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Amit az egység tőlünk kíván
Irta: ifj. Szász Ernő

Bárdossy László átvette mandátumát

minden faluban. minden ráío.s- 
-.i összefognának azok, akik raló- 

ióí akarnak, akkor a nemzet 
t qységéről nem kellene többet be
szélnünk. (Bárdossy László.)

iyan nemzetiszocialista elveket
• muraszombati politikussal beszél

jem nemrégiben, aki nem március 
-é után fedezte lel első Ízben, hogy 
-zetiszocialista érzelmek buzognak 

. ében és egy nemzetiszocialista cél-
• ;zésü párt muraszombati szervezé
ssel már évek óta fáradozott. Arról 
■ : szó. hogy a tiszta jobboldali és

-emzetiszocialista erők országszerte 
-.-AÍt emlegetett összefogása milyen 

ryös volna a nemzet számára, ha 
gvalósulna. Egyet értettünk ebben, 
-.ki semmiesetre sem nevezhető 

■ unktura-nemzetiszocialistának és 
•»n -.ki a \1EP tagja vagyok. Abban 

volt nézeteltérés köztünk, hogy 
a nagy összefogás nem indulhat

• Muraszombatból. hiszen mi itthon, 
.-.mennyi nekilendülésünkkel, törek-

-- inkkel. ellentéteinkkel.vagv össz- 
- - gba hozott munkánkkal együtt 
' _ ,án egy csepp vagyunk a folyam

ba.-. egy csepp, amely a vizek irányát 
■ m változtathatja meg. Nem tehetünk 
-;at. bármennyire szeretnénk is. azt 

e Heveset azonban, amit a nagy cél 
/sekében megtehetünk, nem mulaszt- 

M politikai tevékenységünket úgy 
atjuk. hogy azzal ellentétek szitá- 

. elkerüljük és ha elhangoznék or- 
z cos viszonylatban az egységre hivó 
z az a Muravidéken—amennyiben 

izmunk áll — nyitott fülekre találna. 
Ennyi az. amennyit megtehet a mi 

1 - vidéki világunkban is minden jó- 
zémdéku magyar. Nem látszik soknak.

. ónban mindenki megtenné, min- 
d-'nél. vezető politikusaink minden 
fáradozásánál, minden igyekezeténél 
i i bbet jelenthetne a magyar szivek 
c.ma. oly nagyon óhajtott egység ügyé- 

A pártok felett álló nagy és tör- 
mi távlatokban gondolkozó poli-

• msünk. Bdrdo.ssy László szavait 
idézzük: ..Ha minden faluban, min- 
d-■ árosban összefognának azok, 
öt. k -valóban jót akarnak, akkor a 
r ■ r.zet ességéről nem kellene többé 
beszélnünk. Hol van az a politikus.

kí ehhez az egységhez nem alkal- 
“czkodnék? Ha mégis akadna ilyen, 
éne! elmondhatnánk, hogy a nem
zetnek nincs rá szüksége".

•linóén város, minden falu állás- 
" Cáiása számit Muraszombaté is. a 
Muravidéké is. Mint mondtam, csepp 
vagyunk a folyóban, de sok ezer és 
ók tízezer csepp, ha összefog, irányt 

''ölaszt. akkor uj irányba ragadja a 
■oLotis Fogjunk hát össze jószándéku 
Muravidéki magyarok. teremtsünk 
■'fr lakainkban a magyar egységből 
örnyit. amennyit megvalósíthatunk.

Mennyi ez ? Mi ez ? Egyelőre nem 
sok Annyit kiván csak valamennyi
ektől. hogy egymás munkáját, sze
gélyét. elveit és gondolatait tisztelet- 

pártszempontokon és A.t~ r = át lkai 
megmozdulásunk eleit tartsunk lelki
ismerete izsgálatoí. \ izseáljuk meg. 
hogy amit teszünk, azt megtehetjük 
e mások magyar önérz Áének. vagy 
jószándéku elveinek megsértése nél
kül. Kerüljük az ellentétek felszitását 
és közéleti tevékenységünk egyetlen 
irányadó szempontja az legyen, hogy 
a helyi egységet szolgáljuk vele.

A helyes mértéket politikai tevé
kenységében senki se tévessze el. 
Nyújtson jószándékot és várjon jó
szándékot, ne kínáljon azonban töb
bet személyéből az egy ség számára. 
mint amennyire alapos elkiismeret- 
vizsgálat után jogosnak érezheti ma
gát. A mérték elvesztése csak árthat 
az egység ügyének Mint már azt .Le

iszámolást? cimü vezércikkemben 
megállapítottam ■ ..egységet keresünk 

I és ebben az összefogásban minden
kivel egyek akarunk lenni itt a Mu
ravidéken. aki becsületes szándékkal 
akar beállni a magyar ege ség ‘óbo
rába. Egyek akarunk .:nm minden
kivel, aki ma magyar munkát végez.

■ még akkor is. ha vétkezett a muit- 
I bán . . . Nem azt jelenti azonban ez. 
| hogy bárkit is vezetőnkként vagyunk 
1 hajlandók látni, aki a mac arság eüen 
valaha is vétkezett .

Szerény kívánság, mégis alapos 
vihart támasztott. Voltak. ..-.kik félre
értették és az. hogy fé'.ree tették, sem- 
miesetre sem szolgálhatta szamukra 
az egység ügyét. Ezért ismét.- —. meg 
most, ezekben a sorokban amelyeket 
Bárdossy szavaira hivatkozva szeret
nék a muravidéki egység számára 
termékenynek látni. Ebben a keret
ben talán csak senki sem minősítheti 
személyek elleni támaaásnak. hanem 
aki érti az egyszerű, világos magyar 
beszédet, az látja, hogy ez a kíván
ság mindössze a muravicéki jószán
déku magyarok egységének elenged
hetetlen feltétele, amely személyektől 
független és személyek fölött áll, mert 
elv. sőt több annál: a magyar önér
zet elengedhetetlen követelménye,

Jószándék, egymás kölcsönös meg
becsülése. közéleti mértéktartás, és 
egymás érdekeinek, munkájának, elvei
nek tiszteletbentartása tehát az. ami 
a muravidéki magyar egység megte
remtéséhez szükséges. - i. ami már 
a lelki egységet is lelem;. Ha vala
mennyiünk magatartása megfelel en
nek a néhány, mindenesetre áldozat
vállalást és egyéni lem ndást is je
lenthető követelménynek, akkor már 
elmondhatjuk: szűke bh hazánkban, a 
Muravidéken megteremtettük a ma
gyar egységet, még ha ez nem is feje
ződik ki az egységgel kapcsolatban 
emlegetett egy pártrendszerben.

Néhány aggasztó jelenség után ma 
már úgy látom, hogy közéletünk eb
ben az irányban fejlődik. Ezt csak 
osztatlan örömmel üdvözölheti yala- 

„......  „„ ______ mennyi jószándéku muravidéki ma
ben tartsuk, önző célok ne vezessék gyár. Reméljük, mindnyájan megtalál- 
óselekedeleinket. emelkedjünk felül a juk a helyes utat. Béke velünk!

I

I

Vasárnap a déli órákban a szom- ható záioga 
bathelyi városháza közgyűlési termé- ségnek! 
ben ünnepélyes keretek között adták 
át a szombathely-kőszegi választóke
rület megbízólevelét a kerület egy
hangúlag megválasztott képviselőjé
nek. Bárdossy László ny. miniszter
elnöknek Szombathely város dísz
polgárának.

A közgyűlési termet megtöltő kö
zönség sűrűn megújuló tapsai és lel
kes éljenzése közben a választási bi
zottság elnöke köszöntötte az uj kép
viselőt és átadta képviselői megbízó
levelét. Majd rövid beszédet mondott 
a választási bizottság elnöke és eb
ben hangsúlyozta, hogy

Bárdossy László ismét visszatér 
a közélet fórumára,

hogv kiemelkedő tudásával, súlyos 
időkben megmutatott férfias kiállásá
val. önzetlen és példamutató tevé
kenységével kapcsolódjék bele újból 
a Magyarország jobb jövőjéért foly
tatott történelmi munkába.

Bárdossy László beszéde
Bárdossy László válaszában hang

súlyozta. hogy Vas vármegyének a 
népe példaadó módon megmutatta, 
hogy az együttérzés és összetartás 
parancsát éppen úgy tudja teljesíteni, 
mint ahogyan vállalta és hősiesen 
vállalja azokat a súlyos áldozatokat, 
amelyeket védelmi háborúnk hárított 
rá. Sok derék vasi fiú élete, v^re, 
ecészsége — soha meg nem há'ál-

Csendlakon hivatalos gyászmisét tartottak 
két hősi halottért

Szerdt János és Deucs József ál
dozták életüket a haza oltárán. Még 
nem is beszéltek tökéletesen magya
rul, de az ezer-éves közös hazáért 
mégis életüket áldozták. Uj vér pecsé
telte meg ismét a magyar-vend közös 
sorsot, hogy újabb ezerév küzdelmei
ben törhetetlenül járjuk életünk-utját. 
A misén részivettek a hatóságok kép
viselői. csendőrség, határvadászok, 
leventék és tűzoltók.

Most aztán a 12. honv. hegyiva
dász parancsnokságtól megható le\ él 
érkezett. Szerdt János volt parancs
noka irta a jegyzőségre, melyben közli, 
hogy a hősihalott harctéren küzdő 
bajtársai fizetésük egy részét felaján
lották. melyből 652 P-t küldenek az 
elhalt szüleinek. Szerdt édesapja ko
mornyik és igy a pénz valóban jó!

Súlyos büntetések a muraszombati járásban 
tej be nem szolgáltatás miatt

A muraszombati járás főszoigabirá- 
ja mint büntetőbiró tej be nem szol
gáltatása miatt Pitz Vernert, Dom
balja 1000, Fiiszár Sándort. Szécsény
fa 800, Siftár Ferencet. Nyireslehomér 
800. Barbarits Ferencet. Nyiresleho
mér 300, Bácz Józsefet. Szécsényfa 

ennek az áldozatkész- 
Meghatott lélekkel elsősor

ban reájuk gondol, amikor a képviselői 
megbízólevelet köszönettel átveszi.

Ezt a megbízólevelet az teszi számá
ra értékessé, hogy szülőföldje népétől 
kapja. A szülőföld é.s az egyes em
ber kapcsolatában mindig van valami 
sorsszerű. A föld és népének lelke 
szó! hozzánk belőle és ez mindennél 
jobban megerősít bennünket abban, 
ami! helyesnek jónak, követendőnek 
vallunk, amit magunk elé tüzünk.

— Ti azt valljátok vasi testvéreim, 
— mondotta — hogy elsősorban min
dig az egész nemzet java az. amit 
valamennyiünknek szolgálnunk kell. 

I i azt valljátok. hogy a magyarság 
egészére és külön-külön egész magya
rokra van szükségünk ' Ti azt vaííjá- 
tok. hogy a becsület, a tisztesség, a 
szociális igazság eszméi vezetnek el 
bennünket abba az uj Magyarország
ba. amelyben a közösség érdekeinek 
szolgálatain át mindannyiunk javát 
legjobban tudjuk biztosítani.

Bárdossy végül kijelentette. hogy 
vállalt munkájában a vasi lélek ereje 
lesz számára irányadó és útmutató. 
A mandátum átadási ünnepély vé
gén a közönség leik -sen ünnepelte 
képviselőjét.

