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A z értelmiség ;;
es a Hungarizmus

A Huriyarizmas, riiiril világnézet öl tartó 
pilléren nyugszik. Ezek ' u nemzetfenntartó 
paraszt, a nemzétépitő munkás, a nemzet- 
vezető értelmiség, a hemzetmegtartá nő és a 
nemzetvédő katona.

Muraszombati viszonylatban talán először 
... i'-ti ' í r  -’cek szerepé- I kell szoléi, mert 
hiszen a paraszt és a munkás megértette az 
idők hivő szavát, de az értelmiség még [7U1 
ín idegenkedéssel néz a llungarizmus felé. 
vagy inkább vár. hagy mi is lesz ennek a 
küzdelemnek u vége és ennek .megfelelően' 
nem akar állást foglalni.

A M R M ltil
k«loii»ss6ii4Hféni

Mi is Irhát rövid rri a Hangún zmus? —
Rövidii»n nem más. mint a vallás, a náci-
nnaliz inu.s. ás a szcx'ializnws közös nevezőre
huzataid. A Hantja rista világnézetnek a vuh
lás a c.Ha az r rköles i. a aucionaliznius u szel-
lami. ti szocia lizinu.S Ptíliii az anyagi alapot.
Ha c három tényezö ka:zül valamelyik is
hiány:zik. vagy nág yobb iMértekben van meg
<i másik muci,sóra. akkor már nem létezik
Hunycír izmus. hu neni valamilyen más torz
riláyn ézet.

A 1entebhi öt tai tó pilUhe visszatérve, miír
ott jt'l'ezlem. hogy az éi lelmiségnek jut a

M Ny lias w gr gsztes Párt muraszombati kQidttttaéga H ibákat 
bátyán. -  a Namretvezetö ottani n n r if ll ir is a  alkabuissl

Nemzetvezetőnk országjárása során a gyermekeket tüntette ki megszólitá- A  Nemzetvezetőtöl nyert IcjHajaU 
a szentgóttnárai járás részére március sával és melegen érdeklődött a mene- mazás alapján a honvédség íopa- 
lo.-án Kábakethelyen tartott érteke- kültek körülményei Jelöl. tancsnokabüntetlenséget biztosit mind
zésén küldöttségileg részt vett a mura- Ezután tartották meg az értekezést azoknak a honvéd-egyéneknek, akik 
szombati Párt szervezete is. la  róm. kath. elemi iskolában, me- esapatlestüktől akár saját hibájukból.

A  hősi emlékműnek a Nemzelvezető. I lyen a Nemzetvezető vázolta a Hun- akár azon kivült távol vannak, ha 
majd a községek képviselői rezéről gnrizmus célkitűzéseit, mely után meg- * legkésőbb 19*15. március 31-ének' ?4 
történt megkoszorúzása után ózájasi t beszélés voll elméleti és gyakorlati , órájáig csapaHe.^űknél. vagy a lég- 
Ferenc a népközé ment s különösen ! kérdésekről. * | közclebhi katonai parancsnokságnál.

1 vagy yasutiirányitó-parancsnokságnál
A Hadihelyset jelentkeznek.

nemzet eezetése, vagy s a másik négy osz
lop munkájának összhanybahozatala. Ehhez 
azonban szükség pun arra. hogy az értel
miség teljesen tisztában legyen feladatával, 
továbbá feladatának fontosságával.

A világ javai ellátnának minden nemzetet 
bőségesen fö/di.iavakkal, ha nem lennének 
kapzsi nemzetek, amelyek maguknak akar
nak harácsolni mindent. A  világ fennállása 
óta most lesz az első igazi földosztás, amely 
földosztásnak nehéz de most már igazságos 
és szén munkája a nemzeti szociallista ér
telmiség első feladata lesz.

A  magyar élettérben élő összes népek 
Nemzetünk tartozékai. Ideálaszthatntiunok. 
épen ez ért velünk vannak jóban-rosszban. 
örömben-bánulhun, veliik kell kialakítani azt 
ii magasnbbrendü élet és lárshözösséget. 
amely egyedüli biztosítéka Nemzetünk jobb- 
jövőjének és biztonságúnak Hogy ey a kö
zösség kiépüljön, igy épüljön ki és igy is 
maradjon, ez lesz a második feladata értei-
mist :günk nek. Ennek a helyes kiépítése ha-
táró zza maid meg hatalmi hí tyűnket Délke-
lete, irópaf >un és az Furápukö:zössctjben.

