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Az onzégos fnezógnzd*1 sági kiálli- j E férfiúnak kiváló érdemeit még 

tés nagy nyilvánossága a legkiválóbb : emlékezetében őrizte az ország, ami
alkalmat nyújtja arra. hogy a közli- j kor utóda F e s t e t i c s  György grof 
gyeimet és az ország gazdatársadal-1 megteremtette Európa legelső gazda
gjának érdeklődését felkeltse a ma 
gyár gazdasági élet kiválóságainak 
példát mutató személyei iránt. Éppen 
ezért az utóbbi években szokásossá 
vált, hogy agráréletünk nagyjainak 
jubileuma alkalmából a budapesti 
mezőgazdasági kiállítás keretében az 
érdekelt tényezők emlékkiállítást ren
deznek. A múlt esztendei kiállítás 
keretében rendezett Széchenyi István 
gróf és Tessedik Sámuel emlékkiállí
tások után ez évben a földmivelésügyi 
minisztérium szakoktatási intézményei 
a gazdálkodás terén kiváló érdemeket 
szerzett Festetics-család érdemeit fel- 
táró emlékkiállítást rendeznek. Érté
kes, szemléltető és tájékoztató anyag-

Eal, szobrok és képek bemutatásával 
ívja majd fel ez a kiállítás a gazda

közönség figyelmét a család kiváló 
férfiéira, kezdve a vagyonszerző őssel, 
aki Mária Terézia királynő uralkodá
sa idején a Felvidék és Kárpátalja 
kormánybiztosa volt és bányák nyi
tásával, utak építésével az ottélő la
kosság számára jobb és boldogabb 
megélhetési teremtett.

sági főiskoláját Keszthelyen, a „Geor- 
gikon “-nak, vagyis Györgyintézetnek 
nevezett gazdasági egyetemfélét,amely 
nemcsak hogy felülmúlhatatlan volt 
évszázadokon át. de mai napig sin
csen hazánknak egyetlen főiskolája 
sem, amelynek első megnyilatkozása 
ott ne volna a keszthelyi Georgikon 
elgondolásában. Az ő agyában és 
teremtőerejében mindaz, amit felsőfo
kú, vagy alsófoku oktatás terén ma 
látunk, már megvolt másfélszázaddal 
ezelőtt és pedig olyan felszereléssel 
és berendezéssel, hogy csodájára jár
hatunk azért is, mert ezt egy magán
ember a sajátjából teremtette meg. 
minden állami támogatás nélkül.

A gazdasági szakoktatás ez évi 
kiállítása tehát sok szépséget és tu
dást igér. Remélhető, hogy nemcsak 
a gazdák, de minden látogató meleg 
érdeklődéssel szemléli végig a gon
dosan összegyűjtött nagyértékü anya
got és ennek megtekintése után azzal 
a meggyőződéssel hagyja el a kiállí
tás területét, hogy érdemes volt azt 
látni és megnézni.
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Adó-útmutató
kisgazdák, iparosok és kereskedők 

részére
Február 1-től március 5-ig

A forgalmi és fényü/.ési adó havi 
átalányának egyhatod részét (48—240 
pengő között) 5-én. 10-én. 15-én. 20- 
án. 25-én. 28-án és március 5-én bé
lyegekben le kell róni.

A 240 pengőn felüli január havi 
átalány 15-ig befizetendő.

Egyenesadó első negyedévi rész
lete. vagy az adó évi összegének egy 
hóra eső részét a havonta fizetőnek 
15-ig kell befizetni.

A gazdasági alkalmazottat a föld
birtokos 28-ig köteles bejelenteni

Adóvallomás nyújtandó be a ke
reseti. jövedelmi és n vagyonadóról

A rögzített adó felmondásának 
határideje január 31-én járt le.

Elemi kért a káreset megtörténté
től számított 8 nap alatt kell bejelen
teni. Árvíz esetében a bejelentést a 
vtz elvonulása után kell megtenni

Az alkalmazottak kereseti adója 
szempontjából az üzletmegnyitástól 
számított 30 napon belül be kell je
lenteni az alkalmazottak számát.

T öt*  lakóhely esetében az adózó 
valamennyi illetékes adóhivatalnak 
tartozik bejelenteni, hogy hol kívánja 
összesített adóját befizetni. Ellenkező 
esetben lakóhelyenként külön fizeti 
az adót.

A  48 pengőn aluli forgalmi és
fépyüpági adó havi átalányának egy 
napra eéő része naponta rovandó le

Mire fordítják az  
adózók pénzét?

Érdekes adatok az 1942 évi állami 
költségvetésből

Ő R T
A MURA M  k A M V Ű U I I

A  Mura SE február 21-én tartja évi
... . . . . . | .rendes közgyűlését, amelyre az egye-

A világ valamenyi allamara hatat- salet a következő meghívót bocsátot- 
mas terheket ró napjainkban az on- (a ^  . 
védelem ellátása, illetve a honvéd- MEGHÍVÓ
ség felszerelése. Magyarország sem \
kivétel, 'rendkívüli áldozatokat kell i a Mura Sport tgylet f. évi február hó 
hoznia az országnak. Ennek ellenére ij!.‘ "én, szombaton este 8 órakor a

Jutalmat kapnak
az olaiosmagvshat termelő gazdák

A földművelésügyi kormány egyik 
legfontosabb feladatának tekinti az 
olajosmagvak termelésének előmoz
dítását. Újabban szó van különleges 
prémiumok megállapításáról, amelye
ket soronkívül bocsátanak a gazdák 
rendelkezésére.

A szóbanlevő növények, elsősor
ban a

nupralorgií, t tanús, szója é.s n ; 
olajlen

elvetésének időpontja a tavaszi hóna
pokra tolódott élt, csupán a repce az. 
amit nagyrészt ősszel már elvetettek. 
Megállapítható, hogy

a repce vetésterülete ebben u 
gazdasági évben nagyobb, mint 
a : előző évben volt. 

míg általánosságban az őszi veírste- 
rülel az időjárási rendellenességek 
következtében országszerte csökken'. 
Hz a körülmény pedig a tavaszi ve
tési kilátásokat az olajos növények
ben kedvezőbbe teszi. Bizonyosra 
vehető tehát, hogy a korméinv céltu
datos éilduzattol v issza nem riadó ak
ciójának ezen a vonalon is meglesz, 
a kívánatos eredménye

MUNKAVALl.Al.ASHO/ ( Sl ü  l). 
KÖNYV VAGY MUNKÁSIG ÁZOL- 

VÁNY SZÜKSÉGES
A törvényhatóságok felszólították a 

munkaadókat arra. hogy csakis cse
lédkönyvvel ellátott gazdasági cselé
dekét és munkéisiguzolvarinyal ren
delkező gazdasági munkásokat alkal
mazzanak. illetve vegyenek fel Mint
hogy jogérvényes munkásszerzöde- 
seket csakis hatósági jóváhagyassál 
lehet kotni, ezentúl a cselédkönyve
ket és munkásigazolvány okút is min
den egyes munkavállalóra nézve meg 
kell szerezni. Egyébként a gazdasági 
éves cselédek szerződése mindig 
április elsejen kezdődik és a követ
kező esztendő március II-ig tart. Ki
vételt képeznek ezen a leren a juhá
szok. akiknek szerződési ideje min-

marad erőnk a szociális feladatok 
megoldására, amit igen szemléltetően 
mutatnak az 1942 évi állami költség- 
vetés tételei.

Íme néhány adat : szociális célok 
210. közmunkák 800. földművelés tá
mogatása 155, telepítés 28, népokta
tás 86, terményértékesités 15, vető- 
magnemesités 5, iparfejlesztés 10. 
ármentesités 29. jó ivóvíz 28. állat- 
tenyésztés támogatása 5. téli gazda
sági iskolák 5. fásítás 12. gyermek
védelem 28, talajjavítás 2.7. vasút 108, 
tanoneotthonok 5, testnevelés 271, 
családi házépítés 27, utak építése 56 
millió pengőjébe fog kerülni az ál
lamnak. _____

A muravidéki gazdák cséplési 
elszám olásai miatt több mint száz 
feljentés fekszik u muraszombati 
fösz.olgabiróságon. A gazdasági kész
letek bejelentésével, illetve a bejelen
tés helyességének ellenőrzésével kap
csolatosan sok visszásságra derül fény 
a muravidéki gazdák körében. A ki
küldött bizottság eddig több mint száz 
feljelentést kényszerült beküldeni a 
iöszolgabiroséighoz. meri egyik gaz-

bélyegekben. Február 28-ig a teljes den év október elejen kezdődik es a 
összegnek megfelelő bélyegnek már a következő esztendő szeptember 30-an 
kiskönyvben kell lenni. végződik.

Bánfi-vendéglőben levő egyesületi he
lyiségében tartandó

XVIII. ésl rendes közgyűlésén.
T árgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. A tisztikar beszámolója.
3. Szakosztályvezetők jelentése.
4. A.számvizsgáló-bizottság jelentése,
5. Indítványok feletti határozatho

zatal.
6. A m. k. belügyminiszter 261.000-

1941. VII. b. sz. rendelnie értel
mében az alapszabályok magyar 

| jogszabályok szerinti módosítása, 
í 7. A tagdíjak megállapítása,
| 8. Tiszteletbeli tagok megválasztása,

9. A választmány megválasztása,
10. A szakosztályvezetők megválasz

tása.
11. A számvizsgálóbizottság megvá

lasztása,
| 12. A gazdasági-bizottság megválasz

tása.
14 A fegyelmi bizottság megválasz- 

tása.
14. Esetleges indítványok.

A közgyűlésen csak olyan inditvá-
.. I . n  , -. . , - 1.1 , i nyok (tárgysorozat •). pontja) targyal-danal több gabonát tu a tűk. mint i l , i. i i t i •• -i-  ,, . . ! hatok, amelyeket a közgyűlést meg-

I 8 nappal 10 tag által alá-amennyinek a cseplc 
alapján lenni kelle 
pedig kevesebbet. A 
Kiknél kevesebb ! 
amennyinek lenn

köny v adat, 
a másiknál 
gazda, ame- 

ibona van. mint 
1 kellene, biztos

hogy helytelenül járt el. meri gabo
náját szabálytalanul eladta, az a 
gazda azonban, amelyiknél több van 
még találhat mentséget, illetve ma
gyarázatot I )r Bánké Ferenc szol ga
bim alaposan kivizsgálja az egyes 
ügyeket, mielőtt Ítéletet hozna.

írva, a választmányhoz címezve a 
főtitkárnak benyújtanak.

M e l j e g y z é s :  Amennyiben a 
fenti összehívott közgyűlés határozat- 
képtelen lenne, úgy 1 óra elteltével 
uj közgyűlés kezdődik, mely tekintet 
nélkül a jelenlevők számára határo
zatképes.

Szebb jö v ő t !
IVterkn Rezső s. k. I.ipícs József s. k.

í<Mifk«r. elnök.

GABONA TISZTÍTÓ TR1ŐRÖK jelenleg kaphatók! 
TRIERJE / A  Pl ( ANYU ZRNYA s /e  zdaj dobijo !

SUVÁN ERNŐ, MURASZOMBAT, k'
SRO GOI.YOS ( SAPÁGYAK minden nagyságban raktáron. 
SKO KRI GI . KSM I.EXSÁJI vsze velikouszti.
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muraszombatés Vidéke
Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 150 P, félévre 2 80 P, egész évre 5 P. 

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 hasáb szélességben mm. soronként 10 fillér.

Főszerkesztő:
H A R T N E R  N Á N D O R  

Szerkeszti:
ifj. S Z Á S Z  E R N Ő

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

XXXVI. évfolyam. / 7. szám. ÁRA 13 fillér. Február 13. — Péntek.

P m u raszom bati 
Járás

országgyűlési képviselője a Délvidéki
képviselők sorában ünnepélyesen be
vonult hétfőn a parlamentbe, hogy 
kivegye részét a magyar törvényho
zásból. 22 év óta első ízben szól bele 
általa a Muravidék népe a magyar 
nemzet sorsának irányításába és ez 
ünnepé emeli számunkra a bevonu
lás napját. Ezt fejezték ki azok a tá
viratok. amelyekkel egyesületek, [jár
tok és magánosok a kerület képvise
lőjének szerencsét kívántak és hitet 
teltek ragaszkodásuk mellett. Biztosak 
vagyunk benne, hogy lélekben min
den magyar és magyarér/.elmü mu
rai idéki vend szivéből üdvözlés szállít 
llartner Nándorhoz ezen a napon es 
is  :mennyi üdvözlés ígértet tartalma- 
/wtt: egy ütés. magyarszelleme munka 
Ígéretét.