Bárdossy László délután választó
kerületének több községébe láiogatott 
el. A lakosság határtalan bizalma és 
szeretető mindenütt megnyilvánult a 
képviselő fogadtatásakor.

esik neki és vele élő feleségének. Az 
édesanya zokogva fogadta a hirt. Ta
lán szegénységében nem a pénz, ha
nem a szeretet hatotta meg őt is. 
bennünket is. Es mi, akik itthon va
gyunk. akik az élet apró-cseprő sérel
meit hánytorgatjuk, törpüljünk méltó 
törpeségbe. Ekkora áldozat, hős le
mondás. ilyen szerelet, ilyen megbe
csülés. szavakba nem önthető. Mert 
mi történt? Az. hogy az. egyszerű hon
véd zsebpénzéről mond le. hogy a 
tiszt fizetése egy részét áldozza, pe
dig óráról-órára Isten ajándékozza 
életüket a vörös pokol tüzében. Halál 
leselkedik rájuk és még pénzükről is 
lemondanak ... Tanuljunk tőlük, tanul
junk és vállaljunk áldozatot, köteles
ségünket pedig maradéktalanul telje
sítsük. Fehér József.

■ 300, Kolmankó Jánost. Szécsényfa 
300, és Kocsár Mátyást. Szécsényfa

i 300 pengő birsággal sújtotta. Ezen
kívül még számos gazdat 100 és 
200 pengős birsaggal sújtott a bün
tetőbiró a tej be nem szolgáltatása 
miatt.
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A muraszombati polgári 
leányiskola évkönyve
A muraszombati m. kir. áll. polgári 

leányiskola 1943—44. iskolai évéről 
beszámoló évkönyvet közzétette Ko
vács Margit igazgató. Az évkönyv be- ‘ 
vezetője a polgár, iskolák 75 éves 
múltjáról szól. Azután rátér a mura
szombati polgári iskola múltjára, főb
bek Között megállapítja, hogy a kez
detben igen mostoha körülmények kö
zött munkálkodó intézet fokozatosan 
fejlődött, a három év alatt megsze
rezte az iskola csaknem teljes bútor
zatát. a szemléltető oxtatáshoz szük
séges szertári felszerelést, valamint 
szakkönyvekből álló szép tanár: köny v- 
tárát. Az ifjúsági könyvtár a tar.-lÓK 
létszámának megfelelő.

A növendékek száma évról-évre 
emelkedik,

a jelenlegi elhelyezés m 
bizony ul. Szükséges az < 
huzamosi'ása mert már 
ben sem tudták az 1. osztály ba jelent
kezők nagy számát felvenni. A köz
ség vezetősége megígérte, hogy a jö
vő tanévben az osztály párhuzamosí
tást megfelelő terem rendelkezés: - bo
csátásával elősegíti.

Azután a tanév történetével foglal
kozik az évkönyv, amely ben megem
líti a nyelvvédö tevékenységet. Eobó 
megtudjuk hogy szeretett magyar 
anyanyelvűnket védeni es i-rjesz'er. 
örömtelj s kötelességének tartotta 
iskola. Különösen a mi vidékünk 
a vend-nyeiv j tanuióifju muga! kap
csolatban van reá szükség, hogy a 
tanar egyszersmind c nyelv aposto
la is legyen Ezért a helyes magyar
ság terjesztése és őrzése, valamint az 
idegensze: ;ség ellen való küzdelem 
céljából mind a tanárok, mint pedig 
az osztályok nyelvőrei állandó mun
kában voltak. Még a legcsekélyebb 
hiba fele: sem siklottak el észrevét
len. hanem azt javították, vagy irá
nyítással javíttatták. Gyűjtötték a tős
gyökeres szólásmódokat, közmondá
sokat. feljegyezték az előforduló ma
gyartalanságokat a megfelel helyes 
kifejezésekkel együtt. Az i jusági ön
képzőkör fogalmazási gyakorlatokkal 
pályamunkák Írásával igyekezett haté
konyan bekapcsolódni az iskola nyelv
védő és nyelvművelő munkájába

Azt magunk is lépten-nyomon ta
pasztalhatjuk Muraszombatban, hogy 
a diákság közül a polgárista lányok 
beszélnek legszebben magyarul

Az iskola jótékonyságáról olvashat
juk az évkönyvben, hogy .növendékei 
az iskolaév folyamán több Ízben tanú
jelét adták annak, hogy együttérző 
szivvei viseltetnek mostohább sorsú 
társaikkal szemben. Nemes szivük 
sugallatát mindig tettek követték ada
kozás utján szegénysorsu tanulótársa
kat segélyeztek, lemondások árán, kato
náinknak szeretetcsomagokat készítet
tek, lelkesen — egymással vetélkedve 
— álltak be a közért gyűjtők táborába

Felsorolja az évkönyv a tanulók 
érdemsorozatát. Kitűnő eredménnyel 
végeztek: I. osztály: Berke irma, Ger- 
gál Erzsébet, r Horváth Mária és Lani- 
csek Lídia. II. osztály Batha Éva és 
Küzma Emília III osztály Benczik 
Margit. Gerencsér Rózsa Hradii Olga. 
Sebjanics Olga és Siftár Ida ÍV. osz
tály: Brumen Nikica. Cserny Karolina 
Gaber Irén Kolossá Ida Lipics Sarolta 
és Szinicz Mária.

Az évkönyv statisztikájából kitűnik 
hogy magyar anyanyelvű 53. vend 
anyanyelvű 108 és szlovén anyanyelvű 
18 növendék A tanulók nyelvismerete 
csak magyarul beszél 13. magyarul 
és németül 12. magyarul és vendül 
166, magyarul és szlovénül 18.

Befejezésül az 1944—45. iskolai év
re szóló tájékoztatót és tankönyv
jegyzéket közöl az évkönyv. (Szy-J.)

.ár kicsinek 
:: j/yo.k pár- 
a f. tanév-

íz
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- Nyugalombahelyezte a vallás
közoktatásügyi miniszter Rúzsa 

Istvánná Tomka Gizella muraszom
bati áliami elemi iskolai tanítónőt. 
Csepreghy Károly muraszombati állami 
elemi iskolai tanítót és Osváth Sán
dor battyándi állami elemi iskolai ta
nítót. A valiás és közoktatásügy i mi- 
msz'er rendelkezése folytán három 
olyan sok és jó magyar munkát vég
ző tanító kezdi meg alaposan meg
érdemelt pihenő éveit, aki munkás
ságával elévülhetetlen érdemeket szer
zett a Muravidéken. Nagyrészt az ő 
és a hozzájuk hasonló tanítók érde
me az. hogy elmondhatjuk: a Mura
vidék vend anyanyelvű népe magyar
nak érzi magát még ma is. a jugosz
láv megszállás 22 esztendei romboló 

■ is.
Vince aranymisés 
plébános életének 
54. évében rövid 

f. hó 3-án elhunyt, 
nyugalomba vonulá-

es

I

1

munkája ellenére
— Keresztury 

áldozópap, nyug. 
Sí., papságának 
szenvedés után 
A megboldogult r. 
sa élőt*  \ ashidegkuton volt plébános. 
A Murav déken kiterjedt rokonsága 
gy ászolja. — Az engesztelő szentmise 
f. hó 6.-ár. d. e. 10 órakor lesz Bar- 
kócor. es utána a barkóci temetőben 
helyezik örök nyugalomra.

Halálozás. Reibar Miklós, mu
raszombati iérfiszabó mester életének 

évéber, meghalt. Temetése í. hó 
- m léi 7 órakor lesz.

— ÉRTESÍTEM igen tisztelt vevő
kő zó "ségem et. hogy vas- és rádió üz- 
o,t-met ró 10-től 23-ig zárva tartom 
a nyári szabadságolás miatt. Akku
mulátorok töltését a műhely ez idő 
aiatt is végez. — özv. NEMECZ JA- 
NOSNE a Nemecz János vas-és rá
dió üzlet tulajdonosa.

— Pénteken délelőtt lesz Mura
szombatban az ipartestület cséplő 
és vetőmagtisztitó gépkezelői tanfolya
mának záróvizsgája. A vizsgán két 
budapesti kiküldött is megjelenik.

— A muraszombati főszolgabiró- 
ságon julius 22-én szombaton 150 
drb puska és íorgópisztoly kerül ár
vetésre Az átverésen csak az vehet 
részt akinek fegyvertartási engedé
lye van

— A muraszombati Ipartestület 
közleményei. Kiutalás: cérna, vas
anyag. rétegeit lemez (sper).

— V asútak mentén a tűztávolsá
got a gabona összehordására egy 
belügyminiszteri rendelet az asztagok- 
ra vonatkozóan 100 méterben, a ke
resztekre vonatkozóan 60 méterben 
állapítja meg. Ha e távolságok be 
nem tarthatók, a törvényhatóság első 
tisztviselője a tűztávolságot legfeljebb 
felére csökkentheti Ide e könnyítés a 
háború alatt nem adható meg!), ez 
esetben azonban a gabona tulajdo
nosa köteles a vasúttal szemben le
mondani minden kártérítési igényről 
üzemi tűzkár esetén és szavatosságot 
vállalni a harmadik személyeknek 
okozott kárért, beleértve a biztosítók 
által a vasútüzem ellen támasztható 
igényt is

— Magánépitkezés megkezdésé
hez az Anyaghivatal külön enge
délye szükséges. A Budapesti Köz
löny szerdai számában jelent meg a 
magánépitkezések korlátozásáról és 
az egyes építőanyagok bejelentéséről 
szóló rendelet A rendelet szerint ma- 
gánépitkezést megkezdeni, továbbá a 
rendelet hatályba lépésének napja 
előtt megkezdett magánépitkezést 
folytatni csak a m. kir. Ipari Anyag
hivatalnak a rendelet hatályba lépése 
után adott engedély e alapján szabad.

I

I

A száz négyzetméter alapterületet és 
az ötszáz köbmétert meg nem hala
dó olyan magánépitkezést. amelynél 
az alapfalazás a rendelet hatályba
lépésének napjáig a talajszintig elké
szült. 1944. augusztus 15-ig külön en
gedély nélkül szabad folytatni.

— A Budapesti Közlöny szerdai 
száma közli a földmivelésügyi minisz
ter rendeletét a vadászati tilalmi idő 
újabb megállapításáról. A rendelet 
részletesen felsorolja az egyes emlő
sök és szárny asok vadászatánál előirt 
tilalmi időket, valamint felsorolja azo
kat a vadászati módokat is. amelye
ket meghatározott időben nem sza
bad alkalmazni.

— A nagyváradi törvényszék ked
den délután hirdetett ítéletet Fekete 
Béla ügyébe n. aki ellen az ügyészség 
a Kaszinó-moziban Bökfi Eszter ellen 
elkövetett rablással párosult szándé
kos emberölés címén emelt vádat. A 
tárgyalás végig zárt volt. A törvény
szék Fekete Bélát 12 évi fegyházra 
ítélte, valamint ötévi hivatalvesztésre 
és politika' jogainak ugyanerre az 
időre történő felfüggesztésére. A bíró
ság szándékos, de nem előre meg
fontolt emberölés bűntettében és az
zal anyagi halmazatban álló lopás 
bűntettével vádolta. Az Ítélet jogerős.

