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1. T O L D I
Versusko pripovedávanye / Szprávleno po 
Arany János-i / Na Vend jezik obrnyeno po 

Kardos János i

XII. Szpév.
„Znam i tő, ká ga je on, on razdrázs- 

dzso szám,
lak da je ed noga hlapca oszmrto tani; 
pravili szó hlapci, kak je nad nyim beszno, 
ino drzsati dao cslovecso lovino.
Ne je tak, Toldi György? tak je ! k-csemi 

bi bio
kral, esi on nebi znao, slo i ka bi csinio?
na táksega brata teliko zmazati,
ki sze je na tclko szám znao osznovati !“

Z velkim dopádnenyom je récs kralá vzéta. 
z velkim mödroszt nyegva mladoszt prijeta; 
Toldi György pa do tél dolipüszto glavó, 
rád bi jo potiszno od szráma pod zemló. 
Kral je zdá pogléd szvoj na Miklósa vrno, 
i z rokóv po plécsaj ga zbio milosztivno, 
erköcs: „Mládi vitéz! Sztani, odhajaj tá, 
6dao te je brat tvoj, a' vecs te neodá."

„Jász tebi na zemli podelim miloscso, 
podéli i Bog, proszi ga kak ocso; 
mé z mírom örök tvoj, gdare ga prek 

vzemes,
bógsega vérta tak za nyega nenájdes.
Da ti pa protiven nebode tvoj mehás, 
i brata tvojga tál od nyega za senk inas; 
krv tajécsi brat ti! né je tak? razmistó? 
jeli szi né steo, da tvoj őrok bratov bő ?“

Gyűri velke öcsi vrzse na krála /da, 
he! kakda bi szmeo on próti praviti ka J 
ár gorijo öcsi kralá od csemérov, 
i poganszko mrácsen je vesz obráz nyegov. 
„Dobro je, veli kral, „ja" je odgovor tvoj, 
od toga etnesz esese liszt vöposztávlen boj , 
zdá pa, geto szi ti krivec najden, idi! 
pri mojem dvöri sze nigdár vecs nevidi."

Na tö eresé Miklós; „milosztiven kral mo|' 
őrok mojga brata moj ni kako neboj, 
ni k mojemi ne szégnem, naj bő, brat, 

tvoj i tč,
napuni sze ti zs nyim votlo tvoje szrdeé. 
Li za tö sze molim, milosztiven kr.il! da 
me notri vzemejo v sereg, za prösztoga; 
dober Bog dobro dá: jas/ szi z mecsom 

szprávim,
ka de mi potrebno, z tém szi je odpravim."

Odgóvoro je kral: „ne boj dete! kakda 
bi te mogao notri vzeti za prösztoga J 
k mojoj oszobi te zeberém ; od dnesz man 
bos na dvanájszet konyév plácso vlékao." 
Medtem pa odvézsc z ledevjov lasztivni 
szvoj velki dragi mecs vladar milosztivni, 
gyémánt je bio nyega evét, zlato pa kojna, 
i dá ga Toldii, erköcs: „nos/i ga. ná!“

Nebi mogao eresti, dati kral dragsega 
né szpraviti nyerni veszcljá véksega, 
za péneze, blágo, hé! ká bi ga méno, 
na kincs Dáriusa sze nebi ni zgledno. 
Steo je i on krati lepő zahvaliti, 
ali preči je né mogo récsi nájdti;

‘ dober kral je ua tö né bio esemeren, 
znao je mucsécs guesi, ki je pröszen, veren.

I naj sze z radosztjov popolno napuni, 
nájvéksa nyegova vola naj sze szpuni, 
tak da bi sze nyerni zácsalo szényati 
özdalecs vidi, ka idejo szé mati.
Vsze je pozábo zdá i pred nyó je Intő, 
k orozsnátim szvojim nárocsatn jo sztiszno, 
récsi, szkiíz i szmeha ni eden nezmore, 
li Bence odzaja za nyírna sze jócse.

K konci radoszt, stera nyima szrdee pecsé, 
liki kmicsen obiak, csemér szvoj vövlejé, 
ploha szkiíz sze zs nyidva öcsi cürécs 

püszti,
zlehkötena mati pa etak govori;

^  P O K T
Mura fulballcsapatánah a megye székhelyén kiuivott győzelme nagy 
örömül és lelkesedést váltolt ki Muraszombat sporttársadalmánál 

Hura : Haladás II. 1:0 (0:0)
A közel másfélezer néző elölt va

sárnap a Haladás gyönyörű sportterén 
a két csapat a fontos I osz'á yu baj- 
uoki mérkőzésre a lö .etkciö  felállí
tásban vonult ki :

Mura : Jinril -  Gerer.C'é', Zsibrik 
Dezkosics, Kukanja, Debe'ák — Srimí f, 
Šerbec Bjszina, Gumbossy, Várhegyi. 

Haladás: Büki Némelh, Tö'gyesi 
Rózsa, Héja, Lipovics — Molnár, 

Szabados, Mórocz, Gerencsér B gá'h 
Az első félidő vá'trzaks és szép 

|á ékkai gól nélkül tel k ei. Haladás 
csapata tálán egy á r  y lattal v< !t jobb, 
de Mma játéka is tetszést átüt ki a 
közönség sorai! >V. Míndkél csapat egy 
pár b ztos he yzetet hagy k

A II félidőt é criK iramban kezdi a 
Haladás. A közönség u  egyre jobban 
felleliesiti a hazai csapatot, fcat Mu- 
íánar s akad vagy SCO szór.-.balhé yi 
szurko ója kü.önöseii az allóhe.y so- 
ía i ló ‘. A ! 2. peicbe.i Mii:a temek 
támadást vezet. Gomb: ssy szöileO 
Vit hegyit, »k nagy lendüieitei tör a 
Iripura és sédhetet en goit lő Ezu'án 
Haladás növeli íz i-aniU, de a kiiü,.ö 
Mura sédelem mindem iiszláz Renge
teg dolga »kad egy r.ef vedo aa ál 
Mura ör feláldozó sédéin é rek J .nd! 
nik, Gerei c én.ek és Zsdinkark n é 
hány Igen kellemetlen helyzetei veit 
tisztáznia. Mura a meiö-y'aeri szépet, 
játszott, Kukanj* »«os (á'ée: nagy in 
teiszett a közA i égnek \ csapit 'Imi
den tagja megérdemli a d CíeirlM A 
szombathelyi köxö iscg cs .dalköreit

,./ dusc mojc vtrgnycii prelep: "ü": T
kak rada vidim ja-./ ulti,A p ’
kak lépi s/i li ’ .1  Vojnika kas /ra*« n 1 
m >zi n o,I Bog i m mi öi ,

Miklós pa ..jeli /cm n i. . M" ’- ö 
prvlc ah s/ledi gvüMin voiiuk ti.,■■ i 
ah ncmaiii mojoj un >csi :■. 
hozso miloscso inam z.i r ön r 
/da /sc z I, id i is "... mi 

incninn i
on de v N'aysi.iln —«». m m r.i' i: . 
Ichko sze i on p.i . k •> im iöm- --Í.
esi n,- n.ij ,1" - -m • m .;.". c i "i

szlliz-'i."

lak vilo détc in I oldc a méla, 
né ga je randa ui hilv.vi s/trcla, 
ni j • némco / z>cus/k- - Mali •> 

tels/tvo,
in nigdar né sztöp.■ vu zascv n niz-tsa. 
Grozno vel ki vite/ H z- nsc , ö;.i. 
protis nik kak s/nopiC oil :is cc.s i !"k k.ip.n >, 
brano je vbógog.i. < is/.ig -m ki ila, 
od zmo/sni dél u\ep vi s/c ,! - : i , -t :. ö i

Né je os/tao niscse pred meg,is im s/tdotn, 
ali i vršo je ta dao prijatelmn, 
i esi sze je sto / országom nénrotivn ■. 
z tém sze je vszigdar r:nl kak prijctel 

imidio.
Né je niliao blaga grüm.t mo kinc.x'v, 
né uad öroesinov boréesi otrokov; 
ali ka je vecs, kak vsza zemeUzka (liga. 
zsiveti má nyegov szpörienek do veka

K O N I C .

Mura ö. feiáld ;ó  IrUes és győzni
akarással teli ;á ékán.

A P é i ö é 51 Vécsei soprum ;á ék-
vezető nafcy kö.ültekiniétie', ; tsioiut
objektiviíáss i! a kel csapat és a i ö
zömé,; (ebes n:ege:égfdésé.e vezeite

*
Mura csapat it cs vezetőiékéi i  %:é j

győzelem alka n á v a S s k * n k r?F'é<
fel V.k ái:,'tg vk*;. c- g-1
Mura eh /ve az eiecbieryi zonnal
megtelt f >t álla Szó i b tiielym . N <. v
számú lelkes iözötnég gyüit os<ze a
Central i néha z (lo:t aha! é é ikeii
tárgyalták: a i : t c y e s; el helyé' e é t
szé,i győzelme Egy sok .v'á 'ás ü iceri-
vés lap-.i liüzi U a posla. D' II i ■. á i h
Pa.. .- i.('h*' 1! -r .uh P.i' ;;r ás «f r. t ^
rmjjw.i • i t i n, ! /n  .g b :á á a. l a
aki ecsmcri \ . c 11 o '■ cs ieik-s Mu'3
szurkoló ii!» Bud%. esi,ól : A Mura
S, őrt h. ylet b.idapes'i sz riri
ölömmel a r iáinak a n ,
Ry,,ie

Putbai. e redm énye i
1 osztály  :

/•!■•%; •- M ve ZSi: SzPC
1 1 i II  i

CG '1ÖTü k: CVSE :-.ószeg2 1 '01  )
Aj* : r • j 21 • > A,r ■ 1 Ü (Ü.U;
Y.i , : LI i o S >! » 5 1 O D
Tel . ÍV h. zs '2:2 (2 1)

SV'(el * he a-; E , e II iin ás . é dü

Az I. osztályú bajnokság állása :
1. Uniti 3 3 21:1 6
2. Fűzfő 3 3 — 7:3 6
3. I lajmásker 3 2 1 — 6:2 5
1. Előre 3 2 1 5:3 5
5. Mura 3 1 I 1 4:4 3
o. K'is/-' g ( 1 1 1 3:3 3
7. Pét 3 1 1 I 5.6 3
3. ( A >1 2 1 1 1 3:10 3
ó. Kinizsi — 2 1 5:6 2

1 ) \! - /A 3 2 1 2:3 2
1 1. >ii -tok 5 ! 2 5:8 2
12. Ajka 3 — 1 2 1.6 1
13. 3/1 ( i 1 2 2;1 l 1
II Haladás f — 3 3 6 0

V a r o s i  m o z i
M u r n sz o m b . i t

I : ...C, ’ 11 "-pt. 21 én 1 "> tira 1 5 p.
1 7 óra 30 p. 

es 20 i >ra 30 p.
; ml-." 22 én 20 óra 30 p. 

-i pt,. iiilv-r 23 ;in 20 óra 30 p.

