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Pörösködö vendek ...
Érdekes és a vend ember gondol

kodásmódjára jellemző pörben dön
tött néhány nappal ezelőtt a mura
szombati járásbíróság. 10 filléres né
zeteltérés terebélyesedett perré és 
amikor megtörtént az igazságszolgál
tatás — 100 pengő perköltséget fizetett 
ki a vesztes . . .

Két jómódú, becsületes vend iparos 
az ügy hőse. — Lajos elküldte kis
leányát Károly üzletébe bevásárolni. 
A kisleány aprópénzzel fizetett, közte 
egy 10 filléressel. Két nappal a vá
sárlás után Károly azt üzeni Lajos
nak. hogy a kisleánya érvénytelen 10 
filléressel fizetett. Lajos felháborodik, 
szerinte a 10 filléres jó, még forga
lomban van. Elrohan Károlyhoz, 
hogy ezt megmagyarázza . . . Nem 
értik meg egymást, nem tudnak meg
egyezni a 10 filléres „nagy,, problé
májában. A vita hevében Károly 
tojásokat vagdal Lajoshoz. Per lesz 
az ügy ből — a vesztesnek 100 pen
gője siratja a nézeteltérést.

De sok más hasonló eset is törté
nik nap-nap után a Muravidéken. 
Egyik földbirtokos mesélte a követ
kező történetet :

Még a jugoszláv uralom idejében 
Völgyköz községben feküdt egy vitás 
földdarab. Nem volt könnyű dolog 
megállapítani, hogy kié. Másnak a 
nevén szerepelt a telekkönyvben, 
más gazdálkodott rajta, más fizetett 
utána adót . . . Abban az időben két 
gazda veszekedett a negyedholdnyi 
földdarab tulajdonáért. Egyik sem 
engedett. „Inkább rámegy a vagyo- 
nom, de megmutatom, hogy nekem 
van igazam!“ — mondta mindkettő. 
Bíróságra mentek. A vesztes felleb
bezett. Kérte, hogy szálljon ki a tör
vényszék. Megfizették a helyszíni tár
gyalás költségeit, ami maga több 
volt, mint amennyit az egész negyed
hold ért . . .

A földre ipari célból szüksége volt 
egy harmadik személynek is. Elment 
a helyszíni tárgyalásra és megkér
dezte a két gazdát, mennyit ér sze
rintük a vitás darab. 3.000 dinárt 
(300 pengőt) — mondták mindketten.

— Rendben van. Ne veszekedje
nek rajta tovább — volt a válasz. — 
Fizetek az egész földért 6.000 dinárt, 
mindegyiküknek 3.000—3.000 dinárt. 
Így mindketten megkapják, amit ma
guk szerint a föld ér, mindkettőjük
nek igazuk lesz.

— Hohó 1 Nem úgy van az kérem ! 
A 6.000 dinár egyedül engem illet I 

kötötte meg magát egyik.
— Én sem megyek bele az üzlet

be, a 6.000 dinár a jog szerint az 
enyém ! — makacskodott a másik is.

Az üzletből nem lett semmi. És mi 
lett az ügy vége ? Addig veszekedett, 
perlekedett, fellebbezgeteti a két gaz
da, addig jártak az ügyvédekhez, 
mig végül a költségek 26,000 dinárra 
emelkedtek és mindkettőjüket tönkre
tette a hosszú pereskedés. — Hát 
megérte ezt az a negyedhold föld ?

Vagy egy másik eset. — Egyik 
gazdának a puskája szobája falán 
volt felakasztva. Átment hozzá a

Hartner Nándor a városfejlesztésről beszélt Muraszombat 
képviselőtestületének közgyűlésén

Az 1942 évi pótadó 980!0, az 1943 évi 75 % lesz
Szombaton délután ülést tartott 

Muraszombat képviselőtestülete. A 
közgyűlésen Hartner Nándor ország
gyűlési képviselővel az élükön meg
jelentek Muraszombat városatyái csak
nem teljes számban. Letárgyalták az 
1943 évi költségvetést, amelyet egy
hangúan elfogadott a képviselőtestü
let. A pótadó a jövő évben 75%-os 
lesz. 1911-ben a pótadó 62?í, 1942- 
ben 98%'.

Hartner Nándor országgyűlési kép
viselő a városfejlesztéssel kapcsola- 
latos terveiről mondott beszédet. A 
városfejlesztés legfontosabb tennivalói 
egyelőre a Kossuth Lajos utca és a 
Szabadság-tér déii oldalának a ren
dezése.

Bérházzal egybekötött tűzoltó
otthont és szertárt is kell sür
gősen létesítenie a községnek.

Lipics József városbiró meleg sza
vakkal köszönte meg Hartner Nán
dor értékes szavait és a község 
népének adott hangott. amikor kije
lentette, hogy Muraszombat szellemi 
vezetőjének elsősorban ma is Hartner 
Nándort tekintik.

Benyújtották és jóváhagyták az 

szomszédja, nézegette a puskát, vé
gigtapogatta, közben a megtöltött 
fegyver elsült és a golyó a mennye
zetbe fúródott.

Néhány nap múlva a puska tulaj
donosa megjelenik ám Muraszombat
ban, hogy „tanácsot kérjen az urak
tól". Elmondja az esetet és kijelenti, 
hogy be akarja porolni a szomszédot.

— Miért, hát nem fizette meg a 
szomszéd a kárt ? — kérdezik tőle.

— Dehogy nem kérem I Megcsinál
tatta a falat, ki is fizette, amibe ke
rült — vallja meg a fegyver gazdája.

— Hát akkor miért akarja perel
ni ? — csodálkoznak.

— Azért, mert hogy mert ő az én 
puskámhoz nyúlni ? ... — hangzott I 
a válasz.

Alig lehetett lebeszélni a meg- i 
mérgesedett gazdát arról, hogy ügy-1 
védhez menjen és perköltségekbe ; 
verje — semmiért — magát is, meg 
a szomszédját is.

Egy másik tragikomikus eset :
Egyik gazdának adóssága volt egyik 

muraszombati pénzintézetnél. A pénz
intézetnek telekönyvi igazolásra volt 
szüksége. Felszólította a gazdát, hogy 
a fennálló rendelkezések értelmében 
ezt csináltassa meg. 7 pengő 50 fillér
be kerül az egész dolog. — A gaz
dának azonban más volt a vélemé
nye. Csak azért sem csináltatta meg 
az igazolást. Inkább perre vitte az 
ügyet. És mi lehetett a per vége?

ingatlan adás-vételi és a járdaszabá- ségi alkalmazottak részére karácsonyi 
lyozási szabályrendeleteket. A köz- ! segélyt állapítottak meg.

Néhányan már megkapták a Nemzetvédelmi 
Keresztet az alsólendvai járásból

Vasárnap ünnepélyes keretek kö
zött adták át több Zala vármegyei 
kitüntetettnek a Nemzetvédemi Ke
resztet. Az uj nemzetvédelmi keresz
tesek között alsólendvai járásbeliek 

i is vannak, névszerint a következők : 
Könye Dezső Kebeleszentmárton, je
lenleg gáborjánházai. Topiák Isván 
lendvavásárhelyi. Dóra Ferenc szécsi- 
szentlászlói, Berdén István kebele-

—O SS

Hartner képviselő Erdőhegyen
Hartner Nándor országgyűlési kép

viselő és a MÉP kerületi szervező
titkára az elmúlt vasárnap Bodóhe- 
gyen vettek részt értekezleten. A 
bodóhegyi iskolában tartott képviselői 
beszámoló meghallgatására Zoltán- 
háza, Sürüháza, Buzahely és Bokrács 
községekből is eljöttek az érdeklődők.

Az értekezlet előtt Vargyay Gyula 
körjegyző üdvözölte szép beszédben 
a képviselőt és kérte, hogy támogas

2.600 pengő költség kifizetése után 
mégis csak meg kellett csináltatnia 
az igazolást . . .

Hosszú sorát lehetne még elmesél
ni a hasonló eseteknek. Vidám tör
ténetek. nevetésre ingerelnek, de ha 
mélyükre nézünk, egy jóravaló, de
rék, becsületes nép sok bajt, gondot 
és könnyet hozó betegségét látja meg 
bennük az ember. A fékevesztett pe
reskedési kedvet, a „csak azért is 
megmutatom, ha rámegy is a vagyo- 
nom“ szomorú szellemét.

Sokszor foglalkoztunk már e hasá
bokon azzal, hogy a vend nép meny
nyire közel áll gondolatvilágában, ér
zéseiben, szokásaiban magyar testvé
réhez. A magyar ember jószokásait 
megtalálod a vendben, de a rossz 
szokásait is . . . Ez a nagy pereskedési 
kedv is erre mutat. A magyar ember 
sem hagyja az igazát, még akkor 
sem, ha a vélt igazság csak az övé ... 
Különösen a liberális korban volt 
számos „fülemüle-per" (azon vesztek 
össze, kinek a fáján énekel a füle
müle . . .) Magyarországon. Ma már 
— hála Isten — javul a helyzet. Tria
non megtanított bennünket arra, hogy 
ne veszekedjünk minden semmiségért 
egymás között, hiszen úgyis olyan ke
vés az igazi jóbarátunk a Nagyvilágon!

A mai komoly idők a muravidéki 
vend-magyar népet is arra intik, hogy 
fegyelmezze magát! Ne kicsi egyéni 
sérelmek megtorlására pazarolja ener

I szentmártoni és Horváth Imre kebe- 
i leszentmártoni, jelenleg muraszombati 
lakosok.

: Ezzel természetesen a kitüntetések
nem fejeződtek be. hanem tovább

I folytatódnak. A legközelebbi csoport
ban értesülésünk szerint sokkal több 
alsólenevai járási kitüntetett kapja 
meg a Nemzetvédelmi Keresztet.I S. 1.

sa a bodóhegyi körjegyzőség jóravaló 
népét. Hartner Nándor beszámolt a 
kül- és belpolitikai helyzetről, vala
mint a közellátási kérdésekről. Be
széde után több közellátási kérdést 
hoztak szóba cs panaszokat adtak 
elő.