Zsidóvagjont rejtcgEtöh 
büntetés nélkül leadhatják a náluk 

levő tárgyakat a hatóság által 
meghatározott időben

A járás főszolgabirája rendeletet 
adott ki. amely szerint julius 10-ének 
déli 12 órájáig mindenki, aki zsidó 
vagyont, értéktárgyat fogadott el meg- ' 
őrzésre, vagy is aki zsidó tulajdont ké
pező tárgyakat tart magánál, az ille
tékes esendői őrsön, vagy a jegyzői- 
hivatalokban a fenti határidőig azokat 
leadhatja büntetés nélkül. Akinél ezen 
ide túl ilyen tárgyakat találnak, azt 
szigorúan megbüntetik, ezenkívül in
ternálják.

A MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE 
OLVASÓI A BOMBAKÁRO

SULTAKÉRT
Az ellenséges légitámadások bom- 

bakárosultiainak társadalmi utón tör
ténő megsegítésére a múlt héten a 
következő adományok érkeztek szer
kesztőségünkbe :
Cyöre Pál szalézi int.ig. Muraszombat 100.-- P 
.Ing KarJv oádogos. Muraszombat 30.— P ’

Összesen: 130.— P ;
Eddigi g yüjtésünk eredménye össze

sen : 6.737.61 P.

MOZGALMAT KEZDEMÉ
NYEZTEK MURASZOMBATBAN 

A SZEGÉNYEK ÉRDEKÉBEN
Aláírásokat gyűjtenek Muraszom

batban egy beadványra, amely a já
rás föszolgabirájának szól. A bead
vány azt kéri a főszolgabírótól, hogy 
a lefoglalt zsidó ruhanemüeket bizto
sítsa Muraszombat szegényei számá
ra. Az ivet nagyon sokan Írták alá. 
köztük a vidék számos közéleti ve
zetője is.

Honvédeink üzennek
Pintér Béla honvéd tábori posta 

száma: D 492. Kéri bajtársunk a 
vasmegyei kislányokat, hogy kedves 
soraikkal keressék fel őt, aki vasi 
gyerek.

Kalamár Ferenc honvéd tábori 
posta száma: F 886. Muraszombatba 
szüleinek, testvéreinek és minden is 
merősének szeretetteljes üdvözletét 
küldi és kéri, hogy minél gyakrabban 
írjanak.

Városi Mozi
Julius 8-an. szombaton 19.3. 

9-én. s asárnap 11.15. 15. 17 és 19.3' 
10-én. hétfőn 19,V

Lopott feleség
AL1DA VALL1 első vígjáték szerep 

Ezenkívül: Bólintó Péter és Levente Pá; — . 
a taxival.

Julius 13-án. csütörtökön 19.3; 
14-én. pénteken 19 3 )

SZALMALÁNG 
—--------——
Szemlélődés a ferenclak: 

főzőtanfolyamon
Csupa-essös tavasz toppant éppen 

be. amikor a Mura-vidéki faluba? 
Ferenclakon főzőtanfolyam nyillott.Hu
szonötén iratkoztak be. valamennyien 
serdülő leányok, tanulni vágyók, ak:- 
egykor mintahogy tanultak is „csinos 
takaros, főznitudó. gyermekeket gor- 
dosan felnevelő feleségek és még 
gyengédebb édesanyák" akarnak len
ni. Valamennyien vend anyanyelvűé?, 

i és a tanfolyammal kapcsolatban hi
hetetlenül sokat tanultak magyarul.

Kukkantsunk hát csak be a főző
tanfolyam zsibongó konyhájára és néz
zük a sürgés-forgás eredményét. Mit 
főznek a kettőcsoportba osztott leá
nyok. Ugyanis fele varr, kézimunkázik 
a másik fele pedig főzni tanúi. Sza
bályszerű meghívás után telepedtünk 
asztalhoz, ahova nagy gonddal tálal
ták a magukkészitette ebédet. ízléses 
készítés és felszolgálás. A leányok 
esznek, hogy igy sajátítsák el a kés. 
villa kezelését. Miből, milyen menny i
ségben és milyen áron készültek a 
tanfolyam tartama alatt az ételek ’ 
Erre a tanárnő-vezette füzet napon
ként és fogásonként ad feleletet. Ben
ne van az ára is mindennek, am: 
belefőztek. Eszerint még 81 filléres 
ebéd is van. A legdrágább viszont 
2.04 P, igaz, hogy ez már négy fogá- 
sos és a következő izes falatok inger
ük az éhes olvasót: zöldségleves. 
Stefánia pecsenye, sóskamártás és kré- 
mes. Békére emlékeztető ebéd ez. 
persze a? anyag hatósági áron szá
mítva és a tüzelő nélkül, mert ezt a 
község adja. Mégis olcsó.

A másik szobában varrógép kattog 
és tűk igazodnak kézimunka rajzaiba. 
Es e gyakorlati dolgokhoz aztán elmé
leti rész csatlakozik, hogy igy értel
mes munkát végezzenek és tudatosa? 
cselekedjenek. A szorgalmas munka 
eredményét vizsgájukon mutatták be.

A vizsgára 42 drb tortát és 82 ruha
darabot készítettek és ízléses formá
ban állították ki. s úgy feleltek, mint 
a „vízfolyás". Büszkén hallgatták a 
szülők gyermekeik tudományát. Ép
pen úgy a hatóságok kéjviselői is. 
Megjelentek: Dr. Olajos József főszol
gabíró. Haklics István gazdasági fel
ügyelő. Titán József népművelési tit
kár és Kolossá ny. tanító.

A vizsga elnökíésével Fehér József 
kjegyzőt bízta meg a Földmivelésügy i 
Miniszter. Az elnök rámutatott arra, 
hogy a tanfolyamisták búcsúja tanár
nőjüktől. annak adott ajándék bizonyí
tékai a kölcsönösen kifejlődött biza
lomnak és szeretetnek. S igy a szereplő 
személyeken keresztül e kis területen 
magyar-vend testvéri érzés fejlődött 
ki. A leányoknak e tanfolyam, bármi
ként is forduljon sorsunk kereke — 
soha nem felejtett, boldogemlékü múlt 
lesz.

A kedves jelenetü felelet-sorozat, a 
búcsúztatások, a közbeékelt elnöki 
észrevételek nyomán könny is csillárt 
a vendvidéki ferenclaki főzőtanfolyam 
záróvizsgáján. Fehér J.
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Héttőtől kezdve
:nár reggel fél S-ig kell elsötétíteni

Budapestről jelentik : A honvédelmi 
úniszter július 3-tól újra szabályozta 

jz elsötétítés időpontját.
Julius 3-tól 16-ig az elsötétítés 22 

..rakor kezdődik és 4 óra .30 percig 
tart.

Julius 17-től 30-ig 21 óra 45 perc
kor kezdődik és 4 óra 45 percig tart.

Julius 31-től augusztus 13-ig 21 óra 
l) perckor kezdődik.
Augusztus 1 1-től szeptember 3-ig 21 

urakor kezdődik és julius 31-től szep- 
loinber 3-ig 5 óráig tart.

\z elsötétítésre vonatkozó egyéb 
. rulelkezések változatlanok.

A MURASZOMBATI ÁLLAMI 
OVODA ZÁRÓÜNNEPÉLYE

Julius 1-én. szombaton délután 3 
órai kezdettel tartotta a muraszombati 
ovoda záróünnepélyét. A kis ovodis- 
ták íélesztendei haladását szemléltető 
nnnepély iránt nem csak az érdekelt 
zülők körében nyilvánult meg nagy 
rdeklődés, hanem megjelentek azon 

Muraszombat közéleti és társadalmi 
vezetői is.

A kisgyermekek imája után felkö
szöntő verset mondott Horváth .Józsi. 
Ezután az ovodisták nagy gonddal és 
hozzáértéssel betanított párbeszédek
kel, táncokkal és ritmikus tornával 
zerepeltek. Különösen kitűnt a szá
nok közül Simon Piriké és Kolárs 
erike párbeszéde és Simon Piriké 

magyar tánca. Az együttes ritmikus 
inénál sok tapsot kapott Skrabán 

Jani és Mocsán Mária, akik kis tár
saik tornáját vezényelték. Bucsuverset 
mmon Csaba és Milenkovits Mária 
mondtak. — Az ovodisták valamennyi 
zárna kedves, magyaros és alaposan I 

előkészített volt. Láthatták a szülők, 
hogy gyermekeik képességeit helyes 
irányba tereli és ügyesen fejleszti a 
muraszombati ovoda. Az óvónők: 
Kollárs Etelka és Szmodisné-Faschin- 
ger Gizella ezúttal is kitűnő munkát 
végeztek. A záróünnepély után az 
ovodisták szép kézimunkakiállitását 
tekintették meg a vendégek.

Nagy árvíz a Muraközben
A legutóbbi sürü és tartós esőzések 

nagyon megdúzzasztották a folyókat 
és patakokat. Különösen a Murán 
iolyik le sok. a stájer hegyekről le
li ilianó víz s igy a Mura elöntötte a 
mellette fekvő földeket, elvitte a le
kaszált füvet, a le nem kaszált rété- | 
két elborította iszappal s igy az olt 
ii rmell líi állati etetésre egyáltalán 
nem alkalmas. Nagyon sok kukorica 
i-s gabonaföldet is elöntött, a vízállás 
miatt a zsenge kukorica és babveté- 
ek, amelyek nem tűrik az árvizet, 
Ipusztuinak.
Az árvíz okozta kár súlyosan fogja 

Moly ásol ni a muramelléki lakosság 
•‘izellálásál.

Tilos partpolitikai f<dirásokat, 
épeket az úttestre, házak falára, 

lesteni vagy rávezetni. A hivatalos 
Lp közli a kormányrendeletei, mely 
'"telezi a háztulajdonosokat, hogy a 
tilalom ellenére kirakott ábrát vagy 
zöveget haladéktalanul távolítsák el. 

A rendelet megszegőit hal hónapig 
lí'ijedő elzárással büntetik.

„SílBílRIÍI“rum és likőrgyár 
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 
Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ

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

Teleki Mihály gróf:
A MÉP határozott jobboldali, fai- 
védelmi és szociális politikát folytat

Budapestről jelentik: A Magyaror
szág Írja : Vitéz Teleki Mihály gróf, 
a MEP újonnan megválasztott orszá
gos elnöke, a következőket mondotta :

— A párt irányításában határozott 
jobboldali, fajvédelmi és mély szoci
ális érzéstől áthatott politikánkat foly
tatjuk és érvényesítjük.

Mindent el fogunk követni, hogy 
azt az egységet, amelyet a köz
vélemény oly türelmetlenül vár 
és amelynek megvalósításától a

Muravidék községeiben 
reggel 5 órakor nyitnak az üzletek

Tulok József dr. alispán a kapott 
felhatalmazás alapján julius 1-től to
vábbi intézkedésig szabályozta a köz
ségek üzleti záróráját.

Muraszombatban julius 1-től a ve
gyeskereskedések. tejkereskedések, 
péküzletek, továbbá a kizárólag vagy 
túlnyomórészt élelmiszer árusítására 
berendezett üzletek

reggel 7-től este 6-ig, szombaton- 
kint reggel 7-től este 7-ig tarthat
nak nyitva.
Az egyéb üzletek nyitvatartási ideje 

reggel 8-tól este (i-ig terjed. A déli 
szünet mindenfajta üzletben I órától 
3 óráig tart.

