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Kín az élet, rablá n c, bilincs

A hivatalos belföldi sertésárak

Z en e , öröm , vig m ulatság,
Pajtás ! — e z kell nékünk.

Szegény gyermek
A „Muraszombat és Vidé
ke" szerkesztőségébe nap-nap
után érkeznek be versek. Sok
jót találunk közöttük, helyszű
ke miatt azonban csak ritkán
közölhetünk egy-egy költe
ményt. Amit legutóbb kap
tunk. azt azonban úgy érez
zük. meg kell jelentetnünk.
Vend íiu irta, a magyar
költészetről még kevés fogal
ma lehet. Talán a nyelvet sem
tudja tökéletesen. Az az ér
zés azonban, amely a kezét
vezette, az igazán magyar.
És ez talán többet ér a ma
gyar nyelv kifogástalan tudá
sánál. a szép szuvakat verssé
válogatni adottságnál.
A vend ifjúság otthont ke
res és talál a magyar hazá
ban. Ezt olvassuk ki Kórsán
Béla soraiból.
Szegény gyermek stHál ur utcán.
Nézzük éa gondoljunk ni.
Hogy ez a gyermek egy orszuy.
Kérdez e m tőletek, mit gondoltok,
klelyik ország, ez a sokat szenvedett
Huszonkt’lét'es szegény gyermek V
Megmondom nektek szívesen, ki ez :
Ki len nel? Vendvidék a szegény gyermek.
Kit magyar unyutút elvettek 22 éve.
Mégis visszajutott, megtalálta az Édesanyát.
S a z j ő szívvel fogadta az etis-szett gyermeket,
Nékünk is megkezdődött az uj. boldog élet.
Küruán

Béla.

Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület

S zegén y em ber búját-baját
M ibe ölje m ásba ?

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre ! 50 P, félévre 2 80 P. egész évre 5 P.

V a sá rn a p é s szom b a t este

HIRDETÉSI ÁRAK:
I hasab szélességben mm. soronként 10 fillér.

M enjen a „C en trál“ -b a !
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kiiphulók. - - Alkalmi vételek. —
< sere.
Pcrtrix elemek. — Vart«
akumuiátorok.

A termelés folytonosságának bizto
sítása érdekében a megfelelő minő
ségű vetőmaggal nem rendelkező
► «*s® cseob —uu-", e rso if
gazdáik az 1912. évi tavaszi vetéshez
Eladó
új
árpa. kukorica és znbvetőmngot kap
hatnak. A kölcsönvetőmagot csak
olyan 20 kát. holdnál nem nag\obi)
szántófölddel rendelkező gazdáik kap O b á l Jenőnél, Perestó.
hatják. akik a vetőmagot saját ere
jükből nem tudják beszerezni és
vetőmag hiáinya miatt földjüket nem
tudjáik bevetni. Az akció soréin ki
lá.sá</ila</ meyállopiloft áron. kész osztott vetőmag pénzbeli egyenértékét
pénzfizetés ellenében rendelkezésre j az átvevő- gazdáik 1942. évi szeptem
bocsátani köteles Lucernavetőmagi t ber hó 1-ig köteles megfizetni.
csak szállítási igazolvánnyal szabad
A z igénylést az illetékes m. kir. kissziiazattal. kitűnő karban, jutányos áron
Csak személyesen tárgyalok.
1vármegyei gazdesáigi feliig'. Hőségnél eladó.
szállítani.
kell bejelenteni.
Hcrvátő 3ano?, fflupauantitat, Petőfi S. u. Z.
A z a termelő, akinek lueernnvelömagrn van szüksége, igényét január
hó 20-áig az. illetékes községi elöljá
róságnál. vagy polgármesternél jelent
se be. Az igény bejentéskor azt is be
kell jelenteni, hogy előző évben mek
kora volt a lucernaterülete és az utol
só bárom évben mily mértékben fejlődölt a lueernateienités az illető gaz
daságban .

egy

parádés szánkó

J Ó Z S E F

húsáru
és

konzerv*
gyár

* és 80.

•

S ü rgön y:

Muraszombat.

Postatakarékpénztárt cscksz. 74009.

akció soron a Zöldmezöszöcctsegek
és a kerületi mezőgazdasági Kama
rák lekötnek

A. liántolt hajdina ára

Pólcsícs Fenem

A/. árellenőrzés országos kormánybiztosa megállapította a hántolt haj
dina legmagasabb árát. A fogyasztói
ér a hántóüzemok telephelyén kg-kint
1.24 P-nél nem lehet magasabb.

j n '/! / / , / ,

Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat

K en k ó ,

•m Kaiti/.síti
lonaÍi(*Ntoi;> ár

Nagykanizsa

\n>aggyiiiió: Muraszombat, R ákóczi ut. S i m o n C m lln é
2
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1 r> ""íruhuk fosiesél es ii.sziiiását. valamint fonal

- K,h)v,\-,ot. C,uir; Nagykuni/sa, Magyar u. 86. Tel. 3-44
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hxtih vajh
i\io m axyaira, sonci I akiket a Nép és Családvédelmi Alap
nem fügött talán nemzetünk léte és i juttat családi tűzhelyhez, magasztosan
boldogulása jobban attól, hogy tíz,
! szép hivatásukat olyan kötelességhúsz, vagy ötven év múlva hányán
tudással teljesítik, amilyen kötelességleszünk, mint éppen u mi időnkben.
j tudás a magyar asszonyoknak száHisszük, hogy a magyar anyák
) zadokon át mindig sajátja volt.
is u magyar kormányzat egyik 1eg- j valamennyien és elsősorban azok.
szebb és legtávolbatekintőbb alkotása,
az Országos Nép- és Családvédelmi
Alap. A szegény embernek segít, a
falu és a város sok államban magá- j
ráhagyott, legszegényebb osztályának, |
hogy emberhez méltó életet élhessen I
és a mindennapi kenyérszerzés gondba
könnyebbé váljon számára. A rá- J
A muraszombati állami gimnázium j Törnár Ede nemcsak oktatója tanítvá
szorulóknak és a támogatásra érde
meseknek segit. Családi ház építésé igazgatójának a vallás és közoktatás-! nyainak. T öbb annál. Olyan mint az
re nyújt kölcsönt, állatokhoz juttatja ügyi miniszter d r. T ö r n á r E d e 1édesapa, aki felelősséget hordoz a
a vagyontalan gazdát, házasodási premontrei kanonokot, a szombathe -1 reábizottakért és gondot visel a reákölcsönnel segíti elő a fiatalok bol lyi gimnázium veit latin, görög és o la s z -, bízottakról. G on dviselése: előrelátó
dogságát.
sza k i« tanárát nevezte ki. Dr. Törnár bölcsesség, szívós és eredm ényes ne
A muraszombati járásban, mint a Ede a kinevezés utón haladéktalanul j velő munka, kemény, de jóságos fe
/írás föszolgabirájétól
értesültünk,
Muraszombatba utazott és kedden át- j gyelmezés.
eddig mintegy 35 ember fordult az
Országos Nép és Családvédelmi Alap vette B o d I n k y Ákos, az igazgatói j Amikor tanítás közben a klasszikus
ideiglenesen ! világ iündéri szép és mélyérteimü re
hoz támogatásért A legkülönfélébb teendők elvégzésével
v. .igokat kérték, csak u> indok volt megbízott gimnáziumi tanártól az is-1 géit adja elő, áhítattal csüngnek sza
egy valamennyinél : szegények, de kóla irányítását.
vain diákjai. Megérzik, hogy a főcél
Dr. Törnár Ede. aki 15 évig műkö nem a könnyen feledésbe merülő tu
nasznos polgára’ akarna« lenni a
magyar államnak. A kérvények egy döt! a szombathelyi gimnáziumban, dás. hanem a lélek gazdagságának
része már eljutott az alispánhoz, a bántornyai származású és igy kine* gyarapítása. Hallgatása közben szí
másik része a legközelebbi napokban vezése a szülőföldjére hozta vissza. nes, nagyvonalú, sokáig tartó képek
jut oda, hogy megítéljék azokat és Személyét az. egész megye tisztelete ben gyönyörködhetni, tiszta, békés,
az érdemesek megkaphassak vágyaik és szeretete övezi, távozása Szombat kiengesztelő hangulatok nemesitik a
helyen általános sajnálkozást keltett. lelket.
teljesítését.
A z uj igazgató kinevezése az. egész
Br. Törnár Ede kifogyhatatlan szeA z Országos Nép és Családvédel
mi Alap támogató munkája uz újév Muravidék, elsősorban azonban a gim retá-l és jóságát eddig csak egy-egy
vel jelentős m ódón gazdagodott. A náziumi ifjúság számára igen nagy szerencsés osztály növendékei érez
belügyminiszternek a házasodási köl nyereség. Dr. Törnár Ede eredményes hették, most egy egész intézet diák
csönről szoió rendeleté ugyanis ismét tanári m űködése igen széles körben serege melegedhetik benne. Lelkének
hatalmas lépést jelent annak a kor ismert. Megnyerő és színes egyénisé minden gazdagságát elhozta az uj
mányzati programúinak a m egvaló gének értékéi azonban csak azok igazgató a muraszombati gimnázium
sít 'sálban, amelynek végcélja uz alsó tudják igazán megbecsülni, akikkel tanulóinak, akik — ha megismerték —
nepréteg gazdásági, szellemi erkölcsi eddigi m űködése során kapcsolatba épp oly melegen szivükbe zárják majd
felemelése utján a íársadal ni egyen- 1került, elsősorban azok. akiket az igazgatójukat, mint amilyen meleg
i<)tlenségek kik üszői: ülése é s a né- életre készített elő. a tanítványai. Dr. szeretetet előlegez ő nekik.
l)t■sség szaporodásán. ik dom « »zditása.
A házasodási v A són f|h ri'j i i '
idályokat az< iknok
ha/ii ,uloknak
a utjábol, akikben az égi •szseges
hí i/.asélet lizika: ás e rkóli s: elöfeltéte lei megvanna>. csupán, a szük.scj*
anyagiak
i ái n K.l] íK. < ezzel
!e iid ő v é teszi uj. életkép! és a Két op era én ek es é s az op era h á z két tán cosán ak szere p lé sé rő l van sz ó
Ii<■i:i.'.c t szóm po nijó be>! érteke.s csaiadi
A Vendvidéki Magyar Közm űvelő nek megbízottjával dr. Derzsenyi Ti
tu r.d /o k alapítását
dési Egyesület minden esetben elő bor szolgabiró. - aki a Vendvidéki
\ házasodási kök •sori ne rn csak
segíti azt hogy a magyai művészet, Magvar Közm űvelődési Egyesület ré
■ 9 nem jelen 'em e ! a háza -e ! ökre,
a magyai s/.ellcm közelebb kerüljön széről az előkészítő munkát vállalta —
’ l kamatmentes, de azért
:i Muiavidek népének szivéhez azzal, m egbeszélései most már olyan előre''•rí i’if'íy a h; ívj eg\ sz. tZi dékos lörhogy niegisrimheti annak értékeit. j haladott állapotba jutottak, hogy a
VÁ A M•m keii fizetni« >k azoknak.
Ezért hatáiozta el az egyesület, hogy nyilvánosságnak is beszámolhatunk
ve .1 lu1ZUSS«’ ■ id e ideickí •j'Peni ctl1az. oj>era-est tervéről, tekintettel arra.
anieiui) iben ki nnoly gátló akadály
rT\V - a :,ril;:/<*t érdekei!
hogy m egrendezése útjába nem tor• c i tve kfiiu szánni i tídal ajánnem jö n k özb e, febru ár 8-án op e ra  i nyosulnak akadályok.
i k ,>&zák m n; i hazát * A gyenntkestet ren d ez a m uraszom bati V á 
A z opera-esten a tervek szerint
i •*ok úgy a nix egvbt•n a kölcsön
rosi M oziban
négy országos hírű m űvész szeretjei:
Kini( !ve s rés:zenek
n \ gyermek
ületóse
•n az eees összegnek és ezen ;■ operaház több neves tag Osváth Júlia és Fodor János opera
énekesek. Kőszegi Ferenc és Erős
ját szerepelteti.
? lenge•dóséi1 jei, ntik
A z teszi lehetővé az operaház tag- Éva táncosnők. Ezen kívül szó van
Az állam ismét segítők* zet nyújtóit
ni púnk egy jelentős id egen ek , annak iáim ', muiaszen baii látogatását, hogy arról, hogy a műsor gazdagítására
a néprétegnek, amelynek szent é s , ebiuúr 7-gn N agykanizsa látja őket egy szavalómüvészt is meghívnak.
magasztos hivatása a magyar jövő vendégük innét pedig mér aránylag A tervezett opera-esten a nehéz és a
az uj erős magyar nemzedék bizto ő s bnttseggel Muraszombatba is el- könnyű műfajú zene egyenlő arány
sítása. Soha kőtár, nagvobb szükség látógái!' tinak. A z operaház művészei ban szerepelnének.