„Fegyverben a világ"
\ 1 . n|.t! !■> i,. ■ ö - ép, s/a, mely ma- 
■ .is.: iap.td. .'.V -ikcrült eredeti

«4tar.v«*r?rg. ■wnM'WMa— mm

í r ó g é p e t
, i-tni LeriBts Hat', t. Ll'U P.-töl Continental-t, 
tiul.it. siailitani. Ciril cs szláv betűs írógépetnagy 
.»rh.in bcs/amitom. R.tUarun van minden márkájú 
ir.igcp Continental, O l’ .npia, Erika, Kcmotor, Kup
iu l. Groma, Hermes, ilalda, Uránia, Mercedes, 
í rt n.j’h st;u. S/.amolo es sokszorosltogépek minden 
rendszerben rakur.m Kedvező fizetési felté'elek 
M'j havi res/let Jizctesre is). írógép karbantartás, 
t / let s/ct ■ 'lset no ;•> kereseti lehetőséggel felvessek

tfJJS ELSK irógípvíllalüta - G y u la

Q e i i h é  j t i z s e f
h ú s á r u  é s  k o n z e r v g y á r

M U R A S Z O M B A T

. t w *  . ~ t l ’ * « *  .."'-

V - *  ■' " S Já e jt e K S C  ó  ■* . H - v f c t r ,a  
;
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Nyolcvanöt család örömiinnepe Muraszombaton és hörnyéhén
LelHetráxó jelenetek az állomAsokon és a vonaton 

A még ottmaradottak elbocsájtását lehat kérvényezni

Vasárnap múlt ISO esztendeje,
hogy megszületett gróf Széchényi 
István, akit Kossuth Lajos a 
legnagyobb magyarnak. Kemény 
Zsigmond pedig a leghívebb ma
gyarnak nevezett. Nagyjaink tö
mör s helytálló megállapításait 
hazánk minden egyes fia á érzi, 
ha számot vet Széchényi köz
hasznú alkotásainak összességével. 
Mert azon kívül, hogy Széchényi 
volt a nemzeti eszme egyik leg
nagyobb harcosa, ő szólalt fel 
elsőnek a felső táblán magyar 
nvelven ; ő követelte a legerélye- 
sebben a jobbágyok felszabadí
tását ; szabályoztatta a Duna és 
Tisza vizét, vasutakat, hidakat, 
alagutakat épitet, hajójárutakat 
kezdeményezett és felrobbantana 
a Vaskapu szikláit.

Gróf Széchenyi István az ország 
vérkeringésének megerősítésével 
egyidőben Tudományos Akadé
miát, kaszinókat és egyleteket 
alapított; bankokat, biztositó tár
sulatot, In- és bortenyésztő egye
sületeket kezdeményezett; lóver
senyt rendezett és a Lánchíd 
hidv ám-garasával rést ütött a 
nemesi kiváltságokon. Mindezeken 
leiül rajongásig szerette a népét. 
Magyarország minden egyes fiát, 
akiktől nemzeti egységet, fegyel
met. szorgalmat és tanulást kívánt, 
hogy: . . egy magyar ember se le
gyen kenyér és ruházat nélkül, fedél 
és szakismeret nélkül és az erkölcsi 
műveltséget senki se nélkülözze."

A legnagyobb magyar, gróf 
Széchényi István, az Isten nap
számosának nevezte magát. Az is 
volt. Olyan magasan szárnyaltak 
eszméi és elgondolásai, olyan 
tökéletes volt a meglátása, nagy 
a munkabírása, amire csak Isten 
igaz napszámosa lehelt képes. Ezt 
bizonyítja a magyarság javára 
végzett tengernyi munka csudás 
eredménye; meglátására pedig 
tényt vett a következő mondása : 
„Sehol s nes annyi sokat tanult 
es mégis annyi egészen haszna
vehetetlen ember, mint nálunk." 
— Ez a helyzeti Széchenyi egy 
tiásik közismert felkiáltása után 
(„A nemesis rajtam. Már benne 
vagyok téboly örvényében") 
lassan-lassan megszűnt. Úttörő 
munkáját átvették és folytatták 
más nagy fiai e sokat szenvedett 
hazának s igy a nagycenki halott 
nyugodtan alhatja már álmát: mert 
lesz magyar feltámadás!

Vasárnap és kedden este 85 
muraszombati és muraszombat- 
vidéki hadifogoly érkezett vissza 
német fogságtól. A hazaérkezet
tek egy része váratlanul lepte 
meg hozzátartozót, de voltak 
közűik olyanok is, akik érkezésü
ket megtáviratozták. Ez utóbbiakat 
kozzátartozóik várták az állomá
son és sírva, nevetve ölelték a 
boldog hazaérkezőket.

A vonatban is több lelketrázó 
jelenet zajlott le. A/. egyik hadi
fogoly elé Körmendig utazott az 
édesannyja és becézgetve s mo- 
gatta fiának lebarnuli sovány ke
zét. Másik két hadifogolynak egy 
jósz'vü magyar omlós fehér kalá

Scliola Gan toru ni Sabariensis 120 tagu 
világhírű énnekkar hangversenyére meg
történtek az összes szükséges előkészületek.

Az énekkar vasárnap, szeptember 28-án 
a déli 12.58-as vonaton érkezik meg a 
muraszombati állomásra. Kérjük a kö
zönséget, hogy a fogadtatáson minél 
nagyobb számban vegyen részt.

Felhívjuk Muraszombat és az. egész já- 
jás figyelmét erre a nagyszerű és nagy
szabású énekkarra, fezt az énekkart Ró
mába is meghívták, ahol a pápa előtt éne
keltek volna, de sajnos, a háború kitörése 
ezt megakadályozta. Meghívást kaptak 
ugyancsak egy amerikai hangverseny- 
kőrútra is. Ragadja meg mindenki ezt a 
ritka alkalmat és hallgassa meg ezt a ki- 
tinö énekkart. Nem puszta reklám ez a 
felhívás, hanem figyelmeztetés, mert ilyen 
élvezetes hangversenyben igazán ritkán 
lehet része Muraszombat és a járás kö-

A kereskedelmi minisztérium
ból Muraszombatra érkezet Szen- 
drty Gyula miniszteri tanácsos, 
Hindy Kálmán miniszteri osztáj- 
tanácsos, Pál Antal miniszteri 
számvevőségi tanácsos, akiket dr. 
Tulok József Vasvármegyei főjegy
zője, Hej Antal, az építészeti hi
vatal vezetője, Schneidr Lipótfő-

csot adott, a többi utasok pedig 
cigarettával kínálták a hazatérte
ket.

A német fogságból hazaérke
zők elmondották, hogy csak a r 
kath. és evangélikusokat bocsájt- 
ják szabadon, a zsidókat és pra
voszláv vallásuakat azonban to
vább is olt tartják. A hadifog
lyoknak aránylag jó sorsuk volt 
Németországban, ahol keményen 
kellett ugyan dolgozniok, de azért 
nem lehetett kü’önös okuk a pa
naszra Ezzel kapcsolatban említ
jük meg, hogy a még ottlévő had - 
foglyok kiszabadítására hozzátar
tozóik írjanak kérvényt, amelyben 
kérjék a foglyok hazabocsájtását

zönségének, ezórl nyomatékosan (elkérjük 
a tanítói és a körjegyzői kart, hogy erre 
a hangversenyre hívják fel a közönség 
figyelmét.

A hangversenyre többek között bejelen
tették medjelenésüket dr. ( irösz József 
megyéspüspök, vitéz dr. Szűcs István fő
ispán, Vértessy Vilmos miniszteri taná
csos, Máv üzletvezető, dr. Mészáros Hugó 
Szombathely polgármestere, a tankerületi 
főigazgató és még számosán mások a 
vármegye vezetői közül.

A hangverseny vasárnap, szeptember 
28-án d. u. 4 (órakor kezdődik a mura- 
szombati róni. kát. templomban.

Ktrjük a közönséget, hogy helyét 
foglalja el legkésőbb 3/,4 órakor mert 
a hangverseny pont 4 órakor kez
dődik. Az ajtók 4 órakor be 
lesznek zárva.

tanácsos és Szikszay főszámvevő 
kisértek el. A kiérkezet bizotság 
a járás útviszonyait szemlélte meg 
és szükségleteiről tárgyalt dr. Ola
jos József főszolgabíróval és Hart- 
ner Nándor polgármesterrel. A 
hasszantartó tárgyalások eredmé- 
neként előreláthatólag az itteni

és kérésüket néhány szóvat indo
kolják meg. Kérvényükben feltét
lenül írják meg a hadifogoly pon
tos nevét, magyarországi lakó
helyét és a németországi hadi
fogoly tábor számát. Ezt azokról 
a levelekről vagy lapokról kell 
lemásolni, amelyeket az itthoniak 
a hadifogolytól kaptak. A kérvényt 
végül az alábbi cimre kell elkül
deni : Königlich Ungarisches Ge- 
neralkonzul Wien, Deutschland.

A magyar hadifoglyokat kivá
lasztó bizottság bármilyen kérdés
ben szívesen áll az érdeklődők 
rendelkezésére, ha a fenti cimre 
küldött levélben fordulnak hozzá.

rossz útviszonyok belátható időn 
belül javulni fognak, illetve az elha- 
nyagult útszakaszokat meg fogjak
javítani.

Hsfldst teremt az aj 
közellátási miniszter

Budapestről jelentik : Győrfi-Bengyel 
Sándor közellátási miniszter és Losonczy 
István államtitkár, hogy személyesen győ
ződjenek meg s közellátás, de különösen 
a tojásellátás nehézségeiről, hétfőn reggel 
a hajnali órákban munkásnihába öltözve 
elvegyültek a nagy vásárcsarnok vevői 
között és sorbaálltak a tojásért. Eközben 
személyesen tapasztalták az árusítók go
rombaságait. Ezután a miniszter és az 
államtitkár meggyőződtek arTÖl, hogy a 
hűtő hazakban sok millió tojás van elrak
tározva, amit a közellátástöl vontak el. 
Métlőn délelőtt azonnalra értekezletre hívta 
össze a miniszter Budapest 90 tojásnagy- 
kereskedöjét és hat órás ultimátumot adott 
nckika tojás azonnali rendes áron való 
beszolgáltatására. A zsidó ünnepekre sem 
volt tekintettel a miniszter és a kereske
dők e rövid idő alatt közel 94 millió 
tojást szolgáltattak be. Akik ellenszegültek, 
azokat internálják és megvonják iparenge
délyüket

egy sajtóértekezleten kijelentette, 
hogy a semlegesség! törvényt meg 
kell változtatni.

A vármegye vezetői is ittlesznek
a Schola Cantorum Sabariensis vasárnapi hangversenyén

A hangverseny d.u, 4. órakor kezdődik a róni. kát. templomban

Útügyi szemle Muraszombaton 
és környékén



2 oldal muraszombat és Vidéke 1941 szeptember 26.

Községegyesitések a murasxombati 
Járásban

A m. kir. belügyminiizfer rendeletet 
adott ki a v i««i»f.g l» lt délvidéki terü
leten u) köziég alakítása, továbbá 
egyes községek egyesilése és ezzel 
kapcsolatban egyes községnevek meg
állapítása tárgyában.