Múlt pénteken, a kora reggeli órák
ban. angolszász repülőgépek repülték 
át az ország légiterét és északnyugat 
felé haladva, több órán keresztül tarló 
riadót okoztak. A gépek zöme 11 óra 
után haladt visszafelé és ekkor mér
gezett anyagokat és foszforos szénát 
dobtak le. Több ilyen foszforral átita
tott szénacsomagot a zalai riasztókör
zet (Muravidék is ide tartozik) terüle
tén is ledobtak.

Ezzel kapcsolatosan fokozott őrkö
désre hívjuk fel a Muravidék lakos
ságának figyelmét és tartsa mindenki 
lelkiismereti kötelességének, hogy ha

Foszforos szénát dobtak le az angolszászok 
a zalai riasztökörzet területén is

LEVENTEÉLET
A kilencedik levente ImsíIuiIoH

Vitéz Béldy Alajos vezérezredes, az 
ifjúság honvédelmi nevelésének or
szágos vezetője szemieúton járt az 
Alföldön. Utjának első állomása Tá- 
pi<>szenlmárton volt. Itt megszemlélte 
a selyemtenyészetet. majd buzdító sza
vakat intézett a leventékhez, l'ápió- 
szentmártonból Abonyba utazott vi
téz Béldy Alajos vezérezredes, ahol 
nagy beszédet mondott a leventeolt- 
hon felavatásán. „Az utóbbi napok
ban — mondotta — súlyos bomba
támadások érték Budapestet. Minden 
egyes támadásnál rohamléptekben 
siettek oda a leventék és leventelá
nyok, ahol szükség volt a segítségre. 

nemzet történelmi helytállásának 
érdekei függnek, pártunk önzetlen 
együttműködésével mielőbb meg
valósítsuk.

l-.nnek az egységnek azonban tartal
maznia kell mindazokat az értékeket, 
amelyeket a mi táborunk személyi és 
elvi vonatkozásban jelent. A nemzet 
élet-halál harcának idején a hatalmi 
vetélkedéseket és elvi súrlódásokat 
minden erővel el kell kerülni, mert 

ilyen időben a szó csak a fegy
vereké és a munkáé lehet.

A vármegye minden kisközségében 
a túlnyomórészt élelmiszer árusítására 
berendezett üzletek nyitásának idő
pontját

reggel 5 órában, zárásának idő
pontját este 8, szombatonként pe
dig este 9 órában állapította meg. 

A déli zárás időtartama ezekben az 
üzletekben 1 órától 1 óráig tart.

A záróra-rendelkezések megszegése 
kihágás.

Az alispán most kibocsátott üzleti 
záróra szabályozási rendelkezése 
egyben kimondja azt is, hogy julius 
1-től kezdve megszűnik az üzletek 

valami lehulló anyagot lát a repülő
gépek átvonulása alkalmával, vagy 
az után, azonnal értesítse a hatósá
gokat és megfelelő eszközökkel fel
fegyverkezve siessen maga is hely
színre és lehetőleg árkolja körül a ki
gyulladt területet és dobáljon rá föl
det. hogy a gabonafélékben károk ne 
keletkezzenek. Minden gazda tartsa 
egyébként is kötelességének, hogy ter
mését sajátmaga is védelmezze meg 
az ellenséges támadásoktól és a be
takarítást a lehető legkorábban vé
gezze el, mert igy aránytalanul kisebb 
a veszély.

bán a kilencedik levente hall hősi 
halált. Nem gyászoljuk őt, hanem 
büszkék vagyunk. Elétek idézem 
emlékét, mint a kötelességteljesités 
követend<> példaképét.

Franciaországban egyre több 
; munkás teszi megtakarított pénzéi 
■ takarékba Írják a párisi lapok.

Az amerikai nagytőke tízmil
liárdos váltókölcsönnel akarja a szov
jet ipád újjáépíteni — amerikai köz
gazdasági körökből származó hir 
szerint.

Németország tejtermelése 35 
milliárd literre emelkedett évente.

— Az Amerikai Egyesült Államok 
megszakította a diplomáciai viszonyt 
Finnországgal.

— Törökország külpolitikája nem 
változott Memendzsoglu kiválása óta 
— mondják Berlinben.

Berlini jelentés szerint a német
bolgár baráti kapcsolatok kérdése 
nem lehet vita tárgya.

HÍREK MINDENFELŐL
— Szegedet hétfőn szórványosan 

bombázták az angolszászok.
— Szombathelyen Kovács Sándor 

megyéspüspök népművelési előadó
képző tanfolyamot nyitott meg.

— Pápán a rendőrség több millió 
pengő értékű elrejtett zsidó vagyont 
talált eddig.

— Szombathelyen eredményes fel
hívást intéztek a közönséghez a rej
tegetett zsidó vagyontárgyak beszol
gáltatására. Nagyon sok zsidó élték 
került elő a keresztényektől.

— Magyarországon a mentők kö
zel 60.000 szerencsétlenül jártnak 
nyújtottak segítséget 1913-ban.

— Budapest ellen az elmúlt héten 
többször intéztek terrortámadást az 
angolszászok.

— Zemplén vármegye is állást fog
lalt az egypárt rendszer és a nemzeti 
egység mellett legutóbbi közgyűlésén.

— Szolnok felett péntek délután 
hatalmas vihar vonult át. Diónagyságu 
jégdarabok estek.

— A Magyar Vöröskereszt köz
ponti légoltalmi tudósitó irodát álli 
tott fel.

— Sátoraljaújhelyen negyven em
bert internáltak zsidóvagyon rejtege
tése miatt.

— Budapesten a legutóbbi légitá
madás közben folytatott mentési mun
kálatoknál a kilencedik levente halt 
hősi halált.

Gyomorbajos! - tabajos!
TARTSON IVÓKÚRÁT

A természetes szénsavas

PETÁNCI
GYÓGYVÍZ 

ÜDÍT — GYÓGYÍT 
Főraktár: MURASZOMBAT

TELEFON 68.

— Eszéken és Szlavonbrodbarj tele
pítik le a horvátországi partizánok 
elöl elmenekült lakosságot.

— Koppenhágában a kommunista 
elemek sztrájkot szítottak.

— Horvátországban felállították az 
első muzulmán usztasa alakulatot.

— Zágrábban számos magánsze
mélytől megvonták a villanyáram fo
gyasztásának jogát, mert pazarolták 
az áramot.

— Angliában a hiányzó élelmisze
rek helyett italra és dohányra költik 
a fogyasztók keresetüket — mint azt 
az angol pénzügyminiszter legutóbbi 
jelentéséből megtudjuk.

l’k. 3913/1911.

Árverési hirdetmény
Dr. Szakonyi Zoltán ügyvéd óllal képviseli 

Legény János javára 2.150 I*  löké es több 
követelés es járulékai erejéig a muraszombati 
lur. járusbiróság l’k 3913/1911 sz. végzésével 
elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végre
hajtási szenvedettnél Ballyánfalván 8. hsz. alatt 
1941. május 26-án lefoglalt 2.350 I’ becserté- 
kü ingóságokra a muraszombati kir. járásbí
róság l’k. 3913/1914. végzésével az árveres 
elrendeltvén. annak végrehajtást szenv. luka
sán. Battyánfalván 8 hsz. alatt leendő meg
tartására határidőül 1944. julius hó 14-én dé
lelőtt 9 órára tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt bútorok szarvasmarha, sertés, gazdasá
gi felszerelés s egyéb ingóságokat a legtöbbel 

I ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg 
I becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar

madánál alacsonyabban nem—el fogom adni.
Muraszombat. 1944. juniu.s 27.

SZABÓ JÓZSEF kir. bír. vhló.

2 tanonc felvétetik
DIITRK II GUSZTÁV lém és lakkozott bá

dogáru gyárban Muraszombat.
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KÖZGAZDASÁG
Olcsón igényelhető mezőgazdasági gépek 

és árucikkek

Moucs nouve némske bojnszke skéri 
i bránenyé prouti nyoj

A Eelsődunántuli Mezőgazdasági 
Kamara közli: A gazdatársadalom 
szükségleteinek fokozottabb kielégité- 
se érdekében Kamaránk szövetkezeti 
osztálya az alábbi mezőgazdasági 
gép és árucikkek beszerzéséi teszi 
lehetővé :

Nagyteljesítményű Belga gyártmá
nyú ..Agribop IV. kalapácsos őrlő
gép ventilátorral, vezetőcsővel, kyka- 
lonnal 64 drb. tartalék kalapáccsal
és 11 drb. szitával együtt 1' 5 503.60
SansRivalálványos daráló ,. 126.—
Turul asztali daráló 54.60
Eekete szabványos uszó-

kocsikenőcs q-kint 164.30
. Kincsem szénsavas ta

karmánymész 50 kg-os
zsákban q-kint 14.—

Blodit vitaminoskészitmény 1
háziállatok takarmányá
nak kiegészítésére 5 kg-
os csomagolásban kg-int ,. 2.92

Marhasó poralakban 100 ,. 28.—

vételárat. Esetleges árváltozások ár
kormánybiztosi rendelkezésre fenn
tartva.

Az igényléssel kérjük a Kamara 
szövetkezeti osztályához fordulni.

sajtolt alakban 100 kg-int P 86.—
Abavit: higanytarlalnm csá

vázószer 5 kg-os csoma
golásban q noO..». »

Arzola arzénen permetező
szer 5 kg-os csomago
lásban 1 92

Gézáról nyári permetező
szer kg-ként. 6.1 >7

Nyári permetezőszer Neo-
pol szilárd mészkénlé:
1 kg-os csomag 3.84

Ojíókés. kunde minta 8.61
Hangya kaszakő 1.18
Kaszakő tokmány horgany „ 2.52
Ealapát fejszéiesség 6.36
Kaszanyél bükk 2 kaccsal ,. 1.45
Fanyeles nyirfaseprő 1.45

A szállítási költség külön terheli a

Nouva skér, stero szó vönajsli nem
ei za bombardejranye Anglije. angle 
zse jáko íntereszejra. kak i na kakse 
formo bi lejko prouti prisli toj skéri. 
Té brezpiloutni eropláni z táksov ná- 
glosesov letíjo, da je nej mogoucse 
truíili z stiikami. Pa tüdi anglezski 
eropláni je nemrejo zgrabili. da bi je 
vnicsili. Meteorszke bőmbe lej brez- 
piloutni coroplánov sze ne meesejo 
doj. kak tou drüge bőmbe, nego sze 
automalicsno vösztrlijo z eroplánov. 
stere pa májo tákso moucs. da je ni
kaj groznoga. Szarni angiezsi právijo. 
da té bőmbe májo v szebi nikso zvün- 
rédno ekszplozivno moucs i da sze 
od ovi drügi bomb jáko razliküjejo. 
Té bőmbe doszta vecs vnicsijo i po- 
zsgéjo. kak pa nyuve. Angiezsi szó 
sze nájmre pripravili prouti toj skéri, 
ali tou nyim nikaj ne pomága, ár tá

skér je szploj drűga. kak pa szó sze oni 
pripravili. Z tóga sze vidi, da angle 
zsi szó nikak nej na csisztom. kúk- e 
nacsrtc má Nemcsija doangolszászor 
Nemski szóidat ski krougi pa nikaj vö 
ne dájo od té, kak lüdi od vnougo drú 
gi vönájdb. pred slerimi ncprijátelom 
vola odíde sze dalé bojnali I esi vi- 
dímo. da brezpiloutni eropláni po bőm- 
bardejranyi brezi vszáksega zgül>i, .; 
ka priletíjo nazáj, potom sze lejk, 
právi, da szó angolszászi nikaj nej 
najsli gori prouti toj skéri i tüdi nikaj 
nedo mogli gornájdti.

