ennek az ideje is!

Magyarnak lenni annyi, mint 
harcosnak, hősnek, só: ce'rtanunak 
lenni és semmi szín eleit hitvány, 
gyáva féregnek, mely csak arra való, 
hagy eltapossák.

A képviselőház ülésén Sztójay miniszterelnök 
vázolta az országvezetés irányelveit 
A KÉPVISELŐK MEGBÍZATÁSÁT MEGHOSSZABBÍTJÁK

Budapestről jelentik: A képviselő
ház szerdai ülésén az uj kormány be
mutatkozott a képviselőházban. Sztó- 
jay Döme miniszterelnök beszédet 
mondott.

Beszédében kiemelte, hogy a kor
mány alkotmányos utón, a törvény
hozásra és az egész országra támasz
kodva. erélyes és gyors cselekedetek
kel kíván működni. A magyar politika 
alapvető elve a szövetségeseink iránti 
hűség, amivel győztesként kerülünk 
ki ebből a háborúból.

o:

Vitéz Imrédy Béla belépett a kormányba
Mint közgazdasági miniszter a gazdasági tárcák 

összhangiát biztosítja
Budapestről jelentik : A Kormányzó 

Ur a miniszterelnök előterjesztésére 
vitéz Imrédy Béla m. kir. titkos ta
nácsos. nyugalmazott miniszterelnök. 

; országgyűlési képviselőt tárcanélküli 
m. kir. közgazdasági miniszterré ne
vezte ki. Á kinevezést tartalmazó 
legfelsőbb elhatározást, valamint a 
Kormányzó Urnák vitéz Imrédy Bélá
hoz intézett legfelsőbb kéziratát a 
hivatalos lap szerdai száma hozza. 
Vitéz Imrédy Béla a hivatali esküt 
kedden délután letette. A főméltóságu

Két ízben voit légiveszéSyben szerdán 
a Muravidék

Kelet-Németcrszágot bombázták

Mint a hivatalos jelentésből értesü
lünk. szerdán délelőtt angolszász bőm 
bázókötelékek nagyméretű légitáma
dási intéztek Kelet-Németország ellen. 
A terrorbombázók a határhoz közel 
fekvő Bécsujhelytis hevesen támadták.

A német légelháritás rendkívül erős 
volt és nagy vadászgép kötelékek szál
lottak fel a légi terroristák elűzésére. 
A vadászok és a bombázók között

hosszú és heves légiharcra ke
rült sor,

amely széles terület fölött zajlott le.
A Bécsújhelyi támadó kötelékek a 

Muravidék felett is átrepültek, ahol 
először reggel 9 óra után néhány 
perccel szólaltak meg a riadót jelző 
készülékek. Ez az első riadó aránylag 
rövid volt. 10 órakor már le is fújták.

Röviddel ezután azonban másod
szor is megszólaltak a szirénák, akkor, 
amikor az angolszász bombázók visz- 
szatéröben voltak és német vadászok 
üldözték azokat. A vidék fölött is lé
giharcra került a sor, a tüzelést is 
jól lehetett hallani.

A szerdai légitámadás alkalmából 
egyébként

magyarországi területeken 
nem keletkezett kár. A bombázás és 
az azzal kapcsolatos légiharc, amely

A kormány az erők egyesítésének 
alapján áll. Az erők egyesítését meg 
akarja valósítani a belső front minden 
területén társadalmi és politikai vonat
kozásban egyaránt.

Sztójay Döme miniszterelnök ezu
tán beterjesztette az országgyűlés tar
tamának kivételes meghosszabbításá
ról szóló törvényjavaslatot. Ez azt je
lenti. hogy az országgyűlési képvise
lők megbízatását választás nélkül meg
hosszabbítják.

ur az eskütétel után kihallgatáson 
fogadta Imrédyt.

Mint illetékes helyről értesülünk, 
vitéz imrédy Béla közgazdasági mi
niszter feladata a miniszterelnököt a 
gazdasági tárcák összehangjának 
biztosításában, a minisztérium tagjait 
pedig gazdaságpolitikai természetű 
tanácsadással támogatni, ezenkívül a 
felmerülő szükséghez képest meg
határozott természetű kormányzati 
feladatok ellátása is ügykörébe tar
tozik.

közelünkben zajlott le. mégis alapos 
figyelmeztetésül szolgálhat mindenki
nek. hogy a légoltalmi rendelkezése
ket szigorúan tartsa meg. mert kiván- 
csiskodással. könnyelműséggel a bő
rét viszi vásárra. Á mezőn dolgozó 
munkásokra is vonatkozik ez. mert 
Németországban nemrégiben a földe
ken dolgozókra is gépfegyvertüzet 
küldtek a levegő angolszász ter
roristái.

Újabb tisztogatási művelet 
Muraszombatban

A hatóságok újabb tisztogatási mű
veletet végeztek az elmúlt napokban 
Muraszombatban. A tisztogatási műve
let során magyarellenes és kommunista 
gyanús egyéneket távolítottak el a 
lakosság köréből, hogy kutmérgező 
tevékenységüknek és felforgató szán
dékú szervezkedésüknek véget ves
senek.

A lakosság jóérzésü tömege öröm
mel üdvözölheti a hatóságok erélyes- 
ségét. amivel jóelöre megakadályoz
zák. hogy néhány felforgató szándékú 
elem zavart kelthessen.
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Felhívás a Magyar É?et Pártja 
muravidéké szervezeteihez

Va la mennyi muravidéki MEP szervezet elnökségének.

Az elmük héten több községből 
íordultak hozzám azza; a kérdéssel, 
hogy a Magyar Elet Pártja nem szünt-e 
meg. Minden tévedés eloszlatására 
ezért felhívom a figyelmet a követ
kezőkre :

A Magyar Elet Pártja változatlanul 
fennáll és változatlanul többségi pá't 
mind a törvényhozásban, mind a 
választók körében. Pártvezérünk 
Sztójay Döme m. kir. miniszterein' >k ur.

A párt vezetői átlátják azonban a 
belpolitikai egység rendkívül nagy 
szükségességét, ezért minden 
kei azon dolgoznak, hogy a komoly 
jobboldali pártok egyetlen minden 
értékes jobboldali erőt összefogó párt
ban egyesüljenek. A Magyar Elet 
Pártja kész is az uj jobboldali ala
kulásban részt venni.

Tekintettel arra, hogy a Mur-.\iá-- 
ke.n az említett pártok közül tvy.ed.:'. 
a MEP tart fenn minden községé • 
szervezetet, ezek a jelenleg is tenni. . 
szervezetek az uj alakú ás létn-joó-:-

Saftár Lajos gyáros 1.000 pengőt küldött 
szerkeiztcségünkhöx 

a bombákárosultak számára
A MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE 0L\ ÁSÓI A BOMBAKÁROSULTAKÉRT

Az ellenséges légitámadások oom- 
bakárosultjainak társadalmi utón ; -r- 
ténő megsegítésére a muií héten a 
következő adományok érkeztek szer
kesztőségünkhöz : 
Síitár Lajos gyáros 
Domajnkö Imre. Muraszomt

• Csiszár Ilona Kereskedő. M ura-,.n ju.
N. N. 20 P

mazásu dr. Tihanyi (Skriiecz) Béla 
kegyesrendi áldozópap május 18-án 
a nagybetegek szentségeivel megerő
sítve meghalt. Dr. 2 ihanyi Bélában 

A Muravidékről az anyaországba ® muravidék! Sknlecz-család tagjai 
származott vendek egyik ki • ■ " f •wzzalctrtozójukat. a \ endvi- 
döen nagy egyénisége hunyta le ^Xiagvar Közművelődési E-g\esü*  
örökre szemét. A muraszombati szár- *e> alapító .ag át, a muravidéki ma- 

gyar-vendség pedig egyik büszkesé
gét gyászolja. Dr. Tihanyi Béla halá
láról rendtársai a következő gyász
jelentést adták ki:

X Budapesti Kegyesrendi HázTagjai 
mély fájdalommal tudatják, hogy 
szeretett rerdtársuk dr. Tihanyi Béla 
kegyesrendi áldozópap. érdemesült, 
házfőnök és gimn. igazgató, a hittu
dományok doktora, a dunáninneni 
kerület katolikus főigazgatója, tanü
gyi főtanácsos, a Kát. Tanügyi Ta
nács elnöki tanácsának tagja, a Vend
vidéki Szöv. aielnöke. a Váci Pia
rista Diákszövetség társelnöke korának 
58. szerzetesi életének 39. áldozópap
ságának 33 évében, folyó évi május 
hó 18-án reggel 6 órakor, a nagybe
tegek szentségeivel megerősítve az 
Úrban elhunyt.

Boldogult rendtársunk leikéért az 
engesztelő szentmiseáldozatot rend
házunk kápolnájában folyó hó 20-án, 
szombaton reggel 8 órakor mutatjuk 
be. földi maradványait pedig ugyan
csak 20-án délután fél 4 órakor fog
juk a Kerepesi temető halottasházá
ban beszentelni és a boldog feltáma
dás reményében a rendi sírboltba 
temetni — Az örök világosság fé- 
nyeskedjék neki 1

Dr. Tihanyi Béia f

Nasim naprejplacsnikom
Prí preglejüvanyi nasi kmg szmo 

opazili. da vnougonaprejplacsnikov je 
escse v zaosztank: z naprejplacsilorr. 
Doszta je táksi. ki szó zsé dvej leli 
nikaj nej plácsali. Záto v tói i v pri- 
doucsoj numeri poslemo cseke vszém 
tisztim, ki .szó nam duzsni na naprej- 
piacsili. Proszimo vszákoga duzsni- 
ka. naj poravna szuoj dug, ár niscse 
nemre zseleti tou. ka bt novine ksen- 
ki posilali Kasé novine szó itak fái. 
Csi vzememo. ka z poudrügi litrom 
vina za cejlo leto uöplácsamo novi
ne i cejlo leto vszáki keden re'dno 
príde k nam postás z Muraszombat 
i Vidékom. stere nej szamo domácse 
glászi prinásajo. nego tüdi zvünszke 
i vsze rendelete. ki nász vsze jáko 
intereszajo. potom lejko právimo. da 
szó nájfalejse nase novine v országi.

Vsze lanszke duzsnike escse eden 
mejszec pocsákamo. potom pa esi 
escse ne zadosztijo nasoj prosnyi i 
ne poravnajo dug. nyim novine sztá- 
vimo. Dug pa potom birovije notri- 
sztérjamo, stero pa duzsnikom sza
ma velke stroske naprávi. Tou szmo 
prisziljeni napraviti. ár stamparijt mo- 
remo vszáki keden szprouti plácsati.

