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• legkezdödött a nagy élet-halálharc 
es mindnyájan, a Németország olda
li.". küzdő európai sorsközösség tag
it. megkönnyebbülten mondjuk : meg
kezdődött! Sokszor már azt hittük, 
hogy a nagy beharangozásnak nem 
lesz iolytatása, de végre mégis meg- 

rtént: a bolsevisták szövetségesei 
. trtraszálltak a francia tengerparton 

ezzel elkezdődött e földgolyó tör
teimének legnagyobb küzdelme. 
í~ely el kell hogy döntse a háború 

sót. Most, amikor e nagy küzde
lemnek csak a nyitánya pereg le 
z-münk előtt, nem láthatjuk még 

- re a fejleményeket. Sokan azt vár- 
cák és természetesnek találnák, hogy 
: vetségeseink egy pár nap alatt 

végezzenek, amit meg is tudnának 
tenni. de valószínű, hogy a németek 
n-m ezt a figurát fogják megjátszani 
es nem hagyják, hogy az angolszá
szok olcsón takarodót fújhassanak. 
V siószinüleg a partraszálló ellenség
re. úgy fognak bánni, ahogy ezt az 
okos gazda teszi, aki nem húzza le 
s szőr a bőrt a birkáról, hanem gon
osz szakértelemmel a gyapját nyírja 
le és igy az angolszászok a kezdeti 
f;keren felbuzdulva és a győzelem 
-áióka reményében minél nagyobb 

erőket hozzanak át és mindent be- 
> elve, igy menjenek tönkre.

Ezért az invázió első heteiben me
rj".: látni fogjuk, hogy a konjunktúra 
I ar.goskodók és a gyenge lelkűek 
megint meg fogják kapni a lelkibé- 
n...ás ragályos betegségét, mert nem 
kapnak majd mindennap győzelemről 
toló híreket, de végre mindnyájunk- 
nak tudnunk kell, hogy a sült galamb 
re- szokott a szájba repülni. Célok 
eléréséért küzdeni kell, a harcba ki 
k"l. állani és a győzelemért áldoza- 
k’t kell hozni. Bárhogyan is fejlődje- 
r:"< azonban az események a nyu- 
f óleurópai francia partvidéken. Euró
lő népei joggal reménykednek e na- 
óckban abban, hogy a háború sors
döntő napjait érte el és hogy vége az 
ar eolszászoktól oly kedvelt, meddő. 
íérecselgető. halogató harcmodornak 
■' most az igazi kiállás, az igazi 
lertias harc kezdődik, és ez végre 
ü háború sorsának eldöntésére vezet.

Számolnunk kell azzal, hogy az éter 
*■ -arcain újabb és újabb események 
bekövetkeztét fogjuk hallani és hogy 
■f enségeink lélektani szempontból is 
*8>ekeznek különböző hírekkel saját 
Tagúkba Irátorságot és önbizalmat 

önteni, másfelől Európa népeiben a 
a csüggedés érzését felkelteni. Való
színűleg nem véletlen volt, hogy az 
angolszászok az inváziót Róma elfog
lalása utáni napon indították meg. 
valószínűleg ezt tartották lélektanilag 
a legkedvezőbb pillanatnak. Talán 
erre a hatásra szüksége is volt az an
golszász csapatoknak, de az Európát 
védő sorsközösség népeibe nem lehet 
ilyen olcsó trükökkel a csüggedés ér
zését felkelteni, mert itt mindenki 
tudja, hogy győznünk kell és győzni 
fogunk.

Jöhetnek még újabb partraszállások, 
kiüríthetik a németek az olasz félszi
get legnagyobb részét, megindulhatnak 
nagyobb harcok keleten, bombázhat
nak még városokat, falvakat, de egy
ben biztossak lehetünk, hogy Európa 
népei a nagy német szövetségessel 
az élen fel vannak készülve a világ
történelem egyik legvéresebb és leg
borzalmasabb leszámolására, amely
nek erkölcsi és katonai győztese szi
lárd meggyőződésünk szerint csak a 
Németország oldalán a keresztény
ségért. a szabadságért és életjogaiért 
küzdő, az egész világnak a kultúrát 
adó Európa lehet.

Ezekben a történelmi napokban tud
nunk kell mindnyájunknak, hogy a 
francia tengerparton folyó harc, a mi 
harcunk, a mi küzdelmünk, a mi jö
vőnk. vagy halálunk. E harcnak a 
bátor és önfeláldozó részese a keleti 
harctéren küzdő hős magyar honved 
és ebben a harcban nekünk is részt 
kell vennünk egy sziklaszilárd egy
séges belső fronttal. Meg kell tehát 
teremteni egy olyan politikai egysé
get. amelyet a közös háborús erő
feszítés megkíván és a nagy nemzeti 
feladatok közös programjában egye
sítse pártjainkat, politikai vezetőinket 
és minden igaz, becsületes jobboldali 
magyar embert.

Vármegyéink, nemzeti életünk e ki
próbált védőbástyái szintér. hallatják 
az egység megvalósitását követelő 
szavukat, a józan magyar néptöme
gek szintén tiltakoznak, hogy élet-ha- 
lálharcunk sorsdöntő napjaiban pártok 
szervezgetésével. pártigazolványok ki
állításával szórakozzunk, különösen 
akkor, amikor az uralkodó partjaink 
célkitűzéseiben nincs lényegi különb
ség. Ennek az egységnek a megterem
tésénél azt várjuk, azt kérjük, azt 
követeljük, hogy nemcsak hogy mep- 
kezdődött. hanem, hogy elmondhas
suk : megtörtént.

Sztoiay miniszterelnök és a honwédve- 
zérkar főnöke Hitler föhadiszálasán

A német—magyar együttműködést és a két nemzet közös 
hadviselését beszélték meg

Budapestről jelentik : A Führer fo
gadta Sztójay Döme miniszterelnö
köt. aki vitéz nemes Vörös János 
vezérezredessel, a honvédvezérkar 
főnökével junius 6-án látogatásra ér
kezett. Szívélyes eszmecsere során 
megbeszélték a Birodalomnak és Ma
gyarországnak a barátság szellemé
től áthatott viszonyát, valamint a né

Ismételten és nyomatékosan felhívják az 
ország lakosságának figyelmét arra, 

hogy talált tárgyakhoz senki se nyúljon, mert 
a szerdai berepülés alkalmával az angoíszá*  
szók ismét sok robbanószerrel töltött tárgyat 

dobáltak le
Budapestről jelentik: Szerdár. dél

előtt 10 órakor angolszász gépek re
pültek be Dunántúlra. A fővárosban 
is légiriadót rendeltek el. Bombázá
sokról eddig nem érkezett jelentés, 
robbanószerrel töltött tárgyakat azon
ban máris sok helyen — különösen 
Budapest környékén — találtak.

Ezért illetékes helyről ismételten és 
nyomatékosan felhívják az ország 
lakosságának Ügyeimét arra, hocy sem

Kérjen minden muravidélii 
akinek állampolgársága

Illetékes helyről nyert értesülésünk 
szerint többen élnek a Muravidéken 
olyan magyarok, akik magyar állam
polgárok kívánnak lenni, sőt sok eset
ben annak is hiszik magukat, állam
polgársági ügyük mégsincs rendben. 
Így illetőségi bizonyítványt sem kap
hatnak és ügyes bajos dolgaikban nem 
élvezhetik az állampolgárok jogait, 
mert nem tudják állampolgárságukat 
igazolni.

Ezzel kapcsolatban figyelmeztetünk 
mindenkit, hogy mindazoknak, akik 
1931. julius 1. és 1941. julius 1. kő-

—c w—

Örihodos területet biztosított az Örihodos— 
Kercaszomorócz közötti ut megépítéséhez 

Vas vármegye kisgyüiése

Vas vármegye törvényhatósági kis- 
gyülése hétfőn ült össze júniusi ren
des ülésére dr. Mesterházv Ferenc 
főispán elnökletével. A kisgvülés mu
raszombati járást érintő ügyekről is 
tárgyalt. Jóváhagyta a kisgyülés azo
kat a határozókat, amelyekben arról 
volt szó. hogy Örihodos területet biz
tosított az örihodos—kercaszomoróci 
úthoz (kilométerenkint 25 köbméter 
kavicsot is kell majd a községnek 

met-magyar együttműködés időszerű 
kérdéseit, a két nemzet közös hadvi
selését. A különböző megbeszélése
ken résztvett Ribbentrop birodal
mi külügyminiszter és Keltei ve
zértábornagy is. Kedden a magyar 
urak a birodalmi ki cry miniszter 
vendégei voltak.

miféle talált tárgyhoz ne nyci.on hozzá, 
hanem ha gyanús lárgvat taiái. tegyen 
jelentést a legközelebb: hatósági sze
mélynek. Abban az esetben se nyúl
jon semmihez, ha a ledobott játékszer, 
vagy közhasználati cikk esetleg már 
fel is robbant A repeszdarabokra 
ugyanis honvédelmi szempontból szük
ség lehet, hogy azokból megállapítsák 
a ledobott tárgy ar.aga; és veszé- 
Ivesséííét.

magyar vísszohonositását,
Itöriil hétségBli iEhBTnek
zott nem laktak, illetve tartózkodtak 
a Muravidéken,

visszahonositasukat kell kérni 
még abban az esetben is. na esetleg 
ebben az időpontban nem is tartóz
kodtak jugoszláv területen, hanem 
jugoszláv útlevéllel Magyarországon 
voltak.

Nagyon helyesen teszi tehát min
denki. akinek állampolgársága az 
előbb említett körülmények folytán 
nincs meg. sürgősen jelentkezik az 
illetékes jegy zői hivatalba- és ott be
adja visszahonosítási kérelmét.

szállítania a helyszinre). — felsőlend- 
vai és csendlaki körjegyzőség közsé
gei előfogat kirendelési, a kercai, bat- 
tyándi, csendlaki és íelsölendvai kör
jegyzőség községei pedig fogvasztási- 
adó-szabáiyrendeletet alkottak a min
taszabályrendelet alapján. — Kerkafő 
leventegyakorlóteret biztosított. — Új
tölgyes kölcsönből fizeti ki a községi 
iskola céljaira vásárolt ingatlant.