Nemsko szoldacsko voditelszlvo jo 
jáko zadovolno z tem nouvim orozs- 
jom i je oszvedocseno. da angleska 
i amerikanszka propaganda nede du
gó guesala od káksi vönájdb, z steri- 
rrii bi té eropláne vniesávali ár prvlé 
nyim vsze vnicsijo.

„Vmouri vszákoga nájvörnejsega krscsenika!"
— právi zsidovszko szvéto písznio

Később történik rendelkezés az ipari növények 
termeléséről

A háborúval kapcsolatos honvé
delmi és közellátási szükségletek biz
tosítása érdekében már évek óta kor
mányrendelet biztosítja megfelelő te
rületen az olajos és rostos növények, 
valamint a cukorrépa és dohány köte
lező termesztését. Természetesen az 
uj gazdasági évben is elkerülhetetlenül 
szükség lesz az ipari növények meg
felelő területen történő termesztésére 
és ennek intézményes, szakszerű meg
szervezésére. Minthogy azonban a 
kormány a kötelező termesztés körét 
és mérvét a háborús szükségletekből 
eredő elkerülhetetlen legkisebb mér
tékre kívánja korlátozni és az intéz
kedéseknél figyelembe akarja venni 
a folyó évi termelés során szerzett 
tapasztalatokat, az ipari növények ter
melése tekintetében csak a kora őszi 
hónapokban fog intézkedni. A föld
művelésügyi és közellátási kormány
zat reméli, hogy a gazdaközönség ter
melési szerződéssel megfelelő nagy 
területen önkéntesen fogja biztosítani 
az ipari növények termesztését és igy 
nem lesz kénytelen ezek termesztését 
rendeleti intézkedéssel kötelezővé ten
ni. A jelenlegi helyzet szerint az ipari 
növények termesztését nagyjából az 
eddigi mértékben kell majd fenntartani

— A vas megyei Magyarszecsőd 
községben két levente amerikai repülő
főhadnagyot fogott. A főhadnagy a 
megye fölött lelőtt egyik bombázóból 
ugrott ki és eddig bujdosott.

— Az egész ország területén le
állították az E-betüs autókat és az E- 
betü nélküli motorkerékpárokat.

S-P-O-R-T
Nagyszerű az átszervezel! Mura!

Mura Kanizsai Vasutas 12:2 (6:1)
Dr. Valent Gusztáv, a Mura ügy

vezető elnöke bebizonyította nekünk 
tamáskodóknak. hogy igenis, lehet 
megfelelő erősítést szerezni Mura
szombat labdarugógárdája számára. 
A két új és kitűnő csatárral megerő
sített csapat játékára ugyanis rá sem 
ismertünk az elmúlt vasárnap, amikor 
barátságos küzdelemben a Nagyka
nizsai Vasutassal mérkőzött a Mura 
csapata Ésszerű, szép labdarúgást 
láttunk a pályán és ami mindennél 

az új gazdasági évben is. Ezért a gaz
dák a folyó évi termés betakarítása 
után a jövő évre szóló talajelőkészi- 
tési és egyéb munkálataikat úgy vé
gezzék. valamint a vetőtervüket úgy 
állítsák össze, hogy ez lehetővé tegye 
az ipari növényeknek az eddigi kere
tek között történő termesztését. A föld
művelésügyi kormány a termelendő 
növények megválasztása terén a gaz
dáknak a honvédelmi szükségletek 
által megengedett határokon belül az 
eddiginél nagyobb szabadságot kíván 
biztosítani.

Aki nem végzi becsületesen 
a mezőgazdasági munkát

- internálják
Az országosan folyamatban levő 

mezőgazdasági munkálatok gyors be
fejezése érdekében példamutató, drá
kói rendelkezések léptek életbe a pá
pai járásban. Szentimrey Sándor dr. 
járási főszolgabíró szigorú büntetése
ket helyezett kilátásba a közérdek 
szabotálói ellen. A mezőgazdasági 
munkálatok végzése idején

csak azok részesülnek hatósági 
liszt-, cukor- és zsireilátásban, 
akik a munkájukat becsületesen 
elvégzik.

A munkakerülőket, a munkát hanya
gul végzőket egyforma elbánás alá 
veszik a munkát megtagadókkal és 
az ellenük megindítandó kihágási el
járás során, azon felül, hogy a leg
szigorúbb anyagi büntetéssel sújtják, 
internálják is őket.

fontosabb, gólképes Mura csatársort. 
Reméljük, az uj játékosok nálunk 
maradnak és még sok diadalra .segí
tik a hazai színeket.

„Pálya, vagy zöld asztal" — cí
men foglalkozik a ..Vasvármegye 
vasárnapi száma a Mura ismeretes 
óvásával. A cikkíró rendkívüli tár
gyilagossággal vázolja a helyzetet és 
megállapítja, hogy a Murával mélány- 
talanság történi amit helyre kell hozni

Polli nemski profeszor je prvi cslo
vik na szvejti, ki nájbole pózna zsi- 
dovsztvo i nyuve návuke. Pred ne- 
dávnim je obsirno opiszao v edni 
novinaj nyuvo zsivlenye, stero je meo 
priliko viditi i vnougo zsidovszki knig 
presteti. Té profeszor je obhodo szko
ro vesz szvejt i zríá dobro hebrejszki 
gucsali. stero je nyerni dobro szlüzsi- 
lo za szkrivnoszti zsidovszkoga návu- 
ka. z sterim je potom zsidovsztvo bi
lou v szvejt poszláno. Zsidovje szó 
tém návukom gucsali Talmud, stero 
szó za nájvékso szvétoszf drzsali. Tal- 
mud nyim je bio Boug i nieden krs- 
csenik nej szmeo znati za szkrivnousz- 
ti, stere je té Talmud predpiszüvao za 
zsidove.

Pohl profeszori pa sze je vszedno 
poszrecsilo. da je szkrivnoszti Talmu- 
da do konca prestudejrao i tak szpre- 
vido. ka ka szó pravzaprav zsidovje 
i kákse cíle májo do krscsansztva. 
Profeszor szploj na tenci pripovedáva. 
ka ka je csteo z Talmuda, stero mi 
na krátci prinásamo :

— Talmud je nikaj nej drügo. kak 
zsidovszko pokolejnye. ali zsidovszko 
lüdsztvo. Talmud je edína vretína. z 
stere zsidovsztvo pride na szvejt i 
brez steroga nieden zsidov nemre zsi- 
veti na szvejti.

— Tisztoga krscsenika. ki zvej ná- 
vuk z Talmuda, trbej vcsaszi bujti. 
Csi zsidovsztvo prejde, tüdi krseseni- 
ki prejdejo i zednim poszlánejo k zve- 
rini szpodobni. Zsidovszki bratje, bo- 
rite sze. ka zsidovsztvo ne prejde i 
krscsanszko zverino preprávlajle.

— Boug je sztvouro szvejt za zsi
dovsztvo. Csi zsidovsztva nebi bilou. 
bi tüdi szvetá nebi bilou. Boug je 
szamo za zsidove, nikak pa nej za ne- 
zsidove. Zsidovsztvo more vözaprejti 
vsze krscsenike z vszákoga zsivlenya. 
Zsidov csi bűje ednoga krscsenika. 
je nej grej. Zapouvid „Ne vmouri" 
tiszti prekrsi, ki zsidóvá bűje. Med 
krscseniki te nájvörnejse trbej vsze 
vmoriti, ár szó tej szpodobni k cse- 
inérniin kacsam. Vszáki zsidov szi 
more szpraviti obiászt nad krscseni- 
kami. Tiszti krscsenik, ki bi sze nej 
pokorávao zsidovi. sze more bujti.

Na denésnye bombardejranye gle
doucs právi profeszor, da Talmud vcsí: 

Niti edno düso ne püsztite zsi- 
veti. Mi zsidovje navesimo krscsan- 
szke szoldáke. kak bodo vmárjali 
szvoje matere i deco potom eroplá
nov. Mi zsidovje ne tajimo, ka je 
szkoro vszaka bojna zavolo nász na- 
sztánola. Záto za vszáko bojno tüdi 
moremo doszta pejnez dati i tou z 

dráge voule dámo. V toj knigi je 
napiszano, kak morete siriti propa 
gando i kak moremo gvinati bojno 
Nájgroznejse recsí raznásajte od boj 
ne i krívte drüge. (Tü je pa Talmud vö- 
pozábo. da ednouk de vszerni konei 
i tak tüdi nyuvomi pokolenvi. po-

1 szebno v zdajsnyoj bojni.)
— Talmud vcsí, ka vsze. ka je nej 

v zsidovszki rokáj. more priti v té 
roké. Jehova od vszej krscsenikov 
vkrajszpoberé pejneze i je dá ..szvo
jim színom . Krscsanszka vérsztva 
szó püsztini szpodobna. záto je po- 
trejbno. da nad krscsanszkimi írná- 
nyami do zsidovje kralüvali. Kak spe 
nica goriszpijé vodou. rávno tak mo
rejo zsidovje szpraviti szi krscsanszka 
imánya. Dopüscseno je. ka zsidov 
lejko znori krscsenika i nyerni nej tr
bej nazáj dati, csitüdi krscsenik gór pri
de na tou. Zsidovi je dopüscseno. ka 
krscsenika lejko na nikoj dene. Zsidov
je sze lejko z Jehovom (z pejnezi) ve- 
odkűpijo z kákse krivice. stero potom 
nyim Jehova sztoukrát odpűsztí. (Tou 
sze právi. csi ga zgrábijo pri kaksem 
svidlni, more tou z pejnezami zami- 

í titi, nikak pa neszmi dopüsztiti, ka 
j bi nyegov svindl na szveklo priso 

Tiszte pejneze, stere za mito dá. pa 
lejko pri krscsenikaj notri dobi. Tou 
pa tak, ka biágo dragse odá.)

Z tóga vídimo, ka ka je Talmud 
vcsio zsidove. Na konci pa právi i’ohl 
profeszor:

- Na konci té szvejtovne bojne 
de edína pout za europszke zsidove 
da sze napoutijo prouti l'aleszlini 
Zsidovsztvo je tiszti öli, ki revolucio- 
nárszke koula inázse. Komunistvo i 
revolucio szó szamo zsidovje napra
vili. Duzsnoszt cejlogaszvejta krscsan- 
szíva je, da sze z vszouv mocsjouv 
bráni prouti zsidovszkomi králevsztvi 
i neszmimo dopüsztiti, da bi tej vecs 
med nami prebívali. Tá zemla, na 
steroj mi krscseniki zsivémo, je krs
csanszka i szvéta. I csi poglédnemo 
ka na toj zemli zsivé 200 miliőn kis- 
csenikov, dokécs je zsidov szamo H’ 
milionov. potom lejko zalilejvamo, da 
krscsansztvo má v rokaj ravnitclszlvo 
tóga szvetá. Vszáki krscsenik more 
zdaj szpreviditi. da je tá bojna zsi- 
dovszka i komuniszticsna. Tou bojno 
bi zsidovje sztrasno radi gvínali i csi 
bi sze nyim poszrecsilo, potom lejko 
racsunamo mi krscseniki. da nász v 
krátkom vsze vnicsijo. Vnicsijo nász, 
naso familijo. nas doum i vsze. ka 
je szvéto pred Bougom. Záto vszi 
Ixidimo na lom, da ednouki za vszig' 
dár vösztiramo vsze zsidove z Europe,
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Szpoumnimo sze na nase mantrnike

o tisztom szó pa síi i szó okouli 
di szpoubrali vküper. zmejsz 

a vszegavecs tüdi roupali. Vsze

ünatamasi sze je lüdsztvo tüdi 
zbtr..„-.!o pod komuniskim ládanyom 

sz vszi zseleli nazáj sztári réd. 
Vektorium szó nagnali. ar szó zse

- - . j mogli vözdrzsati pod taksim
rav~ : -Isztvom. Kohn (Kun) Béla je 
szán: ooszlo vö ieninove pojbe pod 
, • ztvom Szabó Gáspár komiszá-

l ej teroristi szó sze odpelaii z 
zse. znicov, na steroj szó meli stüke. 
grár.áte. masinszke pűkse i puno 
drmunicie. Naprej szó pa posz- 

>ár komunistov. ki naj po pouti 
zrekvirerajo vajati. stere do nüc.ali za 
vese'ye. Sereg rdécsi je priso v Tol- 
m-.tarr.ás júniusa 1-ga vgojdno ob péti. 
Notri szó vdrli vu vész, stero szó 
•ráni.: kmetje z nedosztátnim orozs- 

■ m. Rdécsi szó je vcsaszi dojzbili. 
tor", boji szó szpadnoli stirje kmetje, 

doszta ji je pa doubilo teske plazej- 
re. Pi 
200 j
SZÓ ■.
zgrú ence szó prignali na dvoriscse 

esK-- hizse.
Na dvoriscsi veske hizse szó ter-

- szpolovleno lüdsztvo mlátili z 
írni pétami, szmícali szó je i re-

zac : korbácsami. Nisterne szó tüdi 
z öajonetami tak zoszmícali. ka szó 
r.apou mrtvi zoblezsali. Po tisztom 
-z je pa zacsnoli szouditi i szó tak 
.-.a szmrt oszoudili Kiss József pol- 
szk< ,'c. deiavea. Madarász József po- 

.i Berta Pál mészára i Hörich Im- 
e sztolara. Vö szó je odegnali na 

Madarász Józsefi szó prvlé z 
...Síi". pétov terroristi vsze zobé 
zr.áti vö, Berta Páli szó edno okou 
vdarüi vö. Hörich Imriji szó pa obej 
.. ke' zpotrli. potom pa vsze obeszili. 
Veszi.: szó je na telegráfszke stange 
na akácije. Nad Hörich Imre szto- 

lárorn sze je strik vtrgno i neszrécs- 
~osa szó znouvics gorpotégnoli, gde 
sze v- tak dugó mantrao, pokecs je 
vu velki mantraj nej dűso püszto.

( idombouári szó komunisti na 
á. _ 'i zaglednoli vékso csuporo 
zs- e;"icsárov. ki szó nej scseli za 
de:o rijéti záto. ár komunisko i zsi- 
F' szko vládanye nej scseli pripoz- 
'ati Bőmbe szó vrgli med nyé i szó 
-S zseleznicsárov tesko szplazejrali. 

tiszti dén szó komunisti v Dir 
mar >: vmourili Trubiny János plé
bánosa, na vész szó pa vönavrgli 
‘XJ.OOO koron strófa, stero sumo szó 

nyim mogli tüdi vcsaszi dojplácsati.
Zsalosztni dnévi szó bili tou v na- 

'Ci histouriji. Národ je zvünrédno

Bojna sze zorl prouti konci
Z vszej sztráni sze je zacsno kon- 

n-ntriiani napád prouti Europi i tej 
'tirje velki országi za ednomalo vr- 
zsejo v boj szvoje zádnye rezerve.

Na vzhoudi sze je zacsno zse du- 
Wcsákajoucsi szovjetszki lejtasnyi 
'apád. Ka med tejmi offenzívami 
sfera kaksi cio má i prouti sterim 
krájam scsé idti. sze nemre znati, ár 

kak szovjetszki, tak nemski stamp 
ne dá vö. V sterom meszti sze je pa 
2bérala véksa szovjetszka vojszka. 
Ie nemsko bojnszko voditelsztvo po- 
aunoma dobro znalo pred dvöma

Első muraközi szövődé
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Gyártelep :
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

TELEFON: 31 
Központi iroda: 

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

doszta trpo. Mantraii szó je z ..bejíi- 
mi“ pejnezami, steri szó r.ika nej va- 
láli. „szíve" szó pa komuniszti szebi angolszászé 
zadrzsávali. Po szlabom Károlyi-kor
mányom szó voditelsztvo zsidovszki 
komunisti vzéli vrouke. zavoio steri 
je nas národ telko név óul i szkuz mo- 
go pretrpeti. Nájvékse hiéne szó bilé ka do mc=i. ----------
med nyírni Kohn-Kwn Béla i Számú- povszéd’ tak dalecs idti nazáj. kama 
elliova brata. steri ocsevje szó z Ga- 
lície privandrali na \ ogrszko i szó 
escse csarne kaftáné i pojásze noszili. 
Szám Szamuelli sze je sztem poká- 
zao vö. ka je 150 oficejrov dao vmo- 
riti. ár szó nej scseli v rdécso szol- 
dacsijo sztoupiti. V tekáji prve szvej- 
tovne bojne szó nisterni nasi domo- 
vinolübécsi lüdjé gorpouzvaii pazko 
zmozsnoga Tisza Istvána. ka .".aj r.i
ka naprávi. ár zsidovje velko moucs 
vdáblajo. Nika je pa nej mogo napra- 
viti, ár szó sze nyerni preprejtili. ka 
de hadikölcsönam konec. csi de zsi- 
dove ráso. Vsze gasze i szakolácq- 
szke drüzsbe szó zvéksega tála -.áj- 
mre v nyúvi rokáj bilé Táksi pejr.ez- 
ni královje szó bili Khóneri Korr.feí- 
di i Becki.

Pri 20. honvédszkom regimenti v 
Nagykanizsi sze je ednouk zgoudilo. 
ka je Maróthy Géza alezredes ki je 
191 5-ga leta februára mejszeca z fron
ta plazerani domou priso í je zsaloszt- 
no opazo, ka v kancaiajaj pótzászló
alja szarni zsidovje samrijo. Záto je 
sou i je vsze v menetszázade vtálao 
i je tak scseo na front poszíati Z 
tóga je pa velka nevola grátala Ma
róthy alezredesa szó naznanili i je 
mogao vsze nazáj dojszlejcsti dati. 
nyega szó pa obdrúgim vcsaszi oo- 
szlali na front.

Záto sze je niscse r.ej :suduvao. 
gda szó tej pocsinyer.i pojgye obiászt 
v szvoje roké doubiii po szlabom Ká- 
rolyiovom kormányi i ~as jrszág r.a 
roub vnicsenyá pripeiai:

Zmejsz szó pa oumorr. j deiaii z 
szvojov jálnosztjov nasi r.a precsteti 
odávci. kak drügi znotrásr.yi "epríjá- 
telje, ki szó jezerolejtr.i nas ' 
zacsnoli trzsiti i trar.csejrati i tak sztra- 
sen Trianon pripráv.a'i

Hvála Goszpodnomi Bougi i r.ase- 
mi Kormányzóji. ka sze je szén tem 
odávcom nej szpuno i ka tak pá v 
nasem országi sziobodno lejko zsivé- 
mo escse v tóm bojnszkom vrejmeni 
Csi pa de mirovsesina ednouk te 
itak bougsi i blájzsenejsi ország 
nemremo zseleti. kak nas velki ’ 
grszki ország
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mejszecoma. Tüdi tou zná. ka je tá 
vojszka véksa. vendar szó jo pa po 
pouti od Volge i Kaukázusa pa do 
Karpátov prevecs razreidcsili. Üd 400 
divizij, nakelko szó jo anglezsi sacali 
szó vnicsili do lanszkoga leta 15 mil- 
lijonov. ka sze pa zse prevecs pózna 
Csi nemei dalé pusztijo szovjetszko 
vojszko i gordájo cejlo takzváno Bejlo 
Ruszijo. príde szovjetszka vojszka v 
escse zsmetnejsi sztális. ár de nyim 
dovázsanye dalecs szégalo

Pri Fincaj szó szovjeti zgubili dip- 
lomátszko bojno. ár szó sze finnéi 
nej scseli dati zapelati. Tü szó zdaj 
szovjeti na szlab terén trufili finci 
sze pa tü dobro vörazmijo Dobro sze 
nyim pa pózna tüdi poszlána nemska 
pomoucs.

Na tisztom táli fronta steroga nasi 
honvédi drzsijo. bi szovjeti tüdi tadi 
prédrli. vendar pa zaman. ár vszaksi 
dozdajsnyi napád nasi zlejkotov od- 
bijajo nazáj. Tak sze nyim gödi tudi 
na jüzsnom táli fronta

Na normandszkoj liniji je escse 
kejp prvejsega kédna Angolszászt 

szó mog: szvojo oírenzivo razviti. 
Tu je tou prevecs doszta ponroglo. 
ka szó r.a spici íélszigeta nemei du
gó drzsali Cherbourg prisztan i szó 

nej pűsztili notri. Té 
csasz je pa nemsko bojnszko vodi
telsztvo dobro vöponücalo i sze mo- 
csno pripravllo za angleski napád. 
Bojnszka taktika nyim tou diktejra. 

ogti od morszkoga bregá 

vecs n-do szégaíi dalecsnoszécsi an- 
goiszászki najouvszki stüki.

Na tat jár. szkom fronti je Kesserling 
potrdo tiszto liniio na Pó ravnici. 
gde sze ptavzaprav more odloucsiti. 
ka steri de rr.ocsnejsi.

Z vozega tóga sze vídi. ka sze 
bojna zvi prou‘: szvojemi konci i ka 
nega r.ikse dvojr.oszti v tóm. ka ne- 
bi gvira.í bojr.e nemei z szvojimi 
zavézrikar.'.i
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Krátki glászi
Keresztury Vince zlátomés- 

vpokojeni plébános szó v 81 
leti szteroszt. vmrji. Pokojni szó du-
ga lejta oif: plébános v \ ashidegkuti. 
Po vpol: ■jenoszti szó sze povrnoli v 
szvojo rojsztr.o vész v Barkoc, gdé 
szó -za t m sze preszelili k Jezusi. 
ki nyim. je r.ájvéksi tolázsnik bio.

