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Honvédnap
A fegyveres harcos és a munka 

májának összeiorrottságát. bajtársi 
-zekémét és kölcsönös megbecsülését 
-nepeltük junius 28-án. a honvéd- 
s.on, Talán sohasem volt még olyan 

■ e1,. tartalmú, olyan sorsot formáló ez 
í.z ünnep, mint napjainkban, amikor 
z építő szellem és a kizsákmányo- 
-s gigászi összecsapásának döntő 
kdeiméhez érkeztünk el. A sorsunk. 

.-. evőnk, gyermekeink sorsa dől el
• nvédeink helytállásán.

Nekünk ebben a háborúban egyet- 
?• reménységünk van: a magyar 

nvéd keménysége, kitartása és ha- 
ziíisága. Nos és az. hogy ez a kitűnő 
- -.véd teljes bajtársi és keresztényi j 
zyetértésben hatalmas német szövet-
- zésünkkel, fel fogja tartóztatni az 

i-rópát fenyegető szovjet-hullámot.
zen ezért az erőfeszítésnek, de a 
-gbecsülésnek is minden önkéntes 
m ániását le kell tennünk a magyar 
-véd lábai elé. Gondoskodni róla, 
gy bírhassa a fáradalmakat. Meg- 

<j- neki a legjobb felszerelést. Gon- 
■ zni itthonhagyott családját. Biztosi-

- a frontról hazatérő katona jövő-
i hogy megérezhesse. hogy ezúttal 
ém az lesz erőfeszítéseinek vége, 

.-.t ami lett 1918-ban. Meg kell érez- 
t-’.ti a fronton küzdő honvéddel, hogy 

-.aza a jövő érdekében történik a 
-.vgy nemzetiszocialista átalakulás, 

-rt ez az ország olyan közszellemet, 
a- kormányzást akar létrehozni, 

-mely nemcsak látszatra csinál hadi- 
r -.dozást. han°m az egész magyar 
r. zaasági életet olyanra akarja át- 
i zrni. hogy abban boldogulást talál- 

a?son mindenki, aki dolgozni tud és 
sí Akinek a munkaképességét pe- 

g elveszi a háború, annak megél-
- és családjának jövőjéről gon- 
-■ - • djék az a társadalom, amelyet
* ". -sztül-kasul átfűtött az a tudat, hogy 
■■ r.denét, amije megmaradt, a hon-
écnek köszönheti.
rerró szeretettel fordulunk a hon- 

tenapon és mindenkor a magyar i 
“védség. soraiban pedig a muravi- 

bajtársak felé. Hálás szivvei gon- 
□ : unk vend származású katonáinkra 
’s asik ma magyar honvéd ruhában. 
~ íz. ar honvéd szivvei harcolnak azért 

Magyarországért, amelyben ma- 
f vagy vend anyanyelvű magyar 
'~-e-r egyformán meg fogja találni 

:ani hősies küzdelmének jutalmát.
■ orró szeretettel fordulunk honvéd-

i ' " a Muraszombatiban áliomáso- 
-■ "atárvadászaink felé, ezek felé a 

fegyelmezett, nótás-keavü ka- 
"ak felé, akiknek a megpillantása 

'Z’o.nságérzetet ad valamennyiünk 
'-ó’iára. Büszkék vagyunk rájuk és 
Megbecsülésünk valamennyi jelét érez
ríjuk velük. Ók képviselik ma Mura
szombatban a magyar honvédséget 

mindazt a szeretet, amit honvéd- 
stT-nk iránt érzük, ma nekik kell ta- 
:-'Ztainiok. Egyenruhás és polgári 
Juhás honvéd, a csaták hőse és a 
" U"-:a harcosa nálunk is bajtársi 
egyetértésben a közös cél, a boido- 
gabt Magyarország felé

Az az egység, amiről ma annyit beszélnek, rajtad 
fordul mea minden egyes magyar testvérem — 

mondotta Bárdossy László hatalmas szombathelyi programbeszédében
Bárdossy László -.y. rre.--.ck. Vas

vármegye nagy szülötte -r.mcathelyi
választókerület országgy„;ér e; selőiének
kérlek fel. az elmúlt vasér" r ? Síi moethelyen 
és Kőszegen két hatalmi- te-;' tér. elölte 
meg a nemzeti egység pre- --.ma:. Országos 
jelentőségű politikái e-err.e y .' Bárdossy 
nagyszerű programmac.a- - r. elvet kellőké
pen dokumentált az is. hegy az összes
magyar pártok képviselte’ ék ■ .-.l r.ai. Részt 
vett a programmbeszeoe- •-. Lír.cvay Ván
dor. a muraszombati c.jasztc kerület és 
dr. Országh Pál. az alsóié-.c. ■ a, i. -ztókerü- 
let országgyűlési képvise e .-.

A szombathelyi orr grar. v : e- • c eiett me
legen üdvözölték Barc:--. csak
percekig tartó, tüntetőé- me » . .és után 
kezdhette meg beszédét.

Bárdossy László mir.ee • kegyeletésen
megemlékezett elődére Gyulára.,
maid megköszönte a féléé c bizalmat.
Rámutatott azutáa arra. r. e . m.rrer nemze
déknek megvannak sa.íóf -el< :<if. ks köteles
séffel. amelyekből a m. -e- -c- jrk.nek bő
ven mérlek. Életünk . -yen állomá

Nem maradhattunk ki a háborúból
Bárdossy ■ szavi l-

kal megrendítő kepe: teste’ s. e—'.:iág- 
háború. majd az azt ke e ht. -ftcfel évtized 
európai káoszáról, a bennünfec éri Igazság
talan szenvedésekről. a gy . .- erc-zakcsko- 
dásának kudarcáról - re ~ - khálcként
szövött biztonsági szer/ — ■ - •- -.melyeknek 
nyomán Európa könny:: z-.- sén: hul
lott volna u pánszláv b< se.’.z—elé. ha az 
európai szellemű térén- - ere .. -- : .ic akaratú 
nacionalizmus nem ebred !e ke .< időben 
Németországban es Itáliába-., ,--rv erek tép
ték meg Eu'ópa testét ezért — — a. felsza
badító. megváltó harcba- a- ' idegen 
befolyás, a káosz, az anarch . es bolseviz- 
mus ellen — Európának ’<■ n és asban 
kell újjászületnie. hogy s >s .
sorakozó független és c-.t ' -. r.n-.ck együt
tese lehessen, amely -a e. -- -re. re.-- .élt a 
közös európai érdekeket .- -z: oc..'a s igy
tudja biztosítani a nagv .aj;- gazdaság 
termelési problémák erecme-ye- megoldását.

Bárdossy László ez . ■ • -
dés közben szögezte ie. hegy - magyarság 
helyzeté! és feladatát tréler serÁ:: -em kell 
emlékeztetni arra, hogy a r.ékf látumok rend
szerével minket semmiztek k. ler obban, ben
nünket akartak guzsbakotn.. - hc-gv a jövő 
Európájában csak akkor b.; c - :na:jr.n ma
gunknak méltó helyet, ha ebbe- a háborúban 
becsülettel helyfállunk. ú.ib ' .erünkkel vált
juk meg jogunkat egy jobb életre.

— Csak néhány gyáva r- néhány áruló 
hihette, hogy éppen u mww súg maradha
tott volna ki ebből a hábc:':' az a Magyar
ország. amelyet Mussolini a. ?t-‘.Sas háború 
nagy megrablott.iának. rr.v. -;.tc sztottjának 
nevezett. Csak néhány gyári. néhány áruló 
hihette, hogy egy elképzel: é semlegesség 
tolvajlépcsőjén elosonhatunk . veszedelmek 
elől. Csak a balgák és r íné.anok hihették, 
hogy a magyarság kivonh ' r maga! annak a 
földrajzi helyzetnek a k< ve r.ezményei alól, 
amely mindig megszabta elf.Linket ezen a föl
dön Az a nemzet, ameiy meri erejét
kockáztatni, amikor létéi! a" -zó. eleve 
lemond arról, hogy számoljanak . e e s azt a 
hitet és önbizalmat veti e “agát"!, amely 
nélkül nem lehet élni.

A magyarság megértette 
feladatát

— Ma valóban létünkről mégpedig nem 
egyedül állami életünkről, de ".et. megmara
dásunkról van szó. A halára."kor leselkedő 
elszánt ellenség nem e épednek írev holmi 
hfc’arváltoztatássa). A bolsevista lánsőiav im
perializmus nem a határ- -.t-k k kitt- e-z — e-

sán egy-egy feladat áll s a kérdés mindig az. 
felismertük-e kellő időben ezt a feladatot.

, Honfoglalás utáni első századunkban további 
életünk azon fordult meg. hogy a keresztény
séf Felvételével bele tudtunk kapcsolódni Eu
rópa akkori rendjébe. A XVI század tragikus 
európai fordulóján az volt a feladatunk, hogy 
helylálljunk s méginkább. hogy egységün
ket megőrizzük az ozmáni hóditóerővel .szem
ben. Majd mikor erre a feladatra gyengének 
bizonyultunk, azon fordult meg további éle
tünk. vájjon át tudjuk-e menteni nemzeti éle
tünk eszményeit a magyar államiság utolsó

■ fellegvárába. Erdélybe s képesek vagyunk-e 
új életformái kialakítani, annyierőt felhalmozni, 
amennyi az. elvesztett egység visszaszerzésé-

I hez szükséges Száz évvel ezelőtt, az eleröt- 
lenedett hatalmi keretekből kibontakozó nem
zeti egységek korában az a harccal és súlyos 
áldozatokkal vállat meggyőződés segített át 
bennünket minden bajon és nehézségen, hogy 
a független és önálló nemzeti életre nemcsak 
vitathatatlan jogunk van. de az önálló állam 
belső berendezésének igazságos és életképes 
feltételeit meg is tudjuk teremteni mindenki 
számára ebben az országban.

ben. hanem a Moszkvának alávetett u.iabb és 
újabb szovjet egységek alakításában látja céi- 

L jainak megvalósítását. Az. az életforma, ame
lyet Moszkva kényszerítene ránk itt a Kárpát
medencében. a magyarság számára nem vol- 

I za más. min! halál és szégyenletes pusztulás 
. A mi nemzedékünk számára tehát nincsen 
' választás.

— De hiszem, vallom és hirdetem, hogy 
a magyarság megértette azt a feladatot, amely 
elé sorsa állította. Hiszem, vallom és hirdetem, 
hogy diadalmason lógja megállni azt a harcot, 
amelyből nem is akarta kivonni magát soha. 
Hiszem, vallom és hirdetem, hogy áldozata
inak eredménye nem fog elmaradni.

Az egység szivekben és 
lelkekben él

Csak a lélekben, szándékokban, érzé
sekben egységes nemzet adhatja igazán ere
iének teliéi. Mi az. amire szükségünk van ? 
A nemzet egységére. A nemzet egysége és 
a politikusok egysége két különböző dolog. 
A politikusok néha a legjobb akarattal is el
tévesztik a mértéket. Tiszteletre méltó meg
győződésük elvi alapjáról az egység megte
remtésének feltételeit fontosabbnak láthatják, 
mint magát az. egységet. A politikusok azt 
hihetik, hogy az egységet formulákban talál
hatják meg. A nemzet tudja, hogy az. egység 
a szivekben és lélekben él — csak fel kell 
ébreszteni és tudatossá kell tenni. A nemzet 
tudja, hogy az egység egymás kölcsönös meg
becsülésében és abban a munkakészségben 
él. amely lelkesen, de ugyanakkor józanul 
mindig csak azt nézi, ami valóban szükséges. 
A nemzet egysége nem sandít kétfelé, nem 
keres sem érvényesülést, sem mást, de meg 
akarja találni és meg akarja tartani önmagát.

