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Uj divst Muraszombatban
. émet hadsereg és a német erő te
metése. Megtéveszthetetlen hadászati 
Áeslátást fedez fel magában néhány 
mbet és bizalmas társaságban, vagy 
...ár a nyílt utcán is csalhatatlan éles

mára hivatkozva magyarázza, hogy 
nemet hadsereg közvetlenül az ösz- 

szeroppanás előtt áll és a német erő 
Jeljebb még néhány napig állhat 
ien az ..Egyesült Nemzetek" roha- 

nanak. Legtöbbször éppen azok lát- 
katasztrofálisnak a németek hely- 

z- :ét. akik még egy fél éve a biroda- 
gyors győzelmére esküdtek és

- .:<nem hazaárulónak bélyegezték a 
nérsékleteseket.

'agatartásuk és mondókájuk alkal- 
arra, hogy a belső front szilárd- 

_..! gy engítse, ráadásul éppen olyan 
z zó. mint amilyen akkor volt, mint 

Kor ugyanezek az emberek még 
•. -’okegyenest ellenkezően látták a 

. etet. Tárgyilagos és józan itélő- 
ességü szemlélő ugyanis semmi-

- re sem következtethet az elmúlt 
•k eseményeiből a német erő ösz-

oanására. sőt éppen ellenkező
unnak megszilárdulását láthatja.

'ért mi történt tulajdonképen? A 
■tek feladták Franciaországot.

• *c:  <zágot. Romániát. Bulgáriát, sőt 
szinüleg feladják a Balkánnak 

~ -g más területeit is és megmaradt 
-z a eiségeseiknek. illetvesaját birodal- 
-,.:k határaira vonulnak minden fron- 

vissza. Jelenthet-e ez gyengülést?
Területi szempontból kétségkívül, 

elent. Súlyos csapás a román olaj- 
?.k elveszítése és Franciaország 

>ari gépezetének kiesése a német 
zorus termelésből. Ezzel szemben 

-..„nyt jelent a németeknek Francia- 
::>zág megszállásának megszűnése. 

. na megszállásának megszűnése. 
Románia és Finnország kiesese a 
áboruból. mert ez a két állam min- 

z.z segítségre szorult, tehát tehertétel 
t a német háborús gépezet számára, 

j.-.c -nt összevetve, a birodalom védei- 
-lezésének szempontjából összehason- 
•-.atatlanul több előnnyel jár az ese- 
z.--nyek alakulása, mint hátránnyal.

Másrészt emberanyagban sem le- 
-,et hiány a birodalomban. Ne feled- 
JK el. hogy a németeknek 1911 vé

céig. a szovjet ellentámadás megin- 
zjiásáig alig volt emberveszteségük. 
..z azóta szenvedett veszteség pedig 
. ■■tolható az 1911 óta beérett ujon- 
oskal Nem is szólva arról, hogy 

még a mai napig sem lát idősebb 
~r‘it német katonaruhában az ember. 
A német hadsereg felszerelésének 

kéletessége viszont köztudomású, 
c. kétségtelennek látszik, hogy a 
' émet birodalom még óriási katonai 
erővel rendelkezik.

Ez a nagy katonai erő most kerül 
■’.a;d totális bevetésre, ezt az erőt uj 
•g\ verek erősítik meg. tehát óriási 

tévedés a németek összeroppanásáról 
: eszélni. A háború még nem fejező
it tt be. A legnagyobb, végső döntést 
hozó csaták még meg sem kezdődtek, 
’sak most folyik minden részről a 
-agy felvonulás. Elvökultság tehát a

A muraszombati járás kisközségeinek 
zsidó üzleteit október 2-től 15-ig értékesítik

Néhány változás a muraszombati üzletek 
értékesítésének időpontjában

Mull számunkban közöltük a zsi
dók üzleteiben lévő áru és anyag
készletnek. valamint berendezési és 
felszerelési tárgyaknak értékesítésére 
kijelölt muraszombat? járási bizottság 
tájékoztatóját az egyes üzletek át
adásának időpontjáról és m dozatá- 
ról. A bizottság múlt heh tájékozta
tójához most a következőket fűzi 
hozzá:

Szeptember 24 és ok' oer között 
a következő üzleteket ért- xesitik :

szeptember 25-26-27-én Erim László 
vaskereskedését.

szeptember 27-én Ko.hr. Samu bor
bélyüzletét. délután 3 Fakor Király 
József borbélyüzletét.

< szeptember 28-án E” ?--panger Sa-

Kik igényeltek és kik vásárolhattak zsidó 
inletet ^uraszembatban?

Muraszombal zsici > érti •■—■
tehát megkezdődött. Az • - tésnél Koránt

i sem találunk olyan nag' tol ..-'4; vásárolni 
I szándékozók között. mint az uz:- ek bezárása- 
1 kor. Egy-egy üzletet legtöbb <•»< oen csak egy 

személy igényelt, mos' ' ec . .z - megesett, 
az egyetlen igét s sszaiépelt. A 

v isszalépesek közül legt ne. az az oka. 
hogy az igénylőnek nem - kerü ■ sgcrcznic 
az üzlet megvásárolásiihcz.

Ott. ahol több igénylő \n ”sag. amely
nek tagjai: a kincstár kép\ - r. valent
Gusztáv m. kir. pénzűje : '.'kar. . ;raszombali
adóhivatali főnök, az iparhatósá; képviselője
ként vagy <lr. Olajos Józse: y -. cab.ro. vagy 
dr. Bánki Eerene szolgabirt . ...,y Romhányi
Ferenc közigazgatási jegyzi . v: . nt pedig 
az esetenként változó szakér' .1 telekkel
folytatott előzetes tárgyalás : ó . iecmélfányo- 
sabb alapon igénylőnek acia : a üzletet. Az 
ár megállapításánál az i Kkek megköze
lítő beszerzési árát ■■ eszil h a
magasabb, vagy esetleg 1-. - s ,
túri árnál.

Erdélyben fámiidásbti lendülte)! a honvédcsapatok
debb vonalra vontuk vissza. Az ellenséges 
támadás itt elhárítottuk.

Az Északkeleti Kárpátok előterében válta
kozó élt.ik. kölcsönös felderítő tevékenység 
folyt. Mindkét vállalkozás közül kiemelkedik 
a ’cldi harcokban alkalmazott egyik ejtőernyős 
csoportunk vállalkozása, amely egv nagyobb 
ellenséges köteléket szétvert, számos foglyot 

‘ ejtett és nagy zsákmányra tett szert. Az el
múlt hét folyamán ellenséges légi kötelékek 
számos terrortámadást intéztek a főváros és 
több vidéki város ellen. Vadászaink és a lég
védelmi erők negyvenhét ellenséges gépet be- 
igazoltan lelőttek.

O

A 18*48  éves férfiak hordják 
magukkal katonai igazolványaikat

32. magyar hadijelentés. A h.o'-.vécvezérkar 
főnöke közli. Az Arad—Nagv. arad-szakaszról 
előretörő erőink kemény harcokban támadják 
a Hegyes és Béli hegységek : > ugati és észak- 

1 nyugati lábánál Lippa—Bor- - en.ő—Belényes 
\ általános vonalban szivósun védekező ellen

séget. Kolozsvártól délre napi k óta súlyos el- 
I hárító harcok folynak a tulerővei'és számos 
■ páncélossal támadó ellenséggel szemben. Az 

ellenséges jelentéssel ellentétbe': Toraa—Maros- 
| ludast csapataink biztos kézzé, tartják. A nagy 

kiterjedése miatt nehezen vec-hetc székelyföldi 
határvonalról arcvonalunka' 'ervszerüen rövi-

A Magyar Távirati Iroda elenti:
A személygazdálkodás országos kormány

biztosának l. Szók. 1. riy. 1944. számú ren
deleté a katonai vonatkozású személyi iga
zolványok kezeléséről:

németeket a legújabb események ha
tása alatt temetni és aki hitt eddig a 
német birodalom végső győzelmében, 
az az eddigi meggyőződésének alap
ján változatlanul hihet továbbra is.

Iámon rőfös kereskedését.
i szeptember 29-én Pollák Rezsőné 
és Irautmann Bernát üzleteit.

szeptember 2()-án Hirschl Anna 
üzletét, Kemény Mór étkezdéjét és 
mészárszékéi. Nádai József borkeres
kedői felszerelését és irodai felszere- 

1 lését.
A vidéki zsidó üzletekre igényt 

bejelentők tájékoztatására közli a bi
zottság. hogy a kisközségek zsidó 

. üzleteinek értékesítésére október 2— 
15 között kerül sor. Pontos időpontot 
az illetékes körjegyzőségek által kö
zöltét a bizottság az érdekeltekkel.
(Amennyiben módunkban lesz, az ' 
értékesítés időpontját mi is közölni i 
lógjuk jövő számunkban.)

