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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.
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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

ARA 24 fillér. 1944. novem ber 3. —  Péntek.

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.
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Miniszterek beszédeiből
Szála*! Ferenc miniszterelnök hangsúlyozta, 

hogy napjaink nem a kényeskedő kérés, ha
nem egyedül a célt teljesítő parancs napjai. 
Hosszú magányában levetette magáról az ér
zelgősség meleg és ellógyiló sallangjait és eze
ket levetkezvén, könyörtelen és rideg tárgyila
gossággal ügyelte a történteket és tekintett az 
elkövetkező események elé. Ez a könyörtelen 
és rideg tárgyilagosság elsősorban azt paran
csolta. hogy önmagával szemben is alkalmazza 
és ugyanilyen könyörtelenül és ridegen vesse 
önmagái a nemzet érdekeinek védelmében a 
nehéz feladatok és még nehezebb fordulatok 
elé. Ez nem is lehet másként. Amíg a magyar 
nemzet nehéz napokat, könyörtelen, zord idő
ket él át, mindenkinek rideg és kegyetlen hatá
rozottsággal kell a maga helyén megállni.

Nincs helye az egyéni érzelgősségnek é*_n 
szenvelgő ellágyulásnak. Most sokkal többről ,  
az egész nemzetről és annak jövőjéről van szó 
Amilyen kemény elhatározottsággal és a ss z a  
nem rettenő ridegességgel vetette ön m ag át  a 
nemzetért végzett szolgálat feladatúi  köze.  u gy an 
olyan elszántsággal és határozottsággá! ingja 
teljesíteni a vezető sz.olgálatál és lógja p a ra n 
csait is végrehajtani.

— Aki nem akar doldozm. mondotta a
miniszterelnök. — az elpusztul. A mi vi l ág unk  
meg-megujulo hant és k ülö nö sen  ennek  a pil
lanatnak mindent felülmúló kényszerítő  parat . - 
csa a harc. Aki nem tud me gb irk óz n i  ebből  
a nagy küzdelemből rengi  juto n . zt v  ez 
esetben azzal a munkával, ami!  most i leg
teljesebb mértékig el kel l vege/;, . ,  .1/ •.ma
gára mondja ki az Ítéletet: telesu-ges ember.

— A hungarizmtis fel ismerte e-. l ö n ,  ' .zsi
letté a maga mozgalmában a kor  rm tv o /-al
máját: megsemmisíteni, vagv m-- ".-mini- . •>.. 
Feszítsük meg m in de n  erőnket, ru-rl -ze - 
halál kérdése, ho gy ebtien a k  ■/ -•> m 
felülmaradjunk. ho gy m e gy é d  ül-. I r • 1 1' - 
alakuló szociális közössegei, a b b a n  t iu m g u-  
rista Magyarországot, amely egvedui ina a . 1..1- 
mennyíünk családja s z a m a i a  in,a-í zt mi  a 1 
zeti becsület díszét és a z  em ber i  etet iogat.

Budinszky László igazsagu 
lességteljesilés és a szolgalat egeim- 
Ma akár ügyvéd, akár m unkás. , 
nők valaki, köteles az egész net 
gólatál a lehelő legjobban teljesít 

Az események azt mulatlak. In 
és a magyar nemzet köze ékel r 
igyekeztek verni, akiknek a kö/ 
győzelme lett volna az érdeke. 1 1 ‘ 
német véderő nem küzdenenek. 
bolsevista rohamu a tatárjára* bor/ 
múló erőszakkal. Islentagaduss.il 
lássál döntene mindent romba. 

Október 15-én őrjöngő réteg un

Felhívás!
A  honvédség 1911 évi léli felszí il

lésének egy részét társadalmi utón 
gyűjti össze. Mindenkit kérünk, aki 
teheti, adakozzon. Téli kesztyű, sző r
més téli cikkek, meleg fehérnemű, 
lábszárvédő. érmelegitő. hósapka, téli- 
harisnya. polgári télikabát,öltöny, taka
rók. bundafélék. — általában minden
nemű meleg holmira szükség van.

Kérjük a közönséget, nélkülözhető 
ruhaneműjét adja oda harcoló kato
náink részére. Az adakozásra szánt 
holmit tartsa készenlétben, mert ezekért 
a leventék házhoz mennek

Csak pecséttel ellátott gyűjtőiére 
adakozzunk.

Községi elöljáróság.

LEVENTEELET
PáncóIrombolóKat képeznek 

ki önként Jelentkező
harmadik korcsoportbeli leventékből

A  Levente Hírközpont jelenti 
A  Vezérkar főnöke a hazánkat ve

szélyeztető páncélos támadások ellen 
való védekezésre harmadik korcso
portbeli leventék bevetését is tervezi, 
hogy megfelelő kiképzés és felszere
lés után. mint páncélrombolók alkal
mazhatók legyenek.

A  páncélos kilövés jutalmazására 
kiosztandó föld természetesen a le 
ventékre is vonatkozik.

Harmadik korcsoportbeli leventék 1 
Jelentkezzetek önként minél nagyobb 
számban a járási városi, illetve helyi j 
parancsnokságnál.

város utcáira, amely leszaggatta sárga csillag
jait, a német katonákra kézigránátot dobáltak, 
a zsidóházakban elhelyezeti, kibombázott ke
resztény lakosokat kiverte az utcára és azt 
ordította, hogy keresztény vér fog folyni Buda
pesten.

Szálasi Ferenc, ha mást nem is telt volna, 
csak annyit, hogy felrázza a nemzetei, akkor 
is örök hálára kötelez vele mindenkit. Szálasi 
volt az. aki annakidején letelte a vezérkari őr
nagy disz.es rangját, letette a iénycs kitünteté
seket, aki a gúny és megaláztatás csúfságával 
vonult el övéi közé, mert hirdetni merte, hogy

bar;

ármegye tői 
tiálogatáson *
; -  f nté

De

az ors/úyol korszerűi ,i át Ki II szerv
az. aki hosszú evek ót ti s/oban * '.s Írás
figyelmeztette a korm ínyzot, amikor (lóm
(jyula halála után eg • klikk és e« y kamar
elzárta az államfőt *.*/ a iéríi >. o!
ugyanez a katnarilla •s kltkk a íie-lié /I.M
latoit. Mégis, ezekben a nehéz piiiar af. .!•
ez a férfi vette ái az jrsz. iHol ro mok i ír
dűlt v áro su kka l ,  telsz .'Da A.ii olt vas« r. kko i
utakkal .  Ez .. térti ve mijnléalar '

jcs eíouki i.slol . \z  ,ga k (l! uUt  t

H I R F K  V Í Í N D F N F F l  ÖL ~  De Gaulle kormánya az együtt- n H \ C í \  IV U iN U IllN rC lM M L . müködés vádja cimén eddig közel
— Személyi hir. Kocsárd Emanuel. \as ( százezer ember ellen indított eljárást.

— Az Amerikai háborús tájékoz, 
tatási hivatal közölte, hogy az Egye
sült Államok hadereje és kereske
delmi tengerészeto a háború kitörése
óta összesen 159.230 embert vesztett, 
ebből 105.331 halott.

Reuter jelentés szerint az ame
rikai külügyminisztérium a londoni 
amerikai nagykövet mellé segítségül 
követi minőségben kinevezte M. Ha
milton Fish Armsfrongot. Az „egyet
értést" úgy látszik nem győzi egy kö
vet képviselni!?

a Mr. 

! I ét Ki

november Z.-an. hivatalos 
>mbotban tartózkodott, 
rémhírterjesztés miatt.

rejv« s csendlnkt lakost a 
moa!hei>i kir ütfyés/ség- 
*>zM; : szláv ne háztartásbeli.

Ütötte 
k ló

lhr!>

Káposztát,

í/ Ho rl  -s , 1- ■ , k ve
, te!-.

mi. ! lelkiere V 'V ’/(■! - ■: i n •

tmdiA <i 
í.s .-11 ' ' ■ T r  kém én

.\

i 11!i«*r «
m u  Szí. k'n ' ó j g ' i - :v' ' 1, M,  gv

a lm m i  u
o.s bc'slí

Litt k: a

ul-  ! u -ndez.  
u i .- , lúgjai .

i z e i t  . , w : ,  :• - tj-'.

Erdélyi menekültek 
keresik

hozzátartozóikat

- fi »lkod.
■ .m • . g . alti ' izsef

h a ; . is s zes z i*!.'•-1 ko- 
, |, ■ ; j

■ s, i g :• - g
- --.k 1 >:11 - om bját su k o - 

■’ ! n k tó ÍK - K-an  
• , ,|) | |(ii v (íj, J,)/SO-

g at.'1 Ki)-z.k( (i'liázl>a

_ l itf ha >t 4 1 ClK a\. t'-- 1! in : \ 1 '9
-j ..I\ g-

i- t t-.tc kasa i - t -  
\ : i , i. raszOü a alti 

' ő '.! (i : h .

IV ,.i,

Ml ‘ .‘4r

\e;i>.s• innt- 29 • \ i.-s gi ,r- 
• - --.és közb*-n jobb  kar- 

bah K -zkn ;•

\ iic r  \

K«»t* . v-  •

• k im; c é lr a  :y*'--v! .> veit

S /aL .ii;
szi.h t.tsak ,:!,
a k-, i'tr.a 
lom  iáját

o/ iak  a h iva ta li m eg-
- !-.im r:i m > intezk '-d i :i 

i- .a iva i va io  t-riatki-zás 
m fetlo a i imi-l-.' l cs
érintkezési Ionnal 

\ kormányzói logkor-
( Irn s z In d rent ( inn- IV rc-stu i,. : '1 : r\ ■ s/.leto ln .ik  mogs/o-

2(S. bsz. l! \> : Szcírvas lak ) korc s. i.S Va: szn-relm ik ur a k.>t-
anvu.sal ( kos. -. D viitg 'y-nék aki1 S/.ei.SZ- ‘ I'.c f á i- «  ;*cdio . m in iszter :tr
rési'-nbii! 11 a n• -kult. * ;ih s/.( *1. 1 a > . :f ■ t i \1( ■gsznmk a mélfo-

1 o r ik a Istv anno u-im,- l ’ <•rvsiú • IS , -  a.z álk-tm lifkárokat mi-

1. ’ bsz . u T , Szarvas■lak' ken isi odrs- I ms/ ten *:a. i. s- -.sokat .á llam titkár ír .

anyját Bt■nad'ek \ en eelne! u verevu - m i ' .szí :. ‘a'\i< sós ;ir" m egszolíías-

l<'levesről . K»• I i .. "  / a.>: in tézk edés vo-
nad*.()/. K . . <**■ d ' fis/t i. tisz.lv :sol. n kar-

( ii- iieon  \1. ü l i . in  íme l ’ .■f*. i : la. ; !s;z. a .ó \ /.cl tagjana os mm-
23 . u. p S/.at vasiak.1 kötési ( Jí'drOP. den n iv;da.?. ‘ m /.Mm *|. '.tere.
M athe ó: sl ed G ye 

doni es
: g , (')csonnoíul vá- \v omtat\ *tn\ 1 nem  továb b it a

roi. Papp 
Ki bed tol.

M a K ová i s \ ii’r.osl tabt
i-

>ri posta  \ lani
. i . - .. ,

védv-ezérkai íii-
r.< Ki tv •U ■ it 1-áboti [lustái lor-

Kristal > 1 Tt-ncné 11 in: i *f . ( i?alo rri t >ar • om latván\ -ku ldcm cnvrk
II 23.. u. P- Szarvas;lak' korCS S/IJ- MVil •i!a; •<ak .cprsiapok. hetilapok. ío-
leit K o lo mba t 1 ’ereti eéket Ga crRyo- Kőit átok ívvosnivak'j•k a katonáknak
sze ni miki !. Ton ik 1) éne.sói-t G yrr- sth to\.:u . >• :: tőzkcc íósitíf nem küld-
gv otl étaJ.' Ki isiulv ( ivu!a os : crc m - 1
honvédeket ( lycrgyoK ilgy esi. -1 A bt lügv m in is z te r  in li-zk ed é-

Aki tud valamit a terhiek tartózko
dási helyéről, kérjük, közölje a hozzá
tartozókkal. \ agy szerkesztőségünkkel.

Mon véd üzenet
Szrélecz Sándor tiz. I. b. j>. A -12 

l zenetet küld a harcmezéről, szülei
nek, húgának, nagyszüleinek, rokonai
nak. ismerőseinek, az ónk. tűzoltó 
egyletnek és a sáli tanító úrnak Makári 
Aladárnak. Jól van. levelet sűrűbben 
vár

Férfi kerékpárt
használt, jó állapotban levőt, n.rgw 

rések. Muraszombat, Kossuth l.njt

sere a ••-.-.g\ mm.sztérium köteléké 
ben megumku;! a menekültugyi osz
tály a trte* ek-.ltek ügyeinek egységes 
intézésére

Spanv olors/.ágban cukrot állíta
nak e.o lengett algából. egv spanyol 
tudós ( Ijátasa szerint. Kz a tengeri 
moszat többek kozott jodot os alko
holt is tartalmaz.

Aláírtak a bolgár fegyverszü
neti szerződést. Mint a moszkvai 
rádió jelent,, egyrészről a Szovjet-unió. 
Nngybritanr. a és az Egyesült Államok, 
másrészről Bulgária között folyt fegy
verszüneti tárgyalások október 2!S-án 
a fegy verszüneti szerződés aláírásá
val befejeződtek

s z é p e t  es  

kem ény***,
| scivnnvitásra valót, naivban <\s kicsinybon 
I ol. so áron kaphat Vli l SEV' H R ISZTÓ  bo - 
j '-;ar kos/tes/ncl Muraszombat. Mikoi& 

Sándor utca

A szovjet katonai hatóságok
nem engedték meg az angol és ame
rikai szakértőknek a romániai kőoiai- 
v,dókén lévő olajforrások ésraffineriák 
állapotának megvizsgálását. Még azok
hoz a kőoiajíelepoknez sem engedték. 
oKel oda. amelyek azelőtt angol vagy 
amerikai tulajdonban voltak — jelenti 
az I nited Press.

Meg mindig rejtély fedi az 
olasz fegyverszüneti feltételeket, 
l.issnboribol jelentik: W ashingtoni je
lentés szerint Stettinius helyettes kih
agy . iiasili-i kijelentette, hogy még 
nem jóit el az. ideje fi Szövetségesek 
alta Olaszországnak adott fegyver- 
szundi leltéteiek n vil vánosságrahozá- 
sanak. mivel ez. katonai kérdés. A 
végleges békeszerződést — mondta 

csak a békeértekezleten állapitiás, 
maid meg

l .gyesült Államokban szeptem 
bet hónapban 39i) sztrájk volt, ame
lyekben léc, ezer munkás vett részt.

Romániából menekült román 
százados vallomásában megdöbbente 
eseteket mond ej u szovjet katonás, 
kegyetlenkedéseiről: a sebesülteket
agyonlőtték ágyaikon, egy faluban 
pedig a templomba lovagoltak és el
pusztították annak egész berendezése!.

M* m a ra d  m e g  a z s id ó k  
K ív é t e la z e t t s é g é b ö l  T

\ belügyminisztériumi rendelet a 
kivételezett zsidók közül a hadi ér
demek alapján csak azoknak a zsi
dóknak kivételezettségét hagyja egye
lőre érintetlenül, akiknek arany, vagy 
két nagy ezüst vitézségi érmük, vagy 
\ askotona-rendjük van továbbá a 
/ - százalékos hadirokkantukét vala
mint a jelenlegi háború hadiözvegyeiét 
és hadiarvaiét

A zsidók részére adott kormányzói 
mentesítéseket a belügyminiszter 1911. 
november l;>-ig felülvizsgálja s a fe
lülvizsgálat eredményéhez képest a 
mentesítést vagy megerősíti vagy ha
lak talanitja és erről az érdekelteket 
értesíti

Pályázati hirdetmény
-g.-k:

: : . r
\.

m u  n n r s z o m b u ü a i  körjegyzö-  
■!! i -  le m o n d á s  folytán ineg- 
’ieki  ol lósokra pá lyázatot  hir-

, .r. o d o i i i m  ,i tiü ( )0 (I/192*>. B. M.
m " m r i r t u r :  mcgallapított  illftmcny.

i elhívom m in da z ok a t,  a ki k  fonti állások vala
melyiket elnyerni  óhajt juk. hogy képesítésüket, 

ol kui muzlat i tsukal .  erkölcsi és politikai 
magatartásukat  ig azold b i z o n y Hiányokkal, vala
min:  ,i/ Ülőd. |\ . |. <■ 5,$>-a értelmében meg- 
k o . int keresztény származásukat igazoló ok
m á n y o k k a l  telszerell kérvényüket, hozzám t.

i n o v e m b e r hó 40-án deli 12 óráig nyújtsák 
tv Az elkésve érkezett pályázati kérelmeket 
figyelembe nem veszem. Az alkalmaztatás [el
fogadás utján fog történni.

Muraszombat. 1944 október 25.
Dr. OLAJOS JÓZSEF s. k. 

főszolgabíró.
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Niscse ne oprávla tak velke duzsnoszti, 
kak szoldák vöni na fronti

Niscse naj ne guesi od káksi áldo- 
vov, esi mogoucse zdaj vecs more 
delati, ali pa vecs doprineszti. Náj- 
véksi áldov doprineszé szoldák na 
fronti, ki szvojo krv i zsivlenye aldü- 
je za domovino, naj tá ne prejde — 
je ravo Szász Lajos trstvent minisz
ter ob priliki prevzétja szvoje duzs- 
noszti. 1 zaisztino: niscse nemre pra
viti za áldov. esi sto domá v mirov- 
scs ni zsivé i po mogoucsnoszti malo 
vecs dela more oprávlati, pouleg tó
ga pa pod mirnov sztrejov rávno íak 
dobro sze nyerni godi. kak da bi ni- 
kaj sze nej godilo po szvejti. Touzsifi 
i cukati nema nisese pravice v tom 
országi i esi sesé sto pokázati kákse 
ra voule, potom naj zupré iampe i pro- 
s/i naj vecs dela. Ne opravimo telko 

a i nej szmo tak vörni szvojemi

deli, slero bi szpodobno bilou našim 
honvédem. ki sze prouti velkim se
regom neprijátelov bojnajo i z nev- 
trüdlivosztjov bijejo za vszáki faláj- 
esek zemlé. V tom dugoványi cejle 
serege vitézov vidimo, ki z nájvék- 
sov vörnoszljov vküpdrzsijo i ne 
opešajo v szvojem teskom pozványi. 
Za obsztoj nász vszej i za obsztoj 
našega országa sze ide zdaj i v lom 
isztinszkom sorsi nemremo szarno 
szvoje interesze glédati i sze neszmi- 
mo navoulivati, da szmo obtrüdili, ár 
obtrüdjenoszt na fronti pomeni 
szmrt. Iá  národna szmrl je tak groz
na. da nász nájvéksi sztráj obide. Ka 
mi éti domá doprineszémo. tou je nej 
áldov. tou je senk országa, potom 
steroga sze nam szamo pobougsa 
nas sors.

Kákse kastige pridejo pod statárium ?
.álevszko vogrszko miniszfersztvo 
ouleg dozdajsnyi kastig esese dríí-

kastige vpelaio pred statárium. V 
. om szó dozdaj naszledüvajou- 
kaslige prišle pod statárium :
.-•zi je dtűgoga imánye oszvojo.

; ]<' posziliscséo odtüjiti kakso blá- 
. drűgo vrejdnoszt.
■ szmrtno rano koga. 

jc zbantüvao komi lászlne pravice, 
■o zbantüvao obiászt ali lé cseszt-

• szoidacsko obiászt vöznoro. 
jc szoidacsko] oblászti kákse kri- 
naprávo v blági ali drugi reesáj. 
n zsivezs národa. ali káksekoli 

c - reesí za szoldaesijo szkrivao. 
je zsivezs národa püszto szkva- 

a!i ga na káksokoli formo vnieso. 
je zatájo szvojo plemen ali vöro. 
sze je komi jjrtio. 

drágoeso delao.
’c je té gori imenüvane kastige 
•ovolno seséo doprineszti.
:n tej kastig esese pridejo pod 

iium naszledüvajoucse kastige: 
csali voditelsztvo országa, ne- 

- je országi i hujszka lűdi.
: koga bűje ali szamovolno vmori 
idne.
' uzsiga i pojrlávo povzrouesi.

! zselezniske streke. teleíonszke 
-.cktricsne drodc poskodüje. 
sze oblásztvam z orozsjom prouti
avla.

v i sze prouli orszaeskomi i civilno-

mi rédi proliví,
ki szí ekszplozivne reesí szprávi. 

noszi ali szkriva.
ki rádió brez notripriglasenyá po- 

szltisa. ali pa odájno posztájo má.
ki szoldacske rendeleti- vözospila. 

káksokoli delo szamovolno zapüszfi. 
ali pa nerédno oprávla na nvega za- 
vüpano delo,

ki káksokoli szoidacsko vrejdnoszt 
vnicsáva ali zaprávla.

ki szoldacske rendeleté ne szpos- 
tijje. szoldaeskim voditelom sze pro
livá i esi lé napáda.

ki szoldacske pakete gorivtrgne ali 
pa je vkrádne i ki szlüzsbene reesí 
szí priiászti ali pa vöznorí.

ki zaesasza zakmicsenyá alt riadó
ja koga napádne ali kaj vkrádne, 

i konesno. ki za csasza riadója vö- 
ponuea priliko za krajenyé. pouleg 
toga pa szlüzsbo oprávla. Rávno tak 
tüdi pod statárium pride tiszti, ki po- 
begnyence i izseljence na káksokoli 
formo znori ali obkrádne.

Statárium je vöpovejdani tüdi za 
zseleznicsarszke szlüzsbenee i tou : 

ki szoldasko szlüzsbo vözospila i 
koga vöznori. ali kákso drűgo pesz- 
tvijo naprávi.

ki szvojo szlüzsbo zapüsztí, 
ki tákso delo naprávi. z sterim ne- 

szjjoszoben posztáne za szoidacsko 
szlüzsbo.

Té rendelet je z okloubrom 19-im 
sztoupo v valávnoszt

notrivdrejtje v mousztobráne kre
Schelde.

Taljanszki front
\ Szrejdnyoj Itáliji szó bili napádi 

5 amerikanszke armáde vszigdár mo- 
j csnejsi i mocsnejsi. ali odloucsni prouli 
napádi szó je z ménsi notrivdrejti
mejsz zn.ouva vöporínoli: nemške
trüpe szó nazájvzéle tüdi eden vá- 
zsen brejg. Y  podroucsji Vergate szó 
razbili vszaksi nepriátelszki napád. 
Tüdi szeverno od Loianote szó sze 

| poneszreesili vszi amerikanszki na- 
; padi.

Yzhoudni front
Na fronti v Alföldi sze je sztánye 

, nej doszta szpremejnilo. V' szeverno- 
vzhoudnom Erdélyi szó sze nemške 

j i vogrszke trüpe dale povlacsüvale. 
I Okouli Debrecena je tekla velka pán- 
I eélszka bitka. Vöidoucs z Szolnoka, 
’ je eden nemški tankovszki sereg 
: do konca doprineszo edno uszpejsno 
i gordjánye : notri je vdro doTurkeva, 
Mezőtura i do Kisújszállása. Vogrszke 
i nemške moesí szó ob sztráni na- 

! padnole nejrriátela. vniesile edno 
románszko pesácsko divízió i dvej 
ruszuszki sztrelszkivi diviziji. Vecs 
neprijáfelszki triip je zaokrouzseni. 
Té velkoga poména napád isztinszko 
ogrozsüje szovjetszko bojno vodsztvo 
na jrodroucsji Debrecena.

\ ciki boji szó bili tüdi na fronti 
kre Pisze. Tü je eden tao szolda- 
esije od vogrszke divizieobraesunalo 
z ednim neprijátelszkirrl mousztobrá- 
nom na tom kráji Tisze. F’ri tom na
pádi je prišlo v nase roké vnougo 
skéri i sztrelíva. kak tüdi doszta 
zgráblencov.

Na vzhoudnom szrejdnyom íronli, 
celou juzsno od Varsave. zaednouk 
nega niksi bojov.

Na podroucsji vzhoudne Pruszije 
szó tekli velki i ogoreseni boji. Tü 
szó szovjeti vrgli v boj ogromne mo- 
esi. steie szó nemei nazádnye zadr- 

v nisterni mejsztaj cilou nazáj

Zakaj
bi sze nam trbelo poyűbiti ali v dvoj- 
noszt szpadnoti, pokecs je  v naši 
csontaj mozgé, v naši zšilaj krv,
pokecs je lejko Boug vu nébi naša 
vijpazen. pokecs lejko v naši rokdj 
obrácsamo orozsjé i sztiszkávamo 
mécs? ' (Zrínyi.)

Dr. báró Kemény Gábor, nas zvü-
nejsnvi miniszter je po rádiji guesao 
tisztim vougram, ki prebivajo zvün 

\ naši granie. Mi, Hungaristi, je pravo 
med drügim, drzsimo v iméni národa 
za nravsztveno duzsnoszt, da po bojni 
plánszko pomoremo vszém nasim 
bratom, ki szó raztepeni po zvünszki 

! országai i szlém dámo zadoscsejnye 
za vsze tiszte greje, stere szó napra
vili z nami i z našimi oesáki tedáj- 
snyi voditeli. Ne szpozábimo sze z 
vász. Známo. gdetá szte i racsuna- 
mo na vász. da vász po bojni vsze 
domou szprávimo i vám preszkrbímo 
tákse szlüzsbe. kakse szte meli v füjini.

V amerikanszki bojnszki podjet- 
jaj sze je od zacsétka bojne szmrtno 
poneszrecsilo dválrészeti jezero de- 
lavcov. 219 jezero nevarno ranilo. 
I miljonc 500 jezero pa je pousztalo 
neszposzobni za delo.

Maršala Badoglia i bivsoga taljan- 
szkoga naszledníka trónusa imé sztoji 
med prvimi na tisztom zapiszniki, 
steroga je négus dao prejk angolszá
szain i v sterom szó iména vlog tal- 
janszki krivcov bojne.

Nad Svéd8zkim országom je v 
preminoucsem kčdni doj szpadno 
eden stirimotorni amerikanszki íutár- 
europlán. Poutniki. szarni amerikan
szki oficejri. szo vszi mrtvi.

Od kédnadokédna
. -doucs na bojnszke dogoudke 

; tc ciinoucsoga kédna. lejko ugotovi
mo cia szo bili angolszászki i szovjet- 
őzkt napádi, ka bi doszégnoli szvoje 
j ile. na vszej frontaj jáko moesni. 
F véksov szílov teesé bojna kak na 
'zhecdi. tak na zapadi i na jugi. 
/. dogoudkov na tej frontaj pa tudi 
lou lejko dozsenémo. ka branilci trdo 
sztoji jo na szvoji mejsztaj.

Jako vázsnoga poména je poszta- 
vitev nemške sturm-organizácie. Tou 
lelke znamenüje. ka sze moues cej- 
loga ceimskoga národa vrzse \ boj 
za obrambo domovine. V vsztajenyi 
1 ejlega lüdsztva je prišla do izráza 
velka vola do trdi bojov.

/apovednik nemške bojne moucsi 
na podroucsji vogrszkoga országa je 
hriessner vezérezredes, zapovednik 
juzsno-vzhoudnoga fronta, hriessner 
v ezérezredes je bio glávni preglednik 
za vzgojitev nemške szoldacsije.

Nájvéksi boji szo bili na Alföldi, 
v \ zhoudni Prusziji i okouli Aachena.

naszproulnik niti z zv unrédno velki- 
mi krvavimi áldovami nej mogo nindri 
jrredrejti fronta.

/apadni front
Na zapádnom fronti sze je sztánye 

nej doszta szpremejnilo. Velke bitke 
szo bile cejli keden okouli Aachena. 
steroga amerikanci imenüjejo za .nem
ški Verdun". Nemci szo vszakso hi- 
zso v várasi napravili za fesztung i 
ga odlouesno branili. Amerikanci szo 
probali. ka«bi vzhoudno od várasa 
pretrgnoli glavno nemško obrambno 
linijo. Nasztanole szo grozne bitke, 
v sleri szo amerikanee nazájzbili.

Drűgo szredisese zapádni bojov 
je bilou okouli Sehelde-zliva. Okouli 
Breszkensza szo sze nemei nazájpo- 
tégnoli. Sztém sze je bojni polozsáj 
záto nikaj nej szpremejno, ár je ne- 
prijátel tü vszeedno osztao prekínye- 
ni i sze nyerni je poneszrecsilo tudi 
tou nakanejnye. ka bi notrivzéo Ant
werpen vázsen prísztan i prerézao 
prouti Valcherni peiajoucso szüho- 
zemno pout od pozadíne. Po keden- 
szko dúgi nepretrgnyeni bitkaji szo

porínoli. Tou je bio v glávnom usz- 
peh nemške skéri.

Hitlerov zasztoupnik na Kom- 
melovom szprévodi je bio Kundstádt 
vezértábornagy, kak gláven zapoved
nik zapádnoga fronta. V szpomin- 
szkom govori je pravo, ka je Szkrb- 
nosziteo v liszlom hipi odtrgno Rom- 
rnela. gda sze je boj priblizsüvao zse 
k vrijki. V  nyegovoj oszébi ,sze je 
taksa velka szoldaska oszéba odsze- 
lila. kakse jioedini národi li narejci 
májo.

Alexander, prvi lord anglejske po- 
morszke kancalaje je pravo, ka je 
esese nej konec boji prouti nemškim 
podmornicam, stere szo szc na nis
terni glavnejsi krájaj znouva po
kazale.

Berlinszke novine szo dále na 
szvéklo edne fájté nouvo skér. Od 
dalecs ravnani Góliát zváni nemški 
tank je doubo brata. Znák má B. 4. 
Dokecs v Góliát tanki niscse ne szedi 
i ga od dalecs ravnajo, more B. 4. 
tank eden cslovik ravnati do blizsine 
cila. odkec potom brezi cslovöka na- 
dalűje pout. Tou nouvo skér nücajo 
nájbole prouti ménsim fesztungam. 
Lse je priso do szvojega cila. z sze- 
bov prineseno zsmetno akno dojdene. 
szám tank pa sze pod mesterszkov 
meglouv szkríje i nazájpovrné k nem
škim linijam.

Dvajsztijezero spanyolszki partizó- 
nov je presztoupilo Pireneje i sztojijo 
v boji z spanyolszkov národnov szol- 
dacsijov.

Nemški püspeeje szo dáli gori- 
esteti po cerkváj poszlánico, v steroj 
sze loutijo od zdajsnyoga bojnszkoga 
sztánya. V poszlanici sze szpomí- 
najo na pápovo, prouti bolsevizmusi 
vödáno encikliko i na opomínanya, 
stera opomínajo vernike na velko 
bolsevisko nevamoszt.

Nájnovejse z frontov:
V Debrecenszkoj bitki je szovjet- 

szka bojna moucs pretrpejla velki 
póráz. V trej kédnaj je neprijátel tü 
zgűbo 12.ÍXX) mrtvi. 6600 zgráblencov, 
793 tankov. 2000 stükov. zvünrédno 
doszta pűks i drügoga bojnoga ma
tériáié. — Preprejcsilo sze je vszáko 
ruszko nakanejnye. ka bi zaokrouzsili 
na juzsno-vzhoudnom kráji našega 
országa sze bojnajoucso vogrszko i 
nemško szoldaesijo. — V  Hollandiji 
sze je bojna na podroucsji Hertogen- 
boscha pooszlrila v qpromno bitko. — 
Velke zrácsne bitke nad krajinami 
traneu8ko-nemske granice. — Na sze- 
vernom táli vzhoudnoga fronta dale 
teesé ogromna bojna.

N A T C O S Z
lehrrautófuvarozá* VOGLER ERNŐ, Mura
szombat. - Fuvarvállalás: Matroaz sxállitmá-
nyozási iroda. Muraszombat, Lendva-u. 23. 
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Krittd flIAszi
—  Cerkveni glászi. Kovács Sándor 

nas püspek szo i menü vali za erdély- 
szke izszeljence Csiby Károlya duhov
nika. kak nyihovoga dühovnoga ősz- 
krbitela za okoulico Muraszombat. V 
Dolány okroglino szo pa imenüvali 
Lázár Alberta erdélyszkoga plébáno
sa za dühovnoga oszkrbitela izszel-

Sncov. —  Korén János provizora v 
I  urahelyi szo püspek imenUvali za 

plébánosa i dühovnoga voditela. Na
dele szo püspek nasztavili kaplanijo 
v Adorjánfalvi. stere voditeo je Sosta- 
réc Alajos verevucsiteo. ♦

—- Ne raznásajmo lazsnive recsi. 
Notrásnyo miniszfersztvo je vödálo 
őszire rendelete prouti vszém, ki rez
si rjá vajo lazsnive i propagandne re- 
esi. Pouleg rendeleta bodo razsirje- 
valci neisztinszki glászov z szmrtjouv 
kastigani.

— Narédbe zatemnitve sze naj 
vszáki szigumo drzsi, ár de sze ovak 
prouti vszém táksim osztro posztopeüo.
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V  b o jn szk o m  vihéri
Bonjszki vihérje divjajo na poszve- 

csenoj vogrszkoj zemli. Ponovno sze 
pretácse na főj zemli krv. sfere öro- 
csino szó med groznimi vihérami z 
velkov bafrivnosztjov vszigdár bránili 
i obranili nasi ocsácje. Na denésnye 
boje, ki fecséjo v csiszti vogrszki va
rasa j i gda na té várase képié jo bom
be, sze je vrejdno malo nazáj szpoum- 
niti i pred szébe posztavifi fiszfa trp- 
lenya, sfere mi szamo potom novin 
csütimo. Zmiszlimo szi szám « nazáj 
na tiszte dnéve, gda szmo potom no
vin esteli, da je té ali tiszti europszki 
váras bio bombardejrani i da od to
ga Dombardejranya vnougo his sze 
je szporüsilo i doszta szmrtni áldovov 
pousztalo. Zsivoucse lüdsztvo je vsze 
té grozovitoszti z brez vszaksega mr- 
güvanya présztalo. Z presztrasenoszt- 
jov szó szi lüdjé pogucsávali, ka bi 
bilou té, esi bi nase várase i veszni- 
ce rüsile bombe? Maloverni i hüdob- 
nyácje szó racsunali, da po tej krájaj 
vövdári nezadovolnoszt. 1 gda sze 
po vogrszki krájaj zacsnolo bombar- 
deranye, szó lejko vidli tej szlabo- 
mislécsi lüdjé, da lüdsztvo je na meszti 
osztalo, brez vszákoga zdvojüvanya. 
V  Bogé szó sze zavüpali i moesnim 
dühöm szó szprijali tiszto. ka sze je

zgoudilo. 1 tou je nej moglo nacsi 
bidti, kak je bilou. Vej sze je vogrszki 
národ zsé dévno návcso. ka nas ze- 
melszki sors je trplenye i borba. Je- 
zerolejt sze zsé borimo za szvojo do
movino, za szvojo zemlo. za vezdajs- 
nyoszt i za bodoucsnoszt.

Vogrszki národ tüdi dnesz dobro 
zná, ka zselej od nyega jezerolejtna 
preminouesnoszt. Zná. ka z rozsjom 
v rokaj more brániti szvoj obsztanek. 
ár ki brez rozsja csáka szvoje vni- 
csenye, tiszti vöprejde z zgodovin- 
szkoga valovjá. Ki ne bráni z orozsjom 
szvoje postenyé. szvoje ideje, tiszti ne 
doszégne tiszto, ka szó nasi brotrivni 
ocsácje z Bogé pomocsjouv doszégnoli.

Zdaj, gda sze szovrázsna bojna z 
szvojim ognyom i plaménom prouti 
szrei našega országa blizsa. vogrszki 
národ zagvüsno pokázse. da moucs 
i batrivnoszt sze nyerni je od nikoga 
nej trbelo navesiti. Vogrszki ország 
je v Kuropi nájsztarejsi ország, ki szi 
je tü posztavo domovino i vpelao kul
turo. Zdaj. v odlorsilnoj vöri pred 
eejlim szvejtom szvedousztvo dá od 
toga. esi zná trdo sztáti. esi zná pravi 
\ ogrin obsztáti, kak je tou bio i kak 
SZÓ tou ousztali ny égövi o sáejf do 
zádnyega zdihlája.

Razrezao je  ocso i potom 
té falájcske szpakivao 

v eden paket
Zsandárje i detektivje v Péceli szó 

groznomi csinejnyi prišli na szlejd. 
Oktoubra 27-ga popoldnévi szó na 
zseleznici kalauzje med vecsimi pa- 
ketami opazili, da eden paket jáko 
krvavi i z paketa sze je vidla cslo- 
veska nouga, záto szo pouzvali zsan- 
dáre i detektive, naj cejlo delo preis- 
esejo. Nájprvle szo zvedávali na zse
léznie!, ka sto je paket gor dao. Na 
zseleznici sziüzsbeni piszács je po- 
vedao. da je paket prineszao eden 
20 lejtni decsko. ki nyerni je dao es- 
ese 10 pengőjov tringleta. Potom szo 
zsandárje i detektivje sli na dom. ko
mi je paket gori bio dáni. Bio je tou 
Cselko Ferenc akademik. Pri vöposz- 
lüsanyi sze je pa malo csüdno opo- 
násao. záto szo ga gnali na zselezni- 
co gdč ga je piszács szpozno za laszt- 
nika paketa. Natou je decsko ovado. 
da je v tom paketi nvegov oesa. z 
starim sz a ie poszvado i steroga je

7 a I | A  lejpo i trdo za kvasziti sze 
dobi na móló i velko po 

niszikoj cejni pri MITSEV HRISZTOJI bol. 
ifárszkom kertejszi v Muraszombati, M iko- 

la Sándor vitici.

bujo, potom tejlo vküpzrezao na ?a- 
lájcske. glávo je djao v aktovko i v 
Duno vrgao, öve drüge falájcske pa 
je v eden paket szpakivao i na szvoj 
átre.sz gor dao v szouszidno vész. gdé 
bi on paket zsé esakao i bi tarr. tej
lo esese bole vküpzrezao i tam po- 
kopao. Sziná szo vesaszi mocsno zvé- 
zali i ga prejk dáli szodiscsi. Zagvüs
no pride pred statárium, gdé dob: za- 
szlüzseno kastigo tou je szmrt

Hulló almát és mindennemű gyümölcsöt
minden mennyiségben átvesz

B A K K Á S Z  T. cég
ML R A S Z Ó M B A ! ,  L E N D V A  u. L
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KUpim  m oskí bicifcl
■* s/iítri i \ d o b r o m  s/tűni.  Po/ '  
u m s / n m b a ti .  Ko ssu th La jos  vili

i H Á V A U T  A U T Ó B U S Z  M E N E T R E N D  oktober ;>

\ \SAKNAI* F.S I NM .PNAP AZ OSSZKS FORGALOM SZÜNETEL

Szakolejrati moremo 
dati delavsztvo

Kmetijszki miniszter je vödao ren
delet, po sterom sze more vszáki de
lavec, tüdi szezonszki, hlápec i szlu- 
zsecska dekla szakolejrati prouti ne- 
szrecsi. Goripozávamo vsze laszlnike. 
ki májo káksegakoli delavca v szlüzs- 
bicnaj ga kémprvlé notrizglászijo prou
ti neszrecsi, ár sze zná zgoditi, da 
do zavolo nepriglasenvá morsno kas- 
fjgani i do mogli delavca z poszeb- 
nim strofom za nazáj priglásziti.

Bújta ga je  ekszplozija
V  Zalaszánti pouleg Zalaegersze- 

ga je eden 18 lejtni decsko szmrt vzeo 
gori zavolo szvoje lehkomislenoszti. 
Vecs decskov je na pouli najslo eden 
máli falájcsek zseleza, steroga szo 
piobali srajfati, natou pa kucsti od 
zemlé. Ár sze je pa zselezo nikak nej 
dalou odprejti, szo napravili ogen i 
zselezo notrivrgli. Ogen je zsé szkom 
dojzgoro. na steró szta scsela Csizma
dia Lajos i Horváth József esrse nalo- 
zsiti na ogen. Med tem je pa zselezo 
ekszplodejralo i falájeski szo na meszti 
vmourili Csizmadio. Horváth je pa 
doubo tak mocsne poškodbe, da szo 
ga mogli szpraviti v spitao Zselezo 
szo neprijátelszki eroplóni vrgli doj. 
stero je potom zavolo nebougavnoszti 
oblászti. mládo cslovesko zsivlenye 
szpraviio v szmrt.

Szmrtna dráma ednoga 
liibosziimnoga mozsá

Preminoucsi esetrtek sze je krvava 
famiiijszka dráma zgoudila v Buda
pesti. V  ednom dvoriscsi szia sze 
mouzs i zsena jáko kregala, stero szo 
poszlüsali tüdi mimoidoucsi lüdjé. Med 
kreganyom je zsena stejla vujti. ali 
mouzs je pétkrát za nyouv sztrelo. od 
steroga je zsena vküpszpádnola. Lüdjé. 
ki szo odzvüna poszlüsali tou slüka- 
nye, szo vcsaszi glászili zsandárom, 
ki szo podivjanoga mozsá escse v 
dvoriscsi zgrabili i ki nyim je revolver 
prejkdao. Zsena je od sztreiov na- 
meszti mrla. Mouzs je pri vöposzlü- 
sanyi povedao. da sze zové Lenárd 
Ferenc -40 lejtni kresmár. zsena pa 
Danilov Valéria, ki je 27 lejt sztara.

Povedao je esrse. da je zsena druge 
moške rada mejla. zavolo steroga szta 
sze vecskrát szposzvadii«:. Ar jo je 
on jako rad me« i tak bio na nyou 
inalo luboszümen. n> p  j.- w-skrát 
odpüszto nyém grej 1 .a : zsé
scseo razpitati od nyé. ali ona gaje 
proszila naj tou na ves;* /da: ,-zta 
sze pá zaesnola szúr :vnti ara je 
zavolo krivde scsejia \ j^k
sztrelao za nyouv .

Nájvisisa cejna s zircije no j 
dívj ácsiul

Kormánybiztos za rejne y  dolou- 
cso nájvisiso cejno za sztreljeno ;!i\- 
jácsino. po steroj cejni lojko v s/.i j.igr; 
odájo s/.treljene divjácsim- pri s/vo;i 
drüstvaj. ( ejne szo nasziedavajoucse 
eden kg. zavea 2.Dl) 1’ kg színe • !M.
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Mária je szédejla pri okni i szc Ioni i Maria szta óba szlal r pri dón ovin a '"
globoko zamíszlila Na vszeedno \ e- 

1 szólom obrázi nvoj je ie/.sala szenca 
negviisnoszti. szenca tiemirovscsine 
Prsza szo sze nvoj namali odihávaie 
i je z nyi [>riso v ecskrát globki zdüh- 
láj. I teda. gda je csula szvojo laszt- 

1 no szapo. sze je v.sznkolart zadrez- 
nola. Povejszila je szvoje ö c s i .  gla
va sze nvoj je pa nagnola globoko 
na prszi. Pa szamo za nikelko hipov. 
Potom jo je [>alik zdignola i glédala 
szkouz okno. pod storim je szamej- 
vao bezonovee i szenvala od jiriha- 
jajourse zime

Z tč szenve jo je zbudilo zmerno 
klunekanve po dveraj. Szlobodno 1 

je komaj vopovejdala.
V tom hipi je zse tüdi sztoupo 

Toni. Rouka. z sterov je drzso klüko. 
nyerni je osztála kak trda i sze nej 
moga genoti z meszta vszeteesasz.

bitje szrc Z pogledom szo sze vecs
krát szreesali. pa szamo za hip. Po 
tom szia palik gleda szkouz okno. 
Na sztouli. na sterom szo bile raz
metane solszke knige. ji' tiktakala 
v o ra Szrobrno csiszti gl<i*z szi - je lo- 
vio (>od sztropom i |)od csipkami. ki 
szo viszeli (H) okni

\ larnojcetkvi jr vora vd.uila edno 
foni i Maria szta szo oba naednouk 
zdrznila Poglednola szta sze i sze 
vrouese obinola. Za pou vore de Toni 
mogo oditi k szoldákom.

Toni szi je vszeo na sztolec pri 
sztouii. glava sze nyerni je nagnila 
na prszi Nej je vers zdrzso Miszeo. 
ka je voni jeszčn. on jra more oditi 
v dalésnye kraje, nvemi je vzela 
zádnye mocsí. Nájráj bi sze zajoukao. 
ali vszeedno sze je premagan i sze

..foni' - je zašepetala pougiá- 
szno Mária „i nájni május'?" Ti- 
bocsa.. ..i nájni május/' Zdaj je 
loniji zagorejla lübézen. .stero je de 
zdaj zakrívao i jo szám szobi taju 
Po tejli je zaesűto nouvo moucs 
Szvojo nájdragso szi je tak sztiszn 
na szreé. da je zacsüto vszáko b tje 
nyénoga szreá. Nej je vecs obvűpá 
vao. esi gli sze je csasz lőcs tvo 
vszigdár bole i bole pribliasávao 
I nájni május. Mária, t idi pride. \ őri 
mi ' Pride lejpi i velki. mogoucse ju
lija. mogoucse auguszta. ali kelko 
kesznej. telko de lepsi. telko veli- 
■ sasztnejsi. I teda. Mária, bős ti za 
vszigdár moja. szamo moja za vsze 
vörsne rsasze."

- ..Ali je tou isztina. Toni?"
Meszto odgovora jo je k szebi 

sztiszno i vroucse küsno.
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S E M Z E T V E Z E T Ő N K
rnrnár Szálasi Ferenc, a nemzet szé
les népi rétegeit képviselő \gilaske- \ 
reszté.s Párt Hungarista Mozgalom \ 
rezére.

( tktóber lő.-én. amikor oly vég re- j 
;es elhatározásra akarták késztetni 1 
r emzetünket, mely ellenkezett ősi 
hagyományainkkal, nemzeti őnérze- '■ 
vünkkel és becsületünkkel, ő és mun
katársai mentették meg a helyzetet. ' 

A nemzet töretlen élniakarása diu- 
: ámaskodott.

Másnap vitéz nagybányai Horthy 
'Siklós lemondott kormányzói tiszté- 

megbízta Szálas: herencet. a
■ mzeti összefogás kormányának 

-egalakitásával és a kormányzói jog- 
r i ideiglenes gyakorlásával.

Szálasi Ferenc az orszáytanács 
..ő r  letett miniszterelnöki esküje után 
: vitette, hogy mindaddig, míg az 

szag területén háború dúl. a magyur
• : et ez u küzdelem akadályozza ab- 
c-:. hogy minden zavaró körülmény

-elvül és teljes egészében döntsön a 
, .-elsőbb vezetés kérdésében, hzért 
. - ’Jamíöi kérdés végleges rendezé- 
. e-vk elhalasztását indítványozta.

November f.-án Szállási Jenő 
nmszterelnökhelyettes és Budinszkg 
László dr. igazságügyminiszter tör
vény javaslat ál nagy lelkesedéssel lo
vagié el aképoiselöház siette magáévá 
-v. hanguiag a felsőház is. Xayy hord-
• , ::i törvény lépett így életbe, mely 
.'Ziilasi Ferencet Magyarország nem 
r, . vetőjévé nyilvánította s meyálla- 
, lotta. hogy a nemzetvezetőt a kor
mányzói jogkörben foglalt összes jo- 
a v megilletik, személye sérthetetlen

. cyant riyan büntetőjogi védelemben
■ 'Zésül, mint részesült a kormányzó, 

szálasi Ferenc kívánságára vette:.
törvénybe, hogy a nemzetvezetn 

.. k- mángjogi felelősségre in nnat<>
. - emzeti szuverénitás kizárólagos 
u ’éicményese: az országgyűlés áltat, 

-örvény biztosítékot nyűit az 
-•imtöi jogkörhöz tartózó ingok 

: alkotmányos gyakorlásáról.
L ' ’Winber 4.-én. szombaton délben 
• ázott el a királyi várpalota fehér 

trur a n g  termében Szálasi herén c nem- 
Iv• zetni esküje, a hordó; bársonyon 

n, ót. az arany sápadt tényében
.yi,<n;ó. nemzetet szimbolizáló Szent 

Ko-onu előtt, az országgyűlés két 
ház a külföldi képviselők díszbeti- 
y : vezetői e.s a meghívott, ünruv-

öltözött közönség jelenlétében 
p ■ tkesedése mellett.

í zzel a magyar nemzetiszoeialista 
■ garista Eszme végleg bevonult 

■ u.ggar történelembe.
I u.án soha súlyosabb illőkben nem 

Kvióill a .Nemzet élére tértin, mint a 
oka' szenvedett, de töretlenül ke 

meny. férfias és minden áldozatot 
códhiló Szálasi Ferenc, kinek esküje 
aluli az ország fővárosától délre folyó 
Páncélos csata ágyazásának tel-iei- 
m> rajló) hangja rezegtette mega disz- 
teri n hatalmas ablakait.

Segítse meg a Magyarok Istene 
Lii vízelvezetőnket nehéz munkájában, 
hogy nemzetünket egy tisziultabb és 
job‘ magyar élet felé vezethesse.

Szálasi Ferenc miniszterelnök 
letette a n e m z e t v e z e t ö i  esküt

Budapestről jelentik: Szálasi Ee-j 
renc miniszterelnök szombaton dél
ben a magyar országgyűlés két j 
házának együttes ülésén a királyi j 
várpalota fehér márványtermében! 
a Szentkorona előtt nemzetvezetői 
esküt tett. Az eskütétel alatt a ! 
Nemzetvezető mögött a kormanvzó- I 
tanács tagjai: Beregfy Karoly-hon
védelmi miniszter, ( sia Sándor dr. 
országgyűlési képviselő és Rajniss 
Ferenc dr. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter álltak.

Az eskü szövege:
9

Rmtfalti a izenélylgyl
kormánybiztos hatásköréről

A kormány rendeletet adott ki a 
közalkalmazósok és bármely magán
alkalmazás körében a személyi ügyek 
felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről. A  
kormány kormánybiztost nevez ki a 
közalkalmazások és közmegbízások, 
valamint a magánalkalmazások felül
vizsgálatára. .személyellenőrzésre és a

„En, Szálasi Ferenc nemzetveze- 
tö. esküszöm az élő Istenre, hogy 
Magyarországhoz hü leszek, tör
vényéit. régi, jó és helybenhagyott 
szokásait megtartom és másokkal is 
megtartatom, függetlenségét és terü
letét megvédem, nemzetvezetői . .
tisztemet az alkotmány értelmében szükséges személyi változások végre- 
a/ országgyűléssel egyetértésben a | hajtására. A  kormánybiztos el nevesé- 
felelős minisztérium altat gvakor- 80: Személyügyek Kormánybiztosa. A 
lom és mindent megteszek, amit az kormánybiztos megbízottjaként min- 
ors/ng javára és dicsőségére igaz- ^cn minisztériumnál pártmegbizott 
ságosan megtehetek. Isten engem működik közre.

A pártmegbizott a kormánybiztos
nak alárendelt, az illetékes miniszte
rek mellérendelt szerveként jár el. A

A .  . |  j . i  i  . pártmegbizott jogosult felülvizsgálni és
m a g y a r o r s z á g i  n a d í n G ly Z C t  ellenőrizni az illető minisztériumnál.

A Szovjet Tiszafüredre', -s attól] pontja még inkább a magyar-német azennekalárendelthivalaloknál.to- 
északra kisebb hidh.kb- ! :. ccdusokat 1 arcvona! balszárnyára helyeződött át. vafcbn koz- vagy magamtézményné . 
kezdeményezett, de , :.T .i keretet i ahol az elkövetkező napokban ahar-! » « ? ula n«  • társaságnál, vállalatnál, 
ezek sem leptek tul. Bar z-k a har- j cok hevessége valószínűleg fokozódik, 1 syarnál. uzem néhkoz-vagy magán- 
cok nagyobb arányúak, mint a Duna— , Szolnoktól északkeletre a bolsevis- 
l isza közén ofíenzivaro! itt sem le- 1 tók tiszamenti hidfőjükből nagy vesz
het beszélni j teségek árán tovább nyomultak előre, mcgoiznarosagm. «

J azonban magyar kötelékek és német ! k,-“ 8e» kilcaednek.a 
tartalékok felsorakoztak ellenük és 
megállították az előnyomulást. Tisza

úgy segéljt

Bl DAPESTTOI. DÉLKELETRE 
TERET NYERI- A NÉMET 

ELLENTÁMADÁS
Berlinből jelentik : Budapesttől dél

keletre. ahol a német csatarepülök 
ismét szétszórtak ellenséges pánrelos- 
kotelékeket. a német ellentámadás to
vábbra is teret nyert. \ asad nagy
község a harcok során áromszor 
cserélt gazdát, mig a német csapatok 
elkeseredett házról-házra folytatott 
harcokban véglegesen visszaverték 
a bolsevistákat a nag> községből.

Szolnoktól északra elretesz<’itek két 
betörést. A szovjet hadosztályok át
csoportosítása utár: a narcok súly-

alkalmazásban álló személyek alkal
mazásban és megbízatásában való 
megbizhatóságát. A rendelet rendel-
m m m m m m  „  ,vánp * szé-
madásra kötelezett vállalatokban a
vezető állások, valamint az igazga
tósági és felügyelőbizottsági tagságokdada és Tiszalök összpontosított tüzér- , .. ■ . o  . -#

Ségi tűz alatt állottak. Honvédcsapa- larsyaban korábban _k.bo-
toknnk sikerült e két bolsevista hid- I rsa,oH rende,et ha,alya 0,0 680 8Ze‘
főt benyomni. Az ezekben a harcok- mélvekre is.

bán elszenvedett bolsevista vesztesé
gek : körülbelül KUKK) fogoly. 675 
páncélos és rohamlöveg. 1183 tüzér
ségi löveg. 270 gránátvető, 775 gép- 
j)uska. 2117 mindenfajta jármű, vala
mint sok ellátási hadianyag és üzem
raktár és 13 megrakott vonat.

A keletszlovákiai határ mentén, va
lamint a Dukla-szorostól keletre visz- 
szautasitották a Szovjet helyi jellegű 
támadásait.

Nagy-London hetek óta a V. 
tüzében áll

2.

Berlinből jelentik: \ ivrit !öváros 
több hét óta a \ 1. és \ 1. tuzčb^n 
áll, egyidejűleg vagy váltakozva. F.z- 
által a Londonra irányított robbanó- j 
testek lényegesen erősebb hatást értek 
el. A brit kormány mindezideig el- ’ 
hallgatta népe előtt. hog> az úgyne
vezett szám vasbombákon kivul. ame- j 
Ivekkel közben mindenki megismer-| 
kedett. egy még nagyobb hatású, még 
átütőbb erejű és igy még v eszélye
sebb távolsági harci íegv v<-r került 
bevetésre: a V. 2.

A V 2. műszaki részleteiről — mond
ja tovább a jelentés — egyelőre ter- j 
mészetesen nem lehet közelebbit kö
zölni. Az angol jelentésekben több
ször kiemelik, hogy ezeket az uj rob
banótesteket a rendkívül erős óördü- 
|és előtt nem lehet hallani, sem más
képpen észrevenni, ellentétben a V. 
1-gyel. amelynek közeledését tudva
levőleg látni’ is lehet Sok jelentésben, 
amelyek a V. 2. hatásáról beszámol
nak. „megmagyarázhatatlan robbana-

nos igyekezetét fejt ki. hogy megaka
dályozza, hogy a V. 2. lövedékek 
robbanóhatásáról részletek kerüljenek 
nyilvánosságra és jelentések jussanak 
arról a külföldre.

KAt magyar zAszlóalJ hőstette 
Unt]vár környékén

Berlinből jelentik : Ungvár területén 
a szovjet jváncélosok gyors előretö
rése következtében egy magyar he
gyidandár két zászlóalját elvágták 
kötelékétől és ezek az ellenséges ál
lások mögé kerültek.

1 logy a íföiényben lévő ellenség 
támadását elkerüljék, sűrű erdős te
repre vonultak vissza és lassan a 
szovjet-főarrvonalak mögé küzdötték 
magukat előre. A  dandárukkal való 
rádió összeköttetés megteremtése 
után csak a kedvező éjszakát várták 
és egy üteggel együtt la bolsevista 
,onalakon keresztül átküzdölték ma

sok ró van szo. A brit kormány ki- gukat dandárukhoz.

Egymillió péngö értélül 
ékszert loptak al Szombatba* 
lyan agy maneklllt grófnőtől

Az ellenség által veszélyeztetett te
rületről Szombathelyre menekült Vá- 
rady Jkzsefné, született gróf Lányjusz 
Radjana. aki összecsomagolható in
góságait is magával hozta. November 
5-én érkezett meg a vasi székvárosba 
és egy jóismerős családnál, a Faludi 
Eerenc-utca 29. szám alatt szállott 
meg. Az előszobában helyezték el Vá- 
radyné pogyászait. majd a grófnő is 
ide tette le kézitáskáját. Amikor el 
akart távozni, vette észre, hogy a 
táska nincs sehol. Keresni kezdték 
mindenfelé, gondolván: majd csak 
előkerül, de sehol sem sikerüli meg
találni. Semmi kétség nem férkőzhe
tett hozzá, hogy a táskát ellopták. A  
tolvaj eddig ismeretlen módon hatolt 
be a lakásba. Az ellopott táska tar
talma hatalmas értéket képvisel, mert 
készpénzen kívül rengeteg családi ék
szert hozott magával Várady Józsefné, 
aki feljelentése során közölte a rend
őrséggel. hogy a nyomravezetőt ötezer 
pengő jutalomban részesíti.

ROOSéVélt U|ből
•x Egyesült Államok elnöké

Liszabonból jelentik: A  Newyork 
Times szerint Roosevelte! újból meg
választották az Egyesült Államok el
nökévé. A  demokrata párt választási 
központja ugyanilyen értelemben nyi
latkozott és Dewey hivatalosan elis
merte. hogy Roo8eveltet újból meg
választották. Rooseveltre összesen
23.076.000 szavazat. Deweyre pedig
20.100.000 szavazat esett.