— Ezért had mondjam meg nyíltan, hogy 
az az egység, amiről ma annyit beszélnek, 
rajiad fordul meg. minden egyes magyar test
vérem 1 Rajtad — és azon, hogy meg tudod-e 
érteni, hogy a nemzet rendje, a katona lelki 
ereje, a termelés biztonsága és nyugalma ma 
sokkal fontosabb, mint a pártok akármilyen 

j töszándékú. akármilyen nemes indulatú versen- 
' gése. hogy az olyan versengésről ne is beszél

jek. amit nem jószándék és nem nemes indu
lat vezet. Az egység rajtad fordul meg. ma
gyar lestvérem és azon, hogy hagyod-e ma
gad bárki által is pártok harcába — egyéb
ként tiszteletreméltó elvek ellentébébe — 
belevonni.

— Ha házam fedelét tűz fenyegeti, nem le
het azon perlekedni, ki üljön az asztalfőn és 
milyen abrosszal terítsünk. Ma az országban 
nincsen senki, akinek erkölcsi ioga volna arra. 

hogy a maga kisebb vagy nagyobb közössé
gében kizárólag a maga elgondolásait erősza
kolja. Ellenben mindenkinek egyformán köte
lessége. hogy minden kérdésben, legyen az 
tárgyi vagy személyi jellegű, elfogulatlanul a 
legjobb megoldási keresse és segítse. Ma új 
gondolatok, új eszmék megvalósítása a cél. 
Nincsen vfsszásabb annál, mint ha új eszmé
nyeink megvalósítását régi — s valljuk be: 

I méltatlanná váll — politikai módszerekkel ker- 
| get.iük. Ma nincsen idő vitára. Me redek szélén 
i járunk, minden lépésünkre vigyáznunk keli.

Mindegyikünk erejére, mindegyikünk fegyel- 
; mére szükségünk van. Ma senki sem követe- 

lödzhet, de íásult és közömbös sem lehet senki. 
Ha minden faluban, minden városban 

I összefognak azok, akik valóban jót akarnak.
— mondotla azután Bárdossy László — akkor 
a nemzet egységéről nem kellene többet beszél
nünk. Hol van az a politikus, aki ehhez az 
egységhez nem alkalmazkodnék7 Ha mégis 

. akadna ilyen, arról elmondhatnék, hogy a 
nemzetnek nincs rá szüksége.

A jóakaratúak bátor és cselekvő összeíogá- 
i sáról szólva Bárdossy László Széchenyi taní

tását idézte: „Sokat tenni és keveset látszani. 
legfőbbe1 áldozni és legkisebb köszönetét sem 
várni." A lelkes buzgolkodóes a kedvetlenek 
egyaránt eszükbe véshetnék, hogy’ nem a sze
mélyükre van szükség, de munkájukat ők 
sem lagadhatiák meg.

Megteremtjük azt az államot,
amelyről a magyarság 

álmodozik
Minden küzdelem készülődés a jövőre. Ha 

az egész magyarság érdekeit tartjuk szem 
előtt, a magyarságot összekötő erőket s nem 
az ellentétekéi ne /ük. akkor nem lesz nehéz 
megteremteni az idegen lelkiség romboló ha
tásától megszabadított Magyarországon azt az 
államot, amelyről álmodozik: a sokgyerme
kes magyar falvak, a jól megművelt földek, 
a termő kertgaz.daságok. a virágzó városok, 
az emberséges életet biztosító ipartelepek Ma
gyarországát, a dolgos, becsületes, kiegyen*  
súlyozott, kifelé szilárd, befelé megbékélt ma
gyarok államát. Ebben az országban az élet 
nem lesz, pompázatos és nem lesz tékozló, 
de a becsület és a egyszerűség mindennél 
ésesebb méltósága díszíti majd. Ilyen Magyar
országot akarunk és Isten segítségével ilyen 
Magyarországot fogunk teremteni !

Nagyszabású beszéde befejeztével az egy
begyűltek hosszan, szűnni nem akaró ünnep
lésben részesítették képviselőjelöltjüket.
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Nagy területeket öntött 
el a Mura r

Nagykanizsáról jelentik: Az esőzésr 
következtében a Mura annyira meg
áradt, hogy’ kilépett medréből és nagyi 
területeket öntött el. Muraszentmárton 
községben és az egész környék terű-1 
létén több, mint ezer hold víz alatt1' 
áll. A víz még emelkedőben van. Mu- 
raszerdahelv területén is nagy károkat- 
okozoft az ár. A Mura másik oidalán‘1 
Petesháza község majdnem teljesen'1 
víz ala került és több más muramentP 
községet is elöntött az árvíz. II’

A nagykanizsai jelentéshez hozzá-w. 
füzzük. hogy a Muravidék községeit! 
most mar nem fenyegeti áradás. Aw 
viza muravidéki szakaszon mindenütt'' 
visszahúzódott medrébe. ü

A műit heti áradás nálunk is káro-f 
kát okozott. A károk mecé’lapitásí 
folyamatban van.



Igazságot kérünk Gyümölcs- és zöldségtartósitó tanfolyam lesz 
Muraszombatban

Muraszombat nagyközség népmű
velési Bizottságának kérelme folytán 
a íöldmivelési minisztérium egy három
hetes gyümölcs és zöldségtartósitó tan
folyamot rendez Muraszombatban a . 
Nádai-féle zsidóház földszinti termei- 

] ben. A tanfolyamnak az acélja, hogy 
, a háziasszonyok és lányok a gyümölcs

félék befőzését, lekvárok és dzsemek, 
továbbá mindennemű zö'dségfélékm k 

i telire való szakszerű konzerválását 
megismerjék. Nagy jelentősége van a 
tanfolyamnak egyrészt azért, mert a 
mai cukorszegény világban a házi
asszonyok a befőzés idején nem sze- 

h tik be a hozzá szükséges cukor-

A kerületi labdarugóoajnoksag utol
só akkordjaként egy tárgyalásra nem 
került óvás ügye foglalkoztatja élén
ken Muraszombat sportközönséget. Az 
óvás sorsa tényleg döntő fontosságú. 
hiszen a bajnokság kérdése fordul 
meg rajta. Minden sportügy a szív
ügyem is egyben, óvási kérdésekkel 
mégsem foglalkoztam sohasem. Azt 
táróim, a labdarugó szövetségek sza
bályain ik magyarázata nem újságírói 
feladat. Ezúttal azonban el kell tér
nem szokásomtól, mert ebben az eset
ben a sportszellem tisztaságáról, vagy 
tisztatalanságáról győzi meg a csen
dé- szemlélőt az ügyben hozandó vég
ső döntés. A sportszellem tisztaságáé’! 
pedig minden sportembernek köteles 
sége szavát hallatnia.

A kerületi I. osztály szombathelyi 
csoportjának bajnoki címéért nagy 
párharc fejlődött ki az idén a zala- ] 
egerszegi MOVE SE és a Mura SE 
között. A hajrában a MOVE ZSE-nek 
kedvezett a szerencse és úgy látszott. ; 
hogy több ponttal előzi meg a Murát. 
Az utolsó mérkőzések előtt azonban 
kiderült, hogy a zalaegerszegi csapat 
a abdarugó szövetség szabályai értel
mében az SVSE II.. a Tapolca SEés 
az SZFC II. csapatai ellen jogosulat
lanul szerepeltette Németh László nevű 
ját ‘kosát. Az SVSE II megóvta ezért 
a MOVE ZSE ellen elveszített mérkő
zését. A szabályok értein ob ’n tárgya
lásra került a sor és a határozat 
ugyancsak a szabályok értelmében 
nem is lehetett más. mint hogx a 
mérkőzés 2 bajnoki pontját az SVSE 
II. javára írták A Tapolca szintén 
vereséget szenvedett a MOVE ZSE- 
től, az óvást azonban elmulasztotta. 
Az SZFC II. óvott ugyan, az óvási 
dijat azonban nem küldte meg a kerü
letnek. Ezért az óvást nem tárgyalták.

Mindeddig rendben van az ügy, 
részrehajlást az elintézésnél senki sem 
állapíthat meg. Nemcsak az SZFC óvta 
azonban meg a Move ellen elveszített 
mérkőzését, hanem ezt a mérkőzést 
megóvta a Mura is. Mint érdekelt 
csapatnak erre feltétlenül joga volt. A 
Mura az óvási díjról sem feledkezett 
meg. mert a muraszombati óvás ko
moly szándékból fakadt. . .

Időben elment az óvás, időben el
ment a kerülethez a 20 P óvási dij. 
a Mura SE tehát jogosan várhatta, 
hogy óvásának helyt adnak, és a dön
tés az lesz, hogy a MOVE ZSE-nek 
az SZFC-től szerzett két bajnoki pont
ját a zalaegerszegi csapattól elveszik 
és az SZFC javára írják. Az óvás 
tárgyalása esetén a kerület mást nem 
is tehetett volna, ha a saját szabályait 
nem akarja megcsufolni és megszegni. 
Ebben az esetben pedig a MOVE 
ZSE-nek és a Murának egyforma lett 
volna a pontszáma és a muraszom
bati csapat jobb gólaránya a Mura 
bajnokságát jelentette volna!

Nem igy történt azonban. A Mura 
SE óvását nem tárgyalták le azzal a 
megokolással. hogy a Mura 20 Póvási 
dijat küldött be, holott 30 P óvási 
dijat kellett volna beküldenie. Eny
hén szólva, meglepte Muraszombat 
sporttársadalmát ez az eljárás, amit 
nem minősíthetünk sehogyan sem 
jóhiszemünek. Ug anis az óvási dij 
mindezideig 20 P volt. Arról, hogy 
azt 30 P-re emelték volna, mindeddig 
nem olvastunk a kerület hivatalos 
közlönyében. Tehát még ha tényleg 
el is emelték volna az óvási dijat. ' 
ízt a Mura nem vehette tudomásul. 
nert egy szabály vsak a kihirdetése 
jtán lehet kötelező.

A Mura eljárását, amivel 20 P óvá
si dijat küldött be. feltétlenül szabá- 
yosnak kell elismernünk, tehát az 
>vás tárgy alásának meg kellett volna 
örténnie. A Murát igy jogtalanság 
•rte. ami ellen tudomásunk szerint

i

tiltakozik, ami ellen tiltakoznia is ke..> 
. ha nem akarja elveszíteni Muraszom
bat sporttársadalmának támogatásai.

Az óvás ie nem tárgyalását még 
abban az. esetben sem ismerhetnénk 
el sportszerűnek, ha tényleg 30 P 
lenne az óvási dij. illetve az óvási 
dij felemelését szabály osan kihirdették 
volna. Az ügyet intéző személynek 

i ugyanis lett volna ideje arra, ho-ry a 
Murát felszólítsa a 10 P hiány pótlá
sárai vagy a Mura foiyószámlájár >i 
átírjon 11) pengőt az óvási összeg ki
egészítésére. Azt tudhatta ugyanis, 
hogy a Murának komoly’ szándéka 
van az óvással és annak tárgyalását 
nem lett volna szabad egy könnyen 
helyrehozható mulasztás kih' sználásá- 
vai megakadályoznia — he tiszta sport
szellemet vallhat a magáénak.

Igen, ha tiszta sportszellemet vall
hat a magáénak! Itt azonban valami 
— enyhén szólva — gyanús lehet a i 
becsületesen gondolkozó sportember 
számára. Aggodalommal nézzük az 
eljárás módját, nagy aggodalomma . 
mert nemcsak a Mura bajnokságát 
féltjük miatta, hanem féltjük azt a 
hitet, amit a sportfórumok tárgyilagos
ságában és a minden csapat iránt 
egyformán megnyilvánuló jóindulatá
ban vetettünk.