♦ *
\ m uravidéki és muraközi egye

temi hallgatók ügyében sikeres volt 
; Vendvidéki Magyar Közművelődé

si Egyesület közbenjárása a kultusz- 
miniszternél. Az egyetemistáik közül 
azok. akik az egyesület pártfogását 
kérlek, megkapják a kérvény ezett se
gélyt. ha nemzeihüsegüket igazolják.
\ Muravidék és a Muraköz egyetemi 
álhatói lássák meg végre ebből, 

hogy a magyar állam testvéri szere-, 
tette! fogadta őket is noha nagyon i 
s‘ 'k közülük nem szeretet és támo- 
latáist. hanem szigorú btirlelásl ér-j 
ci-molt volna a \ idék visszatérése 
e I, síi, sőt némelyikük esetében a 

.léres i'tani :n ;...:‘arlás:i\ :!. A 
s • /.i.'iniszter most megmutatta | 

’ etiságre v al' • tekintet ,i Ikel ez | 
■ a mi.  fáiknak, hogy s-egiíeni ak.ar i 

rajtuk. 1 ia ebből tanulnak, akkor er- I 
V' -. •sulhelfnek a magvar élettien.

8 visszatért Qélvtdéh crszággyülési képviselői
hétfőn vonultak be i  m a g y a r  p ar lament be

,0 e  érezzétek magatokat jövevényeknek, 
hanem  hazatérteknek44

— mondotta üdvözlő beszédében a képviselőház elnöke

Budapestről jelentik : A felszabadi- déki képviselőket. Kegyeletes szavak- 
tott Délvidékről meghívott országgyü- kai emlékezett meg a felszabadulás
lesi képviselők: Baki Péter. Bartc ......
lstváin. Bognár József, dr. Deák Imre. 
Dungjerszky Bogdán, dr. Eberth Ja
kab. dr. Falcione Árpáid, ifj. Fodor Sán
dor. i latnm Ferenc. I lartner Nándor, 
vitéz Horváith Ferenc, Horváth Lajos, 
dr. Horváth Pál. Kalmár Tihamér, dr. 
Koroni Elemér, dr. Nagy Iván. dr. 
Országh Pál, Peesornik Ottó. Popo- 
vics L. Mikin. Sehlachter Ádám, 
Spreitzei József, dr. Stuchlich Lajos, 
Takács Ferenc. Trischlcr József, Vá
mos János, Vojuich Gyula és Vukc 
vics Gergely hétfőn vonultak be a ma
gyar parlamentbe.

sikereiről.
Majd a visszatért magyarságot 
köszöntötte, hangoztatva, hogy 
felajánljuk nekiktestvéri jobbun
kat és kérjük, ne érezzék m agu
kat jövevényeknek, hanem ha
zatérteknek.

A délvidéki képviselők nevében Nagy 
Iván mondott köszönetét a meleg fo
gadtatásért. Hálásan szólott a Kor
mányzó Úrról, aki a Délvidék felsza- 
baditására kiadta történelmi napipa- 
fiancsat. Majd Németország és Olasz- 
ofszáig barátságát mófiafta. Köszönetét 
mondott Bárdossy László miniszterel
nöknek és kormányának. Végül hitet 

A Ház tagjai percekig tartó ünnep-| tett az igazi magyar politika mellett, 
léssel fogadták okét és együttesen el- j A képviselőhöz ezután a mérlegtör- 
enckeltck a Himnuszt. Tusnádi Nagy jvény módosításáról szóló javaslatot 
András elnök m Itatta a nap jelentő-j tárgyulla ás hozzászólás nélkül elfo- 
ségét. Szeretettel köszöntötte a délvi- í gadta.

Kormányzóhetyettes választásáról
nyajíatí uü a m m isztm ln fll! türsinyjcvaslatot

aze ti;
s megbocsájtás. aki nem 
nüseggel é.-, jóakarattal 
am nau\lelkű magalar-

1 .‘ ír ■ i.'MÍasagl ::u ’ ...1S ma 
r tőidre hiv.iák nvcári munkáin

h zór 

’■ I n ,o

V i !(„'co ,:t gi ici k
'J a\u od ’ /,'ie! a jövője elé.

a / r.ba, s latolgatja. hogy
iluiíe : e kulfökiün e.u.ugilau 

• sebb lí l.á.t kór py. - me< iáir- 
ái. mert még ez  sem biztos, hogy 
Magva: korrráov ergrecihel-e az

le külföldre dolgozni magvarorszái- 
i m •ogazdasfigi munkást tekintettel 
ar . hogy nagy szóvetsáigeseink oi- 

d .;an kifejtett háborús erőfeszítéseirk 
minden munkás kart szükségessé tesz
nek idehaza.

Budapestről jelentik: A képviselő
höz lintöi ülésén Bárdoss I ..ászló 
miniszterelnök törvény javaslatot nyúj
tott he a kormánymó'ielyette-.i méltó
ság feláiliitáisáról. A javaslat lobbek 
közt a következőket tartalmazza - Az 
országgyűlés a kormányzó kívánsá
gára kormány zohelyettest választ. A 
komiátnyzó! ajámlási jog illeti meg 
Legleljebb három jelöltet ajánlhal és 
csak az általa ajánlottak közül lehet 
választani a kormányzóhelyettest. A 
választás az országgyűlés két Házá
nak együttes ülé.-re haladéktalanul, 
de icgkesőb a Kormányzó kívánságá
nak közzétételétől számított 8 napon 
belül kell összeülnie. Az együttes ülést 
esiik 77.01 lehel megtartani, ha a 
lelsöhá.z és képviselőhöz tagjainak 
legalább háromötöd része jelen van. 
Ellenkező esetben az ülést a követ
kező napra kei! halasztani é.s akkor 
összesen legalá 7 .400 felsőházi híg
nak es képviselőnek együttvéve keli 
jelen lennie. A szavazás titkos. Ha 
a !\ornv;nnzó nem el ajánlási jogá
ra!, akkor a k^t tláz jelöl. Jelöltnek 
csak azt lehet tekinteni, akit az or
szággyűlések az együttes ülésen je
lenlevő legalább 150 tagja ajánlott. 
Ha csupán egy olyan jelölés van. 
amely a feltételeknek megfelel és az 
aláírások száma meghaladja az or
szággyűlési tagok szamának kéthar
madát. az elnök az egyetlen jelöltet 
szavazás nélkül megválasztott kor-

manyzóhclyettesnek jelenti ki. Ellen
kező esetben vnz.así rendel el.

Híj a K orm ányzó élt ajánlási 
jogával és a korm ányzói kéz
irat felolvasása után az együt
tes ülés egyértelmű akarata 
közfelkiálátsban kétséget k ijá 
ró m ódon megnyilatkozik, az 
elnök mind a jelölés, mind a 
választás elrendelését mellőzi 
és megválasztott korm ányzó
helyettesnek jelenti ki azt, 
akire az országgyűlés bizalma 
a közfelkiáltásban megnyilat
kozott.

Amennyiben az ülésen jelenlevők szá

mának egyötöde szavazást kér, ezt 
el kell rendelni. A kormányzóhelyet
tes megválasztásához a Kormányzó 
megerősítése szükséges. A kormány
zóhelyettes esküt tesz, amely igy 
hangzik: Én, Magyarország megvá
lasztott kormányzóhelyettese, eskü
szöm az élő Istenre, hogy Magyaror
szághoz, Magyarország Kormányzójá
hoz hű leszek, az ország törvényeit, 
régi. jó és helybenhagyott szokásait 
megtartom és másokkal is megtarta
tom. Függetlenségét és területét meg
védem. Kormányzóhelyettesi tiszte
met az alkotmány értelmében az or
szággyűléssel és Kormányzóval egyet
értésben a felelős minisztérium által 
gyakorlom és mindent megteszek, 
amit az ország javára és dicsőségére 
igazságosan megtehetek. Isten engem 
úgy segéljen I A kormányzóhelyettes 
jogköréről szóló rész úgy rendelkezik, 
hogy a helyettest az alatt az idő alatt, 
mig a Kormányzót tisztségének sze
mélyes ellátásában távoliét, betegség 
vagy más ok akadályozza, úgyszin
tén a kormányzói tiszt megüresedése 
esetében,

a kormányzói hatalomban fog
lalt jogoknak a Kormányzó 
nevében való alkotmányos gya
korlása megilleti — kivéve az 
utódlási jogot.

A minisztérium a Kormányzó intéz
kedése alapján, ha pedig a Kormány
zó az intézkedésben akadályozva van, • 
e nélkül is közzéteszi, hogy a kor
mányzói hatalmút a kormányzóhelyet
tes a mai naptól kezdve gyakorolja 
és közzéteszi azt is, hogy a hatalom 
személyes gyakorlását a Kormányzó 
a mai naptól kezdve veszi át újra.

A Kormányzó a miniszterel
nök ellenjegyzésével a kor- 
múnyzóheíyettest megbízhatja, 
hogy a hatáskörébe tartozó 
egyes tennivalókat a Kormány
zó nevében elvégezze.

A kormány zohelyettest a főméllóságu 
kormányzóhelyettes ur cim haszná
lata illeti meg és tekintet nélkül arra, 
hogy a kormányzói hatalmat gyako
rolja-e vagy se. ugyanaz a büntető
jogi védelem illeti meg, mint a Kor
mányzót. Mihelyt az uj Kormányzó 
letelte az esküt, a korm ányzóhelyet
tes tisztje megszűnik. A kormányzó
helyettes tiszteletdiját költségvetés ke
retében kell megállapítani.

H s’tner Nándort táviratilag iidvöxölték
a muraszombati egyesületek a képviselőház hétfői ünnepi ülésén
\ délvidéki képviselők hétfőn dél- ; süietek. valamint nagyon sok magán

élet! vonultak be ünnepélyesen a személy.
mngy r parlamentbe, hogy a Délvi-' Tudomásunk szerint a következő 
déke! képviseljék a törvényhozásban, j közületek és egyesületek küldtek üd- 
A délvidéki képviselők sorában H art-1 vözlő táviratot Hartner Nándornak a 
ner Nándor a muraszombati járás j képviselőházba: a Vendvidéki Magyar 
0,'zaggvulés, képviselője is hétfőn ; Közművelődési Egyesület, mint elnö- 
vett reszt, mm képviselő, első Ízben kének, a Muraszombati Takarékpénz- 
a parlament ülésén Hartner Nándort ^  mjn, elnökének, a Muraszombati 
ebből az alkalomból üdvözlő é.s sze- Kaszinó Egyesület mint társelnökének 
rencsekivano táviratokkal lepték meg a Mura Sport Egyesület mint elnöké- 
a muraszombati közülefek és egye- nek, a község mint polgármesterének.
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a Magyar Élet Pórt Muraszombati 
Szervezete mint körvezetőnek, az ala
kulóban lévő Polgári Kör és Baross 
Szövetség, az Ipartestület, a Mura- 
szombati önkéntes Tűzoltó Egyesü
let, a Muraszombati Levente Egyesü
let mint elnökének, a katolikus egy
házközség mint elnökének, az evan
gélikus egyházközség, a „Muraszom
bat és Vidéke" mint főszerkesztőjé
nek. a járás tűzharcosai, vitézei és 
vitézjelöltjei, a muraszombati csata 
résztvevői és a Muraszombati Vörös- 
kereszt Egyesület.

Hagy Ordáét keltett az alsó- 
leadvai idrdsban dr. OrszOgh POI 
orazágygQllsl tópnlselüri történt

A magyar törvényhozásban az alsó- 
lendvai járást dr. Országh Pál ügy
véd képviseli. Országh Pál dr. kine
vezésének hire rendkívül nagy örömet 
keltett az egész felszabadult Mura
vidéken, különösen azonban az alsó- 
lendvai járásban, ahol az uj ország
gyűlési képviselő nagy tiszteletnek 
örvend.