Február 8-ra opera-eitet
tervezne* Muraszombatban

H Ü « a S I O M B # T
Telefon

ÁRA 12 fillér.

Átvette hivatalát a muraszombati gimnázium
uj igazgatója, dr. Tömör Ede

MURASZOMBAT

A földművelésügyi miniszterei lucer
namagot zár alá vette. A rendelet
szerint a saját szükséglet levonásával
a rendelkezésre álló mírden lucernavetőmagot zár alá kell venni és azt
csak hatósági engedéllyel szabad for
galomba hozni. A zár alá vett lucer
navetőmagkészleteket a tulajdonos,
illetve /1 birtokos a m. kir. Növénytermelési Hivatalnak (Budapest IV.
Vámház körút 2 .) illetve uz általa
megbízott szervnek u felhívására ha-

A községi elöljáróság, illetvén pol
gármester n hozzá beérkezett igénybejentéseket az illetékes kerületi mezőgnzdasógi Kamarához azonnal meg
küldeni köteles, ezek pedig az. össze
állított kimutatásokat aföldmm elésügv i
miniszterhez terjesztik fel.
A rendelet hatálya nem téried ki
arra a lucerna; clómagra. amidnél az
/9-/2. eVi kedvezményes áru i ctámuii

MEQJELENIK MINDEN PÉNTEKEN.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Muraszombat,
Horthy Miklós ut 24 szám / Telefónszám 19.
Kéziratokat nem őrzflnk meg és nem adunk vissz*.

SegitöiiBzet nyújt a
mupovidekielineit

t i pusu

rádiók

Höicsön-ysrőmas okció a hiš- g
g o d ili részére

B E N

Főszerkesztő:
HARTNER NÁNDOR
Szerkeszti:
ifj. S Z Á S Z E R N Ó

Január 23.

Péntek.

9 hónapos jótállássá

N/.uküzlelében

ta r n e m a g zár alá vétele és
igénylése

ÍZ

B úfelejtő ./n é lk ü l;

A 170 kg vagy ennél nehezebb kg 164 P.
170 kg.-nál kisebb súlyú vágóser
súlyú fiatal, (legfeljebb 2 éves), te
nyésztésbe nem fogott, elsőrendű, jól tés. korra való tekintet nélkül. Élő
Magyarországon szokásos, hogy a
súly kg. 151 P.
hízott sertésért. Élősúly kg. 1t 8.
kereskedelmi iskolák székhelyén esti
Megjegyzés : A közölt árak legalább
Legalább 155 kg súlyú fiatal (leg
kereskedelmi átképző tanfolyamokat
feljebb 2 éves), tenyésztésbe nem 12 órát koplaltatok élő sertésekért
rendezzenek azoknak a számára, akik
fogott, elsőrendű, jól hízott sertés. hizlaló gazdaságokban történő átvétel
másirányu képzettségük (gimnázium,
esetén kifizethető legmagasabb terme
Élősúlyba 174,
polgári) miatt a kereskedelmi szak
lői árak. Soványsertés árak : 25 kg-os
Legalább
140
kg.
súlyú
fiatal
(leg
ismereteket nem sajátították el, pedig
3.50 P/kg. 30 kg-os 3.13 P/kg, 35 kgfeljebb
18
hónapos)
vagy
legalább
azokra szükségük volna. Muraszom
os 2.87 P/kg. 10 kg-os 2.0 / P/kg, 45
batban is akciót indítottak az esti 148 kg súlyú, (legfeljebb 2 éves) te
|a «-os 2.52 P/kg. 50 kg-os 2.10 P/kg,
nyésztésbe
nem
fogott,
elsőrendű,
jól
kereskedelmi tanfolyam megszerve
55 kg-os 2.3: i p/kg. 60 kg-os 2.21
zése érdekében, amit nyélbe is lehet hízott sertés. Élősúly kg. 170 P.
P/kg 65 kg-os 2-1 IP/kg. 70 kg-os
ne ütni. ha a tanfolyamra elegendő Legalább 110 kg. súlyú, datál, jól
2.0,3 P/kg' 75 kg-os 2.03 P kg. 80
számú jelentkező volna. A Vendvidé hízott sertés, elsőrendű sonka-süldő.
kg-os 1.98 P/kg. 85 kg-os 1.91 P/kg.
ki Magyar Közművelődési Egyesület Élősúly kg 166 P.
Legalább 170 kg súlyú hízott sertés, 90 kg-os 1.91 P/kg. 95 kg-os 1.88
vállalkozik rá, hogy összeírja azoknak
P kg. OH' kg-os 1.85 P/kg. - 25 kga nevét, akik a tanfolyamra annak korra való tekintet nélkül. Élősúly
nál könnyebb soványsertés ára nem
kg
162
P
megrendezése esetén beiratkoznának
Legalább 100 kg súlyú fiatal, kö- lehet magasabb a 2o-kg-os sertések
és 12, vagy annál több jelentkező
esetén érintkezésbe lép a kereskedel zépminőségü szedett sertés. Élősúly ért kifizethető darabonkinti árnál.
mi iskola igazgatóságával, kérve a
jelentkezők nevében a tanfolyam
megrendezését. A z esti kereskedelmi
átképző tanfolyam hetente két estét
szokott igénybe venni hat hónapon
át. Tantárgyai között szerepel
a
könyvelés, kereskedelmi levelezés,
gépírás, gyorsírás, magyar helyesírás
stb. A tanfolyam sikeres elvégzése
után a résztvevők bizonyítványt kari
nak. Akinek kedve volna a tanfolya
mon résztvenni, jelentkezzék u V. M.
K. E. titkárságánál január 21-ig. (Mu
raszombat. Horthy Miklós utca 21.
I. emelet.)

S *M or u tca

1942. január 16.

Muraszombat és Vidéke

a

f elelős kiadó es szerkesztő mint a Vendvidék, Magyar Közművelődési Egyesület elnöke. Hartner Nándor

H arm incötén kérték a m u raszom 
bati já rá sb ó l

■s Orsxáoos Nép
ét Családvédelmi Alep
támogatásét
Kik kaphatnak h á za so d á si k ö lc s ö n t?
A z Országos Nép- és C saládvédel
mi Alap a muraszombati járásban is
megkezdte működését még a múlt év
végén. A lakosságot megfelelően fel
világosították, hogy ki igényelheti a
támogatást az alapból és hová kell
írni az egyes kérvényeket. A z élel
mes muruvidéki nép csakhamar fel
ismerte, milyen hatalmas előnyöket
biztosit az alap a szegényebb néposztályoknak és szám osán fordultak
támogatásért az Országos Nép és
Családvédelmi A laphoz. A járás fő
szolgabíróján keresztül eddig 35 la
kos kérvénye jutott el, illetve jut el
az alispánhoz, aki dönt. hogy a legkü
lönfélébb dolgokat tartalmazó kérések
közül melyiket méltányos teljesíteni.
Nem ismeri még azonban a Mura
vidék az úgynevezett „házasodási
kölcsön" akciót, amely szintén az
Országos Nép és Családvédelmi ala
pon keresztül kerül lebonyolításra. A
„Muraszombat és V idéke" legutolsó
számában a kölcsönről általánosság
ban beszámoltunk már, az egyes rész
leteket pedig most ismertetjük, hogy
a rászorulók tudják, tulajdonképen
kik tarthatnak igényt a kölcsönre.
A kölcsön összege 1U00 pengőig
terjedhet,

évi egy százalékkal kell törleszteni.
Abban az évben, amikor gyermek
születik, a törlesztés alól felmentést
kap a házaspár. Egyébként is, a z el
ső gyerek után a kölcsön 10°/oát. a
második után az eredeti összeg 2 0 % át. a harmadik után az eredeti ő sz szeg 30°/o-át, a negyedik után az
eredeti összeg további 40%rát. szó
val teljes összeget engedik el.

Elsősorban a fiatal és egészséges
emberek egybekelését kell lehe
tővé tenni,
ezért mondja ki a rendelet feltételként
mindkét házasuló félnél a 32 éves
korhatárt, ezért állítja további előfel
tételként az egészséget és a fedhe
tetlen erkölcsi előéletet. K evesebb szi
gorral szabja meg a rendelet a köl
csönben részesíthető házasulok va
gyoni és jövedelm i halárát, amikor
lehetővé teszi, hogy 5000 P értékű

vagyonnal és 500 pengős együttes
havi jövedelemmel biró házasulok
még részesülhetnek a házaso& si köl
csön kedvezményében, nyilvánvalóan
azzal a célzattal, hogy egy kis lakó
ház, szerényebb állás, vagy közös
kereset ne állja útját az egyébként
reászorult házasulok ilyen megsegíté
sének.
A házasodási kölcsönre vonatkozó
kérvényeket a várm egye alispánjához
kell címezni és a járás főszolgabíró
jánál kell beadni.
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Muraszombat és Vidéke

? oldal

A Muravidéken folytatott népművelési munka
célja: a lelkek revíziója
__ ___|

közelebbi időben. Ezen kívül Rramofonokaí is kapunk, hogy azokat szin
tén a népművelés szolgálatába állítsuk.
— A gazdasági vonatkozású neve-

8 „idunszombat te Vittel"
ui •löfiietési érái
A z Országos Magyar Sajtókamara

A muraszombati Járás 42 községében 2104 jelentkező hallgatja a nép- [f8 ^ p o n t j á b ó l ki kell emelnünk.
m u rou u m v o j
..... a
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, ..
. hogy a ncpmuvek-.a munka keretc- rendelkezései értelmében az ország
müvelő tanfolyamokat — Vetítőgépek, gram ofonok es m agyar könyvek ben a legközelebbi napokban a jávalamennyi lapja — amelyeknek a
a népm űvelés szolgálatában