Vasvármegye teiQleléa a i  alábbi 
községeket egyesítenék :

Ottóháza és Vaskovácsi községek 
egyesittetnek; az egyesített község 
neve: O ttóháza,

Alsó,ánosfa, Berkeháza és Rátkalak
— az egyesített közíég neve: Berke-  
háza,

Andorháza, Petőt a és Péle. tiegy 
az egyesített község neve: P ét e rh e g y ,  

Kerkafő és Marokrét — az egyesí
tett község neve : Kerkafő .

Battyánd, Halmotfő és Márkusháza
— az egyes tett község neve: Battyánd ,  

Lehomér és Vasnyires — az egye
sített község neve : N ylresleh o m ér,

Rónafő és Vaspolony — az egyesí
tett község neve : Róno fö ,

Borostyán, Buzahely és Zollánháza
— az egyesített község neve Zoltán- 
háza,

Pálmafa és Siirüháza — az egyesí
tett község neve : SUrüháza 

Bilószék, Köhlda, Murapetióc és 
Véghely — az egyesített község neve : 
Véghely,

Csendlak, Murifüzes és Muiavárhely
— az egyesített község neve: C sen d 
lak,

Borhida, Ferenciek és ivánfaiva — 
az egyesitett község neve : Ferenclak, 

Kuzma és Szentmátyás — az egye
sített község neve: K u zm a,

Andorhegy és Lendvakislak az 
egyesített község neve: A ndo rh e g y ,

Önmagukban alkotnak egy egy köz
séget : Alsócsalogáoy, Alsómarác, Bar
kóé, Batlyát falva, Bodúhegy, Büdfalva, 
Domonkosfa, Felsőcsalogány, Felső- 
lendva, Gesztenyés, Görhegy, Hegy- 
szoros, Kerkatzabadhegy, Kisizerda- 
hely, Korong, Magaifok, Mátyásdomb, 
Mezóvár, Mottolyád, Nagytötlak, Ra- 
dófa, Sál, Salamon, Seregháza, Szenl- 
bibor, Szentszebeslyén, Széciényfa, 
Szécséoykut, Tiborfa, Tótkeresztur, 
Vaakorpád, Vasiak, Vidorlak, Völgy- 
kOs, Ztidahegy.

Körjegyzői beosztás: 
Muraszombati járás : székhelye : 

Muraszombat.
1. Muraszombat nagyküziég.
2. Battyándl körjegyzőség: székhe

lye : Battyánd. Községei: Bsttyánd, 
Nyireslehomér, Rónafő, Vasiak.

3. Bodóhegyl körjegyzőség — szék
helye Bodóhegy. Községei: Bodúhegy, 
Sorállása, Tiborfa, Zollánháza.

4. Csendlaki körjegyzőség — szék
helye : Cscndlak. Községei: Csendlak, 
Ferenclak, Szécsénykut, Véghely.

5. Felsőlendvai körjegyző lég — 
székhelye: Felsőlendva. Községei: 
Alsócsalogány. Felsölendta, Ottóháza, 
Radófs, Vaakorpád, Vidorlak,

Klamálnás, Lukácsfa és Újtölgyes — 
az egyes'tett község neve: U/tölgyes, 

Lendvanemesd és Mártonheiy — az 
egyesített község neve : Márionhely ,  

Falud, K;sszombat és Murahalmos, 
az egyesített köztég neve: Klsszombat,  

Muracierri.ely os Muraszentes — az 
egyes rett község nese: M u ra sz en t e s , 

Caekcfa, Kisfalu és Pá tosfilva — 
az egyéviéit köz ég neve: Púr lo s fa lva ,  

Peres'ó, Rélallás és Vasvecsés — 
as egyesített közvég neve : P er e s t ó  

Bürhára, Gyamfa é> Náciéi* ■—d  
egyesített község ri^ve : G yana fa  

Lakháza és Sáidorvölgy — az 
egyesített község neve : S ándo r vü l g y ,  

Dóriak, Szarvasak és Vizer.clva 
az egyesített község neve: S z a r 

vasiak,
Boksács és Vö'gytt — az egyesített 

község neve: Vülgyes,
Kölesvö gy és Pá hegy zz egye

sített község neve: Páll i eg y .
Musznya és O falu - az egyrste ít  

község neve: Musznya ,
Gerőházi, Felsőszentbenedek és 

IJriszek — az egyesített község neve: 
Felső  szentbenedek,

Kosáháza ér UjVötényes — az 
egyesített közrég neve : U/kökényes 

Dornbalja és Jegenyéi az egye
sített község neve : Dombalja ,

Kiiá'yizetr ég Lendvakirá’yf a az 
egyesített község neve • Lendvaktrály fa , 

Károlyfa és Vashidegkut — az egye
sített köziég neve : Vashidegkut , 

Aliószentbenedek ér Urdotnb — az 
egyesitett község neve: L'rdomb, 

Kisdolány és Nagydoiany íz  
egvesitelt község neve : Dolány, 

Kapornak és Orlhodos — az egve- 
s tett község neve : ö r t h o d o s .

6 Kuzmai körjegyzőíég — szés- 
helye : Kuzma. Közrégei: Felsőcsalo- 
gásy, Kuzma, Völgyköz.

7 Magyarszotrba. íj l körjegyzőség
— székhelye: Msgyarszombatfa. Köz
ségei:  Gödörházi, Magyarszombalfa, 
Velem ér.

8. Mártonhelyi körjegyzőség — szék
helye: Márionhely. Községei: Alsó- 
matác, Andorhegy, Mártonheiy, Mrző- 
vár, Szentbibor, Lljlölgyes.

9. Muraszombatvidéki körjegyzőség
— székhelye : Muraszombat. Községei: 
Barkóé, Battyánfalva, Kisszombat, Ko
rong, Muraszentes.

10 Musznyai körjegyzőség — szék
helye : Muszny*. Községei : Mátyás
domb, Musznya, Pálhegy, Salamon, 
Szentszebeslyén, Völgyes.

11. Pártosialvai körjegyzőiig
székhelye: Pártosfalva. Községei :
Berkeháza, Klsszerdahely, Pártoslalva.

12. Perestói körjegyzőség — szék
helye : Perestó. Községei: Görhegy, 
Mottolyád, Peresló.

13. Péterhegy) körjegyzőség szék
helye : Péterhegy. Községei: Gyanafa, 
Kerkascabadhegy, Péterhegy, Sándor- 
völgy.

14. Starvaalaki körjegyzőség —

székhelye: Szarvasiak. Kőziégei: H:gy- 
szoros, Seregháza, Szirvaslak.

15 Tótkeresztur! körjegyiőség — 
székhelye : Tótzerezztur. Községei: 
Domonkosi a, Fehőrzentbenedek, Gesz
tenyéi, Tótkeresztur, Ujkökényes.

16 Urdombi kö jegyzőtég - síék-
he'y ; :  Urdcmb. Községei: NagylóF
lak, Urdomb, Zsdahcgy.

déiv'déki teiületekre igen sok községi 
és körjegyzőt nevezett k' ideiglenes 
hatá'lya!. A mu'f. szombati iá ár köz
ségeibe a következő kinevezések tör
té i ! e k ;

Muraszombat nagyközséghez Mórócz 
11 re okteveies jegyzői íSárvár), kö'- 
jegyző. é a közetkezö okleveles jegy
zőre! ; a battyándi körjegyző-éghez 
M ke Dáv.d (Os fíyasszonyt*), a bo- 
dőhegyi körjegyző-éghez Vargyry 
Gyula (Baba), a csendlaki körjegyző- 
st-ghez Fehér József (Murahaltnos), a 
f.-Isölendvai kő-jegyzőtéghez Ebesfilivi 
Béla (Vaiszentmiháiy), a kuzmai kör
jegyzőséghez P> gá-.y Jenő (Jánosháza), 
a n áMonhelyi kö jegyző éghez Falu 
hí ó József (Má tonhely), a muraszom- 
batvidéni körjegyzőséghez Szimos-

Egy nagy , állatit ellen egy k elbu- 
csátolt n unkása kártérítésí pert indí
tott. Keleseiében előadta, hegy amikor 
a gyárból elbocsátották, munkakönyvét 
vsak azzal a feltétellel akarták kiadni, 
ha oiyan nyilatkozatot ír a á, amely 
szerint a vállalattal szemben kö.ete
tése nincs. Ezt megtagadta, mire a 
köry.et nem adták ki, Innem postán 
elküldték a lakóhelyéhez illetékes ipar- 
ha ótaghoz, altot csak kétheti késede
lemmel és nagynehezen kapta visszi.

A központi já rásbitii iág a keresetet 
elutasitotta azzal az indokolással, hogy 
a munkást vétkesség teiheli a munka
könyv visszatartása körül, mert nem 
(elölte meg, hogy miért nem ttja alá 
az elismervényt, lia ezt megtette volna, 
ny Ivánvaló, hogy a vállalat csupán 
nem k fjgasoihato elismert é..y alá - 
irásakez ragaszkodott volna. 
Fellebbezel folytán az ügy a törvény
székben dr. Megyesy Ágoston-tanácsa 
ele került. A törvényszék a járásbíró
ság Ítéletét megváltoztatta és a válla
latot a munkái kelheti keresetének 
megtelelő 110 pengő megfizetésére

17. Vashidegkut! körjegyzőség — 
székhelye : Vashidegkut. Közzégei: 
Dombalja, Lendvaklrá’yfj , Szécsényfj 
Vashidegkut.

A szentgotthá'di já áshoz tartoznak: 
Büdfdva, Ö.fdu, Kerkafő, Magasfok,
Dolány Ö hodos és Sü .

A muraszombati já'áshoz lettek kap
csolva: Gödörház*, Msgyarszombaifi j
és Velemér.

vö gy Ká o y (Apátistránf*!u, a mu- I 
szriyn kö jegyzöséghez Csermely Béla 
(Egyházssrsdóc), a rártosfzlvi kör
jegyzőiéihez Takács Ferenc (Egervár), 
a peres'ó kö jegyzőséghez Horváth 
1 ere (Rádóckölked), a péterhegyi kör- i 
jegyzőséghez Csaba Józstf (Csákáiy- j 
dorosz’ó), a szarvaslaki körjegyző- I 
séghez Sey .erth Józstf (Szarvasiak), 
a In keresztúri körjegy/őtéghez Boldi- 1 
zsár Geza (Keret), az urdombi kör
jegyzőséghez Bencze János (Győrvár), 
a vibh'degkuti körjegyiötéghtz Kul
csár Antal (Öiiszentpétei), az őrthodoai 
körjegyzőséghez Kováts Mihá y (Apát- 
ist .ánf.lu) .

Ezenkívül közigazgatási jegyzővé 
nevezte ki a beíügymmiszler Mura
szombat nagyrözséghez Romhányi Fe
renc alsószölnöki okleveles jegyzőt.

kötelezte. Az Ítélet elvi jelentőiégü. j  
Indokolása szerint a munkaadó a ki
lépő munkásnak m un kakö r ié t  akkor 
is kiadni köteles h3 az átvétel el íme* 
télét tattamazo irat aláírását meg
tagadja.