Dr. Országh Pál 52 évvel ezelőtt 
született Alsöleiidván. ahol atyja ta
nító. nagybátyja pedig plébános volt. 
A jugoszláv megszállás idején kény
telen volt elhagyni szülőföldjét és 
hosszabb ideig Balatonfüreden. majd 
Győrben élt. ahol vármegyei tisztelet
beli főügyésznek nevezték ki. Alsó- 
lendve. visszatérése utón azonnal 
hazautazott és azóta szülőföldje érde
kében minden téren eredményes 
munkát fejt ki. Egyébként tartalékos 
főhadnagy, az arany érdemkereszt 
tulajdonosa és Zala vármegye tiszte
letbeli főügyésze.

A Muraszombati Takarékpénztár
Sff k ö n y v e t  a j& n d é k o z o tt

a 64 éves kaszinónak
A Muraszombati Takarékpénztár 

igazgatósága nagyértékü adománnyal 
járult hozzá a Muraszombati Kaszinó 
Egyesület könyvtárának megalapításá
hoz. A régi és tekintélyes szin magyar 
pénzintézet 64 vastag, diszkötéses 
könyvet ajándékozott a kaszinónak. 
Azért adott 64 müvet, mert a kaszinó 
megalapítása óta 64 esztendő telt el 
és a Takarékpénztár visszamenőleg 
minden évben egy munkával akarja 
gyarapítani a kaszinó könyvtárát.

Az ajándékozott könyvek a követ
kezők: Barcza György: Az 1818— 19-i 
magyar szabadságharc története 5 
kötet. Kossuth Lajos iratai 10 kötet. 
Kossuth Lajos beszédei 2 kötet. 
Kossuth Lajos hírlapi cikkei 2 kötet.

Eóf Széchenyi István naplói 1 kötet.
eák Ferenc beszédei 6 kötet. Az 

Osztrák Magyar Monarchia Írásban 
és k 'pben 21 kötet. Természettudo
mányi közlöny 10 kötet, Flnmmarion: 
Népszerű csillagászattan 2 kötet. Ka
tolikus szemle 2 kötet. Az ifjúság és 
a világháború 3 kötet.

A kaszinó elnöke meleg hangú le
vélben köszönte meg az értékes 
ajándékot.

Eredményes volt a Vendvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület közbenjárása

a iMiravidčlii is a muraköz! egyetemi hallgatók ügyiben
Az egyetemisták nemzethüségi bizonyítványát a V. M. K. E. 

javaslata alapján állítják ki

Mint már beszámoltunk róla.a Vend- 
vidéki Magyar Közművelődési Egye
sület elhatározta, hogy pártfogásába 
veszi a muravidéki és muraközi egye
temi hallgatókat és számukra a kul
tuszminiszter támogatását kéri tanul
mányaik folytatására. A VMKE egye
temista szakosztálya felhívást intézett 
az összes egyetemistákhoz, hogy jelent
kezzenek a kijelölt bizottságnál, amely 
kéréseiket összegyűjti és u vallás és 
közoktatásügyi miniszterhez együtte
sen. az egyesület pártfogoló soraival 
kisérve, előterjeszti.

Az előterjesztés 1912 január 13-án 
meg is történt, a vallás és közokta
tásügyi minisztérium válasza pedig 
január 31-i keltezéssel február első 
napjaiban érkezett meg az egyesület
hez. A vallás és közoktatásügyi mi
niszter 85.175 -1942/iV. 2 szám alatt 
küldött értesítése szerint

a kérvényező diákok megkap
ják a kért tandíj kedvezményt, 
a tandíj-, vizsgadij-, lakás- es 
menzusegélyt.

A muravidéki és muraközi hallga
tók közül a diákjóléti támogatás 
arányos elosztása érdekében a jog
hallgatók és jogszigorlok Pécsett, az 
orv'ostanhallgatok pedig Pécsett és 
Szegeden tartoznak beiratkozás vé
gett jelentkezni. Budapesten iratkoz
hatnak a műegyetemi hallgatok, a 
közgazdaságtudományi kari- és az 
állatorvos- és mezőguzdaságtan hall
gatók, valamint a képzőművészeti 
főiskolai hallgatók. Sopronban irat- 
kozhatik a bányamérnökhallgato. A 
bölcsészettanhallgatok vagy Buda
pesten. vagy pedig Szegeden iratkoz
hatnak be.

Az iratkozé) hallgatok a lakás- és 
menzasegélyügyében a következő he
lyeken tartoznak személyesen jelent
kezni :

Budapesten : a) a tudományegyete
mi hallgatok a Délvidéki Diákok Iro
dájában (VIII. Mária utca 31 II cm ), 
b) műegyetemi osztályokhoz tartozók

Oltay Károly és Vonház István egye
temi ny. r. tanároknál, c) a képző
művészeti főiskolai hallgatók ugyan
csak a Délvidéki Diákok Irodájában.

Pécsett: dr. Entz Béla egyetemi ny. 
r. tanáránál,

Szegeden : dr. Banner János egye
temi ny. r. tanárnál.

Sopronban : Solt Béla egyetemi ny. 
r. tanárnál keli jelentkezni.

A tandíjkedvezmények az illetékes 
egyetemi karon (osztályon) kérendők, 
a tandíj és vizsgadij - segély pedig | 
az előbb felsorolt tanároknál.

Nemzethüségi igazolást a VMKE 
által támogatott 3-1 egyetemista közül 
eddig még csak 3 kapott, ezért

a kultuszminiszter felkérte az 
egyesület elnökségét, hogy a 
többi felsorolt hallgató nemzet- 
hűségére vonatkozó javaslatát 
sürgessen terjessze fel.

Ugyancsak felkérte a kultuszminisz
ter az egyesületet arra is. hogy a kö
zűiteket az érdekelt egyetemi hallga
tóknak mielőbb hozza tudomására és 
jelentse, hogy az egyes hallgatok me
lyik egyetem melyik karára szándé
koznak beiratkozni, hogy

a szállásról és menzáról már 
előzetesen intézkedés tört« 
hessék.

A nemzethüségi igazolásról a kultusz
miniszter egyidejűleg értesíti az egye
temeket és a Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesülete t. A VMKE pe
dig haladéktalanul értesíti ezután a 
nemzethuséguket igazolt egyetemistá
kat. akik azonnal utazhatnak is az 
egyetem székhelyére, hogy tanulmá
nyaikat megkezdjék és jelentkezze
nek a segélyek átvételére.

A Vendvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesület bizottságot kért fel az 
egyes egyetemi hallgatok nemzethu- 
ségi ügyében történő döntésre. A bi
zottság tagjai: dr. Pintér Miklós, dr. 
Lippai Vilmos. Péterko Rezső. Ne
mec/. Lajos. dr. Dsubán László,

Március 31-ig lehet 
iper t  ü m i  Jugostlftv

iparengedéllyel
A muraszombati járásban folya

matban van a jugoszláv iparengedé
lyek magyar iparengedélyekre történő 
kicserélése. A községeknek február 
1 3-ig keli előterjeszteni a kérelmeket, 
március 31. után pedig már nem le
het ipart űzni jugoszláv iparengedéllyel. 
Először a korcsmárosok és vendéglő
sök iparengedélyét cserélik ki, tekin
tettel arra, hogy' az italmérési enge
dély kérvényezéshez szükséges az 
iparengedély.

aosi Mozi
Muraszombat

Hiűudások: íebr. 14.-én szombaton 20 óra 30 p.
íebr. 15.-án vasárnap 15 óra 15 p.

17 óra 30 p. 
és 20 óra 30 p. 

tebr. !ó.-én, hetién 20 óra 30 p.

„Te vagy a dal“
Sárdy János, Vaszary Piri. Kőváry Gy.

Következő műsor:

„ELSŐ BÁL“
(MANJA W AEEW SZKA)

Hétfőn délután megnyílt a muraszombati 
tanonciskola

Pilllvižsgliiik i  hadípohkaotakat
A hadigondozottak ügyeinek felül

vizsgálásával kapcsolatban sor kerül 
a hadirokkantak hatósági orvosi felül
vizsgálására is. Az orvosi vizsgálato
kat szombaton megkezdte dr. Jávor- 
szky József járási tisztiorvos a mura- 
szombati főszolgabiróság épületében 
lévő tisztiorvosi hivatalban. A vizsgá
latokon részt vett dr. Bánhy Ferenc 
ssolgabiró is. aki a hadigondozottak 
ügyeinek felülvizsgálását vezeti.

Hétfőn délután 3 órakor a mura- 
szombati gimnázium épületében meg
nyílt a muraszombati tanonciskola. 
Az ünnepélyes megnyitáson megje
lentek R h o s ó e z y Rezső a tanügyi 
kirendeltség vezetője, dr. T ö r n á r 
Ede gimnáziumi igazgató, M o r o c z  
Imre községi főjegyző, dr. Der zsenyi  
Tibor szolgabiró. S z ű k í t s  István 
ipartestületi elnök és az iparostanonc- 
iskola előadói kara.

A Hiszekegy elimádkozása után 
Szűkíts István ipartestületi elnök vend 
nyelven üdvözölte a megjelenteket és 
mondott beszédet a nagy számban 
megjelent »anoncoknak. Utána udvardi 
Lakos János kereskedelmi iskolai 
igazgató, a tanonciskola megbízott 
igazgatója ismertette az iskola célját, 
célkitűzéseit és szorgalmas, kitartó 
munkára buzdította a tanulóifjúságot. 
Ezután dr. Törnár Ede gimnáziumi 
igazgató mondott buzdító szavakat 
vend nyelven.

A beszédek után beosztották a

tagozatokat és 
adások. Az 
három osztók

megkezdődjek az elő- 
iparostanonciskolában 
mük«)dik, tanítás he

tente háromszor van.

A Muraszombati
n- Önkéntes T űzoltó Egyesület

közgyűlése
A Muraszombati Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület vasárnap, február 15-én 
délelőtt 10 órakor a községháza kis- 
termóaen tartja évi rendes közgyűlé
sét. A közgyűlés tárgysorozata a kö
vetkező :

1. Elnöki megnyitó és üdvözlés. 
2. Az. eddigi elnök a 180000/1936 B. 
M. sz. rendelet folytán visszalép és 
e rendelet 20. §-a alapján átadja az 
elnöklést. 3. Fennti rendelettel előirt 
hivatalbóli elnök átveszi az elnöklést. 
1. Az utolsó jegyzőkönyv rövid ismer
tetése. 5. Parancsnok jelentése. 6. Tit
kári jelentés. 7. Pénztárnok jelentése. 
8. Szertárnok jelentése. 9. Tisztikar 
megújítása. 10. Felügyelő bizottság 
megválasztása. 11. Költségvetés. 12. 
Iüzoltozenekar fenntartása. 13. Eset
leges indítványok.

Az Önkéntes Tűzoltó Egy esület köz
gyűlése után a Benkógyári Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület évi rendes közgyű
lését tartják meg fél 11 órakor ugyan
csak a községháza kistermében.

Egymást vádolják
a demokráciák és a ssovjet a balsikerekért
Romából jelentik : Ansaldo olasz í sorozatos kudarcaiért. Az angolokat 

köziró. a livornói Telegrafó főszer- azért éri szemrehányás az amerikaiak 
kesztöje az olasz hadsereghez intézett i rcszérój. hogy Észak-Alrika kedvéért 
szokásos vasárnapi rádióbeszédében
vázolta azokat a nagy sikereket, ame
lyeket a tengelycsapatok két hét alatt 
Észak-Afrikában elértek. A Német- 
Olasz csapatok változatlan erővel ül
dözik a menekülő ellenséget és már 
50 km-nyire megközelítették Tobrukot.