E nélkül nem érdemes sporttal fog
lalkozni. Ha nem tapasztalunk tárgy i
lagosságot. akkor a tárgyilagos elbá
nást kiharcoljuk. Nem vagyok híve 
annak hogy egy csapat zöldasztalr.ál 
nyerjen bajnokságot. Ámde annak 
mégkevésbbé lehetek híve, hogy egy 
csapat szabálytalanságokkal előnyt 
szerezve nyerjen bajnokságot. A szö
vetségnek jobban kell tudnia, mint 
nekem, hogy miért veszik el attól a 
csapattól a bajnoki pontokat, amely ik 
jogosulatlan játékost szerepeltet. Le
het. hogy jó ez a szabály, lehet hogy 
nem jó. Mindegy. Tény az. hogy a 
Mura SE-t kötelezi Úgy látszik, a 
MOVE ZSE-t a mostani esetben csak I 
papíron kötelezi. Ha pedig ez igy van. 
akkor ny ugodtan merem ajánlani a 
Mura SE vezetőinek, hogy a legkö
zelebbi fontos mérkőzése előtt szere
peltessen egy-két kitűnő játékost akár 
szabály ellenesen is. Ha vészit, úgy
sem óv senki, ha meg győz, akkor 
úgyis gondoskodik róla a kerület, hogy 
a szabálysértésből ne legyen baj .

Hogy aztán ez hasznara válnék a 
sport tisztaságának ? Azt nem hinném. 
A mostani eset azonban precedenst 
szolgáltat az ilyesmire . ..

A cinikus magatartással azonban 
nem használhatunk a magyar sport 
ügyének, amely minden helyi érdek
nél előbbre való. Ezért felszólítjuk a 
Mura SE-t. kövessen el mindent, hogy 
a mostani szabálysértés ne nyerhes
sen szentesítést. Fellebbezzen, ha kell 
menjen el a legmagasabb fórumip 
kötelessége ez és mi. . ............
ellenére bízunk a magyar sportszel-
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— Értesítés. Értesítem ügyfeleimet, 
hegy le szere, tem és ügyvédi n. ükö
dé se vet isme: megkezdtem. Dr.Vlaj 

\Aurasz >mbat Brumen 
Józset-ie ? 'őz

— A muraszombati MÁVAUT ki- 
r-.-r.de.tség ' ra.am ismét több kocsi 
közlekedik A irgalom megindult azo
kon a vor.a.aAon is. amelyeken azt 
gumi.-.iáry miatt meg kellett nemrégi
ben szentet' Az autóbuszmenetrend- 
: A te.'.-. -.. ad a MÁVAUT ki- 
r*  ” i ‘ j

I

— Nagyszerűen sikerült a mura
szombati leventék tábortüze. A mu- 
raszomba*'  .-ve.' teítjuság nagy érdek- 
'.ódéssc. résért tábortüzet rendezett 

j kedder este a leventegyakorlótéren. 
A .everteitj.„-ság -gyes és tehetsége
sen •" ■' számai mindenkinek tet
szettek

— Muraszombatban szerepelnek 
julius 4-er. kedden a székesfehérvá-1 

rögösek .A :-zöscsoport szép mű-i 
sora megellem.;, hogy mindenki meg
nézze A regösök előadása este fél 
S órakor, kezdődik a kis leventeoft- 
honbar.

— Mártonhelyi ifjúság magyar] 
színdarabot ad elő Muraszombat
ban. A m.áttor.neíyi levente ifjúság 
julius '. -ér szombaton este ’/g 8 órai 
kezdette! a ..Be’z ír Bandi" cimü há- 
romtea írásos népszínművet adja elő 
a muraszombatig Levente-Otthonban. 
Beiépédíj _ ? . iszta jövedelmet a 
bombakárosultak javára fordítják, mi
ért is a ri zmség szives pártfogását 
kéri a rendezőség, annál is inkább, 
mert a tiszta vend származású ifjúság 
ezúttal be akarja mutatni azt is. hogy a 
magyar nyelvet mennyire sajátította el.

— A .Mura SE választmányi ülé
se. Kedd-- este nagy érdeklődéssel 
kísért választmányi ülést tartott a 
Mura SE Lipics József elnöki meg
nyitója és Péterke Rezső titkári be
számol íja után dr. \ alent Gusztáv 
u v elnök a 'abdarugócsapat átszer
vezését jelezte. Bejelentette, hogy a 
Mura mindkét csapata bajnoknak te
kinthető. mert a Mura ismeretes óvá
sának helyt ke'.l adnia az illetéke
seknek \ argha Árpád előadó az 
úszószakosztály terveit ismertette és 
köszönetét mondott Mórocz Imre fő
jegyzőnek a strandfürdő díjtalan ren- 
delkezésrebocsátásáért. A választ
mány végül a nyári edzőtáborral és 
az egyesületi hely iség építésével kap
csolatos ügyeket vitatta meg.

— A Muraszombati Kereskedelmi 
akik mindennek A1kalmazottak Egy esületének műked- 

_ vek> gárdája Szentgotthárdon szere
lem tisztaságában, hisszük, hogy iga- Pelt. mint a szentgotthárdi jelentés
it meg fogja találni! (Sz) bői értesülünk igen nagy sikerrel.

velő gárdája Szentgotthárdon szere-

Városi Mozi
Julius 1-én. szombaton 19.3

2-án. vasárnap 11.15. 15. 17 és 19.3
3-án. hétfőn 19.3

Első magyar repülő film:

MAGYAR SASOK
Herényi László. Halász Géza. Stolpa .
Pethes Sándor. Makláry Zoltán. Csele-

József. Szemere Vera. Kertay Lili sto.

I

Az

Julius 6-án. csütörtökön 19.3
7-én. pénteken 19.3"

MEGTÉRÉS
111(1 SCIPA közreműködésével, 

örök szerelem megható szép története.

— Műkedvelő előadás Urdombon. 
Az alsómaráci II. számú iskolánkivü-.t 
iijuság Kordkovits Margit áll. tanítónő 
rendezésével folyó évi julius 2-án 14 
órai kezdettel az urdombi áll. népis
kolában műkedvelő előadást tar: 
mely alkalommal Szigligeti Edének 
,.A cigány cimü színdarabját adjác 
elő. A tiszta bevétel felét a bomba- 

i károsultaknak, felet pedig népműv- ■ 
lési (ifjúsági könyvtár) célokra fogják 
fordítani, miért is a műkedvelői elő
adás megtekintését a közönség szí 
vés pártfogásába ajánljuk.

— Sopron megyében az angolszász 
repülők már szórtak le gyujtólapokat. 
amelyek tüzeket okoztak. A tüzeket 
hamarosan eloltották.

Ko rmány rendelet" értelmébe- 
tisztiorvosok is folytathatnak magé 
gyakorlatot, ha az orvosi ellátásról 
másként gondoskodni nem lehet

— Orihodoson. a fűzöl tóegyesül---.t 
jubileumi ünnepségén megjelent c-. 
lulok József alispán is, akit a köz
ség lakossága meleg ünnepiésbe- 
részesitett.

— A polgári lakosság számári 
gyártott textiláruk gyártását korlátoz
zák. Ezentúl csak az iparügyi minisz
térium által engedélyezett anyagból 
lehet a polgári lakosság számára tex
tilárut előállítani.

-4

flz IpatlBsiíilet közleményei
A muraszombati járási ipartestület 

közli: Az érdekelteknek tudomására 
hozzuk, hogy a „Cséplő és vetőmag- 
tisztitó gépkezelői tanfolyam" f. hé 
.i()-án pénteken d. e. 8 órakor kezdő
dik. A tanfolyam 8 napig tart, képe
sítő szakvizsga julius hó 7-én lesz. 
Tandíj 45.— pengő. Aki az ipartes
tületnél nem jegyeztette elő magát és 
a tanfolyamon részt akar venni, f. hó 
30-án d. e. félnyoic órakor jelentke
zőn az ipartestület irodájában. A tan
folyamra jelentkezők hozzanak ma
gukkal legalább 1—3 havi előgyakor- 
latról szóló bizonyítványt, erkölcsi bi
zonyítványt, keresztlevelet, vagv szül
etési anyakönyvi kivonatott.

Kiutalás: cipészek részére hulladék
akik folyó hónapban még át nem 
vették. — Kéményseprők és pékek 
részére mosószappan.

Ha Budapesten jólés 
otthoniasan akarja érezni 
magát, keresse fel

ANOREICS KÁROLY
vendéglőjét

BUDAPEST Vili.. Kerepesi ut 5.
Keleti p. u. érkezési oldallal szemben.

„VENDEK TALÁLKO-A „VENDEK TALÁLKO
ZÓ HELYE". Jó magyar 
konyha, finom fajborok.
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Muraszombatba
és Felsőlendvára üzennek 

honvédeink
Szerkesztőségünk utján üzennek 

isinél honvédeink a harctérről.
I’iníér Miklós honvéd, tábori posta

zárna B 888 üzeni Muraszombatba 
,|rága szüleinek, feleségének és ked
ves ismerőseinek, hogy jól van és 
okai gondol haza. Üdvözletét küldi 

,i Mura SE-nek. Uj tábori száma: 888.
Goricski István karpaszományos 

őrmester, tábori postaszáma B 265 
üzeni feleségének, kislányának, apjá- 
ak. húgának, rokonainak és összes 

ismerőseinek, hogy egészséges és jól 
van. Mindenkit sok szeretettel üdvözöl.

Nagy Miklós őrvezető, tábori posta
száma F 702 üdvözletét küldi Felső- 
lendvára édes szüleinek, kedves test
véreinek és egy göndör hajú leánynak.

i

Elkobzott tárgyalt árverése 
a muraszombati főszolgabírói 

hivatalban
Hirdetmény. A muraszombati járás 

főszolgabírója mint rendőri büntető
bíró áítal elkobzott és értékesíteni ren
delt tárgyak Muraszombaton a főszol
gabírói hivatalban 1911 julius 1.-én 
d. e. 9 órakor nyilvános árverésen el
adatnak. Árverés alá kerül: 91 drb 
iróri, 25 drb Írón hegyező. 2 drb ha
lászháló. 1 drb rud-mérleg. 1 drb tele
pes rádióvevőkészülék, kb 200 drb 
legnagyobbrészt régi vadász-fegyver 
és forgópisztoly. A lőfegyverek árve
résén csak érvényes fegyvervásárlási 
engedélyei bírók vehetnek részt, akár 
egyesek akár fegyver-kereskedők. Az 
árverési vételár a rendőri büntetőbíró
ság csekkszámlájára azonnalfizetendő.

Betiltották az ipariga*  
zolványok kiadását 
számos üzletágban 

Kivétel: a hadijogosultság több esete
Budapestről jelentik: A kereskedelmi 

miniszter az iparhatóságokhoz, vala
mint a kereskedelmi és iparkamarához 
intézett körrendeletében úgy intézke
dett. hogy további intézkedésig nem 
szabad iparigazolványt kiadni a kö
vetkező üzletekre: fűszer-és gyarmat
áru — nem értve ide a szatócs-és 
\ egyeskereskedés. — ital-, textil-, vas-, 
zen-, bőr-, cipőkellék , vegyszer-, 

gyógyáru-, üveg-, porcellán-, papír-. 
Írószer-, óra-, ékszer-.bélyeg-, műtárgy-, 
régiség-, film-, hitelszolgálal és hitel 
tudósító. inkasszó, filmkölcsönzés, hir- 
delőiroda és áruházak fenntartására . 
jogosító iparűzésre. Kivételt az olyanok 
képeznék, akik amellett, hogy a szük- 
égcs szakképzettséggel rendelkeznek, 

katonai szolgálat közben megsebesül
tek. hadirokkantak lettek, vagy leg
alább hat hónapon át arcvonali szol
gálatot teljesítetlek, továbbá a hősi 
li.ilált haliak Ilázastársa, vagy leszár
mazottja s azok, akik eddigi tevékeny 
■egnket légivesz.élycztetettség miatt 
más helységben kívánják folytatni, 
vagy valamely családi okból ki- 
liázasodás, halál kívánják átvenni 
hozzá la Hozóik üzletet, vagy bérlétét.

