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Vendek 
Magyarországon

22 esztendő elenyészően rövid a 
nemzet életében, de sorsdöntőén hosz- 
szu idő az egyén számára. A jugosz
láv megszállás 22 esztendeje nem 
szakíthatta el a magyar-vend és a 
magyar népet ezer év óta önmaguk
tol szövődő összefűző szálakat, de az 
egyéneket sorsformálón hosszú időre 
kiszakította a magyar életből.

Értjük azt. hogy a felszabadulás 
öröméhez sokaknál megdöbbenés já
rult : vájjon meg tudja e teremteni 
magának az uj helyzetben legalább 
ugyanazokat az életfeltételeket, mint 
amilyenek között az örök időkre szét- 
umlott Jugoszláviában élt ? A kényel
mesek lelkében talán titkolt sajnálko
zás ébredt, a megtévesztettek talán 
jövőjük alakulásától féltek a magyar 
államban.

A felszabadulás óta eltelt hónapok 
azonban világosan megmutatták, hogy 
aggodalomra senkinek sem volt oka. 
A háborús erőfeszítésektől görnyedő 
magyar államnak volt ereje ahhoz, 
nogy áldozatokat is vállaljon a fel
szabadult Muravidékért és a magyar 
megbocsátás csodálatos nagylelkűsé
ge még azok bűneit is feledésbe en
gedte merülni, akiknek méltán lett 
volna okuk félni a felszabadítást kö
vető magyar megtorlástól . . .

A vend ember ne féltse a jövőjét 
Magyarországon! Nem csak azért, 
mert — mint már sokszor hangoztat
tuk — a vendet vendül beszélő ma
gyarnak ismertük meg és magyar 
emberként bánunk vele, hanem azért 
sem, mert ebben az országban soha
sem nézték azt, hogy kinek mi az 
anyanyelve, aki becsületes, jószán- 
déku magyar embernek bizonyult és 
megvolt a tehetetsége, mindenkor sza
badon érvényesülhetett.

Nem kell ezt hosszan bizonyíta
nunk. Mindenki maga is meggyőződ
het róla. Nézzen csak körül bárhol 
az országban, hány és hány vend 
származású embert lát magas vezető 
helyeken ! Hány és hány vend ipa
ros szerzett megbecsülést és vagyont 
szinmagyar vidéken I Hány és hány 
vend anyanyelvű magyar él boldogan 
magyar nemzettársai között. Es ha 
ez ezer éven át igy történhetett, igy 
fog történni az eljövendő évezred
ben is.

Ha erre bizonyítékot keresünk, nem 
kell messzire mennünk. Gondoljunk 
csak a vend anyanyelvű középisko
lások között kiosztott nagyösszegü 
államsegélyekre. A magyar állam nem 
csak szabadon engedi értelmiségi pá
lyákon érvényesülni a vend ifjúságot, 
hanem a szegényeket támogatással 
<s hozzásegíti. Ehhez nem kell meg
jegyzést fűznünk, ez önmagáért beszél.

Ébredjen hát mindenki tudtára, hogy 
a vendség számára Magyarország az 
egyedüli állam, ahol megtalálhatja 
jnéltó helyét és kövesse szivvel-lélek- 

I ’el magyarrá vált elődeinek az útját. 
hsak igy teremtheti meg saját maga 
számára a boldog jövőt és a szülő
földje számára a szabad fejlődés le
hetőségét I

Egyhangúlag választotta meg Vas vármegye 
felsőházi követének Mikola Sándort
Az uj vend-magyar felsőházi tagot választás utáni beszédekor melegen ünnepelték 
„A vend népnek a nyelve a mi nyelvünk is, a magyarságnak is a tulajdona"

39 muraszombati járási bizottsági tag vett
Vas vármegye törvényhatósági bi

zottsága szerdán rendkívüli közgyűlés 
keretében választotta meg Vas vár
megye uj felsőházi tagjait.

Választásra nem került sor, csak 
szavazásra. A vármegye közéleti ve
zető embereinek minapi jelölő érte
kezlete olyan közmegnyugvásra és 
közmegelégedésre választotta ki azok
nak a személyét, — akikre a vár
megye felsőházi képviseletét rá kíván
ta bízni, hogy még csak a gondolata 
sem merült fel ellenlistának.

Vitéz Szűcs István főispán nyitotta 
meg a közgyűlést. Horváth Kálmán 
dr. alispán kijelölte a szavazatszedő 
küldöttségeket, amelyekben Mura
szombatból dr. Pintér Miklós kapott 
helyet. A választás 2 teremben folyt 
le. A kisteremben a muraszombati, 
szentgotthárdi, körmendi és vasvári 
járások képviselői szavaztak, össze
sen 65 bizottsági tag.

Közülük 39 a muraszombati já
rásból való volt !
A választások lezajlása után a fő

ispán hirdette ki az eredményt :
Egyhangúan megválasztották Mi
kola Sándort és Bezerédj Istvánt, 

póttagok leitek Szentlászlói Vargha 
Gábor dr., Bezerédj Dénes és Szendy 
László dr. A megválasztottakat vitéz 
dr. Szűcs István főispán köszöntötte 
melegen, majd köszönő beszédek 
következtek, amelyek során

Mikola Sándor
többek közölt a következőket mon
dotta :

— Méltóságos Főispán Ur! Tekin
tetes Vármegye!

— Hálás szívvel mondok köszöne
tét azért az igen magas rendű meg
tiszteltetésért, amelyhez hasonlóban 
tanárember ritkán részesül.

Tudom, hogy ez nem a szemé
lyemnek szól, hanem a vármegye 
kebelébe újból visszakerült vend 
népnek.
— Méltóztassék talán megengedni, 

hogy néhány szót szóljak ennek a 
népnek helyzetről, mert meggyőződé
sem, hogy az ilyen kis népek gon
dolatvilágát nagyon kevéssé ismerik 
általánosan.

— Méltóztassék csak áttekinteni 
Európát, végig találunk mindenféle 
kis népeket, amelyek kétnyelvüek. 
Tirolban a ladinok ladin nyelvüket 
megtartották, de németül is beszélnek 
régi idők óta. Vagy Svájcban a reto- 
románok — százezren vannak — 
anyanyelvűket megtartották, de egy 
másik nyelvet, a németet, az olaszt, 
vagy a franciát is beszélik. Vagy itt 
vannak maguk a szlovének, az oszt
rák-szlovének. 1,200.000 a lélekszá
múk. Ezek alá voltak a mi vendjeink 

is rendelve. Majdnem kivétel nélkül 
németül is beszélnek. Kulturigényei- 
ket, gazdasági igényeiket német nyel
ven elégítik ki.

— A vend nép is kétnyelvű nép 
volt régi idők óta. Bántornyán, Tót
lakon és Mártonhelyen lévő XIV. 
századból származó templomaink s 
azokban a freskók, falfestmények mu
tatják, hogy abban

a régi korban ezek az emberek 
jómódban éltek és kultúrájuk volt, 
de ez a kultúra magyar volt.

Magyar szenteknek a képei vannak 
ott. Szent László királyunknak életé
ből 12 kép van ott. Sehol az ország
ban másutt nincs ennyi kép Szent 
László királyunk életéből. De tovább 
menve a török időkből, a reformáció 
és ellenreformáció korszakából köte
tekre menő Írásbeli dokumentumaink 
vannak, hogy ezek az emberek min
dig tudtak magyarul is.

— Sőt ennek a nemes vármegyé
nek a lakói már réges-régen felismer
ték ezt a kétnyelvű állapotot. Már a 
XVIII. században vasvármegyei ne
mesek adták össze azt a pénzt, 
amelyből Küzmics István Újszövetsé
gének fordítását ki lehetett nyomatni. 
És egy pár évvel később Szombat
hely városának első püspöke, Felső 
szopori Szily János biztatta Küzmics 
Miklóst — később alesperese volt a 
vendségnek, hogy írjon vend nyelven, 
fordítsa le először az evangéliumokat 
és ezután írjon más katolikus vend 
könyveket. És ehhez Szily János adott 
neki segítséget. Sőt Szombathely má
sodik püspöke, gróf Herzan is, pénz
zel és anyagi eszközökkel .segítette a 
vend könyvek kiadását. És ez igy 
ment tovább.

— Ez a nemes vármegye tehát már 
200 évvel ezelőtt elősegítette a vend 
irodalom fejlődését.

— Ez az irodalom, ez a nyelv, a 
vend népnek ez a nyelve a mi nyelvünk 
is. a magyarságnak is a tulajdona.

Ez itt termett ezen a földön és 
mindaz, ami ezen a földön ter
mett, az egész országé, a mienk. 

(Hosszas lelkes éljenzés és taps.)
— Tehát a vend nyelv nemcsak a 

vend népé, hanem a magyar népé is. 
És ha múzeumainkban összegyűjtjük 
a régi cserepeket, lándzsákat amelyek 
régi népektől maradtak ránk, — a 
vend nép neve is régi népektől ma
radt ránk, ezek is azt bizonyítják, 
hogy a vend nép megőrizte a nevét 
egy ősi kelta népnek, amely vend 
volt, mint latin irók munkáiból ki
tűnik.

