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beszámítani nem kell Ebben a ren
deletében a miniszter megállapítja, 
hogy az olajlen termelése alól is fel
mentést lehet kérni

k ö z g a  z  d  a s á g
Orstágosvátár Murassombatban

M *u. k ^ p e .  W l m u  o,- ■ *
szágosvasar és állatvásar volt Mura- A / á||a(vésárra 92 marhát hajtot- 
szombatban. 25 sátor állott a vásárié- tak fe| Elkelt 5 bika 500 —7(X) pengő 
ren, rajtuk kívül sok volt a kolbászos. közötti áron, 36 tehén 400—600 pen- 
•zitás. mag és vászonárusitó. Külö- gő közötti árakon. 6 üsző 600—700 
nősen a cipészek csináltak nagy íor- pengő közötti árakon.

Lasséllitották a finomlisst-faiadagol
A közellálásügyi miniszter rende- szelvényenként 10 dkg. finomlisztet

letet adott ki a finomliszt lejadag Jehet kapni, azaz az eddig, havi 2 
.. , ,  ... . * j  I , „ kilogrammos fejadag helyett ezentúlújabb megállapításáról. A rendelet a havonta 160 dkg iesz a í(>Judag. A
finomliszt-fejadagot akként állapítja [ínomjiszt (ejadagjának ez az újabb 
meg. hogy az eddig szelvényenként megállapítása május 1-tól kezdve ér- 
50dkg. kiszolgáltatott finomliszt helyett vényes.

II kiveszett lucerna pótlása
Lucernavetőmag igen kis mennyi

ségben áll a gazdák rendelkezésére.
Ezért a földművelésügyi minisztérium 
felhívja a gazdák figyelmét, hogy akik 
kiveszett lucernájukat pótolni akarják 
és elegendő vetőmag nem áll rendel
kezésükre : igényeljenek vörösheie- 
magof. amelyből még megfelelő kész
letek vannak,

A« aiuminiumgálic 
p6tolia-e a réigálicot?

A m. kir. Növényegészségügyi Szol
gálat kötelességének tartja tájékoztat
ni a gazdaközönséget arról, hogy' az 
aluminiumgálicot (aluminiumszulíat) 
hivatalosan kipróbálták és megállapí
tást nyert, hogy az aluminiumgálic a 
szőlőperonoszpóra ellen teljesen ha
tástalan. a gyümölcslabetegségek el
len pedig a 2 százalékos oldattal nem 
lehet eredményesen védekezni.

A gyümölcsfabetegségek ese
tében legalább 4 százalékos 
mészszel közömbösített oldatra 
van szükség, hogy a meszes 
rézgálic. az úgynevezett bor
dódé hatását meg lehessen vele 
valamennyire közelíteni. Ennek 
megnyugtató ajánlása is azon
ban még további és többszöri 
kísérletezésre szorul.

ilLFi) vezérképviselet

A z  ö s s z e s  m a r k a s

9 hónapi 
jótállással

Kerékpárok

EMECZ J.
vas és gépkereskedő

M U R A I  Z O M B A T

vetőmagszükségletét ezideig még nem 
fedezték, termesztési kötelezettségüket 
szójabab termesztésével is teljesíthe
tik. ha a Futurával szójabab terme
lésére szerződést kötnek. A szerző
déses szójatermelők mind a vetőma
got, mind a talajoltóanyagot ingyen 
kapják, továbbá junius elseje után a 
vetés állásához képest kát. holdan
ként 50 pengő termelési előlegben is 
részesülhetnek.

A GAZDASÁGBAN
A gazdaságban a paradicsom- és 

paprikapalántákat ki kell ültetni. A 
A gyümölcsösben permetezzünk. Az 
ujborok második, esetleg harmadik 
fejtését el kel! végezni. A kétnyiretü 
birkanyirást szintén e! lehet kezdeni. 
A méhesben a gyengébb családok
nak az erősebbtől adjunk egy-két 
íiasitáshoz való keretet. A rajzás eb
ben a hónapban indul meg

Az idei kendermag termelői
arának megállapítása

A közellátási miniszter megállapí
totta a kendermag 1912— 13. gazda
sági évre érvényes legmagasabb ter
melői árat. Eszerint az idei termésű 
szokvánvszeru tisztaságú kendermag 
legmagasabb termelői ára barmok 

, feladóállomáson mázsánkint 120 [ren
gő. Az idei termésű magasnovésu. 
legalább 90 V tisztaságú és 85''» 
rsiraképességü rostkenderv etőmag leg
magasabb termelői ara mázsánkint 
150 pengő. Az idei termésű, a szegedi 
országos m. kir Kender-. Len- és 
Olnjnövenvtermesztési Kísérleti Inté

zel által ólomzárolt vetőmagból vetett 
és az intézet által ellenőrzött és 
ólomzároll rostkendervetőmag legma
gasabb termelői ára bármely leiadó
állomáson mázsánkint 180 pengő. Ha 
a rostkendervetőmag az előirt tiszta
ságot és csiraképességet nem éri el, 
minden hiányszázalék esetén egy 
százalékkal csökken az ár. A rende
let kimondja, hogy a rostvetőmaggal 
kereskedő raktárról történő eladásnál 
az önköltséghez a viszonteladókkal 
szemben legfeljebb 6, a fogyasztókkal 
szemben legfeljebb 9 pengő kereske
dői ártöbbletet és forgalmi adót szá
míthatnak mázsánkint.

Baromfi és tojásárak 
Budapesten

A Budapesti Nagyvásártelepen és 
vásárcsarnokokban a következő ba
romfiárak alakultak k i : élő barom fi: 
csirke rántani és sütnivaló 3.30, tyuk 
2.70. ruca hízott, kicsinyben 3.20, 
liba. hízott, kicsinyben 3.50, pulyka, 
hízott, kicsinyben 2.70—2.80. leölt- 
baromfi : (kicsinyben) tyuk 3—3.50, 
csirke, friss, bél nélkül 1.92. csirke 
írissvágásu. hizlalt la. 4.60. II«. 4.20- 
1. 10. ruca hízott 3.90, liba hízott 4.20, 
libamáj 15 dkg-on felül 10— 11, 45 
dkg-ig 9. — . 30 dkg-on alul 7. — . pulyka 
hízott tojó 3.50. kakas 3.40. A forga
lom közepes, az árak változatlanok

Jó házból való megbízható

cukrászinast keresd
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SZÁLAS TAKARMÁNY ÁRAK

PORCELLÁN
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MELLTOK
nagy választék
ban és olcaon
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Vetömagkukorica-cseréhez takar
mánykukorica beszerezhető a Hom
bártól. A gazdák vetőmagkukorica 
vásárlására névre szóló vásárlási 
engedélyekei kapnak a vármegyei 
közellátási felügyelőségnél. Miután 
azonban a vetőmagtételek tulajdono
sai sok esetben a vetőmagkukoricáért 
takarmány ozásra alkalmas csereku
koricát követelnek, most a vármegyei 
gazdasági felügyelőség utalványai 
alapján ilyen cserecélokat szolgáló 
takarmánykukoricát a Hombár bizo
mányosai utján a gazdáknak rendel
kezésére bocsátja a gazdasági fel
ügyelőségek utalványának, továbbít 
1.50 pengő jutalékkal növelt termelői 
ár kifizetése ellenében.

A  Földmtvelésügyl Miniszter meg
engedte. hogy azokat a területeket, 
amelyek április 15-én is viz alatt áll
nak. az olajosmagvak területekben

Első re n d ű  prese li lu e e rn iis/e r.«
term elői u r 10 90. nagykereskedő  

E lső re n d ű  préseli lohe rs/enn
term elői ttr 9 40. nagvkereskrdn  

E lső re n d ű  préselt b n ltm im s/e n n
term elői ő r 8 00. nagykereskedő  

Első re n d ű  préselt /nb osbukkőnvs/er 
term elői n r 8 lő . nagykereskedő 

E lső re n d ű  préséit m uhars/ena
term elői ar 7 Oh. nagykeresked«

Első re n d ű  préselt retis/ena
term elői ar 7 90 nagykereskedői ar 10!*) 

Félédes préselt rétis/éna (pl. hansági)
term elői ar n 00. nagykereskedői ar 9 00 

Savanyú \ erősen a /o ll préselt re tis/m a
term elői ar 4 NO. nagvkeruskedoi .ír . 80 

E lső re n d ű  préselt tavaszi s/alm a
term elői ar 4 90. nagyk<*reske<lő: /ír . NO 

E lső re nd ű  préséit tors  a lom s/a lrna
term elői ar 4 «0 nagykereskedői /ír - 4*1 

E lső re ndű  preseli bu/a a lnm s/a lm a
term elői ár 4 .40 nag\ kereskedői /ir < JO 

Első re n d ű  /supp sza lm a
term elői ara a/ ors/ag barmelv \asuti 
fe ladóéilom asan b 50 I ’ g

A Földművelésügyi Minisztérium 
az állathizlalási tevékenység foko
zása és bővebb pénzellátása érde
kében másfélmillios hitelkeretet álla- 
pitott meg. amelynek szétosztását . 
Magyar Állat- os Állati 1 emlékeket Ér
tékesítő Szövetkezetre bízta -\ hizla
lást kölcsön feltételeit is nv gallapitoi- 
ták s egyidejiien felszolitolt.ik az érde
kelteket az igénylések bejelentescre 
A hizlalási hitelnyújtás időtartama 6 
hónap, amelyet csak kellőképpen in
dokolt esetben és csak egy alka
lommal lehet további 3 hónappal meg
hosszabbítani

A kötelező napraforgó helyett 
szóját is termelhetnek a gazdák. 
Azok a termelők, akik a 670-1942. 
M. E. számú rendelet értelmében 
olajosmagvnkkal bevetendő területük

K e r é k p á r o k ,  a l k a t r é s z e k ,  gummiáru nagy választékban 

•
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A Bajtársi /zolgálat 
megszervezése
Fái héttel ezelőtt az egész ország 

sajtóját bejárta az az érdekes hir, hogy 
vitéz Borbély-Maczky Emil főispán, 
mozgósítási kormánybiztos Borsodvár- 
megye területén megszervezte a Baj
társi Szolgálatot. A cél a hadbavo- 
nultak hozzátartozóinak önkéntes tá- 
m< »gátasa volt és a nemzeti társada
lom a legnagyobb megértéssel karolta 
fel az ötletet. Elismeréssel fogadták 
az Illetékes katonai hatóságok is és 
mo-1 maga a belügyminiszter tette 
magnóvá e szervezet országos életre
nd ásónak feladatát. A kormányt e 
tekintetben az a meggondolás vezet
te. hogy a belső frontnak éppen olyan 
biz.1 snak. keménynek kel! lennie.1 
mini amilyen biztosan és keményen 
álljak a harcot odakint a messze 
om>/!öldön honvédeink. A külső és 
bris,) front erejének, harmóniájának, 
eg' ittes munkájának biztosítását adja 
ez .■/. uj intézmény, amelyet a bel
ug, miniszter rendeleté értelmében az 
egész ország területén meg kell szer- 
\ezn:.

A miniszter nevében vitéz Bonczos 
Miklós államtitkár körlevelet intézett 
Budapest székesfőváros polgármeste
réhez valamennyi törvényhatóság első 
tisztv iselőjéhez és a megyei városok 
polgármestereihez. A leirat hangsú
lyozza. hogy a miniszter, a honvé
déin.i miniszterrel egyetértésben, szük
ségesnek látja különleges, állandó 
jellegű, szociális szolgálat sürgős 
megszervezéséi, amely a polgári és 
katonai hatóságokkal, valamint az 
erre vállalkozó társadalmi szerveze
tekkel. továbbá az Országos Nép- és 
Családvédelmi Alap helyi szerveivel 
szoros együttműködésben a háborús 
v,s/. ,r.vok következtében szükségessé 
ve.< feladatokat ellátja. A szervezet 
neve egységesen Bajtársi Szolgálat s 
feladatkörét a következőkben körvo
nalazza a leirat :

' a hadbavonultak családtagjainak
íokozatabb erkölcsi és a szükséghez 
ive pest kiv ételesen anyagi támogatá
sáról való gondoskodás:

2. a harctéren küzdő honvédek és 
itthonmaradt családtagjaik között az 
állandó kapcsolat megteremtése és 
fenntartása:

a katonai szolgálatra hevonultak
riozzalartozói kérelmeinek és esetle
ges panaszainak meghallgatása, gyors 
kivizsgálása és elintézésé:

• n katonai szolgálatra bevonult 
egy nők helyett a mezőgazdasági es 
ipe.o munkák Végzésének biztosítása ;

1 jogi tanácsadás a hadbavonul- 
tuKr.ak és végül

'■ a nemzetvédelmi szolgálat tá-
mogntása.

A rendelet intézkedik af, iő*. hogy 
a szolgálatot minden községben, vá
rosban szervezzék meg. s emellett 
életrehivják a járási és vármegyei 
szolgálatot is. a községi szolgálat tá
mogatására és irányítására. E nagy
arányú önkéntes társadalmi munkába 

■ kt II kapcsolni elsősorban az Or-

Ma lép életbe a visszatért Délvidéken
a magyar magán és!kereskedelmi Jog!

A gazdaadósságok rendezésére vonatkozó 
jogszabályok egyelőre érvényben maradnak

Most jelent meg u kormányrende
let i2820 1942. M. E.). amely u ma- 

i gyár magánjogot es a kereskedelmi 
j jogot a visszacsatolt délvidéki terüle- 
| leken hatálghalépteti és

a feitüggesztett telekkönyvi for
galmat május 15-től kezdve 
megindítja.

A jugoszláv gazdaadósságok 
rendezésére vonatkozó jogsza
bályok egyelőre életben ma
radnak.

A szerzői jog biztosítására, valamint a 
találmányok, védjegyek, ipari mustrák 
és minták védelmére vonatkozó beje
lentéseket folyó évi december 31-ig 
kell megtenni. A  már lejárt telek
könyvi törlési perek határidejét egy 
évig meghosszabbítja. Ugyancsak egy 
év alatt kell az ingatlan elidegenítés
ből eredő kártérítési kereseteket, ille- 

! főleg kérelmeket előterjeszteni.

Magyur vezényszavakra magyar munkát végez
a battyándi körjegyzőség 250 tűzoltója

Május 10-én. vasárnap nagy naj> 
juk volt a battyándi körjegyzőség 
tűzoltóinak. Ok mutatták meg először 
u járási tüzrendes/.oti felügyelő előtt 
a Muravidék tűzoltói közül, hogy mit 
tanultak a felszabadulás óta és megy-e 
már jól a magyar regula.

Már a kora délutáni órákban nagy 
a sürgés-forgás a battyándi vásártér 
körül. Ott lesznek a gyakorlatok, oda 
tódul a tahi apraja-nagyin. Annyi az 
érdeklődő, hogy az ember csak cso
dálkozik. egy faluból hogyan verődött 
össze ez a sok ember. De hamar 
megtalálja a magyarázatot: egyre ér
keznek minden irányból a kerékpá
rosok, a körjegyzőség valamennyi köz
ségéből meg akarják nézni a tűzol
tók gyakorlatait, illetve a járási tűz
rendészek felügyelő vizsgálatát.

Fél 2 órára megérkeznek a tűzoltó- 
csapatok is. Jönnek sorjában a battyán- 
diak Kuhár Ferenc parancsnokukkal 
az élen. a Rónaíőiek huisz József, a 
vaslakiak Báníi Mátyás, a vaspolo- 
nyiak Rávet Kálmán, a halmosfőiek 
Veren Lajos, a markusházaiak Mőrecz 
Rezső, a nyireslehomériak Domjan 
Káimán parancsnokok vezetésével. 
Mire Benkó József járási tűzrendé
szek felügyelő, Ditlrich Gusztáv h. 
felügyelő és a vendégek, köztük Ga
lambos Márton járási leventeparancs
nok és Bácz Lajos muraszombati 
tűzoltóparancsnok megérkeznek, már 
katonás rendben állanak a csapatok 
és vénák v. g- akorlf tok m 'kezdését.

A járási tűzrendészek felügyelő el

lép az egyenesre igazodott arcvonal 
elölt, a battyándi parancsnok jelenti, 
hogy a tűzoltók készen állanak, a 
felügyelő pedig néhány szóval üdvözli 
a csapatokat és parancsot ad a gya-

** korlatok mwykoiídóoóro.

P a tto g  a m a g y a r  v e z é n y s z ó
Először a rendgyakorlatokat nézzük 

végig. Külön-külön mutatják mega csa
patok. tudnak e katonásan menetelni, 
megy-e"menetközben a „hátraarc", a 

í „jobbraát". egyszerre koppanik e a 
megálló csapat tagjainak cipősarka... 

Harsány magyar vezényszavak
ra gyakorlatoznak a tűzoltók, 
a parancsnokok és csapataik 
egyform án lelkesek, egyformán 
buzgók, hogy minél többet 
mutassanak.

Fiatal és öreg egyformán fürge, egyik 
község csapatában az apa a fia ve
zényszavaira fordul olyan fegyelme
zetten. mintha fiatal katona lenne.

A rendgyakorlatok után a fecsken
dőkkel kell gyakorlatokat végezni. Itt 
is jeleskedik minden csapat, másod
percek alatt állanak oltásra készen a 
pontos vezényszavakra a fecskendők.

nÉ g  a malom “
A gyakorlatok koronája a battyándi 

malom „oltása". Az elképzelés sze
rint északi szél fuj és a pajtáról a 
malomépületre csapnak át a „lángok". 
Kühár János a vendéglátó Battyánd 
csapatának parancsnoka veszi át az 

I „oltási" munkálatok irányítását, gyors

szagos Nép- és Családvédelmi Bizott
ságokat, amelyek e célre külön albi
zottságot vagy csoportot alak ’anak.

A törvényhatósági, járási .ajlársi 
Szolgálat vezetéséről az Országé s Nén- 
és Családvédelmi Alap lörv< nyható
sági és járási vezelői gondos .ódnak, 
vagy a főszolgabirák és a szociáli 
gondozók javaslatára az erre legal
kalmasabb más egyént kérik fel. A 
jogi tanácsadási a főügyészek, ügyé
szek, illetve az ügyvédek látják el 

j meghatározott időpontban. Ha szűk 
ségesnek látszik, érintkezésbe kell 

! lépni a csape’hadgondozó tisztek! 1

és hadtesthadigondozási felügyelőkkel. 
A Bajtársi Szolgálat további működé
sének részleteiről az Országos Szo
ciális Felügyelőség ad megfelelő fel
világosítást.

A Bajtársi Szolgálat országos élctre- 
hivásava! páratlanul nagymértékű, ha
talmas. önkéntes szociális munkát 
léptet életbe a belügyi kormány. A 
szolgálat célja, önkéntes volta egyma
gában biztosítja a fáradhatatlanul lel
kes, odaadó, eredményes munkát, 
amivel nagymértékben hozzájárul a 
belső front megerősítéséhez s ezzel 
a végső győzelem kivívásához!

intézkedéseire egymásután szöknek 
a fecskendőkből a sugarak a „lán
gokra". A malomudvar déli részén 
megindul a battyándiak motorfecsken
dője és két csövön át is ontja a vizet 

kicsi jut a nézőknek is...
Néhány perc múlva sikerül „elfoj

tani a tüzet", megszólal a gyakorlat 
végét jelző kürt. Benkó felügyelő ma
gához kéri a parancsnokot és néhány 
kérdést intéz hozzá a malomoltással 
kapcsolatban. Kühár Ferenc szaksze- 
rüen válaszol mindenre, akkor se jön 
zavarba, amikor azt kérdezik tőle, miért 
szél ellen állította a motorfecskendőt?

A parancsnok kivágja magát:
A feltételezett szél gyenge volt, 

így ellene fordulva tudtuk legkönnyeb
ben elfojtani a szikrákat és a fecs
kendőt kezelő tűzoltókat nem borítot
ta el a füst . . .

Ezután leszerelik a fecskendőket 
és a gyakorlótér közepén kört formál
nak az egyletek, hogy megbeszéljék 
az oltás elméleti részeit. A járási tüz- 
rendészeti felügyelő mégegyszer el
magyarázza a feltételeket, a teendő
ket és megdicséri az ügyes oltást. 
Ezután a tűzoltók hazafias köteles- 
séaeiről bopól

Két óra hosszat tart már a gyakor
lat. de egyik tűzoltó figyelme sem lan
kad. buzgón hallgatják a magyar sza
vakat. Lája rajtuk az ember, hogy a 
legfiatalabb is megérti a felügyelőt és 

szívesen hall a felebaráti szere
tet katonáinak szép hivatásáról, 
amit az ismét megtalált magyar 
hazában még lelkesebben telje
sít, mint eddig.

A Himnusszal ér véget a gyakor
lat. Falusi zenekar kezdi játszani a 
fenséges dallamot, de a trombiták zajét 
hamar elnyeli a sok száz ember ajká
ról egyszerre felhangzó csengő ének.

Diszelvonuláson veszünk még részt, 
aztán betérnek a tűzoltók a vendég
lőkbe. hogy a sikeres munka után 
vigadjanak egyet . . . (Sz.)

— — oaas

Hartner képviselő láto
gatása a kétségekben

Hartner Nándor országgyűlési kép
viselő. a Magyar Élet Párt kerületi 
vezetője és a kerületi szervezőtitkár 
vasárnap délután fél 2 órakor Péter- 
hegyen vesznek részt Magyar Élet 
Párt értekezleten. Az értekezleten 
megjelennek Sándorvölgy, Andorháza, 
Kerkaszabadhegy, Lakháza és Pető
in szervezetei.

Vasárnap délután negyed 4 órakor 
Musznyán lesz Mép értekezlet, ame
lyen részt vesznek Musznya. órfalu. 
Szentsobe8tyén, Völgyes és Bokrács 
szervezetei. Negyei 6 órakor Felső- 
szenlbenedeken tartanak Magyar Élet 
Párt értekezletet. Felsőszentbenedek, 
Alsószentbenedek. Úri szék. Ujköké- 
nyes és Gerőháza szervezetei részére, 
7 órakor pedig Mártonhelyen Márton- 
hely, Lendvanemesd és Alsómorác 
Magyar Élet Pártjának tisztségviselői és 
tagjai gyűlnek össze értekezletre. 
Hartner képviseld politikai tájékozta
tót mond és meghallgatja az egyes 
szervezetek közérdekű kéréseit
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A honvédednek síént cigarettára gyűjtenek
■ Mura SE vasárnapi sportdélutánján

Kölyök csapatok és oldboy csapatok mérkőzése
A Mura SE vezetősége

az oldboy csapatban való közreműködésre
Vasárnap délután 3 órakor az álta

lánosan megtartott „füstetlen napok 
mintájára a Mura S. E. „Füstetlen 
Sportdélutánt “ rendez, amelynek tiszta 
bevételén cigarettákat vásárolnak a 
fronton harcoló honvédek számára. 
A füstetlen sportdélutánt minél keve
sebb kiadással és minél érdekeseb
ben akarja az egyesület vezetősége 
megrendezni, hogy ne csak a nemes 
cél kötelezze egész Muraszombat 
lakosságát a megjelenésre, hanem 
maga az eseméng is vonzó és érde
kes legyen.

A sportdélután 3 órakor kezdődik 
két „kölyökcsapat" mérkőzésével. A 
gyerekek kétszer 15 percig játszanak, 
aztán átadják a helyüket Muraszom
bat válogatottjának és a Mura csapa
ténak. A Muraszombat válogatott 
Mura SE mérkőzés kétszer 20 percig 
tart. majd a sportdélután legérdeke
sebb eseménye, a helyi oldboy- 
csapatok mérkőzése következik. Az 
oldboy mérkőzés kétszer 15 perc 
hosszú lesz.

Egységes közvélemény
ritkán nyilvánul meg. Teljes azonban az összhang valamennyi társadalmi
osztály, orvosok és laikusok között egyaránt abban, hogy a jászkarajenői 
Mira keserüviz kitűnő hashajtó. Ize nem kellemetlen, hatása gyors, biztos, 
de enyhe. Jódot is tartalmaz, mely az érelmeszesedés, golyvaképződés
ellenszere. Kérdezze meg orvosát! Kapható mindenütt.

a k ö v e t k e z ő k e t  k é r i fe l: dr.
Pintér Miklós. Siítár Lajos, Norcsics 
Lajos, Lipics József, Gumilár Kálmán, 
dr. Valent Gusztáv, dr. Jávorszky Jó
zsef, dr. Derzsenyi Tibor, Mórocz 
Imre, Rostás Pál, íij. Benkó József, 
Hoyer Lajos, Hoyer Ernő, Horváth Jó
zsef, Siflár László, Tóth Ferenc, Szabó 
Ernő, Cvetics János, Norcsics Béla, 
dr. Dsubán László. Péterka Rezső, 
Sáray Kálmán. Simon Gy ula és Schcr- 
mann Ede.

A sportdélutánon az egyesület kü
lön pénztárt is állit fel a honvédek  
nek szánt önkéntes cigaretta-megvál
tás céljára, ezen  kivül a teljes bevé
telen is cigarettái vásárol honvédőink
nek. A vezetőség ezúton is kér 
mindenkit, hogy a nemes célra való 
tekintettel a sportdélutánon jelenjék 
meg.

HANGULATOS ESTÉK
fl MfiETHIiniZSAI PflHHDNIÍlBnn!
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]o  munkát végez a gimnázium önképzőköre
A gimnázium Gróf Szécheny i István

önképzőkörében javában folyik az 
ontevesenysegre nevem munhn. A Kői
nek három szakosztálya dolgozik A 
Kádár Gyula tanár vezetése alatt álló 
irodalmi szakosztály Gróf Széchenyi 
István működését tűzte ki munkapro
gramjául. A Varga Árpád tanár ve
zetése alatt álló természettudományi 
szakosztály Jedlik Ányos jelentőséget 
méltatta. Legutóbb bemutatkozott a 
magyarságtudományi szakosztály is 
Bálint Béla tanár vezetésével.

A magyarságtudományi szakosztály 
foglalkozási köre kiterjed a magyar 
faj eredetkérdésére, fajrokonaink ta
nulmányozására. a középkori magyar 
nagyhatalom jelentőségére, a nagy 
magyar szabadsághősök méltatására, 
a magyar katona erényeire, a nem
zetiségek kifejlődésére Különös gond
dal foglalkozik az őrvidék. Göcsej. 
Hetés. főképen pedig a Vendvidék 
történeti múltjával és népével. Kutatja 
a magyarság néprajzi foltjait, vizsgál-

E a magyar népszokásokat, népvise
let, népi foglalkozásokat, a magyar 

irodalom népi gyökereit, feltárja a 
magyar népművészet emlékeit. Gyűjti 
a magyar tájszavakat, szállóigéket, 
közmondásokat, népmeséket, népmon
dákat és népballadákat. Megismerteti 
a Vendvidék ifjúságával a magyar tu
domány európai nagyságait.

Az idei főfoglalkozási köre a ma
gyar népdal és a magyar népzene 
volt. Legutóbbi gyűlésükön a követ
kező műsort mutatták b e :

1. Erdő. erdő, erdő . . . c. népdalt 
énekelte a szakosztály.

2. Bevezető szavakat mondott a 
vezető tanár.

3. Gerencsért utca c. népdalt éne
kelték Bükvics Béla. Lanscsák Miklós 
é» Sumenyák Mirán VI. o. tanulók.

4. Szól a kakas már . . . c. ősi 
magyar népdalt énekelte a szakosztály.

5. A magyar nép hangszerei címen 
felolvasott Gaál Ferenc VII. a) o. t.. 
szakosztályvezető.

6. Esik eső. szép csendesen esik . .  . 
c. népdalt énekelte a szakosztály.

Az urdombi iMÉP 
választmányi tagjai
Az urdombi Magyar Élet Párt ve

zetősége íi kerületi szervezőtitkárral
folytatolt megbeszélés alapjár-i javas
látott tett az urdombi MEP választ
mány megalakítására. .■A invas! at alap-
ján a következők let lek a Maywjr
Élet 1■Airt urdombi véJászt mé: nyaruk
tagjai . Török Lajos p; . j telnök jakisa
Jenő h. elnök. Móri 1)énes tit!cár. Le-
posíi Lajos. Szollár Lajos. Pocsics
Józse /rinszki Józse I. Ilon ath Jo-
zsel. Gojdinn István. \ örös József,
Grabi'u Lajos. Z 'íkoc-J zset, Fárlistáin
Sand« >r és Pocsics Jo/rsef.

fl Menah házflssóDhöiB.e
A kormány április 21-én megjelent 

2. 100-19 12. \i. h. számú rendeleté, va
lamint a honvéd« Imi miniszter 22.000-
L‘lr.. 1. -19 L

hab
■ndelete megkóny- 

íoktan ügyeik ellátá
sban akadályozott személyek ha/.as-

alammt >/.rmrl\ álla- 
selekmény e- 

hon- 
endör-

7. A szentgyörgyi nagy hegy alatt 
c. bogdáníalvai néprománcot szaval
ni CvctkO Clvi.o VII íl) o. t

8. Kihajtom a libám . . < . népdalt 
énekelte a szakosztály.

9. A halotti sirató címen olvasott 
fel Fcrencek Károly VII a) <> t.

10. Látod-e babám . . . c. népdalt 
énekelte a szakosztály

11. Lipics Eva VII. o  ! magyar 
népdalokat zongorázott Bartók Kodály 
gyűjteményéből.

12. A Kossuth-nótát énekelte a szak
osztály.

A dal nagy lélekíormálö ereje ki\ál
lóan alkalmas volt ebben az átmeneti 

j évben arra, hogy ifjúságunk lelkivá- 
| lága magyaros színekkel telítődjek 
| meg. — nyilatkozott Bálint Béla \<- 
zető tanár.

—

Ismét egy francia gyarmatot ottar- 
nah megtámadni a demohráciah
Vichyből jelentik : Az Egyesült ,-\l- 

lamok ismét követelésekkel léptek fel 
a franciákkal szemben. Ezúttal a Mar- 
tiniqe szigetén horgony zó francia ha
jok leszerelését kívánják. Az l SA 
magatartása ezt a francia gyarmatot 
is veszélyezteti.

Jól tájékozott francia korok szerint 
a francia Antillákkal kapcsolatos .ame
rikai követelések a következők : l.A z 
amerikai helyőrség szamara állomás
helyek létesiíése és a francia Antillák 
hadászatilag fontos pontjainak ame
rikai katonai ellenőrzés alá helyezé
se ; 2. A fegyverszünet óta Martinique 
szigetén horgonyzó francia hajók le
szerelése. 3. A francia Antillákon lé
vő francia tartályhajók átengedése. 
A francia bank Martinique szigetén 
lévő aranykészletére vonatkozólag 
nem támasztottak követelést Francia 
körökben kijelentik, hogy Martinique 
szigetén egy repülőgép anyahajó. egy 
cirkáló és egy iskolahajó és a francia 
haditengerészet több kisebb egysége 
tartózkodik.

ilo  egy éb jog
Iv! A k. >r. n' .'.••• v  elátkozik 
védség. csend«írség, tábori . .._ 
seg köldökében tény leges szolgálat 
közérdekű munkaszolgálatot és lakó
helyükön kivül honvéde lmi szolgala
tot teljesítő személyekre. Vonatkozik 
ezenkívül a lendőrseg. pénzügyőrség, 
állami erdészet, valamint az egész- 

iségügyi szolgálathoz beosztott sze
mély ekt<\ akik a hadrakelt sereghez 

j csatlakoztak.
| Az. árva szék a kiskorú házassag- 
j kötéséhez szükséges törvényes kép- 
viselői vagy szülői beleegyezést pó
tolhatja akkor is. ha 
a háborús eseménye 
vagy más ókból süt

megszerezni

zőkönyvet szolgálati utón terjeszti fel 
felettes hatóságához, amely ezt az
illetékes állami anyakönyvvezetőnek 
továbbítja. A z anyakönyvvezető ha
ladéktalanul értesíti a jegyzőkönyvben 
megnevezett nem akadályozott sze
mélyt. akinek három hónapon belül 
házassági nyilatkozatot kell tennie. 
1 la ez az anyakönyvvezető előtt két 
házasságkötési lanu jelenlétében meg
történik, akkor a házasság megkötött
nek tekintendő még abban az eset
ben is, ha jegyzőkönyvben megne
vezett személy nem élt akkor, amikor 
a másik fél a házasságkötésre irá- 
nyúló kijelentést megtette.

intézkedik a rendelet a házasságon 
kivül született gyermeknek a termé
szetes apa által való elismeréséről is. 
A parancsnok előtt kiállított jegyző
könyvet külön belügyminiszteri enge
dély nélkül az illetékes árvaszékhez 
juttatják el. Hasonlóképen köthető 
örökbefogadó szerződés is.

A felsorolt rendelkezések végleges 
végrehajtásáról az igazságügyminisz- 
ter. a belügyminiszter és a honvédelmi 
miniszter fog intézkedni.

Virágnyitó meleg május...
I / elesrgemnek)

\  íráfc'nyitu rrn lcK május 
l tfyan hol maradtál ?
Bar a vilátf borús
Minket el ne hagyjál.
\ írűKjerdo. enyhe s/ellő 
Hirdesse a jöttödet.
I'.s találjál ián csicsergő 
\otasked\ u sereget.
Mennyivel szebb a természet 
I la nem fedi hólepel.
Nem husit el az enyészet.
Mert a tavasz felemel.

lehet
Nn

annak
ségnel. tábori esendőrségnél nernhi- 
vatásos állomán\ban tcn\ leges szol
galatot teljesít.

Akikre a rendelet vonatkozik, azok
nak nem feltétlenül szükséges sem a 
kihirdetés, sem az ez alól való fel 
mentés, ha mindkét házasuló fél ki
jelenti. hogy legjobb tudomásuk sze
rint közöttük akadály nincs. E meg- 
könnyitett módón a házasságot bár
mely állami anykönyvvezetőnél meg
köthetik.

Hu a házasulandó fél hadműveleti 
területen, vagy az ország határain 
kivül tartózkodik, megkötheti a há
zasságot együttes jelenlét nélkül is. 
Ebben az esetben a honvédelmi mi
niszter áltál kijelölt parancsnok jegy
zőkönyvet vesz fel és csatolja a 
harminc napnál nem régibb keletű 
orvosi bizonyitványt arról, hogy az 
akadályozott házasuló sem fertőzi) 
gümökorbnn. sem fertőző nemibajban 
nem szenved. A parancsnok a jegy-

a házasságkötés ilvt'.okor nuir ember állal
következtében. i a/ostm nem didereg.

Hm remény, most elszállhat.
;os. vugv ha a Mert a lél ( sak nem enged.
st idejében nem I.n Istenem ne engedd azt

Hogy reményünk elhagyjon.
ulési engedélyre Kikeletet s boldog tavaszt
ségnél, csendőr- Szivünkbe plántálhasson.

l.dcs ungyfll kérlek Téged.
Benned a bizodalmom.
\/ elkésett tavasz helyett.
Legyél örök tavaszom, 

szombat. 19-12. május 6. K ád ár Gyű

V á r o s i  M o z i
Muraszombat

l.loadások :
május 18.-án szombaton 17 óra 30 p.

és 20 óra 30 p. 
május 17.-cn vasárnap ti óra 15 p.

15 óra 15 p. 
17 óra 30 p. 

és 20 óra 30 p. 
május 18.-án héttőn 20 óra 30 p.

G YU RKO VICS FIUK
Herczeg t erene világhírű regényének filmvál
tozata. Főszereplők: R ö s s a h g g y i  KW* 
mán, Simor Erzsébet, Turay Ida, lIL

Következő műsor :
„ B É C S I  T Ö R T É N E T E K "

Súlyos csapás érte tévolkeleten 
az angolszász hajóhadat

Ber!inb<il jelentik: Hatalmas ütkö
zetet vívtak a csendesóceáni Korall- 
tengeren az angolszász és japán ha- I 
jóhadak. A japán főhadiszállás jelen- • 
tése szerint az ütközet a demokráciák , 
hajóhadának teljes leverésével vég- 
ződott. A japán tengeri erők a több 
napos nehéz ütközetben szétverték 
az angol-amerikai hajóhadat és ezzel

a Csendes-óceán déli részér 
japán hajóhad lett a korlátlan

Az ellenséges harci erők nem cs 
az esélyeket vesztették el. hogy 
japánok által megszállott támaszp< 
tokat visszaszerezhetik, hanem a ni 
ázsiai térség vizeire való bejutás 
hetőségeit is.

1942. május 15. Muraszombat és Vidéke

Lipics József Muraszombat uj városbipója
Szombaton délután lesz a községi képviselőtestület alakuló közgyűlése

Muraszombat képviselőtestületét a 
felszabadulás után a katonai közigaz
gatás ideiglenesen megalkotta, a pol
gári közigazgatás bevezetése óta azon
ban tulajdonképen képviselőtestület 
nélkül állott a község. Az uj képvi
selőtestület megalakítására azonban 
már régen folynak az előkészületek 
és a járás főszolgabírója kinevezte a 
képviselőtestület tagjait — mint lap
zártakor értesültünk.

A városbirói tisztséget! az ország
gyűlési képviselővé való behívás miatt 
lemondani kényszerülő Hartner Nán
dor utódaként Lipics József bank
igazgató tölti be. Helyettes biró dr.
Pintér Miklós közjegyző. Első esküd
lek : 1 lorváth János gépcséplő és
Küplen István földrnives. II. esküdtek :
Kalamár E'emér földműves és Marics 
János asztalosmester. — Pénztáros:
Krancsics Lajos, közgyám Gombosi 
István.

A képviselőtestület többi tagjai:
Andersch József, Bácz Lajos. id.

Benko József, dr. Bölcs Gyula. Cser-

! nyavits Sándor, Heklits István. Deutsch
I Gusztáv, Fiiszár Antal, Györek Má- 
i Jy®®- Hartner Nándor, Kolossá János, 

Kolossá József. Kácsán Iván, Kühár 
Ferenc, Lainscsek Ferenc, ügeti An- 

I d ’̂ Ccterka Rezső. dr. Pintér Miklós, 
Rainár Ferenc, Siftár Lajos. Rituper 

| Alajos, Siplics István. Szraka István.
I Szűkíts István. Turk József és dr.
I Vucsák István.

A képviselőtestület alakul«) közgyű
lése Olajos J«(zsef dr. főszolgabíró el
nökletével

szombaton délután 4 órakor fesz 
a községháza dísztermében.

A tisztujitáson dr. Pintér Miklós bú
csúzik Hartner Nándor volt városbi- 
rótól, Mórocz Imre főjegy ző pedig az 
uj városbirót üdvözli.

5 órakor a képviselőtestület 
megtartja első rendes gyűlését,

* amelyen a kereskedelmi iskola kibőví
téséhez szükséges házhely vásárlásá
nak ügye szerepel elitézendő tárgyként.

SqH yN fosstls«TSzolttfgyahsFlatt is trenhlosztás
Pártosfalvén

Május 17-én, vasárnap a pártosfal
va] körjegyzőség tüzoltóalakulalni ré
szere Pártosfalvén egyetemes gyakor
latokat tartanak és n megyei, valamint _ _
a járási tűzrendésze« felügyelő megej- volt”, hogy 18 diák már az előző so- 

. vizsgálatukat. A gyakorlatok után gélyből vásárolt magyaros ünneplő

Vasárnap déleid« 
keretében osztotta ki dr. Tör 
igazgató a szülőknek azt a 76 
gőt. amit a kultuszminiszter juttató«
tanulmányi támogatásként a szegény- 
sorsú tanulóknak. Megható jelenet

Letartóztattak négy muraviriékií,
akik zsidókat akartak átcsempészni 
Németországból Magyarországra

Kbenspanger Ernő muraszombati kereskedő és dr. Brumen Antal volt 
jugoszláv ügyvéd is belekev eredeti az ügybe A graci Norcsics „Pubi“ 

a mur szombati járás határán akarta ioiytatni bűnös üzelmeit
Érdekes és messze elágazó ügy 

toglalkoztatta az elmúlt héten a mu
raszombati csendőrseget. A határva
dászok segítségével Ó németországi 
zsidót fogtak el a haláron, akikel 
\! a gv a rorszá gra aka rt ak a t c sc m pészn i.

A nyomozás során kiderült, hogy 
nem egyedül álló esetről van 
szó, hanem a csendőrség régi 
gyanúja szerint szervezett zsidó
csempészést indítottak meg.

A nyomozás szálai egészen egy 
becsi mozi tulajdonosig vezetnek, aki 
a hozzáforduló zsidókat a Grácban i bonyolítottak igy 
élő szarvasluki származású Norcsics 1 
..rabihoz" utasította, aki régóta fog 
laikozik hasonló ügyekkel. Norcsics. 
vagy ahogyan általában emlegetni 
szokták Norcsics „Pubi" azelőtt Sop
ron környékéi’, kísérletezett több Ízben 
zsidók átszöktetésével. Mikor azonban 
ott az ellenőrzés lehetetlenné tette 
minden tervét, szűz talajt keresett és , vallott mindent és Ebenspangerra is 
szülőfaluján. Szarvasiakon keresztül terhelő vallomást tettek. A letartózta
t n ia  lebonyolítani a „szállitásokal". j tollakat áttették a szombathelyi tör- 

A mull héten «8 zsidót indított ut- 1 vényszék fogházába.

nak. Kettő közülök nem érte el a hri- 
tárt sem, mert már a németek lefü
lelték őket,

hat azonban Szarvasiak és Hegy
falu környékén átjutott magyar 
területre.

Itt Bertalanils Alajos. Skraban Re só 
és Lejrosa Károly szarvaslaki férfiak
nak kellett volna továbbítani őket 
Muraszombatba Ebvnspanger Ernő 
kereskedőhöz, a ki azután tovább jut
tatta volna a zsidókat Budapestre. 
A gyanú szerint hasonló akciót már

Az ügybe belekeveredett dr. Brumen 
Antal volt muraszombati ügyvéd is, 
aki 100 márkát váltott be a zsidók
nak Ebenspanger közbenjáráséra. Te
kintettel arra. hogy Brumen rendőri 
felügyelet alatt áll. öl is letartóztatták.

Skraban mar u csendőrségen be

Kinevezések a mura- 
szombati adóhivatalnál

A m. kir. pénzügyminiszter a visz- 
szamaradt volt jugoszláv alkalmazot
tak közül Fa birs Szanis/.lót a salgó
tarjáni tn. kir. adóhivatalhoz n XI. 
fizetési osztály 1. fokozatába. Bánies 
Mátyást és Bnrbarics Miklóst a mu
raszombati tn. kir. adóhivatalhoz a 
NI. fizetési osztály 2 . fokozatába. 
Skarahot Ferencet a tiszafüredi m. 
kir adóhivatalhoz a XI. fizetési osz
tály .S. fokozatába ideiglenes minó- 
■cgii II osztályú állampénztárt tisztek
be- Pintarics Ferencet a muraszombati 
m kir. adóhivatalhoz ideiglenes mi
nőségű adóhivatali gyakornokká, Ker- 
csmár Lujost és Kollai Istvánt a 
muraszombati m. kir. adóhivatalhoz 
a X. lizetési osztály 3. fokozatába 
ideiglenes minőségű pénzügyi iroda- 
tisz.l« kké, Tóth Ferencet és Gombóc 
Jánost a muraszombati m. kir. adó- 
hivatalhoz a 4. illetve a 3. fizetési

fokozatba ideiglenes minőségű pénz
ügyi kezelőkké, Kolossá Sándort a
muraszombati adóhivatalhoz a 10 . 
fizetési fokozatba, Jerics Ferencet a 
Csáktornyái adóhivatalhoz, Klemenc 
Alajost a zalaegerszegi pénzügyigaz- 
galósághoz a 8. fizetési fokozatba 
ideiglenes minőségű pénzügyi I. osz
tók u altisztekké kinevezte.

kiosztják a királyi diszérmeket __ 
szolgálati érmeket.

A délelőtt 10 órai istentisztelet után 
kezdődő gyakorlatokat végignézi 
Olajos József főszolgabíró és Kiss Emil. 
az Országos Egyesület alelnöke is. 
Horváth Miklós vármegyei tűzrendé
sze« felügyelő és Benkó József járási 
tűzrendésze« felügy elő hivatalból vesz
nek részt a gyakorlatokon.

Hornyik János 
kereskedelmi iskolai tanár 

Nemzetvédelmi Keresztet kapóit
Május 3-n n vette át Hornyik János, 

a muraszombati állami kereskedelmi 
iskola tanára Újvidéken a Délvidéki 
Magyar Közművelődési Szövetség 
által rendezett nagyszabású ünnepé
lyen a Nemzetvédelmi Keresztet. Az 
értékes kitüntetést a délvidéki szár
mazású I lornyik János a jugoszláv 
megszállás éveiben tartási tolt gerin
ces magyarságáért kapta. Hornyik. 
mint nz újvidéken megjelenő NÉP 
cimü magyar politikai hetilap szer
kesztője igen nagy érdemeket szer
zett a magvars<ig érdekeinek szolgá
latában. Hajlithatatlun magyarsága  
miatt az élete is veszélyben forgott, 

1936-ban a NÉP szerkes/tősé
gét felrobbantották és a beomló 
fal kevés Itijján Hornyikot is 
maga alá temétte.

A felszabadulás előtt közvetlenül és 
utána a Délvidéki Magyar K özm ű
velődési Szövetség életrehivása terén 
szerzett l lornyik kiváló érdemeket.

ruhában vett részt uz ünnepélyen.
Vasárnap jnnepelte meg a gimná

zium és u muraszombati iskolák va
lamennyié az „Anyák napját” .

Hétfőn az utolsó óra után a gim
názium végzett növendékei végigjár
ták a tantermeket és elbúcsúztak ne
velőiktől. Este a városban rendeztek 
iómpionos ballagást. Útjuk először n 
templomokba, majd a Szabadság-térre 
vezeteti, ahol fogadalmat tettek, hogy 
azon fognak dolgozni, hogy az ország- 

; zászló csúcsára lehessen huzni a pi- 
ros-fchér-zöld szinü lobogót.

Köszönetnyilvánítás
K/utoii mondunk köszoiiclel mind

azoknak. okik feledhetetlen emlékű
halottunk.

Kolossá Margit
temetőién megjelentek, n sírra virágot
teltek, vagy részvétüket bármely más 
modor nvilvánitotlék.

A  KOLOSSÁ család.

Megindul a tavaszi német támadás 
Keresnél!

Berlinből jelentik : A keresi félszi
geten német és román csapatok nagy 
létszámú légi kötelékek támogatásá
val május 8-án támadást kezdtek. A 
csata azóta teljes erővel folyik.

Berlinből jelentik : A legfelsőbb né
met hadvezetőség a német és román 
csapatok kercsfélszigeti nagy táma
dásának megindításával a keleti harc
tér egyelőre területileg elhatárolt ré
szén abbahagyta a téli védő hadjá
ratot és ehelyett saját elhatározásából

ismét ráfért a támadó had
járatra.

A német főváros katonai köreiben 
ózonban még nem a bejelentett nagy 
német támadó hadrnoznulat megkez
dését látják ebben az első idei tá
madó cselekedetben. A német tábor
noki kar köreiben ezzel kapcsolatban 
azt is hangoztatják, hogy a keresi 
támadás csupán részleges vállalko
zás. amelynek pontosan meghatáro
zott feladata a még tulajdonképpen 
bekövetkező egészen nagy esemény
nek az előkészítése. Katonai szak
körökben a legérdekesebbnek azt 
tartják Európának ebben az első idei 
katonai erőkifejtésében, hogy

a német és román hadkötelé- 
kek által alkalmazott teljesen 
újfajta fegyverek átütő sikere
ket aratnak.

Hitelt érdemlő német helyen ezzel 
kapcsolatban kijelentették, hogy ezek
nek az uj fegyvereknek alkalmazása 
teljesen meglepte a bolsevista had

osztályokat. Az 1939-től 1941-ig .le
zajlott háború tapasztalatai alapján a 
téli védőharcok idején Európa min
den gyámban nemcsak a már meg
levő fegyvermodellekel tökéletesítet
ték. hanem olyan dolgokat is találtak 
fel. amelynek alapötlete gyakran a 
harcok kellős közepén született meg 
Az 1939—40 és az 1910— 11-e* telek 
hosséu előkészületeinek elve bevall 

| ée. azt most újból alkalmazták.
A még csak ígérkező nagy tá
madás rendelkezésére álló 
német harci eszközök minő
ség és mennyiség tekintetében 
olyanok, hogy az első siker 
után a további sikerek márts 
biztosítva vannak.

Olyan hntásu fegverekről és eszkö
zökről van itt szó, amelyek hasonlóan 
fognak beválni uzokhoz a hadi esz- 
közőkhez. amelyek a Mnginotvonal 
leküzdésekor mutatlak meg hatékony
ságukat. Fezzel kapcsolatban katonai 
megfigyelők bizonyos időszerű érde
kességet látnak Churchill legutóbbi 
beszédében. Rámutatnak a beszédnek 
arra a részére, amelyben a brit mi
niszterelnök a német véderő főparancs
nokságának határozott cáfolatával 
semmit sem törődve arról beszélt, hogy 
a keleti harctéren a német csapatok 
mérgesgázt használhatnak. Berlini ka
tonai körűben Churchillnek ebben a 
kijelentésében is azt a jól ismert an
gol módszert ismerik fel. hogy ilyen 
fogással mér most alibit keressenek 
a mérgesgáznak az angol hadvezo- 
töség által történd alkalmazására.



Muraszombat ét Vidéke 1942. május 17.

előállítási költ- 
„jedése folytán

______ lapunk árát fcl-
a színvonalra, amelyen 

jellegű hetilapok álla- 
szombat és Vidéke a 
mellett is egyike a vi- 

^ , J b  hetilapjainak. Az uj 
„„.jkinti ár 16 fillér. Előfizetési 
egy évre 7 P, fél évre 4 P, ne- 

m évre 2 P. Akik az újságra ed
előfizettek. azok természetesen a 
áron kapják előfizetésük lejártáig

z  újságot. — A kiadóhivatal. 
— Cukorkáért_______ törtek be a mura-

,„.T1 Központi Moziba. Csütör- 
a reggeli órákban a muraszom- 

. Központi Mozi büfféjében betö- 
___nyomára bukkantak : 6 kg cukor
ka hiányzott a bülféből és néhány 
cukorkásüveg. A mozi előcsarnoká
ban lévő nagy óra belső részét is el
lopta a tettes. A csendőrség azonnal 
megindította a nyomozást és el is 
fogúik a tolvajt, akinél a rabolt holmi 
nagyrésaét megtalálták. A cukorka
betörő 17 éves fiatalkorú volt.

K ö z p o n t i  M o z i
—'" j  tT T gK H , M W U U O H M T f “

ELŐADÁSOK
mAjus lti-nn, szombaton '/«!> órakor 

május 17-én. vasárnap '/•4. 6 &» */«0 órakor 
május 18-án, héttőn Vi9 órakor

Hz ördög nem alszik
TOLNAY KLARI. HAJMASSY MIKLÓS ... 
CSORTOS GYULA a lószrroplöi ennek n vé- 

gÍK ellenálhalntlnnul jókedvű vígjátéknak!

május 20-án. szerdán 6 é* '/«!• ó. 
és 21-én, csütörtökön Vi9 rt.

ÍRENNE DUNNE és CARY GRANT
nagysikerű vígjátéki!

Közbelép a feleségein

— A  Király Sör térhódítása o 
Muraközben. Az elszukitás időpont
jáig a legkedveltebb itala környékünk 
lakosságának a Király sör volt. Az 
elszakitás lehetetlenné tette, hogy a 
kanizsai gyár tovább is szállítson a 
Muraközbe, melynek lakossága azon
ban a két évtizedes elszakitás alatt 
sem feledte el ezt a kiváló minőségű 
sört és sokszor emlékeztek vissza a 
jó sörivók a híres kanizsai sörre. A 
felszabadulás lehetővé tette, hogy a 
Király sör ismét megjelenhessen a 
muraközi asztalokon, melyeknek leg
szívesebben fogyasztott itala. Az el
múlt I esztendő alatt a nagykanizsai 
gyár, mely az Európaszerte ismert 
Dreher-Haggenmachcr konszern ér
dekkörébe tartozik, hatalmas mennyi
ségű sört szállított a Muraközbe és érte
sülésünk szerint napról-napro nagyobb 
rendeléseket imák át a muraközi ke
reskedők és italmérők a nagykanizsai 
Király Sörgyárhoz. Érthető a Muraköz 
nagy érdeklődése a kiváló minőségű 
sör iránt hisz ma már itt is szállóige, 
hogy a Király sör fejedelmi ital. me
lyet uralkodói jogok illetnek meg az 
összes ilalfajták feletti

— Meghalt Kolossá Margit. Mély 
gyász érte a muraszombati Kolossá 
családot, életének tavaszán, hosszú 
szenvedés után elragadta a halál leá
nyukat, Kolossá Mnrgitot. A megbol
dogultat ll-én, hétfőn délután temet
ték a muraszombati temetőben az 
egész város nagy részvéte mellett.

— Vizsga és évzáróünnepély a 
bántomyai áll. népiskolában. j\ hó 
6 .-án tartotta a bántornyai áll. iskola 
évzáróvizsgájál a meghívott szülők 
és községi elöljáróság előtt. Kissé 
félve tekintettek az V.—Vili. osztály 
tanulói az előttük eddig ismeretlen vizs
ga elé. amidőn azonban a Himnusz 
eléneklése után kezdetét vette a vizs
gálat, bizalommal tekintettek a kér
dező osztályvezetők szemébe. Egy
másután peregtek le mugynr nyelvből, 
olvasás, számtan és a többi tárgyak
ból a feleletek, amelyek a vend 
gyermekek bámulatos nyelvkészségét 
tanúsították. Az V. és VI osztály 
vezetői : Raduha Borbála és Kostrie 
Olga iskolanővérek a tanév elején 
még nem beszélték édes magyar 
nyelvünket, s most magyar kérdések 
hangzottak el az egész vizsgálat

alatt, melyre értelmes feleleteket ad
tak. Az ünnepélyes tanévzárás 10-én 
délután volt a község lakóinak jelen
létében. A magyar Hiszekegy ének
lését szimbolikus mozgással kisérték, 
utána pedig hat botszabadgyakorlatot 
adtak elő magyar katonanóta dalla
mára zenekisérettel. Az egyes gya
korlatok közötti rövid szünetben ha
zafias irredenta dalok és szavalatok 
voltok. Az ünnepély magyar nép
dalra szimbolikus tornával és Bérces 
István igazgató-tanitó szívhez szóló 
és buzdító szavaival fejeződött be.

— Felvétel a kőszegi és budaté- 
tényi misszióshazakba. Az isteni 

i Ige Társasága missziós szerzetesrend 
! ezen kél missziósházába felvételt 
| nyerhetnek a gimnáziumnak mind a 
nyolc osztályára olyan jó magavise
letű. jól tanuló és egészséges fiuk, 
akik az Isteni Ige Társaságában hit- 
fiirdető |>apok akarnak lenni. 
Érettségi bizonyítvánnyal jelentkezők 
azonnal a rend noviciátusába nyer
hetnek felvételt. A felvételre vonat
kozólag bővebb felvilágosítást nyújt a 
Sren/ Imre Missziós Szeminárium 
házfőnöksége, K<iszeg

tóság és a hatósági állatorvosok ellen
őrzik s amennyiben az állattulajdonos
vagy a legelőbirtokos nem tenne ele
get bőgölyt-pusztitó kötelezettségének, 
arról a helyi állategészségügyi ható
ság az illetők költségére gondoskodik.

Állatvásárra, tenyészállatvásárra, 
állatkiállitásra. állatdijazósra csak azt 
a szarvasmarhát szabad felhajtani, 
amelyen a marhabőgöly-lárvákat a fel
hajtás előtt gondosan elpusztították. 
Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 
vágó-állatvásárra felhajtott szarvas
marhákra.

Népruházati akció 
A harmudik hullám szállítása 

megkezdődött

K Ö Z G A Z D A S Á G

A közellátásügyi miniszter népru
házati akciójában szétosztásra kerülő 
különiéle pamut és műrostos áru, női 
és férfi ruhaszövet, fejkendő, zseb
kendő, férfi ing kerül szétosztásra. 
Ezeknek az anyagoknak az elosztó 
helyekre való szétküldése megkezdő
dött. Mivel az áruk legnagyobb része 
műrostos anyagokból készült, nagyon 
tontos tudni, hogy ezek kezelése, 
mosása, vasalása különleges eljárást 
igéméi, mert azok tartóssága csak e 
különleges kezelés betartása mellett 
biztosítható.

SttrktsstAI üsm tt
R. J. urnák Szarvasiak. Kérése ü- 

gyében érdeklődtünk illetékes helyen. 
A  válasz: a bizományosoknál lévő 
jugoszláv postabélyegek összeírását 
elvégezték. Amennyiben későbbi idő
pontban a szerb állammal meg tudna 
a magyar állam állapodni, hogy a 
volt jugoszláv postabélyegeket átvegye, 
úgy a bélyegek beváltására, illetve a 
bizományosok kártalanítására sor ke- 

alások kimenetele azonban 
— i. Egyesre a kérdezett bő
séből sem tudja beváltani.

Vasércet találtak
Lendvaváférhelyen

Novák Ferenc lendvavásárhelyi épí
tészmester a lendvavásárhelyi Felső- 
hegyen fekvő szőlőjében nagy meny- 
nyiségü vasérc formájú kőre bukkant. 
A vasércet azonnal bevitte muraszom
batba. ahol megállapították, hogy No
vák tényleg hematitra és limonitra 
bukkant szőlőjében. A vasérc közvet
lenül a talaj felszíne alatt helyezke
dik el mintegy fél kilométer szeles
ségben és egy kilométer hosszúság
ban. Mélységét még nem állapították 
meg. A vasérc kiaknázására Novak 
már érintkézésbe is lépett egy szom
bathelyi vállalkozóval.

I amelyet lapunkban már ismertettünk.
| Eszerint a bevonult személyek és 

hozzátartozóik részére megállapított 
járandóságaikat í. évi április hó 1 -tol 
kezdve mindazoknak a személyeknek, 
illetve mindama személyek eltartottjai
nak ki kell szolgáltatni, akik a két. 
illetve három évi rendes tényleges  
katonai szolgálatra  való bevonulás 
esetén kivéve bármely ókból és 
bármilyen rímen teljesítenek katonai 
szolgálatot. A gazdasági cselédekkel 
azonos elbírálás alá esik a községi 
csordás, gulyás es csikós is.

Kötelező a fenyögyanta gyűjtésé
Gyantaszükségletünk biztosítása i>< 

hozatal utján a háború következtében 
nehézségekbe ütközik és ezért a fel
tétlenül szükséges mennyiséget hazai 
termelésből kell előteremteni. A kor 
mány a Budapesti Közlöny 98 szá
mában megjelent 2620— 1942. M. E. 
számú rendeletével kötelezővé tette 
a fenyögyanta gyűjtését. A rendelet 
szerint minden erdőbirtokos, ha erdei 
fenyő és fekelefenyő állományi erde
jének évi vágásterülete 1 kát hold
nál nagyobb, köteles a három éven 
belül kitermelésre kerülő faállomány
ból a fenyőgyantát a fenyőtörzsek 
csapolásával, valamint a kiszivárgott 
és megszáradt gyantának a fakéreg 
megsértése nélkül végzendő kapará
sával. továbbá az egy évnél nem 
régebben kihasznált vágásterü leteken 
az erdei fenyő, feketeíenyö es luc- 
fenyőluskókról kaparással összegyűj
teni. Ha az erdőbirtokos a rsnpolást 
vagy a kaparást saját üzemében el
végeztetni nem kívánja gyűjtésről az 
iparügyi miniszter által kijelölt szerv 
jelenleg a Magyar Gyanta és Vegvi- 

, termékek R. T. (Budapest. IV Veres 
i Pálné-u. 17.) gondoskodik 
i A gyűjtést a földmivelésügyi minisz
térium útmutatása szerint kell végez
ni. — Az útmutatást az erdobirloko- 
sok az egyes erdőigazgatoságoknál. 
erdöfelügyelöségeknél. erdőhivatalok
nál díjmentesen beszerezhetik

A BÖK TERMELŐI ÁRA
A közellátási miniszter újra szabá

lyozta a termelői bőrárukat, amelyek 
a kereskedelem és a vendégláló-ipur 
részere alapárakul szolgálnak.

1. Közönséges kormmerebor EJ. 
pengtí. II. Mori, egri. badacsonyi. Som
lyói, balatonfüredi, villányi, tekei. sze- 
retfalvi és szászkelencei borok 10 fo
kig 14.50. 10 12 fok között 16.—, 
12 fokon felül 17. pengő, III. Sopro
ni. neszmélyi. mecseki, balntonmellé- 
ki. szerednyei. nagyszőllősi, nagymu- 
zsalyi. szekszárdi. domoSzloi. visontai. 
verpeléti, markazi. debrői, szilágysom- 
Ivói és nyárádszeredai borok Ili fokig 
I f. . O' 12 fok kozott 15 . 12 fo
kon felül Ki. pengő Az árak hektó- 
liteifokonkent (Malligand) elterülök. 
A csemegebor legmagasabb termelői 
ára .{.80 pengő literenként

BEVONULT GAZDASÁGI
CSELÉDEK JÁRANDÓSÁGA

A katonai szolgálatra bevonult gaz
dasági cselédek járandóságait legutóbb 
a folyó évi 1990 — 1912. M. E. számú 
kormányrendelet 30. §-a szabályozta.

A MARHABÖGÖLY
KÖTELEZŐ IRTÁSA

h. hó 10-én jelent meg a hivatalos 
lapban a földmivelésügyi miniszternek 
(>2.000 számú rendeleté, melynek ér
telmében mindenki köteles szarvas
marháit évenkint április l,‘>. és junius 

i 30. között idonkinl megvizsgálni, vagy 
vizsgáltatni és az azokon található 
mar ha bogi >lv -lm v akut elpusztítani.

•Legelőre kihajlam csak azt a szar
vasmarhat szabad, amelyen a rnarha- 
bogoly lárvákat az elsoizben való ki
hajlás előtt elpusztították A legelő 
birtokosa köteles . rendelkezés meg
tartását ellenőrizni s az esetleg talált 
marbabőgölvlárvákat a szarvasmarha 
birtokosának a költségeié elpusztíta
ni- Az állandóan legelőn tartod szar
vasmarhákat pedig a legelő birtokosa 
köteles évenkinl megvizsgálni vagy 
megvizsgáltatni és a murhabőgöly-lár- 
vak elpusztításának költségeit viselni.

E rendelet rendelkezéseinek meg
tartását a helyi állalcgészségügvi lia-

Míirost fonalakból készült anyagok 
mosási utasítása :

Jelenleg az úgynevezett pamuláruk 
legnagyobb része — pamut hiányá
ban — műrostbol. vagy műselyemből 
készül. Az igy készített anyagok szá
raz. állapotban aránylag elég erősek 
és jól használhatók nedvesen azon
ban könnyen elszakadnak és ezért 
kíméletesen mossuk, szárítsuk, vasal
juk okét. Súrolni, főzni, csavarni 
ezeket az anyayokat nem szabad! 
A mosást ugyanúgy végezzük, amint 
azt .r miiselyem harisnyánál, illetve 
must-ivem ulsóruluiruil szoktuk. Tehát 
<i iuli.il beáztatjuk beszappanozzuk, 
utána \ i/.be való nyomkodással a 
szennyet a ruhából eltávolítjuk. Ha 
ez. megtörtént, az anyagot a vízből 

az egész mennyiséget összefogva 
de sohasem csupán az anyag 

j szélet megfogva, kiemeljük, a vizet 
nyomkodással kiszorítjuk és utána 
asztalra, vagy fűre — nagy elóvigyá- 
znttul — kiteregetjük Ha igy esetleg 
kiteríteni nem tudnánk, úgy az anya
got kocsirúd vastagságú, sima felületű 

! farudra óvatosan felakasztjuk úgy. 
hogy a tud középen legyen és az 

: anyag kel oldalon egyenlő hosszú
ságiján lelógjon. Ezeket az anyagokat 
sohasem szabad luhaszúiitóval kö
ti In* felakasztani, mert igy nedves 

i állapotban feltétlenül elszakadnak. A  
i vasalást majdnem teljesen száraz 
I állapotban t egezz  ük, nayy elővigyá- 
i zattal. meleg de nem forró vasalóval.
, Ha a műrostos anyagokat a fent 
, említed módon kezeljük, akkor azok 
ugyanolyan használhatók lesznek, 
mint a miiselyemből készült női fe* 
hernemük. Á hnlioiu végéig a mű- 
rostos anyagok használatára rá va
dunk kényszerítve, mert pamut nem 
mn be az országira. A „Ncpruházati 
akció anyagai mind műrostosak.