Ansaldo a továbbiakban elmondotta, 
hogy Szingapúr bevétele az angolszá
szok teljes keletázsiai vereségének lesz 
a bevezetője. A tengely-országok köz
véleménye csak örülhet, hogy az an
golok. az amerikaiak és a Szovjet 
most egymást okolják az utóbbi idők

ahol mégis vereséget szenvedtek 
és az i'gyre nagyobb lesz — elha
nyagolták a távolkeletet. A Szovjet
nek kijáró szemrehányás úgy szól. 
hogy e téli időszakban sem tudott 
komoly eredményt elérni a néme
tek ellen. Az amerikaiak ellen szó
ló vád pedig abban foglalható 
össze, hogy a Csendes-óceánon szin
tén felkészületlenek voltak a japánok 
ellen. Amikor ilyen vádak röpködnek, 
mégpedig kölcsönösen, akkor ez csak 
megnyugvással töltheti el Olaszország. 
Japán és a szövetségesei közvéle
ményét.
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Partraszálltah Singapur szigetén a japánok
A brittele távolkeleti hajótámstzpontja elveszett

Bernből jelentik : Az Exhange Te- idős angol arcvonalszolgálatot teljesi-
legraph jelentése szerint a szingapúri 
tengerészeti támaszpont elpusztult. A 
kőolaj- és hadianyagraktárakat szét
rombolták.

A nagy aszó hajójavító műhely, 
amely 35.000 tonnás páncélos 
hajók befogadására is alkalmas 
volt. elsülyedl és jelenleg több 
méternyire .a viz alatt van.

Pereval tábornok, az erőd parancs
noka hivatalosan közölte ezt a hely
őrséggel a következő szavakkal: A 
keleti hajótámaszpont már nem léte
zik. Szingapúr jelenleg csak ostrom
lott erőd, ameivet a végsőkig védeni 
kell.

Tokióból jelentik hivatalosan: A 
Szingapúrban partraszállt első japán 
hullám után

tő katona kijelentette, hogy a japán 
egységek partraszállásával kapcsola
tos zárótüz a leghevesebb volt, ame
lyet életében átélt.

Tokióból jelentik: A szingapúri 
erődítmény külső övezetét védő brit 
csapatok visszavonulnak a japán 
egységek támadásai elől. A britek a 
főútvonalak mentén a sziget déli része 
felé menekülnek.

A Szingapúr ellen megindított 
japán tömegtámadást a japán 
ütegek szünet nélküli megsem
misítő erejű zrírótüze vezette be.

0 óra 16 perckor zöld röppentyű szállt 
fel a szigetről és jelezte, hogy a ja
pán csapatok elérték a partot.

Néhány perccel később vörös 
röppentyű jelezte, hogy befe
jezték a partraszállási műveletet.tüzérségi fedezet alatt nyomban 

harcikocsik keltek át a csatornán Az. első partraszállt

i és az élénk ellenséges tűz ellenére 
j megtisztogatták az elhódított területet.

Stockholmból jelentik: Az angol 
! rádió közölte, hogy a Szingapúr északi 
| partján lévő hadikikötőt részben már 
kiürítették. Egy másik hírében uzt 
jelenti, hogy a japánoknak sikerült 
Szingapúr szigetén hídfőt alkotni. Egy

csapat a sziget 
magaslatai felé nyomult előre, miköz
ben a japán ütegek tovább folytatták 
zárótüzelésüket a nélkül, hogy a brit 
tüzérség viszonozta volna a tüzet. 0 
óra 25 perckor érkezett jelentés sze
rint egy másik japán egység — szo
rosan együttműködve az. utászokkal 
— a sziget egy másik helyén szállt 
partra.

Singapur elesett

A délvidéki képviiglök
belépteti a Magyar Élet Pártba

Budapestről jelentik : A  Délvidékről 
behívott 26 országgyűlési képviselő 
elhatározta, hogy belép a Magy ar Élet 
Pártba. A  képviselők elhatározásukat 
bejelentetették a pártvezetőségnek.

•

A képviselőház általánosságban

elfogadta
a kormányzóhelyettesi 

törvényjavaslatott •
Budapestről jelentik: A képviselő

ház keddi ülésén általánosságban el
fogadták a kormányzóhelyettes vá
lasztásáról benyújtott törvényjavasla
tot. A javaslat ellen mindössze a Ma
gyar Megújulás, Nemzetiszocialista 
Pártszövetség és a Nyilaskeresztes 
Párt szavazott.

A kaszinó tagjainak 
figyelmébe!

A kaszinó szombati összejövetelén 
a kaszinó tagok hölgy vendégeit is 
szívesen látják vendégül. A megjele
nők részére kedves meglepetést ké 
szilének e lő ! A  rendezőség figyel
mezteti a tagokat, hogy az összejö- 
\ eleire külön meghívót nem bocsá
tottak ki.

Inasba soula
sze je v pondejlek zacsnola na gim
naziji. Vcsenyé sze jc zacsnolo z 
málim ouszvetkom, pri sterom szó 
navzoucsi bili Rhosóczy Rezső sol- 
szki inspektor, dr. Törnár Ede direk
tor gimnazije. Mórocz Imre nőtáros, 
dr. Derzsenyi Tibor szolgabirouv. Szű
kíts István predszednik ipariestületa 
i vszi vucsitelje.

Po molitvi Fliszekegva je Szűkíts 
István vsze navzoucse pozdravo v 
sziovenszkom, udvardi Lakos János 
[>a vogrszkom jeziki. Na konci je dr. 
1 (irnár Ede direktor gimnázije sz pre
branimi recsámi nadigavao navzoucse 
inasé kak bodoucse mestre k verno- 
mi vcsenyej i na bogábojécsi zsítek 
\ csenyé je kedenszko trikrat.

KITÜNŐEN SIKERÜLT A K A SZI
NÓ MEGNYITÁS

Kedden este nagy társaság jött 
össze a Muraszombati Kaszinó meg- 
nyitására. A megjelenteket dr. Olajos 
József elnök melegen üdvözölte, majd 
felolvastak Hartner Nándor társelnök 
üdvözlő táviratát. A társaság a haj
nali órákig szórakozott a legkitűnőbb
ha igulatban.
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Tokióból jelentik : A császári főha
diszállás szerda délelőtti különjelenté- 
se szerint Singapoore erődövezetébe 
és a városba japán rohamcsapatok 
nyomultak be reggel fél 9 órakor. A 
város lakossága rendkívüli lelkese
déssel fogadta a benyomuló japán 
csapatokat. A hatalmas japán diadal 
a japán nemzet nagy nemzeti ünne
pén, a császári család uralkodásának 
2601 —1 edik évfordulóján követke
zett be.

Singapur elesésének következmé-

Berlinből jelentik: A német v é d -j 
eröfőparancsnokság jelenti : A keleti 
harctéren az ellenség a támadó har
cok során ismét nagy és véres vesz
teségeket szenvedett. Megsemmisítet
tünk 16 ellenséges páncélos kocsit. 
Leningrád előtt sikertelen maradt az 
ellenség újabb és nagy erőkkel vég
rehajtott kitörési kísérlete. A hadse
reg tüzérsége jó hatással lőtte Kron- 
sladt fontos célpontjait.

Német tengeralattjárók az A t
lanti-óceánon elsüllyesztettek ti 
ellenséges kereskedelmi hajót, 
amelynek összes tonnatartalma 
50.500 tonna volt, valamint egy 
gyorsvitorlást is.

Egy másik nagyobb gőzöst súlyosan 
megrongáltak. Észak-Afrikában köl- 
csönös felderítő tevékenység folyt. A 

I  német repülők Marmaricában és 
Észak-F/gy iptomban az ellenség repü
lőtámaszpontjait és gyülekezési he
lyeit bombázták. Ezen a területen 
légi harcokban három ellenséges re
pülőgépet lőttünk le. Marsa Matruhtól 
nyugatra, a Földközi-tenger keleti ré- 

j szén német repülők egy erősen védett 
hajókaravánból egy könnyű cirkálón 
és egy rombolón és két nagy csapat- 
szállitóhajón telitalálattal súlyos ron
gálásokat idéztek elő. úgyhogy a 
hajók egy részének elvesztésével le
het számolni.

nyei az angolszász világuralom szem
pontjából beláthatatlanok. A város 
volt az angolszász érdekek bevehe
tetlennek hitt távolkeleti védőbástyája, 
az ázsiai angol hajóhad legfontosabb 
hadikíkötője. Más szempontból a Hol
land Indiai szigetvilág óriási természeti 
kincsei is hozzáférhetők lesznek a 
japánok számára Singapur elesése 
következtében, tekintettel arra, hogy 
a japán hajózás a keletázsiai tenge
reken megzavarhatatlan lesz.

Ain el Gazain vidékén az előretolt 
osztagok csatározása az olaszokra 
kedvezően végződött. Légi kötelékeink 
ellenséges gépjármű-oszlopokat pusz
títottak el. Német vadászgépek légi 
harcok során 11 angol gépet lőttek 
le saját veszteség nélkül. A német 
légi erő folytatta hadműveleteit Malta- 
szigete ellen. Olasz bombavetők sike
resen támadták az alexandriai támasz
pontot. Ellenséges repülők Görög
ország egyes községeit bombázták. 
11 ember meghalt. Több megsebesült. 
Egy bombavető-repülőgép a Földközi- 
tenger keleti részén erős kísérettel 
haludó hajókaravánt támadott meg 
és egy nehéz cirkálót telibe talált.

A TENGELY-HADERŐK NAGY 
LÉGI GYŐZELMEI

Berlinből jelentik: A január 21-től 
február 8-ig terjedő időben a néme
tek 91 angol és 471 szovjet repülőgé
pet lőttek le, illetve pusztítottak el a 
földön. Az olaszok ugyanezen idő 
alatt 42 angol gépet lőttek le. Ezzel 
szemben a német légi erő ugyaneb
ben az időben 73 repülőgépet vesz
tett a két arc vonalon. Az olasz légi 
erő 4 gépet vesztett. A japán haderő 
Kelet - Ázsiában a háború kezdetétől 
február 9-ig 153 saját gép elvesztése 
mellett összesen 981 angol, amerikai 
és hollandindiai repülőgépet lőtt le, 
vagy semmisített meg.

Győzelmekről számolnak be a 
német és olasz hadijelentösek

3. oldal

O d  k é d n a
do kédna
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Na ruszoszkom fronti vzhodno od
Kurszka szó komuniszti napnoli vsze 
szilé, ka bi (ront predrli ali to sze 
nyim nej poszrecsilo. Zádnyiva dvá 
kedna szó ruszi na tóm táli fronta 
zgübili vszevküper 96 tankov, 300 
stükov, vecs kak 1000 masinszki püks, 
400 automobilov i 850 száni. Zvün 
velkoga racsuna zgrábleni je na fronti 
oblezsalo 18.000 komunisztov, v zráki 
szó nyim pa dojsztrejlili 34 eroplánov. 
Dvej szovjetszkivi diviziji szta okouli 
zagrajenivi tak, ka nemreta nej naprej, 
pa nej nazáj. Tüdi okouli petrográd- 
szkoga obroucsa ruszi zaman probajo 
vövdreti, ár sze nyim tou ne poszre- 
csi. Tü szó nemei pá Kronstadt mo- 
csno zbombardejrali.

Japánszku vojszka na dalésnyem 
vzhodi mocsno ide naprej i nevar- 
noszt zse ide prouti Ausztráliji. Gda 
szó japánéi zse mocsno zbombardej
rali Szingapúr, szó v tork z vojszkov 
prišli do szingapurszki vrát. Anglezsi 
szó v lufté szpüsztili vsze rezervoáre 
z nafto, stera bi nyim pou leta za- 
dosztüvala. Sztrasen dim sze je na 
15 km dalecs vido. Na sziget Jáva 
sze je z 65 hajouvami 150.000 japán- 
szke szoldncsije pripelalo.

V Szevernoj Afriki taljanszka i 
nemška vojszka pod voditelsztvom 
Rommel generálisa szreesno ide na
prej. Zse szó notrivzéli Bengázi i szó 
prišli pred Tobruk. V rouke nyim je 
prišlo doszta angleški zgráblencov i 
vnozsina vszefelé municije.

Na kanádszki I szeverno-ameri- 
kanszki vodáj szo nemške podmor
nice znovies pogrouzile 13 hajouvov.

Japánéi szo od zacsétka bojne v 
rouke doubili: 224 tankov, 588 stü
kov. 1492 masinszki pűks, okouli 100 
jezero navádni pűks, 3756 automobi
lov i 1037 vagonov. Vnicsili szo 914 
eoroplánov. potoupili pa 92 Ftajovov. 
Racsun zgrábleni je 22.970. Szarni szo 
pa zgubili 3882 lüdi, 153 europlánov 
i 10 hajouvov.

Voditeo francuszkoga országa,
Petain, isese csiduzse vszevékse pri- 
játelsztvo z nemcami.

V  nasoj orszacskoj hizsl sze pri- 
právla zakon za kormányzójovoga 
name8ztnika.

Ruszoszki ország je mero 21 mi
liőn kvadrátni kilometrov. Sz toga je 
1935-ga leta szamo 6.3% obdelane 
zemlé bilou, stera je 165 miliőn lüdi 
mogla prehrániti.

Singapur 
ie szpsdno
Szingapúr je v szrejdo predpoudné- 

vom. rávno na dén 2601. oblejtnice 
japánszkoga caszarsztva, v  japánszke 
rouke prisao. Sz lém. da szo angle
zsi Szingapúr zgűbjii, je za nyi sztra
sen vdárec, ár je té váras bio klücs 
nyúvoga dalésnyoga imánya i bogati 
holandszki indijszki szigetov.

Gulyást, kocsist
keresünk épriH s elsejére
konvencióra.
CSENDLAKI GAZDASÁG.
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— Muraszombati községi törzs-
könyvvezetőnek Mórocz Imre főjegy
ző Csspreghy Károly áfl. elemi isko
lai tanáót terjesztette elő.

— Az értelmiségi munkanélküliek 
bejelentése. Magyarország területén 
az értelmiségi munkanélküliség meg- 
szöntetésére irányuló eredményes in
tézkedések sorában nyilvántartjuk az 
értelmiségi munkanélkülieket. Mura
szombatba is megérkeztek az értelmi
ségi munkanélküliek bejelentéséhez 
szükséges űrlapok és azok átvehetők 
a községi* pé n ztórba n.

— Az alispán véglegesen meg 
állapította a hóehakaritási útszaka
szokat a muraszombati járásban. 
A hóeftakaritási útszakaszok a mura
szombati Járás területén eddig még 
nem voltak véglegesen megállapítva, 
aminek a következtében sokszor fél
reértésre adódott alkalom az egyes 
községek között. Az alispán most ki
jelölte a hóehakaritási útszakaszokat 
és a járás főszolgabirája értesítette n 
községeket, hogy a község külterüle
tén is el kell takarítani a havat a 
csapadék lehullása után eltelt első 
24 órában egy kocsi szélességben 
100 méterenként kitérőkkel, a máso
dik 24 órában pedig két kocsi széles
ségben. A rendelet következtében re
mélhetjük. hogy a közlekedési lehe
tőségek hamarosan megjavulnak a 
járás területén.

BEVONJÁK AZ 5 PENGŐS 
BANKJEGYEKET

A Magyar Nemzeti Bank a forga
lomban lévő, T930. évi október hó 
25-iki keletettel ellátott 5 pengős 
bankjegyeket 1942 február 5-től kéz* 
dődőleg a forgalomból bevonja.

A bevonásra kitűzött idő a kormány 
hozzájárulásával 1912 augusztus 5-ig 
terjed, mely időpontig az ötpengős 
jegyeket, úgy mint eddig fizetéskép 
el kell fogadni.

Ennélfogva a Magyar Nemzeti Bank 
főintézete, fiókintézetei és kirendelt
ségei az 5 pengős bankjegyeket 
ugyancsak 1942. augusztus • >-éig íi- 
zetéskép vagy kicserélés végett elfo
gadják. Ez időpont után az. említett 
bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank 
intézetei és kirendeltségei már csak 
kicserélés végett fogadják el.

1945 augusztus 5 után a Magyar 
Nemzeti Bank az. 5 pengősöket már 
nem váltja be.
■ ••• » M U I  •

Vise 5000 nasi lüdi szamo z etoga
járása má dober zaszlűzsek zngvü- ; 

! sani na vogrszki marofáj, ka sze nyim 
; vecs nede írbelo sziepati dalecs po 
1 tühinsz.kom i tani sztrádád.

Nájvisiso cejno paprike je po- 
trdo kmetijszki miniszter. Na velko 

I sze szme odávati rózsapaprika po 
í 2.20. mocsna pa po 1 .GO P zu kg.

Nas kormány sesé leiosz v 111 
vesznie elektriko vpelati notri. Té 1 

j vesznice szó z véksega tála v Somogy.
I Tolna i Csik megyővaj.

Rešujmo nase fticse ! Ftiesi szó 
j  nam nájhasznovilejsi prijnteli zvün- 
! toga, ka nesz tüdi razvesz.eljüjejo.

Házasságunkra
A/. oly vándor, aki hosszú út végén
Fáradton vohszolva testét, célhoz ér.
Lehajol a sivatag hűsítő vizére 
Gyógyírt talál menten sóvárgó lelkére.

Ogy váriak mi is ezt a mai napot.
Melyen mostan minket Isten összeadott.
Számolgattuk csendben a múló perceket. 
Közben pedig halkan a szivünk remegett.

Gyönyörű képeket tervezgettünk szépen, 
ü . t, majd uz otthonunk lakályossabb lészen: 
Minden sarokba juttatunk valamit.
Hova nem raknánk mi egyébként semmit.

JUTÁNYOS ÁRON KI ADÓ
rádiőhíszOlth.

Muraszombat, Mikola Sándor utca 8

VudifdtHin ínból hírt idr|a, 
Hogy o bodiuooyl btroimah 

olncun cárjai
Ezen fajborok nagyban e* 

kicsinyben kaphatók

Titta János
bor nagykereskedőnél 

Kisszombaton
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— Szobocski Iüzoltoji bodo v ne

delo ob 10. vön drzsali szvoj reden 
lejtni gyülejs.

— Kerkaszabadhegyen vasárnap 
február 15-én táncmulatságot rendez 
Bohár Elek vendéglős.

Vszi jugoszlúvszki obrtni liszii 
sze morejo vömeniti na vogrszke 
iparengedélye, ár do lej sztari válni: 
szántó do márc iusi) 51-ga. Nájprle do 
kresmárszke í ostarjáske obrtne liszté 
vömcnyali, ár je t<m k iparengedelvi 
potrejbna esrse pravica za loesejnve 
alkoholni pitvin.

— Pouleg nájnovejsega /.rend - 
lüvanya kresmárje ne s/.mejo tr/siti 
sz polszkim pouvom. ár sze vdnoj ai 
dtügoj pravic i morejo odpovedati.

— V ecs  praktikantov za kalauzé,
masiriisztre, fütöse i zavéracsc 
szlüzsbo vzeméjo Vogrszk 
sz.ke Zselezniee — MÁ\ I .
poszloti na MÁV igazgatóság Búd; 
pest, Andrássy-ut 7a, gde sze min! 
za prosnyc ksenkr dobija

— Olaszországban

Tej íticsi. steri ■ ti prezimujejo, esese i Szcnu;nk igéző n s/vm/isba ionódott.
pozimi na,m *)•-•sisrsávajo dievje od i i;v Mihajtiyó/ű :i beszélte fi titkot,
vszefelé skodli \ co\ . Na pélcio színit a ; .-Vilii kőt szív <„ak egymásnak mondhat
v cdnorn leti i»oz.sk .‘b.OOG. iasztvica ] Mind.- n nutf> s/.ereimet csak erre tartogat.
pa pouclriik'i ni ilion vszefelé tnu.sesza.
V toj mctesno,j zimi, gda je szneg í F :rr>. i CS ÓN/bontón lobogott « vérünk
popolnom a vs z c  poleio. kimitr.o té I<n ütomir ikkel csali magunkban égtünk
nevolnc 1lirsc 1 i a ; js, •.••!: / napoknak mindörökre vége.

Ka s/t- kro t naj med lúdsztvom Ke; 'rruinnvs szívnek csillapodik vére.
ne sin. na 
dá VI). siet 
loursi od | 

fVcske 
kilógtam . 
si g Budai)

< ti inam 
po /

.upu.te !
Magva.

ódovo szou 
z.smaji nika ne

50 pengőjov / ;  
liskolai Szövői

íindkcttcn e napnak Sárikám 
, ss.-unk lm: Isten elmúlván 
vymasnak el n drága „Igent" 
s/, lessük egymást s a jó Istent.

Kádár Gyula.

Állat ii- 
rn ve j<

Vendvidéki Magyar Közművelődési Fguesület-i 
u e  je p ourcui'o , -Aa ja vizem »síim študentom 

Izóra*«? podporo za vcienjé
V M K l. i ; -  i . s,: mi zli. v< íetinárc i. filozofi (sze  tildi v

lejker vpišejo), arhitekti itd. 
m je pa soula za montaniszte. 

/.nvoio vpiszanva. gde sze steri 
(L ik naj zglá-zi i ari kom, sze vidi 

drűgoj

pmsmov ohr.u. a kg!:- ,.in.i:■. 'ra.

naši i medjiinu:.</' . 'turi’ -ntov. La 
szo pr vic v j-igos/.i.-ivs/.k- s >lé itodtti. 
Prosnvna s /- ' nilio tejsili i . • I. m. 
pr\ e cin pr. :a. ■ i. iv >’ < n h. i - .v r-v im 
vbila , >■ i!>• 'ra /:< L .v , !-, L: • za

/ a v a l a  tnga s/.o ■■/.<■ du/.sili m ‘di-
cinci v Becsi ali v Szegedi. ... </ti 
p,. \ Pécsi rialu s/p  s ci.it: \ Bu- 
daiii -.i sze ' -pis. a sluch-nii agi .no-

gc Ut 
Sapu

rrszkoga naznanil
Ul.

Ka s 
oszti i 

<-i h •. i si
i . ( ,. 

tl >I s, 
-.1 v ih
ti' >s i

pa tiese szvedousztva ver- 
Vogrs/.kuga országa (nem- 
igazolásé lo opravi VMKE-a 
; s/rsztojeesa komiszija v 
: dr. Pintér Miklós, dr. Lip- 

is. Peterku Rezső. Nemecz 
Csabán László.

i^olszki

— Nas követ Hartner Nándor szo 
v pondejlek prvies vzéli fao na gyü- 
lejsi nase orszacske hizse. Pri toj pri
liki szo ga vsza szobocska društva i 
prijatelj sz pozdravnimi grafejrami 
oszipalt.

— Kitünően sikerült a kereske
dői alkalmazottak táncestélye. Szom
baton este a Korona szálló termeiben 
a Muraszombati Kereskedő Alkalma
zottak Egyesülete nagyon jól sikerült 
táncestélyt rendezett. Az összejövete
len Olajos József dr. főszolgabíróval 
az élén képviseltette megát a város 
egész társadalma és kitűnő hangu
latban szórakaoott a hajnak órákig 
A táncestély jövedelmének 50%-át a 
harctéren küzdő honvédőink hozzá
tartozóinak segélyezésére, 50°/*-át pe
dig magyarnyelvű tanfolyam rende
zésére fordítja az egyesület.

— Kisszombaton február 15-én 
Sávéi János vendéglőjében disznótor 
lesz zenével.

— Zevcseni füdjé, steri szo brezi 
dela, sze po cejbm Vogrszkom or
szági vküper pfsejo. Tüdi v Szoboto 
na varaako hizso szo prišli láksi slum
pi. steri sze prt peneznrki dobijo.

— Mestervizsga. Pollák Teruska 
muraszombati varrónő sikerrel tett

mestervizsgát.

amelyen kimondottak, hogy 
azokat a gépkocsikat, amelye 
előtt készültek, lefoglalják és 
részeiket kellő átalakítás ulá

roztu a minisztertanács, hogv ; ........
dókat kizárják a szórakoztató cs lá!- 
ványossúgi üzemekből Ezentúl n 
színházak és zenekarok nem alkal
mazhatnak zsidót.

HOszönetnyilvániíás.
Ezúton mondunk hálával telt 

szívvel köszönetét mindazoknak, 
akik felejthetetlen emlékű

OLGÁNK
temetésére koszorút küldtek, 
részvétüket fejezték ki. a gyász
szertartáson resztvettek, vagy 
más utón fejezték ki együttéi- 
zésüket.

A  gyászoló

Rehn család
Csendlak.

alkál étiik és pascsite s / i pois 'kriti drle na V
1 mull országai je tu j i.i o. domá
toltak. Niksa szív?*ivn< /t lUj. ka nas
mitul-
. 1951) ország na v/piob űrije v \-'Íva )J : non
íllkal- srsé tan vzet 1 rit i sz! r ’1 ni .‘v/vo; za-
i hadi veznikov v 1)< )jíVi j.rullti avjiet< >m.
‘lhalá- Zálogává ili) sze * I 'ee.vi s< se z<ige i; st*!i.

delavci,
igrszko

.zfo

; zem lij Delo v zvünszki
povoiili dela i zaszlüzska
pa v szoldacske delavszke
)dposle.
;e neszpametno vszakse csá- 
odlásanve. ár sze iejko zsa- 

í sziamoíno szkoncsa.

ka noj delo redno ide naprej i je 
gvüsno vövideiRvc. ka lelősz vogrszki 
delavec nede mogno iti v tiéino. Do
ma je dober zaszlűzsek. stcii je Lidi 
szladkejsi i lezscjsi. /. druge sz.tráni 
pa pri nolrimenvávanyi tühinszke kli- 
rinszke valute naša narodna banka 
doszta gorplacsa. ka v orszacskum 
vortivaavi pošteno bremen /.nesze vő. 
\ sze tou bi mogli znati tiszti huj.-.z- 
kacsi. ki nase ludsztvo szkrivomá na- 
digavajo i dras/tijo, ka nat csakajo 
na konliakia.se. /a  tiijinn. gde je po 
n y it : ,  un p» c ; < » m  le n i k r n m p is  lu m gs:. 
kuk rti (lenni : ovi črkami.

Zatogavolo je nas kormány zren- 
deliivao, ka s/e vszaksi polszki 
delavec, steri sze do lő-gn már
ciusa ne bi m ogao pogoditi na 
delo, drizsen zgiásziti pri notáro- 
siji do 31. márciusa zavolo vtá- 
tanya dela, ár ga ovak strofajo i 
zapréjo.

Tü sze nyim ponudi delo. stero esi 
brezi vzroka odkloni, ga oblászí na 
priszilno delo vözrendelüje. bole tr-

Krátli giászi
Za dohanose szo v Ncmcsiji kérte 

dali vo. ka szi naj zagvüsajo tobák. 
Kiírté za dohán dobijo moški ob 18 
!<’jt i zsenszke od 28 lejt sztarejse.

Sésztszíou tinnszke decé, stere 
szo zdaj za csasza bojne na Svéd- 
szko scseli poszlaíi. je sz hajouvom 
vréd med iédom obtícsalo pri svéd- 
szki bregaj. Sztális lej mládi poutni- 
kov jr' zsaloszten. ár nv im szfaliváva 
-.siv ezs i pitna voda. Csi sze z lédo- 
iumilcami ne poszrecsi priti do vojz- 
nyenoga iiajouva. do nyim z repülő- 
gépom mogli voziti z .ívezs i vrásztvo.

Edna nemška divizija na den po
trosi . 1 til) kg kávé v zrnyi, 320 kg 
Iranka 16 q v szeleié graja. 8000 kg 
krij ja. 800 kg zmoucsaja, 16 q kol- 
bászov i szira. 640 kg cukra. 96.000 
eiguretlinov. 54.000 cigárov i 400 kg 
tobaka. I ou szo szamo vékse koli- 
csíne. Zvüntoga esese dobijo vsze- 
felé driigc recsi tüdi.

Nájvecs rádió-aparátov je v 
Svéd szkom országi, gde na vszaksi 
1000 lűdi pride 213 notrizgláseni 
rádio-aparátov.
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Zavolo máloga prosztora v zádnyoj 
numeri nasi novin szmo nej mogli 
vsze zaszlüzsnoszti našega követa

Hartner Nándoré
prineszti. záto sztála zdaj prineszémo:

V szamom zacsétki kak je pousz- 
tao polgármester, je za váras dojkü- 
po Fácános, gde je z odajov máloga 
falata pokrio cejlo sumo. Leta 1935. 
je z lásztnim aldüvanyom i nabéra- 
nyom dao napraviti koupalisese. V 
tóm leti je tüdi za 2,150.000 dinárov 
za váras dojküpo Szapáry-ov grád z 
püngradom vréd. stero sumo je z 
odajov prvejse varaske hizse i z oda
jov fundusov pokrio tak, ka je velki 
grád z cejlim parkom i z drügov ne- 
gibajoucsov vrejdnosztjov pá ksenki 
prisao v varasko lászí. Z  poszojilom 
brezi interesa je gor dao posztaviti 
delavszki dom na dvá stoka, steri 
sze z árendov v 20 lejtaj popunoma 
dojplácsa i de váras pá lasztnik té 
lejpe i moderne hizse.

Z parceleranvom i odnjo fundusov 
je váras náglo zaesno cveszti i sze 
sirili. K nyegovomi imeni je teszno 
prikapesena esese nej zgotovlena mo
derna zidina za gimnazijo, rávnotak 
zseleznicsárszka hizsa. Mura stadion, 
pörgarszka soula, kanalizácija : olep
šav anye várasa.

Kak voditeo járaskoga cesztnoga 
odbora sze je zvünrédno doszta trü- 
do za dobro sztánye cejszt i mosz- 
touv. Lezsejso zvezo z Szobotov je 
z auíobuszami zagvüsao, za zaszlü- 
zsek našim delavcom v Nemskom i 
Francuskom országi sze je po*egűvao.

Na kelko je lübo ete národ. nam ká- 
zse nvegov'o neszebicsno delo. Po
hvalo nigdár nej csakao, kak tüdi nej 
rád vido, csi szo káksekoli novine 
od nyegovoga dela hvalile. Lübo 
je szamo delo. stero ga je prineszio 
tak dalecs, da zasztoupa nas sziro- 
maski národ v Vogrszkom parlamenti.

Legjobb

rumot, likőrt,
kisüstőn főtt p á I i n k á t

GAUGEL KAROLY-.,i
SZOMBATHELY

Faludi Ferenc utca 30.

Minden magyar törvényben megadott joga, 
sőt kötelessége, hogy ingyenesen megvizsgál

tassa magát, nem fenyegeti-e tüdővész
17.000 ember pusztul el évente tuberkulózisban Magyarországon

Rövidesen ismét 
kapható lesz rizsa

A magyar-olasz árucsere egyez
ményben Magyarország részére lekö
tött rizsmennyiség első részlete meg
érkezett. A közellátási miniszter ren
deleté alapján ezt már szétosztották 
a kereskedők között, úgyhogy a fo
gyasztók rövidesen hozzájuthatnak az 
uj termésű olasz rizshez. A  közellá
tási miniszter a ázsmennyiség ará
nyos és igazságos elosztásának biz
tosítására úgy intézkedett, hogy a ke
reskedők havonkint és személyenkint 
legfeljebb 20 dekagram rizsi szolgál
tathatnak ki vásárlási könyvbe való 
bejegyzéssel. A rendelet szerint csak 
hatóságilag kijelölt cukornagykereske
dők részesülhetnek közvetlen rizski- 
utalásban. Ezek juttatják el a cukor
kiskereskedőkön keresztül a rizst a 
fogyasztóközönséghez. A fogyasztók 
egész rizsszükségleiükei annál a ke
reskedőnél szerezhetik be, akinél a 
cukrot vásárolják. A közellátási kor
mányzatnak az az elve, hogy az 
egyenlő elbánás és az igazságosság 
érvényesüljön a rizskiosztásban.

A legkegyetlenebb népbetegségek 
egyike a tuberkulózis, a gümőkór 
immár elnevezhető "magar beteség '- 
nek is. Ennek a halálnak a kaszája 
olyan rendet vág évről-évre a magy ar 
nép soraiban, hogy amikor a szám
adatok szörnyű oszlopaiból kivicso
rog ránk sötét szemüregeivel a halál
fej. meg kell borzadnunk.

Tudja meg a magyar társadalom, 
hogy a nap minden órájában kétszer 
húzzák meg a gümőkórban elhaltak
nak a lélekharangot. Vagyis: minden 
fél órára esik egy tuberkulózis halá
lozás. Van-e a háborús tehnikának 
ily tömegesen pusztító eszköze ? A 
betegség kórokozója a Coch bacillus. 
Az élő, emberi szervezet legveszedel
mesebb, alattomos ellensége, minden 
légzésnél ott leselkedik ránk, hogy a 
tüdő finom sejtjeibe behatolva, mint 
kényelmes melegágyban megindítsa 
romboló terjeszkedését, bátgyadt. le- 
vertté tegye az egész szervezetet, 
szaporítván a munkát vállalni nem 
tudók sokaságát és végül azoknak a 
fakereszteknek a légióját, amelyekből 

, a magyar föld temetőibe évente tizen
hétezret szúrunk le. 

i Ez azt jelenti, hogy a tuberkulózis 
j gödrébe évente egy-egy mezőváros 
lakosságát kell elhantolnunk. Ha egy 
emberré lehetne leegyszerűsíteni a 
nemzetet, vállon kellene ragadni és 
Isten igazában megrázni, hogy ébred
jen tudatára ennek a szörnyű vesze
delemnek és nyomban, percnyi gon
dolkodás nélkül kezdje meg véde- 

) kezését.
j Mert tévedés az, kogy nincs me
nekvés a tuberkulózis pusztításai 
ellen. A magyar orvostudomány cso
dákat müveit ezen a téren, mert a 
tüdőbajt teljes sikerrel gyógyítják 
immár. De a veszedelem mégis fenn
áll. mert az emberek túlnyomó része 
nem veszi igénybe az állam által 
nyújtott segítséget.

ÉLETBELÉPETT A 
„TUBERKULÓZIS TÖRVÉNY**
Az elmúlt esztendőben életbe lépett 

a „tuberkulózis törvény", amely kö
telezővé teszi a baj megelőzését. Ha 
ezt elértük, ez a szörnyű betegség

sem veszedelem többé. Fel kell vilá
gosítanunk a nemzet minden egyes 
tagját arról, hogy

mindenkinek jogában áll, de 
többet m ondunk: kötelessége
magát orvosilag megvizsgáltat
ni. Ezt a vizsgálatot az állam 
által létesített egészségügyi szer
vek teljesen ingyenesen, minden 
ellenszolgáltatás nélkül végzik.

Az ellenőrző vizsgálat kiterjedt a 
társadalom legszélesebb körére s ezen 
elsősorban azoknak kell átesniök. 
akik az emberek tömegét szolgálva, 
élelmiszerekkel foglalkoznak, ember- 
csoportokkal érintkeznek, de fokozot
tan kell védelmeznünk a jövő gene
rációját. a gyermekeket a fertőzéstől.

A „tuberkulózis törvény" azonban 
csak akkor válik élő valósággá, ha 
az egyének élnek a törvény által biz
tosított jogokkal s kötelességüknek 
tartják, hogy magukat orvosilag meg
vizsgáltassák.

FEBRUÁR 15. és 22. KÖZÖTT 
ORSZÁGOS „TUBERKULÓZIS 

HETET** RENDEZNEK
A tuberkulózis elleni védekezés, 

mint régi kivánalom, nem ismeretlen 
a magyar társadalom előtt. Intézmé
nyeink és orvosaink máris szép sikert 
tudnak felmutatni. Abban a nagy 
gyászban, amit a tuberkolótikus halál
esetek felidéznek, máris vigasztaló 
eredményekkel találkozunk. A statisz
tika adatai ugyanis azt igazolják, hogy 
csökkentettük ennek a nagy vesze
delemnek a terjedését. De amig az 
ország népéből évente 17.000 ember 
pusztul el olyan betegségben, amelyet 
gyógyítani tudunk és a baj megelőzé
sével kiküszöbölhetünk, nem lehet 
nyugodt a lelkiismeretünk.

Február 15. és 22-ike között ren
dezi a Tuberkulózis elleni Országos 
Szövetség a „Tuberkulózis Hetet". 
Okuljon mindenki abból, amit ez a 
hét tanítani fog, mert ez az okulás 
nemcsak egyénileg hasznos, de kiha
tással lesz családok, népcsoportok, 
foglalkozási ágak s egyben az egész 
nemzet jövő boldogulására is.

Fel hát a harcra ez alattomos, ma
gyarirtó, nagy ellenséggel szemben.

A iappánok eddigi hadizsákmánya 
igen Jelentős nagyságú

Tokióból jelentik : A japán főhadi
szállás összefoglaló kimutatása ismer
teti a hadseregnek a háború kezde
tétől íebruár 6-ig elért sikereit. E 
szerint a japán zsákmány 224 tank, 
illetve páncélkocsi, 588 löveg, 1492 
géppuska, kerekszámba százezer 
puska, 3756 teherkocsi, 1037 vasúti 
kocsi. Lelőttek vagy a földön elpusztí
tottak 914 ellenséges repülőgépet. El
süllyesztettek, illetve megrongáltak 
95 ellenséges hadihajót és kereske
delmi hajót. Ezenkívül 22.970 foglyot 
ejtettek. A japánok vesztesége 3882 
ember, de ebben a számban maláji 
veszteségek még nem szerepelnek. A 
japánok vesztesége ezen kívül 153 
repülőgép és 10 szállitóhajó. Továbbá 
16 szállitóhajó megrongálódott. Ezek 
közül hatot azonban már ismét üzem
behelyeztek.

Tokióból jelentik : A haditengeré
szetügyi minisztérium repülésügyi 
osztályának főnöke a következőket 
mondotta : Azok a rendkívül nagy

K ö z p o n t i  H o z i
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február 14-én, szombaton este 6 és ‘/*9 órakor 
és 15-én, vasárnap ‘/«4. 6 és ‘/»9 órakor

Nagy filmünk 1
„Havasi napsütés**

Tolnay Klári, Turay Ida, Csortos Gy.

lebruár 18-án, szerdán 6 és */«9 ó. 
19-én, csütörtökön 6 és l/*9 <J.

„Lángoló határok**
Vadnyugati történet Buflaló Bili 

hőskorából.

sikerek, amelyeket a japán haditen
gerészet légi ereje ért el huszeszten- 
dős kemény tapasztalat gyümölcsei. 
Épp úgy, mint a Malaja magasságá
ban vivott csatában, a jávai ütközet
ben is korban fiatal repülők vettek 
részt, akik legalább azonban hatéves 
kiképzésben részesültek.

Irit Borneo fiiiram elesett
Tokióból jelentik: Japán csapatok 

Brit Borneo keleti partvidékén elfoglal
ták Brit-Borneo fővárosát. Lahat Datot.

ALFA separatorok —  - = = 
ALFA fülleaztök 

Szecskavágok 
Ekefejek

raktárról gyári árban szállíthatók

R U K Z l lH I .s
MURASZOMAT.

Tudja«« ö n . . .  f
. . . hogy az európai ember átla

gos magassága az utóbbi évtizedek
ben erősen megnövekedett és tovább
ra is növekedőben van ? Mig például 
Hollandiában a 170 centiméternél ma
gasabbak arányszáma 1865-ben csak 
24.6 százalék volt, ez a szám 1926-ig 
57.0-re, 1936-ig pedig 67-re emelkedett.

. . . hogy az iszapos altalaj miatt 
a holland tengerparti városokban cö
löpökből álló alapzatra építik a há
zakat? Ezek a cölöpök néha tekin
télyes hosszúságúak. Az amszterdami 
építkezéseknél általában 17 méteres 
cölöpök vannak használatban, de 
vannak helyek, ahol ezek a cölöpök 
a 27 métert is meghaladják. A hábo
rú okozta fahiány következteben újab
ban vasbetoncölöpöket alkalmaznak.

. . . hogy a háziállatok agya és 
agytekervényei vadon élő fajroko
naikéhoz képest visszafejlődést mu
tatnak? Az értelmesebb háziállatok
nál, mint például a kutyánál, ez a 
visszafejlődés azonban csak az érzé
kek agyközpontjaira szorítkozik mig 
a magasabb lelki funkciók központ
jai gazdagabb tagozódásra tettek szert.

. . . hogy Nyugat-Afrika éghajlata 
a fehér ember számára az utolsó 
harminc év alatt rendkívül megjavult? 
Mig azelőtt Sierra Leone, az Arany
part és a Niger s Gamba folyók vi
déke teljes joggal viselte a „fehér 
ember sírja** nevet, 1935-ben ezen a 
vidéken már csak 2 fehér ember halt 
meg trópusi betegségben.

. . . hogy a bőr színe és a külön- 
fertőzésekre valóféle

között szoros összefüggés áll fent ? . 
sötétbőrű fajok például a maláriával 
szemben sokkal nagyobb ellenállóerőt 
mutatnak fel, sőt igen valószínű, hogy 
a trópusi vidékek emberének fekete 
bőrszínét éppen a malária tenyésztet
te ki. Ezzel szemben Lenz berlini 
professzor szerint az észak-európai 
fehér faj jórészt a tuberkulózis-bacil- 
lusnak köszönheti a kialakulását. A 
tuberkulózisbacillusnak ugyanis a fény 
halálos ellensége és ezért a több lényt 
átengedő, azaz a vékony fehér bőr a 
tuberkulózissal szemben nagyobb el
lenállóerőt biztosit.

. . . hogy Kolumbusz nem volt ba
bonás ember? Amerika felfedezője 
1492 augusztus 3-án, pénteken indult 
neki a vakmerő útnak és október 12- 
én. ugyancsak pénteken szállt Ame
rikában partra.

. . . hogy a krokodilkönnyek a me
sék világába tartoznak? A  krokodil
nem tud simi.

. . . hogy a világ legrégibb kenye
rét a berlini egyiptomi múzeumban 
őrzik? A  kenyér korát melyet egy 
fáraó feleségének sirkamrájában fai« 
láttak, 4—500 évre becsülik.

. . . hogy a  régi rómaiak élesztő 
helyett köles-kovászt használtak? A  
kovászt úgy állították elő, hogy a 
kölestésztát egy éven át sörben er« 
jesztették.
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K Ö Z G A Z D A S Á G
Siessenek magyar földön munkát vállalni 

a vend gazdasági munkások!
k * n  as Idéa makataak a küllőidre d o lg om ! 
a magyar aMS0«as«las*0l műnk Ások

A Muravidék visszatérése óta a I fegyvert fog majd a nyáron kusza 
magyar kormányzat mindent elkövet, helyett. Ez pedig szükségessé tesz,. 
ho«v a vend mezőgazdasági munka- hogy valamennyi itthonmaradt muri
soknak magyar földön adjon kenyeret. kás kart itthon is tartsunk es a ma- 
Már az elmúlt esztendőben is számos gyár kenyér termelesenek szolga,ataba 
vend mezőgazdasági munkást szer- í állítsunk. Ez nem csak a magyar nem- 
ződtettek magyar uradalmakba, ezi- zet, hanem szövetségesei érdeke is. 
dén pedig valamennyi nyári munkás- . . . . .  . . .
nak helyet biztosítanak magyar lóidon. Ulti Í1E1 lü l í l  lÖOtJfD Sültlt fflUHftat.

Szükséges, hogy a mezőgazdasági i niunhflfllÖBPSa ÜerÖIhEt 
hatóságok erre vonatkozó igyekezete i , . ,
teljes eredményű legyen mind a vend Azt. hogy a magv..r

TEL.
39.

GABONA TISZTÍTÓ TRIÖRÖK jelenleg kaphatók! 
TRIERJE ZA PUCANYE ZRNYA sze zdaj dobijo!

STiVÁN  ERNŐ. MURASZOMBAT.
SRO? GOLYÓS CSAPÁGYAK minden nagyságban raktáron 
SRO KRUGL1CSN1 LEZSÁJI vsze velikouszti.

MALOM BERENDEZÉSEK. — MLINSZKE POTREJBSCSINE

Hafhír Scbrsirz mezőgazdasági gépsi, csiplő i i  l » z i ! ő  |ipeli
üsffiír íCímbímíI sulfil ul̂ uicdilszrta, aUíllfitcs, ausls! 11 kiitfi ifi

munkások, mind a magyar állum ér
dekében. A vend munkásnak szük
sége van a téli megélhetéshez a ma
gyar gabonára, a magyar gazdasá
goknak pedig szükségük van a ven
dek dolgos kezére.

Ezért káros az a propaganda, amely 
a vend munkások körében megindult 
és azt célozza, hogy a munkások ne 
vállaljanak egyelőre magyar földön 
munkát, hanem várjanak mig külföld
re szerződhetnek el.

A külföldi szerződtetés azonban 
még igen távoli dolog  bár
mily biztatóak legyenek is a vend 
munkásság körében terjesztett 
hírek — mert nem biztos, liogy 
magyar munkás az idén egyál
talán kimehet-e külföldre d o l
gozni.

Nem titok ugyanis, hogy a magyar 
nemzet nagy' szövetségesei oldalán a 
tavasszal nagy erővel veszi ki a ré
szét a szovjet elleni küzdelemből és 
nagyon sok magyar munkás keze

milyen súlyt fektet ói mezogazdasagi 
munkásság időben történő munkavál
lalására. bizonyítja az a guzdusagi 
rendelet, amit u koimany legutóbb 
adott ki.

repelni a takarmányozási nehézségek 
ellenére. így az idei kiállítás ismét 
bizonysága lesz annak, hogy a terv
szerűen folytatott tenyésztő munka
evro!-- vre szép es io eredmények 
elérései teszi lehetővé, amire méltán 
bőszki k lehetnek nemcsak e munka 
részesei, hanem az cg'.' s / ország is.

A vásárolni ki várai gazda! is '.gén 
elénl.en érdeklődnek mar. s .o ' ; tu
dakozódnak o rerde/.őse; ne! a diáki

nál megtekinthetik a bakancs-mintát
és további felvilágosítást is kérhetnek. 
A Kamara címe : Szombathely, Ká
rok kir. u. 1.

A rendelet szerint minden mező- tus vár!mtéi anyag
gazdasági munkás, a! 
m e zőgazda sá gi mi i n k 
zödik, elzárás bünteti 
köteles a/, illet' -kés 
munkásközvetitó lm : 
elöljáróságnál leglu- •<

sí március 15-ig 
ara le nem szer- Füíalpu fcüfeaiicí

mozógn/daság. dastifli iüüíih
tálnál, vug\is a/.
,bb március ál- A Hang nettó

ig jelentkezni. A rnuni, ko/.\ elitéi In- bal.nnesot borsot
vatal a munkásszűk-ii",'létnek megle- inunk isséig rendel
lelően munkaalkalma kai jelöl k; s/.<:- ; ki itP< s< *k •: i/. li
rnukra és ha ezt alámos ok nélkül engedély é\ el keszi
nem tagadjak el. aki.or a t/AM- kozel leli vés t ma
tási hatóság hon\edc Imi munkakote- 1 • s n' s/r:n:>nntió
lezettkenl gazé,isim mm.kok vegz.- ko/oltek. og>. tlo;

' sere kirendelheti. Súly (.síitik, esetekben le.s ho-zm.Kolosa
elrendelhető az is h<>gv a munkává!- oopt . Lói ftó-ni (’
látástól vimakinlok, i knt'.r ' [>' ■ 1 1 : k •- , 1 -I,.u lohl.e
táborokba utalják.

1 lelvtelen mm'-.l irt
kavállalás halogató \ Á Ifvs 1 • * i ■
moru eredményre is Y(*/.«* "<•> »:«'■> «: h« ti kc.s/ilil

Az idei borok nagyrésze javítás
ra szorul. A meleg kevés volt ahhoz,
hogy a szőlő cukortartalma megfele
lően kifejlődjék. Szakértők a borpár
lattal való javítást ajánlják, ehhez 
azonban az illetékes szőlészeti és 
borászati felügyelőségek engedélyét 
kel! kérni.

etékes hatóságok 
ltok. azokon a ni ár

Rádiós gazdasági előadássorozat 
1942. évi február havi müsorterve-
zete. 15-én. vasárnap 15 órakor a.) 
Szarui István m. kir. kíséri, igazgató 
, A magyar fűszerpaprika termesztése 
és feldolgozása", b.) Sperláph Elemér 
kamarai főtitkár .. íakarmánvönellátás 
a gazdasági üzemekben."

19-én. csütörtök 17 órakor Bagola 
István m. kir. gazd. felügyelő ..Hibák 
a burgvnva termesztésénél.

22-ép vasárnap la órakor: !dő- 
sZ"ri' gazdasági tanácsadás.