A nemzetek sorsát a műveltségűk gasfok. Vidor lak és Vlezővár ! .kos
foka határozza meg. A müveit, szé- sága számára indultak meg ünnepéleslátókörü népek országai vezetnek lyesen november 6-án a magyar nyoiaz államok között, okoaan és a tu- vü tanfolyamok, amelyeknek i.efcj- domány eszközeinek segítségül véte- zése március 15-én le.— Nem szabad azonban azt gon
lével gazdálkodó nemzetek gazda
godnak meg. A lélek és a kar ereje dolni. hogy csupán nyelvi ismeretek
tudással egyesülve megsokszorozódik, terjesztésére szorítkoznak az előadá
a tervszerűen müveit föld gazdagsá sok vezetésével megbízott tanítók
got és jólétet biztosit a rajta élőknek. ezeken a tanfolyamokon. Előadói k
Magyarország már régen felismerte hangzanak el a honismeret, történe
a széles népi rétegek művelésének lem. polgári jogok és kötelességek
nagy fontosságát és ezért nem csak témaköréből is. azonkívül egyházi
a kötelező népoktatást vezette be és énekeket és magyar nótákat tanulnak
hajtja végre szigorúan, hanem isko- a hallgatok a szórakoztató jutó-kokkal
lánkivüli népműveléssel is elősegíti a Ízesített összejöveteleken.
nemzet minden egyes tagjának kimű
•12 községben 20! I halig,.i o ,ti f.,
velését. A népművelés nem száraz
Ívik ma a munka, de mindkét szám
tudománnyal terheli meg a fulu és a
nap-nap után bővül. A magyar nyel
város egyszerű lakóinak fejét, hanem
vi tanfolyamokon kivid <• népműve
az élet és a javak helyes használa
lés szokó os ágai! is a I gb.-hatób
tára tanit. Ezért olyan sokoldalú.
ban szándékozunk művelni é. már
Mesélő és szórakoztató módszerrel
a közeljövőben megindulnak az is
megismertet a nemzeti múlt fontos
meretterjesztő tanfolyamok ott, ahol
eseményeivel, hogy talajt adjon a je
a magyar nyelvi I infolyarnokru nem
len helyes megítélésére, megismertet
volt szükség magyar községeknél lé
hazánk legtávolabb eső vidékével is.
vén szó. Háziipari tanlolyum máris
a hallgató elé varázsolju idegen or
működik Vashidcgkuton. ahol szatvországok életét és szokásait, megtanítja
készitest tanulnak. Ezt a laníolvanmt
a falu népét vidáman nótázni és ma
a Vármegyei Iparíelügyelóséggel kar
gyar táncot járni, a menyecskéket
öltve rendeztük.
változatosan, olcsón és tóplélóan főz
— Vetitőgépes előadásokat szeret
ni, a gazdát jövedelmezően gazdál
nénk bevezetni az ismeretterjesztő
kodni.
tanfolyamokon és máris biztosra ve
A tavalyi népszámlálás után azon
hető. hogy több vetítőgépet juttatnak
nal megindult a muraszombati járás
erre a célra járásunknak már a lég
ban is Rhosóczy Rezső tanügyi előadó
a muraszombati tanügyi kirendeltség
vezetője és Titán József, a Muravi
dék népművelési titkárának irányítá
sával a népművelési munka előké
szítése. Megalakult a járás népmű
velési bizottsága és a Kormányzó Ur
névünnepén ünnepélyes keretek kö
zött megindult a tényleges munka is.
Az Ipartestületek Országos Ka
Megkérdeztük Titán József népmű
velési titkárt a népművelési munka pontjában ismertettek az önálló i j »
eddigi eredményéről és akövctkez.őket I ros,)k biztositásrirol szóló torvenvl,
|vezetet
hallottuk:
A központ 165.000 önálló iparos élet
— Különleges szempontok íigyelembevételével kellett megindítanunk kor-statisztikai adatait vizsgálta meg.

rásba érkezik dr. Kulojevic József
ny. keszthelyi gazdasági akadémiai
rendes tanén, hogy a járás fontosabb
községeiben a fertőző e! vetélésről
tartson felvilágosító előadást.
megoldásra váló probléSí
m unk’ nknak és ez a
mája is
.!■ felállítása.

A vilii • d él.okká

i népmiivelési valamennyi
th Hálót!
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rendelkezés módot adott rá — fele
melte számonkénti és előfizetési árát
még a múlt óv végén. A „Muraszom
bat és Vidéke " ennek ellenére még
hosszú ideig megtartotta régi árát. A
nyomdai előóiliitás költségeinek újabb
emelkedése most azonban arra kénys/.eritette a „Muraszombat és Vidékét"
is. hogy mind számonkénti eladási,
mind előfizetési árait csekély összeg
gel emelje.
A „Muraszombat és Vidéke" egyes
lappéldányainak az ára mától kezdve
12 fillér. Az előfizetési árak: negyed
év re 1.:>(.) P, félévre 2.bt) P, egész
évre 5 P.

in r il siker k'
■tv.elem mu
e-; népművelési izempontb
vir büszke I.-he
r. ís'ip :.t.
Délvidéken átszerve
Muiavidék nepmuv<■Eddig fan
si titk 'górnál 1 ■ ’iinoló.j
A ma- zik az ipari és k eres
rnk részélőt sak annyit kell még
eg.egvezn ír
hogV a vármegye
kedelmi testületeket
nunkóijáb: .1 :s szerepel
A visszacsatolt délvidéki területe
é rt járó o <a vótrme■si bizottságjának mu- ken szám os olyun ipari vagy keres
■I!
.i ró'vén.
kedelmi egyesület van, amely a szerb
uralom alatt kötelező tagsági jelleggel
biti. vagyis kényszettársuláson alapult.
| K m az elet. rablómé, bilincs
Nemrég miniszterelnöki rendelet je
I Biiieíejtn itólkül :
lent meg. amely a visszacsatolt dél
I
vidéki területeken az ipari és keres
| /e n e . orom. vig mulatság.
kedelmi jellegű egyesüléseket szabá
| Pajtás !
ez Kell nekünk.
lyozta.
! Szegény em ber hujóit-baját
A re ndelet végrehajtása során most
| Mibe ölje m ásba ?
meg kell szüntetni azokat az egyesü
1 \ asóirnap es szom bat este
leteket. amelyeknek alapszabályai a
i Menjen a ,.l’ontrál“ -ba !
kötelező tagságot írják elő.
Az eddigi kényszertársuláson alapult
>•••••••••••••••••••••••••••
egyesületek további működése esek
úgy engedhető meg, ha a tagok ön
kéntes belépéssel kifejezik ama óha
jukat, hogy a jövőben tagjai kívánnak
maradni. Ilyen esetben természetesen
megfelelő alapszabálymódositásra van
szükség.

Hz ipaposok biztosításáról szóló tfirsányterveztt
pokRantsági, öregségi, özvegysági ás betegségi
segélyt kivált juttatni a kázművesiparaak

Muraszombat, fllsóleodiia és Csáktornya

Az -tv
■ven felüli, biztosításra
mar nem
székhellyel elel es családvédelmi
ilmas. megrokkant, bé
teg. keresetkepte ri és vagyontalan csoportvezetőket a l k a l m a z u n k .
iparosok aggkori Hálására országos
Ajánlatok „Gazdák Biztosító Szövetkezete
szombathelyi vezérképviselöséKe. Széli K
segelvalapot kel! •tesiteni és erre az
u. 9. sz." küldendők.
alapra mrden ipartestületi tag havi
Figyelembe vette a külföldi törvény- 20 fiiierl fizet. Az. ilyen ellátásban rémunkánkat. Legfontosabb az első
feladatunk olyasmi volt. ami az anya hozások idevonatkozó adatait és ered szesűlo iparosok semmiféle biztosítási
országban nem tartozik a népműve ményeit, de iegfőképjren a hazai ipa járulékot nem fizetnek. Az aggkori
rosság kívánságait. Rövidesen szak- segélyt havonként folyósítják,
lési munka keretébe:
értekezlet, majd januárban a központ
A pénzügyi kormányzat az elmúlt
Öregségi járadékot kap hatvanmagyar nyelvű tanfolyamokat közgyűlése foglalkozik érdemlegesen
ötödik életévének betöltésétől napokban további félmillió pengővel
kellett létesítenünk, hogy a Mu a tervezettel
minden o naUó< iparos, akt tiz járult hozza a kiskereskedelmi és kis
ravidék vend ajkú lakossága
A törvénytervezet kiterjedsz ónóillo
alapjához,
azzal,
teljes érnék megfelelő 120 járu- ipari hitelakció
elsajátíthassa az állam nyelvét. iparosok öregségi, rokkantsági, özvegylékhonapot fizetett he Rokkant hogy ezt az összeget teljes egészében
illetve fejleszthesse és gyakorol- j ségi és urvusági kötelező biztositásásági iáradékat már ötévi hiztp a visszacsatolt Délvidéknek a hitel
hassa magát abban.
ra. valamint gyermekpótlékra, g y ó g y ,
akcióba való bekapcsolására fordít
si/ii.s után kaphat ur iparos
42 község: Alsócsalogány Alsóma- kezeltetés! és temetkezési segélyre.
sák Erre nézve már megtörténtek az
Ezenkívül
gondoskodnia
kell
a
bizto
Az
özveg\
o
járadékok
ütvén
száza
réc. Andorháza, Andorhegy. Battyánd.
előkészületek úgy, hogy
sításra
már
nem
alkalmas,
elöregedett,
lékai kapja. Az árvak tizennyolcadik
Bodóhegy. Büdfalva. Felsőlcndva. Fela délvidéki kiskereskedők és kis
sőszentbenedek. Gyanafa, Kerkasza- vagyontalan,es keresetképtelen iparos életévük betöltéséig a járadék haraggkori ellátásáról is.
iparosok támogatása a legrövi
■ .
.
,
mine százalékát, a [élárvák tizenöt
badhegy. Korong. Kőhida. Kuzma.
. . 6‘ ^yczet szerint az ijrarosok öreg- százalékát kapják.
debb időn belül megkezdőd
Marokrét. Mártonhely, Mátyásdomb.
ségi biztosítására külön biztosító inle- j
hetik.
Murahalmos. Muraszombat. Musznya. zetet állítanak lel. Az intézet számlaNagydolány. órihodos. Pártosfalva. jára átutalják nz önálló iparosoknak
Ezzel
országszerte két és félmillió
Fajtiszta, törzskönyves
Csekefa. Perestó. Péterhcgy. Rónafő. alkalmazotti minőségben szerzett jnpengő állami tőke áll a hitelakció
Sándorvölgy. Seregháza. Szentbibor. ruléktartalékál. Később ennek nz in- a n gór a tenyészbakok rendelkezésére. A szóbanlevő összeg
»ézetnek keretében kell megoldani az
Szentse bestyén, Tótkeresztur. Urdomb,
önálló iparosok gyógykezelését, beteg kaphatok : LACI farm, Szombathely. a tapasztalatok szerint minden ke
Kőszegi utca 10.
Vashidegkut. Vasnyires. Barkóé. Ma- ségi és balesetbiztosítását.
reskedelmi és iparkamara körzetében
fedezi a tényleges hitelszükségletet.

Félmillió pengő hiteltámogatás a
Dőlvidéh kereskedőinél!
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ElitáltoR négy m vid ó h i rámhirterjesztót
Szombathelyről jelentik : Négy mu
ravidéki. két férfi és két asszony állott
szerdán a törvényszék büntetőtanácsa előtt valótlan hir terjesztésével
vádolva. B r a n b e r g e r Mihály lendvakirályfai gyepmesfér. K o l m a n k ó
Ferenc rétállási íöldmives, továbbá
G o m b ó c z Alajosné és V o g r i n c s i c s Antalné rétállási földmivesasszonyok

gatni. mert egyik sem tudott magya
rul. Mindegyik azzal védekezett, hogy
a másiktól hallotta a hirt. de azt nem
mondták, hogy a magy aroknak el kell
menniök. Állítólag a rádióból hallotta
valaki a hirt és ők csak ezt adták
tovább olyan formában, hogy 15-én
bejönnek a németek.