NINCS KENYÉR SZERBIÁBAN
Belgrádi riport szerint kenyeret ser 

mi pénzért sem lehet kapni. Egy eb< 
ara 2.>0 dinár. A zugkereskedele 
virágzik. Egy pár viseli cipőért 5-—6( 
dinárt is fizetnek. (50—60 pengő). /  
árdrágítókat botbünletéssel sújtja 
amit nyilvánosan hajtanak végre.

Szerbiában az árkormánybiztos ho 
zájarulnsával a vágómarha és a hí 
nagy kereskedői es kiskereskedői ár 
30 százalékkal felemelték- Á minis 
tertnnács eltiltotta kender- és lenmr 
kivitelét.

1942. május 15. Muraszombat és Vidéke

Svércali szó zsidóvá na Voarszko
V svércanye szta zapletemva dr. Brumen Antal nigdasnyi jugoszlávszki 
fiskális. Ebenspanger Ernő szobocski baotos i Norcsics „Pubi" doma 

z Rogasavec, ki je bio voditel. — Štirje szó dojzadrzsáni
Na granici szó nasi határvadászje j dapest mogao szpraviti Ebenspanger 

6 nemški zsidovov zadrzsali doj, steri j Ernő baotos.
V cejlo delo je zapleteni

köhögíiv a t e K  A d a t a * /  r h
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szó na Vogrszko seseli vujti brezi 
pravic. Vszc té je lasztnik ednoga 
becsinszkoga mozija k Norcsicsovomi 
„PubE'-ji posílao. ki je potom dale
szprávlao. l é  Norcsics „Pupi je  dó
mé z R ogasavec i sze po Gráci sztejp- 
le. Szvoj kseít je prlé scseo oköuli 
Soprona zacsnoti. ali tam je nej slo, 
ár je granica mocsno zasztrázsena.

Hitro s z í  je zmiszlo na szvojo vész, 
gde sze je naroudo i szvoj transzport 
z S persoun je z pomagácsami Ber- 
(alanits Alajosa, Skrabán RezsŐja i 
Lepoša Karolva pri Rogasevci i Szo- 
tini scseo prejk granice zlíírati do 
Szobote. odkec bi je pa dale v Bu-

. . _____ tüdi dr.
Brumen Antal, nigdasnyi jugoszláv
szki fiskális v Szoboti. ki je zsidovam 
KX) mark mejno notri na pengője. 
Na nyegovom lakási szó doszta zsájfe i 
vszeíelé drűgoga blaga najsli. steroga 
vrejdnoszt je vise kak 50.000 pengőv.

Vszi szó pa neszrecsen den meli, 
ár szó je határvadászje i zsandárje 
hopnoli i szó zdaj zaprejti v Szom
bathelyi pri törvényszéki zvün dvá 
zsidóvá, steriva je riemska obiászt 
zse med potjouv zgrabila. Skrabán 
je  vsze vadlüvao.

Brumen pa, ki je  ovak pod 
zsandárszkov pazkov, od mark nescse 
pupolnoga racsúna povedati.

-FÉLE /  /
C U K O R K  K /
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Krátki glászi
Obeszo sze je v Bokracsi Fur- 

tély Lajos 36 lejt sztár tislar. Ka je 
tóga mládoga i szkrbnoga májsztra 
gnalo na takso szmrt. niscse ne vej. 
Za pokojnim pouleg preslimane rod
bine zsaíüje dovica i dvej nepreszkr- 
blemvi deteti.

MOLITVENE KNIGE (katoli-
csanszke) v sztároszlovenszkom je
ziki sze dobijo v knigárni H á h n 
I z id o r a  v Szoboti.

Sto scsé koga ?

Od kédn a d o ké d n a
Na ruszkoi fronti sze bojna zácsa 

ozsivati. Csiráncs sze je velka offen- 
ziva escse nej zacsnola. szó májusa 
8-ga napadnoli rusze pri Keresi na 
ednom |20 kilometrov sürkom faláti, 
sten Keres i Krim polotok vézse vkü- 
per. Na tóm faláti. steroga szó ko- 
muniszti %' zádnyi meszecaj jako notri i 
zrihtaii za obrambo, szo zdaj zaesnoli i 
nemei i románi napadati z ednov j 
nouiou bojnszkov skérjouv, kakse ; 
szo dozdaj escse nindri nej nücali. 1 
Tá skér je komuniste prevecs presz- : 
trásila i je priszpodobna onoj. stero | 
szo prlé pri maginotovoj liniji nücali.

Anglezsam  szo potoupili 3 volke j 
bojnszke hajouve, kuksi szo zse vsze- 
vküper 72 zgubili.

V orszaeskoj hizsi zdaj delajo zá- 
kon za valorizáció hadikölcsönov.

S/krb za szrbszke zgráblence na 
Nemskom je prejkvzčlo drüstvo krs- 
csanszke mladézni.

10.000 pengőv senka je doubo eden 
delavec v Győri, ki je oblaszti nez
nano znáno szabotázsno delo. pouleg 
steroga szo tri oszoudili na szmrt.

Najvisiso cejno za moške, zsen- 
szk<- i deteese csrejvle od 32 do 53 
pengőv je zrendelüvalo minisztersztvo j 
za preszkrbo. Tumplanye sze szme 
zaraesunati nájvecs 5.60—8.90 pen- 
8<>v. kapice pa 26—28 pengőv.

Szoldácje sze lejko ozsenijo. Kor
mány je vödao zrendelüvanye, ka 
szoldák. ki je v honvédszkoj szlüzs- 
bi. sze lejko zdá brezi vöoznanenya 
i dispenzácie. Tiszti pa. ki je zvün 
granice ali na fronti, sze lejko zdá 
brezi toga ka bi szneja navzoucsa 
mogla bidti.

Na Finszkom morejo borberarje
dojzrejzano vlaszovjé vküperpobrafi i 
dojdati. Z vlaszovjá do vszefelé ob- 
lejcs zgotávlali.

Burmo szo japáni vzéli notri. Gda 
« o  sze anglezsi znyé vöpakivali. szo 
ie dományi lüdjé napadnoli. Japán
b a  szoldacsija zdaj ide prouti Kini.

V štiri mejszecaj je 11.000 eroplá-nm. L:I __ 1 liit i 

Povouden je na Alföldi 120.000  
plügov nájbole rodovitne zemlé vni- 
csila. Porüsilo sze je 2517 his i 2369 
zadnyi nramouv. iz steri szo 18.000 
gláv zsivíne rejsili, stere krmlenye z 
nájvéksov teskoucsov ide.

Nas kormányzóhelyettes je k szol
dákom pozváni. Szvojo szlűzsbo 
szpunyáva pri lovszki eroplánaj.

Zakon od dojzadrzsánoga zsi- 
dovszkoga grünta zdaj pride pred 
orszacsko hizso. pouleg steroga laszt- 
niki ne dobijo cejno vöpláesano v 
gotovesini, nego dobijo vrejdnosztne j

Z a  máié vérté
Kmetijszko minisztersztvo tüdi le- : 

tosz nadaljüje tálanye dobri plemen- i 
szki telic po falejsoj cejni za ménse ! 
verte, steri menye kak 100 plügov j 
grünta májo. Tálaié do sze z állam- | 
szkov podporov od 150 pengőv esi- , 
sztokrvne szimentálszke i vogrszke • 
rdécsopiszane telice, stere szo dvái 
metra zsmetnejse. Vszaksemi sze sza
rna edna telica lejko vtáia. Zglásziti 
sze trbej pri vármegyővszkom Állat* 
tenyésztési Egyesületi, kama de ribe-* 
lo tüdi 350 pengőv plácsati. stero je 
cejnn za vszakso glavo.

Ka sze naj zbougsa tüdi pouvanye 
konyév z dobrimi plemenszkimi ko
bilami. sze je kmetijszki miniszter 
odloucso. ka na 18 mejszecov brezi 
interesa pejneze dá na pouszido za 
notrikipüvanye dobri kobil Jisztim 
vértam. ki szo tóga vrejdni. Zavolo 
toga poszojila sze trbej obrnouti na 
„Magyar Állat és Állati termékek Ki
viteli Szövetkezete Budapest. V., 
Aulich-utca 8 .

Burma . .  .
Burma mejri 600.000 kvadratni kilo

metrov i má 16 millionov lűdi. od 
steri je 84^-ov buddhiske vere. Náj- 
véksi várás je héresnyi Rangoon, ki 
má 400.000 lűdi. Drűgi nájvéksi váras 
je Mandelay. gde prebiva 150.000 
lűdi. Na bogásztvo gledoucs je Burma 
dalecs nazáj od szouszidne Malájszke 
zemlé. ali vszeedno je tü tüdi preci 
bogásztva. Tü pouvajo rizso. steri 
pouv vözneszé 8 %-ov szetszkoga 
pouva. od steroga 3 millión mdrov 
exportejrajo v zvünszke országé. Tüdi 
oljnáto szeménye pouvajo v preci 
velkoj vnozsíni. Na példo v pouvi 
szezámszkoga szeménya je Burma 
na szvejti v drűgom meszti. Doszta 
je vrejden tüdi pouv amerikanszki 
lesnyekov. pamuka. kaucsuka i nafte. 
V zemli je doszta cinka. koszitra, 
nikkele i olouva. ki vözneszé 5>*ov

Szpk>j [x>szebna je tá zvézu z ste- 
rov zdaj Nemesije delo má. Anglija, 
Ruszija i Amerika szo sze zvézale 
prouti nyej.

Zvéza med cápov (Anglija) i med
vedom (Ruszija) je nej prevecs nou- 
va. Vszaksi má szvoje poszebno zsiv- 
lenye i zse po naturi szi dáta csütiti. 
ka nemreta vküper odili. Gdékoli szta 
probala eden pouleg drügoga idti. 
szta szpoznala. ka szta szi szmrtniva 
protivnika. Liki dönok szta obá znala 
vszigdár obvarvati eden prouti drü- 
gomi szpostüvanye na telko, ka szta 
vsze tak dugó. dokecs szta csütila. 
ka máta esi gli szamo ednoga szküp- 
noga neprijátela. vszigdár znala prvlé 
poglijati, kak bi pa v odprejti boj 
szloupila eden prouti drügomi. Tak 
sze je zgoudilo tüdi zdaj, gda je Ru
szija. stera je vszigdár sesela meti 
nindri izhod na Szredozemszko mour- 
jc. dobila od Anglije szlobodno rokou 
nad Perzsijov. juzsnov i szevernov 
Ázsijov szamo záto. ka bi jo Anglija 
dalecs vkraj zadrzsála od Indije. Po
litika Részije je zse za vrejmena ca
rice Katarine za tem sla, ka bi do
bila Konstantinápoly i tak pout na 
Szredozemszko mourje. 1877-ga leta. 
gda szo Ruszi premágali Torke, szo 
zse prevecs blüzi toga čila bili. Liki 
té szo naednouk prišli Anglezsi i z 
szvojov mocsjouv na 'móurji Rusze 
pri Dardanellaj sztavili. Tü pa dale 
nej I Anglija je persze zd tou dobila 
szvojo plácso : Ciprusz sziget:

V szvetovnoj bojni pa je Anglija 
szamo záto. ka bi velke ruszoszke 
serege mogla poszlati prouti Nemcom, 
obeesala Ruszom nej szamo Kon
stantinápoly i Durdunelle, nego cejlo 
europszko törszko drzsávo, nikelko 
szigetov i eden máli falat v Máloj 
Ázsiji. Gda pa je v Ruszi ji vövdaro 
bolsevizmus je Anglija szvoje obe- 
csanye lepou pozsrla i zacsnola pod- 
pérati protivnike bolsevikov, steri szo 
nikak nej seseli nadaljávati boja 
prouti Nemcom. Cápa i medved szta 
na szkrivnom pá eden na drűgoga 
csakala, gda bi pá lejko vkup szko- 
csila.

Tüdi tou je nej szkrovnoszt, ka je 
Amerika v tou bojno sztoupila szamo 
záto, ka bi z nyé kelko mogoucse 
véksi haszek potégnola i odneszla. 
Tüdi zdaj nescse jo tiszti tam prejk 
„velke mlaké“ doszta gyáti na kocko, 
liki dönok vsze naprávijo, ka bi ed- 
nouk ob právoj priliki obtrüdjeno 
cápo lejko pozsrli. Ka Amerika tém 
bole dela na tou. lejko razmimo zse 
sz-toga, ka sze je Anglija vsze od 
1918-ga leta naprej trűdila. oszlobo- 
diti sze nikak od amerikanszkoga 
befolyása i tak szi zagvüsati obiászt 
nad szveitom. Nyéna zvéza z Japá
nom je sla tüdi za tém cflom.

Pítanye, sto scsé koga znoriti, sze 
zdaj zse szamo po szebi razmi: 
vszaksi .od tréj sze trüdi na tom. ka 
bi drűgoga vözospilo.

Tüdi nasi neprijátelje vecs ne zsivéjo
tak tücsno i sze ne kouplejo v mlejki.

Od dnéva do dnéva zsmetnejse 
szkrbi idejo tüdi na nérod bogáte 
Angiié i Ámerike, gde je razcártlano 
lüdsztvo szamo k dobromi zsítki bilo 
veseno. Tak sze nam pred ocsámi 
szpunyáva eden indasnyi pregovor: 
„Sto drügomi gyamo kopa. szám v 
nyou 8zpádnel‘‘

Naszledüvajoucsi nájnovejsi glászi 
szo epzi prišli, stere tolmacsiti je od- 
vecs, ár szarni guesfjo:

Na Angleskom sze zselézni plo- 
touvje i grájke doj morejo dati, ocelne 
i zselezne odpádke pa po cejlom or
szági pobérajo vküper. Kosziter je 
kormány dojzadrzsao. pa tüdi bánye, 
gde ga kopajo, je v szvoje roké vzéo.

Preracsun prvi devét mejszecov 
pretecsenoga leta sze je z 2274 mil
lión font sterlingov deficitom zaklücso. 
(Tá suma v pengőjaj vözadene okouli 
60 milliárdov. Nas ország u 30 lejtaj 
telko ponüea !) Od toga deficita 35 % -  
ov scsé jo pokriti sz krátkim poszoji- 
lom, za ovi 65 %-ov pa vödájo ha- 
dikölcsönszke kontraktusé.

Amerika Je v zádnyi lejtaj 400 Je
zero ton sarouvoga gumia pri pela la
<• liiUina*rl#/wta n/1 IÁ IfAltrtjflII ié> /VST)

jezero ton sz tiszti jüzsnovzhoudni 
krajin zvozila, stere je zse jaftonszka 
zavzéla.

Gumije za privátne automobilé odá- 
vati je prepovedano. Tüdi trzstvo s 
automobilami szo prepovedali.

Grozno, kak szo porcio zdignoli. 
Za 1942-43. preracsunszko leto szo 
dohoudke od porcie podignoli na 18 
milliárd doltárov, ka je ráncs trikrát 
vecs. kak v zádnyi trej lejtaj vküper.

Hadikölcsöne, stere szo prlé szamo. 
na 19 milliárd miszlili vödati, szo Je 
zdaj na 34 milliárd zdignoli.

Tak je zdaj államszki dug sz pou- 
szidnimi pejnezamí vréd 56 milliárd 
dolárov.

V írszkom országi szo vödáli 8 
millión funtov národno-obrambnoga 
poszojila.

Kmetijszki miniszter je prepovedno 
küpüvanye grünta taksim persounam, 
ki ga szamo ra ksefta volo küpüjejo.

•M M
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Muraszombat is  Vidéke 1942. május 17.

fstftra Qassa v Ssoboti
kak nájvékaa i nájaztarejsa gasza 
ete cejle okrogline, je pá nazáj do
bila szvo^e meszto i zavüpano imé 
v vérazivenom zsftki našega ja rasa.

Szobocska S z t á r  a G a s z a  pri 
v szak sem bancsnom deli našemi 
csloveki nájbole ide na rokou.

Za kmetice, célon zdaj za szpro- 
tolejtesnya dela dáva na dugsi 
csasz po néjfalejsem interesi pej- 
neze na tabulacio i kezese,

Tft jé Fejpg prilika, ka szi bao- 
tosje, mestri i kmetje za szvoje na- 
prejidenye potrejbno sumo v forrni 
miroynoga poszojila lejko zagvüsajo.

Záte sze vszaksi z punim vüpa- 
nyom n.ój obrné k ete okrogline 
nájbole poznánoj i nájsztarejsoj 
gaszi, — Sztároj Gaszi v Mura- 
szombati.

Zselesno rudo sxo 
najsli v Oobrovniki

Novak Ferenc zidár v Dobrov- 
niki je v szvoji goricaj na Felső
hegyi zselezno rudo najso. Novak je 
najdeno deo v Szoboti pregled noti i 
napravo je zse sztopáje, ka do zse
léző tam kopati zacsnoli. Zselezo sze 
tam nahája szploj plitvo v zemlej, 
vlecsč sze pa 1 km v duzsini i pou 
km v širini. Csi sze kopanye zacsne, 
doszta liidi dobi delo.

h a id e x k e r p Al
GŐZSZAPANGYÁR R.T.

k a p o s v A r

ALAPÍTVA: 1851.

V
M á r k á s  g y á r t m á n y a i :

.HOLLÓ-' szappan 
„NÓRA" habzó mosószer 
.SZIROM" áztatószóda 
„VILLÁM" tisztílópor 
„HAIDF.KKER" borotvaszappnn

Ha B u dap esten  jól és 
otUionisan akarja érezni 
inasát, k e r e s s e  fel

ANDREICS KÁROLY
vendéglőjét

B U D A P E S T  Vili.. Kerepesi ut 5. 
Keleti p. u. érkezési oldallal szemben.

A „VKNIJLK TALÁLKO
ZÓ III.I.VL". Jó magyar 
konyha, linóm tájborok.

Obvézno vnicsávanye obádov
15-ga toga meszeca je v Hivatalos liszti 
vödáni rendelet polodelszkoga minisz-
tra numera 62.000, po sterom je vszak-

i si obvézen szvojo rogáto zsivinojejt- 
no od csasza do csasza med 15-im 
áprilisom i 30-im júniusom zvizitej- 
rati ali zvizitejrivati dati i na zsivini 
náidene csrvé od obádov vnicsiti. V 
keíko do sze  zrendelüvanya toga ren- 

! deleta szpunyávala. do Kontiolejrali 
iou oblásztveni korsmiti i odbori, sfe
ri szó posztávleni za odprávlanye zsi- 
« inszki belegov. Csi sleri lasztnik zsi- 
vine ne bi zadovolo szvojoj obvéz- 

' noszti. de odbor na nyegove sztroske 
dao zsivino pregl'-dnoli i de sze za 
nyou lak brigao. Na zsivinszko s/.e- 
nye. na zsivinszki kiállítás, kak tüdi 
na zsivinszki díjazás de sze szamo 
tiszta rogata /sivina lejko gnala, na 

: steroj szó csrvé od obádov prvle 
szkrbno szpue ti:, le rendelet sze ne 
nanaša na hs/.lo /sivino, stera sze 
odávle za klanyé

Jól menő belatinci főútvonalon íekvö 
mészárszékemet b ó r b e a d n á m  

Esetleg megbízható s s g é d e t  fslvennék.
SZAPÁCS LAJOS vendéglős. Belatinc.

wmmmammt

Akcija za ablocsenye naroda
v promet prineszé „m ürost" blago 

V akciji za oblácsenyé naroda do po 
rendeleti tólati zacsnoli pamuk i mii- 
roston blago, stole za zsenszki i moški 
gvant. naglavne roubce. roubcseke i 
moške szrakice. Tou blago s/.o zse 
zacsnoli razposilati na tiszta mcjszta. 
gde do ga dale tálali. Záto. ka je 
nájvéksi tao toga blaga iz murosta. 
je potrejbno znati, kak naj tou blago 
perémo. peglamo i szi zsnvim dene
mo. ár csi tou nevejmo. frisk« > na ni- 
koj odide. Ribati, kujati, zsmikati tou 
blágo neszmimo. Perémo pa tou bln-
!ro tak. kak müselyem strunflc i s/.v i- 
eni szpougven gvant. Gvant nájmre 
namocsimo i nezsájflcmo. potom toga 
pa zamázanoszt zsnyega tok vöszprá- 
vimo. ka ga v vodej sztiszkávamo. Da 
tou opravimo, blágo z vödé vó/.dig- 
nemo. vodou zsnyega sz szlis/.kava- 
nyom vöszprávimo i prevecs pazlivo 
ga na szto ali na trato razpresztrenu». 
Pn tom pa moremo prilik prevecs [ra
ziti. ka vszigdár cejli fnlnt blaga pri- 
mlemo. nej szamo mogourse eden 
kükeo ali roub. Csi nemremo blago 
razpresztrejti, kak je gori povejdano. 
ga lejko obejszimo na okrouglo glad
ko stango tak. ka na obá kraja ed- 
náko na dugó viszi. Nigdár neszmi
mo na »trik obesziti i ga tam sz kii- 
klami pritrditi zato. kn sze tak gv üs- 
no. dokecs je mokro, sztrga. Pegla- 
nye sze more opravili szkom v pot- 
punoma szüjom sztányi. z velkov 
pazkov. z (oplov ali nej z vmucsov 
peiglov. Csi tou mümstos blago na 
gori povejdani nacsin obrr navumo, 
té mo ga lejko rdvno tak niicc.ii lu k 
srvileno blágo. Do konca bojne szmo 
navézoni na tákse blágo. ér amuk 
v ország ne pride notri.

N E O O E N D R I N
gyümölcsfa védrlmiszrr. Knitso 
e* S z u p r r 1 o s z I n I Kapitalu

K e r é k  p á  r o  k. a l k a t r é s z  e k, gummiáni nagy választékban

S
C sép lő  és g ő z g é p  fV s z e r e lé s
G o ly ó s csapágyak Sport cikkek Gyermekkocsik

Hoffíier Schrontz m E z ö g a z d c i s a g !  g É p e b  

tiván Ernő, Muraszombat t .-i.-i. .ti

MBimar Jm tt «* ArnoCd
cégnél —
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MURASZOMBAT
T F. L K F O N :  8 és <SO

Sürgöny: Benkó Muraszombat Postatakarékpénztárt cscksz. 74u09

Nájvisiso cejno glazsenoj i vsze-
felé kem icsnoj partejki je vönapra-
vilo minisztersztvo za orszacsko pre- 
szkrbo. Vsze tou je po szlüzsbeni 
novinaj vöoznanyeno.

L E V E N T E ^ S A P K Á ?,
CIVIL ES DIÁK SAPKÁT legiutónyosabban
szeiKV.heti b. CVETKO JÓZSEF sapkakészilö
üzletében Muraszombat. (Benkó gyárral szem

ig Kívánságra mérték után.

Rizskaso dávajo na karte. Po
rendeleti minisztra za prehrano szme- 
jo bautosje rizskaso odávati szamo 
na karte za prvi kiász meló i na 
kárle za krün ali pa prouti hatósági 
uiülványi. Na eden szelvény 20 dkg 
rizskase lejko dobijo bautosje.

, /  Pálcsics Ferenc a ü s s s  Nagykanizsa :
• —--------------------------------------------------------  ®
• Anyaggyiijtó : M uraszombat. Rákóczi ut. S i m o n  E m iin é  •
• W illalja rnm.l.-rm.-mu f.-ríi «-s n.iir.ii.ak ■ ...... . •- ü v 'i 'i .v it  «. .iumm- ton.il <?

ph vegaruk h-stesrt es kikés/ilev-i. G yár '■ . •••k..:;;/su Ma v ,r i.W . lel .1-11 *•

Nyers vadbőrShet
(pézsmát, göremt. mókust, hoi/t. rnc/ei u\ illat, ház: i:\ ulat. 
rok.it, vidt.it, nvotvt <tb.) és m i it d e n i >• I e .illá it  szórt *

a legmagasabb napi árban veszek.
í

Szász István - Muraszombat
Lendva utca '7.

a

T e R r
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htja/.onos. esiraképes 
m e g b í z  it a t ó

" 7.C M 8 A T H E L Y
KIK ALT -útin 17. Telelőn 1— Oá

Sztáré ote i vszefelé driigi tek- 
sz.lilni odpadki dneszdén velko vrejd-
íio.-pj májú. Ka tou naj ne bi slo v 
nakv.nr. nego naj \ szem szlüzsi na 
haszel- do ,» po rejlőm országi vkü- 
pet pobérah i nouvo blágo vödelali 
\ !. k- /'i l ’ .i labiik.ij.

Legjobb saját gyártmányú

rumot, likőrt,
kisüsíón főtt p a l i n k  á t

GAUGEL KÁROLV-nái
SZOM BATHELY

1 aludi Ferenc utca .‘10.