A munkaadó a jogellenes eljárásával 
munkásának kéiségkivül kárt okozott, 
mert a munkakönyv megszerzése körül 
kiadás merít.t fel s egy Ideig munka- 
köny/ h anyában nem tudott állást 
kapni. A kár összegét a törvényszék 
munkás kétheti fizetésében állapította 
meg.

KÖZPONTI MOZI
DITTRICH -ÍIIURASZOmBAT

szeptember 27. szombaton este i/29 órakor, 
2S vasárnap '/-A, 6 és */20 órakor 

2". hétfőn este */20 órakor

Nem élhetek 
muisikaszó nélkül
Somogyi Erzsi - Jávo r Pál

Közreműködik Berkes Béla cigányzenekara

POHIŠTVO
v v e i  k o m  odebéranyi

szamo pri

László lgnác-i. Szombathely
Hitra i tocsna posztrejzsba i Erzséoet királyné utca 23- 
Zathejvajte ponudbe! Telafon 23. ti

A muraszombati járás körjegyzői 
beosztása

Kinevezték a községé körjegyzőket 
a muraszombati járásban

A be'ügy Tiinisz'er a vissz.f .gialt

A k i  nem adott munkakönyv miatt kártérítést 
kell fizetnie a vállalatnak

IMI szeptember 19.__________________  tnura.iombat vidék. 3 .oldal

Vitésié avatják Páterka Jánost
Vitéz balésfalvl Kiss László altábornagy üdvös* Jovolot 

l mázait a kltOntatlbaz
A Vasvármegyei Vitézi Szék értesítette 

Pč-terke Jánost, a muraszombati villamos
sági üzem vezetőjét, hogy a vitézi eskü 
letétele céljából a Vasvármegyei Vitézi 
Székkapitányság hivatalában 26 án, pén
teken d. e. 10 órakor jelenjen meg.

Peterke János vitézzé avatása nagy 
büszkeséggel tölti el Muraszombat lakóit, 
mert a most felszabadult Murán inneni vi
dékről és Muraközből ő az első, akit vitézzé 
avatnak. Péterke János egyébbiránt egyik- 
legszebben dekorált katonája a Vendvi
déknek, mert megkapta kétszer a nagy 
ezüst vitézségi érmet, a kis ezüst vitézségi 
érmet, a bronz, vitézségi érmet, a Karoly 
csapatkeresztet, a sebesülési érmet, a Ma
gyar háboríts emlékérmet, továbbá a Német

cs Bolgár háborús érmeket. Sok kitünte
tésen felül Péterk1* János egyik résztvevője 
volt az 1010. január 3-án lezajlott mura- 
szombati csatának és részt vett a kommunis
ták elleni ellenforadalmi harcban.

Péterke János vitézzé avatása alkalmá
ból vitéz balásíalvi Kiss I ászló altábor
nagy, m. kir. titkos tanácsos az alábbi 
meleghangú levelet irta : „Szívből gratu
lálok, hogy vitézzé avatnak. Viseljed ezt 
a szép kitüntetést igen sokáig. Mini eddig 
is, adj továbbra is példát törhetetlen ma
magyar sziveddel, bátor viselkedéseddel és 
önfeláldozó életeddel. ‘

Peterke Jánost magas kitüntetése alkal
mából már eddig is sok muraszombati 
barátja és ismerőse kereste fel és üdvö
zölte.

A NAGYVILÁG NAGY ESEMÉNYEI
Mi történi a héten a világpolitikában!

Leningrad elővárosában 
harcolnak már a németek
Berlinből jelentik: A német

véderőfőparancsnokság jelenti; A 
Kievtől keletre elterülő vidéken 
kedden az ellenségnek további 
részéit semmisítettük meg. A ma
radék két szűk térre összezsúfolt 
zsákban van körülzárva, amelynek 
képe zűrzavaros állapotot mutat. 
Néhány nap múlva számolni lehet 
ezeknek erőteljes megsemmisité- 
sével.

A kronstadti öbölben német 
repülőgépek csatahajókat, rombo
lókat támadtak és találtak el

bombáikkal. A légi erő éjszakai 
támadásai Leningrád és Moszkva 
katonai berendezései ellen irá
nyultak.

Heves harcok után a leningrádi 
erőditményrendszer újabb részeit 
foglalták el.

Egyik német hadosztály beha
tolt a szovjet csapatok egyik mé
lyen megerősített állásrendszerébe 
és kemény utcai harcok után el
foglalt több helységet Leningrad 
előtt.

Végéhez közeledik az ukrajnai 
hadművelet

Az ukrajnai bekerítő csata szét
morzsoló hadműveletei befejezés
hez közelednek. A gyűrűn kívül 
maradt, hátráló ellenséges részek 
üldözése közben a szövetséges 
erők ismét teret nyertek s jelen
tősen megközelítették a Donec 
iparvidékének egyik legfontosabb 
gyárvárosát. A magyar csapatok
kal szembenálló erők két kisebb 
leplező támadását a honvédköte- 
l tkék m ég kibontakozásuk előtt

meghiúsították. Egyébként mindkét 
részről csak szórványos tüzérségi 
tiiz volt. Az ellenségnél egyre nö
vekvő nagy nyugtalanság és éjjel
nappal lázás mozgás észlelhető. 
Ez a nyugtalanság indokolja a 
megélénkült légi tevékenységet is. 
A vonalaink, valamint az arcvonal 
mögötti terület fölé szált szovjet
gépekből a honvédlégvédelem két 
gépet lelőtt.

Roosevelt rádióbesiédet mond
Amerikai jelentés szerint Roose

velt szombaton beszédet mond, 
melyet valamennyi amerikai rádió 
közvetíteni fog. A beszéd alap- 
gondolata előreláthatólag az lesz, 
Hogy meg kell erősíteni az össze
kötő hidat Amerika és a „sza
badságért küzdő nemzetek" között.

Ismét megtorpedózták 
egy amerlkel gőzöst

Újabb amerikai gőzöst torpe
dóztak meg az Óceánon. A hajó

10.0C0 tonnás volt. A torpedót 
kilövő tengeralattjáró nemzetiségét 
nem lehetett megállapítani.

7 7  év óta fennálló egyedüli keresztény
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Óvá kunosa za nasa vucsitelsztvo 
v Csakovci

Kak szmo zse zádnyics nazna
nili, je minisztersztvo za vero i 
proszveto zrendelüvalo, ka sze za 
vucs;telsztvo Murszke Krajine, t. j. 
za lendavszki, szobocski, csakov- 
szi i prélovszki járás, obdrzsita 
dvá kurzusa za ono vucsitelsztvo, 
stero je szvoje vcsenyé v bivsoj 
Jugoszláviji szkoncsalo. Cio kur
zusa je, ka sze nase vucsitelsztvo 
szpozna z vogrszko zgodovino, 
zemljepiszom, literaturo, drzsávo- 
znansztvom i solszkim zákonom, 
da sze v tákse formo szpoznajo, 
poglobijo i potrdijo duhovne, kul
turne i zgodovinszke vezi našega 
národa z vőgrami.

Prvi kurzus je trpo od szep- 
tembra 15 —20 - ga i je bio na- 
menyen za one, ki znájo vogrszki, 
drugi pa od szeptembra 22 — 28 - 
ga za tiszte, ki ne vejo vogrszki. 
Na prvom kurzusi je tao vzélo 55, 
na elrúgom pa 91 vucsitelov. Obá 
kurzusa szta sze obdrzsala v Csa
kovci na vucsitelszkoj söli i v in- 
ternátusi.

Kurzusé je vodo referent za 
proszveto, vodja szobocske ek- 
szpoziture za proszveto Rhosóczy 
Rezső. Predaváteli szó bili dr. Pável 
Ágoston, univerzitetni privátni do
cent (vogrszki jezik i literatura), 
Antauer Jenő, kr. solszki nadzor

nik (organizácija proszvéte), Ste- 
vancsec Rezső, solszki ravnátelz 
Tišine (zemlepisz), Titán József, 
szobocski vucsitel (zgodovina).

Na prvom kurzusi sze je vo
grszki predávalo, na drűgom pa 
vend-szlovenszki-hrvacski.

Vszaksi dén szta sze 2—2 vcse
nyé pokázali notri z solár csa- 
kovszke lüdszke sóié.

Kurzusi szó zvönrédno haszno- 
viti bili. Vucsiteli szó sze z vel- 
kov pazlivosztjov poglőbiliv sinov, 
sfera je pred nyírni doszégamao 
z véksega tála neznána bila. Do- 
szta szó sze návcsili, doszta ha- 
sznovitoga pridóbili. Skoda, da 
szó kurzusi szamo 1 — 1 keden 
trpeli, i sze zavolo krátkogacsa- 
sza delo né moglo sztóprocentno 
opraviti.

KIHföMiAlt csak huss 
Ura értékéig vásárol

hatnak Olassoriségbao
a legújabb kormányrendelet sze
rint. Az olasz állampolgároknak
személyazonossági igazolványt 
kell felmutatniok a nagyobb vá
sárlásoknál.
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S t i v á n  E r n ő
műszaki szaküzlete 

Muraszombat. Szabadság tér 5
Tel. 39

nagy választékban 12 havi részletfizetésre
Philips — Orion — Siemens -  Blatipunkt — Radione 
Telepes rádiók, akkumulátor és szárazelem fűtéssel

b R.O >sc>ap.'4 yak K I. R h k I’ A R O K f ényképészeti cikkek
Autófelszerelési cikkek Varró- és írógépek Varia akkumulátorok

SHELL  KOOLAJ R. T. IERQKATA

Átképző tanfolyam Csáktornyán

Náivéksi vogrin
T é  dni je minolo 150 Ifit, ka 

sze je narrtdo nájvéksi vogrin, 
8teroga imé noszi tiidi edna Ifipa 
viiica v Szoboti.

V tisztom csaszi, gda je Met
ternichova diktatura nájbole be- 
sznfila i szó vogrszki jezik scseli 
popolnoma vösztrfibiti, goszpodár- 
szko naprejidfinye zadűsiti, nam 
je Bőg dao ednoga csloveka, ki 
je vsze szvoje szilé, zmuzsnoszti 
i vrfidnoszti dartívao na oltár nase 
domovine.

Gróf Széchenyi István je szín 
Széchenyi Ferenca, ki je oszníivao 
Národni muzeum Naródo sze je 
v Becsi, grátao oficfir i kak taksi 
je tao vzéo v takzvánoj „bojni 
národov* pri Lipcsi i próti Na
poleoni. Doszta je potüvao po 
Európi sz szvojim prijátelom Wes
selényi Miklósom. Tam sze nye
rni je szrcé sztiszkávalo od zsa- 
loszti, gda je vido rázlocsek mcd 
szvojov domovinov i zahodnimi 
drzsávami.