— Vas vármegye tehát csak az ő 
régi vezető embereinek szellemét kö
veti, amikor a vend nyelvnek nem 
az eltörlésén, hanem inkább annak 

részt a választáson!
fejlesztésén dolgozik, azt megengedi, 
sőt elő is segíti.

— Természetes, hogy a vend nép 
magyarul is meg fog tanulni, amint 
tanult eddig is. Az öreg emberek ma 
is mind tudnak magyarul is. A fiatal
ság újra elkezdett magyarul tanulni és 
azt hiszem, pár év múlva, ha a régi 
szokások újból felélednek, amikor 
nemcsak az iskolában tanulnak ma
gyarul, hanem átjárnak magyar köz
ségekbe, hogy’ magyar iskolában ta
nuljanak egy-két évig s azután gaz
dasági kapcsolatuk is Magyarország 
felé vezeti őket, akkor rövid pár év 
múlva ez a nép újra magáévá fogja 
tenni a magyar nyelvet. A magyar 
nyelvet a vend ember majdnem tö
kéletesen úgy ejti ki, mint a magyar, 
mert

szájalkotása a magyar nyelv ki
ejtéséhez hasonlóan alakult.
— Még csak egy dologra legyen 

szabad felhívnom a nemes várme
gyének figyelmét. A vend nép sűrűn 
lakik, ősidők óta másutt végzett mun
kára volt utalva. Népsűrűsége már 
30 évvel ezelőtt körülbelül száz volt 
négyzet kilométerenkint, holott az 
országos átlagunk ma sem érte el ezt 
a számol. Tehát másutt végzett mun
kával szerezte kenyerét. De azért nem 
volt és ma sincs ott igazi, a ma divatos
sá vált szóval élve nincstelen ember.

A vendek között nincs nincste
len ember.

Egy darab földje, háza mindenkinek 
van, de a munkát másutt keresi. A 
megszállás alatt eljártak Franciaor
szágba tizezerszámra, Németországba 
ugyanilyen számba.

— Azelőtt Magyarországra járlak, 
főleg mezőgazdasági munkára. Azon
ban ez a nép nemcsak mezőgazda
sági munkát végzett, hanem gyárak
ban, bányákban is bevált. Legyen 
tehát szabad felhívnom azok figyel
mét, akik ilyen kérdésekkel foglal
koznak, hogy

a vend munkás ügyes munkás. 
Bizonyos tekintélyt követel, de mun
kájában jókedvű, ügyes és elsőrendű, 
Ha vend nép itthon kap munkát, amint 
remélem is, hogy fog kapni, néhány év 
alatt mind meg fog tanulni magyarul.

— Mégegyszer hálásan köszönöm 
az irántam tanúsított nagy megtisztel
tetést és a türelmet, amellyel mostani 
fejtegetéseimet végighallgatni méltóz- 
tattak.

A mindvégig nagy érdeklődéssel és 
rendkívül figyelemmel hallgatott érde
kes fejtegetés szemmellátható mé;y 
hatást váltott ki a törvényhatósági 
bizottság tagjaiból s a beszéd befe
jezése után percekig ünnepelték Vas 
vármegye törvényhatóságának uj fel
sőházi tagját.
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Falun éjfélből' udjáli a hacácsonyi éjféli misét
Ismeretes, hogy a legfelsőbb egy

házi hatóságok rendelkezései folytán 
a karácsonyi éjféli misét a kivilágí
tással járó légiveszélyre való tekin
tettel az idén délután is elmondhat
ják a római katolikus papok. Érdek
lődtünk dr. Harangozó Ferenc csend
laki esperes-plébánosnál, hogy tneny-

Vámosi Saáry Gyula 
kiállítása

Vámosi Saárv Gyula, a neves mu
raszombati származású festőművész 
külföldön készített képeinek egy ré
széből december 20-án kiállítást nyit 
meg Muraszombatban a Széchenyi 
utca 11 számú házban. A képkiálli- 
tást karácsonyi müvásárral kapcsolja 
egy be. A kiváló portréfestő rövid mu
raszombati tartózkodása alatt már 
több kitünően sikerült arcképet készí
tett. amelyekkel nálunk is igazolta 
külföldi sikereit és nagy tudását. \ a- 
mosi Saáry Gyula egyébként már évek 
óta kiállító tagja a budapesti Nemzeti 
Szalonnak és Vas Vármegye Kultur- 
egyesületének. Számos külföldi kiállí
tásán kívül már Magyarországon is 
több nagysikerű képkiállitást rende
zett .és a muraszombati kiállítással I 
minden valószínűség szerint még csak 
öregbíteni fogja hazai jó hírnevét.

*

Vámosi Saáry Gyula egyébként fel
kérte szerkesztőségünket, hogy kiállitá- 
sáraszóló meghívását tolmácsoljuk Mu
raszombat müpártoló közönségének.

i

MURASZOMBATI LÉGOLTALMI
LÁMPA TALÁLMÁNY

Néhány nap óta érdekes lámpa 
világítja meg esténként a Szabadság 
tér legforgalmasabb részét. Az érde
kes szerkezetű légoltalmi lámpa Ditt- 
rich Gusztáv muraszombati gyáros 
találmánya. A lámpa jó világítást ad. 
de a fényt úgy vetíti, hogy nem lát
szik el messzire. Használata lényeges 
anyagi megtakarítást jelent, mert jó
val kisebb égő kell bele, mini az 
általában közvilágításra használt lám
pákba.

19113. január 15-ig lehet a hetéthönyunhEt bemutatni
A m. kir. minisztérium 7.320/1942. 

M. E. számú rendelete értelmében a 
visszafoglalt délvidéki területen kibo
csátott betéti okmányok (takarékpénz
tárok. bankok, hitelszövetkezetek ál
tal kiadott betétkönyvecskék stb.) be
mutatására megállapított, az i942. évi 
november hó 20. napján lejárt határ-

Vitéz Csermely István lett a muraszombati 
járás új leventeparancsnoka

idő az 1943. évi január hó 15. nap- 
I jáig bezáróan meghosszabbittatik.

Áki tehát még ezideig, a tulajdo
nában lévő betétkönyvecskéjét (ha ■ 
az 1941. április 15.-e előtt lett kiállít-i 
va)a kiállító pénzintézetnél nem mu
tatta be. azt saját érdekében 1943. ! 
január 15.-ig tegye meg.

Galambos Márton főhadnagyot, a 
muraszombati járás leventeparancs
nokát már régebben hadi szolgálatra 
osztották be. Helyette ideiglenesen 
Gombás István főhadnagy, körzetpa
rancsnok látta el a járási levente
parancsnoki teendőket. A muraszom
bati járás levente-ügyeinek irányítását 
azonban egy ember nem láthatta 
hosszú időn át el, ezért szükséges 
volt, hogy Galambos Márton parancs
nok helyét betöltsék. Uj járási levente

A muraszombati polgári leányiskola növen
dékei is kapnak tanulmányi segélyt

Mint már beszámoltunk róla, nagy
összegű segélyt nyújt a vallás és 
közoktatásügyi miniszter a középis
kolák növendékeinek. A gimnázium 
és a kereskedelmi iskola tanulói már 
át is vették a segélyösszegek első fe
lét, amikor a polgári iskolába még 
nem is érkezett értesítés a segélye

1993 február 15-ig lehet kérni a Karolj csapatkeresztet 
a visszatért Délvidéken

Hivatalosan jelentik : A honvédel
mi miniszter a Károly csapatkereszt
nek a visszacsatolt Délvidék lakosai
nak. a muraközieknek és a betelepí
tett székelyeknek, akik kérvényeiket 
még nem adták be igényjogosultsá
guk megállapításához, lehetővé kí

parancsnoknak vitéz Csermely István 
sárvári iskolaigazgatót, tartalékos fő
hadnagyot nevezték ki. Vitéz Csermely 
István muravidéki származású, beszél 
vendül és a katonai közigazgatás 
alatt is Muraszombatban működött. 
Személyében kiváló vezetőt kaptak a 
muraszombati járás leventéi és mun
kálkodása nagy mértékben hozzá 
fog járulni annak a hazafias szellem
nek elmélyítéséhez, amely a mura
vidéki leventeifjuságot máris eltölti.

zésről. Ezért a polgári iskola igazga
tónője, Kováts Margit kérvényt inté
zett a miniszterhez diákjai segélyezésé
nek érdekében. A kérvényt kedvezően 
intézték el és nemrégiben megjött az 
értesítés, hogy a polgári leányiskola 
rászoruló tanulói részére is ki fognak 
utalni 2.000 pengő tanulmányi segélyt.

vánja tenni ezt, azért a kérvények 
benyújtási határidejét 1943 február 
15-ig meghosszabbította.

A hivatalos jelentés ugyan külön 
nem emjiti a Muravidéket, de magá
tól értetődő, hogy a fenti rendelkezés 
a Muravidék lakosaira is vonatkozik.