„SPBflfilfl'rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladasa 
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMBATHELY — THÖKÖLY IMRE UTCA 71. — TELEFON: 10
Legkitűnőbb italok I Legpontosabb kiszolgálás.
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Minden faluban azonnal fel kell 
állítani a tűzfigyelőket

A templomtoronyból kell a repülőket szemmel tartani — A cséplési 
idő hajnali 3 órától este 9 óráig tarthat

Közeledünk az aratás idejéhez, a 
kenyérgabona a leggyulékonyabb ál
lapotban van most az érés, az aratás, 
a hordás és a cséplés idején. Az 
egyre jobban elfajuló háborúban elő
fordulhat. hogy az ellenséges repülő
gépekről gyujtólapokat vagy gyújtó
bombákat szórnak le. de számítani 
kell a gyujtópalackokat és a gyújtó
zsákokat szállító léggömbök tömeges 
megjelenésére is. Kétségtelen, hogy 
az ilyen gyűjtőeszközöknek nagymér
tékű ledobása bekövetkezik és a la
kosság a védekezésre kellőképen fel- 

I készülve és kioktatva nincs. Oly óri
ási mértékű pusztulás állhat elő, 
amely a hátországi életre és a had
viselésre a legsúlyosabban kihathat. 
Mindnyájunknak elsőrendű kötelessé
ge tehát, hogy az érés, aratás, hordás 
és cséplés idején

a védekezésre idejében és jól 
felkészüljünk, a védelmet meg
szervezzük,

adott esetben a gyűjtőeszközöket ár
talmatlanná tegyük és az okozott tü
zeket idejében eloltsuk. A mezőgaz
dasági termények tűzveszély elleni 
fokozottabb védelmére a belügymi
niszter nemrég rendeletet adott ki, 
amely felsorolja mindazokat a tenni
valókat. amiket községekben és vá
rosokban a mezőgazdasági termények 
tűzvédelmével kapcsolatban meg kell 
tenni. Elsősorban nagyon fontos

az állandó tuzfigyelő szolgálat 
tartása, a gabonaéréstől kezdődően 
a cséplés befejezéséig, az aratásnál, 
a hordásnál és cséplésnél az előírá
sokat szigorúan be kell tartani. Múl
hatatlanul szükséges a lakosság fel
világosítása a tennivalókat illetően. 
A gyujtólapok. gyujtóbombák és álta
lában a gyujtóanyagok által okozott 
tüzeket csak akkor tudjuk eredménye
sen leküzdeni, ha minden intézkedést 
megteszünk, hogy a veszélyt ideje
korán észrevegyük és a veszély to
vábbterjedését minden rendelkezésre 
álló erővel megakadályozzuk. Amikor 
a gabona érni kezd, a községekben 
és városokban fel kell állítani a tűz
figyelőket. Ezeknek az a feladatuk, 
hogy a község vagy a város határa 
fölött átrepülő minden repülőgépet 
megfigyeljenek, szemmeltartsanak és

I

LEVENTEÉLET
A leventéket is bevonták 

mecj véc lését tok munkc ije í I )ii 
ő szóig álatot 1 á I j ák eI

a levenleintézmény. amely az ország 
legkisebb falujába is elérő szerveze
tét, a levente ifjúság milliós tömegeit 
erre a szolgálatra rendelkezésre állí
totta. A leventék látják el a figyelő 
és jelentő szolgálatot. Elsősorban azo
kat a leventéket veszik igénybe, akik 

| a mezőgazdaságban nincsenek elfog
lalva: a diákokat, iparos- és kereske- 

I dőtanoncokat rendelik ki tüzfigyelő 
j szolgálatra. Ezek a figyelők kijelölt 
helyükön végigtekintik a határt, a 
keletkezett tüzeket azonnal jelentik és 
a megszervezett riadó segítségével a 
tűzoltók és leventék azonnal közbe
lépnek. Ellenséges repülők áthaladása 

| esetén különösen ügyelnek, mert az 
áthaladó repülőgépek könnyen dob
hatnak le gyűjtőeszközöket, foszforos 
tárgyakat, amelyek napsütésben, de 
már 15 fok melegen is felrobbannak 
es tüzeket okoznak A lüzfigyeluk ana

a termés
A t ii z f i g y c I ő

Budapestről jelentik: 
központ jelenti: A lábonálló es rövi" 
desen aratásra kerülő terményt az 
ellenség előreláthatóan igyekezni lóg 
elpusztítani. Repülőgépekről ledobott 
gyűjtőeszközökkel, vagy ejtőernyősök, 
esetleg partizánok segítségével 
zendo rombolás megakadalyozasaia 
a belügyminisztérium országos elhárító 
szervezetet állít fel. Ennek a szerve
zetnek munkájába a honvédelmi mi
niszter rendelnie értelmében résztvesz

ha azok gyujlólapokat vagy bármilyen 
más gyűjtőeszközt szórnak le vagy 
valahol tüzet észlelnek.

azonnal jelenteni tartoznak.
A toronyban elhelyezeti tüziigyelók 
rendszerint csak kisebb területet tud
nak szemmel tartani, azért szükséges 
az. hogy kint a határban is tüzfigye- 
lők álljanak a búzaföldeken, még pe
dig egymástól olyan távolságra, hogy 
a határ egyetlen pontja se legyen 
figyelés nélkül. Álljanak rendelkezésre 

lovas és kerékpáros hírvivők is, 
hogy a tüzjelentéseket késedelem 
nélkül tudják továbbítani a szervezett 
tűzoltósághoz. A gabona érése és 
betakarítása alatti időben a közsé
gekben állandó tüzoltókészültségel 
kell felállítani. Ennek a tüzoltókészült- 
ségnek a feladata lesz, hogy minden 
rendelkezésre álló erő felhasználásá
val a tüzet eloltsa.

A vasutak és vasútállomások 
mentén

lévő gabonavédelemre még gondo
sabban kell ügyelni. Az aratást min
dig a vasútvonal mentén. attól min
dig távolodva kell megkezdeni. A 
kereszteket nem szabad a vasútvonal 

■ közelébe rakni, hanem legalább 60 
méter távolságra attól. A tűzveszélyt 
megelőző és csökkentő intézkedések 

j közé tartozik még. hogy a learatott 
gabonát legfeljebb 10 keresztekből 
álló csoportba szabad csak elhelyezni. 
A keresztcsoportok egymástól számí
tott távolsága legalább 20 méter le
gyen. Az aratás befejezése után

a tarlót azonnal buktassuk
vagy ha buktatásra idő nincs, a ke
resztcsoportokat legalább négy baráz
daszéles védöszántással vegyük kö
rül. Mezőgazdasági terményt pedig 
engedély nélkül csak akkor szabad 
a község vagy város belterületére 
behordani és olt csépelni, ha az asz- 
tagok a legközelebbi lakóháztól vagy 
gazdasági épülettől legalább 100 mé
ternyi távolságra vannak. Ha valaki 
a learatott gabonáját, szalmáját, szé
náját az előírások ellenére szabályta
lanul rakja be belső területre, a ha
tóság az illető terhére kihordatja on
nan, akkor ha a tulajdonos a kihordást 
megszabott időn belül nem végzi el.

HÍREK mindenfelől
— Budapest ellen három ízben in

téztek terrortámadást az angolszász, 
bombázók a hét első napjaiban.

— Budapesten a zsidók csak délu 
tán 2—5 órakor hagyhatják el ottho
nukat.

— Pécsett megdöbbentően nagy a 
csecsemőhalálozás arányszáma. Az 
országos arányszám ezzel szemben 
javul.

— A magyar rendőrséget katonai 
alapokon átszervezik és a csendőr- 
séggel egységes vezetés alá helyezik

— A Rába folyó több helyen ki
öntött.

— Győrben szélhámoskodolt álnév 
alatt Spielmann Sándor szombathelyi 
zsidó mészáros.

— Kalocsán ..Hitoktatónő képző 
intézetet” állítottak fel Grősz József 
érsek rendeletére. Az intézetbe közép
iskolát végzett világi nők nyerhetnek 
felvételt.

— Győrben hamarosan keresztény 
kézre kerül 70 füszerüzlet. amelyeket 
zsidóktól vettek el és eddig zárva 
tartottak.

— A Ferencváros T( elnöki tiszt
ségét vitéz .laross Andor belügymi
niszter vállalta.

— Csáktornyáról mull vasárnap és 
hétfőn vonullak el a harctéri szolgá
latra rendelt honvédalakulatok Az 
állomáson hatalmas tömeg búcsúztat 
la okét, a MANSZ szeretetcsomago- 
kát nyújtott át a honvédeknek

— A Kárpátalján nagy a farkas
veszedelem. A farkasok behatolnak 
a falvakba és a gyermekeket is meg
támadják.

Gyomorbajos! - Vesebajos! I
TARTSON IVÓKÚRÁT |

A természetes szénsavas |

PETÁNCI
Í

GY ÓGYVÍZ I 
ÜDÍT — GYÓGYÍT

Főraktár: MURASZOMBAT |
TELEFON 68. |— A Csendes-oceánon a világhá

ború legnagyobb tengeri csatája dúl 
az amerikaiak és a japánok között.

— A német hadseregben indiai 
légiót létesítettek a szabad hindukból 

Szlovákiában egyes városokat 
kiürítenek.

Finnországban tárgyalások foly
nak a kormány átalakításáról.

Svédországi jelentések szerint 
hazugságok azok a célzalos hírek, 
amelyek szerint Finnország fegyver
szünetről tárgyal a szovjettel.

— Svájcban munkára kényszerítik 
a vagyonos emigránsokat is.

— Délolaszországban püspöki kor 
levél foglalkozott a kommunizmus tér 
jedésével.

Olaszországban az idei gahon: 
ára megegyezik a tavalyiéval.

Japán miniszterelnöke szeren 
csőt kívánt Hitlernek az inváziós arc 
vonalon ('léit sikerek alkalmából.

"" ' i
is figyelnek, hogy nem jár-e a közel 
ben idegen ember. Ezeket igazoltat 
ják és szükség esetén bekísérik a 
elöljáróságokra. A tüziigyelók mell 
jelentőszolgálatos leventéket is b< . 
osztanak, akik szükség esetén lovoi 
vagy kerékpáron értesítik a lakossí 
got és a leventeosztagokat. A íigy< 
íés éjjel-nappal megszakítás nélki 
tart őszig, szóval a termés teljes h< 
lakai itá'jáig
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KÖZGAZDASÁG
Bevezetik a mezőgazdasági kötelező muBhaszolgálatot

.1 üresek Bélu földművelésügyi miniszter bejelentése

Vö ie prisao rendelet, Icák de sze 
mlátilo, mlelo i doidávalo

Az Országos Mezőgazdasági Kama
ra most megtartott közgyűlésén meg
jelent .híresek Béla földművelésügyi 
miniszter is, aki nagyobb beszédet 
mondott és hangoztatta, hogy a mező
gazdasági kamarákat a jövőben újabb 
e . még fontosabb leiadatokkal kívánja 
megbízni. Különösképpen fontos fel
adatok várnak ennek során a kama
túkra a terménybeszolgáltatási rende- 
letek tájegységenkénti végrehajtásá
ban. A habom előtti időben egy kor
szak zárult le — mondotta a minisz
ter —

s a háború befejezése új. szo
ciális világot jelent majd.

Amikor ebben az új világban az or
szág lakosságának nagyobbik felét 
kitevő gazdatársadalom érdekeinek 
szolgálatáról lesz szó, fokozottabb 
jelentősége lesz az Országos Mező
gazdasági Kamarának.

Ezután több felszólalás hangzott el 
a mezőgazdaság legfontosabb kérdé
seiről s a felszólalásokra válaszolva 
hangsúlyozta a földművelésügyi mi
niszter. hogy

évtizedek mulasztásait nem lehet 
máról holnapra jóvátenni.
— A legfontosabb kérdés kétség

telenül a szükséges munkaerő biztosí
tása — folytatta a földművelésügyi 
miniszter — és éppen

ezért indította el a minisztérium 
a kötelező munkaszolgálat elren
delésének ügyét.

A miniszterelnöktől lefelé a legkisebb

SPORT
Tizennégy gólt lőtt

MURA - KAPUVÁR 14:1 (7:0)
Vasárnap játszotta a Mura utolsó 

bajnoki mérkőzését a Kapuvár ellen. 
A hajrát nagyszerűen kivágó mura
szombati csapat valósággal hengerelt. 
A 10 emberrel kiálló Kapuvár egy 
percig sem volt ellenfél. A Mura egyet
len gólja is véletlenül, öngólként esett. 
A gólokat Zelkó 7, Matus 5, Kukanja 2 
lőtték. Zelkó volt a mezőny legjobbja.

A Mura teljes szívvel játszott és 
megérdemelte a győzelmet ilyen arány
ban is. A gólarány sorsdöntő lehet, 
'mert ezzel a Mura gólaránya jobb lelt, 
■mint zalaegerszegi riválisáé. Amennyi
ben tehát a Mura óvásának helyt ad- 
*nak, amelyben az SzFC ll-Move ZSE 
Í’nérkőzést óvta meg, illetve amennyi- 
>en a jogosan és szabályosan bea
dott óvást nem sikerül eltussolni, a
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munkásig mindenkiről legyen meg 
munkateljesítményének összeírása és 
kimutatása, mert csak így lehet mun
kaerőgazdálkodást folytatni. Ezt a ja
vaslatot rövidesen végrehajtják, száni- 
baveszik mindenkinek munkateljesít
ményét és a mezőgazdaságban ezt a 
beszolgáltatás kötelezettségénél majd 
figyelembe veszik. Akinek előirt mun 
kaíeljesitményéből a sajátjában vég
zett munkán kívül feleslege marad, azt

megállapított munkabér mellett 
másutt lesz köteles ledolgozni,

ugyanakkor azonban az elvégzett mun
ka után a juttatásokból is megkapja 
mindenki a maga részét a megállapí- j 
tott áron.

Az Állatforgalmi Központ 
felhívása sertéshizlalásra

Az Állatforgalmi Központ felhívja ' 
azokat a gazdákat, akik hajlandók 
legalább tiz darab sertést kél és fél 
mázsa takarmány kiutalása mellett 
nyári hizlalásra lekötni, e szándéku
kat azonnal jelentsék be. Egy-egv ser- ■ 
tésre száz kilogramm árpa, száz kilo- j 
gramm morzsolt kukorica és ötven 
kilogramm korpa utalható ki, amely | 
a szerződés megkötésekor azonnal a 
gazdák rendelkezésére áll. Az Állat
forgalmi Központ csak olyan hizlalási 
ajánlatokat fogad el. amelyben a hiz
lalók kötelezik magukat arra, hogy 
julius 1-től kezdve legkésőbb szeptem
ber 30-ig 140 kilogrammos hízott ser
tést Budapestre szállítanak.

vasárnap a Mura!
Murában bajnokcsapatot üdvözöl
hetünk.

A bajnokság végeredménye a kér
déses óvás beszámítása nélkül a kö
vetkező:

Egy gőzgép (lokomil)

1.
/.

Move ZSE
osztály:
22 16 2 4 72:26 34

2. MURA 22 li 2 5 81:27 32
3. Körmend 22 16 3 6 56:45 29
4. Haladás ll. 22 14 — 8 60:40 28
5. SVSE 11. 22 10 4 8 37:42 24
6. Kapuvár 20 10 2 8 55:49 22
7. Kinizsi 22 8 4 10 47:36 20
8. SzFC II. 22 7 5 10 40:38 1>»
9. ZLE 20 7 1 9 23:43 18

10. CVSE 22 6 4 12 30:46 16
11. Sárvár 22 5 2 15 22:57 12
12. Tapolca 22 2 2 18 21:95 6

1942. julius 2-án délután 2 órakor önkéntes 
árverésen a battyáníalvai m. kir. téli gazda

sági iskolán eladó. Megtekinthető ott.

I‘k 3534/1943.

Árverési hirdetmény
> Dr. Bajlec Ferenc végrehajtó javára 43(1.55 

1’ tőke és több követelés és járulékai erejeig 
a muraszombati kir. járásbíróság a l’k 3534/43 
sz. a kell végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás íoltytán a végrehajtást szenvedettnél Úr
dombon 1944. május 18-án biróilag lefoglalt 
2050 1 becsérlékü ingóságokra a muraszom
bati kir. járásbíróság Pk 3534/1943 sz. végzé
sével az. árverés elrendeltetvén, annak végre
hajtást szenv. lakásán Urdomb 11 házsz. le
endő megtartására határidőül 1944. évi julius 
5-én d. e. 10 órára tűzte ki. amikor a biróilag 
lefoglalt lo. kocsi és lószerszám s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
ellenében, esetleg becsáron alul is — de a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban 
nem — el fogom adni.

Muraszombat. 1944. március hó ti-ún.
SZABÓ JÓZSEF ku bii vhtó.

Szlüzsbeni liszt od preminoucse szrej 
de je prineszao rendelet od inlatidvi. | 
mlejnya, od dojdávanya szilja. kukor- 
ce itv., steroga je vödao miniszter za 
preszkrbo národa. Rendelet naténci 
opisiije, ka ka szmo dúzsni dojdati i 
kelko. stero vszáki vért má v szvojem 
gazdakönyvi zapiszano. Med drügim 
právi rendelet, ka véri, ki vödá zsétvo 
za szilje i rávnotak tüdi liszlo szilje, 
stero masinszki vért ali inasiniszter 
odlégne za mlatidev. de sze racsunalo 
vérli za dojdávanye. Z ovsza vért 
nemre dati rész delavci, niti masinisz
ta. Vért sze more pogodili za zsétvo ’ 
ovsza i mlatejnye v pejnezaj, ali pa 
v drügom zrnyi. Pogojenomi misinisz- 
tri more vért masina vódati v zrnyi 
nyegov zaszlűzsek. Masinszki vért szi 
lejko obdrzsí 10 metrov szilja za krúj 
i 10 metrov gecsmena od cejloga za- 
szlűzska za csasza mlatidvi. ovo drű- 
go pa vsze more dojdati.

Duzsnoszt dojdávanya krüsnoga 
szilja i ovsza. Rendelet med drügim 
právi. ka árendás more lásztniki 
zemliscsa telko zrnya za krüj i zrnye 
zá krmlenye dati. kelko tou nyerni ide. 
Ka je pa vecs, more tou dojdati trzs- 
ci. ki je zatou zavüpani i steri more 
od prejkvzétoga blága kvitingo dati

Szpoumnimo sze na nase mantrnike
Számuelli Tibor je poszlao v De- 

vecser „léd" delat szvojega mlájse- 
ga brata, Számuelli Lászlója. Té mlá- 
di zsidovszki pojbár pridoucs z te- 
rourszkimi szoldákami v Devecser, 
je brezi vszaksega pítanya dojsztrejlo 
na ceszti Bónyi Gyűlő, komaj 20 lejt 
szlaroga mladénca. ki je mérno sou 
po ceszti. Po tisztom ezo pa vküper- 
posztavili „bojnszki törvényszék", 
na steroga szó leninovi terorszki 
pojgye 26 lüdi prignali vküper. Szou- 
dili szó je na cerkvenom pláci. Ba
ják István skolnika. Ferenczi Lajos, 
Somogyi János i Klasovszky Gyula 
kmete i polodelce szó tam pred cér- 
kvov szkoncsali vö, vsze öve szó pa 
do szmrti vouze oszoudili.

V Kapuvári je pa té „velki Sza
muelli oprávlao szvoj krvávi poszel. 
Fám je tüdi z zselezniskim strájkom 
vküperprikapcseno proutirevolucijszko 
gíbanve vövdarilo. stero je organi- 
zejrao Pintér Pál őrmester. Z csupo- 
ro lüdmí je razorouzso rdécso gárdo 
i z tém orouzsjom je oborouzso pör- 
garszko sztrázso. V okroglíno je pa 
poszlao zavüpane huszáré. Na dén 
júniusa /-ga je pa vküper pouzvao 
velki gyülejs, gde szó sze vszi lüdjé 
zavzéli kre vogrszke národne míszli 
i szkoncsali pregányati komunizmus 
kak kügo. Zse na drügi dén je priso 
Szamuelli z do zoub oborozsenimi 
komunistami. ki szó sze pripelali z 
stükami i 'masinszkimi pűksami na 
ednoj páncél zseleznici. Pintér őrmes
ter je z tisztimi pár Manlicher-pűksa- 
mi nej mogao toj moucsi prouti szta- 
noti i szó je komunisli po cejloj vé
szi hitro vküperszpolouvili. Bilou ji je 
40. V rouke szó pa doubili tüdi imé- 
na sészt voditelov, stere je Számuelli 
velő pred szébe pripelati. Revolfo 
drzsécs v rouki je vszaksega extrán 
vöszpitávao. Szamo telko je píto. esi 
szó tao vzéli pri proutirevoluciji. Ár 
szó vszi mogli vadlüvati. je Szamu
elli z rokouv majütno, ka je telko za- 
denolo, ka szó vszi na szmrt oszojeni.

Vszej sészt szó gnali na cerkveni 
piac pod lipo, na stero szó je veszili. 
Prvi je bio obeseni Reszt József spi- 
taoszki csesztník, za nyim je pa pri
so Pintér Pál őrmester, steroga dvá 
máliva pojbeea szta szkouz cerkevni 

i notriszpiszati v nyegov gazdakönyv, 
kelko je dojdao. Csi sleri vért more 
5 metrov zrnya za krüj i ovesz dojdati 
i má meszto. more tou szkrbno csu- 
vali domá do 191.) májusa 31-ga.

Kelko sze lejko racsuna za edno 
yersouno zrnya ? V kelko nam zrnye 
od dojdávanya gorosztáne. lejko vsz.á 
ki vért tou gorponüea za szvoj po- 
szeo. Mele sze lejko od augusztusa 
l-ga do decembra 31-ga na persouno 
I meter. Vért lejko tüdi vömini szilje 
i tou szilje za szilje, povejmo eden 
meter zsita za eden meter pseniee

Kak sze more mleli? 7. ednoga 
metra pseniee sze more szemléli N(I 
kil mele i 20 kil otroubov. Mlejnye 
sze v naturi plácsa. Krüsne kárte osz- 
tánejo neszpremenyene.

I üdi v tóm leti lejko vszáki vért, 
ki má gazdakönyv, küpi kukorco i 
gecsmen z pomocsjouv kormánybiz
tosa. Tüdi zrnye za krüj lejko proszi- 
jo vértovje za szvoje delavce. stero 
potom z drügov recsjouv dojdájo.

Rendelet na konci právi. da vszáki, 
ki sze nede drzso réda pri dojdáva- 
nyi i de scseo rendelet vözospilali, 
de mocsno kastigani. pouleg tóga ga 
pa escse drüge neprilike doszégnejo.

dvér joucsics glédala. ka kak szó 
mantrali ájto. Kak szó za strik obe- 
szili Pintéra, sze je za ednomalo 
strik vtrgno i je Pintér escse zsív doj- 
szpadno. Poklekno sze je pred ne- 
szmilenoga zsidóvá i ga proszo. ka 
ga zdaj zse vecs tüdi po zákoni ne- 
szmijo oszmrtiti.