Leta 1825-ga, gda je na po- 
zsonyszkotn orszacskom gyűlési 
felsőbüki Nagy Pál követ zahtévao, 
da sze vogrszki jezik naj bole 
csóva, ár ovak préide, je on kak 
mládi oficfir gorsztano i v lépőm 
domolübnom gucsi tolmacso po- 
trfibo Vogrszke Akadémie Zná- 
noszti i za té cio vcsaszi 60.000 
forintosov áldüvao. Tó nyegovo 
plemenito csinőnye je nasziedüvalo 
doszta zemelszki goszpúdov i szó 
tő prepotrebno Akademijo gorpo- 
sztavili

Nadale je domó p«>zvaű z Be- 
csa goszpodo, ki szó sze tam 
zdrzsávali oköli caszarszkoga dvo
ra. Z nyúvov pomocsjov je po- 
sztavo prvo Konyerejszko driizsbo, 
iz stere je szledi grátala Kmetij- 
szka driizsba za drasávo (Orszá 
gos gazdasági Egyesület). Regit 
Ifirao je Duno i Tiszo, po steri- 
ma vodinama szó odszégamao 
hajövje vozili.

V Banski je sz tem vnozsino 
dobre zemlé grátalo vugodno za 
polodelsztvo. Dao je posztaviti 
med Budo i Pestom po célom 
szvfiti znáni mószt Lánchíd, ki jo 
plöd nájvisise tehnike. Po tom 
mószti je pobérao mauto tiidi od 
nemesnyákov, ki szo doszfigamao 
nfi placsiivali nikse porcie. Velko 
zaszlUzsnoszt má Széchenyi tiidi 
sz tem, da je Nemzeti Színház 
(národno glédaliscse) i prvo velko 
gaszo Pesti Hazai Első Takarék- 
pénztár postttavo gori.

Na podlági te* velki csinény ga 
imenüjemo za nájvfiksega vogrina. 
Nyegva vodilna miszeo je bila: 
Vogrszki ország je nfi bio, nego bő!

H Í R E K

Előfizetőink figyelmébe !
Az Országos Magysr Sajtókamera 

rendelkezése értelmében a kiadóhiva
talok büntetés terhével kötelesek az 
e'öf zetések megújításának kérdését 
kifogástalan rendben taitani.

E'égfcő! kénytelenek vagyunk nyo- 
matésosan feltérni igen tisztelt Eő 
f zelő nket, hogy lejárt előfizetéseik 
megujitásáról s estlleges hái a ' ékai k 
haladéktalan rendezésé ő gondoskodni 
szíveskedjenek.

Ennek megkönnyítőiére, lapunk mai 
számához szoknak ; z  e öt ze'ő nknek. 
akik há'ralékban vannak, csekklapot 
mellékeltünk, amin a bfhzc'és e zVö 
zölhető. A k iadóh iva ta l .

A főszolgabíró fis a po lgár
mester vissza érkeztek Buda
pestről. Dr. Olaj« s József főszol
gabíró fis Martint Nándor polgár- 
mester négy napon keresztéi Bu 
dapesten taitozkodtak, ahol több 
hivatalos ügyet tárgyaltak meg 
Dr Olajos fis (i r t i nr  kedden este 
érkezi k vissza Muraszombatba 
fis átvettek újból <i hivataluk ve
zetését.

Kinevezés. 1 »subán l.ászd 
eddigi muraszombati k.r. közjegy
ző jelöltet a rnagyai k i . iga/sag- 
ügyminiszter l'.fll. szeptember 
12-én kelt rendeletével a muri- 
szombati k.r. járásbiróíágra to- 
galmazói minőségbe kine-.ezte A 
sz mpatikus és városszerte kedvelt 
Dsubán László uj ááásái mar cl 
is foglalta.

Imenoványe. Dsubán Lászlód 
dozdajsnyega kr notáruskoga pri 
pravnika je vogrszki právuszódni 
miniszter z szép. 12. vödánim 
rendelüvanyom na szobotsko kr. 
jáiásko birovijo za fogalmazója 
vöimenüvao Prijázni mládi po- 
szpöd je szliizsbo zse prevzeo

Mindazokat a délvidfikkel 
visszakerült legénységi állomá
nyú egyének, akik a rendes tény
leges katonai szolgálati kötelezett
ségüknek a volt jugoszláv hadse
regben már eleget tettek, a m. k>r. 
honvédség továbbszolgáló és hi
vatásos állományba való felvételre 
jelenkezhetnek. Jelentkezési űrlap 
a községi clőjároságánál kapható 
és azt kitöltve ugyanott kell be
nyújtani.

Vszi tiszti vojaški obvezniki,
steri s/.o szvoj redni kádcrszki ruk 
v b;vsi jugoszlovánszki v^jszki zse 
odszUijzsili, sze Ifiko priglás/ijo 
za szprejem v m k'r konvédseg 
v sztálno szlűzsbo. Natogledocs 
sze dobijo v obcsirtszki piszárni 
piijávnice, stere sze morejo izpu- 
nyene rávnotam vlozsiti.

Miként mu't szál unkban rrár jelez 
lük, Csáktornyán a Vállán é« körukt. 
miniszter két átké.ző tar folyamot 
szervizett » muiaVözi és muravidéké 
>zaz alsólendvii, murcszomb' ti, per 
Ízki é» ciákton yii  járások Unüöíá 
gtinak azon tagjai számára, akik nem 
magyarországi képzőiben szervezték 
meg oklevelüket A tanfolyamok célja: 
t tanítóságot — amelyre az i juság 
nevelőiének oly rendkívüli fonícstágu 
feladata var — megismertetni a ma 
gyár In téneiemmel, földrajzzal, á !am- 
polgári kölelezettségekkel, a magyar 
elemi 'skolai oU.-'ás rend- és mód
szerével, a magyar irodwlummrl és 
nyelvvel, egyszóval : a magyar élettel 
és leiekkel, a magyar szellem örök 
a.kctásaival. nagy filléreivel a magy .r 
fő ddel fis törté éli multi? 1.

Az első t?.nfj!yam — magyarul 's 
!uadói részeié - -  szép*. 15 20 a g,
a másod.k a mrgyárul még néni
tudói »zá rára  — szept 22 28 á g
t ul.ar, fis ped'g Csáki .rnyáa a un do
ké iő irdfiz-1 fis muri áii's heíji.vége- 
ben Az eiiőn 55-en, a másodikon ö l 
en vettek r c - z t A U' foly-unok veze- 
tője R h o s s ó c z y  R'zto tanügy! elő

Vdkj ofenziva próti kumonisz- 
tam .* Ifi dm pa doszfignola lépe 
us/.ji' he. Armija gencrála Budje- 
nina ic. popolnoma razh tu t je tak 
s/padno Kiev, ki je t ájvéksi vá- 
ras Ukrajine, potom pa Poltava, 
ki je szrediscse nájbole rodovitne 
zemlé. V vtikom neredi btzsécsi 
bolseviki szo titka nfi mogli od- 
ncsztt. Tak szo Ut zgrabili 380.00 » 
szoldákov, 570 tankov i 2.500 
stiikov. \’ ednom szamom dr.evi 
szo nyim razbili 73 eroplánov. 
Ük. *li O,lösszé tiidi majo veiké 
zgube. Tam szo nymi potópili o 
hajővov. Fmo sze: v blizsini Kron- 
stata potopili tri veiké hajövc, mcd

adó, a muraszombati tanügyi kiren
deltség vezető,« volt. E ö ld ó i : Dr. 
R a v e l  Ágoston egyetemi m. tanár 
(magyar r.yelv és Irodaion) A n l a u  
er  Jenő taríe ügye ő (népoktatásügy 
szervezete). S t e v a n c s e c z  Reziö 
csendlaki isk :grzg..;ó (földrajz) és 
T i t á n  József muraszombati tanító 
(történelem).

Az első tatfőiysn.cn az előadások 
nyelve magyar volt, a másodikon 
szlovén, vend és hónai. Naponként 
2 - 2  bemutató pró íeő ad á s  is volta 
Csáktornyái elerui iskala növendékeivel.

A tanfolyamok rendkívül eredmé
nyeseknek bizonyultak. A részvevők 
nagy é deklödéssel mé'yedtek el a 
rengeteg — cs számukra legnagyobb
részt ismeretlen — ar.y gban. Nagyon 
sokat tanullak, számtalan hasznos 
indítást kaptak s magyar lélekkel és 
sze lemmel tö lekezttk. Kár, hogy a 
t irfolyamok csnk 1 1 hetesek voltak,
s fgy az idő rövidlége rniail nem le
hetett százjzázalescsan kiaknázni a 
it h ít<> légeket.

nyírni tiidi nájvéksi hajöv „Okljá- 
berszka revolucia*.

Vzhodno od Szmolenszka szo 
meh komuniszti takse zgíibe, kn 
je od tédne vojszke komaj eden 
trét|i tao osztao.

Szovjeti szo v Ameriki narócsili 
za 50 miliőn zbiti dolárov bojn 
szko sker, stero pa nemrejo uii 
cati, ár jo nemei prlfi vnicsijo 

Nas: honvédi szo na szpódnyem 
tekáji Diiyepra prfik prsli i rttsze 
pregái'yajo próti Doneči.

Á l l á s t  k e r e s e k
C-' :1c. lin: Ihan. 1 óbb nyelvet beszélek 
1 ütlek ' i i : 1. . '..Hiil, .f iiiH 'tü l, vendül, bor- 
' .fi. ’r.u.i 'lil I - K ily \ ' Ilii.

Pálcsics Ferenc nagykanizsai fonalfestogyár -  N a g y k a n i z s a

Anyaggyüjtö : Muraszombat, Rákóczi ut.
Simon Em ilné

Vall.'lja mindennemű tini és nöjruó.w festését é> tis/.tit.Vjčf, valamint 'ii.il fis véráruk 
festését és kikészítését-

G y á r :  N a g Y k n m z v i ,  M . i y y a r  u tc a  8ó. - T e le fo n  43.

DOGODKI PO SZVEJT 1 

Ki ev i Poltava szta szpadnola
Harkov je zaograjeni - 5U ruszki divizij razbiti, 380 000 zgráblenl

Gsröcs oköli Petrográda vozkési
Hasi hcRUBdi m  szpfldnyem teM]i Dnyepra prrgdnyajo rusze

50 milijonov ztáti dolárov je po vödi tszplavalo

- Sosl.irec/
-el. \ l ii\. lis/, ) 1 | . I erenclak
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A muraszombati m.kir. adóhivataltól

Felhívás
Az általános kereseti adóra vonat

kozó tört ényea rendelkezések hivatalos 
összeállítása tárgyában kiadott 1927. 
é?) 300/P. P. s z á tu  rendelet és az 
ennek végrehajtása tárgyában kiadott 
1927. évi 30 000 s z á tu  utasitás 50 íj a 
értelmében a kereseti adó f zetéié e 
köteles adózó felek üzleti betételeik- 
rő! é* kiadásából köny ek vezetésére 
vannak kötelezve M nthegyezen könyv- 
vezetési kötelezést az adózó felek négy 
réize elhanyagolta, a kfr. adóhivatal 
a fenthlvatkozctt utasítás 50 § ában 
elő rt köny.ek vezetése tekintetéoen 
íz  alábbiakat rendeli:

I. Kisiparosok
A 3-nál több segédet foglalkoztató 

kisiparos köteles 1. megrendelcsi köny
vel, 2. pénz'árzöiyyet é l  3 ar.yigbe- 
szerzéii könyvet vezetni. A megrende
lési könyvbe bevezetendő a megrendelő 
neve, lakhelye, a megrendelt munka 
minősége és a kialkudott munkabér. A 
pénztárkönyvbe bevezetendölc az üzleti 
bevételek és kiadások sorrendben a 
f zetö fél nevének feltüntetésével. Az 
anyagbeszerzési könyvbe be kell ve
zetni számlák és jegyzékek szerint a 
beszerzés sorrendjében az anyagvásár
lásokat és pedig a számla keltét, a 
számlázó cég névé! és a számla ösz- 
szegét. A számlák őrzendők és az el
lenőrző közegeknek kívánatra rendel
kezésre bocsátandók. Az árutbeszerzé- 
si könyv az fi7 végén lezárandó, lel
tározás utján megállapítandó az anyag 
készlet, amely a következő évre átvi- 
tendö.

II. Nagyiparotok 
és gyérosok

A vállalatában több mint 20 mun
kást loglalkoztató nagyiparos és gyá
ros köteles 1. pénztárkönyvet, 2. nap
ié'', 3. főkönyvet, 4 folyószámlaköny
vet, 5 raktárkönyvet vezetni. Az év 
végén zárólettár készítendő a beren
dezésnek, a felszerelésnek, anyag és 
árukészletnek mennyiségéről és értéké
ről, továbbá az üzleti követélésekről 
fis tartozásokról. A záróleltárban az 
anyag es árukészlet mindig a beszer
zési, illetve előállítási áron értékelendő.

Hl. Klskoroskodtfk
A kiskereskedő köteles 1. pénztár- 

könyvet, 2. a hitelben eladót áruk 
nyilvántartási könyvet, 3. árubeszerzési 
könyvet vezetni. Az év végén záróiéi- 
tart köteles készíteni.

IV. Nagykaroskodfik
A nagykereskedők kötelesek ugy- 

azokat a könyveket vezetni, mint a 
hl. a. felsorolt nagyiparosok és g yá
rosok.

V A szállásul foglalkozásúak
u m.: ügyvédek orvosok, fogorvosok, 
mernökök, állatorvosok stb. kötelesek 
pénztárkönyvét vetetni, amelybe a be
vételek és kiadások tételenként és 
időrendben vezetendök be.

VI. A gyágyssarészak
A gyógyszerének egyesített pénz

tári és hitelnyilvántartást! napló veze
tésére köteleaek.

VII. A sartáshlzlalók és 
áliatkaraskadök

A II. a. felsorolt üzleti könyvek ve
zetésére kötelesek.

Az általános kereseti adó céljára 
vezetett könyvekben a lapokat f j ’yó 
számok szerint meg kell számozni é i  
a könyveket haszoálatba vésel elölt 
hitelesíteni kell.

A kir. adóhivatal felhívja könyvek 
vezetésére köteles adózókat, hogy 
amenny ben az elő rt könyveket edd'g 
nem vezették volna, úgy azokat 1941.

Az egyesült Államok szaksajtója az
zal a f gyelmezteléssel fordul az ame
rikai ipari kö.öthöz, hogy a hajóiér- 
problémát ne ité jék meg túlságosan 
derülátóin, különösen pedig a hajó 
épilőprogramm gyors előrehaladására 
ne számítsanak.

A sajtó a kővetkező érvekre hivat
kozik:

I. A izinieit angol optimizmussal 
szemben nagyon valószínű, hogy 1941 
végég a hajó:IsU!yesztések iramajme- 
gint f rkozódni fog.

2 A Lend and Lease-tör«ény kere
tében Angliának átengedett hajót szá
ma előrelátható'ag növekedni fog.

3 A közelkeletie és a Szovjet Un'ó 
mfgsfg i(ésére szánt hadianyag szállí
tások a hajólérszükségletet tovább 
fogják emelni.

Ha az orosz háború Németországot 
esetleg az ellenblokád lazítására kény
szerítené, ez minden bizonrysl csak 
átmeneti jelenség lesz.

augusztus 16 tó' kezdve fektesiék fel 
és pontosan vezessék, mert a könyvek 
vezetését közegeivel évközben ellen- 
ö lz'ettl és a netán észlelt mulasztá
sokat a K. H. ö .  45. §-•  alapján 100 
P ig terjedhető pénzbírsággal meg
torolni fogja.

Megjegyzi a kir. adóhivatal, hogy a 
fenti rendelkezés általános érvényű és 
így a könyvek vezelése alól eddig 
esetleg engedé'yezett felmentés hatá-
lyá veszti.

A kedvező tényezőket az amerikai 
sajtó a következőkben foglalja össze: 

1. A tengelyhatalmaknak a délame
rikai kikűlökben horgonyzó 400 ezer 
bruttoregisztertonrányl hajóterét az 
amerikai ryerstnyagbehozatal szolgá
latába lehet állítani és ezzel az Unió 
hajóinak egy lésze felszabadul.

2 Az észak-, közép- és délamerikai 
kikö őrben horgonyzó 18 francia, eszi 
és litván hajót 165 000 tonna űrtarta
lommal valóizinüleg szintén fel lehet 
erre a célra használni.

3. A távolkeleti é t  afrikai hajófor
galom meggyorsítására szó'ó terveket 
előreláthatólag siker togja kísérni.

4 1941 végéig körülbelül 50, 1942 
első negyedében pedig mintegy 90 uj 
hajó készül el. A hajóépitési program- 
mot illetőleg azonban a sajtó rámutat 
arra, hogy ezeknek az uj hajóknak 
csak kis részét lehet majd az amerikai 
bevitei szolgálatába állítani.

Tudia-e ö n .. .
hogy a kínaiak a jársányoa beteg

ségek ellen már a 11 ik században 
alkalmazták az oltást? Azollóinyagot 
azonban az orr nyálkahártyáján keresz
tül vitték a vérbe, olyanképpen, hogy 
a férfiak bal a nők jobb orrlyukába 
fújták.

hogy súlyos operációknál régebben 
a beteg szájába ólomgolyót teltek, 
hogy fájdalmukban erre harapjanak rá.

hogy az álmatlan ember súlyából 
óránktnt 16 grammot vészit.

hogy az esernyőt már a XIV. és XV. 
században la hsszrálták, de csak a 
nap ellen? Az a gondolat, hogy az 
ernyőt az eső ellen is fel lehetne 
használni, a XVII. századi Párizsban 
merült fel először. Erős időben hatal
mas ernyőkkel felszerelve élelmes 
emberek jelentek meg az utcán és 
némi aprópénz fejében kocsijaikhoz 
vagy lakásukra kisérték a kényes 
hölgyeket és urakat. Ez a szokás a 
bérkocsisok részéről elkeseredett tilta
kozásokat váltott ki.

hogy a mull században divat volt 
az áju lás? Az utolsó ájulás-bullám 
1830 vonult végig Európán. Akkoriban 
a divatos hölgynek sápadlnak kellett 
lennie és az étkezésről jóformán le 
kellett mondania.

hogy még ma is vannak helyek, 
ahol tilos a dohányzás. A Szaharában 
fekvő Beni város lakóit, akik a kara- 
dlta szektához tartoznak, vallási elő
írások tiltják el a dohányzástól. A 
marokkói ortodox muzulmánok még 
az utcán cigarettázó járókelőket is 
mesziröl kikerülik. Az Utah állambeli 
mormonok hasonlóképpen vallási 
okokból nem cigarettázhatnak. A mor
mon telepek olyan szigorúan veszik a 
tilalmat, hogy azokat a filmeket, me
lyekben valaki dohányzik, nem enge
dik elósdoi.

hogy szabad szemmel csupán ke
reken 6000 csillagot lehet meghűlöm- 
böztetni? A távcsöveken észlelhető 
csillagok számát a tudósok szás 
millióra becsülik.

hogy a földön még mioplg 450 
működő vulkán van ? Közülük 360 a 
Csvndes Óceán partvidékein fekszik.

hogy a szorgalom mintaképeinek 
tartott hangyák az év 365 napja közül 
csak 120 napot töltenek .munkában*. 
Október közepétől április közepéig, 
ezenkívül pedig az esős és hűvös 
napokon a hangyák munkaszünetet 
tartanak.

hogy a régi Egyiptomban a cipő, 
vagy szandálviselet olyan loxue volt, 
melyet csak a leggazdagabbak enged
hettek meg maguknak ? Esek a lábra- 
valók pálmalevelekböl vagy a papi
ruszcserje szárából készültek, gyapjú
val vagy selyemmel bélelve. A talpa
kat szövettel vagy bőrrel bevont p il- 
maháncsból készítették. A haragos 
ellenségének képét szandálja talpára 
festtette, hogy abban a kielégítő tu
datban járhasson, hogy minden lépé
sével ellenfeléi tapos.

a különböső fantasztikus adó- 
szemben megbízható méretekkel 

tizenhat és fél mélariiéf Núgassbb hul
lámot eddig az óceánokon sem é n - 
leltek? A tenger huni mainak nagysá
gát újabban a aűadco más módszmaél 
pontosabb fotogram metrikus eljárással 
mérik.

B énító  J ó z s e f
h ú s á r u  é s  k o n z e r v g y á r

M U R A S Z O M B A T

/"G-.;- - V " -----

Telefon: 8 és 80 •  Sürgöny: B é n í t ó ,  Mura

szombat •  Postatakarékpénztárt cseksz. 74009

Nagy választék kitűnő

LUT1ENBERG1
fajborokban

a legjutányosabb 
n a p i  á r b a n .

Nádai József
bomagyktruknUu
Muraszombat

Gondot okoz Bmeriltában a hajöterprobléma
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„Ne beszélj sokat, 
oh Fatime /• S p o r t

Mura játék nélkül magtartotta 5. helyét 
as I. osztályban

A megye székhelyén f hó 14-én elért 
nép Mura győzelem felvillanyozta 
Muraszombat sporttársadalmát. Min
denki nagy élvezettel gondolt a va
sárnapi Ajka—Mura bajnoki mérkö 
zésre s mindenki kiadós Mura győzel
met várt, tekintve, hogy a csapat fit 
és komplett felállításban készült fel 
reá. Muraszombat sportközönségének 
nagy része már napokkal előbb vette 
meg jegyét, vasárnap d u. pedig nagy 
csoportokban vonu'tak ki a pályára. 
Dél felé ugyan elterjedt a hír, hogy 
Ajka csapata aulótengeiylöres miatt 
nem érkezik meg, ennek ellenére mint
egy 550 néző vonult ki a pályára. Az 
ideálisan szép és meleg őszi idöjá ás 
Is nagyon kedvezett volna a sportnar. 
ami sajnos, elmaradt.

Megkérdeztük Potyi szombathely 
játékvezetőt, mi a vélen énye a bajnoki 
pontokat illetőleg. Véleménye szerint 
Mura csapata megkapja a két bajnoki 
pontot, de hogy az alszövetség milyen 
álláspontot foglal el Ajkával szemben, 
nem tudja, mert ilyen esete mint já 
tékvezetőnek még nam volt.

Mura vezetőiégérél nagy az elke 
seredés Telt házra számítottak, e ő 
vételben eladták a jegyeket s t-pen 
most nem érkezett meg az ellenié'. 
Anyagi kár, gólatány . . .  Az MLSz sza
bályainak 213 §  ugyanis meghatározza, 
ha egy csapat a bajnoki mérkőzésen 
nem jelenik meg, a mérkőzés két pontja 
gólarány nélkül ellenfele javára írandó 
Kivételt képez az az eiet, ha más vá
rosban, vagy községben lejátszanc ’> 
bajnoki mérkőzésre igyekvő csapat a 
vonatnak vagy a

ha t ó sá g i l a g  m egá l lap í to t t  m en e t r en d 
szerű  autó  — v a g y  autóbusz já ra tnak  
késed e lm e miatt

nem érhette el idejében a mérkőzés 
színhelyét. Ez az eset itt nem forog 
fenn, Ajka csapata épugy megérkez
hetett volna vonaton, mint pl. Fűzfő 
csapata. Mutának 13 izor kell messze 
idegenbe elutaznia, 9-szer meg pláne 
már egy nappaljelöbb, szombaton 
reggel. A sportszerüicg és a sportsze
reiét ellenben olyan nagy Muraszom
baton, hogy át fognak Irdalni minden 
fáradságot és anyagi gondot, csakhcgy 
csapatukat olt lásiák játszani az i 
osztályban

I. o s ztá ly  e r e d m é n y e i

S/ombatlu-lv ( VSI v l  ( II. 2 I (I II) 
Kn-vee Haladás II Kőszeg 3 1 (1 1)
Pápa l Hi« i- kinizsi VI ("> 2)
Siófok Zalaegerszeg-Sic átok I 1 (1.0)
I li/tu  í li/tu  I lőre I 1 (0.0)
I lajmáskér I lajmáskér-Pét 2:2 (I I) A 
kitűnő péti csapat oktober 5.-én jats/ik 
Muraszombatban.

Az 1. osztálvu bajnokság á l lása :
1. l 'iuó 4 4 2tvl S
2. 1 ÜZlo ) i ! S 4 7
3. 1 lajmáskér 4 i > - J n
4 1 U irt- 4 2 2 )> 4 o
V Mura 4 1 1 4 t 5
(i. ( \>t 1 2 1 1 VI 1 >
7. Mi ive /S1 ) 1 2 1 >. 1 1
8. Pét 1 1 2 1 7 8 4
u. Kőszeg t I 1 2 4 (> 5

!(). 1 laiadas 4 1 — ( n 7 2
1 1 K niz-i ! i > 8 11 2
12. S'.'iuk 4 1 i n 12 2
1 3 Szí < 4 1 3 M i i

t. \ jk.i 1 0 1

K Ö Z G A Z D A S Á G

A török nők illemkódexe.
Kentél Atatürk reformjai Törökor

szág képét egészen megváltoztatták. A 
változás kQlönösen a rői világ életé
ben volt mélyreható. A nő már nem 
nbesolga, mint egykor, nem tölti 
életét hárembe és a fátyolt ia levetet
te. A rékéoyszeritett tartózkodásból 
kilépett éa ma már éppúgy dolgozik, 
sportol, tőt esetleg f őrtől is, mint 
akármelyik eutópai nő. A rabcőből 
valóban nó lett. A jelek szerint azon
ban ennek az emanc'páclónak vannak 
kevéabbé örvendetes mellékhajtásai is. 
Lehetséges, hogy a szép nem egyes 
képviselői a hirtelen megkapott sza
badságot lúl szabadan értelmezték, a 
közelmúltban mindenesetre illemtan 
jelent meg Törökországban, kilátó iig 
a tői nem használatára. A könyv né
hány hét alatt több százezer példány 
bán fogyott el, de az érdeklődést még 
mindig nem tudta lecsillapítani, jeléül 1 
annak, hogy valóban hézagot p ótol. ! 
Úgy hírlik, hogy nem is annyira a 
hölgyek, mint inkább a szolid férjek | 
és szorgos apák vásárolják, hogy sze
retteiket meglepjék vele. Btfejeiéte 
néhány illemszabályt tartalmaz, melyek
nek aktualitása nem csupán Tőidkor, 
saágra szorítkozik;
1. Gondold meg, Fatime, hogy a víz 

Isten Adománya. A parfümöt és pú 
dert csak később találták fel és a 
vizet sohasem pótolhatja.

2. Sohase ffliödjél parfümben, oh Fa
time 1 A modern embereknek nincse
nek erős idegeik.

3. Ne beszélj sokat, oh Fatime, és gon
dold meg, hogy mit beszélsz! Ha 
azonban szöra nyitod tózsás ajkaidat, 
legalább értelmesen beszélj!

4. Ha randevúd van, indulj el a meg
felelő időben hazulról! így nem kell ■ 
majd tengeri betegségben szenvedő 
tevéhez hasonlóan rohannod az ut- I 
cán.

5. Szerelmeiddel ne terheld a nyilvá
nosságot I Hidd meg, az emberek 
nem kiváncsiak ezekre.

6. Ha nem tudszt valamit, mondd csak 
nyugodtan: .Nem tudomI* Senki- 
Bem fog ezért kevesebbre becsülni.

7. Ne légy túl érzékeny I Más embe
reknek Is vannak nézetei. A világ és 
Törökország elég nagy ahhoz, hogy 
rajtad kívül más gondolkozásé em
bereknek is életlehetóréget adjon.

8. Ne hidd, oh Fatime, hogy amint 
meglát, minden hlvatalnoktársad, 
minden villamoakalauz, minden poa- 
tatisztviselö és minden Idegen sze
relemre gyullad Irántad. Gondolj 
prra, hogy udvarias emberek Is van
nak a világon.

Csökkenteni keli
Az állattartó gazdák már régóta pa

naszolják, hogy kevés a takarmányliszt 
és ami korpa van, annak tápláloéPéke 
igen cseké y. Ez az érvényben lé .ö 
80—82 százalékos kiőrlés mellett ter
mészetes, mert hiszen a gabonának 
csaknem teljes liszttartalrrát kivonják, 
hogy igy a közelláláihcz szükséges 
liszt mennyiségét növeljék. Gazdakö 
tökben megállapítják, hogy az Idei 
termelési időszakban hozzávetőleg 
20 000 vagonnal kevesebb volt a ta
karmányliszt és korpa, mint amennyire

a gabonakiőrlést
szükség lett volna. Ez az egyik leg
főbb oka az országszerte érezhető t.i 
karrráryh ár.ynak, amelyet szalas, vagy 
erőtakirmánryal nem tudtak p ótolni.

A mezőgazdasági érdekképviseletek 
most behatóan foglalkoznak ezzel a 
fontos kérdéssel es azt a javaslatot 
terjesztik a kormány elé, hogy a ki- 
ö'léat legfeljebb 75 százalékban álla 
pitsák meg, ha pedig a termelés ked 
velőnek bizonyult, ne legyen több a 
k ö'lés 70 százaléknál. Et esetben a 
takarmányliszt és korpa nagyjából f -

dezr.é a szükségletet annál is inkább, 
mert nem csak mennyiségük, de mi
nőségük is lényegesen javulna. Ilyrró 
dón viszont sok olyan takarmányféle
ség szabadulna fel, amelyeket a ba
romfi jobb fáplására, vagy egyéb híz 
lalási célokra lehetne fordifani.

Városi mozi
M uraszom bat

Előadások : 1941. szept. 28-án 1 5 óra 15 p.

17 óra 30 p. 
és 20 óra 30 p. 

szeptember 29-én 20 óra 30 p. 
szeptember 30 án 20 óra 30 p.

Édes ellenfél
I uszereplok : Szeleezky /ita, Hajmássyi 

Miklós, Kiss Manyi, l.atabár Kálmán, stb.

Következő műsor

„CSEREBERE*'

P H I L I P S ,  O R I O N ,  
MINERVA,  SIEMENS

s/allithatök.
9 hónapos jótállás - legmodernebb 

javítóműhely.
'I 12 hav i  r é s z l e t f i z e t é s .  

A lk alm i vételek  — csere

Rádió NEHECZ
Muraszombat

.............................................

M a g y a r o rs z á g i b o r t e r m e lő n
borai II I

állandóan k a p h a t ó k  J 
Titán János bortermelők eladása pincéjé
ben. Kisszombaton, Muraszombat mellett.

í r ó g é p e t  2
150-töl llcrmes Haby-t. 200 P.-tfil Continental-), 
tudok Kiállítani. Ciril es szláv betűs írógépet nagy 
arhan beszimitom. Raktáron van minden márkája 
írógép. Continental, OI>mpla, Erika, Kemotor, Kap- 
pel. tiroma. Hermes, Halda. l'ra ila , Mercedes, 
Trlumph stb. Számoló és sokszorosítógépek minden 
rendszerben raktáron Kedvező fizetési feltételek 
U2 havi részlet fizetésre Is). írógép karbantartás. 
Erlrtszcriöketnagy kérését! lehetöséggelfelvészek

KISS ELEK - Iróoépvállalata - Gyula

Hirdessen lapunkban!
Aki gum italpú cipőt k í v á n , ----------------
gum ihulladékot gyűjtsön most m á r !
Felkérjük t. vásárlóinkat, hogy gumitalpú lábbeli vásárlása 
előtt kamrákat, padlásokat, udvarokat átnézni szíveskedjenek 
és minden gumihulladékot u. m. csizmát, hócipőt, kalocsait, 
kerékpárabroncsot stb. gyűjtsenek össze és kg-ként 0 30 P-s 
áron adják nekünk el.
Qw MhiUaO I i a y S | t * a s « l  e K ié  éa Jé új lábksU  
»■ M é rté k é i tataik tekéiévé I 

• • • • • • • • • { • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a .................. ..

i

C'KTA K. F.T 
MURASZOMBAT

- - - - - - - -  Vszáhi, Ili scst obüteo z gumi-podplati,
nam more sztárl gami n abrati!

I'ros/mm nase postüvanc odjemalce, da pred nakupom gu- 
mijas/te obüteli pregledajo szhrámbe za obüteo, pode, dvore 
i vszaki ucporábni gumi, kak csrčvle, sznčzske, galose, bi- 
cikl-gumi i vsze druge gumijaszte odpádke poberejo i nam 
odajo po 0 30 P. kg.
Z nabiranyom  sstéroga gum ija o m o g o č ili#  n a b é vo  
no va, d o b ra  I lé l o b U lv li I

Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándor.

Muraszombatés Vidéke
Laptulajdonos : a Vendvideki Magyar Közművelődési Egyesület.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Negyedévre 120 P, félévre 2 20 P, egész évre 4 P. 

