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Lesz erőnk, hogy felépítsük o Hungarista munkaállamot!
Kassai Ferenc propagandaminiszter nagy beszéde Szentgotthárdon
Karácsony másodnapján a Nyilas- 

keresztes Párt Hungarista Mozgalom 
Szentgotthárdi szervezete naggyülésén 
Kassai Ferenc propagandaminiszter 
nagy beszédet tartott, melyben többek 
között a következőket mondotta

Manapság az emberek között 
sáriin szakadnak tel a sóhajok és kér- 
d'/ik egymástól: mi lesz velünk /

Nem csodálkozhatunk e kérdé
sen. hiszen itt nálunk két éven ké
ri szlül egy rendszer mást sem tett. 
rrint a magyarságot tájékozatlanság
ban tartotta, mondván: dolgozzatok 
é: ne politizáljatok, mert ha kérde
zősködtök és problémáitok vannak, 
ah. kor hazaárulók, rendleltorgatók 
vagytok. Es ha mégis megtörtént, hogy 
v,-tlaki u magyarság sorskérdéseivel 
foglalkozott, akkor gondoskodtak ró
la. hogy a további lehetőségeket el
zárják előle, őt magát pedig lezá:ják. 
in ,gy a saját sorsa ' Hő! gonciolkod- 
h< ssék. Most látjuk csak igazán, hogy 
in -nnyire tájékozatlanok voltunk.

25 évnek minden rothadása itt 
ven előttünk. Minden hitványság most 
mutatkozik meg. kinn a írontokon és 
az ország belsejében, minden botrá
ny os felkészületlenség. Nagyon jól tud
juk és tudják a katonák is, hogy mi
lyen komolytalanság volt az egész 
vonalon, milyen rneg nem szervezett- 
só,’ . milyen felkészületlenség, mintha 
egy operettet játszottak volna Azt 
hitték játék az egész, amelyben ott 
hagyhatjuk a partnert ha nem tetszik 
és átmehetünk a másikhoz, tovább- 
jálszani. A gazdasági és politikai élet
ben a könnyelműségek végtelen so
rozatát láttuk. A dolgozo magyaiság 
cs rk azt érezte, hogy hiába szipolyoz- 
zák őt. munkájának értékeit nem tud
jál. felhasználni.

— Sokan felhozzák, hogy két év 
óta a harctéren csak visszavonulások 
vannak, tehát felesleges emberpazar- 
ió: a további ellenállás. Itt jegyezzük 
meg elsősorban, ez a háború teljesen 
más. mint az 191 1-es. Az a háború 
a íadseregek háborúja volt és asze
rint dőlt el, hogy mennyi hadsereget 
ve.tek le. mennyi területet foglaltak 
el. A mostani háború nemzetek és 
népek háborúja, világnézeti háború, 
amely nem aszerint dől el, hogy Bu
da testet elfogialják-e vagy sem 7 Mert 
ha Berlin vagy Budapest alatt har-

Messiások it. A nehézségek fognak 
minketacélossá kovácsolni. Fanatikus 
hősi életei teremtünk és ez lesz az 
alapja a holnap magyarságának. Le
hetünk bárhol, akkor is magyarok és 
nemzeti: zoeialisták maradunk és a 
nemzetiszocializmus magyar gyakor
latát a hungarizmust fogjuk vallani 

— Maradjunk egy ütt öntudattal és 
abban a fanatikus hitben, hogy élni 
fogunk és győzni fogunk Hiszen a 
nér íet nemzetiszocializmus, amely 
hosszú évtizedek óta állja a küzdel
met és ti éve háborút visel egy egész 
világ hihetetlen anyagi fölényével szem
ben. rendületlenül bízik győzelmében. 
Nem tudta megtörni az ellenség légi- 
lölénye. anyagi fölény e, sem az a kö
rülmény. hogy az egész világ ipara 
ellenfelei érdekében dolgozik úgy, 
hogy azt soha még bombatámadás 
sem éri. Miért nem tudja megtörni 7 
Mert az egész, népnek nagy hit

> tisztában van azzal, hogy küldetése 
van és ez predesztinálja arra, hogy 
ha mennyiségi fegyvereket állítanak 
szembe vele. akkor minőségi fegyve
reket adjon nemzetiszocialista kato
náknak a kezébe, akik ezzel a minő
ségi fegyverekkel csodákat tudnak 
művelni.

— F.bben a hitben kell lennünk ne
künk is. A németeket a két éyd visz- 
szavonulás nem tudta megtörni, hanem 
ütőképessé tette. Két évig visszavo
nultak. azonban ez alatt a két év alatt 
felkészültek arra. hogy ha egyszer 
meg fogják fújni a trombitákat, akkor 
előkerülnek azok az eszközök, ame
lyek az ellenséget meg fogják sem
misítem.

Minket is ez a nemzetiszocialis
ta hit hasson át. A jövő év a döntő 
ütközetek, a nagy nehézségek és vál
ságok éve lesz. Győzni fogunk és azo
kat a zászlókat, amelyeket kézben 
tartunk, felemeljük olyan magasra, 
hogy piros drapériával vonja be az 
eget és lesz itt egy boldog Hungarista

van, j Magyarország. 
OJ

Hitler újévi szózata
A német birodalom vezére Újévkor 

tartott rádióbeszédében rámutatott ar
ra, hogy az elmúlt év augusztusában 
egyik katasztrófa a másikai követte. 
Ha ennek ellenére mégis sikerült Né
metországnak. mint annyiszor, a sorsot 
jó irányba terelni, a mostani felemel
kedés után megvan minden remé
nyünk arra. hogy ebben a háborúban 
Németország sem fegyverrel, sem idő
vel le nem győzhető.

A háború legelején az ellenség bel
ső forradalmat jósolt a német biro
dalomban és nemcsak évenként, ha
nem évszakonként jelentette be biz
tos győzelmét saját népeinek. Az el
lenség minden jóslata Németország le
győzését illetőleg hamisnak bizonyult.

A vezér ezután az egyes kis-álla- 
mok árulásairól beszélt, ahol az áru
ló klikk a legnagyobb nyomorba, éhín
ségbe és veszedelembe sodorta saját 
országát. Ezzel szemben mi. —• mond
ta a Führer — el vagyunk szánva 
arra, hogy minden krízist újabb és 
újabb erőfeszitéssel megoldjunk. A 
háborút nem veszíthetjük el. azt meg 
kell s meg fogjuk nyerni. Hogy mi 
miért harcolunk, azt mindenki, tisztán 
látja, a német nép megmaradásáért, 

kultúránkért,hazánkért, kétezeréves
colnak is. ez nem jelenti a vesztett gyermekeinkért és utódainkért. F.llen- 
Há iorut, hiszen a nemzetiszocializmus ségeink népünket ki akarják irtani, 
lor.adalmi eszméje az emberek agya- A háború folyamán már meg is pró
ba és szivében él és élni fog addig, 
mi egyetlen nemzetiszocialista lesz
a 1 >ldön.

Ki kell tartanunk. Minket nem 
lehet legyőzni, mert minket nem az 
ale sonyrendüség, az alacsony ösztö
né!; vezetnek, mi mindazoknak a lő
rék vésőknek összegezői vagyunk, ame
lyek a dolgozó emberek vágyaiból te
vődnek össze. A hungarizmusban egye
sül iek azok a törekvések, amelyek a 
magyar életet szebbé teszik. Megszün
tetni vagyunk a szegénységnek és ki
ka icsolunk minden olyan tényezőt, 
amelyek a magyar életet nyomorították, 

larcolunk. keményen harcolunk

hálták ezt olyan eszközökkel, amilye
neket a civilizált emberiség még nem 
is ismert. Ha ezek a szenvedéssel 
teli idők egyszer elmúlnak, minden 
német határtalanul büszke lesz arra. 
hogy egy ilyen néphez tartozónak 
vailhatja magát. A nemzetiszocialista 
állam erejével és cselekvőképességé
vel néhány év alatt újból felépiti mind
azt. ami ma romokban hever.

A német nép mindenre felkészült. 
Minden rendű és rangú németek mil
liói. férfiakés asszonyok, fiúk. lányok 
és gyerekek ásót és csákányt ragad
tak ezer és ezer népi rohamzászlóalj 
alakult, új és új tüzér-hadtestek, sor- 
rozatvető- és rohamágyu-dandárok,és addig harcolunk, amig a német-j io*uivy.,~ . .... c

megvár sorsközösség ereje a Duna- valamint panceos » a  snrakoz- 
mrdencében a győzelmet ki nem vívja, ki a foldbo , va as P

- Kellett nekünk ez a megpróbál-! tak fel ujt.pusu repuogepekkelés 
tatás, mert mindig csodát vártunk és I mindenekelőtt a nemet hadiipar mun

kásái és munkásnői nyújtottak párat
lan teljesítményt. Amit ellenségeink 
elpusztítottak, azt emberfeletti szor
galommal és példátlan hősiességgel 
újra felépítettük s ez midaddig így fog 
történni, amíg ellenségeink próbálko
zása egy napon végetér.

Az új esztendőben is hűségesen és 
tántorithatatlanul teljesíteni fogjuk kö
telességeinket abban a sziklaszilárd 
hitben, hogy eljön az óra, amikor a 
győzelem végérvényesen azé lesz. aki 
a legméltóbb rá : a Nagynémet Biro
dalomé — fejezte be beszédét a Führer.

Felhívás
Felhívom azokat a hadirokkantakat, 

hadiárvákat. hadiözvegyeket és had- 
bavonult hozzátartozókat, akik a Né
metországba történő kitelepítésben 
részt akarnak venni, hogy január 5. 
illetve fi.-án i ,-ig bezárólag jelentkez
zenek adataik bemondása végett a 
muraszombati hadigondozó irodában.

Hadigondozú liszt.

— Megalakult az Orsz. Nemzet- 
védelmi Akadémia szombathelyi és 
Vasvármegyei tagozata Szombathe
lyen. Kassai Ferenc nemzetvédelmi
propaganda miniszter felkérésére 
mindkét tagozat elnöki lisztét Kocsárd 
fclmánuel főispán, hadműveleti kor
mánybiztos vállalta. A  szombathelyi 
tagozat első tanfolyamát január 8-án 
kezdi meg. Az előadásokon csak az 
előzetesen felvett, zártlétszámú hall
gatóság vehet részt.

— A Nemzetvédelmi Propaganda 
Minisztérium tisztviselői, — élükön a 
miniszterrel és az államtitkárral — a 
karácsonyi ünnepek alatt vasmegyei 
körútra mentek, hogy tudatosítsák a 
háború szükségességét, az áldozat
hozatal nagyszerűségét és a győze
lem feltétlen eljövetelét. Celldömöl- 
kön. Jánosházán, Pápócon. Körmen
den, Nagycsákányban, Vasvérott, 
Rábahidvégen és Szentgotthárdon 
tartottak nagyszerűen sikerült nagy
gyűlést.

| a  m u r u M ü lM U  csata A«tortfMté|a

Január 3-án volt 26. évfordulója 
annak, hogy egy helyi hazafias ér- 

, zésii csoport, az ország más részei
ből jött segitőcsapatokkal. hősi el
szántsággal kiverte a megszálló szerb 
légionistákat Muraszombatból.

A rendkívüli körülményekre való 
i tekintettel, az idén nem volt semmi- 
! féle megemlékező ünnepség rendez
ve Muraszombat e dicsőséges napjá
ról. de szivünkben kigyúl a kegye
let lángja, amikor a honi rög védel
mében 1919. január 3-án elesett hő
seinkre gondolunk.

Ul ti NAPIAK 1945. január hó 2 hél

8 Hétfő Szörény
9 Kedd • Marcell

10 Szerdu j Vilmos — Melánia
11 ( sü(úrtök ' Minin — Anotn
12 Péntek ! Ernő
1.1 Szombat ! Veronika — Vidor
14 Vasarnap j Hilár — Bódog

Hírek mindenfelől
— Eljegyzés. Csenár Matild váro

si tisztviselőnő és Biró Endre m. kir. 
szakaszvezető jegyesek. (Minden kü
lön értesítés helyett.)

— Születésének 50. évfordulóját 
ünnepelte Szilveszter napján Kühár 
h'erenc muraszombati nagykereskedő. 
A köztiszteletben álló, szorgalmaséi ' 
tevékeny kereskedőt ez alkalommal 
számosán üdvözölték barátai és is
merősei közül. A  magunk részéről is 
minden jót kívánunk.

—  Anyakönyvi statisztika Mura
szombatról. 1944. évben élve szü
letett 104 gyermek, halva 13, össze
sen 117 gyermek. Meghalt 104 ember, 
ebből vidéki 59, muraszombati 45. 
Házasságott kötött 25 pór.

— Halálos szerencsétlenség. Csak 
most értesültünk arról, hogy Skalics 
Mátyás őrihodosi vendéglős nincs töb
bé az élők sorában. Fiát ment meg
látogatni az egyik dunántúli városim 
a múlt hónapban. Útközben Bobán, 
a vasútállomáson leszállt a vonatról 
s vigyázatlansága következtében egy 
éppen beérkező vonat kerekei aló ke
rült. Azonnal meghalt. Aránylag fia
talon. 53 éves korában érte utói a  
halál. Elhunyta mély részvétet keltett 
a környék lakossága körében.

—  Halálozások. Ellenséges repü
lőgép golyójától találva, rövid szen
vedés utón elhunyt Dr. Weidlich La
jos kir. közjegyző Magyaróvárait, 45 
éves korában. A  legszebb férfikorá
ban szerencsétlenül elhunyt szentgott
hárdi származású közjegyzőben dr. 
Pintér Miklós muraszombati közjegy
ző sógorát gyászolja. —  Meghalt Ger- 
gorics Istvánné szül. Krancsics Rozá
lia. Muraszombat közismert „Roza 
Néni "-je, 72 éves korában.

—  A  Propaganda Minisztérium 
munkatársai, tisztviselők, gépkocsi- 
vezetők és altisztek, akik az idén a  
szentestét nem tölthették családi kör
ben. közös vacsorára gyűltek össze 
Karácsony estéjén a hivatal helyisé
gében, Szombathelyen. A  meghitt va
csorán Kassai miniszter rövid beszéd
ben üdvözölte munkatársait.

—  Szerencsétlenségek. Gergorec 
Mária 14 éves muraszigeti lakos kor
csolyázás közben balkarját törte. —  
Király Ferenc 8 éves fiút Alsólend- 
várói a ló megrugta és ballábát 
— Mindkettőt a  
házban ápolják.
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ASSZONYOM
cimü. december 15-i cikkünk visszhangjaként . 
több levél Jutott be szerkesztőségünkbe. A 
levélírók valamennyien egyetértenek velünk.

Egy menekült testvérünk a vend dombvidék 
egyik kis lalujából a következő szövegű levelet 
intézte hozzánk :

„F. hó 15-én kell h. lapjuk vezércikkét ol
vasva, tiszteletiéi van szerencsém a követke
ző megjegyzéseket hozzáfűzni.

Sajnos, vannak még ma is „méltóságon 
asszonyok“ akik úgylátszik nem értesültek 
arról, hogy a Nemzelvezető Testvér eltörölte 
a címeket. Nagyon helyes szerkesztő áraján
lata, a „méltóságos asszony' menjen át az 
oroszokhoz, azok arra születtek, hogy mél
tányolják a titulust és minden kényelmi■' 
megadjanak neki.

Ami pedig a vendeket illeti, arról tahin én 
beszélhetnék legtöbbet. Végiyküzdöttem a 
menekülés minden elképzelhető kellemetlen 
ségeit, nélkülözéseit, fáradalmait, de amit a 
Vendvidéken tapasztaltam, az kárpótolt min 
den szenvedésért.

Az ország sok vármegyéjét keresztül utaz 
tam, hol gyalog, hol kocsin heteken keresz
tül, éhezve, szabadban töltött éjszakákkal, 
mert semmi összegért még egy danih ke 
nyerel sem tudtam kupni, sok helyen az
zal a megjegyzéssel: „menjen a nemetek
hez, azok mindent elszedtek" lyy léi laza: atal 
tomos propaganda. De itt a Vendvidéken sehol 
semmi megjegyzést nem haliam, bizakodnál; 
a végső győzelemben és olyun szel eleltel 
íresznek körül, hogy ezt egy éde.s anyától 
sem lehel jobban megkapni. T. zeknek 
embereknek csak a nyeleidt rémt a szírül 
az magyar. Teliéit a ..méllösame. a-.:. 
a vendeket ne bántsa inkább tanuljon ■ 
magyarnak tenni.

Szeretném ha mindezeket a .méh. 
asszonynak tudomására lelu-tne lm

Köszönetéin kifejezése melleit i ayyo 
zafias tisztelettel kivánc<i szebb ioné

Köszönetnyilvánítás Zahvála
Ezúton mondunk hálás köszönetét Tém poulom sze zahvalüjen.o vs/ém. 

mindazoknak, akik drága halottunk ki szó našega drágoga pokojnika

R Á T N I K  I M R E
kereskedő — trgouvca

halálakor mély íéjdalmunkat részvétük szprevodili k zádnyemi por sitki, posz- 
kiíejezésévet, koszorú, vagy csokor Küi- laii vence i koríné, nasz v nasi teski 
désével enyhíteni igyekeztek, vagy ol bolecsinaj tolázsili i mim /rc.zsali *70- 
ulolsó útjára elkísértek. zsalje.

Ferenciek, 1915. január 2-án. bérén: lek. 19-1.>. janiiéin -’-ge.
A gyászoló Kotnik és Janics /sali'n ajotic-se fotiibje

családok. Kátnik i Janics
gmmmmmmamaami i m i w n  1 111 n ■ 1 Milinima um—  iimurim ~i 1 1 iwriwrirr

Kedves Sz. S. testvérünk, le 
nép nevében ezt az elégtételt.

mik-

Tisztelettel értesítem a n. I. kó/ónséget. 
hogy fűtőanyag hiánya miatt csak csütör- 
lö kö n, vasárna p és ünnepnapokon

készittünk felvételeket.
KOLOSSÁ FOTO Pósfay u

— Tízenkétévi fegyházra Ítélte ;t 
szombathelyi rögtönitélő bíróság Kiss 
László 19 éves menekült Mén se
gédtisztet. aki az elsölétités ideje alatt 
két láda szappant lopott az egvik v a
súti kocsiból.

— Belgiumbun olyan nagy a nvo- 
mor, hogy a szegények az éttermek 
és vendéglők hulladékaiból kotorják 
ki az éleimaradékokat.

— Délfranciaországban Keims va
rosában a tüntető tömeg több politi
kai foglyot kiszabadított. A politikai 
foglyok kiszabadítása alkalmából nagy 
tűzharc keletkezett u tüntetők és a 
fogházőrők között

— Londonban a közbiztonság 
annyira megromlott, hogy a rendőr
ségnek különleges riadó csoportokat 
kellett felállítani. Nagy erővel folyik 
a nyomozás egy rablóbanda ellen, 
amely már hetek óta rendszeresen 
fosztogatja a postahivatalokat.

— Párisban a főzsinagöga ima
óráján Eisenhovver kiküldöttei is részt 
vettek. Ezekre az imaórákra több 
mint hatezer katonát vezényeltek ki.

— Berlini jelentések szerint Len
gyelország oroszok által megszállt 
területén sok kárt okoznak a szovjet- 
csapatok utánpótlási vonalaiban az 
Armija Krajova és Armija Narodova 
nevű lengyel kommunistacllenes ala
kulatok.

— Horia Sima, a román emigráns 
nemzeti kormány elnöki' újévi szó
zatában azt a reményét fejezte ki 
hogy Németország segítségével sike
rülni fog Romániából kiverni a szov
jet csapatokat.

—  Cankov, a bolgár emigrált nem
zeti kormány miniszterelnöke szintén 
szózatot intézett rádió utján a bolgár 
néphez, melyben azon meggyőződé
sét fejezte ki, hogy a megpróbáltatá
sok ideje már nem fog sokáig tarta
ni. A  nemzeti szocializmus győzedel
meskedni fog a bolsevizmuson.

S t o  p i n a  b o j n o ?

Sven breen .szvejtov ,,u znám ,v cu- 
szki prorok. kt je proioküvao /se pr
vo szvejtovito bojro. vgano ti-cn ru- 
szoszko revoíurio 191 i-ga leta nn- 
dale spanyolszko bojno !'9 io-ga leta 
je pa genao truío. ka oda sze /ars- 
ne drága szvejtovna bojna 19 12-gu 
leta je pa zse povedo, ka kak sze 
ona szkoncsa. Vled <41*. .n je i»ove- 
do. ka angolszász: I á n  Kta zaes-
nejo /. velkov mváze n.i laneus- 
koni Tekla rle gt-'/.M. i- :  t - n> n
ci na szrejdi junaisa >t a1 !mo r:ou- 
vo bojnszbo ski • • i.'i.ool'
vniesuvala í.o: -a, >:. Na|z; n'-lm ■ 
klizi) ne. tlsL ' O! ./, -/ no V. V ! n . kon - 
ci lel.: 19 1 ; V . ( zt • a \r■. < 11
sz:- tdne v /.sm, ; • ■ ■ zz t- .  p.>li 
tiesni ■ sz tli :■ ni ka /.- pa o! -est ;í;
nújbole na -ríva/-szkon: Irmái 1 do v 
tokaji bojne ont v /.nc-a.uk- ÍPK-ga 
leta nájbol. biz /. . ni leskoga sztn-
lisa Angim r- .sijo .-./.umo Nemei : jo 
mentiijejo od popur.oga piopasz.la.

\ptilisu aiejszcea 1( , |. ga leta m in
éi lejko idejo Z sZVOJov cejlov vo.i- 
s/.k-.v na vzhoudni • >•>.•.! i ; o L> mej- 

I szózat pride vesz Kus/uszk; ország 
j pod nemško ravni!/- /Ivo komrni,- 
I nizmus sz/ pa v im n 1 0  iom sz<- j . 

Kuszuszki orszéig na ménse c-rzse 
razlala gori Na szteoi- n áj/ l ‘<

1 leta dobijo nemške podmoime.- nikse 
nouvo sztrasno oto/sie z sl -111 - v m 

1 esijo osztanke - ingoisz. .szke 'in' 
j Japani pa do s/z-pl- inbr.i 19 n /n 
j leta zavládajo nad eejlov Ninov.

v sz c galoga j- Sven tj/ : 
drugega p/ -roki . o 

;a példa zsr 19 ili-ga te ta. po 
t sze fr-n-' r. 1 j tornám odajo

C c ž  k é t i n a  d o  k é d n a

Hitler
- t é diii

v nojvoicjlnom nagovori 
pravo, ko je v pieminoi 
,il augusztusa m,,o pr.na 
szlroi« za (Ji /:ov pimiti 
ni sz.e j>» N' mesiji dánok 
sors na prav i eai.ás szí,ia-

Nemskc
n bl ez.tl:- 
/ Cili :/
■i: o] biti
M ,,, j 1:,

Kon :-ai 
naprejis.

i\l .
StM’P'J
Buda

Kon/-’ 
>ad ’
ián ni:

■ na z.ap 

aviti \ 

n’l

— V  Rimi fasiszticsni szomisleníki 
razsürjávajo illegálicsne fasisztovszke 
novine.

— V Athénaj tecséjo volke bitke 
med anglejskimi i grškimi Elasovimi 
trüpami.

— Po berlinszki glászaj szó nem
ei na szamoga nouvogo leta dón vni- 
csíli H00 angiejsko-amerikanszki eu- 
roplanov. Zvünloga szó nyim v zád 
nyi dr.évaj vnicsii; Uidi nad 100(1 
tankov.

Sztoujezero lüdi zgűbi mejszecs- 
no Amerika. Newyork Daily News 
umebkanszke novine ;-zo konstatej 
ral / da Amerika- m ■jm/.cesnn zgu
bijo sztoujezero lűdi. Novine n. dale 
: áse.io. da najteskejsi dnévi za Ame
riko pridejo v tóm leti.

/akaj sze bijejo Zdriizsene l)r- 
yjiávr- '! Kotriga amcrikanszkoga sze 
nntusa Bruck szenátor, je opitao 
Koosr volta naj denok povej kaksi 
.szo bojni čili Amerike 1 zakaj sze 
pravzaprav bijejo ? Med drugim je 
o iv o  ka /ztanesmi nmeik-’ más

S i t i i m  i d l á ? z í

•prt. Na nouvo -'o 
I;e! ’ giiv anv i n.ni v

pri
•vojna s: 
■■senszl'(a

•••■n s/i• i\uk’ 1 olvov; 
jo mater.

— Szmrtna nes.-reei 
bilom. Na u-
v S/onibathe

nem-

■u . o leto 
lyi Velka 
. \ őrös 
autojom 
sze je 

p osa. pri 
ur... ki :.i 
r: od ve

/mirti :
zúza. 1

no Krc 
.. 1 sz

•d k j

itom o-
s/.c je

i nesz
).s sze
Szo n’ 
brejga 
• minic1 
m ocs-

s/tar Ivud-

\ miit,

■./Koncj Ausztráiiov 1 Indiov 
I bojni sze eejla l.uiotra zdn-zsi i vi
dim i.od nemškim vodilclsztv (mi 

j za v sze liidszlvo piid ’.io izvnrédn 
dobri esaszi.

Nigdár sz. 
skoga n.irodn 
[.rr.ivi nadale L

vedati mojim

1' i f>in ' *riál-'l nem-
N/Ot'l. iizmusa

i CitV(*n "le < sis/!< ’ \ a ’ m
IS/' ! S/l za du//- vos/k-

loil morem p-o- ;•1 bit'
n\ ;m. szli .je

paneélov 
■ >v u Iszkt ■ s

iradszkoga
•t m. n mrl

A szeszHszotgdUata*.* ni rendje

Ar/

A 1031-it) I 1 \1. Iv. sz. ivndelc! 1 
igának ( D bek-vdese és az I v(KI-11♦ 1 1 
M. Iv. számú rendelet 1 . S-anak 1 i - 

j bekezdéseben kapott relhnlnlma/as 
alapján a közrend fokozottabb biz.tu- |yo>.it;,i>.i>i:n 
silása érdekében a > honvéd ken 
let területén a szesz-/italok kis,-oh’ ■

. tatásával kape salaiban a la -v ákoz-
lei -d.

ív 111, á kővel e

k-á renrleietn. Iv. t

/"--'a!, ka

P- 'M bői I 
P -

10 áráig •

1 . N Mil CM tl S/ 
déglrikben. i. '/ :n, 
bortermelők k ic i  re 
zönség részér-' tile - 

i naponta csak I J 1 á- 
| '1. Szeszest! >:<>kn,ik i.■ s e ■-'-/(■/
(zárt iia lackokban) : utasára j»

I sült nvilt árusít.isi u k L-klmn 
csemege, szatócs stb ) i ko ” i 
részére égetett, vagy nem ogolet!

| szesitalokat Ivi zolg.ákitni a nvitas 
- időpontjától deli 12 óráig szabad.

I Ezentúl tehát szeszesitalt ven d ég
lőkben. kávéházakban, korcsmákban 

í slb. az árusítás hely en történő eiio- 
í gyasztásra kiszolgáltatni, valamint azt I

la íh (la va -ic • ztji.ho JíOj ; i po í szi'-t s pris(»
S/ c na ri'ub bregá. gdé • /.• je nulo

1 /M les i< n ő i'' v ved- u prevrgo. Pri to n szia
o odlik iiv n- d\ • zs ms/ki gorivze ii' szírül

: ; \ r< d;i je Kük s z e  n em re  ö rok ü va t . Edén
71 llH'i i>rv k- \ 1 si nemški pio'eszc r. ki zsé ! ' 1. j!
1, •11 m 1S/ SZ ■ a ,i!- na |am. kak bi sze ak be-

ri c/c ’. ktl/a | 1 oz.dravo. ie priso dn Inga OSZYP-
cd- 1 1 MVt ■ ■ s d< , s nv a. Ha sze lé bi teg non re öro-
•/ in ■’ ; r ' U■ ! L '/daj ie tó j.io leszo \ ('( s

Y(>/ • fl,«N k, k 29 j> /ero betezsnikov m 0 pod
■!s/iv( In d- vr acsenvom  i s/.koro nieden betezs-

TT - je nej íirok iivao  beteg. Pr ileszor

/■•ka . Tj lo- !)! a- - da v t•»szívó  /uniti tömi novar-
■nudi j in - beles:: sze tud’ najslo i V krát-

ka \\f in de zse szplo j voszproba ,('. ste-
ms/ ke sz-' za jáko  liasznovito  ka :se.

\ A m er ik i tüdi z s id o v • p re-
i l i in va jo . Na S zilvesztrovo  nr jrs je

dsztvo  najiadnolo zs idove ki szo
raz.v üzdano lumpali po krrsmáj \ zrok

Y Ili ín : ’ napáda je bio tou. da s7.0 ZSÍ-
i- : y p  v-iogiba-a szoldacske sí lítZsl

■ \■ :ke riobiesk- de la jo  m édiád: zlvom
vkmrr \ 11- Br 1 tóm napadi je á.dsztvo  v< rs xsi*
M/.OS .'t <t íy MTI ci( ov szi.ioklalo.
('S la 

■ni: md 
I, I ■ c 1 <

-j.íras
i - ■

im piti 
». aki
!k ''/.(**

V i

cí.m 'i :

{.

W y t ’ t t é r  ( P r o k M O
’odpis/an.i ín. r Orsolya obzsalújom v s/* 

/lin's/kt* i« < >i storo szom '.’uoso! i 
n no ra/zs siila p. (,al Páía - i/r n> c - 

1 . u;< m .Ul m odsztopo őri tnzsí
Mui-uIicI t. 1 I 1 di ( ■ iíiImt 'J0.

K \K OK SOI. A A

V en n é * gum icsizm ái
( im . 

i.nii/il.

a rend . -■ t«'n : a 1 -u e ti s Pop
já n  lép  h a la iy b a

K inek a rendi lel mticív halakba-  
1 'j 'esévt 1 a honvéd k rulet U ri 
le t e - • valamennyi ezzel el1, nkezö ri'n- 
dclkczést érvény telennek kel! tekin
teni.

>/> ni »iitiu'.y ;.* 1 1. (Kv.

Korsíird f.mánurl s k. 
híulim'iN ckli kitrmanvbi/.l*

Kupim ^um ijaszte csrev fa

KíKAI.'i ’t
U'i! 11,1 ST-OS/ !l '101 n ' < *
/ krst kíik 1 Muros/ombv

Viktória motorkerékpár
iiip-okin !('\ n. t r.iri.: ’ immikk ti o l«r 

m : Moro - 'Otr! !\.ikoc/i ti.

Nagv »iSinger'^varrógép
ir’h.r, (’ i.'b". í.rbokiucít’s Kiskuni/sa ulc< 

•’U. liorvalh János-nál.

„Continefitai** lá skairógép
‘sui ba.s/riviil. kitűnő állapotban ípvo. óla 
Kiskoni/sa utca M. Horváth János-nal.

Nyomatott a Vcndvidéki Könyvnyomdában. Muraszombat Felelős kiadó s/crkes/l5 mint a \'endvidcki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartner) Nándor.