2ó-án. csütörtök 17 urakor v. dr. 
Bit! a .. Miklós m. kir. gazd. főtaná
csa.-,. g;.zd. akad. r. tanár „Takar
nom  termesztés a jövő gazdasági 
tervek sz< ! int."
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A március 21-én megny íló orszá
gos mezőgazdasági kiállítás tenyész
állatcsoportjába a bejelentési határ
időig az utolsó évekhez hasonló nagy 
számban jelentetlek be tenyészálla
tokat. Előrelátható, hogy a jóminósé- 
gü tenyészállatok iránt a visszacsa
tolt területekkel megnövekedett szük
séglet miatt még n szokottnál is na
gyobb lesz a kereslet. Az előzetes 
szigorú és szakszerű minőségi ellen
őrzés következtében csupán oE un 
nagyobb tenyészértékü állatokat hoz
nak fel a kiállításra, amelyekre a ha
zai állattenyésztés továbbfejleszti sí 
ben nagy szerep vár. Az utóbbi evek
ben már nemcsak a tenyészetük cél
tudatos fejlesztésére törekvő magán- 
tenyésztők vásárolnak szívesen a bu
dapesti kiállításon eladásra kerülő 
kiváló tenyészállatanyagból, hanem 
a köztenyésztés számára is állandóan 
fokozódó számban itt szerzik be a 
szükséges apaállatokat. Így a múlt 
esztendőben a köztenyésztés részére 
történt vásárlások már az egész fór- levo minősítés 
galomnak több mint kétharmadára j monyéból mar 
rúgtak. A kistenyésztők már mind- meg. hogy az ic 
jobban rájönnek arra, hogy a budu- jó minőségű tény* szálkátok fognak sy

[ J Á L Ó S Z O B U i  B Ú T O R ,
r l : eíadó.
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Vitéz nagybányai Horthy Istvánt
választotta közfelkiáltással kormányzöhelyetessé az országgyűlés
A kormányzóhelyettes esküt tett a Kormányzó Ur és az országgyűlés előtt

után hosszabb külföldi tanulmányútra
indult. Ennek során

beutazta úgyszólván egész 
Európát, majd áthajózott Ame
rikába. ahol Detroitban a hires 
Ford-féle gépkocsi gyárban 
dolgozott hosszabb ideig.

Budapestről jelentik: A  képviselő
ház hétfői ülésén S z i n y e i  M e r s e  
Jenő alelnök bemutatta a Háznak a 
miniszterelnök kéziratát, amelyben 
tudatta, hogy a kormányzóhelyettesről 
szülő törvény kihirdetése az országos 
törvénytárban megtörtént. Ezután be
jelentette, hogy a miniszterelnök át
iratot intézett hozzá. A miniszterelnök 
átirata igv sz ó l: Magyarország főmél- 
tóságu Kormányzója folyó hó 15-én 
legfelsőbb kéziratot intézett hozzám, 
amelynek szövege a következő: Eb
ben az esztendőben töltöm be 74. 
évemet és a közeli napokban immár 
22 éve annak, hogy a nemzet bizal
ma az ország élére állított. Bár szel
lemi és testi erőm birtokában érzem 
még magamat, az évek múlása mé
gis csak érezhetővé teszi számomra 
annak a felelősségteljes munkának 
súlyát, amely államfői tisztségemből 
kifolyólag több mint két évtizede val
lóimra nehezedik. A kormányzóhelyet- 
tesről szóló törvény kihirdettetvén 
annak az óhajomnak adok kifejezést, 
hogy az országgyűlés kormányzóhe- 
Ivellesi válasszon.

mányzóhelyettes választásán megje
lentek a hercegprímás, a kormány ösz- 
szes tagjai, a vendégek között pedig 
a magas rangu katonatisztek.

Gróf Széchenyi Bertalan, a felsőház 
elnöke nyitotta meg a két ház közös 
ülését. Üdvözölte a megjelenteket, 
majd hivatkozott a kormányzóhelyet

tes választásáról megszavazott tör
vényjavaslat előírásaira. Bejelentette, 
hogy a felsőház 20.4 és a képviselő
ház 280 tagja jelent meg a kormányzó- 
helyettest választó ülésen, igy a kor
mányzóhelyettes választására sor ke
rülhet.

Ezután bejelentette, hogy a Korm ányzó Ur nem kívánt 
élni ajánlási jogával, hogy igy a nemzet egyetem ét képviselő 
országgyűlés választása által n nemzet akarata szabadon 
megnyilvánulhassák. A kormányzóhelyettes m éltóságára az 
országgyűlés jelöltje vitéz nagybányai Horthy István!

A felsőház elnökének szavait most szűnni nem akaró éljen
zés szakította meg és az országgyűlés vitéz nagybányai 
H o r t h y  I s t v á n t  közfelkiáltássá! korm ányzöhelyetessé 
választotta.

Gróf Széchenyi Bertalan további 
szavai során bejelentette, hogy csak 
akkor lehet a kormányzóhelyettest 
közfelkiáltással megválasztottnak te
kinteni, ha a megjeleni törvényhozók
nak legalább egy ötödé nem kéri a 
szavazás elrendelését.

Szavazás elrendelését a törvény
hozók közül senki sem kérte, igy 
Bárdossy László miniszterelnök a j 
kormány zóhely elles megválasztásáról | 
szóló okmányt azonnal a Kormány- I 
zó Úrhoz vitte, hogy annak megerő- i 
sitését kieszközölje.

Esküt tesz a kormányzóhelyetes
A törvény által részem re biz
tosított ajánlási joggal nem kí
vánok élni.

Azt akarom, hogy a nemzet egyetemét 
képviselő országgyűlés óhaja szaba
don nyilvánuljon meg az arra alkal
mas személy kiválasztásánál. Felké
rem az ebben az irányban szükséges 
és további lépések megtételére. — 
Horthy s, k.. Bárdossy s. k.

A miniszterelnök átiratának továb
bi részében kéri. hogy a legfelsőbb 
ké ziratban foglaltakat u miniszterelnök 
h< zza a képviselőhöz tudomására és 
a kormány zóhelyettesről szóló 1942. 
évi II. törvénycikkben foglalt intézke
déseket a felsőhöz elnökével egyet
értésben tegye meg. A Ház az átirat
ban foglaltakat tudomáséul vette és

a korm ányzóhelyettes válasz
tása céljából tartandó együttes 
ülést a felsőhöz elnökével 
egyetértésben február 19-én, 
csütörtökön délelőtt 1! órára 
az országgyűlés kupolaterm é
be hívták össze.

Budapestről jelentik: Csütörtökön 
délelőtt 11 órakor az országhóz Ku
polatermében a két ház közös ülésén 
a Kormányzó Ur kívánságára kor
mányzóhelyettest választottak. A ku
polaterem feldiszitésénél a háborús 
állapotra való tekintettel kerültek min
it ti pompát, a törvényhozók sem je
lentek meg színes díszmagyarban, 
hanem kivétel nélkül fekete zsinóros 
magyar ruhában vettek részt a törté
nelmi jelentőségű esem ényen. A kor-

A miniszterelnök távozásakor az 
országgyűlés elnöke az ülést felfüg
gesztette és a törvényhozók beszélge
tés közben várták a miniszterelnök 
visszatérését.

Az országgyűlés rövid idő múlva 
kezdődő folytatásán megjeleni nagy
bányai vitéz Horthy Miklós Magyar- 
ország Kormányzója és vitéz nagy
bányai Horthy István megválasztott

! korm ányzóhelyettes repülőtiszti disz- 
egyenruháhan. Az országgyűlés elnö
ke bejelentette, hogy a Kormányzó 

j Ur megerősítette a választást és vitéz 
Horthy István elmondotta a kor- 

■ mányzóhelyettesi esküt vitéz Miskolczi 
Hugó képviselőházi jegyző által fel- 

' olvasott törvényes szöveg után. Az 
eskü igy hangzott :

Én, Magyarország megválasztott korményzóhelyettese, 
esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarországhoz, Magyaror
szág Kormányzójához hü leszek, az ország törvényeit, régi, 
jó és helybenhagyott szokásait megtartom és másokkal is 
megtartatom. Függetlenségét és területét megvédem. Kor
mányzóhelyettesi tisztemet az alkotmány értelmében az or
szággyűléssel és Kormányzóval egyetértésben a felelős 
minisztérium által gyakorlom és mindent megteszek, amit 
az ország javára és dicsőségére igazságosan megtehetek. 
Isten engem úgy segéljen!

Az eskü után az országgyűlés Végül Bárdossy László miniszterel- 
hosszasan éljenezte a kormányzó- nők terjesztette be a kormányzóhe- 
hélyettest, majd Tusnádi Nagy András lyettes megválasztásáról szóló tör- 
a képviselőhöz elnöke vényjavaslatot, amit általánosságban

az Isten áldását kérte az or- és részleteiben is vita és hozzászólás 
szaggyülés nevében a kor- nélkül elfogadott a két ház együttes 
m ányzóhelyettesre. > ülése.

Vitás Horthy. István életrajsa
Vitéz nagybányai Horthy István | gépészmérnöki szakosztályán folytatta 

államtitkár, a Államvasutak elnök- tanulmányait és itt szerzett gépész
igazgatója. Főméltóságu Kormányzó ; mérnöki oklevelet. Mérnöki pályáját 
Urunk és a Főméltóságu Asszony, a csepeli Weiss Manfred-gyárban 
jószáshelyi Purgly Magdolna időseb- kezdte, az ország legnagyobb gyár- 
bik fia. Született: Póla, 1904. A kö- ipari válloiatának több osztályban 
zépiskolai érettségi után a Müegy. szerzett alapos gyakorlati ismeretek

ahol főképpen a legmodernebb autó 
és vasúti kocsi gyártását tanulmá
nyozta, de egyéb gépipari téren is 
gazdag tapasztalatokat szerzett. Haza
térése után a Magyar Áll. Vas- és 
Gépgyár szolgálatába lépett. Előbb 
főmérnöki, majd min. tanácsosi cím
mel h. vezérigazgatói minőségben 
vette ki részét a vállalat fejlesztésé
ben és felvirágoztatásában. A gyár 
konstrukciós munkálatain kívül vezette 
a kereskedelmi részt is és a MÁVAG 
képviseletében gyakran járt külföldön, 
hogy a gyár kitűnő gyártmányának 
piacokat szerezzen. Különösen emlé
kezetes az a sportrepülőgépen meg
tett Bombay-i útja, amely hozzáértő 
körökben világszerte feltűnést és elis
merést keltett. Markotai Wels Jenő 
vezérigazgató nyugalombavonulása 
után a MÁVAG vezérigazgatójává 
nevezték ki, de ebben az állásban 
már csak néhány hónapot töltött, 
mert a kormány előterjesztésére, Lé- 
ner Kornél utódjaként, a Kormányzó 
a Magy. Kir. Államvasutak elnökévé 
nevezte ki. Már fiatal korában kitűnt 
töb sportágban és mint motorkerékpár- 
versenyző számos dijat nyert. Egyike 
volt a legelső magyar sportrepülők
nek és a Szombathelyen, valamint 
Szegeden elvégzett pilótatanulmányok 
után világviszonylatban is számottevő, 
bravúros sportrepüléseket hajtott vég
re. 1940 tavaszán feleségül vette gróf 
Édelsheim — Gyulai Lipót leányát, 
Ilonkát és mint vérbeli repüld kis 
.sportgépen utazott nászutjára. Nagy
bátyja, id. Horthy István lovassági 
tábornok halála után a jeles lovas
generális bácsmegyei birtokát örökölte 
és azon is gazdálkodik.

6 uj képviselőt hívtak 
be Erdélyből

Budapestről jelentik: Bárdossy
László miniszterelnök indítványt ter
jesztett be a visszacsatolt keleti or
szágrészek képviselői létszámának 
meghívás utján történő további ki
egészítéséről. Bárdossy a következő 
képviselők meghívását kéri: Csipák 
Lajos kanonok Csíkszeredái, Gaál 
Alajos dr. orvos gyergyószentmiklósi, 
Nyirő József iró kolosvári, Szilágyi 
Ferenc iparos dési, Szűcs Kálmán 
iparos szatmárnémeti és Venczel An
tal bőrgyári munkás, kolosvári lako
sok behívását.