\ bizottság eddig a következő zsidó üzleti
ket értékesítette : Presz Kálmán bőrkc-reske- 
désót (igényelte Kolossá János, meg is kapta). 
Kőim l.ipol bőrkereskedéséi (igényelte Holc- 

■ mann István, meg is kapta). Kr. Hirschl és 
Fiai rövid és divatáru üzletét (igényelték Jónás 
János és Hoyer Ernő, megkapta Jónás János). 
Háhn Izidor papirkereskedését nem sikerült 
értékesíteni. Igenyelte özv. Kühár István
ná. aki visszalépett, Más igénylő nincs, ezért 

, az üzletet vállalati vezető kirendelésével érté
kesítik. —- Trautmann Sándor rövidáru es 

j vegyeskereskedesét (igenyelte Szukics György, 
meg is kapta). Háhn Samu rövidáru és ve- 
gyeskereskedését (igényelte Szever Ferenc, 
Pápics Károly. Szukics Györgv. a berendezést 
külön Csiszár Ilona; Csiszár Ilona a berende- 

, zést nem kaphatta meg. mert azt külön érté- 
' kesiteni nem lehel, a másik három igénylő 
visszalépett, igy a kettős igénylési beadó Zse- 
iezen Jenőt hívták fel az üzlet átvételére, aki 

1 at is vette azt.)
Az értékesítés további lefolyásáról a mosta

nihoz hasonlóan be fogunk számolni.

Folyó évi szeptember hó 15-től minden 18— 
48 éves férfi — saját érdekében — katonai 
vonatkozású személyi igazolványait állandóan 
hordja magánál és hivatalos felszólításra iga
zolásul mutassa fel. Ezek az igaz.olványok .

a) nem tényleges viszonybeli katonavisel
teknél : a katonai igazolványi lap. vagy iga- 
zolványi pótlap,

b) 21—48 éves nem katonaviselleknél: so- 
rozási bizonyítvány.

c) alkalmatlansági btzonyitvány vagy köz
érdekű munkaszolgálatos igazolvány.

d) polgári foglalkozásukban meghagy- (fák
nál a meghagyási igazolvány.

e) háborús polgári beosztással rendelkező 
személyeknél: a polgári személyi lap (a ki
töltött 9. rovattal).

f) harctéri szolgálatot teiiesitett személyeknél: 
I a harctéri szolgálati lap.

g) sorozáson még nem volt 18—20 eves 
, iíjaknál: a leventeigazolvány.

Mindazok, akik az őket megillető igazol- 
; vánnyal nem rendelkeznek, e körülményt sa- ' 
1 iát érdekükben azonnal jelentsék be az állan

dó lakóhelyük szerint illetékes népmozgalmi 
nyilvántartónál, akitől útmutatást kapna... arra 
vonatkozóan, hogy igazolvánnyal való ellátá
suk végett hova forduljanak.

—w.-'iaHBrsr—

Október 2án rnesszünlk 
a nyári Időszámítás

A kereskedelem- es közlekedésügyi m.r.sz- 
ter rendeletet adott k:. amelynek értelmében 
az április 3-án 2 órakor hatályba léptetett r vári 

| időszámítás október hónap 2. napján 3 órakor 
megszűnik es helyébe ismét a középeur ipái 
időszámítás lep. Ehhez képest az ein.itett idő
pont október hónap 2. napiának 2 óráia lesz.

Nagyszerű a belatinci 
leventék zenekara

Falragaszok hirdették már napok óta. iiogy 
szeptember 17-én Muraszombatban hangv-, 

a bt 1 nfezenek ' - ■ ■ ■
szók sokat ieértek : . z.i olvastuk ra.iiUK hogy 

j a „zenekari hangversenyen a vend ifjúság bi- 
I zonyitékát idju. hogy teljesen összeforrt a ma- 
. gyár dallal, lélekben már magyarrá vált és a 
; magyar dal erejével is küzd a szebb magyar 
jövőért'.

A szép beharangozás utál, fokozott érdeklő
déssel mentünk el meghallgatni a Szapáry-\ ár 
előtti téren hangversenyező belatinci leventé
ket. Érdemes volt elmenni, mert a falragasz 
nem túlzott és a 22 főnyi, leventeruhás, jó 

, hangszerekkel ellátott, fegyelmezetten viselke
dő zenekar olyan nagyszerűen játszotta a 
magyar indulókat és dalokat, ahogy még egy 
helyi zenekar sem játszott a felszabadítás 

■ óta. A belatinci leventezenekar, első sorban 
karnagya: Gerlec József minden elismerést 
megérdemel és nagy nyeresége a Muravidék
nek. amely eddig nélkülözte az igazán jó! ját
szó levente iuvós-zenekart.

A MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE 
OLVASÓI

A BOMBAKÁROSULTAKÉRT
Az ellenséges légitámadások bombakáro- 

1 sultjainak társadalmi ufón történő megsegíté
sére a múlt héten a következő adomány érke
zett szerkesztőségünkbe:

Vörös Kálmán, Csáktornya 100 P
Eddigi gyűjtésűnk eredménye összesen 7.157 

pengő 61 fillér.

Korlátozások le élpostai, 
telefon éstávtrő forgalomban
Minden postai küldeményre rá kell Írni a 

feladó címét
Bélelt borítékok használata tilos

A hivatalos lap közli a kereskedelmi minisz- 
i tér rendeletét a belföldi posta, távíró és táv- 
1 beszélő forgalom korlátozásáról. A rendelet 

értelmében minden feladott postai küldeményre 
a feladó pontos nevét és lakáscímét fel kell 
Írni. Képeslevelezólapok. melyek városokat, 
városi épületeket, hidakat, tereptárgyakat ábrá
zolnak. a postai forgalomban nem használha
tók. Korlátozzák a levelek terjedelmét is. A 
levelek terjedelme egy^félivnél több nem lehet. 
A levélpapír csak világos lehet és a boríték
nak nem lehet bélése. Tilos a titkos jegyek, 
gyorsírás, stb. alkalmazása. Táviratot nem lehet 
feladni a mozgóposta es a levélszekrény utján 
A táviratokra a feladó nevét és lakáscímet rá 
kell vezetni és a feladó személyazonosságát 
igazolni köteles. Telefonon csak magyarul 
németül, románul és horvát nyelven szabad 
beszélni. A nyilvános állomásról történő felhí
vásnál a személyazonosság igazolandó és a hivő 
fel pontos nevét és lakáscímét fel kell jegyezni
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Honvédeink üzennek
Faludra üzen Szmodis István hon

véd. tábori postaszáma V—474. — 
Édes szüleit csókolja, ismerőseit üd
vözli. jól van több levelet vár.

A Muravidéki lányokat kérik a B— 
)lb tábori postaszámról Lázár József, 

Zsilavec Antal, Labritz Lajos. Fejkusz 
István. Halász József honvédek. Len
gyel László tizedes és Szőke József 
őrvezető, hogy írjanak nekik. Kevés 
levelet Kapnak és minden sornak ürül
nek. A vendül Írott lapokat is szíve
sen fogadják.

ISI tábori postaszámról üzen 
Honzsek (?) Vilmos honvéd. — Ked
ves szüleinek, ismerőseinek minden 
jót kíván. Jói van.

A Z— 76'6'tábori postaszámról üzen 
Szecskó F erenc honvéd. — l dvözlr 
édesanyját, ismerőseit és azokat a 
lányoka', akik soraikkal felkeresték. 
Jói van. kér mindenkit hogy írjanak 
neki.

-‘•Illllllo

Kedvező helyzetről 
számol be a legújabb 

vetésjelentés
,\ legutóbb közzétett hivatalos vetésjelentés 

kiadása óta elteli három hetes időszak időjá
rása a mezőgazdaság helyzetére ,íltaiában 
kedvező volt.

A gabonanemüek aratása befejeződött. a 
i sép!néhol meg íoiyik. A talajmivelö és a 

. e.e-c munkplatok megkezdődlek, de a szá
razság miatt iielyenkint vontatottan haladnak. 
A ki r. . Kukoricák töréséi megkezdték. A bur
gonya kiszedése folyamatban van. A cukor
éi takarmányrépa további fejlődéséhez és ki
szedésihez csapadékra volna szükség. Az 
uborka nagyrészét mar értékesítették. A ter
me- közepes. A zöldpaprika értékesítése is 
belei, zéshez közeledik. Jó minőségű és köze
pes mennyiségű termést adott A paradicsom 
a meleg időben jól fejlődött, minőségileg jó, 
mennyiségileg közepes.

A káposzta korai féleségei piacra kerültek, 
a késői íéle.segcK jól fejlődnek. A babtermés 
betakarítása megtörtént — A szójabab érés
be: tan. uralása helyenként megkezdődött.

A komló érik, szedését megkezdték.
A köles korai vetését learatták és elcsépel

tek. a késői vetések érnek.
A korai napraforgókat uraljak és csépelik, 

a későiéi, beérése a meleg idő Következtében 
biztosítottnak látszik A kendert levágták, ázla- 
iasa folyamatban ián. A lóhere és lucerna 
harmadik kaszálását jó eredménnyel beiejezték.

A gyümölcsök szedését megkezdték. A leg
utóbbi szélvihar sok gyümölcsöt levert, általá
ban sok a férges gyümölcs.