A MLRASzűMB/XT ÉS VIDÉKE 
OLVASÓI

A BOMÖAKÁROSCETÁKÉRT
Az ellenséges légitámadások bom

bakárosultjainak társadalmi utón tör
ténő megsegítésére a múlt Héten a 
következő eu» r . k ■ - >k szer-! 
kesztőségunkbe 
Pápics Károly kere, . ■:1'. 
Porédos Ke Jy lev

.,.s.-e,er

A muraszombati járás legjobb leventéinek 
seregszemléje lesz junius 18-án

a muraszombati leventenap
Nagyszabású ünnepségre készül a 

muraszombati járás leventeifjusága. A 
muraszombati leventenapra, amelyen 

rácomba !C P a leventék hazafias ünnepélye után 
dó Rónafö, 10 P

HÍREK

______ a járás körzeti versenyein legjobb
- ° eredményeket elérő leventeversenyzők

ye ősz- mérik össze erejüket. A leventeverseny 
iránt nemcsak Muraszombatban, ha
nem a vidéken is igen nagy az ér
deklődés.

A leventenap műsora a következő: 
F. hó 17-én este ‘/főórakor tábor

tűz a levente gyakorlótéren.
Vasárnap 18-án 8 órakor csapatok 

' fogadása az Országzászló előtt. 8.30 
órakor Országzászló megkoszorúzása.

A muraszombati gimnázium 
évkönyve

Megjelent a Muraszombat; M. Kir. 
Állam; Gimnázium évkönyve. Az év
könyv első oldalán dr. Törr.ár cde 
igazgató emlékezik meg meleg Han
gon Horváth istván Vili, osztályos 
tanulóról aki évközben hunyt e. 
Ezutár. az iskola múltjának rövid vá
zolása. majd a befejezett tanév tör
ténete következik Ebbói kiemelkedik 
a valláserkölcsi és hazafias nevelés 
ismertetése Megemlíti az évkönyv 
hogy megfelelő epület meg mindig 
nem áll az iskola rendelkezésére, a 
háború befe.ezéséig r.e—. s lehet eb
ben remény séd-..

A tanárok irodalmi és társadalmi 
munkássága: ismertető részben ol
vassuk hogy d: . örr.ár Ede igaz
gató több országos es Hely: egyesü
let tagja Árról a páratlar.u. értékes 
hazafias társadalmi munkásságról. 
amelyet az guzgató íz e-jJ esz
tendőbe s végzett Muraszombatban, 
nem szólnak a szerény sorok. — 
Vargha Árpád igazgatóhelyettes és 
Bálint Béla tanár végeztek a tanári 
testületből sokoldalú munkát

Az ifjúsági egyesületek közül az 
önképzőkör végezte a legtöbbet Gá
bor Katalin tanár vezetésével

A tanulók érdemsorozatárak is- - ,
mertetése tójezi be az évkönyvet A m.el>ek a kővetkező eredményekkel 
jelesen végzett tanulók névsora a kö- Rögződtek Mura—Szombathelyen: 0. 
vetkező í. osztály Mráz Ambrus. 
Simon József (kitűnő) Hada Tibor. 
Hári Tibor II. o. Bánfi Béla kitűnő). 
Hochst-tter Fen ne kitűnő'. Skalics 
Gusztáv □. Cvetkó .stván (kitűnő), 
Simon Gyula Zsizsek József ÍV. o. 
nincs. V. o. Dsubán Jenő. Rituper 
Sándor Szabó József kitűnők! \ I. o. 
nincs. VI Horváth Angéla Ruszar.ov 
Olga (kitűnő). Vili. o. Zobec Zsivko.

Az évkönyvben közölt statisztiká
ból megtudjuk hogy anyanyelv sze
rint az intézet tanulói a következő
képen oszlottak meg magyar 107, 
vend 286. német 2 muraközi 18. 
orosz 1, szlovén 38. szerb l

9 órakor Tábori mise. Evang. isten
tisztelet. 10 órakor Zászlófelvonás, 
Hiszekegy. — Üdvözlés: Tartja vitéz 
Lindvay Nándor országgyűlési képvi
selő. egyesület elnöke. — Ifjúsági be
széd : Székesi József és Lainscsek 
Miklós gimn. leventék — Fogadalom
tétel. — 10.30 órakor Szabadgyakorla
tok. atlétikai verseny elődöntő mérkőzé
sek. Girnn. lev. csap, tornabemutatója.

Délután : 15 órakor: Szabadgyakor- 
! latok bemutatója. Atlétikai verseny 
döntője. Dij kiosztás. Zárószó. mond
ja : Kiég. Kér. Lev. Parancsnok. Him- 

1 nusz. Csapatok elvonulása.

Mura SE a Délnyugatdunántuli 
Sakk-Kerület bajnoka

el. Ezt a mérkőzést a muraszombatiak 
nem várt fölénnyel 5:1 arányban nyer
ték meg és ezzel bebiztosították ma
guknak az első helyet. E mérkőzésen 
a jóképességü Csáktornyái csapat egy 
győzelmet sem tudott szerezni és a 
hat játszma közül a muraszombatiak 
4-et megnyertek. 2-t pedig — amikor 
már győzelmük biztos volt - jobb 
állásban döntetlenre adtak Az utolsó 
mérkőzés Mura és Zalaegerszeg kö
zött folyt le és a muraszombatiak ezt 
a mérkőzést is fölényesen 4:2 arány
ban nyerték meg.

A döntő végeredménye a követ
kező volt: 
1 Mura SE
2. Csáktornya
3. Zalaegerszeg
4. Szombathely

A Csáktornya-Szombathely mérkő
zés eredménye a döntő végeredmé
nyének kialakulását nem befolyásolta.

A győztes muraszombati csapatot 
a következő játékosok képviselték: 
dr. Lippai Vilmos, dr. Nemecz János. 
Csiszár István. Lajos és Sándor, Keréc 
József. Niselvicer Dusán és Gvergyék 
Lajos.

A mérkőzések befejezése után Bodó 
Sándor — a kerület alelnöke — me
leg szavakkal üdvözölte a győztes 
csapatot, melynek átadta a Tóth Gyula 
által adományozott serleget.

A Délny ugataunántuii Sakk-Kerület 
csak a múlt év végén kezdte meg 
működését. Azóta a kerületben élénk 
saxkélet folyik. A kerülethez tartozó 
egyesületek néhány hónapja meg
kezdték a kerületi csapatbajnokság 
lejátszását. A benevezett csapatok 
csoportokba lettek osztva és a cso
portokból u négyes döntőbe a Mura
szombati Mura, 
valamint 
egetszegi Baross Egylet sakkcsapatai 
kerültek. A többi résztvevő csapat, 
közöttük Nagykanizsa. Tapolca és 
Kőszeg már az előmérkőzések során 
elvérzett.

A döntő négy résztvevője egymás- 
között egy fordulós körmérkőzésben 
döntötte el a bajnokság sorsát. E mér
kőzések közül a csapatok már elő
zőleg lejátszottak néhány mérkőzést.

— Eljegyzés. Németh Aranka K ;r 
mend és Kiss Elek m. kir. gazdászali 
főhadnagy jegyesek.

— Uj muraszombati doktor. Bé 
Béla okleveles gyógyszerészt, nagy 
budafai dr. Bölcs Gyula muraszom 
bati gyógyszertáros idősebbik fiát az 
elmúlt héten doktorrá avatták. Őszi- A 
örömmel kívánunk a legújabb — j 
raszombati „doktor urnák sok sze
rencsét.

— A kerületi ifjúsági uszóbajnok- 
ságot a Mura SE szeretné az idén 
megrendezni. Muraszombat nagy koz 
ség elöljáróságának előzékenységé 
bői az idén is rendelkezésére áíí a 
Mura SE úszóinak a község fürdője 
Az úszók részére megfelelő edzési 
lehetőséget nyújtott a nagyközség, sói 
versenyek tartására is átengedi a me
dencét. A Mura SE élni kíván a ked
vező lehetőségekkel és többverse-yf 
szándékozik a nyáron rendezni. így 
junius végén házi és tehetségkutató 
versenyt, későbbi időpontban pedig a 
kerületi ifjúsági bajnoki versenyek, 
megrendezését ajánlotta fel a kerület 
vezetőségének.

Városi Mozi

*y

— Mezőgazdasági munkások utal
vány ellenében kaphatnak még ak
ciós ruhát Rónafőn, Értesülésünk 
szerint Porédos Károly rór.afői textil
kereskedőnél még kapható utalvány 
ellenében olcsó áru mezőgazdasági 
munkás akciós ruha

ORION
T‘E’L*E t’U’N'K*E'N
PHILIPS

telepes rádiókészülékek (943—1944 
6 hónapos jótálábsa'. szállíthatók.

Rádió NEMECZ
MURASZOMBAT

a Csáktornyái SE, 
a szombathelyi es a zala-

Junius 17-én. szombaton 17 és 19.3C
18-án. vasárnap 11.15. 15. 17 és 19.3 >.

19-én. hétfőn 19 >

MACHITA
Szenzációs magyar kémiilm I Izgalom! Ba-vi 

ság! Szerelem ! Csupa híres színész
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Szombathely—Zalaegerszeg 3:3, Csák
tornya—Zalaegerszeg 4 */ í:1 V2.

A hátralévő mérkőzések vasárnap 
Zalaegerszegen kerültek lejátszásra. 
E mérkőzéseken Szombathely csapata 
— a körülményes összeköttetésre hi
vatkozva — nem jelent meg és ezért 
a versenyrendezőség a Csáktornya- 
Szombathely mérkőzést 6:()-as ered
ménnyel-igazolta. A bajnokság sorsát 
a Mura-Csáktornva találkozó döntötte

22-én. csütörtökön 19.30 : 
23-án, pénteken 19.3. >

A varsói táncosnő
(Férfiak, nők, kémek)

Versben küldte a frontról megható üdvözletét 
szüleinek és testvéreinek

Szmodis Károly gyanafai honvéd
Szmodis Károly gyanafai honvéd 

tábori postaszáma V 744) verset 
küldött hozzánk. Valahol orosz föl
dön született meg a magyar vers, 
amely egy messzire került honvéd 
meleg szivét hozza haza szüleihez 
és testvéreihez Gyanafára.

Szívesen közölnénk a vers minden 
sorát, igy azonban túl hosszúra nyúl
na cikkünk. Néhány részletet azon
ban kiragadunk belőle:

A vers elején vigasztalja jó édes
anyját. ne sírjon utána, mert szíve
sen ment el harcolni az édesanyjáért, 
testvéreiért és a hazáért.

Édesanyjához igy szól :
...Áldja meg az Isten sok-sok szeretettel 
Azért a jóságért, amivel felnevelt."

Édesapjának igy üzen:
„isten áldja Apám,köszönöm, amit tett. 
Hogy értem annyit verejtékezett."

Testvéreinek ezeket Írja:
„Gondolok rátok, úgy mint szüléimre. 
Testvéreim kérlek szivemből titeket.

