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Kishitű az, - észlelés tájékoztató a muraszombati
arcféri visszavonulás vagy átme- 

sulyos helyzet láttán az ország 
, a nemzet jövőjét félti és veszve 

• mindent. Kishitű az. aki a hatá- 
■'kon álló ellenség ereje miatt sö- 

?-.en látja a magyarság sorsát és el- 
^iedkezik arról, hogy a jövőnk ezut- 
= j is saját helytállásunkon muiik. 
-' eh mállásunkon, amely ha szilárd lesz, 

. gzó és erős Magyarországot teremt.
Magyarországot, amelyre szük- 

. e van az emberiségnek és amely- 
enntartása a legszebb magyar 

-.vatás.
Sokszor ostromolták már hullámok.

• - • r fenyegették elnyeléssel. Szent
- ví.: király országát • elpusztítani

. .bán sohasem tudták. Mert meg- 
zte a magyar helytállás és meg
ye a sors az emberiség számára.

“elvnek szüksége van rá. X’em je
ti:. hogy olyan sok megpróbál-

■ .ssal teli a sorsunk és nem vélet- 
hogy a legnagyobb megpróbálta- 

. - után is virágzó magyar életbe szö- 
: a nemzeti élniakarás. Nem üres
r am a:, hogy hivatást szabott ránk 

,-or.s. amit vallanunk kell, amit tel- 
- énünk kell és aminek teljesitésé- 

e ennmaradásunk örök.
Mindannyian szeretünk politizálgat- 
Serpenyőre rakjuk az eseménye- 

együtt hullámzik a kedélyünk 
-y politikával. tőle várjuk sorsunk 

’oraforduiását. vagy a bukást. Pe- 
mg nemzetek sorsát sohasem napi- 
^emények döntik el. nyilatkozzanak 

reg azok bármilyen nagy történések- 
hanem mindig a nagy törlénel- 
sz függések és szükségszerüsé- 

gek adják a jövőt. Éppen ezért emel- 
<- djünk a napi politika eseményei

• a ránk váró nagy küzdelem előtt 
essünk egy pillantást történelmi 

áfásunkra, hogy erőt merítsünk be- 
e a küzdelemhez.
isten rendelése ékelte ide a Kárpá- 

. a koszorújától övezett, nagyszerű 
.draizi egységet alkotó területre a 

••.el ti alapíaju magyarságot. Ezt a 
áviól. germántól, latintól idegen vérü 

épet, hogy puszta jelenlétével élő 
jiként válassza el e három hatalmas 
5. •. mint olaj a gépalkatrészekben
- kkentse a súrlódási lehetőségeket 
$ segítsen megtartani az európai 
cvensulyt.

Eket vert a sors e három hatalmas 
ia közé a magyarságban, amely 

megakadályozza egyiket abban, hogy 
kelet felé, a másikat, hogy nyugat és 
dél télé, a harmadikat, hogy észak 
ielé- terjeszkedjék és ezzel vetélytár- 
>ainak létét ingassa meg. A Duna 

: jgyében ezt a hivatást be kell egy 
"épnek tölteni — az összes többi fajta 
-időkében. És ez a nép csak a ma
gyarság lehet, éppen európai árvasága 
miatt, éppen a miatt, hogy nem tarto
zik a környező nagy népcsaládok kö
zű. egyikhez sem. Ma ennek áll útjá
ban.. holnap annak, de mindig útjá
ban áll a tulerősnek és segíti a fajok 
ke zötti egyensúly kialakulását.

Ezért hozzanak bármit az elkövet
kező napok, évek, évtizedek és év
századok. a magyarság fennmaradása

járás zssdó üzleteinek
I

A zsidók lezárt üzleteiben lévő áru és anyagkészleteknek, valamint beren
dezési és felszerelési tárgyainak értékesítésére kijelölt bizottság felhívása

A zsidók anyagi és vagyon g: kérdésiének 
megoldására kinevezett Korrr nybizl s 1500 
1944. sz. rendeleté alapján ér*  siti a Bizottság 

| az érdekelteket, hogy a muraszombati járás 
I területén lezárt üzletek a 

szerelési továbbá 
I kezö sorrendben
: szeptember 15-én
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Kohn Sam 
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Presz Kálmán, 

és fiai.
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értékesítésé
október hó 2.-án kezdődik 

a pontos időpontot a bízó 
bán fogja közölni.

Felhívja a bizotlsác • M 
érdeklődőket, hogy amennyi- 
gositásra szükségük 
latban! — .így !. évi r
délu'án a kir. adóh:*. ...: .. v 
óra közötti időben mir.de: tir 
megkaphatnak.

Az üzleti árukészlet, felszerelési és berende
zési tárgyak értékesítése kapcsán felhívja a 
bizottság az érdekeltek figyelmét, hogy ha az 
értékesítésre kerülő bármelyik üzletben nem
zsidó személynek tulajdonát képező ingóság 
cárt, ezen tény az ingóság pontos megjelölése 
mellett szeptember h 15.-én reggel 8 órakor 
a kir. adóhivatalban jelentse be.

I gyancsak lelhivja a bizottság az érdekelt 
üzletek volt

nemzsidó alkalmazottait,
hogy elmaradt járandóságuk ügyének rendezi - 
se céljából a muraszombati m. kir. adóhiva- 

i'ban szeptember ho 15.-én reggel <S rakor 
jelentkezzenek.

Az egyes üzletek anyagkészlete, felszerelési 
tárgyai, csak a szabályszerű időben igénylést 
beadott személyek között kerülnek eladásra, 
későbbi igénylő csak abban az esetben ión 
számításba, ha a szabályszerű határidőn be
ül igénylés más részéről nem adotl be.

Az egyes üzletek árukészletének áladasa 
tárgyában hozott döntés, 
ságnál, a kir. adóhivatal 
Közölve

szeptember hó 15-én
\z itt ír-’ nem sorolt tcÁtilüzlvtek árukész

lete. részben vállalati vezetővel helyben kiáru- 
sittatik. részben pedig az iparügyi miniszter 
ur által kijelölt hadiüzemeknek lesz átadva.
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a községi elöljáró
hirdető tábláján lesz

Nem érkezett hivatalos értesítés arról, 
hogy menekültek jönnének Muraszombatba

Muraszombatban régen tartja m. gát 
a hir. hogy Kárpátaljai vagy erdélyi 
menekültek érkeznek rövidesen Mu- 
raszombaiba. Egyesek ”.*0.'  kárp<-'- 
aljai, mások 400 erdélyi menekült ér
kezéséről tudtak.

Az elterjedt hírekkel kapcsolatban 
érdeklődtünk hivatalos -in. hol 
azt a felvilágosítást kar. tűk. hogy nem 
érkezett .semmiféle értesít' - r.-.er.eküi- 
tek érkezéséről. Ezé rmé-z-tes- n n^m

—aCEO

jelenti azt hegy menekültek nem is 
jöhetnek — í:< ír hamarosan is — Mu
raszombatba, mert Muraszombat már 
régóta Erdély felvevőkörzetchez tarto
zik, amennyiben tehát Erdély egyes ré
szeinek kiürítését határoznák el. Mura
szombatba is helyeznének el menekül
teket. — Ez az intézkedés sem érné 
váratlanul a község elöljáróságát, 
amely már minden szükséges intézke
dést megtett erre az esetre is.

Honvédemé a határotwn vissza
a támadó románakat

A honvéd vezérkar : ■ 0. számú |
hadijelentése közli: ;

A mezőhegyes—kolozsx határszakasz i 
I mentén több román előretörés határon túlra , 

visszavertünk. A kolozsvári . délre Tordán ái | 
előretöri csapataink a megvert román erők i 
üldözése közben elérték a Maros vonalát. A 
Székelyföld peremén tűiért-i; .rósz és román 
kötelékekkel vívott harcok adózatlan heves
séggel folynak. A keleti és északkeleti Kárpá
tok előterében több ellenséges iclderitő vállal
kozást vertünk vissza. A szeptember 2-től 9-ig 
terjedő időben nagyobb ellenséges légierők 
terrordámadásokat intéztek Budapest es több i 
tiszamenti és tiszántúli véres t-.en. 17 ellen- i 
séges gépet lelőttünk.

Illetékes katonai helyről a honvéd vezérkar ; 
főnökének jelentéséhez, még a következő ki
egészítéseket tűzik:

Románia pénteken hadi állapotba^ lévőnek 
nyilvánította magát Magyarországai szemben._____________ ___________________  
biztos, mert az egész történelmi táv- 1 
latokban, józanul gondolkozó emberi- | 
ség tudja, hogy szüksége van rá és se
gíteni fogja fennmaradásáért folytatott 
harcában, bárkivel áll is szemben. (Sz.).

változatlan hevességgel tartanak és számolni 
lehet azzal, hegy az ellenséges nyomás itt meg 
fokozódik. A német csapatokkal együtt harcoló 
székely nemzetőr és határvadász csapataink 
hősiességének köszönhető, hogy a román-:-rósz 
erők ezen a területen még csak néhány ma
gyar községet tudtak elfoglalni. Az eimult na
pokban a gyergyói medencében hirtelen előre
törő orosz csapatok már Gvergyószentmiklóst 
is fenyegették, azonban csapataink azóta eze
ket is a határra szorították vissz :. Dornavatrá- 
tól északra az egész magyar határ mentén a 
magyar es német csapatok mindenütt a Kárpá
tok előterében állnak, tehát határainkon kivül 
harcolnak.