Az utóbbi hetek túlnyomó száraz időjárása 
általában megakasztotta a szőlőkben a pero- 
noszpóra terjedését es a másodlagos betegsé
gek fellépését i.s meggátolta.

i
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A Kamara javaslatot készít 
a beszolgáltatási kötelességnek 
a termelési tájak szerint való 

módosítására
A beszolgáltatási kötelességnek az egyes j 

termelési tajaknak megfelelő módosítását a 
Kamara már az uj beszolgáltatási rendszer I 
életbeleptetésekor kérte, s miután a Közellá- j 
tásügyi Miniszter ur az 1945—46. gazdasági i 
évre hajlandó a mai beszolgáltatási rendszer- j 
nek a termelési tájak figyelembevételével való j 
módosítására, a Kamara erre vonatkozó ja- j 
vasiatait rövidesen a minisztérium elé terjesz- ; 
ti. Ezt megelőzőleg a Kamara működési terű- ; 
lete alá tartózó négy vármegye székhelyén a i 
javaslandó változtatások megbeszélésére a Vár
megyei Gazdasági Felügyelőségek, a Várme
gyei Gazdasági Egyesületek, a Vármegyei 
Közellátási Felügyelőséget bevonásává! érte
kezletet tartott. — Az értekezleten tárgyalásra 
kerültek mindazok a szempontok, amelyek az 
egyes termelési tájakban a beszolgáltatási rend
szer bizonyos módosításait indokolják.

— Lezárult a Vendvidéki Magyar Köz- ' 
művelődési Egyesület gyűjtése, 'amelyet a I 
muraszombati csata hősi emlékművére 
folytatott. A VMKE egy évvel ezelőtt gyűjtést 
indított az 1919-i muraszombati csata hőseinek 
emlékművére. A gyűjtés hivatalosan 1944. 
augusztus 30-án zárult. Eredménye: 3.255 
pengő. Ezt az összeget a Muraszombati Ta
karékpénztárban kezelik külön folyószámlán 
a rendeltetése szerinti felhasználásáig.

H I fii L K
— Emléklapot kapnak a hősi halottak 

hozzátartozói. A honvédelmi miniszter a... - 
talos lap szombati szamában rendeleti1; ado<! 
ki. amelyben közli, hogy az oiyan személyek 
legközelebbi hozzátartozói, akik hősi halottak
nak tekintendők, emléklappal látandois •• Xz 
emléklapot a miniszter csak olya" szvmeiy k 
hozzátartozóinak engedélyezi, akiknes n ■> 
anyakönyvébe a „hazáért hősi halait hal' 
jegyzési engedélyezte. Esetleg előforduló Ki.-'es 
esetekben az állománytest parancsnoka köz
vetlenül a minisztertől kérje: döntést, r.tr..-■■■ 
lappal csak egy. a legközelebbi uoz-yi. 
látható el. A legközelebbi hozzátartozek s .- 
rendben a következők: a hősi halottözoegye 
törvényes (törvényesített) íiu. vagy enne’. h á- 
nyában a leánygyermek, fiú. . agy ennek hiá
nyában a leánytestvér, fiú. vagy ennek hiányá
ban a leányféltes ér. törvényes apa ■• .; en
nek hiányában a szülőanya, törvényes t ugv- 
apa. vagy ennek hiányában a nagyanya _ örök
befogadott íiu. vagy ennek hiányában .i ’ v - 
gyermek. A gyermekek. iPelve testvérek y- 
jogosultságának elbírálásánál születés - 
rendje az irányadó.

— Két napig délután tanítottak a polgári 
leányiskolában. A

I nehézségekbe ütközik a tanitas. Legtöbb ' i- 
I pon elmarad egy-kel óra az iskolákban, hiszet: 
I fél 11) óra után minden percben megszólalhat

nak a riadót jelző szirersk. Xz egyes iskolák 
l ezer! különféle módokon kísérleteznek j 

tás zavartalan lebonyolításának bizto-.'ása . 
A polgári leányiskolában pe.aáu kiser • >>- 

; pen bevezették a délután tanitas' -X ,ye.Kor- 
í latban azonban e; .ser: bizony: • kielégi 
I megoldásnak, mert mind árt az -er . ■>/ ?r 
' második napján a délutáni órákban voh riau .
■ Ezért ismét délelőtt tanítanak a p-Vgarican

— A hercegprímás szabályozta 
az egyházi dijakat. Serédi Jusztinján 
biboros hercegprímás uj szabályzatot 

j állapított meg a szentmise dijania és 
egyéb egyházi taxákra. így az anya
könyvi kivonatért 5 pengőt, anya
könyvi bizonylatért 3 pengőt, családi 
értesítőért tételenként 3 pengőt, hirde
tési bizonylatért pedig 3 pengőt. Kü- 

j lön szabályozza a rendelet a felmen
tési dijakat, a szentmise aiapitvar;-ok, . 

. valamint a házassági perek cijai:.
— Kétszázhetven mezőgazdasági 

munkás fizetési lajstromát keresem' 
I Szeptember 16-án az esti vonattal 
i utaztam Muraszombatba. Magammal 
vittem 270 mezőgazdasági munkás i 
járandóságára vonatkozó irataimat egy 
aktatáskában. Aktatáskám Oriszent- 

1 péter és Péterhegy között eltűnt. Fe'- 
- tételezem, hogy valaki tévedésb í
■ vitte magával. Számára az iratok nem. 
érnek semmit, számomra viszont fon
tosak. Kérem az illetőt, nogv az ira
tokat adja le a Muraszombat és Vidéke 
kiadóhivatalában, ahoi KM) pengő , 
jutalmat kap. Az aktatáskát megtart-. 
hatja. — Károsult.

— Jóváhagytuk a Vend.idéki Magyar 
Közművelődési Egyesület alapszabályait. ■ 
A m. kir. belügyminiszter néhány kisebb ki
egészítéssel és technikai változással jóváhagy
ta a X endvidék. Magyar Közművelődés; Egye
sület alapszabályait. A jóváhagyás száma ' 
171.110/1944 X11. b. - Az egyesük? -ezzel al 
jóváhagyással most már minden szempontból , 
szabályszerű működést fejthet ki es fokozot- j 
(abban munkálkodhatik célja; a magyar nyelv 1 
a közművelődé- és a hazafias szellem terjesz
tésén. A háborús viszonyok jelenleg természe
tesen minimumra csökkentik az egyesület mun
kásságát. reméljük azonban, hogy béke viszo
nyok között majd sok munkát végez és szép I 
eredményt ér el ez a nagy múltú és sokra hí- ; 
vatott egyesület.

— Muraszombatban is megkezdődött a I 
közellátási miniszter textilakciójának lebo- ! 
nyolitása. Mint ismeretes, a közeilátásügyi mi- , 
niszter textilakciót szervezett, amelynek sorár i 
jóminüségü és olcsó árura kapnak utalványt 
mindazok a gazdakönyv v el rendelkező gazdák 
akik többet szolgáltattak be. mint amennyire 
kötelesek lettek volna. Az akciói a muraszom
bati járásban is rendesen lebonyolítják. A ki
jelölt kereskedőkhöz érkezett már anyag és 
megkezdődött az utalványok kiutalása is. Ed
dig kevés utalványt adtak még ki. a kiutalás 
azonban állandóan folyik és minden gazda 
részesül az akció előnyeiben, aki az előirt 
mennyiségnél többet szolgáltatott be.

— Szombathelyen a rendőri buntetöbiró 
erkölcstelen életmód miatt több lányt súlyosan 
megbüntetett. Az erkölcstelen lányokat 10-től 
40 napig terjedő elzárásra és szabadulás után 
azonnali internálásra Ítélte.

HÍREK MINDENFELŐL
— SzenUottF.árdcn a selyemgyár több ezer 

,-ya.tcc ? ’* el zugforgalomban. A köz
ellátási le ektivek leleplezték a csalást.

— Budapestet szinte naponta érte icp-itá;-
.. ... A szovjet gépek éjjé

, - - .. •.• kötelékei délben bom
báztál..

- Tiszámul •?' :; Duna-Tisza közének vá
rosai sokat az elmúlt héten bom-

.. ■■ A Dunántúlon Székesíe-
n •: i-r; '..k az angolszászok.

_ Ti'/a. Sajó, és Hernád folyókon túlra 
.. terű1-■ . , utazási igazolvánnyal lehet 

utazni.
— Budapesten jövő tanévben megismél- 

=.■ >k I •• ?c e. ző tanév anyaga'.
— Szombathelyen utabb zsidó-vágyon rcjle- 

te.ügyelet alá a rendőrség
— Sopronban h e munkéra rendellek ki a 

cigánycsa'á"': X férlitagjait.
_  Svéde rszágban közvéleménykutató 

ir.'ezet i:H:y a lakosság 8 százaléka
eddi is megszüntetését. 16 szá-

zaiékc. i'e-?.. a többi pedig fenntartását
kivan ' -s. .- .gy a kommunisták sincse
nek Svédországban a hittanoktatas ellen.

— Németországban az. adózási rendszert 
,iagv :r.er --t' ?er. ?gv'szerüsitik. .Az adók lég-

■ a? állapotoknak megfelelően
r ai zy megszüntetve az adóbevallást

— Török rszág m engedte területére lépni 
a sz követet és kíséretét. A követ

. ss 5’ tiaba. Sorsáról a Wilhelm- 
■'Tassc?'. *• /j. ’ sem '.udncik.