Hartner képviselő választ adott a 
kérdésekre és megígérte segítségét. A 
képviselő meleg ünneplésével ért 
véget az értekezlet.

giáját. hanem fordítsa tehetségét, mun- 
1 kakedvét szorgalmát a közösség cél
jainak szolgálatára. Lejárt már a „csak 
azért is megmutatom, hogy nekem 
van igazam" gondolkozásmódnak az 
ideje. Ma ne a pereskedésben mutas
sa meg a vend ember, hogy legény 
a gáton, hanem a zúgolódás nélküli 
lemondásban, az áldozatvállalásban, 
az egész nemzet, a közösség ügyei
nek hű szolgálásában.

„Jó, vagy rossz ez a 10 filléres" — 
kérdéséből ne csináljon magának sen
ki sem 100 pengős perköltséget, fe
lesleges mérgelődést és gondot. János 
és József, Károly és Lajos értsék meg 
egymást. Ne tojásokat, vagy becsület
sértéseket vagdossanak egymáshoz, 
hanem fogjanak össze és közös mun
kával igyekezzenek szolgálatára lenni 
községüknek, hazájuknak és igy ön
maguknak is I

Hiszen minden becsületes jóra
való emberek. Minek hát a béke meg
zavarása, minek hát a veszekedés. 

; az egység megbontása? Ezzel nem 
I használnak sem hazájuknak, sem ön- 
! maguknak I Ne pörösködjék hát any- 
nyit a vend nép és tanulja meg vég
re : nem csak egyedül él az ember 
a világon, hanem társai is vannak, 
akiknek a keresztény ember meg tud 
bocsátani és akinek a kedvéért áldo- 

i zatot is tud vállalni 1
ifj. Szász Ernő.
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Jelenségek a muraszombati sorozáson
Soroznak Muraszombatban. Lelkes 

fiatalok sietnek a Bánfi-féle vendéglő 
felé, ahol a sorozóbizottság székelt. 
Meglepő az a szives készség és öröm, i 
ahogy a vendvidék fiatalsága a soro- 1 
zást fogadta és örvendetes az a kész- , 
ség és büszke öröm, ahogy a sorozó . 
bizottság előtt megáll és átérzi haza-1 
fiúi kötelességét.

Nincs szükség nógatásra és bízta- , 
fásra. Pontosan megjelenik valameny- i 
nyi és magabiztos öntudatos fegyel
mezettséggel teljesíti a sorozóbizott
ság előírásait. Hivatalos aktust kell l 
végeznem és nem szabad érzékeny
kednem. de mégis büszke öröm ía- ' 
kaszt könnyet szemembe, annak a j 
büszkeségnek érzése, amely már sok
szor elfogott, amikor Muraszombatról. I 
erről a végvárról, amely úgy lelkem- I 
hez nőit, olyasvalamit kellett megála- i 
pitanom.amit az életküzdelemben nem 
mindenütt láttam. A 22 éves megszól- \ 
lás nem tudta kiirtani ennek a nép- I 
nek leikéből azt a katonai szellemet, • 
amely őt a világháború mindenkor 
megbízható katonájává avatta. A so
rozáson megjelent ifjúság lelki fegyel
mezettségéből az volt megállapítható, 
hogy apáik szívesen emlékeznek visz- 
sza és nem felejtették el azokat a

KÖZPC&Ti MOZI
DtTTRSCH, MURfiSZOMSa7

november 28.-án, sz mi aton 5 és £ 6. 
ivember 29.-én, vasárnap 3, 5, és */«•  6.

SZÖRÉNYI
PÁGER 

SZ1LASSY 

„Regi keringő" 
Zenés v.gáték - vidámsággal és romantikával.

november dű.-án. héttőn -B ó. 
december 1.-én. kedden ’^B ó. 

december 2.-án. szerdán 5 és ',28 ó.

81J0Ü (taátrü angyala) 
MARLENE DIETRICH

Kik fizetnek hadkötelezettségi adót és 
hadmentességi váltságot ?

Budapestről jelentik : A rövidesen 
tárgyalás alá kerülő törvényjavaslat 
szerint a hadmentességi váltságot 
minden olyan állampolgár fizeti, aki 
24. évet betöltötte, de 70. évét még 
nem haladta meg és ezidőszerint ka
tonai szolgálatra vagy honvédségi 
munkára igénybe nem veszik. A had
kötelezettségi adó mértéke súlyosabb, 
mint a hadmentességi váltságé. mert

Szovjet offenziaa Sztálingrád visszafoglalásáért
Berlinből jelentik : Az elmúlt héten 

ismét mozgásba jött a keleti arcvonal. 
A szovjet elkeseredett támadást foly
tat Sztálingrád visszavételéért. A né
met véderőfőparancsnokság jelentése 
szerint Sztálingrádtól délnyugatra és 
a nagy Don kanyarban a szovjet em
ber és hadianyag kíméletlen pazaro

Angolszász páncélosok
Berlinből jelentik: Észak-Afrikában 

is éreztetik már hatásukat azok az 
intézkedések, amelyeket a tengely 
haderők tettek az angolszász táma
dás kivédésére. A tuniszi határvidé
ken nagy páncélos és gépesített kö
teléket csaltak a tengely csapdájába. 
Tunis védelme egyre biztossabbnak 
látszik! Az Egyiptomból kiinduló an
gol offenzívat Rommel továbbra is si- 

bajtársi erényeket, amelyek a vend- 
séget az elmúlt világháború dereka
san küzdő hőseivé avatták.

Megpróbálom vendül megszólítani 
némelyiket. Tiszta magyarsággal és 
büszkén felelgetnek. A sorozáson nincs 
semmi kényelmetlen és neheztelő ér
zésem. mert valamennyien szívesen 
jöttek és talán akkor kellene magya
ráznom, ha valamelyik nem válna be, 
mert ebben az esetben igen megha
ragudnának a bizottságra.

A sorozás után fényképezésre in
vitálják a bizottságot, mert meg akar
ják örökíteni azt a pillanatot, amikor 
beváltak és a bajtársi honvédélet or
szágúján megindultak. Ebből a kép
ből egy életre szóló disz lesz az apró 
házikók falán cs talán generációk fog
nak emlékezni a honvédavatás büsz
ke pillanataira. Ezután fegyelmezett 
magyar nótaszóval, hetyke, önérzetes, 
de máris nagyon katonás rendben 
vonulnak végig a városon. Az őszi 
szél sok-sok nemzetiszinü és színes 
pántlikát lobogtat utánuk és mutatja, 
hogy még nincs ugyan felöltve a hon
védegyenruha, de a leányszivek maris 
megdobbantak a délceg ifjak után.

Igaz örömet éreztem ezzel a soro-' 
zással kapcsolatban, büszke voltam ; 
a muraszombati ifjúságra, amely be- i 
bizonyította, hogy nem tért el az ősi 1 
hagyományoktól, lelkében élénken él i 
a magyar katonabecsület és a haza- I 
szeretet lángja magasan lobog. Ez az 1 
áldozatkészség, büszke öntudat meg- I 
erősítette bennem azt az érzést, hogy 
győzni fog a magyar és nagy lesz or- > 
szága birtoka és ebben a Hazában , 
hűséges vend testvéreink megtalálják 
azt a nyugodt békés otthont, ahol 
alkotó erényeikkel, munkás alapos
ságukkal nemcsak boldogulni, hanem 
gyarapodni és sokasodni fognak. Adja 
Isten, hogy igy legyen és ezért lelkes 
munkánkkal még sokáig dolgozhas
sunk és segíthessük őket a most ne
héz, rögös életuton.

Muraszombat. 1942. évi nov. 24.
MÓROCZ IMRE, községi főjegyző.

ez az adó a hároméves tényleges 
katonai szolgálat alóli mentesség 
ellenében jár. Egyszer s mindenkorra 
vetik ki és három év alatt kell ne
gyedévi egyenlő részletekben fizetni. 
Ezzel szemben a hadmentességi vált- 
ság csak a háború vagy a háborús . 
veszély tartamára vethető ki.

A hadmentességi adó a jövedelem 
4%-a körül lesz.

lása árán betört a donmenti védelmi 
állásainkba, az ellenintézkedések fo
lyamatban vannak. A heves elhárító 
harcokban két nap alatt 10 páncélos 
dandárt semmisítettek meg a szövet
ségesek. A szovjet vesztesség halot
takban és sebesültekben ugyanezen 
idő alatt 40.000 ember.

a tengely csapdájában 
kérésén hátráltatja. Az angol lendü
let máris megtört.

— Magyar-nyelvtanfolyamot ren
dez a Muravidéki Népművelési Ki
rendeltség Muraszombatban. Mind
azok. akik a tanfolyamon részt óhaj
tanak venni, jelentkezzenek pénteken, 
november 27-én este 6-tól fél 8 óráig 
az elemi iskolában Német Pál gim
náziumi tanárnál.

HÍREK
— Eljegyzés. Dr. Keresztes Márta 

állami gimnáziumi h. tanárnő és dr. 
Tárczy Miklós közkórházi lőorvos, 
mb. igazgató jegyesek. (Minden kü
lön értesítés helyett.)

— A Muraszombati Kaszinó Egye
sület rendkívüli közgyűlése. A Mu
raszombati Kaszinó Egyesület a Ko
rona szállóban lévő helyiségében 
november 29-én délelőtt 11 órakor 
alakuló rendkívüli közgyűlést tart. A 
közgyűlés tárgysorozata: 1. Alapsza
bályok letárgyalása, 2. Tisztikar, vá
lasztmány és számvizsgáló bizottság 
választása, 3. Egyéb indítványok 
megvitatása.

— 8 órakor zárnak szombatonként 
a muraszombati borbélyok mindad
dig amig az elsötétítés kezdete este 
8 órakor lesz. Amennyiben az elsö
tétítést ismét későbbi időpontra ren
delik el, a borbélyok is visszaállítják 
régi zárórájukat.