— Kmetje. ki szó vecs dojdáli, 
kak szó meli predpiszano, dobijo 
po fái cejni stofe za gvant i drü- 
go blágo. Zr.áno je. da sze nas kor
mány odioucso. ka sze poszkrbí za 
vsze tiszte kmete i tou z ráznim blá- 
gom. k. szó pri rédnom dojdávanyi 
.nej szarno zadosztili tou. nego szó 
escse ve:? dojdáli. Blágo je zsé pris- 
io . krátkom de sze delilo po ni- 
szikoj cejr.i

— Delavci i piszácske vagonszke 
fabrike ■ Gyéri szó preminoucsi ke- 
den obiszkali rar.yeneszoldáke i vszá- 
komi rar.yenci dáli káksi dár. Ra- 
nyerci szó sze z velkov lübéznosztjov 
zahválili za dáte kak tüdi za obíszk.

— Jezero falátov vöre, 21 falátov 
ország Nerc-préme i vnougo zsidovszkoga 

blaga je szkrio Neufeld Gyula zsidov 
z Sopro." a Tou blágo je szkrio pri 
adnom, km.eh ki je zdaj vszo blágo 
prejk da> oblászti. Blágo je vrejdno 
nad eden miliőn pengöjov.

— Grozna szmrtna neszrecsa v 
fabriki za tesztou. Kovács István 21 
íejt sztár masiniszter z Egyházasrá- 
dócija je preminoucsi pétek popou- 
dnévi prisao od obeda nazáj delat. 
Masin je napüszto i potom rémén gor- 
deivao na potács. Kak je rémén gór 
djao sze je poskálo i z nogouv med 
reme" i potács prisao, potom ga pa 
reme." za szebov vlejkao szkouz ed- 
ne lükrye v dugó hiso. Na velki krics 
szó tudjé pribejzsaii vküp. ali sziro- 
maskomi delavci szó vecs nej mogli 
pomágati. ár nyerni je rémén právo 
nogou vövtrgno. gláva na dvouje pou- 
csila. roké i lejva nouga v vecs mej- 
sztaj sztria zsaloudec i bléka nyerni 
je pa sztejna vövtrgnola. Decsko bi 
zdaj mogo notrirukivati i je tüdi edi- 
ni szin

— Notri je vdrou v zsidovszki 
lakás. Vehár István z Nagykanizse je 
notrivdrou v eden zsidovszki lakás i 
od tisztec je scseo odneszti vecs pá- 
rov gvar.ta Ali tu ga je neszrecsa do- 
szégnola ár szó ga zsandárje zgra- 
bili i odegnali v zápor.

— Edna zsidovkinya je potüvala 
z krscsanszkim krsztnim lísztom. 
V Szolnoki szó zadrobísali Gerö Zsu- 
zsano zsidovkinyo z Bupapesta. da 
je mejla krscsar.szki krsztni liszt i z 
tém potüvala Nikaj nyej je nej hasz- 
no krsztni liszt, ár jo je nousz ovado i 
jetak bila strofana na 1000 pengöjov. 
pouleg togaje pa mogla vcsaszi po- 
tüvati v interneranszki tábor.
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JUGOSZLÁV1JA JE NÁJVÉKSG 
ZGÜBO PRETRPEJLA V TOJ BOJN1

Rádió z Algira je giászo. da je ju- 
goszlávszki követ na niksoj konferen- 
ci pravo. ka je Jugoszlávia od za- 
csétka bojne pa dozdaj zgűbila ve :s 
kak pou miliona lűdí. Követ je tüdi 
pravo. da je Jugoszlávia med vszej- 
mi europszkimi országami v toj bai- 
ni nájvecs lűdi zgűbila

SZVEJTOVNA POLITIKA
sze nájbole obrácsa okouli Fmszke, 
stero bi angolszász! radi Szovjetem 
pod robsztvo szpravili.

Tüdi v Svédszkom z velkov paz- 
kov opazüjejo dogoudke, stere sze v 
karjalaiszkom táli dogájajo i gdé scsé- 
jo szovjeti predrejti front. Miszlijo. ka 
csi szeszovjetom tou poszrecsi. potom 
tüdi nyuve obmejne veszi pridejo v 
bojno. stero pa na vszakso forrro 
scséjo preprejcsiti.

Törszki ország je escse izdak na 
tisztom sztaliscsi. ka csáka na do- 
goudke. V Ankari je poszebno velka 
nouvoszt nouva nemska skér i tüdi 
tiszta izjáva. stero je dao Göbbeie 
nemski propagandni miniszter od es
cse novejse skéri, stera sze pripráv • 
la za invázijo i stera de mogoucse 
grozovitejsa. kak zdajsnya. Tüdi vszi 
törszki liszti doszta písejo od té nou- 
ve bojnszke skéri, stera je prej nikaj 
zvünrednoga za neprijátela

ZAN1MIV0SZ7I
— Csi cslovik duzse csasza ne 

szpi, lejko merjé od tóga. Od szpa- 
nyá szó zsé vnougi doktorje tou do
gnak, ka cslovik lezsej pretrpí glád 
kak pa szén. Brez szpanyá cslovik 
nemre biti pár dní, ár lejko od tóga 
merjé, ali brez jela je pa lejko vecs 
eden keden. V Kini escse dneszdén 
vöszkoncsávajo roupare tak. ka je 
ne püsztijo szpati. Za pár dní tej rou- 
parje tak oszlabijo. ka merjéjo. ár 
nyim prej szén vzeme vszo moucs i 
tüdi szrdcé sze nyim zapré. Kak pti- 
povidávajo doktorje, tej rouparje vel
ko mantránye trpijo zavoio szna i 
vecsim sze prvle pamet zmejsa. kak 
merjé i tou v pár dnévaj.

— Ali cslovik lejko doszégne 15ff 
lejt sztaroszt? Na Törszkom zsivé 
eden sztarec po iméni Zaro Agha, 
ki právi, da je zdaj 156 lejt sztár. 
Lehkoski agentje szó ga odpelaii v 
Ameriko, gdé szó zsé doszta pejnez 
doubiii za tém sztarcom. Doktorje pa 
ne vörjejo. da bi cslovik tak viszikc 
sztaroszt mogo doszégnoti. Nájszta- 
rejsi cslovik. steroga szó dozdaj zvi- 
zitejrivali, je bio 115 lejt sztár i da 
je té zsé meo jáko krátek szpomin. 
Doktoré jáko intereszejra táretka szta
roszt i ga zsé duzse csasza vizitéjri- 
vajo. Csi sze pa nyim poszrecsi do- 
gnati. da je 156 lejt sztár, potom de 
tou nájsztarejsi cslovik na szvejti.
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Dojdávanye i pouvanve leta 1944—15
■er inoucsi keden szmc zsé píszali, 

ke Rak i keiko de sze dojdávalo. zdaj 
l r:násamo, ka od zemlé keiko de 
. dojdávalo. Dojdávanye sze racsu- 
-a v orvom rédi za orátno zemlo. V 
i —. roglédi sze racsúna za vszáki 
I asztrálszki plüg 10 búzaegységa. 
lá'.i pa sze je racsunalo 50. Z tóga 

uzaegységa sze racsuna za doj
dávanye krüja 10. za zsiradék tüdi 
I za dojdávanye meszá Ti 13 pa
- 'zvobodno razpoláganye príde.

_ ozdaj sze je szamo za krüsno,
- -csoubno i szvobodno razpolága- 

e dojdávalo. od zdaj naprej pa de
= 2- moglo dojdávati tüdi za meszou. 
Z fém pa naj szi niscse ne miszli. da 
c- mogo vecs dojdati. Nej. Buzaegy- 
•ér sze tak razdeli. da na vsze stiri 
d dávanve nikaj príde.

Za dojdávanye sze tiszta zemla ra- 
--jna. stera je vknizsena za orátno 
zr~ !o i tüdi tiszta, ki je nej vknizse- 
r a i sze letosz pouva na nyej. Táksa 
: -~ ’a sze ne racsuna za dojdávanye. 
i -ze je gda-gda nücala za pouv. ali 
r - e bíla vknizsena za zemlo. Csi 
■za -.a orátna zemla szpremejnila v 
crracsek gorice i loug. sze od té zem
lé elko dá doj. keiko je letosz po- 
szefano na toj zemli. Za tákso zem- 
k _ stera je nej vknizsena za pouv i 
z- etosz pouva na nyej. sze more za 

c'r jcávanve tak vzéli. kak za najszla- 
bejso zemlo.

Zemla sze racsuna po zlátoj ko- 
•_-.j. Za edno zláto korouno sze ra- 

$ una 40 buzaegvséga. Eden katrasz- 
«zki plüg nájbougse zemlé sze ra- 

rszra za 20 zláti koroun i tak tüdi 
-■uzaegységa. eden katasztrálszki 

í'.z nájszlabejse zemlé pa za 3 zlá- 
le koroune ali 120 búzaegységa.

Za trávnike i pásnike sze pa tiszto 
if -zr.a. ka je za tou bilou tüdi vkni- 
:---■- i letosz sze tüdi nikaj ne pou-

Doiincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen:

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

■ i n o -r> badacsonyi és egyéb baíaton- 
■reileki borok szolid áron nagyban ex 
•jcsinvben állandóan kaphatót.

Titán János
5 ■'-'agy kereskedőnél — Klíliombat,

va na tóm. Csi sze cvn.ki ali
pásniki zaszadijo z :sa.~! sze od 
tej szamo telko de raouralo. v kei
ko od tóga haszek rr.ámo.

Za trávnike sze racsuna za c< ida- 
vanye od plüga 2-4'.1 búzaegységa i lou 
za 1. kiász trávnika. za ,i. kiász 200. 
za III. kiász 160. za IV. kiász 120. 
za V. kiász 80 búzaegységa. Za pás
nike 1. kiász 110. za vszákim drűgim 
kiászom pa 20 búzaegységa menye.

Csi je pa stero zemlo. ki je bíla za- 
szejana. káksa neszrecsa doszégnola. 
sze je moglo tou do áprilisa 3i'-ga notri- 
zglásziti. Csi pa sto scsé v trávr.ik ali 
pásnik prepüsztiti kákso n\ ivó i tou 
zavolo nerodovitnoszti. more tou tüdi 
notrizglásziti na obcsini i more pro- 
sziti. da sze naj nyerni nyiva prepi- 
se na trávnik ali pásnik.

Z nozsom je vmouro szvojo 
zseno eden medjimurec
Leszár Pál i zsena z \ ashegya szta 

sze navöke szvajüvaia. Májusa 9-ga 
je Leszár odisao v gori ?e i ga cejli 
dén nej bilou domou. \ ecsér gda je 
prisao domou. ga je zsena nej z náj- 
bougsimi recsmi szprijéla i ga ciiou 
poucsila. Mozsá je tou tak szvadilo, 
ka je zseno med szünyávanyom v 
edno globoko jamo szűnő, stera je 
bíla na dvoriscsi. Potom jo je vöpotég- 
no z jame. ali dalé szta sze szvajü
vaia. Mouzs nyej je pravo. naj nazáj 
nyerni dá nyegovo herbiio. stero polovi- 
co je na nyou dao premszati. ali zse
na sze je natou szamo obrnoula i 
mozsévi hrbet obrnoula. Mouzsa je 
tou pá tak szvadilo. ka je zgrabo za 
nozs i zseni v hrbet zabicso. z ste- 
rim nyej prerezao g.avno zsilo i je 
tak v krátkom cseszi szkrvavejla. Le
szára szó zsandárje szpravili v zápor 
v Nagykazsino. gdé je bio preminou- 
csi keden obszojeni na dve .el; zápo
ra. tou pa zatou r.a tak máio kastigo. 
ár je mocsno bio raztreseseni.

Grozno vmourszivo v 
Budapesti

Preminoucse dní je policija v Bu
dapesti goriprisla na grozno vmeur- 
sztvo. stera dalecs naokou néma pá
ra. Policija je zednim zgráti.a Kovács 
Magao. ki je bíla giávr.a voditelica 
vmourov. Nájmre Kovács Margit je z 
ednim kelnarom i z vecsimi drügimi 
obíszkávala te bole ■ rednyese hise. 

gdé je doszta zlatnine bilou. \ za- 
csélKi szó szi lepou pogucsávali, gda 
szó pa cinkoske vidli, ka sto je vsze 
v hrámi i kak sze nyim poszrecsi 
nyuv poszeo. szó zacsnoli z delom. 
Návadno szó számé zsenszke domá 
i tou je nyim tüdi v szrecso bilou. 
Ná. rvie je eden zsenszko vdaro po 
glávi. potom szó jo pa bujli. Mrtvo 
tejlo szó potom odneszli vö z hizse 
i na falaté razrezali. Té falájcske szó 
potom v eden kufer szklali i z sze- 
bom odneszli na szvoj lakás. Tak szó 
napravili tüdi z drügov i trétjovzsen- 
szkov. Ali zdaj sze nyim je neszre- 
csa pripetila. ár szó je policajgye zgra- 
biii i vsze kufre najsli. stere szó v 
zacsétki scseli zazsgati. Zavolo szmrá- 
da szó pa tou nej vűpali napraviti. 
Potom szó scseli té kufre v Duno 
zmetati. ali tüdi tü nyjm je nej szre- 
csa szlüzsila. ár je malo predalecs bi
lou i z kufra je zsé szmrdelo. Natou 
szó szi dogucsali. ka kufre zdejvajo 
v autó i je odpelajo v drűgi ország. 
Kak szó goriszpakivali kufre. szó 
je zsé policajgye zgrabili i cejlo ban- 
do odegnali v zápor.

Pétdeszét sziromaski de/'c 
je osztalo brez sztarisov

Kak je znáno. tüdi Gvör szó mocs
no bombardejrali angolszászi, pri ste- 
roj priliki je pétdeszét decé pouszta- 
lo brezi sztarisov. Med tejmi je náj- 
ménse dejte stiri lejta sztaro. Rdécsi 
Krizs tou decsico z nájvéksov lübéz- 
nosztjov vzgája i je vsze szpravilo v 
Sopron v eden internátus. gde do de- 
ca z vszem dobro preszkrbleni i po 
matermszkoj lübéznoszti vzgájani.

i Nyers vadbőröket
• c
• (házimacskát, pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyulat. •
• házi nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle állati t
t szőrt a legmagasabb napi árban veszek.

: Szász István, Muraszombat :• *
• Lendva utca 21. *

Stiván Ernő - Muraszombat
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS
SHELL KŐOLAJ R. T. i.ERAKATA
SKF., SRO. GOLYÓSCSAPÁGYAK

HOFHERR —SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKEFA lyELETE

Stiridvajszti p artizá no 1- 
szo szirelili

V Bereg megyővi szó zgrabili 24 
partizánov, ki szó sze z padálci szp - 
sztili na zemlo i szó sze eder. csasz 
dobro szkrivali. Meli szó z szedőm 
tüdi rádió, potom steroga szó dejdá- 
vali rázne glászi. Zdaj szó je : a ~.a- 
si zsandárje obkoulili i vsze dojszpo- 
sztrelali. Tej partizáni szó szkoro vszi 
ruszini, med sterimi szó navék- zsi
dovje, ki szó sze zdrüzsili z k ~u- 
nistami i szó tak scseli nas ország \ 
nevarnoszt szpraviti.

Pk 3655/1944.

Árverési hirdetmény
Dr. Nemecz János muraszombati jgy . 

áltál képviselt Hitelbank Rt. javára 3000 : 
tőke és több követelés és járulékai ereiéig a 
muraszombati kir. járásbíróság a Pk 3655 1944. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajts 
folytán a végrehajtást szenvedettnél Muraszom
baton 1944. március 20-án lefoglalt és 9271 ,-u 
P becsértékü ingóságokra a muraszomba! 
kir. járásbíróság Pk .3655/1944 sz. végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak végreha.t&< 
szenv. üzletében. Muraszombat Lendva u. 2-a 
házsz. a. leendő megtartására határidőül 1944 
évi julius hó 8. napjának délelőtt 1 -rára 
tűzték ki. amikor a biróilag lefoglalt ;érf: öl
tönyök. férfi kabátok és egyéb ingósi-,. ■ -:a' 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés eller.ében. 
esetleg becsáron alul is — de a kiki.-. ;-.-, ár 
kétharmadánál alacsonyabban nem — - -
gom adni.

Fenti ingó dolgokat a 4820/1942. M. £. szá
mú rendelet 2. §-ának 3 pontja érteimlébe: 
lehet, illetve ezen ingók ezen rendelet te:

' pontjának megfelelően lesznek eladva. A ver.n.’ 
szándékozók vásárlási könyvüket t /-.• > 
bemutatni, mig szakmabeli kereske 
iparos vételi jogát érvényes ipar e-., ■ v-’
tartozik igazolni.

Muraszombat. 1944. junius hó 17-é-.
SZABÓ JOZSr.r kir. bír. h

S:rs i doszmrtna lübézen
Kücsán Béla

Ednc^a lépoga szprotolejsuyega dnéva 
:.;i. ‘zedela pod cvetócsov csresnyov .Mag- 
dok.a Péter. Eden v drügoga szta bilá 
grozno zalúbleniva i szta zsé komaj csa- 
kala nedelo gda sze lejko znóva obínéta 
i ooguesita: ali je lübézen escse né po- 
vejnola ?

. Lúbis me ?" jo je po tihoma pitao Péter. ■
Do konca mojega zsivlenya! X'a vöké!“ 

jt vöpoprávila .Magdolna, gda je vzéla 
na pamet, ka jo je Péter nikam csüdno 
pogledno.

, Jeli Magdolna, vszigdár bős mi vörna ?"
, Vszigdár, Péter! . . . Do szmrti! . . ."
„Jeli tüdi ti bos?“
„Tudt jeszje obecsao Péter veszélo 

szvojoj deklini.
„Lübim te!" je právla znouva deklina, 

„szamo ivója bőm!“
„Vütro! . .
„Vütro? Ja, szvétek je!“
Znouva szta S2e ob’.nola i eden ovoga 

kitsuvala. Nej nyitna je prislo na pamet, 
ka dosztakrát sors nacsi scsé, kak cslovik. i 

Nej szta znala, ka sztojita pred ednim 
sztrasnim nevidlívim naszproutnikom cslo- 
vöstva i veszélja. Tüdi na sors more ra- 
csunati cslovik i kak lüdjé právijo: cslo
vik dela nacsrte, Bőg je pa «2koncsáva!

Drügi dén sze je Péter szvétesnye ob- 
lejko i só na ceszto Oköli poglédne. 
Vszepovszédik vnőgo h'ídi. Doszta vecs, 
kak 11a dríige szvétke. Edni idejo v cér- 
kev, drűgi pa szó síi v bauie ka; küpü- 
vat. Péter je znao, ka té szvétek sze nikaj 
ne razlocsüje od drűgi szvétkov. szamo 
za nyiva je nácsisi, dnesz sztoupita vhis- 
tvo, dnesz sztoupita pred oltár i pred 
Vszemogöcsnim sze oblábitaedendrűgomi.

Ár je Magdolna v drtigom várasi bíla 
domá, sze je Péter z autojom dao tá pe- 
lati. Széde szi v autó i sze pela. Od ve- 
szeljá vidi, kak sztojí z Magdolnov pred 
oltárom i nyej dühovnik gordeiva prszta- 
nek na rokou. Vsze tó je pa szamo sze- 
nya bíla, na stero je Péter k szebi priso 
i zapovedao soteri:

„Hitreje!" Sofer ga je poszlűhno i autó 
je bole napűszto. Kak autó prileli do 
ovinka, príde 2 drűge sztráni eden autó 
i Péterov autó z velkov nágloscsov v nye- 

ga trejsesi. Soteri sze je nikaj nej zgódi- 
)o, ali Péter je zgííbo nőgo. Szpravili szó 
ga v spitao. Cida je prisao k szebi. szi 
zácsa miszliti, ali sze nyerni gda szvéta 
szpuni nyegova zsela, da de sou z Mag
dolnov pred oltár? Ali de ga lűbila tak, 
kak nyerni je obecsala?

.Minőlo je zsé stiri mészece, od kak je 
Péter pösztao poháblenec. Pred tém ne- 
szrecsnim dogódkom je vszigdár veszéli 
bio, zdaj je pa vszigdár zsaloszten. Za- 
píiszto je spitao i povrno sze domó. Zsa- 
loszt ga je od dnéva do dnéva vszigdár 
bole i bole trápila. Zsé szi je scseo zsiv- 
lenye vzéti, ali táksega hípa nyerni je na 
pamet prisla Magdolna. Vidi jo pred sze- 
bov. ali malo sze vkraj drzsí od nyega. 
Zse eden keden ga je nej prisla giédat. 
V tej miszlaj je zászpo.

Za krátek csasz príde k nyerni nyegov 
pajdás Pista, steri ga je rédno hodo gié
dat. Prebíidi ga i nyerni prejk dá edno 
píszmo:

,.Tü más piszmo. tó je Magdolna po- 
szlála!" Peter je niti rejcsi nej pravo, ne
go je vcsaszi goródpro píszmo i jo zá- 
csao esteti:

Drági Péter!
Tvoja neszrecsa me je na telko ?re- 

mai'.trála i szem na telko oszlabila, k- 
doktorovo tanacsüvanye pőrém cc : v 

| toplice i tak zdávanye morém odkzsiti.
Drági Péter! Moja mama te obíscseio 
ti vsze bole naténci povejo. Osztar. z 
Bőgöm i ne cseméri sze na mént Lo- 

, csítev bi bíla malo prevecs teska za r.aj
.Magdolna.

Píszmo je bilö lejpo, szamo za zvcr.es- 
nyoszt, ali za notrásnyoszt, za szret pa 
velka bolecsína. Pista je tó vído i ie ráj 
odisao. Péter je med tem gorisztar: po 

■ hisi gori i dőli hodo. V velkoj zsf.I szti 
szi zniiszli na Magdolnir.e recsí i právi : 
szi szám v szebi :

„No, tő je tiszta doszmrti drzsécsa > 
bézen? 1 tője tiszta lejpa zsenszka obíüba? 
Ne nücam nikoga, ka bi mi sto kai tol- 
macso od nyéne oszlablenoszli!"

Péter v globokoj zsaloszti szi de i lé- 
zse, ali na öcsi nyerni szén nescse pr dti. 
Dugó v nöcs szi je miszlo na Magdoíno 
natou pa szamo telko pravo:

„Tou je delo cslovecsega so-sa!“

'•yjr-e c" 5 e'dvidéki Kc-y- -yr>—lettet. Muraszombat. reieJcs kiadó és szerkesztő mirt a • érd vidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay Hartrei) Nanc:


