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Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik felejthetet

len drága halottunk temetésén 
megjelentek, koszorúk, csokrok 
küldésével, részvétükkel mély 
fájdalmunkat enyhíteni igyekez
tek, ezúton mondunk hálás kö
szönetét. Külön köszönetét mon
dunk a temetésen megjelent és 
a szertartást végző lelkészeknek.

Tótkeresziur. 1944. október 17.

DARVAS család.

kim náporom poszrecsilo gvinati 
máli falájcsek zemlé prouti Bologni. 
Kre adrianszkoga krája je pa szamo i 
na mejsztni krájaj prišlo do véksi 
prászk.

Na Dalésnyom Vzhoudisze je na 
Tihom-oceéni zacsno z velkov japon- 
szkov zmágov velki, sors-odloucsni 
boj. Kak z Tekiója glászijo, jé ja- . 
ponszki minisztrszki predszédnik Ko- 
hitó, ob priliki velke pomourszke 
zmáge pri Formosi nad amerikanci, 
gucsao japonszkomi národi, v sterom 
je povdaro. ka sze je zacsno zacsc- 
tek. zse dugó csákani híp, sorsodln- 
csilne bitke. Pri juzsno od Kormosé 
odspilani prvi vdárcaj sze je poszre
csilo dati neprijáteli vnicseni capás. 
Té dogoudek — je pravo Kohito 
je cejli japonszki národ z veszéljom 
napuno. — Pri tej bitkaj i pri Fülüp- 
szki szigetaj je szküpna japánszka 
moucs vnicsila amerikancam 11 ma- 
ticsni hajouvov, 3 cirkálója i 11 dru
gi bojni hajouvov. Zvüntoga szó pred 
Formozov dojsztrejlili tüdi 30 ame- 
rikanszki europlánov.

Rommel vezértábornagy je gor- 
vzéo vitésko szmrt. Nemške novine 
szó prineszle glász Rommel vezér
tábornagya i ga imenujejo kak szol- 
dacskoga zseniálisa. Dale právijo od 
velkoga vojszkovoditela. ka má v 
takticsnom bojnom pelanyi komaj pár.

Báró Kemény Gábor, nouvi vo- 
giszki zvünejsnyi miniszter, je v gu- 
csi po rádiji dao vöro pouleg pakta 
prouti antikominterni.

V  Nemskom országi pozovejo 
pod orozsje vsze szposzobne mo
ške od 16—60 let. Hitler je vödao 
szledécso zapouvid : Po pétlejtnoj
tezskoj bitki sze je nepriátel na nis- 
terni frontaj priblízsao nemškim gra- 
nicam. Nyegov cio je sztrejbiti nem
ški národ. Gda zdaj nepriátel mísz!i. 
ka sze lejko priprávla na zádnyi ca
pás. szmo sze na tou odloucsili. ka 
dojszpelamo našega lüdsztva drűgo 
notrivrzsenyé. More sze poszreesili 
pa sze tüdi poszrecsi. rávnotak kak 
1939. i 1910. leta, nej szamo ka szte- 
remo nakanejnye neprijátela, nego 
ga znouva nazájvrzsemo i mo ga od 
országa vszetecsasz nazájdrzsali. do- 
kecs nede bodoucsnoszt i mér Nem
esije. nyéni zaveznikov i sztém cejle 
Europe zagvüsani. Záto szledécse 
zapovedüjem: V cejlom nemskom
országi sze morejo vszi nioski od Ifi 
do 60 lejt, ki szó szposzobni za 
ciozsje. notripozvati i posztaviti nem- 
skoga lüdsztva napádajoucso orga- 
nizácijo. Tá moucs de bránila domá- 
cso zemlou z vszem orozsjom i z 
vszem szredsztvom.

Nemei szó v zádnyom írtao leti 
dojsztrejlili 5145 angolszászki i 1180 
szovjetszki europlánov. Cse sze k tömi 
zracsunajo tüdi takzváni „tüji" cu- 
ropláni. stere nepriátel zamucsí% szó 
zavézniki zgubili priblizsno 15.000 
europlánov, ka zaneszé na dén pov- 
prejcsno 166 europlánov.

RudeJ alezredes, híresen nemški 
louvszk'i pilout z szvojov csu porov 
zdaj jemlé tao v bitkaj Szeverni Kar- 
pétov. Nyelvi louvszki bombarderi
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szó v seszti dnévaj vnicsili 45 euro- ; 
plánov, 335 motorni koul i vnougo i 
stükov.

Stairov bolgárszki bojni miniszter 
je naznano, ka sze bolgárszka szol- 
dacsija. na zahtejvo Tolbuchin szov- 
jetszkoga generálisa, dene pod szov- 
jetszko zapovednistvo.

Po naznanili z Newyorka je ame- 
rikanszka zrácsna flotta zgübíla 12 
jezero europlánov. Od toga 14.600 
na dalésnyom vzhoudi.

Z  cerkveni pejnez szí je  
kiipiivao regénye

Kapucinusje v Móri szó sze pritou- 
zsili pri zsandáraj. da nepoznáni csi- 
nite! je v cérkvi gorivtrgno edno mos- 
nyo, z stere je odneszo vsze pejne- 
ze. Zsandárje szó pazili : zaszledü- 
vali za tém touvajom. Po dugsem 
csaszi nyim je vszeedno vrouke pri- 
so i je tüdi ovado. da ,( v rérkev 
vecskrát notrivdrou i tou vecsér. gda 
szó kapucinusje pri vecsérji Dili. Pej- 
neze je vszigdár vsze odneszo. ste
re ije  ponücao za deteklivszke regé
nye. cigaretline i za poszvetne dekli
ne. Ár je escse mladoiejten szó ga 
szpravili v pobolseválnioo.

H  A t  s o s T
teherautófuvaro/.ós VOGI.FR FRNŐ. Mura-

K r á t k i  g l á s z i
— Pozdráv posila Sándor István 

honvéd Táb. posta száma L. 308. 
Pozdrávla sztarise z Szarvaslaka, pri- 
játele i poznance, poszebno pa dikli- 
ne z Szarvaslaka. Oglašuje sze zdrav 
i zsiv i nyerni dobro ide. Vnougo 
miszlim na domácsi kréj.

Kak s z í  je  szpravo za 
bucso pejneze?

Tacsi Antala sztarovicsnoga kmeta 1 
z Bedrehelya pouleg Kaposváré szó 
zsandárje v grabi vsze szkucsenoga i 
v omedlejvici najsli. Szpravili szó ga 
vcsaszi vspitao, gdéje komaj prisao k 
szebi. Pri vöpítanyi. ka ka sze nye
rni je zgoudiln. je pravo, da gaje eden 
decsko napadno. ga vsze vküpzmáto, 
natou nyerni z szilov vöpotégno z 
zsebke bankas. v sterom je meo 900 
pengőjov, natou ga je v globoki já- 
rek szűnő, gde je omedlo. Sztarec je 
decska pozno i tüdi povedo zsandá- 
rom irné. Gda szó na trétji dén zsan
dárje k nyerni prišli, je vcsaszi vsze 
vadlüvao i tüdi 700 pengőjov prejk- 
dao. Odgnali szó ga v záporé. Na 
drugi dén je hio vöposziüsani. gde 
je vsze tajio. csirán no ka je pár „zser- 
jávi" doubo. Tüdi pred vecsimi szve- 
dokemi je tajio szvojo kriv do. ki szó

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik szeretett 

lelkipásztorunk temetésén megje
lentek, koszorúk és csokrok kül
désével fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, ezúttal mondunk há
lás köszönetét.

Tótkoresztur. 1944. október 17.

A tótkereszturi evang. 
gyászoló gyülekezet.

■ B M — M—  V r ? 1 l—
ga vidli. kak je na bucsi menyávo 
sztotáke i sze v prszi kuko. da tüdi 
on má pejneze. Pouleg nájosztrejse- 
ga vadlüvanya je nikaj nej steo pri
znati. záto ga pod escse osztrejse zsi- 
nice denejo.

Hulló almát és mindennemű gyüm ölcsöt
minden mennyiségben átvesz

B A R K Á  S Z T. cég 
MURASZOMBAT. LENDVA u. 23.

PALINA község 1 drb. használt
gáncélszgfvrényt

iho.il vásárolni, akinek van eladó, köz 
»iinrélszekrény árát. valamint az elad«- • e 

és pontos Étkeimét.
Körjegyző PAI.INA u. p. CSF.RFÖLD.

szombat . - Fuvar\ álialás: V1at<*o*z szállitma-
nyozási iroda. Muraszom bat, ) *tuL. (i-u. 2.1

I L I . K F O N  34. Zeller je nájbougse vrasztvv zu nervonznoszt i rein710

Ocso je zadüso Zoliéi niicamo nájráj za :isupo. ste- Zeller je tüdi jako pri poro c.slivii za
lo dober zsmaj dava zsupi . AÜ zeller holeesme. potom steroga lezsej p: -M.a-

Kus c 'U7.\ t-J >org> K lej; sz leír de- ;t* tudi ’.mko dobro vrásztvo. 1 ou v ra.sz- samo bolecsine. med drűgimi Lidi
lavec size je nikaj poszvado z: szvo- tvo szó za dobro szpoznal i doktorje reumatizem.
jim o o iom. Sz-vaja je pa lak daléi s Zct ZSÍVi 1sno betezsne i da prej zeller Za reuma bolecsine je nej zad >sz-

da je s, ocso SÓU daviti má \- szebi tákso zdraviluo moucs. ta szamo zeller, nego tűd: druge zč ra-
za grlii•e. Ár j<'•> J j, { ( ,( ‘sí : 7 St' S.zbirejsi stera já':;..o dobro ieiúje Vii zsivesno vilne rcesi joripišejo doktorje. Csi ze!-
bio i s:z.o je n<ej mocc LiL* i! ;-iv-d brtozsm* 1 iidi. Doktorje prij »oroucsajo ler potrosimo zavelo betega aii ho . ° -
színom . ga je szín tak dugó da'io. táksim liüdém. da kčm \c •s zoilcra osme. moremo duzse csusza sze s ar.-
ka ga je tüdi zudávo. Szvoj grej je na; trosi ) i tou ali s/.kühano?ia \' zsu- oerati na szunci. da zeilera del . '.'3,-
pa stco doj /. szó be szpravit i záto ni. ali : .n med salátov. nve sze j)o cejlom tejli razširi.
je ocsc) v hizs ! gor.obi kak aa b:

I sze szám obeszo. Sou je natou k 
zsandárom glászi t. da sz« prej oi'sa 

| szám obeszo. /sandán ■ i komi szíja 
j je sla na lice meszta i oregiédnok. 
1 vsze esarnoga ocsc. Dognali szó. ka 
! je sztarec prvle vmorjeni bio > potom 
obejseni. Oszoumili szó % saszi 

[ szi na. sterova szó mot 
I krátkom tajüvanvi .;<• 
on vmouro ocso. B u s a  

! udvarhelyi je szin.i i 
szmrt. visiso szodi.-c:-'.

; kázen v pomiliu ara. < 
s z a m o  ' le it  z

Kak moremo csuvati zsivino na pasi prect 
zrácsnim napádanyom eroplanov?
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Németország nem játszotta ki 
ax utolsó tromfot

veszi na znák riadó, síeri sze zve; 
potom rádiója, ali pa polom telefona. 
Riadó sze more potom oerkver.oga 
zvoná aii potom kákse drüge priprav- 
noszn naznanil: lüdsztvi. da sze ’ou 
■- s - právoga csasza gdé szkr .je. 

Gsi szó lüdjé z zsivinov aa nyivaj 
o:i na pasi. raj vprézsno zsivino • o- 
odnrezséjo i jo szprávijo kanna v >- 
/.sánvi loug. rávno !ak tud' ous/.e. so 
/sivino. Csi szmo z vprézsnov zsivi
nov na pouti. éli pa je na pašo z 
neme i nász riadó doszégr.e. sze htro 
obrnimo nazáj dorr.ou. ali pa csi szmo 

nej mogoucsi, pa odprézsimo v
Berlinből jelentik: Dőb’oels birodal

mi miniszter Nyugat-Németorszáu egy 
városában, amely közvetlenül a front 
mögött fekszik, beszéd t _ mondott. A 
beszéd méltán kellel! iellűnést \ 
Deutsche Allgemeir.e /'.-"tung , be
szédben legfontosabb mondatai: 
nép nyelvének mondja \ u:> hang
súlyozza. hog> bar Nyugat-Nérnet- 
országban. hangzott ei. i;g>ar. azzal 
u joggal Kelel-Nem-do. s/.á i-.ik Is 
szól. Nagy benyomást kellel! a be
szédnek az a része, amely a nyugati 
front megszilárdulását domborította 
ki, valamint az a megállapítás, hogy 
a német éjjeli vadászok védelme 
fokozatosan erősödik os hogy telje
sen megokolt az a remény, hogy n 
levegőben csakhamar helyre állítják 
az egyensúlyt. Ezzel kapcsolatban sá- 
mutatnak Berlinben arra. hogy az 
utóbbi időben a német légvédelem 
és egyáltalán a német légierő a nyu-

i;aL in lényeges en megi i sodo•tl. Mind- zsivinr> i jo cidzsonimo v loiug. Nigdár
Chhtez ic;rul a in u.gati frontna k más oa no s atojni o z zsivinov kre kraja
s/.á vnos elölni . mini pr■Idául után- loufra. ne‘go viseriimo dalecs notri i 1 .u

ris g'.oisa bb i' bo'molit,a SC1 «:z Z.ito, c\r C st bomba gdč ■v blizsini
utal'. mentessége n p;irti/áno kSni os sznádne doj. od ;,ombe falájcski da-
< i s/.abotüi/.s im•gszünése A to Ul’:ati os 1« cs réiz no razletijo i nász kak tudi
k • * Y ti védelmi munkáiéltokat biro- /.sivine> le iko \ morijo. Pripo:iocsiivc je
da Irni miniszle r a rogt<mzés osirr- tüdi. da zsivi no táksega hi;pa za r a
rmi\ énen mondotta iáti v lot\n\ privézsemo. ár nam 'a;

t nibbels doktor i l SZod« n«' razbo:z si jo od presztrase r.osr.ti

jccr\ zik meg Berlinben i rmmet
népnek töretlen harckedvét mutatja, 
arnelv elhatározta, hogy semmi mun
kát és áldozatot nem sajnál, hogy a 
győzelmet minél előbb kivívhassa. 
De egyben azt is mutatja, hogv a 
német hadvezetés még nem játszotta 
ki az utolsó kártyáját. Végül tudatá
ban van azoknak a lehetőségeknek, 
amelyek dr. Göbbels megállapítása 
szerint a felmorzsoló háborúban ré
szére adódnak.

Lejtno 500.000 ion aszpi- 
rina sze ponüea

Nasec je eden nájsztarejsi beteg na 
szvejti. Prouti tömi betegi szó escse 
nej najsli vrásztvo. z sienm bi lejko 
za vszikdár prepraviü násec. Eden 
atnerikanszki doktor právi, ka sze 
lejtno 500.000 íonn aszpirina ponüea 
za násec.

Nyomatott Vendvidék) Könyvnyomdában. Muraszombat. Felelős kiadó é.s szerkesztő mint a Vendvidoki Magyar f\ozmúvcl< cinőkf* vitéz ijndvay Hartneri Nándor
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MEGJELENIK MINDEN PÉN TEKEN .
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Muraszombat, 
Horthy Miklós ut 18 szám / Távbeszélőszám 71. 
Kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza.

1944. október 27. — Péntek.

Visszapillantás 
október 15.~re

Azon a sorsdöntő vasárnapon nem- 
-ak Muraszombatban, hanem az 

eresz Vendvidéken villámgyorsan ter
jedt el a hir. hogy a magyar rádió- 
tan egy hihetetlen szövegű kiáltványt | 
c vasiak fel. Az emberek megrökö- 
r .ödve néztek egymásra, senki sem 
tudott pontos képet alkotni magának^1 
,= z eseményekről. Hogyan fejlődhettek 

dolgok ennyire? Azt sem tudtuk [
- -gérteni. miért nem \olt miniszter-! 
e.núki ellenjegyzés a kiáltványon. 
> :kan kételkedtek abban, hogy az a ' 
k.a-tvány valóban Horthy kormányzó-
t . származik.

Azóta némi világosság derült a z ) 
u.'.aori eseményekre. Budapesti erte- [ 
vz.éseink szerint Horthy kormányzó | 
kiáltványát Hlatky Endre sajtófőnök- ! 
c: arr titkár csempészte be a rádióhoz j 

e gvveres katona élén. Hiatky ko- 
i. :.'ban a rádió igazgatója volt az 
' dani házi szokásokat tehát ismerte 
s Így könnyen' bejutott a S.udióba.

a rádió bemondóját revolverrel 
. -■szeritették arra. hogy a kiáltványt 
■: .vassa be. Emiatt csuklót: tehát el 
és remegett a bemondó hangja.

Á miniszterelnökség sajtófőnök" koz- 
-á.er.űl a miniszterelnöktől kap uta-

- : csókát, tehát Lakatos miniszterelnök 
íadtával és utasítására kellelt osele- 
k ’dnie. Világos lehat. hoc.. . bár a 
kormány nem ellenjegyezte a kiált-

— óvatosságból, nemcsak tű
ért: annak létezéséről, hanem közegei 
cl. .- elő is idézte annak közzétételét.

estére a hatalmai hirtelen átvette 
•:ry eddig ellenzékinek számított, jól 

■ gsz‘ rvezeti politikai csoport s ezzel
-  egmepfett- a helyzetet Az ország

többsége örömmel lélegzet! '■■■'■
■ n-g azok is. akik eddig id »genked-. 
" a nyilasoktól, belátták, nogv erm

i kirngy őrs rendszerváltozásra meny - 
szükség volt s hogy irtóza! -s 

éntől és ballépéstől mentettek 
~ g hazánkat.

• fi is helyesléssel fogadjuk a jobb- i 
'cCJaii pártokat tömörítő Országgyűlési 
.é; viselők Nemzeti Szövetségének 

he.-.a'ozatát. mely Szálaü Ferencnek
■ < mozgalmának az elmúlt súlyos és 
.íKc-.gos napokban végzett nemzet- 
•••• r.:ii munkásságáért hálás köszöne-

mond s azt történelm i cse le - 
detnek ismeri el. a kormány műn- 

•m.ára pedig Isten áldását kéri.

Senki se csüggedjen!
Szálast Ferenc miniszterelnök 

buzdító szózata a honvédekhez
A háború döntésének pillanatai el

érkeztek. Megállapítom, hogy magyar 
földünk eddigi sebeiért, éppúgy szen
vedéseiért. a sikertelenségekért nem 
honvédségünk felelős, mert az nem 
ingott meg soha. Az hu volt eddig is 
mindahhoz, ami magyar, teljesítette 
kötelességét. Honvédeink úgy harcol
tak eddig is. ahogy magyarhoz és 
ahogy hősökhöz illik. \ alamennyi 
szenvedést, a válságot az hozta, ami 
mindig bukásba taszít egy nemzetei, 
hogy a harcosok mögött nem állt egy 
nemzeti és szociális szempontból egy
séges hátország. Öncélú árulok akar
tak fiatba döfni, akiknek nemz. ti kö
zösségünkhöz semmi közük nincs, 
akik önmaguk érdekeit nemzetünk 
érdekei elé helyezték, az otthon és a 
harcosok között szakadékot teremtet
tek és népünket az ellenség vérdijá
ért elárulták.

Most. a legsúlyosabb pillanatokban 
az isten: gondviselés mégis megen
gedte. hogy magyar népünk ellensé
geit elsöpörjük, feloldjuk az elnyomott 
nemzeti öntudatot, felemeljük a lebu
kott nemzeti zászlót és lehetővé te
gyük. hogy az egész nemzet egysé
gesen élhesse azt az ideáit, amelyért 
érdemes áiidozni és meenaini is. ha 
keik Ezzel u: fegy ver került a kezünk
be. uj erőre kapott a 1<-lkunk és uj 
remények ébredlek szivünkben. A 
hátország most nem :o' a többe el
játszani azokai azeredmerp eket. ame
lyet a ti hősi harcotok biztosit. Nem 
fogja semmibevenni a íi .szenvedés- 
teke!. hanem acélos gységber. és 
szőré' ilma < munkával m ■'■'ázhatoan

ál! mögöttetek, mint a testvéri máso
dik arcvonal.

A harcolók és itthon dolgozók kö- 
zött ellentét, világnézetük és hősi élet- 
szemléletük között különbség többé 
nem lehet. Nemzetünkhöz hűség, né
pünkért önfeláldozás, egymás iránti 
bajtársiasság. és mélységes isteni hit
ben gyökerező erkölcsi tisztaság az a 
világnézet, amellyel a kibontakozó uj 
európai közösségben helyünket elfog
lalhatjuk.

Honvéd 1 estvérek! A  döntés válsá
gos pillanataiban kitartásra buzditlak 
Ben neteket. Senki ne csüggedjen! Nem 
vagyunk egyedül! Ma is azzal a né
met bajtárssal harcolunk vállvetve, 
akinek becsületes szövetségi hűségét 
megismertük az első világháborúban 
is és akivel ebben a háborúban is 
vérrel megpecsételt bajtársi szálak 
fűznek össze bennünket. Velünk van 
most nemzetünk minden tagja: pol-
gáiamk, munkásaink, ifjúságunk, asz* 
szonyaink és gyermekeink. Minden 
szív tiértetek dobban. És nem vagyunk 
egyedül, mert velünk van az Isten, 
akinek szent nevében megkezdtük és 
folytatjuk a kemény küzdelmet a vég
ső győzelemig, hogy kiharcoljuk az 
erkölcsi és szociális igazságot, nem
zetünk jövőjét és eltiport népünk jogait.

Sorsunk, jövőnk, jutalmunk olyan 
lesz. ahogyan harcolunk. Inkább hős 
egy pillanatig, mint rabszolga egy éle
ten át. Tireátok. hősökre és nemze
tünk elejére büszke és veletek egy 
lélek, egy akarat, egy elszántság va
gyok én és a dolgozó nemzet is. Előre!

Szálasi Ferenc.

Hivatalos táiékoztatás
Horthy kormányzó és a Lakatos-kormány 

lemondásának történetéről

\ NYIEASKERESZTES PAR I 
Hl NGAR1STA MOZGALOM HÍREI

-a r c  h rn anu e i rne iiyevezet" értőik' h 
'■••.»•.v p a rtm e iib izo llak a l ku :d !e  ,.i e/

■ ■■■ h iv a ta lo k  < < intézm ények  m ellé.
- v á rm egye : (a z  a iispáni hivaia l kh éte - 

i* e l): l rbanovits Ottó ny. O TI szám vevőség i 
sós. A iispán i h ivatal: O rm aidv János

k im  .mi titkár. P én zü gy iga zga tá sá t: Bariba
la or. pénzügy i fő tanácsé«, pénzügyigaz- 

y-iiohelyelles. Tankerületi főiga/gafóság: ! h :r- 
"■ M idre kereskedelmi középiskolai tanár. 
M: kerületi pénz.tar: Töke Károly OT1 tiszt-

■ ee'íP Kereskedelem és ipar (az összes ke-
’f skedelmi és ipari hatóságok valamint üze
mek mellé*: Horváth Kálmán kereskedő.
' v E-tresz Ferenc dr.