— Meghívó. Mura Sport Egylet 
ezennel tisztelettel meghívja tagjait az 
1942. évi november hó 28.-án, szom
baton este 728 órakor a Bánfi-vendég- 
lőben levő egyesület helyiségében tar
tandó rendkívüli közgyűlésére. A köz
gyűlés tárgysorozata a m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 242.000/ 
1942 V. M. K . sz. rendelete értelmében 
az alapszabályok átalakítása.

— MÉP titkári értekezlet Szom
bathelyen. Vas, Sopron és Zala vár
megyék Magyar Élet Párt vármegyei 
és kerületi szervezőtitkárai szerdán 
délelőtt értekezleten vettek részt Szom
bathelyen. Az értekezleten megjelent 
vitéz dr. Szűcs István főispán és Kosa 
Lajos országos központi titkár. A Mu
ravidék általános helyzetéről, han
gulatáról és kívánságairól ifj. Szász 
Ernő titkár számolt be. Az alsólend
vai járás helyzetéről Sabján István 
titkár tett jelentést.

— Mikulásra - karácsonyra leg
szebb ajándéktárgy a könyv! Érté
kes könyvek között válogathat olcsó 
áron Háhn Izidor papirkereskedésében.

A legközelebbi országosvásár 
december 5-én, szombaton lesz Mu
raszombatban.

— Mikulásra vagy karácsonyra 
Mont Blanc töltőtollat ajándékoz
zon ! Kapható Háhn Izidor könyv és 
papirkereskedésében. Kaphatók még 
Pelikán töltőtollak, tintenkulik, díszes 
albumok olcsó árban.

— Traktoríanfolyam Székesfe
hérvárott. A felsődunántuli Mező
gazdasági Kamara. Szombathely 1943. 
január 11-től 30.-ig terjedő időben 
traktor- cséplő és vetőmagtisztitó gép
kezelői tanfolyamot tart Székesfehér
várott a Gróf Szécsenyi István Ipari 
Középiskolában. Részvételi dij 20 P. 
Féláru 3. osztályú vasúti jegyre 1.50 
P. fizetendő be a Kamara címére 
(csekszámla 53.241). Étkezésről szál
lásról mindenki maga gondoskodik. 
Érdeklődés és jelentkezés (jelentkezési 
határidő 1942. dec. 15.) a Kamaránál.

KiHönszám Muraközről
Az Újvidéken megjelenő „Reggeli Új

ság" a 22 éves megszállás alatt a délvi
déki magyarság bátorhangu nagy politikai 
napilapja, a visszacsatolás óta pedig a 
Délvidék legterjedtebb napilapja, karácso
nyi ünnepi számában foglalkozik a Mu
raköz ipara- kereskedelme- közgazdaságá
val és mindazzal, ami Muraközi
eket a legjobban érdekli.

Megszólaltatja a „Reggeli Újság" ezen 
számában Muraköz összes politikai, társa
dalmi és közgazdaságának vezető egyéni
ségeit, foglalkozni fog a Muraközt érdek
lő minden problémával. A „Reggeli Új
ság" mint a visszatért Délvidék legbefo
lyásosabb, legolvasottabb és legterjedtebb 
lapja, ezen ünnepi számmal azon célt tűzte 
maga elé, hogy feltárja a Muraköz sok 
elintézetlen problémáját és felhívja az arra 
hivatottak figyelmét a Muraközre.

A „Reggeli Újság" ezen ünnepi szánta
nak munkatársa a közeli napokban sörre 
látogatja Muraköz minden számbaveheto 
városát és községét, hogy személyes je
lenlétével állítsa össze ezen nagy ünnepi 
szám anyagát. — Örömmel üdvözöljük 
a „Reggeli Újság" ezen közérdekű műn 
kásságát, amelynek támogatására olvasóin
kat is kérjük.
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Mindenkinek nélkülözhetetlen! 
Megjelent a visszatért Délvidék és ' 
Szeged szab. Kir. Város és környé
ke Címtára. Tartalmazza: Szeged. I 
l’songrád. Hódmezővásárhely. Makó. 
Szentes. Újvidék. Szabadka. Zombor. 
Zenta, Magyarkanizsa, Bácsalmás. 
Ujverbász, Obecse, Palánka, Topolya. 
Bajmok. Apafin, Horgos, Hódság, 
Kula. Titel, Ada városok és nagy
községek, valamint az összes falvak, 
tanyák pontos címadatait, az összes . 
Hatóságok, hivatalok, iskolák, orvosok, 
ügyvédek, közjegyzők, községi jegy
zők. kereskedők, iparosok stb. címeit 
pontos és áttekinthető összeállításban 
és szaknévsorban is. A lelkiismeretes 
pontossággal összeállított keménykö- 
tésü Címtár 20.— P. Megrendelhető : 
..Délvidéki napilapok kiadóhivatalá
nál" Budapest, V„ Pozsonyi ut 41. 
Telefon : 498—162.

— Hősi halált halt tanító. Czom
bos János petesházai áll. tanító, tar
talékos zászlós aug. 16-án a Don men
tén vívott ütközötben hősi halált hali. I

— Szerencsés szerencsétlenség 
a mártonhelyi utón. Mőrec István j 
muraszombati taxis a mártonhelyi ut 
Battyánd felé vezető elágazásánál 
elütötte autójával Szabó Géza pálya
munkást. Komolyabb sérülés nem 
történt, az áldozatok : egy megrongált 
kerékpár, a rajta szállított rádió és 
egy megrongált sürgönypózna. A csen
dőrség vizsgálja, hogy kit terhel a 
felelősség.

— Dober Pajdás kalendárium vend 
nyelvű naptár már megjent, kapható 
Vendvidéki Könyvnyomdába.

— Megyegyülés lesz hétfőn Szom
bathelyen. A megyegyülésre 32 ügy
darabot készítettek elő. Többek között 
az alispán előterjeszti, hogy a megye 
részesítse rendkívüli munkadijban az 
utbiztosokat és úti alkalmazottakat, 
szavazón meg karácsonyi segélyt a 
legjobban rászoruló nyugdíjasoknak, 
valamint a közkórházi alkalmazot
taknak.

— Muraszombatból Kisvárdára 
helyezte a vallás és közoktatásügyi 
miniszter Petrasovics Metód állami 
gimnáziumi h. tanárt. Kartársai és 
diákjai meleg búcsút vettek szeretett 
kollegájuktól, illetve tanárjuktól. — 
Bálint Béla gimnáziumi tanár kato
nai szolgálatra vonult be. Behívása 
érzékeny veszteség nem csak a gim
názium. hanem Muraszombat kultu- l 
rális élete számára is. — Petrasovits ' 
.Metód helyébe Kisvárdáról 1 lammel 
Vilmos állami gimnáziumi tanárt he
lyezte a vallás és közoktatásügyi mi
niszter. Hammel Vilmos felesége a 
muraszombati leánypolgárinál tanárnő.

— Szappan megtakarítására ki
válóan alkalmas a Haidekker-fóle 
„Holló" védjegyű terpentines kéztisz- 
titópor, a százéves gyár kiváló szere, 
ami a különösen az erősen beszeny- 
nyezett munkáskezeket tökéletesen 
tisztára mossa, e célra tehát jobb, mint 
a szappan. A mai szappanhiány mel
lett egyetlen háztartásban, műhelyben, ! 
irodában sem szabad a Hollópornak 1 
hiányozni. Csak a fekete ..Hollóval" I 
és a Haidekker névvel valódi. Min
den üzletben kapható. Kereskedők 
részére szállítja: Haidekker Pál Gőz- 
szappangyár rt. Kaposvár. Ugyanott 
szappanok és mosószerek is megren
delhetők.

„SÜBflHin M

rum és
mindennemű szeszesitalok gyártása és cladasa
Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMBATHELY - THÖKÖLY IMRE UTCA 71. - TELEFON: 10-68.
Legkitűnőbb italok ! Legpontosabb kiszolgálás !

Bthivtáh az 1909-1913 évben 
SZÜlBtEtt ZSlÉGhat, 

az 1894—1926 közölt születettek 
jeler.tke: ni kötelesek

Megjeleni a honvédelmi miniszter 
rendeleté, amely a zsidó hadkötele
sek jelentkezéséről, összeírásáról és 
beh ivásáról intézkedik. A rendelet 
szerint az 1942: XIV. t.-c. 3. szaka 
szónak 3. bekezdése értelmében zsi
dónak tekintendő .--.emélyek közül 
egyelőre az 1909-1918. években szü
letett hadkötelesek,akiket alkalmasnak 
nyilvánítottak, katonai (kisegítő) szol
gálat teljesítés végett bevonulni tar
toznak. Az 1. lí. líi. járadékoszluiyba 
sorolt hadirokkantak kivételt képez
nek. Az 1911., 1914. és 1917. évben 
születettek november 25 én. az '910., 
1913. és 1916-ban születőitek decem
ber 15-én, az 1909., 1912., 1915. és 
'918. évben születettek kötelesek ja
nuár 15-én bevonulni, illetve jelent
kezni. Azok a zsidók, akik fenti év
folyamokhoz tartoznak és sorozva 
nem voltak, vagy katonák nem vol
tak, jelentkezésre kötelezettek.

Esie S-kor 
&ell elsötétítem

Az elsötétítés időpontja a honvé
delmi miniszter rendelete értelmében 
november 23-ától kezdődőleg a lakó
házak és egyéb épületek elsötétítésé
nél 20 órakor, a járművek elsötétítése 
tekintetében 23 órakor kezdődik és 
hajnali öt óráig tart.

Jutalmat kap az a gazda, 
Bűi őszi ffl^yaziwrásí végzett
Ne mulasszuk el az őszi mély

szántás elvégzését, mert ezzel bizto
sítjuk tavaszi terményeink egészséges 
fejlődését és igy több termést, ezzel 
pedig magunknak nagyobb jövedel
met tudunk biztosítani. Az őszi szán
tás után kevesebb talajmunkát kell 
végeznünk tavasszal, ami késői ki
tavaszodás esetén szintén nagy előny.

Az őszi mélyszántás időben való 
elvégzése nemcsak a gazda érdeke, 
hanem az egész országé is. Éppen 
ezért az állam a december 31-ig leg
alább 15 centiméter melyen elvégzett 
ősziszántás minden kataszteri holdja 
után tíz pengő jutalomban részesíti 
azt a gazdát, aki legalább annyi őszi! 
vetett mint tavaly. Azok a gazdák 
tehát, akik ezeknek a feltételeknek 
megfelelnek, a községi elöljáróságtól 
kérjenek bejelentőlapot, azt töltsék ki 
és januáí 15-ig nyújtsák be az elöl
járóságnál. A gazdasági felügyelők 
ellenőrzik a bejelentéseket, és .'.meny
nyiben azok a valóságnak megfelel
nek, az illető gazdák még a tavasszal 
megkapják a szántásuk után a hol- 
dankinti tíz pengőt.

TŰZ OLT ÓE G YLÉ7g X
Mindenféle tűzoltó 
ruházati cikk, gom
bok jelvények, váll
szalag stb. besze
rezhető

SIFTÁR KÁROLY 
cégnél Muraszombatban.

figyelmébe! i—wwiimi i~:—t.

Sikerekben gazdag külföldi tartózkodás után 
hazalért Muraszombatba 
Vámosi Saáry Gyula festőművész

Magával hozott képei meg a hozzá nem értőnek is megmagyarázzák 
sikerei okát

Vámosi Saáry Gyula festőmüvcsz-
szel beszélgetek. Nemrégiben jött ha
za la évi külföldi, íőleg olaszországi 
tartózkodás után szüiőváiosáca. Mu
raszombatba. A gyermekkoti emlékek, 
baráti kapcsolatok hívták haza hosz- 
szabb látogatásra az olaszországi Pár
mából, ahol egyébként otthona van.

Vámosi Saáry Gyála, a megboldo
gult magyar műi szombati jurásbiró 
fia, katonatisztnek készüli amikor 
rajztanára és művészlelke tanácsára a 
festői pályára lépett. Végighan >lta a 
világháborút, segített Muraszombatból 
kiverni a kommunistákat, a szláv meg
szállás után kiutasították.

— „Felültem a kerékpáromra és 
elkerekeztem a hátamon lévő csomag
gal a művészetek hazájába. Olaszor
szágba" — meséli a művész. Tehet
sége hamarosan megszerezte számá
ra külföldön is az elismerést. Az olasz 
tartózkodást külföldi körút követte, 
bejárta egész Európát, Eszak-Afrikát 
és Kis-Ázsiát Hites arcképfestő lett, 
Kairóban lefestette Fuad királyt, 1921- 
ben a barcelonai világkiállításra Al
fonz spanyol király karikatúráját ké
szítette cl. Oldalakat írtak művé: ce
téről a külföldi szaklapok, képei a 
legjobb tárlatokon szerepeltek.

Néhány kedves képet magával hoz
ta Muraszombatba.

Tökéletes munkák, változatos
ságuk Saáry művészetének sok
színűsége mellett tanúskodik.

Meleg színeik, mozgalmasságuk a hoz
zá nem értő tetszéséi is azonnal meg
nyerik. Arcképei kifejezők, nemcsak 
az arc vonalait, hanem a lelket is 
híven tükrözik.

A festőművész muraszombati tar
tózkodását felhasználtam arra, hogy

Sösora toA-ta es
KoISer Ágoston hentes

Lopásért és csaláséi t 7 hónapi börtönre itéíi ■ ezombe'helvi törvényszék

Kolier Ágoston 39 éves magasfoki 
hentes és mészáros szeptember fo
lyamán sertésvásárlás -céljából végig
járta a környező községeket, legvégül 
Kozmára ment, ahol beiért az egyik 
vendéglőbe. Hamarosan jókedve ke
rekedett. úgyhogy csak éjiéikor jutóit 
eszébe a hazatérés. Felkapott a ke
rékpárjára és nekivágott a sötétnek. 
Azonban a sok bor bizonytalanná 
tette a kezét és amikor Völgyhöz ne
vű községhez ért, nem tudott tovább 
menni. Lefeküdt az ut mellé pihenni. 
Mintegy két órát aludt, amikor feléb
redt és folytatni akarta útját. Ekkor 
vette észre, hogy kerékpárja kilyu
kadt. Eszébe jutott sógora

Pelczár József,
akinek voli kerékpárja, azt is tudta, 
hogy a padláson tartja. Kolier ellopa
kodott sógora házáig és mimén meg
győződött, hogy csend van és min
denki alszik, óvatosan felmászott az 
odatámasztoit létrán és lehozta a ke
rékpárt, amelyeil haza is hajtott, a 
sajátját a kezében vezetve. Megér
kezése után a lopott kerékpárt elrej
tette a szénapadláson és szénával 
letakarva ott is hagyta.

Ezenkívül • Kolier Ágostonnak egy 
másik bűn is terhelte lelkiismeretét. 
Augusztus folyamán

Rogán István szentmátyási gaz
dától 

elbeszélgessek vele a mai olasz fes
tészetről. Érdekes dolgokat hallok.

— A két évenként megrendezeti 
velencei biermalekon látottak adják 
meg szerintem az olasz művészet való 
kepét. A festők közül ezeken a kiál
lításon a legutóbbi alkalmakkor ész
revehetően elónyornullak a fiatalok. 
Szaporodnak a naluralisták és az im
presszionizmus T’vei. Sajnos az ex- 
pressionisták száma nm akar csök- 
I ?ni. a ti íuristák és a kubisták meg 
mindig jelentős szerepet játszanak a 
modern olasz festészetben.

A fasizmus nevelő hatása 
azonban a művészeteken is 
érezteti hatását.

Az expressionizmusból és a deka
denciából a fascisla szellemben készí 
teti képek lassan kiemelik az olasz 
művészetet. A háború kitörése óta 
állandóan szaporodnak a harctéri té
mák. Ezek állanak az érdeklődés kö
zéppontjában.

A művészi élei zavartalanul fo
lyik. de nem litholható. hogy a há
borús hangulat idegessége meglátszik 
a müveken, habár az olasz nép de- 
moralizálása egyáltalán nem sikerült

■ az angolszászoknak.
— A közönség a festészet és álta

lában a művészetek iránt változatlan
■ érdeklődést tanúsít. Az érdeklődés 
talán még emelkedőben van, habár 
a vásáilások száma csökkeni. Ezt 
azonban a háborús takarékossággal 
magyarázhatjuk.

A magam terveiről csak annyit: 
most hosszabb időig itthon maradok, 
néhány portrét készítek régi barátaim
ról, majd visszatérek Olaszországba, 
ahol állandó lakásom és vagyonom 
van — fejezte be nyilatkozatát Saáry 
Gyula. (Sz. E.)

hatszázötven pengőért vett egy három
éves borjút. A \ étel alkalmával lefi
zetett 250 pengői, majd Rogán újabb 
sürgetésére még 250 pengőt fizetett, 
miután a vásárolt állatott 650 pengő
ért eladta. Amikor a további 150 pen
gőt kertek tőle, azzal válaszolt, hogy 
csak kevesebbért tudta eladni, ezen
kívül még külön költsége is volt, igy 
nem is mutatkozott hajlandónak, hogy 
a hátralékos 150 pengőt megfizesse.

A bíróság elölt mind a két tet
tét beismerte.

Az elsőnél azzal védekezett, hogy a 
kerékpárt vissza akarta vinni.

A bíróság bűnösnek mondotta ki 
lopásban cs csalásban s tekintettel 
Kolier büntetett előéletére összbünte- 
tcsül hélhónapi börtönre Ítélte. Az 
Ítélet jogerős.
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a kenyérgabona és az árpa beszolgáltatá
sának újabb szabályozása

Csökkentetlek a kenyérgabona és a kenyér fejadagot
A hivatalos lap szombati számában 

közli a m. kir. minisztérium rendele
tét a kenyérgabona és árpa beszol
gáltatásának újabb szabályozásáról, 
s a közeilátásügyi miniszternek a ren
delet végrehajtásáról kiadóit utasítását.

A rendelet csökkenti a kenyérga
bonafejadagokat

olyképpen, hogy az évi 240 kg-os 
lejadag 20 kg-mal, a 180 kg-os 15 
kg-mal, a 120 kg-os pedig az 1942. 
évben született gyermekeknél 60 kg- 
mal, a többieknél 10 kg-mal csökken. 
Az évi 60 kg kenyérgabonára kiadott 
pótjegy érvénye évi 30 kg-ra csökken. 
Ez az utóbbi csökkentés nem vonat
kozik a szegődményes (konvenciós) 
éves cselédek és az időszaki mun- J 
kások (sommások) pótíejadagjára. 
Mindazok, akik az előző termés ren
deletben megállapítod kenyérgabona
mennyiséget termésükből megtartották, 
vagy azt megszereztek, kötelesek a 
csökkentések folytán mutatkozó kü- 
különbözetet a Hombárnak (bizomá
nyosnak) beszolgáltatni. A gazda 
ugyancsak köteles a szegődményes 
(konvenciós) cselédek számára meg
hagyott, vagy megszerzett évi kenyér
gabonamennyiség 8 %-át a Hombár
nak (bizományosnak) beszolgáltatni. 
A közeilátásügyi miniszter

koricabeszolgáltatási kötelezettségét 
teíjesitette-e. A bejelentéssel egyide
jűleg a bejelentőnek be keli nyújtania 
a saját és háztartásához tartozók ke
nyérgabonajegyeit (pótjegyeit) és 
amennyiben gabonalapja van, a ga
bonalapot ÍS. .11 11

Ugyancsak december 5-ig be kell 
mutatni a községi elöljáróságnak azok
nak a gabonajegyeit (pótjegyeit) is, 
akik kenyérgabonabeszolgáltatására 
nem kötelesek. hogy a kenyergabo- 
najegynek (pótjegynek) a fejadag 
csökkentése következtében fel nem 
használható szelvényeit levágják.

A Hombár (bizományos), vagy u 
kenyérgabonaeladására engedéllyel 
rendelkező malom ezután csak olyan 
kék kenyérgabonajegyre szolgáltathat 
ki gabonát, amelyen a községi elöl
járóság igazolja a tulajdonos vásár
lási jogosultságát. Minden vásárlási 
körzetben csak az abba tartozó köz
ségek (városok) igazolásával ellátott 
kék kenyérgabonajegy eket szabad 
beváltatni.

A Hombár (bizományos, vagy ma
lom) csak havonként és csak az 
arra a hónapra érvényes kenyér- 
gabonaszelvényeket válthatja be. 1
A rendelet intézkedik

elszámoló bizottságok 
szervezéséről is, akik a bejelentéseket 
ellenőrzik. A bizottság tagjait a kö
zellátási kormánybiztos nevezi ki es 
pedig egy tagot lehetőleg a községi 
képviselőtestület tagjai, héttőt pedig a 
helyi viszonyokat ismerő, büntetlen 
előéletű, megbízható és mezőgazda
sági szakismeretekkel rendelkező ál
lampolgárok közül. Ha az elszámoló 
bizottság azt állapítja meg, hogy a 
bejelentésre kötelezett a bejelentésnek 
egyáltalán nem, vagy a valóságnak 
meg nem felelően tett eleget, erről az 
elöljáróságnak jelentést tesz, amely 
a beszolgáltatási kötelezettséget a bi
zottság jelentése alapján állapítja meg. 
Az, akinek kenyérgabona, vagy árpa 
van birtokában, köteles az elszámoló 
bizottságnak a szükséges felvilágosí
tásokat megadni, helységeit, raktárait 
felnyitni, könyveit felmutatni, általá
ban lehetővé tenni, hogy az elszá
molóbizottság a bejelentés helyessé
géről a helyszínen is meggyőződhes
sék. Ellenkező esetben a bizottság az 
illetékes közbiztonsági közeghez for
dulhat s azt azonnali karhatalom 
nyújtására felhívhatja. A közellátás- 
ügyi miniszter a bejelentési és beszol
gáltatási kötelezettség teljesítését a 
csendőrség és rendőrség közreműkö
désével, saját közegei utján felülvizs
gáltatja.

Ezzel egyidejűleg a közeilátásügyi mi
niszter a buzaliszlkiőrlési arányát 90%- 
ra, a rozsét pedig 85%-ra emelte fel.

A
Néhány darab 

konkolyozógép (TRIÖR) 
megérkezett és raktárról szállítható. 
Na zálogi mámo nikelko TRIEROV, 
stere odámo po nisziki cejni.

Stiván Ernő műszaki nagyimul
Muraszombat

az ellátatlanok kenyérfejadagját 
egyidejűleg napi ?0 dkg-rói 16 
dkg-ra csökkentette.
Az. akinek családi, gazdálkodási 

viszonyainak megváltozása cséplési | 
elszámolásnál ejtett hiba, mulasztás, 1 
elvonás, vagy' bármely imás ok kö- ■ 
vetkeztében kenyérgabonából (búzá
ból. rozsból, kétszeresből) és fel nem 
használt vetőmagból háztartási és 
gazdasági szükségletet meghaladó 
készlete van. szintén köteles felesle
gét a Hombárnak (bizományosnak) 
beszolgáltatni. Aki ennek a beszol
gáltatásnak eleget tesz, az ellen bün
tetőeljárást indítani nem lehel.

A rendelet
az árpakészletekre vonatkozóan 

úgy intézkedik, hogy a gazdasági 
szükségletet meghaladó mennyiséget 
a Hombárnak (bizományosnak) kell 
beszolgáltatni. A gazdasági szükség
let megállapításánál a termelő birto
kában lévő minden egyes szarvas
marha és minden egyes sertés után 
1 q-t, a tenyészkoca után pedig a 
várható szaporulat részére további 1 
q-t kell szamitasba venni. A beszol
gáltatási kötelesség nem terjed ki arra 
az árpamennyiségre, amely bérhizla
lásra szolgál.

Aki kenyérgabona, vagy árpa be
szolgáltatására köteles.

foiyó évi december hó 5-ig jelen
tenie kell a községi elöljáróságnál, 

hogy mennyi kenyérgabona, vagy ár
pa beszolgáltatása terheli. Ez alka
lommal igazolnia kell azt is, hogy ku-
~wwwTiiiFT-r i iimraMiviM

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

A kenyéradag csökkentésének oka:
nem elegendő ax ország ellátására 
gabonatermésünk!

Dr. Szász Lajos közeilátásügyi mi
niszter péntek délelőtt sajtóértekezle
tet tartott, amelyen tájékoztatta a ma
gyar sajtó képviselőit mindazokról az 
intézkedésekről, amelyek a kenyér
gabonahiány áthidalását célozzák. A 
miniszter beszédében hangoztatia: a 
közellátási uj alapokra helyezi, hogy 
a szervezett rendszeres közellátást 
biztosíthassa.

Átmenetileg azonban súlyos intéz
kedésekre van szükség, mert az uj 
rendszert csak a jövő gazdasági év
ben tudjuk érvényesíteni. Addig csak 
annyit adhatunk a közellátás céljaira, 
amennyi rendelkezésre áll. Ha tehát 
bizonyos terményből nem áll olyan 
mennyiség rendelkezésre, amennyi a 
szükségletet fedezi, úgy a szükséglet 
kielégítését kénytelenek vagyunk kor
látozni.

A rendelkezésünkre álló kenyér
gabonakészlet ugyanis messze nem 
elegendő arra, hogy a szükségle
teket az eredetileg megállapított 
mértékben kielégíthessük.

Kenyérgabonaszükségletünk 31.5 mil
lió mázsa, amellyel szemben — a j 
cséplési ellenőrzés eredményei sze
rint — a terméseredmény csupán 26 
millió mázsa. Már most intézkedni 
kell tehát a nehézségek áthidalása 
iránt, mert mindennap, amellyel kés
lekedünk. a nehézségeket csak fo
kozza.

Amikor ezeket az adatokat a ma
gyar közvélemény tudomására hozzuk 
úgy érzem, véget vetünk annak a sut
togó propagandának, amely azt akarta 
elhitetni az ország közvéleményével, 
hogy a közellátási nehézségek oka a 
német és olasz szállításokban rejlik. 
Azt mondják, többet szállítottunk szö
vetségeseinknek, mint amennyi a bel
ső szükséglet kielégítése után lehet
séges lett volna.

A helyzetet őszintén feltártam a 
német és olasz kormány képviselői 
előtt is. Titkolni valónk szövetsége
seinkkel szemben nincs.

Jó magyar 
bornak 
nem keli cégér

Finom badacsonyi és egyéb balaton- 
meliéki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kapnátok

Titán János 
bornagykcreskedönél — KiSSlombai.

sajnos néni szállíthatunk ke
nyérgabonát.

Kijelentem, hogy ebből a mennyiség
ből egyetlen szemet sem vittünk ki.

Őszintén tártam fel a helyzetet: 
hiány, még pedig nagy hiány van ke
nyérgabonában. A jövőben is minden 
irányban őszintén és nyíltan fogom 
feltárni az ország előtt a helyzetet, 
mert meg vagyok győződve arról, hogy 
őszinteségem megnyugatólag hat az 
ország közvéleményére. Tudja meg 
mindenki, mivel kell számolnia és ne 
kritizáljon, ne suttogjon senki a tény
leges helyzet ismerete nélkül.

GAZDATANÁCSADÖ
Lucernavetőmag beszerzése

Az utóbbi két esztendő igen nagy 
pusztítást végzett lucernásainkban. 
Az árvíz, talajvíz, meg a sok eső, (a 
nyár elején) nagyon sok, még olyan 
korú lecernást pusztítóit ki. amelyekre 
a gazda még jó néhány évig számí
tolt. Sajnos, hogy az országnak azok 
a részei szenvedtek a talajvíztől a 
legtöbbet, amelyek lucernatermesztés 
szempontjából a legfontosabbak. Az 
Alföldön sok, még jó erőben levő lu
cernást ölt ki a nedvesség.

Az első vizes esztendő után meg
próbálták a gazdák a hiányok pótlá
sát. Ezek közül az új vetések közül 
is sok „megfulladt".

Így azután hiába volt az első ka-

szálás a legtöbb vidéken kielégítő, a 
másodikat, meg a harmadikat bizony 
tönkre tette a nyárvégi szárazság, 
forróság.

Nem panaszkodhatunk általában 
amiatt sem, hogy a maglermés rossz 
lett volna. A holdankinti termések 
elég magasak — de „kevés volt a 
hóid", amelyen magot lehetett fogni. 
Így végső eredményben az összes 
magtermés nem sok. Ha nem is lesz 
a tavasszal — ezt már most látjuk — 
lucernából olyan végzetes vetőmag
hiány, mint 1942. évben volt, a kész
leteket azért be kell osztani, hogy 
mindenhová jusson, ahová kell. Lesz is!

A gazdák az elmúlt tavasszal szer
zett szomorú tapasztalatokon okulva, 
iparkodnak maguknak vetőmagot biz
tosítani.

Ez csak dicsérendő igyekezet.
Sok gazda már most lefoglalja azt 

a mennyiséget, amelyre szüksége lesz 
— a szomszédjánál.

Ez ellen sem lehetne kifogást lenni, 
ha az igy szerzett lucernamag bizto
san jó volna.

A tapasztalat azonban sokszor en
nek az ellenkezőjét mutatta.

A gazdaságban levő gépekkel a 
lucernamagot nem lehet kifogástalanra 
megtisztítani. Ki lehet belőle szedni 
sok törmeléket, gyommagot, — de 
már az arankát nem.

Ezzel szemben az a lucernamag. 
amelyet a kereskedők állami ólom
zárral hoznak forgalomba, bonyolult 
gépeken (mágneses tisztítóberendezé
seken) van áteresztve. Ki van abból 
szedve az aranka is.

Csak az ilyen, fehérbárcás lucerna
mag a megbízható. Lucernást mindig 
több esztendőre szánva vetünk. Ha 
4—5 évig akarjuk használni — meg
éri, hogy a vetőmag árával ne taka
rékoskodjunk.

Nem mindig az az olcsó, ami ke
vesebbe kerül!

Fehérbárcás lucernamagot vásárol
junk — ha drágább is.

Az állami vetőmagvizsgáló állomás 
bizonylata azonban csak azt tanúsítja, 
hogy abban a mintában, amelyet leg
gondosabban vettek — nem találtak 
arankamagot. Azért az megeshet, hogy 
az egész zsákban, vagy a kocsirako
mányban el-elcsúszott belőle néhány 
szem. (Az egész mennyiséget nem 
lehet szemenkét megvizsgálni.) így 
azután megtörténhet, hogy abban a 
lucernásban, amelynek fehérbárcás 
volt a vetőmagja — mégis lehet egy
néhány kis, arankás folt — de semmi 
esetre sem sok.

HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék 
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatók.

Stiván Ernő,
Muraszombat

műszaki nagykeresdedés
Telefon 39.

26 millió mázsás terméseredmény 
mellett szövetségeseink részére — 1

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszám áru és mindennemű felszerelés. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.
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MuröVÍdÉHÍEh! Ismerjék meg a magyar városokat!
Ki ne szeretné beutazni gyönyörű hazánkat nagy Magyarországot ? 
Kinek nem tellene öröme megismerni a patinás magyar városokat ?

Miután a mai háborús világban az utazások korlátozása miatt ki tudja mikor kerül alka- 
m arra, hogy a visszatért muravidékiek utazási szenvedélyeiket kielégíthessék és megismer- 
'ssek a magyar városokat. Halácsy Dezsőnek a neves Írónak ötödik kiadásban megjeleni 

•: e „A magyar varosokért" elvezeti az olvasót a magyar városokba. Remekül megírt könyvé
ben úgy ir a szerző, hogy az olvasó odaképzeli magát, ahol a könyvből olvassa.

Mit ir a sajtó Halácsy Dezső könyvéről:
Magyar Nemzet (1940. IX.. 7. old.): „Halácsy Dezső könyve igazi nyeresége a váro- 

multja. gazdasági jelentősege és művelődéstörténeti fontossága iránt érdeklődő olvasónak. 
i‘it.isai nem nélkülözik az alaposságot, a sokoldalúságot s ezért is mondható, hogy Halácsy

• komoly könyv s az ország szelesebb horizontú megismeréséhez segít". ;
Nagy magyarország (1940. IX. 15.. 2. old.): „Halácsy Dezső könyve nem egyszerű irodai

inka. hanem hitvallás a magyar városok kullurmunkája mellett. Nemcsak irodalmi szempont
von értékes ez a tanulmány-sorozat, hanem a magyar idegenforgalom olyan felbecsülhelel-

• gilsegct kapott ebben a munkában, hogy 1 lalácsy Dezsőnek igazán hálásak lehetünk érte". 
Függetlenség (1941. 11. 5.. 7. old.): .Halácsy Dezső könyvének előszavában megjelölte 

nká 1 cellát, amely Magyarország minden városának felemelése és boldogitása. a magyar
■>' >k érdekeinek szeretetteljes szolgálata. A kitűnő szerző ezt a célt .százszázalékban el

■ mert nemcsak komoly és közérdekű, hanem költői szépségű könnyvvel is népszerű
ié es mozdította elő a magyar városok törekvéseit, élni és íejlődni akarását".

Szent Antal hitbuzgalmi folyóirat (1940. Vili. 20., 7. old.): „Halácsy Dezső korunk
at az értékes Írója, akinek minden szavára felfigyel az. olvasó, mert csak akkor szólal 
ha országos érdekű mondanivalója van. s ha megszólal, akkor szavának és munká

nak mindenütt megérdemelt nagy súlya van. Ilyen szempontból tekintsük „A magyar váró
ikért c. most megjelent munkáját is".

Magyar Cserkész (1941. 11. 1.. 13. old.): „A magyar városok érdekében — kitűnő 
magyar stílusban — megirt tanulmányokról csupán annyit Írhatunk, hogy a magyar könyv
piacon várospolitikai ügyekkel foglalkozó, hasonló értékes munkával alig találkozunk. A 
könyvet a magyar ifjúság figyelmébe ajánljuk".

8 Órai Újság (1940. Vili. 19., 4. old.): Rendkívüli sokoldalú, színes tollú író Halácsy 
Dezső, aki uj müvében a magyar városokat mutatja be az olvasónak. Az érdekes fejezetek 
:: '.egyike különös irodalmi koktél, keveréke a novellának, publicisztikának és riportázsnak. Sze-
essük és ismerjük meg városainkat és küzdjünk magyarságunkért — erre tanít I lalácsy uj könyve".

Magyarság (1940. IX.8.. 8. old.): „Nálunk a városismeret, mint műfaj sokáig nem talált mü- 
r ■. Halácsy könyvében megkísérli a városok egész életének megmutatását. Ez sikerült is neki.

■ a ve nélkülözhetetlen azok számára, akik a magyar varosokról általános képet akarnak nyerni". 
Színházi Magazin (1940. X. 15. 28 old.): „Halácsy Dezső ismeri Magyarországot. Szi- 

tekszik minden magyar városnak sorsa és ezért minden magyar várost úgy mulat be. 
'• az az. egységes magyar probléma megoldásába a legmegfelelőbben beiilcszkedheiik. 

i<■/ az iró remek stiláris készségével, a szociálpolitikus tárgyilagosságával és a tudós
. zul;s' „ vei. A könyv közérdekű, amellett érdekes, lebilincselő olvasmány".

Keleti Újság. Kolozsvár (1940. XII. 24.. 32. old.): „A könyv amellett, hogy lebilin- 
m.asmány. nagy szolgálatot lesz annak érdekében, hogy a nagyközönség az egyes 

: :<yar városokat megismerje és megkedvelje, ami pedig a mai rendkívüli időkben minden 
lismerést megérdemlő hazafias teljesítmény". I

Pécsi Napló (1940. Vili. 4.. 7. old.): „Halácsy könyve nemcsak útbaigazító kalauz. 
: .m annál sokkal több: minden darabjában egy-egy remeke annak a városimerletésnek.
.mely önzetlenül és emelkedett hangon beszél hozzánk értékeinkről, a magyar városokról".

Halácsy Dezső könyvét a M. Kir. Belügyminisztérium. M. Kir. Földmivelésügyi Minisz
térium ajánlják, de a legjobb ajánlólevél az élvezet, amit ezen mű olvasóinak juttat, és az. 
h.„y rövid idő alatt az ötödik kiadását érte meg.

Ne hiányozon egy karácsonyfa alól sem Halácsy Dezső könyve „A magyar városokért". 
A díszes kiállítású. keménykőtésü és cellofán csomagolású mü ára P 12'—. 

Megrendelhető: Délvidéki lapok kiadóhivatalánál. Budapest. V. Pozsonyi uí 41.

V denésnyi csaszai neszmimo szlűzsiti politiki 
ednoga párta, nego vsze nase deio moremo 

posztaviíi v domovinszke szlüzsbo
• je pravo Kosa Lajos orszacski titkár na MÉP szpráviscsi v Muraszombati 

Zgcdoöinszlit) delo zselej zgotf ouinszko pozvánpe od eszafcega vougra
Preminoucso szrejdo.je párt Vogr- je z lejpim i prebránim guesom na-

szkoga zsítka (Magyar Elet Párt) v Mu
raszombati meo szpráviscse, pri ste- 
roj príliki szó nas orszacski követ 
Hartner Nándor dali krátki racsun od 
sztánya nase zvünejsnye politike, 
stera sztoji na fundamenti vernoszti 
do nasi zavéznikov. V znotrásnyem 
poglédi nas kormány pouleg gordr- 
zsánya krepkoga réda, gléda na vér- 
sztveni tekáj nasega bodoucsega 
zsítka. Od zsidovszkoga pítanya gle- 
doucs szó djáli,

da sze zsidovam more vkraj vzéti 
vérsztvena moucs,

nej ka bi pá tak razrűsili nase vo- 
grszko imánye, kak 1918-ga leta. Zá
to sze vszaksi goripozové. ka naj sz 
cejlov mocsjouv tao vzeme pri tóm 
deli stero ravna i vodi nas kormány 
i orszacska hizsa za naso lepso bo- 
doucsnoszt.

Za Hartnerom sze je oglászo k 
rejcsi Kosa Lajos orszacski titkár, ki

Nyiltér*
Értesítem ismerőseimet, hogy Golób 

Károly mezővári kereskedő és köztem 
lelmerült polgári pert én nyertem meg 
és az összes perköltségek fizetésére 
Golób Károlyt kötelezte a járásbíróság.

Küzma Lajos, vendéglős 
Mező vár.

*E rovatban közüliekért a szerkesztőség 
felelősséget nem vállal. 

ténci opiszao nájznamenitejse do- 
goudke i pláne nasega vérsztvenoga 
zsítka i delo kormánya.

Delo párta Vogrszkoga Zsítka je 
nej navádno i prouszto politicsno 
delo, nego je v sziüzsbi nájide- 
álnejsi hístouricsni cílov domo- 
víne, zavolo steroga od vszakse 
koírige zselej tüdi cejloga cslo
veka.

Míszli tóga párta szó sze rodíle v 
teski nevoulaj i szamo z nevoulami 
pride do zmáge. Zásztavo krscsan- 
szke i národne miszli, pod sterim 
znamejnyom sze borijo národi Eu- j 
rope, je nas vezér Horthy Miklós | 
kormányzó prvi razvio i gori zdigno. I 
Vogrszki sors je realizácia v Szegedi | 
rodjene národne i krscsanszke miszli. i 
Szám Eührer je v zádnyem szvojem 
guesi pripoznao, da je nas Kormány
zó bio prvi, ki je prouti bolsevizmi 
posztavo v zsítek národno miszeo.

Národna miszeo sze je rodíla z vo
grszkoga meszá i krví, ár je vogrin 
nigdár nej importejrao tühinszke mí
szli i ideje. Nas národ sze je mogao 
sz szvoji mouk i trplejny vszigdár szám 
vöszkopati i szi tak sztvoriti szvoj 
zouszebni zsítek.

Párt Vogrszkoga zsítka je v po- 
punoj sziüzsbi nasega zsítka, ki 
je prejk jezero lejt obarvao ete 
národ pod krízsom Szv. Stevan 
kralá.

Za té zsilek je miliőn i miliőn vogr
szki ali po drűgom jeziki gucsécsi 
vogrinov krv prelejalo.

Sz szvojim írplejnyom i bojnami 
je ete národ poszvedocso, ka má 
pravico zsiveti na etoj zemli.

V nevoláj szmo vszigdár iszkali edin- 
sztvo. V toj prehodnoj doubi zsivémo 
v nevarscsini. Zákone sztári csaszov 
vecs niscse ne prestíma, nouvi sze 
pa zdaj klűvajo vö. Sztári szvejt sze 
je porüso. nouvi sze je pa escse nej 
poroudo

K nouvomi szvejti pelajoucso pout 
pa szamo velki lüdjé obcsütijo. kak 
Hitler. Mussolini ali vogrszki Göm
bös Gyula, ki je nasztavo náred Rim— 
Berlin. Csaszi zselejo od nász, de. ne 
glédamo na szvoj zsítek. nego na 
zsitek národa. ki prezsiva teske csa- 
sze szvoje histourie. Nacionálna mi- 
szeo lejko noszi v szebi tüdi nevar- 
noszt. Pri národni mensinaj bi sze 
znábiti tá miszeo zagnála v szkráj- 
noszt. ali gvüsni szmo, da bi prle- 
szledi goriprisli, ka tou vodi v zab- 
loudnosz i bi prisli do szpoz- 
nanya. ka szamo vérsztveno bogát 
Vogrszki ország zagvüsa nvúv ob- 
sztánek. Krüj sztvori v nyihovi szrcáj 
tiszto mirovno vküpdrzsánye i povéza- 
noszt z jezeroletnov vogrszkov grüdov.

Nadale je guesao od bojne v Af
riki. gde sze angolszászi kak morszka 
szila scséjo bojnati na szühom. Prouti 
ruszkoj zimi glédamo letosz z véksim 
vüpanyom. kak pa láni. Vogrszki 
bojnszki cio je dvojni: oddalecs dr- 
zsati od nasega országa bolseviké i 
z nyuvim vnicsejnyom sztvoriti tákse 
íundamentálne pogoje, steri vogrszkim 
cilam zagvüsajo mirno naprejidejnye.

Od národnoga pltanya
je djao. ka nász vodi miszeo Szv. 
Stevan kralá. Vogrszki csütécsi ali 
nacsi gucsécsi bratje rávno tak májo 
zagvüsani obsztánek i miroven zsítek, 
kak vougri vogrszkoga maternoga je- 
zika. Guesao je tüdi od nisterni za- 
bloudjencov. ki éti sepecsejo od nouvi 
granic i sz tem bantüjejo miroven 
znotrásnyi zsítek. Tak zmejsani ego- 
iszticsni lüdjé, ki v moutnom scséjo 
loviti ribe, szó tak szküpni nepriáteli 
tüdi nasi zavéznikov. Nej szó tou 
táksi lüdjé kak vogrin, ki je v teski 
cajtaj vérén osztao pouleg náredi, 
vödrzsi tüdi dnesz i bi verno vödr- 
zsao tüdi v nájzsmetnejsi csaszaj.

Tou bojno morejo 
zsidovje piácsati
Gucsécs od letosnyega proracsuna, 

je djao. ka do na zsidove nametá- 
vali eksztra porcio zse v prisesztni 
dnévaj za kritje bojnszki sztroskov. 
Tou bojno szó zsidovje scseli i záto 
jo naj tüdi plácsajo. V krátkom do 
tüdi pozváni po lejnikaj na delo. Zsi- 
dovszko pítanye prinasz znamenüje 
okouli 1 miliőn v národnom tejli. Po 
necsloveskoj pouti je pa tüdi nemre- 
mo odsztrániti i sze do konca bojne 
moremo zadovoliti sz táksim obrav- 
návanyom. Tüdi szloboscsino nyim 
zavréjo.

VÁROSI MOZI
MURAS ZOMBAT

Előadások: 
november 28.-án, szombaton 19 30 ó.

november 29.-én. vasárnap 11.15 ó.
15 órakor
17 órakor 

és 19.30 ó’ 
november 30.-án. hétfőn 19.30 ó.

Csodaszép film ! ............................ .

„STUKÁK" | 
Főszereplők: CARL RADDATZ. ALBERT : 
HEHN. HANNES STELZER. Herbert Wilk J

Következő műsor:

„Fiatai ördögök“
Na konci je govornik pravo, da sze 

tüdi po bojni vcsaszi neszmimo trou- 
stati paradizsoma. Gorizídanye bojn
szki rüsevin de od nász nouve trüde 
zahtejvalo. Nahájamo sze pred grün- 
tanyom nouve domovíne i szi naso 
bodoucsnoszt moremo zagvüsati v 
teski csaszaj.

Od kédnadokédna
Pri Sztálingrádi szó ruszi znouva 

pretrpeli grozne zgűbe. Ednáke zgübe 
szó bilé szevero-záhodno i jüzsno od 
várasa. gde je v dvema dnévoma 
vesznolo 10 páncélszki brigád i ed na 
lovszka divizia. Jüzsno od várasa je 
51. szovjetszKa ármia zgübíla v trij 
dnévni napádaj okouli 40.000 mrtvi i 
ranyeni. Krváve zgűbe szó bilé tüdi 
okouli Kleckaje, gde je 63. szovjet- 
szka lovszka divizia popunoma raz- 
droblena. Pri Szerafimovicsi je 333. 
lovszka divizia tüdi popunoma razbita. 
Steri je ne osztao mrtev na bojiscsi, 
tisztoga szó zgrabili. Tü je vnicseni 
tüdi 100 szovjetszki tankov.

Nouvo orozsje, poszebno nouve 
elektricsne masinszke pükse, z steri- 
mi szó nemski szoldáki oborozseni. 
szó nájvecs pripomogle do tej zmág. 
Té pükse na minuto vö sztrlijo 3.000 
krugeo i sz tem naprávijo naszprot- 
niki nájvékso zmeslingo.

—DECEMBER 4.—
Ez a nap a magyar királyi jótékony
célú állami sorsjáték legközelebbi hú
zásának a napja I Ha még idejében 
gondoskodik arról, hogy beszerezze ál
lamsorsjegyét. (ára : egész 3 P, fél 1.50 P) 
akkor Önnek is esélye lehet a nyerésre!

FŐNYEREMÉNY: 40.000 Pengő.

POHISTVO lllllllllllllllllll..... Illllllll lllu

za kompletno = 
szpálno szobo iz | 
oréjovoga leszá, =

moderno izdelano, sze po niszkoj cejni = 
odá pri Zvér János knigári, Muraszom- = 

bat, Lendva u. 11. =
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllUIIIIIIIIIIII|lr

- SZTÁROSZLOVENSZKE M0- 
LITVENE KNIGE (katolicsanszke) sze 
ponovno dobijo v stampariji HÁHN 
IZIDORA v Muraszombati.
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Elűzhetsz, édes
Elűzhetsz édes, megtagadhatsz 
Szép csöndesen megyek odábh. 
Nem ostromollak könnyeimmel. 
Ajkamról nem fog érni vád.

Ám belőlem valami mégis 
Követni fog egy életen — 
Az én szomorú, az én keserves, 
Az én szerelmes énekem.

. . . És ha majd mindkettőnket egykor 
A sírnak örök éje föd,
S a temetőre szemfedőként 
Leszúl az őszi nedves köd.

Megcsendül majd fölötted újra 
Bús, csillagtalan éjeken 
Az én szomorú, az én keserves, 
Az én szerelmes énekem.

FL1SZÁR BÉLA 
gimn. tanuló.

iiiini>i:iHiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü

Krétád glászi
— Garázso MÁVauta szó zacs- 

noli delati v Muraszombati. Garázs 
de posztávleni jugozáhodno od kükla 
Szapáryovoga parka v Kossuth Lajos 
ceszti. — Tüdi delo zsaleznicsárszko- 
ga douma ide prouti konci i de v 
Muraszombati za ednomalo povouli 
lakásov za nase csesztníke.

— Dober Pajdás kalendárium je 
zgotovleni i sze dobij v Vendvidéki 
Könyvnyomdi v Muraszombati.

— Pétdeszét vesznie szó od Za- 
laegerszega nazájprikapcsili králev- 
szkoj biroviji Alsólendva.

— Direkcija MÁV-a naznánya, da 
zavolo bojnszkoga sparanya zselez- 
nice na kracsisi strekaj ne bodo kör- 
jene. Potüvanye sze naj kak nájbole 
zmensa, poutniki pa, cse zse morejo 
potüvati, naj sze toplo oblecséjo.

— Vogrszki piszáteli i peszniki 
szó na priátelszkom poguesávanyi v 
Lilafüredi.