Ponovno proszimo nase naprej- 
placsnike. naj szprevidijo nas polo- 
zsáj i poravnajo szvoj dug. — Vö- 
dávnistvo.

esetén is folytathatják az uj párt kere
tében működésüket, amely ma kizáró- 

:g a belső írón! szilárdantartásának 
nemzeti szempontból is szükséges 
munkája. Égj ebként az uj párt meg
alakulása előtt országosan fogják len- 
dezni az összes fennálló pártok szer
vezeteinek kérdését.

Mindaddig, amig erre sor nem kerül.
Magyar Elet Pártja minden egyes 

muravidéki szervezetének kötelessége 
buzgón őrködni a belső front szilárd
ságán és saját körében megteremteni 
azt i légkört, amely a belpolitikai 
egységhez szükséges. Ez utóbbinak 
eierg -dhetf tlen követelménye, hogy 
po ‘á-aí magatartását mindenki ki
zár 'Kg i! nemzet hivatott vezetőinek, 
■: K >rmány férfiaknak megnyilatkozá
sai a'.aoián határozza meg és ne ül
jön re! r-.z őt esetleg megkörnyékezni 
szándékozó politikai ügynöknek.

Szebb jövőt'
ifj. SZÁSZ ERNŐ s. k. 

kerületi sz -rvezötitkár.

nddigi gs üjtésunk eredménye ösz- 
szesen 2.837 P 61 fillér.

r: - i: r Mjraszomba1 20 P.
.■'■szár J >/-<-.• Muraszombat 20 P.

lörr.a: ■■ gim::. :g . Murassombat 50 P.
?k .■ -•-.k f- Mun-.szombat 10 P.

. Xr.ctl. Muraszombat 20 P.
Rho- -y zsei keresk. ,sk. .g. 10 p

összesen 1.210

— Soförszka soula sze v krátkom 
zacsne v Muraszombati. Sto sze scsé 
vdelezsiti té soule. sze lejko zsé zdaj 
priglászi v kresmi Turka

HÍREK Városi Mozi
Hőtök ünnepe

\ asárnao az egész ország néue a 
hősi halottak emlékét ünnepelte. Ebből 
az alkalomból orazágszerte ünnepsé
gek voltak. A budapesti ünnepélyen 
Csatay Lajos honvédelmi miniszter 
mondott beszedet.

Muraszombatban
a katolikus szentmisén és az evangé
likus istentiszteleten a hősök leikéért 
imádkoztak Átemelőben ünnepély 
volt. A tüzo'tózenekar játszott, haza- I 

l fias szavalatok hangzottak el. Hőseink | 
emlékének Aíórocz Imre főjegyző ál- 
dozo't szép beszédben.

1 Uj álcczé.-ot követelt a Muravidék
től a boldogabb Magyarországért folyó i 
küzdelem. Horváth József 22 éves | 
honvéd a Koiomea körüli harcokban 
hősi halált halt 1944. május 11-én. 
Halálát nem csak muraszombati hoz
zátartozói gyászolják, hanem az egész ; 
muravidéki magyarság is.

Emlékét és valamennyi hősi halot
tunk emlékét szivünkbe zárjuk. Tö
mb tanulunk áldozatvállalást és ha
zaszere*.-.  :et. Es ha nekünk is el kel- ' 
lene pusztulnunk ebben a nagy harc
ban. sohasem feledjük el, mi meg-

* halhatunk, mi mindent kockáztatha
tunk. de szent nemzetünknek élnie ' 
kell és eini is fog!

ELŐFIZETŐINKHEZ! Köny
veink átvizsgálásánál megállapítottuk. I 
hogy 1873 előfizetőnk tartozik előfi
zetési dijjával. Közülük 1211 még 1943 
óta nem űzetett. Olyanok is vannak, 
akik már 2 éve tartoznak. Ezért rész- 1 
ben mostani, részben jövő heti szá
munkhoz csekket mellékelünk, amin 
kiki tartozását, illetve előfizetését meg
küldheti. — A Kiadóhivatal.

— Kitüntetés. Luthár Tibor mű- I 
; egyetemi hallgató, a derék és köz- ’ 
tiszteletben álló baltyándi lelkész fia. | 
aki a felszabaduláskor kint maradt , 

| Németországban, majd önként kato- l 
nának jele ntkezett, vitézül résztvesz ■ 
a partizánok ellen folyó győzedelmes ' 
harcokban, úgyhogy személyes pél- j 
daadása és vakmerő bátorsága foly
tán legutóbb soronkivüli előléptetés
ben részesült és a //. o. Hadiérdem- 
kereszltel a kardokkal tüntették ki.

— A hadtest légoltalmi parancs
noka Muraszombatban. Törseök Ká
roly ezredes, a hadtest légoltalmi 
parancsnoka szerdán ellenőrizte a 

; Muravidék és Muraszombat légoltalmi 
berendezéseit és felkészültségét. A 
légoltalmi parancsnokkal együtt Mura- I 
szombatban volt Kariing ny. vezér
őrnagy. aki a Légoltalmi Liga műkö
dését vizsgálta felül.

— Villámcsapás három tehenet 
megölt. Május 21-én. vasárnap dél
előtt hatalmas, villámlással és menny
dörgéssel kisért zivatar vonult át vi
dékünk egyes részein. A villám köz
ben lesújtott Kühár Ferenc Martina ' 
jómódú battyándi gazdálkodó istálló
jába s az ottlevő öt tehén közül hár
mat megölt. Egyéb kár nem történt. ] 
A villámsujtott tehenek húsát értéke
sítették.

— Súlyos ítéletet hoztak két mu
ravidéki árdrágító ellen. Száz és 
százötven pengőért adták el a 10 ki
logrammos malacokat Kerkafőn Hor-

Május 27-én. szombaton 17 es 19. 
28-án. vasárnap. 11.15. 15. 17 és 19

Magyarul beszélő lilmremck I

ÖRVÉNY SZÉLÉN
Az egész íilm egyetlen szivbemarkoló. le, 
nyitó nagy jelenet. — Dalok: Járay Joz> 

a m. kir. Operaház tagja.

Május 29-én. hétfőn 11.15. 15. 17 es 19.30 
30-án, kedden 19.3

Muhi
(Kis kocsi — Nagy kocsi) 

\ ím játék! Operett! Burieszk! — Főszerep] 
Pclsőczy Irén. Szilassy László. Turay Ic.

Latabár Kálmán.

váth Karoly 46 éves kerkaföi ve
gyeskereskedő és Gáspár Imre 34 
éves sándorvölgvi földműves. A szom
bathelyi törvényszék uzsorabiráy- 
tegnap árdrágítás vétsége miatt Hot- 
váthot 1000 pengő, Gáspárt 1500 per
gő pénzbüntetésre ítélte jogerősen

Gépjármüvazetöi vizsgák lesz
nek rövidesen Muraszombaton. I 
tanfolyamra a I urk-féle vendéglőbe.", 
lehet jelentkezni.

EGYELŐRE A VÁROSI MOZI 
FÖLÉ SZERELIK MURASZOMBAT 

UJ LÉGOLTALMI SZIRÉNÁJÁT
Muraszombat régen megrendelt é~ 

régóta várt légoltalmi szirénája végi 
megérkezett. A sziréna o kilovatt erő? 
hangját tehat 5 kilométer sugaru k< ■ 
rön belül lehet hallani szélcsendes 
időben. Hangereje Muraszombat sza
mára mindenesetre elegendő.

A sziréna végleges helyét eddi.- 
nem állapították meg. Egyelőre a Sza- 
páry-kastélyra szerelik fel a Váró- 
Mozi fölött.

Nagy sikerrel szerepeltek 
a mezővári levente műked

velők Muraszombatban
Az iskolánkivüli népművelési ti:- 

kárság és a járási leventeparancsnok 
ság meghívására a mezővári leventéi 
műkedvelő társulata és ja mezővár 
Óvodások nagysikerű előadást ren
deztek Muraszombatban.

7itán József népművelési titkár üd
vözlő szavai után az Óvodások sza
valatból, énekből és magyar táncba 
ügyesen összeállított előadása kövei- 
kezett. Különösen sok tapsot kaptak 
Czipott Teri, Kocsár Zinka. Gumiiá: 
Joli, Rátkai Baba. Vitéz Olga. Gib • 
csai Karcsi. Rátkai Pubi és Sifta: 
Pista.

A kis ovodások szivet-lelket gyö
nyörködtető műsora után a Nóta szár
nyán című falusi tárgyú népszínmű 
szereplői : Ferencek Emília. Vukár. 
Ibolya, Zrinszki Etelka. Grábár Gizella. 
Csincs Mária. Csincs Lajos, Csarn: 
Ármin. Rituper Ferenc. Takács Sán
dor. Muszter Miklós. Lipics Károly 
Czmór Géza és Sávéi Károly jó játé
kukkal többizben is nviltszini tapsot 
kaptak. Valamennyien elsőrendű mű
kedvelői teljesítményt nyújtottak.

A színdarabot és az ovodások elő
adását is dr. Muszter Józsefné ren
dezte. Az elismerés nagy része öt 
illeti meg azért a lelkes és a magva: 
ügyet szolgáló eredményes munkáért. 
A vend anyanyelvű szereplők jó já
tékukon kívül tökéletesen beszéltek 
és énekültek magyarul. Hasonló elő
adást igen szívesen látnánk a mura
szombati levente műkedvelektőlis. (V.