Szervest,'ii kell beleilleszked*:uink ne Laró-
pakt izösst■ghe. Ez fogja tehát nn ghatámzni
az t»rtelrn iségilink harmadik fctudatat. Hogy
e K, izösstV k>iepitesehol ki k-élt vennünk a
rt».N2linkéi., tíz kétségtelenül szíuh séges és pa-
mno soló A mi parasztunk, mn\kiísiiuh, ér-
telin iségünk, itovábbá egyelt gazdasági és
kei r skedeImi tényezőink folytan erre kepe-
S('k vagyunk. az is kétség tele ia. Ezért Szátusi

Magyarországon március 18.-án 
mintegy 20 lövész-hadosztállyal és sok 
páncélos kötelékkel támadásba men
tek át a bolsevisták Székesfehérvár 
és Felsőgalla közölt és Mór. Kisbér 
és Nagyigmánd irányába előretörtek. 
A  móri síkságon és a Vértes-hegység
től északra a helyzet a német-magyar 
csapatok számára átmenetileg súlyos 
volt, de Mórtól közvetlenül nyugatra, 
valamint a Bánhidától nyugatra húzódó 
vasútvonal mentén felfogták a lökést. 
A  Vértes-hegységtől északnyugatra a 
Győr és Komárom irányába tervezeti 
szovjet áttörési kísérletek. — a bolse
visták véres veszteségei mellett —  
meghiúsultak.

A  Balatontól délre a német csapa 
tok a Marcalitól keletre lévő vidéken 
áttörték a mélyen tagozott szovjet
állásrendszert és visszaverték az ellen- tartanak a nyugati 
séges tartalékok heves ellentáma*- súlyos harcok

Németországban súlyos harcok 
folynak a Kurlöldön Frauenburg mind
két oldalán. —  Poroszországban foko
zódott a küzdelem. Gotenhafentől 
nyugatra. Zoppolnél és a Frisches 
Haff-tól délre fekvő arcvonalon a 
bolsevistáknak sikerült egyes német 
állásokba betörni, de az arcvonal Ö s 
szefüggését a németek továbbra is 
fenntartották. — Stettin hídfőjének 
bátor védői a bolsevisták valamennyi 
páncélosokkal és rohamlövegekkel 
támogatott támadásait felfogták.

Nyugaton az ellenség nagy táma
dásokat indított a Rajna alsó és felső 
szakasza mentén. Mainz és (Meustadt 
irányában, valamint az Alsó-Vogézek- 
től keletre némi területnyereséget ért 
el súlyos veszteségei melletf. —  Saar- 
lautern és Saarbrücken között tovább 

erődítésért folyó

dásait. A  Balatontól keletre támadó 
bolsevistákat is visszaverték.

A  Siklóstól délre lévő Dráva-hidfőt 
a németek tervszerűen kiürítették. Ezt 
követőleg bolsevista és bolgár erők 
megszállták ezt a hídfőt, szovjet tüzér
ség és csatarepülők azonban, bem 
lévén tisztában a helyzettel, bombák
kal és élénk tűzzel árasztották el őket.

A  szlovák Érchegységben a bolse-

A  középolaszországi a rcvona la«
és a nyugati Alpokban - helyi vállal*;
közősök során az ellenség több tá
maszpontját semmisítették meg a né
metek és foglyokat ejtettek^

Horvát kötelékek német hárci cso
portokkal együtt megtisztították a  ban
dáktól a  Demoslavina termékey vi
dékét Bjenov$tóI délre. Itt az ellen? 
ségnek súlyos veszteségei volták. igen

fcrenc  <i kovelkezáen határozta meg a fela
datunkat : értelmiségünk harmadik feladata 
es felelősége abban csúcsosodik ki, hogy 
alapj .it képezze a mi erkölcsi, szellemi, 
anyagi, valamint alanyi és tárgyi vezetőké
pességünknek.

A Hun. turizmus alaptörvényepedig igy 
hangzik az értelmiség szamára: ha válasz
tani kell a nemzet és alkotmány között, igaz
ság és jog  köbölt, élet és törvény között, ak
kor értelmiségünk mindig a nemzetet, az igaz- 
*  iyul és életet válassza^ Az alkotmány, u 
jog. es a törvény mindig szükséges, de múló 
fonnák, amelyeket egy nemzet akkor és úgy 
cserél ki, ahogy neki tetszik, ahogyan élet- 
körülményei azt megkívánják. Természetesen 
nekünk is lesz alkotmányunk, jogunk és tör
vényünk. de ezek nem a liberalizmusból 
gyökereznek, mert a mi alkotmányunk nem 
i . Ik. ilmany folytonos lesz hanem nemzetfolyto
n os , a jogunk nem jog folytonos lesz. hanem 
iguzságfolytimos, a tón ényeinh nem törveny- 
f-'lytonosah lesznek hanem életfolytonosak.

hogy ez igy alakuljon, ez lesz értelmi
ségünk legfontosabb feladatii.