— Vszi zsidovje, rojeni med 1909— 
1918-ga, sze morejo zglásziti na szol- 
dacsko delo. 1911, 1914 i 1917-ga le
ta rojeni szó sze mogli zglásziti no
vembra 25-ga. 1910, 1913 i 1916-ga 
rojeni decembra 15-ga, 1909, 1912, 
1915 i 1918-ga rojeni pa kleti januára 
15-ga sze morejo zglásziti pri delav- 
szkom bataljoni szvoje ármije. Z 111. 
ármijszke oblászti szó pozváni v | 
Kőszeg.

— Invalidszka i drüga bojnszka 
podpora sze z nouvim letom povék- 
sa vszém, ki jo doszejgamao dobi
vajo. Tak na példo bojnszke dovice 
z prvejse szvetszke bojne dobijo po- 
prejk 33—50 procentov vecs. Bojn- 
szkim sziroutam zdajsnye szvetszke 
bojne szó podporo stiri-pétkrát po- 
véksali.

rádió-aparátov mejszecsno 
20 fillerov vecs de trbelo plácsati

od 1. decembra naprej. i tou zavolo 
tóga, ka sze z tála pokrijejo sztroski, 
steri szó nasztanoli pri priliki nápra- 
ve nouvoga rádióállomása.

— Molitvene knige szoldákom. Ka 
sze na fronti bodoucsemi vszaksemi 
szoldáki naj molitvena kniga dá v 
rouke. de decembra 6-ga po vszej 
cerkváj pobéranye prosztovolni dárov.

— Sto je vecs kak 10 kilogram- 
mov konouplinoga szemena pripou- 
vao, more pri Futuri tou priglásziti.

— Angsterova fabrika za orgole 
v Pécsi je szvetila 75 lejt szvojega 
obsztoja. V tej lejtaj je tá fabrika na- 
právila 1275 orgol i 3000 harmoniumov.

— Vüké szó dúzsni preprávlati 
oni, ki májo gyajo vzéto gori i szó 
lovszkomi csuváji duzsni od vszakse- 
ga bujtoga vuká 50 pengőv plácsati, 
50 pengőv senka pa dobi od állama. 
Vsze tou je razgláseno v szobotnoj 
numeri szlüzsbeni novin.

— V Szentiloni szó najsli pokrouv 
Zrínyi Miklósovoga groba, steri je 
z rdécsega marmoura vöszkleszani z 
nyegovim obrázom. Tou znamenito 
nájdbo je z Budapesta komisszia zgo- 
dovinszki vrejdnoszt preglednola i v 
Budapest odpelati dála, gde pokrouv 
poprávijo i potom nazáj poslejo v 
muzeum v Csáktornyo.

t
Po dugom betegi szó sze preszelili 

v vecsnoszt nas drági ocsa, sztári 
ocsa i mouzs

I

Il

Horeáth IstBim
cehmester z Barkóca

v sztaroszti 73 lejt.
Tém poutom sze tüdi zahvalüjemo 

vszem, ki szó ji prisli kropit i ki szó 
nyim prineszli vence. Eksztra zah- 
válo vadlüjemo gg. mésnikom i vszem, 
ki szó ji szprevodili do zádnyega 
pocsinka, kak tüdi gaszilcom, ki szó 
nyim igrali na zádnyi pouti.

Zsalüvajoucsa zsena, 
hcserí i vnüki.

SINGER
VARRÓGÉP
P. 462.— 2 fiókos, süllyesztő
asztal. előre hátra varró raktár
ról szállítható.

NEMECZ János
MURASZOMBAT 
Horthy Miklós ut 7.

ma ríni za sivanye
ÁRJEGYZÉKEK

BEMUTATÁS 

díjtalanul.

SINGER
P 462.—

Oda moremo zakmicsiti ?
Od pondelka naprej sze zakmicse- 

nyé lakásov od 8. vecsér zacsne t 
trpi do 5. vöre vgojdno. Pri automo- 
bilaj, motorbiciklinaj itv. pa osztáne 
od 11 vöre.

no- 
na- 
sze

Rádió
típusok

raktárról szállíthatók

Díjmentes
bemutatás

STIVÁN ERNŐ
rádió, sport és fényképészeti

Az összes

Dnévno 16 dejk krüja 
ide na persouno

V szobotnoj numeri szlüzsbeni 
vin ja razgláseno zrendelüvanye 
sega kormánya, pouleg steroga
nanouvo zregulejra krüsno zrnye i 
méla na persouno. Pouleg tóga vszi 
oni, sterim szó vtálali 240 kil, sze 
znizsa za 20 kil, ki szó doubili 190 
kil, sze nyim znizsa za 15 kil. deci, 
ki szó rojeni letosz, sze od 120 kil 
znizsa na 60 kil, ovim pa 10 kil. Na 
leto vödáni pótjegyi sze znizsajo od 

na 30 kg.
Tou szlednye znizsanye ne va- 
lá za drzsino, ki szó na kon- 
venciji i za szezonszke delavce. 

Razlika, stera sze pokázse pri tóm 
znizsanyi, sze more Hombári dojdati.

Oni pa. ki meló na kárte dobivajo, 
nyim dnévna kolicsina krüja zni- 
od 20 dejk na 16 dejk.
Kormány je z tem zrendelüva- 
nyom zednim tüdi procent vö- 
mlejnya doloucso. Tak sze mo-

cikkek kereskedése
MURASZOMBAT, TELEFON3»

PHILIPS. SIEMENS
STANDARD. ORION. £KA

60

sze 
zsa

re z psenice 90, z zsita pa 85 
procentov vöszemleti.

PORCELÁN 
ÜVEG
KERAMIKA 
ILLATSZEREK 
MELLTÜK

PORCELÁN 
GLAZSOV1NA 
KERAMIKA 
DISÉCSE VODE 
BROSI

nagy választék
ban és olcson

v velkom pre- 
béranyi i fái

Zrim József
j Muraszombat, Horthy Miklós ut 6.

■

— Sto je na „csarno“ pobegno 
v zvünsztvo i od tisztéé pejneze po- 
sila. tiszte nas financsni miniszter mo
re dobiti prejk od Vogrszke Národne 
Banké i je szamo on lejko dá vö.

— Bechtold Lipót, ki je v szamom 
zacsétki szvetszke bojne bio zvünejs- 
nyi miniszter Osztrák-Magyar Monar- 
chie, je v szvojem kasteíi v Peresz- 
nyi, pouleg Soprona mrou v sztaroszti 
79 lejt. Ón je bio szlednyi dvorszki 
kralá Károlya IV.

I

Vszi nemei z Hopvacskoga
sze szeiijo v Nemcsijo

Nemski i horvacski kormány szta 
sze zglijala, ka vsze nemce, steri szó 
na Horvacskom kre lejvoga i právo- 
ga krája Száve, preszelijo v Nemski 
ország. Zatogavolo szó vsze goripouz- 
vali, naj sze zglászijo za odhoud. 
Varaski nemei szó tömi goripozványi 
sztouprocentno zadosztili, vesznicski 
sze pa z tála nazájvlecséjo.

Po szveiti
Na szmrt szó oszoudili 15 hollan- 

dusov v Arnheimi zavolo vuzsiganya. 
Prednyi nemski zapovednik szolda- 
csije je nyúvo milosztno prosnyo za- 
vrgao.

Göbbels dr. nemski propagandni 
miniszter je preminoucsi csetrtek v 
Hági bio i je pri toj priliki goripoisz- 
kao Seis-Inquarta, nemskoga komi
szára v Hollandiji.

V Belgrádi szó oszmrtili 11 ban- 
ditov, od steri sze je vöszkázalo. ka 
drzsijo z Mihajlovics banditavezérom

V Gibraltár je 50 napou szpokvar- 
jeni i zosztrejiani hajouvov vujslo 
notri, z steri szó okouli 500 mrtvecov 
i ranyencov poubrali vküper, kak pi- 
sejo svajcarszke novine.

Vsze zsidove, ki szó v Marokkói 
i Algíri bili i szó tam csakali na pri- 
liko, ka gda do síi v Palesztinio. szó 
püsztili tá.

Velke mujstre v Spanyolszkom 
szó sze té dni szkoncsale. Eden mil
lión szoldákov je pod orozsjom.

Po Boszniji ne vozijo vecs oszéb- 
ni eugi za prevázsanye lüdsztva. ne
go szamo tovorni eugi. k sterim je 
szamo nikelko oszebni vagounov pri- 
kapcseni.

Velki glád prtij Indiji zavolo szla- 
boga pouva i velke drágocse. Náj- 
szlabse je v Bengálszkoj drzséli.

Követje z Guatemale, Mexike i 
Cube szó odisli z Francié domou 
ár je zdaj francuski kormány vu Vi- 
chy-i tüdi kre nemeov.

BENKO JÓZSEF
HUSÁRU ÉS KONZERVGYÁR

Sztára Gasza v Szohoti 
kak nájvéksa i nájsztarejsa gasza 
ete cejle okroglíne, je pá nazáj do- 
bila szvoje meszto i zavüpano imé 
v vérsztvenom zsítki nasega járasa.

Szobocska Sztára Gasza pri 
vszaksem bancsnom deli nasemi 
csloveki nájbole ide na rokou.

Za kmetije, celouzdaj za lejtas- 
nya i jeszénszka dela dáva na dugsi 
csasz po nájfalejsem interesi pej
neze na tabulácio i kezese,

Tü je lejpa prilika, ka szi bao- 
tosje, mestri i kmetje za szvoje na- 
prejidenye potrejbno sumo v forrni 
mirovnoga poszojila lejko zagvüsajo.

Záto sze vszaksi z punim vüpa- 
nyom náj obrné k ete okrogline 
nájbole poznánoj i nájszfarejsoj 
gaszi, — Sztároj Gaszi v Mura
szombati.

Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat.

Sürgöny: 
BENKÓ.
Muraszombat

MU RAIZOMBAT

Postatakarékpénz
tári csekszámla 
74009.

1 Nyers vadbőröket
• (pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyulat, házi
• nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle
• állati szőrt a legmagasabb napi árban veszek.

: Szász István, Muraszombat Lendva u. 21.

Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándor