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

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

Szerkeszti:
ifj. S Z Á S Z  E R N O

MEOJFLFNIK MINDEN PÉNTEKEN.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Muraszombat, 
1 lorthy Miklós ut 24 szám / Telefóitszám 19. 
Kéziratokat nem őrzőnk meg es nem adunk vissza.

XXXV. évfolyam. / 20. szám. ÁRA 10 fillér. Október 3. — Péntek.

A Főméltóságu Asszony felhívása 
a társadalomhoz

Vitéz nagybányai Horthy Miklósné, a 
Kormányzó ( r hitvese az alabbi szózatot 
intézte a magyar társadalomhoz a téli 
segélyakció érdekében :

— A harmadik háborús tél küszöbén 
megint kéréssel kell fordulnom a magyar 
társadalomhoz. Azok a szociális okok, 
amclvek a téli segítő akció megindítását 
a béke eveiben szükségessé tették, a har
madik háborns télen különös nyomaték- 
kai késztetnék arra, hogy megismételjem 
kérésemet.

A magyar társadalom megmutatta 
az elmúlt években, hogy átérzi a 
történelmi évek teljes felelősségét.

Ke ■ szavamat mindig meghallgatták. A 
nemzet nem fáradt e! a hadakozásban, 
ir r t  tudja, hogy a történelem csak áldo
zni' , kész nemzeteknek ad elégtételt, tízért 
ismétlem meg e tél küszöbén is kérésemet 
nbb m a biztos tudatban, hogy nem ko
li ‘gt,ituk csukott ajtókon. De a harmadik 
tel küszöbért még nagyobb bensőséggel 
kel elmondanom kérésemet, mint a múlt
ban, mert a magyar katonaság egy része 
mtgmt ezeréves szerepét teljesíti keleten, 
veéi a keresztény kulturát, a keleti bár- 
harsig ellen. — Az ellenségnek most 
In i!se\ izmus a neve. Ez a kereszténység, 
a műveltség es a hazaszeretet harca a 
n hilvmus pusztítása ellen.

Itt nincs megalkuvás : mi vagy ők.
I zert ragadott fegyvert szövetségesei 
o! l ém a magyar honvéd. De a háborít 
ma nemcsak a Katonáktól követel hősies
sé:■ et és önfeláldozást. Magyar asszonyok 
c- fért iák, akik a katonai arcvonal mögött 
bekében és biztonságban élnek, át kell 
erezzek e döntés legnehezebb idejének 
tei les erkölcsi felelősségét. Azokhoz szólok, 
akik e télen is fütött szobákban töltik el 
napjaikat: Segíteni és adni ma nemzeti
és honvédelmi kötelesség.

Két arcvonal számára kerek e há
boríts télen a magyar társada lom
tól adom ányoka t : a hadviselés
magyar hősei és a frontmögötti 
élet arcvonalának nélkülözői szá
mára.

katonáink felszereléséről idejében és tö
kéletesen gondoskodtak az arra hivatottak. 
Honvédeink minden elképzelhető szüksé- 
ge- teli ruhaneműt megkaptak ahhoz, 
ho^y ne szenvedjenek az orosz tél ke
gyetlen hidegétől. Katonáink számára nem 
>s kérek más természetbeni adományt, 
Hónt ermelegitöket. A Vöröskereszt el
vállalta a honvédőnknek szánt érmelegi- 
Dk átvételét.

A magyar társadalom akkor szol
gálja legjobban honvédeink téli

felszerelésének ügyét, ha akciómon 
át pénzbeli adománnyal já ru l hozzá 
a fagyos orosz pusztákon őrt álló 
magyar honvéd felszerelésének 
kiegészítéséhez.

Ma. amikor az anyagbeszerzés sok nehéz
séggel jár, leghelyesebb központi módon 
megszervezni a szeretetcsomagok küldését 
is. A beszerzés, csomagolás, szétküldés 
sokszor bonyolult munkáját leghelyesebb 
rabi/nunk a segitóakció hölgyeire és 
uraira. I teleti tehát két arcvonal számára 
kell kérnem segítséget honvédeink ré
szere ermelegitöket es pénzbeli adományo
kat, hogy azokból egységes terv szerint

ür  ásl érdeklődé* mellett tartotta 
meg Muraszombatban hangversenyét a 
Schola Cantorum Sabariensii. A nagy
sikerű és a muraszombatiak számára 
szinte felejthetetlen hargversenyt Vas
vármegye törvétyhalóiága, a Vend- 
vidéki Magyar Közművelődési Egye- 
aület és Szombathely város együttes 
áldczatkéizsége tette lehe ö é.

A 120 tagú énekkar vasárnap dél- 
u'án 1 órakor érkezett meg dr. Werner 
Alajos püspöki tanácsos, egyházi z e 
nei főigazgató, zenemű-észeti főiskolai 
tanár vezetésézel. Elkísérték még, mint 
felügyelők: dr. Winkler József teoló 
giai tarar és Kiss Márton oladi plé
bános.

Az énekkart a vasúti állomáson dr. 
Olajos József főszolgabíró, Hartner 
Nándor polgármester, Vojkovics József 
plébános, Anfauerjer.ő tanfelügyelő és 
még igen sokan mások fogadták. A 
fogadás u'án a rendezőbizottság el
nöke, dr. Pintér Miklós kir. közjegyző 
üdvözölte a dalosokat, majd pedig 
elkísérte őket a Koronába, ahol ebéd
del várták a világhirü énekkar tagjait.

A plébánia templomban négy óra
kor kezdődött a hangverseny. Arra 
annak fő és kereszt hajóit szinültig 
megtöltötte a közönség. Vidékről ott 
láttuk többek között dr. Grösz József 
megyéspüspököt, gróf Miket Miklós 
földbirtokost a feleségévei, a gróf 
Fundkirchen családot a Németország
ban fekvő Halbenrau községtől, dr. 
Mészáros Hugó szombathelyi pol
gármestert feleségével, dr. üjvá>y Ede 
kormányfótanácsoit, ry. polgármestert,

idejében fejvédőket és szeretetcsomagokat 
szerezhessünk be, és pénzbeli és termé
szetbeni adományokat a polgári szociális 
arcvonal nélkülözői számára, akik közt 
első helyen a hadbavomiltak segítségre 
szoruló hozzátartozói számíthatnak támo
gatásra. A pénzbeli adományokat kérem 
a ‘10.000 szánni takarékpénztári befizetési 
lapon elküldeni. A csekklapokat a múlt hó 
28-i, vasárnap reggeli napilapok mellék
leteként a magyar közönség rendelkezé
sére bocsátottam, a természetbeni adomá
nyokat pedig, az ermelegitöket kivéve, 
amelyek a Vöröskereszthez küldendők, a 
I lorlhy Miklósné jótékonysági segélyakció, 
Budapest, Királyi vár címre küldendők. 
Mindenki tudja a világon és itthon a 
hazában, hogy Magyarországot, mint az

dr Winkler Mihá'yl a győr-nádorvá
rosi plébánost, dr. Szakot Gyula 
püspöki szertarlóí és dr. Schmidt Jó- 
zitf főszolgabírót Belatlncról. A helyi 
tá'sadalom vezető! közül ott voltak 
dr. Olajos Júzstf főszolgabiró, Hart
ner Nándor polgármester, dr. Lehocki 
István járásbirósági elrök, Krantz Jó- 
zstf esperes, Vojkovici József plébá
nos, dr. Pintér Mik'ós közjegyző, dr. 
Bő'cs Gyula gyógyszerész, L'plcs József 
bankigazgató stb.

Werner Alajos karnagy vezetésével 
régy órakor f ;s lő : menetben vonullak 
be a templomba liturgikus piros fehér 
egyenruhájukban az énekesek és or
gonaszó mellett a szénié y előtt elké 
sz'tett pódiumon helyezkedett el a 120 
tagú emberorgona. Az elhelyezkedés 
után nyomban diadalmasan csendült

elmúlt háborúban, úgy ebben a küzde
lemben se vezeti a hódítás vágya. Egyet
len falut se akarunk elhódítani az. ellen
ségtől, egész Európa közös ellenségétől, 
a bolsevizmus által megszállva tartott 
Oroszországtól.

Nem akarunk mást, csak megvé
deni hazánkat, eszményeinket,  
hitünket, az emberi együttélés 
jogrendjét,  a keresztény művelt
séget.

Ezeréves európai küldetésünk elkerülhetet
len következménye ez. Kérek mindenkit, 
vessen számot Iclkiismcretévcl: érezze át 
a rendkívüli idők parancsát. Aki most 
segít, nemcsak a bajbajutottakon, hanem 
hazáján, önmagán és hozzátartozóin 
is segít.

fel Otlandui Lassus .Salve Regina* 
c. hat tzólamu gyönyörű szerzeménye. 
Majd egymásután következtek Victoria, 
Paleitrina, Casciolinl és Ingegneri, a 
klasszikus pol fonla halhatatlan mes
tereinek szebbnél-szebb alkotásai.

A műsor második részét régi ma
gyar népénekek töllötlék ki Harmat 
Artur, Werner Alajos és Bárdos Lajos 
modern feldolgozásában, ugyancsak a 
klasszikus polifónia szellemében. A 
közönség nagy lelki gyönyörűséggel 
élveste ezeket a lenyűgöző hatású mű
alkotásokat.

A fényesen sikerült hangverseny 
után a rendezöiég uzsonnán látta ven
dégül a dalosokat és szeretet csoma
gok alakjában mindnyájuknak utravalót 
Is adott. A 120 tagú énekkar este 
l/2l  órakor utazott vissza Szombat
helyre.

A postafőigazgató Muraszombaton
Dr. Kiss lib án  m. kir. posti-főigaz 

ga'ó a soproni m. kir. Postaigazgató
ság vfze'őjef évi szeptember hó 24 én 
és 25 én Dr. Nagy Józstf postatitkár, 
Dr Cser József postasegédtitkár és 
Steindl Jetó postafőfelügyelő távírda 
és távbeszélő építés1 osztályvezetője kí
séretében a soproni postaigazgatóság
hoz csatolt összes muravidéki posta- 
hivataloknál hivatalos látogatást telt. 
Ez alkalommal elsőlzben kereste fel a 
kincstári postahivatallá átalakított mu
raszombati postahivatalt is.

Dr. Kiss István postsfó gazgató a 
kerületébe tartozó u| postahivatalokról, 
valamint működéséről a legnagyobb 
megelégedését fejezte ki a azok további 
fejlesztése érdekében jó ndulafu és

messzemenő támogatását helyezte ki
látásba. Egyúttal elragadtatással emlé
kezett meg Muraszombat és vidékének 
páratlan fejlettségé'ő és szépségéről.

Külföldi követelések 
bejelentése

A volt Jugoszlávia terdletén 
levő követelések, tartozások és 
ingatlanok, valamint a jugoszláv 
kibocsátású értékpapírok bejelen
tésének határideje 1941. október 
31,-ig hosszabbították meg. Fel
világosításokkal szolgál a Mura- 
szombati Takarékpénztár.

Fényesen sikerült n Schola muraszombati hangversenye
A hangversenyre dr. Grösf József megyéspUspokön MvOl számos eledele vasmegyei

As szom bathelyi vendég is Idaiitazott