ELLENŐRZIK
A POSTAFORGALMAT

A Budapesii Közlöny keddi szama 
közli a kormány rendeletét a belföldi 
posta-, távíró-, és lávbes rélőíorgalom 
ellenőrzésérő1, valamint korlátozásáról.

HONVÉDELMI MUNKÁRA
IGÉNYBE VESZIK AZ 1926-.OS 

KOROSZTÁLYT
Budapestről jelentik: A honvédelmi minisz

ter elrendelte a 8. i s 9. hadtest területének 
ével az égés

évben született ifjaknak igénybevételét hon
védelmi munkára. A közelebb: tudnivalókat 
falragaszok közlik.

NEM JELENIK. MEG TÖBBÉ A 
MAGYAR ÉLET PÁ.' i ÉRTESÍTŐJE

Budapestről jelentik:
A párton feloszlatásával kapcsolatban meg

szűnik a Magvar Elet Párlértesitője. Legutolsó 
számában a Pártértesitö megállapítja, hogy a 
magyar társadalom megnyugvással fogadta a 
kormányintézkedést, ameiyri súlyos katonai 
és honv ideírni okok kés, -ttek. Visszapillan
tást vei a ciki: . part munkásságára s hang
súlyozza. hogy a lap lábora számára j 5el- 
adatot jelöl ki i. magyar --urs. Harcot a külső 
és belső ellenség ellen. Mindenki ellenségünk, 
aki életünkre tőr és mindenkivel szembeszál- 
iunk aki v. sz.é'yezteti nemze í függetlenségün
ket, magyarságunkat, kereszténységünket es 
magvar céljainkat. Ma a nemzeti összefogást 
az éiet-halálharc parancsa követeli. Némuljon 
el minden részérdek es minden testvérieden 
hang, tekintsünk vezetőinkre, forduljunk biza
lommal a jelenlegi kormány leié, de .1-'sor
ban bízzunk Magyarország Kormányzó éban, 
kövessük öl. mert, ti jövendőnk szimbóluma.

A megszüntetett pártertesitöt a Muravidéken 
is jól ismerlek, mert több száz példányban 
járt ide a MEP vezetőinek.

Ezt a lépését azzal indokolta, hogy Magyar
ország eddig semmi kezdeményező lépést sem 
tett az. árulás béreként Romániának ajándé
kozott Eszak-Erdély önkéntes feladására, sőt 
bejelentette, hogy határait védeni fogja. Ez az 
indokolás mindennél ekesebben bizonyítja, 
hogy a két ország közül melyik a támadó fél. 
Románia árulása után azonnal megtette az 
intézkedéseket Észak-Erdély visszaszerzésére. 
A határainkon felvonult román erők több he
lyen megkísérelték a határ átlépését. Ezeket 
a betöréseket azonban határvédő csapataink 
részben feltartóztatták, részben a határon túlra 
dobták vissza a támadókat. A bécsi döntés 
során kijelölt határvonal a legnagyobb erdélyi 
városhoz. Kolozsvárhoz, a legközelebb húzó
dik. úgyhogy ez a város az ellenség legkisebb 
térnyerése esetén is veszélyes helyzetbe kerül. 
Kolozsvár veszélyeztetettségének megszüntetése 
érdekében — mint ismeretes — csapataink 
az ezen a határszakaszon felvonult és túlsúly
ban lévő román erőket megsemmisítették és 
arcvonalukat a középső Marosig előretolva 
Kolozsvár közvetlen veszélyeztetettségét elhárí
tották. Ez természetesen nem jelenti azt. hogy 
ezek az előretolt csapataink kizárólag a merev 
védelemre fognak szorítkozni. Erdélyi határaink 
mentén jelenleg a legsúlyosabb harcok a három
széki medencében fejlődtek ki. Ezek ma is i

MEGVALÓSULT A MEZŐGAZDA- 
SÁGI TEXTILAKCló

Budapestről jelentik: A mezőgazdasági ter
melés zavartalansága érdekében a kormány 
megvalósította a mezőgazdasági textilakciót, 
amelynek keretében a gazdák, valamint a 
mezőgazdasági munkások és családtagjaik 
részére utalvány ellenében hatósági áron textil
áruk kerülnek kiosztásra Az erre vonatkozó 
rendelet szerint a gazdák a pontbeszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésének megfelelően kapnak 
utalványokat. Azok, akik teljes beszoigáltatási 
kötelezettségüknek mindhárom csoportban ele
get tettek, bármilyen kicsi is volt ez a köte
lezettség. három darab 50—50 pengő névértékű 
textiláru vásárlására jogosító igazolványt kap
nak. Azok a gazdák, akiknek a beszolgáltatása 
a kétezer buzaegvséget meghaladta, az első 
kétezer egység után három, egyenkinl 50—50 
pengő névértékű, minden további ezer buzaegy- 
ség után további egy darab utalványt kapnak. 
Gondoskodás történt arról is. hogy a mező
gazdasági munkást vagy cselédet ne érje hát
rány amiatt, ha a munkaadó nem teljesítette 
volna beszoigáltatási kötelezettségét az előirt 
mértékben. Ez esetben az utalványokat a mun
kások részére kiadják.

mir.de
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Mun&;aiappa*  látják el a 16 60 éves férfiakat 
és a 16 -50 éves nőket

\ kormány . Budapesti Közlöny pénteki 
számában rendeletet adott ki a munkaerőnyil
vántartás és « munkabejelenlési kötaiczetlseg 
tárgyában. \ rendelet értelmében minden 14 — 
60 eves iérti es minden 16 60 éves nö. tekin
tet nélkül foglalkozására, murikabejeientési 
kötelezettség alatt all. A külfökfieket ez a 
munkabejelentési kötelezettség nem terheli.

A munkabejelentési kötelezettség alatt álló 
személyek kötelesek munkalapot kiállnám es 
azt a hatóság által — nyilvántartásba-, étel 
mellett láttamoztatni. A murikalap a beje
lenti -re kötelezet! személyazonosságának meg

állapításához és munkateljesítményének ellen- 
: őrzéséhez szükséges adatokat tartalmazza.

A hatóság által láttamozolt munkalapot min
denki köteles állandóan magánál hordani és 
a hatósági ellenőrzés céljából hivatalos telszó- 

I litásra bármikor felmutatni. A munkaadók az. 
I általuk foglalkoztatottak munkalapjain a mim- 
j kaviszonvra vonatkozó adatokat igazol.áe es 
• kötelesek a munkaviszony megszűnése a 

hatóságnak bejelentem.
A munkalap kiállításához szükséges ür;ap-- 

na! mindenki köteles maga rr.eg\ ásár.s.m.

Honvédeink üzennek
Horhidára üzen Berlalar.ics Béla non'-el 

tábori postaszáma M—198. Sokszor csókolta 
szüleit és rokonait. Barátait és ismerőseit, vala
mint a borhidai lányokat üdvözli. Kér. i’.ogv 
sokat Írjanak.

Tótkereszturra üzen Kücsán.. Péter tizedes, 
tábori postaszáma F—603. Üdvözli sz'j.ei'., 
bugát és a vend lányokat. Egészséges, jól éra 
magát. Üdvözletét küldi a Muraszombat es 
\ idéke olvasóinak.

kilóéra üzen Mericsnyák István honvéd, 
tábori postaszáma b- -204. — Üdvözli szüle? 
es hozzátartozóit. Külön üdvözletét küldi a 
Tüzoito Egyesületnek. Jói van. sok levelet vár. .

\ Z—629 tábori poslaszámról üzennek 1 
Mari, - Géza honvéd. Muracsermely. Szmodis I 
István honved. Lendvakirályfa. Koztcz Viktor 
honved PeKfa. Kianecz Ernő honvéd. ' Iskola 
Géza honved es Koczet István honvéd. Naip-' 
tótlak. Egészségesek, jó! vannak. Udvözlik 
otthoni hozzátartozóikat.

A D- btiís tábori postaszámról üzt ’.nek 
Cipoth Jenő honvéd. Mezővár. Kovát. A. zse: : 
honvéd, Mezővár, Lacző De zs honvéd^ Ori- 
hodos. Egészségesek es jó a dolguk. I dv .,- , 
völnek mindenkit.

Kerkafőre üzen Korpics Kálmán io. ed. 
ábori postaszáma K 536. Sok csókot ku d 
eieségének. gyermekének és édesanyjának, 
vlinden barátját és ismerősét üdvözl. — ken. 
íogy ne feledkezzenek meg róla.

A P—375 tábori postaszámról ad étele-'- . 
magáról hosszú idő után tóbb muravidék, 
honvéd. Levelüket szeptember 4-én küldték ' 
el címünkre. Horváth Sándor Sál. üdvözli 
hozzátartozóit és azt a sáli leányt, akt sokat I 
gondol rá. — Opecz Lipót Battyánfalva üdvözli . 
feleseget es összes hozzátartozott. — Csar.-.i I 
József Rátkalak minden jót kíván a • otthoniak- ' 
nak. Gostan Vilmos Büdíalva sok szóra
kozást kíván egy büdfaivai lánynak. — 
Kocsis József Rátkalak családját üdvözli. — 
Potocsnyek Mihály es Opecz. Józsei Battyán- 
íalva udvözlik azokat a batlyánfalvai lányo
kat, akiknek udvarolnak. — Cziller Lajos j 
Partosfalva üdvözli a feleségét es az otthon..- l 
akat Kücsán Lajos Tótkeresztur a iegjob- [ 
bakai kívánja családjának. — Gostony Mikié > 
Büdfalva üdvözli szüleit és családját.— Szla- 
vicz. Ágoston Belatinc üdvözli szüleit. — Kö- . 
zicz V iktor és Zsiskó Sándor Petőiéi üdvözli : 
az otthoniakat. — Levelük elején együttesen ; 
üzenik a felsorolj honvédek, hogy vaiameny- ; 
nyien egészségesek, szívesen harcolnak mész- i 
sze távolban a hazáért és örülnek, hogy hosz- , 
szu idő után sikerült éltjeit küldeni magukról • 
Valamennv len'együttesen udvözlik valamennyi ■ 
hozzátartozójukat, barátjukat és ismerősüket j 
és a fiatal lányokat.

SZEMÉLYGAZDÁLKODÁSI KOR- i 
MÁNYB1ZTOST NEVEZTEK KI
A hivatalos lap keddi száma kormányren

delet közöl a személygazdálkodás országos 
kormánybiztosának kinevezéséről es annak 
feladatairól. A kormánybiztos feladata a há
borús személygazdálkodás irányítása és ellen
őrzése. Gondoskodás történik arról, hogy mi- i 
nél kevesebb személyt hagyjanak meg polgári 
foglalkozásában, valamint arról, hogy a hábo- . 
rus terhek viselésében mindenki egyenlő mér
tékben vegye ki a részét. Kormánybiztossá , 
Nagyszőllősy Miklós vezérőrnagyot nevezték ke

■■■■iiiiii-

— Elsikkasztotta a rábízott ruha
neműt — kéthónapi fogházat kapott. 
Kollár Mária 21 éves vaslaki leányt 
falubeli ismerősei megbízták, hogy 
bizonyos ruhaneműket vigyen át a 
határon. Kollár Mária elvállalta a 
megbízást, azonban a ruhák egyrészét 
eladta, a másik részét pedig elhasz
nálta. Feljelentés folytán a szombat
helyi bíróság elé került az ügy. ahol 
a napokban Kollár Máriát sikkasztás 
vétsége miatt jogerősen kéthónapi fog
házra ítélték.

— Híírom utcát burkolnak be 
Muraszombatban kátrányos bazalt
törmelékkel. A háború hatodik esz
tendejében szokatlan munka folyik 
Muraszombatban: utat burkolnak. A 
legfontosabb utcákat veszik sorra. A 
Széchenyi utca végén kezdődött a 
munka, jelenleg a Horthy Miklós ut 
közepén tart és a Lendva utca végén 
levő hídnál fejeződik be. Esetleg a 
Kossuth Lajos utcát is megjavítják, 
erre azonban nincs sok remény, tekin
tettel az any agbeszerzés nehézségeire. 
— A burkoló anyag bazalttörmelék, 
amelynek kátrány a kötőany aga. Szak
értők szerint az igy előállított burok 
tartós és ellent tud állni az időjárás 
viszontagságainak. A munka eddig 
mindenesetre eredményesnek mutat
kozik. mert Muraszombat főutcáiról 
eltűnt a por és aszfalthoz hasonló 
kövezeten folyik a közlekedés. — Az 
utburkoló munkát örömmel szemlél
jük. mert az bizonyíték arra, hogy a 
háború hatodik esztendejében is van 
még gondja és módja arra az illeté
kes hatóságnak, hogy hazánk közle
kedési hálózatát fejlessze.

— Halálozás. Ozv.Luthár Károly né. 
szül. Siftár Irma életének hatvanadik, 
özvegy ségének második évében hosz- 
szu szenvedés után szeptember 11-én 
meghalt. Nagy részvét mellett temet
ték szeptember 13-án a szentbibori 
evangélikus temetőben. Halálát kiter
jedt rokonság gyászolja.

— A muraközi Ferencfalva község mellett 
a mull héten 10 bombái dobtak az angolszá
szok a rétre. Az ott dolgozó munkások közül 
a bombák által kivágott löld néhányat bete
metett. Szerencsére idejében kiásták őket. így 
az ijedségen kívül nem esett bajuk.

— Zala vármegye ipartestületei mütalpu 
cipők készítésére szolgáló anyagot kapnak, 
hogy a cipészek között kiosszák.

•■■■< HÍREK >•••• 
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— Muraszombat iskoláiban meg
kezdődött a tanítás szeptember 9-én. 
Ezt megelőzően, szeptember 8-án az 
iskolák évny itó ünnepély eket tartottak. 
— A tanítás a gyakori légiriadók miatt 
meglehetősen nehéz, az iskolák azon
ban megtalálják, vagy keresik a mód
ját annak, hogy a délelőtti riadó ne 
hátráltathassa az eredményes múmiát. 
Legtöbb iskolában délután is taníta
nak. — Nagy kérdés most a vidékről 
bejáró tanulók sorsa is. A vonatköz
lekedés lehetetlenné teszi a vonaton 
történő bejárást, igy a távoli vidékek
ről beiratkozott tanulók képzése kü
lön gondot okoz az iskoláknak. Egy 
kultuszminiszteri rendelet értelmében 
a vonaton bejárók oktatását úgy fog
ják megoldani, hogy időnként egy- 
egy tanár kiszáll a vidék nagyobb 
községeibe, ott összegyűjti a tanuló
kat és megfelelő irányú önképzésü
ket vezeti.

Pénibeszedöket
keresünk vidéki előfizetőink tartozásainak 
összegyűjtésére. Kereseti lehetőség: napi 
25—30 pengő. — Vendül tudók és kerék
pártulajdonosok előnyben. — Muraszombat 

és Vidéke kiadóhivatala.

— 1926-os korosztály fiukat mu
tatlak be Muraszombatban a hon
védelmi munkára történő igény
bevételekor. Lapunk más helyen 
közöltük azt. hogy kormányrendelet 
jelent meg az 1926-os korosztály hon
védelmi munkára történő igénybevéte
léről A rendelet szerint szeptember 
13-án több fiú került „sorozásra". Az 
érdekelt ifjak zöme diák, akika hon
védelmi munka alól mentesek. A meg
felelőnek ítélt ifjak behívására eddig 
nem történ, intézkedés.

Nem zsid:> származási igazolványt 
í -nJszeresitenek. A nem zsidó polgároknak 
sok v esz jct— rget és nehézséget okozott a 
mul‘o ho/v r.era zsidó mivoltukat csak 10 
okniá :• :><.•:? itatása után ismerhették az. egyes 
hatóságok A nem zsidó származás igazo
ló inak na . lsére a kormány lehetővé
ette hogy megíc elő eljárás után a járásbirő- 
sások :: sidő származási igazolványt ad-
r ak ki a ,v?'elmezők részére, amelyet min

den magnak el keli fogadnia.

HÍREK MINDENFELŐL
Szombathelyen hetenként 4 napon ta

nítana? a középiskolákban.
— Budapesten száznyoicvankét uj nyilvá-
- aóhely építéséi kezdték meg.
— A Pest megyei Irsa községben megfoj

totta telese ga- t Ttos János 70 esztendős sző
lősgazda. Azzal védekezett a bíróság elölt, 
hogy felesége kerte a gyilkosságra, mert évek 
?ta gyógyíthatatlan betegségben szenvedett.

’ Bartost -sztende Oörtönre Ítélték.
— Debrecen kereskedői által eszközölt for

galom értéké 83 millió pengőt tolt ki a mull 
eszn-ndőocn. Ezzel Debrecen a vidéki városok 
közül az első helyre ugrott a Kereskedelmi for
galom ranglistáján. *

— Pécsett az üzletek a megállapított zár
órán :. óra hosszat kötelesek nyitvatartani 
abb< ■: az esetben, ha a nap folyamán légiriadó 
zavarta meg üzleti forgalmat. Erre az intéz
kedésre ezer' volt szükség, mert a sok légi
riadó megbénította a sáros gazdasági életét.

— Zalaegerszeg egykor \ irágz.ő kisipara 
pusztuíóban van. Az idén például 200 cipész
mester mellett már csak 40 segéd dolgozik, a !a- 
noncszerzódések pedig évről évre csökkennek.

— Bácska ieg.-zaporabb fajtájának a ma
gyar lizonyult. Bács megye lakosságának 46 
százaléka ma magyar, holott a török hódolt
ság a magyar lakosságot szinte teljesen ki
pusztulták. A bácskai magyarság helyzetéről 
a Délvidék'. Magyar Közművelődési Szövetség 
adott ki erdekes tanulmányt.

— Bulgária hada! üzent Németországnak. 
A szövi? csapatok befejezlek Bulgária meg
szállása:.