Komunisti szó pa od tóga nikaj nej 
scseli csüti, liki szó gorsztavili tam 

i kre cérkvi rávno mímo sze pelajou- 
i csega ednoga kmeta. steromi szoko- 
1 nya vöodpregli i strange vöpotégnoli. 
l Za tou strango szó zdaj obdrűgim 
i obeszili zse itak vözmucsenoga Pin

téra.
— Rratje. zadomescsujte sze — je 

szkrícso Pintér i sze po tisztom zadű- 
so nyegov glász. Z rokámi je escse 
majütao, teroristi szó pa nyegovo tejlo 
z vszej sztráni z bajonetami preszmi- 
cávali. Tou mantrnistvo szó mogli 
glédati vescsari i nyegova deca.

Po tisztom je pa réd priso na Stei- 
cer Pál mlínara. Szalay Béla ostarjá- 
sa. Mesterházi Zsigmond postamestra 
i Schemmek Károly kmeta. Dokecs 
szó mogli csakati na vesenyéV szó je- 
loszkali. brszali. kukli i szmícali, gda 
szó je pa veszili, szó nyim csike kla- 
csili v lampe i je tak mantrali. Szá- 
mueli Tibor je escse na szmrt oszou- 
do ednoga fiskálisa i ednoga vérta. 
sterima je pa odpüszto. ali prvlé szta 
mogla prijéti obejsencov roké i etak 
praviii:

— Vídis, zakaj szi nej osztao pri- 
rnéri pod étim dícsnim proletárszkim 
ravnanyom. ár zdaj szamo zatou Ir- 
pís! Vsze lou sze je godílo v Kapu
vári i szó vszákomi postenomi cslo
veki vlaszouvje kumesz síi od té 
grozoute, stera sze je godíla na lom 
cerkevnom pláci. Leninovi pojge szó 
pa potom doubili escse pravico za 
fráj roupanye i szó vsze, ka sze je 
dalou. vküper szpoubrali i zodneszli

(Dalé pride.)

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stiván Ernő, Muraszombat.
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Od kédna do kédna
\a Sztalinovo zapouved zacsnye- 

a ázia v aalésnvoj Normandiai je 
ooj za zsitek ali szmrt i od tóga bója 
v sors cejle Europe i tak lüdi na- 
,-g .szaga.Sztaitnovi zselézni csrejv-

brsznoii v tiszte angolszászke 
-aj’ ■ e. steri szó mogli z angleski pri- 
szte'-’ v odplavati vö na mourje záto. 
ks je naj razbijejo. zvuzsgéjo i tak

- -..o. ka je dosztim 10 i lOjezero 
a.-.go>zászkim szoldákom La Manche 
,ar.. - právi cintor grátao. I vsze tou 

sz zato gödi, ka angolszászki pej- 
z královje szvojo antiszociálisko- 

jio zsidovszke plutokrácie scsé- 
nász posziti pod zásztavov rdé- 

--ga bolsevizmusa.
Priso je tiszti csasz, steroga szó 

as érni zavézniki zse komaj csa- 
aii. ka lejko angolszászke nepriáte- 

.e ki ouzdalecs prejk mourja scséjo 
éti dirigejrati. — posteno prímlejo za 
x-ii.-e. Priso je csasz. ka sze odloucsi. 
Ka sto je vrejden zsiveti na etom szvej- 
ti i sto nej.

Nemei szó sze na tou invázijo 
posteno pripravili. Edno znamejnye 
’ zsé tou. ka szó rávno za té híp 
ripravili vsfcefelé szkrívne recsí za 

bojnanye, med sterimi z ednim zsé 
z' ü.irédno dobro operirajo. London 
. v utalnom ognyi i na dén po 100 
:-.,-.:ov brezpiloutni velki expiozívni 

. >z meteor-bomb posiejo nemei tá. 
st v- z brezdrodasztimi krátkimi ultra 

. aiovami ravnajo. Z tem szó sze po-
• ■:a prekubicnoli Churchilovi plá-

-.. uouleg steroga szó z elektricsnov 
-.áglos sov scseli zinvázijov táksi vdá- 
ec dati nemeam. ka bi naj nakole- 

na szpadnoli.
Od júniusa 16-ga mao grozna pá- 

-íka vláda na Angleskom. nájbole pa 
v Londoni, v tóm 8 milionszkom va
ras. Dén i noucs morejo biti pod 
zemiouv. pa tüdi tam nemajo nikse 
gvüsnoszti.

Od szamoga groznoga kvára zse 
?.ugles<e novine doszta písejo i právijo, 

ie v Londoni zse vsze opesalo pri re- 
suvanyi lüdsztva i gasenyi ognyov. Zdaj 
p- ru. oni v doszta véksoj meri morejo 
szkűsziti tiszte nevoule i kváre, stere szó 
on: . Etiropi malonej vszéin národam 
delali.

„Sto z mecsom zacsne, od mecsa 
more tüdi prejti" — pravi szvéto Pí 
szmo i tak de sze tüdi godílo. V tóm 
letí sze bojna odloucsi — právijo tüdi 
v Berlini. Kak invázijszka bojna, tak szov- 
ietszka otenzíva sze v punoj meri razvija. 
Xepriátehzki terourszki napádi tü nemre- 
jo príti v racsun, ár v centriranom oojn- 
szkom vodi’elsztvi nemajo nikse odlocsil- 
ne moucsi, Poedíni várasi i krajine sze 
tu ne racsunajo. Nemski vezérkar je z 
nájvéksov hladnokrvnosztjov priprávleni 
za tiszti hip, ka lejko dá szmrtni vdárec j 
szvojim nepriátelom.

Ovak pa szovjet! na L inszkom mocsno 
napádajo i té mulicski ország scséjo po- 
gaziti. Gór szó je pouvali, ka naj mér 
zvézsejo zsnyimi, ka do nyim garantej- 
rak za mejáse, ka do popunoma szlo- 
bodni, szamo naj odsztoupijo od skan- 
dinávszki országov, pa sze naj prikapcsi- 
1° k szovjetam. Té máli, ali posteni na- 
r°d szi pa tou nescse zavüjo zadeti, ka 
b' oni z szvojov europszkov kulturov síi 
■ vzhoudnim divjákom. Tüdi pri Mogi- 
ev'. Bobruiszki i Orsi tecséjo mocsne 
bitke. Pri Polocki sze je vszaks*  szovjet
aki napád poneszrecso. Záhodno i jugo- 
^hodno od Vitebszka szó rusze vözbili 
i nazájporínoli.

invázijszka vojszka je mejla pri 
Lherbourgi velke zgííbe. Prvlé kak szó 
Pa nemei té prisztan prejkdáli, szó mor
éké napráve za hajouve vsze razrűsili. 
' nozsíno angolszászov je lezsalo mrtvi 
Pfod tem várasom. Na mesztáj szó küpi 
mrtvecov 3 m visziki bili.

KrátMi glászi
— Naznanyam mojim postüvanim 

sztrankam. ka szem z szoldacske 
szlűzsbe domou prisao i fiskáliske 
poszle ponovno rédno vodim. Dr. Vlaj 
István fiskális. Muraszombat (v Bru- 
men Józsefa hisi.)

— Kurzus za szádno i zelenyád- 
no konzerveranye. V muraszombati 
sze julisa 3-ga zacsne kurzus za kon- 
zervanye, steri de trpo trí kedne i steri 
de v Nádaijovoj hizsi. Priglászijo sze 
lejko zsenszke i dekline od 16 lejt 
sztarejse. Na tóm kurzusi. — steri de , 
ksenki — do sze vcsíli kompóte. lek
váré. dzseme zazímo notriköjati i vsze- 
felé zelenjádne recsí v glazse sztráni ; 
dejvati tak. ka sze ne pokvarijo i vi
taminé ohránijo. Tou de zvünrédno 
doszta vrejdno v zdajsnyi szükesni 
csaszaj. gda je premalo cukra. Kur
zus ta dvej professzoréi vodile. Sto 
scsé tao vzéti na tóm hasznovitom 
kurzusi. sze naj zglászi v kancalaji 
lüdszke soule ravnitelsztva od 10—12 
vöre predpoudnévom.

— Nad őszem miliőn pengöjov je 
nabráno doszejgamao vküper za pod- 
péranye oni neszrécsni. sterim szó 
terrorszki bombni napádi vsze vnicsili.

— Dvá pengőja je najsao med 
okápanyom Beck József 31 lejt sztár 
kmet z Kispirit vészi v nasem várme- 
győvi. steroga je veszélo v zsepko 
djao. Gda je priso domou. ga je na 
szto vrgo. da bi sze tak oszvedocso. 
csi je právi. V tóm megnenyi je pa 
dvá pengős ekszplodejrao i kmeti vkraj 
vtrgno dvá prszta, pouleg tóga pa 
obej okej mocsno poskodüvao. Od- 
pelali szó ga v szombathelyszki spi- 
tao. Angolszászki eropláni szó doj 
vrgli té dvá pengős z nakanenvom. 
da prej pejneze vszaksi rád gorvzeme 
i potom steroga scséjo neduzsno lüd
sztvo vmoriti, ali pa ocsonklati.

— Szvoj grob je hodo giédat. \ 
Nagyváradi je za csasza bombardej- 
ranya tüdi spitao bio mocsno bom- 
bardejrani. Pri toj priliki je bio tüdi 
plezajrani Borcsik László betezsnik. 
Ár je nej bio mocsno plazejrani. szó 
doktorje nyerni rano zavézali i ga 
püsztili domou. V spitáli je pa od bom- 
bardejranya doszta betezsnikov mrtvi 
pousztalo. stere szó pokopali. Ár szó pa 
med mrtvecami tesko gorszpoznali. ka 
sto je, szó ednoga mrtveca za Bor
csik Lászlója miszlili. Na drűgi dén 
Borcsik esté v edni novinaj. dajeon 
tüdi pousztao áldov bombardejranya 
i da je pokopani. Borcsik je sou na 
brűtiv i vidi na ednom groubi szvoje 
imé. Potom pa je sou v spitao. gde 
szó ga szpoznali i sze csüdüvali nad 
nyegovov szmrtjouv. Szprevidli szó. 
ka sze je tü zmeslinga pripetila. záto 
szó Borcsika za zsivoga povedali i 
grob na pokopáliscsi pa vöodkopali. 
potom steroga oszvedocsijo. ka sto je 
mrtvec pod Borcsikovom iméni.

— Júliusa mejszeca menye petro- 
lija dobímo. Znáno je. da za polet- 
ne mejszece je menye petrolija vöna- 
vrzseno, kak za zimszke. záto júliusa 
mejszeca dobímo meszto 70 procen
tov 40 procentov petrolija

— Ponovno sze lejko posle glász 
v Szeverno ali Jüzsno Ameriko po 
rádióji. Ravnitelsztvo vogrszkoga rá
diója naznánya, ka z julius 1-vim pá 
sze lejko glászi posilajo v Ameriko i 
tou potom rádiója. Glászi morejo biti 
v vogrszkom jeziki napíszani i nej 
vecs kak 50 rejcsi. Zdrzsétek glászov 
szamo od familijszkoga zsivlejnya 
szmej biti. Té glásze moremo pri zsan- 
dáraj preglednoti dati i szamo tak je 
lejko poslemo na: Magyar Rádió igaz
gatóságának Budapest. Vili. Sándor-u. 
5—7. Pouleg tóga pa moremo napí- 
szati „Rövidhullámú Posta". Nájboug- 
se je pa oszébno odneszti té glásze

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás köszönetét mindazoknak, akik a felejthetet

len jó feleség, édesanya, testvér és rokon

TOPLAK IVÁNNÉ
szül. BENCZIK ANNA

halála a:.^almával ért mély fájdalmunkat koszorú. vagy csokor küldésé
vel. a temetésen való részvételükkel és részvétük kifejezésével enyhíte
ni igyekeztek.

i tou vszáko szrejdo od 5—7 vöre je 
szprimajo Bdpest. \ .. Géza-u. 4.

— Zsenszke .iáko rade májo szvi- 
lene strumfle. Tou sze nájbole vidi ' 
v Kecskeméti, gdé szkoro vsze zsen
szke pouvajo szviloprejko i szi tak 
számé scséjo szpravili szvilo. ár v 
zdajsnyi csaszaj je nej mogoucse dobiti | 
szvilo. tem menye pa szvilene strumfle.

— Zsidovje szó sze tüdi v getoji 
poszkrbeli za szvoj zsaloudec. Po- 
licija v Kaposvári je zvedla. da zsi
dovje v taboriscsi vszega májo po- 
vouii i da v rákom ne sztradajo. Zá
to szó vsze nisa preiszkali i na velko 
zacsüdenye isztino najsli doszta kil 
szprázsene kávé, vecs kil kakaója, 
doszta tuszoszkoga teja. vecs vrejcs 
cukra, i jáko doszta povojénoga me- 
szá. kak tud: vecs metrov szvinyszke 
i goszecse maszti. Sze razmi. da tej 
zsidovje szó niti nej szlabo zsiveli v 
taboriscsi. ali zdaj de sze nyim malo 
zsé pozr.aío na zsaloudcaj.

— Betezsnika je sla giédat i tam 
mrla. \ dovica Beck ímrijova z Szom- 
bathelya je sia v körmendszki spitao 
giédat ednoga betezsnika. Zsenszka 
sze je duzse csasza poguesávala z 
betezsnikom. Naednouk nyej je pa j 
jáko tesko pouszta'o i je omedlejla. Do- 
kecs je doktor prisao. je zse mrtva ' 
bíla. Mocsr.o krvavenye mozgouv nyej 
je povzroucsilo szmrt.

— Na szmrt szó obszoudili dvá 
decska, ár szta zacsasza zakmicse- 
nyá kradnola. Preminoucse dní szó 
v Kolozsvári stirje decski po nocsi 
notri vdrli v edno hiso i odneszli vnougo 
blága. Zsandárje szó vsze stiri zgra- 
oili. med nyírni je dvá. Seres Gábora 
i Molnár Józseta statárium obszoudo 
na szmrt. dvá szta pa bilá vöpüsese- 
niva. ár jiva je birovíja szpoznala za 
nej krivea.

— Rád bi igrao na harmonike, 
záto je prisao v zápor. Szalajka Má
tyás z Budapesta bi jáko rád igrao , 
na tangoharmorake. Pejnez je nej meo. 
ka bi szi je küpo. záto je probo ..szre- 
cso" pri ednom kirakati, gdé je bíla 
harmonika. Ali tá szrecsa sze nyerni 
je na neszrecso obrnoula. ár nyerni je 
policaj z harmonikov mars potégno 
do birovije tam pa pá birouv na stiri 
mejszece v zápor.

— Vuckouvje hodijo v Kárpátalji. 
Preminoucse dní szó na pásnikaj Kle- 
nova vészi vuckouvje napadnoli ko- 
nye i vecs konyouv tüdi raztrgali. Tüdi 
z vesznie szó prisli glászi. da vuckouv
je doszta kvára delajo na pouli. lüd
sztvo pa ne vüpa idti v poule za de- 
lom. Őblászt sze vcsaszi poszkrbela 
za pomoucs i vűpanye je, da v krát- 
kom preprávijo tou nevarno sztvár.

— Dvej kili debela tócsa je letej- 
la na Spanyolszkom. V okolini Mur- 
cia pokrajine je preminoucse dní ták- 
sa tócsa bíla. stera je escse nej bíla na 
Spanyolszkom Nájvéksi falátje tocsé 
szó dvej kili vagali. nájménsi pa szó 
kokosecsim bilicam szpodobni bili. 
Tócsa je zemlo v pár minutaj na 30 j 
centimetrov debelo naszípala.

Sergius metropolito szó med Vil- i 
no i Kauen záto vmourili szovjeti. ár i 
je doszta znao povedati od Sztalino- 
ve zakuliszne cerkvene politike i nyim 
je tak v Moszkvi nevaren grátao

I
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— Kákso moucs májo visziki lúd- 
jé? Vnougi lüdjé právijo. da '.is’iki 
cslovik je nej tak mocsen. kak máli. 
Ali v isztini je nej. ár sze nájd-jo 
lüdjé. ki szó sztrasno visziki. pouleg 
pa májo tákso grozno moucs. da sze 
cslovik szamo csüdüje. Táksi je bio 
Maximuz rimszki caszar, ki je dvá 
pa pou metra visziki bio i je z edr.ov 
rokouv konyi glávo razklao. Angle- 
zsar Payne je 222 cm visziki bio i na 
szvoji plécsaj je noszo ednoga szo- 
mára. ki je meo na szebi dvá velki- 
va zsakla szilja. Otte. tüdi anglezsar, 
je v szvojem 19 leli doszégno 214 cm 
viszikoszt i je z ednov rokouv po 5 — 
7-krát zdigno 150 kil zsmetno zselezo.

— Kacsé v hoteli. V Kanad: je 
prisao v eden hotel eden goszpoud i 
proszo szálas. Z szebov je meo dvej 
velkivi kosari. sterivi je tüdi v hiso 
neszao. Po nocsi szredi nájbougsega 
szpánya sze grozno krícsanye csője 
v hoteli. na stero szó sze vszi prebű- 
dili i bejzsali szó giédat, ka ka sze 
je zgoudilo. Lüdsztvo vidi v ednom 
kouti komaj szi odihávajoucsega sz'.u- 
go. ki je escse szamo telko pravo : 
Kacsé, kacsé, potom pa sze távtégno. 
Lüdsztvo je presztraseno bejzsaic vö 
z hotela i vcsaszi glászilo policijí. ki 
je vcsaszi preiszkalo hotel i najslo 
vecs kács, ki szó sztrasno szíkale i 
stere szó vöprihájale z hise tisztoga 
goszpouda. ki je tiszto vecsér prisao v 
hotel. Policajgye szó od tóga groznoga 
szíkanya kács tüdi vöodbejzsali i tam 
najsli tóga goszpouda i ga pítali. ka kak. 
szó prisle kacsé v nyegovo hiso. Pove
dao je. ka sze zové Edward Schmidt i ie 
trzseG z kacsami. Nájmre küpo je 12 
kács. stere je v kosáré szpakivao i z 
tejmi sou szpát. Po vecsérji je tüdi 
kacsé steo nakrmiti, ali edna ga je 
na rouki vjela od steroga sze je tak 
presztraso. da je obej kosari pozábo 
odprejte i bejzsao vö, da bi szi za- 
vézao rano. ár szó kacsé csemérne 
bilé. Rano szi je zavézao i rokou ober 
rane mocsno prejkzvézao, da takza 
giftana krv nej mogla po cejlom tej- 
li idti. Kacsé szó pa med tem vsze 
vöprisle z kosáré i po cejlom hoteli táiá- 
zile. pri sterom szta dvej kacsi vjeíe 
szlugo, ki je noucsni csuvár bio i od 
steroga je tüdi vcsaszi mrou. Schmid- 
ta je vcsaszi pregledno doktor i nye
rni je mogo cejlo rokou vkrajvzéti. ár 
je zsé vsze csarna grátala od kács- 
jega cseméra. Vért tóga hotela szi je 
pa brodo na kákso formo bivöszpra- 
vo z hotela té kacsé, na stero nyerni 
právi eden goszpoud. da v cirkuszi 
jeszte edna mláda deklina, ki zná 
kacsé krotiti. Vért jo dá pozvati i nyej 
právi. ka sze je zgoudilo i da kacsé 
scsé vöszpraviti z hotela. za stero pa 
ne nájde csloveka. ki bi té nevaren 
poszeo vüpao prevzéti, záto nyou pro - 
szi. naj vöszprávi tou nevarno sztvár 
z hotela. Deklina sze je zacsétka brá- 
nila tóga zaisztino nevarnoga poszla, 
ali gda nyej je vért tóga hotela obe- 
csao vékso sumo pejnez, je prevzéla 
tou duzsnoszt i kacsé, ki szó jáko 
podivjar.e bilé. z fücskanyom vsze 
nazáj v kosaro szprávila. stere szó 
potom odneszli v állatkert
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jak szta szi dvá nasiva
-méta pogacsávala?

- kmetje na vesznicaj po nedelaj ■. 
prít • . szi vnougokaj do'orcga i nasznovito*
ge :: cucsávajo. Tüdi od politike szi edno i 
Itn ■ -tnacsüjejo. Zná sze pa. da nisterni de- 

nésnyo poliliko od sztráni .naszproutnikov szla- 
l>< olmacsijo i sze zgodi. da lej vörjejo nyu- 
zirr . - závnim recsam. steri pa v iszfini sza
mo .. szkajo lüdsztvo. Zatou prinásamo eden 
•szt -szr. i szmejsen pogouvor dvá nasiva 
kmeta z goricskoga. Prvi náimre rád poszlü- 
■:a h_ -zrtácse. drűgi pa po szvojoj trejznoj 
, .. udi delo nasega politicsnoga zsiv-
!t' . Pogucsávanye sze je etak zacsnolo :

kmet: Xo János, csüo szi. ka 
3UVOga? Vas párt (Vogrszkoga 

Z -te Párt) je bukno. Xájbougse je. 
scse právoga csasza notri sztou- 

l>i? v káksi drűgi párt.
i r j'gi kmet: Csüo szám Miska, ali 

ícj szem csüo od táksi zaszlepleni 
li di. kak szi ti. Jaz dobro znam. ka 
r ss párt je dnesz rávno tak mocsen. 
l ak je pred ednim Ietom bio. Tou 
oa -.ogoucse szám znás. ka tüdi mi- 
r -zíerelnök je v tóm párti, pa tüdi 
tckoro vszi minisztri. Med követami 
ji je okouli 200 v tóm párti, v drűgi 
oartaj ji je 30—10 követov. Jaz szi 
■,-.amo tou miszlim. csi je dozdaj bio 
dcber za méné té párt, potom tüdi 
od zdaj naprej osztánem v tóm párti. 
Zdaj je nej tiszti csasz. ka bi z ed- 
ncra párta v drűgoga sou. kak szva 
i< l napravila ednouk v Muraszombati, 
pca szva z edr.e krcsmé v drügo sla. na 
drűgi dén náj je pa gláva bolejla za- 
íoű. ár nasi ..gyüreki" szó perouti dou- 
bí1 tiszto je escse nej bilou vsze, 
ali a drűgi dén tiszta ..kiszila zsupa“

J Doíincsar. Mőrcsar, Goricsánec
!| hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégei

Finom hadacsorvi és egyeb Falaton 
•neileki borok szolid áron nazvban é.- 
■sicsinvber. állandóan kaphatók

Titán János
:< rnagykereskedőnél — Klmomba.. 

i Boug zná kákse drűge ..lejpe re
csí od sztráni zsené szó me návcsiie. 
da je bougse domá osztáti. kak pa 
hodiditi za káksimi kurtasami. Rávno 
tak je pri pártaj. Zakaj bi jász sou 
zdaj v drűgi párt, csi mi zdaj nikaj 
ne falij? Mogoucse pá visesnve pej
neze mám za kurtivanye ? Jaz szamo 
tou scsém i tou csákam. ka bi sze naj 
vsze partije zdrűzsile i bi sze tak tüdi 
lüdsztvo nej szovrázsilo med szebom.

Prvi kmet: Isztino más János ! Me- í 
né tüdi escse dneszdén szrcé boli za j 
tiszto kortesácijo. csirávno ka je zsé 
doszta lejt minou'o. ali tou nej zatou. 
ka szmo nej gvinali. nego záto. ár j 
szó moji lejpi trűdi bili vküpszemleti. 
Znás János, zdaj szem pá priso v nevo- 
io. Pred pár dnévi szó mi odgnali konya. 
Szouszid mi je pravo. ka naj sztou- 
pim v tiszti párt, v sterom je tiszti 
visziki cslovik. mogoucse ga poznas 
i on mi vöszprávi konya. V zacsétki 
szem niti nej scseo nikaj csüti od tóga 
csloveka. ali da mi je szouszid pra
vo. da je zsé drűgim tüdi vöszpravo 
konye. szem notri sztoupo v té párt 
i na drűgi dén szem konya zsé na- ■ 
záj doubo. Vidis. da je dobro v drűgi 
párt sztoupiti.

Driigi kmet: No Miska, zdaj vidim, ; 
na kelko sze dás za nousz potégnoti. ! 
Ti miszlis. ka tou delo stokoli, po- 
szebno táksi, ki szploj nikso poznan- 
sztvo nemajo pred oblásztjov, — csi
rávno szó visziki — lejko tou delo 
tak hitro oprávijo ? Tou tvojo, kak tüdi 
drűgi kmetov brigo je na szébe vzeo 
táksi cslovik. komi je nej szamo párt 
na szrci, nego lüdsztvo. Tou brigo i 
szkrb nasega lüdsztva je té cslovek 
vcsaszi zacsétka notri aao oblászti za 
pomoucs i stero sze je potom nyego- 
ve urgácije resilo i tak szi nej szamo 
ti. ki nazáj dobis konya, nego tüdi 
vnougi kmetje. Zdaj sze pa lejko sto
koli po prszaj mláti. ka je on tou do- 
prineszo. ali pameten cslovik zná. ka 
komi lejko vörje i komi nej. Ka misz
lis Miska, ka stokoli lejko ide pred 
tákso visiso obiászt i lejko zahtejvle. 
ka on scsé? ide zsé lejko, ali ka bi 
v iméni národa kaj lejko zahtejvao 
ali doszégno. tou pa miszlim. da tü
di ti ne vörjes.

Prvi kmet: Znam János, da szi ti 
pameten i ne poszlüsas tákse prázne

recsí. Ali boj gvüsen, da szem sze z 
tóga pá doszta návcso. Vecs sze ne 
dam zapelati od táksi visziki lűdi, ki 
szamo znájo kricsati i na drűgi lűdi 
rovás sze po prszaj mlátiti.

Drűgi kmet: Miska! Csi bős sze 
tóga drzsao. potom boj gvüsen, da 
te niscse nede vecs mogo szpraviti 
v drügo partijo. ár bős vszigdár meo 
pred ocsmí. da pravicsnoszt ne mele 
szamo za szébe. nego tüdi za drűge. 
1 tiszti cslovik, ki potom drűgoga scsé 
priti na obiászt, je nej posteni cslo
vek. át sze nyerni nejde za pravics
noszt. nego za szvoj lászten haszek.

Edno málo dejte je rejsila 
edna mláda deklina

Júniusa 2-ga okouli 9 vöre pred- 
poudnévom. je riadó bio v Debreceni. 
Naszkori potom szó zsé prisli angol
szászki eropláni i szó bombardejrali 
váras. Báthory Margit 18 lejt sztara 
deklina je sztanüvala v ednoj na dvá 
stoka hisi. Zsé je v pevnici bíla. gda 
nyej je na pamet prislo, ka je rávno 
na tisztom stoki szouszidno málo, ko
maj trí mejszece sztaro dejte osztalo 
v hisi. Ocsa i mati szta odisla pred 
pou vörov z doumi po niksem poszli, 
dejte szta pa med tem szpát djála. 
Zsé sze je mocsno csülo bombarde- 
ranye. ali deklina sze je nej presztrá-
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sila od tóga dünkanya, nego je z ■. - 
kov nágloscsov bejzsala gór na stok 
i zsé prebüjeno málo dejte zgráb .a 
i bejzsala zsnyim v pevnico. Komaj 
pa je pribejzsala doj, zsé szó bomm- 
kapale na tou hizso, stera sze je za 
pár minut szploj vküpporüsila pevni- 
ca pa je osztála neposkodüvana Gda 
je konec bio riadóji, prideta domou 
sztarisa i vidita. da je hisa vkoo o- 
rüsena. Velka zsaloszt jiva je om-.a 
za detetom i szta na vesz glász za s- 
nola joukati. Med tem pa vöprirá.a o 
lüdjé z pevnice. Tüdi mláda i batriv- 
na Margitka pride vö z detetom i dej
te prejk dá materi, stera je od ra- 
doszti malonej omedlejla. Z ve.kov 
lübéznosztjov szta sze sztarisa zam. á- 
lila deklini za nyéno szvoj zsítek zo- 
rialdüvajoucso pomoucs. Oblász*  • -. j- 
deklino odliküvala z velkim od 
vanyom i jo posztávila v velki zg'éc

EZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVN1CA
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Díj sze je prigno, gori jo je vzéo i 
jt '/..no bíla tá glásena navühnica z 
srnaragd drágim kamnom. No eto szó 
tíidi li csemérje, náimre da sze cslovek 
riaie) -,o more pascsiti. Né jo je znao ni
kak c'ügi náidti z oni sztö i sztö lüdi. 
sifr po ceszti vadlárijo! Naj szi - bó ! 
Zeléno okö je tak prijaznívo na nyega 
gfédalo, ka bi ga né vüpao nazáj v práh 
lücshi, mogócse bi je eden za nyim idö- 
csi bocskor vküper zmözsdzso. Bőg drá- 
j” slo noszi éti tákso drágo kincsnoszt? 
Naj bő stosté, da jo je naisao. de jo ne- 
szao v.i varasko hizso, z tém szi zse ne- 
raznúca nőg, vém je tak né dalé na de- 
:;zét dvajszeti sztopájov.

Notri sze povrné na varaske hizse sztára 
vraia. gde szó ledrene vedre víszile doj 
z ieoba. v köti je pa bíla edna razkle- 
boiana klada, gori ide po sztubaj i v ta- 
na^nico odpré, v-steroj je pri zelénom 
sztöli szedő szenátus, od ednoga prevecs 
örnumoga szilnoga pripetjá sze tanácsi- 
vaj öcsi.

Uprav szó sze od neprijétnoga pripetjá 
iana'súvali. Varaske lásznoszti od Liskove 
gőszise Jogár je brezi düske prilecao na- 
znanyüvat, ka eden nepoznáni, vu gosz- 
podszk’ gvant oblecseni cslovek viszi na

ednoga dréva véki, — ka májo csiniti z 
mrtvim télom ?

Od tóga szó szi zbrodiávale szenátosa 
módre glavé i uprav szó nyim vröcsi bili 
mozgóvje, stero sze je viditi daló z csela 
zgrbani kőzs, ka vu velikom znotrésnyem 
boji sztojíjo.

Konopka szenátor je razlozso i napré 
dao, ka je tóga dela réd — notri pripe- 
lati mrtvo télo v-brütiva kámro i naznaniti 
birővi g. Oéry Mihályi naj sze z-okrózsnim 
doktorom vöpripelajo, steri ga na lícsnom 
meszti gori razcsantréra i nadale ta po- 
trébna zrendelüje.

Oalba je glavö trószo; Galba je vu 
vszem diplomata bio, tak je zdaj tüdi po 
zavitoj pőti hodla nyegova pániét On — 1 
za uájcsednése drzsí od céloga dela né 
gucsati nika, né píszati, nego télo szkri- , 
vomá odvlécsti tak szamo na dvésztó szto
pájov dalecs bodöcse v-„Kvaka‘‘ brézje, 
stero je zse travniki határ. Naj je náidejo 
travnikcsárje!

Mravucsán je kaj né vedo, hümnogüvao 
je, gdnézdo sze je, skrábao szi je glavö 
i tózso sze, ka je vrőcse. rézse ga v-rokáj, 
ka sze sztola szenátora edna nogacsa gíble, 
pod nyö trbédjáli nikse sztáro vármegvőv- 
szko zrendelüvanye. Csakao je naj tecsasz 
vecsina dokoncsa. Vecsina je kre Galba

bíla. Szamo, ka sze je Galba pártája tüdi 
na dvóje tálala, Galba partáje vecsina je 
kre tóga bíla naj sze télo v-szőszedni határ 
szprávi Ti ménseviti szó pa Kozsehuba 
Andrása porácsanye, od Galbojovi mamelu 
kovodszranyeni podpérali ino szezadovolili 
z tém, da sze tam nameszti szkopa járná 
i zakopa tó neszrecsno télo — oni szamo 
tő nescsejo, da ga naj pelajo prék po 
célom határi na brütiv, stero sze neza- 
sztávleno ma zgoditi, csi birovíji naznanijo 
z-steroga velki kvár zná prídti i vagvüsno 
tüdi má doszégnoti Bábaszéka stancsare

- ár sze tocsé májo bojati.
— Blódna satringa! — právi razdraszt- 

seno Konopka.
- Vé je tő isztina, isztina goszp. Ko

nopka, ali sto more od tóga csi lüdjé tő 
verjejo — potrdjáva Kozsehuba partáje 
Fájná szenátor

Konopka je csemerno düno z-pecsátnim 
prsztankom majöcsov rokőv posztóli, gda 
je na ednók tihocsa grátala:

— Zsalosztno je, ka eden szenátor tak 
gucsí. V-tom vasz ogvüsam postüvani 
szenátorje, ka za tóga neszrecsnoga obése- 
noga mrtvoga téla volo nede goszpodin 
Bőg z-tocsov éti sze poravnávao obiaké. 
Za ednoga k-vrági sze povrnvenoga cslo
veka volo nede kastigao jezér táksi, ki szó 
pri nyem osztali i náimre tak, ka li náj 
ioga grésnoga nedojde kastiga. Kaksi Bőg 
bi bio tó?

Mravocsán szi je globoko odehno na 
té kraszne recsí, stere szó kak sze je vidlo 
céli magistrátus obhodile i szahszile, pre-

vido je ono szrecsno vrémen kak ecr. :k 
mali ftícsek (güncseszko nőd or'a
pazdjov i vise je probao letet »d ■

Ka je tak, je tak — prestím.ar.o 
mécsé recsí, popravici vítézco vezálje,

| sze je v-edenkraj genolo — je nasz ád .- 
vajőc< vöpovedao szkonc-a .. za

! prineseni zrokov volo vör.a; anim, -a 
nede tocsé.

Na tó gori szkocsi FajK szenátor, kin 
: eden hőrcsek.

Tó je vsze edno! Bar r bili, zs 
I je zse tak. Ár esi ednós cti ,„-as szaku 
I lérati da pri Trieszti szakidét/iva lüvárist í. 
1 nemrem previditi zakaj bi tó nr vsze edm 

biló csi bó tócsa, ali pa né Es;st de bigse. 
| csi bode, ár Bábaszéka szt.. .zsarje, cs de 

mrtvec prék po határi pela i kak je ooz 
nam vise vrédnoszti bodo szakolé"- 
Teda tócsa nede neszrecsa>

Na té debatter Fajka je pa nahe.1'. ' 
I cveka zavado; Galba i Kazsehuba p?.-taie 

je ocsrsztvila.
— Kaksa pamet je v-té mozgáj! szk esi 

Kozsehuba.
Od mozgóv gucsécsije v-pamet szpad- 

nolo Galbi trancséranye téla — pen cssa- 
ciotaion ideárum — i pita:

Zakaj bi trbelo tó télo trancsérati ? Tik 
1 známo sto je. Naj szem pesz, csi je ne 
assikorátie tüváristvo eden zgrablivi agent, 
steri sze je záto obeszo naj lüdi na sza- 
kolárivanye priszíii. Tó je tak szveklo, 
szunce.

(Dalé.)
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