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Körszinpadot?
Irta : ifj. Szász Ernő

Heg akarom teremteni 
az egységet

Ha hőst akarunk faragni min
den magyar emberhői. akkor 
o.iian országot kell teremtenünk, 
amelyben testvéri egység uralko
dik. amelyben ember és ember 
között más különbség nincs, csak 
az. amit az egyén munkájával, 
tehetségével és jellemével kiküz
dött magának és ami az örök 
igazság szubályai szerint meg
illeti. (Vitéz Imrédy Béla.)

sgyre több oldalról hangzik köve
im az óhaj: teremtsük meg a ma- 

. ar egységet. A becsületes, tiszta 
oboldali erők egységét, mert csak 
nagy magyar télben lobogó picike 

izek összefonódása egy lángba égel- 
i el mindazt a szennyet, amit a 

.-.gy magyar sorsforduiat felszínre ve-
: és acélozhat tizenhárom és fél 
íió magyarból a nemzeti közösség 
óiéért önfeláldozóan küzdő hősö- 

Egymásratalálást követel a nem
érdeke a vezetőktől és egymásra- 

alást követel tőlünk, a közrendü ’• 
berektől. Évtizedek bűne és társa
mi mulasztása nehezíti ezt Hiába 

vezetők minden jószándéka, uj ma- 
...iartásu. uj szellemű közrendü em
berekre van szükség létrehozásához, 
".ért a közrendü emberek lelki meg- 
. uiása nélkül szép ábránd maradhat 
í jpán a jobboldali magyar egység, 
agy ami még ennél is rosszab, üres 

Lzzugság.
X muravidéki közrendü emberek- 

-z szólunk ezeken a hasábokon 
Tröl-hétre, sürgetjük bennük a lelki 
- gujulást és ha ennek érdekében 

szükséges, a nyilvánosság itélősaéke 
é utaljuk a hibákat, amelyek magyar 

magyar őszinte egy másratalálását 
gakadályozzák. Mert nem szület
ik meg a mi kis közösségünkben 

rm az őszinte egység, ameddig nem 
rótta ki magából mindenki az önzést, 

-r egyéni haszonkeresést, a közösség 
dekének alárendelését a sajátjának, 
közéleti könyökölést és törtetést és 
ami ezekben a sorokban toliamra 
ánkozik — az urhatnámságot.

Az urhatnámságról kell írnom, mert 
■ . unk sem érzi mindenki, legalább 

'■ még mindig úgy viselkedik, mintha 
"-m érezné. amit Imrédy Béla köz- 
rízdasági miniszter oly világos tömör- 
-eggel fejezett ki vasárnap Zalaeger- 
'Z-gen: magyar és magyar ember 

zott más különbség nincs, csak az. 
munkájával, tehetségével és jel

iével kiküzdött magának és ami az 
k igazság szabályai szerint meg- 

— A földet megmunkáló gazda. 
■■ műhelyek iparosa, a gyárak mun- 
' ma éppen olyan értékes, éppen 

■. an megbecsülendő magyar ember, 
a szellemi munkás, ha becsület- 

a nemzeti közösség érdekében 
gozik azon a helyen, ahová a sors 
állította. Mindig ezt hirdettem, mi- 

a tollat forgatok, de soha még nem 
“’eztem egymás megbecsülésének 

■an égető szükségét, mint most, ami- 
a jobboldali erők őszinte egysége 

~ "elkül elbukik.
Hiszem, hogy a jószándék a köze

ledésre ma már mindenkiben meg
van. Hiszem, hogy a mi kis közös
ségünkben ma már minden józan 
ember látja, hogy nem az érettségi 
bizonyítvány adja meg az ember érté
két, nem a születés, az állás, vagy 
a vagyon határozza azt meg. hanem 
a becsületes munka, a tehetség és a 
jellem, hiszen nem születhetett min
denki selyempárnák között, vagy nem 
lehetett mindenkiből fiskális Hiszen*,  
ha más nem. hát a nagy magyar belső 
átalakulás hatása ma már mindenki 
számára meghozta a hajlandóságot 
nálunk is arra a magatartásra, amit 
ez a felismerés követel tőle.

Látom azonban azt, hogy ezt a 
magatartást az urhatnámság korhadt 
szellemének beidegződött megszokása 
sokak számára még nehézzé teszi. 
Látom, hogy sokak még mindig kér
dést csinálnak abból, hogy Isten házá
ban egy sorral előbbre, vagy hátrább 
jut-e nekik hely, hogy a vidék vezető 
egyéniségeinek jobbján vagy balján 
mennek végig az utcán, hogy össze
jöveteleken. vagy előadásokon hánya
dik sor hányadik székén üinek . . . 
Különösen ez az utóbbi jelenség az. 
amely bármennyire nevetséges is. 
mégis a legszembetűnőbben, bántón. 
sőt másokra sértőn hangsúlyozza ki 
a magyar és magya ■ közötti különb
ségkeresést. méghozzá kizárólagosan 
a születés, a vagyon, vagy az állás 
alapján.

Érdekes, hogy a mozikban mindenki 
oda ül. ahová helye*  kap. vagy ahon
nét legjobban látja a filmet Arról még 
nem hallottam, hogy a mozisok egy- 
egy előadás előtt táblázatot készítené
nek a helyekről és kínos pontosság
gal. aggodalmaskodó fejtörés és mér
legelés után megállapítanák, hogy 
erre a helyre ez ülhet, arra meg csak 
amaz, utána pedig felkeresnék az első 
tiz sor közönségét és bocsánatkérő 
hangon bejelentenék, hogy ime. itt az 
Önök helye, ami Önöket rangjuk alap
ján megilleti. A bocsánatkérő hangot 
azért használják, hogy ezzel mind
járt érzékeltessék, hogy tudják ők, 
hogy az éppen felkeresett személy 
előkelőbb, mint az előtte ülő. csakhát 
az megsértődnék, az illető meg — 
akivel éppen szembenáll.nak — olyan 
puritán jellemű ember, hogy úgysem 
csinál az ültetésrendből kérdést...

Ugye, nevetséges lenne, ha a mozi
sok ezt csinálnák? Miért várja hát 
akkor el a közönség egy része min
den más előadás alkalmával, hogy az 
előbb vázolt komédiát a rendezőség 
végigcsinálja? És miért nincs bátor
ság a rendezőkben, hogy mindenki
nek olyan sorrendben adjanak helyet, 
amilyen sorrendben megvásárolja azt'*  
Mire jó ez a különbség keresés és 
különbség fitogtatás? Iáién ez szol
gálja a sikert? Nem' Ezt tapasztalat
ból mondom, mert Muraszombatban 
például pontosan azok az előadások 
sikerültek legjobban, amelyeknek ren
dezőjeként egyforma szivén, eséggel

- mondotta Sztóiaij miniszterelnök Balatonfüreden
Balatonfüredröl jelentik: Sztojay 

Döme miniszterelnök, akit a balaton
füredi választókerület képviselőjének 
kértek fel. programmbeszédet mon
dott kedden délelőtt. A miniszterelnök 
látogatása és programmbeszéde az 
összefogás és egység jegy éber zajlott 
le. mert

a Magyar Elet Pártja programm- 
jával fellépő miniszterelnök 

programmbeszédén az Erdélyi Párt, 
a Magyar Megújulás Pártja és a Ma
gyar Nemzetiszocialista Párt igen, sok

, A magyar egységet sürgette
vitéz Imrédy Béla Zalaegerszegen

Zalaegerszegről jelentik : \ itéz hősi szellem kialakítását és a magyar
Imrédy Béla közgazdasági miniszter egység megteremtését rgette. Meg 
pünkösd napján beszédet mondott a keli teremtenünk az z; népi és szó- 
hősök emlékünnepéi:.ér.. Beszédében ciális Magyarországot — mondotta.

—
Kovács Sándor megyéspüspök 

junius 13-án Muraszombatba jön
A Muraszombat és \ idéke magánjel- nagy ülést tart Muraso. —.hatban. A me- 

Iegü értesülése szerint Kovács Sándor gyéspüspök látogatásakor 'udomásunk 
megyéspüspök május 13-án pap: koro- szerint nem lesz hivatalos fogadás.

Dn Mesterházy Ferenc főispánt
junius 5-én rendhivüli mEgyegyülés Imiében ihtötjáh be hivatalába

Vas vármegye uj főispánját, dr. tátják be főispáni hivatalába. A be- 
Mesterházy Ferencet junius 5-én. ked- iktatásra a Muravideki :s számosán 
den délelőtt fél 12 órakor kezdődő utaznak Szombathelyre, 
rendkívüli megyegyülés keretében ik-

Tüzérségi és felderítő tevékenység 
a magyar csapatok arcvonalán

Illetékes katonai helyről köziik:
Az elmúlt hetek folyamán a ma

gyar hadsereg csapatai által végre
hajtott számos sikeres vállalkozással, 
valamint a szovjet támadások és vál
lalkozások teljes elhárításával sikerült 
azt az arcvonalat kialakítanunk, amely 
a vezetés megítélése szerint egyrészt 
a jobb védelem megszervezését teszi 
lehetővé, másrészt kedvező kiindulási 
alapot biztosit egy későbbi támadás
hoz. Az arcvonalon igy átmenetileg 
nyugalom lépett fel s az elmúlt hét 
folyamán— mint a hivatalos jelentés 
is említi — jelentősebb harccselek
ményre nem is került sor. Mindamel
lett úgyszólván az egész arcvonalon 
a tüzérségi és felderítési tevékenység 
továbbra is igen élénk maradt.

Saját vállalkozásaink közül különö
sen kiemelkedik a hajduezred egyik 
osztagának működése, mely nek sorár. 

vezetőszemélyisége és országgyűlési 
képviselője jelent meg.

A miniszterelnök nagy beszédében 
minden igaz jobboldali erő összefo
gását hirdette meg. Hangoztatta, hogy
ha valaki egyéni, párt, vagy feleke
zeti szempontok utján akarja meg
menteni az országot, az nem meg- 
mentője. hanem sírásója lenne nem
zetünknek. Ezért meg akarja terem
teni a széles néprétegek erejére tá
maszkodó politikai és társadalmi egy
séget. amely re a nemzet és az egész 
magyar közvélemény oly forrón és 
őszintén vágyakozik.

egy erős szovjet támpontot teljesen 
megsemmisített.

A szovjet részről megindított — 
ugyancsak felderítést célzó — vállal
kozások. amelyeket néhol századnyi, 
sőt több helyen zászlóaljnyi erővel is 
megkísérelt, saját elháritó füzünkben 
sorra meghiúsultak. Az ellenség eme 
idő alatt többszáz megszámlált halot
tat. foglyokat. 35 löveget és páncél
törő ágyút, három harckocsit, vala
mint nagymennyiségű egyéb fegyvert 
vesztett.

A honvéd csapatoknak a Kárpátok 
előteréből megindított lendületes táma
dása. majd a Kolomea körüli szovjet 
támadások sikeres elhárítása elisme
réséül vitet nemes csikszentsimoni 
Lakatos Géza vezérezredest a Führer 
a Vaskereszt lovagkeresztjével tün
tette ki.



2 o<1; MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 1944. junius 2

hívtam meg ialragaszokor. ../índem-u! 
és egy árv?. e.ket sem kerestem re. 
külön meghívással. Mégis zsuto.va 
volt a néz :‘ér és r.a valaki esetleg 
azért nem . itt el mert nem livíuk 
meg külön, ;>bb is. hogy otthon ma
radt ... Azok az előadások pedig, 
amelyekre -jzolták néhány néző 
helyét, kozom, oe fulladtak — élda 
erre egyik szomszéd falu lelkes ma
gyar fiatal-agának jobbsorsa rdemt-s 
legutóbb t rténc muraszt nn sz<. -
lése —. mer! az érdeklőd A egy része 
jogosan mondhatta, ha már a mási
kat külön meghívták nogy vád ne 
érhessen, megjegyzem, hogy én sze
mélyesen megm.vást kaptam .'.ív- 
tak volna engem is meg. .'.a azt szar
ták. hogy ott .egyek. ..

Nevetségesek az ilyen esetek, de 
kihatásaikoan annál .szomorúbba*.

Értékes. m -Jetes. derék magyar 
emberek érz.k miattuk magukat mel- 
lőzöttnek es a„y látják, hogy egyesek 
még mindig ragaszkodnak az urr.at- 
námság korának szokásaihoz
hogy talán em is erezné jói magát 
egyik-más k a kh álaszt ittak k izük iá 
véletlen.: me".é -• kellene ülnie. pedig

A Szombathelyi Máv Uzletvezetöségnek 
5i?8Füit izlmsen negjauttani Muraszombat vasúti összEfiöitEtesÉt

Ismét közlekedik a Muraszombatból délután fél 2 órakor 
és a Körmendről reggel háromnegyed 7 órakor induló vonat

Mint - ie:e‘-‘> a Magyar Állam
vasutak •- .'".iía. ’ junius 5-én nyári 
menetre .na '.ép eleibe. Az uj menet
rendről .-..beszélőn érdeklődtünk a 
Szombathely. Máv Üzletvezetőségen. 
ahol a kos ‘kéz? felvilágosítást kaptuk:

Az űzi ^igazgatóság mindent elkö
vetett, hoij Muraszombat vasúti ösz- 
szeköttetesét a .ehetőség natárair. 
belül megjavítsa. Ez nagyrészt sike
rült is. Junius "-tői kezdődőleg ugya
nis uj vonatpárt állítanak be. igy 
összesen vonatpár közlekedik Mu
raszombat és Szombathely között.

Szombathelyről változatlanul indui 
egy motorvonat reggel 4 órakor. Ez 
7 óra 1' perckor érkezik Muraszom-' 
hatba. Körmendről 6 óra 4" perckor 
személy ö~at indul Muraszombat felé 
ahová 1 órakor érkezik meg.

Ennek a vonatnak közvetlen csat
lakozása van a Budapestről este 
induló személyvonathoz.

Czvetics János 1.000 pengőt,
Czveticfe anosné 500 pengőt, a Czvetics-gyár alkalmazottai 150 pengőt 

küldtek szerkesztőségünkhöz a bombakárosultaknak
A Mu-aszómba! és V déke olvasói a bombakárosultakért

Az ellenséges légitámadások bom
bakárosultjainak társadalmi utón tör
ténő megsegítésére a múlt métert a 
következő adományok érkeztek Mu
raszombatból szerkesztőségünknoz 
Czvetics János fehérneműgyaro > 100*)  P
Czvetics Jánosne nagykeresked 500 F i
Czvetics-gyír ilkalmazottai 150 P

Csütörtökön hajnalban öngyilkos lett
Krancsics Dános nyugalmazott vármegyei irodafőtiszt

Szomorú szenzációt hozott Mura- I 
szombat számára a csütörtökre virra
dó éjszaka. Krancsics János 58 éves 
nyugalmazott vármegyei irodafőtiszt 
a hajnali órákban lakásán felakasz
totta magát és mire rátaláltak, meghalt

Végzetes tettét valószínűleg ideges
ségében követte el. amit az okozha
tott, hogy az uj szolgálatot kellet vol
na kezdenie ami elszólitotta volna 
Muraszombatból. Krancsics Jánosnak 
csütörtökön a hajnali vonattal kellett 
volna elutaznia. — A megdöbbentő ha
láleset őszinte részvétet kelt egész Mu

. át őt az az'elötti „jó" világban sem 
‘ találták méitóságos. vagy nagyságos 
urnák. .

Hiszem azt. hogy minden olvasóm 
egyetért velem abban, hogy a társa
dalmi különbségek kihangsulyozásá- 
nak kora lejárt, mert ez egyik legna
gyobb akadálya lenne a jobboldali 
magyar egységnek. Ha pedig ebben 
egyet értünk, egyet kell értenünk ab- 

;fi is. hogy érintkezésünk minden 
megnyilvánulásából ki keli irtanunk 
azokat a jelenségeket, amelyek hely- 
e.-n és káros társadalmi különbség

keresést mutatnak. Hárítsuk hát el 
közösen, szellemi munkás és kétkezi 
dolgozó összefogva nyilvános találko
zásaink hibáját is. Hogyan? Talán 
úgy hogy építsünk körszinpadot,amely 
korul egy széksoron elférünk, vala
mennyien az első sorban?

Körszinpadot ?
Nem! Hanem üj szellemet, új maga

tartás!' Újuljon közöttünk mindenki 
igazi magy arra, akinek erre szüksége 
van. Aki pedig lelkében nem tud őszin
tén megújulni, az vonuljon félre a 
nyilvánosságtól, az uj magvar életnek 
„gysem l<met szüksége rá!

Szombathelyről este 19 óra 30 perc
kor. illetve Körmendről este 20 óra 
_ perckor indul a harmadik vonat 
Muraszombat felé, amely 22 óra 48 ' 
perckor érkezik meg.

Muraszombatból hajnali 3 óra 45 
perckor indul motorvonat Szombat- j 
r.ely felé, ahová változatlanul érkezik. 
Ismét közlekedik a délután 13 óra 
35 perckor induló személyvonat. ' 
amely közvetlen vonat Muraszombat
ból Szombathelyre, ahová 16 óra 50 i 
p.-kor érkezik meg. Az esti vonat 19 óra 

p.-kor fog indulni Muraszombatból.
Az uj menetrend tehát ismét lehe

tővé teszi azt. hogy egy éjszaka alatt 
el lehessen jutni a fővárosba, illetve 
onnét Muraszombatba. A Szombat
helyi Máv Lzletvezetőségének a me- 
n.etrendváltoztatással sikerült lényege
sen megkönyiteni a Muravidék köz
lekedési hely zetét, ami őszinte hálára
k. telez bennünket.

Sírta.- Károlv textilkereskedö 350 P
S.t’ár Károly szabómester 10 P
rtonáth Sar.dor kereskedő 50 P
,\ol,-.sa l.inos borkereskedő 100 P
r .T.--<.<ek lse. an bankaitisz.t 10 P

összesen 1>.170 P

Ed: 41 -yc é*ur.k  eredménye összesen 5007
per.go 61 'tliér.

raszombatban. Krancsics János, aki 
megérdemelt nyugalmazásáig a mura-’ 
szombati főszolgabiróság lelkiismeretes 
és becsületes irodafőtisztje volt, nagy 
tiszteletnek örvendettaz egész vidéken.

Halálát özv. Krancsics Jánosné, szü
letett Sávéi Karolina felesége. Darvas 
Aladárné. szül. Krancsics Gizella és 
Krancsics Lajos gyermekei. Darvas 
Aladár veje és kiterjedt rokonság 
gyászolja Temetése junius 2-án dél
után 6 órakor lesz az evangélikus 
egyház szertartása szerint a muraszom
bati temetőben.

HÍREK
— ELŐFIZETŐINKHEZ! Köny

veink átvizsgálásánál megállapítottuk, 
hogy 1873 előfizetőnk tartozik előfi
zetési dijjával. Közülük 1214 még 
1943 óta nem fizetett. Olyanok is 
vannak, akik már 2 éve tartoznak. 
Ezért mostani számunkhoz csekket 
mellékelünk, amin kiki tartozását, 
illetve előfizetését megküldheti. — A 
Kiadóhivatal

— Eljegyzés. Borovszky Márta és 
Drapos István jegyesek. (Minden kü
lön értesítés helyett.)

— Újjászervezik Muraszombatban 
a Római Katolikus Egyházközsé
get. Hosszabb előkészítő munka után 
vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel 
összeül a Muraszombati Romai Kato
likus Egyházközség közgyűlése, hogy 
az egyházközség újjászervezésével az 
egyházközségi munkát ismét megin- j 
ditsa. A. vasárnapi közgyűlés meg j 
fogja választani a tisztikart és az egy 
házközségi tanácsot.

A Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület támogatására 
Vas vármegye törvényhatósága az 
1944. évi háztartási költségvetés ter
hére 500 P segélyt irányzott elő.

— Elveszett egy fehérararlyba fog
lalt ovális alakú sötétkék köves gyűrű. 
Kérem a becsületes megtalálót, juta
lom ellenébe Elefánt szálló 1. emelett 
3. szoba cin re adja le.

A Kardos kétemeletes házra 
kerül a muraszombati légoltalmi szi
réna. A múlt héten szerelték fel Mura
szombat uj légoltalmi szirénáját a 
Városi Mozi fölé. A szirénát — mint 
múlt számunkban már jeleztük—ideig
lenesen helyezték el ott. mert a köz
ség által már másfél esztendővel ez
előtt igényelt huzal még nem érkezett 
meg. igy a riasztó központtól mesz- 
szebb vinni nem lehetett. Remény van 
arra azonban, hogy a szükséges hu
zal is rövidesen megérkezik és igy 
a sziréna a város középpontjában 
nyerhet elhelyezést. A szirénát a 
Kardos féle kétemeletes házra szere
lik fel.

— Rövidesen megnyílik a mura
szombati strandfürdő. A meleg na
pok gyors beköszöntése időszerűvé 
tette a muraszombati strandfürdő meg
nyitását. A község meg is indíttatta 
a megnyitáshoz szükséges munkálato
kat. amelyek néhány nap múlva be
fejeződnek. Így talán már vasárnap, 
legkésőbb azonban a jövő hét első 
napjaiban megnyílik a fürdő.

Leventenap Mátyásdombon. Ju
nius 4-én leventenapot rendeznek a 
111. körzet leventéinek bevonásával 
Mátyásdombon. A leventenap reggel 
9 órakor tábori istentisztelettel kez
dődik.

— Sofőr-tanfolyam kezdődik rövi
desen Muraszombatban. Érdeklődők 
még jelentkezhetnek a Turk vendég
lőben. Tanfolyam vezető Simon Emil.

— Hétfőn kezdődik Muraszom
batban a zsidó lakások leltározása. 
A muraszombati zsidó üzletek lel
tározása után a napokban befejező
dött a zsidó értékek leltározása is. A 
lakások leltározása hétfőn kezdődik 
meg. Ezt a munkát a község és a 
pénzügyőrök együttesen végzik.

— Alsólendva. Petesháza határá
ban fegyelmezetlenség áldozata lett 
Novodonszki János Manát vaseszter
gályos. aki május 26-ra virradó éjjel, 
éjfél után néhány perccel ittasan ment 
át a Manát telepen. A honvédőr fel
szólítására vitatkozni kezdett s meg
fordult. Az őr támadó mozdulatnak 
vélte a sötétben, rálőtt s halálosan 
eltalálta. Feleséget és 2 gyermeket 
hagyott hátra.

Városi Mozi
Junius 3-án. szombaton 17 és 19.

4-én. vasárnap 11.15. 15. 17 és 19.3 
és 5-én. hétfőn 19 ,

. Vaszary János példátlan sikerű háborús 
gyű színmüve'filmen :

Egy nap a világ
j A legszebb, a legmeghatóbb és a legek: 

sabb magyar film!
i'MURÁTI LILI. PÁGER ANTAL. BILI >| 
. TIVADAR TAHY ANNAMÁRIA. VASZAR) -

Junius 7-én, sze rdán 19.3'
8-án. Űrnapja 11.15. 15. 17 és 19.3

Titkos fegyverekkel
(Kémtörténet)

A zalaegerszegi ref. műkedve
lők f. hó 26 án kulturdélutánt tartó • 
tak az aísólendvai Báníi mozi helysé
gében Mészáros László s. lelkész ve
zetésével. A sikeres kultürdélutánc- 
Alsólendva közönsége társadalmi és 
valláskülönbség nélkül szép számma' 
jelent meg. A nem nagyszámú, de 
tehetséges műkedvelő gárda közi: 
különösen kitűnt Debreceni Ilona né
pi magyar énekeivel. Viharos taps ju
talmazta minden számát. Horvátn 
Agnes drámai erejű szavalatai. Szat.~. 
mári István monológja és „Eredj, ha 
tudsz" Reményik S.-tól szavalása 
is nagy tetszést, felejthetetlen élménx: 
jelentettek a jelenlevőknek. E három 
szereplő kitünően alakított az előadó?- 
„Hátyóra Zsuzsi '-ban, a ..Süt a nap’ 
előadott 3 jelenetében, valamint 
„Ma asszonyában". Az előadást Mé
száros s. leik, beszéde vezette be. 
kinek érdeme e nívós kulturdélutá" 
rendezése. — S.

— Felvétel a Csáktornyái tanító
képző intézetbe. A Csáktornyái ál 
tanítóképző-intézet 1. évfolyamára a 
felvétel határideje: május vége. .- 
kérvényt az intézet igazgatóságához 
kell beadni. Mellékletek: bizonyítván?, 
a polgári iskola, vagy gimnázium l\ 
osztályáról, születési anyakönyvi ki
vonat tisztiorvosi bizonyítvány, illető
ségi bizonyítvány. A keresztény szár
mazást is igazolni kell. Jó előmenetele 
szegény tanulók díjkedvezményt i- 
kaphatnak az internátusbán. Bővebc 
felvilágosítást az igazgatóság ad.

y5- Nyilvánosan megszégyenítik a 
zsidó vagyont rejtegetöket család
jukkal együtt. Tekintettel arra, hog? 
sokan rejtegetnek még mindig és a 
számos felhívás ellenére is zsidó va
gyont. illetékes helyen azzal a gon
dolattal foglalkoznak, hogy a zsidó- 
vagyont rejtegetöket nem csak inter
nálják. hanem családjukkal egvim 
nyilvánosan meg is szégyenitik.

Sztöjay Döme minlszterelnö*  
köt körték fel képviselőnek 

a balatonfüredi kerület 
választói

Radocsay László nyugalmazó-1 
igazságügyminiszter az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet elnöki tiszté
nek elfoglalása után lemondott a ta- 
polca-balatonfüredi kerület képvisel'- 
ségéről. A megüresedett mandátumot 
a kerület választói egyhangúan Sztó- 
jav Döme miniszterelnöknek ajánló? 
ták fel.

A Magyar Élet Pártja kerületi szer
vezetei a kormánytámogató jobbol
dali pártok helyi vezetőivel együtt 
ebben az ügyben jelölő értekezletet 
tartottak és egységes állásfoglalásukéi 
a miniszterelnök tudomására hoztán 
aki a jelöltséget elfogadta. Ez való
jában a miniszterelnök egyhangú 
megválasztását jelenti. mert az 
egyöntetű állásfoglalás folytán ellen
jelölt nem lép fel a kerületben.
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/ lonvédüzenet érkezeti 
Muraszombatba, 
Szölnökre és Filócra

Három tábori levelezőlap érkezett 
kedden szerkesztőségünkbe.

Merics Lajos honvéd, tábori posta
szórna B ti 19. összes muravidéki is
merőseinek üdvözletét küldi. Arra kéri 
a muraszombati lányokat, hogy sza
bad idejükben néha-néha egy tábori 
levelezőlappal gondoljanak rá.

Bajzek Ferenc tizedes, tábori posta- 
száma F 182 üdvözletét küldi Alsó- 
szölnökre kedves, jó szüleinek. Üdvözli 
1 elsőszölnökön lakó kedves, szerető 
Juliskáját és az ő szüleit is. Nagyon 
jól van, csak a hazulról érkezet leve
leket várja nehezen. Sokszor csókol
ja hozzátartozóit.

Merisnyák István honvéd, tábori 
postaszáma F 201. számtalan csókot 
küld szüleinek és rokonainak Filócra. 
Sok-sok üdvözlet kedves ismerőseinek. 
Azt üzeni, hogy jól van.

A MURA SE MŰKÖDÉSE
A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 

ÉVKÖNYVÉBEN
Most kaptuk meg a Magyar Úszó 

Szövetség 1913. évi működéséről ki
adott évkönyvet. A MUSZ évkönyvé
ben ezúttal szerepel először a Mura 
SE neve. Az évkönyvben az egyes 
egyesületek működését, illetve eredmé
nyeit pontozással értékelték. A Mura 
SE a Délin ugali Kerületben szerepel.

Megelőzi
itt nyilvános versenyen szerepeltetett 
úszóinak számával Szombathelyt, 
Csáktornyát és a Pécsi Egyetemi At
létikai Klubot. A Mura hetedik a sor
ban, amely 12 működő egyesület ered
ményeit értékeli. A kerületi munká
st atiszlikábun hatodik a Mura, köz
vetlenül mögötte áll Csáktornya. Az 
ois.iii/os munkasíaliszlikában az 56. 
helyen áll a Mura. Csáktornya ezzel 
szemben 61-ik. A vidéki munkasla- 
liszlikaban 10. helyen áll a Mura. 18. 
helyen Csáktornya. Az országos sta
tisztikában a férfi úszók eredményei
nek értékelésénél az 54. helyen áll a 
Mura és 56. helyen a Csáktornya. A 
hölgyaszásban az előkelő 33. helyei 
foglalja <4 uz országos statisztikában a 
Mura, < sáktornya nem ért el helyezést.

l

Az OMBI felhívása 
a gazdákhoz

Az Országos Mezőgazdasági Bizlo- 
itó Intézel felhívja a gazdák figyel

mét arra, hogy a gazdasági munka
vállalók öregségi biztosítási járuléka 
június havának elsejétől kezdve heti 
30 fillér. A felemelt járulékok lerová
sára az OMBI új 30 filléres és 3 pen
gő 90 filléres bélyegeket hozott forga
lomba. Az eddig forgalomban volt 20 
filléres, 40 filléres és 2.60 pengős biz
tosítási bélyegeket a folyó évi június 
1-e után járuléklerovásra felhasználni 
nem lehet, de június 30-ig a postahi- 

italok azokat teljes értékükben visz- 
szavállják. Felhívja az OMBI a gaz
dák figyelmét arra is, hogy junius 1- 
élől kezdve a munkavállalói járulé
kot akkor is a munkaadó (gazda) kö
teles — bélyegberagasztás útján leró
ni, ha a gazdasági munkavállaló egy 
hétnél rövidebb ideig dolgozik nála.

i

„SílBÍIKIíl“rum és lilcőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 
Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ
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Levente zászlóavatás és tiz község 
leventéinek atlétikai versenye Urdombon

Helyezések: 1. Muraszombat, 2. Battyánfalva, 3. Alsómarác
Nagyszabású ünnepség előzte meg 
második körzet levente ifjúságának

atlétikai eiőpróbáját. Az ünnep r. kai. 
szentmisével és evangélikus istentisz
telettel kezdődött. Az utána követke
ző zászlóavatáson dr. Olajos Józsefné 
főszolgabíró neje és Bencze Józsefné 
urdombi körjegyző neje vállalták a 
zászlóanya szerepét, akik sajátkezű
lég erősítették fel a díszes kivitelű szal- 
lagokat. A zászlókat Galambos Márton 
járási levente parancsnok adta át az 
urdombi levente egyesület és levente 
csapat ifjúságának. Az ünnepélyen 
megjelent 10 levente csapat ifjúsága 
meghatódott szívvel mondta el a le
vente fogadalam szövegét az urdom
bi levente újoncokkal együtt. A köz
beiktatott verseny-elődöntők után a 
csapatok s a megjelent közönség a 
hősök emlékművéhez vonult, ahol 
meghitt ünnepség keretében megko
szorúzták az uj emlékművet.

Az atlétikai verseny : Urdomb, Bar- 
kócz, Battyánfalva, Mártonhely, Al- 
sómarácz. Gödörháza, Szentbibor. 
Pártosfalva, Felsőszentbenedek, és 
Muraszombat levente csapatai között 
zajlott le a következő eredményekkel:

60 m. síkfutás: 1. Humár Antal. 
Battyánfalva 9 rnp, 2. Melles Károly, 
Muraszombat 9.2 mp, 3. Gáli Sándor. 
Gödörháza 9.8 mp. 100 m. síkfutás:
1. Zsizsek Iván, Muraszombat 14 mp.
2. Vucskics Géza. Alsómarác 14.2 
mp, 3. I lói váll i Géza, Alsómarác 14.3 
mp. 200 m. síkfutás: 1. Holcman 
István. Muraszombat 26 mp, 2. Gyö
rek István, Baltyánfalva 26.6 mp. 3. 
Horváth Kálmán. Pártosfalva 26.8 rnp. 
Távolugrás: I. 1. Melles Károly, Mu
raszombat 122 cm, 2. Lainscsek De
zső, Muraszombat 421 cm, 3. Papp 
Imre, Gödörháza 118 cm, 11. 1. Pin- 
laries Károly, Mártonhely 191 cm, 2. 
Vucskics Géza, Alsómarác 482 cin.
3. Horváth Géza, Alsómarác 180 cm.

o:

Magyarország területén csak magyar hatóságok 
vehetnek igénybe ingó, vagy ingatlan vagyont!
Illetékes hely közli a Magyar Távi

rati Iroda utján:
Az utóbbi időben többször előfor

dult, hogy illetéktelen egyének sok
szor külföldi egyenruhával visszaélve 
vagy felsőbb parancsra hivatkozva 
jogosulatlanul ingatlan-, vagy ingó
foglalásokat eszközöllek, sőt magyar 
hatóságok állal mái zár alá veti ingat
lanokat vagy ingóságokat önkényesen 
igénybevettek.

Mivel Magyarországon bárminemű 
ingatlan vagy ingé) lefoglalás, zár alá 
vétel vagy igénybevétel csak a ma
gyar — katonai vagy polgári haté)- 1

LEVENTEELET 
leventék nem politizálhatnak

A honvédelmi miniszter rendelete
A kormány- és rendszerváltozással politikai jellegű szervezetekbe és egye- 

á_f___ L_‘__  . _ . „ ■ sületekbe való belépésre szólították
kék jelenlek meg, amelyek a levente- fel, arra való hivatkozással, hogy ez-
kapcsolatban egyes újságokban cik- 

köteles ifjúságot politikai pártokba,

1. Szocsics Géza, Alsómarác

m. Makovec Gusztáv, Barkóé
m. Magasugrás: 111. 1. Károly

111. 1. Rengeo Iván, Muraszombat 
526 cm, 2. Györek István, Batlyánfal- 
va 512 cm. Károly János, Pártosfalva 
507 cm. 1500 m síkfutás: 1. Gróf 
Ernő, Felsőszentbenedek 5.28 rnp,
2. Gorza Ferenc Baltyánfalva, 5.31 
mp, 3. Huszár Imre, Muraszombat 
5.33 mp. Gránát dobás: 1. Horváth 
János, Szentbibor 6 kör, 2. Horváth 
Imre, Batlyánfalva 5 kör, 3. Koltai 
Lajos, Urdomb 4 kör. Sozólabda do
bás :
50.46 m. 2. Krányetz Dezső, Urdomb 
46.54 
45.90
János, Pártosfalva 150 cm, 2. Rengeo 
Géza, Muraszombat, 145 cm 3. Né
meth Sándor, Gödörháza 140 cm, II.
1. Világos József, Muraszombat 145 
cm, 2. Ruzsics János, Muraszombat 
135 cm, 3. Ernisa Emil, Alsómarác 
135 cm, 1. Lainscsek Dezső. Mura
szombat 132 cm, 2. Szocsics Géza 
Alsómarác 130 cin, 3. Gál Sándor. 
Gödörháza 130 cm. Sulylökés: I. 
Egyéni 1. Kovács Antal, Barkóé 10.74 
m. 2. Cug Géza, Gödörháza 10.48 m.
3. Babics Sztankó, Muraszombat 10.34
m. II. csapat: 1. Muraszombat 47.05.
2. Gödörháza 44.75, Baltyánfalva 
43.07. Akadályfulás: Szentbibor 1.22 
mp, 2. Murlonhely 1.30 mp, 3. Mu
raszombat 1.31 mp.

Legtöbb pontot szerzett csapatok:
1. Muraszombat 65 ponttal, 2. Battyán- 
falva 35 ponttal, 3. Alsómarác 31 p tál.

Az elért eredmények a csapat pa
rancsnokok és leventék egyöntetű ko
moly munkájának köszönhetők. Nem
csak az első 3 csapat végzett komoly 
munkát, hanem a többi is. Kár, hogy 
mindenkit nem sorolhattunk az első 
3 helyezés közé. Aki 7-ik, 8-ik helye
zést is ért el, szereplésén meglátszott, 
hogy komoly munkát végzett. E ko
moly munka legyen szebb jövő zó 
loga! (G.) 

I

i

ságok. illetőleg ezek közegei által, 
vagy közreműködésével eszközölhető, 
esetleges visszaélések és szabálytalan
ságok megakadályozása céljából, bár
ki. akivel szemben ilyen önkényes 
lefoglalást, zár alá vételt vagy egyéb 
igénybevételt szándékozna valaki esz
közölni, vagy aki ilyen önkényes le
foglalást vagy igénybevételt észlel, azt 
azonnal jelentse a legközelebbi ren
dőrőrszemnek, vagy rendőrőrszobá
nak, aki illetőleg amely a szükséges 
további lépéseket haladéktalanul meg
teszi úgy, hogy a szabálytalanság el
követése lehetőleg még a helyszínen 
megakadályoztassék.

irányú tiltó rendelkezések már érvény
telenek. A honvédelmi misziszler most 
rendeletet adott ki, amelyben ismétel
ten megtiltja a leventéknek politikai 
szereplését. A honvédelmi miniszter 
a rendeletben megállapítja, hogy a 
leventeintézménynek, mint a katonai 
előképzés és a nemzetnevelés állami 
szervezetének, célkitűzései és elvei 
változatlanok, azokat kormány- és 
rendszerváltozás nem érintheti. Meg-

hírek mindenfelől
— A nagykanizsai zsidók vagyo

nát százmillió pengőre becsülik.
— Győr, Moson, Pozsony és Nog- 

rád vármegyék törvényhatósága csat
lakozol! Zala vármegye indítványá
hoz, amely szerint a kereszténynek 
csak egyházi házasságot lesz köte
lező kötni.

— Nagyváradon megkezdték az 
összegyűjtött zsidók kihallgatását, mert 
az a gyanú, hogy értékes holmikat 
keresztény családoknál helyeztek el.

— Szatmárnémetiben a zsidók ösz- 
szesen nyolcvanezer pengőnyi vagyont 
jelentettek be. Ezzel szemben lakú 
saikban kétszázmillió pengő értéket 
találtak.

— Hajdudorogon egy kötélre és 
egymást átölelve akasztották fel ma
gukat Kardos András 26 éves gazda 
és 18 éves felesége. A néhány hóna
pos házastársak annyira szerették 
egymást — mint búcsúlevelükben Írták 
—, hogy nem tudták elviselni a férfi 
hosszabb időre való eltávozását, ahová 
az asszony nem követhette.

— Kolozsvár az idén nyolcszáz 
gyermeket nyaraltat ingyért.

Syomorliaios’ - Vfísebajos! j
TARTSON IVÓKÚRÁT f 
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— Zürichi jelentések szerint Titó 
partizánvezér nem hajlandó kibékülni 
Péter jugoszláv exkirállyal. Az emig
ráns jugoszláv körökben még csak 
növeli az ellentéteket, hogy Mihajlo 
vics tábornok a németekkel valói ki
békülésre gondol.

— A német kormány elhatározta, 
hogy a jövőben nem védi meg a le
lőtt angolszász gépekből ejtőernyővel 
kiugrott gyermekgyilkos pilótákat a 
nép jogos haragjától rendőrség és 
katonaság igénybevételével. Ez annyit 
jelent, hogy az ejtőernyővel kiugrói 
pilótákat népitélet bünteti meg az 
embertelen hadviselésért.

— Kalkuttában egy év alatt meg
háromszorozódott az éhenholtak szá
ma. Jói világ lehel az angolok Indiá
jában . . .

— Horvátországban és a dalmát 
területeken eddig 33.()()() partizán adta 
meg magát hivatkozva a bünbocsá 
nali rendeletre, amely önkéntes jelent 
kezés esetén minden büntetés alul 
felmenti a partizánokat.

— Olaszországban határidőt ad
tak a partizánoknak az önkéntes je
lentkezésre, amelynek esetén bünlio- 
csánatban részesülnek. Eddig harminc
ezer partizán jelentkezett.

A délamerikai 'Ecuador állam
ban forradalom tört ki. A zavargá
soknak eddig 80 halottja és többszáz 
sebesültje van.

— Franciaországban másfélezer 
halottja van a pénteki és szombati 
angolszász terrortámadásoknak.

állapítja továbbá, hogy a leventeintéz
mény állami szervezete egyedül is 
alkalmas arra, hogy a leventeköteles 
ifjúságnak korszerű és egységes világ
nézeti nevelést adjon. Nincs tehát 
szüksége arra, hogy egyes politikai 
pártoktól vegyen át korszerű eszmé
ket, ami által a napi politika esemé
nyeibe sodródva, annak lenne kitéve, 
hogy az ifjúság egysége és fegyelme 
előbb meglazul, majd felbomlik.
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KÖZGAZDASÁG 
milyen mödon jut a gazdatársadalom siesd textilanyaghoz? 

Jurcsek miniszter nyilatkozata a mezőgazdaság ipari ellátásáról

Az Országos ‘Magyar Gazdasági 
Egyesület hivatalos lapja, a „Közte
lek" Jurcsek Béla földmívelésügyi és 1 
közellátásügyi miniszternek nagyfon- ; 
tosságu nyilatkozatát közli a gazda
közönség ipari cikkekkel való ellátá
sának megvalósításáról. Nyilatkoza
tában megállapítja a miniszter, hogy 
a gazdatársadalom a beszolgáltatási 
rendszert magáévá tette és kevés 
kivétellel kötelességtudással és fele
lősségérzéssel teljesítette az ország 
közellátását és a honvédség összes 
szükségleteit biztosító kötelezettségét. 
J gos tehát a gazdaközönségnek az 
a kívánsága, hogy a teljesítmények 
ellenében hozzájuthasson a gazdál
kodás folyamotos továbbviteléhez 
szükséges eszközökhöz, egyrészt a 
termelés során felhasznált anyagok
hoz, másrészt a mezőgazdasági mun
ka végzéséhez feltétlenül szükséges 
ruházkodási cikkekhez.

Ennek megkönyitésére tette lehetővé 
a miniszter a fokozott háziipari mun
kát és az ahhoz szükséges nyers
anyagtermelést. Az ezen felül szüksé
ges textiláru és lábbeli anyagok elő
teremtéséről is gondoskodott. A ma
gyar textilgyárak termelésének két
harmadát sikerült ez év februárjától 
a mezőgazdasággal foglalkozók ré
szére biztosítani. A textiláru utón van 
már a kijelölt kereskedők felé, s a 
közeli időben minden gazda meg
kapja azokat az utalványokat, ame
lyeknek alapján ehhez az árumeny- 
nyiséghez hozzájuthat

A szétosztás lebonyolításával kap
csolatban a miniszter kijelenti, hogy 
minden gazda, legyen annak bár
milyen kevés beszolgáltatási kötele
zettsége, ha annak mind a három 
csoportban eleget tett, legalább 150 
pengő értékű textiláru vásárlására 
jogosító utalványt kap 2000 buzapont 
felelt, minden további 1000 buzapont 
beszolgáltatása után 50 pengő értékű 
textilvásárlási utalványt kapnak a 
gazdálkodók. Az ország területén 
1500 textilkereskedol bíznak meg az 
utalványok beváltásával. Az utalvány 
birtokosa maga választhatja meg. 
hogy szövet, flanel, karion, szövöti- 
ánil, iejkeridöl. harisnyái, stb. milyen 
mértékben vásárol. Azok a gazdák, 
akik hzikai munkával nem vesznek

S -P-O-R-T
Biztosan nyeri a Mura 
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részt a mezőgazdaságban, az utalvá- I 
nyokat munkásaik között kötelesek 
szétosztani. A mezőgazdasági cselé
dek családonkint 300 pengő értékű 
textilutalványt kaphatnak, a gazdaság 
részére jutó többi utalványból pedig 
a gazdaságban alkalmezolt többi 
munkás részesül, munkateljesítésének 
és szükségleteinek figyelembevéte- i 
lével.

Ugyanilyen módon sikerült a me
zőgazdaság lábbeli és bőráru szük
ségletét is biztosilani, amelynek ki- ! 
osztása a nyár folyamán kezdődik. 
Minden remény megvan arra, hogy 
a kiosztásra kerülő lábbelimennyiség 
sokszorosan meghaladja az elmúlt 
években a mezőgazdaságnak juttatott 
lábbeli mennyiséget. Ez az akció is j 
a beszolgáltatási kötelezettség teljesí
tésével lesz összekötve. Hasonló el
járással oldja meg a mezőgazdaság 
egyéb ipari cikkekkel való ellátását is.

A mezőgazdasági munka folyama
tosságának biztosítása érdekében a 
mezőgazdasági munkaerőgazdálkodás 
kérdését olyan módon rendezi, hogy 
egyrészt a mezőgazdaságot megfelelő 
munkaerővel láthassa el. másrészt a 
mezőgazdasággal foglalkozók részére 
a megélhetést és ruházkodást a le
hetőség keretei között a legjobban 
biztosíthassa. Ennek érdekében olyan 
szervezet kiépítésére van szükség, 
amelynek feladata lesz a munkukö- 
telezettség nyilvántartása és teljesíté
sének ellenőrzése.

Nyilatkozott a miniszter az erdő
gazdaság munkájáról is. A Faforgalmi 
Központ élelrehivásával oldja meg a 
kötelező kitermelést és a forgalom 
ellenőrzését, mindaddig, amíg a fa a 
fogyasztóhoz el nem kerül Gondos
kodás történik a zavartalan termelés 
és szállítás érdekében a munkások 
ellátásáról, a fuvarerő és fuvarozás 
hoz szükséges abraktakarmány bizto
sításáról is

Cikkét azzal fejezi be a miniszter, 
hogy a magyar gazdatársadalomló! 
példaképen látott áldozatvállalással 
készen áll szerves megoldásokkal a 
koz és a magyar gazdatársadalom 
érdekeinek megvédésére, mert a ma
gyar gaZiktéulrk U nemzet elitekével 
azonos.

csór Kalmár, Kovács IV.. Nagy I . 
Reményi, Nagy 11.

A Mura biztosan győzött. Elejétől 
végig a kezében tartotta a játék irá
nyítását. Az I. félidő 7. percében Des
kovils a balsarokba lövi a labdát. 
(1:0). A gól után is a Mura támad s 
a 11. percben Takács a második gólt 
szerzi. (2:0). Változatos játék után a 
27. percben Kolossá rosszul ad haza, 
s Nagy I. gólt lő. (2:1). Fordulás után 
folytatódik a Mura fölénye. Az 5. perc
ben Takács ismét gólt lő. (3:1). Állan
dó Mura támadások közben a 37. 
percben Benczik beállítja a végered
ményt. (4.1).

Egyénileg a győztes csapatban ki
tűnt Drapos, Deskovits és Kukanja, 
az SzFC II. legjobbjai: Wittreich, Bör
zsönyi és Nagy I.

A Mura számára a bajnokság még 
nem veszett el véglegesen. A MOVE 

' még két szombathelyi csapattal mér- 
i kőzik és legalább 2 pontot elvesznek 
azok tőle. Minden azon múlik most 
csak, hogy a Mura pontot ne adjon 
le hátralévő mérkőzésein, sőt gólt is 

1 minél kevesebbet kapjon.

Mantránye i pregányatiye sziromaskoga lüdsztvo
Dosztakrát szó pravli rdecskaszti 

prijátelje, ka csi komuniszti gvinajo 
tou bojno, té vszi europszki národje 
nazáj zadobíjo „szloboscsino Vnou- 
gi tej elvtársje szó pravli. ka bolseviki 
szó nazájposztavili szamolásztnoszt 
i szamo velka imánya i velke fabri- 
ke szó szi obdrzsali za szébe. Ki pa 
szamo malo pózna komuszticsen réd. 
zná. ka je tou táksa lazsliva propa
ganda. steroj niscse nemre vörvati. 
Vszi lüdjé v Europi dobro znájo. da 
gláven cil komunisztov je tou, naj 
Éuropo pod szébe dobíjo, potom té 
národe po proletárszkom „oszlobodi- 
jo" od nyuve vrejdnoszti, csitüdi szó 
sziromácke i tak szvoj zgübicsek, ste
roga szó pretrpeli v toj bojni. nazáj 
dobíjo i tak Boug pomágaj lüdsztvi 
v trplenyi i pregányanyi.

Tou „blájZseno gorioszlobojenyé" 
vidímo iz glászov Románov. Bolse
vikem sze je nájmre poszrecsilo v I 
nisterna románszka mejszta notrivdrej- 
ti. Sztálin je potom naszkori vödao 
dnévno zapouvid, v sterom je pravo, 
da bolseviki scséjo rornánszko lüd
sztvo gorioszloboditi. Ali v iszlini pa ka 
sze je zgoudilo? Nájprvle je lüdsztvo 
moglo dojdati vesz zsivezs kolhozom. 
Csi je pa stoj szkrio falájcsek krüja 
i szó ga zgrabili, szó ga nameszti doj- 
sztrelili. Bukovina szó nazájprikapcsili 
bolsevikem, v íabrike i vékse baute 
szó notridjáli zsidove, ki szó potom 
krscsanszko delavsztvo pregányali i 
plácse nyim dojvlekii. Moske szó od 
Ki do Ii(I lejt iHiliipoiiz.vali v szoldacs-

V mlejko szpádnyena mis je odkrila velko zsidov- 
szko spijonszlvo v ednom nasoni várasi

Naszledüvajoucso csüdno zgoudbo 
szmo esteli v Gyergyó és Vidéke no- 
vinaj. Nájmre kak szó nasi naszprout- 

i niki éli domá vöponücali vszako pri- 
liko i vszáki. lüdi nájménsi glász po- 

1 silaii k angolszászain Nalou giedoucs 
je jáko intereszantna zgoudbu prisla 

[ na szveklo:
V kühnyi kaszámé Sz. várasa je v 

mlejko szpádnola edno mis. Szakács 
je té v parnet vzéo tou misjo „nesz- 
recso . gda je vszakdenésnya mlej- 
csarica vgojdno prineszla mlejko i szia 
mlejko scsela z prvejsim dolijáti.

Z misje „neszrecse" je pousztala 
szvejlovna szenzái ija. Na drügi dón 
jc londonszki rádió v vogrszki pora 
csilaj zsé pravo, da v kaszáim Sz. 
várasa szoldáke z ..mcgirn mtejk'óiii 

I luillijo.
Zsandárom tóga varasa je csüdno 

pouszlalo. ka kak morc londonszki 
rádió tákse recsí jjraviti, slere szó 
nyim nej znáne. Záto szó szakácsa 
té kaszámé na odgovornoszt pouzvali. 
Szakács je povedao, ka sze je zgou
dilo. ali on je od tóga dogoudka ni- 
komi niti rejcsi nej pravo, ali navzou- 
csa mlejcsarica je vidla mis v mlejki. 
Zsandárje szó vcsaszi síi k mlejcsa- 
rici. ki je bila z szouszidne vészi. Pri 
szpitávanyi sze je szpoumnila, da je 
té misji dogoudek pripovidávala ed- 
noj goszpej, ki je bila zsidovkinya, 
tá pa szvojemi mouzsi.

Zsandárje szó escse tiszto noucs 
i obkoulili tóga bogáloga zsidóvá hizso 
I i tou tak. da je v hizsi niscse nej 
znao, csi je stoj pázi. Pri goriposztáv- 
leni masinaj, ki szó bili prikapcseni 
odzvüna na rádijszko anteno, szó 
zsandárje poszlüsali. csi májo odajni 
álomás vhisi. Dopounoucsi sze je ni
kaj nej csülo. po pounoucsi pa naed- 
nouk sze je oglászo rádió i zácsao 
v hizsi dojdávati glászi od nasega or
szága v London.

Zsandárje szó vcsaszi vdrli v hizso, 
ali zsidóvá szó nindri nej najsli. Kak

ko szlűzsbo, potom pa je odpelali 
Boug zná kama.

Naszkori potom szó prisli GPU te- 
roristi i szpolouvili vsze, tüdi zsen- 
szke, ki szó bili v szlüzsbi pri román- 
szki oblásztvaj, rávnotak szlüzsecs- 
ke dekle, ki szó pri tej szlüzsili. Z tem 
je escse nej bilou konec bolsevisko- 
ga „csiscsenya". Kmete, ki szó meli 
5 plügov vecs zemlé, szó je kak ne- 
zavüpane i nevarne prouti komunisz- 
ticsnomi rezsimi, —ednosztúvno are- 
terali i prouti Szibériji poszlali. Od 
ménsi kmetov pa szó pítali, csi nyim 
je povouli té nyuv rezsim ? Szi- 
romasko lüdsztvo je od sztrajote nej 
vüpalo povedati, ka nej i ki je pravo. 
ka je zadovolen. szó ga vcsaszi neszli 
k szoldákam, dáli nyerni szoldacski 
gvant i vcsaszi poszlali vö na front. 
Ki je meo vecs kak dvá pára gyan
ta, szó nyerni tiszto vkrajvzéli i mesz- 
to, ka bi med tam zsivoucso sziro- 
masko lüdsztvo raztálali té gvant. ki 
napou nágo hódi, szó gvant v notrás- 
nyoszt Ruszije poszlali.

Té sors nisterni románszki vesznie 
lüdi nászvougre opomína. Szveklo nam 
pokázse, da bi z nami rávno tak bi 
lou i bodoucsnoszt nasa bi rávnotak 
si sors mejla, csi nebi trdno sztáli 
na szvoji petáj i bi poszlüsali tiszte, 
ki szó nam oblüblávali proletárszko 
„gorioszlobodjcnyé lou gorioszlo 
bodjenyé bi nász pa od vszega szpra 
vilo, lakoto i pregányanye bi inogli 
Irjreti. na konci pa bi nász na moié. 
ese posztos ili.

szó goiiodprli kopálnico, je zsidov zsé 
viszo na striki. stero szi je zsé prvlé 
pripravo. Vcsaszi szó ga dojvrezali i 
z ednov vejdrov vödé dojpolejali. po
tom steroga je k szebi priso.

V siválnomi niasini i v szlenszkoj 
vöri szó najsli rádijszki aparál, jiotom 
steroga je zsidov dojdávao glászi. l üdi 
vnougo lájni piszém je naprej jrrislo, 
potom steri je na szveklo prislo. kák- 
se zvéze szó meli „mojzesje z „pi 
lálusami* .

Iz lé inisje zgodlie lejko vidimo, 
v kákso neszreeso bi nász, lejko sz.pia 
Vili tej lil’VZ Boga zsivoili'si poszÁ ctlli 

I zsidovje, i si l>i nviiu nej escae prá 
l vog.'t < ••..,i:z:i szfoupili na pis.-.le!

hah sze naj csiivomo po veszni- 
caj za csasza bömbardgjranyii 1

Vesznicsko lüdsztvo je rávno tak 
j obvescseno pred blizsajoucsimi nepn- 
játclszkimi eroplánaini, kak varasko 
i tou po rádióji. Oblászt goripuzáva 
vesznicsko lüdsztvo. da táksega lupa 
naj ne hodijo po ceszli i tou cilou nej 
v csuporaj. Gda csűjemo glász nrjni 
játelszki eroplánov, glédajmo. dákéin 
prvlé prídemo pod sztreho, ali pa v 
kakso szkrivaliscsno meszto, ár nász 

| lejko tej eropláni dojpokoszijo z szvo- 
jimi rnasinszkimi püksami, kak szí
jé tou zsé v vecsi mejszlaj zgoudilo.

Vesznicski lüdjé, na zsaloszt, nes- 
csejo szpreviditi nevarnoszt tej ero- 

' plánov niti po noc.si i tak razszvetle- 
ne oukna májo. kak da bi sze nyim 
nej trbelo bojati za szvojo sziromas- 
Ivo. Záto ponovno pozávamo vsze 
nase vesznicsko lüdsztvo, da naj do
bro zakmicsijo szvoja hisa. Tüdi na 
zsivino dobro pazimo i po mogoucs- 
noszti je mejmo dobro privézane, csi 
bi pa eroplán povzroucso na káksoj 
hizsi ogen, prvo naj nam bode, da 
zsivino szprávimo vö z slál koma v 

i loug, ali pa pod kosnato dtejvo.
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Zakai ie Sztálin 
poszlo na ov szveit Vatutina

-latin generálisa imé je premi- 
jeszén pousztalo znamenito i 

nemsko bojnszko voditelsztvo 
oznalo. ka je on bio eden náj- 

-<nejsi szovjetszki generálisov. 
vodili bojnszke operácie na 

r.nom fronti. Bio je pacs koman- 
ukrainszke szovjetszke ármie 

( . táksi je z szrcá lűbo ukrain-
szk: národ.

r alin sze vecs ne vüpa v ukra- 
n národi . sze je zácsalo süs- 
Kremli. Kak szó nemei nazáj- 

< \ csaszi za nyimi prisla politics-
ászt z Moszkve i prve dnéve 

éztányenomi lüdsztvi obecsala
> szloboscsino i ka sze páver- 

_ üntov vecs kolhoz ne dotekne 
rak osztáne po nyúvoj vouli.

> lüdsztvo je rejszan vórvalo 
je prijélo rédnoga dela. Tüdi 
ike szó nej bantüvali, steri szó 
sztali. Liki szledi je pa prisla 
zsupa! Za kommuniskimi agi- 

ni szó pa prisli NKWD (Cseka) 
Tej szó zse z gotovimi plánami 

- z Moszkve i szó nameszto me- 
motvouza korbácsé meli v 

Vküper szó znagnaii národ brez 
ráz -. v kaksi véksi váras i je gnali 

dalésnyemi vzhoudi kak máro. 
\ Snbério i Szrednyo Ázsió szó je 
• - . -.li pod mocsnov pazkov.

razmi. ka té prázne velke kráje 
rejo znaszeiiti. Záto szó pa 

_ ali na té dobre gjünte zavüpane 
■ • .< re. mongolé, kirgize, jakute, 

i baskire. Tüdi várasi Kiev. 
ropetrovszk. Karkov. Poltava.

' rov. Mariupol. Rosztov i Sztalino 
naednők puni grátali sz tejmi 

'2?. mi národami.
e pa c.< ovik, ki je meo ruszusz-

Od kédna do kédna
Lakatos Géza vezérezredes, ki 

Kólóméi szrecsno vodi bojnszke 
e - -je prouti szovjetom. je od Hitler 

vezer i kar.cellára doubo zselezen 
zs-c 1. kiásza.
Szrbszki oficerje, ki szó na Nem- 
-. v zgráblensztvi. szó nej scseli 

-• < zéti angíeske lübézni dáre prejk 
'de sega krízsa i szó z tem angle- 
zsa - velko szramoto napravili. Pravli 
sz Ka záto nikaj ne nücajo od an- 
ziezrov. ár szó oni krivi vszej nevoul. 

morejo szrbi zdaj trpeti. V boj- 
'ZO je napelali i nakonci na ce- 

dil n áli. Zdaj pa. ka bi malo ksze- 
' i r -li. szrbszke nepriátele. titovee 

' ■c érajo. steri kmete vöroupajo. Sza- 
■ az eropiánami neszmileno ko- 

szrbszki národ i nyim rűsijo vá
ras zseleznice. cérkve i drügo ná- 
roano imánye. Záto pa od nyi nikse 
míte jálnoszti ne nücajo. ár nega fa- 

stera nebi bila v zsaloszti i za

ORION
T E-LE F-U-N-KE-N
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telepes rádiókészülékek 1943—1944 
Ő hónapos jótálással szállíthatók.

Rádió NEMECZ
MURASZOMBAT

Szakszerű ja vita sok gyorsan*  
vidékieknek sor önki vOl. 

ko szrcé i sze je zadrez.no nad tóm 
moszkovszkom csinejnyi. Kak á: m íz
komi komandánti szó vlaszjé kumesz 
síi. gda je zagledno tiszto necs.ove se 
mantránye postenoga ukrainszkoga 
i beloruszkoga národa. Zavreli szó v 
nyem cseméri. gda je vido gn.ksz.no 
delo komisszárov sz krump.avimi 
noszámi. ki szó nedüzsno i bogábo- 
jécse ukrainszko lüdsztvo szvoji zeze- 
rolejtni grüntov pakivali. Sztálin m a 
vcsaszi zvedo. ka je \ atutini tou r.ej 
povouli. Záto je pa letosz márciusa 
5-ga vödao zapovid. ka \ atutin gene
rálisa gormení Zsukov i on vzeme 
prejk komando nad 1. ukrainszko ár- 
mio. Zapovid je tüdi telko povejdala. 
ka je Vatutin ..zbetezsao". v isztini 
je pa v nájbougsem zdrávji oio.

Szirmáka Vatutina je pacs _tiszti 
sors csakao. kak pokójnoga Tur.a- 
csevszkoga, Jakira. Uborevitsa. Korka 
i Primakova. pa tüdi Lermantova Vszi 
tej generálisje szó v szvoji mládi lejtaj 
po Sztalinovom recepti mogli idt na 
ov szvejt i tak tüdi za Vatutina nej 
bilou szmilenoga szrcá. Ed.'r.o Ler- 
mantov generális je escse meo telko 
csasza. ka szi ’e po Sztaíir.ovom 
raporti prlé pognao kruglo v glávo. 
kak bi pa tou drügi opraviii. 1 üdi 
Vatutina szó tak opraviii v Voszkvi. 
nyegovo tejlo szó pa v ledenom vagou- 
ni poszlali v Kiev i tam tak v.dá’.i. 
ka je náglo ..vöpremíno’.

Csíszto ruszuszko szrcé je biío v 
prszaj Vatutina i tüdi národ ga je 
lűbo i rávno tou je bila falinga. Csi 
on nebi nika guesao. ka zakaj paki- 
vajo postene ukraince i beloruszé na 
szibérszko sztepp, gde je ko.nec szvetá 
i gde je szamo sztrasen mraz i ir.dusz- 
tria. bi escse dneszdér. zs.v 

vsze tou sze szamo angiezsam ejko 
zahválijo. — szó odgouvorili szrbszki 
oficerje-zgráblenci.

Z masinszkov püksov szó szíré;- 
lali portugálszki granicsárje na an- 
gleskoga szoidacskoga ataseja ár ;e na 
granici nej scseo hejnyati z autojom.
Amerikanszko profeszorszko drüs- 

tvo je v iméni 1700 profeszorov pro- 
szilo Roosevelta. ka sze naj pobriga. 
da sze vszi zsidovje kemprvié szpa- 
kivajo v Palesztino i sze nyim naj 
tam posztávi gori nyúv ország

Szlabo sze gödi taljánam. stere je 
Badoglio oudao angolszászam i je pod 
nyúvo ravnitelsztvo szpravo Zavolo 
tóga je velko nezadovolsztvo. Prvlé 
szó Badogliji vszefelé dobroute obe- 
csávali. naj sze szamo prejk dá. zdaj 
nyim pa vsze vkrajszpoberé ar.gol- 
szászka vojszka. Niti zgráblence szó 
nyim nej püsztili domou. ne-zo je tam 
nücajo vö. Deco szó nyim pa itak 
szovjeti szpoubrali vkraj i do je oni 
„zgájali gori.

Za partizáné na Horvacskom i 
Taljanszkom je vö bila dána amnesz
tia. csi sze v gvüsnom vrejmeni zglá- 
szijo i prejkdájo. V taksoformo sze ji 
je na Horvacskom 11 jezeto, na Tal
janszkom pa blüzi 30.000 jezero sza- 
mou zglászilo.

Na riszálszki pondejlek i tork szó 
tüdi nej meli méra zdivjáni angol
szászki bombniki. ki szó kak prinasz. 
tak na Nemskom lejtali. V obóma 
dnévoma szó nyim 110 masinov sztrej- 
lili doj. Od velki kvárov steroga bi 
napravili. nej prislo glásza Pacs pa 
pred riszálami szó na Francuskom 
doszta lüdi szpoklali. Lak szó rüsili 
Marseill. Nizzo i drüge vátase pri 
steroj príliki szó bujli okouli 3500 lü
di. Szamo v Marseilli ji je 1500 tér
tik. Tak vövídi v civili francusko-ar- 
golszko vecsno zavéznistvo

Krátka glászí
— Nasim naprejplacsnikom ! lüdi 
rcujs". í numeri posilamo cseke 

vszém i:szt:.m. ki szó vecs kak edno 
íeto za .■sz'angeni z naprejplacsilom \ 
i ie proszimo. da potom, tóga pseka . 
p.ácsa- ? nesz dug. ár mi moremo > 
szprouti aiccsüvati stamparijo i post
aink. A Kese naj ne zselej. da bi sztá-

dug cie prisziljeni potom birovíje I 
notrisz'é-iati ár bi tou vnougim sza
mo veik-: sztroske napravilo. Vszáki 
naj szm-evidi. da ksenki novine ni- 
kum- nerr.remo posilati i miszlimo. 
ka niscse tou niti ne zselej. Záto escse 
ednouk moszimo vsze duzsnike. da 
naj nam Kemprvié plácsajo szvoj 
dug. — '. aávnislvo.

— Szmrt \ csetrtek gojdno v ráni , 
vöraj sze je po cejlom Muraszombati ■ 
razr.eszo zsaloszten glász. ka je Kran- : 
csics .ános vármegyővszki irodatiszt 
v pér.ziji v szvojoj sztaroszti 58 lejt 
tragicsno vöpremíno. Pokojnoga je 
tak sztarejsa. kak mlájsa generácia 
po celoj okroglini dobro poznala, kak 
jáko lübeznivoga i oumornoga delav- 
r.oga csesztnika iőszolgabirovie. gde 
je szvoj tekáj szlűzsbe zse za csasza 
pokojnoga Pósfay Pongráca zacsno. 
Nai pocsiva v méri'

— Zgübo sze je prsztanek kmics- 
r.o szíve tárbe. Posteni nájditel sze 
proszi naj prsztanek zroucsi v hoteli 
Bá ?z na I. emeleti v 3 hiso. gdé do
bi visziko placsilo.

— Minisztersztvo za polodelsztvo 
;e kmécskim ktouzsam Battyánd. 
Máttyásdomb. Musznya-Orfalu i Sürü- 
házi kser.k: vtálalo po 1 — 1 bibliote- 
ko z omárom vréd. v steroj je po 55 
“ájboug' speciálni kníg kmécske 
znánoszti. Kr.ige dobijo escse Urdomb 
i Kisszerdahely.

— Sotörszki kurzus v Muraszom
bati sze v krátkom zacsne. Sto sze 
scsé vdelezsiti tóga kurzusa, sze es
cse lejko priglászi v kresmi Turka. — 
\’oditeo Kurzusa Simon Emil.

— Znameniti vogrszki szpejvnik 
Ga.gás Pá. profeszorje mrou. Pokopali I 
szó ga v E'ebreceni.

Bautofje pazite!
Sz.rsi-.e rrekle z dobroga materiála lejko 
iobite szS ' ■ pri meni. T I S Á R VINCE, 
üdelpváte: szirkini mékeo. Muraszombat. 
Csekés: utca S.

— Tócsa je vküper zoszejkala 
okouli Szentesa blüzi 2000 plügov vel
ki határ. Zvün sztrmenoga szó vni- 
csene szuncsavnice, len i konouple.
Polodeiszko miniszterszjvo je kukor- 
co raztálalo vö. stero poszadíjo notri.

— Za 500.000 pengőjov szkrítoga
blága szó najsli. Goldberger Leó bo
gát zsidov v Szentendréji je tüdi mo
go iti v taboriscse, csirávno ka je 
szkoro vszako vecsér meo velke ma
jálisé v szvojem lakási z viszikimi 
goszpoudami. Zdaj gda je mogo oditi
v taboriscse. je oblászti csüdno pousz- 
talo. da té bogai zsidov nemaniksega 
blága záto szó preiszkali vszo hiso 
i v pivnici v ednoj sztejni najsli vel
ko zálogo ráznoga blága. kak tüdi 
doszta ziatnine i szrebrnine v vrejd- 
noszti nad 500.000 pengőjov. Racsu- 
r.ajo pa. da escse vecs blága má 
szkritoga. ár goszpoda. ki szó vecs
krát pri nyem bili na majálist szó 
pravli. da tiszto blágo i tiszto zlatni- 
no. stero szó pri tóm zsidovi vidli. je 
vrejdno pár miliárd pengőjov.

— Na szmrt je bio oszojeni Ker
tész Ferenc zidárszki detics z Buda- 
pesta. ki je v pijanoszti vmouro Ládi 
Ferenca. Kertésza szó v szoboto po- 
poldr.évi goriobeszili.

— V Kiskunhalasi je obiászt szkon- 
csala. da vszákomi vzemejo vszo imá
nye. kt bi oudao zsidovom mlejko.

is közvetíti 
junius 6-án 
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húzását!
Egész sorsjegy 4 P. fél 2 P.

— Z gvantom vréd je szkocso v 
vodou eden zsandár i tak rejso zsiv- 
lényé ednomi decski. Batta Béla zsar • 
dárszki őrmester z Tiszadadaja je v 
szlüzsbenoj patroli opazo. ka je v dvá 
meterszko globoko vodou szpadr.c 
eden 4 lejtni decskec. Zsandár je z 
vszem szkocso v vodou i vtáplajou- 
csega decska rejso gvüsne szmrti.

— Z szekérov je bujo szvojo zse
no. Újházi Orbán z Óbecseja sze ;e 
navöke szvajüvao z szvojov zsenou-. 
Pred pár dnévi szta sze tak szvadila, 
da je mouzs zgrabo szekéro i zsen: 
z ednim vdárcom vmouro.

Po szveiti
Dvá miliona lüdi je zgübila szrbi- 

ja v trej bojnaj i tou v treszeti leta. 
Szkoro vszi szrbszki liszti sze szpe- 
mínajo na prvo szvejtovno bojno. ste
ra je bila pred trészetimi lejtami i v 
steroj je szrbszki národ prevecs szkr- 
vavio. Naszkori potom je szrbszki ná
rod doszégnola drüga bojna i zdaj pa 
trétja. V tej trej bojnaj je szrbija zgü- 
bila 2 miliőn lüdi. Beográjszki liszt 
„Obnova na tou gledoucs píse, da 
pouleg tóga velkoga zgübicska lüd
sztva szó sze escse porodí zmensaii. 
Tüdi zdravsztvena preszkrba je na 
szlabom i doszta dejc, kak tüdi szta- 
rejsi lüdi escse dneszdén vméra. Liszt 
na konci právi. csi sze porodi escse 
zmensajo. té szrbszki národ za 300 
lejt szploj veszne.

Vroucse ceví pod zemlouv. Nem
ski kertejszke szó sze zsé dugó csa
sza trüdili na tóm. kak bi prouti prisli 
szprotolesnyemi mrazi. ki nyim vszig
dár vnicsi vszo flanco i drügo ránc 
szejátev, kak saláto, uborke itd. Prisli 
szó do tóga szpoznanya. da ceví 
szkladéjo pod zemlo i potom centrál- 
ne kürjáve té vroucse ceví do zemlo 
szegrejvale. Tá pripravnoszt sze je 
jáko dobro obneszla i zdaj zsé szko
ro po celoj Nemcsiji v tou formc 
pouvajo szprotolejsnyo szejátev, ste
ra sze zsé rano na szprotoletje odá- 
vajo na placaj i tüdi v drüge álamé 
posilajo.

Na Svédszkom máli metülci küge 
razsirjávajo, stera sze je zsé na telke 
razsirila. da sze bojíjo. * * * * vda nyim vsze 
zsivina szpogíne.

Eden pár gvanta
v dobrom szlányi za 12—13 lejt szlaroga decs- 

ka sze oda. Vecs sze zvej v vrednistvi.

Borvásárlók figyelem!
Ha tisztán kezelt jó bort akar venni, forduljon 
CSONTALA L1PÓT bor és mindennemű szeszes 
italok közvetítőiéhez, Zalaegerszeg. Ólai u. 14.

Eladó 10?0-« golyos Hofher cséplő
5 H Hoíher 8 Igk. gözmagánjáró, hibátlan, 

külön is eladó. Vitéz KONYA. Körmend.

zadrez.no
gn.ksz.no


MURASZOMBAT és VIDÉKÉ

Právomi zákonszkomi zsivlenyi je potrejbna 
szamo lübéznoszt, nikak pa nej bogásztuo

Jda sze deklina ozseni. nyej vszi 
znanci i prijátelice prinásajo kákse 

-íré i nyej vnougo szrecse zselejo.
.ati, szesztre. tetice i bőire nyej ta- 

- acsüjejo edno i drügo, kak naj bo- 
r- v zákoni. kak sze naj oponása i 

ak naj pela zsivlenye. Tou sze právi.
o zosolárivajo pred zsenitvijov.

\a pa decski tüdi dájo tákso sou- 
i ga z dobrimi tanácsi priprávijo 

.. nouvo zsivlenye? Tü pa sze ne 
de csloveka, ki bi nyerni tar.acsü- 

~.o edno i drügo. Záto pa sze zgodí.
szí decsko té v viaszé szégne, gda 

- zsé ozsenyeni. Nemre sze vecs ré
té neszrecse i posztáne takrekoucs 

-zvoje zsené „kapucsa". Vsze tou pa 
l .tou, ár decski niscse nej dao ta- 

se za zákonszko zsivlenye. Táksi 
sko pri zseni posztáne sziroma- 

sek i v kout potisnyeni. Tou sze pa 
' avékse té zgodí. gda decska drűgi 
z-er.ijo. povejmo zavolo bogásztva, 

i pa drűgi zrokov volo. z steroga 
■goucse „masetarje" ali sztarisje 
-isi haszek májo.

a pa naj nebi bilou káksega ne- 
zporazmejnya med mhádim párom 

sztimi. ki v histvo szilijo teva, je 
trejbno: Da sze tej ..masetarje" 

z ioj odpovejo tömi poszli i prepüsz- 
tou na mládi pár i na nyiva lü- 

znoszt. Csi sze mládiva iz szrcá 
La /a i sze razmita. nega tak velko- 
; bogásztva na szvejti. v sterom bi 
z- laszínik bole veszelio i zadovo-

I
DoIincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

Jó masyar 
bornak

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

Titán János
■ bornagykereskedőnél — Kisszombal.

len bio. kak teva miáci sz'.cjem 
sziromaskom i lübézenszkorr. sztárJ. 
Csi pa zsé scsémo kaj anacsjvati, 
poszebno sztarejsi. pa bc-dirr. pra- 
vicsAi i tanacsüjmo ecnorr.i a.i dr.;- 
gomi tiszto. ka bi nyima nej na kvár bi
lou. Kelko i kelko neszrecsni zko- 
nov je na szvejtr. stere sz< drűgi na- 
pravili i jé.-delajo &scse dneszdén. 
Tej tanácSjticj^-.zagvúsno v r.eszrecsi 
zsivéjo z szVojim zákonszkim zsivle- 
nyom i tou scséjo tüdi drtigim. Záto 
naj niedna deklina. tem menye pa 
decsko. ne poszlüsa táksi lüdi tanács 
i naj zavüpata szvoj sors na Boga i 
na isztinszko medszebojno .üoéznoszt.

Známo. da je doszta táksi lüdi. ki 
v prvom rédi glédajo na öogásztvo i 
ráj szvoje dejte vözatajijo z tamiiije. 
kak bi szí pa té szrecsen zákon po- 
sztavo gori. Na tou gledoucs je dosz
ta péld. 1 steri sztaris tou bráni szvo- 
jo cséri ali színi, je nej právi -ztaris i 
i vöcsen pekeo szprávi téma, szamo- 
mi szebi pa nakopa táksi erej. nad 
sterim nega szmilenya.

Kak szmo zsé prvié pravii. dekli.no 
„vózosolárivajo pred zsenitv/ovi nyej 
kákse cumprnice kaj tanacsüjejo. 
Decsko pa, ki je brez tej tanácsov 
tüdi decsko na petáj. naj szvojo zse- 
no zsé od zacsétka lepou navája na 
dobro pout i naj nyej bode véren i 
posteni mouzs. Nigdár nej z nüdobi- 
jov. ár z lepov recsjouv dalé pridemo. 
kak z hűdov. Zsena sze tóga pri- 
vádi i nede sze trbelo m.ouzsi bojati 
od zsenszki lács. tem menye a od 
proroküvanya káksi báb. _. J.

Csi pri igranyi ciojimo, 
vecs mlejka dobimo . . .
\ zdajsnyoj szvejtox nej bojni sze 

vszi trüdíjo. da bi kém vecs pripou- 
vali i z tem kém vecs zsivienyszki 
rejcsi na piac posztaviii. Száma ob
iászt sze szkrbí za tou i veike pré- 
mije dáva kmetam. ki sze trüdíjo na 
tóm, da kém vecs pripouvajo. Pri kr- 
mlenyi zsivine szó kmetje r.otrivpelali 
rédno poláganye. kak tüdi vecskrát- 
no preglejüvanye zsivine z doktorom.

remeg vszega tóga je pa nájintere- 
szantr.ejse tou. da potom igranya lej
ke coszégnemo vékso mlejcsnoszt pri 
dojavi. kak návadno. Edne nemske 
novine szó na tou gledoucs prineszle 
edn.oga véksoga imánya vöszproba- 
nye i právijo. da tou imánye pri réd- 
noj dojavi nüca gramafon i pri do- 
,en\ j 20—30°/o vecs mlejka nadojijo. 
kak brez igranyi. Záto priporoucsajo 
té novine, da vszáki lásztnik kráv 
naj za csasza dojenva notrivpeia v 
stalo rádió ali gramafon i z tém naj 
igra i tak doszégne vecs mlejka. ár 
krave na glász igranya ráj püsztijo 
mlejko. Tou sze pa vidi tüdi na pasi, 
csi pasztér popejva. krave sze tüdi 
ráj paszéjo. -

ZSENSZKE SZÍ TÜDI POMÁGAJO
Znáno je, da kenguru sztvár na 

csrejvi noszi szvoje máié. Dzsaipur- 
szke zsenszke szó gorprisle, da tou 
„vönájdenye je jáko dobro i málo 
deco je tak lezsej nosziti. kak na rou- 
ki. Odloucsile szó sze, da pred szé- 
be na gvant dájo z ledra zasiti tur
bó, kak tou má kenguru sztvár; i v 
tóm do noszili szvojo deco. Sze raz- 
mi. ka nej tiszto málo. nego tiszte, ki 
sze zsé radi varjejo i ki zsé szkoro 
do hodili. Zsenszke v tej turbaj lejko 
cejli dén noszijo deco brez vszáke 
otrüjenoszti i nyim je nej potrejbno 
deco dojdevati.

Tüdi sziromaski lüdjé szi 
lejko kiipijo szvinyé

Jurcsek Béla kmetijszki miniszter 
je pred krátkim vödao rendelet da 
do 40 kii zsmetne szvinyé sze leiko 
odájo i küpijo. Küpí lejko vszáki. lüdi 
te nájsziromaskejsi cslovik i sz: tak 
lejko szkrmi táksoga projnika za zi- 
mo. steri nyerni lejko zagvüsa za ej- 
!o leto mászt. Dozdaj je bilou dop.s- 
cseno küpilo i odaja szviny szamo de 
20 kil. stero pa szmo nikak n . mogli 
tak podkrmiti, da bi mászt zadosztü- 
vala cejlo leto, poules foga szmo oa 
mogli escse dojdati. Zgoudilo sze je 
nisternomi sziromáki, da je od té má
ié szvinyé mászt zsé v prvom oou 
leti ponüc.ao. za drügo polovico leta 
je pa nej meo maszti i tüdi cedelo 
za mászt je nej doubo. Da pa naj szi- 
romácke szi tüdi szkrmijo zacc szia 
velke i debele szvinyé. ide zahvála 
kmetijszkomi minisztri. ki v orvom, 
rédi sze szkrbi za sziromasko lüdsztvo.

Figyeltem !
Kereskedők, étkezdék, cukrászdák, étter
mek, kifőzdék, üzemi ellátó csoportok 
nagyfogyasztó magánosok, stb., stb. részé
re ajánljuk sajáttörésü príma dióbelünket 
mérsékelt árokon. Hangya Kirer -: .•<ége 

Szombathely.. Telefon: 91.

Leszeni lavórt (krnicske)
sze dobi.io pri BEJEK Istvér.i Kor.-z 93.

• Muraszombat
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA
SKF., SRO. GOLYÓSCSAPAGYAK

HOFHERR— SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉF . mELETE

Szirouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsmovke. tora, veverce, 
jázbeca, domácsega i divjoga závca, liszice, vidre itd.l kak 
tüdi vszakso dlako kupim po nájvisisoj cejni.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVMCA
- . : MIKSZÁTH KÁLMÁN. — Posziovencso: FLISZÁR J.ANCS. . - ei
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' z mama sze je gori vzéla kre nyega:
Ka je on sziromacsek znao od tóga, 

-tero bi trbelo domá niháti? Né je 
on napré obcsütnoszti.
Tak je vesznola! szi je gori zdéhno 

.úri, ki je brezi tanácsa sztao tam pri 
Trztvici, kak nigda Márius na Chartágo 
-üó; i zsnyegove Chartáge je niti sztrtine 

biló, — vsze sze je razkádilo, kak 
-vg'a zráka, z-steroga sze je cimpralo.

Doj pobiti je só vö zdvoriscsa k-kocüji, 
ga je odzvöna vrát csakao, ta mamica 

jt zdaj zse mtidno korácala za nyim,gde 
- právo, gde na lévő sze zvagnola, liki 
ec’-a vöpodkrmlena reca. Od zvöna na 
.eszi; je na hitroma prijéla Wibra Gyuria 
za golér:

Ejh, nini! Szkoron bi pozábla! Vé 
ji *ávno  domá moj szin Móric, steri je 

-Ipolysági mészár i ovcé je prisao küpü- 
.11 Móric vsze zná i naj nigdár neprídem 
. nébo tTak sze vidi ka bi Rozina mama 
•áj et na zemli osztála) csi ji on na pót 
neszpóti, ka sze té erdécse dezsdzsévnice 
Josztája. Naj szamo idejo dúsa moja zdrá 
ven na zsivinszki piac k-birkam i tam naj 
R<a nájlepsega csloveka obercséjo, tiszto 
de moj szin Móric . . . jáko lépoga drzsánya 

cosztáve je Móric. Szamo ga naj ober
cséjo i obecsajo nyerni pétdeszét rajhnski. 

Nigdár naj neidem v-nébo, cs jt Móric 
meni né kaj pripovedávao od té dezsdzsév
nice. Ár gda je sziromacsek J nás preisao, 
Móric ga je só iszkat i kak je zvedo nit, 
od szléda, do szléda — od vészi do vészi 
je só szpitávajócsi, — dokecs je vsze né 

I na szveklo prislo (Rozina sze je szkuzécs 
zglédnola gori na nebo) O ’ J nas, Jónás 
zakaj szi nam tő vcsíno? Csi ti je zse 
odísla pamet, zakaj szi odísao ti tüdi za 
nyóv? Má je tvoj szin povóli.

Gyuri bi sze zdaj zse i vt: szlamé betvo 
zgrabo, pascso sze je tak hitro med bocs- 

i korov poplatami i z-driijgim blágom na- 
punyenimi sátori na za cérkvov sztojécsi 
zsivinszki piac.

Po málom szpitávanyi je gori naisao 
Müncz Mórica, ednoga kuszto punoga 
csloveka z-tak sprínkasztim obrázom, kakse 
je purecse jajce. Grdi je bio, liki eden 

i fann. Z-ledevjév nyerni je viszo eden k- 
I rogozi glíni ocel, na právoj róki je pa 
edno gyüncseszko glavó meo z-tetovirano.

Rávno sze je za edno kujlavo kravo 
pogájao. Odávec, eden leszti krzlinár je 
na nébo i na zémlo priszégao, ka je e’.akse 
kravé escse niscse né küpo vu Babaszéki.

— Tá escse i szlamo pojé. i dönok 
stirinájszet litrov mléka má vszáki dén.

— Ka tó meni právite, jo je Müncz 

poménsávao — vé szem jász né tele stero 
bi jo cecalo, ka meni nyé dojítev napré 
noszite, jász szem mészár, bujem jo i vö 
sztrzsim.

Tó je isztina — právi Krzlinár — 
i püszti z-céne edno petko. Tó sze je 
escse malo vidlo Móriéi, szposlátao jo je 
i po plécsaj z-dlanov pocso. „Gríve csonté"! 

szkricst, potom ji göbec odpré i zobé 
gléda.

— Vé zse niti zőbi néma!
- Ka noszijo napré zobé goszpon? — 

zmuvi te posteni mester, véndar nedo zóbi 
tüdi vö szekali i trzsili?

— Ni pa tüdi brsza!
Ka tó dene! po szmrti nede brszala 

i kak míszlim, do jo li po szmrti sze
kali vö, sze je sálo te posteni májszter v- 
dobroj vóli i pá je edno petko püszto.

Tó sze je escse li malo moglo viditi 
Móriéi, ár je jo li szamo vardévao, csi bi 
nebi escse naisao pri nyé kakse falinge, 
gda je ravno tam pósztao Wibra György 
i obercsé ga vogrszki.

— Proszim ji goszpon Müncz naj malo 
eszi idejo!

— Na tó, ka vkraj zovéjo kiipca je 
odávec escse doj püszto edno petko, na 
stero je zdaj gori vdaro Móric, ki je 
vszigdár popoldnévi meo segó küpiivati 
od táksi odávcov, steri szó zse vüpanye 
zgübili. ka bi ódali.

— Ka scséjo moj goszpon?
— Nika bi rád od nyí küpo, stero je 

ni né nyuvo, ni né moje.
— Táksega blága jáko doszta jeszte na 

szvéti, je Móric szmejécs odgóvcro. - 
Telko nyim zse napré ovád m, ka is po. 
fal céni dam.

- Hódivá edno malo dalé vkraj'
Od vnozsine szta vkraj odísla k-varas- 

komi sztüdenci, gde je edno kosnál cirévo 
szénen drzsalo. Eto drévo, stero ie oköli 
zagrajeno biló z-drogami i okó! nyega 
sztolice narédjene, sze je tüdi med Bába- 
széka prísesztnoszti velikoszt racsimalo: 
pézsme szagé zelenászte zsizsevke. stere 
szó tóga dréva naduzi vöszko lisztje cecale 
i z-steri sze je nisterno vrásztvo zgotávlalo, 
té mehérevlecsécse sztvaricsice (kak je je 
ti módri zovéjo) argumentomje máio pri 
oblászti bidti na tó, ka Bábaszék tüdi 
ednók apoteko dobi.

Bábaszéka zsenszke szó dosztakrát no- 
szile vu piszkráj etakse zsüzsevke v-Z \ om, 
gde je je patikáros za nisterni gros nüpo, 
ali szledi je trdno prepovedao tó deio te 
nemeski váras: „k-drévi sze patika dukáli- 
va. Zsüzsevke nedopüsztímo i nam no
sziti" .. . Zná Mravucsán, ka trbé csiniti, 
ki je vszigdár dalecs napré v-prísesztnoszt 
glédao!

Gyuri je nakrátci povedao po kaksem 
poszli hódi, rád bi szi naszpómenek nazáj 
szpravo öcsé prijétno dezsdzsévnice, ster ■ 
je te sztári Jónás z-szebom noszo.
* — Jeli kaj znájo od nyé?

— Znam — odgovorí Móric po mrz- 
lom, jáko nyerni je povisznola bráda, ka 
ga je za tóga nicsesztnoga süméta volo 
k-szebi zvao.

(Dalé.)
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