Budapestről jelentik. Azzal az ismer
tetesse! kapcsolatban, amelyet a MTI 
a mull szombaton az október 15-i és 
16-i eseményekről közölt, illetékes 
helyről az alábbiakban hozzák nyil
vánosságra szó szerinti szövegében 
azt az írásbeli közlést, amelyet vitéz 
Lakatos Géza minisztereinek juttatott 
e! a Xémetbirodalom budapesti kö
vetéhez :

A m. kir. kormány nevében tiszte
lettel közlöm Nagyméitóságoddal. hogy 
a kormány a helyzetre tekintettel, a 
polgárháború és az azzal járó vér
ontás elkerülése céljából elhatározta 
lemondását annál is inkább, mert olyan

— Orosz nyelvtanítás a Párfsi | 
középiskolákban. A svájci hirszoigá- : 
lati iroda párisi jelentése szerint a ! 
francia közoktatásügyi minisztérium 1 
a párisi középiskolákban bevezette az 
orosz nyelv tanítását.

eseményekről értesült, amelyekről ed
dig p.em volt tudomása. Ugyanúgy a 
Kormányzó Ur őfőméltósága is elha
tározta. hogy leköszön kormányzói 
tisztéről és visszavonul a magánéletbe; 
Ofőmélíóságának kivánsága az, hogy 
magát és családját a birodalmi kor
mány oltalma alá helyezze és meg
bízott engem, juttassam el a birodalmi 
kormányhoz ezt a kérést, hogy család
jával együtt Németországban kapjon 
menedéket.

Horthy Miklós 
NemotorszAgóa költözött
A németbirodalmi rádió Donau-állo- 

mása szombat esti adásában közölte: 
Horthy Miklós, Magyarország volt 

kormányzója családjával, Vattay al
tábornagy, a kormányzó eddigi kabi
netirodai főnökének és környezete egy 
másik tagjának kíséretében külön 
repülőgépen elhagyta Magyarországot 
és Németországba költözött.

Felszámoltak a Muraszombati 
környékén garázdáikon 

partizánokat
Múlt számunkban megírtuk, hogy 

a Muraszombatból Csendlak felé mene
külő partizánoknak, miután négy de
rék csendőrünket a község előtti ki
száradt patakmederben ónul lelőtték, 
sikerült továbbmenekülniök a határ 
felé. Később a honvédség arról ka
pott értesítést, hogy három gyanús 
egyén Csendlak határában erőszakos 
utón kerékpárokat szerzett s azokkal 
Felsőlendva, majd Szentsebestyén felé 
karikázott. A honvédség egy csendőr- 
járőrrel azonnal üldözésükre indult. 
A nyomok Musznya felé vezettek s 
sikerült is a banditákat bekeríteni 
Kirbisch Eerencné vaslaki szőllőjében. 
A partizánok a honvédség felszólítá
sára. hogy adják meg magukat, gép- 
pisztolytüzzel és bomba-dobással vá
laszoltak. Az igy keletkezett tűzharc
ban két banditát agyonlőttek, mig a 
harmadikat sebesülten elfogták.

Részünkről veszteség, vagy sebesü
lés nem vojt. * «.

Október 29-én 
megszöníb 3 tanitás mindenfajta 

isRoldban
Budapestről jelentik: A hivatalos 

; lap szerdai száma közli a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendeletét, 
amely szerint a népiskolákban, közép
fokú iskolákban, középiskolákban, 
szakiskolákban, továbbá minden más 
iskolai jellegű tanfolyamon, vagy in- 

, főzetben. végül a főiskolákon és egye
temeken, tekintet nélkül azok jellegére, 
vagy fenntartójára, a tanítást, illetőleg 
az előadásokat 1944 október 29. nap
jától kezdve további intézkedésig ide
iglenesen meg kell szüntetni. További 
intézkedésig ideiglenesen meg kell 
szüntetni ettől a naptól kezdve a kis- 
dedóvóinlézeteknek. továbbá azok
nak a tanulóotthonoknak működését 
is. amelyekben a felsorolt iskolák, fő
iskolák és egyetemek tanulói, illető
leg hallgatói vannak elhelyezve.

A rftgtönbiráikodás 
kiterjesztése

A 3680/1944, számú miniszterelnöki 
rendelet a rögtön bíráskodást kiter
jeszti — a már fennálló jogszabályok
ban megjelölt bűntetteken felül — , 
mind a polgári, mind a honvéd bün
tetőbíráskodás körében az ország, 
illetve a honvéd büntetőbíráskodás 
egész területére.

A rendelet szövegét következő 
számunkban közöljük vend nyel-

—  Több román tábornokot letar
tóztattak. A szovjet rádió közlése sze
rint Bukarestben a szövetségesek kö
vetelésére több tábornokot letartóz
tattak.



2 oldal MURASZOMBAT és VIDÉKE 1944. oktober 27.

A m. kir. közellátásiigyi miniszter rendelete:
II kenyérfejdag as ország egész területén 

naponkint és ssemélyenkint 20 dekagramm
(1) Az 1944. évi október hó 18. nap

jától kezdve a hatósági jegy ellené
ben kiszolgáltatható kenyéríejadag az 
ország egész területén naponkint és 
személyenkint 20 dekagramm.

(2) Ha a közellátási kormánybiztos 
engedélye alapján a kenyéríejadagot 
kenyérlisztben szolgáltatják ki, havon- 
kint és személyenkint 4 kilogramm 
kenyérlisztet kell kiszolgáltatni az (1) 
bekezdésben meghatározott kenyér

fejadag helyett.
(3) Á  kenyérváltójegy-szelvénye el

lenében 5 dekagramm súlyú kenyeret 
kell kiszolgáltatni. A kenyér- és liszt- 
jegynek egv-egy érvényes kenyérjegy- 

! szelvénye 8 darab kenyérváltójegy- 
j szelvényre váltható be.
I (4) Az ti) és (2) bekezdésben íog- 
; lalt rendelkezések a nehéztestimunkás 
| és a testimunkás pótadagra vonatkozó 
i rendelkezéseket nem érintik.

9 nemzet közös küzdelméneK lelkes Ha inna ja
Követendő példa a légoltalom terén

Bőgőte magasan fekvő, jó k ilátással ren d e l
kező község, amely a budnpest—grá< i trclun- 
ulra húzódó Hosszupereszteg k özségge l h a lá 
lo s . Egyike a  Dunántúl íeslőien szép  fekvésű  
községeinek. E  szép és jó termő v idéken  «a n  
birtoka István Lajos földbirtokosnak, ak i ragya-n 
példáját szolgáitatta annak, hogy rendelelvk. 
utasítások, előírások nélkül hogy an  keli m e - 
szervezni a község és saját g a z d a s a g a  le Ha
talmát. Tisztán az anyaországra is kihat- ■ - n- 
beréletel, anyagi pusztulást k övetelő  lé g itám a 
dások hatásának felismerése, h a z á já n a k  e.s 
magyar testvéreinek izzó  .szeretett- vezeti'- út 
akkor, amidőn szivvel-lélokkel hozzálátott a 
légollalom megszervezéséhez.

Rendkívüli szerénységgel a d ja  e lé  István  
jós ezt a páratlan szorgalommal s za k ism e re 
tekkel és anyagi áldozatokkal kiépuett t.ags- 
szerü szervezettséget, amelynek m ind- " re-/ - 
az üggyel való szeretetteljes lo g la tko zas  Ik -Iv - 
gét viseli magán.

Porszivógép, mint sziréna
Igen ügyesen oldotta m eg István í .a ja s  

riasztást, amely nem c sak  saját b irtokára  r s  
községére, de a szomszédos k özségek re  is kiírni.

Bár szándékában volt egy motoros szirern. 
beszerzése, azonban ennek vásárlásáról a.

Win. \ iiie -iekulok  tagatla  
való szá l H asain  |,<» sikr

in így a  m enek  Ilii - saiatl r 

melle;

jelezni tudja.
Hogy a községeken ka ül i 

ken dolgozó és az állalokat 1 
is tájékozottak legyenek a légivé 
legkiemelkedőbb pontján egy négj men-ros 
póznára ..Légiriadó'- jelzésére kH dara > ■ v- 
másra csukott kosarai huzal iei.

Kitűnő ötlet és nagyszerű m egoldás, mert 
széles körletben a fe lhúzo l! jelzökosurnt tnm- 
denki láthatja. A gazdák nyugodtan d o lg o -- 
hatnak löldjeiken. nem kell á llandóan tnrye!- 
niük. csak munka közben időnként <-gy-i-g\ 
pislanlást vetni a jelzörudra. Ha pedig leílm/u- 
dik a légi riadói jelző kosár, szintén lováu l, 
dolgoz.hatnak. de már tudtak, hogy az e llen 
séges gépek zúgását keit figyelm ük, m ikor is 
idejében biztonságba helyezhetik magukat es 
állataikat. Hasonlóan az állatuk iirzescve l m eg
bízott cselédek is idejében az erdőbe. \ igv 
védettebb helyre lereihelik állataikat.

A légiriadóval kapcsolatban pontosan írás
ban kiadott parancsok Írjak elő ugs a b irto
kon, mint a községekben István Lajos a 
községek légoltalmi parancsnokságát is m agara 
vállalta — a légoltalmi szervek  készültséget 
arra az esetre, hogyha a községekéi légitám a
dás, vagy gyűjtőeszközök érnek

István Lajos községeit meglepetesszcru légi
támadás. vagy ellenséges gépek egyéb garáz
dálkodása nem érhetik. Minden Inko fel van 
világosítva és tudja, hogy a közös veszélyben 
és bajban mindenkinek a gáton van a helye.

Nyolc község kiváló tűzoltósága
A  községekben, tanyákon a nádledeles ha

zak. szalmakazlak, istálúk. gabonatárak között 
a legveszélyesebb elem a tűz. Egv tűzvész 
képes egész községeket, termesével, állatállo
mányával egyull elhamvasztani.

István Lajos ezt a nagy ellenséget is lelke
szülve várja. Mint nyolc község tüzolloíelugyc- 
lője, páratlan szorgalommal, példásán beszer
vezte a községek és saját birtokának tűzoltó
ságát.

A tűzoltószolgálatot körzetekre osztva, szin
tén 'úgy szervezte meg. hogy a kölcsönös se
gélynyújtás keretén belül minden gazda biz
tonságban érezheti magát.

Kutak, víztartályok, tárolo kádak es hordók 
mindenütt biztosítják az eredményes tűzoltást.

De nemcsak a jól kiképzett önkéntes tűz
oltók. de a községek és birtokok minden ép
kézláb embere mozgósítva van a tűzvédelem 
csapataiban.

Mentőszolgálat
Az esetleg előforduló sérülések es sebesü

lések gyors elsősegélyben való részesítése cel
lából. mentőjárőrök vannak kiképezve és álla-

1 pors/i i'oKcpct K ü v le n r iÓ  p e liia

ió nM^v, Invn i- István L ién s  ‘ .ii■ •L.k. - ,i I >« 1 i .Mi. IH-L
Hl! ,1 1, . i n »unt m m  són s / i i lw . j  Íi . í! MU,i ' ‘ 1'

ah o l , i nuiKVor s/u ln*i\ . :, \ «i' i \ :  ...
U*hii! -1 Inillt*- rí,{ un; • <•> .ík .h Í.t: . 1 i<M\ i.n

Kellető e mi»ór<*k 1 íth «« í c i m i  , » .« ■: litaiom  i .t* >l.,' in . lv
í.s'/flyról. r*»rloka s / r r v < v |»n veti'. K » i r s r k f

HÍREK MINDENFELŐL
— Személyi hir. Ifj. Szász Ernő 

lapunk szerkesztője, október hó 16,- 
án katonai szolgálatra vonult be.

— Menekült nyelvtanár diákokat
előkészít latinból, németből — csopor
tokban is. Nem diákoknak külön taní
tás franciából, németből. Gim: Zorvi 
János, Petőfi Sándor-utca n.

Munkaszolgálatra veszik igény
be a sárgacsillagos zsidókat. A be
lügyminiszter rendelete értelmében 
honvédelmi munkálat céljaira az 1911. 
október 15-e előtt sárgacsillag viseié- j 

s ő r e  kötelezett lő —60 éves koru mun- - 

kaképes zsidókat október 20-ától kezd
ve vették igénybe

1 rttv Tivadar vezeti ideiglene-

Honvédüzenet
Benczik István Lajos honvéd (tábori 

posta A  223) szerető csókjait küldi 
Muraszombatban és vidékén élő roko
nainak és ismerőseinek. Kéri a Mura- 
vidéki lányokat, Írjanak neki.

Schrimpl Ferenc orv. K. 226 üzeni 
Muraszombatba édesanyjának, húgá
nak. barátainak és az összes ismerő
söknek. Horváth István (ugyanazon 
tábori számon) Kotba szüleinek, test
véreinek. Belatincon nagybátyjának 
és a szomszédoknak, hogy jól vannak 
és több levelet várnak.

Csaltuk Aladár tizedes P 313 üze
netet küld Tótkereszturra szüleinek, 
Jóska bátyjának és Kercsmár család
nak. jói van. szerető csókjait küldi 

sokat gondol a szüretre.

IIUK .»/ Iks.-.: c s e le  ! I /<•!■.- IM- l . ŐH-f,.
(.iondosixiKlá.s túl í r ;  ' or\OM • i I.ti-1 - tv ; r s  t.

k : > ! r ! r n « k .  a m r l y r k r i  m i r n i m  b r o s ^ t o t t -  
n a k  l u d n i  k* II

A  k* Aüliíjiiil! s / o j ki ki i ót l in:--«:.-;  . i .  .' U -

’ S,:n,,!d.di: ritlUdsál rtcii 1 í.
n IK— * - : • »l\ví» K ' «-

st*n a icmzt■ti S/inliázut. A  Nem- .Kovák József honvéd A  930 üzer.i'
Z: ■ i i S/.irlíiáz koziese s;ierint Kov áeh szüleine k. rokonainak és a Muravidéki
Álad rt a Ne■nizeti Szí nház nen iréu 1lányokn ak. jól van és sokat gondol
kin-av.t •t! ij», izgatoja -viss/.ciV't JP.Uií a reájuk. sok levelet vár. (Mezővár)
szín hú:. \<*zeíési'töl. tvjváét . A  leidár Cipói Jenő honv A 930 üzeni Mez ■
fijrszst'n\r niíi ;:n teljes,ti rend ben, t•lla \árra s/:üleinek. feleségének és roko-
p(;td mosí su: 

.’iatóri
lyosbodott ■ (3 rt kén

j-Vlu
\ (e-
•!í GS

nainak.
.t .

iol van, sok csókot küld. több

hoiusa.G engedélyéve5 r /. me is
|Oh T ‘I

Szőke■ Imre honv. üzeni Mezővárra
tartant. igugg. Hl kint 'veze sepr ( Sávéi miSdnak. jól van szeretette!,
! r:\y i o ,d.i: v- z - \ :ei n;árornlCiRU sl.),. » rondol reájuk (tábori posta-
!7H!VPSZ1 bizot t Sí J í! irá- i szám A 930;.
: vitja a v rn,/.eh S/.ini:,ázat. Búin: ,s Sondor honv. A  930 üzer.i

! .onrlon ll.ll« UJ llernyői forr:oda e Muravidéki kislányoknak, jól va
s;.i.ünit , •, •. k , ■yvik svéd lop : sokat gondol reájuk, kéri. írjanak.

«. .|o-:é-.: A ;  A i'J'I tábori postaszemről \ ör ,
M<» v.kv, ■ lcaJ,.!o. .t:.í. \v4Í»\ uiabb Sándor honv. Kisszerdahelyre ea fe

! , ,'uii lh ♦ /,r. ( S n.’i- anyján nli rokonainak, annak a kis-
lánynak akire sokat gondol. Falk S>:r

■1VIUÍN •!»•. ahol  ui •' t-N .r 11111. "  ' ;í : • • *K
Minek .i s ( iks/im hul.ttl.in. ú<- \ r  ' U . d m c i : v t . ,  n 
t*mberiiMruli. m..i*v.tr t -st\ rr l «-s in..-;\ ur \ Hyvt.t !

|t>idbir!i»Ut• ir. i■ •- s/rrelet i * suhid.nl.  i m v v  
ve s / l e r h - s  itiúkb.-r. m . s  k. . -• •:

Mi .. u v i i t  !• : .d.M k e

Ismét nie^i ndult 
a post a i (“somusí I orlici 1 f im

Budapestről jelentik A posta \e- 
I zérigazgatósága kozi;. hogy oktober 
| 2n-töl. szerdától kezdve a postai cso- 
; magforgalom Nvitra i ’ozsony. Üars. 
Hont. Komarom. Esztergom. Nogr.id. 
Gömör. Kishont. Heves. Borsod. Jasz- 
Nagykun-S/.olnok és Pest vármegyék, 
továbbá az összes dunántúli várme
gyék egymásközti forgalmúban ismét 
megindul. A súly határ 10 kilogramm. 
Egy postahivatal egy feladótól fiz 

I esomagnál többe! nem vehet lel.
Tolhivja a posta-vezerigazgatusug a 

közönség figy elmét arra hogy (ros
tái küldemények továbbítására csak 
korlátozott mértékben állnak rendel
kezésre szállítóeszközök és hogy a 
felveti küldemények rendeltetési hébe
ré való érkezése, illetőleg kézbesítése 
a mindenkori forgalmi helyzettől függ. 

i A fegyveres küzdelmek által veszé
lyeztetett helyekre a postaküldemény ek 
felvétele mindig a feladó veszélyére 
történik és az erőhatalomtol keletke
zett károkért a posta nem felel

i — Az eddig Kairóban székelő 
görög emigráns kormány visszatért 

i Athénbe.

1 Isz.ikkeiet-Spanvolországban j
a spanyol kommunisták vas«.; rap négy J 
ha! írvaros! hutáin akna kerítettek. j 

l)el-l raneiaors/ágban fokozza i 
a fejetlenséget a s,«ar. col polgárháború I 
idején odamcirküÍ! tóbbezer kóztár- 
susági s| a;i\o'.

A Szövetségesek elismertek de 
Gaulle kormányai. Stockholmból je
le:, lik: A brit nirszolgálat jelentése 1 
sz-Tini A: glia az Eg\'*sii!i Államok 
es a Szovjetunió kormányai a de 
Gaulle bi/oitsugo'. Icán iuors/.ag ide
iglenes kormányának ismerte!« el.

Németországban a földalatti
tindiel szerelési gyárulk egész sorát
tlel« <■:'.lék .izembe. E/. a Körülmény
maris kezd éreztetni hatását. Az eilen-
s é g e s bombaterror éli • nerc a német
ífOV, ‘iKezési üzemek. ;nég íoko/tak
is :• rrrclesiikel

A Donau-.illomias jelentése sze
rint lí erimbcri azt inondjék a Churchill
Mos/,íwibo! toriént ehjtazásu után ki-
adott hivatalos köziét:nennyeikapeso-
lathnr bogi Moszkva :kík l.uropa i)o!-
si'v ilásara irányuló tervei láitozat-
ionok maradtak C !i ur- •iill kifejezetten
h o z /; ijárult ezekhez. ( ’hun Ildinek liz-
nu;» is tárgyalások ut.;c: haza kellett
uta/.n la anélkül, hogy blármi eredmény t
ért vi ilna el Angliává 1 kapcsolatban.

Kö/.ep- és D<TAm erika a.z
északamer.ka: imuerifdizmus aldoza-
tai. i .g\ kanadai nernzeti munkás-
konicireneián n közéj ramerikai szak-
s/.ei s ívet elnöke kijei entette: Kozép-
és 1 té! -Amerikaaz észaikamerikaiiinpe-
riali/.rnus aldozatávcí \ált illetve un-
nnk ;iildozatává kezd vaini.

\ Vatikan kös:sön konkorda-
tumol a S/<n iettel! Re-rlinból jelen
tik \z United Press vatikáni jelen-
lése «v.erinl [bouherty kardinális kö-
Zöiti' a napúval, hogy Roosevelt ol-
nők I,anácsosnak tart«iná. ha a Vati-
kán :ninél iiamarabb konkordátumot
kotu«- a Szovjettel.

A z olasz trónörökös felesége, 
aki az olasz fegyverszünet megkötése
kor Svájcba menekült, most visszatért 
Komába, mint a római rádió közölte.

— Churchill Parisba utazik. Svájc i 
lapok párisi értesülése szerint Chur
chill a franciaországi ideiglenes kor
mány elismerése után Párisba utazik.

Jár pedig Domonkosiéra szüleinek, 
feleségének és rokonainak üzeni, hogy 
jól van. szerető csókjait küldi.

! lorváth Ferenc főtörzsőrmester L 
S23 üzeni a 'perlaki Gregor vendég
lősnek és az összes ismerősöknek, 
nogv jól van, üdvözletét küld. Írja
nak nekL

Bt tizek b'erenc tizetes (527 hadikór
ház. Zalaegerszeg) üdvözli és csókolja 
Szöinököíi lakó kedves szüleit, test
vére;!. szerető Juliskáját és annak 
szüleit. Craníol Kálmán honv. ugyan
onnan üdvözli Muracsermelyen lakó 
kedves zzüleit és a Muravidéki lányo
kat. Üzenik. hogy jó! vannak és szé
pen gyógyulnak.

Celec János hon\. M 620 szeret: 
csókjait küldi Muraszombatba szülei
nek. testvéreinek, barátainak és ősz- 
szex ismerőseinek, különösen Jolár- 
kajának, kéri sokat Írjon neki.

A Nedies-kormany uj székhelye 
Becs. Ebből feltehető, hogy Becsbe" 
valószínűleg uj politikai központ ala
kul ki a balkáni népek számára, mi- 
v"! ott számos szerbet, bulgárt és 
románt látni, akik a bolsevikiek élőt 
menekültek Becsbe, azzal az elhatá
rozással. hogv folytatják a harcol.

S/.ov.ietbarát lengyel szervezet 
alakult Romániában. A Moszkva; 
rádió jelentése szerint a Romániában 
élő lengyelek Bukarestben szerveze
tet alakítottak. A szervezet kiáltvány
ban szólítja fel a lengyeleket a Szov
jetunióval és a lublini lengyel szovjet- 
bizottsággal vaic« együttműködésre.

Szaracsoglu török miniszterel
nök hosszabb megbeszélésen fogadta 
\ mogradov szovjet-orosz és Sir Mac- 
riee Peterson angol nagyköveteket. 
Politikai körökben a megbeszélések
nek különleges fontosságot tulajdoní
tanak.

Eden Athénbe érkezett. Eder. 
tárgyalások folytatására Athénbe érke
zett Arról is beszélnek, hogy Athén
ből Belgrádba. majd valószínűleg
Ankarába utazik.

— Morgardshammerben Erikssor 
Sven svéd bajnok a gerelyvetésber 
73 76 m-es kiváló eredménnyel győ
zött. Eredménye az idén a legjobb a 
világon és csak egy méterrel gyengébb 
Alterwal svéd rekordjánál.
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Szpoumnimo sze z vszej mrtvi
Pridoucsi keden de sze vesz krs- zabili. I esi poglédnemo nyegove lü- 
anszki szvejt szpominao z szvoji bléne domácse. vidimo, da nyim szku-csensziu szvcji szpuminao z szvoji 

drági pokojni. Dén mrtvi nász vszá- 
ko ieto vküpprikapcsi z našimi osztáv- 
lenimi sztarisami. bratami. szesztrami. 
rodbinov i poznancami. Vszáki zsi- 
voucsi vöporouma na grob i tam zmoli

ze napájajo zsqloszten obráz i z vküp- 
szklücsenimi rokámi sze zdühávajo 
proufi nébi. Tá zsaloszt sze csüje z 
millionszki grl i niscse ne vej. ali de 
escse dugó trpejla tá nelübéznoszt.

edno-edno molitvico i prizsgé szvejcso. i szovrázsnoszt i mrzsnva 
Té dén nam tüdi na pamet pride, da „
,,;di té sors nász csáka i tudi mi prí-! ko^  klcsanszkom'' csloveki pob ili
oeiro ednouk v vecsno domovino. , ROrécsa molitev za [Jokojne" '
ar tou zemelszko zs.ylenye ,e szamo no za tiszte. kí 8ZO da!e[.s ’J ,  nász
za‘ -aszno; kratkr) vrernenszko. v nepoznani krajaj zakopan Moli o
v e c s n o  zs.ylenye szamo nasz ovkraj ! naj vszáki. ,üdi ,iszfi. komi je
gry; a csatig . _ nej prineszo zsaloszt. Szpoumni sze

Lutosnyi mrt\ í dén krscsünszKi szv'cit j pa náj vszáki lúdi z tiszti mrtvi, kí 
z doszla zsalosztnejsim szrcom szveti. : ncmajo nikoga i kí je tüdi szovrázs- 
kak drűga i tou záío, ár sze , na bomba ali neprijatelszka touka
gso ouvje náglo sirijo i brütivi sze j vmoríla l é  dén pa poszebno proszi- 
■ur. jo z áldovami. kém je nej írbelo j mo Goszpodnoga Bogé, naj nam dá 

e- • mrejti i k: szó escse v cvejti kémprvejsi mér i tou táksi mér. ki bo- 
: ..ado.szti biti. Tej áldovi szó nej po j de pravicsen i vekivecsen. Mér more 
bezsoj vouli mrli. nego zavolo szó-! posztánoti po Krisztusovi példaj i né-
vrázsnoszti. zavolo neiübéznoszti i 
brez Kriszíusove pravice. V'nouge fa- 
miiije nevejo, gdé je nyihovoga öcsé. 
rr.ozsá i színá grob. Nikoga nega. kí 
bi .onesi edno molitvico zmolo nad 
tem grobom. Vsze je prázno okouli 
toče groba

vukaj. ár brez tej nemre obsztáti 
niti eden národ. Szovrázstvo i nevos- 
csenouszt ne vzgájajmo v szvoji szr- 
caj. ár z tem delamo d rugó mi velke 
zsaloszti i krváve bolecsine, szebi pa 
szprávimo takso gnüsznoszt. stera je

da oi
kok da bi nikoga nej meo : grsa od vszej grdobije i stero tüdi prejk
sze \ szí zsnyega szpo- groba csáka hűda kastiga

„leszénszko szejáíev náj vszáki polszki vrért 
rédno oprávi i kém vecs poszeja“

.róí Pálfíy Fidé! polodelszki minisz- 
;e potom rádiója pouzvao gori vszo 

sko iüdsztx o. naj jeszénszko de- 
~a iiouiaj rédno oprávijo. Rávno 
tüdi naj sze kémprvlé notriszprá- 
•sz pouv. Vszáki vért more na ] 
nisziiti. da pouleg szvoje máié 

szke zemlé de sze mogo pobrigati 
malo vecs lűdi yr prehrani. Jeszén- 
o szejátev rédno opravimo i kém 

poszejajmo. Priporocslivo je. ka

prejk Duru* i na Kis-Alföldi sze po mo- 
goucsnoszti naj poszeja kein vecs je- 
szénszke pšenice. Zernia sze povszé- 
dik naj szamo teiko goriobdrzsí, kel- 
ko tou nücamo v nájglavnejsem za 
driigo szprotolc-jsnyo szejátev. Vszáki 
falájcsek zemlé obdelajmo i ne püsz- 
mo je v prelogaj lezsati.

Na konci je miniszter goripouzvao 
kmete, naj v delo vzemejo izseljence 
i pobegnyenee z drugi krájov.

______________________________

Krittd alészi
—  Vecs sze ne dobi po krscmál 

i hotelaj trafika. Financsni miniszter 
je vödao rendelet, po sterom sze z
oktoubrom 31-tim prepovej odóvanye 
trafike po kresmáj i po drűgi iávni 
presztoraj. Ódává sze lejko trafika v 
tiszti vesznicski kresmáj, gdé nega 
baute ali pa zatou dopüsztsene trafike. 

—  Npuvi réd zakmicsenyá. Honvéd- 
szki miniszter je doloucso naszledü- 
vajoucso zakmicsenyé: od oktoubra 
30-ga do novembra 12-ga sze zakmi- 
esiti more vecsér ob pou 6 vöri. od\ 
novembra 13-ga do 26-ga vecsér ob 
írtao na 6 vöri, od novembra 27-ge 
do decembra 3-ga vecsér ob 5 vöri, 
trpi pa zakmicsenyé od okt. 30-ga do 
nov. !2-ga do 6 vöre vgojdno. od 
nov. 13-ga do 26-ga do pou 7 vöre 
vgojdno, od nov. 27-ga dodec. 3-ga 
pa do trifrtale 7 vöre vgojdno.

— Sésztkrát szó zsé bombardej- 
rali nc*prijatc‘lszki eropléni Győr. 
Lüdsztvo je vszigdár hladnokrvno 
presztalo té terorszke napádé. Pri tóm 
bombardejranyi je szamo trí lüdi zgü- 
bilo zsivlenye.

— Alkoholne pitvine sze lejko 
szamo v tork i pétek tocsijo. No-
trásnyi miniszter je vödao rendelet, 
da sze alkoholne pitvine po kresmáj, 
hotelaj i drúgi presztoraj lejko szamo 

|........ ...... ........... ......  1 .............  v tork i pétek tocsijo. Kí sze toga
Igrskoga országa szó nemei vöszpráz- rendeleta nede drzsao, de mocsno 
nili. — Na bolgárszki granicaj je pri- j kastigani. pouleg toga pa escse zgu- 
slo do véksi-ménsi praszk med nem- bi pravico za tocsenye. 
skimi i bolgnrszkimi trüpami. I — Na „csarno“ sze dobi trafika.

Na zapádnom fronti je bilou gláv- 1 Berényi trafikantosojca z Szombat- 
no szredisese bojn v preminoucsi helye je_ po ródnoj cejni nej scsela ni- 
dnév aj v juzsnoj Holandiji i okouli ' k°nri trafike dati, zátoje ráj; právla. ka 
Aachena. Amerikanci szó tü, kak trafike nega. Prišla pa je k nyej edna 
szmolou zse v preminoucsem kčdni zsenszka i jo proszila trafiko. Trafi-

Na vzhoudnoj fronti na szever-
| pom kréji szo szovjeti zaesnoli z of- 
i fenzivov na podroucsji Lomzsa i
i Kozana. Ruszki cio je bio, ka szküp- 
, no z memeiszkim napádom sztisznejo 
j v klejscse Vzhoudno Pruszijo. V tej
; bítkaj szo nemei vniesili ruszam vnou- 
go tankov i nyim tak vszáko naka-

, nejnye preprejesili. — Szovjeti szo 
: zaesnoli z napádom tüdi szeverno 
; od Varšave. Velki tao napada pa sze
! je poneszrecso zse pod velkim og- 
nyoni nemške zsmetne skéri. Med 

1 Visztula i Bug vodinov szo osztali 
I vszi szovjetszki napadi brez vszak- 
| sega uszpejha.

Na jugovzhoudnom kráji vogrszko- 
! ga országa szo napádajoucsi i bra- 
' r.čcsi boji z nezménsanov szilov dale 
trpeli. Krc Tisze nemška i vogrszka 
szoldacsija drzsi povprejesno vsze 
polozsáje. — Branilci Debrecena szo 

| odbili velki szovjetszki tankovszki 
napád Tü szo szovjeti zgubili zse 

! vers sztou tankov. — Na székely- 
szkom szevernom špici sze naša 
szoldacsija vrédi i brez neprijátelszki 
napadov povlacsüje. Tak je bio iz- 
práznveni tudi Kolozsvár.

Na balkánszkom fronti sze je po- 
lozsuj nikelko szpremejno. Okouli 
Belgráda szo nasztanole velke bitke, 
pri steri szo nemei — potom, gda szo 
zapüsztili Belgrád — v lüfte püsztili 
velki szávszki mouszt. Juzsni tao

„Sto nede steo delati, za tisztoga je pripráv- 
leni interneranszki tábor“

i . Budinszky László právoszoudni 
miniszter je v Balassagyarmati szpri- 
i«u delegacijo V szvojem prozdrávi. 
s;-io je meo na delegacijo, sze je z 
za:.\áinosztjov szpoumno z Hitlera. 
vodífela Nemskoga országa, ki za cejlo 
Europo sze bori prouti komunizmi.

Od notrásnye politike je pravo, ka 
na preminoucsnoszt moremo csaren 
rí mokriti i za ország moremo boj 

gvi-.ati. Nikse akcije zdaj nemremo 
ir -ti i tüdi nikso mascsüvanye nede 
"is, se csütc.

Ud zsidovov je pravo, ka vogrszki 
delavni ország de pravicsen tüdi za 
zsidove. Kak clo zsidovje delaii med 
őoj" ov. tak mo sze szkrbeli mi za nyé 
\ orehráni. ár delati tüdi oni morejo 
' do tüdi oni posztávleni v delo. Zsi
dó' szko pitanye de z ednim vküper- 
z^ézano z bombardejranyom. Vecs 
ẑ  covoc bomo nücali pri ednom deli 
1 mo vidli esi do zsidove bom- 
bardejrali nasi neprijátelje.

Potom sze je szpoumno z nasi de- 
■avei i manyiküvajoucsi lűdi i pravo: 
Ne nede steo delati, tiszti hitro sze

Tüdi v Zala vármegyövi 
sze szkicsejo partizáni
Pouleg Tüskeszentgyörgya szo par

tizáni edno noucs notri vdrli v vész 
i dvá kmeta z szebom odgnali, steri- 
'  a szo potom v lougi dojsztrejlili. Na 
dregi dén szo jiva najsli v mlaki szé- 
déne krvi. Lüdsztvo je od toga do- 
?oudka iáko vznemirjeno i sze odlou-

szpozna z interneranszkim táborom i 
esi tou tüdi nyerni nede pomágalo. 
potom naj je priprávleni na escse 
vékso kastigo. Na konci je escse po
vedno da med vödávanyom i med 
notrijemáriyom minő vszáki rázlocsek.

Od kčdna do kédna
\ preminoucsem kédni szo sze 

vuzsgali velki boji tak na szevri. kak 
na jugi i na zapádi; zaesno sze je 
neprijátela szküpen napád. Napád je 
zavzéo tákse mere. ka sze lejko pra
vi gigántszki boj na cejli europszki 
frontaj. Vzhoudne. zapádne i juzsne 
napádé lejko stímamo kak med sze- 
bov povezane. Té napádni bojni do- 
goudki izdájo vküprazmejnye i vküp- 
pelanye. Izdájo tüdi tou. ka szo za
vezniki vrgli v boj velke mocsi. Z 
zacsčtkom toga szplosnogn napádé 
je nepriátel szégno v iszkanye odlo- 
csilnoga boja. vendar sze pa tüdi 
branilci bojnajo z véksov szküpnov 
mocsjouv prouti napadálcom.

Velkoga poména je v Alföldi vö- 
szkiüvana ogromna páncélszka bojna. 
Bojna juzsno i juzsno-zapádno od 
Debrecena escse itak trpi i sze. cilou 
mecsejo v boj vszigdár vékse i vék- 
se mocsi. Vszi szovjetszki poszküszi, 
da bi prišli nemškim i vogrszkim tra
pam za hrbet, szo sze z krvávimi 
zgűbami poneszrecsili.

Polozsáj na Balkáni sze je tak 
szkázao. ka sze je mogla szoldacsija 
vöpotégnoti z juzsnoga grskoga or-

piszaii. pretrpeli nájkrvavejse zgübe. 
zavolo steri szo. po nájnovejsi glá- 
szaj na tóm podroucsji szkoro po- 
punoma hejnyali z napádom. — An- 
golszászi szo jako napádali tüdi sze
verno od Antwerpena. Zavolo velki 
zgűb szo pa tüdi tü hejnyali z na- 
pádanyom.

Na taljanszkom fronti szo angol-
szászi na ceszti Eirenze-Bologna z 
obá krája mocsno napádali, vendar 
szo je pa nemei po krvávi bojnaj 
odbili

kantosojca nyej je dála za 158 pen- 
göjov trafike, zsenszka pa je mogla 
plácsati za trafiko 316 pengöjov. Zsen
szka gda je prišla vö z trafike, szo 
jo lü zsandárje zsé prijali i najsli pri 
nyej doszta trafike. Zsenszka je vcsa- 
szi povejdala. da je trafiko na csamo 
kűpila. Zsandárje szo zsenszki trafi
ko vkrajvzéli. trafikantosojco pa od
gnali na policijo. Zdaj szo nyej vkraj 
vzéli trafiko, pouleg toga pa jo ob- 
szoudili na 500 pengöjov strófa.

—  Ekszplodejrao je eden velki
Na Dalésnyom Vzhoudi szo ja- í koteo, steri je vmouro 70 lűdi. V

(jonci pri dojszpelanoj velkoj bitki nad Clevelandi sze je preminoucsi keden 
amerikanci pri Kormoza szigetaj — ; velka neszrecsa zgoudiia v ednoj fabri- 
kak szmo tou zse tüdi v preminou- ki. Delavci vgojdno szo komaj zaesnoli 
csoj numrri piszali — zseli velko z delom i naednouk je szamo ekszplo* 
zmágo. Pri loj bitki szo amerikan-! dejrao eden velki koteo z gázom, kí 
cam potoupili za 500 jezero ton ha- je 70 delavcov vmouro, za 168 de- 
jouvov. od steri szpádne 178 jezero s lavcov sze ne vej, gdé szo, 235 de- 
ton na maticsne hajouve. Pri toj pri- i lavcov pa je mocsno ranyeni. 
liki je nemški admirális Dönitz po-
szlao prejdnyemi zapovedniki japán- f  ,
szke pomorszke flotté pozdrávni te- IN f l j l lO V C j8 0  Z  f r O I t lO V  • 
legram. v sterom je tolmaeso dobro , r\ • -r-
zsolejnye < nemskoga bojroMaioucso. cs0ve^p^|7 ‘C'0i ^ £ f ° ^ ^ | S i.
? ..  . , podroucsji Debrecena szo nemški

V London, racsunajo z nouvov tankovszki odejlki vnicsili 30. szov-
revolucioy na Spanyojszkom. Po je,8zko divizijo j 3. tankovszko ármi-
glaszi edm svedszki nov.n. v prejd-1 jo _  Trdi boji pri Szolnoki i kre
nyom várasi Angiié na tou racsuna
jo. ka v Spanyolszkom várasi znou- 
va vövdári revolucia. Dozdaj je raz- 
víjanye revolucie tou zadrgnolo. ka 
szo zapádne mocsi podpérale Franco 
generálisa. Tou sze je pa z lém. kak 
sze je Moszkva odioucsila za ponou- 
vno pomáganye revolucie. szpremej- 
nilo. Z vszega toga sze tou vidi. ka 
szo v Moszkvi z Churchillom gucsali 
tüdi od pítanya Spánije.

V itáiiji szo ponovno zsidovje v 
rouke doubili pejnezno i trstveno 
zsivlejnye. Voditelsztvo Bonom, kor
mánya je zahtejvalo. naj sze zsidovje 
nazáj posztávijo na szvoja prvejsa 
mejszta. Tak szo zsidovje vöpotisz- 
noli vnougo krscsanszki lűdi z trstve- 
noga i drűgoga pravicsnoga pejnez- 
noga zsivlenya.

szpoudnyoga krája Tisze. —  Na gra- 
nicaj vzhoudne Pruszije je poioaáj 
ne napétoszti malo popűndo. —  Já- 
ko velki i napéti boji pri Schelde 
závitji i szeverno od Antverpena —  
Velka japonszka pomorszka zmága 
pri Filipijszki szigetaj.

H S T I O I t
le heraulóiuvarosás VOGLER ERNO.Mars- 
szombal. - Fuvarvállalás: Mstiiuss isáÉta* 
nyosáai iroda, Mursssosibst Lsadva a. 21 

T E L E F O N  Si

hócipó, cipó, ciizma és tokár, 
fiákócri ut 25.

Dvá pára ponoaéni puncaolov sa tőiére dam 
za drva. Murasrowibat, Arany János 14.
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Kak je mrou Rommel, 
nemški generális?

Nemški liszti prinásajo Rommel ge
nerálisa poneszrecsenye. slero nyerni 
ie povzroucsilo szmrt. Rommela je 
letosz júliusa 17-ga neszrecsa doszég- 
nola ob priliki gda je obiszkao z au
tomobilom Frontno linijo. Gda sze je 
vrácsao nazáj, je eden neprijátelszki 
eroplán z masinszkov püksov sztrelao 
na autó. Sztreli szó raztrgali soföri 
rokou, generális pa je po obrázi dou- 
bo praszke. Sofőr je od sztrelov zgu
bo moucs nad automobilom i sze po- 
skálo v grabo. Generális Rommel je 
pri toj priliki vöszpadno z automobilé 
i szí glávo prédro. Po deszét dnévaj 
sze nyerni zdrávje zbougsalo. ali zád- 
nye dní pa je doubo krvavenye v 
glávi, od steroga je mrou.

N e m ški k m é csk i réd

Hulló almát és mindennemű gyümölcsöt
minden mennyiségben átvesz

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

TELEFON: 34.

Zdaj v sésztom leti bojne szó jáko 
vázsni pousztali vszi szociálni rédi. 
stere je Nemški ország prireszo. Med 
drügimi szó nájvazsnejsi rédi preszkr- 
ba národa. Národno szociaÜszticsen 
Nemški ország je zsé leta 1933-ga 
szpoznao, ka prevázsanye zsivlenyszki 
potrejbscsin prejk mourja lejko posztá- 
ne szpremenlivi. Tá szpremenlivoszt 
sze je pokázala na konci prve szvej- 
tovne bojne, tou je leta 1918-ga, ste- 
ro je prineszlo notrásnyo vküpszpád- 
nyenoszt.

Zsé leta 1933-ga szó v Nemcsiji 
notrivpelali takzváni delavszki réd i 
z touv pomocsjouv szó razdelil: med 
polszki národ grünte, stere szó tej 
öröküvali. Té zemla sze neszmi odati 
i esi ocsa merjé, tou zemlo lejko hor
da nájsztarejsi szin, ali nájsztarejsa 
hesi. Kak ocsa. lak szin i hesi mo
reta biti pofodéira. Csi pa ocsa esőse 
prvlé merjé. kak szin ali hcsi doszép- 
neta 25 leto, potom tou zemlo vodi 
mati ali nyéni drugi mouzs i tou do 
25 lejt punesztaro.szti színá. Csi szin 
nema niksega \*érsztva i bi szi rád

posztavo szvojo lásztno domacsijo, 
nyerni dájo pejnezno podporo, da szi 

' lejko szpouva gori vérsztvinszko hram
bo i szprávi vérsztvinszko skér.

Nemški polodelavec sze tak jáko 
razlocsüje od amerikanszkoga farmé
ra, ár amerikanszki állam prepüszti 
na polodelca pridelávanye zsivleny- 

i szki potrejbesin i ne gléda na tou. 
: ka kak sze zemla obdela i ka bi lej
ko zemln nájbole obrodila. Z tém pa 

i lé polodelec ne skoudi szamo na trs- 
tvenom pouli. nego tüdi v prehráni 
národa. Ali nikak sze nemre prigli- 
hati Szovjetszki muzsik z nemškim 
polodelcom. Té kmet je nikaj nej drű- 
goga, kak eden polszki delavec za 
Szovjetszki proletariát.

Nemški polodelszki národ je pa tü- 
: di doszta táksi lűdí dao. ki szó pousz
tali szvejtovno znáni. Na priliko, z 
kmétszki sztarisov sze je poroudoWer- 
ner von Siemens, ki je vönajso dina
mo i je poznani po rejlőm szvejti 
po szvoji Siemensovi iznajdb. Esőse 
doszta drtígi vövueseni lűdi szó dáli 

, nemški kmécski sztarisje.

Vsze scséjo Szovjetom 
dati . . .

Kak z Newyorka glászijo Svédski 
liszti. nisterni amerikanszki liszti sze 
bávijo z tém pítanyom, ka kákse zse- 
lenye májo szávezniki, csi bi bojno 
oni gvinali? Amerikanszki liszti pra
vijo, da kielszko csatorno trbej za 
mednárodno napraviti, ali pa Szov- 
jetam prepüsztiti. Svédszka. Polszka 
i kre zapádnoga mourja országi, sze 
tüdi morejo szpraviti pod pazko Szov- 
jetije. Vogrszki ország bi tüdi naj pri- 
so pod oporiscse Szovjetom i bí naj 
tü tüdi oni kralüvali.

Komunisti v Itáliji 
veike nevoule delajo
V Rimi je amerikanszka policija 

gorprisla na tájne komuniszticsne pri- 
práve, z sterimi szó scseli napraviti 
veike nevoule. V  Rimi je prej jáko 
szlab polozsáj. 'Zádnye csasze szó 
komunisti napravili v tóm várasi vei
ke hüdobije z katoliosanszkov diihov- 
scsinov i szó vmourili 11 duhovnikov.

Togliati voditeo taljanszki komunis
tov je pravo v szvojem ednom gou- 
vori. da komuniszticsni part odlocsil- 
no rejcsscséza szébe szpraviti v vszej 
pitanyaj. ki sze ticsejo nyihovoga zsiv- 
lenyszkoga obsztoja.

Kak szó pred 200 leitmi kastigali na 
Vogrszkom tiszte, ki szó na csarno kseftali?

i povszédik na nisterne 
vpelali kérte. Pouleg tog 
ti spekulantje tou blágo

vrejmenom. da 
! szfaliio. potom :

lou

zdaj szamo znvijoar>m i be 
dem ponujali aii tou za <ti 
escse visiso cetno. kak szó 
noga esasza odávaii. Bogate 
go kupili i potom pá za do 
oudaii tak ka je blágo prišlo 
čarov na 10 do ti!) koron. '/. 
no pa je eslovik mirnega 
doubo trí krave, l ej brezszn 
bojnszke csasze \ öponuoaj' 
gatenye i z tem ne delajo - 
zadovolsztvo národa. negi' 
prej pomagajo bojno.

Obiásztva szo vszigdár z : 
osztrousztjov r.asztoupali ni 
sim c samim kseftarom i hit; 
déri je jáko osztro kasliea.f. 
mi blági je obiászt n u ' • ; .a 
esena. steia more >i|i vőnr.<

Pred 20!) lejtmi szo « s, s- 

kastige bil*- za tiszte, k: s/< 
no kseftali i tou r.áisztboi' I

VS2:igdár lileIgo je oudao na esarno. l ak na
*si ■ntri- ari i i k<. > V <> szo dali rendelet, esi zgrá-
,0 ’>!a ZVÍ- bij iáksega bautosa. da jc dragse
*Sl • pred f .daviTO 1>lá?o. ali \)€i r.ieszér dragse
CSC*kali z •r/so mej«zou. szo n ve mi vszo blágo

szólói üli rneszou vkrajvzéÜ : na Hevesi 100
szivlitim v dárt’o\ na zadn\o sztran vtiodmerili.

iáüí(> szo Peki. est szo ga zgrab ili. da j* máte
?aíi m Ili- zse Ó o- lavno szo pr :rs \ sze /sem-
KIT:it-: j i lé \ kraiv;Adi. tioton. gei od; gnali jrred
;>n mór- i )i a tam notri \ rglt \odou.

i s/.<> h!,j- Nei i •.. i (• i odá'ejouese zscnszi'O. ki
)or profit ■davale drágo krű:j. szo tak kas-

ti?.rdi. da sz., j n vi m na.;prvF* '.sze krüj
H fül:.] rej- v kt ai'g /e! i. potom pa je posztavili n;:
cisz. z.st • ■ *}C!o plbivM. ok'vnli si;iveko. szo nvim
sni ladje \ < zali \ s.zakoj eden kraj i mo e-
zn oho- ! a imo t>*i zsenszek sou. vszáki je nio-

O ne- (1 (>11 uine.fi. Sztčni k;Tsticar’.yotv, szít
S 'a- r. O ' ar. pr ;\ ili i satnoírni trstv: i lak-

si t pous/.lao. kak, za esasza mó-
ű. \ 1•kst >\ ra. \\>uleg toga ;>a je v ebilnoszti bláv-
rjF la k ?a k»U i ni komi je nej trbeio rnztr-
i (; a v s/.- cano • u..z hoditi, kak Lidi niscse
\ 7. M  • n,;> hu a n hodo. ke,k Í!>u vidít.,o

vi >dolni:- d n• 77•dér: Na dragon: kraji pa \id,
y p :,a vak SZ'* szkouz ! í>uesi nisterni
()*/,!T-‘;sr CM>'s: n, rsarni stiekt tlanij. i>o" Pije
• a t .-• /.1 s/, pr. t v la jo \elka hngásziva r:-t

..:k. okoli ra< sun s/aromáko\ .

br, i/d e , nehi ili /»»ledno s/e j" prolid
rde"* (’ sim :oubcam sten SZO bili ", é

kul\orro za na :!a\a.i mladi <4 e k! i r t \ b -.m
e!o iire. e s:TSZ.Í s/'i ía '-ttí je /■•is/a oh rá -
at F. 1 r:>- T üdi Miniška je zse tu 1 /.se \ idi .

M Veni sz.rnejócsi obráz i szreó .nemi ’
•likako- poszfdne \ szélo. Szódé sze f'ouleg

í je v ,a_ e \ z:se szt' je zaesno \ eszéli po-
» JtnncM irovo: mr d dvorna mládima zalüb- ,

Komunisti na Francuskom 
pregányajo katolicsance

Edne novine na Spanyolszkom szo 
prineszle glász, da komunisti na Fran
cuskom sztrasno pregányajo pobozs- 
no katolicsanszko Iüdsztvo. V ednoj 
vészi szo komunisti zgrabili edno zsen- 
szko. ki je ravno domou sla z cerkvi 
i szo jo zsivo zsezsgáli. Podivjanoszt 
komunistov sze od dnéva do dr.éva 
razsirjáva i je tak nevarno pousztalo 
da Iüdsztvo ne vüpa vő z hizs. Ob
iászt pa ne vüpa i nemre preprejesiti 
razbojnistvo tej komunistov. Lüdsztvo 
na Francuskom je zavolo toga sztras
no presztraseno i obvűpano.

I\'a Francuskom eden 
boagsi obed kosta 1000 

frankov
Edne londonszke novine szo pri

neszle zsivlenve z Pariza i med dni- 
gim pravijo: Francuski ország v vel- 
kom zsivlenyszkom pomenkanyi trpi. 
Dober obid sze v máli kresméi ne 
dobi, szlab obid pa kosta .300 tran- 
kov. Po véksi hotelaj pa malo boug- 
s: obid kosta 1000 frankov. Eden de
lavec pa zaszlüzsi na keden okouii 
1200 frankov. Gvant sze szpioj ne 
dobi i Iüdsztvo. poszebno zsenszke. 
szi z sztári eout delajo gvant. Tudi 
kürjáva sze nemre dobiti i lüdsztvo 
je prisziljeno z pohištvom koriti

94. 194-4 iK. s/am .

Arueresi hirdetmény hioonat
/si/s-k k a;' včgrehir‘.itc ínak Meric-. —

■. eyrehri.'tn-1 -/ e n \ e d z  é jien  indítóit vég re !' - c . - i  
ü g y é b e n  a  ie|ekk.,:i\\i h a tó ság  a  végrehtctáM  

erest 20". i “ 7 .Lek- .veté lés  é s  já r . . -k a i  
tveh .i ',1-n  ' <- rőt! : N agvtotln k  k d / s é g b e r  ■ k\ 'i
es  ,■ 7l! s/, tikvben A  *  !. 4 2 « . hrsz  ka:! 
in ra : e.nokbo! a_ B. 37. alatti 7/1-14-ed re - íiie- 
’v -.eM e I ! ' 1 I '. /it till. a/  ugveinotian i s \  s /,
A_ 1 ' i « - .  —35. Iirs/. aiatt ingatlanok! ' ,  v B. 
2,  . 11. 111i , '(ili-iid rés/i ilctőségre 551, -  :
igv inoltar.i 210 Ijk vben  \ ! 1 "  . ..
(17 127. 427 hrs/.  alatt felvett ingatlan.:  ' a 
!’ . \  - diitti !/fi-nd res/i iletoségr  7 -

... Le .  ,an 404. s e  e k v h o n  A .
- or - ,  i •/. I i rs/ám alatt e lvett ing a tl an 1).

"  ev . g y ."  ‘tani f i i : ,  se. k lu b é : .  A 
-  '■ IIi 7.4*5. h r-zátr. alatt (elvet! r .e.itla - > . ,  
1-7 !2. só is .-em  alatti 2/32-. d reszitle l. -égre 
A l l .  I ’ m i , .a tasi a rb a i:.

V árver. ' 1014 . v. =: .
. i.■ .-i. . 't l e  o rak re  ; r . ln n b  k, l-.a/a- -

!>....... a " - irtva a'ar in ián i idhutok ' . "
i5.. . ; ■ : k.k a . la - ,  á r  1 "» o-a. a ,n e  ve a

■’ ' .gv i: ' I  "’o-sr.i keli , v .e -

M ;’. A li |,„ V.
; *>. S/. \!5t i KARDIA -•. k. ka. - .

HAUKÓ ALAJOS:

Z á d n y a
locsítev

Orács za orácsom sze je pelao v 
poule. Po mrzlom lüfti sze je razlé- 
gaia szladka pészem orácsovi bicsov. 
Megla sze je vlekla po nyivaj i na- 
mákala trűdno zemlou. Prišla je je- 
szén. Glász orácsov sze je zse raz- 
légo po pouli. gda sze je Jancsi pri- 
pelao vö z vészi.

Pripelao sze je do domácse nyive. 
Pomali i zaszpáno je sztoupo z koul. 
Odkapcso je plüg. ga posztavo na 
nyegvo meszto na nyivi. odprégo ko
bile od koul i je zaprégo v plüg. Po
mali i zamisleno je zácsao orati. 
Szesztra Jolánka nyerni je prineszla 
zajtrk. On pa je bio tak zamisleni, 
da je je niti nej opazo. Gda je zá
csao jeszti. ga je pitala: ..Ká ti je 
Jancsi, da szi tak zamisleni ?'- On je 
pa ousztao brez odgovora.

Szesztra je odísla, on pa je zácsao 
dale orati. Szuncsna szvekloucsa je 
pomali premagala meglo, stera sze

je dozdaj vláesila ; ■. 
nvív.

Trplánovi szo szc 
trgat, /daj je Jancsi;! 
Versér pá idem kuiu

zazsa
rvolu,

vszigd :r :en>-o

lanovim - szi je z.dehno
Pa miszlo szi je na es. 

ga. ki tüdi pride lupát. 1 
bójova Mariska. Gda szt 
zmiszlo na tou nné. ga ;r 
oblijála niksa topleucsa.

Zatopleni je bio v  v< s z e l. '  m .s z  
i tak ednákomérno szlápco z.a.piugom, 
Orácsi szo sze pomali . • • i a 11 prouti 
doumi. Tüdi Jancsi je u zan szlejd- 
nyo brazdo i sze poten : akiv-.o 
domou.

Zadvecsara szta sze pelaia z tusom 
szejat. Med tém. gda .ie Jancsi viá- 
eso. nyerni je sznloj šumelo v v.ijaj 
od vcserányoga v eeséra. gda je seu 
z Mariskov domou: ..Vütro sze pá 
vidiva!" — je právla Mariska.

Jancsi sze je komaj vcsakao \ e- 
cséra. Kak je opravo veesérjo. je 
\-csasz.i odísao prouti Irplánovim. 
Gda je sztoupo v gümlo. je biiou tam 
zse preci lűdi. Potüloma sze je po- 
tégno prouti tisztomi kráji. gdé ga

kuk

sújt

.. Dusrui je. gda hodttno 
cápát!" ;»rá\ i Mariska '.

..Zaisz.tino, iepou je" — > 
Jancsijov odgovor.

Gda szo olúpali. szo sze lupát-;,: 
ptn-v.ali tazhájali. Tüdi Jancsi i Ma
riska szta pomali sztouoala po vészi 
urouti doumi. Pár sztopájov pred n ve
nim doumom szta pousztala. Jancsi, 
lejpoga lejla t vszigdár veszéli decs- 
ko. sze ir posztavo pred nyou. Pri- 
jao jo je za rokou. rt\oj pogledno v 
n\éne lejpe. esarne őrsi i sze na- 
szmejno. .Lübirn te. Mariska!" — je 
pravo potüo i bojérse. ..lasz pa Tebé. 
dragi Jancsi ! je odgovorila Maris
ka i naszlonila je glavou na nyegove 
prszi.

Doszta szrecsni hipov szta pmzsi- 
veta Mariska i Jancsi. Priso j* na 
tudi konec toj szrecsi. Jancsi jc r.áj- 
mre doubo poziv. Bio je zsaloszter.. 
ali . ruto je tüdi. da ga zdaj domo
vina jáko nttea.

Priblizsao sze je dón szlobouda. 
Mariska je Jancseka szprevodile na 
szoboeski állomás, nyerni zselé.a 
szrersno pout. \ rouke nyerni je oo- 
tísznola tüdi p 'seo korin. Stiri öcsi 
szo sze szrécsaíe i szi povedale 
lübeznívo locsítev.

Gda je eug odísao, je Mariski 
szrcé pravlo. nigdár ga vers nebom 
vidla. Za eden meszec po tisztem. 
kak je Jancsi odísao. szo domácsi 
doubili kárto. ka je Jancsi szpadro. 
Zsmetno szo pozabili na tou neszre- 
t-so. stera jí je doszégnoia. Escse 
zsmetnej pa je pozabila Mariska, ki 
je lubiia Jancseka z dna szrra. Do- 
sztakrát jjo tisztom szi je zmiszlila 
na locsítev na szobocskom állomá
si bila je zádnya.

1 olazsüvala je je pa edina szvétfl 
miszeo. ka je gorvzéo vitézko szmrt 
za našo drágo domovino.

Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Véndvideki Magyar Közm űvelődési Kgyesüle- elnöke, vitéz Lind vay < H «tn e r) Nándor

ELŐFIZETÉSI ARAK: Negyedévre 3 P. íelévre 6 P. 
ígész évre 12 P. — HIRDETÉSI ÁRAK : Miliméter 
e rőnként 1 hasáb szélességben 20 iillér. A legkisebb 
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Halottak napján
r.zidén sem gyújtunk gyertyát hu- 
r.üink sírján a kegyelet is emléke- 
>s ünnepén. Háború van és azok a 
.irányi lények és veszélyesek, vagy 
leslegesek, hzidén szivünkben ég
ek csak a lányok, bent a szivünk 
élyén. pirosló. lobogó ténnyel. 
.Mindnyájunknak van halottja, meg 
, saládtalan. magányos embernek 
Ezen a napon közelebb kerülnek 

zzánk. akik elmentek. Magunk elölt 
•:ak arcukat, halljuk hangjukat 
t zzük kezük szelíd simítását Em 
wzzünk rájuk!

V nemzet nagy családjának is van 
halottai. Akik a legtöbbet, az 

i tűket adták a hazáért. Az első vi- 
ghábnrú egész E.uiópát beborító 
Főterein hatszászezer hősünk pihen 
sün süppedő sírokban. S ma. ami
• megint hősi korszakban élünk. 
:emzet szine-virága a regi ellen-

gyei szemben még keményebben 
• eiszántabban vívja harcát, hiszen 

-í már nem a Kárpátok előtt ól
mozzák a haza hat árat. hanem a 
ruin árulás miatt, az ország szívé- 

u Duna-Tiszci közölt és a Kagy
ló Ülőn.
' záporodnak megint a sírok és nő
■ ’ma sereg : í j századok és ezre- 

v csatlakoznak a régiekhez S itthon 
.! hősi halál sorsa int sokuknak. 
•v ar ellenség bombáitól és ledéi

7 u gyvereitől hányadúnak s:rha. 
\z ií sírjuknál az eyesz nemzet
• uiihodva áll meg ezen a napon, 
gy lehajtott tejjel emlékezzek, ma-

aszóiban és ereit mentsen hősi
• ikből. Megőrizzük u han ‘ér és 

: itthon hősi halottainak emlékét.
■' hisszük hogy a nos Honvedek
■ :r ártatlan gyermekek kiömlött

' k ’.s :  zálogunk a győzelemre, u
• g és biztos jövőre.

•m K SÁR I) EM ÁNI EE FŐISPÁN 
ORSZÁGMOZGÓS1IÁS! 

KORM ÁNYBIZTOS

: udapestről jelentik : Korsárd hmá-
- u-'l főispánt a 111. hadtest területére 

‘''ijedő illetékességgel országmoz-
7 'sitási és hadműveleti korménybiz- 

ss,t nevezték ki.

. RÉI.YESEN M EG AKAD ÁLYO Z
Z Á K  A  RÉMHÍRTERJESZTÉST
A belügyminiszter rendelefe alap

ár: a csendőrség közegei alaposan 
■ g" ' lik a rémhirterjeszlőket. Legutóbb 
s több rémhirterjesztőt értek tetten a 
sendőrök és megtették ellenük a fel

jelentést. A rémhirterjesztőkre súlyos 
büntetés vér.

A VENDÉGLÁTÓ ÜZEMEK
d o h á n y e l a d á s i  e n g e d é l y é t

- , énzügyminiszter október 31 ,-iki ha- 
'állyal megszüntette. Csak azok a vi
déki v endéglők jogosultak a dohánv- 
eladására, ahol nincs dohánveladási
Jzlet.

MEGJELENIK MINDEN PÉN TEKEN .
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Muraszombat, 
Horthy Miklós ut 18 szám / Távbeszélőszám 71. 
Kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza
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Siálafi Ferenc él Hitler Adolf táviratvéltáia

Szálasi Ferenc tnuiratüon jelentette o magyar nemzet hűségét, hősi 
és elszánt harcha-áüásat a nagy német fegyuertűrs oldalon 

Hitler Ad olf: A német birodalom sohasem fogja cserbenhagyni 
M agyarországot!

Budapestről jelentik Szálast Ferenc, 
az államügyek vezetésével ideiglene
sen megbízott m. kir. miniszterelnök 
a következő táviratot intézte - Hitler 
Adolfhoz, a Nagv németbirodaiom ve
zéréhez es kancellárjához

A Hungarista államvezetés élén 
mint felelős m. kir. miniszterelnök 
jelentkezem Nagyméltóságodnál, mint 
a mostani roppant méretű háború vi
lágnézeti és munkahar unak
hősénél és a megszeli: Europa-
közösség elhivatott vezeti! jéné! hogy
jelentsem Magyarországra;k a három-
hatalmi egyezmény és ar iikomintern
paktum világnézeti k-‘r ■teibe \alo
teltétel nélküli es totális beállítását
es a magyar hadseregro k a nagy né-
met fegyvertárs oldalár. \alo mara-
déktalan hősi és elszánt itarebaállá-
sat. A Hungarista hutaiorriát\ étel tör-
ténelmi óráiban első k -ízi 'netemet.
Führer. Önnek fejezem ki az egész
magyar nemzet nevében.

Köszönöm azt a neme-s és az ezer-
éves történelmi hag\omár-óm n> ugvu
hií bajtársiasságot. arr.e;;. a magyar
német élet-, társ- és <rít skozosség
jegyében olyan írlemei. " - nyilvánult

meg 1911. oktober 15-én és lH-án. 
Hiszem, hogy az a Géniusz, amely 

I az uj világ kialakulása rendjét irá
nyítja és amely Ont. Führer. nemcsak 
nemzete, hanem egész Furópa javára 
adta. meghozza minden nemzet élet
erős és életképes európai nép, nem- 

i zet és mozgalmaik, valamint felelős 
vezéreinek hittel, hűséggel és hősies
ségei megnyilvánuló felelőssége mel- 

■ lett a nemzetiszocialista uj európai 
élet győzelmét

Az On vezetése alatt harcoljuk ki 
a nacionalista és szocialista földgömb- 
elrendeződés kereteiben az európai 
nagytér belső és nemzetiszocialista 

I közösségen felépülő Európa-közösség 
 ̂összhangját és rendszerét, amelynek 
egyik megdönthetetlen pillére lesz a 

i delk*Jeteurópai élettér erős. egésaeé- 
| ges és értékes közössége és benne 
>a Hungarista Magyar Birodalom. 
Ezekért az eszményekért a nemzet 
minden erejét és értékét latbavetjük 
és a szövetséges Németbirodalom ol
dalán harcolunk a győzelemig. Fogad
ja. Führer. a magam és nemzetem 
soha el nem mul*i háláját, hitét és 
hűségét. Sieg! Heill Kitartás! Szálasi 
Ferenc.

A Führer válasza
A Führer a következő táviratot in

tézte Szálasi Ferenchez:
Őszinte köszönetét mondok \agy- 

méltöságodnak október 2 !-ér. kelt üd
vözlő táviratáért, amelyben bejelenti, 
hogy a magyar állam vezetését mint 
felelős miniszterelnök átvenni méltoz- 
tatott. Nagyméltóságod ez alkalommal 
kifejezésre juttatta a magy ar nemzet 
rendíthetetlen hitét az uj és igazsá
gos F.uröpa kialakulásában és a Nagy - 
németbirodalom oldalán a hagyomá
nyos magyar-német fegyverbarátság

szellemében, kilátásba helyezve az 
ország teljes erejének latbavetését a 
közös ellenséggel szemben.

Biztosítom Miniszterelnök Urat. hogy 
a Németbirodalom sohasem fogja cser
benhagyni Magyarországot. Meggyő
ződésem. hogy mi ezr a sorsdöntő 
harcot az átmeneti nehézségek elle
nére is. amelyek ilyen óriási méretű 
történelmi küzdelmeknél a múltban 
sem voltak elkerülhetők, végül mégis 
győztesen fejezzük be.

Csökentették a cukorfejadagot
Budapestről jelentik A Budapesti 

Közlöny vasárnapi száma kozli a köz
ellátási miniszter rendeletét a cukor- 
fejadagok újabb megállapításáról. A 
rendelet szerint november 1-től kez
dődően a havi 32 dekagramm cukor 
vásárlására jogosító cukorjegyek elle
nében kiszolgáltatható havi cukor
mennyiség továbbra is változatlan 
marad. Á havi 104 dekagramm és a 
havi 52 dekagramm cukor vásárlására 
jogosító cukorjegyek ellenében csak 
havi 50 dekagramm cukrot szabad 
kiszolgáltatni.

A községi elöljáróság (polgármester) 
a községben (városban i rendelkezésre 
álló cukorkészlet igénybevételével ál
lapítja meg. hogy a havi cukorjegy 
szelvényei közül egyszerre hány szel

vényt lehet beváltani. A rendelet első 
paragrafusa szerint a havi 50 deka
gramm cukor vásárlására jogosító 
eukorjegy egy-egy szelvényére 12.5 
dekagramm, a havi 32 dekagramm 
cukor vásárlására jogosító cukorjegy 
f*sy-egy szelvényére pedig heti 8 deka
gramm cukrot kell kiszolgáltatni.

— Római lapok jelentése szerint 
az angolszászok által megszállt Olasz
országban eddig 40 politikai pártot 
engedélyeztek. A Corriera déllé Sera 
lisszaboni értesülése szerint a Bonom* 
kormány tehetetlen a számtalan bal
oldali párt küzdelmével és intézkedé
sével szemben. Az elégületlenség a 
munkásság között mindinkább nő.

ÉBREDJETEK I
Testvéreim ! Muravidék népe ! Éb

redjetek a tespedésből, lássátok be 
végre, hogy lángban áll körülöttünk 
a világ, közöttünk pedig aljas bandi
ták. nemzetközi bitangok terjesztik 
piszkos propagandájukat. Édes ha
zánk ellen lazítanak, izgatnak a bol- 
sev i ,ta zsidók- és zsidóbérencek Zsolti
jában. Magyar Hazánk ellen uszíta
nak, ahol őseink évszázadokon ke
resztül becsületes fehér kenyeret ettek, 
szabadságot és biztonságot élveztek, 
és élvezünk ma mi is. Az elszakitás 
22 keserves esztendeje megmutatta. 
hog\ mit jelentett és jelent számunkra 
Magyarország. Trianon után kivert 
kutya-ként bolyongtunk a világban.

Testvéreim! Ne engedjétek maga
tokat férevezetni azoktól, akik utolsó 
gonosztevők módjára törnek védtelen 
családokra. Gyilkolnak, fosztogatnak, 
rabolnak a felszabadítás jelszava alatt.

A Gondviselés különös kegyelme, 
hogy vidékünk még ma is csendes 
szigetként áll a szörnyű viharban. Ez 
ne tegyen vakká, elbizakodottá ben
neteket. F«)]cnkezőleg. nyissátok ki jil 
szemeiteket és Istenbe vetett hittel, 
erős lélekkel készüljetek fel a legke
ményebb. legszentebb harcra csalá
dunkért. otthonunkért, édes Hazánk
ért : a nemzeti-szocialista. Hungarista 
Magyarországért, amelyben mindnyá- . 
jan megkapjuk azt a helyet, amelyet 
kiérdemelünk.

1 logv a bolsevista hordáknak sike
rült Országunk egy részét és számos 
magyar Testvérünket — átmenetileg 
— elszakítani, azt a zsidók béklyójá
ban vergődő, magával lehetetlen, ha
zaáruló klikk kétszínű politikájának 
köszönhetjük. Nekik köszönhetjük, 
hogy október 15.-e csaknem Nemze
tünk történelmének leggyászosabb 
napja lett.

De hála a Mindenható kegyelmé
nek és Hazánk [sok küzdelemben, 
mellőzésben és megaláztatásban meg- 
edzett nagy Fiának: Szálasi Ferenc
nek, rátaláltunk az egyetlen igaz útra.
A hazaáruló klikk ideje lejárt.

Nemzetünk egy emberként áll elhi
vatott vezére: Szálasi Ferenc mögött 
és megkezdte a végső leszámolást 
minden külső és belső ellenségével.

Testvér! Siess Te is a helyedre és 
teljesítsd kötelességedet híven, kitart
va a végső győzelemig, mert „jövőd 
olyan lesz. ahogyan harcolsz érte."

Kitartás! Éljen Szálasi!
Kercsmár

n Nyilaskcresztet Párt
Mozgalom járásvezetője.

—  Ezernél több szovjetpáncélos 
pusztult el a keletporoszországi
csatában. A Kelet-Poroszországért ví
vott csatában a legújabb jelentések 
szerint eddig 1078 szovjet páncélost 
semmisítettek meg. illetve tettek harc- 
képtelenné. Ezért a támadások len
dülete a támadás első napjaihoz vi
szonyítva lényegesen alábbhagyott.