— Csehországot es Morv aországot a né
met birodalom sohasem adja lel — jelentette 
Ki a protektorátus kormányzója. E kél ország
ról a birodalom nem mondhat le.

— Az Amerikai Egyesült Államokban 
Dewev republikánus elnök időit. Roosevelt 
ellenfele az elnökválasztáson, második nagy
szabású programmbeszédében annak a néze
tének adott ktte.ezésl. hogy a tartós béke ér
dekében Németországot és Japánt totálisan le 
kei! verni.

— Németország a történték után is fenn
tartja a barátságot Finnországgal — írja a 
Deutsche Allgemeine Zeitung.

— Belgiumban sokszaz vezető férfit tartóz
tatlak le A németekkel való együttműködéssel 
vádolták őket.

— Horvátországban nem történt angol 
partraszállás ellentétben a semleges rádiók 
által között hírekkel.

Romániában bolsev ista terror dühöng — 
jelenti a Magyarság alkalmi tudósítója. Buka- 

' restben hatezer embert tartóztatott le a zsidó 
I Rabair.ovitz vésztörvényszéke. A szovjet poli

tikai biztosok a falvak férfilakosságát össze
szedik es kényszermunkára viszik. A hegyek 
tele vannak menekülőkkel.
“ Svájc területén sem biztonságos a vonat

közlekedés Nap-nap után megesik, hogy ameri
kai vadászgépek kisebb bombákkal és gép- 
fegyv ertűzzel taniadják a személyszállító sze
relvényeket.

.. Horvátország minden körülmények kö
zött kitart Németország oldalán — jelentette 
ki Ante Pavelics Államfő.

Belgrád lakónegyedeit súlyos angolszász 
légitámadás érte a múlt héten.

.— Németországban nagy tömegben gyárl- 
I iák a legkorszerűbb fegyvereket és az. uj né

met hadosztályokat már azokkal szerelik fel.
, — Eszak-Finnországban váratlan fagy kö

szöntött be. A még le nem aratott gabona elfa- 
gyott esemberi táplálkozásra alkalmatlanná vált.

— Szerbiában nagy beszédet mondott Ve- 
szelmovics töldmivelésügyi miniszter. A mi
niszter hangoztatta, hogy őrültség lenne a mai 
súlyos helyzetben a lestvérharcot folytatni, 
amelyben már úgyis 1 millió szerb pusztult el.

S • P • O • R • T
Nem jelent meg a Kühne vasárnapra 

.Muraszombatba kisorolt bajnoki 
mérkőzésen

i Vasárnap délután került volna lebonyo.: 
ra a Kühne Mura körzetbajnoki inérkC- 
A mérkőzés elmaradt, mert a Kühne vásár-

i nap táviratozott, hogy utazási nehézségé, 
miatt nem tudott elutazni (?) Muraszombat,.-

Az elmarad! mérkőzés helyeit alapos edzést 
tartottak a Mura játékosai. A Kühne '. 
mérkőzés 2 pontját minden valószinüs. , - .

; ríni a Mura javára fogja Írni.

Kikapott a Mura 11. Körmenden
A Mura II. csapatának vasárnap Korai 

dén volt bajnoki mérkőzése. A mérkőzés-? 
meglehetősen gyenge összeállításban utaz

1 el a csapat, aminek eredményeken! 6 . 
arányú vereséget szenvedett

A Mura hátralévő bajnoki mérkőzései 
az őszi idényben

A Körzeti Bajnokság és a kerületi Hac: 
Bajnokság 1944—45. őszi mérkőzésemé.-. 

I beosztása :
' 1944. szeptember 17. Mura—SFAC. H?---
dás II -Mura II.

| 1944. szeptember 24. SzFC— Mura. Mura li.—
l Sárvár.

1944. október I. Mura—II. KÉR. Győr, 
i Szentgotthárd—Mura 11.

1944. október 8. GYAC. Győr Mura, 
i 1944. október 15. Mura 11. Bőrgyár.

1944. október 22. Mura—MOVE ZSE, Mura 
II.—SzEC H.

1944. október 29. Pápai SC—Mura. M.:-- 
H.—Kőszeg.

1944. november 5. Mura- Komaromi \ 
1944. november 12. SVSE— Mura.
1944. november 19. Mura—Haladas. 
1944. november 26. ETO—Mura.

- ■ - ----  ..

KÖZGAZDASÁG
Honvédelmi célra igénybevett lovak terí

tési dija. A honvédelmi miniszter a honvéc- 
I ség részére ideiglenesen igénybevett lován 
; öszvérek és fogatos járművek részere a ke

letkező napi térítési dijat állapította meg : Pa 
kolt ló vagy málhás állat 3.25. patkolatlan I-, 
vagy málhás állat 1.80. javítás nélkül hasz
nálható egy lórra való szerszám vagy nyereg

.55. javításra szoruló egy lóra való szerszám 
vagy nyereg —.22. javítás nélkül használhat.

! fogatos jármű —.90. javításra szoruló íogatos 
jármű —.40 P. Ezek az összegek egy napra 
vonatkoznak és 1944. juniús elsejei hatállye 
érvényesek. Patkoknak kell tekinteni azt a 
lovat, vagy málhás állatot, amelynek legalább 
a ke! első lábán patkó van. Nvolcheli igény
bevétel után a patkolatlan állatokat is patkó.- 
laknak kell venni. A térítési dijat havonki :: 
fizetik ki az elöljáróság útján.

A borsó-, árpa-, köles-, hajdina- és cirok
mag hantolási és őrlési, valamint a bab es 
lencse őrlési termékeinek legmagasabb ára. 
A hivatalos lap augusztus 10-én közölte a 
közeilátásügyi miniszter 705.500. számú rende 
letét, amely a borsó-, árpa-, köles-, hajdina- 
és cirokmag hantolási és őrlési, valamint a 
bab és lencse őrlési termekéinek legmagasabb 
hántoloüzemi és malmi, továbbá nagykeres- 

' keciői és fogyasztói árát állapítja ineg. A leg
magasabb hántoloüzemi és malmi eladás; 
arakat a rendelet I. számú melléklete, a han- 
tolásnál és őrlésnél nyert melléktermékek leg
magasabb hántoloüzemi és malmi eladási ára: 
pedig a rendelet 11. sz. melléklete tünteti fel. 
\ alamennyi árat 100 kg-kint zsákkal együt: 
kell érteni. Zsák nélkül eladva a megszabott 
árakból métermázsánkint 1.20 P-t. az ömlesztve 
szállított meiléktermékeknel pedig métermá
zsánkint 1.— pengőt le kell számítani. A ren
delet II. számú mellékletében ieisorolt hánto- 
lási es őrlési melléktermékek legmagasabb 
malmi eladási árai közül megemlítjük, hogy 
métermázsánkint a hántoló üzem v agy malom 
a borsotakarmánylisztnek 27.—. az árpatakar- 
mánylisztnek 30.— és a kölestakarmányliszt
nek 27.— pengő a legmagasabb ara. A borsó
korpa. árpakorpa 24.—. a ha.idinakorpa 20.—. 
a lin kkorpa 18.—, a lencsekorpa 24.— és a 
babkorpa 20.— pengő métermázsánkint. A 
borsó rostaalja 25.—. az árparostaalja 23.—. 
a kölesrostaalja 22.—. hajdina rostaalja 8.—. 
a cirokrostaalja 6,—. a babrostaalja 19.—. a 
iencserostaalja 23.— pengő métermázsánkint. 
Végül megállapítja a rendelet azt is. hogy mi- 

I keppen kel! a malmi árakból a nagykereske
dői. ezekből pedig a kiskereskedői és a fo
gyasztói tetőárakat kiszámítani.

— Bűntettet fedeztek fel a macs
kák. Németországban a F'rankstadt 
melletti Kunzendoríban különös mó
don derült ki egy bűntett. Az egyik 
ház padlásán a macskák újszülött 
holttestére bukkantak és azt kihurcol
ták az udvarra. A vizsgálat megálla
pította. hogy a gyermek anyja a major
ban szolgáló 21 éves leány, aki új
szülöttjét ollóval ölte meg.
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po szledáj
nasi sztárí ocsákov...
\ s Kormányzó szó na Stevan 
. v< pri priliki príszege nasi mládi 

,,j >v v szvojem gucsi pokázali
■ , , ;e i pout nase borbe, po steri 

i moremo hoditi. Mi szmo 
nika tühinszkoga nej scseli 

tiidi zdaj nescsemo meti, sza- 
.. >e jezerolejtne granice bránimo, 

< djáli nas Kormányzó. Sztejmi re- 
szo nam pokázali tiszto pout. 

. rój moremo ídti. a obednim szó 
Zi. .ovedali nasim mládim ofice- 

Vc püsztite delati med nami 
■ zpáke, stera bi loucsila vougra 
.tgra!"