I

Kedves szüleimnek gondját viseljétek. 
Vigyázzatok, nehogy megsértsétek."

Íme néhány részlet a gyanafai hon
véd hozzánk küldött verséből, ame
lyet továbbítottunk Gyanaíán lakó 
szüleinek.

— Battyánd-márkusházai község- 
rész ifjúsága a bombakárosultakerf. 
A Battyánd-márkusházai községrész 
gazda ifjúsága Rituper Irén áll. tar ■ 
tónő és Zsibrik Ferenc maturandus 
vezetésével két magyar és egy verd 
nyelvű színdarabot adott elő Márkus- 
házán és Rónafőn 11. a bombakár j 
sultak javára. Mindkét előadás szép 
erkölcsi és anyagi sikert hozott. Be
vételéből 520 pengőt juttattak e. a 
bombakárósultaknak.

— Szerencsés partizánfogás Mu
raközben. A „Muraköz' jelenti 
Honvédeink gyakorlatoznak Perlak 
nál a füzes vidéken. Szabályos rap 
vonalban fejlődnek csatáraink, a vak 
lövések javában puffognak. egyszerre 
csak kibújik a bokorból három alak 
feltartott kézzel. Azt hitték, hogy őket 
lövik és siettek megmenteni nyom 
rult életüket. A kihalgatásnál beval
lották. hogy partizánok. Elvitték őket 
oda, ahova valók — a fogházba

— A cigányok csak munkajegv 
alapján juthatnak liszt-cukor- és ke
nyérjegyhez Borsod vármegyében így 

i kényszerítik őket munkára.

Nem éltek szegényesen 
a muraszombati zsidók

— ezt bizonyítja a lakások leltározásának eredménye
Megkezdődött Muraszombatban és 

a vidéken is a zsidó lakások leltáro
zása A leltározás igen nagy munkát 
jelent az azt végző pénzügyőröknek 
és a község elöljáróságának is, mert 
van bőven leltározni való. Valószínű
leg hetekig eltart, mig mindent össze
csomagolnak és leltárjegyzékbe vesz
nek. pedig egész napon át folyik a 
munka.

A zsidó lakások leltározása azt

bizonyítja, hogy nem éltek szegénye 
sen Muraszombatban sem a zsidók 
Lakásuk mindennel el volt látva, ami 
kényelmessé és kellemessé teszi az 
életet.

— Megnyílt a községi strandfürdő. 
Muraszombat korszerű, szép strand
fürdője hivatalosan is megnyillott A 
strandélet már meg is kezdődött a 
szépen megtisztított fürdőben.
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4 magyar nyelv eredmé
nyes tanításáért több mu- 
ravidéki tanítót tüntettek ki
\ Julián Iskola Egyesület a magyar 
.elv eredményes tanításáért: Antauer 

Olló vashidegkuti, özv. Schalldáné 
(Hass Mária felsöszölnöki, Kováts Irén 
kisnardai, Simon Gyula és Farkas 
i iábor muraszombati, Horváth Etelka 
vashidegkuti, Bótainé Farkas Irén gör- 
hegyi, Horváthné Fodor Margit ujtöl- 
gyesi, Pojbics Gyula felsőcsalogányi, 
( sendlaky Valéria muraszentesi,„Hor
váth János barkóczi, Rátkai Ödön 
andorhegyi, Sass Vilma gyanafai, Vas
hegyi Ferenc büdfalvai, Guoth Endréné 
battyándi és lschy Irén rónafői áll. 
tanítót elismerő oklevéllel tüntette ki. 
Paulik János péterhegyi áll. népiskolai 
igazgatót 100 pengő pénzjutalomban 
részesítette. — A magyar nyelv tanu
lásában tanúsított szorgalmáért Rözsits 
Vilma péterhegyi áll. népiskola VII. 
oszt, tanulót 10 pengővel jutalmazta 
meg az egyesület.

Bűntény áldozatának ho’t- 
festét vetette ki a Wura folyó

Muraujfalu község határában a 
Mura folyó ismeretlen női holttestet 
vetett partra. A holttesten már alig 
volt ruha, a jelek szerint hosszabb 
idő óta lehetett a vízben. Közelebbi 
vizsgálatnál a holttesten erős külsé- 
relmi nyomokat találtak, főleg a fején, 
ami szúrásnak látszik. A jelenségből 
kiindulva, bűntény látszik fennforogni, 
miért is a csendőrség jelentést tett 
telefonon a nagykanizsai kir. ügyész
ségnek. A vizsgálóbíró elrendelte a 
holttest felboncolását a halál okának 
kiderítésére, amelynek során kiderült, 
hogy feje szinte le volt skalpolva. 
egyéb, szúrástól eredő sérüléseket is 
találtak rajta. A tettes valószínűleg 
előbb megölte áldozatát, azután be
dobta a Murába. A csendőrség szi
gorú nyomozást folytat.

Önkéntesedet toboroznak
a hslsevizmus elleni küzdelemre

Budapestről jelentik: Budapest ut
cáin szerdán délben hirdetmény jelent 
meg. A felhívás, amelyet Csatay 
Fajos honvédelmi miniszter tett közzé, • 
igy hangzik :

— Felszólítom az ország hazafiasán 
gondolkodó és érző férfiait a bolse- 
vizrnus elleni küzdelemben való hat
hatós részvételre. Mindazok, akik 
ebben a nemzetmentő küzdelemben 
részt akarnak venni, jelentkezzenek. 
Az önként jelentkezők közül mind
azok, akik

1. katonai kiképzésben már része
sültek, a katonai igazolványi lapjuk
ban megjelöli állománytestüknél,

2. akik sorozva még nem voltak, 
a lakóhelyük szerint illetékes kiegé-
zito-pmancsnokságnál, vagy a leg

közelebbi működésben lévő sorozó- 
I 'iz< itt „ig női jelentkezzenek. Jeli' ni ke

A szovjet támadás megindulása a 
közeljövőben a magyar arcvonalon is várható

Illetékes helyről közlik : Az arcvo
nal viszonylagos nyugalma ellenére 
is csapataink éber figyelemmel kisé
rik az ellenség minden megmozdulá
sát. Az utóbbi időben a szovjet-ala
kulatokat az elmúlt hetekben szen
vedett nagy veszteségeik után látszó
lag feltöltöttek és különböző átcso
portosításokat is hajtottak végre, igy 
a szovjet-támadás megindulása a kő’

Akik akkor mertek
A mull héten vezércikket írtam, 

amelyben azzal foglalkoztam, hogy 
engedhetünk-e politikai, vagy társadal
mi vezetőszerepet azoknak, akik a 
jugoszláv uralom idején megtagadták, 
sőt meg is gyalázták a magyarságot. 
Cikkemmel kapcsolatban sokakban 
felvetődött a kérdés, hogy a jugosz
láv uralom idején nem volt-e kényte
len mindenki kiszolgálni az államha
talmat a Muravidéken és nem volt-e 
kénytelen „látszólag” még a magyar 
nemzet ellen is fordulni, hogy a helyi 
érdekeket kellőképen megvédelmez
hesse és szolgálhassa.

E kérdéssel foglalkozva, készsége
sen elismerem, hogy a magasabb ér
dek a szinleges megalkuvást néha 
megkövetelte és senki sem állhatott | 
a nyilvánosság elé azzal, hogy „én | 
pedig követelem vidékünknek Magya
rországhoz való visszacsatolását". Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a ma
gyarságát mindenkinek meg kellett 
tagadnia, sőt meg kellett gyaláznia 
és a magyarság érdekében senki sem 
emelhetett szót.

Voltak is a Muravidéken számosán, 
akik akkor is mertek magyarok len
ni, amikor az még áldozatvállalást, | 
háttérbetolást, erkölcsi és néha még 
anyagi hátrányt is jelentett számukra. 
A megszállás idejében Muraszombat
ban megjelenő újságokban lapozva 
számtalan bizonyítékát találtam ennek. 
Néhányat közülük közölni fogunk most . 
és következő számainkban. Ezt rész- j 
ben megállapításaink bizonyítására 
tesszük, részben pedig azért, mert még 
ma is érdeklődésre tarthatnak e régi I 
sorok számot. (Sz. E.)

♦

A SZABADSÁG cimü magyarnyel-■ 
vü hetilap, amelynek tulajdonosa és 
főszerkesztője Hartner Nándor volt, 
igy irt vezércikkében 1924. julius 27-én:

„Mindennapi kenyerünket add meg 
nékünk ma és ne bocsásd meg ne
künk a mi vétkeinket, mert vétkeink 

zesük alkalmával a kiskorúak hozzák 
magukkal a törvényes képviselő (apa. 
gyám) hiteles beleegyező nyilatkoza
tát és 17 életévük betöltését igazoló 
születési anyakönyvi kivonatukat. A 
karpaszomány viselésére jogosultak 
hozzák magukkal tanulmányi képe
sítésüket igazoló iskolai bizonyítványt.

3. Zsidók nem jelentkezhetnek.
4. A már besorozottak, vagy a ré

gebbi sorozáson, toborzáson alkal
matlannak minősítettek, akik harctéri 
szolgálatra való kiképzésüket önként 
kérik, a lakóhelyük szerint illetékes 
kiegészítő parancsnokságnál jelent 
kezzenek.

E hirdetményben foglallak azokra 
is vonatkoznak, akik korábban már 
önként jelentkeztek, dr*  eddig még be 
nem hivattak.

Kell a kifüggesztés napján. Csa
tay Lajos m. kir. honvédelmi miniszter.

zeljövőben a magyar arcvonalon is 
várható. Ennek megfelelően csapa
taink is felkészüllek és mindent meg
tesznek, hogy a támadás elhárítása 
teljes sikerrel járjon. A helyi kisebb- 
nagyobb vállalkozások is főleg azt a 
célt szolgálták, hogy a védelem szá
mára a legkedvezőbb terepszakaszo
kat bislosit’ják

magyarok lenni . . .
nincsenek, senkit sem bániunk, a ki
rálynak megadjuk, ami a királyé, az 
Istennek megadjuk, ami az Istené, az 
adót megfizetjük, katonai szolgálatot 
teljesítünk, becsületesek és szorgal
masak vagyunk, nem lázitunk és szi
tunk senki ellen sem, — csak az a 
vétkünk, hogy prekmurjei magyarok 
vagyunk, és ezért add meg nekünk 
mindennapi kenyerünket.

Igen, a prekmurjei magyarok igy 
imádkozhatnak! Igen, a prekmurjei 
szegény magyar földmivesek, nagy- 
családu családapák igy fohászkodhat
nak. mert ha az Isten nem könyörül 
meg rajtuk, akkor éhen pusztulnak, a 
gyermekeknek nem lesz betevő falat
juk. koldustarisznyái vehetnek a vá- 
lukra, mert az agrárreform hivatal el
vette tőlük a földet és elvette a kenyeret.

... Az igazság és egyenlőség min
den ország alapköve és éppen ezért 
igazságot és egyenlőséget a prekmurjei 
magyaroknak is!“

Ugyancsak a SZABADSÁGBAN 
jelent meg a megszállás ötödik évé
ben az alábbi kis cikk:

A prekmurjei kutyáról
és a magyar szamárról

Minden prekmurjei kutya arra a 
sorsra van ítélve, hogy láncok között 
kell a napvilágra jönnie és rozsdás 
láncok között kell dicstelenül e világ
ból kimúlnia.

Történt pedig nyájas olvasóm, hogy 
az alsó vidéken egy falusi kutya 
megunta az örökös rabszolgaságot és 
az udvaron végig húzódó rozsdás 
láncokat, egy alkalmas pillanatban 
rugaszkodott egy nagyot, lerázta ma
gáról a láncot, kiszaladt az utcára és 
irány: a szabad Magyarország.

A haláron találkozott a szamárral, 
mely őt udvariasan megszóllitotta :

— Szervusz kutya urfi, hová igyek
szel ?

— Hát tudod — szamár ur — már 
ötéves csont vagyok, de mióta a vi
lágon vagyok Prekmurjéban, állandó
an láncok között élek. Meguntam ezt 
a világot és egyszerűen megszöktem 1 
Most nyomozhatnak utánam ! Punk
tum ! Megyek Magyarországba, ott 
sokkal jobb dolguk van a kutyáknak! 
És te merre tartasz ? — kérdé végén 
a kutya.

— Én ? En megyek Prekmurjéba, 
feleié büszkén a magyar szamár, 
mert azt hallottam, hogy olt minden 
szamárnak nagyszerűen megy a dolga 
és minden szamár még sokra is vi
heti ott!

— Nahát csak menj és sok sze
rem sót kívánok neked, monda végén 
a kutya, s evvel elváltak, a kutya 
elillant az erdőbe, a szamár meg ta
lálkozott a határőrrel, ki szigorúan 
rája förmedt:

— I Ionnan jön ?
Magyarországból kérem szépen, 

szerénykedett a szamár.
— Mi a foglalkozása?
— Szamár vagyok inslállom alás 

san ! . ..
— Nahát akkor csak menjen szé

pen vissza, mert Prekmurjénak nincs 
több szamárra szüksége!

Es a szegény szamár szomorúan 
visszafordult. . .

„30BílHlP“rum és likőrgyár 
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 
Cégi. BORLAY ENDRÉMÉ

SZOMBATHELY - THÖKÖLY IMRE UTCA 71. - TELEFON: 10 68 
Legkitűnőbb italok! I.rg|>ó»tos:ibb kiszolgálás.

HÍREK MINDENFELŐL.
— Debrecenben mérgezett papír 

pénzt dobáltak le az angolszász ter
roristák.

— Nagyváradon egymásután ke
rülnek elő az elrejtett zsidó vagyonok.

— Marosvásárhelyem összeírják a 
cigányokat.

— A Dráva ejtőernyővel leugrott 
angolszász pilóta holttestét vetette ki 
a Muraközben.

— Győrben azt kérik a kereske
dők, hogy reggel 8 órakor nyithassa
nak és délután 2 óráig tarthassanak 
nyitva.

— Nagykanizsán eddig már 85 zsi
dó lakást utaltak ki keresztény csa
ládoknak.

— Budapesten megkezdődik a zsi
dók összeköltöztetése. Azokat a há
zakat, amelyekben zsidók laknak, 
sárga csilaggal jelölik meg.

— Baján az uj főispán beiktatása
kor Reményi Schneller Lajos pénzügy
miniszter nagy beszédet mondott a 
zsidóvagyon sorsáról. A zsidóvagyont 
— mint mondotta — a nemzeti közös
ség javára fordítják.

— Nyitra és Pozsony vármegyék 
állást foglaltak a polgári házasságkö
tés ellen.

— Hódmezővásárhelyen a gazdák 
megbeszélték a termés megvédését az 
ellenséges gyujlóbombák ellen. A gaz
dák tűzoltó zászlóaljakat szerveztek, 
amelyeknek szabályos katonai beosz
tása és figyelőszolgálata van.

— Magyarország bombázását az 
angolszászok a szovjet kívánságai 
szerint végzik — mondotta nyilatko
zatában egy amerikai repülőtábornok. 
Angolszász bombázók a keddre virra
dó éjszaka egy magyarországi, duna- 
menti ipartelepet támadtak.

ISyomorhajos! - VesEhajos’
TARTSON IVÓKÚRÁT 

A természetes szénsavas 

PETÁNCl
GYÓGYVÍZ 

ÜDÍT — GYÓGYÍT 
Főraktár: MURASZOMBAT

TELEFON 68. j

— Észtország 1 millió lakosából 
61 ezer embert hurcoltak el a bolse
visták Szibériába szomorú emlékmű 
megszállásuk idején.

— Olaszországnak az angolszá
szok által megszállott részében kor
mányválság tört- ki. Badoglio lenion 
dott, Bonomi alakított uj kormányt. 
Az uj kormány erősen közeledik a 
bolsevizmushoz.

Németországban tovább növe
kedett a házasságkötések és szüleié 
sek száma.

— A cseh nép hűségéről biztosí
totta I Iáéba cseh államelnök Hitleil.

— Londonban könyörgő istentisz
teleteket tartottak a partraszállás si
keréért . . .

— Belgiumban egy ember egy év 
alatt állag 167 liter sört iszik meg. Ezzel 
Belgium az európai sörfogyasztás 
„csúcsteljesítményét" taitja.

— Csehországban a tyúkokat, ka
csákat és libákat is be kell szolgál
tatniuk a gazdáknak.
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KÖZGAZDASÁG Trianon
Sürgős intézkedések a

Budapestről jelentik: Jurcsek Béla 
földmívelésügyi miniszter utasította a 
törvényhatóságok első tisztviselőit és 

> közigazgatási kirendeltségek vezetőit, 
<>*  \ a légiveszélyre való tekintettel 

:. ij.ít hatáskörükben
sürgősen intézkedjenek a lábon

(JAZDASÁGI MUNKÁVÁ1.1 .A1.OK 
KÖTELEZŐ 

ÖREGSÉGI BIZTOSÍTÁSA
Ha a gazdasági munkavállaló mun- 

kábalépésének idejében a biztosítási 
könyv megfelelő évi bélyeglapjának 
a munkavállalás hetére szóló négy
szögében mezőgazdasági biztosítási 
bélyeg még nincs, a munkaadó akkor 
is köteles a munkavállalói járulékot 
leróni, ha a munkavállaló a naptári 
héten nem nála állott először munka
viszonyba A munkavállalói járulék 
lerovásáért minden esetben a munka
adó felelős. *

A folyó év második felében a jelen 
rendelet ismertetésünk első fejezeté
ben említett gazdasági munkavállalója 
után a munkaadó 2 pengő 50 fillér 
biztosítási dijat köteles fizetni.

A gazdasági gépmunkások folyó 
évi baleseti biztosítására vonatkozóan 
az OMBl-val kötött átalánybiztositási 
szerződés érvénye póidij fizetése nél
kül azokra a személyekre is kiterjed, 
ikik nem gazdasági munkavállalók

ként dolgoznak a gépnél.
Az említett kényszertársulások által 

az OMBl-hoz biztosítás végett bejelen
tett tisztviselőknek a í. évi julius hó 
1-től esedékes biztosítási dija után az 

• >MB1 folyó évi julius 31-ig terjedő idő
re késedelmi kamatot nem követelhet.

Jelen rendelet 1914. julius hó 1-én 
lép hatályba és ugyanekkor a 87.00— 
1938 F. M. sz. rendelet (megj. a Buda
pesti Közlöny 1938. évi 181. számá
ban) 18. hatályát veszti.

7. ÉS 8-OS ELEMISTÁK ISKOLA
SZÜNETE ŐSZI MUNKÁK IDEJÉRE

Multévi tapasztalataink alapján már 
most kérte a Kamara a szombathelyi 

s székesfehérvári Tankerületi Kir. 
I ^igazgatóságokat, hogy az őszi mező- 
■ lazdasági betakarítási munkálatok ide- 
jeie, különösen a cukorrépa betakarí

s
/ fmlszei (’/ic.su 

loszloltdk
HALADÁS II -
Szombathelyen játszott sorsdöntő 

mérkőzést vasárnap a Muia a Hala
dás II. csapata ellen. A mérkőzésen 
a bajnokság sorsa <l»»lt cl: amennyi 
íren a Mura nyelt volna, színit' biz 
os bajnoknak lett volna tekinthető. 
A győzelem pedig nem volt lehetetlen.

Első muraközt szövődé
ri:szvi:ny társas \g

Gyártelep :
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50 

TELEFON: 31
Központi i r o <1 a :

BUDAPEST, VII., KIRÁLY u. 5S
TEUTON: 1?1 101. 

termés megvédésére 
álló és learatott mezőgazdasági 
terményeknek az ellenséges gyúj
togatás ellen való megvédése 
érdekében

a községi és magánmezőőrök meg
felelő kioktatásával és szigorúan uta 
sitsák a mezőőröké I szolgálatuk leg- 
éberebb ellátására.

tási munkálataira tekintettel a 7. és
8.-os  falusi elemisták részére a taní
tás csak november 15.-vel kezdődjék.

A FOLYÓ ÉVI GABONA- 
ÉS HÜVELYES ÉRTÉKESÍTÉSI 

IDÉNY LEZÁRÁSA
Nyomatékosan felhívjuk gazdatár

saink figyelmét arra, hogy a Gabona
forgalmi Központ rendeleté értelmé
ben a f. gazdasági évben junius hó
24- éig lehet már csak gabonát és 
hüvelyesmagvakat beszolgáltatniok. 
miután ezekből a kereskedők, az év
végi elszámolások miatt, junius hó
25- től julius hó 3-áíg egy hetes vásár
lási szünetet tartanak.

A gabona és hüvelyes tárolásáért, 
beszáradásáérl, továbbá biztosítás és 
kamat címén megállapított félhavon- 
kénti térítések összegét is a multévi 
termésű gabona után a gazdák csak 
akkor kapják meg. ha még felesleges 
készleteiket legkésőbb junius hó 24- 
éig beszolgáltatják, mert a fenti egy
hetes szünet után julius 3-án az újra 
meginduló vásárlások már a folyó 
gazdasági évre előreláthatólag válto
zatlanul hagyott terményárakon, de a 
beszáradás. raktározás, biztosítás és 
kamattérítések fizetése nélkül indul
nak meg újra.

TERMÉNYBESZOLGÁLTATÁSSAL 
KAPCSOLATOS TEXTII ELLÁTÁS

Nyomatékosan felhívjuk gazdatár
saink figyelmét arra a tervezetre, mely 
szerint a közel jövőben a gazdák tel
jesített beszolgáltatásaik után textil
utalványokban részesülnek. Saját ér
dekében tehát mindenki iparkodjék 
beszolgáltatási kötelességének most 
már maradéktalan mielőbbi teljesíté
sére, nehogy a ruházati cikkekre szóló 
utalványok juttatásából amiatt marad
jon ki, mert a terménybeszolgáltatási 
kötelességét nem teljesítette.
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run/(;/ii/(>/7o7

A Haladás II. elég gyenge napot fo
gott ki. legjobbjai az I. csapatban 
szerepeltek, mint tartalékok, a Mura 
fölényben is játszott, lehetetlen csatái 
sora, amelyet balszerencse is üldözött, 
mégsem tudott egy golt sem rúgni leg
alább 25 jó helyzetből a szombat
helyiek kapujába.

A vasárnapi gyászos vereséggel a 
Mura bajnoki esélyei szinte semmivé 
foszlottak Most mái csak csoda segít
het. l,z a csoda pedig nem igen fog 
bekövetkezni, ami talán nem is kár. 
Olyan lagymatag játékkal, amilyent 
a Mura csapata idegenben vivőit 
utolsó mérkőzésein produkált, nem 
lehet kiérdemelni a bajnoki címet és 
nem lehet magasabb osztályba kerülni. 
I liaba a vezetőség minden igyekezete, 
ha a játékosok lelki felkészültségi' 
idegenben a semmivel lesz egyenlő, 
nem arathat komoly bahérokai labda 
rugóival az egyesület.

Pred stiridvajsztimi lejtmi. júniusa 
i ga szó vogrszki kormány priszi Üli. 
ka je podpiszao trianonszko pogodbo. 
Escse zsivé národ, ki je prezsivo té 
vöre i nigdár ne pozábi na té szra- 
moten i tragicsen dén. na tiszte csar- 
ne zászlave. stere szó tak zsalosztno 
plajotale na vogrszki hizsaj. Ne po- 
zábimo tiszto zsaloszt i bolecsino i 
tüdi nej szmo pozábili tiszte krivice, 
z sterimi szó nas ország vküpporüsili 
i naso mocsno szoldac.sijo razorozsili. 
Vogrszki szoldák je na konci stiri- 
lejtne bojne escse izdak z neobttüd- 
jenov volouv i z vüpajoucsim szrcom 
sztao v sztrelszki járkaj i mocsno szti- 
szkávao pükso. stero je na vsze sztra- 
ni tak obracsao. da je neprijátel nindri 
nikaj nej mogo doszégnoti. Nej front
i niti sereg sze nej je zrüso vküp, 
nego nolrásnya parouvnoszt nisterni 
zsidovszki agentov, kak na priliko 
Károlyijovi pajdásov. ki szó scseli 
priti na krmilo, szó lüdsztvo nahujszka-
ii i vsze nemogoucse*  recsí obecsali 
národi. Lüdsztvo je nyim vörvalo. 
"Vörvalo je tisztim judásom, ki bi es-

Gues dr. Mesterházy Ferenca nasega 
főispána pri prílíki nyűvé installácie

V preminoucsoj numeri szmo zsé 
píszali, da je nas vármegyőv doubo 
nouvoga főispána. Zdaj v krátkom pri- 
násamo gouvor főispána, ki szó med 
drügim pravli:

— Ka gde mámo meszto v etoj szvej- 
tovnoj borbi, sze je zsé odloucsilo. Pri- 
nasz je szamo na národnom, krscsan
szko morálnom fundamenti sztojécsa 
edíno odkrita i popunoma na právoj 
sztráni sztojécsa politika pravilna. V 
toj politiki szám bio prvlé i tüdi zdaj 
szám kre nyé. Drügi kompromisszu- 
mov ne póznám ! V mojoj főispánszkoj 
csészti mo z cejlov mocsjouv tou prá- 
vo politiko v zsítek szprávlao. Za tou 
moremo delati, ár szamo tak lejko za- 
gvüsamo, ka bojno nas batriven hon- 
védszki sereg z nasim zavézniskim 
seregom gvina. Szamo tak lejko ob- 
varjemo naso domovino, nas obsztá- 
nek, naso verő, cérkve, familie i vsze 
ka nam je szvéto — od pogübelnoszti. 
Vsze národne mocsi moremo do ma
ximuma zdrüzsiti. ka naj med cejlim 
národom zdrav düh obvláda, steri z 
krscsanszko morálnoga fundamenta 

i prihájajoucs nede glászo szamo szo- 
eiálne pravice, nego lüdi tiszte poisz- 
tini vu valánoszl szprávi.

Iá szkrb <lr v prvom táli za tisz
te sla. ki z oi-ozsjoiu v louki brá- 
nijo domovino, ali szó pa szvoj 
zsilrk i telovno zdtavji- aldíivali 
za nász.

• >zto|ay Döme miniszterelnök:

Sors ^ougrov sze tüdi na jüzshom Ikráit
Europe prevrzse

Szlojay miniszter, ki je bio na obísz- 
ki pri 1‘üliieri, je po nazáj pridoucs- 
noszti szprijao dr, Sclilippenhai 11 Isi 
van grofa i z veszéljom naznano, da 

• je nej szamo z Führerom szi pogu- 
csávao od medszebojnoga prilübleno- 
ga prijátelsztva. nego tüdi z vszejmi 
drügimi voditcli. Kak je szám pravo, 
nájbole zadovolen je bio z tisztov 
odloucsnosztjov i mocsnov volouv v 
zdajsnyoj zmági, stere je bio delezsen 
na Führerovom glávnom kvartejri.

Na pitanye, ka právi k inváziji i 
kak jo obszoja. je miniszterelnök na- 
szledüvajoucse pravo:

I ou groz.no tesko anglesko-ame- i

| cse szvojo dűso oudali. Tej judásje 
| szó tüdi pred stiridvajsztimi lejtami 
oudali vogrszki národ neprijátelom i 

; tak sze je vküpzrüso notrásnyi front, 
steri je prineszo za vesz vogrszki 
národ tuzsne i nepozábne csasze. 
Odávci nasi szó pa potom odszkocsili 
z pejnezi v drüge országé.

Ali z tiszti csaszov szmo sze náv 
csili zadoszta. Vogrszki národ vecs 
nigdár nede poszlüsao tákse judáse, 
tem menye pa vörvao nyihovim ob 
lübam. V niksi oblüblaj ne vörjemo. 
ali vörjemo szarni v szebi i v Bozsoj 
pomoucsi. Dobro známo, da domovin- 
szko i národa lübéznoszt, kak tüdi 
tóga haszek szamo mi lejko noszimo 
na szrci. Szpoumnimo sze szamo na 

i trianonszke csasze i nedopüsztimo, da 
bi sze stoj vmesávao v nasa dela, 
tem menye pa, da bi nam sto kaj 
z szvojov jálnosztjov lanacsüvao. 7. 
rozsjom v rouki sze bomo borili prouti 
vszenii i ne dopüsztimo, ka bi sze 
zgoudo escse ednouk táksi grozen 
i tragicsen dén. kak je bio pred stiri
dvajsztimi lejtmi júniusa strtoga.

— Főispán scsém bidti v nasem vár- 
megyővi za vszákoga. Moje dverido 
odprejte tak za sziromáke, kak za 
bogátce. Sors delavcov mi je bio 
vszigdár pred ocsmí. Kak mestre, tak 
baotose prejk bojnszki tezsáv dobro 
póznám. Ovak szám pa szám grünt- 
ni vért, za steroga szám sze narou- 
do, na sterom szám gorzrászo i es- 

, cse dneszdén vörtivam. Teski páver 
szki sztális dobro póznám i tüdi vsze 

■ zsmetíne. stere szó grátale zavolo 
bojne. Oblűbim, ka vszi kmetje nase
ga vármegyőva v meni vszigdár náj- 
dejo právoga podpornika. Főispánszke 
csészti szem niti prvlé, pa tüdi zdaj 
ne iszkao. ali csi szám vszeedno pre- 
vzeo, szám tou vcsíno z mocsne vé
ré i vüpaznoszti. ka niscse neszmi 
názdrik sztoupiti, nego delo i borbo 
more na szébe vzéti. Záto proszim 
vszej vász podpéranye v mojem po- 
zványi. Goszpodin Boug naj obvarje 
nase domovino I

Po lejpom i v szrcészégajoucsem 
guesi goszpouda főispána szó escse 
gúcsali vitéz Jaross Ándor znolrásnyi 
miniszter, vitéz Lindvay Nándor nas 
követ i dr. Essö Sándor szombathely- 
szki követ. Govornike szó navzoucsi 
ve< skrát z pl oszkanyom i éljenzésem 
pozdrávlali. Tá lejpa i histouricsna 
ouszvelnoszt instalácie sze je szkon 
csala z popejvanyóm Himnusza, ste
roga szó /íoi’ucs Sándor megyénpüs- 
pek intonirali.

iikanszko odleesenye j<- prislo na náj- 
vi kse priliszkávunye Moszkve. Nem
sko szoldacsija je tá invázija nej pre- 
szenejtila i priprávleni szó jo csakali. 
Znano je tüdi tou bilou, da Eisenho- 
wer i Montgomery szta iszkala náj- 
bhzsányo pout na szűjo.

— Iá invázia — je nadaljüvao 
miniszter — je zacsétek k konci blizsa- 
joucsoj bojni i tiszti szoldácke gvina- 
jo tou bojno, ki sze z volouv bojna- 
jo. Sors Európe i z tem tüdi sors Vo- 
grszke sze prevrzse pri jüzsnom mosz- 
tohráni. Vogrszki ország mocsno vör
je v nemskoj inouesi i tak tüdi szino 
zagvüsani v zmági Nemcov.

file:///ic.su
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Dobrovolce zbéraio 
za bői prouti bolsevizmusi 

Gorpozványe nasega bojnoga minisztra
Z Budapesta glászijo: Po vilicaj zsányom oblásztvi za stelingo. Mia-

- mapesta szó sze zádnvo szrejdo dolejtniki naj prineszéjo ob priliki
proudnévi szkázali razglásenyá pla- 

xi::. Gorpozványe, stero je vödao 
satav Lajos bojni miniszter, sze 

glászi:
— Goripozávam vsze orszacske 

c: -űvinolübécso-miszlécse i csütécse 
-u-xe. da naj kak nájbole vzémejo 
cc v bojni prouti bolsevizmusi. Vszi 
sz ki scséjo v toj národnoobrambni 

bo;r.i tao vzéti, sze naj zglászijo. 
v-a dobrovolcami vszi tiszti, ki szó 

tao vzéli v szoldacski mujstraj. 
sze ~aj zglászijo pri vojaski koman- 
s- stere májo zaznamüvane v szol- 
za:?ki iegitimácaj.

_ steri szó escse nej bili pri sté- 
sze lejko zglászijo pri prisztoj-

- zapovednistvi. ali pa pri nájbli-

V Szatmári do po ni szi kői ceini 
odávali zsidovszki gvant

Ecien pár moskoga gyanta de kostao 40 pengöjov!
- zrendelüvanyi főispána v Szat- 

-c. sze je zacsnola velka akcia za
- ?s i z tem scséjo doszégnoti. ka 

*.-/ ’.ede razcsejszani lüdi v várasi. 
Ne tou gledoucs de vesz zsidovszki

kak tüdi posztelina raztálana 
~.ec sziromasko lüdsztvo. Prosnikov 

- dozdaj nad 6000 jezero priglá- 
Obiászt je prvle. kak bi zácsala 

de. gvant poglednola sztanoványe 
snikov. csi szó v isztini sziromácke. 

delitvi gvanta nájprvle pridejo v 
rörsun tiszte sziromaske familije. ki 
- a.o doszta decé. bojnszke sziroute. 
> "szkt nvalidi. ki szó zdaj prisli do- 
■ . _ z ronta i v prvom rédi od bom-

vcv

Keip boinszkoga sztáliscsa
Invázia v szédmom dnévi je znou-
- ooszvedocsila velko mirovnoszt 

-~skoga bojnszkoga voditelsztva na 
re nőj szituáciji Normandie. Po 
sz:_dbi bojnszki naznanil je na szüjo 
zcejvani okouli 18—20 divízij angol- 
szaszke szoldacsie. ka je blűzi frtao

i ion lüdi. Drügo. bole háklavo pi- 
lanye je zdaj zse tou. kákák do mogli 
angolszászi tou lüdsztvo dalé hrániti 

■yim municio voziti ? Povejmo. ka 
sz: szi po dúgom priprávlanyi zagvü- 

ootrejbno kolicsíno trstveni hajou- 
— oár je nemei prevecs rejdcsi-

— ver.dar bi pa mogli meti náj- 
~.ye dvá prviklász morszkiva pri-

sztana. ka bi kak sztrosek. tak mu- 
"icio lejko voszklali.

t-ia nevola sze je prve dnéve es- 
nej mogla szkázati vö ár je itak 

acsunano. ka vszaksi szoldák za 
saksi 8 d.ní hráne i municie má v 
■zvo oj rezervi zagvüsano. liki nevole 
-- sze zdaj klüvale vö. Frtao millión 
‘-di krmiti i sze szkrbeti za vecs je- 
2ér .itrov benzina. steri sze more nü- 
ati) pn tankaj. automobilaj i motor- 

mciklinaj je nej málo pítanye te. gda 
’s-mci z gorzoszűkanimi rokámi i z 
-i;modernejsov skerjouv scséjo szmrt-

'•dárec dati neprijáteli.
-nár.o je. ka je visisa angolszász- 

■sa somanda tou itak v szvojem pláni 
~ . a i je záto napinyala vsze mocsí. 

bi Cherbourg i Le Havre priszta- 
e notrivzéla. Csi bi sze nyim tou po- 

52iecsilo. bi nyim vsze slo bole glad- 
Edíni varasék. steroga májo za- 

“br.ouk angolszászi v rokaj. néma niti 
ajménsega stratégicsnoga pomejna. 

trej-stiri kédnaj de sze vído prvi i 

zglásenyá z szebov tüdi dovolejnye 
öcsé ali oszkrbníka ino krsztni liszt 
zsterim dokázsejo. ka szó dopur.ili i;. 
leto. Steri pa májo jusdo karpasznmá- 
nyosa. naj prineszéjo z szebov sol- 
szkoga vcsenyá legitámácijo

3. Zsidovi sze nemrejo zglászitt.
4. Steri szó zse bili notrivzéti pri 

stelingi ali sze pa pri tej szkázali za 
nejszposzoubne. pa sze scséjo zdaj 
szamovolno zglásziti za front po- 
trejbnim mujstram. sze naj zglászijo 
na doticsno prisztojno zapovednistvo.

Zdrzsétek tóga razglásza sze na- 
nása tüdi na tiszte, steri szó sze zse 
prvlé szamovolno glászili pa szó je 
do zdaj escse nej notripouzvali.

Csatay Lajos, v. kr. bojni miniszter.

bardejranya poneszrecseni. Obiászt 
je odloucsila. da vszáka persouna do
bi eden-eden pár gvar.ta. Mála deca 
dobíjo décsinszki gvant. matere pa 
duge zimszke kapute. I csi stera tamilija 
premalo gvanta dobi, tak escse tá 
dobi posztelino i szpoudjen gvant. 
Blágo de sze po naszledüvajoucsi cej- 
naj odávalo: moski gvant. szpoj do- 
ber 40—60 pengöjov. zser.szki gvant 
20—60 pengöjov eden pát zser.szki 
puncsul 15—20 pengöjov. edr.a szra- 
kica 8—10 pengöjov. popian z pér- 
jom 40—50 pengöjov. briszacsa 2—3 
pengöjov. sztoulnyek 10—12 pengöjov.

znábidti odlocsilen sztopáj té tr.vázij- 
szke bojne.

Drüga nevola stere szó sze ar.gol- 
szászi nej odovedii. je pá z francú- 
zsami Om szó nájmre tak racsúnali, 
ka csi sze angolszászka szoldacsija 
pokázse na írancuskoj zemii. do vcsa- 
szi vszi írancuzsari knyim bejzsali na 

l pomoucs Bridko szó sze pa várali. 
ár sze je tou nej zgoudilo. nego es
cse francuska moucs vszigdár r.emce 
podpéra. í zakaj tou ' Nemska okku- 
pácíszka obiászt kulántno i posteno 
ravna od zacsétkamao na Francus- 
kom. ka je prvejse neprijátelsztvo zse 
priátelsztvo szpravilo. Med tem szó 
pa angolszászi kak zavézniki ne- 

' szmileno vnicsüvaíi z szvojimi teror- 
[ szkimi napádami. Nej szó prebérali 
i med vesznicami i várasamt cérkva- 
mi i solámi. Vsze tou je do dr.a zbo- 
lelo vszaksega francuzsa i je tüdi 
vszaksi szprevido ka nyim szamo j 
nemei lejko pomorejo ország znouvics 
posztaviti gori. nej pa medr.árodr.a 
zsidovszka plutokrácia. stera tiszto

I scsé vsze iundati ka szó nyim nem-; 
ci galántno pri méri nyáli

Kak sztoji Nemskoga országa bojn- 
szka moucs v etom hípi. je tüdi velko 
pítanye. Na konci lanszkoga leta je 
Churchill na 400. Stimsor., amerikan- 
szki bojni miniszter pa na 450 divízij 
saco tou nemsko moucs. Míszlimo. 
ka szó sze nej zmejsalí tej glavácske. 
csi szi pomíszlimo, ka je v prvejsoj 
szvejtovnoj bojni Nemski ország prouti 
vezdásnyoj velkoszti escse mulicski 
bio i je vszeedno 200 divízij meo. 
zdaj szi pa escse moremo zmiszliti 
tüdi na tou. ka vu velkom Neraskom

országi dela 10 millión tühinszki de- 
lavcov nameszto pod orozsjom bo- 
doucsi nemeov.

Po Churchillovom racsüni májo tej 
nasi verni zavézniki na ruszuszkom 
fronti 200 divizij. Od osztányeni di- 
vízij je deszéti tao na Taljanszkom. 
Balkáni i na Szevri. dvádeszétiva tá
la pa po hollandszkoj. belgíjszkoj i 
írancuskoj zemii. Tak je rezerva es
cse 100 divízij, stere nemsko vodi- 
teisztvo zse vise edno leto oumorno 
spara za záhodno odlocsitev. Kakoli 
bi sze godílo na drűgi frontaj. z tóga 
100 divízij sztojécsega serega nika ne 
vzemeio vkraj

Na vzhodnom fronti szó tüdi rezer- 
ve. stere poveksávajo finnéi, baltíski 
i dunajszki národi. Na jügi szó rezer- 
ve bolgárszke. szrbszke i horvacske. 
— racsúna sze pa tüdi na Mihajlo- 
vicsovo vojszko. Na taljanszkom sze 
hitro pomága Grazianova nouva voj- 
szka prouti angolszászam i szó sze 
pri Bolsano jezeri i pri Tiberis vodíni 
dobro v'öszkázali.

\ tak.so formo z vucsecsimi ocsmi 
glédata dvá grozniva serega na zá- 
hodi eden prouti drügomi i nega nik- 
se dvojnoszti ka tüdi tü nebi dála 
nemska moucs szmrten vdárec vrej- 
lim pomagácsom komunistov. Zse sze 
vidi. ka v atlantszko sztejno zozídani 
dalecsnoszécsi stüki i gibka nemska 
aviatika dobro dela i kak zgráblenci 
pripovidávajo. je Csatorna puni mrtvi 
angolszászki szoldákov. stere morszko 
válovje noszi na vsze sztráni. Nem- j 
ska batrivnoszt je pa vu vszákoj me
ri drága, kak pa púzsokrvni angol- 
szászov Na példo pri Cherbourgi je 
v prvoj liniji ravnao napád Marks ar- 
tilleríszki generális, pri steroj priliki 
je tüdi szmrl vzeo gori.

Szovjeti tüdi delajo szvoje napádé, 
veridar pa zaman. Front scséjo na 
Karéliji. Probali szó tüdi szeverozá- 
hodno od Jassi várasa i tüdi pri Kar- 
pátaj Vidi sze. ka szó popunoma 
zlentali i vecs tiszto nikak nemrejo 
doprineszti. kak pred deszetimi mej- 
szecami

Krátki glászi
- KMETJE PAZITE! Od nepri- 

játelszki eroplánov dojzlücsana va- 
ta zagifta zsivino. Opazilo sze je. 
da szó neprijátelszki eropláni dojme- 
taíi k vati jjodobne recsí, od stere je 
zsé vecs zsivin prejslo. Opomínajo 
sze kmetje. da csi kaj táksega náj- 
dejo. naj ne prímajo tou z prousztov 
rokouv. nego z pomocsjouv kákse 
skéri tou vato zakopajo v zemlou.

— Vise pou millión kníg. stere szó 
zsidovszki piszátelje píszali, szó od 
pelali v mlíne za papére mleti.

— Prepovejdana je zapravlivoszt. 
Ka nam naj vszáka moucs szamo 
pomáganyi bojne szlűzsi, je nas kor
mány prepovedao vszakse zapravlíve 
mulatságé, zednim je pa za vsze os- 
tarjáse i lásztnike drűgi lokálov vödao 
sziguren rendelet, ka sze z jesztvinov 
i pítvinov z nájvéksov merov more 
sparati pri vöobszlüzsávanyi gousztov.

— Od Ipari Anyaghivatala je vö- 
dáni rendelet, ka sze pokrivátji cigeo 
vu véksoj meri more delati, da sze 
od bomb porüsene i nazájnaprávlene 
sztreje hitrej pokrijejo.

— Grozna szmrt ednoga deteta 
v pécsi. V Décs vesznici je Horváth 
Sándorova scsejla ozdraviti szvojega 
stirilejtnoga színá od szrbescsice. Szou- 
szidica. Csizmadia Anna je pa toj ta- 
nacsüvala, naj v pécs zaköri i potom 
naj színá v tou vroucso pécs zapré, 
od steroga nyerni szrbescsica miné. 
Mati je bougala szouszedico i sziná 
je v vroucso pécs záprla. Gda ga je 
pa scsela vöpüsztili. je szin zsé mr- 
tev bio. Po operáciji tóga neszrecsno- 
ga deteta szó doktorje szpoznali. da

nyerni je szrcé na telko szlabo pousz - 
talo od velke vrocsine. da je vcsaszi 
mrou. Mater i szouszidico szó zápru.

— Pumpa od biciklina je ekszpk - 
dejrala. Baumhakl István z Bácsa1 
mása sze je z zsenonv peiao prouti 
Szabadki. Med poutjov szta najsía 
pumpo od biciklina, stero je mouzi 
gorivzeo. Ar je pa prevecs blatna bi 
la. jo je on od potácsa koul scsea 
dőli sztepszti. Kak vdári po potácsi 
pumpa ekszplodejra i nyerni vkraj- 
vtrgne rokou, zsena pa mocsne pos- 
ködbe doubila. Obiászt tüdi tou pout 
opomína lüdsztvo. da csi kajkoli náj- 
dejo i gdékoli, naj nikaj ne vzemejo 
gori. nego naj tou glászijo zsandárom

— Sztároga konya je napravo za 
mládoga. Barna Simon z Újvidéki 
je scseo odati konya i je pasos za 
5 lejt posvindlao. Gori szó prisli r.a 
nyegove pesztvijo i je bio oszojem 
na 3 mejszece zápora.

— Noro je zsene na fronti bodou- 
csi mozsouv. Korányi Lajos piszács 
z Debrecena je hodo pohisaj na fronti 
bodoucsi moskov i od tej zsen prosz: 
pake i pejneze za mozsé. stero nyim 
on szám odneszé. Mozsouvje szó pa 
nikaj nej doubili v rouke. záto sz: 
zsene gorzglászile tóga „dobrotnika 
steroga szó zsandárje domá najsli i 
ga szpravili pod klücs.

— Z szekérov je zseni glavou 
prédro. potom pa v sztüdenec szke- 
cső Nagy Mihály kmet pouleg Sopr: - 
na. Zsenszko szó rejsili od szmrti 
moski pa sze je vtoupo.

— Velki vihér je divjao júniusa 
1-ga po nocsi v Sopronnémetiji. Pn 
toj priliki je blíszk vdaro v edno hi- 
so. ki je do tla pogorejla. Tüdi zsivi- 
na je prejsla.

— Mrzlo ga je bilou, záto je krach- 
no. Farray Ferenc vpokojeni piszács 
z Budapesta sze je zavolo bomba:- 
dejranya odszelo na vesznico. Pohis- 
tvo i blágo je pa zavüpao na szou- 
szida. Na tejlovo po nocsi je pa szou- 
szid zacsüo v hisi tóga vpokojenca 
rogátanye, záto je sou i pogíedno 
szkouz okne, ka sto je notri. Vidi ed
noga nepoznanca. ki je rázno blág: 
vküp pakivao. Szouszid vidi. da ja 
tou touvaj. je sou i vsze dveri dojza- 
klücso. potom pa policajom glász? 
ki szó touvaja zgrabili i odegnali na 
policijo. Pri vöposzlüsanyi je pove- 
dao. da néma sztanoványa i vecsét. 
gda sze je zamracsilo, je priso nóta 
v tou hiso i v gangi szi dolilégao. 
Po nocsi gda sze je prebüdo. ga je 
prevecs mrzlo bilou. záto je notri sou 
v lakás i tam dalé szpao. Gda sze 
je pá prebüdo. ga je nej nyalou pri 
méri, ka bi nej szi vzéo káksi „szpo- 
min” z szebom i je tak szi napakiva: 
rázno blágo. — Ali té szpomin nyem> 
zagvüsno dugó nepozáben osztáne

Egy gőzgép (lokomll)
1942. julius 2-án délután 2 órakor önként? i 
árverésen a baftyáníalvai m. kir. téli gazdj- 

sági iskolán eladó. Megtekinthető ott.

Asztalos tanoncnak
jobb házból való fiút felvesz CSÁSZÁR 

! JÓZSEF épület és bútorasztalos. Öriszentvid 
p. Lendvavásárheiy.

Za tislarszkoga Inasa
z bougse hizse decska vzeme gori CSÁSZÁR 
JÓZSEF tislar, Öriszentvid. p. Lendvavásárheiy

Cséplögépgarnitura
, 1922-beli 5 HP E. M. G. sürgősen eladó. — 

Cim a kiadóhivatalban.

Za kovaskoga Inasa
z bougse hizse decska vzeme gori HOLCMAN 

István kovács. Murasziget, p. Belatinc.

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stiván Eraö, Muraszombat.
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Nej z recsmí, nego z djányom
Dcmovinszka lübéznoszt sze dnesz

■ r pokázse z recsmi, nego z djá
rmom. Doj je pretekao csasz rejcsi. 
Ejánya szó potrejbna. stera sze tüdi
- ejdejo. Tü je edna példa :

Nyíregyházi — kak szmo steli z 
r dri novin — je sujszter. ki je poste- 
' vogrin. doszta gucsao od lübéz-
- szti do országa i od sztáliscsa tóga. 
r.1exo je tüdi z djányom poszvedocso. 
!•& riszaoszko nedelo sze je obleko

■ szvétesnyi gvant i odisao na obcsi- 
v.. Gori je poiszkao ednoga visisega 
oíicejra. steromi je povedao szvoje 
-akanenye.

Jász nemrem drügo dati. kak 
o-.o szvoji rouk. Bodite dobri gosz- 
. c üci főhadnagy, szprimite mojo po- 
* udbo: vszáki pétek mo cejli dén 
l - 'ki delao puncsuké za bojnszke

Ciglence z automaticsnim szisztémom, 
stere ne nücajo delavce

• sze ciglence po Nemskom országi.
-re szó itak notrizrihtane z moder

álj.—.; masinami, idejo poszpouloma 
riejk na automaticsni szisztém, gde 
ze cslovecsa moucs komaj nüca. Z 

masinami kopajo. mejszijo i z mcud- 
lam: bijejo cigeo. steri nájprvlé príde 
. szüsilnice. od tisztéé pa v pécs. 

■ lameszto szüsilnic nücajo szüsilne 
tur.ele ali takse gangé, odkec z mo- 

?nov ventiláciov poszüseni szirouvi

□ olincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

í&t Jó magyar

* nem kell cégér
rinom badacsonyi es egyéb balaton- 
—telléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bornag? kereskedőnél — Klsszombat. 

j SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVA IC A '
Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. - Poszlovencso: FL1SZAR JÁNOS .p. ••ucs. e

Román. — III. Tál. . 40

— Vecs nevem moj goszpon — ali tó 
szvéto. Loncsára pripovedávanye sze je 

cek glihalo na nyega ocso i ólogovo 
med Lehotov i Kobolnyikom szpádne.

Tó je zse nika vrédnoga — szkri- 
jyüri i vő vzeme z-bankolárisa edno 

rtóvo pétdeszetko i .Móriéi jo dá govoré- 
:s' vzemte jo za vaso informácijo. Bőg 
z-vami.

Pascso sze je liki jágerszki pesz, csi je 
ízléd obcsüto! Hajda! Zanyóv! Prék je 
szkocso ednoga plotá, da naj kak nájhi- 
tré k-kocsüji príde. Rád bi leto.

Só je, só, ali kak bi na edno minuto 
szánó z-ovkraj lecitara satora pri ednom 
2-togoza szpletenom sztóli, gde je eden
• nigvezá- szlovenszke matice stampe odá
vao, zácsa esteti ednoga versusa redí.

Tóti, ka vám povém ?
je né niksa szkrovnoszt.

Ki vám hüdo zselé, 
vám je na nevarnoszt.

Na ednók pá pred nyim posztáne Móric.
— Naj mi dopüsztíjo, — eresé, — ka 

szem za nyírni bézsao, v-pamet mi je 
prislo, da nyim eden tanács dam.

— Proszim.
— Telko glogovszki lüdi jeszte zdaj 

tű na szenyi, ka pa csi bi vő dáli zbob-

dovice i za deco tej dovic, kak ‘udi 
za familije v boji zgübler.oge ccso.

Té recsí je főhadnagy zvelkim. ve- 
széljom zapíszao.

Telko je vsze i z tóga sz: lejke 
vszáki vogrin példo vzerr.. e is
teni mester je-esesj^ tou povedao. ka 
ka ga je píipttávfló .qo tóga \ idő je 
nájmre. d4<,s?o.cjkügi moski. k: szó 
osztali dorná'^gdrizorali i poszejaii 
nyíva tisztim iamilijam. kém je ocsa r.a 
fronti. Tüdi tej moski szó lem íamili- 
jam nej szamo opravili polszko aeio. 
nego tüdi domá szó nyim pomágah 
pri deli, ár szó znali. de v tej csaszaj 
sze nemrejo dobiti delavci. ! tak szó 
pomágali tisztim, ki brár.ijo r.asc zsiv- 
lenye i bougso bodoucsr.osz* * iám. za 
Karpátami.

Tá példa naj nam boce vszigcár 
pred ocsmi i jo naszlecüfmc 

cigeo pride nikak sz pomocsjouv ma- 
sinov po elevátori v pécs. Zsezsgári 
cigeo tüdi masíni szkládaro v pravil- 
ne küpe i nakládajo vu vagoune ali 
vozécse obracsáje. V taksi auloma- 
ticsni ciglencaj. gde sze cslovik sza
mo za pazko masíncv nüca. ide deio 
naprej cejli dén prejk 24 vér.

Ka pa znamenüje v prakszi té au
tomaticsni szisztém? Tou. ka cigien- 
ce, stere szó doszejgamao z moder- 
nimi masinami na leto itak 12 millión 
falátov cigla posztavile vő. sze tou 
zdaj z automaticsnim szisztémom 
zvisa na 50 millionov.

NA SZMRT JE BIO OSZOJEN1 
EDEN Z1DÁR, ÁR JE NA CSARNO 
ODÁVAO Z ERODROMA BLÁGO

Szoldacska birovija v Budapest: je 
preminoucsi pétek na szmrt oszoudila 
Gábor Dezsőja zidárszkoga palera. ár 
je z pomocsjouv szvojega máiszira z 
ednoga erodroma lifrao vszefelé zse- 
lezje i cement, stero je potom na csar- 
no odávao. Tou zlifrano zselezje i 
cement je tak velko. da sze r.edá tak 
hitro notriszpraviti i za tóga volo sze

nyariti plemeniti goszpon — nevem, csi 
szem ji prav titolálivao ?

— Jáko obilno — odgovorí fiskális.
— Dobro bi bitó vő zbobnyariti, ka 

ki kaj zná od one pred vecs létmi dezsd- 
zsévnice, naj sze zglászi. ár nájem dob:. 
Dober sztojim, da za edno vöro do zse 
sztálne dátke meli, v-táksoj má'oj vészi 
vsze znájo.

Tó je nepotrébno, ár sze szám iá pe- 
lam v-Glogovo z etov potjóv. Ali záto 
vám zahválim na dobróti.

— Proszim, jász zahválim. Za sztino 
szó me po grofoszkom obdarúvali za 
táksi máli szlüzs Szkoron me e szram. 
Pétdeszét rajnski! Za eden rajnski bi nyim 
tüdi vsze povedao.

Fiskális sze je zaszméhao.
— Jász bi pa escse jezerko né milűvao 

goszpon Móric.
Hitro sze je povrno kre na szívó po- 

fárbanoga Schramer hranta, pri sterom szó 
kackiáske i zelevnyikászke odávkinye trzsi- 
le na konec szklajene lükove vence itv. 
gde je z-véksega tála meszto pénez z na- 
turiálni prememb slo trstvo. Móric je bro- 
décs glédao za nyim tak dugó, kak dugó ga 
je li vido. „Jezerko bi escse dao szi ie bro- 
do i z giavóv szem tá gibao te só próti kra- 
vi, stero je od lesticskoga Krzlinára küpo. 

cLo tud: zavlecsé. Oszojeni szó es- 
.se o;’; Giei Miklós májszter na do- 
szmr’nc vouzo. ár je pomágao pale- 
ri rr: tóm kseíti; potom Grünfeld Sán
dor zsidóvá na 12 lejt, Mauthner Ar
túr zsidóvá na 8 iejt i Mauthner Fe
renc zsidóvá na 2 leti zápora, ár szó 
t: u blágo küpüvali od palera. Palera 
szó escse tiszti dén na tóm erodro- 
rr.i cbeszili.

Kajenye zsenszkam bole 
skoudi, kak pa moskam 
Po r.ájnovejsem preiszkávanyi szó 

proíeszorje dognali. da esi dim od 
cigaretlina ne pozsrémo. té szamo 5 
procentov nikotina osztáne v csloveki. 
Csi pa malo bole potégnemo v szé
be dim pa zsé 75 procentov nikotina 
mámo v szebi. Csi pa sto mocsno v 
szébe potégne dim. pa 95 procentov 
nikotina potégne v szébe. Szrecsa, ka 
lé vnougi csemér sze zsé prvlé ráz
nád: i té csemér ne osztáne v tejli. 
ár bi sze ovacsi v krátkom csaszi za- 
giftali. Vnouge preiszkáve dnesz zsé 
aszno szvedocsijo. da kajenye za 

zser.szke je bole skodlivo. kak pa za 
mcske. Csi bi sze zsenszke odvadile 
kajenya. bi koncsi moskom nej trbe- 
ro sztrádati, ár za zsenszke je prvics 
skodlivo, drügics pa nisterna zsenszka 
vecs pokadí, kak pa eden moski. 
Zátc vkraj z kajenyom od zsenszek !

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

HOFHERR — SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE

Sztrouve kouxse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsmovke. tora, veverce, 
.iázbeca, domácsega i divjoga závca, liszice, vidre rtd.) kak 
tüdi vszakso dlako kupim po nájvisisoj ce.ini.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.
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NAVÜHNICA.
Oc Schramek hrama zócsi pósven bo- 

dócsc ostaríje na odpréti obiok sze je vei- 
ko razveszeljávanye csülo. Ali pa bole z- 
gosztilnice. ár szó jo Bábaszéka sztan- 
csa-je tak meli segó zvati, zametávajócsi 
vesznie z-prószti borojesni vek vküp zvé- 
zani cajgar — ár je tü arisztokrátni. z tén- 
koga hoblicsnoga zafrkocsenoga szkálja 
naprávleni bio gori povéseni i plahotao 
z-cséla ostaríje, glaszécsi, ka sze tü vsza 
dóira ..dnesz za péneze, viitro pa brez 
pénez" dobijo. Piti i jeszti je prebráno 
(no esi je pítvina okrsztsena, jeszti pa, da 
sze na szilo szprávla, napő sziróvo i csi 
je bar nesziáno dónk prevecs oszoleno.) 
Dalecs sze je csülo pelsőcki cigányov cíz- 
nenye Nálezsne szlovácske sznehé v „ko- 
lobár" zaszükanimi vlaszámi, z-segavimi 
pocii:, z-steri kre vüh edna-edna scsipka 
viszi scsapinátoga zrásza devojke v-küe 
szpletenimi erdécsinti pantlikami na öblö
ké notri nasztregávajo i na nisterne po- 
dezsigaiőcse nóte plészati zacsnejo odzvü- 
na ostaríje, na ceszti.

Ali nálezsnoszt je od nóte bole zmozs- 
nésa. Na ednók henyajo z-pleszom, ár od 
vnozsine szprevájajócsi Fiala János varas
ki hajdúk sze priblizsáva, neszécsi na si- 
nyeki velki bobén. Sztáne i zácso bobnyariti.

No dönok, ka znamenitoga sze je zgó- 
dilo r Mogócse szó Mravocsácsojce mládi 
zsíbki zablódili z-pasé?

Deszét ji na ednók píta Fiala Janosa, 
ka sze je zgódilo, ali on za vesz szvét

Obramba prouti tocsi
Znáno je. da tócsa tak nasztán? 

csi je zrák prevecs mrzeo i dezsdzs 
V tóm primejri kaplice dezsdzsa zmrz- 
nejo, stere potom v forrni oreja 
plejo na zemlou, gdé doszta kvára 
naprávijo. V Nemcsiji szó zde: C 
najsli rakete prouti tocsi. Té rak-?^ 
gda je vösztrlijo. v zráki ekszpóde 
rajo i dalecs naokouli tákso vrocsír.c 
dájo. od stere sze té zmrzsnyene ka
plice otopijo i na zemlou sz: ádne 
meszto tocse dezsdzs. Tá vör.áidra 
je jáko hasznovita poszebno za >ze- 
verne kráje. Tüdi v drügi krájsj de 
na velki haszek i z tem rest lüdsztvo 
vnouge bojaznoszti pred focsouv k: 
je vnougim zsé nej szamo doszta kvá
ra naprávila. nego tüdi szmrtno re- 
szrecso szprávila.

Borvásárlók figyelem I
Ha tisztán kezelt jó bort akar venni. tc-c_ 
CSONT ALA L1PÓT bor és mindennemű- 
italok közvetítőjéhez, Zalaegerszesr. Öle. 4

Eladó
, 923 és 916 beli 44 P Hofher magánjár: k 92-
1 beli Máv huzatos. 900 m/m Hofher cséplő es 
' magánjáró felszerelés. - CZA1NKŐ LAJC;

Oriszentpéter
Oda sze

923 i 916-ti 44 P Hofher pécsi, kak tü?.: 9' 
m/m Hofher mlatca i pécsi potrejbseve. —

CZAINKŐ LAJOS. Öröszentpéte-

neovádi, nescse z-lamp vö vzéti lep': go- 
récso „Zapekacsko" (csrepnyeno pír :. ?:•_ 
ro sziováki da jo nakladéjo v-praicc má- 
jo segó pokopati i da je en csasz tam 
zakopana bíla, li vzemejo vö i zicss' ■ 
kaditi) i zvöntoga je nateiiko zr.véden 
cslovek, ka szlüzsbenoga dela nikem: r.e-

1 ovádi poszebno.
Prvle tak zbobnyari versus i li potom 

kricsí z-viszikim glászom, z-bobnyá pali-
i coma gesztikulálivajócsi:

„Na znánye sze dá, koga sze desztája, 
ka je edna zláta navühnica zeléni drági 
kamen majócsa zgüblena od cigién c do 
cérkvi peiajócsoj ceszti. Posteni ná:d:tel. 
sto jo vu varasko hizso prineszé, pesten, 
nájem dobi".

í Gyuri je tüdi sztano na edno r” " j:.
1 poszlühsao je na glász dánye i szenei*  ■■ 
sze je poszlühsajócsi zsenszek i d?-. n 
gues, ka szó nyim naraszli zobjé.

No jász bi je bogme nebi d ?. na- 
záj, csi bi jo naisla.

Zláto igló bi dala zsnyé napra. : 
vu viaszé, právi ta drüga.

— Zgledni sze na méné oh Bozse ~ • 
je, próti nébi glédavsa — právi ta rítta

Ne glédaj na nébo nimaka, csi jo scsés 
náidti, nego na zemló,— jo opomína ta strta.

Ali tó je sors tak zravnao, ka jo rókák 
táksi náide, ki jo je rávno né naméno 
náidti I tó je Wibra Gyuri bio. Komaj 
nisterni sztopáj je sztöpo i várao ie. ka 
sze nyerni szmejé edno málo szívó okó 
tam vö z-práha, liki edno grajhovo zrno.

(Dalé.)
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