I
! nyiben érinti ez a lehetőség a Mu
ravidék katolikusságát. A következő 
felvilágosítást kaptuk:

— Azokban a templomokban, a- 
rnelyek olyan fekvésüek, hogy a fény
nem nagyon s„-------
(például parkban, vagy

I állanak),
éjfélkor lehet mondani

l Természetesen csupán az

i

I

szürődik ki belőlük
erdőben

misét.
______  __ ,__ oltárt sza

bad kivilágítani gyertyákkal. Erre a 
! lehetőségre való tekintettel azt hi
szem, hogy

valamennyi falusi templomban 
éjfélkor lesz a karácsonyi éjféli 
mise.
Értesülésünk szeiint Muraszombat

ban este 6, vagy 7 órakor mondják 
az éjféli misét. Ennek időpontját 
egyébként jövő számunkban ponto
san közöljük,

I

I
i

HÍREK /=■■■■
— A Muraszombat és Vidéke ka

rácsonyi számával együtt nem küld
hetünk naptár ajándékot olvasóinknak, 
mert a papírtakarékosság szempontjai 
miatt a kormány nem engedélyezi, 
hogy külön ajándékíüzetekct adjanak 
ki a hetilapok. A karácsonyi számunk 
16 oldalas, ebből 9 oldalon magyar 
szöveg, 7 oldalon pedig vend szöveg 
lesz. A vend szöveg számára szánt 
7 oldalból 4-et arra használtunk fel, 
hogy azon katolikus cs evangélikus 
naptárrészt és a vásárok időpontját 
közöljük. Akkor, ha ezt a 4 oldalt 
vend olvasóink megfelelően össze- 

i hajtogatják, praktikus kis vend nap- 
' tárt kapnak. Így kettős célt értünk el: 
nem használunk fel több papirt, mint 
amennyi a karácsonyi számhoz a lap 
engedélyezett terjedelméhez mérten 
rendelkezésünkre áll. olvasóink pedig 
mégis megkapják a vend naptárt.

— Adventi vallásos est. Á mura
szombati evangélikus templomban 
vasárnap, dec. 20-án d. u. 5 órakor 
ádventi vallásos est lesz, melyre a 
gyülekezet minden tagját szeretettel 
várják.

— A Kormányzó rádióbeszédet 
mond karácsony este. A Kormányzó 
Ur, mint legfelsőbb hadúr, karácsony 
előestéjén, december 24-én Budapest 
I. hullámhosszán délután 17 órakor 
rádiószózatot intéz a harcoló honvé
dekhez.

— Fél 1 órától 2 óráig zárva lesz
nek a gyógyszertárak. A 160-1939 
számú Belügyminiszteri rendelet ér 
telmében a muraszombati gyógyszer
tárak 1942. december 15-től kezdve 
déli ‘Al órától 2 óráig zárva lesznek. 

Értesítés-----------------
A nagyérdemű közönség szives tudomá
sára hozom, hogy Muraszombatban a 
Lendva u. 6. sz. alatt (a Benkó féle hus- 
árugyárral szemben) dohánykisárudát nyi
tottam. Mint 80% hadirokkant, ezúton is 
kérem a nagyérdemű közönség szives tá
mogatását.

Hazafias üdvözlettel 
D Ü H I S TVÁN

— Leharapta ujját a disznó. Var- 
1 ga János vasaljai lakos disznót akart 
' ölni. Á böllér munkáját maga igye
kezett elvégezni, de a hízott koca 
ugylátszik nehezen adta meg magát 
sorsának, mert Varga balkezének 
mutatóujját leharapta. Gyógykezelésre 
a körmendi kórházba szállítottak be 
Vargát.

— Minden szombaton délben lég
oltalmi sziréna-próba lesz a Benkó 
gyárban. December 19-étől kezdve 
minden szombaton délben 1 órakor 
(13 ó.) légoltalmi sziréna-próbát fog
nak tartani a Benkó-gyárban. A szi
réna 30 másodpercig szól.

— Jelentkezniük kell Muraszom
batban az 1923 évben született if
jaknak. Muraszombat nagyközség 
elöljárósága felhívta az 1923 évben 
született ifjakat, hogy 1942. december 
24-ig jelentkezzenek a községházán 
összeírás céljából.

— Német repülőgép hajtott végre 
kényszerleszállást Szentistvánlak 
határában. 8-án az a hir terjedt el 
Kebeleszentmártonban, hogy ellensé
ges repülőgép akarja megtámadni a 
falut. Nagy volt a riadalom és az em
berek izgatottan figyelték a község 
felett keringő gépet. Nem volt azon
ban ok az ijedtségre, mert egy elté
vedt német gép került a falu fölé. A 
gép, ugylátszik, elromlott, mert piló
tája kénytelen volt kényszerleszállást 
végrehajtani Szentistvánlak határá
ban. S. I.

— Szerbiában csak ócska papír 
vagy papírhulladékok beszolgáltatása 
ellenében utalnak ki papirt, vagy pa
pírárut.

— A Kormányzó Ur ünnepié^ 
Szarvasiakon. Dec. 6-án váratlar 
műsorral ünnepelte a vizl.-szarvaslaj,' 
levente egylet az iskolai tanulók^ 
Horthy Miklós kormányzó urunk név 
ünnepét. Magyar istentisztelet utár 
magyar és vend nyelven Cserny Gvö 
ző ig. méltatta az ünnepély fontossá- 
gát; ezt követiék lelkes magyar sza
valatok és énekszámok. A levente 
egyesület Páthi Rezső határvadész 
leventeoktató vezetése alatt zászlóvá 
vonult a templomba és az ünnepéi; 
végeztével diszmenet volt nagyszá
mú közönség tapsára és megelégedésé
re. Az ünnepélyen jelen voltak a tűzol
tók és a község képviselői is. (Cs. Gy.

— Karácsonyra legszebb aján 
déktárgy a könyv! Értékes könyvek 
között válogathat olcsó áron Háhr 
Izidor papirkereskedésében.

varosFmoz
MURASZOMBAT

Előadások:
december 20.-án. vasárnap 11.15 c.

15 órakor 
17 órakor 

és 19.30 ó 
december 21.-én, hétfőn 19.30

INGOVÁNY
(SZERELEM TOLVAJA)

Főszereplők: Julies Berry, Gilberi Cili.
Annié Ducaux stb.

Következő műsor:

BŰNÖS VAGYOK
— A lendvavásárhelyi tanitói kai 

munkája. Áldás a község számára, 
ha agilis, szorgalmas tanitói kar mű
ködik benne. Mer! nem csak az is
kolában kell dolgoznia a tanítónak 
hanem a község lakóit mindenben 
segíteni kell. Példaképen állhat a Mu
ravidék tanítósága előtt a ledvavásár- 
helyi tanitói kar munkája. Annak el
lenére, hogy férfi nincs is köztük, ne- 
gyon'szép munkát végeznek a lendva
vásárhelyi tanítónők. Legutóbb példán 
nagy fáradtsággal szinelőadást ren
deztek, amelynek tiszta jövedelmét 
183 pengőt a Vöröskeresztnek aján
lották fel. Vitéz Thurza Antalné taní
tónő kezdeményezésére alakult meg 
a leánykor is, de a magyar földmi
velésügyi minisztérium háztartási és 
gazdasági tanfolyamát is a lelkes ta
nítónői kar vezeti. A tanfolyamnak 
most 20-án lesz a záróvizsgája. S. 1

Szappan árusításra 
kijelölt kereskedők figyelmébe! A kőszegi 
szappan és vegyészeti gyár utazója hétfőn és 
kedden, december 21-én és 22-én a muraszom
bati Fatlek kávéházban a falusi kereskedők 
megrendeléseit személyesen elintézi.

— 5.000 cigarettát gyűjtöttek a 
muraszombati gimnázisták a hon
védek karácsonyfájára. A mura 
szombati gimnázium növendékei te*'  
sőbb kívánság nyilvánítása nélkül 
5.000 darab cigarettát gyűjtöttek ősz- 
sze a sebesült honvédek karácsony 
fájára. A cigarettákat átadták az is
kola igazgatójának, aki azokat a meg
felelő helyre továbbítja.

Emeletes üzletház
ülsölendvan

Horthy Miklós utón eladó. Érdeklődni léh^ 
Márton Kálmánná, Topolca Park utca 1-

Modern ebédlő 
kaukázusi diófából és redőnyös iroda-a^' 

eladó: Cim a kiadóhivatalban.
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Gazdag karácsonya lesz
Muraszombat szegényeinek

Muraszombat szegényeinek talán 
még sohasem volt olyan gazdag ka
rácsonya. mint amilyen az idén lesz. 
A háború hangulata, úgy látszik, ne
mesit is. megértőbbé teszi az embe
rek szivét, mert sohasem volt még 
olyan nagy az áldozat készség Mura
szombatban a szegények javára indí
tott gyűjtésekkor, mint az idén.