Nega krü.ia v Szrbiji. Po glászi z 
I Vlgtáda sze tam za niksi pejnez nem- 
o- kiuh dóin1:. Kdén obed kosta 2ő0 
diriarnv . (veié siiekulácija. Za eden 
p.ir ponosen: puncsokov plácsajo po 
i|i:| dtltl dinárov Cene meszej idejo 

goi. Prouii tisztim, steri cojne navija
jo. zo mogli osztre kastige podvzéti. 
lé  sz pa!i< ov kaslignjo pred !üd- 
sztvom na pi téi.

ALFA vezérképviselet

A /  ö s s z e s n t i r t i iRudioli

N
Kerékpárok

EMECZ I.
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M U R A S Z O M B A T
TLl . 88

Nyomatott Ven«..vidéki könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándoi
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Lipics József
Muraszombat uj városbirójának 

személyét nem kell bemutatnunk ol
vasóinknak. Az alsómaráci vend- 
magyar szülők izig-vérig magyar gyer
meke Muraszombatban él kora ifjú
ságától kezdve és személyét már 
régóta övezi az az őszinte szeretet, 
tisztelet és megbecsülés, ami őt tette 
a legméltóbbá arra. hogy Hartner 
Nándor örökét átvéve tovább vezesse 
Muraszombatot a magyar szellemű 
fejlődés utján. A 46 éves Lipics József 
azonban nem most kezdi el munká
ját a község érdekében. Hartner Nán
dor bizalmas munkatársaként már 
évek óta részese Muraszombat ügyei
nek a község gondjai az ő gondjai 
is voltak, a község öröme személyes 
öröm is volt számára. Szerény és 
csendes viselkedése mögött önzetlen 
munkakedv húzódott meg. józan és 
a valóságokat mindig szem előtt 
tartó munkája eddig is igen nagy ér
ték volt a község számára. Találóan 
fejezte ezt ki Hartner Nándor a szom
bati közgyűlésen : „Erő.s támasz, ön
zetlen barát és jó  tanácsadó volt“ 

Bizalommal tekint Muraszombat va
lamennyi polgára ma Lipics Józsefre, 
meri biztos benne, hogy az uj város- 
biró éppen olyan kiválóan vezeti a 
község ügyeit, mint ahogyan azt nagy
nevű előde tette. Vas vármegye népe 
pedig örömmel látja, hogy Muraszom
bat élén ismét olyan ember áll, aki 
a megszállás éveiben is megmaradt 
gerinces magyarnak!

Muraszombat ftépviselőtestületéneli alakuló közgyűlésén melegen ünnepelték
a városbirói tisztségtől búcsúzó Hartner Nándort 
és utódát, Lipics Józsefet

Mávaut kocsiszín építésére és a Kereskedalml Iskola bővítésére telket ed e község
Szombaton délután 4 órakor ünnepi 

közgyűlés keretében alakult meg Mu
raszombat képviselőtestülete. A köz
ségi elöljáróságot és képviselőtestüle
tet kinevező Olajos József dr. főszol
gabíró nyitotta meg az ülést a 
Hiszekegy elmondása után. Megnyitó 
beszédében visszapillantott az elsza- 
kifás előtti utolsó képviselőtestületi 
gyűlésre, amelynek

piros-fehér-zöld keretbe fog
lalt jegyzőkönyvében kimondja 
a község, hogy a jugoszlávok- 
nak nem adja át M uraszom 
batot, mert a város magyar 
és u jugoszláv kívánság jog 
ellenes.

a szép Szápáry-sétány kiépítése, 
a V. M. K. E. és a Casino talpra- 

állitása stb. stb.
Abban a reményben búcsúztatja 

Hartner Nándort, aki mint ország- 
gyűlési képviselő ma már az egész 
nemzet szolgálatába állította munká
ját. hogy a jövőben is az eddigi sze
retettel foglalkozik Muraszombat ügyei
vel és tanácsaival mindig segítségére 
siet a községnek. Indítványozta, hogy 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazzon 
meg a képviselőtestület Hartner Nán
dornak, aki iránt
más formában is le szándékozik róni

A munkatársak érdam e

Mikala Sándor kitüntetése
Péterhegy tudós szülöttét. Mikola 

Sándor főigazgatót újabb magas ki
tüntetés érte, mint a fővárosi lapok
ba! olvassuk. Mikola Sándort, aki a 
M. guir Tudományos Akadémiának 
eddig is tagja volt. megválasztották 
h Magyar Tudományos Akadémia III. 
osztályának rendes tagjává. A főigaz
gató magas kitüntetése az egész Mu
ravidék őszinte öröm ére szolgál, hi
szen ez, egy újabb bizonyítéka annak. 
hog> a V endvidék szülöttei az anyaor
szágban éppen úgy érvényesülhetnek, 
mint magyar vidéken született testvé
reik. j.

NlvataivIzsgilat ■ muraszom 
bati |Arásblr6sA0on

Dr. Hussy Sándor szombathelyi tör
vényszéki elnök 4 napos hivatalvizs
gálatot tartott a muraszombati járás
bíróságon. Amint értesültünk.a hivatal- 
vizsgálat eredménye ismét igazolta 

az elterjedt véleményt, hogy a 
muraszombati járásbíróság o legjob
ban vezetett és a legnagyobb pon
tossággal dolgozó a visszatért Délvi
dék újjászervezett járásbíróságai közül.

A megszállás előtti utolsó 
biró. Antauer József bábsütőmesfer 
irta alá ezt a jegyzőkönyvet. Ezután 
köszönetét mondott Hartner Nándor 
országgyűlési képviselőnek és mind
azoknak. akik a megszállás alatt 
magyar szellemben vezették Mura
szombatot és jól sáfárkodtak a rájuk- 
bizott mayyar értékekkel.

A főszolgabíró szívhez szóló be
széde után esküt tettek az elöljáróság 
tagjai, majd dr. Pintér Miklós emel
kedett szólásra, hogy elbúcsúzzék 
Hartner Nándortól, aki 9 évig vezette 
Muraszombat ügyeit.

artner Nándor meghatódottan kö- 
magyar j szönte meg a közjegyző meleg sza

vait és a képviselőtestület szűnni nem 
akaró ünneplését, de elhárította ma
ijától az érdemeket, mert szerinte 
csak egy tagja volt annak a testülel-

Hartner Nándor munXála
Beszéde során kiemelte azt. hogy 

Hartner Nándor gazdasági krízis ide
jében vette át a község irányítását 
és ennek ellenére

kitartó és önzetlen munkával, 
kiváló képességeinek a közös
ség szolgálatába állításával a 
kis eldugott faluból megterem
tette azt a pezsgő életű város
kát, aminek ma polgárai va 
gyünk.

Hartner Nándor nevéhez fűződik 
a park — kastély — fácános vétele, 
a régedéi úti házhelyek megszerzése, 
a parcellázások és magánépitkezé- 

sek sikeres megindítása,
az utcák, különösen a főút és va- 

sututca szabályozása és csatornázása, 
a főtér kihasitása és rendezése, 

országzászló alapzat emelése.

aki éppen olyan áldozatkészséggel 
munkálkodik majd a köz érdekében, 
mint ahogy nagynevű előde tette.

Lipics u iro s b lrb  Ig á ró l«
Lipics József városbiró az üdvözlő 

szavak megköszönése után Ígéretet 
tett. hogy minden erejével azon lesz,
hogy

a mai súlyos és nehéz idők
ben beléje helyzett bizalmat 
megszolgálja.

_______ ____  Neh ézzé teszi helyzetét az is. hogy
község háláját o|V«n nagynevű városbiró. mint Hartner 

Nándor munkáját kell folytatnia, de 
bízik abban, hogy önzetlen munka
kedvel és a képviselőtestület támo
gatásával továbbvezetheti Muraszom
batot a fejlődés utján.

A városbiró ezután átvette a fő
szolgabírótól az elnöklést és az uj 
képviselőtestület mindjárt meg is tar
totta első rendkívüli ülését, amelyen

nek. amely Muraszombat felvirágoz- a kereskedelmi iskola és a Mávaut
tatásának munkáját elvégezte. Azt 
érezte kötelességének mindig, hogy 
jó! sáfárkodjék n reá bízott magyar 
javakkal és barátainak segítségével 
siker is koronázta munkáját.

Megemlékezett ezután előde
inek : Benkó József gyárosnak 
és dr Sümen Lajos ügyvéd
nek kiváló érdé- -'iről és mun
kásságáról.

Majd n felszabadulást követő első év 
munkájáról beszélt, amire minden 
muraszombati önérzetesen tekinthet 
vissza, hiszen a község ez alatt az idő 
alatt teljesen bekapcsolódott a magyar 
vérkeringésbe és az ország életének 
szerves része lett. Hogy ez sikerült, az

az elsősorban Olajos József dr. 
főszolgabirónak köszönhető, 
aki nem csak mint közigazga
tási vezető férfiú, hanem mint 
szülőföldjének rajongója is, a 
járásnak szenteli minden ide
jét, energiáját, erejét és sze- 
retetét.

Szavai befejezéséül hangsúlyozta a
képviselő, hogy ahogyan Muraszom-

kocsiszin építésére szükséges telek 
megszerzése, illetve rendelkezésre 
bocsájtása lelett határoztak.

Mórocz főjegyző előadta, hogy a 
kereskedelmi iskolát bővíteni kell az 
állandóan növekedő tanulólétszámra 
való tekintettel. Az iskola fennállása 
és bővülése a község szempontjából 
rendkívül nagy jelentőségű, ezért meg 
kell hozni az iskola bővítésére azt az 
áldozatot, hogy a község telket vásá
roljon. Az iskola melletti telek a Cikta 
kft. tulajdona, a mögötte húzódó rész 
zsidó kézen van. Az utóbbi területet 
a zárolásra való tekintettel a megfe
lelő jogszabályok értelmében veszi át 
a község és a megállapított kártala
nítást megfizeti a tulajdonosnak, a 
Ciktától a telket vagy megvásárolja, 
vagy cserébe veszi át. vagy ha a kft. 
ebbe sem egyezik bele. megindítja a 
kisajátítási eljárást.

A képviselőtestület egyhangúan a 
telek megszerzése mellett határozott 
és junius 18-ára újabb gyűlést tűzött 
ki, amelyen véglegesen elintézik az 
ügyet, tekintettel arra. hogy addigra már 
a megfelő eljárás módozatai eldőlnek. 

A MÁVaut kocsiszín építésénekbat vezetésében sem ismert személy- i céljárQ szintén mé|tányoSi hogy a köz.

Kaszinó vólasstmányi Óléi
A muraszombati Kaszinó Egyesület vé- 

'Cs/tmánya május 27-én. szerdán délután 6 
órakor «álasztmányi ülést tart a Kaszinóban. 
, ' ' ’ lMs-"mnnyi ülésen az egyesület elkészített 

Ri«P*?nbnlyoil ismertetik és az egyesület társa- 
0a«mi munkájának mcgélénkitásét beszélik meg.

a Prekm. leden nagysikerű és ember- 
feletti munkával járó megrendezése, 

a törvényszék létesítése, 
a munkaközvetítő épületének fel

emelése.
a strand és a sporttelep építése, 
az elemi iskola és a vasutas otthon 

építése.
a kedvező vonat- és autóbusz jára

tok kieszközlése.
a felszabadulási ünnepélyek nagy

szerű megiendezése.
a városi mozi leállítása és üzembe

helyezése.

érdekeket és al agyán minden ember 
érdekében egyforma buzgósággal 
dolgozott, úgy ezután is a teljes ön
zetlenség t'i minden ember egyenlő 
megbecsülésének utján akar haladni.

Mórocz Imre vezető-jegyző emel
kedett ezután szólásra. Meggyőződé
se. — mondotta — hogy Hartner 
Nándor a jövőben is mindig a köz- 
sé-j mellett fog élluni tanácsaival és 
mindenben segíti az elöljáróság és a 
képviselőtestület munkáját.

Bizalommal és szeretettel kö
szönti az uj városbtrót, Lipics 
József bankigazgatót, Hartner 
Nándor barátját és munkatársát.

ség adjon telket. Az előadó főjegyző 
rámutatott arra. hogy a MÁVaut já
ratok milyen rendkívüli jelentőségűek 
gazdasági, kulturális és közigazgatási 
szempontból, valamint arra, hogy mi- 
I en nagy jelentőségű lesz egy újabb 
építkezés megindulása Muraszombat 
s/.imára. A képviselőtestület elhatá
rozta, ho«ry a MÁVaut számára vitéz 
Kiss Lé zíó utca sarkán ad telket a 
község. Az ügy érdemi tárgyalását 
szintén junius 18-ára halasztották.

A képviselőtestület jegyzőkönyvi kö
szönetét mondotta kultuszminiszternek 
és Rho8Óczy Rezső tanügyi előadónak 
a muraszombati iskolák fejlesztéséért.