V • dogouaki. steri szó sze zgou- 
c tisztigamao. szó znouvics po- 

csili, ka szó nas Kormányzó 
jali právo isztino. Éti je csasz 

■’.ya. Zdaj nega csasza za tou, 
sze párti med szebom nyevkali 

"i sze Boug zná sz kaksimi po- 
-• -.mi probiémami loutili. Zdaj, 

xc : ' olseviki. kak nepriáteli krscsan- 
-7 . pri Kárpátszki prelazaj zijajo

z lacs.nimi románami vréd. te 
v-- - posteni vogrszki i krscsanszki

> i.. szamo eto edno pózna pred 
z bojom i delom rejsiti ete 

szag pa niti grüde nej püsz- 
komi z nyega. ár je tou tezsko 

sc.se nasi verni i szkrbni

Z szebno tüdi mi vend-szloveni 
ne hoditi po szledáj nasi ocsá- 
ki szó vszigdár te, gda je stoj 

?■' r.c.s jezeroleitni vogrszki ország 
vl:. zbantüvati. zse vszigdár tam 
ji: -z púksov i ga z vogrszkimi bra
ta mi : mo kre rame bránili i ga tüdi 
ob. ’. Záto tüdi mi moremo bidti 
tax- kaksi szó bili nasi ocsáki. ár 
szr” z nyúvoga meszá i z nyúve 
árvi. Z vogrszkimi bratami vréd szó 
s: oni te, gda szó nanr bejszni

vuzsigali ország ali ga divji 
ai roupali, gda szó nász labanci 

-n.r ali ali osztrácke grlili i v trci
- : Vnozsino péld bi escse lejko
pn:•---zii naprej. stere nam dávajo 
z-i szvedousztvo od vogrszke dícs- 
ncszti i héresnyoga iména, steroga 
szó szi szpravili pri obrambi etoga

lejpoga i bogatoga jezerolejt- 
nogc \ ogrszkoga országa. Bodimo i 
mi 'aks> i pokázsmo, ka szmo rej- 

vrejdni i vrejli örocsniki nasi 
ocsákov!

Glád je velki mester, cilou pa zdaj 
v bojnszkom vrejmeni. Nikse bojaz- 
noszti pa ne mejmo. ár szó nam lade
— hvála Bougi — puné zrnya. Vszaksi 
szrmák v nasoj krajíni má povouli 
krüja. Tiszti, ki szó nej pripouvali 
zadoszta i táksi je doszta. szó szi pa 
povouii zrnya zaszlüzsili po nasi 
boga'i vogrszki ravnicai i szó szi 
sztisztim grenáre. kletí i lade nalejci. 
v pár mejszecáj zaszlüzsenim zrnyom. 
napunili. Vsze tou je szamo éti mo
goucse. éti. med határami nasega 
bogatoga Vogrszkoga országa, steri 
zagvüsa vszaksemi delovnomi cslo
veki dober falat krüja.

Záto moremo vszi szloupiti v ob- 
rambo nasega országa, ár szó nam 
vszi drügi országi tühinszki i mecsi- 
jaszti. Od tisztogamao. kak szmo v 
bojno sztoupili. szmo vszi szoldáki. 
Vszi delajmo. aldüjmo i dávajmo 
brezi kritike, ár vsze tou ide na oltár 
nase vogrszke domovine. stero szó 
nam obarvali i gorobdrzsali nasi 
ocsáki. Záto hodimo vszigdár po 
szledáj nasi ocsákov, ár je edíno tá 
pout postena. resilna i nász obarva- 
joucsa.

Szrbszki národ de sze do szled- 
ny ega boro prouti bolsevikam, je pra
vo szrbszki miniszterelnök Nedics ge
nerális.

Gda zacsne delati nouvo szkrívno orouzsje ?
Na berlinszkoj novinárszkoj kor.íe- 

renciji je preminoucso szrejdo za- 
sztoupnik nemske obrambe szlüzsbe- 
no vöoznano. ka szó szkrívno skér 
V. 1. szpopunili i ka v krátkom v nüc 

; pride tüdi nájnovejse i nájpopolnejse 
szkrívno orouzsje.

1 lou naznanilo je napravilo po tej
lom szvejti velko szenzáció, pri nasi 
nepriátelaj. pa sze razmi. velko r.er- 
vouznoszt. Ka kaksa de tá nouva 
skér. escse niscse ne vej. vendar pa 
angolszászke novine v szvojoj velkoj 
nervouznoszti miszlijo na vszefeié 

| orouzsje. Po londonszkom naznanili 
. bi bila nájsztrasnejsa skér táksa ob- 
rambna napráva. z stere sze vözsa- 
rijo „szmrtni tráki” i bi tej trák v 
liifti vnicsili nepriátelszke eropláne. 
Pa nemei szó sze nej poszkrbeli sza
mo za paszivno obrambo. nego májo 
nouve fájté skér tüdi za napádanye — 
pisejo angleske novine Daily 1 ele-

1 graph.
V Londoni tüdi tou znájo povedati, 

ka tá nouva skér escse v etom mej- 
szeci sztoupi v delo i ka dá cejloj

Od kédna do kédna■
Na vszej frontaj májo neprijáteije 

velko prejdnoszí. ka pa nede dugó 
trpelo po nemskom szlüzsbenom naz
nanili.

Vzhoudni front je po cejloj liniji 
zavrejti. edíno na jüzsnoj perouti je 
velka lűknya grátala zavolo román- 
szkoga odávsztva i zavolo obrácsa- 
nya kapúta Bolgárije. Kejp na Bal
káni je escse nej csíszti i nájhitrej 
nemei velki tao Balkána gordájo. ár 
je za nyé szamo velki bremen bio. 
gdé szó mogli doszta szvoje vojszke 
dojzakapcsene drzsati passzivno. Za 
ednomalo sze vöodloucsi nouva front- 
na linija zavolo predérar.ya szovjet- 
szke vojszke kre szpoudnyega tékája 
Dune do Zselézni vrát. Té nágli do- 
goudki na Balkáni szó tak törke za
volo Dardanell. kak angolszászé za
volo balkánszke orientácie vu velko 
nervoznoszt szpravili.

Neodovejdni szovjetszki i román- 
szki napádi pri prelazaj_ Kárpátov 
jüzsnoga i vzhoudnoga Erdélya szó 
nas vezérkar nej szpravili z :ávno- 
tézsja. Nasi honvédi. med nyimi pa 
nájbole vrejli székelyi szó z nezgrün- 
tanov batrivnosztjov odbili pri Mező- 

; hegyesi, Marosvásárhelyi i od Bras
sója prouti Sepsiszentgyörgyi derécse 
románé, ki szó prlé kak zavézniki, 
zdaj pa kak nepriáteli v ..moutnom" 
scseli doszta zgrabiti. Nad románami 
sze pacs niscse ne csüdüje. ár szó v 
tekáji histourije nigdár nej bili niko
mi sztálni zavézniki. Kastiga je pa 
doszegüje, ár nyim szovjeti zse lifrajo 
1 pa pou miliőn sztancsarov v szta- 
roszti 22—42 lejt na priszilno delo v 
szovjetijo, odkec vecsnega povrnejnya.

Na záhodnom fronti angolszászi 
i nenavádno hitro idejo naprej záto 
i ár je nemei niti gór ne drzsijo Nemei 
edíno morszke prisztane ne dájo vö 
z rouk. ka pa tou znamenüje. da szó 
jáko zsilavi. Tak na példo Breszt 
mocsíno zse pár kédnov sturma stiri 
amerikanszki divizij, pa je vszeedno 
ne dájo vö z rouk. csirávno szó je 
tüdi zse zlejpa nagovárjali i nyim 
vsze mogoucse oblüblali. Ovak sze 
pa na Francuskom goridrzsijo 3 vel
ke nemske csuporé, vszaksa pod 
szvojov komandov i pokecs sze té 
ne zdrűzsijo. nemre bidti prouti oíen- 
ziva. Szrditi boji tecséjo na liniji Ver- 
viers i Metz.

Na taljanszkom fronti sze zse 
csűti, ka je nanouvo organizirana 
republikanszka vojszka nemeam na

szvejtovnoj bojni nouvi tekáj i nouvi 
obráz Gvüsno je pa tou. ka bi an
golszászi radi tou bojno zse pred ok- 
toubrom dokoncsali. prlé. kak bi pa 
nemei csasz meli tou nouvo skér v 
boj vrcsti. Záto pa velka offenzíva, 
stero zdaj angolszászi tirajo. szamo 
preventivno vrejdnoszt má, t. j. ka 
angolszászi nikak nescsejo koustati 
tou nouvo skér, ár znájo. ka je v 
grob szprávi. Sztrasno je szkrbí tüdi. 
ka bi radi znali za gnejzdo i fabrike 
\. i. Záto szó pa z velkov sturmov 
síi naprej v Franciji i Belgiji. csi bi 
kaj zadrobisali, vendar pa vsze za- 
man: \. 1. dalé művi i brní prejk 
Kanálisa, kak csi bi szi zgucsávao 
Zoub za zoub okouzaokou ”. Prav 

má angleski rádió, gda tak právi. ka 
«ze v prísesztni dnévaj odloucsi sors 
bojne i ka pri odlocsítvi nede racsú- 
no presztor bojüvanya. nego vönajd- 
lívoszt technike Ti imes" novine od 
szeptembra 4-ga tüdi popárjeno pisejo. 
ka csi nemei rejszan májo i delajo 
tiszto szkrívno skér. stero szó nazna
nili pred pár mejszecami. te szmo 
zgübler.i.

pomoucs prisla. 1 ü zse angolszászi 
nika doszta nemrejo napraviti, náj
bole pa tou nej. ka bi szkouz Alp 
prisli prejk Pó nizsíne.

Churchill je odisao v Quebeck, 
gde de z Rooseveltom konferirao. Z 
obema szó prisli tüdi zvünesnyi mi- 
nisztri i szoldacski specialiszti.

Na Balkáni vecs nede nikse krá- 
ievsesine. po naznanili novin Obser- 
.er Táksi plán májo nájmre szovjeti. 
Mihály románszkt krao je nájmre zse 

; llejno. ednáki sors pa csáka na II. 
i Simeona i öve kralé.

Lengyelszko buntanye vu Varsavi 
j je vodo eden Koromovszkij zváni 
j nuszárszki .-zázados. Nyerni sze je 
j zahváliti ka je véksi tao várasa po- 
| rusen i ka je telko lüdsztva fertik. 
I Pri cejlcm deli je pa nájbole csüdno 
, tou. ka szó szovjeti nej dovolili tisz
tim angolszászkim eroplánam na 

! szovjetszko sztran leteti, steri szó líf- 
rali municio buntasam. Z tóga sze 
vidi ka szó tü bili májsztri szamo 
angolszászi i szó sze zavolo tóga 
szovjeti zatrdocnoli

MATEOS Z
i teherautófuvarozás VOGLER ERNŐ, Mura- 
I szombat. - Fuvarvállalás: Mateosz szállitmá- 
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Augusztusa mejszeca je nemska 
obramba dojpobrála 1868 angolszá
szki bombnikov. potoupili szó nyim 
pa 56 ménsi-véksi hajouvov. 226.000 
tón, med nyimi eden velki. europláne 
noszécsi hajouv.

V Esztoniji na fronti szó nemei 
| zgrabili ednoga szovjetszkoga szol-
dáka. ki je meo szamo 14 lejt.

Stirje nemski lovszki europláni 
szó V pár minutaj dojsztrejlili 13 
szovjetszki europlánov.

24.000 falátov eroplánov szó zgű- 
bili angolszászi i szovjeti vszevküper 
v letosnyem leti po szlüzsbenom vo- 
jaskom naznanili. Od té kolicsine je 
angolszászam 11.96/. szovjetam pa 
blüzi 12.000 eroplánov vnicseno.

V Párisi vláda sztrasna zmeslin- 
ga i krv tecsé po cejlom várasi. Kom- 
munisti. anarhisti i De Gaullisti sze 
kolejo med szebom. V tóm csaszi. ka 
szó nemei nogé djáli vö. je zse bujti 
90.000 lüdi. 25.000 ji je pa dojzadr- 
zsáni. Právijo. ka táksega kaosza lüd
jé ne poumíijo, kak je pa zdaj tam. 
Angolszászka okkupácijszka obiászt 
tüdi niksega redű nemre napraviti.

Krátki glászi
— Milionszki dár. Nagykovácsi.’ i- 

lenko velki baotos je za miliőn en- 
I gőjov vrejdnoszti dobroga, sztároga 
textilnoga blága ponűdo gori ksenki 
nasemi znotrásnyemi minisztri ka sze 
tou naj ksenki raztála med one szi- 
romáke, steri szó zavolo neprijátelszki 
bombni napádov od vszega prisli.

‘ — Diplomo v’ bodoucse szamo
tiszti diák dobi, ki de prlé kak 
prouszti delavec delao — je pravo 
dr. Mester Miklós szekretár kultusz- 

; minisztra. Dr. Mester Miklós szekretár 
■ kuituszminisztra je augusztusa szied- 
nye dnéve szpogledno diacske deiav- 

i szke táboré, pri steroj priliki je pravo,
• ka je fizicsno delo diákam dobro 
i szpadnolo i ka takse delavszke diacs- 
‘ ke táboré tüdi v prísesztni lejtaj szi-
sztematicsno posztávijo gori. Zrer.de- 
lüjemo — je pravo — ka v bodoucse 
szamo tiszti diák dobi diplomo v rou- 
ké. ki de prlé v szvojem pozványi 
delao kak prouszti delavec.

— Leventom do na államszke 
sztroske poprávlali zobé. Szkoncsali

• szó. ka do leventam. ki májo szlabe 
I zobé, dájo na államszke sztroske 
I popraviti. ár szó goriprisli. ka zse v 
; sztaroszti 40 lejt napádnejo csloveka 
: reume, protini i vszefeié drügi beteg!
! steri zvéksega tála zhájajo od szlabi 
zobouv.

, — Autonomne pravice vármegyő-
; vov, várasov i vesznie szó zaednouk 
j presztávlene po zrendelüvanvi minisz
tériuma. Vsza obiászt je dána v rouke 
főispána, alispána i föszoigabirouva.

— Zsidove od 14 do 70 lejt sztá
ré, kak moske tak zsenszke na hor - 
védszko delo lejko priszílijo po hon
védszkom zákoni.

— Vszi, 1926-ga leta rojeni mla- 
dénci szó sze dúzsni zglásziti na hon- 

; védszko delo. Vö szó vzéti szamo oni, 
l ki zsivéjo na teritoriumi 8. i 9. honvéd- 
szke divizijszke oblászti. Bole naténci 
je razgláseno na vönabiti plakátaj.
- Paki sze od szrejde mao pá 

lejko znouvics posílajo po postaj.
„Trí bábé pengő dvajszti . .

Preminoucsi mejszec sze je ednomi szó 
bocskomi decski csüdna neszrecsa zgou- 
dila. Té decsko je pri Grádi ednomi szo- 
bocskomi lecitari vöpomágao. Po bucsi 
szó síi vszi v edno kresmo na obed. Gda 
szó obed opraviii, szó sze malo porazve- 
szelili, natou je pa lecitar pouzvao szvo
je lüdi, ka do sl domou. V kresmi je 
bila muzsika i plesz. Sze razmi, ka ták
sega hipa sze nikomi nedá ídti domou, 
tak tüdi nasemi decski nej, ki sze jáko 
rád vrtí z mládimi dekiínami na szrtéli. 
Decsko je tak tam ousztao z ednim pri- 
játelom do késznoga vecséra i sze razve- 
szeljávao z deklinami. Pri tóm pa sze je tűd 
malo bole „nacuko“, kak je tou nyegova 
naváda. Ár sze je zsé vecserilo, szó sze 
dekline napoutile prouti doumi. Tüdi obá 
szta sla z deklinami. Med poutjov je pa 
decsko od veszeljá akrobácije delao na 
biciklim' i kázao, kak sze zná on pelati. Gda 
szó sze pa pelali doj po bodonszkom 
brejgi, je decsko escse nej hejnyao z mo 
drüvanyom i tü ga je doszégnola nepri- 
csaküvana neszrecsa, stera nyerni zagvüs
no dugó v szpomini osztáne. Szpadno je 
z biciklinom. Pri tóm szi je potro klücs- 
nico i sze szkoro pö cejlom tejli doli- 
zoudro, od steroga je omedlo. Pajdás szi 
ga je na biciklin gordjao i ga je pelao 
domou k doktori. Med poutjov v tamli 
je nepresztanoma guesao. „Tri bábé pen
gő dvajszti . . .“ Sziromacsek je v támli 
zagvüsno miszlo, da je v stanti i bábé 
ódává. Gda je decsko kszebi prisao, szi 
je zagvüsno miszlo, da je nej dobro na 
biciklini akrobácije delati, tem menye pa 
pred deklinami, ár zná sze zgoditi, da z 
lecitarszkimi bábami de meo poszeo. Decs
ki, pazite na tou i prevecs ne modrüjte 
na biciklinaj, ár tüdi dekline nemajo ra- 
de tou i vám privouscsijo nej szamo trí 
bábé za pengő dvajszti, nego escse vecs!
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Dvá szmrtniva áldova 
zavolo edne liibéznoszti

reminoucsi keden sze je zgotidila lit- 
t . iszka dráma v Budapesti, steroj szta
- Ja áldova dvá mládiva decska. Sán- 
i Sva 22 lejtna deklina sze je zbérala 
v -kaj i szi je cilou z dvema decsko-
- .. dála koferaii. Eden vecsér príde k 

. - Pintér Gábor, steroga je deklina
- niisztila Naszkori pa je priso Nagy 

tüdi nyéni decsko. Tóga je zsé nej
- - ’- i.'. notri, ár je pijan bio. Notrinahá- 
j3 iva szta sze bojala, da Nagy notri 
; • de v hiso, záto szta sla pomoucs zvat 
' m telefona od policije. Med tem je 
f Nagy zsé v hizso sze potégno i dva-

t - trelo med nyiva. Pintéra je k szmrti 
: . J > Nagy tou vidévsi, bezsí vö z hi- 
2: . .dé sze szrécsa z policajom, kí ga je 

■ - éti, ali nej sze je dao. Policaj ga 
------, nao, naj sztojí, ali nej je steo, na 

, e policaj sztrelo za nyim i ga k 
szmrti trttío.