Lipics József városbiró és Mórocz 
Imre főjegyző hivatali munkájuk vé

íO

ti niuruszombati járás hegyközs^gelnBk megaldhulasái 
sürgetíiK Vas vármegye közigazgatási bizottságid
Vas vármegye közigazgatási bizott

sága szerdán ülést tartott, amelyen 
Hartner Nándor országgyűlési kép
viselő is részt vett. A felszólalások , 
során Náray-Szabó László dr. kifo
gásolta. hogj a muraszombati járás
ban a hegyközségek még most sem 
alakultak meg, s

rámutatott azokra a hátrá
nyokra, amelyek ennek a vi
déknek a szőlő és gyümölcs
termelőit érik az alakulás 
késése miatt.

I lorváth Kálmán dr. alispán válaszá
ban bejelentette, hogy a hegyközsé-

Két hir között
cimü cikkemben — amely a Mura
szombat és Vidéke 1942. december
4-i  számában jeleni meg — arról Ír
tam. hogy néhány muraszombati egye
temista magyarellenes magatartást 
tanúsított és általában egy alkalom
mal alávaló módon viselkedett. A cikk 
megjelenése után egyik diáknak — 
akiről egyébként kedvező információ
kat kaptam — az édesapja helyre
igazító nyilatkozatot kért tőlem. A 
helyreigazítást megtagadtam, mert 
meggyőződésem volt, hogy igazat ír
tam és az. akitől a hir — köztudo
másúan — származott, nem hazudott 
annyi muraszombati ismerősének.

Most azonban az. aki ismerősei ál
lítása szerint az esettel Muraszomba
tot telekül tölte, állításait hivatalos 
helyen nem erősítette meg. Én is ér
deklődtem nála és nekem is azt a 
felvilágosítást adta, hogy a pesti ven
déglőben az üggyel kapcsolatba ho
zott fiatalemberek nem tanúsítottak 
magyarellenes magatartást. Állítása 
mellett kitart, úgy látszik tehát, hogy 
azok, akik a fiataembereket megvá
dolták. hazudtak.

Hazugságnak pedig nem akarok 
részese maradni, ezért — habár egye
dül erkölcsi jóérzés kötelez erre, és 
mert általánosságban írtam, sajtó jo
gilag felelősségre vonható nem va
gyok kötelességemnek látom meg
írni, hogy a „Két hir között" cimü cik
kemben leirt eset nem felel meg a \ 
valóságnak, megtévesztésemen ala- I 
pul és az érdekeltek végső állításai i 
alapján a gyanúba vett fiatalemberek 
olyan ártatlanok ebben az ügyben, 
mint a ma született bárányok.

Szász Ernő.

rum és likőrgyár 
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 
Cégt. BORLAY ENDRF.NÉ

SZOMBATHELY — THÖKÖLY IMRE UTCA 71. — TELEFON: 10—68.
Legkitűnőbb italok ' I .egpontosabb kiszolgálás !

geztével saját maguk járják végig 
Muraszombatot, hogy a szegények I 
karácsonyi megajándékozására gyűjt
senek. A gyűjtés még teljesen nem 
fejeződött be, de már

eddig 7.823 pengőt adtak össze
a kis városka polgárai a szegények 
számára.•

Volt olyan adakozó, aki egymaga 
600 pengői adott.

gek alakítására vonatkozó munka 
folyik, de a különleges helyzetre való 
tekintettel a megalakítás még nem 
történhetett meg. Ez azonban rövid 
időn belül meg fog történi. .

Hartner Nándor intézkedési kért, 
hogy a muraszombati járás trachoma 
kezelőinek létszámát szaporítsák, vagy 
pedig uj körzeti beosztást csináljanak, 
mert a mostani beosztás nem meg
felelő.

Vitéz dr. Szűcs István főispán be
jelentette, hogy

a vasmegyei mezőgazdasági mun
kások 5633 pár bakancsot kapnak. 

Vas vármegye megkapta az összes 
eddig igényelt bakancsokat, ezekből 
1500 már meg is érkezett és az áruk 
kifizetése után átvehetők.

Náray-Szabó László dr. felvilágo
sítást kért Solti Eerenc dr. miniszteri 
tanácsos, pénzügyigazgatótól : hiva
talból leirják-e a kisemberek föld
adóját, vagy pedig kell-e külön lépé
seket tenni ennek érdekében. — Majd 
pedig arról érdeklődött, hogy meg
kapják-e az adózók a kamatkedvez
ményt akkor is, ha — a kivetés ké
sése miatt — nem tudják pontosan, 
hogy tulajdonképen mennyi adót is 
kell nekik fizetniük.

Soiti Ferenc dr. miniszteri tanácsos 
pénzügyigazgató megnyugtató választ 
adott mindkét irányú érdeklődésre. 
A kisemberek földadóját hivatalból 
leírják. Ha valahol ez nem történik 
meg, az illetők panaszát kivizsgálják 
és orvosolják. A kamatkedvezmény 
mindenkinek megjár, aki az előző 
évi adónak megfelelő összeget decem
ber végéig befizeti, még akkor is, ha 
közben nem történt meg az adó
összeg pontos kivetése.

Végül a hivatalvezetők jelentéseire 
került a sor.

üe utazzunk haracsonyhar!
Illetékes helyről a legnyomatéko

sabban felkérik a közönséget, hogy 
a karácsonyi utazásoktól az idén tar
tózkodjék. A háborús viszonyok miatt 
a MÁV-nak az idén semmikép sem 
áll módjában, hogy karácsony előtt 
és után küiönvonatokat állítson for
galomba és az ilyen körülmények 
közt esetleg jelentkező tömegesebb 
forgalom esetén a MÁV semmiképpen 
sem tudja biztosítani az utasok meg
felelő elhelyezését.

MíNöEN S2AKÜZLETBEN KAPHATÓ

EGYEN. ÉS VÁLTÓÁRAMON 
MINDEN FESZÜLTSÉGRE

szappan, penge, víz és ecset 
nélkül tükörsimára borotvál.

Szolgálati ÉrmekEt osztottak ki 
az dsólcnM tüzoiíúíi között
Az alsólendvai önkéntes tüzoltótes- 

tület elnöke. Lelkes József főjegyző 
ünnepélyes keretek között osztotta ki 
az Országos Tűzoltó Szövetség által 
adományozott szolgálati érmeket az 
alant felsorolt tűzoltóknak: Mi- 
kola Ferencnek 35 éves szolgálati ér
met, Háry Adómnak 25 éves szolgá
lati érmet nyújtott át. Bogár Vendel, 
Báder György, Döring Benő, Fehér 
Ede, Gaál Ferenc, Göncz József. Hor
váth István. Horváth József, Kepe 
István, Kulcsár János, Kulcsár Ven
del, Mayer József, Meszelics István, 
Némethy István. Pintér Gyula, Simon- 
ka Mihály, Tónika György és Tivadar 
István 15 éves szolgálati érmet kap
tak. — (N. 1.) ____

1017 PENGŐT GYŰJTÖTTEK 
A MURASZOMBATI KÖZÉPISKO
LÁSOK A SEBESÜLT VASI HON
VÉDEK KARÁCSONYFÁJÁNAK 

GAZDAGABBÁ TÉTELÉRE
Muraszombatban a Bajtársi Szol

gálat keretén belül gyűjtést rendeztek 
a középiskolák tanulói a szombathelyi 
hadikórházban ápolt sebesült vasi 
honvédeink karácsonyának szebbé 
tételére. A gyűjtés eredménye ezúttal 
is példás: állami kereskedelmi iskola 
463.50 P. állami gimnázium 330,— P. 
polgári leányiskola 223.60 P. összesen 
1017.10 P. Az összeget a Muraszom
bati Járási Bajtársi Szolgálat elnöke, 
Udvardi Lakos János kereskedelmi 
iskolai igazgató a szombathelyi hadi
kórház bajtársi szolgálatának csekk
számlájára befizette. — A gyűjtést 
nagy szeretettel végző lelkes tanuló
ifjúság minden elismerést megérdemel.

PHILIPS
VILLANYBOROTVA

CSAPATVERSENYT RENDEZTEK 
A MURA SE ÉS A MURASZOM
BAT! GIMNÁZIUM SAKKOZÓI
Muraszombat valaha híres sakk

életének újabb megerősítésére sakk
kört létesítettek Vargha Árpád tanár 
vezetésével a muraszombati gimná
zium lelkes fiataljai. A diák sakkozók 
szorgalmasan fejlesztették tudásukat 
és vasárnap elérkezettnek látták az 
időt, hogy versenyre hívják ki a Mu
ra SE csapatát. A versenyen 11 —11 
főből álló csapatok kerültek szembe 
és szép mérkőzések után a Mura SE 
csapata lett a győztes minimális 6:5 
arányban. Az eredmények a követ
kezők : Dr. Lippai Vilmos (Mura) győz 
Titán Ottó ellen. Csiszár István (Mu
ra) győz Kerécz József ellen, Csiszár 
Sándor (Mura) győz Császár Márton 
ellen, Gyergyék Lajos (gimnázium) 
győz Horváth József ellen, dr. Kertész 
Endre (Mura) győz Hodoscsek Géza 
ellen. Vértess Sándor (Mura) győz 
Skrabán Sándor ellen, Gasparics Gusz
táv (gimnázium) győz Vértess Miklós 
ellen, Niselvicer Dezső (g.) győz Tóth 
Béla ellen, Josár István (gimnázium) 
győz Szász István ellen, ifj. Szász 
Ernő (Mura) győz Podleszek Pál el
len, Csacsovits Ferenc (gimnázim) 
győz Kolossá József ellen. Annak el
lenére, hogy a versenyre a Mura 
csapata előkészület nélkül és tartalé
kosán állott ki. igen szép a gimná- 
zisták által elért eredmény. A verseny
ző diákok valamennyien tehetséges 
sakkozók és közülük néhány nevéhez 
még valószínűleg sok siker fog fűződni.

— Karácsonyra Mont Blanc töl
tőtollat ajándékozzon! Kapható Háhn 
Izidor könyv és papirkereskedésében. 
Kaphatók még Pelikán töltőtollak, tin- 
tenkulik, díszes albumok olcsó árban.
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Mindenkinek nélkülözhetetlen!
MEGJELENT

A visszatért Délvidék és Szeged 
szab. kir. város és környéke címtára

L
 TARTALMAZZA:
Szeged. Csongrád. Hódmezővásárhely, Makó. Szentes, l jvidék. 
Szabadka. Zombor. Zenta, Magyarkanizsa, Bácsalmás. Ujveroász. 
óbecse. Palánka, Topolya, Bajmok, Apafin. Horgos, Hódság. 
Kula. Titel, Ada városok es nagyközségek valamint az összes 
falvak, tanyák pontos címadat*,  it, az összes hatóságok, 
hivatalok, iskolák, orvosok, ügyvédek, közjegyzők, községi jegy
zők, kereskedők, iparosok, stb. stb. címét pontos és áttekinthető 
összeállításban és szaknévsorban is. — A lelkiismeretes 
pontossággal összeállított keménykötesü ti intar ara p.

HegreídBlhető: „Délvidélii napilapok hiadóhivatalánál * Budapest, V.,
Pozsonyi ut 41. — Telefon: 498 162.

Tudnivalók a kenyérgabona módosításáról 
szóló rendeletről

A nyáron kiadott termésrendelet ér
telmében a vámőrlési szelvények kö
zül a februári, márciusi, áprilisi szel
vények 1943. január 1-e előtt, a májusi 
szelvény pedig május 1-e előtt, a jú
niusi és júliusi havi szelvények junius 
1-e előtt vámőrlés céljára nem hasz
nálhatók fel. .Mivel az uj rendelet ér
telmében a községi elöljáróság a ke- 
nyérgabonajegyrői a soronkövetkező 
gabona-, vagy vámőrlési szelvényt 
vágja le, ezért azok a gazdaságok, 
amelyek még decemberi, vagy januári 
kenyérgabonájukat nem őröltették fel,

Itt a vadászszezon!!
rÚjból megállapították 

ií tBrzshünyvEit tétiünk utói! 
járó abrakménnyiséget

A Tejtermelők Országos Szövetsége 
azon lörzskönyvelt tehenészetek ré
szére, amelyek termelt tejüket üzemen 
vagy vállalaton kívül értékesítik, az 
eddigi havi á 50 kg abrak helyett ha
vonként és tehenenként csak 25 kg 
abrakot ulal ki. Azon törzskönyvelt 
tehenészetek, amelyek tejüzemük ut
ján hozzák forgalomba a tejel, azok 
változatlanul továbbra is havonként 
es törzskönyvelt tehenenként 50 kg 
abrak kiutalásban részesülnek. Az 
abrakot mindenkor a tejváilalat utján 
kell igényelni és ha egy községben 

I iöbb vállalat van, akkor azon tejvál
lalatnál, amelyik szövetkezet. A törzs- 

! könyvelt tehenek számát a vármegyei 
j állattenyésztő egyesület utján kell min- 
I den esetben a gazdák helyi megbí
zottja közbenjöttévei igazoltatni.

A tejvállalatok címére érkező abrak
takarmányból elsősorban mindenkor 
a torz; könyveltető gazdák járandósá
gát kell kiadni és csak ennek kielé
gítése után lehet a lejtermelőket az 
abrakból részesíteni.

T

kérhetik a községi elöljáróságtól, hogy 
a február havi szelvényt vágja le.

Ha egy háztartáshoz tartozók ke
nyérgabonajegyei közül egy, vagy 
több jegy után kenyérgabonát, a többi 
kenyérgabonajegy után pedig gabona
szelvényt kell beszolgáltatni, a ház
tartás feje kérheti a községi elöljáró
ságot. hogy a beszolgáltatandó ke
nyérgabonámén nyiség helyett a ke
nyérgabona mennyiségének megfele
lő gabonaszelvcnyt vágja le azokról 
a kenyérgabonajegyekről, amelyeken 
gabonaszelvény még van. I

i

KÖZPONTI MOZI
OITTRICK, MURASZOHSa

december 19.-cn, szombaton 5 es 
december 20.-án. vasárnap 5 és */2®

Nem vagyok áruló
ó. 
ó.

MURAVIDEKI
VADÁSZOK 

fóti vad 
értékesítő szerve a 

ZALAEXPORT KFT 
ZAlAfZENTIVAN 
Telefon: ZALASZENT1VÁN 1. 
Sürgönyeim: ZALAEXPORT

ZALASZENT1VÁN

Jelenleg a következő árakat 
fizetjük: 

nyúl kg-kint
szarvas . 
őz . . .
fácánkakas db-kint 
fácántyuk 

ab vasútállomás, 
vasúton áruját! — 
mennyiséget helyszínen átve- 
__ szünk.

p

Szabályozták a hüvelyestermények forgalmát
A közeliátásügyi miniszter és a ke

reskedelmi- és közlekedésügyi minisz
ter közös rendelettel szabályozták a 
hüvelyes termények, valamint a haj
dina. mák, keserű csillagfürtmag. ló
bab és cirokmag forgalmát. A rendé- | 
let kimondja, hogy babnak, borsónak, 
lencsének, hajdinának, máknak, csil- 
lagfürtmagnak, lóbabnak és cirokmag
nak, valamint ezek hántolt, őrölt, da
rált, pörkölt vagy extrahált termékei- I 
nek nagyban történő vásárlásával és I 
forgalomba hozásával csak a Magyar 
Hüvelyes és Olajmagkiviteii Egyesü
lés tagjai, továbbá, ha iparjogositvá-; 
nyuk erre is kiterjed, a kijelölt cukor
nagykereskedők és azok a nagykeres
kedők foglalkozhatnak, akiket erre a 
közeliátásügyi miniszterrel egyetértve 
kijelöl.

A rendelet kimondja, hogy a kis
kereskedők a termelőktől a gazdasági 
év folyamán nem vásárolhatnak töb
bet, mint amennyit egyes árufajtákból 
1941 julius 1-től 1942 junius 30-ig nyílt 
árusítási üzletükben a közvetlen fo
gyasztók részére forgalomba hoztak, tani Kimondja a rendelet, hogy babot, 
Az ilyen módon megvásárolt terme- borsót, lencsét vagy hajdinát állatok 
nyékét és termékeket kizárólag nyílt takarmányozására felhasználni tilos.

háztartásukban, illetve gazdaságuk
ban tényleg felhasználnak.

Babot, borsót, lencsét, hajdinát, ke
serű csiliagfürtmagot, lóbabot és ci
rokmagot, valamint ezen hántolt, őrölt, 
darált, pörkölt, vagy extrahált termé
keit, 100 kg, mákot pedig 50 kg és 
ennél nagyobb mennyiségben az or
szág egész területén egyik község te
rületéről más község területére csak 
szállítási igazolvánnyal szabad szálli-
. .............  lllllllllllllllltilllll llllllllllllllllillllHIIIHIIIIIili

Minden ízlésnek megfelelő
OPTIKAI CIKKET

Z
 kaphat a 76 év óta fennálló

IGLING ANNA
egyedüli keresztény 
látszerész szaküzletében

SZOMBATHELY
ZENTHÁROMSÁG-TÉR 15. szám

lllllllllllllilillllllllllltlllltllllllllllllli lllllllllllllllllllllllllllliniilll
i

A szabadságért küzdő ir hazafiak szenvedései. 
Főszereplők: Anna Damman. Werner Hinz. 
René Deitgon. Paul \\ egenner. 1 leinz Olsen stb.

december 2!.-én. hétfőn V28 
december 22.-én. kedden 1 

december 23.-án, szerdán 5 és 1 :8
COVBOY FILM

CISCO és A LADY
Fós/. replök : CESAR ROMMERO és MARJO- 
RiE WEAM r.R. — Gyönyörű arizonai tájak .. . 

harc az aranyért . . .

ó. 
ó. 
ó.

árusítási üzletükben hozhatják forga
lomba. A fogyasztók és a termelők 
háztartási és gazdasági szükségletük 
fedezése céljából a felsorolt terménye
ket és termékeket akár a kereskedő
től, akár a termelőtől szabadon vásá
rolhatják. de nem vásárolhatnak töb
bet. mint amennyit 1943 junius 30-ig

Azokat a borsó, bab. lencse, hajdina, 
mák keserű csillagfürtmag, lóbab, ci
rokmag készleteket, amelyeket a ko
rábbi rendeletek értelmében zároltak, 
legkésőbb december 31-ig az egyesü
lés valamennyi tagjának, illetve a ki
jelölt nagykereskedőnek hatósági áron 
megvételre felajánlani kell.

a földmivelésügyi miniszter felhívása 
a tomeiflhhöz és szállító hoz

A földmivelésügyi minisztérium fel
hívja az erdőbirtokosokat és faterme- 
lőket. hogy az ország faellátásának 
biztosítása céljából vágásterületeiket 
feltétlenül használják ki. Külön is 
kiemeli a földmivelésügyi minisztérium 
a rendes évi. valamint az elrendelt 
rendkívüli fahasználatok kötelező ki
használására vonatkozó 4390—1940. 
M. E. számú rendelet intézkedéseit.

A faellátás biztosítása egyben pa- 
rancsolólog megköveteli azt is, hogy 
a mái kitermelt fakészletck leszállítását 
a legnagyobb erővel foganatosítsák.

Ha az erdőbirtokosoknak, illetőleg 
tulajdonosodnak a fent megjelölt ter
melési és szállítási kötelezettségek te
kintetében nehézségeik volnának, tá
mogatásért forduljanak a termelés, 
illetve tárolás helye szerint illetékes 
erdőigazgatósághoz.

A MEZŐGAZDASÁGI CSALÁDI 
BÉRRENDSZER BEVEZETÉSE
Az iparban bevezetett családi bér

rendszer az ipari munkásság előnyö
sebb javadalmazása mellett azzal a 
következménnyel járt, hogy mezőgaz
daságban foglalkozó munkásság egy 
jelentékeny része az iparban kereseti 
alkalmazást. A mezőgazdasági és ipa- 

. ri munkások keresetében előállott fel- 
I tűnő aránytalanságok megszüntetése, 
valamint a mezőgazdaság állandóan 

' tartó elnéptelenedésének megakadá- 
‘ lyozása végett kérte a miskolci Gaz
dakamara az éves gazdasági cselé- 

I dek és a mezőgazdaságban hivatás- 
! szerűen dolgozó állandó mezőgazda
sági munkásság részére a családi 
bérrendszer bevezetését. Ennek meg
valósítása elsősorban nemcsak a me- 

; zőgazdasági termelés cs a hadsereg 
érdekeit szolgálná, hanem az egyenlő 

i elbánás mellett előnyösen hatna né
pesedésünk egészséges fejlődésére.

Ingó árverés
Pk. 5297/1942. szám. Muraszombaton, Deák 

Ferenc utca 1. házszám alatt 1942. évi de
cember hó 22-én délután 14 órakor 2.800 pen
gő becsértékü ló és gazdasági szekér elárve
rezhetik.

SIMONRA SÁNDOR s. k. 
kir. járásbirósági végrehajtó h.

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

»O 'O
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________

Stiván Ernő, műszaki nagykeresdedés
Muraszombat Telefon 39.

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszerelés. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.

Felhívom
a nb. Közönség figyelmét, hogy megkaptam 
a muraszombati járásban az első magyar ki
rályi méntelepről származó mént. (Oberlandi). 
Megtekinthető Mártonhelyen. lti szám alatt.

’ Benkó Kálmán.

Kesztyűket, 
harisnyákat 

vásároljon

HÖFLENÉL
SZOMBATHELY 
MÁRCIUS 15 TÉR.

Az üzletben vendül is beszélnek!

Diá& teljes ellátásra 
január 1."töt felvétetik. Bővebbet ZVEK JÁNOS 

könyvkereskedésében Muraszombat.

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

: Szász István, Muraszombat Lendva u.



1942. december 18. Muraszombat és Vidéke 5 oldal

Megállapították a munkások uj gyErmEknEvelési pótlekát
A kormány 1939. január elejével 

megindította a szakmai családi pénz
tárak működését, amelyek az ipar, 
kereskedelem, valamint a bányászat ' 
körében dolgozó munkásokat minden 
gyermekük után gyermeknevelési pót
lékban részesíti. Ez a pótlék eddig 
gyermekenkint és havonkint öt pengő 
volt. !Jjabb intézkedéssel a kormány 
a gyermekek számához mérten emel
kedő és eddiginél lényegesen maga
sabb összegű gyermeknevelési pótlé
kokat állapított meg. Az egygyerme
kes munkások havi öt pengő helyett 
ezentúl hét, a kétgyermekesek 10 : 
helyet 16, a háromgyermekesek havi 
l."> helyet 27. a négygyermekesek 
havi 20 helyett 40 pengőt, a négynél
több gyermekkel biró munkások pe- j

A szovjet hadianyag és ember 
tékozlás éreztetni fogja a hatását

ROMMEL A HELYZET URA
A német távirati iroda hétfői ösz- 

szefoglaló jelentésében megállapítja, 
■gy oár a keleti arcvonaion nagy 

méretű harcok folynak, a világ tekin
tete kizárólag Afrikára irányult. Mint 
az ellentmondásokkal teli angol je- 
letésekből kitűnik. Rommel — 'úgy 
'látszik '— mégis a helyzet urának 
bizonyult, mig Tuniszban az angolok 
és amerikaiak debourbai veresége 
megteremtette az előfeltételeit a ten- 
gelycsapátok aktív tevékenységének.

— A honvéd fegyverrel a kezében, 
élete árán is védi a hazai földet, a 
magyar gazda cserébe ezért úgy gaz
dálkodjék, hogy a harcoló honvédek 
és a mögöttes országban élők szük
séget egy percre se szenvedjenek!

Gyomorbajos! - Vesobajos!
Tartson ivókúrát I

A természetes szénsavas

PETANCIs gyógyvíz s
ÜDÍT — GYÓGYÍT

Főraktár! MURASZOMBAT
TELEFON 68.

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

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

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

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

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

I

dig minden gyermek után 10-10 pengő 
gyermeknevelési pótlékot kapnak. A 
gyermeknevelési pótléknak ezt a hat
van százalékkal történt felemelését a 
kormány már december elsejével ha
tályba léptette, vagyis a felemelt ösz- 
szegek utalása a november havi mun
kateljesítmény alapján veszi kezdetét. 
Továbbmenően a kormány elrendelte, 
hogy a bevonult munkások a törvény
ben előirt három hónapon túl is mind
addig megkapják a gyermeknevelési 
pótlékot, mig katonai szolgálatot tel
jesítenek. A katonai szolgálatra már 
régebben behívott munkások megte
lelő igazolás benyújtásával 1912. jú
lius 1-ig visszamenőleg igényelhetik 
a megállapított gyermeknevelési pót
lék utólagos kifizetését.

aAz európai keleti arcvonaion 
szovjet csapatok szakadatlan harcba 
vetése a szovjetnek olyan súlyos ve
reségeket okozott, hogy páncélos 
dandárainak és hadosztályainak szá
ma egyre jobban csökken. Általában 
megállapítható, hogy az egyre tovább 
tartó nagy repülőgép, páncélos tü
zérségi és egyéb hadianyag vesz
teségeket a szovjet hadiipar csak 
egyre nehezebben tudja pótolni.

Sztáré Imilitc knigice, 
ki szó je escse nej pokázali notri pri 
szvoji bankaj ali poszojilnicaj i szó 
bilé té knigice vöposztávlene pred 
15-im áprilisom 1941., je lejko escse 
vszáki lasztnik do 15-ga januára 1913. 
leta notri pokázse. Tou sze nanása 
za nas kráj i záto je vszákoga lásztni 
interesz, da tou vcsini.

Od kédna do kédna
Po cejloj ruszuszkoj fronti sze je 

1 sz punov parov zacsnyena bolsevis- 
í ka offenzíva poneszrecsila i sze zse 
trnok opazűje nyúva opesanoszt. Tan- 

I kovszke divizie szó nyim zse zmen- 
sane za 30—40 procentov. drügi pe- 
sácski ezredi szó pa narínyeni z 17-19 
lejt sztarimi decskami i 45—50 lejt 

j sztarimi moskami, ki szó v ogeny 
vrzseni brezi tóga, ka bi je vözmuj- 

I strali. Opazűje sze tüdi velko pomen- 
kanye dobroga orozsja. Od láni mao 

I szó nej mogli nika nouvoga notri po- 
' kázati. Lanszko leto v jeszéni szó 
zacsnoli nücati 28 tonszke tanke, ste- 
re szó delali z mocsni platlinov, ven- 
dar szó pa tüdi tej zse grátali rejtki 
kak bejle vrane. ár szó je escse mo- 
csnejsi stüki-tankoteri nalejci prelűk- 
nyali. Bin sze dáva, ka je tüdi 90 
procentov tankovszki fabrik prislo v 
nemske roké. Tak je tüdi sz stükami 
i europlánami.

Pri sztalingrádszkom kráji szó 
nemei síi v mocsen proutinapád. Z 
europlánami sztálno dovázsajo i’risko 
szoldacsijo i szó tak juzsno od vára- 

I sa zavzéli velki falat.

gaszilszkim drüstvam 
naznánye! Za gaszilszki gvant RHMBHIMB vszefelé potrejbscsi- 

ne: gumbe. znáki, 
naramne polete ilv.

„ . sze dobijo pri
SIFTAR KÁROLYI 
baotosi v Muraszombati.

Karácsonyi ajándéktárgyak és játékok 
nagy választékban kaphatók

Háhn Samu röfös, rövid és játék
áru üzletébe*

Muraszombat - Vasút utca

Toropezi notri zagrajenim ru-Pri
szám, steri szó zse eden keden v 
mocsnoj zanki. sze nikak ne poszre- 
csi vövujti, ár sze zanka csiduzse 
bole zategüje. Tü szó zácsali z ták- 
sov mocsjouv napádati kak láni. Nou- 
va skér, ki je notrivpelana na nasoj 
sztráni, je jáko prav prisla i sze pred- 
nyouv zrűsi vszakso napádanye na- 
szproutnika. Kak dokazüje szlüzsbe- 
no naznanilo OKW. szó z napáda- 
nyom prouti ednoj nemskoj ármiji 
zgübili 1568 tankov, szpadnolo pa 

| 14.000 ruszov.
Juzsno od Rzseva escse itak trpi 

ruszko napádanye — brezi haszka, 
ár fronta nemrejo predrejti.

Nasi honvédje szó preminoucso 
nedelo z batrivnim napádanyom notri 
vzéli 26 mocsni feszlungov i zgrabili 

■ doszta ruszov.
V Afriki szó taljáni i nemei pri 

1 Debourbi posteno narezali amerikáne. 
I V Kireneiki szó vnicsili anglezsam 
22 tankov i dojsztrejlili 10 europlánov. 
Pri Oráni szó pogrouzili eden velki 
hajouv i ednoga na Szredozemszkom 
mourji. Vsze tak vövidi, ka sze tü v 
krátkom vrejmeni od nemsko-taljan- 

I szke sztráni zacsne vékse napádanye.
Petain, voditel Francié je Hitleri 

odgovor dao na nyegovo piszmo, v 
sterom zsalüje. ka szó nisterni odáv- 
ci Francije nej zdrzsali glijinge i szó 
naszkrivomá rovárili v országi. V pisz- 
mi je obecsao Petain Hitleri, ka Fran- 
cuski ország vö scsé vzéti ‘szvoj tao 
dela pri sztvárjanyi nouve Európe.

Ovak pa po cejlom Francuskom 
mocsno csisztijo i vsze zapérajo, steri 
szó kolicskáj v zvézi z odávcami. 
Zse novembra mejszeca szó ji okouli 
300 szpozáprli i doszta vszefelé orozs- 
já vkrajvzéli kommunistám. V lüknyo 
szó vteknoli tüdi edno polszko teror- 
szko drüzsbo, stera je 47 kotrig mejla. 
Pouleg vszegatoga je pa zsitek dosz
ta bole teski grátao. ár szó od kolo- 
nij vkrajszpadnoli. Mászt szó znizsali 
na trétji tao, zsájfo pa na polojno.

Nemske podmornice szó doszej- 
gamao blüzi 9 millión neprijátelszki 
hajouvov potoupile.

Darlan sze je v Afriki za francus- 
koga poglavára dao vö i ga tüdi ame- 
rikanci podpérajo, szamo szovjeti szó 
z nyim nej zadovolni.

— Dober tanács. Csi szte szi 
escse nej küpili Dober Pajdás kalen
dárium. tak tou vcsinte kém prvle, 
ár ga zsé nega doszta.
- SZTÁROSZLOVENSZKE MO- 

LITVENE KNIGE (katolicsanszke) sze 
ponovno dobijo v stampariji HÁHN 
IZIDORA v Muraszombati.

Krátki glászi
— Adventszki verszki vecsér bó

dé v nedelo, dec. 20-ga popoudnévi 
ob o-toj vöri v szobocskoj evang. cér- 
kvi, na steroga sze vszi verniki z lü- 
béznosztjov pozávajo.

— Escse niedno leto szó nej meli 
tak lejpe Koledne szvétke sziromác- 
ke Muraszombata. kak bodo je le- 
tosz meli. Kak vszáko leto. tak tüdi 
letosz szi miszli obcsina Muraszom
bata na szvoje sziromáke i je scsé 

I za letosnye Koledne szvétke bole i 
bogatejse obdariti, kak sterakoli drüga 
lejta. V té namén szta Lipics József 
varaski ritar i Mórocz Imre főjegyző 
száma oszébno pobérala dobrovolne 
dáre po Muraszombati. Pobéranye es
cse trpij i je dozdaj vküpprislo 7.823 
pengőjov. Med daritelami je bio tüdi 
táksi, ki je 600 pengőjov darüvao.

— Decski rojeni 1923. leta sze 
morejo glásziti. Varasko poglavár- 
sztvo Muraszombata pózává vszeone 
decske, ki szó rojeni 1923. leta, da 
sze naj zavolo popíszanya glászijo 
do decembra 24-ga t. 1. na obcsini.

Naznanilo ---------------
Postüvanomi obcsinsztvi vlüdno nazná- 
nyam. da szám v Muraszombati, Lendva 
u. 6. (naszprouti Benkó íabrike) oudpro ' 
traíiko. Kak 80 % bojnszki invalid, po toj 
pouti proszim postüvano obcsinsztvo za 
kém vékso podpéranye. c ... jbz postuvanyom 

DÜH ISTVÁN.

— Apoteke od pou 1 do 2 vöre 
morejo bidti zaprejte. Po zrendelü- 
vanyi znotrásnyega minisztersztva 
pod 160-1939 numerov, morejo bidti 
od decembra 15.-ga vsze apoteke od 
V2I—2 vöre zaprejte.

— Győry Elemér je nouvi kala- 
vinszki püspek. Ár je Medgyasszay 
Vince dunántulszki kalavinszki püs
pek z té csészti zavolo sztaroszti doj- 
zahválo, szó na nyegovo meszto györ- 
szkoga dühovnika Győry Eleméra 
posztavili, ki je z 303 gmajn dojdáni 
voutomov vecs kak 90%-ov doubo.

— Vöprobanye sziréné. Od dé- 
cembra 19-ga naprej vszáko szoboto 
popoudnévi ob 1-noj vöri bodo v 
Benkovoj fabriki vöprobali sziréno.

— Na sztáro leto vecsér do edne 
vöre szmejo biti odprejte vsze ostari- 
je i drügi lokáli.

— Kleti od februára 1-ga lejko 
szamo za tou odebráni kseftajo z 
belicami i kürami.

— Dvejsztou plügov rizsa mo meli 
kleti vecs poszejanoga, kak pa v tóm 
leti.

— Minisztersztvo za polodelsztvo 
raztála kleti 550.000 q-ov zbougsano- 
ga zrnya za szemen. Tá kolicsina je 
rávno dvakrat véksa od letosnyega.

Naznányam
vszém poslüvanim konyszkim kmetam. ka szem 
doubo v muraszombati járási od prve vogrszke 
králevszke zsrebcsárne zsrebca (Oberlandszko- 
ga), steroga szi vszáki lejko poglédne v Már- 
tonhelyi pod 16 his. numerov.
o> BENKÓ KÁLMÁN.
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Ha moremo znati od obvÉznoga düjdáoanya mlejka?
Minisztersztvo za preszkrbo národa 

je na gledoucs dojdávanya mlejka 
na prisesztno leto zrendelüvalo na- 
szledüvajoucse :

Vszaksi vért kráv je dúzsen gvüs- 
no kolicsino mlejka od szvoji kráv 
dojdati za národno preszkrbo. Ka gda 
naj dá doj tou ml?jko, szi v tekáji le- 
ta on szloboudno lejko zeberé, ven- 
dar pa toj obvéznoszti morc zadosz- 
titi do konca leta.

Po 600 litrov mlejka od kravé mo
rejo dojdati vszi vértovje kráv Bács- 
bodrog. Gömör i Kishont, Esztergom, 
Fejér, Heves. Komárom, Maros-Torda, 
Nógrád, Nyitra-Pozsony, Pest, Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, Somogy, Sopron, 
Szilágy. Tolna, Vas, Veszprém, Udvar
hely i Zala vármegyőva.

V vszej drügi vármegyövaj, steri 
szó éli nej imenüvani, 420 litrov.

Od kráv, stere szó na leto bár 50 
dni naprezsene, sze szamo 300 litrov

sze po alispánovom dovolejnyi lejko 
dá doj szmetena ali zmoucsaj. Liter 
szmetene sze racsúna za pél litrov 
mlejka, kila zmoucsaja pa za 25 lit
rov mlejka.

Pri veskom poglavársztvi sze v osz- 
mi dnévaj more priglásziti vszaksa 
szprememba i kolicsina kráv, kak 
tüdi tou. ka gda stera szkoti.

askó Mihály bornagykereskedő
ajánlja kiváló minőségű

fai borait
Szombathely, Szelestey László u. 24
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Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen:

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

Finom badacsonyi és egyéb balaton- 
melléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bomagykereskedőnél — Kiaszombat.

mlejka dá doj. Od vouzni bivolszki. 
erdélyszki i alföldszki kráv sze pa 
szamo 180 litrov mlejka dá doj.

Csi je pri vérsztvi szamo 4 kráv, 
je prva vszigdár oszlobodjena od ob- 
véznoga dojdávanya, od drűge sze 
pa szamo dvátrétjiva tála dá doj. Po 
potrejbi pa prvi csesztnik vármegyő
va lejko zrendelüje, ka sze tüdi od 
prve krave more 180 litrov dojdati. 
Csi je v familiji tri ali vecs kotrig, 
sze od edne krave nika ne dá doj.

Od prvescsice sze szamo té racsú
na tiszta kolicsina, csi szkoti pred 
prvim júniusom tisztoga leta. Csi kra- 
va med letom vérta menya, obá szta 
dúzsniva tiszto kolicsino mlejka raz- 
táiano dojdati.

Csi pa dojdávanye zavolo velke 
odaijenoszti ne bi bilou mogoucse,

Po szveiti
Francuski delavci v Nemcsijo. 

Preminoucsi csetrtek je znouvics tri 
zseléznie francuski delavcov odislo 
na delo v Nemski ország. Od tisztéé 
szó pa pá pétjezero zgráblencov pü- 
sztili domou na Francusko.

Na mourji kre Törszkoga or
szága je edna szovjetszka podmor- 
nica eden 41 tonnszki motorszki ha- 
jouv potopila.

Nouvi vezérkar főnök (séf ge- 
nerálstába) nemske vojszke je grátao 
Kurt Zeizler generális, ki je komaj 
sztár 48 lejt i sze je poszebno pri 
tankovszki operácijaj dobro vöszká- 
zao. Kak mládi oficer je zse doszta 
szküszo v prvejsoj szvetszkoj bojni.

V Tuniszi sze je zacsnola ste
linga za vsze tamzsivoucse taljanszke 
pörgare. Stelinga povszédi tecsé z 
velkim vészéi jóm.

V Berlini szó ouszvetno oudprli 
velki kiállítás kejpov nájznamenitejsi 
vogrszki málarov. Nas kormány je 
pri toj priliki zasztoupao Fáy István 
államtitkár.

Spanyolszkoj policiji sze je poszre- 
csiio zgrabiti ednoga rdécsega hohá- 
ra, ki je za csasza pörgarszke bojne 
kak kotriga rdécsega komitéja vecs 
kak 90 lűdi po neduzsnom szpravo 
z szvejta.

V Afriki je dezsdzsevno vrejmen 
grátalo i sze po cejlom Tuniszi vsze 
lejvle, na ruszuszkom fronti je pa na- 
ednouk oszter mraz grátao, steri sze 
okouli 28 fokov szűcse.

Na Kitájszkom sze je pá zacsno
la bojna. Stiri japánszke divizije na- 
pádajo kitájszke stellunge na granici 
Burme, Indie i Kitájszke.

Angleski rádió je szám szpoznao 
notri, ka szoldacsija náredi v Tuniszi 
vékso moucs má i ka je na boug- 
sem, ár amerikanci velko nevolo má
jo z terénom i tüdi tou, ka eropláne 
morejo po hajouvaj távoziti.

Műtrágya téli és tavassi vitéSEhhíz I
40 %-os kálisó megérkezett. Be
szerezheti mindenki amig a kész
let tart!

Umetni gnoj za szejátsv!
40 % -na kálisó je prisla. Pre- 
szkrbte szi jo dokecs je escse na 
zálogi 1

Cseh Ferenc, Muraizombat

GAUGEL KÁROLY

RUM és 11H0I0V9R
SAJÁT SZESZFŐZDE, VALÓDI MÁLNA- és NARANCSSZÖRP

SZOMBATHELY 
FALUD1 FERENC-UTCA 30 SZÁM.

POHISTVO v veik o m odebéranyi
szamo pri

László lanáci • Szombathely
Erzsébet királyné utca 23., Telelőn 191. ]

Hitra i tocsna posztrejzsba I Zalhejvajte ponüdbe!

BENKÓ JÓZSEF
HUSÁRU ÉSKONZERVGYÁR

Sürgöny : 
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Na dén oblejtnice finszkoga oszlo- 
bodjenyá szó nas Kormányzó pozdráv- 
ni grafejr poszlali prezidenti Finszke.

V Svájci szó scseli anglezsi med- 
národno simplon streko v lüfte püsz- 
titi i szó vecs vuzsigajoucsi bomb 
vrgli doj kre nyé, stere szó pa sza
mo po vesznicaj napravile menso 
skodo.

Bolseviki szó szamo jüzsno od 
Rzseva v ednom dnévi 206 tankov 
zgübili. Tou je táksi vdárec, ka sze 
zsmetno zacejli.

Libérija je z kormányom v Vi- 
chiji diplomátszko zvézo pretrgnola.

Hollandszki váras Eidhoven szó 
anglejzsi bombardejrali. Pri toj priliki 
je zgűbilo zsivlejnye 109 oszéb, 84 ji 
je pa grátalo plazejrani. Vküpzrüseni 
je 218 his, 700 pa poskodüvani.

Naprávleno meszo. V Svédországi 
szó zácsali trzsiti naprávleno meszo, 
stero je nej nikaj drűgoga. kak kvá- 
szna beljakovina, ki sze dobivá z 
cellulózé. Tou „meszo" je szemleto i 
sze na krűji namázano lejko vzsiva. 
Po szagi i zsmaji sze ne loucsi do
szta od právoga meszá, vendar pa 
néma telko hranilne vrejdnoszti.

Orszacshi gaunar szí ja prvlé 
scsso zsítek szkancsati, kak bl 

ga pa i ráülte doubili
Lincender János borberje na szpro- 

toletje kak dobrovolec k szoldákam 
sztoupo. Szoldacsija nyerni je nej di- 
sala, záto je pobegno i sze kláto nin- 
dri po Nemcsiji. Ka vszefelé je tam 
nastimao, sze ne vej, ali nyegovo 
gaunarsztvo je bole znáno éti. Krad- 
no i vdérao je, gde je li mogao. Ob- 
szlejdnyim je v Monori bio, gde sze 
je za skolnika dao vö. Zglászo sze 
je pri plebánosi, steroga je nagúcsao. 
ka nyerni je meszto dao v fárnoj 
souli, gde je pár dni vcsio. Poiszkao 
je pa príliko, gda je na íarofi nikoga 
nej bilou, je lepou plebánosov gvant 
vküperszpakivao i z plebánosovim 
nouvim-novérnim potácsom pobegno. 
Po krátkom iszkanyi szó zvedli, ka • 
sze szkícse po Pápi. Zaszlejdili szó 
ga v ednoj kresmi. Gda je vido, ka 
vecs nemre vujti, szi je kruglo pog- 
nao v glavou. Vcsaszi szó ga v spi- 
tao odpelali, gde szó nyerni kruglo 
vövzéli. Gda sze ozdrávi, ga pred 
bojnszki szoud posztávijo, gde ga vö- 
opitajo, ka zakaj sze nyerni je zame- 
rila szoldacsija i bole povido plebá
nosov gvant i nouvi potács.

Doszta zsivezsa szó najsli aa 
poudi ednoga peka

V Szombathelyi na Körmend ceszti 
szó lüdjé zse dugsi csasz sousnyali 
ka na poudi Görög Márie pekaiijt 
jeszte doszta zsivezsa. Obiászt je rej- 
szan preiszkati dála pod. pa sze nej 
vkanila, ár je najsla 3 vrecse maka. 
429 kil lüka, 3 vrejcsa graja i 20 ki! 
maszti, csi je mászt vszeedno pouleg 
tóga na kárto tüdi dobivala. Vsze ié 
recsi je Görög Mária nej zglászila 
notri i tüdi od oblászti dovoljenoga 
táksega ksefta néma, szó nyoj tou 
biágo vkrajvzéli, pouleg tóga jo pa 
escse csáka mocsna kastiga.

PORCELÁN 
ÜVEG 
KERAMIKA 
ILLATSZEREK 
MELLTL’K
nagy választék
ban és olcsón

Zrim
Muraszombat, I

PORCELÁN 
GLAZSOV1NA 
KERAMIKA 
DISÉCSE VODE 
BROS1
v velkom pre- 
béranyi i Iá)

József
rthy Miklós uí f.

Két Ni jé kot
teljes ellátásra január 1-től felvétetik, 'óm s 

kiadóhivatalban.

Szép bútorozott szoba
teljes ellátással azonnal kiadó. ÉrdeMödr. 
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