Németeruáa, Olaszország éo la p in
katonai eeyezményt irt álé

Berlinből jelentik: Németország.
Olaszország és Japán vasárnap Ber
linben katonai egyezményt irt alá,
amely megállapítja a közös ellensé
gek elleni közös hadműveletek irány
vonalait. A z egyezményt Németország
nevében a véderő főparancsnokságá
A bíróság valamennyit bűnös nak főnöke. Olaszország nevében az
nek mondotta ki
olasz haderő főparancsnokságának
július 12-én azt a hirt terjesz
valótlan hir terjesztésének vétségében megbízottja, Japán nevében pedig a
tették. hogy 15-ére bejönnek a
és ezért közülük hármat 50— 50 pen japán hadsereg vezérkari főnökének
németek és a magyaroknak ak
gőre. Branberger Mihályt pedig 150 és a japán haditengerészet tengerimkor el kell menni.
pengő pénzbüntetésre Ítélte. Vala
A csendőrség megindította ellenük az mennyi vádlott megnyugodott az íté
eljárást és ennek eredményeként szer letben. a kir. ügyész is tudomásul
dán kerültek a bíróság elé. Valameny- vette és tgy az nyomban jogerőssé j
nyi vádlottatitolmáccsal kellett kihall vált.
Berlinből jelentik : A német véderöfőparancsnokság jelenti: A Krim-félszigeten Feudoziától északkeletre az
A nng^' hó és a rendkívüli hideg ellenséges erőket tovább visszavetet
A „M u raszom bat c s V id ék e" mai i miatt ínségben sínylődő fácánállomány tük kelet felé. A Donec-arcvonal. kö
szám ával egyidejűleg
csekkeket megmentése érdekében a íöldmüve- zépső és északi arcvonalán az elhá
küldtünk m indazoknak az e lőfiz e
rító harcok tovább folynak. Német
tőinknek. akiknek előfizetésük le j lésügyi miniszter rendeletével a fácán bom bázó repülők több helyen meg
járt, vagy a z előfizetési díjjal hátra I vadászatát azonnali hatállyal betiltotta. szakították a Murman-vasutvonalat.
lékban vannak. Kérjük igen tisztelt
Egy üzemanyagot szállító vasúti sze
előfizetőinket, hogy előfizetéseiket
relvény kigyulladt. Eszak-Afri kában
újítsák m eg, illetőleg hátralékaikat
mindkét oldalról felderítő és tüzér
haladéktalanul ren d ezzék, mert el
ségi tevékenység folyt. Agedabiától
délre
bombáztuk az angol gépkocsilenkező esetben nem áll m ódunk
gyülekezéseket és katonai táborokat.
ban a lapot cím ükre tová bb küldeni.
A tobruki vizeken megrongáltunk egy
(volt KOVÁCS) — 'telefon 172
A kiadóhivatal.
nagyobb kereskedelmi hajót.
K Á V É H Á Z — 5ÉTTEREM
A Donec frontján, a keleti arcvo
TÁNCHELYISÉG
nal középső, valamint északi szaka
szán az ellenség harcképes kötelékeiA szálloda minden szobájában meleg

gyi hivatal főnökének meghatalma
zottja irta alá.
Német illetékes helyről közlik, hogy
a német-olasz-japán katonai egyez
mény
megkötésével
kapcsolatban
hétfőn jól értesült helyen kijelentették,
hogy az egyezm ény biztosítja a ka
tonai erők megfelelő és célszerű el
osztását igen nagy erejű és döntő
jelentőségű
támadó hadműveletek
előkészítésére.

;

Eredményes elhárító harc
a keleti fronton

ElőfizetöinA figyelmébe!

Tilos fácánra vadászni

SZO M B A T H E L Y I
N A GYSZÁLLÓ

Keltei német vezértá
bornagy Budapesten

Budapestről jelentik: Keitől Vilmos
német vezértábornagy a magyar hon
védelmi miniszter múlt évi németor
szági látogatásának viszonzására ked
den Budapestre utazott

Ili postafőnök
Muraszombatban
Január 15.-én bensőséges és szép
ünnepély keretében átvette a mura
szombati postahivatal vezetését Rózsa
Rezső postafőtiszt ideiglenes vezetőtől
Sáray Kálmán postafőtiszt megbízott
vezető.
A hivatal átadása egybe volt köb e
az átvett és ujonan kinevezett alkal
mazottak eskütételével. — A z átadást
a soproni postaigazgatóság részéről
dr. Mesterházy Sándor tanácsos és
Cser József dr. postafőtiszt végezték.
A hivatal átadásának befejezése után
az ujonan kinevezettek letették a hi
vatali esküt Mesterházy tanácsos ke
zeihez, aki meleg szavakkal üdvözöl
te őket és biztosította mindannyiokat,
hogy a magyar posta szerettei öleli
magához az átveltekel, semmi külömbséget nem tesz átvett és anyaországbeli között, ezt láthatják a je
lenlegi kinevezéseknél is. Majd meg
köszönte a volt főnök komoly és ered
ményes munkáját. Késsőbbiekben az
uj vezetőt kérte, hogy ne csak v eze
tője. hanem lelki irányitója is legyen
a gondjaira bízott személyzetének,
kikel külön felhívott, hogy minden
ügyes bajos dolgaikban is bizalom
mal forduljanak uj főnökükhöz. Az
üdvözlést u személyzet nevében Pu
hán Miklós s. ellenőr köszönte meg,
aki elbúcsúzott a volt. majd üdvözöl
te az uj vezetőt.
Sáray Kálmán postafőtiszt, az új
vezető mint tartalékos hadnagy a
gyorshadtesttel végigküzdötte a Szov
jet elleni háborút és a hadtest haza
térte után decem ber közepén szerelt le.

fél-hálószoba

bútor eladó.

I'.rdeklődni lehet KÁKICS JÁNOS asztalos
mesternél, Muraszombat, Kossuth I . utca.

nek kíméletlen feláldozásával újból
és újból hiába igyekszik döntő m ó
dón áttörni a német frontot. A német
ellentámadások kemény elhéritó har
cokban az ellenségnek tetemes vesz
teségeket okoznak. Különösen érez
hető veszteséget szenved a szovjet
a német légi erőtől.
A z olasz íőhadiszállás je le n té se :
A z Agedabla környékén vívott har
cok során visszavertünk ellenséges
osztagokat és elpusztítottunk egy péncélgépkocsit. Torpedóvető repülőgé
peink a Földközi-tenger keleti részén
1egy erős kísérettel haladó hajókara
vánban eltalálták egy 5000 tonnás
csapatszállító teherhajót. Egy másik
nagyobb hajót Tobruk magasságában
német repülő
talált el és rongált
meg súlyosan.

és hideg folyóvíz.
Központi iűlésl — Gondos kiszolgálás.

A murastombati Járást
érintő
vonatkor látozások
A rendkívüli hideg időjárásra és a
szénhiányra való tekintettel az ál
lamvasutak igazgatósága számos vo
nalon vonat korlátozásokat léptetett
életbe előreláthatólag a most követ
kező két hét időtartamára. Szombathelyi jelentés szerint a murdszombatkörmendi. illetve a muraszombat
szombathelyi vonalon eddig még egy
vonatot sem szüntettek be, ellenben
Szombathely— Budapest között be
szüntették a győri gyorsvonatpárt
csütörtöktől kezdődően. Ez a gyors
Szombathelyről 18.20 órakor indult és
csatlakozása volt hozzá a Muraszom
batból 14.25 órakor induló vonatnak.
Budapestről vissza 12.26 órakor ér
kezett és csatlakozása volt hozzá a
Szombathelyről Muraszombatba 14
órakor induló vonatnak. A győri gyors
megszüntetésével szemben viszont
ismét közlekedik a „bakonyi gyors",
amely Szombathelyről 5.40 órakor in
dul és este 22.22 órakor érkezik viszsza. Ehhez a vonathoz Muraszombat
ból nincs közvetlen csatlakozás. Te
kintettel arra, hogy további korlátozások lehetségesek, az utazóközönség
helyesen teszi, ha utazás előtt az il
letékes áilom ásfőnökséghez
fordul
íelvilágositásért.

tz a ner mumija meg, vajion Szingapúr Hiiart-e, vagy pedig bibsir
Tokióból jelentik: A maléji föld
nyugati partján partraszállt japán had
erő megszállta n Szingapúrba vezető
vasútvonalat. A japánok elfoglalták a
vasútvonal védelmére készített állá
sokat és az ellenséget beszorították
az őserdőbe. Időközben gyors ütem
ben folyik a körülzárt angol csapatok
zöm e ellen irányuló megsemmisítő
csata. A japánok elvágták Szingapúr

életfontosságú vízszolgáltatását.

le a nyugati hajótámaszpontokra és
más katonai berendezésekre és fel
gyújtottak egy olajtartályt.
A japánok három oszlopban nyo
mulnak előre dél felé a maláji föl
dön. Nagyon feltűnő az angol légi
haderő gyenge tevékenysége. A Daily
Express szerint ez a hét mutatja meg,

vájjon Szingapúr kitart-e, vagy pe
dig elesik.
A japánok Burmában elfoglaltak

A Szingapúr ellen intézett 18-ik egy nagyfonlosságu repülőteret mint
légi támadás után légi harcokban a egy 300 kilométernyire Rangoonlól és
japánok lelőttek 15—20 amerikai va [elhasználták Burma fővárosa és más
I dászgépet. A támadás során a japán célpontok elleni támadás támasz
repülők nagy tömegű bombát dobtak pontjául.

VUruiegyíiszlu szhrb za______ usezsitim ; ZStlrzshlD jízzett-rodnnishi plenzuszkl bitón SZE jl NZtililH V DUM IMii
V Vasvármegyővi sze je 1940 leta
nasztavo fond za pouvanye i zbougsanye zsivine, steri je v prakszi ko
maj zdaj sztoupo v zsítek. Té dobrotivne fundácije prvi szád vzsiva rávno
nas nazájprikapcseni szobotski járás,
ár je éti zsivina v cejlom vármegyővi
nájszlabejsa. Ka sze éti zsivina kém
prlé naj zbougsa. szó med vesznice
raztálali 25 príma plemenszki bikov.
Tej bikovje szó etak raztalani:

Mezövár 3, Mártonhely I, Szentbibor
Battyánd 2, Rónafő
2, Nyireslehomér 2, Csendlak 2, Vég
hely 2, Ferenclak I, Szécsényfa I,
Süriiháza 2, Vashidegkut 2 i Ballyánfalva 2.

j 1, Újtölgyes 2,

Vértovje tej bikov, steri szó znáni
dobri kmetovje. morejo pazko meti
na tou. ka d o té biké drzsali csiszto
na obilnoj szteli, v zrácsnoj szvekloj
i vöobeljenoj stali. Pouleg rédnoga
cseszanya morejo szkrbeti tüdi na
pajzslo. Vszaksi dén more dobiti pou
leg naprejszpiszane krme 20 gramov
szoli. Bik sze dnévno pűsesa navad
no szam o ednouk, vcsászi-vcsászi
dvakrat (vgojdno i vecsér). Na kravo,
stera má zvuzsgáno zadnyico i sze
nyoj gnoj cedij ali stera je zmetala i
sze je nej szám a od szébe ocsijsztila, — sze bík ne szme püsztiti. Od
püsesanya sze rédna kniga more
8zpclávati.

L eg job b

rumot, likőrt,

Iszkreno .izr zahvalimo vszem, ki szó izrazili szvoje szozsnlje, darüvali
vence i szprevodili našega drágogn mozsá i ocso

kisüstőn fő t t p á l i n k á t

Kianjscsck Stevana

GAUGEL KAROLY-.«

na nyegovoj zádnyoj pouti. Zahvalo szmo duzsni precs. g. dékáni Kranzi,
kak tüdi osztali dühovsesini. Poszebno zahvalo pa szmo duzsni za vence i
vbzo podporo g. továrnari Benki, kak tüdi urádnistvi tovórne Benko. Hívno
tok sze zahvalimo tovarniškim i Iropovszkim gaszilcom zfl szprevájnnyo k
zódnyomi pocsitki.

SZOMBATHELY
Faludi Ferenc utca 30
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— Kinevezés a postánál. A mu
raszombati postánál Beer Gézát postasegédellenőrnek nevezték ki.
— A Muraszombati Levente Egye
sület je g y ző je : dr. Lippai Vilmos
járásbiró. A Muraszombati Levente
Egyesület közölte a „Muraszombat
és Vidéke" szerkesztőségével, hogy
a levente egyesület alakuló gyűlésén
az egyesület jegyzőjévé dr. Lippai
Vilmos járásbirót választották meg.
A jugoszláv rendszámú gépko
csik nem közlekedhetnek tovább.
1942 január elsején életbe lépett a
belügyminiszter rendeletc, amelynek
értelmében jugoszláv rendszámmal
ellátott gépkocsik nem közlekedhet
nek tovább. A rendelet végrehajtásá
nak ellenőrzése folyik.
Évenkint mindenki legfeljebb egy
pár cipőre és két talpalásra kaphat
utalványt. A közellátási miniszter
most kiadott rendeletében megállapí
totta. hogy a törvényhatóságok ren
delkezésére bocsájtott bőrtalpú lábbeli
és talpbőr mennyisége elosztásánál
az igényjogosultság elbírálásánál azo
kat kell figyelembe venni, akik köz
érdekű munkát végeznek, azután u
mezőgazdasági és ipari termelésben
közreműködő munkások és bányászok
kapnak cipőre és talpalásra szóló
utalványt.
— A Népruházati ukcióban az
részesedhetik, akinek a havi jövedel
me nem haladja meg a 200 pengőt.
Aki népruházati cikkekre igényt tart,
jelentse a községi elöljáróságnál. A
népruházati akció során ingyen áru
hoz senki sem juthat. Csak az jelent
kezzen. aki megtudja fizetni. A köz
ellátási miniszter rendelkezése folytán
a kisjövedelmű mezőgazdasági mun
kásokat és kisbirtokosokat a népru
házati akcióban előnyben kell része
síteni.
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Titán János
b o r nagykereskedőnél
Kisszombaton
— Nouvi direktor gimnazije je
dr. Töm ár Ede. Dr. Hóman Bálint
kultuszminiszter je za direktora gimnázije v Muraszombat vöimenüvao
szombathelyszkoga premontrejszkoga
gimnáziumszkoga profeszora za latinszko-grcski i taljanszki jezik Törnár
Ede dr-a. Na toga goszpouda. ki je
z Törniscsa doma. sz punim vü(Ki
nyom glédamo. ka de v dühi düsevne revizie znao poglobiti i razširiti
indasnyo jezerolejtno kulturálno i du
ševno vezalo etoga krája z Vogrszkim
országom na toj souli. v sterom znamenyi ga pozdrávlamo.
Od zacsétka bojne szó nemei 8727
europlánov vnicsili. Sz toga na preminoucse leto pride 3838. V tóm racsuni szó nej tiszti europláni. stere
szó taljáni i japáni vnicsili.

— Perestón vasárnap táncmulat
ságot rendez Hauzsár Antal vendéglős.

Vendvidék lakói

LEV EN TEÉLET

még nem ismerik az Alföldön az elszakítottság alatt felfedezett csodaforrást, ••••••••••••••••••••••••••••
mely az epe-, gyomor-, májbajok páratlan kúruvize. Amint lehetséges, a
magyar Alföld e gyógykincse bekopogtat az ottani orvosok ajtaján és ^ i e V 0 n t 6 k ö t e l e s s é g e i
közreműködésükkel megkezdi áldásos, gyógyító kúráját ott is. Mira vizek
központi irodája: Budapesten. V. Tükör-u. 5.

— A z a lsó m a rá ci evangélikus gyü
lekezet egyhangúlag megválasztott uj
lelkészét, Balogh Istvánt, február 8-án
délelőtt istentisztelet keretében iktatja
be hivatalába Darvas Aladár alesperes. A beiktatás után közebéd lesz.
— Vashidegkuton január 18-án
vasárnap este Vogler Viktor vendég
lőjében levente mulatság volt. A ki
tünően sikerült mulatságon résztvettek Galambos Márton főhadnagy, já
rási levente-parancsnok és Gombás
István hadnagy, levente körzetpa
rancsnok is.
— A m uraszom bati járásban 3
öngyilkosság fordult elő 1911 máso
dik felében.
A B enkó-gyár tűzoltói kitűnően
sikerült
táncmulatságot
rendeztek
szombaton a Koronában.
— T olm á cs kinevezés.
Bánics
Mátyás muraszombati adótisztet az
igazságügyiminiszter kinevezte a muraszombuti kir. járásbíróság mellé a
vend nyelv állandó tolmácsának
— Dom balju-Jegenyésen vasárnap
délután táncmulatság lesz Szapáts
Béla vendéglőjében.
Belgrndban az uicai szabadforgalom hétköznapokon este 8 , szom 
baton és ünnepnapokon este 7 óráiig
van engedélyezve a nagyközönség
számára.
— A celldöm ölki utbiztosság kör
zetében újabb hóakadályok gátolják
az országúti közlekedést.
Csáktornyára készülnek húsvéti
látogatásra u keszthelyi leventék.
— A házasság előtti kötelező oivosi vizsgálatról szóló belugymini.
téri rendelet február 1-én életbe lép.
S zam oslak-D ióslakon táncmu
latságot rendez vusárnap Salamon
József vendéglős.

Kedenszha kroniko

— Népm űvelési előa d á sok Batytyándon és Rónafón. Január 25-én
vasárnap Battyándon az istentisztelet
után dr. Kukuljevics Józsel nyug.
gazdasági akadémiai rendes tanár és
m. kir. főállatorvos a népművelési
munka keretében tart előadást a
szarvasmarhatenyésztésről, állatgyó
gyászatról és tejtermelésről, h kiváló
szaktudós előadását ugyanaznap dé
lután 3 órakor folytatni fogja Rónafőn.
amire ezúttal hívjuk fel a környékbeli
a gazdák figyelmét.
Km etijszko naprejdávanye v
Puconci i P redan ovci. Zdaj v nedelo
po bozsoj szlúzsbi de v püconszkoj
souli dr. Kukuljevics Ja:sel profeszor
Kmetijszke Akadémia naprejdávanye
drzsao od pouvanva /sivine, zsivinszke bolezni i od mlejcsarsztva. Popoudnévi ob trej de pa ravno od tč
|térne m eo tč goszpoud naprejdáva
nye v predanm szkoj souli. Kmetje,
ne zamudite tč prilike !
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Akit élve temettek el

A levente kötelességei a követke
zők :
a) hazafias, vallásos és erkölcsös
ifjúhoz illő magatartást tanúsítani, va
sárnapon és ünnepnapon vallásfele
kezetének istentiszteletén résztvenni;
b) parancsnokainak és elöljáróinak
engedelmeskedni és azok személyét
tiszteletben tartani ;
c) leventetársai iránt bajtársiasan
viselkedni ;
d) a Himnusz és az utána követ
kező Rákóczi-induló, a Szózat, a
Magyar Hiszekegy hangzásakor, a
Szent Jobb valamint az országzászló,
a hősi emlékmű, a gyászkisérettel el
haladó katonakoporsó, a honvédség
csapatzászlaja, a vitézek, a hadirok
kantuk, a tűzharcosok, a leventék és
a cserkészek csapatainak felavatott
zászlója előtt tisztelegni:
e) a rendes heti levenlekiképzésen,
az összefüggő-kiképzésen és az öszszcíüggő-gy akorlaton pontosan, tisztán
megjelenni és azokban résztvenni ;
f) a megszabott leventepróbák és a
leventekiképzés anyagát legjobb igye
kezete szerint elsajátítani ;
g) az orvosi és értelmiségi vizsgá
latokon pontosan és tisztán megje
lenni ;
h) a leventeintézmény használatá
ban álló- és ingatlan vagyont meg
becsülni és kiméni :
i) leventeegyenruhában a m. kir.
honvédség, a m. kir. csendőrség és
a m. kit. rendőrség egyenruhát viselő
tisztjeinek és tisztviselőinek, leventeelöljátroinak és feljebbvalóinak, egyen
ruhát vagy jelvényt viselő vitéznek
vagv hadirokkantnak, iskolai elöljárói
nak, végül egyenruhát viselő loventebajtársainuk a tiszteletadást a meg
szabott tisztelgéssel teljesíteni ;
j) polgári ruháiban a személyesen
ismert leventeelöljárókat és feljebb
valóikat. valamint
leventebajtársait
köszöntem : a köszöntés m ódja: leventesapkabun. továbbá rendszeresí
tett cserkesz- vagy
diáksapkában
(fövegben) a megszabott tisztelgés,
polgári fövegben annak levétele és a
Szebb Jövőt, illetőleg válaszul Adjon
Isién szavakkal való üdvözlés ;
k) tizennyolcadik életévének betöl
tése után lakóhelyének minden meg
változáséit mind az elhagyott község
ben. mind az uj lakóhelye szerint
illetékes községi elöljáróságnál (vá
rosokban a polgármesternél, Buda
pesten a kerületi elöljárónál) a nép
mozgalmi nyilvántartásokra vonatko
zó szabályok szerint jelenteni ;
D a leventekiképzés (16. §. ( 1)
bek.) alatt lakóhelyéről való eltávo
zását ieventeparancsnokának az utol
só foglalkozáson bejelenteni és az uj
lakóhelyén a lakosához legközelebb
eső leventecsapat
parancsnokánál
nyomban jelentkezni;

bgy konstantináijioly i kórházban
Na ruszki fronti sze je napádanye néhány nap óta egy fiatal anatóliai
komunisztov po eeloj liniji poneszre- paraszt fekszik, akinek íejtabláján
csilo. Vzhodno od Kurszké je nem ezek a szavak állanak
.21 órán ált
ška vojszka notrivzéla vecs vesznie, el volt temetve Levegöhiány követ
pri steroj priliki szó tri stúke i vecs keztében fellépett álltalános gyenge
masinszki püks vkraj vzéli ruszam
ség
A különös feliratnak egyszerű
K Nemskomi országi prikapcsene előzményei vannak Ali mezőgazda
vzhodne krajine nemei v obrambene sági munkás volt egy anatóliai birto
linile predelajo
Málto nemei den kon. ahol nemcsak orvosokban, ha
i noues bombarderajo.
ü d Irszko- nem ivóvízben is nngv hiánv uralko
ga országa scsé Rosewelt za zracsno dott.
A szerencsétlen fiatalember
bojno oponscse szebi zagvüsati. - egyszer romlott vízből ivott és súlyo
Japánéi z velkov szilov idejo prouti san megbetegedett. Mivel hónapokon
Szingapúri, od steroga szó zse szamo át nem tudott kigyógyulni, végül is
30 km dalecs. Za obrambo Szinga rászánta magáit, hogy n legközelebbi
púré majo anglezsi szamo .50 euro- városba ötvöshöz, lovagoljon. Az elplánov. Na Malájszki szigetaj szó pa erőtlenedett embert azonban lova
vszáko zrácsno oporisc.se zgubili. Tu elragadta és keresésére indult barátai
sze je cejla
15. indijszka divizia az. elet minden jele nőiül találtak lova
prejkdála japánom. Angleška flotta mellett. Mit tehettek volna máist, mi
sze je komaj rejsila. Angleški za po után az imám elmondta fölötte a
vednih na Malájszki szigetaj szvo.im halotti imáikat, annak rendje és módja
stábom vred je zgrábleni. Amerika szerint elemettek. Amint 21 órával
proszi Vladivosztok od ruszov za később egy fuvaros véletlenül a sir
m) külön felhívásra a lakóhelye
oporiscse. odkec bi lezsej napádnola mellett hajtott el. legnagyobb rémü
japáné. — Nemški. Talijanszki i Ja- leteié fulladozó
segítség kiaitáisokat szerint illetékes községi elöljáróságnál
pánszki ország szó szoldacski kon hallott a föld alól. A megrémült em  (varosokban a polgármesternél, Bu
traktus szklenoli med szebov
Od ber halálravált arccal tett jelentést az dapesten a kerületi elöljárónál) nyil
zacsétka bojne szó anglezsi 10.000 imámnak, akiben szerencsére felötlött vántartási adatainak közlése végett
marinarov zgubili szamo na trgovszki a gondolat, hogy Ali táléin nem is
megjelenni ;
hajouvaj. — Za Ribbentropon je
halt meg. Amikor Alit nagy sietve ! n) a leventeegyesületen felül más
tüdi kak gouszt priso v Budapest
grof Ciano. — Za kormánybiztosa v kiásták a sírból, már ismét eszmélet egyesületbe való belépési szándékát
Kárpátalji je imenüvani Tomcsányi lenül találták, azonban meg lélekzett.
felvételi kérés előterjesztése után
Pál miniszter za právde v penziji. _ így került a furcsa történet hőse a
leventeparancsnokának haladékta
Prednyek nemskoga generálnoga stá- konstantinápolyi korházba, ahol már j lanul bejelenteni.
ba Keitl sze je v Budapest pripelao. a gyógyulás utján van.
Adjon Isten szebb jő v ő t !
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Szpominszha ouszvefnoszt szítaké bojne
.Gizdávi je lejko ete veren národ na szobocsko
bitko, gda je z odürnosztjov prouti Trianoni
sztano
je pravo ouszvetni govornik
Nájznamenitejsi tao szobocske histourie je znamenita bojna, stera sze
je godila 1919-ga leta januára 3-ga,
gda je ete Vogrszkom i országi vszigdár z düjsov i tejlom veren néírod za
pükso zgrabo, ka naj vönazsené
szrbszko vojszko z etoga krája, steri
kráj je zse vise jezero lejt bio teszno
zruscseni sz korounov Stevan kralá.
Tá bojna, na stero sze escse vszi
dobro szpominamo, — je v Mura
szombat es Vidéke 1919-ga leta febr.
2-ga po<j iménom „Velki keden Szobote" etak popijszana i ovekivecsena:
..Sla je escse zseleznica z Vogrszk oga! Mladézen, stera je na szrcej
noszila sors nase Szobote, sze szirma
zberala okouii Czipóth Béla alhad
nagya, Bednyák Vince i Mátisz La
josa. Té zádnyi sze je celou v Bu
dapesti pobrigao, ka sze tou neszmi
dopiszliti. ka bi éti tühinci bili. Cejlo
delo ie náglo slo. Januára 2-ga je
sla tá vrejia mladézen. stero szó naszledüvajoucsi oficerje pelali : Pleszkács főhadnagy,- Heimlich hadnagy.
Czipóth alhadnagy, I lolcheim i Holéczy főhadnagya, Pattyi i Kiss had
nagya. steriva szia od 9. granicsne
sztrázse bilá. Zseleznica je ob pou 5
vöri prišla do márkisavszkoga louga
v nájvéksoj tišini.

Plán napáda

rešijo. Ogeny je bio krátek. Civilje
razbezsijo i sze szposzkrijejo po
grabnj. Bednyák szakaszvezető, ki je
bio dúsa napáda. je nesztrpno szkocso prejk plouta i sze zazsené prouti
állomási. V tóm hijpi je tá prisao tüdi
na pomoucs Mátisz i obá zgrábita za
klüko, za sterov je jugoszlávszka
morilna cejv bila napelana. Od vecs
szmrtni sztrelov je Bednyák vküper
szpadno, Mátisz pa od plazejrov v
právo rouko i plücsa nezmozsen
grátao za boj. Ov tao nase szoldacsije je pa natou sz sturmov notri
vzeo állomás ali tam szó najsli
mrtvoga ednoga našega szoldáka. ki
sze je scseo pelati k szvojemi káderi
i ednoga jugosztávszkoga szoldáka.
Driigi szó pa razbejzsali i szó masinszko pükso i muníció tam povrgli.
Prvi tao bojne sze je odspilao ali
na zsaloszt je zgübo zsítek nájbole
nuvdűseni cslovik.

Tüdi pred grádom sze je zacsno
szmrtni plesz

5 oldal

.áldüvao gori, pa vsze zaman. 0 b
j>ou devetoj vöri szó jo escse nej
mogli vzeti notri. Péterke János e. é.
önkéntes z nadcslovecsov balrivnosztjov i példov vecs nej moga ob trét.
jim sturmati.
Notri v várasi je zse velko veszélje,
|tam vöni pa escse rozsjé more odloucsiti. Naszlednye Zrinszki szakasz
vezető sz sesztimi lüdmi sztrelbo
odpré. za ednom alo pa sturmo szkomandera. V szlednyem hipi pobeg
neta dvá jugoszláve i sze zgübita v
gousztoj megli.
Zmága je popolna bila."
Preminoucso nedelo sze je tč bojne
szpoumeno ete Vogrszkomi országi
vszigdár verno lüdsztvo szilov odtrgnyene krajine. Ob 10 vöri szo sze
v cérkvnj szlüzsbe bozse obszlüzsávale. ob pou 12 je pa szpominszkn
ouszvetnoszt bila pri grobaj tej zsítek
áldüvajoucsi nasi batrivni junákov.
Na toj ouszvetnoszti szo tao vzéli
pajdáske ti szpádnyeni, form ádé na

šega honvédsége, frontni bojevniki,
varasko poglavársztvo, društva, sóié

i

vnozsina

30
15
30
30
30

Po

molitvi

Zatem szo nemeski Breuer Pál al
ezredes v iméni honvédsége, dr.
dr. Olajos József v iméni járása,
Hartner Nándor v iméni várasa. Lipics József v iméni frontni bojevni
kov i vitéz Péterke János v iméni
bojevnikov ti vöpreminyeni z vencami okincsali grobe.
Eden diák z trgovszke soule je
temperamentno dao naprej Szózat. Po
popejvanyi Himnusza sze je lejpa
ouszvetnoszt szkoncsala.
r udi na V anecsi je bila szpominszka ouszvetnoszt pri grobi Szedonya
nya Ferenca.

WAr o sl M o zi
Muraszombat
. m im ........ ............
Előadások: jan. 24.-én szombaton 20 óra
jan. 25.-én vasárnap 15 óra
17 óra
és 20 óra
jan. 26.-án. héttőn 20 óra

lüdsztva.

Hiszekegye je Antauer Mancika gimnázisztka Vlil. kiásza lepou dala
naprej Babits Mihályé versus „Mi
atyánk". Z a nyouv je pa v szrcé
szégnjoucsi
gucs drzsao Udvardi
Lakos János direktor trgovszke soule,
steroga na drűgom meszti prineszémo.

9 hónapos jótállással
az

p.
p.
p.
p.
p.

f

^

tipusu

rádiók

Jugoszlávi szó zse na petáj bili i
TELEPÜNKÉN, ORION,
szó frontno linijo napravili na szeverPHI LI PS, SIEMENS,
noj sztráni ceszté. stera pela prejk
STAN D ARD, M I N E R V A
Ledavé prouti trávnikam. Tü je sza
Köbeit Minlsomery Icgujabo filmje.
9 - 1 2 HAVI
kasz Heimlich főhadnagya mocsen Főszereplők: EDWARD ARNOLD. REGINALD
OWKN. EDMUND GWENN.
RÉSZLETFIZETÉSRE
ogeny doubo ali nasi szó nej bili
Következő m űsor:
zamüjeni i szó escse z véksim odgouvorili nazáj. Po krátkoj bitki szó
jugoszlávi potegüvali nazáj
mimo
szaküzletében
Sajtove hizse prouti marofi. V toj
MURASZOMBAT
KERESEK február elsejére középbijtki je od dum-dum golumbisa mo- j
kaphatók. — Alkalmi vételek. —
Csere. — Pertrix elemek. — Varia
csen plazer doubo Szedonya Ferenc |kon,, önálló periek.
akumulétorok.
honvéd iz Vanecsa. ki je v toj rani Dr SARUGA RUDOLFNÉ, Belattnc.
za pár dnij v spitáli mrou.
Szoidacsija Pleszkács főhadnagya
i Heimlich hadnagya szó z tála tiralj
bezsécse jugoszláve. z tála szó pa
zagvüsali ceszté, stere pelajo prouti
kasteli.
Napád na kasteo je pelao i vod o
H oléczy főhadnagy. Sészt szoldákov
je zvüna püjszto, z sesztimi je pa
sou prouti vrátam. na stere je kak
prvi po prijátelszkom
szklonckao
Eivek István honvéd iz Sárvára.
Szrbszki kapitány Jurisits je odprejti dao vráta i masinszko pükso posztavo gori. Eivek je szplazerao ka
pitánya, Holéczy főhadnagy je pa
nyegovoga önkéntesa (dzsáka) sztrejlo doj. Mácsek logár, ki je vráta odTelefon: 8 és 80. • Sürgöny: B e n k ó , Muraszombat
pérao. je od golumbisa trufleni tüdi
vküperszpadno.
Postatakarékpénztárt cseksz. 74009.
Eivek i eden sztári nép felk elő '
(landsturm) szta pri Árvái 3. pri j
Dobray pa 4 jugoszlávov zgrabila.
Tiszti pa, steri szó pri Sztároj Gaszi
! # ■ * *
bilij. szó vszi razcsrknoli.
Pri Benki je pa Péterke szakasz
HOFFER SCHRANZT —

Pleszkács főhadnagy szvojim sza
kaszom (eug, vöd) napádne grád.
Heimlich hadnagy pa
pörgarszko
soulo.
Pattyi szvojim szakaszom zaszéde
ceszto od Dobraya i Árvaia d o Sztá
ré gasze.
Heimlich szvojim szakaszom marof
i pörgarszko soulo.
Holéczy főhadnagy szvojim szaka
szom grád.
Czipóth alhadnagya szakasz ocsijszti állomás i beltinszko ceszto.
Holcheim főhadnagya szakasz de
pa v rezervi.
Zseleznica je tiho hejnyala, batrivni decski sze hitro v szakaszé raztálajo i zacsne sze napád. Éti v
Szoboti je nájvéksa tišina i v globokom szne niscse niti ne miszli na tou,
ka nyim prineszé jütránya zorja.
Jugoszlávszko Szoboto je tak gouszta
megla pokrijla, ka bi jo lejko rezao,
nyéni szinouvje szó pa komaj csakali
znamejnye : zorjenico zvoniti.
Frtao na seszti sze je na állomási
zaesno prvi szmrtni plesz. Napadnoli
szó ga od trij sztráni : Czipóth al
hadnagy prouti állomási, Mátisz sza
kaszvezető od streke i Bednyák
szakaszvezető od Máié Kanizse.
vezető ednoga főhadnagya zgrabo.
Jugoszlávszka sztrázsa z masin- Pri marofi je Kurinec Izidora szakasz
szkov püksov je bila v csakálnici II. napádao. Tü szó stük meli jugoszlávi.

kiásza, a 111. kiász je pa bio pun z steroga szo Ettelbach őrmester i Flinarinyenimi civilisztami, ki szo scseli szár sálovszki szoldácke vzéli vkraj.
potüvati. V gousztoj megli sze je
Nájbole mocsno szo sze drzsali v
vsze tesko loucsilo.
pörgarszkoj souli. Zse szta dvá na
Czipóth alhadnagy je nájprlé v páda bilá, pri sterima je Deutsch
zsítek
lüfte dao sztrlití. ka sze civilje naj monosterszki decsko szvoj
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Gazdasági gépek terakata: szecska- éa répavágók, vető
és kapáló gépek. — Benzin-, petróleum és szivógizmotorok. — Szölőzuzók, darálógépek, cséplő és gőz

gépek, traktorok. — SRO golyóscsapágyak és göigők
minden nagyságban. — Varrógépek és Írógépek. —
AGFA fényképészeti cikkek.
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Muraszombat és Vidéke
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A magyar mezőgazdaság és a vend munkás
Irta: Balassa Mihály m. kir. gazd. munkaügyi felügyelő
Az elmúlt év tavaszán, amikor h on-1Általában szereti a szakmány-. akvédeink megindultak dél leié, vissza- kord, részes munkát, mert tudja, hogy
szérezni a bitorlóktól azt a földet, ami igy kereshet legjobban és hogy a
mindig magyar volt, csak gáládul le- munkába fektetett erő és idő igy kutépték a magyarság testéről, várme- matozik számára legtöbbet. Munkagyénkre kötszeren örömteli napok vir- morálja még romlatlan Megvan benradtak. Az egyetemes magyar öröm I n^k a közösségi érzés, a közös csamellett a vasi földnek külön belső j Pa'ban való munkánál az egymásnak
öröme is volt. 22 évi rabság után j való segítés készsége. Nem igényiismét nyíltan magyarnak mondhatta sebb. mint az ország más vidékének
magát a muraszombati járás és hű magyar munkása. Szeretik az igazsá
gos szigort, a világos parancsokat és
séges vend népe ! 103.000 katasztrális hold terület 53.000 lakosával szer- meghálálják a jó bánásmódot, mint
vés részévé lett a vasi földnek, hogy _ ...
,
i
tobbé ne szűnjön meg az lenni.

' 11 iníl'í>ur..mLlin ,<1S
.
....
A z 191 1-os világháború-előtti idokrx . . ,
, ,
|ben Uunantu! nagy uradalmai nagy
! részének ők voltak a legkedveltebb
munkásai. De még a távolabbi vidék
gazdaságaiba is eljutottak. Trianon
elszakította őket tőlünk, de lélekben
j továbbra is ide tallóztak, emlékeze-

búzatábláival, ahova mindig vissza
vágytak. A magyar nyelvet nem felej
tették el és akik a háború előtt ná
lunk munkába jártak, mind beszél
nek még most is magyarul.

Megállapították az olajosm agvak
jöv ő évi magasabb árait. Bánffy
Dániel báró, földmívelésügyi miniszter
a minisztertanács hozzájárulásával az
1942. évi termésű olajmagvak átvé
teli áraira nézve a következőket hoz

Az clszakitás alatt a volt Jugosz
lávia nem tudott területén belül meg
felelő munkát adni számukra. Ezért
addig, míg a kereseti lehetőségek job 
bak voltak. Franciaországba, de mint
egy 10 12 éve már csak Németor'.zágua jártak kevés kivétellel mun
kára. A németországi gazdaságon is
érV kellek bennük : kitűnő munka
erő! a szorg i!ma> termelő társat.
szét v e /'' s lehetővé
\menny
izcíasug'Cipot Cg' oa-rá
tette, a i gtol)
magyar
iunkői r; i.
ha járt \
legjobb
inbeu is
munkásr ik különb
ihi'i nem
neve van Németországban,
zet munkásai járnak már vek óta
magyar
ki dolgozni és azok kó/.üi
. ilapján
munkást értékelik termelés
legtöbbre. Erről a német Munkaügy i
valii szí Minisztérium lis/.lviselőid
mél\es érintkezéseim alk; 1av al tobbggvózödni.

za a gazdák tudom ására: a napra
forgó magja 50.— pengő, az olajlené
75.— pengő, a repcéé 68.
pengő,
a szójáé 60.— pengő, a ricinusé 100
pengő métermázsónkint, a termelő
vasútállomásé,n vasúti kocsiba rakva.
Ezek az árak szokvány-minőségű áru
ra vonatkoznak és kizárólag az 1942.
évi termésre érvényesek.
A L F A sep a ra torok
A L F A füllesztök
S z e c sk a v á g o k
E kefejek

A járásnak összefüggő, nagy
gazdasága nincs, ami sok em
bernek munkaalkalmat adhatna.
A legnagyobb szántóföldterülel,
amit a jugoszláv földreform egy
tulajdonos kezén meghagyott
150 kát. hold.

A muraszombati járás muihaállománva a jugoszláv rendszer sok te
kintetben felületes gazdaságpolitikája
következtében meglehetősen esenevész. Nem láttak el megfelelően az
egyes községeket jó minőségű apa
állatokkal, kevés gondot fordítottak
Ez a két tényező: az elaprózódott, annak ellenőrzésére, hogy a magáno
kevés termőterület és a sürü népes sok által felnevelt bikákat titokban
ség, a nagy csalód kényszeríti ezt a ne használják fe! párosításra.
népet, hogy tavasszal, amikor életre
F.z a marhaállomány olyan fokú
kelnek az uj vetések, vándorútra in
leromlására vezetett, hogyé\ -kig tmduljon munkát keresni és csak az i
tö munkával lehet csak azt n meg
őszi levélhullás után térjen vissza fa- J
felelő színvonalúra emelni.
lujába. Májusban kiürülnek a falvak, j
A magyar gazdaságpolitika alapi-l
csendesebb lesz az otthon tájéka, mert j
ve." hogy anyagi támogatassa és írinem marad más a háznál, mint az :
világosító munkával modol , 1, lilok
édesanya az egész apró gyerekekkel,
minden gazdának ana. hog\
vagy az öreg szülők, akik egymaguk- j
u legjobb m inőség': :. Cnla.l
bán is elegen vannak ahhoz, hogy
tenyéssze
megbirkózzanak az egy két hold föld
del. Májustól novemberig, ez alatt a és igy mind a saját keresetei, mind a
hat-hét hónap alatt keresi ineg u nemzeti vagyont nóvelje \ n;ag\ai
maga és családja számára a megél ga/.dnsagi kormányzat nem s.ijnalj.i ,<
hetésüket biztositó kenyérgabonáját, legsúlyosabb áldn/atolinl
h.sz. n
az „életet” . Ez a nép életének felét tá a gazdaosztaly sorsának javításával
vol otthonától, családját«)!, idegenben az egész nemzet sorsat javítja.
éli le. A vend munkás miír az 1914- j A muraszombati janis m i’ huailo-

K E ü lE G Z D Ü H Ö S sas és gepheresk.
Ml ’R 5S70M A T

:

rül van.
Az a természeti keret, amiben élni
kényszerülnek, a sokszor mostoha,
nehéz megélhetési viszonyok, nagy 
szerű munkás népet neveltek belőle.
Szorgalmas, dolgozni tudó és akaró
munkás. Nincsen szamára távolság,
elmegy mindenhova, ahol munkát ta
lál és ahol becsületes munkájáért tisz
tességesen megfizetik.

Minden mun

kál vállal.
Különösen lantos azonban szá
mára, hogy arathasson.

v i-s/bik*

t, írvenv Itat,
Hl0
s ila -

:! végi \. in ért 'emelő,'
r j» kn
minőségi:
ia :d •imái.
\ Ji • VII,

y meg
id eiig

u apa
; :nu-

kezésere.

Nyomatott Vrndvnléki könyvnyomdában, Muraszombat.

S

,r

L ( ) K> T

A iubdar a>kerüiet k özgyű lésén
■Iism erő!«’ nyilatkoznak a Muráról

'bikákat a ti
i! itt

lentik • Vz északdunántuibüarug -kerulet évi közgyűlését
jrnap c lutan tartották meg Győ\ koz.
■uizgyülesen fíarasits Viktor
Fz. ), ,! |U
/ umo!t be a kerület életéről és

, Ja
nu -

■ >sen ke melte a visszatért
•/:/ /; ;. ('k x;
J. .

•\z eróse-i leromlott mama.iilo
mányi csak fokozatos munkavai. meg
felelő tenyészbikák hozásaiai lehet
megjavítani
.-\ ( wm,'y,ie ebbe:: "yen nagy
segítségév ■ van a járás gazda
nak azzal, hogy a nudt évben
felállított tórvenghatii.sayi állat
tenyésztési alapból kitűnő mi
nőségű apaállatokat bov.se/ tar
tdsdij és évi / >%.o.s használ,iti
dij fejében a község"!.' rendel

A világitó kőolaj (petróleum ) leg■’ igasabo tog'. '/to i ára az egész
ois -ag terűié*-'
-evségosen. literent ő i fillér

Haliul

\ alatt

es világháború előtt is általános jól- \mánvn feljavításának érdeké!>en ko
ismert, szívesen alkalmazott, becsü zott intézkedésekről kérdést in! Imik
letes hónapos, sommás munkása volt Hoki i s István járási g.i.-a.isa;.,i »,
a magyar mezőgazdaságnak \ szá g\élőhöz, aki a kővetkezők,-! ion!: , •
muk több, mint az összlakosság lő
százaléka, körülbelül 5500 tiOOO kö

Gyűjtsük az alm a- és körtem agot.
Az idén nme.-, alma- és körtemag
Europaszerte. A helyzet azzal a ve
széllyel fenyeget, hogy megszakad az
oltványiéimelés. Nem lehet majd uj
gyümölcsösöket telepíteni, sem az
•venként kipusztuló termőfák tízezreit
notolni. ! la nem tudunk előteremteni
elegí ndó vetőmagok kiszámíthatatlan
kárt szenvedhet az ország közélel
mezési és gyümöleskiviteli vonatko
zásban e-;.aránt. A Földmívelésügyi
Minisztérium ezért széleskörű moz
galmat indított ; háztartásokban és
vendeglőkb, n iogyasztott alma- és
i cv- magiénak gyűjtésére. A Mav a- Főiskolai Szövetség (Budapest,
'■ II • Dolie.-i. -o:ea 2tl.) ezúton is felka miniierik:f. aki almát é-s körtét
tovyaszt. '■így n- dobja el annak
magja!, •nnem gyűjtse össze, mert
az ma nemzetgazdasági értéket kép
visel A gv iijtött magot azonnal át
veszi és készpénzzel fizeti, kilónkint
•M* pengővel számítva. (Tavaly csak
8
pengő voli az ára.) Dekás téte
leié-! is .ív e s ;-iei.-.
Vidékről, mint
mirila érték peikui is beküldhető. A
magot szariten m e'eg helyen tartani
nem szabad.

Az első 2:> tenyészbika kiosztá
sa nehiiny napjial ezelőtt méu meg
is történi a járásban. Oda jultaüuk
okot. aiio! a ! gnagyobb szükség -.olt
rájuk. S/.i-esénvt.i 2. Sürühéiza 2 !ű>nafő 2 . Nvireslehomér 2 . Mez«a >e. 3.
I jto! ;■ , 2. liattyéirid 2, Csendl.-.k 2 .
\ eghely 1 \ ashidegkut 2. Feren- iák
1. Martunkéi
Sz.entbibor 1 es
Balti .infalva
nv es/bikál líipolt

.;

Inra dl'l nleld a.s pontosságát.

; l i X/. r i'yesul.’ick s **
LM ! ! •;;.! H l-re sz.api)

r

t’lev alatt

‘gul Tóth

számol! be a kert
ainak munkájáról.

Pálcsics fei'Ertc
\n

■Óit-

kanizsai
fonaih‘ stovj> ar

\ lu is. om bat. R

ifjúsági

Nagyüajtízsa

/\ ut t t m e n

E m im é

;h;)s l-.’slcs.’’ i-s lis/litá-.«', valamint ionéi
au : Nagykontzsn. Mnsyar u. 8e. Tel. '5-44
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Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület
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FU«.I«» kiad" es szerkesztő mint a Venávidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke. Hartner Nándor

Főszerkesztő:
HARTNER NÁNDOR
Szerkeszti:
ifj. S Z Á S Z E R N Ő

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre | 50 P, félévre 2 80 P, egész évre 5 P.
HIRDETÉSI ÁRAK:
1 hasáb szélességben mm. soronként 10 fillér.
XXXVI. évfolyam . / 5. szám.

Miért?

niktitr, ol gyári árban szál!iihatók

muraszombati járás bájos,
erdőkkel bontott, legelőkkel tarkitolt lankáival egyike a vármegye legszebb, legkedvesebb rászének.
Területének legnagyobb része erdő, tűkben gyakran megjelent a nap.suszántóföldjc kevés és az annyira el- tíaras magyar róna kepe. hullámzó
aprózódott a lakosság kezén, hogy
egy-egy család megélhetését nem biz
A várm egye segítségével feljavítják
tosítja. annál is inkább nem. mert a
a muraszombati járás marhaállományát
családokban — hála Isten
sok a
gyermek.
25 kitűnő m inőségű tenyészbikát mar szétosztottak a községekben
A

h a

A vallás és közoktalásügyi minisz
térium tizennyolcezer pengőt meghaladó támogatását osztottak ki ked
den délután a rászoruló muraszom
bati középiskolások és polgáristák
között. Nem egy diák volt. oki 4— 500
pengő értékű segélyt kapott és nem
akadt egy adom ány sem, amely ne
okozott volna
várakozáson
felüli
örömöt.
A támogatást az. igyekvők és a
rászorulók kapták. Nemcsak a magyar
származásúak és nemcsak a vend szár
mazásúak. Hanem a szegények és
tanulni akarók. A segély odaítélésé
nél nem nézték a tanulók származá
sát és nem turkáltak szüleik politikai
múltjában. Mindenki egyforma elbírá
lás alá esett és ez a m a g y a r se
gély több aggódó vend homlokon
simította cl a redőket, mint magyaron.
Nem egy magyarban felvetődik a
kérdés : miért ? Magyar szegénysé
günkből ez az újabb gazdag ajándék
egy' olyan vidéknek, amelyen talán
nem is mindenki érez őszinte szívvel
velünk, amikor szinmagyar területen,
tősgyökeres magyar diákokért nem
tehetünk ennyit ? Miért ez a nagy
szerű, a szokásokon jóval túlmenő
gondoskodás ? Miért nem az alföldi
magyar gyermekének juttatta a kultusz
kormány ezt a nemzeti ajándékot,
miért a muravidéki diákoknak, akik
nek az elmúlt két évtized alatt a
leikébe hazudták a magyar gyűlöletet
és akik közül néhányat esetleg már
sohasem nyerhetünk meg a magyar
vend sorsközösség igazságának ? Miért
segíti a tanult és vezető emberek
sorába a magyar nép súlyos áldo
zatok árán is azokat, akik közül nem
egy megtagadta a vend származását
és szlovénnak vallotta magát ? Miért ?
Igazi
magyarnak kell lennünk,
hogy e kérdés válaszát megtaláljukA ldozathozáshoz szokottnak,
hittel
telinek és messzetekintőnek. Meg
kell értenünk, hogy kötelességünk
támogatni a vend diákokat. Nem
azért, hogy ezzel m e g n y e r j ü k
őket a magyarságnak, hanem azért,
mert m ó d o t
kell a d n u n k
rá,
hogy mindegyikük magyarrá lehessen.
Annak a vendnek, aki valaha is
megtántorodott a magyarság iránti
hűségében, ismét megmutatta a ma
gyar kultuszkormány, hogy a magyar
ság nem csak megbocsátani tud, ha
nem cselekedni is. Azok pedig, akik

két évtizedig vártak a felszabadulás
ra és rendületlenül hittek a magyar
vend sorsközösségben, — és ezek
vannak túlnyomó többségben —.
ujult erőt meríthetnek a jövő munká
jához a magyar nép testvéri gondos
kodásának ebből a nagyszerű meg
nyilvánuláséból.
(Sz)

MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Muraszombat,
Horthy Miklós ut 24 szám / Telefónszám 19.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza.

ÁRA 12 fillér.
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18.000 pengő támogatást

nem magyar anyanyelvű segélyben
részesült tanulóktól is megkívánja a
nemzet, hogy feltétlen hűséggel és
nyújtott a kultuszminiszter a muraszombati ragaszkodással legyenek a magyar
Szent Koronához és magvar hazá
középiskolásoknak
jukhoz.
Végül az összetartás és a hűség
A most nyújtott támogatás előlegezett bizalom — A magyar haza nem
fontosságát hangoztatta a szónok.
tesz különbséget a polgár és polgár között
Udvardi Lakos János beszéde után
A tavasz folyam án m ég egy segélyakcióra van rem ény
dr. I örnár Ede vend nyelven szólott
Kedden délután fél 4 órakor nagy - 1magyar zászlókkal történt fogadásáról. a diákokhoz. Hangsúlyozta, hogy kö
jelentőségű és mcleghangulatu ünne Majd a vallás és közoktatásügyi mi telessége a diákoknak meghálálni a
nagylelkű adományt.
pély volt a Muraszombati Városi M o
nisztérium segélyére tért át.

ziban. Ekkor hirdették ugyanis ki az
iskolák igazgatói, hogy kik részesül
tek a muraszombati közép és közép
fokú iskolások közül a vallás és közoktatásügyi miniszter 18.000 pengős,
nagylelkű adom ányából. A z ünnep
ségen megjelentek Olajos József dr.
főszolgabíró, Hartner Nándor, a Vendvidéki Magyar Közm űvelődési Egye
sület elnöke, Mórocz Imre községi
főjegyző. Galambos Márton járási
levente parancsnok, a honvédség kép
viselője. a hivatalok és intézmények
vezetői, az iskolák tanári kara és a
segélyben részesülő diákok szüleikkel.
A

Hiszekegy

elimádkozása

után

dr. Törnár Ede premontrei kanonok,
a muraszombati gimnázium igazga
tója mondott megnyitó beszédet. A

legmélyebb hála és hűség szavaival
száll országyyarupitó Kormányzó
Urunkról, akinek bölcs országlása el
vezette nemzetünket az ősi magyar
vendvidék visszaszerzéséhez is, majd
a vallás és közoktatásügyi miniszter
nagylelkű gondoskodása láttán meg
nyilvánuló hálának adott meleg sza
vakkal kifejezést. Végül Hartner Nán
dor. a VM KE elnökének fáradságot

és meg nem hozható) áldozatot nem
ismerő hazafias munkálkodásáról em
lékezeti meg.
A magyar-vend sorsközösségről be
széli ezután. Virágoskerthez hasonlí
totta a magyar hazát, amelyben sok
nemzetiség színes virágai olvadnak
össze Istennek tetseő, harmonikus
egységgé.

A magyar nép testvérének ér
zi valamennyi nemzetiséget és
szeretettel viseli gondját közü
lük a legkisebbnek is.
Egyetértés és szeretet jellem ezze a
magyarság és a nemzetiségek közös
ségét, hűséggel fizessenek a nemze
tiségek a magyar szeretetért. A hűt
len nemzetiség nem érezheti a ma
gyarság segítő kezét és az lesz. a
sorsa, mint a virágnak, amely elher
vad. mert a kertész nem ápolja. A

hervadt virágot pedig kigyomlálják
a magyar virágoskertből . . .
Dr. Törnár Ede nagy tetszéssel fo
gadott szavai után udvardi Lakos Já
nos kereskedelmi iskolai igazgató
emelkedett szólásra. Hatásos beszéd
ben vázolta a vend nép törhetetlen
hűségét magyar testvére iránt, meg
kapó szavakkal emlékezett meg az
antant határmegáliapitó bizottságának

Nincs különbség
p olgá r és p o lgá r

Munkával és tanulással hálál
ják meg 1

között

— 1ionian Bálint vallás és közok
tatásügyi miniszter ur — mondotta —
Reményi-Schneller pénzügyminiszter
ur megértő áldozatkészsége és támo
gatásával azok szirmára, akik ennek
a vidéknek hűségét vérükkel is meg
pecsételték, vagyonukat
áldozták,
vagy szabadságukat vesztették, vagy
kockáztatták, tűzharcosok, hadigon
dozottak, akiknek hozzátartozói a je
lenlegi háborúban résztvesznek, éle
tüket vesztették, vagy hadifogságba
estek, megrokkantak, hadiszolgálatot
teljesítettek és különösen a sokgyer
mekes csaladok tagjait jelentős tá
mogatásban részesítette. Ámint ennek
a támogatásnak részletezéséből látni
lógjuk,

a magyar haza nem ismer és
nem tesz különbséget polgár
és polgár között. Egyformán
támogatja minden becsületesen
dolgozó polgárát és tőlük csu
pán egyet kér. Kitartó és egye
nes hűséget a magyar biro
dalomhoz, a magyar Szent
Koronához.
— A most nyújtott támogatás azon
ban előlegezett bizalom, amelyért el
várja a magyar hazu minden adó
fizető polgára, akinek a közteherhez
való hozzájárulása révén része van
a segélyezésben, hogy a segélyben
részesültek megfeszített
munkával
dolgozzanak és igy épitő munkásai
legyenek a szebb magyar jövőnek. A

Azokhoz szólva pedig, akik most nem
kaptak segélyt, kijelentette, hogy ha
érdemesek lesznek ró, február, vagy
március folyam án a vallás és közoktatásügyi minisztérium a z 6 támo
gatásukról is gondoskodik.
Ezután K ovács Margit polgóriiskolai igazgatónő vázolta részletesen a
segély módozatait és olvasta lel a
segélyben részesültek nevét.
Kis diákleány, lépett ezután a kö
zönség elé és bátor hangon mondott
hálás köszönetét diáktársai nevében
a támogatásért,

A beköltözött«*
sem Meredtek ki
e t i m o g a t e t t e k söréből
Az ünnepség végén Hartner Nán
dor emelkedett szólásra. Köszönetét
mondott a vidék népe nevében ő is
a támogatásért, a kultuszkormányzat
nagylelkűségéért. Rámutatott arra,
hogy a támogatás szétosztásánál a
bibliai elv érvényesült : „aki téged
m egd ob kővel, d ob d vissza kenyér
rel". A vallás és közoktatásügyi mi
niszter segélyéből ugyanis jutott olya
noknak is, akiknek a szülei nem
magyarok és nem vendek, hanem
csak az elmúlt 20 év alatt költöztek
be vidékünkre. Ezeknek különösen
hálásnak kell lenniök a támogatásért
és a magyar hazához való hűséggel
kell viszonozni azt.
Udvardi Lakos János zárószavai
után a Himnusz eléneklésével ért
véget az ünnepély.

A kormánypárt soraiba tömörült
a Muravidák lakossága
A muraszombati járás valamennyi községében szervezkedik a M agyar
Elet Pártja — 66 községben kinevezték a helyi szervezet tisztségviselőit
A felszabadult Muravidéken a ka
tonai közigazgatás ideje alatt a poli
tikai élet nem indulhatott meg. Az
ős^ folyamán azonban a muraszom
bati járásban is megkezdődhetett a
politikai élet és megkezdte szervez
kedését a nemzet legnagyobb és ve
zető közéleti tömörülése, a Magyar
Elet Pártja. A szervezkedés a járás
lakosságának rendkívüli nagy érdek
lődése következtében gyorsan haladt
előre. Ma már csaknem valamennyi
községben áll a MÉP helyi szerve

zete és 63 községben a tisztségvise
lőket is kinevezte Bárdossy László
miniszterelnök, országos pártvezér,
illetve vitéz dr. Szűcs István főispán,
megyei vezető.
A kormánypárt eredményes szervez
kedése rövid idő alatt megmutatta, hogy
a felszabadult Muravidék népe
egységesen áll Bárdossy László
kormánya mögött
és maga is ki aktája venni részét az
ország sorsának irányításából. A po-

