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Katona áll 
a kormány élén

■ magyar nemzethez szólott történelmünk
■ . .íves óráiban vitéz Lakatos Géza minisz- 
•-nők az országgyűlés előtt elmondott besz.é-

■ -.en. Lángban állanak az ország keleti végei. 
t>: aliamterület ősi földjére ellenség tette be

.-bút. a székely vármegyéknek sokszor vér- 
’ ázott otthonukat védelmező derék nemzel- 
<-e megnyitották azt a kemény harcol, amely-

■ s a nonvechaderő felvonulásával nagy feje
det kezdődtek. Fegyverrel a kézben, halált

■ cvető elszántsággal kell kiáltanunk a haza 
védelmére. Ebben az időpontban katona ál) a 
l-rnány élén. \ ezérezredesi egyenruhában

z.alta el a miniszterelnök az országgyülés-
- a kormányeinöki széket. Maga mondotta. 

’ gy nincsen semmi politikai múltja s tudjuk
- hogy vannak magasan kiemelkedő katonai

• -.eme.. Először jelent meg magyar minisz.ter-
- jk katonai egyenruhában a képviselöház- 

s már ez a külsőség is beletartozik az
< - a:, végtelenül komoly helyzetének ahhoz

-izához. amiről a miniszterelnök katonás 
-ággal a nemzet számára tájékoztatást 

Nincsen számunkra más ut—mondotta 
nt a magyar határok elszánt védelme, 

regyverrel kell teljesítenie a magyar köté
sedet annak a nemzedéknek, amelynek 
-molnia kell a történelem előtt az őseinktől 

haza védelméről. Katona áll a kormány 
aki látja es lel is tárta határaink meg-

. :e.mezesének minden nehézségét, de tisztán*  
's.,1 elentette ki a nemzeti önérzet hang- 
r.egy kétségbeesés nem vehet rajtunkéról, 

n rcsen semmi okunk arra, hogy a reményt 
leiaciuk. t

■ miniszterelnök szavai ícirázzák a sishitü- 
:-_ 3e esett magyar lelkeket. Voltán harctéri 

•zieségemk s pusztán katonai okokboi tör- 
eihatározással a székely anyaiöld egy ré

ve: k a védelmét egy' időre el kellett halász
áé a magyar nemzetnek vannak még élő

• - nem merített erői, amelyeket bele lehet
r- keli vinni a védelmi harcba. Vannak
- i- erők, amelyeknek a megfeszítésével meg-

enmetjük a jelent és kiharcolhatjuk a jöven- 
c veszedelmek közé Került magyar élet 
ára. A vezetés élére került katona-minisz- 

-. ,k állította fel kormányzati programbeszé-
< t e-. ezt a bizalomkeltő mérleget. Nincsen

>: itthon szükség más politikára mint az.
-. ag megmentésének óriási tetacatot jelentő 

l'i delem megharcolására. Az esi alkotmány 
-z: jelével a diktatúra lényegének é» minden 
>.:atának az elháritásával vállalta ezt a fel

adatot . néz Lakatos Géza s nincsen jó ma- 
i’^ar ember, aki a múltba vesző párteilenlétek 
h?.* 1 érbeszoritásával. félretételével. vagy feledé
se el ne áltana áldozatkészen mögéje.

Nem haigatoti el semmit abból, hogy tragi- 
k -o'. komoly helyzetben állunk. Válságos

■ Kban a nemzet összes ereinek egyesítésére 
úir a történelmi óra. Ezt hirdette meg ország
gyűlési beszédében a kormány élére állított 
h katona. A nemzeté a feladat hogy élő és 
ki -em merített erői élniakarássai a kishitü-
t.<-‘ tévői tartsa. Hivatástudat be '.etet! ön

bizalommal keli harcolnunk életünkért, jogaink*  
ért: hazánkért.
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Nemzetőrnek
h>v a honvédelmi miniszte.-minden olyan testi
leg alkalmas férfit, korra való teK.ntef nélkül, 
ék elenleg nem teljesít fegyveres testületben 
■enyleges szolgálatot. A jelentkezés önkéntes.

-c-nzvt aico/diké-z-écé . ária a hon
védelmi miniszter az eredményt. Azt várja és 
ir.naya is. hogy minden magyar átérzi jelen-

■ 'Sfcgét a nemzetőrség felállításának, tudja, 
hegy szükség var' a polgári lakosság önvé-
'ílmi megszervezésére. amely minden eshe- 
ségére biztosítja az élet és vagyonbiztonsá

gi ■. Azt várja a honvédelmi miniszter, hogy a
■ emzet súlyos óráiba.-, mindazokban a íér.iak- 
an lesz kótelésségérzet. iak:k bármilyen okból.

egészséges testük ellenére sincsenek ma még 
honvédruhában, ezért h:v önkéntesekét nem
zetőrnek. ,

Muraszombatba.- sem találha. -üget tü.exre 
a honvédelmi miniszter hivő szaye. Nálunk, 
ül a határok mentén még fontosabb a nemzet
őrség felállítása, mint az ország szivében, /‘f 
sziikség van kivétel nélkiii mnáe- magyar

I

ü magyar harárohat elszántan nedelmezziilf
— mondotta Lakatos Géza miniszterelnök a képviselőházban

Harcba nem vetett erötartalékaink vannak 1
Vitéz Lakatos Géza miniszterelnök szeptem

ber 21-én a képviselőházban bemutatkozó 
beszéde! znondott. A miniszterelnök beszédé 
elején hangsúlyozta, hogy Románia átállása 
következtében a legsúlyosabb időben került 
a kormány élére. Az erdélyi események ne
héz helyzetbe hoztak bennünket, mindemellett 
nem nyílott számunkra más ut. mint a ma
gyar határok elszánt védelmezése.

A magyar nemzet ereje még egyáltalán 
nincs kimerítve.

Megvannak harcba nem vetet! erötartalékaink 
és megvan a Netnelbtroaaiom csltai velünk 
szemben átvállalt erkölcsi kötelezettség. Mind
emellett nehéz időket kell még átvészelnünk, 
mert a fegyveres hatalmi túlsúly ma ellensé
geink oldalán van.

Ellenségeink azt követelik, hegy szüntessük 
meg a harcot. Fenyegetnek bennünket, de 
ebből még a leghalványaober sem lehel 
megállapítani azt. hogy m:lye- előnyökkel 
számolhatnánk akkor, ha a-.c.nna' beadnánk 
derekunkat.

A légibombázásokKci kapcsctatuan megál
lapította a miniszterelnök h gy z angolszá
szok, kihasználva óriási légtere .i ükét. olyan I

Elkeseredett harcban visszavetettük az ellen*  
séget az Arad - Nagyvárad -Makó vonalon

Hullámzó harcokkal kell számolni
A magyar hadijelentés kiegészítésé részlete

sen ismerteti az erdélyi harcok eddigi fejlemé
nyeit. Az első szakaszában a harcoknak 
gyenge erőkkel kellett biztosítani a szilárd 

i védelem kiépítését. Ez csapataink hősiessége 
folytan sikerült. A második szakaszDan e)ő- 

■ , nyomultunk, hogy időnyereségre tegyünk szert, 
i ; A most következő harmadik szakaszban meg-
• kezdődnek a nagy harcok, mer! a bolsevista
• páncélos seregek felzárkóztak es támadásra 
i indultak egyrészt Kolozsvár, másrészt a Tisza-

Köfös vidék ellen. Itt hulámzó harcokkal kell
1 számolni, amelyek esetleg magvar terűietre is 

átcsaphatnak. Mégsem kell aggodalommal te- 
. kintenünk a fejlemények elé. mert mindent 

meglettünk, ami saját erőnkből tellett.
o

Budapestről jelentik: A honvéd vezérkar 
íőnökének 34. hadijelentese kezii:

A Makótól Nagyváradig huzedó országhatár 
mentén a súlyos elhárító harcok tovább tarta
nak. A Kolozsvártól délre vitéz \ eress Lajos 
vezérezredes vezetése alatt harcoló hadse
regünk német páncéloserőkke együttműködés
ben a három napja nagy túlerővel támadó 
ellenséget elkeseredett hrcban visszavetette 
és az ellenségnek Tordától nyugatra és keletre 
elért átmeneti betöréseit Torce szilárd tartása 
mellett kemény ellentámadásokkal megtisztí
totta. A szovjet-erők igen súlyos veszteségeket 
szenvedtek. így saját csapataink egyik ellen
támadási helyen egy nap .-.e-. / ellenséges 
páncélost lőttek k; és 50 I /e semmisítet
tek meg.

A kormány rendeletet adott ki
a nemzetőrség felállításáról
Budapestről jelentik: A hivatalos 

lap keddi száma közli a kormány
rendeletét a nemzetőrség szervezésé
ről. A rendelet a következőket tartal
mazza :

A közbiztonsági érdekek íokozottab 
védelmének biztositásáre és egyes 
honvédelmi ieladatok ellátására

nemzetőrséget kell szervezni.
Ennek feladata:

a közbiztonsági szervek támoga
tása az ország rendjének és biz
tonságának fenntartásában, to
vábbá kisebb ellenséges partizán- 
és ejtőernyős csoportok leküzdé
se, szabotázs-cselekmények meg
előzése. katonai szempontból 

és magyarérzelmü férfire, aki elbírja a fegy
vert és aki meri is azt használni, ha polgár
társai. védtelen asszonyok es gyermekek, 
gyenge öregek és betegek, a magántulajdon 
szentségének megvédésére a szükség.

Ha férfi vagy és magya ehnikezz ön
ként nemzetőrnek!

i

értékeket pusztítanak Magyarországon, ame
lyeknek létezését valaha meg ök is óhajtanák.

Erdély egy kis részének, a Székelyföld déli 
nyúlványának kiürítése elkerülhetetlen vo’.t. 
Ennek katonai okai voltak. A székely nép 
elkeseredetten védte földjét és ezzel újból 
örök dicsőséget szerzett a székely’ névnek. 
Nem mondunk le róluk !

Nyíltan megemlékezett a miniszterelnök 
szuverenitásunk sérelméről. Ezzel kapcsolat
ban kiielentette. hogy a törvényhozás idegen 
hatalom által letartóztatott tagjait rövidesen 
átadják a magyar hatóságoknak.

Belpolitikai térén minden igyekezete oda 
irányul, hogy

a teherviselést a társadalom 
tegeire a lehetőség határain 
formán kiterjesszük.

Szükség esetén a tehetősebbek 
séget fokozott mértékben igénybe veszik.

Beszéde vegén önmegtartóztatásra, áldozat
készségre és összefogó, kemény munkára 
szólította fel az egész ország népét. ‘

A miniszterelnök beszéde után — amelyet 
nagy tapssal fogadtak — a Ház az elnök in
dítványára bizonytalan időre elnapolta 
üléseit

I■

összes ré- 
belül egy-

áldozatkész-

fontos vagyontárgyak őrzése, 
szükség esetén a seregtestek pa
rancsnokságának rendelkezése 
szerint a hadműveletek hátsó 
területének biztosítása.
nemzetőrség a honvédség fegyve-A

rés része. A nemzetőrséghez beosz
tott személyek horwédeskiit tesznek, 
kötelezve vannak a hadi cikkekre, ka 
tonai büntetőbíráskodás és fegyelmi 
szabályok alá esnek.

Pedagógia tanfolyam Muraszombatban
Október hó 9-én 14 napos pedagó

giai átképző tanfolyam kezdődik Mura
szombaton az oklevélnélküli muravi
déki és muraközi tanerők részére. A 
tanfolyamot, mely az áll. népiskolá
ban lesz Dr. Budai István tanügyi s. 
titkár, a szombathelyi tankerületi ki. 
Főigazgatóság népoktatásügyi szak
előadója tartja. A tanítók és tanítón’k 
az előadásokon és módszeres érteke-

i

i Október 1-én és 2-án 
lesznek a Vöröske
resztes gyüjtőnapok
Ebben az esztendőben október 1-én és 2-án 

rendezi meg a Magyar Vöröskereszt országos 
gyüjtónapjait. hogy hivatása teljesítéséhez 
társadalmi utón biztosíthassa a szükséges 
anyagi eszközöket.

Most, amikor halárainkért harcolunk, külö
nösen szükség van arra, hogy a magyar tár
sadalom megértéssel támogassa a Magyar 
Vöröskereszt akcióját és méltóképpen kivegye 
részét az adakozásból. Az elmúlt esztendőben 
több mint ötmillió pengős eredménnyel zárult 
a gyűjtés. Ez a társadalom megértő áldozat
készségén kívül annak volt köszönhető, hogy 
a‘ magyar ifjúság egészét magábafoglaló le
venteszervezet az egész országban nagy’ lel
kesedéssel támogatta a gyűjtés munkáját.

A Vöröskereszt gyűjtésének lebonyolítását 
idén a községi elöljáróságok. Budapesten 
pedig a székesfőváros leventeparancsnoka 
vállalta. A gyűjtésben tevékenyen bekapcso
lódik a leventeifjuság és remélik, hogy a kö
zönség megértéssel siet adakozni a Vöröske- 
kereszt nemes céljaira.

.-y

A muraszombati járásban 
a leventék gyűjtenek 

vöröskeresztes gyüjtönepcl ut a muri - 
szombati járásban is megrendezi!' A tavaly 
hoz hasonlóan leventék gyűjtenek. wvüjtő 
leventék házról hazra járnak. Biztosak va
gyunk benne, hogy mindenütt szívesen látott 
vendégek lesznek.

i
t

Súlyosan büntetik 
a rémhirterjesztőt

Budapestről jelentik: A törvény a 
vészhirterjesztést egy évig terjedő fog
házzal büntetendő vétséggé minősiti 
és az azt elkövető személy internálás 
alá is kerül. A belügyminiszter, mint 
illetékes hatóság utasította a rendőr
hatóságokat. hogy a vész.hirterjesztés 
megakadályozása érdekében az összes 
törvényes eszközöket a legerélveseb- 
ben alkalmazza.

Október 2*töl  kezdve 
újra szabályozták az BlsötEtitést

A honvédelmi miniszter 125.500/eln. 35— 
1944 számú rendeiete szabályozza a légoltalmi 
elsötétítésnek 1944 október 2-töl 1944 október 
29-ig érvényes rendjét. A rendelet értelmében 
a magánvilágitás elsötétítését, figyelembe véve 

1 a nyári időszámítás megszüntetéséről kiadott 
intézkedést, az ország egész területén október 
2-től október 8-ig este 6 óra 30 perckor, októ
ber 9-től október 15-ig este 6 óra 15 perckor, 
október 16-tói október 22-ig este 6 órakor, ok
tóber 23-tól október 29-ig pedig délután 5 óra 
30 perckor kell végrehajtani. Az elsötétítés ok
tóber 2-töl október 8-tg reggel 5 óráig, október 
9-től október 22-ig reggel 5 óra 30 percig és 
október 23-tól október 29-ig reggel 6 óráig tart.

-

I

zéseken kívül 48 gyakorlati tanítást is 
hallgatnak, melyeket Simon Gyula 
igazgató, Simon Gvuláné tanítónő és 
Horváth Ferenc körz. iskolafelügyelő 
végeznek minden tantárgyból az egyes 
osztályokban. A tanfolyam hallgatói
nak elszállásolása, ellátása, mely elő
reláthatólag a battyánralvai m. kir. 
gazdasági iskolában, les?, teljesen in
gyenes.
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A beliigyminiszter felhívása 
a magyar társadalomhoz

Budapestről jelentik: Vitéz Boncos a menekülteket a Fisza vidésén
Miklós belügyminiszter pénteken este Helyezik el. Kerte az ottani *&KOSsá-  
rádióielhivással fordult a magyar tár-' got. hogy vegye pártfogásába azokat, 
sadalomhoz. Bejelentette a Székely-i akik magyarságuk védelmében elvesz- 
föld átmeneti kiürítését és közölte.1 tették családi fészküket.

Péterhegyen meleg szeretettel fogadták 
és megvendégelték

az Erdélyből érkező menekülteket
Többször megírtuk már. hogy a mu

raszombati járás az erdélyi menekül
tek felvevő körzete, igy várható volt.
hogy a Székelyföld egy részének ki
ürítése után hozzánk is érkeznek me
nekültek. Ez a múlt héten meg is tör
tént. Nagyobb csoport menekült érke
zett a járás területére.

A menekültek zöme egyszerű em
ber. Iparos, gazda és vasutas csalá
dok érkeztek, akiket a járás közsé-, 
geiben helyeztek el megfelelően. Na
gyobb csoport érkezett Péterhegyre is. 
ahol különösen meleg fogadtatásban 
volt részük. A község lakói megjelen
tek az állomáson.

élelmet vittek
és együttérzésük, szeretetük. segíteni

Ismét meg kellett váltoitatni a zsidó üzletek 
értékesítésének sorrendjét

A vidéki üzletek értékesítése lirdombbal kezdődik
ívluit számunkban közöltük a zsidó üzletek , 

., tékesitésének folytatólagos sorrendjét az ille
téke.-, bizottság tájékoztatása alapján. Az idő
pontokban kisebb változtatásokat kényszerült 
az.óta eszközölni a bizottság mert a Frtm-féle 
kereskedésben olyan óriási nur.ka szakad a 
nyakába az értékesítési leltár elkészítésénél, 
hogy a Frim-íizlet több időt vett igénybe, mint 
amennyit rászántak.

Kik vásároltak újabban zsidó üzletet?
Folytatólagosan közöljük a z.s.d j üzletek 

igénylőinek és megvásárlóinak névsorát:
Frim László-féle ■. asaereskedest özv. Ne

mecz Jánosné és özv. Kardos Józsefné igé
nyelték. Megegyezés után közösen veszik át.

A Heimer-testcérek üzletét özv. Debelak

Honvédeink üzennek
Bodóhegyre üzen Dómján istván 

honvéd, tábori postaszáma M 170. — 
Édes szüleit, nagyszüleit, rokonait, 
szomszédait és. összes kedves isme
rőseit üdvözli. Üdvözli az összes vend 
anyákat, akiknek fiai a hazáért küz
denek. — Jól van és egészséges.

Sopronból a 7. tábori tüzér pótosz- 
táiytól üzennek Cár Ernő honvéd Pál- 
hegy. Béznec István honvéd Bodó- 
hegy. Porédos Lajos honvéd Bodó- 
hegy, Bacsics Lajos honvéd Bodó- 
hegy. Kovács József honvéd Andor- 
háza. Ivanics Vilmos honvéd Andor- 
háza, Janics István honvéd Dióslak. 
Láposa Lajos honvéd Dióslak Krá- 
nyec János honvéd Hegyszoros. Kercs- 
már János honvéd Tótkeresztur. Pin- 
tarics Ferenc honvéd Széchénykut, 
Rajnár István honvéd Battyánfalva, 
Mész Antal honvéd Barkóé Pertóczi 
Ferenc honvéd Halmosfő. Lukács Pé
ter honvéd Kapornok — Üdvözlik 
szüleiket, testvéreiket, feleségüket, 
gyermekeiket és minden vend bajtár
sukat. Egészségesek és jól vannak.

A kiadóhivatal üzeni
Cigüth István. Ferenclak III. Fia tábori 

postaszámat a hozzátartozó betüuel együtt 
írja meg. Pontos cím higán nem küldhetjük 
az újságot.

aka:ásuk mint -n jelével elhaimozták 
szerencsétlen ^orsu honfitársaikat.

A menekültek közül sokan 
állataikat is magukkal hozták, 

többen viszont csak legszükségesebo 
holmijukat tudták megmenteni. Az ál
latokat és a menekültek holmiját is 
megfelelően helyezték el.

Megható jelenetek játszódtak ie a 
hozzánk érkező menekültek utazása 
közben, ágy példát említünk csak: 
Péternegy re érkezés előtt egyik erdé
lyi asszony

gyermeknek adott életet a vasúti 
teherkocsiban.

A gyermek egészséges és Péterhegyen 
azonnal orvosi gondozásba vették.

i
a :<?rbélyüzletek. Ebenspanger Salamon. 

Pollik Rezsőné és Trautmann Bernét üzletei
nek értékesítése elmarad és arra szeptember 
29-től ; ílvtatóiagosan kerül sor. Október első 

ap.a na- befejeződik a muraszombati üzle
tek -ért,' ‘sitése és a kisközségek kerülnek sor
ra. Első állomás L rdomb lesz, ahol valószí
nűleg október 4-én. vagy 5-én kezdi meg a 
bizottság munkáját.

Máiyúsr.é igényelte és vette at. — Kor.n Samu 
vegyeskereskedését Kühár Ferenc és Hover 

i Lajos igényelték és megegyezés után közösen 
f vették át.
| Az értékesítés további eseményeír 51 folyta- 

folagoscn számolunk be.
t
I

LEVENTEELET
A muraszombati járási levente

parancsnokság felhívása
A muraszombati járásban a ieventefoglal- 

kozásoka- vasárnapra tőitek át. hogy a leven
ték a mezőgazdasági munkákban mindig 
reszt vehessenek. A vasárnapi leventefoglai- 
kozás időtartama mindössze kei óra. Erre való 
tekintette! a parancsnokság felhívja a leven- 
eköteles ifjakat, hogy leventekötelezetlségük- 
nek fokozott igyekezettel tegyenek elegei. A 
mulasztók ellen eljárást indítanak.

Falusi leventék vetélkedése
A Levente Hírközpont jelenti:
A Leventeegyesületek Országos Központja 

igen érdekes háziverseny-sorozatot irt ki az 
ország valamennyi ieventeegyesülete részére. 
A versenyeket 1945 március 31-ig be keli fe
jezni. A mérkőzéseken, résztvehet valamennyi 
leventeköteles egyesületi tag. de egy levente 
legfeljebb csak két sportágban és sportágan
ként legfeljebb két versenyszámban szerepel
het. A LOK-nak az az alapelgondolása, hogy 
minden levente rátermettségének és hajlamá
nak megfelelő szakosztályba kerüljön. A ver
senyeket és mérkőzéseket pontozzák s azok 
az egyesületek és ffokegyesületek. amelyek 
megfelelő számú pontot elérnek. 500—3000 p- 
ős sportfelszerelési segélyben részesülnek.

Ez az érdekes háziverseny-sorozat a magyar 
leventeifjuságot valójában a tömegsport szol
gálatába állítja es helyes az az elgondolás is. 
hogy a törekvő egyesületeket az illetékesek 
megteielö sportfelszereléssel jutalmazzák. Ez
által lehet a kis leventeegyesületeket buzdítani 
és lehetővé tenni azt. hogy továbbra is rend
szeres sportolási lehetőségeket nyújtsanak tag
jaiknak. Fontos azonban, hogy minden levente 
csak olyan sportágat űzzön, amire kedve és 
hajlama van. meri csak a kedvvel űzött sport 
vezet eredményhez.

1

i

hírek
_  Ügyvédi hir. Eh. Skeriák Aladár, alsó- 

' lendvai ügyvéd értesíti ügyfeleit, hogy katonai 
szolgalatról visszatért.

— Az állami népiskola felhívása. Felhív 
; juk a népiskola felső tagozatú (IV. V.. V .. VII.. 

Vili.) osztályos tanköteles tanulok szülőit es 
gondviselőit, hogy gyermekeiket október 1-én 
réggé' 8 órára külajek iskolába, mert az idén 
a népiskolai tanítás a felső tagozatba nem 
október 15-en hanem okt. 2-án. hétfőn már 
megkezdődik. .Amelyik szülő tanköteles gyer- 

; meke beiratá.sát elmulasztotta volna, ezt a 
mulasztást is október 2-án büntetés terhe mel
lett okvetlen pótolja. — Igazgatóság.

— Tanítói áthelyezések egész sorát foga
natosította az iskolaév megindulása alkalmá
ból Simon László dr. tankerületi kiráiyi főigaz
gató. Németh Magdolna barkóéi rendes tani- 

: tónői a murahelyi. .Moravecz Erika kerkasza- 
i badhegyi tanitór.: ‘ a mezővári. Rátkai László 

mezővári tanítót a KerKaszabadhegyi. Takács 
Ida murahelyi tanítónőt a salamoni. Zongor 
Ferenc pártosíalvai tanítót a mezővári Győrök 
Maria véghely—kőhidai tanítónőt jánosfalvai 
állami népiskolához helyezte át.

— Mi történt a gazdakönyvvel? Hétfőn 
délelőtt jancsár Antal 65 éves barkóéi földmi- 
ves és két fia. a 30 éves Ferenc és a 31 éves 
Vince a szombathelyi törvényszék bünletőta- 
náesa eié kerültek, mert meghemisitottták a 
gazdakönyv et. A rőtárgyalást bizonyítás ki
egészítés ■ miatt elnapolták.

— Gazdasági szakkönyvsorozatot adomá
nyozott a földmivelésügyi miniszter Mura
szombatnak.

— Értesítés. Értesítem a közönségét, hogy 
ezentúl kizárólag lakásomon leszek megtalál
ható. Távbeszélőm nincs. HUJSZ JÓZSEF bér
autó tulajdonos. Muraszombat. Herbst Géza u.2

Naznanilo. Naznányam postüvanomi ob- 
csinsztvi. i.i od zciaj naprej me naj na szvojem 
iakási isi sejo. 1 eic-one némám. HUJSZ JÓZSEF 
autjtaxi. Muraszombat. Herbst Géza utca 2.

— Akinek autóra lehet szüksége, sürgő
sen kérjen utazási igazolványt. Hivatalos 
helyről felhívják mindazoknak a figyelmét, 
akiknek foglalkozásukkal kapcsolatban bérautó 
használatára lehet szükségük, hogy sürgősen 
kérjenek a varmegye alispánjától utazási iga
zolványt. ellenkező esetben nem vehetnek 
igénybe bérkocsit. Utazási igazolvány iránti 
kérvényhez 3 pengős okmánybélyegei kell 
mellékelni és 10 pengő készpénzt kel! posta
utalványon beküldeni.

Öt szerencsétlenség történt munka köz
ben az elmúlt héten. Kercsmár Károly 40 
éves berkeházai lakos diószedés közben le
esett a fáról es oai vállát eltörte. — Podíeszek 
Istvánná 70 eves rónaíői lakos kenyérsütés 
közben kézéi összeégette. — Vük József 70 
éves murarévi lakos leesett a kocsiról és a 
fején szenvedeti sérüléseket. — Ruzsics istván 
33 éves csendiaki lakos leesett a szénássze- 
kérról es bai karját törte. — Trátnyek István 
46 éves bántornyai lakos szekér alá került, 
icfob lábat törte. — Valamennyi szerencsétle
nül járt embert a muraszombati közkórház
ban ápolják.

HÍREK mindenfelől
— Győrben gyujtóbombak ezreit dobták le 

az angolszászok a negyedik légitámadás al
kalmával. A lakosság fegyelmezettségének 
köszönhető, hogy emberéletben nem esett 
nagy kar.

— Székesfehérváron az összes iskolákat 
bezárták. A főigazgató rendelkezése a bom
bázás által előállott uj helyzet miatt válóit 
szükségessé.

— A nagykanizsai törvényszék 1 hónapi 
fogházra ítélte Novak József gazdálkodót, 
mert kezet emlet a községi bíróra.

— Budapesten öngyilkos lett László Zoltán, 
a Székely Nép című lap szerkesztője. László 
Zoltán akkor szerkesztette lapja utolsó szá
mát. amikor az oroszok már Sepsziszentgyör- 
gyöt lőtték. Végzetes lettet valószínűleg két
ségbeesésében követte el.

— Összegyűjtik a munkaképes cigány 
férfiakat Zemplén vármegye területen és 
munkaszolgálatra alkalmazzák őket.

— Huszonnégy ujja van egy szatmári gyári 
segédmunkásnak. Mindkét kezén és lábán 
hat-hat ujj van s ezek közül egyetlen egy 
sem korcs.

— Alexandriában pánarab konterencia 
gyűlt össze, amely tiltakozott az ellen, iiogy 
Palesztinából zsidó nemzeti államot csináljanak.

— Londonban 900.000 lakóhazat rongálták 
meg a német .szárnyásbombák. Ezek a lakó
házak télen nem lesznek lakhatók, ha csak 
időközben ki nem javítják őket. Javításra vi
szont nem áll megfelelő mennyiségű munkás 
rendelkezésre.

S • P • O • R • T
Balszerencse

fosztotta meg a Murát a döntetlentől
> SzFC - MURA 4:3 (2:2)

■| A Mura a következő összeállításban állott 
; ki Szombathelyen az SzFG elleni körzeti jaj- 
■ noki mérkőzésre;
; Benőik li Matus. Kukanja — Deskovits 

I.. Klainscsek. Deskovits II. — Bencik 1. Fia.
‘ móri. Zámbó, Kiss. Dömötör.

Változatos játék után a Mura szerez vese- 
i lést. Kiss 20 meteres büntető-rúgása védhe 
1 tetlen. Az SzFC öngóllal egyenlít: Deskovlis 

I. lábáról pattan a Mura hálójába a labda. 
Az SzFC szere:- vezetést is. de Zámbó a 
idő végén egyenlít.

Fordulás után kél gólt kap gyors egymás
utánban a Mura. Nem adja fel megsem a i-.ar- 

I cot és fölényt harcol ki. Zámbó állandó Mura 
támadások közben gólt lő és ezzel beállítja 
a végeredményt. Hámori még egyenlíthetne, 
azonban nagy helyzetből a kapu mellé küldi 

1 a labdát.
Szombathelyi bírálat szerint a Mura a dön

tetlent megérdemelte volna. A Murából kitűnt 
Matus. Kukanja. Deskovits 11. és Zámbó

Vasárnap Szentgotthárdon játszik 
a Mura II.

A Mura I. — Győri 11. Kerüiet körzelbainoki 
mérkőzés vasárnap elmarad, mert a II. Ke
rület lemondta azt. A Mura II. Szentgotthar- 

I dón játszik hadibajnoki mérkőzést.
*

Megszüntettek a Nemzeti Bajnokságot 
i A budapesti NB csapatok szövetségi dijmér- 

kőzést játszanak egymás között, a vidékiek a 
Körzeti Bajnokságokban kapnak helyet A 
rendelkezés átmeneti jellegű és az utazási 
nehézségek tették szükségessé.

Zalaegerszegen bajok vannak a MOVE 
berkeiben. Összeveszett az. elnök a játeki ■sok
kal. A játékosok csak abban az esetben ha
landók Mlalni a további játékot, haaz ngvt- 
sülét élere uj einök áll.

KÖZGAZDASÁG
A sertéshizlalás szabályozása. A köz- 

I ellátásügyi miniszter a közigazgatási hatósá- 
I gokhoz intézett körrendeletben szabályozta a 

magánháztartások serteshizlalását és vágásai 
A körrendelet értelmében az a személy, aki 
háztartása zsir és husszükségletének biztosí
tására udvarában sertést tarthat, hizlalás cél
jára a közellátási kormánybiztostól kapott ser- 
tésvásárlási engedély alapján, sertést vásárc - 
hat. Az ilyen háztartások a vásárolt sertés f< - 
hizlalására annyiszor egy métermázsa irpa 
vagy kukorica vásárlására kaphatnak enge
délyt a községi elöljáróság utján a közellátási 
kormánybiztostól, mini amennyi a háztartáshoz 

i tartozó zsir szempontjából ellátatlan személyek 
. száma. A maganhaztartas által vásárlási enge-
■ dély alapján vásárolt sertés, valamint a hizlalt— 

takarmány beszámít az eladó beszolgáltatás, 
kötelességének teljesítésébe. Azok a szeme-

1 lyek. akik udvarukban sertést hizlalni nem 
tudnak, a sertés forgalmat szabályozó rende-

■ let érteimében -10 kg-on aluli éiösertést vásá
rolhatnak. A megvásárolt sertést azután bár
melyik gazda által íelhiz.laltathatják a vállal
kozó gazda saját takarmányán. Az ilyen célra 
vásárlási engedély nélkül vásárolt sertés és a 
gazda által hizlalásra lorditott takarmány azon
ban sem az eladó, sem pedig a hizlaló be
szoigáltatási kötelességének teljesítésébe nem

j számit be. A sertés vágásara minden esetben 
i a községi elöljáróság adja ki a vágási enge- 
' délyl. Vágási engedely a háztartáshoz tartoze 
I minden négy, egy éven felüli személy részére, 
; egy darab sertésre adható ki. Természetesen 
; az érdekelteknek a hatósági zsirellátásban való 

részesedésről egy év tartamára ie kell mon- 
daniok.

Azonnal meg kell kezdeni az öszibuza 
vetését! Budapestről jelentik: Illetékes helyre 
köz.lik: Kívánatos, hogy ahol egyébként csas 
október elején, vagy közepén szokták megkez
deni az öszibuza vetését, az idén ezt mar 
most mielőbb kezdjék meg és a rendelkezést’ 
álló erővel minél gyorsabb ütemben folvtas- 
sák le.

i Rendelet az erdőbirtokosok fatermelési 
és közellátási kötelezettségéről. Budapestre 
jelentik: A földmivelésügyi miniszter rendele
tet adott ki. amelynek értelmében a 60 kataszt- 
rális holdnál kisebb szálerdő, illetve 30 kalaszt- 
rális holdnál kisebb sarjerdö birtokosa a foiy° 
termelési idényben az esedékes évi vágáson 
felül közellátás céljaira katasztráhs holdankin! 
egy ürméter fát köteles kitermelni.

Csépiögópgarnitura eladó
Magyar Állami gyártmány. Külön-külön isiir.-v 
vásárolható. — Érdeklődni lehet KRAN í --

JÓZSEFNÉL. Alsószentbenedekem
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Néga za 
do zádnye 
granice 1 — 

Z zdrüzsenov mocsjouv
nász drüge pouti. kak, vougrov: nigdár ne odsztoupjm cd 
kaple krví brániti nase 
z térni recsámi je potrdo

preminoucsi csetrtek v szvojem gucsi 
Lakatos Géza miniszterelnök edíno . 
mogoucsi vogrszki polozsáj. Moremo 
sze brániti i mo sze tüdi bránili, ár 
tou ed nász zahtejva národno poste- 
-yé i naturni zsivlenyszki presztor. 
Ka v isztini néga za nász drüge 
outi, nam dokazsüjejo okouli nász I 

sze na’nájajoucsi dogoudki. Finci szó 
doubi'i sztoukrál hűsi mér. kak je pa 
száma bojna. Románé pa. ki szó pri- 
saküvali od izdájsztva mér, tirajo 

Szov.;?ti v bojno. Tüdi bolgári szó 
sz; pro’bali poiszkati „drügo pout" pa 
zléj. rávno tiszte rnecsejo v temnice, 
steri szó tou pout pripravili.

Miniszterelnök sze je szpostlívo ze- 
závao na székelyske granicsáre, ki ! 
szó z nezadosztnim orozsjom vsze- I 
edno kak oroszláni bránili jezero- 
iejtno vogrszko zemlou. Nyúva példa 
naj szvejti cejlomi národi. nyim je pa 
miniszterelnök oblübo v iméni vszej

Od kédna do kédna
Na trontaj sze je od preminoucse- > 
Kédna nikaj znacsilnoga nej zgou

dilo. Odiocsilna bitka je escse v raz- 
vitji. ali zsé sze na oboujoj sztráni 
joprimávajo. da sze pobetajo mocsi. 
Nemski notrásnyi réd, steroga szó 
Nemei vposztavili zádnye dnéve po 
eiom országi, sze nájbole vidi pri 

takzváni „Zdrüzseni Országaj" (tou 
szó Anglia. Zdrüzsene Amerikanszke 

’rzsaxe, Szovjetszka Ruszija, Kina i 
ménsi záveznicke). steri szó nindri 
-.ika,i nej mogli doszégnoti.

Na áhodi sze nájoole vidi nem- 
ska moucs. gdé szó neprijátelje nikaj 
-.ej doszégnoli. Nemei v Hollandiji 
velke rnous májo v priprávlenoszti, 
ár 5:. en cíl nemskoga vojaskoga vo- 
oitelsztva je. da záhoden tál kém- 
mo< snej obtrdijo. Angiezsi rávno té 
tao scséjo sztrejti i tak szrednyo nem- 
sko szoldacsijo obkouliti. Záto szó 
po eroplánaj posilali v té kráj szol- j 
dacsijo siera sze je nemeam za hrbet i 
szprá a Tá angleska szoldacsija 
sztáino pomoucs dobivá, sors nyúv 
je pa esi duzse bole nevaren. ár szó 
ie ne- i zsé szkoro szploj vküpsztisz- j 
-öli. Vnicsejnye té angleske szolda- 
csije je vecs kak gvüsna. Nemei v 
Holandiji szó v vecs mejsztaj zacs- 
nol; z napádanyom i sztavili vszáko 
amerikanszko naprejidenye.

Okou’i Siegfriedove linije, stera 
redsztávla szrednyo obrambno linijo. 

dalé tecséjo mocsni boji. brez tóga, i 
ka , tü angolszászi szamo eden pedén 
zemlé lejko zavzéli. Pri tóm je pa dvoj- 
na mogoucsnoszt. Prvics. kak szmo 
zsé edzgora povedali. da nemska szol
dacsija v Holandiji lejko za hrbet prí- 
de angolszászom. Drügics pa, da tü 
angolszászi zsé na nemsko, zemli 
sztojíjo i csi nemei escse kaj emlé 
gordájo. lejko tou nemsko szoldacsi
jo v nevarnoszt prineszé.

Na záhodi teda nemske esete szó 
sztavile náglo angolszászko napredü- 
vanye i kak sze vidi. sztaliscse na 
tóm fronti tüdi v pridoucsi kédnaj 
sze ne razesiszti. Nemei morejo ra
csuna*  na tou. da Aachen i drüge 
okouliske várase izpráznijo i sze na- 
záj poif-gnejo do Rajne. stero pa ne 
Pomeni doszta. Nemsko szoldacsijo 
oa szamo tou bi szpravilo v nevar- 
noszt, csi bi angolszászi v Holandiji 
• kre právoga brejga Rajne zavzéli 
véksa oporiscsa.

Na juzsnom fronti zse lejko po- , 
kázsejo ar.glesko-kanádszke i lengyel
eke trüpe vecs uszpejhov. Zavéz-

| nyi1. Szküpno z zvünejsnyov frontov 
moremo trdo sztáti tüdi v znotrás- 
nyom boji i vö moremo zbojüvati 
borbo nad rüseválci. nad malover- 
vajoucsimi i nad spekulanti. Néga 
dvojnoszti prouti tömi, ka bi na tóm 
pouli orszacska obiászt nej prisla 
naprej z dobrimi példami. csi gli je 
vitéz Lakatos Géza v toj zadejvi od- 
loucsno povdaro. ka de zákor. i práv- 
denoszt prouti vszém rüseválcom 
z neoprosztlívosztjov zagvüsana.

K tömi pa. ka naj má tá borba 
tou delo uszpeh, je predvszém po- 
trejbna národna ednoutnoszt; ..Öo- 
dimo kak eden v tóm velkom i szvé- 
tom cíli za resítev národa!" —ózná- 
nya vogrszkoga országa miniszterel
nök. Zdaj je zaisztino tü vrejmer 
gda moremo odsztrániti vsze pártij- 
szke neszoglásznoszti i delajmo ino 
sze bormo vszi kak eden. ár esé 
szmo za tou szposzobni. téda tá bor 
ba nede zobsztonszka.

nicke szó tü naednouk v dvöma me-' 
sztoma napádali. Eden napád trpí 
zse kedne dúgo brezi vszaksega usz- 
pejha kre adrianszkoga mourja. drügi 
napád z ménsimi mocsmi sze je pa 
zacsno v preminoucsom kédr.i sze- 
verno od Firence. Té zádnyi napád 
je generál Alekszander záto napravo. 
ár je racsunao. ka szó sze vsze nem- , 
ske rezerve potégnole na adrianszki ' 
kráj fronta. Angolszászi szó z téma i 
dvöma napádoma i prouti velkim ál-; 
dovam tüdi doszégnoli. ka szó sze 
nemei potégnoli v drüge linije t pri 
tóm napadálci zaszédli vázsni prisztan 1 
Rimini. ki sze racsuna za vráta Pő I 
ravnine. Tak sze je zdaj zacsnola. 
borba za Pó ravnino. Dogoudki juzs- 
noga fronta nász zdaj zse na vszákso ’ 
formo blizse doszegüjejo. Lejko sze 
zgodí na priliko tou. ka nemsko vod- 
sztvo nede drzsalo za potrejbno, ka 
bi tou ravnino drzsalo z velkimi mo
csmi i sze ráj potégnejo v goré. gde | 
do nücali ménso moucs i do sze tüdi 
lezsej bránili. Tak do mogoucse an
golszászi napredüvali kre adrianszko- 
ga mourja pa prídejo do vrát Balká- 
na. ka bi pa gvüsno nej bilou po- 
vouli ruszam. ki bi radi meli Balkán, 
za szvoj haszek. Naszproutno anglej- 
zsi bi pa tou nej radi vidli. ár nyim ; 
je za nyúvo szvetszko goszpodüva- 
nye Balkán na velki haszek. Dogoud
ki juzsnoga fronta sze tak hitro lejko 
szpreobrnéjo v iszkro. stera vuzsgé 
jáko lougicsna anglejsko-szovjétszka 
naszproutsztva.

Na vzhoudi szovjeti znouva mocs- 
nejse napádajo. kak pa v preminou
csom kédni. Na szevernom táli szó 
nalejci zavzéli véksi tao zemlé. z 
sterim szó nemei szpráznili Esztonszki 
ország. Sz tém szó pa nej doszég
noli niksega cila, ár je té kraj za 
nemce, od tisztoga csasza. kak szó 
finci sztoupili vö z bojne. brez vszak- 
se vrejdnoszti. Záto szovjeti z naprej- 
idejnyom na szövri nikak ne ogro- 
zsávajo nemske obrambne linije. ■

Na szrejdnyom fronti bi doszég- 
nyeni uszpehi lejko véksi bili gle
doucs na szovjetszko bojnszko vodi
telsztvo. Tü pa nemei nepremeknye- 
no bránijo Varsavo. kak klűcs szrejd- 
nyega fronta. Tüdi na juzsnom kráji 
szrednyega fronta tecséjo velkoga 
poména bítke. Csé bi sze tü szovje
tem poszrecsilo predrejti nemske li
nije, bi prisli na Szlovásko i bi tak 
tüdi nas polozsáj priso v zsmetnejsi 
sztális, ár bi tak lejko ruszi tüdi z 
szevra zácsali pritiszkávati na Vo
grszki ország.

Na vogrszkom bojiscsi edino ptí 
Aradi *ecséjo  véksi boji. Cse bi sze 
tü ruszam poszrecsilo notrivdrejti. bi 
sz tér: nase oorambne linije. prisle 

tezski polozsáj. Ar szó pa zatou 
szovjeti vrgíi v borbo premálo moucs, 
je tak té tao fronta gvüsno v nasi 
róka;.

Na Balkáni sze je mocsno potrdo 
polozsáj r.emcov. Seregi nemske 
szoídacsije na Balkáni szó prisli na 
podroucsje Be.gráda i szó tak pre-t 
prejcsiit <zrécsanye Titovcov z szov- 
jetarr.í

Krétai glászi
— Letosz nede velkoga katoli- | 

csanszkoga gyülejsa. Drüstvo Actio i 
Catholica v Budapesti je s^klenolo. 
ka letosz ne obdrzsí velki katolicsan- 
szki gyü’.ejs. steri je bio vszáko leto 
oktoubra S. na dén \ elke patrounice 
Vogrszkoga országa. Drüstvo goripo- 
záva vsze katoíicsanszke vernike, naj 
té dén poszvéti Szrci Jezusovomi i j 
Blájzsenoj Devici Mariji i naj z po-1 
bozsnov rr.oütvijov molijo za naso I 
drágo domovino. za pravicsen mér. > 
za nase dráge honvédé i za nyuve 
famiiije.

— Szmrtra neszrecsa na Mőri. 
Preminoucsi keden sze je velka ne
szrecsa zgoudila na Móri pri Mura- 
szentmártoni stera je vzéia zsivlenye 
ednomi csloveki. ki je zapüszto dvej 
málivi deteti i zseno. \ toupiia szta 
sze tüdi dvá konya, koula i kosári za 
veséié Neszrecsa sze je tak zgoudila, 
da je edr.a öiv szprenyena bila i pod 
konyom sze je tá .notripodrla. od ste
roga szta sze obá konya presztrasila 
i koula nazáj potisztoia té. gda je 
broud zsé p.avao po voudi. Koula 
szó názdrik v vodou szpadnola. ko
csisa i konye zaszebom potégnola, 
gdé szó vszi szmrt vzéli gori. Lápec 
je bio Latin István z Csáktornye, ki 
je pelao z Belatinc kosáré za veséié. 
Preiszkáva sze je zacsnola. ka sto je 
kriv za tou neszrecso.

— Öcsi je szrp zaszádila v hrbet. 
V Kotort sze je Sztrizsan Mihály ni
kaj szkregao z szvojpv ozsenyenov 
hcserjouv Hcsi je od csemérov öcsi 
tak mocsno zaszádila szrp v hrbet, 
da szó ga mogli odpelati v spitao v 
Nagykar. izso hcsér szó pa záprli.

— Stirisztou párov strumfeo szó 
vkradnoli. V Csáktornyi szó nepoz- 
nám csinetelje notrivdrli v bauto Ke
len ímnja od isztec odneszli doszta- 
féle biága kak tüdi 400 párov strun- | 
íeo. Na drügi dén je eden vesznicski | 
bautos tou blágo scseo zosfércati prejk : 
na Horvatszko. ali határvadászom je 
prisao v roké Pri vöposzlüsanyi je 
bautos povedo. da je blágo od ednoga 
csloveka z Budapesté küpo za 6000 
pengőjov.

— Ne püsesajmo málo deco brez 
pazitelsztva. Kormos Józsefova z Kis- i 
kunmajsa je trimejszecsr.o diklinico 
szamou püsztila v hizsi. Dejtece je 
nikak dojszpadr.olo z posztele i sze 
je bujlo Mater szó areterali. ár je dej
te püsztila brez pazitelsztva.

— Podganszka invázia v Szatmá
ri. Lüdsztvo v Szatmári sze je pritou- 
zsilo oblásztvam ka naj nyim pri- 
szkocsijo na pomoucs. da preprecsijo 
podganszko nevarnoszt. ki sze sztras- 
no náglo razsirjáva i velki kvár de
lajo. Niti od lüdi sze ne bojijo i brez 
vszákse bojaznoszti sze spancerajo.

— Bujo je szvojega doktora. Dr. 
Tóth Károly vrács z Sümegvidéka je 
zsé duzse csasza vrácso na plücsaj 
Mika Kálmán tislara. Mika je zádnye 
csasze jáko betegüvao i gda je vido, 
ka nyerni doktor nika ne pomága. je 
sou na dóm k doktori i ga tam z ed
nim nozsom bujo Mika szó zsandár
je záprli.

— Vkraj je vrejzala szvojemi de
teti sinyek, potom pa jo v omar 
szkrila. Henézi Róza zBudapestaje 
pred krátkim porodila dejte. stere; je 
vcsaszi sinyek vkrajvrejzala i jc v 
omári szkrila. Od poroda je pa dou- 
bila mocsne boiecsine i szó jo mogli 
szpraviti v spitao. Dejte szó pa nin- 
dri nej najsli. záto szó miszlil:. da je 
dejte kama v kanális vrgla. V spitáli 
szó deklino meli pod mocsnov paz- 
kov i zdaj gda je ozdrávila, je zsar - 
dáram prisla vrouke. Tü je ovádi-a, 
ka je vcsiniia z detetom i tűd; po.-iá- 
zala meszto, gdé je dejte szkr: a. De
klino szó vcsaszi záprli.

— Z kosz.ouv ga je poszlo na 
drügi szvejt. Péter István kmet z 
Ellenda je augusztusa mejszeca z ták- 
sov mocsjouv zagno koszou v hrbet 
Pocskai istváni. da je té nameszti 
mrtev pousztao. Kosza nyerni je pre- 
rezala szrcé i plücsa. Pri kosnyi szta 
sze szvadila i Pocskai je prej Pétera 
scseo zadaviti. Gda je pa Pocskai 
scseo vkrajszkocsiti od Pétera, je nye
rni té v hrbet zaszádo koszou. Pétera 
szó zdaj obszoudiii na 6 lejt zápora.

— Vörnoszt pszouv. V Daniji je 
mrou v ednoj zaszamlenoj kucsici ii- 
bicsar. ki je meo trí psze. Ribicsar je 
zsé mogo dugó lezsati mrtev v toj 
kucsici, ár szó pszi nikoga nej püsz- 
tili notri. Koncsno je mogla priti szol
dacsija i vsze psze szposztrelati, öa 
szó tak ribicsara lejko pokopali.

— Csüda sze je zgoudila z ednov 
dekiinov i konyom na zseleznici. 
V Mosel krajini v vészi Alterkütz je 
edna deklina prejk stela sze pripelati 
edne streke z konyom. Kak je kony 
sztoupo na streko, sze je kony od 
streke tak presztraso, da je nej steo 
vecs z meszta iti. Blizsao sze je eug 
i deklina je v dvojnoszt szpádnoia, 
kak bi resila konya i koula doj z 
streke. Rávno je scsela sztoupiti doj 
z koui. gda je zseleznica vdárila v 
koula i káksi 30 metrov vsze zasze
bom vlekla. Gda je eug obsztano. vi
dijo. ka je deklir.a viszila na zselez- 
nici i zvün máli prászk sze nyej ni
kaj nej zgoudilo. Koula szó bité v 
ednoj grabi tüdi neposkodüvane. kony 
sze pa pászo kre koul.

Pk. 4102/1942. sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Vályi Sándor muraszombati ügyvéd ál

tal képviselt Ocsek Sándor javára 1500 P töke 
és több követelés és járulékai erejéig a mu
raszombati kir. járásbíróság Pk. 4102/1942 sz. 
végzésévé! elrendelt kielégítési végrehajtás ío!> - 
tán végrehajtást szenvedőtől Alsoszeníbenedek 
községében 1942 évi julius hó 3-án lefoglalt 
2600 P becsértékü ingóságokra a muraszom
bati kir. járásbíróság Pk 4102/1942 sz. végzé
sével az árverés elrendeltetvén, annak lirdomb, 
Alsószentbenedek 30 házsz. alatt leendő meg
tartására határidőül 1944. évi október 5. nao- 
jénak délután 2 órája tüzelik ki. amiké- a 
biróilag lefoglalt ló. üsző s egyéb ingóságokat 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés ellenében, 
esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabban nem — el fo
gom adni.

Muraszombat. 1944. szeptember 16. 
SZABÓ JÓZSEF, kir. bir. végrehajtó.

Pk. 4140/1944. sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Vlaj István, muraszombati ügyvéd aital 

képviselt Dolányi Hitelszövetkezet javára 
2618.18 P töke és több követelés és járuléka: 
erejéig a muraszombati kir. járásbíróság Pk 
4140/1944 sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőiéi 
Örihodoson 1944 évi julius 14-én lefoglalt 1845 
P becsértékü ingóságokra a muraszombati kir. 
járásbíróság Pk. 4140/1944 sz. végzésevei az 
árverés elrendeltetvén, annak Örihodoson 12 
házsz. alatt leendő megtartására határidőül 
1944. évi október ho 10. napjának délulán 4 
órája tűzetik ki. amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok és boroshordok. s egyéb ingóságokat 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, 
esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabban nem — el fo
gom adni.

Muraszombat, 1944. szeptember 28. 
SZABÓ JÓZSEF, kir. bir. végrehajtó.



- ,l.ci MURASZOMBAT és VIDÉKE 1944. szeptember 29.

■- ’1éz Bonczos Miklós notrásnyi minisz- 
tf ie meo preminoucsi keden po rádioji 
pozáv na vsze vougre, steri sze je etak 
glászo :

Drági vogrszki bratje i szesztre! 
Nf crijátelszki bojnszki sztopáji sze biizsajo 
t isim jezerolejtnim granicam, stere szmo 
vszigdár z nájvéksov mocsjouv bránili 
i stere homo tüdi zdaj bránili pred szo- 
vrázsnikom, ki scsé vnicsiti nej szamo na- 
to -trscsanszko kulturo, nego tüdi celo 
europszko kulturo. Za té szvéte cíle je 
2-t dosztakrát tekla krv í tüdi zdaj tecsé. 
V tej teski i nevarni csaszaj, gda je ne- 
p-?játel zsé cilou presztoupo naso mejo í 
k'acsi naso szvéto zemlo, szmo priszilje- 
m bili Székelyszko krajíno vöszprázniti 
i tak je tá bojna oroupala vecs jezero 
'■as bratov od vszega. Med tejmi je dosz- 
ia táksi, ki szó vsze tam mogli niháti, 
r’tz krajcara, v ednom gvant! szó priszil- 
jí- bili bejzsati, szamo da szó szi rejsili 
7.‘ i v’enye. Doszta je tüdi táksi, ki zsé vecs 

dvá kedna májo na eugaj szvoj dóm, 
med s’.erim! szó sztarcí, betezsniki, jocsé- 
csa mála deca i v dvojnoszt szpádnyene 
matere, kém je zsaloszt na obrázi zsé vel
ke irázde naprávila od jocsa.

i

Kelko hráne sze lejko neszé 
z szebom v vékse várase?'

.Miniszter za preszkrbo národa je vö
dao rendelet od notriprinesenyá hráne v 
verse varasé. Po tóm rendeleti sze lejko 
naszledüvajoucse recsí neszéjo v varasé: 
Fél litrov mlejka, 5 kil mlejcstn pridel- 
kc-v. zvün zmoucsaja, 5 kil belic, 4 pis- 
csanec, ali dvej kokousi, ali dvej reci, ali 
dve gouszki, ali dvej puri, v zsívom ali 
mrt'.-om sztáni. Pét kil szirouvoga meszá, 
10 kil povojénoga meszá. 5 kil mascsou- 
be, 5 kil 
kil maka, 
jersmena. 
m- neszti

I

mele, 100 ki! krumpisov, 10 
10 ki! lüka, 100 kil kukorce i 
Vecs cd té kolicsine sze nesz- 
v varasé.

Cigáne szprávijo v getóje
Ciganvszko pitanye je pousztalo v na

iv- országi nájvazsnejse i zednim tüdi 
iajpogiavitejse csinejnye, ka gdé bi je na- 

-.ztiiL i kak bi je navadili na delo, ár 
tekoro vszi cigáni sze bránijo dela. Po- 
menkanye delavcov v nasem országi je 
/sze vcditele szpraviio do tóga oszvedo- 

: senya, da bi cigáne szpravili na delo. V 
vtc- vármegyővaj szpodobno k zsidov- 

pítanyi scséjo cigáne szpraviti v 
geioje, ki do pod szoldacskov pazkov. 
Od léc bi potom hodili na delo. Cigáni 
> Debreceni v kédni szamo ednouk lejko 
'dejc v váras i tüdi té sze morejo prvlé 
í’lász'ti pri zsandáraj. Po célom országi 
namejnijo v tou íormo resiti ciganszko 
pitanye i vszákoga cigána szprávijo na 
Jele-. V tou formo racsunajo, da vecs je- 
:ero delavcov sze pridobí za polszko de
lo. Z ednim pa miné tüdi doszta tolvajij 

-■esztvij, stere szó cigáni delali po országi.

i

I

Grozno vmoursztvo
F'tminoijcso leto januára mejszeca szó 

najs) mrtvo v Budapesti pri ednom plouti 
Fábián llonko 31 lejt sztaro pleszálko. 
Mrtvo rejlő je bilou vsze vküpzrejzano z 
britvov. Pouleg tóga je mejla zsaloudec 
porvrejzani i tüdi kouzsa z tejla dojpotég- 
nyena. Detektivje i policija je mocsno za- 
tzledüvala za tém groznim vmorilcom i 
szamo zdai prisla na szlejd. Vmorilec je 
bio Rácz Pál sloszarszki detics, ki sze je 
nászkor: po vmouri szám szkoncsao. Rácz 
PáJ je nájmre zmejsani bio i je v szvo
joj zmejsanoszti pozselenve doubo za mlá- 
dimi deklinami, stere je potom na zverin- 
gzko íormo vmouro. Nej dugó pred lan-

sze

nai- 
t£Í 

oaa 
szí

Odprite szmilena szrcá nad sziromaskimi 
i szvoj dóm osztávlenimi bratami

— Vláda je vsze dopr.Geszia, .ia 
tém sziromákom na vszakse termo 
szkócsi na pomoucs i y ezkrbi \ sze 
potrebnejse, ka nyej e v mt .v. X' 
teski vöraj sze obrácsam óo vszái 
szmilenoga i lübécsega vougra, náj
bou tou nájménsi sziromák tüdi: odpré 
naj vszáki szvojo lübécso szrcé i naj po
mága tém sziromákom briszat: nyuve szku- 
ze. Delimo szi po bratovszkom sors i je 
z isztinszkov bratovszkov lübéz-iijov szpri- 
mimo. Dajmo nyim tiszt:, ka prevüpa nam 
szrcé dati i bodimo do nyíh, kas szmo do 
szvoje dráge famiiije. Zmiszlimo sz: na 
tou, ka csi bi té sors nász doszégno i bi 
mi mogli osztaviti szvoj dóm.

— Té sziromáke szmo v tiszta mejszta 
napoutilj, gdé szmo zagvüsani, da je z 
bratszkov lübéznosztjov szprimejo. Po- 
miszlimo tüdi na tou, da tej familij ocsev- 
je i szinouvje sze boríjc i pretácsejo krv 
za nász, za naso bougso i iepso bodoucs- 
noszt. Mi pa za tou zahválnoszt nyim 
dajmo lübécso i toplo ognyiscse, da szi 
szegrejejo i odtavijo szvoja rtamrzsnyena 
i betezsna tejla. Lűbite je. kas je tou nász 
navcsila nasa vogrszka marzemla i nasa 
krscsanszka bozsa zapouvid.

szkim vmourom ie bujo Gábor llonko, 
21 lejt sztaro delavkc. steroj je pa prszi 
dojzrezao. Pri tóm szó ga zgrabili i át je 
zmejsani bio, szó ga szpravili v norisnico. 
Edno noucs je pa vövujso z norisnice 
i naszkori potom je vmouro z britvov 
pleszálko, stero je vsze vküpzrezae, pchom 
pa sze pod zseleznico légac.

Zgoro je v pécsi
Barkas Vilmos z Nagybugaca je z zse- 

nouv vöni oprávlao dele, bevét lejt sztár 
szín je pa szám bio v kühnyi. .Mati je v 
pécsi körila, da bi krüj pelfla. Ctgen je 
zsé szkoro dojzgoro, da szt je szin notri- 
potégno v pécs i sze je mogoucse scseo 
szkriti pred sztarisami. Gda je mati prisla 
v kühnyo, je színá nindri 
glédnola je tüdi v pécs i 
vidi, da szin vesz pecserti 
nyi. Hitro ga potégne vö 
obzsgánoga i vcsaszi szó 
spitao, gdé je vcsaszi mrou.

nej najsla. Po
rta velko grozo 
lezsí na oug- 
z pécsi vsze. 

ga •: dnelali v

Kováts Károiyova :

Peszem pretekloszti
Ákos je osztao szám, brez iübezni. 

brez toploute. brez douma. ár nyerni 
je mati bila dóm. 1 zselenye po lü- 
bézni. po razmenyi nyerni je cd dné
va do dnéva raszio. Te sze je r.a 
nouvo szrécso z Iréné. Bila je kak 
cvejt v májusi, lejpa. p-or.:zr.a. mirna. 
Öcsi csiszte. globoke kak vretina 
krisztálne vode, pri stetoj szi Irűden 
vandrar zeimle nouvo moucs. tejlo 
visziko i vouszko. gibajoucse. kak 
bilje vu vötri. naszmej. kak vszhaja- 
joucse szunce — ona — Iréna. I gda 
jo je Ákos vido, szó sze v nyem 
zbüdile sztáré detinszke szerve, szrcé 
nyerni je zaszkocsilo i zr.ao je. ka 
je ona edina. práva.

Bilou je szprotolelje. szvejt ode- 
nyeni v szám cvejt. v szamo szrecső. 
Sztála je pri velki dveraj kak lejpi 
kejp, gda je mimo priso. rtaszmejála 
sze nyerni je, dala nyerni rokou i ga 
odpelala v velki park. Szpréhájala 
szta sze pod sztárim drevjóm. pripo- 
vedávala szi od sztári detinszki csa- 
szov i glász nyerni je bio kak glo- 
boki zvon, gda je szpitávaia po nye- 
govoj mrtvi materi. Méhko szmilüva- 
nye je bilou v nyem i razm ejnye ze 
nyegovo velko zsaloszt.

i nyoj z trepeíajoucsim glászom po- 
vedo : „Lübim Te, Iréna!" Pokimaia 
ie z glavouv : „Znam ! Gda szem Ti 
giédala v öcsi, szem znála. ka szmo 
vküpervalon. ka nász nika nemre 
ioucsiti."

Ákosi sze je zavrtelo v glávi : 
..Iréna. Iréna. drágo szrcé. lejpa szi, 
bogata szi. ka de pravo Tvoj ocsa? 
Kmécski szin szem, szrmák i szamo 
skolnik."

Szmejáia sze je. blajzseno kak 
dejte.

..Ne pitam. ka más, ka szi. znam, 
sto szi. Rada Te mám. Oh, kak je 
dobro znali. ka je nikák na szvejti, 
steroga szrcé je moje, steroga vszaka 
miszeo je moja. Ákos, tak szem 
szrecsna! Hvála Ti za tou blájzseno 
vöro. stera je za méné velki senk 
sorsa."

Potégnola ga je na málo kloup 
pod sztárim rasztom i on jo je vzeo 
vu szvoje nárocse. „Lübim Te, lübim 

!" — je szamo znao sepetati i 
ona je z zaprejtimi ocsmi píla v szé
be tou blájzseno znánye. Natrgala je 
korine.. velki püseo i odneszla ga na 
grob Akosove matere. Nyega je nej 
bilou szram. pokopao je szvoj goré- I 
csi obráz v nyéne méhke roké i sze ! 
je zajoukao.

. . . . . , . tou ,prvo szrecso pa je prisla!
Ákos sze je pa csulc kak v cerkvt velka zsaloszt. Irénin ocsa sze je

a.

bráno Ákosa kak zeta. Csakala szta 
verno i potrplívo. Iréna ga je rr.iríia

' „Tvoja szem, ne boj sze?’
Prisla je bojna. odisao je na íronto. 

Zdaj sztoji na sztrázsi v Karpátszki 
goráj. Noucs je minoula. zvejzde szó 
zbledele, jütránye megie nodijo okouii. 
on pa je escse itak zatopieni \ szvoje 
miszli. Ne vidi. ne estije, szamo bo- 
lecsína, lübézen, qepremaglívo po*  
zselejnye po doumi, po Iréni nyerni 

i je prevzélo szrcé, zadisiti ga scsé iá 
' bolecsína, te jo vidi prec szebov. zsí

vo, isztinszko, ka roké prouti nyej 
razpresztré i zakricsí: ..Iréna, Iréna?

Nindri v jütrányi meg!’, na ovoj 
sztráni linije poucsi püksa i Ákos 
sze brez glásza zrűsi.

Pajdási ga szledi néjdejo. Sapke 
vzemejo z gláv i zsalosztno glédajo 
mládoga mrtveca. pomilüjejo ga. 
Eden med nyimi sze ,pa zgucsí:

„Glédajte,- kak szrecsen je Ákos ' 
Obráz sze nyerni szvejt:. na vüsztaj 
má szrecsen naszmej. kak da bi zse 
naprej vido vsze nebeske angele. Cse 
bi tüdi jaz mogao ' tak mreti. brez 
trplejnya?’

Pajdásje zamolijo eden ..Ocsanas.
Ákos pa szpí vecsen szén med 

Karpátszkimi bregovi i zr.é. ka je lü
bézen mocsnejsa kak szmrt. ár escse 
na prag vecsnoszti szprevod? csloveka.

KON EC.

Od stiri deci vína je mrla
Gabi Anna 5 letna diklinica z Kecs

keméta je nanágli mrla. Sztarisje, ki szó 
nika: nej znali za vzrok nágle szmrti, szó 
pouzvali doktora, steri je dognao, da je 
náglo szmrt diklinice povzroucsilo zagifta- 
nye z alkotom. Diklinica je prej mogla 
szpiti okouli stiri deci vína, od steroga 
nyej ie bozsno pousztalo i je vömetala. 
Potom nyej je alkohol szrcé zápro i je 
vcsaszi mrla. Doktor ie tou neszrecso glá- 
szo zsandárom, ki szó vcsaszi zacsnoli z 
preiszkávanyom, ka sto je kriv szmrti di- 

. kiinice i kak je prisla do vína.

Rejsila sze je vesala
Szarvas Mihályova z Budapesta je pre

minoucsi keden ob 11 vön vecsér ob priliki 
riadója ednoj szouszidici vkrádnola vecs 
roubcov i edno tásko. Z tém je sla po
rom v óvóhely. Vkrádnyene recsí je mej
la pod kaputom szkrite, ali vszeedno jo 
je eden roubec vöovado, steroga je v szili 
nej dobro szkrila i je vöviszo íz kaputa. 
Szouszidica je szpoznala té roubec za 
szvojega i je vcsaszi glászila zsandári, ki 
je tüdi v ovóhelyi bio. Zsandár je zsen
szko preiszkao i najso pod kaputom vecs 
recsi, stere je száma priznála, da je vkrád- 
nola. Prisla je pod statárium i na drügi 
dén bi jo zsé mogli obesziti.ali birovija jo 
je zavolo 8 mejszecsne noszécsnoszti gori- 
mentüvala szmrtne kastige i jo prejk dala 
civilnoj biroviji.

Po 22 letaj oszleplenoszti 
je nazáj doubo pogléd
Étien spanyolszki invalid, ki je pred 

22 lejtmi oszlepno v afriskoj bojni, je 
zdaj nazáj doubo pogléd. Tomi csüdno- 
mi ozdravlenyi sze má zahvaliti ednomi 
doktori, steri je po tóm znameniti, da 
sze z szlejpimi lűdmi bávi i operera na 
öcsi. Zdaj sze nyerni je zsé drügi oszlep- 
leni cslovik poszrecso, da nyírna je po 
dugom csaszi nazáj szpravo pogléd i tou 
z pomocsjouv operácije. Tou operácijo 
tak oprávi, da od mrtvoga csloveka, ki 
je do konca dobro vido, dőli vzeme oucs- 
no mreno i potom tüdi oszleplenomi dőli 
vzeme szlejpo oucsno mreno, nameszto 
tiszte pa nyerni notri dene mrtvoga oucs
no mreno, od steroga sziejpi cslovik za 
dvá dni zsé rédno szpreglédne. Tá ope-

I

Hulló almát cs mmdennBmű gyümolcsór 
minden mennyiségben átvesz 
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racija je tem znacsilnejsa, da szlejpi cslo- 
vik nikse boiecsine ne trpí i tüdi ouka 
ki je takrekoucs nájobcsütliveisa, r.e trei 
nikse nápornoszti. Cejloga szvejta szlepci 
sze v velkom racsuni priglasüjejo pri tóm 
doktori i velke pejneze pcmujajo dokto- 
za pogléd szvoji oucsi.

I

Brez rouk pise
Na Norvéskom je edno deklino pred 

pár lejtmi neszrecsa doszégnoia, pri ste
rom je zgübila obej rouki. Tá neszrecsa 
jo je pa nej v dvojnoszt szprávila i sze 
je dala vpíszati v trgouvszko soulo. V 
vcsenyej je nikaj nej zaosztála od drügi 
dijákov, rávnotak tüdi v piszmeni nálogaj 
nej. Drügi dijácke szó z rokánti píszali, 
ona pa z nogánti i tou z táksov hitroszt- 
jov je znála píszati, da je nej szamo vö- 
vrejzala drüge roucsne dijaké, nego je 
tüdi nájbougsi izpit naprávila v hitrej pi- 
szávi na masini. Masin szi je nalékla na 
pod i potom szi je szejla na masinszki 
szto i tak píszala z obema nogama.

i
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Pk. 3843/1944 sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Szakonyi Zoltán muraszombati j?y- 

álial képviselt Skalics Mária javára 36O‘i‘3(*J  F 
tőke és több követelés és járulekai ereiéig a 
muraszombati kir. járásbíróság Pk 3843/1944 s. 
végzésével elrendelt kielégítés: végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőtől Véghelyen 1944. 
évi május hó 16-án lefoglalt 1965.— P becs
értékű ingóságokra a muraszombati kir. -á- 
rásbiróság Pk. 3843/1944. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak Véghely gr. Sza- 
páry u. 9 házsz-. alatt leendő megtartására ha
táridőül 1944. évi október hó 5. napiárak dé
lelőtt 9 órája tüzelik ki. amikor a biróilag tetői- 
lalt bútorok, tehenek s egyéb ingóságoké! a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés ellenéber, 
esetleg becsáron alul is — de kikiáltási ar 
kétharmadánál alacsonyabban nem el ' - 
gom adni.

Muraszombat. 1944. szeptember hó :6.
SZABÓ JÓZSEF, kir. bir. végreha-'o.

M A T E O S Z
teherautófuvarozás VOGLER ERNŐ, Mura
szombat.-Fuvarvállalás: Mateosz szállítmá
nyozási iroda. Muraszombat. Lendva-u.23.

TELEFON 34.

‘♦'yt T.t'c'• Ve-dvjdé^i Kör?yvryomdáben. Muraszombat. Fe'elős kieőr és tzerkeszsö mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay H«t*«» Nándor.