Használt Kerékpárt vennék.
Csak jó karban lévő gép jöhet számitásbe 

Cim a kiadóhivatalban.
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Első szentáldozás
Muraszombatban

Áldozócsütörtökön a 8 órai szent
misén járullak első szentáldozáshoz 
;1 muraszombati plébánia kis elcrnis 
lui. Megható látvány volt a 130 ün
neplőbe öltözött kisfiú és fehérruhás 
kisleány, amint tisztán és ártatlanul 
V ideltek az oltár elölt, mély áhitattal 
várva azt a magasztos pillanatot, hogy 
a sz< ni ségi Jézus kilépjen az oltár- 
szekreriyböl és a pap keze által elő
ször térjen be kicsi szívükbe Az öröm
től könnyes szemű szülők közül so- i 
kan kísérték el gyermeküket az Úr 
asztalához. A szentmise után a plé- 
liánia udvarában terített asztal várta 
a boldog kicsinyeket. Kedélyes han
gulatban, jó étvággyal fogyasztották 
az egyszerű, de ízletes falatokat. — 
Szeretetreggeli volt ez a szószoros ér
telmében. amennyiben a kedves szü
lők és a plébániához adták össze sze
retettel. szívesen adakozva és ameny- 
nyiben egyformán vette ki részét be
lőle mindegyik, amiként egyformán 
kapták szivükbe az Úr Jézust is. Kö
zös fényképezés után szívükben a 
felejthetetlen szép nap emlékével l»ol 
doynn távozlak. (—)

Sok a légoltalmi kihágás 
Muraszombatban

A muraszombati járás főszolgabirája . 
mintegy száz muraszombati egyént I 
büntetett meg szigorúan légoltalmi ki
hágás miatt. A nagyobb büntetések 
a következek : Mculitz Alajos. Lendva 
utca 18 szám alatti lakos légiriadó I 
alatt ment az utcán. 20 P a büntetése. 
Stefanec Feren Mester utca 8 szám i 
alatti asztalos riadó alatt nem vegezte 
el ellenőrző körútját, büntetése 20 P. 
rosszul sötétítettek el: Szecskó Iván, 
Lendva utca 30 P. Szerecz Mátyás. 
Korong utca 20 P. Loncsár József 
cipész. Korong utca 1. 20 P. Bedics 
Iván cipész Honvéd utca 1. 
Dittrich Ede Cserkész utca 40 P, özv. 
Kirbisch Ferencné 30 P. Hanc Imréné 
Lendva 
né 40 
utca 15

20 P.

utca 40 P. Meszarics Islván- 
P, Pécsek Ivánné Korong 
P.

Sebesült battyándi honvédek 
üzennek haza

„Valahol lengyel földön 1944. má
jus 16-án" írták azt a tábori lapot, 
amely 22-én már Muraszombatban is 
volt Két sebesült battyándi honvéd: 
Slorkay Lajos és Kühár Viktor küldi 
rajtír bajtársi üdvözletét a tábori kór
házból. Azt üzenik édes szüleiknek, 
lestvéreiknak, rokonaiknak, baráljaik- 
nak, ismerőseiknek és a battyándi 
ííatalságnak, hogy sebesülten feküsz- 
nek a kórházban. Levelet nern kap
tak. pedig azt nagyon nehezen vár
ják Tábori postaszámuk A 582.

Május 24*én  a képviselőhöz,
25 én a felsőhöz ülésezik
A képviselőházat május 24-én dél 

előtt 10 órára összehívták. A felső
ház május 25-én, csütörtökön délelőtt 
tört ülést. Napirendjén az uj kormány 
kinevezéséről szóló kormányzói kéz
irat szerepel. I

I

„SPBflHlíTrum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladásé 
Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ

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

Vashidegkut az első, Lendvakirályfa 
második és Felsöcsalogány a harmadik lett

a Perestón megrendezett körzeti 
leventeversenyen

Május 18-án rendezték meg Peres
lón a III. levente-körzet atlétikai verse
nyét. A versenyen 9 csapul vett részt. 
Résztvevő csapatok Perestó. Felső
csalogány, Szarvasiak. Felsőlendva, 
Görhegy. Küzma, Lendvakirályfa, 
Seregháza. Vashidegkut. Az eredmé
nyek a következők :

60 m. síkfutás : I. Schnurer Ágoston. 
1930. Vashidegkut 9.00, 2. Steszl La
jos 1929. Felsőcsalogány 9.03, Zsele- 
zen Ferenc 1931. Seregháza 9.01 mp.
— 100 m. síkfutás: 1. Ovcsár Vladi
mír 1926. Felsőlendva 13.02. 2. Cserp- 
nyák Ferenc 1925. Görhegy 13.04, 
3. Sparas Ernő 1926. Felsöcsalogány 
14.00 mp. — 200 m. síkfutás: l.Poz- 
vék Ferenc, 1922. Felsőcsalogány 
27.04, 2. Kerécz Antal. 1926. Vashi
degkut 28.02, 3. Nagy István 1924. 
Felsőlendva 28.04 mp. — 1500 m. 
síkfutás: 1. Gyergyék Rudolf 1925. 
l'elsőlendva 5.09. 2. Raposa Vilmos 
1924. Felsöcsalogány. 5.12.9, 3. Rogán 
József 1923. Perestó 5.03 mp. — ■ 100 
m. akadályfutás: Tizes csapat. 1. 
Vashidegkut 111, 2. Felsőcsalogány 
115.01. 3. Felsőlendva 129 mp. — 
Sózólabdadobás: 1. Zsilavec József 
1930. Lendvakirályfa 52.40 m. 2. Cson- 
tala Antal 1929 Percsió 51.20 m. 3. 
Fuksz Antal 1929 Lendvakirályfa 50.10 
m.—Sulylökés: 1. Cserpnyák Ferenc 
Görhegy 9.85 m. 2. Nagy István 1924. 
Felsőlendva 9.70 m. 3. Fickó József 
Lendvakirályfa 9.62 m. — Sulydobás 
csapat: 1. Lendvakirályfa 43.19 m. 2. 
Vashidegkut 43.06 m. 3. Görhegy 42.39 
m. — Gránátdobás: 2. Sinkó Károly 
1925 Lendvakirályfa 5 kör. 2. Skod- 
nik Ferenc 1923 Lendvakirályfa 5 kör. 
3. Felkár Viktor 1925 Seregháza 5 kör.
— Magasugrás!, korcsoport: 1. Benkó 
Győző 1930 Vashidegkut 110 cm, 2. 
Gömböc Lajos 1929 Felsöcsalogány 
110 cm, 3. Schnurer Ágoston 1930 
Vashidegkut 105 cm. — Magasugrás 
II. korcsoport: 1. Benkó Lajos 1926 
Lendvakirályfa 122 cm, 2. Fiiszár Ká
roly 1926 Vashidegkut 118 cm, 3. 
Sparas Ernő 1926 Felsőcsalogány 118 
cm. — MagasugrásHl. korcsoport: 1. 
Bác Antal 1923 Vashidegkut 145 cm. 
2. Keréc János 1924 Vashidegkut 140 
cm. 3. Nagy István 1924 Felsőlendva 
1 10 em. — Távolugrás I. korcsoport: 
1. Steszl Lajos 1929 Felsöcsalogány 
426 cm. 2. Zselezen Ferenc 1931 
Seregháza 360 cm, 3. Saller Rudolf

a

Hogyan védjük termésünket a várható légi
bombázás ellen?

bői készült gyűjtőeszközök, amelyek 
a íöldreérés pillanatában már működ
nek. A gyujtólapok 1X4 em-tol 10X10 
cm nagyságúak. Üvegszerüen áttetsző 
zöld, zöldessárga vagy sárga színűek. 
Könnyen meggyujtják a gabonát, a 
tarlót, szalmát, száraz avart, száraz 
füvet, nádtetős, szalmatetős házat. A 
gyujtópermet igen veszedelmes. Az 
ellenséges gépből égő folyadék hull 
alá és mindent meggvujt. Ellene csakis 
azonnal lehet védekezni szikracsapó
val. A gyujtóanyag foszforos s ezt 
vízzel oltani nem lehet. Az oltásánál 
nagyon kell vigyázni. Földet dobjunk 
rá azonnal és úgy oltsuk. A gyújtó
gömb gyujtóanyaggal és robbanó
anyaggal van töltve. Tehát gyújt és 
robban is, hogy az embernek jobban 

(Folytatás a 4. oldalon)

Ebben az évben minden gazda 
fokozottabban készüljön fel a termés 
elpusztítására irányuló ellenséges légi" 
támadások ellen.

Tudni kell mindenkinek, hogy ter
mésünket. takarmányainkat, a szalmát, 
épületeinket elpusztíthatják gyujtóbom- 
bával, gyujtólapokkal, gyujtópermettel, 
gyujtógömbbel, gyujtótojással, gyújtó
palackokkal vagy gyujtózsákokkal. A 
gyujtóbombák 1 —2 kg-os súlyúak. fém- 

I

1930 Küzma 360 cin. Távoiugrás
II. korcsoport: I. Szemlét Ferenc 1926 
Felsőlendva 473 cm. 2. Benkó Alajos 
1926 Lendvakirályfa 167 cm, 3. Iluber 
Géza 1928 Küzma 410 cm. Távol
ugrás III. korcsoport: 1. Nagy István 
1924 Felsőlendva 155 cm, 2. Knafí 
Ferenc 1921 Felsőcsalogány löO cm,
3. Behek Rudolf 1924 Küzma 110 cm. 
— Zártrendü gyakorlatok: (Alaki ki
képzés) 1. Vashidegkut 17 ponttal. 2. 
Seregháza 13 p, 3. Felsőcsalogány 
12 p, 4. Küzma 12 p, 5. Szarvasiak 
12 p. — Legtöbb pontot szerzett csapa
tok: 1. Vashidegkut 50 ponttal, 2. 
Lend\ akiiályía 43 p. 3. Felsőcsalogány 
39
19

I

p, 1. l'elsőlendva 34 p, 5. Görhegy 
ponttal.

Uj mecjvilácjitásba 
kerüllek a Muravidék 

niűvészéti emlékei
A Délvidék irodalmi és míi\ észclifolyó
irata, a Kalangya, áprilisi számának 
képzőművészeti részét teljes egészé
ben a Muravidéknek szenteli. Itt Bálint 
Béla muraszombati gimnáziumi tanár 
az újabb magyar művészettörténeti 
irodalom legbővebb tanulmányát nyújt
ja a Muravidék művészeti emlékeiről. 
A cikkíró a vidék optikus templomai
ban nem helyi specialitást lát, mint 
előtte sokan, hanem a magyar falusi 
gótikus templomok általános típusát, 
amely szerte el van terjedve az egész 
országban a Székelyföldön. Felvidé
ken és Aiföldön egyaránt. így a Mura
vidék művészete a középkori magyar 
művészet logikus része. Tisztázza még 
a cikkíró Agmila János szerepét és 
felfedi az újabb magyar diszitő művé
szet muravidéki hatását.

A gyüiésIHaimi rendelet 
helyes értelmezése

A gyűléstilalmi rendelet helyes ér
telmezése az, hogy sem tagértekezlet, 
sem választmányi vagy vezetőségi 
értekezlet nem tartható. Politikai párt 
tagjai azon a cimen sem ülhetnek 
össze a párthelyiségben vagy más 
helyen, hogy szervezési utasításokat 
vegyenek át vagy szervezési megbe
szélést tartsanak A párthelyiségekben 
csak adminisztratív munka folyhat, 
igy tagfelvétel, tagdijak rendezése és 
egyéb ügyintézés.

HÍREK MINDENFELŐL.
Budapesten és vidéken ismét 

számos újságot tiltott be a sajtóügyek 
kormánybiztosa. A betiltott újságok 
között szerepel a Muravidéken is olva
sott Uj Barázda is.

— Budapest bombázása során há 
rom evangélikus templomot ért kisebb 
sérülés.

— A Zala vármegyei Szenter/sc 
belén sárga csillagot akart viselni Sa 
Iámon Karolin 22 éves keresztény cse
lédlány, hogy ne kelljen elhagynia 
zsidó munkaadóit. Internálták.

Zalában három láda ezüstöt rej
tett el Pollák Ernő 40 éves zsidó k< 
reskedő a kutjában. Letartóztatták.

— Vasmegyében 268 pár kötött 
házasságot márciusban. A házasság
kötések száma egyre emelkedik.

— Szombathelyen feloszlott a l es- 
letich-féle nyilaskeresztes párt, amely 
Mayer Mihály vezetése alatt működött 
és a tagok beléptek a Magyar Meg
újulás Pártjába.

— Zentán tizenötezer méter béke
beli szövetet találtak elrejtve egy 
zsidónál.

Az idei gyermeknapok gyűjtési 
er< dménye a fővárosban es a vidr 
ken összesen 1 200.060 pengő.

A Dunántúlon az angolszász 
bombázók legutóbb a földeken d<>lt»< >. < > 
gazdákra több kisebb bombát dobtak 
le. A bombák asszonyokat léptek sz.-l

{Gyomorbajos! - Vesehajos
TARTSON IVÓKÚRÁT 

g A természetes szénsavas 

PETANCi
I
3

GYÓGYVÍZ
CDIT — GYÓGY!!

Főraktár MURK.SZOMSMT
TELEFON ás.

i

I
■MM

— A Balkánon szovjet tanácsköz
társaságokat akarnak felállítani a görög 
és bolgár kommunista vezetők. Sze
rintük az egész Balkánt kommuni- 
zálni kell.

— Németországban íürészpor és 
cement keverékéből újfajta téglákat 
gyártanak. Az uj téglák szögelhetok. 
lürészelhetők és tartósság tekintetében 
is vetekednek a régi téglákkal.

Zágrábi jelentés szerint a hóival 
területen működő partizánok egy nap 
alatt 1.500 halottal veszítettek.

Oszlóban, Noivégia fővárosá
ban a lakosság nagy tüntetést rende
zett és élénken tiltakozott a londoni 
(■migrációs norvég kormány által alánt 
egyezmény ellen, amely megengedi, 
hogy szovjet csapatok bevonulhassa 
nak Norvégiába.

Sergius moszkvai pátriárka 78 
éves korában agyszélhűdésben meg
halt. 0 volt a Sztalin-féle új egyház 

1 politika legfőbb képviselője.
— Románia felháborodva vissza

utasította az angolszászok szovjet su- 
galmazásra közölt felhívását, hogy 

i hagyják abba a háborút és szakítsa- 
i nak Németországgal. Románia sem a 
: becsületéről, sem az élethez való jo- 
> gáról nem mond le.

— Anglia sok vidékén a belföldi 
leveleket is cenzúrázzák. A levelek 
nagy késéssel érkeznek a címzettekhez.

— Kanadában Denton Nassey kép
viselő, a kanadai légierő kapitánya 

| kijelentette, hogy az európai erőd 
egyetlen partvonalán sem tudunk 

; egyetlen hídfőt létesíteni anélkül, hogy 
! borzalmas árát ne fizessünk érte. Ka
nadának nagy idegmegrázkódtatásra 

i kell előkészülnie.
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ártson A földre eső gyujtógömböket 
kellő távolságban őrizzük míg hozzá
értő személv n<-m érkezik ártalmat
lanná tételére A gyujtótöitet itt is fosz
foron. Újiajta a gyujtólojás. amely nem 
más. mint préselt foszfor. Önmagától 
meggyullad és igy gyújt. Puszta kéz
zel ne nyúljunk hozzá, mert kezün
ket súlyosan megégeti. Mély gödörbe 
.issük el. Még előttünk ismeretien kár
tevő eszközöket is dobhat le úz ellen
séges repülőgép, ezért semmit se mi ! 
magunk se a gyerekek a földről lel ' 
ne vegyenek, hanem hatósági Személyt i 
kel! hívni, az majd intézke dik. Vigyáz
zunk, hogy sárgusziníí, kukorieaalakú 
toszíorgömböcskéket állataink meg ne 
egyenek, mert ezek foszfor tartalmú 
mérgezőanyagok s az állat, ha meg
eszi. elpusztul tőle.

A belügyminiszter 194.700/1941. | 
számú rendelete értelmében állandó : 
tűzfigyelö és tüzoltókészültségi szolgá
latot kell tartani a falvakban, tanyá
kon. Ezt a figyelőszolgálatot most ki
terjesztik A vonatkozó intézkedések 
rövidesen megjelennek. A legszerve
zettebb ellenséges repüiőtámadások 
se tehetnek kárt termésünkben, álla
tainkban, takarmányunkban, ha a 
figyelő és elhárító szervezet tökélete
sen és gyorsan működik.

Idejében arassunk.
Az eddig szerzett tapasztalatok sze

rint a különböző gyűjtőeszközök csak 
akkor fejtik ki hatásukat, ha teljesen 
vagy túlérett állapotban lévő gabona
táblára esnek. A legcélravezetőbb 
védekezés tehát az idejében történő 
aratás. A teljes érés bevárása előtt 
végzett aratás a termés mennyisége 
és minősége szempontjából is előnyös, 
ezért azt a földmívelésügyi minisz
térium amúgy is már régóta ajánlja a 
gazdák figyelmébe.

Mikor védekezzünk barázdával?
A gabonaféléknek idejében való 

aratása fokozottan kívánatos a légi
veszély kockázata miatt és ez sokkal

S • P • O • R • T
Így úszott el a bajnokság . . .

ZLE — Mura 1:0 (1:0)
ZalaeRersze". Vezette: Várally. Szombathely.
Vasárnap délelőtt Zalaegerszegen a gyönge 

képességű ZLE ellen vesztett a Mura. — ezzel 
aztán elúszott a bajnokság.

Ha a csapat nem vigyáz, könnyen megtör
ténhet. hogy harmadik helyre esik vissza.

A mérkőzésről nincs sok mondanivalónk. 
Ősze súlyos sérülése az 1. félidő 10 percében 
amikor fölényesen támadni kezdett csapatunk, 
olyan veszteség lelt, amit nem birt az együt
tes abban a lehetetlen légkörben elv iselni. 
Kaptunk egy potya gólt, ezután jött Malus ki
állítása. — kilenc emberrel nem tudott a csa
pol már semmire sem menni.

A mérkőzés sportbeli érlékéi illetően kije
lenthetjük. hogy ha a komplett Mura II. megy 
el a ZI.E ellen. — nem vészit. Evvel mindent 
inegmondtunk. Mert igaz ugyan, hogy a já
tékvezető nyomott bennünket, ennek ellenére 
Ősze sérülése után még 10 emberrel is nyer
hettünk volna, azonban ismételten megállapít
juk. hogy néha egyes játékosaink olyan indo- 
lensül fulbaloznak. hogy nem érdemlik meg. 
hogy fulballeipől adjon az ember a lábukra. 
Mert legyünk igazságosak. — ha valaki nem 
tud futballozni, hát jó. rendben van. az. nem 
kerül f>c u csapatba, de ha egy játékos már 
u Mura csapatának állandó tagja, akkor attól 
annyit elvárhat a vezetőség, elvárhut Mura
szombat sportközönsége, hogy szívvel lélek
kel küzd a pályán abban a !H) percben. Ez 
esetben nem lehet ilyen gyengébb csapatoktól 
mint u ZLE. Sárvár. CVSE kikapni. Kinevetik 
az embert, hogy az összes jó csapatokat itt
hon es idegenben mind legyőzzük, csak a ha
lom kieső ver meg bennünket, hogy a saját 
otthonában, az sovány vigasz.

Most még a közönségünk egyes urának a 
figyelmét felhívjuk arra, hogy a góllővőknek 
ne Ígérgessenek gólónkénl semmi ajándékot, 
mert ez nem szabad I Nem szabad és sírásója 
lesz a csapatnak. Megbontja a szellemet, ön
zővé teszi a játékost, a másikakat pedig irigy- 
gyé. — Jogosan I Ugyanis az a kapus, vagy 
hátvéd, half, vagy passzoló és sokat dolgozó 
jól játszó csatárjátékos mennyn él inkább meg

jobb biztosítékot nyújt a lábonálló 
gabonának a tűzveszélytől való meg 
mentésére, mint az a többfelé aján 
lőtt eljárás, hogy a gabonatáblákon 
csapásokat hasítsanak ki és ezáltal a 
még be nem érett gabona zölden való 
levágásával a terméseredményt csök
kentsék. Legfeljebb akkor lesz célszerű 
a már viaszérésben lévő gabonából 
sávokat kikaszálni és ezeket rögtön 
felszántani, lm elháríthatatlan okból 
az egész táblát nem lehet idejében 
learatni.

Nagyon fontos ezenkívül a keres/.- 
lek (kepék) olyan összerakása, hogy 
soraik folytonossága gyakrabban na
gyobb közökkel meg legyen szakítva. 
Ez évben a tűzveszély elhárítása 
szempontjából is okvetlenül szüksé
ges a tarlószántás mielőbbi elvégzése, 
de nemcsak a keresztekkel párhuza
mosan. hanem azok sorait is meg kell 
barázdákkal szakítani.

Megosztottan csépeljünk.
Nemcsak a gabonafélék, hanem a 

széna betakarításánál is törekedni kell 
a kockázat megosztása végett a kaz
laknak és asztagoknak több helyen 
történő rakására. Ez a gabona össze
hordásánál eddig is szokásos volt, de 
az idén még inkább több helyen a 
határban keli összehordani nemcsak 
a gabonát, hanem a szénát is. A csép- 
lést az eddiginél is megosztottabban. 
több helyen kell végezni, mégpedig 
lehetőleg minél többet keresztből kel! 
csépelni. Az eddiginél több közös 
szérűt is kell lítesíteni. A községek 
területére, az udvarokba csak az el
kerülhetetlenül szükséges legkisebb 
mennyiségű szénái, szemesgabonát 
vagy szalmát szabad behordani a fal
vaktűzveszélyének csökkentése végett. 
Az elővigyázatossági intézkedéseket 
rendszeres és éber figyelőszolgálatnak 
kell kiegészíteni, hogy az ellenséges 
repülőgépekről történő gvujtogatási 
kísérletek alkalmával azonnal meg
történhessék a kezdetben könnyen 
leküzdhető tűzfészek eloltása.

érdemli ez elismerési, mint mondjuk egész, 
mérkőzésen rosszul játszó csatár, ha mindjárt 
2—3 gólt is rúgott. (Ugyanis rendszerint 5—6-ot 
is rúghatott volna.) Jó játék az értékmérő, ter
mészetesen a gólképesség külön dicsérendő. 
— de nem csak a góllövö a jó játékos! Egy
ség a fontos ! Megértés, önzetlenség I

•
Az egészen nyomasztó ellenséges légkörben 

lefolyt mérkőzésről egyet mást elmondottunk, 
nem akarunk itt hosszasan siránkozni, hn ne
tán nem is leszünk bajnokok, nem esünk két
ségbe. Dolgozunk tovább lelkesen az ifjúság 
neveléséért. De egyet ineg fogunk tenni I Ki
bányásszuk a lelkes játékosokat, azokat akik 
mernek is játszani és akik akarnak is játszani 
és majd ezekből jövőre megteremtjük a baj
nokcsapatot. (Dr. V. G.)«

Vasárnap délután 3 órakor a szom
bathelyi EC csapata játszik a Murával bajno
kit. Nagyon kell vigyázni a tartalékos csapat
nak. nehogy kikapjon, mert akkor negyedik 
helynél jobb helyezést már elérni nem lehet. 
Vasárnap a sérült ősze és a kiállított Matus 
helyén Deskovits II. és Klainscsek fog szerepelni.

•
" S1FC — Mura I. bajnoki mérkőzés előtt 

fél 2 órakor a Mura II. játszik barátságos mér
kőzést a Szombathelyi 48.-as cserkész csapa
tával. A cserkészcsapul éppen vasárnap Le
vente bajnokin döntetlent játszott az országos 
Levente bajnok Sz.l.E csapatával. A tartalékos 
Mura ll.-nek nagyon igyekezni kell, hogy szép 
eredményi érjen el. Reméljük igy is lesz. . .

*
Ab Ifjúsági „EdSÖtábor“ ideje már 

biztos. Julius 3-lol aug. 15-ig fog tartani. Ez 
alatt az. idő alatt 3 vasárnap és egy ünnep
nap van. amikor nagyszerű válogatott műsor 
lesz Muraszombatban.

*
Dr. Csopf Ferenc kir. törvényszéki bírót 

a Ml.Sz győri kerületének köztiszteletben és 
szereidben álló elnökét az igazságügyminisz- 
ter ítélőtáblái bíróvá nevezte ki. A népszerű 
Elnök ur jól megérdemelt elólépéséhez őszinte 
szívből a legjobbakat kívánjuk

Pridi szvéti Düh . . .
Kiszaoszki szvétki nász opominajo 

na prilioud szvétoga Dűl iá. Vesz Lrs- 
csanszki szvejl sze z pobozsnov mo- 
lilvijov obrácsa do szvétogu Dűha i 
ga proszi, naj je resi vszega hűdoga.

Delo sze odpéra vöni na pouli i z 
lém lüdi szkrbí szó vékse. Lüdsztvo z 
niksov prcszlrasenosztjov gléda v bo- 
doucsnoszt, ka bode z pouvom i kak 
edno i drügo delo sze oprávi. esi ne- 

; de z.alou primernoga vrejmena. I üdi 
bojttá, stera sze szűcse okouli nász, 
nász szprávia v bojaznoszt i pitamo 
sze: ali de xrndgu krscsanou, ali pu 

’ poganov ? Ali de Krisztus kralüuao 
i na lom szvejti, ali pa komunisztics- 
ni .sálon'? Edno je gvüsno. da nister
ni krscsanszki lüdjé szó mlácsni pou- 
sztali do szvoje cérkvi, do Krisztusa. 
Zoubszton ji zové glász zvoná na nyi- 
hovo krscsanszko duzsnoszt, oni nes- 
csejo csüti tou. Ogiblejo sze dela i 
z zaszramíijejo tiszte, ki szó vörni 
Bougi i Krisztusi. Pouleg tóga pa z 
nevoscsenousztjov glédajo na tiszte, 
ki z pobozsnim i oumurnim delom 
szi szprávlajo vszakdenésnyi krüj. Tou 
szó takrekoucs poszvetni tepesje i sa- 
tanszki prijátelje. ki szamo szejajo 
nezadovolnoszt i podpérajo grej.

Tá grozna bojna, ki zsé pót lejt 
divja okouli nász, je nej drügo. kak 
prepraviti krscsansztvo z tóga szvetá 
i na Krisztusov presztol püsztiti sa- 
tana, tou je tou komunizem. ki bi

Moucs nasi honvédov
Kak szó szkouz jezero lejt vogrszki 

szoldácke bránili pri Karpátaj nej 
szamo szvojo zemlou. nego vszo kul- 
turno Europo pred barbarizmusom, ste
ri sze je priblizsávao z szevra; ráv
no tak sze bori dnesz vogrszki szol
dák vküpno z nemskim pred Karpá- 
tami za rávno iszte cíle. Mogoucse 
escse nej bilou v zgodovini tákse ne- 
varnoszti za vszo Europo, kak zdaj 
i tou pred bolseviskov Ruszijov, ki 
scsé nej szamo Europo. nego cejli 
szvejt bolsevizejrati. Tá rdécsa ne- 

; varnoszt sze je szploj do nasi granic 
1 priblizsala i tak nasi honvédov duzs
noszt je pouszlala mogoucse v zsiv- 
lenyi nájvéksa.

Letosz januára szó bolseviki z vel
kov mocsjouv zacsnoli napádati v Uk- 
rajini. Nemska szoldacsija sze je pred 
touv velkov mocsjouv tak prilicsno vö- 

: potégnola, da je z tém nej szamo rej-
sila szvoje esete, nego té máié vogr- | 
szke i nemske esete szó velke zgü- i 
bicska povzroucsile ruszam i sze tak 
polégnoli nazáj do Karpátov. Gda szó 
ruszi prisli pred Kárpáté, szó tak le- 
cali. da szó vogrszke i nemske esete 
brez vsze teskoueso tou velko moucs 
vnicsile i tü ponovno vnougo skéri i

Jaross Andor:
Hat kormány írtvon pohtidno viedi*  
nanye píziholofKoga momenta

Z Budapesté glászijo: Deputácia 
zdrűzseni vogrszki pártov nazájpri- 
kapcscnoga Felvidéke i Kárpálalje 
szó poiszkali szvojega voditela pod 
bívsim cseskim vládanyom, zdajsnye- 
ga znotrásnyega minisztra vitéz Jaros 
Andora, pri steroj príliki szó ga toplo 
pozdrávlali i nyim zseleli obilo szre- 

i cse v lom odgovornom pozványi. Vi
téz Jaross Andor je v odgovorí na- 
gláso, ka na zsaloszt z gorioszlobod- 
jenyom Felvidéka i Kárpátalje szmo 
nej mogli prídti na capás mirovnoszti, 
ár sze je na nász szípala nouva 
szvejtovna bojna. Kakoli nam pa pri- 
neszé nasa prísesztnoszl. zdaj szamo 

I poiom po szvoji zákonaj klao tiszte 
; ki szó vörni bili Bougi, c érkvi bi pa 
vszigdár dojzáprii i deco vzgájuli po 
példi razvüzdanoszti i szmrtne grehole

Krscsansztvo tóga szvetá je zse 
doszta pregányanya i zanicsüvanya 
pretrpelo, ali vszeedno zsivé. Táksi 
boj. kak zdaj lecsó prouti krscsan- 

l sztvi, zagvüsno szvejl ne poutnli 1 
pitamo sze ponovno. ali szrecsno pri 
demo vö z tóga bója? Odgouvor j< 
szamo telko: Ka moremo, ár ovacsi 
szmo pogübleni na tóm szvejti! l'o- 
güblena de Krisztusává csrejda i z 
nyouv vréd tüdi ovcsárnica. Na szvejti 
pa zavláda táksi grej, steroga eslo- 
vecsansztvo nej vidlo i nej csülo. I 
potom pride jocs i skripanve!

1 csi nescsemo. da bi krscsansztvo 
prepadnolo na tóm szvejti, duzsnoszt 
nász vszej krscsenikov je, da sze es
cse bole zdrüzsimo okouli Krisztuso- 
voga presztola i z vszouv mocsjouv 
delajmo szamo za Nyegov ország. 
Med nami neszmi bidti niscse, ki bi 
sze ogibao dela i odávao manyáke. 
na drűgom kráji pa razsirjávao neza 
dovolsztvo. Poglednimo szamo nase 
honvédé, kelko trplenya pretrpijo i tou 
szamo za krscsansztvo.

Na té szvétek proszimo szvétoga 
Dűhá, naj pride v vszakoga csloveka 
i nyerni dá moucs, da z lehkoutov od 
vrné od szébe satana i tak obrárii 
szvojo vöro pred pogüblenyom 

municije, kak tüdi doszta zgráblen- 
cov doubili v rouke.

Szredi márciusa mejszeca je escse 
sznezsilo v Karpátaj. gda szó pá bol
seviki tákso moucs vrgli v boj. da 
szó pred Karpátami prerezali pout, 
stera je vézala nemsko szoldacsijo z 
Polszkov i Románijov. Té neprijéten 
polozsáj je nasa szoldacsija z hitrov 
pomocsjouv za pár dní razesisztila i 
vnougo bolsevikov je tü szpadnolo 
i doszta prislo v zgráblensztvo. Tak 
szó nasi honvédje tou meszto v szvo
je roké doubili i z tém doszégnoli já
ko vázsne vojaske cíle. Bolseviki pri 
Karpátaj szó szi nej mogli napraviti 
mocsna tla i szó tak prisziljeni bili 
vecs kak 70 kilometrov nazáj bejzsati. 
Tak sze je Ironlna linija vözvedná- 

' csila i nemske esete szó pá nazáj 
doubile prvejse posztojanke.

Vszi szmo lejko gizdávi na dozdajs- 
nye napredüvanye nasi honvédov pri 
Karpátaj. stero szó tüdi nemski visisi 
szoldacski krougi pohválili. Vszo vü- 
panye mámo, ka — kak szkouz je- 
zoro lejt sze je nej poszrecsilo, — ráv- 
notak sze tüdi zdaj ne poszreesi sze- 
vernoj nevarnoszti priti prejk Karpá 
tov v f'.uropo i tou vnicsiti.

edno moremo meti pred ocsmí :
obarvati vogrszki hnjouv na zlmr- 
kanom mourji.

Dneszdén sze lejko szamo z ednov 
kártov spilamo i tá kárta je vzavéz- 
niskoj vernoszli poviti boj za gvina- 
nye bojne. Vroucse zselejnye poli- 
ticsnye ednoutoszti je cio cejloga ná- 
roda. Nas kormány ide odloucsno po 
szvojoj vednákoj liniji i more sztvo- 
riti politicsno vjedínanye psziholos- 
koga momenta. Z glasznim éljenom 
vogrszkoga vjedinsztva je szkoncsao 
szvoj odgovor vitéz Jaross Andor 
znotrásnyi miniszter.



MURASZOMBAT es VIDÉKÉ

Sztojay miniszterelnök, voditeo Vogrszkoga 
Zsítka Párta je meo obsírno tanacsüvanye

linoucsi csetrtek szó minisztri 
-zlanci Vogrszkoga Zsitka Párta 
szpráviscse. Pri toj priliki je bi- 
anacsüvanve od zdajsnvoga po- 

-r.oga sztánva. Sztojay miniszter- 
voditeo tóga párta je meo tü- 

s i pravo:
Dnesz rtioremo vsze mocsí na 

eoriponücati. da sze tá bojna z 
zmágov zaklücsi. Vsze kotrige

tóga kormánya szó na tóm. da szol- 
dacsiji vsze na razpolozsenx e dájo 
ka szó mogoucsi i rájsi v pomenka- 
nyi do zsiveli, glávno naj nas: Hon
védje v nikom ne trpijo pomenkanya 
Tüdi vszáko delo je za té cil posz- 
távleno. stero sze z nájvéksov mocs- 
jouv i z velkim zadovolsztvorr. opráv 
la. stero nam vszém prineszé zazse- 
leno i zaszlüzseno zmágo.

REUMA-GYÓGYÍTÁS! ÜDÜLÉS!

HARKÁNY-GYÓGYFÜRDŐ 
...... ............................................................................................................... mm

ji_" C radioaktív kénes hőforrások 50 holdas ősparkban. Kád és medencefürdök, i 
iszapíoni' ölesek. — Strandfürdő. Elsőrendű elhelyezés és ellátás. Közvetlen 

vasúti kocsi Budapest—Harkány.

Prospektus és szoba rendelés:
El RDÓ1GAZGATÓSÁG HARKÁNY, VAGY AZ IBUSZ

MENETJEGY1RODÁKNÁL.

Od kédna do kédna
Kre bregouv Dalmácie szó nem-

■ . ovszki eropláni preminoucso ne-
doj sztrejliii vecs zsmetni ne- 

'..atelszki eroplánov, steri szó bili 
rak a;eni z zsivezsom i municiov. 
ka -■■ jo doj zmetali komuniszticsnim 
:-.dam. V krátkom vrejmeni je sészt 
- smotorni zsmetni europlánov szpo- 

KSpa'o v mourje.
Szergiusza. szovjetszkoga patriár- 

i ;oga je Sztálin kak bábeka pó
zt; o na spic pravoszlávne vere, je 

•z< zslak vdaro po naznanili mosz- 
. . -zkoga rádia.

Gandhi sze znouvics bori prouti 
Angliji. Gandhi, koga szó anglezsi 

cejli 22 mejszecov zaprejtoga, 
■ zdrávje popravo i sze pá znou- 
- őri za gorioszlobodjer.je indijsz- 

z národa. Zdaj tou nakanejnye 
... ka sze júniusa prve dnéve v 

-jav moreszrécsatizDzsinnahyom,
c. lom mohamedánszke Lige. sz

’ n szi pogucsíta. ka ka máta csi- ' 
aá zavolo oszloboditve verníkov , 

. . ske i mohamedánszke vere, steri '
- • ~.;o pod angolszászkim jármom.

Japonci sze priprávlajo na odlo- 
csilni vdárec. V' zádnyi letaj je ja-

• >zka szoldacska moucs tak napre- 
. a v znanoszti. stero de neprijá- 

>é pri prvoj priliki csüto i nyerni 
c ? vola sze dalé bojnali — je

1 ojo japánszki miniszterelnök, 
dájni szoldacski krougi v Berlini 
o. da sze japonszka escse nigdár 
riprávila na táksi vdárec, kak 

zj ■ té vdárec de za ameriko i an- .
-zásze nikaj groznoga. pri sterom

; r- o neprijátelje szkrvaveti.
Ki strájka ga dojsztrlijo. V Log- 

ouieg Nápolya na taljanszkom 
.ngolszászki zsandárje notrivdrli 

c-.o iabriko i tam 25 delavcov
■ szrejlili. ár zavolo szlabe plácse

strájk sztoupili. V tou formo
- ■ angolszászi preprejcsiti vszak-
' e strájke i delavsztvo priszi-

naj od lakote prejde. Delavsztvo
- -e szito angolszászke plutokrácije i

:ema vecs volé niti za delo, ár sze 
tákse krivice delajo, da je tou 

. zoucse povedati. Na drügoj sztrá- 
• ídijo. kákse velke dobicske szi 

' - s v zsebke angolszászki zsidovje.

ORION
T EL-EF-U-NK-E-N
PHILIPS

telepes rádiókészülékek 1943—1944 
b hónapos jótálással szállíthatók.

Rádió NEMECZ
MURASZOMBAT

Szakszerű ja vita s o k gyorsan • 
vidékieknek soronkivül.

Krátki glásxi
— Visziko prestimanye. Szír, vrej- 

loga i po cejloj okroglíni visziko po- 
stüvanoga dühovnika z Battyánda. 
Luthár Tibor univ. student. ki je za 
csasza nasega gorioszlobodjenyá v 
Nemskom országi osztao. sze je szám 
glászo szoldákam i sze zdaj zvünréd- 
no batrívno bojna prouti partizánam, 
zavolo steroga szó ga za prednyej- 
sega zapovedníka posztavili i nyerni 
medálio bojnszki zaszlüzsr.i k rizse c 
z száblami II. ki. vtálali.

— Notárszko diplomo szta szi 
szpravila v Szombathelyi na admi- 
nisztrácijszkom notároskom kurzust 
Hackel Vilmos i Huszár Zoltán. Alis- 
pánszka kancalaja je imenüvala pr- . 
voga v Battyánd. drügoga pa v csend
lak za notárosovoga pomocsnika.

Bautofje pazitei
Szirkine mekle z dobrog.1 m 1 er , L lejko 
dobite szamo pri meni. T L 5 A R \ INCE 
izdelováteo szirkini méke: M ras >m at 
Csekész utca 8.

— Pazka! Angolszászki bombnik: 
ne mecsejo szamo z explozívon! na- 
bité bábé i drügi spilaráj za deco. 
nego szó escse drügo najsli vö. Bon
boné i cuker za deco ocsemeríjo. no- 
triszpakivajo v lejpe i prílicsne >ta- 
niclne i tiszto mecsejo doj. Doszta 
táksega szó najsli tüdi zse v Trebir.ji. 
Záto moremo pazko meti na tákse 
recsí. nej ka bi nam neduzsna decsi- 
ca táksim vragometnim nepriátelszkim 
nájdbam áldov pousztali

— Pod szoldacsko diszciplíno 
denejo policio na Vogrszkom. Baky 
László államtitkár znotrásnyega mir.isz- 
tersztva je pravo. ka sze vogrszka 
policia dene pod popolno szoldacsko 
diszciplíno i sze po minti zsandárov 
preorganizera. Tüdi unitorma sze nyim 
po drügoj minti naprávi i vecs nedo 
noszili blúzé z viszikimi golerami. nego 
z dojvugnyenimi. sztrázsne szobe sze 
nyim pa moderno zrihtajo notri.

— Od májusa 20-ga sze pá lejko 
posílajo paki po táborszki postaj tak. 
kak prvlé. Prepovejdano je pa dejvati 
v pake tákse recsí stere sze pokva- 
rijo ali szpoterejo.

— Krscsanszki szlüzsbeníki. ki 
szó pri zsidovaj meli szluzsbe. sze 
morejo po zrendelüvanyi miniszterszt- 
va za trstvo i obracsáj notrizglásziti 
pri m. kir. Munkásközvetitö Hivatali 
(Budapest, VII.. József utca 33.) Pri- 
glasenyé more opraviti szám delodá- 
vec, csi pa tisztoga nega, nájsztarejsi 
krscsanszki szlüzsbenik Ka kak sze 
more tou opraviti. je popíszano v 
Budapesti Közlönyi májusa 21-oj 
numeri.

— V Csáktornyi je Panics Miklós 
z Bottornye v ednom kávéházi v za- 
lokanom sztányi po freti pravo, ka 
je on partizánszki százados Trísztou 
pengőjov ga je kostao té vözblecnye- 
ni írét.

— Trí kíste szrebra je scseo szkriti 
v sztüdenci zsidovszki baotos Pollák 
Ernő v Zalaegerszegi. Zgrabili szó ga 
i záprli.

— Lüdszki" konci prídejo v pro- 
met. ? jxjrocsili „Magyarországa" 
sze po r.a^ fabrikaj delajo takzváni 
íüdszki kor.ci. ki do sze lejko nücali 
tüdi pri mastnaj i do jáko mocsni. Té 
konc: prídejo v krátkom v promet.

— Salamon Karolina, szlüzsecska 
dekla v Zalaegerszegi szi je zátoza- 
síla go: zsidovszko zvejzdo. ka bi jo 
naj tak dalé nyáli v szíüzsbi pri ed- 

zsidovi. csirávno je ona krscsan- 
szka. Vcsasz' szó jo internejrali.

— Szkrito blágo v 11 jezero kis
táj szó naisli. Detektivi v Székesfe
hérvári szó vczvrtali. ka je generálni 
direktor '. - 'koga Divatcsarnoka. Ro- 
senberg Antal z Budapesta nej me
nye. kak I jezero kist vszetelé blá- 
ga szposzktio v rázlocsni krájaj or
szága. \ elk; lao tóga szkritoga blága 
szó najsti pouleg Mány vészi na Al- 
sópuszti : pouleg Adonya na Sánc- | 
puszii. Z- dov Rosenberg je odszko- 
; se. ah petnájszt nyegovi pomagácsov 
szó pa -zpolouvili. V tej 11 jezero 
kistáj je oiiou doszta préma. 63.000 
troub moskoga stota. 9.000 szrákic. . 
50. *0'  ■ párov strunfeo. 20.000 párov 1 
rokajíc. " ■ roubcsekov, 4 000 pu-
k-verov ' ' zsenszki szrákic, 38.000
m csipk. 2 jienkal, 12.000 brítv, 
1J.0'i Kg medüj. 15.000 litrov ruma. 
1.3'" zímszk: kapútov, 800 párov 
moskoga gvar.ta, 67 kist vszefelé táli 
biciklinov k-abájszov, zsnyour za ka
pacsé itke i drüga drovnia. Vsze tou 
je dojzasztávleno za one. ki szó za-1 

olo bombatdiranya od vszega prisli.
Mászt med szmetámi. Znáno 1 

je. da zsidovje vsze ráj szposzkrijejo, 
kak pa da bi kaj dojdáli i tak szi ' 
miszlíjo. da z tóga do escse ednouk j 
haszek me!:. Ali tá miszeo sze nyim : 
ne vresznicsi. ár je vszáki mrzi zavo- | 
!o nyihovoga parouvnoga zsivlenya. 
Preminoucse dr.í szó v szombathely
szkom zsidovszkom taboriscsi na gnou- 
ji med szmetámi najsli v ednoj vrecsi 
8 kil maszti Lasztnika tóga paketa 
szó nej mogli vözaszlediti. szám sze 
pa nej scseo oglásziti, ár sze je bo- 
jao. da bi ga malo namazali zavolo 
tóga neposténoga dela.

— Pred statárium szó prisli. Mi- 
jatov Antal. Pintér János. Palatínus 
István í Engi István kmetje z Szabad
ke szó sze odloucsili. da notrivderé- 
jo hiso dr. Mijatov Miloráda fiská
lisa. . ou nakanenye sze nyim je po- 
szrecsílo i odneszli szó za 10.000 pen
gőjov vrejdnoszti ráznoga blága, fis
kálisa pa mocsno poskodüvali. ár nyim 
je nej steo pejr.eze dati. Fiskális gda 
je kszebi prisao. je naznano policiji 
tolvajijo. ki je escse tiszto noucs, pri 
tálanyi blága. vsze zgrábila. Zdaj je 
prineszla statáriálna birovija szoud i 
oszojeni bili Engi. kak gláven kri- 
vec, na vesale. Pintér i Palatínus na 
12 lejt zápora. Mijatov pa je zavolo 
neduzsnoszti bio odpüseseni.

— Ne je dobro zsidovszke recsi 
szhranyüvati i tiszte nej ovaditi. Ré
vész Gyula bautos z zsaklami v Szé
kesfehérvári je szvojemi deticsi dao 
za 730.000 pengőjov zlatnine i za 
100.000 pengőjov papérnate vrejdnosz
ti. naj tou szkrije Policija je tou zvejd- 
la i deticsi vzéla vszo vrejdnoszt, zed- 
nim ga pa oszoudila na 10 dní zá
pora. potom pa v internácijo. (

TITKOS
vágva mindenkinek, hogy 
egyszer vagyonhoz jusson. 
Ez a vágya könnyen tel
jesülhet,

vegyen Államsorsiegyet,
ennek segítségével köny- 
nven juthat nagyobb pénz
összeghez. Ara: egész
4.— Pengő, fél 2.— Pengő.
Főnyeremény

50.000 P.
Húzás JÜNIUi 6

A sorsjegy kapható sors- «jegvfőárusitóknál, vala- 
mint az összes dohány
tőzsdékben.

— Na pouli delajoucso lüdsztvo 
sztrelajo angolszászki eropláni. Ka.-, 
glászijo z Berlina, angolszászki erop
láni szó pá vönajsli nouvo szredsztve 
za preprávlanye neduzsnoga lüdsztve 
Tej eropláni v niszikom poleti na de
lajoucso lüdsztvo sztrelajo i je nara\ - 
noucs koszijo z szvojimi masinszk - 
mi püksami. Nisterni sze cilou 30 met- 
rov nisziko nad zemlou szpüsztijo 
csirávno ka niksi szoldacski cilov .ne
ga v blizsini. Lüdsztvo je na telks 
razburkano na tém csinenyom. da 
je obiászt komaj nazáj drzsí pred na- 
pádom na dojsztreljene angolszászke 
piloute.

Bútorozott szobát keresek 
külön bejárallal. város központjában. Ajánla
tot Czipott József címére. Horthy Miklós ut 35

Pk 3534. sz. 1943.

Árverési hirdetmény
Dr. Bajlec Ferenc muraszombati ügyvéd 

végrehajtató javára 430 P tőke és több köve
telés és jár. erejéig a muraszombati kir. járás
bíróság a Pk 3534/1943 sz. a. kelt végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán a végre
hajtást szenvedettnél Urdombon 1943 évi május 
hó 18-án lefoglalt és 2050.— P becsértékü ingó
ságokra a muraszombati kir. járásbíróság Pv 
3534/1943 sz. végzésével az árverés Urdomt 
11. házsz. a. leendő megtartására határidőül 
1944 évi junius hó 10. napjának délután 2 
órára tűzték ki. amikor a biróilag lefoglalt 1c. 
kocsi, lószerszám a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is 
— de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabban nem — el fogom adni.

Muraszombat, 1944. május hó 9-én.
SZABÓ JÓZSEF kir. bír. vhte.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar

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

Titán János
bornagykereskedőnél — Klssxomtoat.
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\ras kormány sze szkrbi 
za polodelszko liidsztvo

üresek Béla kmetijszki miniszter je 
Székesfehérvári meo velki gouvor.

reé je pravo:
\ tej teski csaszaj vszi zselej- 

szamo dvouje: Zmágo i mér. K 
mi je pa potrejbno. da sze nasi 

-■ nvédje vörno bojnajo vöni na fronti, 
pa. ki szmo domá, vörno opráv- 

. mo nase delo i z tem zadosztimo 
'Zacskó prezsivlenye. Vogrszko po- 
ceisztvo je hvála Bougi vszigdár 

-ztalou szoldacskim cílam na razpo- 
zsenye i pohválo morém vadlüvati 
-zöm polodelcom za rédno dojdáva- 
. e. Kormány v tou zahválo v krát- 
m yödá vnougo blága i skéri za 
odelsztvo. Vszáki. ki je bio vören 
országa, je lejko zagvüsani. da z 

ia blága tüdi on dobi, kelko de nü- 
Zavolo polodelszkoga dela i to- 

. ?. opravila je kormány vpelao pri- 
szilno delo. Tou sze pa ne ticse tiszti. 

.! szó dozdaj vörno delali i rédno 
. >dáli tiszte recsí. ka szó mogoucsi 

i z tém zadosztili szvojo duzsnoszt: 
ego za tiszte, ki szó sze ogibali de- 

a i ráj manyáke paszli. Prouti tem 
-- kormány priszilno delo zrendelü- 
ao i vkraj vzeme od vszákoga kár- 

za prehráno i oblejcs. Ország v tej 
'ki csaszaj nemre i neszmi podpé- 

ati tákse zobsztonszke jedee. Vszi 
remo delati i tou z podvojenov 

rocsjouv i sze szkrbeti nej szamo 
í - szébe. nego tüdi za tiszte, ki z krv- 

jv bránijo nas ország pred nepri- 
átelom. ki scsé naso mirovno zsiv- 
—ve vnicsiti.

Lejpi gouvor minisztra szó vszi nav- 
jcsi z velkim odobrávanyom vzéli 

-.a znánye.

Első muraközi szövődé
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Gyártelep :
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

TELEFON: 31 
Központi iroda:

BUDAPEST. VII., KIRÁLY u. 55
TELEFON: 424-104.

V cérkev je vdarilo
Na Krizseni csetrteK veíki vihér 

divjao szkoro po cejiorr. ország lé 
vihér je pa nájgrozovitejsi bio v De- 
bröd vészi, gdé je bliszk r.otrivdaro 
v törem cérkvi rávno té. gca je iüd- 
sztvo pri vecsernicaj bilou. Szláp fo
ga blíszka je dühovnika pri oltári 
káksi deszét metrov vkraj szűnő. Or- 
gole z kourusa je na szrejdo cérkvi 
vrgao. vörniki szó pa na tla szpoka- 
pali. med sterimi szó stirje mrtvi. 34 
pa ranyeni. Med bozsov szlüzsbov 
szó vráta zaprejta bilá i nogoucse 
je tou pouvzroucsilc tak veiko nesz- 
recso. kak tüdi tou. da je cérkev nej 
mejla sztrelovoda.

TRI PA POU MILLIÓN LIDI JE 
PREJSLO OD LAKOTE

Na zdravsztvenoj kliniki v Kalkuti 
szó konstatejrali. da je dozdaj v Ben- 
gáliji prejslo 3.5 miliőn lüdi cd iako- 
te. Angleski notrásnyi miniszter je pa 
tou scseo nikak zakriti. ár tói iakoti 
szó oni krivi i je .na niksoj kon- 
ferenci pravo. da je od lakote niti 
eden miliőn lűdi nej prejslo. Zdaj szó 
nyerni pa doktorje té zdravsztvene 
klinike vödáli tocsen racsun tej mr- 
tvecov, steri je vecs kak trí pa pou 
miliőn lüdi i steri racsun sze od dné- 
va do dnéva véksa.

Nouvi moski divat: 
krátke lacse

V Kecskeméti v tou formo scséio 
prisparati vnougo blága

Europszki moski divat sze maio raz- 
liküje od zsenszkoga. Moski v Kecs
keméti szó sze pa vszeedno odiou- 
csili na nouvi divat, ár prej zsenszke 
nücajo menye plátna v szvoj gvant. 
kak pa moski. 7 á odlocsitev je zavo- 
lo prisparanya plátna násztanola i tou 
v tákso formo. ka naj moski krátke 
lacse noszijo.

Z krátkimi lacsarr.i prej prisparamo 
vnougo plátna. 1 esi pomiszlimo. da 
sze plátno dneszdén tesko dobi i tou 
cilou za dráge pejneze. potom tá od- 
locsítev tej moskov je iáko dobra 
i hasznovita. Tüdi za tejlo i tou v 

ie.itr.om csaszi. krátke lacse do mos- 
kam na lehkouto. Krátke lacse szó 
nisterni prvlé tüdi noszili. poszebno 
bicikliszti. sportásje i leventi. Zdaj je 
pa tá odlocsitev prisla do tóga, da 
bi krátke lacse noszili vszi moski.

Té nouvi moski divat pa bi sze sza
mo tak lejko notrivpelao. esi bi tou 
obiászt zahtejvala od moskov. Isztina. 
ka bi té nouvi divat doszta szmeja 
prineszao z szebom. ali z csaszoma 
bi sze zsé privadili. Prouti tömi nou- 
vomi divati do sze nájhitrej protivili 
sztarejsi i dugi moski, kak tüdi tiszti, 
ki májo naoupacsne nogé. mladina 
de pa zagvüsno za té divat.

Ali tü pitanve nasztáne. esi tüdi 
zsenszke nedo zahtevajle káksi nouvi 
divat za szébe i esi moskom ne vze- 
mejo vkraj té krátke lacse? . . .

Szmejsni dogoudki na 
biroviji

Edna mláda mati je touzsila edno- 
ga decska za vzdrzsávanye nezákon- 
szkoga deteta. Birouv je poszlao öcsi 
i materi pozáv na tárgyalás, na ste- 
roga szta obá rédno prisla. Birouv na 
pamet vzeme. ka je mati z szebom pri- 
neszla pár dni sztaro dejte i jo píta :

— Povejte düsica, zakaj szte pri- 
neszli z szebom dejte ?

Stiván Ernő • Muraszombat
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS 
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA 
S K F.. S R 0. GOLYÓSCSAPÁGYAK 

HOFHERR —SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GEPEK VEZÉRKÉPVISELETE

í Nyers vadbőröket
• «
* (házimacskát, pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyulat, *
• házi nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle állati <
íj szőrt a legmagasabb napi árban veszek. *

•Szász István, Muraszombat :
5 Lendva utca 21. ’

— Záto goszpoud birouv. ár v po- 
závnom líszti na tárgyalás je oiloö 
napiszar.o: po mogoucsnoszti z sze
bom prinészté zákonsz.ke dokáze.

— Tak je. zákonszke — odgovori 
birouv — ví szte pa prineszli ,-.-.zá- 
konszko. *

Eden vesznicski kmet je touz- ?d- 
noga szouszidnoga kmeta zavo’o du- 
gá. ár nyerni je té nej steo plá- 
csati. Obá szta doubila pozávr.i ászt 
na tárgyalás i prvle kak bi sze tár
gyalás zacsno. právi tozsitel. ki je 
pejneze poszoudo:

— Proszim drűgoga birouva .-a tár
gyalás, ár szem preminoucse dr.í vído 
vász goszpoud birouv. kak szte mo- 
jemi duzsniki rokou sztiszkávac i pa 
z „Szervusz pozdrávom pozdravili. 
Záto goszpoud birouv nedo pra' ics- 
ni pri tárgyalási.

— Csi je szamo tou nevola — prá
vi birouv — potom z tebom tüdi 
„szervusz” — i zsé nyerni por.űdo 
rokou. ki je zdaj malo poparjeni pou- 
sztao i tak nej trbelo drügoga bircuva.

Figyelem I
Kereskedők, étkezdék, cukrászdák, étter
mek, kifőzdék, üzemi ellátó csoportok, 
nagyfogyasztó magánosok, stb., stb. részé
re ajánljuk sa.iáttörésü príma dióbelünket 
mérsékelt árokon. Hangya Kirende <ese.
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— Ejh goszpodne szamo irtir naj dájo! 
-avla szem nyim zse tak, ka szó né za 

-.:h. Dezsdzsévnice szó escse z-onoga 
■émena, gda je moj mőzs zsívo, ki je 

■szmo k-nyíh popravki, navékse szó síbe 
izeotréte, plátno cotavo i navékse tá zlü- 
L??.ne na pódi mednehasznovitimibrgüsami, 

da sze je né vrédno za nyílt volo gori 
-..dili. Ali niti je tó né mogőcse. Szilt
- je nindri na szenyi, szlüzsbenica pa 

• gnyoperi (orbánc) lezsí, tak da sze nemre 
:. nogé opraviti, jász pa zdaj, da je sze-

tüdi nemorem tü povrzstí böte niti
- edno minuto né.

- skális je edno petko vzéo vő z-bankasa.
— Nezselém k-senki goszpa — ali 

; tzsdzsévnice morent poglédnoti. Püsztite
- e tak gori szantoga. Eto pa tá dente.

Münckojca je né szégnola za péneze, 
.-dróvnimi ocsámi, stere szogloboko bilé 
2-rácsavov okóli obvzéti jamaj, je osztro 
; ívdala tóga plemenitoga drzsánya mládoga 
c szpóda.

— Zdaj ji pa rávno nepokázsem.
— Zakaj né?
— Ár me je pokojni mózs tak vcsio: 

Nigdár necsíni Rozina tiszto k-steromi 
-e-azmis,“ i moj pokojni mózs, Bőg nyerni 
. s dobro dáj, je jáko cseden cslovek bio.

— Persze, persze. Pravico májo, cse 

ne razmijo, ka zakaj ponüjam za raztrgan’ 
dezsdzsévnic poglédanye pét rajnski.

- Tak je moj goszpód, za pét rajnski 
bi léhko kaj lepsega poglednoli oni.

— No viste, tó je pa jáko prószto delo. 
Moj ocsa szó meli edno sztáro dezsdzsév- 
nico, stero szó jáko radi meli: nevedócs 
szem zvedo, ka szó jo nyuv mózs küpili 
na licitáciji, jász bi szí jo rád obdrzsao. 
liki osztanke.

— Sto szó bili nyihov ocsa? Lehkobi 
kaj znála jász od tóga. Tühitec je malo 
zserjávi grátao.

— Gregorics Pavel — je pravo.
— Oh, Gregorics! Malo naj csákajo! 

Póntlim, pómlim, on csüden cslovek, steri 
je po szmrti...

— Tó je tó! Sto je dvé, dvé jezero 
rajhnski testálivao beszteciskim nikim 
goszpom!

— Znam, znam, ali da je on né meo 
színá, kak znam .. .

Tak je, tóté tó... (malo sze je zntóto) 
Jász szem Wibra György fiskális.

Zdaj je pa zse sztára Müncojca prisla 
v móto.

— No persze. Oh, oh! Eta moja nóra 
sztára gláva. Zse szem csüla guesati od 
nyílt plemeniti goszpon. Oh sak szem 
rada, ka ji szrecso niam viditi. Pcznala 

szem nyuvoga tátivá, oh da szó priszpo- 
dobni ívnyim i escse kak lépi Dobro 
szem ji pozttala — no csi szó — szme- 
jécs právi meni né testáiivali dvé jezérki. 
Hja jász szem zse i te sztára bíla, gda 
szó oni escse mládi bili. No náj szamo 
li poglédnejo one dezsdzsévnice. Pokázsem 
nyim gde tá trbé idti i raztolmacsim v- 
steront kráji szó na pódi. Naj zamenom 
idejo. Öh bár bi naisli sztároga goszpóda 
dezsdzsévnico...

— Pétdeszét rajhnski bi vám tezsilo 
goszpá Münckojca.

Na pétdeszét rajhnski récs szó sze raz- 
szvétile Münckojce öcsi, liki v-létosnyi 
nocsáj krészance. Oh, kak dobro déte! Sze 
je na nébo zglédnola i globoko zdéhnola, 
nika nega pred Bogom prijétnésega. kak 
dobro déte, stero varje roditelov szpóme- 
nek! Tak je csrsztva i bisztra grátala na 
pétdeszét rajhnski récs kak potács, znot- 
résnye glazsene elveri je na boti zaklenola 
t z-triskitni sztopáji je Gytiria pelala na 
dvoríscse k-lesztvici i zdaj je i száma gori 

’ stela idti, da nyerni na pomócs bode.
— Né, né, naj osztánejo goszpá Münc

kojca na tle, ka bi szvét pravo, sálno eresé 
Gyuri, csi bi vido, ka midva po pódi 
hódivá?

Rozina mama z rokámi v-küp pocsi i 
zoszmejé sze:

Oh moja düsa, liibléni goszpód. Gde 
szem jász zse odtoga? Zse szó meni vas 
tata né testáiivali nika. Pa szem nigda... 
(Pogládila szí je napré zkosane zsére viaszé) 
No szamo naj idejo gori moja düsa.

Edno dobro pó vöre je ziszkávao, mcskao 
Wibra Gyuri na pódi med Mürckojce 
sztárimi brgüsanti, v-sterom vrémeni ü 
ona zse dvakrat vö pribézsala z-bete na- 
sztrégat. Pétdeszét rajhnski jo je rás'io.

— Szenó ali szlama? — píta k koncovi, 
kak ga zaglédne názhrbt doj po lesztvice 
klínaj sztápati. Pa je tó zobsztonszko pítanye 
biló, ár je tak brezi dezsdzsévnice só dől'.

— Vsze szem szpregledno. szpremetao, 
eresé popárjeni — edna dezsdzsévnica 

je né tiszta.
Zsidóvka je popárjeni obráz pokázala: 

bráda sze nyé je trószila, z-ocsámi ie pa 
nagószti migala. Aj váj, kama jo je rt-jsao 
djáti té nóri jónás? — művi vu szebi. 
Pétdeszét rajhnski! Grozno! Jónás je nig- 
dár né meo napré obcsütnoszti.

Zagvüsno szó nyihov mózs noszili 
tó dezsdzsévnico. Sztolarik okrajnoga szo- 
discsa predszednik szó mi tak pra\ . ka 
szó ji vidli z-ednov táksov dezsdzsévr-.iecv 
v-rokaj drzsécs idti, dobro pómnijo.

— Kaksa je bíla?
— Z-erdécsega plátna je bíla, odzgora 

géter zsuti potács, odszpodi vószki zelén.i 
cvétni obrócs je bézsao okóli nyé : csaren 
leszeni stil, na konci z-csontnim prímiscsem:

— Nigdár naj neprídem v-nébo. csi ;e 
jo né szebom neszao na szlédnyo szvojo 
pót. Tak da bi escse i zdaj predmenov 
sztao zsnyóv. Bogme je tiszto odneszao ...

— Zadoszta hüdó je vcsino.
(Dalé.)
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