Kak bodo zidali po bojni?
Zdajsnya szvejtovna bojna je zsé doz- 

•e -:o kvára naprávila na zidínaj, da 
,e:s deszetín lejt trbelo za nazáj z.í- 

tej sztanovány. Nisterni vucsenyác- 
r- izsenerje szó pravli, da zídanye de 
s; moglo oprávlati z masinami i tou 
- dén. Masinszko zídanye de tüdi
v i intereszantno, da de beton v pár 

: szííji, na stero de sze dalou vcsa- 
•2 dalé zídati z ciglom. Masinje do prej 

-dali cigeo, mórt delali, rust gór 
vl-ísj: pokrivali sztreje. Tü pa príde pí-
2 ka do delali delavci?

I

I

' dívó je z 10.000 metrov viszi- 
sine szkákati z eroplánov

- rát sze csüje, da szoldacsijo z ero- 
prevázsajo, steri sze potom z ma- 

" ;zpü<:sávajo na zemlou. Nemski 
fziol guske szó pa konstatejrali, da z

1 trov visine je jáko skodlivo szká-
• u v toj viszicsini je vnougo oxigéna,

’ s ildácke v szébe potégnejo i gda 
y- 'e: • na zemlou, szó takrekoucs be- 
kzsm nej szó szposzobni sze bojnati. 
E- Janóm je pa potrejbno tak visziko 
sze z üsztiti, ár z stükami je ovak ita
léi: dojszpoberéjo. Z tóga sze vidi, da 
se-- - vszáki szoldák príde v rouke i tou
• ete.’'-m í szkoro zagiftani. 6000 meter-

■na je zsé nej tak nevarna pred 
< i. ali nevarna je pred stükami.

I

:a álomás, gdé szó sztáli sztarisje, 
zesztre i pajdásje. Dosztim szó sze 

obzádnyics 
Tüdi na po- 
zajoukanimi 
cugom i z

Do pávidejnya . . .
Küesán Béla

E„ .’.-m mérno, kak szrdcé je vdérjao
• . . .:g po zseleznoj ceszti. Teska szr-

elao dalecs v tühinszke kráje. Es- 
c ednouk szó sze obrnoli poglédi na-

I
i bratje, s 
i zaszkuzile öcsi i mogoucse 
i namocsile naso mater zemlo.

j.zinó sztojécsi lüdjé szó z 
ocsám: glédali za drvécsim

I roubcami majütali v zádnyi pozdráv. Vszig- 
dar menye i menye szó vidli edni te drü- 
ge, dokécs szó sze szploj vecs nej vidli.

Z prignyenimi glavámi szó sze szeli 
na sztolice mládi junáki. Vszáki je miszlo 

I na nikákoga. Eden na drágo mater, drűgi 
Ira ocso i tak dalé. Med vszejmi iunáki 
he : io szamo eden, steri je bio nájbláj- 
|2senejsi. Máli, darovitni pojbár János. Sza- 
itno on je glédo mogoucsno naprej i pri- 
jdihávao rdécse klince. Rdécsi klinci szó 
Inyerni dali moucs, da je nej zapüscso 
t szvojo materno grűdo z povisnyenov gla- 
Ivouv. Mocsno je bio oszvedocseni, da 
nede dugó do pávidenya. Príde csasz, gda 
do sze znouva obínoli oni, steri szó eden 

i'Jrűgomi vörni osztanoli.
, Vörrta osztánem !...**  je sümelo Já- 

Inosi v vűjaj. Kak nájdragsi glász ga je | 
kzprevájao: „lübim te János!" 1 v zaka-

Mouzs je zseni nousz 
doj vjo

V Daniii je zsena ednoga trzsca tozs- 
bo vlozsila i zednim proszila btrovijo, naj 
jo razpita od mozsá, ár nyej je mouzs 
pri ednoj priliki nousz doj vB:; ovija 
je pritozsbo gorivzéla i zednim vöszpí- 
szala szoud, na stero je tüdi mouzs mo
go priti. Pri vöposzlüsanyi je birouv mo
zsá pítao, ka zakaj je zseni vkraj vjo 
nousz? Na stero je on brez tajüvanya od- 
gouvoro: Zsé duzse csasza szem jo opo- 
mínao, naj hejnya z zapelávanyom drűgi 
moskov i naj zse zacsne posteno zsivle
nye zsiveti. Vsze tou nyej je nikaj nej 
hasznilo i je escse bole besznola za drű- 
gimi moskami. Odloucso szem sze záto, 
ka nyej doj vjem nousz i jo tak ospotam 
v obrázi, da tak sze nede vüpala pokázati 
pred moskami. Edno noucs, gda je kész- 
nics prisla domou i je zsé zaszpála, szem 
nyej nousz doj vjo, — Birouv je mozsá 
gorioszloubodo od krívde, steri je tüdi 
zednim proszo za razpítanye od zsené, kí 
pa je od szramá odbejzsala z birovije.

Zsenszke nadomesztijo 
meszto moskov

V Nemcsiji szó zavolo bojne notrivpe- 
lali zsenszko szlíízsbo. Tak na priliko po 
spitálaj szó zsenszke prevzéle vszáko mos- 
ko delo. Nisterne zsenszke, doktorce í 
szesztre szó sze priglászile na front, da 
tam pomágajo poneszrecsenim szoldákom.

Po brivnicaj szó tüdi notrivpelali zsen
szke, stere nadomesztüjejo moske. Po cej
lom országi szó na tou gledoucs naszta- 
vili vecs tecsájov, potom steri sze mláde 
dekline vönavesijo brivszke mestrije i tak 
sze je lejko nüca po brivnicaj.

i

Gdé je nej dobro polgár
mester bidti?

V várasi Santiago Mozo Ressárection 
v Mexiki je lüdsztvo szvojega polgármes
tere vmourilo. Zsé pétdvajszti lejt szkoro 
vszákoga poigármestra v rom várasi té 
sors doszégne, da ga bujejo, ali niednouk 
szó nej mogli vmorilca zgrabili. Pri ode- 
béranyi zdajsnyoga nouvoga poigármestra, 
sze nieden visisi csesztnik nej vdelezso 
tóga odebránya i kak právijo, niscse nes
cse prevzéti tou szlíízsbo, ar sze boji za 
szvojo szmrt.

jcnom kupeji je vido tiszti lejpi i od 
szrcá zsaloszten obráz, steri je tocso szku- 
ze za nyim i nyerni je z trepetajoucsov 
rokouv poníído piiseo klincov. Szám rdé- 
csi klinec nyerni je doszta povedao, ali 
nyéne lejpe zvenécse prisztávlene recsí 
szó kak leliki vötrics potrdjüvale nyego- 
ve miszli.

I sto je bíla tá deklina ? . . . Ali je bíla 
szobocsanka, ali vesznicska?

Szobocsanka! Edna zmed tisztimi de- 
klinami, od steri szem jász szlabo tniszlo. 
Vido szem, da jesztejo dekline v Mura
szombati, kí znájo obcsütiti i kí májo 
szrcé. Malo je táksi deklin, prevecs malo. 
Keiko je vecs táksi, kí ne obcsütijo, da 
z szrcom sze nemre spilati i da je tou 
nej spilaraj, nego pri cslovöki eden náj
bole obcsütlivi organizem ! Tá mláda de
klina, Marija, je szprevidla, ka je szrcé!

jo tolá- 
pa príde

I

i

jocsécsim

„Ne joucsi sze Marija!“ szó 
zsile pajdáskinye „Pozábis ga, 
drűgi!“ je právla drűga.

„Za méné vecs nej!“ je z 
glászom právla Maria.

„Pogledni Maria etam Evő", je právla 
Ana, „zakaj sze ne joucse ona ? . . Nej 
je vzéla niti szloboud od nyega i vsze- 
edno sze ne joucse!“

„Ana, folt ti ne razmis!“
„Ka, jesz ne razmim? Oh, keiko poj- 

bov szem zsé mejla !"

30-krát sze je ozseno
\’ Krivacsa vészi v Szrbiji zsivé kmet 

Kocics Arangyel, kí je po tóm híresen, 
ka sze je dozdaj treszetikrát ozseno. Náj- 
nazádnye sze je ozseno z tak mládov de- 
deklinov, kí je mlájsa od nyegovi prvi 
dejc. Zdaj je sztár 80 lejt i je pravo no- 
vir.árom, da sze je zsé treszetikrát ozse
no i da edno zseno je nej rád meo iz 
szrcá, kak iuj^fi/.vido pri drűgi moskaj, 
da sze moűTT‘7 zsena v zacsétki küsiijeta 
od radoszti. Oi sze je stera zsena pri tóm 
kmeti nej tak oponásala, kak bi sze nye
rni vídío, nyej je hitro vödao „paszos“ i 
mogla je oditi. Za pár dní sze je on zsé 
z drűgov ozseno. Zgoudilo sze je tüdi, 
da je nisterna zsena trikrat ali stirikrát 
prisla nazáj i tak sze je on vszigdár ozse
no zsnyouv, potom jo pá odposzlo.

I

Pk. 5J 21/1943 sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Bajlec Ferenc muraszombati ügyvéd ál

tal képviselt Cserföld és \ idéke Hitelszövet
kezet javára 1200.— P tőke és több követelés 
és járulékai erejéig a muraszombati kir. járásbí
róság Pk. 5121/1943 sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőtől Alsómarácon 1943. évi október hó 
16-án lefoglalt 4912.— P becsértékü ingó
ságokra a muraszombati kir. járásbíróság Pk: 
5121/1943 sz. végzésével az árverés elrendel- 
tetvén, annak Alsómorácz 128. házsz. alatt le
endő megtartására határidőül 1944. évi szep
tember ho 22. napjának délelőtt 12 órája tű
zetik ki. amikor a biróilag lefoglalt tégla, üsző 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kész
pénzfizetés ellenében. esetleg becsáron alul is 
— dé a kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabban nem — el fogom adni.

Muraszombat. 1944. szeptember 4.
SZABÓ JÓZSEF, kir. bir. végrehajtó.

i

Pk*  5117/1943 szám.

Árverési hirdetmény
Dr. Bajlec Ferenc muraszombati ügyvéd ál

tal képviselt Dr. Bajlec Ferenc javára 334.40 P 
■ ke és több követelés es járulékai erejéig a 
muraszombati kir. járásbíróság Pk. 5117/1943 

végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
toiytán végrehajtást szenvedőtől Lendvanemes- 
de:: 1943. évi október hó 16-án lefoglalt 1260.— 
P becsértékü ingóságokra a muraszombati kir. 
járásbíróság Pk. 5117/1943 sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak Marlonhely. 
Lendvanemesd 26 házsz. alatt leendő megtar
tására határidőül 1944. évi szeptember hó 22. 
napiának délelőtt 10. órája tűzetik ki. amikor 
a biróilag lefoglalt kocsi, üszőborju s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfi
zetés ellenében, esetleg becsáron alul is — 
de a kikiáltási ar kétharmadánál alacsonyab
ban nem — el fogom adni.

Muraszombat. 1944. aug. 31. napján.
SZABÓ JÓZSEF, kir. bir. végrehajtó.

,.Tou je isztina, ali zselejla szi szi kak 
Gabika ali Ilonka - kalandé. Vídis, jesz 
szi tóga ne zselem, osztanoti sosem vörna 
mojemi Jánosi!"

Z odlocsiijoucsim glászom je odvrnou- 
la vsze zapeb've gucse i mértio sla naprej 
po szvojoj ponti. Rávna, brez trnya je 
nyéna pout, ár nyéna düsa je csíszta kak 
Fiija. Moucs za tou doszmrtno lübézen 
nyoj dávlejo Jánosove zádnye recsí:

„Vüpaj i csákaj! . .. príde pávidenye!"
,. Príde pávidenye", je potrdjávala szá

ma szebi.
I

Posztája za posztájov je osztájala za 
drvécsim cugom. Pomali, kak na szpro- 
toletje zvoncski zácsajo ciglariti, szó sze 
prebüdjávali mládi junáki. Kak vrábei, steri 
na szprotoletje pozábijo na tesko zímo, 
szó zácsali szpejvati lejpe vend-vogrszke 
peszmi. Szamo tou ji je vézalo z doniá- 
csim krájom, szamo tou nyim je dávalo 
moucs za.nadalno zsivlenye, ár csi sze 
cslovik neszrecsen csűti, je nájbougse vra- 
csilo lejpa, v maternom jeziki szpejvana 
szpejvka, stera szprávi v veszélje escse 
nájbole zsalosztno szrcé. I nyuv glász je 
prisao do nász i zsalosztno peszem 
lisztje sepecse:

Do pávidejnya ocsa, mati; 
nemrem jász Vász z szebom 
ni deklino lejpo szvojo
nemrem vzéti z szebom — mojo!

zdaj

zvati,

Peinerne tacberác&e
za notritérjanye naprejplacsila iscsem , 
vesznice. Dnévno sze lejko zaszlüzsi ‘>5 a '
30 pengőjov. Prejdnoszt májo. ki vrndszkS 
guesijo i kí májo bicikl. — Zglásziti sze 
trbej v vrednistvi Muraszombat és Vidék-

Hulió almát és mindennemű gyümólc-á*  
minden mennyiségben átvesz 

B A R K Á S Z T. cég 
MURASZOMBAT, I ENDVA u. 23.

TELEP(JX :i-!.
u.

2413/1944 lk. szám.

Árverési hirdetüiényehivonat
Muraszombat és Vidéke Hitelező 

végrehajtatönak Hajdinyák Ferenc és re 
bán Antónia végrehajtást szenvedők 
ditolt végrehajtási ügyében a telekköri . -
lóság árverést 376.39 P tőkekövetelés é~ •, 
lékai behajtása végett a Battyánfalva k

1—6 sor. 1 
házsz. a. felvett ingatlanokból ,^s,v 
szenvedettek nevén álló 1/2-ed részre 3 
Pengő. Az u. o, 99 sztjkvben A 1—3 s

zettek nevén álló 1/2-ed részre 99" — 
és végül a muraszombati 429 sztjkvben 
sor 1282. 1382 és 1388 hrsz. a. felvet' 
lanokból nevezettek nevén álló 1/2-ed 
360. Pengő kikiáltási becsárban élre-

As árverést 1944. évi szeptember hó _Ó 
ián délelőtt 8. órakor a telekkönyvi h ■ , 
helyiségében Széchényi utca 4. sz. ■ 
délután 2. órakor pedig a Baityánfak, . I 
ségházánál fogják megtartani. Az án er 
rülő ingatlan a kikiáltási ár kétharn 
alacsonyabb áron nem adhatok el. Bán 

o-a. amelyet a me.

ben fekvő és a battyánfalvai 74 sztikv- - A 
’ * -- 18, 19. 96. 237. 345. 347. hrs fn 

felvett ingatlanokból végreh-a--*  
’ 3.606.-

196 és 279 hrsz. a. felvett ingatíanokb' -Jve- 

Pen*V>
1—3
’gat- 
kszré 
Hte.
nap
óság 
öjtó, 
KÖZ- 
e ke

idénél 
 -- -.■pénz 

a kikiáltási ár 10% \
Ígéret ugyanannyi °/o-ára kell kiegészi

Muraszombat. 1944 évi junius hó
Dr. SZABÓ KAROLY s. k. ku

Pk. 3850/1944 sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Szakonyi Zoltán muraszombati 

által képviselt Zorko János javára 2. .— ~ 
töke és több követelés és járulékai ei - j 
muraszombati kir. járásbíróság Pk 3850'1 ?44 s 
végzésével elrendelt kielégítési végrehaj : ■ y- 
tán végrehajtást szenvedőtől \yiresl. F n
1944. évi május hó 12-én lefoglal: 12 —
becsértékü ingóságokra a muraszom: 
járásbíróság Pk. 3850/1944. sz. végzi - 
árverés elrendeltetvén, annak iresleh' ■■■ -re: 
34 házsz. alatt leendő megtartására h 
1944. évi szeptember hó 22. napiának .
4 órája tűzetik ki. amikor a biróilag :„'lai> 
tehenek s egyéb ingóságokat a legtöb- :• .ve
rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg 
úron alul is — de kikiáltási ár kéth • 
nál alacsonyabban nem — el fogom a

Muraszombat. 1944. szeptember hó _ 
SZABÓ JÓZSEF, kir. bir. végrehajtó

Pk. 5035/1942. sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Vályi Sándor, muraszombati ügy V- 

tal képviselt Titán János javára 655.45 ?ke 
es több követelés es járulekai erejéig .: mu
raszombati kir. járásbíróság Pk 50.35'1-4. w. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtó - foly
tán végrehajtást szenvedőtől Szarvasiam . 
lakon 1944 évi julius hó I7-én lefoglalt 3._
P becsértékü ingóságokra amuraszom : m:r. 
járásbíróság Pk. 5035/1942 sz. végzése, i c 
árverés elrendeltetvén, annak Szarvasiak _'ic <• 
lak 49 házsz. alatt leendő megtartására hátú.- 
időül 1944. évi szeptember hó 20. n ' "-.k
délután 4 órája tűzetik ki. amikor a b.- -,g
lefoglalt tehén, üsző, sertések, iovassz 
roshordok. szecskavágó, kis szöges cs. A 
bor a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizete- -lle- 
nében. esetleg becsáron alul is — de : kik.- 
áltási ár kétharmadánál alacsonyabba 

el fogom adni.
Muraszombat. 1944. augusztus 28.

SZABÓ JÓZSEF, kir. : r. végre'

Miinari pozorl
Odá sze kompletna olijova presa v d sor :m

H áthsztányi. Vecs sze leiko poizve pri 
Iván miinari. Muraszentes.

Cipészsegédet
azonnal felveszek. MATL’S ALAJOS Cipész-
mester Muraszombat. Lendva utca, 

páronként
Ft~eces

Lakóház
gazdasági épületekkel és földekkel ki - : k 
Sz.entbiboron. Érdeklődni közseebirónál leEe-.

Vérsztvo
z hrambami i z zemiouv sze arende da 
Szentbibori. Vecs sze zvej pri e-kom tar.

‘jyc-rr.e’O’t Ve'dvidék: Könyvnyomdában. Muraszomhat. felelős kmdo es szerkesztő mini a Vendvidék! Magyar Közművelődés, Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartnerl \ánd<v