Röviden ismertettem Szálast Ferenc hunga
rista ideológiáját. Előttünk az jg, kitűzve a 
ré\ Mindenkit várunk az Országépitésre, Nem 
ebig az igazság felismerése, mert nem lehet 
o I mondani, hogy az igazságot nem kell 
külön megszervezni h.j valaki arra vár, hogy 
az igazság önmagot szervezze meg, az egy 
szép napon arra ébred, hogy az igazságot 
mos szervezi meg. A- a s. Jet hasznára. Ha 
az igazságot nem Ültetjük át n gyakorlati 
eli tbe u : csak in -! m hiszi marad akkor.

Hívunk es várunk minden rendű es rangu 
ni igyart. fogjuk meg íg y  más kezét, mert, 

„h a  minket elsodor u sors zivatara 
umi nem I, sz az IS I KV- nek soha T0H&
sl á c ya r ja :'

Kitártu l f'ljen Szabiul i-9,-%)

visták Besztercebánya irányában erő- I sok fegyveré és ujánpótlási. raktára 
szakolt áttörési kísérletei meghiúsultak. 1 került a horvát-nénjet csapatok kezére.

A D. 180.-as tábori postaszámról kaptuk;

T a v a s z  lesz újra!
A csillagos ég merengve néz le a tavasz

nak induló Iáira. Vidul a természet, kezdi 
ismét átvenni cirok szépségét, pompáját. Tavasz 
lesz. hangzik számtalan szájról a boldogságot 
hozó hir. Tavasz, kikelet, újulás. rügytakadás 
a téli álom után. Ismét tavaszi

Milyen rövid a tél, mégis megunjuk egy
hangúságát. egyszínű palástját: a havat. Szinte 
újjá lesz belül az ember, ha a tavaszra gon
dol Megújul bennünk minden, ami régi. Min
den, mit magával hozott az ember a népek 
bölcsőjén keresztül, sok viszontagság közepette 
a jelenkorig, — most mikor újból tavaszodni 
kezd.

Ebben a tavaszban egy új világ lesz kiala
kulóban. Ezt az új világot nekünk, magyar 
honvédeknek kell kialakítanunk. Mert minden
visszajön, vissza kell, hogy jöjjön a mi harci 
kedvünk, ősi elszántságunk, minden, mi a 
magyart magyarrá tette. Természeti törvény, 
hogy tél után tavasznak kell jönni. Es jön is. 
Ez. tőlünk higg és ha tőlünk iügg. el kell. hogy

^'XlUink a vártán! Oj kézben a záaslój Állj 
sorunkba I Álljon sorunkba mindenki aki előtt

mely a múltban számtalan csodát művelt. Nem 
kell semmi máa. csak bízzunk mi magunkban 
és akkor bizhalunk a . feltámadásban • ja. * 

Addig is Harc. Harc és Harc a Győzelemig!
- Cs. A. tizedes

A vasúti a rc k é p «  igazéivá* 
nyoM érvényusitésu

A  magyar királyi államvasutak igaz
gatósága ez utón is értesíti az érde
kelteket, hogy a közszólgálati alkal
mazottak arcképes igazolványainak 
folyó évre való érvényesítését azonnali 
hatállyal megkezdette. A z  érvényesí
tés végső határideje 1945 évi április 
hó 30-ika. mely időpontig az 1944 
évre kiállított arcképes igazolványok 
érvénytartamát is meghosszabbítottuk.

Az utazási kedvezmény nérve a  
tényleg használt vonatnem és kocsi- 
osztálynak megfelelő féljegyé edvex- 
mény. valamint az igazolváuyunfcivti 24 
pengő térítési, uj igazolványokért 2Ü0.

a haza. Isten képe lebeg. Nem igaz. nem lehel .' érvényesítésért és késedelmes érvénye*!
„  magyar lajtaiénak árulója. Aki azt tette, nem 
magyar, bárhogy veri is a mellét. Szava legyen 
u pusztába kiáltok szaval Mi menjünk a ki
jelölt utón, amit a történelmi magyarság taj>os. 
Jelszavunk: Harci Harcolni a magyar élni- 
akarás és törekvés elnyomói ellen. Bosszú 
anyáink, testvéreink legyilkoló! és megbecs
telenítői <*llen! Pusztulnia kell mindenkinek, 
hí hazánk löldjére tette a lábát, szejjelzüllcszti 
a magyar családokul és meg ohmja semmisí
teni mindazt, mi isten: és Isten rendelése.

Ébredj Magyar I! Ébredj öntudatra] ileiÉiiit- 
tol, fajtán klói, anyánktól, fiainktól, testvéreink
től halljuk a szivet 
ezWMt Mer keik hl

sitésért 3 pengőt kitevő kiállítási dfi -r- 
továbbra is változatlanul megmarad.

Az arcképes igazolványok érvénve- 
sitése kizárólag a szombathelyi üzlet- 
vezetőség menetkedvezményi csoport
jánál történik. Cime: Szombathely. 
Petőfi Sándor u. 11. I. etn. Az üzlet
vezetőség csekkszámlájának száma: 
12090 sz. A z  igazolásokra, illetőleg 
záradékolásokra vonatkozó határoz-

j a S i t o r  r  n s s a r 1?* ;

Hírek mindenfelől
—  Szálast Ferenc-utca lett - Szom

bathelyen az eddigi IV. Károly király 
utca. , t

—  Református istentiszteletig 
Szeretettel értesítem a református hí
veket. hogy a nagyheti és húsvéti 
istentiszteletek a következő időkben 
lesznek: Virágvasárnapién d. e. *U 12- 
kor istentisztelet, március 27-én a* u. 
5 órakor és 29 én d  u. 5 ócakór bűn
bánati istentisztelet. Március 30-ait, 
nagypénteken d. e. V« 12 kor isten
tisztelet. április 1-én. busvét első nap
ján d. e. U  órakor istentisztelet tg- 
vacsoraosztással, ápr. 2-án d. e. '/* 12- 
kor istentisztelet. —  Tárczy Gyufa 
re!, lelkész.

—  Személyi hir. flajnty János káp
lánt (Jetenyéről Belatincra helyezte^t 
a  pegyéspüápők. ;'

—  Halálozás. Meghalt Norcsics 
Ferencnc, muraszombati cipészmester 
nejé 67 éves korában. Férjé és fiai.; 
Béla.‘ István, Lajcsi, és lüterjpdf rá- 
konság gyászolja

—  Ai Hungarista Ifjúság ora^vgp
vezetőjévé Zsákó Istvánt név

A  felszabadltott magyar lelk
ietekre csak . belügyminiszter^ • enge
déllyel lehpt utazni. C, I t

—  A  .Muraszombati nagyközség
tulajdonát képező . .Fácános -bán 
bárminemű igazolatlan*, tartózkodás 
tik>4 ’ « , • • • * ■  , 1 ■

— Szombathelyen tartották még 
a magyek újságírók idei március-15.-i 
szokásos szabadság-vacsorájukul gr. 
ifjúság és a sajtószabadság ünnepén. 
Fiala Ferenc sajtófőnök kijelentetle. 
hogy a  Hungarizmus vissza akarja 
adni a magyar sajtó szabadságát, a*  
újságírói toll tisztaságát és a leirt szó 
becsületét.

— A  windsori herceg, a Bahama*
szigetek kormányzója lemondott, tisz
téről. * Vu • ■

— A  brit hadseregben már igen 
kevesen hisznek abban.' hogy az igazi. 
Ságért, szabadságért és hasonló emel
kedett eszmékért harcolunk s a ka
tonaság mind jobban lelismeri a tor 
vábbi harc értelmetlenségét — . írja 
egy brit katona a  New Leader dmtt 
angol lapban-

—  Horvátországban az összes kőa-
el látási üzemek katonai pasancénok- 
ság alatt áUsmák: ̂  v V  *

—  FőldkőzOersgeri ij-úmmlBámm*
tervez Anglia  a  „Basler NotbiltMzn -
tudósítása szerint. A  „Földközi t u i p i i  
Unió “-ba tartoznának: Málta és Cy prof, j 
a Szicília közelében fekvő ó la «  szige
tek és Szardínia, valamint (UkmJos, 
Scarpantó és Slrampalia, ̂ továbbá az 
égéi tenggri olasz 
léríc Gibráltól c 
terjedne és az Indiába 
biztonságát garantálná.



‘J okki
MURASZOMBAT H  VIDÉKE

sóhoz hasonlítana, amely különböző 
hadászati szempontokból fontos tá
maszpontokat egyesítene. La Valetta 
lenne a ..Földközitengeri Unió“ fő
városa.

—  Uj divatőrület Amerikában. Az
Egyesült Államokban minden hölgy, 
aki lépést akar tartani a divattal, 
európai kitüntetéseket hord, melyek 
nyílt forgalomban beszerezhetők és 
áraik esztétikai értékük szerint válto
zik. Egy másodosztályú Lipótrend pl. 
120 dollárba kerül,

— Angliában a Scotland Yard tit
kos szolgálata egy anarchista szerve
zet nyomára jutott, melynek szálai 
északangliai fegyveres alakulatokhoz 
vezettek el. A  fegyvergyártásnál észlelt 
szabotázs-kisérleteket eme szervezet 
működésének tulajdonítják.

— Az angol alsóházban Petteric 
képviselő 22 konzervatív képviselő- 
társa nevében sajnálkozását fejezte ki 
afelett, hogy az angol kormánynak 
nem sikerülte „felszabadított" nemze
teknek azt a jogot biztosítani, hogy I 
más hatalmak befolyásától függetle
nül, szabadon választhassák meg saját 
kormányaikat.

— London lakosságát a repülő- 
oombák, a hideg idő és a nagy szén
hiány a végsőkig kimerítették —. irja 
a „The Newyorker" cimü amerikai 
újság.

— Lett felszabaditó-bizottság ala
kult Potsdamban.

— A z emigráns holland kormány
lépéseket tett Stockholmban, hogy 
azt a százezer holland zsidót, akiket 
a németek Kelet-Lengyelországba tele
pítettek és ott munkára fogták, Svéd
ország szállíttassa el holland területre 
és mentesítse a munkák alól. Az 
emigráns holland kormány nagy súlyt 
nelyez a hollandiai zsidóság sorsára.

— Moszkva megtiltotta, hogy ameri
kai repülőgépek Romániában leszáll- 
janak.

— Bulgáriában a kiütéses tifusz- 
megbetegedések száma egyre nö
vekszik.

— Finnországban parlamenti több
ségben vannak a kommunista kép
viselők a Moszkva felügyelete mellett 
lezajlott választások óta.

— Párisban 5000 nő tüntetett az 
élelmiszer-hiány miatt.

— Londonban erősen csökkenteni 
kellett a hus-íejadagokat az amerikai 
szállítmányok elmaradása miatt.

— Német gyorsnaszádok 7 ellen
séges hajót süllyesztettek el az angol 
partok közelében 2-1.500 tonna-tarta
lommal. többet pedig megrongáltak.

-— A  stockholmi szovjet-követsé
get jelentősen kibővítik.

— Angliából és Amerikából 500 
ezer zsidót akarnak Palesztinába 
szállítani svéd kereskedelmi hajókon 
a szövetséges hatalmak.

— Észak Bulgáriában Malomir 
község környékén fegyveres össze
tűzésre került sor a bolsevisták és a 
földművelők között, mert a falu népe 
a baromfiaknak és egyéb állatoknak 
és egyéb állatoknak kiadását meg
tagadta.

SZÁLAS! FERENC: „Pout I cio“

Zseosziia hah záloga národoz nemrtelnoszti nase decá I mladézni
Mladézen zdaj zse. gda zná pos- 

tuvati szvoj doum, lőbiti szvoje do- 
mánye, je zbüdjeno na gízdoszt szvo
je fájté, je zdravim nájpotrebnejsim 
vcsenyom preszkrbleno, pride v szisz- 
tóm narodne vzgoje. Vzgájanye i vcse- 
nyé mladézni je odszejgamao zsé 
dúzsnoszt állama i edno od ovoga 
sze ne dá vecs loucsiti. Grátati more 
szamosztojécsi borec, navdüseni de- 
la\ec i isztinszka kotriga vu vogrsz- 
kom národno-szocialiszticsnom szisz- 
témi. Z vcsenyom nyerni mocsen fun- 
darnent dámo, z vzgájanyom ga pa 
priprávimo za kesznejse vooitelszko 
meszto v nouvom államszkom rédi. 
Vszáki mladénec ali mladénka more 
znati i precsütiti, ka ga, ali ka jo csá- 
ka v národnom zsítki edno pozványe : 
bodiszi z skerjouv, plügom, perom, 
ali z száblov more szlűzsiti szvétoj 
domovini. Zednim pa tüdi more znati, 
ka po szrecsnom dokoncsanyi vcse- 
nyá i vzgájanya dobi rejszan tiszto 
meszto, stero je v morálnom, dü- 
hovnom i materiálnom poglédi na
šega národno-szocialiszticsnoga réda 
nájbole szpunvávati zmozsen ali 
zmozsna.

Pítanye „brezposzelni diplomáso' 
je szamo v liberálnom államszk 
szisztémi obsztojalo. Nasa nárc 
közösija vönavesene lüdí brezi szlu 
ali delavca brez dela, brez poszla 
de poznala. Közösija je predvsiem 
narodna i szoeialiszticsna, záto vnom 
poglédi zamüd nede trpejla. Za vszá- 
koga zagvüsamo nyerni nájbole* od- 
govárjajoucso szlüzsbo.

Mladézen notriposztávimo v redé 
našega delavszkoga národa i nyoj v 
rouke dámo orozsje za borbo ali za 
delo, kak de pacs trbelo. Hungariz- 
mus zlijé v edno národno tejlo i ná- 
rodno düso vszo mladézen na etoj 
zemli, stero venec Kárpátov obinyá- 
va. Iá  mladézen de borbo i mér no- 
szila vu szebi: borbo za Hungariz- 
mus, mér pa za blájzseni zsítek v 
Hungarizmusi, steri de na díko nase 
Velke domovine, kak szád oumur- 
noga dela.

hamilija more bidti zidajoucsa. bra- 
nécsa opora i pravzaprav fundament 
vogrszkoga národnoga szocializmusa. 
Ocsa je borec, mati je duša, dejte je 
skér. mladézen de pa tejlo Hunga- 
rizmusa. (Konec.)

N o «A I«rto zó lk a t keresik
l ’étcr János adóhivatali végrehajtó, 

aki Kolozsvárról menekült, keresi Pé- 
tor Jánosné szül. Szekeres Annát. 
(. im : Szombathely, Erdélyi-u. 26.

[•Hol (gordonkát) magas áron veszek. ( im 
«  muraszombati népiskolában.

Kupim /.a visziko sumo cselo instrument. — 
Po/vej sze v !ii<i-./koj smili v Muraszombati.

Múvé.Hzlelep egyik tagja keres művészetlárgyú 
könyveket kölcsön, vagy megvételre. Jelige 

..festőművész''. Cim a kiadóban.

hgy jóminőségü A I. sz. csizma sámfával eladó. 
Muraszombat. Rákóczi Ferenc u. 25.

O d  kédna d o  kédna
Vogrszki front. Med Drávov i Ba

latonom szó sze razvile mocsne bit
ke, gdé szó nase i nemske esete vszá
ki bolseviszticsni napád zavrnoule. 
Szcverno od Székesfehérvára i med 
Vértes brezsinov tüdi tecséjo mocsne 
bitke, gdé bolseviki scséjo predrejti. 
Pri Bakonyi i pri Móri szó nase i nem
ske esete sztavile neprijátela i nyerni 
zadále velke vdárce. Bolseviki szó 
probali prouti Győri naprejpridti, ali 
nej sze nyim je tou poszrecsilo i szó 
krvávo gorplácsali. Med Drávov i Si
klósom szó bolseviki bombardejrali 
szarni szvoje esete, gdé szó szpoklali 
vecs jezér bolsevikov.

V  Szlovákiji szó nemske csele raz
bile bolseviske napádé, stere szó zsé 
pár kédnov trpele.

V  Zgornyoj Sziléziji sze je posz
recsilo bolsevikom prouti Neustadti 
nikelko naprejpridti, pri tóm pa szó 
bolseviki velke zgübicske pretrpeli. 
Pri Leobschützi i Neisseti szó bolse
viki tüdi probali naprejpridti, ali vesz 
nyihov napád sze je tü vküpzrüso.

Med Ratiborom i Breslaujom szó 
sze poosztrile bitke. Bolseviki szó tu 
velke zgübicske pretrpeli. Pri Schwarc- 
wasseri sze je bolseviszticsno napá- 
danye vküpzrüsilo.

Pri Stettini szó nemske esete vszá
ki napád nazájzbile i osztale na szvo- 
ji mejsztaj, csirávno, ka szó bolsevi
ki z vszouv mocsjouv napádali.

Pri za liv i Danzinga 10 bolsevisz
ticsni bojni seregov nadaljüje velko 
napádanye. Batrivne nemske esete 
vszáki sztopáj zemlé batrivno bránijo.

Pri Remageni szó amerikanci scseli 
razširiti szvoje posztojanke. Tou sze 
nyim je pa nej poszrecsilo po pláni. 
ár szó nemske esete v mocsni bitkaj 
tou preprecsile.

Pri Nahe zgornyoj i szpoudnyoj 
vodini szó sze boji poosztrili. Med 
Coselom i Saarlauternom nemske ese
te mocsno v rokaj drzsijo vszáki ame- 
rikanszki napád. Pri Saarbrückeni i 
Zweibrückeni sze je vküpzrüsilo ame- 
rikanszko predéranye.

Amerikanci szó pri Rajni jáko szkr- 
vali i kak pišejo edne amerikanszke 
novine, amerikanci szó pri Rajni ráv- 
no tákso bitko pretrpeli, kak da szó 
prišli prejk Csatomé v Europo. Ke- 
denszko prej májo amerikanci okouli 
38.000 plazerancov, stere z velkimi 
teskoucsami szprávlajo nazaj.

V  szrednyoj Italiji je neprijátel tü
di seseo naprejpridti prouti Vergati i 
Sotignoli, ali v mocsnoj bitki je pri- 
sziljeni bio hejnyati z napádanyom.

Antonescu bivši románszki minisz
terelnök pride v krátkom pred bolse
viszticsni szoud. Zsnyim vréd pride 
pred szoud esese okouli 250 visisi 
voditelov, kak bojnszki krivcov. ki do 
nájhitrej vszi obszojeni na szmrt.

Krátki glftssi
—  Szálasi Ferenc, nas orszacski 

voditeo je ob priliki oblejtnice koro- 
nüvanya XII. Pius pápe topeo poz
drav poszlao Szvétomi öcsi.

—  Premesztitev. Nas püspek szó 
premesztili Rajnár Jánosa kaplána z 
Letenya v Beltince. Rajnár János szó 
nas róják i nyim na nouvom pasztér- 
szkom meszti doszta szrecse zselejmo.

— Szmrt. Po dugsem betegüvanyi 
sze je v szrejdo za vecsno preszeiiía 
v bougso domovino Norcsics Feren- 
cova z Muraszombaté. Pokojna je 
bila povszédik jáko prilüblena i jo 
vszáki szpostüvao, kak dobro zsen- 
szko i szkrbno vertinyo. Za  pokojnov 
zsalüjejo mouzs i szinouvje: Béla tr- 
gouvec. István soustar. Lajos stam- 
par. kak tüdi sznehe, vnüki, vnükice 
i velka rodbina. Naj nyej bode lehka 
zemla. Zsalüvajoucsoj rodbini pa iz- 
rázsamo naso szozsalje.

— Pozdráv nasi honvédov z Nem
esije. K  zsanko István, ki je szküp- 
no z dvajszlimi našimi honvédami na 
szlüzsbenom poszli v Nemcsiji. posi- 
la nam kárto, v steroj vszi posilajo 
pozdráve szvojim sztarisam, zsenam, 
deci i poznancom. Naznányajo. da 
szó vszi zdravi i nyi.n dobro ide. 1 ou- 
zsijo sze pa, da szó escse nej dou- 
bili píszma od douma. Vszi szó v ed- 
nom meszti. Nyihov atresz je: H V A  
Limburg, Lalm Zvegstelle, Deutsch- 
land.

—  Neszrecsa. Vogrincsics Ferenc 
z Szarvaslaka je med vozsnyouv tak 
neszrecsno szkocso doli z koul, da 
szí je potro lejvo nogou. Vrécsi sze 
v szobocskom spitáli.

—  Vszáki pedén zemlé ali ogra - 
cseka sze more za szadit! z káksim- 
koli szemenom. Ki zemlo ne obdela, 
obiászt nyerni zemlo vzeme i dá lisz- 
omi, ki jo z drage voule zaszadi. Tou 
ziendelüvanye je vödao kormány
biztos.

—  Pomllosztitev zt_ ___ _
pobegnyence. Nas orszacski voditeo
je pomilostitev dao vö vszém onim 
szoldaskim pobegnyencom, ki szó po- 
bcgnoli od sterekoli szoldaske komano 
de. Pomilosztitev valá do márciusa 
31-ga i do toga csasza sze naj vszá
ki pobegnyenec giászi pri s/.vojoj ko
mandi ali pri zsandáraj. Po tóm ter- 
minusi nikse pomiszlosztitve nede i 
vszaksi naj racsuna z najhüjsov kas* 
tigov, tou je szmrt.

—  Ne hodimo po Fazaneriji. Pre- 
biválsztvo Muraszombaté i okoulice 
sze pózává, da naj niscse ne hodi po 
Fazaneriji, zvün esi káksi poszeo má.

—  Batrivnoszt pér alföldszki mos« 
kov. Preminoucse dnt je vecs bolse
viszticsni szoldákov prišlo v edno 
Alföldszko vész S szó pletli z té vészi 
odpelati vesz zsivezs, kak tüdi za 
szemen niháne recsi. Pár batrivni 
moskov sze je odloucsilo. da ne piiszti 
vö z vészi odpelati zsivezs i na kon
ci vészi szó bolseviké z naklajenimi 
vozámi napadnoll. Vsze bolseviké szó 
szpoklali, vesz zsivezs nazáj v vész 
odpelati i tam nazáj med lüdsztvo 
raztálali.

—  Pouleg Budapesta szó ne póz
nám lüdjé gorisztavili In bolsevisz- 
tiesne tovorne euge z muni. ijov i vsze 
v lüfte püsztili. Pri tóm je doszta ko- 
munisztov prejslo.

— 1.023.000 lüdi je zgübila Anglia 
v bojni do 30-ga novembra lanszko- 
ga leta.

— V  zgornyoj Sziléziji je eden 
bolseviszticsni oficer v lüfta dao püsz- 
titi edno bányo. v steroj je znao. da 
je 500 nemški delavcov na deli. Gro- 
zovitoszt, stero delajo komuniszti tüdi 
po drügi krájaj, sze ne dá popiszati.

—  V ö  sze more prepraviti vszáki 
románszki cslovek, ki ne szpostüje 
komunizmus. —  zahtevajo moszkov- 
szke novine. K tömi szó escse pri- 
djáli. da „brez premislávanya i potom 
krátke pouti sze more z tejmi szkon- 
csati".

—  V  Rimi zsidovje dobivajo ednouk 
vékse kárte za krüj i drüge recsi, kak 
krseseniki i tou z dovolenyom an- 
glezske i amerikanszke oblászti, kt 
sze nikaj ne brigajo za sziromasko 
lüdsztvo, stero v nájvéksem pomen- 
kano8zti grozen glád trpi.

—  45.000 amerikanszki szoldákov  
je zaprejti. Od lej je 25 000 záto za- 
prejti, ár szó vmárjali, odszkocsili i z 
zsenszkami poszilsztvo delali: 25.000 
pa zavolo toga ár szó kradnoli.

—  Dvá mtliona sztanovány sze 
je vküpporüsilo v Londoni. Eden 
svédszki novinár. ki sze je dugsi 
csesz zdrzsávao v Londoni, je v no
vi naj izjávo, da szó nemški teropláni
1 letéese bombe v Londoni i'vnicsile
2 miliona sztanovány. Poujég toga 
pa pise novinár, da je v Londoni 
vszevküper 2 pa pou mii. sztanovány.

—  Z  Angiié i Am erike do zsido- 
ve szprávlali v Palesztina, Szávez- 
niki szó goripouzvali Svéd íz ki kor
mány, naj dá na razpolágo hajouve, 
da 300.000 zsidovov preszelijo v Pa- 
lesztino.

—  Tífusz sze je razsiro z Romé- 
nije v Bolgarijo. Kak szmo zsé po- 
roucsali, v Romániji sze je jáko raz
siro tífusz, steri sze je v velkom ob- 
szégi razsiro tüdi na Bolgárijo. Té na- 
lezlivi beteg sze z táksov nágloscsov 
siri, da szó oblásztva prisziljena po*> 
moucs prosziti od Rdécsoga krizsa.

V  Bolgáriji je prišlo do krvávo« 
ga  szpopáda meg komunisti I lúd« 
sztvom. Szovjeti, ki vecs i vecs isi- 
vezsa zahtevajo od Bolgárije i lak- 
rekoucs scséjo porobiti té ország, jb  
med lüdsztvom t komunisti vövdaro 
krvávi szpopád. V  vészi Malomir je 
lüdsztvo z püksami sztrelalo na ko
muniste, gda szó tej prišli vküppobé- 
rat perutnino i drügo zsivál.
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