— Bukarestben harcban esett el Németor
szág romána. követe. A tömeg megrohamozta 
a követsége:. h?;y e Követet elfogja, az azon
ban szembesz illőn velük.

— Kómában eienleg százezernél több a 
mura:■ é'. Küli ■ k száma.

— Zágrábban est-' 10 óráig szabad az utcán 
-kedr . — Tito felhívást intézett a kurvát

ke.’ ■ .1 ... : .gv pártoljanak ál a partizánok
hoz. A horva: Katonaság szelleme kitűnő és 
. ..... lagyta a felhívást.

— Finnország miniszterelnöke,Hackel. gula- 
_ es Kapott M : -’Kváoan. amikor meghallotta 
. iegyvers. uneti feltételeket.

— Németországban barlangokban rendez
ek be a búd.-. .yaggyárakat. Ezzel magyaráz

hat? n?gv e.lenseges légitámadások sem 
,adják leid ; német hadianyag termelést.

— Svédországra nyomást gyakoroltak a 
szövetség--. 4. :’..igv lépjen be a háborúba, 
■sve-Jorsze.-- ■z.: ‘ba’: szilárdan őrzi semleges
séget.

Olaszországban leírhatatlan gazdasági 
es sz - ta. .' ur?c'ar uralkodik — jelentik Mila- 
•'.■.'b A tel esen elveszítette vásárló ere
jét. ik s.sag ‘.agy részé munka nélkül áll. 
Egy szere' y -'kezes 120 lírába kerül, a mun
kás -e‘e ~ >— '50 kra között váltakozik.

KÖZGAZDASÁG
Kitűnő eredmények 

a Providentia mérlegében
Kilencmiiiió iölé emelkedett a kárágazat 

díjbevétele.
A : e.-. ia Biztosító R. I. amely a Magyar 

Általános Hitelbank érdekeltségében 20 éves 
rrük de--• alatt a középbiztositó vállalatok 
között előkelő helyre került, szeptember 12.- 
én tartotta XX évi rendes közgyűlését. Az 
intézet az 1943. évben valamennyi biztositási 
ágban e< fajtában növelte díjbevételeit. A kár- 
oiztostte.s agaraiban a díjbevétel 9.076.137 
pengőre emelkedett. A karbiztositási ágazatban 
legnagyobb r ágálom a tűzbiztosítás terén volt, 
mely ben egymagában 3.6 millió pengőt ért ei 
a díjbevétel, majd a szállítmánybiztosítás 3.1 
millió pengős aijöevétele következik. A szál
lítmánybiztosítás terén vezetőhelyet tölt be az 
intézet biztosító vállalataink sorában.

Az_ életbiztosítási ágazatban a díjbevétel 
934.8.r peng * ért el. A .legnagyobb emelke
dés tehát a karagazatra esik, de kivaló ered
mények tapasztalhatók az életbiztosítási ága
zatban s hogy ha figyelembe vesszük, hogy 
az előző évben még csak 810.000 pengő volt 
a díjbevétel.

A vállalat kezelésében álló vagyon 9.511.318 
pengőről több, mint kétszeresére, azaz 19.050.090 
pengőre emelkedett. Ez a jelentős eredmény 
bizonyítja azt a fontos tevékenységet, melyet 
az elmúlt év ben végzett. A tisztviselői nyugdíj
alapot 100.000 pengővel növelték az elmúlt 
evben es így annak értéke 530.000 pengőre 
emelkedett bizonyságául a vezetőség szociális 
megértésének.

Az 1943. üzletévre 191.061 pengő nyeresé
get mutatott ki az intézet, ami figyelembevéve 
a középbiztosító v állalataink általános jöv edel- 
mezőséget igen számottevő eredmény.

A Providentia Biztositó R. t. a Délvidéken 
Újvidéken. Thököly !mre-u 24 szám alatt vezér
ügynökséget. városunkban főügynökséget tart 
fenn és vezető szerepet visz a Délvidéken a 
biztosítási üzlet minden ágazatában.

SP-OR-T
Ismét hazai pályán szenvedeti 

vereséget a Mura
SFAC-MURA 4:2 (2:1)

Vasárnap délután szép labdarugó idő:. ;-n 
játszották le a Mura—SFAC körzeti bajnok; 
mérkőzést Muraszombatban. A mérkőzésre a 
Mura a következő összeállításban állott kí

Bencik H. — Matus, Drapos — Deskovits. 
Klainscsek. Kiss — Bencik I. Hámori. Zám
bó. Kukanja, Dömötör.

Unger játékvezető sípjelére nagyszerű .Muri 
támadással indul a játék. Zámbó szép lov 
alig száll kapu mellé. Kél szögletet er ei a 
jól játszó Mura, a SFAC csak szórványosan 
jut szóhoz, a 12 percben Matus egyből vugja 
vissza a kapuskirugást. kevés hijján a halóba 
száll .i labda. A 16 percben büntetörugás a 
hatosvonalról a Mura ellen. A sorfal f.sntaf 
/lídn.űos. a kapura tartó labdát Bencik fog:. 
majd kiejti es a megdermedt Mura védelem 
mellett a szemfüles Budai 111. megszerzi a 
SFAC első gólját. Gól után a Mura felforgatja 

I csatársorát: még az összekötőben is gyengé
nek bizonyuló Hámoriból középcsatár lesz, 
Bencik összekötő, a középcsatár posztján ad
dig kiroyÚNlalunitl megfelelő Zámbóból pedig 
jobbszélső. Ez a csere végzetes hibának h: 
zonyull és szinte előre látszott, hogy a ross’. 
napot kifogó és teljesen tehetetlen Hámorival 
a tengelyében a Mura csatársor szinte képte- 

i len lesz, gólt összehozni. — A Mura tamad 
továbbra is többel, de Hámori, maid Benc:.i 
a kapu előtt minden! kihagy. A SFAC. ér el 
újabb gólt, a feltartóztathatatlan Soproni i 
váratlanul eiíut. beadását a szemfüles közeo- 
csatár belövi. 2:0. — A Mura nem adja tel 
a harcot es mar a következő percben golf e? 
el: Kiss 25 méteres szabadrúgása védhetet..- 
nül száll a hálóba. 2:1. A félidő Mura ostrom
mal feleződik be.

A II. íiaidőhen isméi a Mura lep lel tair.. 
dólag es egyenlít is. Zámbó remek beadás. 
Bencik a halóba fejeli. 2:2. Most győzhet" • 
a Mura. Hámon előtt többszöi nyílik őra.'i 
helyzet, a középcsatár azonban bosszantó ■ 
bákat vet. A Mura kissé visszaesik és a SL A. 
— Bencik kapus jóvoltából — két góllal meg
szerzi a győzelmet.

Bírálat: A SFAC rokonszenves, jöképess?- 
gü együttes, megérdemelten nyerte a méri • 
zést, habár az eredmény kialakulásában nag> 
része volt Hámori tehetetlenségének is. — 
Egyénileg a Mura védelemben egyedül Matu 
volt jó. Ez a lelkes játékos hétről-hétre jobban 
játszik. Bencik 3 gólban benn volt. A fedezet- 
sorban Klainscsek kielégítőnek bizonyult. K;s? 
jól irányított. A csatársorban Bencik és Dö
mötör az átlagol nyújtották. Kukanja a má
sodik félidőben feljav ült. Zámbó a középes ■ 
tár posztján jól játszott, gyors, rámánös és lel
kes futballista. A szélső posztján is megfelelt 
A nagyhírű Hámori volt a leggyengébb a 
Murában, középcsatárnak teljesen alkalmat 
lan. Jelenlegi formájában legfeljebb jobbszél 
sőt játszhatna, azt is csak jobb hijján. Nem 
tudjuk, mi az oka gyenge szereplésének. Fe - 
tételezzük, hogy fájó lába és edzés hiány 
Így viszont nem lett volna szabad vállalnia 
a játékot.

Haladás II.-Mura II. 6;1 (1:0)
A Mura II. tiz emberrel állt ki Szómba:- 

helyén és a mérkőzés végén összeroppan!.
Jövő vasárnap

Szombathelyen játszik a Mura 1. az SzFC 
ellen. A Mura II.—Sárvár mérkőzést a Sárvár 
lemondta. így Muraszombatban nem lesz baj
noki összecsapás.

A körzeti bajnokság állása :
1, Haladás 4 4------ 18:4 82 SVSE 4 3 1 26:3 7
■1 Kom. AC 4 3 1 _ 14:4 7
4. TSC' 3 3 - _ 9:3 6
5. ETü 4 2 1 1 14:5 5
6. SzFC 4 2 1 l 10:8 5
7. Kom. FC 3 1 2 _ 5:4 4
8. Pápai SC 4 2 — 2 11:8 4
9. SFAC 4 2 _ 2 11:8 4

10. Mura 4 1 1 2 6:9 3
H, 11. kér. 4 — 1 3 3:18 l
12. Kühne 4 4 6:11 _
13. Győri AC 4 _  _ 4 3:23 _
14. Move ZSE 4 — — 4 4:26 —

Pénzbeszedöket 
keresünk vidéki előfizetőink tartozásainak 
összegyűjtésére. Kereseti lehetőség: nap' 
25 -30 pengő. — Vendül tudók és kerék
pártulajdonosok előnyben. — Muraszombat 

és Vidéke kiadóhivatala.

Pejnezne ooberácse
tscsemo za notritérjanye naprejplacslla po 
vesznicaj. Dnévno sze lejko zaszlűzsi 25 de 
■") pengöjov. Prejdnoszt májo, ki vendszki 
guesijo i ki májo bicikl. — Zglásziti sze 
trbej v vrednistvi Muraszombat és Vidéke.
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Vüpajmo ize vu izvojoj moucsi
Nas Vogrszki ország je zavolo tóga, 

ka Románia szvoj kaput vöobrnila. 
v oreci teski sztális priso. Bolseviki. 
V szó doszejgamao zobszton. probali 
,. redrejtiprelaze;sző verő- zhoudniKár- 

a:< \ . szó zavolo odávsztva Románie 
brezi vszakse teskoucse prisli k pre- 
azam jüzsni Kárpátov. Té tao granic, 

ár szmo z románami v zavéznistvi 
bili, szmo niti nej potrdjávali. Ár sze 
".ar. je pa íront zdaj neodovedno po- 
dugsn. sze nam je sztális poprejk po- 
szi óso. Nasi határvadászi, cilou pa 
-as. székelyszka národna sztrázsa je 
z ’dnouk odbíla vékso nevarnoszt.

. k je bójna tüdi za nász v odlo- 
s . • fázis prisla. Zdaj sze nam zse 

z.. ■■ ide szamo za obrambo
. ’i granic i za vogrszko. jezero- 

po. zvecseno grüdo. Teska i od- 
iou'-na borba je pred nami. Tü 
ner.iemo szamo jajvkati. nego sze 
b.iü no moremo posztaviti prouti na- 

. .--mrécsim nepriátelom. Maloverci
- zmijo odümeti. Vszaksega pos- 

vogrszkoga pörgara szamo 
f sr/i morejo voditi: vkraj vszaksa 

ta mrzsnya. komoditéta, delati 
sze pa vszaksi more do szled- 

■ t’u. zdihávanya. Nemre i neszmi 
ísz zoszagati népriátel záto a~ je 

mc -nejsi. V tekáji nase hislourije 
szn > -?ze vszigdár szamo sz táksimi 

epri, telam bójnali i borili. ki szó 
■ d : ...’-z doszta mocsnejsi bili i szmo 
j- z bozsov pomocsjouv obládali. 

aks troLst i takse vüpanye nasz 
more tüdi zdaj napuniti.

Zsitka-szmrti bój sze nam je zdaj 
__ sno. Nasa prísesztnoszt. nas sors 
-ze zdaj odloucsi. Szlednyi csasz. ka 

v . ksí posteni vogrin szpoznati
.-no vei. evarnoszt, stera preti nasoj 
riorrov i vszaksi more dobro pre- 

iz ■ * ka vtom bóji. steroga moremo 
szarrr bojüvati, sze v prvom táli 

n. --zvojo moucs lejko naszlá- 
-.10. N tou je pouzvo gori tüdi 

azko nas miniszterelnök vitéz Laka- 
tos iéza vezérezredes.

Od kédna do kédna
Odloc ina bitka na zapádi tecsé 

•’ :■ szpt< mejnyenov szilov, dokecs 
raszke na vzhoudi racsunajo 

za~o za predodlocsilno bítko. An- 
golszaszi i szovjeti szó v boj vrgli
■ gromno moucs. kak v lüdsztvi. tak
■ matériáik na drügoj sztráni sze pa 
zácsajo mocsno poznati nemski zno- 
trásr.yi prouti sztopáji.

Na zapádnom fronti szó angol
szász.’ prisli do némske granice i jo 
v vecs mtjsztaj tüdi presztoupili. In
vázé sze je zacsnola tüdi v Holan- 
diji Eden tao padálcov i zrácsne 
bojne moucsi szó djáli na zemlou 
kre právoga bregá Rajne za hrbet 
nemske fronté, drűgi tao pa kre Al- 
bertszkoga prekopa (té prekop loucsi 
Hollandio od Belgie) scsé predrejti. 
Nemei szó za szvojimi granicami pri- 
pravili nasürkoma zozidane i globo- 
ko sze notrivlecsécse fesztunge. Pod 
lém sze nerazmi hiresna Sziegfridova 
linia. ár je tá — kak szarni nemei 
právijo — z drűgimi utrdbami vréd 
zgübila vrejdnoszt v bojni modernoga 
orozsja. — Glávna bitka na zapádi 
sze pa escse vszigdár szűcse okouli 
nemskoga várasa Achen, gde szó 
amerikanci v vecs mejsztaj vdrli v 
Niegíriedovo linio. Notri szó vdrli cilou 
v predváras Achen i po zaokrozsilvi 
tóga napádajo prouti Kölni i prouti 
Rajni. Nemei sze tüdi tü z szrditosz- 
tjov bránijo. V blizsíni svájcarszke 
granice, pri burgundszki vrátaj sze je 
angolszászam nej poszrecsilo notri- 
vdrejfi. — Eisenhover z szvojov mo-

..... vszi szó sze u tóm vüpali, 
ka prej nemei zse vsze opráviio". 
lou naoupacsno mislejnye szi more
mo vözbiti z nasi gláv i sze v prvom 

, táli szarni szebi moremo vüpati" — 
■ je omejno med drűgimi nas miniszter
elnök.

Nas Zrínyi Miklós nász je zse pred 
300 lejtami v „Áfium" zvánoj knigi 
na tou opomíno. ka nam niscse nede 
poszojüvo szvojega vitézfva i ka nase 

. rane nedo drügoga bolele. nego nász
Vitéz Lakatos Géza je tehát záto 

alarmirao nasa szrcá, ka sze moremo 
vüpati szamomi szebi. ár szmo za 
nas bougsi sors mi odgovorni. steroga 
szi moremo szkovati za naso bodoucs- 
noszt. Vogrszkoga szoldáka nej trbej 
opomínati na szvojo duzsnoszt, ár jo 
on itak vszigdár vrejlo szpunváva.

1 Eden tao lüdsztva. takzvána pörgar- 
szka linija. je pa potrejbna opomínanya 
i csi je tou nej zadoszta. de sze mogla 
z represzáliami prisziliti na tou.

Po guesi miniszterelnöka je nas 
kormány zse sztopáje napravo. ka 
sze vsze nase szilé naj zdrűzsijo za
volo obrambe nasi orszacski szvéti 
határov. Dozdajsnye delo nasega 
miniszterelnöka pa.ki je priTatárszkom 
prelazi pokázo. kak sze more nasa 
orszacska meja obrániti. — je garancia 
za tou. ka de nas ország v tej teski 
dnévaj dobro rúdao.

Mi szmo nej zseleli i szi nej isz- 
kali té bójne. Nescsemo nika. ka 
je tühinszkoga. Szamoobramba ; 
csúvanye nase nejodvisznoszti i 
szloboscsine nász je priszílila notri. 
Bój sze pa zse k odioucsnoszti 
priblizsáva. Vüpajmo sze v szvojoj 
moucsi, posteno preneszrno té bój, 
ár sze nam ide za naso jezero- 
lejtno Domovino, stero vu vszak- 
soj forrni moremo posteno obar- 
vati za nas odvejdek. Vüpajmo 
sze, ka sze nam tou tüdi poszrecsi 
z Bozsov pomocsjouv.

csjouv nájhitrej v krátkom pride do 
Rajne. gdé je glávna nemska linia. 
Nemei sze zse z ogromnov mocsjouv 
bránijo. na liniji Rajne je pa vövidej- 
nye na escse vékso nemsko obram- 
bc. Kak je Göbbels pred krátkim na- 
piszo, nede dugó, ka sze tüdi nemske 
rezerve vrzsejo v bojno. Té do tak 
mocsne — právi dr. Göbbels — ka 
do nemei z touv pomocsjouv pálik 
síi v offenzívo. Na zapádi teda v krát
kom pride do odlocsítvene bítke.

Na jüzsnom fronti, v Itáiiji angle- 
ske. amerikanszke, kanádszke i len- 
gyelszke trupe zopszton sturmajo 
na nemske linije. Kre adrianszkoga 
mourja sze je angolszászom nej po
szrecsilo predrejti nemske linie. gde 
bi potom naednouk lejko vdrli do 
Horvaske granice.

Na vzhoudi szovjeti z velkov mocs
jouv napádajo na vecs mesztaj. ali 
zacsétek velke szovjetszke offenzive 
je escse v dvojnoszli. Pred \ arsávov 
sze nadaljüjejo velki boji. ali váras 
szó escse dnesz nej zavzéli bolseviki. 
Tüdi v vzhoudnoj Prusziji nikaj nem- 
rejo doszégnoti szovjeti. Nemei na tóm 
kráji mocsne odelke posztávlajo gori.

V Szlovákiji partizáni nadaljüjejo 
boj i v tóm sze troustajo. ka szov
jeti nyim v krátkom prídejo na po- 

| moucs. Szovjeti szó probali pri du- 
| klinszkom prelazi predrejti na szlo- 
vasko, ali nemei szó je tü nazáj od- 
bili. Csi bi sze szovjetom tü poszre
csilo notrivdrejti. bi tou nevarnoszt 
bila tüdi za Vogrszko. ár szlováski 
partizáni bi z pomocsjouv bolsevikov 
naprej vdérali prouti Pozsoni i bi tak

Natnánye nasim 
napreipiacsaixom

Vsze nase r.aprejplacsnike v krát
kom obiscsejo nasi zavüpnicke. steri 
do pobérali naprejplacsiio. Proszimo 
vsze zaosztanyene narocsnike nasi 
novin. naj potom tej poravnajo szvo
jo zaosztanyeno narocsnino. ár ovak 
szmo prisziljeni je prejk dati szodniji. 

! z sterim do meli szamo velke sztros- 
ke. pouleg tóga nyim pa escse novi
ne sztávimo. Dalé nemremo csakati 
z dugom, ár nász stamparija i delav- 
ci szprouti térjajo. — Vrednistuo ...Mu
raszombat és Vidéke".

\ ogrszka bila zaokrouzsena v poikrou- 
gí od szovjetszke szoldacsije. Tak bi 
tüdi nas kráj lejko v neszrecso priso.

V Erdélyi sze na dvá tála deli boj.
Pri Székelyföldi je nasa szoldacsiia 
pri ednom táli nazáj potégnola szvo- 
ia oporiscsa. ár sze na tóm kráji tes
ko brániti Pri Aradi pa nasa szolda
csiia napáda i tak szi priprávia mocs- 
na zakloniscsa. \ Erdélyi sze csáka- 
jo mocsni boji. v steri v prvom rédi 
nasa szoldacsija vzeme gori boj z 
szovjetszkov i románszkov szoldacsi- 
jov. Nase esete szó tü povszédik na
záj zbile neprijátela.

V Bolgariji szó szovjetszke esete 
notrimaserale v gláven váras i naprej 
idejo prouti Dardanelam. Edno poro- 
csilo právi. ka szovjeti proszijo Tur- 
csijo. naj vázsen mourszki zaíiv od- 
pré za angolszászé i szovjeté. Tou 
zselenye v velkoj meri podpérajo tü
di angolszászi. Vsze tak vövidi. ka

1 je szovjetom bole za mourszki zaliv. 
kak pa ka bi sze zdrüzsili z Titojom, 
ár szovjetszke giávne csele ne pro- 
dérajo prouti Titoji. nego prouti mor- 
szkomi zalivi.

Na Finnszkom nemske esete sza
mo szvoja lásztna pítanya drzsíjo pred 

i ocsmi.
1 Odlocsilen boj sze je escse nej 
pokázao i sze zná zgoditi. da escse . 
velka preszenecsenya dozsivémo v ; 
pridoucsi kédnaj.

Bolgárszkoga nemskoga követa 
szó nej püsztili v Turcsijo. Kak z 
Wilhelmstrassena poroucsajo. Beeker-

• le nemskoga követa v Szofiji je tör- 
■ szka vláda nej püsztila. ka bi sze kö- ( 
I vet z oszobjom vréd preszelo na tör- 
! szko zemlo. Záto szó vszi tej nemski ’ 
diplomád prisziljeni bili iti nazáj v Szo-

; íijo i od tóga csasza sze nikaj ne vej. ; 
ka je z nyimi.

| Károly románszki exkrao je za- i 
proszo bívanye v Párisi. Bivsi ro- 
mánszki krao Károly, kí je mogo za- I 
püsztiti szvoj ország, sze je pred pár 
lejtmi preszelo v Mexikó. Zdaj je pa ' 
zaproszo zacsaszno francusko vládo. 
naj nyerni dopüszti. ka sze preszeli 

i v Páns. Zdajsnyi francuski kormány 
. je pa prosnyo poszlo v Moszkvo i ; 
i pred zdajsnyo romunszko vládo za 
tanács. Miszlijo pa. ka ne dovoli niti 
Moszkva, niti romunszka vláda. ka 
bi sze exkrao preszelo v blizsíno Ro- 
mánszkoga országa.

Dojzadrzsánya i szamovmorsztva 
v Boigáriji. Kak je angleski rádió z 
lsztanbula poroucsao. v Boigáriji dén 
za dnévom vecs i vecs politicsarov 
zapérajo. Med zaprejtimi szó Vaszinev. 

j Sismanov, Bozsilov i Filov vszi bivsi 
minisztri. Vecs visisi oszéb — novi- 
nárje. doktorje, generáli i politikusje — 
szí z familijami vréd szkoncsávajo 
zsivlenye. Med tejmi szó Sztanicsev 
dozdajsnyi notrásnyi miniszter. Stai- 
mov generális z zsenouv. Krapcsov 
znáni novinár, Radoszlavov bivsi mi
niszter i Kolcsev ravnátel zseléznie

Cvetkovics bivsi jugoszlávszki mi- 
niszterszki predszednik je v Ankaro 
prisao. Zagvüsno je dovolenye dou
bo. da kak politicsni pobegnyenec v 
Törszkom sze lejko naszeli

Krát&i glászi
Od dvejsztoszedemdeszét szezon- 

szki delavcov placsilne lisztír.e és
esem. Szeptembra 16-ga szem sze z 
vecserásnyim c.ugom peiao v Mura
szombat. Z szebom szem pelao v ed
noj aktovki za 270 delavcov placsil
ne lisztíne, stere nücam pri vöplacsili 
delavcov. Aktovka mi je med Ori- 
szentpéterom i Péterhegyom preminou- 
ia. Miszlim. ka jo je káksi poutník 
pomoutoma vöodmejno. V aktovki ra- 
hája;oucse lisztine szó za vszákoga 
brez vrejdnoszti. meni pa na velki 
haszek szó. Záto proszim postenogá*  
csloveka. pri kom szó té lisztine. raj 
bode tak dober i lisztine prejk dá v 

: vrednistvi Muraszombat és Vidéke, 
gdé dobi 100 pengőjov nagráde i tü
di aktovka lejko nyegova osztáne — 
Eden kvár trpécsi lásztnik.

— Oktoubra 2-ga miné lejtni csasz. 
Trstveni miniszter je vödao rendelet, 
po sterom oktoubra 2-ga ob 3 vöri 
sze morejo vöre za edno vöre nazáj 
potisznoti i tak sze zacsne zimszki 
csasz.

Stirje dvojeski v eanom kédri. 
\ Kecskemét várasi szó sze v ednom 
kédni stirje dvojeski naroudíli. med 
sterimi szó trijé pári deklinice i eden 
pár decskov.

Hulló almai és mindennemű gyümölcsöt 
minden mennyiségben átvesz 
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— Za dvá miliona pengőjov vre/d- 
noszti blága szó scseli na csarno 
odati. Detektivi szó preminoucsi ke
den meli dobro lovino v Budapesti. 
Rávno szó sztoupili v manufakturno 
bauto Eily, gda je té baute ravnátel 
Weith Nándor oudao na csarno stof 
ednomi csloveki. Vcsaszi szó zacs- 
noli z preiszkávanyom i najsli za 2 
miliona pengőjov vrejdnoszti szkrito- 
ga blága. stero je na csarno odavao. 
Pouleg tóga szó escse najsli doszta 
zlatnine i nad 50 zláti prsztankov za 
stero je blágo dávao. Vszo vrejdnoszt 
szó dojzadrzsali. ravnátela i nyegove 
pajdáse. kí szó nyerni pomágali őri 
tóm ..dobrom ksefti", pa szpravili na 
..csarno’ meszto.

— Nájbogatejsi cslovik v Ameri- 
ki je Ford. Na nevvyorskoj borzt szó 
ob priliki racsunanya részvényov do- 
gnali. ka sto je nájbogatejsi cslovik v 
Zdrüzseni Drzsávaj. Na borzi je 2545 
miliőn dolárov v részvényaj. pri ste
rom szám Ford má 625 miliőn dolá
rov v részvényaj i je tak tüdi on náj
bogatejsi cslovik v Ameriki. Drűgi náj
bogatejsi cslovik je eden Rooseveí- 
tov rod.

— 800.000 metrov tobáka pripou- 
va lejtno Nemcsija. Té tobák pouva 
í 0.000 kmetov, steri tobák morejo 
szpraviti v fabrike. V tej fabrikaj dela 

I 350.000 delavcov.
— Trafika na cédáié. Na Szlo- 

. vaskom de sze od oktoubra 1-ga tra
fika dobívala szamo na c.edale. Tra- 

| fiko szamo tiszti moski dobíjo. kí szó 
| 18 leto presztoupili.

MATEOSZ
■ teherautófuvarozás VOGLER ERNÓ, .Mura-
1 szombat. - Fuvarvállalás: Mateosz szállítmá
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Lejko nasztáne na Vogrszkom lakota?
Zráno je, da vnougi országi glád tr- | 

pijo i tou liszti országi, ki ne pridelajo 
tu ”, zadoszta zsivezsa i szó prisziijeni 
kút avar. zsivezs od drügi országov. Vo
nsz ki ország je po statisztiki od leta 1938. 
ná bogatejsi ország v zsivlenszki potreb- 
s<_? naj. Pripouva sze prinasz za 121% 
z .lenya, tou pomeni, ka edno petino 
z- ,-lenszki potrejbscsin lejko odámo v 
c’-;ge országé. Románia pripouva szamo j 
1?3%, Bulgária lO9o/o, Jugoszlávia pa 
1 ?- o . Zapádni kráji szó nej mogoucsi 
le'- ' pripouvati, kelko nücajo za szvoje 
prezsivlenye. Nemski ország je leta 1938- 
g nripouvao za szvojo prehráno 83%, 
iti a 94%, hrancuski ország 83%, An- 
r'e--'- ország pa szamo 25%.

- ■ ta nájbole sze vidi v tiszti orszá

Ka moremo znati od bőmbe?
V bojni je najznacsilnejsa skér bomba. 

V zvézi z bombov — poszebno po vesz- 
n zaj - doszta féle pripovejszti vönáj- 
d- o prouti toj skéri, ki prej cejle hizse 
pometé z meszta i nej nyim je znáno té 
tki- szkrivna moucs. Tüdi tisztim je nej 
znána tá szkrivna moucs, ki szó zsé vidli 
b mbo i ki szó zsé prezsiveli nyéno raz- 
dejánye. Na priliko csi káksa szrednye 
ve) kouszti bomba szpádne na kákso hi- 
2.so, na sztou metrov odaljena hizsa i ouk- 

sze genejo i nájvecskrát sze escse té 
v-:úpporüsijo. Dneszdén sze zsé vnougo 
- ar.sztveni drüstev bávi z ekszplozivnov 
mocsjouv bomb.

Ekszploziva, ali sznov v bombi je nej 
dr. go, kak nágla pozsgalina. Csi bi sznov 
v -ombi na tak ténko razgnali, kak je 
sp ~a bi raztégnoli na tak dugó, kak je 
sz.ejt dugi, bi v 2 vöroma tá zsnyoura 
zg vei la,-csi jo na ednom konci vuzsgéjo. 
Tón je: v ednoj vöri 21 jezero kilomet- 
rc . duzsine doszégne tá pozsgalina.

.u je moucs té ekszplozive. Tá vküp- 
=.- rei;?.na ekszploziva, csi na káksokoli 
re :s gorszpádne, v pár minutaj vszezazs- i 
gé. Med gorenyom gáz píiscsáva i tak ' 
je t. gáz 12.000-krát mocsnejsi, kak szá- j 
rr ekszplozivna moucs. Té pritiszk od > 
gáz- je tak mocsen, da sztené bőmbe sze 
morejo razpocsiti i od velkoga pritiszka 
na vecs jezero falátov razleteti.

Bomba má dvojno moucs. Sztené bőm- i 
be szó z zseleza i ocla. Gda sze razpou- I 
<;■ b nba. té falájcski v obliki trajtara ■

* -. áts Károlyoua :

Peszem pretekloszti
’.arpátszke goré sze vlecséjo v ne- 

tckoncsni duzsíni na meji nasega or
szága. ki vszákomi protivniki zapréjo 
sztopáj prejk nyé. Visziko gorovje, 
szkaline. sztoulejtno leszouvje je tam 
csuda naráve. Tam zdaj csáka od 

■ :re do vöre szmrt na szvoje zsrtve 
i z sztrasnov pozsrejsnosztjov pijé 
ierr.Ia cslovöcso krv. pokoszí nepre- 

sieto miádi zsivleny. vzeme za áldov 
mJádo moucs i veszélje. Osztáne sza
mo zsaloszt, szkuzé, bolecsína, ali 
osztáne tüdi dóm — domovína — 
szvéta vogfszka zemla!

tam. med grmejnyom stükov. med 
k i som ranyencov. med brnejnyom 
eroulánov sze zgodí vcsászi csüda i 
z szrecsnim naszmejom sze obrné 
mládo zsivlejnye od ete zemlé i ga 
vecs nigdár nej nazáj.

-.kos sztoji na sztrázsi. Okouli nye
rs sümí sztáro jalicsouvje i rasztouvje, 
bladen noucsni vöter ga zavije v 
szvoj odejv. zvejzde szó szvetle i 
iszkrécse migajo. kak da bi sze scsele 
poguesávati z oszamlenim vojákom. 
ki r.egibno sztojí i pazlívo obrácsa 
öcsi, csi nebi opazo kákso nevar- 

i noszí. Ali noucs je tüha i lejpa. kak 

gai, ki szarni ne pripouvajo zadoszta zsiv- 
lenszke potreboucse. Tak je Anglia náj- 
vékso lakoto pretrpejla v prehráni. Csi pa 
v drügi országai nasztáne szűsa i Angliji 
nemrejo dati zadoszta zsivlenszke prehrá- 
ne, potom Anglija tüdi v nájbougsi csa- 
szaj velki glád trpi.

V prvoj szvejtovnoj bojni je v náj
bougsi országaj 150 miliőn liidi velki 
glád trpelo, od steroga je doszta zbete- 
zsalo i mrlo. Na zdajsnyo bojno szó sze 
bole pripravili i vszáki prelog zaszejali. 
Tou sze je nájbole vídlo éti prinasz, gdé 
je ni eden cslovik dozdaj nej trpo niksi 
glád. Tou pa záto nej, ár sze je z dobrim 
notritálanyom i pametnim goszpodarje- 
nyom vszáka lakota odvrnoula. I tak szmo 

> tüdi na nájbotigscm meszti v prehráni.

razletijo na vsze kráje i szó szmrtno ne- 
varne za vszáko zsívo bitje, ki sztojí. 
Táksega hípa je nájbougse, csi sze na 
zemlo lézsemo, ár nász tej falájcski bujejo.

Drííga moucs je pa zrácsni pritiszk. Ek- 
szplodejrana bomba z velkov nágloscsov 
pritiszkáva rázno zrák, kak tou lejko vidí- 
mo, csi v vodou vrzsemo kamen. Edna 
jezero kiiszka bomba z szvojim zrácsnim 
pritiszkom notripoderé 100 — 200 meter- 
szko diígo sztejno i na 600 metrov notri- 
szpotere oukna.

V nájvéksoj nevarscsini je tiszti, ki za 
csasza bombarderanya vöni posztápla. To- 

I ga lejko doszégnejo falájcski bőmbe i tü
di zrácsni pritiszk, steri ga v zrák zdigne 

| i ga lejko trejscsi kanta v sztejno. Csi le- 
i zsimo na zemli, szmo malo bole v vars- 
í csini, ali nej vszigdár. Grabe ali járki 
, nam vékso varscsino dájo, rávnotak pev- 
■ nice, szamo té nej, csi bomba naravnoucs 
na tou meszto szpádne.

Zselezsne raszoje je pogno 
za szvojim színom

Mutz János z Vásárdomba je vöni na 
trávniki nakládao outavo. Na trávnik je 
vzeo tüdi 7 lejtnoga színá i 5 lejtno hcsér- 
kico. Na trávniki szta sze decskec i dekli
nica v zacsétki lepou spilala, potom pa je 
decskec deklinico tak szcukao za viaszé, 
da je tá grozno joukala. Ocso, ki je ou
tavo nakládao, je tou tak szvadilo, da je

pripovejdka babice. Vöter nyerni bou- 
zsa obráz, kak hladna méhka rouka 
dráge matere. Pomali ga zapüsztí 
pazlívoszt. miszli nyerni pobegnejo 
nazáj. dalecs nazáj, v tiszte szrecsne 
csasze, gda je escse mir bio na etoj 
zemli. I vszigdár sze nyerni hitrej 
obrácsajo szpomini, eden je lepsi od 
ovoga. szrcé nyerni hitrej’ bije. krv 
nyegova je vroucsa, gorécsa. Miszli, 
szamo edno miszli — na dóm.

Dóm I Mála vész kre More., sümé- 
csa voda. szádno drevje. kucsice z 
szlamov pokrite, v ogracsekaj pisza- 
ne regine. na oknaj krvávo rdécsi 
muskatlni, mir i szrmastvo. lepota i 
szrecsa, tou je nyegov dóm. Néba, 
kak moudra glazsojna; vecserno zvo- 
nejnye. kak nebeska muzsika. Na 
szrejdi vészi soula. Sztáré ponűcane 
klopí, poskrábana tábla, sztári, dobro- 
ga szrcá skolnik. Tü je Ákos zadou- 
bo vszáko vcsenyé i vszáko znanoszt, 
stero nyerni je znao dati sztári skol
nik. 1 tü v prvi kloupi je szedejla 
tiszta — Irénka. Goszpodszka dekli
na, bogátoga gazdo hcsí, ki sze je 
drzsála v málom kasteli i je dönok 
bila tak preprouszta. veszéla. nej giz- 
dáva i sze je szpajdásivala z kmécs- 
kov decov. z nyimi tálala szvojo jü- 
zsino i z nyimi pekla kukorco na pasi.

zselezne raszoje pogno za színom. Ra
szoje szó sze pa odbile od zemlé i tak 
szó nej zadenole decska, nego deklinico. 
Deklinica je rávno bejzsala, gda je ocsa 
pogno raszoje, stere szösze nyej tak mocs
no zapicsile v prsza, da je nameszti pou- 
sztala mrtva. Ocsa sze je vcsaszi glászo 
pri zsandáraj, gdé szó ga dojzadrzsali i 
szpravili v záporé. Sziromasko deklinico j 
je komiszija. .poglednola i dognáia, da szó i 
nyej raszojé preszn^ckftole szrcé i plücsa, 
od steroga je tücJL vcsaszi mrla.

V onoj je pokopala dejte
V Magyarpolányi szó pszi odkrili ed-

! no k zverini szpodobno csinejnye. Na i 
gnouji ednoga kmeta szó pszi vöokopali j 
edno málo, komaj pár vör zsivoucso dej- 
tece, stero je bilou v eden söre zaszíika- ‘ 

, no. Pszi szó mrtvo dejtece na dvoriscse 
i privlekli i té je vért v pamet vzeo tou 
i grozno csinejnye. Vcsaszi je sou glászit 

zsandárom, ki szó po krátkom preiszká- 
vanyi najsli zverinszko mater Menczinger 
Ano. Pri vöposzlüsanyi je ovádila. da je 
nyéno dejte i da sze je zsívo i zdravo 
naroudilo. Bojala sze je pa od sztarisov, 
záto je dejtece v eden söre zaszükala i 
v gnoj zakopala. Zsivini szpodobno ma- 

, tér szó vcsaszi záprli.

Nigdár nej vido zsívo 
zsenszko

V Grcsiji na Athos bregi sztojí eden 
klouster, steri je po tóm híresen, da tá zsen
szka nemre pridti notri, pa naj je tou szá
ma kralica. Med tü zsivoucsimi pobozs- 
nimi barátami je eden Kolotos barát, ki 
je pred krátkim doszégno oszemdeszéto 
leto sztaroszt. Tóga baráta je hodo eden 
visisi goszpoud pozdrávlat, ki nyerni je 
tüdi z ednim pokázao nvegove zsené kejp. 
Té barát je pri toj priliki pravo, ka — 
na kelko sze nazáj szpomína — zsenszko 
bitje je nigdár nej vido. Tüdi na szvojo 
mater sze ne szpomína, ár je escse nej bio 
dve leti sztár, gda szó nyerni sztarisje mrli. 
Kak máli decsko, je prisao v klouster i 
do dnesz je nej presztoupo praga tóga 
kloustra. V té klouster pa zsenszke ne 
püsztijo notri, tak je té barát v szvojem

I zsivlenyi escse zs’ve zsenszke nej vido, 
i pa tüdi na kejpi je zsenszko zdaj obprvim 
vido, csirávno ka je zsé oszemdeszéto leto 

1 doszégno. Té klouster je na ednom viszi- 
kom brejgi, kama zsenszke zaisztino nem- 
jo priti i tak tüdi je ne püsztijo notri.

Akosi sze je zse te doszta szenyalo 
od Íréne. od nyéni plávi oucsi i od 
zlátoga naszmeja.

Minoula szó lejta i Ákosa szó szpra
vili v soule, ár je bio pametne i bi
sztró gláve, naj tüdi z nyega gráta 
goszpoud. naj bode skolnik. Ákosi sze 
je zavrtelo od szrecse, ár bi te lejko 
blizse priso onoj deklini. stera nyerni 
je bila vszigdár vu miszli. Dobra 
sztára mati nyerni je priprávila vsze 
potrejbno, prineszla vsze áldove, ste
re more preneszti lübécsa mati. naj 
bode szamo nyénomi deteti bougse 
v etom zsivlejnyi. Dén i noucs je 
delala, szprávlala i trpejla, naj szin 
ne trpí pomenykanye. Szamo edna 
mati tou zmore. Szklücsena je hodila 
od bremena teskoga dela. nyéne ro
ké szó bilé razoráne od osztroga 
grüdouvja. ali öcsi szó sze nyej szvej- 
tile v neszkoncsnoj lübézni, cse je 
zaglédnola színá. Popiácsao je tou 
velko lübézen z dobrim vcsenyom. 
Po dugi lejtaj puno szkrbí i aldüva- 
nya sze je vcsákala mati. ka je Ákos 
razprésztro roké prouti nyej i etak 
pravo : „Moja drága mati, zdaj szem 
grátao cslovek, zdaj bőm jaz szkrbo 
za Vász. Mati sze je zajoukala od 
szrecse, ali nej je vzsívala dúgo tou 
dobrouto, szmrt jo je odneszla.

Nadaliávanye pride.

Batrivnoszt máié dekline
V Erűden várasi szó sze v koula vpre 

zseni konyi od ednoga autója presztrasili 
i z táksov nágloscsov vdérjali po várasi, da 
tüdi nájbatrivnejsi lüdjé szó nej v’jpalj 
sztávlati konye. Edna mála deklinica v d 
ka konyi z velkov nágloscsov prouf -.vej 
bezsijo. Od podivjanoszti sze je r 1 
sztrásila i z velkov batrivnosztjov sze je 
zagnála prouti konyám, stere je za broz- 
dé zgrábila. Konyi szó deklinico eden csasz 
za szebom vlekli, potom pa szó sze szta- 
vili. Deklinica je pri tóm zadoubila máié 
praszke. Batrivnoszt male deklinice je c<z- 
ramotila vsze moske tóga várasa i obiászt 
jo je tüdi odliküvala.

Milio nszke vrejdnoszti 
pod sztárimi zidínami
V Párisi szó pred krátkim razdrli edno 

jáko sztáro zidíno, na stero mesztc szó 
scseli edno nouvo i moderno hiso gor- 
zozídati. Pri podéranyi té zidíne szó de
lavci najsli jáko doszta zlatnine i drüge 
drágocenoszti, z stere szó nikelko náj diteli 
niháli, ovo szó pa v drzsávno kaszo posz- 
lali. Tá szrecsa tóga nájditela je cei’c pá- 
risko lüdsztvo na telko obüdila, da pri 

. po bombardejranyi kákse sztáré hizse sze 
telko delavcov priglászi, da naravr :cs 
sztejszka posztáne pri tóm odkápanyi. Tou 
pa záto, ár za csasza XVI. Lajos krála je 
revoluejja vövdárila v Párisi i bogateisi 
lüdjé szó od bojaznoszti szvoje cimge 
kincse v pevnicaj i po dríígi preszt raj 
notri v sztené zozídali. Revolucionár,. <•. 
té bogátce szkoro vsze szpoklali, ár szó 
nikse drágocenoszti nej doubili od . 
Po vmorjenyí bogátcov szó revoluc ..ár
éi vsze lakásé preiszkali, ali nikaj sz nej 
najsli. Po revolucionarszkom vrejmer. szó 
tüdi probali iszkati zlatnino, ali vtze je 
bilou zobsztonszko. Pred stirideszetirr lej- 
tárni, naszkori po revoluciji, szó tűd ed
no sztarinszko hizso razdérali, pri steroj 
priliki szó najsli za pét miliőn frrnkov 
zlatnine, stero je tisztoga hípa nezgevor- 
no doszta bilou. Tüdi nájditel je velko 

1 sumo doubo za nájdeni zlát. Lüdsztvc v 
Párisi je od tisztoga csasza jáko veíko 
volou doubilo v sztarinszki zídínaj sz- 
kati zlatnino i vüpanye majo, ka vn .ige 
escse doszégne szrecsa pri zdajsny ;,d 
bomb razrüseni sztarinszki hizsaj.

Tinta v kockaj
\! Nemcsiji szó vönajslí, da tinta 

lejko v kockaj prineszé v prornet, ster: sze 
potom dá razpüsztiti. Tá vönájdba je : m 
hasznovitejsa, ár sze z tém szamo v Nem
csiji prispara lejtno 50 miliőn glaz.- uv, 
stere je pa dneszdén tesko dobiti. P ?il
leg tóga sze pa prispara lejtno 500 va; . 
nov za prevázsanye. Pri tóm pa sze m 
re escse racsunati, da sze doszta glaz.-. . 
szpotere. Té tintaszte kocke szó tak r.a- 
právlene, da tüdi v nájvéksoj vrocsin sze 
lejko razposilajo i ne raztecséjo. Pri -az 
táplanyi sze nüca csiszta i mrzla vo.

Szkváseno zelje kak — 
vrásztvo

Vnougi ne vejo, ka szkváseno zelje, 
— stero je sziromaskoga národa nájfale;sa 
hrána, — je za nisterne betege nájbougse 
vrásztvo. Tak na priliko za morszke be
tege doktorje priporoucsajo szamo szkvá
seno zelje. Angleski mornárje zsé od leta 
1750-ga sztáino na hajouvaj májo i nü
cajo szkváseno zelje. Nemski znansztven; 
zoubni doktorje szó szpoznali, da za 
zvuzsgánye zoubni cselüszti je nájbougse 
vrásztvo szkváseno zelje. Tá kiszilina ocsí- 
szti okouli zobá meszou i tüdi prázttű 
meszto zobá. Kak vidímo, szkváseno zelje 
je nej szamo hasznovito za prezsivlanye 
sziromaskoga národa, nego tüdi za zdrav- 

i lényé bogáti lüdi.
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