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Muraszombat és Vidéke 1942. január 9.

■ n u n «  m u m i h

Hirdetmény
T. közönségnek és kereskedőknek 

tudomására adjuk, hogy az 1942- év
ben Muraszombatban a következő 
napokon Ipsznek marha-, ló- és kira
kodóvásárok :

Január 5-én (hétíőn) marha és ló 
vásár.

Február 3-án (kedden) marha-, ló- 
és kirakodó vásár (Farsangi).

Március 2-án (hétfőn) marha-, ló- 
és kirakodó vásár.

Április 7-én (kedden) marha és ló 
vásár.

Május 4-én (hétfőn) marhu-. lo- es 
kirakodó vásár (Györgynapi).

Junius 1-én (hétfőn) marha és ló 
vásár,

Julius 6-án (hétfőn) marha-, ló- és 
kirakodó vásár (Ivánnapi).

Augusztus 25-én (kedden) marha-, 
ló- és kirakodó vásár (Bertaiannapi).

Szeptember 7-én (hétfőn) marha- 
és ló vásár.

Október 15-én (csütörtökön) marha-, 
ló- és kirakodó vásár (Teréznapi).

November 2-án (hétfőn) marha- és 
ló vásár.

December 5-én (szombaton) marh-, 
ló- és kirakodó vásár (Miklósnapi).

Az érdekeltek b. figyelmét felhívjuk 
arra, hogy az összes fent felsorolt 
vásárok bel- és külföldi kereskedők 
által nagy látogatásban részesülnek, 
azért a földműveseknek saját érde
kükben áll, hogy' marháit a vásárok
ra felhajtsa.

A vásárok látogatására jo vasúti 
összeköttetések állnak rendelkezésre.

K zdávanyi
je po nájnovejsem zrendelüvanyi no- 
trásnyega mínisztersztva potrejbno 30 
dnij nej sztarcjse doktorszko szvedo- 
csansztvo za obá zaroucsenca. ka 
nemata szpolno bolezen ali zgrablivi 
plücsni beteg. Tou zrendelüvanye fe
bruáré 1-ga sztoupi v zsitek.

Ka sze naj vecs
szuncsavnicsnoga, lenovoga. ricinu- 
sovoga i repicinoga szemena pripou- 
va, stera szemena májo prevecs vi- 
sziko cejno. de kmetijszko miniszter- 
sztvo prejk Future ksenki szemen zu 
szejanye tálaló med kmete.

Gcplenye prouti besznoucsi,
stero szó doszejgamao szamo v Bu
dapesti v Pasteur-intézefi oprávlali, 
szmejo odszejgamao vszi varaski. 
veski i okrouzsni doktorje opravlati. 
Ceplenyé szrmaski !udi je ksenki.

K Ö Z G A Z  D A S Á G  
Folynak az országos mezfigazdasági klkllitks előkészületi!

Az Országos Magyar Gazdasági eddig, előreláthatóan most is igen 
Egyesület kiállítás rendező bizottsága nagy szolgálatot fog tenni állattenyész- 
elhatórozta. hogy 1912-ben az orszá- tésünknek a legjobb minőségű te- 
gos mezőgazdasági kiállítást és te- nyészállatok központosított forgalmá- 
nyészállatvásárt a szokásos időpont- nak lebonyolítása, egész mezőgazdá
ban, március 21—29. napjain, közvet- Ságunknak pedig nagy oktató hatása 
lenül a husvétot megelőzően rendezi által.
meg. Az előkészületek ennek figye- A kiállításon a tenyészállatok érté- 
lembevételével folynak, a kiállítási kesitését jelentős szállítási és külön- 
iroda az ősz kezdete óta teljes telke- féle egy éb kedvezmények fogják elő- 
szültséggel dolgozik, a tenyészállatok mozdítani, amelyeknek segélyével az 
csoportjában szétküldték már a je len t-, ország legtávolabb fekvő területei is
kezesi felhívásokat és már igen nagy
számú bejelentés érkezett, tekintettel 
arra, hogy ebben a csoportban a hu- 
láridií már jamrir ti-án lejárt, mig a 
többi csoportokban a bejelentés határ
ideje február 1
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gyári árban e> I ? Im i r

c

itt szerezhetik be a válogatóban ki
váló minőségű anyagból apaállatszük- 
ségletüket. Belföldön 50°/i,-os, a szom
szédos államokban ugyancsak jelen
tős utazási kedvezm ények  is lesznek 
a kiállítás alkalmával, amelv a ma-

I  A múltévá kiállítás óta újból örven-Í syar gazdasági élet egyik legjelentő-
n megnövekedett ország min- -bb eseményének Ígérkezik ebben

d<-n gazdája maris nagy érdeklődés-  ̂ az ev ben is.
,.s várakozással tekint az idei 1 A kiállítási iroda készséggel ad fel- 

kiállitás elé. amely különösen a visz- vilagositást bármilyen irányú érdeklő-
s/a< satuit területek gazdái számára (Budapest, IX., Köztelek utca

tanulságosnak ígérkezik és mint 8.. telefon 18-79-54.)

Szombathelyen is lesz 
csép lő gép és vetőmag* 
tisztítógép tanfolyam
Szombathelyről jelentik Az ipar

ügyi miniszter cséplőgép es vetómag- 
tisztitogép tanfolyamul rendez Szom
bathelyen. Ez lesz az első ilyen tan 
folyam \ ismegyoben. Eddi-.: annak, 
aki béreséi >lö iparigazolványt akart 
szerezni. Gy en be kellett mennie. Most 
Szombathelyen is megszerezheti min
den 18 eleiével betöltött égvén egy 
nyolcnapos tanlolvam elvégzésével.
A tanlolvam részvételi dija ->2 pengő, 
a résztvevőknek maguknak kell gon
doskodni ellő* i-uklol

A Vasm egyei Állattenyésztő Egye
sület janiim 9-ér: péntekén de! -luft
10 ..ráki -r a Vasmeg-ci ( uizdasági 
l-.gves :!i t s, ,-kii. i/.anak nagv let na ben 
valas/lrn.invi ale-t t. |t hugv döntsön 
a k iten-, észté >/ ikoszlák meg.iiai-.itá- 
sa rul.

Pecské pobÉröjmo vkiiper!
Kmetijszki miniszter je goripouzvao 

v sze prebiválsztvo. ka naj pecské od 
jabok i grüjsek ne lüjcsa tá. liki naj 
vküper pobéra i poszüsi. Za edno 
kilo pecsjé pláesajo 50 pengőjov.
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j  muraszombati csata a Trianon elleni harcnak egyedülálló 
és olyan fejezete, amelyre jogos büszkeséggel tehinthet vissza 

enneh a vidéhneh hűséges népe"
-  állapította meg a csata emlékünnaoénak szónoka

Bensőséges em lékünnepélyek a muraszombati és vaslaki temetőkben

Muraszombat történetének legszebb j 
és legdicsőségesebb napját élte 1919 
január 3-án, amikor a szerb meg- j 
szállás alatt álló városból a környék \ 
bátor lakossága az ország más ré- j 
szélből jött segítő csapatokkal kiverte j 

a szerbeket. A csatáról több leírás j 

maradt ránk, a szájhagyomány szám - 1 
tálán érdekes epizódját örökítette 
meg. Egyik leghitelesebb forrása azon

ban a történeteknek a Muraszombat 
és Vidéke 1919 február 2-i száma, 
amiben a cikkíró „Muraszombat nagy
hete" cim alatt megörökítette 1919 
január 3 eseményeit.

Most. amikor a csata története 
ismét megelevenedik, hősei elnyerik 
a magatartásukért járó tiszteletet, 
érdekesnek látszik néhány részletet 
közölni a régi cikkből :

M uraszombat nagyhete
„Es jött még vonat Magyarország ; maga köré s még nem is álmodta a 

felöl! Voltak, akik elindították és id e - : napfényreébredést. pedig fiai már át
vezették. A  helybeli és környékbe!' törték a ködöt, bosszulló villámuk tettre 
ifjúság Czipóth Béla alhadnagy. Bed- élesen nyugtalankodott kezükben vár- 
nyák Vincze, Mátisz Lajossal az élű- ! va a megbeszélt jelet, az 5 órai ha

rangszót.kön Szombathelyen, sőt Mátisz révén 
még Budapesten is gondoskodtak ar
ról, hogy községünk elfoglalása egy 
belenyugvást el nem viselő ténnyé, 
visszavétele pedig a vendvidék leg
főbb óhaját képező és legelőbb meg
valósítandó feladatává emelkedjék.

\ lebonyolítás pergett; komoly fej, 
fontos ügy és ifjú erő végezte. Jan.

már megindult Szombat
helyről a vonat: vasi fiuk. közöttük 
a mi fészekvesztett környék és hely- 
’ Ilink és sárváriak, vezetőik P/e.sz- 
kner Híd.. Heimlich hd.. Czipóth alhd.. 
88 központi nemzetőr, Holcheim és 
Holéczy fhd -ok Battyi és Kiss hd.-ok 
vezetése mellett és 9 határőr. Végre 
M-l órakor beértek a márkusházi

a kastély 
szakaszá-

A SZEREPEK KIO SZTÁSA
Pleszkács íh szakasza 

áiTiadása és Heimlich hd. 
val a polgári iskola.

Patt i hd. szakasza: Árvái, Dobrav. 
Takarékpénztár.

Heimlich hd. szakasza: a major és 
polg. iskola.

Holéczy fhd. szakasza: 
szakasza:

a kastély, 
állomás ésCzipott alhd. 

belatinci ut.
Holcheim fhd. szakasza : tartalék. 
A vonat csendben megállt, szaka

szokra oszlás — és kezdődhetik ajtánr.

Negyed 6 s a vasúti állomásnál 
kezdődött az utcai harc első fejezete.

3 oldalról támadtak : Czipóth alhd. 
szembe. Mátisz szakaszvezető hátul
ról, a sinek felöl és Bednyák szakasz
vezető Kiskanizsán keresztül a kettő 
közt oldalt.

Benn a jugoszlávok vasúti őrsége 
gépfegyverrel a 11. o. váróteremben, 
de sajnos a III. o. váróterem telve 
civil utasokkal. A köd oly erős. hogy 
a megkülönböztetés lehetetlen.

Czipóth alhd. ijesztőtüzelést paran
csol, hogy a civilek előbb hadd me
neküljenek. Rövid, élénk tűz I A 
közönség kirohan s az árokban le- 
huzódik. Bednyák szakaszvezető — 
az egész visszafoglalás lelke — türel
metlen tetterőtől sarkalva rohan a 
kerítésen át az állomásra a másod- 
osztályú váróterem elé, Mátisz a 
sinek felől a többit megelőzve ugyan
akkor ér oda.

Mikor mindkettőjük erős jobbja 
egyszerre kapott a váróterem ajtaja 
után, hogy azt kiszakítsa. — falum 
közbeszólt, s az erős kar az ő sza
vára erőtlenül, élettelenül hányatott 
le. Bednyák több lövéstől találva 
összeesett. Mátisz pedig tüdő és 2 
szeres jobbkar lövéssel harcképtelen 
lett. Benyomuló katonáink, miután az

jugoszláv őrség egy emberét holtan 
találták. A  többi részben a civiikö- 
zönség. részben a vasúti kocsik közt 
elmenekült. A  gépfegyver zsákmányul 
maradt.

A legelső pont visszavétele be volt í 
fejezve. — sajnos, ára a leglelkesebb 
ember élete volt.

A KASTÉLY ELŐTT IS MEG
KEZDŐDÖTT A TÁNC

be. Mécsek erdőőr. akire a hívatlan 
vendégbeeresztés bízva volt. golyótól 
halálosan találva szintén összeesett.

Eivek és egy öreg népfelkelő Ár
váinál három jugoszlávot, Dobrainál 
négyet fogtak el. A Takaréknál meg
szöktek a védők, amikor nehézzé vált 
a helyzetük. Benkónál Péterka sza
kaszvezető egy főhadnagyot fogott el. 
A majornál Kurinec Izidor és szaka
sza támadott. Itt ágyújuk volt a ju- 
goszlávoknak, amelyet Ettelbach őr
mester és Fiiszár sáli katonák foglal
tak el.

A polgári iskola volt a legkemé
nyebb dió. Két támadás volt már, 
erejét Deutsch szentgotthárdi fiú iga
zolta életévei, s az eredmény még fél 
9 órakor semmi. Peterke János e. é. 
önk. minden bátorságával és példa
adásával sem bírt egy harmadik ro
hamot nyélbeütni.

A lényeg már biztosítva volt. ennek
A jugoszlávok már talpon voltak s a kemény diónak magától kellett el- 

“rešzben a Lendvától bevezető széna- esnie- A községben már diadalmá- 
hordó ut belső végén, részben a mór. mikor künn még fegyver várt a  
rózsadomb alatti árokban helyezked- végső döntésre. Végre Zrinszky sza- 
tek, innen kapott Heimlich hd. élénk kaszvezető a kezénél lévő hat em- 
tüzet. A mieink energikus tüznyitáse berrel tüzet nyitott és rövidre rá ro-
és előretörése azonban egy-kettőre 
visszafordította őket s a Sajt-féle ház 
mellett menekültek a major felé. Ez 
összeütközésben sebesült meg Sze- 
donya Ferenc vaslaki katona, kit bár 
a mienkek rögtön elhelyeztek, sebé
ben pár nap múlva meghalt.

Pleszkács főhadnagy. Heimlich had
nagy emberei részben üldözték a 
menekülőket, részben az utakat biz
tosították a kastély felé.

A kastélyban Holéczy főhadnagy 
ekkor már vezette a kolont. Hat em
ber künn maradt az utón. ő  pedig 
hat emberével a kastély kapuja felé 
tartott. Eivek István sárvári fiú vállal
kozott a barátságos kopogtatásra.

A szerb Jurisits kapitány kinyittatta

hamot parancsolt. Két jugoszláv hagy
ta el az utolsó pillanatban az épületet 
és veszett bele a muraszombati ködbe.

A győzelem teljes volt.“
* * *

Erről a csatáról emlékezett meg 
vasárnap a Muravidék hazafias népe. 
10 órakor ünnepélyes istentiszteletek 
voltak a muraszombati templomok
ban. fél 12 órakor emlékünnepély kö
vetkezett a muraszombati temetőben.

Az emlékünnepélyre kivonultak a 
bajtársak, a muraszombatban állomá
sozó honvédség alakulatai, a tűzhar
cosok. a község képviselőtestülete, az 
egyesületek, az iskolák testületileg és 
megjelent a járás társadalmának szine-
java. A Hiszekegy elimádkozása után

a kaput és gépfegyvert szegeztetett a ' Antauer Mária Vili. osztályos gimná- 
magyar támadóknak. Eivek golyója zista kissé idegenes kiejtéssel, de 
megsebezte a kapitányt, a vele levő őszinte átéléssel elszavalta Babits Mi- 

1 önkéntest Holéczy főhudnagy lőtte fő- ! hély Miatyánk cimü költeményét.

Az ünnepi beszéd

Idebennt minden csendes. A  jugosz-1 állomásépületet elfoglalták, egy sze- 
láv Muraszombat sürü ködöf vont vény leszerelésre utazó katonát és a

Ezután Udvardi Lakos János ke
reskedelmi iskolai igazgató mondott 
nagyhatású ünnepi beszédet. Beveze
tőül megemlékezett a világháború és 
az utána következő nehéz évek szen
vedéseiről, majd rátért a Muravidék 
szerb megszállását megelőző esemé
nyekre. Ismertette a megszállás törté
netét és elmondotta rövidre fogva a 
január 3-i csata eseményeit. Majd igy 
folytatta beszédét:

A muraszombati csata a Trianon 
elleni harcnak egyedülálló és olyan 
fejezete, amelyre jogos büszkeséggel 
tekinthet vissza ennek a vidéknek 
hűséges népe. Olyan tény, amely bi
zonyítja, hogy az itteni lakosság ön
tudattal és önmagát nem kímélve sie
tett a nemzet becsületének védelmé
re akkor, amikor az egész ország sú
lyos belső válsággal és bajjal meg
terhelve alig mert hinni saiát lövőié.
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ben. CMyan csodálatos tény ez. me
lyet a nemzet történetében is arany- 
betűkkel kell megörökíteni, hiszen a 
legnagyobb veszély idején lehet iga
zán értékelni az igazi bátorságot és 
vitézséget. A muraszombati nagy nap 
küzdő és megpihent harcosai, hősei 
és trugikus mártírjai itt nyugosznak 
ebben a csendes temetőben.

Bednyák Vince, ki életed fiatalságá
ban. eteted árán tettél tanúságot vend 
létedre izzó magyarságodról. Családot 
és gyermeket gondolkodás nélkül ott 
hagytál, hogy

meghozhasd u legnagyobb 
dozatot, melyet férfi mint legna 
gyobhat adhat, az életei.

dessük a testvéri egyetértést, a közért 
való áldozatkészséget, hanem csele- 
kedjük is. A kiegyenlítődés necsak 
jelszó legyen, hanem élő valóság, 
mely a szív mélyéről jön és képes 
bennünket minden percünkben irá
nyítani.

A mai nap tanúságából azt állapit- mc " CSI" ,  (-.s k„ ,„  u n 
hatjuk meg. hogy Maid n ié : Péterbe János a bajt,

Lelkűnkbe szíva magyar földünk lelkét 
Vérünkbe oltva ősök honszcrelmél 
Féltőn borulni minden magyar rögre 
És hozzá tapadni örökkön, örökre !

Udvardi Lakos szónoklata után 
nemes Breuer Pú! alezredes zászló
aljparancsnok helyezett el kurzorukat 
a hősök sírjára a magyar honvédség

•k.
Muraszombat dsi v-md Likoszá- t > 
gu vérével leli h''et ‘ >'•, lanu.r-
gof a murcfznnvHiti csatéi: te la 
Szent István birodalm'c ».• i 
ragaszkodó:;- ró,. -t

Ebi »I a ' mu> ígbó! azt a I 
érezzük, mek századokon való r- ,y- 
él, i cser M ■! b, oo in or  -i '

•i d-

\l- tyar 
M iv

Utolsó szavaidban is hitet tettél erről : | *’1 nb" 
„Megfizetek nekik, harcolni fogok I la- j bitói 
zömért és szülőföldemért, hiszem, hogy j 
e város gondoskodni fog árváimról", j m 
Azóta huszonhárom esztendő telt > ! j 
és mi csak ma emlékezhetünk köt >- 
nyes szemmel és meghatott leiekkel 
önfeláldozó hősiességedről é;. úllilu:ik 
téged ragyogó példaképül nemzetünk 
és ifjúságunk elé. De emlékezzünk a 
többiekről a muraszombati csata nagy 
napjának nagy hőseiről: Kuzma I V- 
rencről. Mécsek Ferencről < s I feutseh 
Jenőről, akik itt nyugcAztok és S/.e- 
donya Ferencről aki n vaslaki teme
tőben nyugszik, akinek sírjához gon
dolatban elzarándokolunk és nema 
imánkkal tesszük le az emlékezés és 
felmagasztulás kegycletes koszorúját, 
meghajtva zászlónkat a hősük emlé
ke előtt.

* De szóljunk büszkeséggel és hálá
val azokról is akik a harcban reszt
vettek és megsebesültek, itt a csatá
ban résztvevő hősökről és sebesül
tekről emlékezett meg a szónok. Majd 
igy folytatta beszédét : Oda állítjuk 
őket ifjúságunk elé. hogy példájukból 
erőt merítsenek.

Az élet parancsa azonban szólít 
bennünket. Szólít a mártírok vérének 
felmngnsztalüsán kívül mai súlyos kö
telességeinkre. „Nem hal meg az ki 
milliókra költi dús élte kincsét, ám
bár napja múl" mondja a költő.

Házasodási kölcsönt ad a rászoríttoöi ... av 
U r s z ü ^ o i i  i N ó p -  c ő  v c > a i a o % ,a u « t í  ü p

U bölcsön feltétele«

U á r o s i  Mozi
Muraszombatatuauimt..................................... ..........

t .1'indások: ián. 17.-én szombaton 20 óra 30 p.
ián. 18.-/'-:. v.úárrmp 1 - óra 15 p.

: 7 óra 30 p. 
t-s 20 óra 30 p. 

lan. i'-.-ón. hótíőn 20 óra 30 p.

„Fekete gyémántok**
(A. Jókai film) 
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V- .vetkező műsor :

„ tiiita te  H eiraespiiszíá íi"
: ,!; i í: !;. , :...nát! áll.
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I g !)--• i Is z: éin i zaiaujv iri,
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.íViivas iriielyi. Dolli íe r e z  nar-

; -u . v Z.., ia inuraszi-ritm.ii iái,
il>>t . a!.s-.)domt»,i-:i. ( Inolh 

mdk .7 • v  I érti be-
< •••'> •' ’ :s,érni . gelvári. I ír-'
; i murus/entmártoni. Jeneí ■

( s.:l I U \  ede! \z - 
i családalapításhoz . sorit 

utalt l(

A". O i.sza g ,N ép  
mi Alapból
szüksége., bútorok és egyeli t. 
lesi tárgyuk beszerzéseié. - 
család önálló mcgélholéseiiek 
alapozáséira ház, sod.isi kölcsönben rM,:>

!i;»v<>nki;tl az eiedeii köl- 
u-.il kitevő OS.,z-ggel kell

részcsilhetők azok u giimókotiian es l‘ »u. s/.u ni A házasulok kelhetik 
, i . . .  hogy a !<illesztési részletekéi hosszabbbajban, valamin! aoroklo be <-g- , , , , , . .‘ s idoko/onkinl egv összegbe ii.--.élhessek.nemi

ségben nem szenvendö házasulok, 7. A házasságból születeti minden
akik erkölcsi es nemzeti szempont- » » . , . ,. . . . . . .  , * . elő gyermek után a kölcsönösszeg
bo kilogas a a nem esnek es .iZ-ik i ,» » ,. >■ , ,, kővetkező tiunvadreszct kell elenged
életévükét meg nem haladlak meg. • i •, ,Uso gy ennek után az ,-

l " ‘V á h  a második 
n az r-redeti Iv

Legyen ez a mai emlékezés a 
hősies bátorság és kitartás mén 
szentelésén kívül egy dacos és 
határozóit ígéret, melyben min
den próbálkozással, kísérlettel 
szemben öntudattal és hal ára
zatlan hirdetjük, Trianonnak 
teljesen el kell hinnie.

Emlékezetét nersak az idő, de a kö
zös cél érdekében végzett minden
napi munka, nemzetünk mcgiíjodó 
lendülete törölje el és valósággá vál
jon a költő szava hogy a

..Kárpátoktól a kéklö Adriág. 
egy ország legyen itt. egyetlen 
s magyar”.

Lelkűnkben az egyéforrás. egymásért 
élés, egymás kölcsönös megbecsülé
se. szeretete és megsegítése erősöd
jék gyakorlati valósággá Necsak hir-

Házasodúsi kölcsönben csak olyar 
házasulandók részesíthetők akiknek j „ ,,.k 
együttes havi jövedelmük 400 I’ nem j t, , . - a|. a huimadik gyermek
,t-sz , I ul.m eredet, kulcson,.sszegA.vubh

A házasodási kölcsön lolyositusa- >0 1 ,i
nai elónvbe kell reszesilem a mező- ,./ e:edeli kolesne,,ssz, glovab-
guzdasági népess--gin*/ tallózó haza- |M ; 
suiókat. valamint azokat, akik sok , ;ss/
gyermekes családból szármáznák. v i , i, .. .. , t i i - ,

‘ i\1 M< N< », ] ' f i l m ,  Kt ' I 1 i ! IK*i\ ! ] (*/  I M S / -

A házasodási kölcsön iránti kerek nai.rtos arl.tpokia. a kölcsönök elh;- 
met rt törvényhatóság első tis/tvise- r . , i . i s , . , i k  .Ima • ir,»lo un elvekre 
lejéhez, megyei varosokban a polgár- a kölcsön behajtására > általában

nél kell benyújtani.

.1,-1 > «' iIsod« Ulil >orui1, iiovátsne Kapi-
/ /nna immas:ZA 1'dahel\i. /v ikug

k<>!- \ h l i Icr.dva hidv Kresselhauer
e »lese Mn na irnd\ ali idvó■1*1, Ia wassy Károly

1- Ű:' ., a ■. M<.’<)} Mi irt\a kisszabacikui.
Imen- .-..mi iru > 'Vit.S i\áza a!sóüombórui. t ’a-

kol- 
e 1 kell

i/* :< s 11r >nu d i: iVtinoio-íalui. Pál Mar-

h< lik. }ji! dn t\a\ á.sárheb/i. Pintér Gizella
■ /: i! »b d rá valt]irrdi 1 S i‘dária iendvavá-

:-Sisek sarh'”1, i. lu tkss ' 771 L// ntalin miksavári,
miien Smu •:/<H d̂ ui ia kisszubudkui. Sidn
»ss/.eg San jlit i dr ai\ .ir h:1/1. Sió Anna ko-
ijedni: tori. Szai ní Márú i bagonyai, Tóth

Iv 1- Las: 'in kerkufci»i. V'uicos Anna kristóf-
ű\er- lai\«il. Varf/o -l ‘e!lca beialinci. \a.s;-

i.ssZcv; /*<; \hhrniy I)(‘Iluki. Vuszkóné Kalmár
:*i mek rjclltil periaki. Dr Véghné Dóriiéi
»\0bh, \ j. n a kiss:/.a!-)/ idkn Zonyor Ferenc

u'. m ban« »n\a,. /o /, :a i\ din muraszent-
<>\ ab- maii.11 i es / Inn >s E.:eon<iru péferhegyi
! Ml.,_ ■ illanii népiskollili hei> elles tanítókat

állap li ne|»iški>lui M’ ndes tanítókká

»r i-ii u \egie ' soion ki’
Jit.'. isra \ onal ' utolsó S(

S/ociaiis lel ' értékes rr
ko/líiln! ad ki a taruigs

Muraköz
kifejtett.

kinevezte.
itt említjük meg. hogy Rhosóczy 

Rezső tanügyi előadó egyszerre két 
fizetési osztállyal jutott előbbre. Ez a

Muravidék és

közoktatásügyi kirendeltség területén
A m kin vallás- e: közoktatásügyi gimnáziumi tanárok létszámába ren- 

miniszter Khosóczy Rezsőt, a mura- cj,.s lan uokk
szombati I fokú közoktatásügyi igaz- ,, .

. . .  i. j , . .  I olgar l.ajos. l\oronczayné Majorgntnsi kirendeltség vezetője! a tan- ,
ügyi fogalmazási személyzet letsza-| ' helszeghyne (mbar h  a
mába a VII. fizetési osztályba tanügyi , sí,kl<,rn>nl <l11- kereskedelmi közep- 
elöadóvá. i iskolai helyettes tanárokat az all. ke-

Gáhor Katalin Kádár Gyula. Ma r,\skedolmi középiskolai tanárok lel- 
rosné Zsolnai Etel muraszombati áll 1 szirmába rendes tanárokká, 
gimnáziumi helyettes tanárokat állami lianóezy Adrienné csáktornvni áll.

Élet hű

fényhépeltet
készít

Resch-Kolossa
frnyképés/eti műterme

M U R A S Z O M B A T
hasfai Pongrác utca.

1492. január 16. Maraszombat és Vidéke

}stffy Laios dr. m. kir. 
titkos tanácsos lett

A Kormányzó Ur Ostffy Lajos dr. 
jlsőházi tag. ny. főispán, földbirto- 
osnak a haza szolgálatában szerzett 
liváló érdemei elismeréséül a m. kir. 
itkos tanácsosi méltóságot adomá- 
ivozta.

Megérdemelt kitüntetésnek jo 

gosabban már régen örült Vasvárme
gye, mint amilyen örömet keltett vár- 
megyeszerte Ostffy Lajosnak a kegyel
mes urak közé való bevonulása. 
Ostffy Lajos dr. a muraszombati járás 
visszatérése után mindig támogatta a 
muravidékiek érdekeit és 1941 junius 
29-én személyes megjelenésével emel
te a muraszombati járás felszabadu
lási emlékünnepélyének a fényét.

Mintegy 1200 hadigondozott adatait vizsgálják  
felül márciusban a muraszombati járásban

V *  '  nfc '  9 \t>'
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A muraszombati járásban a kato
nai közigazgatás ideje alatt és azóta 
s azokat a járandóságokat kapták a 
hadigondozottak (hadiözvegyek és 
hadiárvák), amelyet a jugoszláv állam 
juttatott nekik, természetesen pengőre 
átszámított értékben. A muraszombati 
járás eddigi hadigondozottainak és a 
hadigondozást igénylő uj jelentkezők
nek az adatait most gyűjtik össze a 
jegyzőségek, a kérelmeket továbbítják 
n muraszombati főszolgabiróságho.:, 
ahol dr. B á n k y Ferenc szolgabiró

dolgozza azokat fel. illetve készíti elő 
a márciusi felülvizsgálatra.

Márciusban ugyanis a honvé
delmi minisztérium bizottsága 
jön el a járásba, hogy m eg
állapítsa, kik tarthatnak igényt 
a hadigondozásra.

A hadigondozásra igényttartók ügyei
nek felülvizsgálása rendkívüli nagy 
munkát igényel, tekintettel arra, hogy 
a járás területén mintegy 1200 hadi
özvegy és hadiáiva él.

\̂ vw A-
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SSOO pengőt fordít a kormány a nőmet hadifogságban 
lévő ntUFavidéhiek hozzátartozóinak támogatására

A katonai közigazgatás ideje alatt 
és azóta is állandóan felszínen lévő 
problémája volt a muraszombati ja- 
rásnak a német hadifogságba esett 
muravidéki férfiak hozzátartozóinak 
támogatása. A támogatás ügye a 
közelmúltban végre megoldást nyert: 
a jugoszláv katonaként német hadi
fogságba került és eddig még haza 
nem bocsátott muravidéki illetőségű 
katonák hozzátartozói segélyezésére 
5500 pengőt bocsátottak muraszom
bati járás főszolgabírójának rendelke
zésére. Tekintettel arra, hogy a visz-

MiruuiuKJ
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szálért muravidéki területből néhány 
községet a szentgotthárdi járáshoz 
csatoltuk, ebből uz összegből 600 pen
gőt a szentgotthárdi járás főszolgabi- 
rája használ fel.

A  támogatás nem állandó je l
legű. hanem egy alkalomra szól. I

A muraszombati járásban mintegy j 
120— 150 személy részesül a segély
ben. A segélyezendők pontos név
jegyzékének összeállítása már folya
matban van és a legközelebbi napok
ban sor is kerül a segélyek kifize-

Megalakult a Muraszombati 
Kereskedői Alkalmazottak Egyesülete

A z egyesület nem foglalkozik politikával

lésére.

Vend legényei! véres verekedése Nagplinün
A megtámadott Hozján József súlyos állapotban 

fekszik a muraszombati közkórházban
Január 9-én súlyos Sejsebbei szállí

tották be a muraszombati közkórházba 
H oz  jó n  József 26 éves nagypalinai 
férfit. A legény adatainak [elvétele 
során kiderült, hogy a legény még a 
múlt év utolsó napjaiban szerezte 
sebeit, orvosi kezelésben is részesült 
már. állapota most mégis olyan su- j 
lyosra fordult, hogy sürgős fejműtét 
és kórházi ápolás vált szükségessé 
élete megmentése érdekében.

Hozján József — sírját vallomása 
szerint — 5 évi németországi tartóz
kodás után tért vissza falujába, Nagy- 
palinára. Mostanában hallott néha 
arról beszélni, hogy néhány másik 
nagypalinai legény valami miatt „le 
akar számolni" vele. nem vette azon
ban komolyan a dolgot, mert nem 
tudta elképzelni, hogy miért lennének 
cljenségei. Még a múlt év december 
27-én este egyik rokonához ment 
látogatóba, ahonnét este fél 9 óra 
tájban indult egyedül hazafelé.

A sötét utcában azonban váratla
nul körülvették és valaki — mint a 
nyomozás során megállapítottak : Jak
iin Anton nagypalinai legény —

baltával halántékon sújtotta, a j 
többiek pedig késsel szürkülni 
kezdték. A  szerencsétlen legény
nek több nagyon súlyos szúrás j 
is érte a fejét és az életét csak 
az mentette meg. hogy a szivé
nek szánt szúrás vastag ruhá- i 
jóban és bőrtárcájában m eg- : 
akadt.

Hétfőn este a Korona szálló nagy
termében gy ülekeztek össze a mura- 
szombati magántisztviselők és keres
kedői (alkalmazottak, hogy' megala
pítsak a Muraszombati Kereskedői 
Alkalmazottak Egyesületét. Az ülést — 
amelyen megjelent dr. Derzsengi Ti
bor szolgabiró is — Flegár l erenc 
nyitotta meg. Meleg hangon üdvözölte 
megnyitó szavai során dr. Derzsenyi 
Tibor szolgabirót és megjelent kartár
sait. Ezután ismertette az egyesület 
célkitűzéseit, amelynek leglényesebb 
pontjai:

közös érdekképviselet a fizetés, 
felmondási idő, záróra, szabad
ság dolgában,

kultur és szórakoztató munka össze
jövetelek keretében. Elmondotta, hogy 
a kereskedői alkalmazottaknak eddig 
igen kellemetlen volt, hogy nem is
merték teljesen a magyar törvények 
által szabályozott viszonyt a munka
adójuk és maguk között, • amin a 
megalakuló egyesület segiteni fog is
meretterjesztő munkával.

Végül hangsúlyozta, hogy az 
egyesület politikamentes óhajt 
maradni.
Flegár beszéde után megválasztot

tak uz egyesület tisztikarát, amely a 
következő: elnök: Regár Ferenc, 
alelnök Siftár Sándor, titkár: Lah 
Rudolfné, helyettes titkár: Fér jón Mi
lánná, pénztárnok : Siftár Béla, helyet
tes, pénztárnok : Gál József, választ
mányi tagok : Szűkíts József, Kühár 
Ilona, Gidér József, ellenőrök: őri 
Géza és Fink Márton.

A megválasztott tisztikar nevében 
Flegár Ferenc elnök mondott köszö
netét a bizalomért, majd dr. Derzae- 
nyi Tibor szolgabiró mondott záró
beszédet. Hangsúlyozta, hogy amilyen 
szívesen jött el a kereskedői alkal
mazottak egyesületének közgyűlésére, 
éppen olyan szívesen lesz a jövőben 
minden dologban segítségére az egye
sület tagjainak. Néhány fontosabb 
kereskedelmi és munkaviszonyt sza
bályozó törvényt mindjárt ismertetett 
is és felhivta az egyesület figyelmét 
a hivatalos teendők elintézésének 
módjaira. Kérte végül az egyesület 
tagjait, hogy

maradjanak meg becsületes ke
reskedőknek és ne fogfailkoaza- 
nak olyan dolgokkal amelyek 
nem tartoznak hivatásukhoz.

Elsősorban ne politizáljanak felesle
gesen.

Hozján József ereje végső megfe
szítésével még hazáig tudott menekül
ni a támadók elől, hozzátartozói 
pedig a csendőrőrsre rohantak. A 
csendőrök a íeljelentés alapján azon
nal letartóztatták a négy támadót: 
Jakiin Antont. Rezsonya Istvánt, Gélt

M ládi zókonszki póri 
dobijo pejnezno poszojilo

It Anfnnt nUik pilon mec*

Od januáré l-ga de sze za zseni- 
tev mlédim zákonszkim párom, ki 
szó toga potrejbni, poszojilo tálaló. 
Poszojilo, stero je nájvékse 1000 pen-

záj placsüvala szamo suma na ráte 
po 1 procenti. Po prvom deteti sze
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V . Japonci z volkov mocsjov i vo
lov tirajo neprijálela. Sztopáj za 
sztopájom notrijemléjo. Monila je 

— A  Vendvidék! Magyar Közmű- szpádnola i Tárákén sziget je popol- 
velődési Egyesület felhívása az 1919 ; noma v japónszki rokaj. Kormány i 
Január 3-1 muraszombati csata részi- vojÜSkj zapovednik Filipinszki szige- 
vevőihez. Mint ismeretes 1919 januar . , lV. m i  i
3-én a Muraszombatot megszálló szerb ov *  komf'< v^ ^ ° ;  ,N“  ^ alüJf kl 
csapatokat a község férfilakossága a szigetaj szó predin tretjo obrambno 
megye többi részeiből verbuválódott linijo i sz cejlov morsjov idejo prouli
segitőcsapattal kiűzte a községből. A 
csatában résztvevők parancsnokainak 
személye az egykori, leírások alapján 
ismeretesek, nagyon sok honvéd neve 
azonban feledésbe merült. A Vendvi
déki Magyar Közművelődési Egyesület 
szeretné a csatában résztvevők teljes 
névsorát összeállítani, ezért kéri mind
azokat. akik Jurisits kapitány csapa
tainak kiűzésében resztvettek, közöl
jék nevüket és azoknak az ismerő
seiknek nevét, akikkel együtt harcol
tak a Vendvidéki Magyar Közműve
lődési Egyesülettel. (Muraszombat. 
Horthy Miklós u. 24. I. emelet.)

— A muraszombati állami keres
kedelmi iskolához osztotta be szol
gálattételre a vallás és közoktatásügyi 
miniszter Gebei Etelka német-francia 
szakos okleveles középiskolai tanárt.

— Főzőtanfolyamokat rendeznek 
a Muraszombati járásban. A Mura- 
szombati járás községei is bele akar
nak kapcsolódni abba az országos 
mozgalomba, amely háztartási és Fő
zőtanfolyamokat rendez a Falusi leá
nyok oktatására. A muraszombati já
rásban a hathetes tanfolyamot eddig 
három községben készítették elő : 
Battyándon, Bodóhegyen és Péterhe- 
gyen. Ezekben a községekben uz is 
könnyűvé teszi a tanfolyam megren
dezését. hogy a községek a dologi 
kiadások fedezését magukra vállalták.

MiniUBkit, lliiliilia és Csáktornya
székhellyel élft és családvédelmi 

csoportvezetőket a l k a l m a z u n k .
Ajánlatok „Gazdák Biztosító Szövetkezete
szombathelyi vczérképviselesége. Széli K. 

u  u. 9. *z." küldendők.

Szingapúri i Holandszki Indiji Tü j< 
bojna sz tankami trpejla szkouz de- 
vét vör i je neprijátel zgubo 30.000 
lüdi. Szpadno je tüdi szám zapoved
nik generál 2b divizije

Nu fülipiszki szigetaj szó Japánéi 
v rouke doubili krajino, gde je sza- 
mo zseléző. Tó vnozsitu zsrleza je 
popolnoma zadušita za japán.szke 
potrebe. Ránes takse vclk.r vrejdno-

Diadalmasan nyomul előre
hódító utján a magyar töld páratlan kincse és újabban már a Muravidéken 
is kapható a Mira glaubersós gyógyvíz, az epe-, gyomor-, cukorbajok, tul- 
hizás, nagy gyógyhatású kuravize. Orvosi fanács szerint (ártson 4—6 hetes 
ivókúrát, mellyel a normális anyagcseréi, emésztést, vérkeringést biztosítja 
és egész szervezetét felírissiti. Kapható literes, zöld címkés üvegben min
den gyógyszertárban, drogériában <•» jobb íüszerkercskedésben.

IH eikzdődött s le ln ie  kiképzés Muraszombatban

szli je Tarakán sziget, gr!, 
700.000 tori fájnoga alán d. 
roga nili csijsztili nej ti bej 
motoré.

Na ruszoszknm fronti ji

■jlrio

delka mao mét 
szó ruszam vni 
tungov Zgübe 
Káncstak okouii 
tudi velki nap.:< 
i szó nyim razb 
cdnom kráji

Ok

i napravili r 
ili zimszki íi

A eventetörvények, i levente kötelességei

, . v lei entekép^i inai:, amely a ma d) pozdraviti more esi csűje : Him
‘mar iijusílg net ■kr,ének egyik nusz, Kákóezi-Mars, Szózat ali vogr-

i: i , r. ti jóságai szki Jaz vörjem, rávnotak pred Szvé-
a huyyuniiínyns r mayát katonai eré- tov Dc.szniecA, drzsávnov zásztavov,
m/rkhen 1 alő ne, 
i édehiicr,i-!; ruay aszius l ált lat Ilii'

s/.pomenikoni iun/ikm-, za skrinyov 
idouesim szprevodom, domobránszkov

I- . i « • lélek! <■;: r liil.-f .lse' z. is/.l;c, u\. kak lucli pred poszvecse-
'noniija et.;\ liclv« 

K/.l a e« ll kei!
n a !r\ cnlcít■: vm> iiov zászla\'ov vité/ov. vojni invali

du, . ui ■•!'-vnikov. Ie\' : lov i szkautov
a mura.s/.oc.b.-.ii j 

iiift amikor hm
tr "■ Ii!, iss. i • r..

magyar lev« ai"k <•) na redne kedenszke vezsbe le-
leltek és a . .' l'-v"flti-vlel ctlvo! vcnlov i, • tliu/M nirn vezsbam i k
<s. tör. 1 v 1 i i ! j)J.ih kr.í <-1 r I ,k ,\/. /.tiHi/.M uiiTi vajam lorsno i redno pri-
ifjú !■-: maca ugs 1. z;k ni;.i ; i o - 4«-r- !:<i.iiili 1 szedeluvali;
|.-!|i in! ■/;•■■ / s,-■.. t. mell i) doloue.-.eno sznov leventszki pfob
.:Z <l-o leven!« :< >űalk«... c l - .  .íV.li !> 1 ievent.szki vezsb pu najbougsoj vouli
h ti. (L l . t in ■■ •« j>>- . . z\ ( '.ili :

síik nn\ i i -
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zuioi: 
prili .
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iravmsKe

pregledi
i za düsevne 
loesno i rédno

ZiiílnrÉdnö pom oucs onim  
fam íliám , sferi m űje zg rM le n i

Esésé je velki 
zgrábleni bili \ 
pa szó z éli goi 
i robijo kak zgri 

d
dajo. 
okou 
kak

iszlobodj.

. lej podpore
| / 1 l

i ur' ' S/P t -r
1I1 120 n o N.is 'kor, u rr. s : ; ;n

zvünrédno jlOinuu« Irm a ir.il' ! ‘•ti. .1rešim pos/.lau inl.il pr n n J'A
tuvi. ki do " 
voláiali.
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11 j ir -

Krátke novice
Orszacski komiszár za kontrolo 

cejn je januárn l-go hejnyno sz szvo- 
jim delom. Nvcgovo dek) je prejkvzeo 
miniszter za preszkrbo národa.

Sz rebrne I i 2  pengőse vres ne 
vzemejo v baotaj i postaj. Notri sze 
menijo szumo do januára 3 ! -ga v 
Ncmzeii (Národni) Bunki.

Minisztersztvo za preszkrbo na
roda je z zsivezsom nej pres/.ki Me
no lüdsztvo na 3 tálé vtálalo. V prvo 
esuporo pridejo delavci, ki prevecs 
lesko delo oprávlajo. v drugo lezsej- 
se delo oprávlajoucsi. v trétjo pa oni, 
ki ne pridejo niti v prvo i drugo 
esuporo. Noszécse zsenszke i matere 
sz cecátjov decov dobijo karto prve 
csuporé, kak prevecs tesko delo oj>- 
rávlajoucsi. Kubikoske i delavci, ki 
delajo streke. dobijo eksztran karte 
za krüj i melo.

Viadvtiibti Ubit hira jlr|a,
IH ! • Miaciaiyl bankiak aiacuo pária l

Esen fajborok nacyban és kicsinyben 
kaphatók

Titin János
bornagykereskedőnél

Kisszombaton

OliQUli

SZirollr

Iz szuetszne bojne je 
1ZQ0 invalidov, vdovic i 

v no Bin járási
Za csusza szüld.iv.ke komun 

po tisztem :./.<■ i.■ u'uiuii 1200 p< 
priglászilo / a\’o!i i ; .  ij -i 
szvelszkoj bojni p:a.-i jru;.. 
szó pn Hik ■ !«>vir< i .n\ iris/ki 11. >u 
ii. Tou deio ./.c zd,ti pregu'jp e 
Bánkv t'crenc s/i 'Labinriv nj; 
lajo reji' m. leriá! .u koimszijo 
vedeiin' mm .zleriuma sl-u . 
tnop. ■« i pride eszi i doloucs 
lidszke ol. bojns/.ic podpoir

OnÉvi, gdn sze meszou 
ne bode szmelo oddvaü

Zavok ) ztparunya jr nas k 
doloucso brezmeszac ducim 
szrejdo i p< lek V írj dnv 
nikseféle sziiouvo meszou ali 
vi neszmejo odaveti Tou pre| 
nye való kuk zu meszniee 
oštarije. Puuleg tóga /.rendé! 
sze v pondejleh teleese, szvinys-ko 
i birkeese. r esetitek pa teleese j hu 
becse meszou ne szmej ró szekali.

Levente zádem :

Ouzsnosztt k v t r t a
Hu/.snoszti levonta szó tou :

i 'i műm 
la Iáik  
uj sze 
konz.ei 
rovrda- 
luk z.i 
tivnmu

rnlno
opon
SZ \ l >j
szili/

hl
lá\ lt

c) | 
pnjult

m ladr
nedcli 
odgi >\

:>n |x
/AOJ.

ne

^aiti
dm -

szmrj n
| Za szvétke tű prepouved 
I Tak tüdi sze szlobodno lej 
i lejo iz kür. závcov, nl>. ocvérkov 
I spejo. szalu, krvnjic. preszvursta üli 
j iz drobovine naprávleno hrano \ 
í ostarijaj sze dnévno nájvecs dvoje- 
léle zsupi, garnirunga ali fo/eleku. 
troja ribja jed. dvoje meszou i dvoje 
tesztou szmej naprej pripraviti. Tou 
zrendelüvanye febr. l-ga sztoupi 

i v zsitek

liasz.niivnjoucso, gibajoucso 
i negibajoursu vrrjdnus'zl leventszke 
uiniivi' vuiiivati i sz post ü vali ;

0 \ I< m -- !s/.koj uniformi z dolocse- 
p<-zuiovom poslenyé szkázati 

ob/etrom i uradnikom vogrszkoga kró- 
ic /Ivu iionvčdsega. zsnndtirov, poli- 
• • . nodale nredsziojnikoni leventov 
i o', di .sztavk-nim lej. uniformo ali 
/ r ,  nősz« •.-.-•im Mi.v.orn i bojnim in- 
■ lom. .ols/.kim predsztojnikom i 
k nosno v uniformo oblccsenim le- 
venle-pajdásom ;

d p"/ci:o\ili poz.niine levente-pred- 
s/.t' ijr. Ko : predposzl.'ivlene. esi szó 
P m ' -ivilnoj oblejki ; pozdrav la mo 
tak c i'oszimo Irvenle kapo, nada-

n' i :>■■!..no s/kaufszko ali dijaš
ko kop-v. pozdravimo na predpiszani 

-ir. si po szmo z krscsákom. te 
P ‘ ■ ■ j,-n o i pravimo: Szebb
j"Mi( ( I -1, : ;so MidoucsnosO. odgovo- 
i ..o  po \djon I .'en (Daj B oug);

k) p" ./punyenom oszeninújsztom 
l< ti sz.i. Miszti. esi sze oszelimo, mo- 
o mo gl iszili lou pri priszlojnom ob- 
csir.sv.koir; predszlojnislvi gde szmo
0 i v .J:, kok tudi tou koma szmo sze 
p ■ /."lili pa pn predsztojnistvi gde

obesim i vsze tak kak je tou pred- 
piszano. za evidenco lüdszkoga giba
lna. (V v.uasnj sze more zglaszili pri 
mesztnom zsupáni. \ Budapesti jiri
1 ikrdjnom pn dszlojniki).

l) esi szpiemenij sloj kraj bivanyn 
medtem, gda sze ga ta levonta vezs- 
I o visi. more s/.premembo zglusziti 
na sztárom i nouvom mes/ti szvojim 
levenle-povelniki vesaszi.

m' no poziv more /.gk.sziti szvoje 
: 'cidcnesr • podolke pri szvojem pri- 
s'lomom obesinszl.om predsztojnistvi 
P. \ nosi uiesztnomi zsupáni. v Bu- 
dopi ii po okrojn. »mi predszlojniki);

• /a :n levente doistva stoj 
: ■' '  .o". : b.oi \ slero drugo drü-
' !' 'k " " i"  IdL V •■ ,oszi zglcisziti szvo- 
;emi lev ente povelniki po tom, d a je  
o s/piejem  zse prosnyo vlozso.

Slo

\/ ridv k 
-Illet 

ho

je vzéo tao v szobotskoj bitki 
1919. icía januára 3-ga ?

vrejli 
19!«). le 
nagnati viiiniszombata 
vojs/.ko Jurisits kapetana

logeli vo- 
s/.rbszko

o *
proszijo vszi oni. ki szó tao vzéli v 
loj bilki, pa szo nam nyuva iména 
( sc.s«' nej znana, naj sze priglasijo 
> kae.eelaji Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesülel-a, Muraszombat, 
Horthy Miklós ut 24 (na sloki).

1492. január 16. Muraszombat és Vidéke 5 oldal

Hurassombatiak 
a vérmegyei kisgyülés 

rendes ülésén
Hétfőn ilt össze ez évi első rendes '

ülésére Vasvármegye törvényhatósági i 
kisgyülése, hogy előkészítsen többb | 
ügyet a Februári évnegyedes rendes j 
közgyűlésre. A kisgyülés ülésén meg- | 
jeleni Muraszombatból dr. Pintér Mik- [ 
lós. akit a Főispán melegen üdvö- ] 
zölt kir. közjegyzővé történt kineve- j 
zése alkalmából és Benkó József. A j 
tárgysorozal elöli Lékay-Lingauer Al
bin szolalt Fel a megye uljait jéiriia- 
tatlunná tevő hóíuvások ügy.-ben. 
Több Felszólalás után a kisgyülés el- | 
határozta, hogy a V'asvúrmegye oimü 1 
napilapon keresztül értesíti az Állam- 
épitészeti Hivatal a közönséget állati- ' 
doan az egyes utak járliatatlanságá- 
rúl. A tárgysorozatban nem volt szét 
vidékünket különösebben érdeklő 
ügyről.

Zavarok a jugoszláv 
árnyékkormányban
Szimovics volt jugoszláv miniszter- 

elnök, londoni hir szerint kegyvesz
tett lett, mint a Londonban székelő 
jugoszláv emigráns kormány minisz
terelnöke. Lemondott a miniszterel
nökségről. Utódja Jovanovics eddigi 
igozságügymíniszter lett. Mihajlovics 
tábornokot, a szerb kommunista ban
dák vezetőjét, liszteletbeli hadügy
miniszterré nevezték ki. Mihajlovics 
nem tartózkodik Londonban, hanem 
Szerbiában bujkál.

ALFA separatorok —— — --------- jr
|| ALFA füllesztők

Szreskavágok |
Ekefejek

raktárról : yari árban s/álliihatót;

r i t m c i i i Z  J ö h ö i  vas cs Qcphcrcsh.
MURASZOMA I

Miroi torgyoir Hibheritrop Budapesten?
Berlini jelentés szerint u VVilnelm- 

.stiHsse illetékes szóvivője Ribbentrop 
biio<! ;lmi külügyminiszter magyar
országi megbeszéléseiről kijelentette, 
hegy azoknak célja álfaiaban a Ma
gyarország s u tengelyhatalmak és a 
lobbi szövetséges közti együttműkö
dés. közelebbről:

a nemet-magyar együttműkö
dés volt. M agyarország. Né
m etország legrégibb barátja — 
mondta az illetékes szóv ivő  

mar a világháború idején

bizonyságát adta tántoríthatat
lan szövetségi hűségének és 
éppen ezért sok súlyos évet 
élt át a világháború után.

j Ezért u szívélyes személyes kapcso- 
! I ltokon leiül fennáll a sorsközösség 
J kapcsolala is a kél ország között, 
ami arra indította őket. hogy együtt
működésükéi a kitűzött Feladatok 
érdekében szélesebb alapokon épít
sék ki e kapcsolatokat szorosabbra 
Fűzzék.

Angliában a válság lesei mutatkoznak
Berlinből jelentik : A német távirati ! 

iroda jelenti: Bármennyire óvatosak 
legyünk is a helyzet megítélésében, 
növekvő érdeklődéssel kell tudomá
sul vennünk egy egész sereg lényt 
és tünetet, amely arra mutat, hogy 
Angliában a válság jelei mutatkoznak.

Nemcsak az. angol kormány, hu
nom h brit birodalom  is retseg-
ropog.

Figyelemreméltó volt az a nyílt bírá
lat, amelyben az alsóház és felsőház ; 
tagjai az angol, de egyben az ame
rikai hadvezetőségei is részesítették. 
Még figyelemreméltóbb az u szoron
gás, amely az Angolbirodalommal 
kapcsolatban megnyilvánult, az attól 
való szorongó félelem, hogy

az angol sziget az Északamerikai 
Egyesült Államok, illetve a bol-

sevizáif Európa előretolt őrhe
lyévé válik.

A válság jeleit még jobban szemlél
teti az ausztráliai domínium és a lon
doni hatalmi központ között beállt 
nyílt szakadás, továbbá :a délafrikai 
parlamentben egyre erősödő függet
lenségi mozgalom. Az Angolbíroda- 
lomban vannak olyan jelek, amelyek
ből belpolitikai válságra lehet követ
keztetni. Ezek a jelek Churchill 
kormánya felelt gyakorolt nyílt bírálat
ban jelentkeznek, valamint abban a 
követelésben, hogy

u j f é r f i a k a t  állítsanak a kor
mányba.

Olyan jelek ezek, hogy a Daily Mail 
már nyíltan kormányválságnak n 
ve/.i ezeket.

Stlvén Ernő •nttssahi k «rti(i«d é i Murattoiiujat
-  K O F F E R  -  S C H R A N Z T  -
-  CLAYTON — SHUTTLEWORTH _

Gazdasági gépek lerakat;!: szecska- és répavágók, vető 
és kapáló gépek. — Benzin-, petróleum és szivógáz- 
motorok. Szölőzuzók, daralógépek, cséplő és gőz
gépek, traktorok SRO golyóscsapágyak és görgők 
minden nagyságban. Varrógépek és írógépek. 

AGFA fényképészeti cikkek.

*• • Siemens, Standard, Philips, Ori on stb. 
m gyári árban éŝ  ! 2 ha^i_részledizejésre.

Kedden, szerdán, pénteken nem sza
bad semmiféle husi kiszolgáltatni

A hústalan napokról szóló rendelkezések a visz-
szatért muraszombati járásra is vonatkoznak
A kormány most kiadott rendele*

I téve! ujl>ol szabályozta a hústalan 
] napokat. A rendelet szerint

kedden, szerdán és pénteken 
semmiféle husi, se nyers, se 
konzervált állapotban fogyasztó 
számára kiszolgáltatni nem 
szabad.

A tilalom egyaránt vonatkozik a hus- 
arusitó iparosokra és kereskedőkre, 
valamint vendéglátó üzemekre. A hét 
lobbi napjain olykép módosul a hús 
kiszolgáltatás, hogy

hétfőn borja, sertés és juhhúst, 
csütörtökön borjú és juhhúst 
tilos kiszolgáltatni.

Pirosbetus vagy nemzeti ünnepekre 
a kiszolgáltatási tilalom nem áll fenn. 
Nem vonatkozik u tilulom a baromfi,

I húzinyul, lohus, hal, /.sir, háj, szalon
na és töpörtyű, hurka, disznósajt, bel
ső rész. valumint uz ezekből vagy 
ezek felhasználásával készült élclmi- 

| szerek és ételek árusítására, illetőleg 
j kiszolgáltatására a vendéglátó üze
mekben.

A VENDÉGLŐKBEN
és az ilyen üzemel fenntartó kávé
házakban

naponta legfeljebb kétféle levest, 
kétféle köretet vagy főzeléket, 
háromféle halételt — ezek  egyi
két lehet csak zsiradék felhasz
nálásával készíteni — kétféle 
húsételt, valamint kétféle tésztát 
szaluid előre elkészíteni

és feltüntetni az étlapon. Zsiradék 
nélkül bármiféle köret és főzelék sza- 
budon készíthető. Egyéb vendéglátó 
üzemekben (korcsmákban, kifőzések
ben. vállalati, intézeti étkezőkben 
azonban csak egyféle húsételt és két
féle halat lehet előre elkészíteni és 

' feltüntetni. A kiszolgáltatási tilalom 
nem vonatkozik az apróhúsból, ser
tésfejből. borjulejből. borjúlábból, ökör
szájból és ököruszályból, továbbá bel
ső részekből készült gulyásra, pör
költre. paprikásra, töltött vagy rakott 
káposztára és töltöttpaprikára. Az 
ezen anyagok felhasználásával ké
szült ételekből naponta egyfélét sza
bad előre elkészíteni és kiszolgáltatni.

EGY SZEMÉLY CSAK EGY 
ADAGOT FOGYASZTHAT

lígg személy szamára csak egy 
adag levest, húsételt körettel 
vagy főzelékkel, tésztái vagy 
sajtot szabad kiszolgáltatni.

A köretből és főzelékből még egy 
pőtadag is kiszolgáltatható. A ven

déglátó üzemekben készíthető és ki
szolgáltatható ételekkel kapcsolatban 
a kormány által kiadott rendelet ér
telmében tojásélelt kiszolgáltatni csak 
abban az esetben szubad, ha azt a 
fogyasztó húsétel helyett a főétkezé
sen, ebéd vagy vacsora alkalmával 
fogyasztja.

A hústalan napokról szóló ren
delkezés u járásban február I-én 
lép életbe.

Életbelépett e kenyér- 
jegyekről sióló rendel- 

késés is
A liszt-, a kenyér- és a sütőipari 

termékek arányos elosztásának sza
bályozása tárgyában kiadott rendelet 
15-én hatályba lépett. Ezen rendelet 
alapján kiadott állami finomliszt- és 
kenyérjegy, valamint kenyér-pótje- 
gyek csak finomliszt és kenyér vásár
lására szolgáló szelvényeket tartal
maznak s így azok alapján kenyér- 
lisztet kiszolgáltatni nem lehetne.

Vasvármegye közellátási kormány- 
biztosa a rendeletben biztosított jogá
nál lógva — további intézkedéséig — 
engedélyt adott arra, hogy

Vasvár megye egész területén a 
napi kenyér - fejadagot kenyér
lisztben is ki lehessen szolgáltatni.

Még pedig az alábbi átszámítási kulcs
szerint :

1. „Az állami finomliszt és kenyér- 
jegy" 25 dk.-os kenyérszelvénye elle-• 
nében 25 dk. kenyér helyett 16 dk.
kenyérliszt.

2. Az állami kenyérpótjegy testi 
munkás részére" 15 dk-os kenyér-szel
vénye ellenében 15 dk. kenyér he
lyett 10 dk. kenyérliszt és

3. „Az állami kenyérpótjegy nehéz 
testi munkás részére" 35 dg-os ke
nyérszelvénye ellenében 35 dg. ke
nyér helyett 20 dg. kenyérliszt is ki
szolgáltatható jogosított sütőiparos, 
illetőleg kereskedő által a jegy tulaj* 
dosonánnk kívánságára.

K ö z p o n t i  M o z i
------1 PWWKH, HURRtIDMMT f """*

január 17-én, szombaton este (/á9 órakor 
18-án, vasárnap Vi4.6. és ’/iö órakor 

és 19-én, hét ión */rf órakor

JGEN VA G Y NEM"
JAVOK PÁL. PÁGER ANTAL. KISS MANYI

január 21-én szerdán 6 és '/*9 ó. 
22-én csütörtökön Vtf ó.

Romantikus vadnyugati történet

„A  FEHÉR SA S"
(INDiÁNVÉR) 

Főszereplő: Buck Jones



Muraszombat és Vidéke 1942. január 16.

fltfl«ndd ssáimi 
itltntkasö «s«t6n esti 
k m ik id ilm i Átképző 
tanfolyam nyílik Mura* 

szombatban
Magyarországon szokásos, hogy a 

kereskedelmi iskolák székhelyén esti 
kereskedelmi átképző tanfolyamokat 
rendezzenek azoknak a számára, akik 
másirányu képzettségük (gimnázium, 
polgári) miatt a kereskedelmi szak
ismereteket nem sajátították el, pedig 
azokra szükségük volna. Muraszom
batban is akciót indítottak az esti 
kereskedelmi tanfolyam megszerve
zése érdekében, amit nyélbe is lehet
ne ütni. ha a tanfolyamra elegendő 
számú jelentkező volna. A Vendvidé
ki Magyar Közművelődési Egyesület 
vállalkozik rá, hogy összeírja azoknak 
a nevét, akik a tanfolyamra annak 
megrendezése esetén beiratkoznának 
és 12, vagy annál több jelentkező 
esetén érintkezésbe lép a kereskedel
mi iskola igazgatóságával, kérve a 
jelentkezők nevében a tanfolyam 
megrendezését. Az esti kereskedelmi 
átképző tanfolyam hetente két estét 
szokott igénybe venni hat hónapon 
át. Tantárgyai között szerepel a 
könyvelés, kereskedelmi levelezés, 
gépírás, gyorsírás, magyar helyesírás 
stb. A tanfolyam sikeres elvégzése 
után a résztvevők bizonyítványt kari
nak. Akinek kedve volna a tanfolya
mon résztvenni, jelentkezzék u V. M. 
K. E. titkárságánál január 21-ig. (Mu
raszombat. Horthy Miklós utca 21. 
I. emelet.)

K Ö Z G A Z D A S Á G

A hivatalos belföldi sertésárak
A 170 kg vagy ennél nehezebb 

súlyú fiatal, (legfeljebb 2 éves), te
nyésztésbe nem fogott, elsőrendű, jól 
hízott sertésért. Élősúly kg. 1t8.

Legalább 155 kg súlyú fiatal (leg
feljebb 2 éves), tenyésztésbe nem 
fogott, elsőrendű, jól hízott sertés. 
Élősúlyba 174,

Legalább 140 kg. súlyú fiatal (leg
feljebb 18 hónapos) vagy legalább 
148 kg súlyú, (legfeljebb 2 éves) te
nyésztésbe nem fogott, elsőrendű, jól 
hízott sertés. Élősúly kg. 170 P. 
Legalább 110 kg. súlyú, datál, jól 
hízott sertés, elsőrendű sonka-süldő. 
Élősúly kg 166 P.

Legalább 170 kg súlyú hízott sertés, 
korra való tekintet nélkül. Élősúly 
kg 162 P

Legalább 100 kg súlyú fiatal, kö- 
zépminőségü szedett sertés. Élősúly

kg 164 P.
170 kg.-nál kisebb súlyú vágóser

tés. korra való tekintet nélkül. Élő
súly kg. 151 P.

Megjegyzés : A  közölt árak legalább 
12 órát koplaltatok élő sertésekért
hizlaló gazdaságokban történő átvétel 
esetén kifizethető legmagasabb terme
lői árak. Soványsertés árak : 25 kg-os 
3.50 P/kg. 30 kg-os 3.13 P/kg, 35 kg- 
os 2.87 P/kg. 10 kg-os 2.0 / P/kg, 45 
|a«-os 2.52 P/kg. 50 kg-os 2.10 P/kg, 
55 kg-os 2.3: i p/kg. 60 kg-os 2.21
P/kg 65 kg-os 2-1 I P/kg. 70 kg-os
2.0,3 P/kg' 75 kg-os 2.03 P kg. 80 
kg-os 1.98 P/kg. 85 kg-os 1.91 P/kg. 
90 kg-os 1.91 P/kg. 95 kg-os 1.88
P kg. OH' kg-os 1.85 P/kg. -  25 kg- 
nál könnyebb soványsertés ára nem 
lehet magasabb a 2o-kg-os sertések
ért kifizethető darabonkinti árnál.

Kín az élet, rablánc, bilincs 
Búfelejtő ./n élkü l;
Zene, öröm, vig mulatság, 
Pajtás ! —  ez kell nékünk. 
Szegény em ber búját-baját 
Mibe ölje m ásba ?
V asárnap és szom bat este 
Menjen a „Centrál“ -ba !

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

H ö icsön -ysrőm as okció a h iš -  g  
g o d i l i  részére

Szegény gyermek
A „Muraszombat és Vidé

ke" szerkesztőségébe nap-nap 
után érkeznek be versek. Sok 
jót találunk közöttük, helyszű
ke miatt azonban csak ritkán 
közölhetünk egy-egy költe
ményt. Amit legutóbb kap
tunk. azt azonban úgy érez
zük. meg kell jelentetnünk.

Vend íiu irta, a magyar 
költészetről még kevés fogal
ma lehet. Talán a nyelvet sem 
tudja tökéletesen. Az az ér
zés azonban, amely a kezét 
vezette, az igazán magyar. 
És ez talán többet ér a ma
gyar nyelv kifogástalan tudá
sánál. a szép szuvakat verssé 
válogatni adottságnál.

A vend ifjúság otthont ke
res és talál a magyar hazá
ban. Ezt olvassuk ki Kórsán 
Béla soraiból.

A földművelésügyi miniszterei lucer
namagot zár alá vette. A rendelet 
szerint a saját szükséglet levonásával 
a rendelkezésre álló mírden lucerna- 
vetőmagot zár alá kell venni és azt 
csak hatósági engedéllyel szabad for
galomba hozni. A zár alá vett lucer
navetőmagkészleteket a tulajdonos, 
illetve /1 birtokos a m. kir. Növény- 
termelési Hivatalnak (Budapest IV. 
Vámház körút 2.) illetve uz általa 
megbízott szervnek u felhívására ha- 
lá.sá</ila</ meyállopiloft áron. kész 
pénzfizetés ellenében rendelkezésre 
bocsátani köteles Lucernavetőmagi t 
csak szállítási igazolvánnyal szabad 
szállítani.

Az a termelő, akinek lueernnvelö- 
magrn van szüksége, igényét január

A termelés folytonosságának bizto
sítása érdekében a megfelelő minő
ségű vetőmaggal nem rendelkező 
gazdáik az 1912. évi tavaszi vetéshez 
árpa. kukorica és znbvetőmngot kap
hatnak. A kölcsönvetőmagot csak 
olyan 20 kát. holdnál nem nag\obi) 
szántófölddel rendelkező gazdáik kap
hatják. akik a vetőmagot saját ere
jükből nem tudják beszerezni és 
vetőmag hiáinya miatt földjüket nem 
tudjáik bevetni. Az akció soréin ki
osztott vetőmag pénzbeli egyenértékét 

j az átvevő- gazdáik 1942. évi szeptem
ber hó 1-ig köteles megfizetni.

Az igénylést az illetékes m. kir.
1 vármegyei gazdesáigi feliig'. Hőségnél 

kell bejelenteni.

9 hónapos jótállássá

'9/ t i pusu

rádiók
TELEPÜNKÉN, O R IO N , 
P H I L I P S ,  S I E M E N S ,  
STANDARD, M I N E R V A

9— 12 HAVI
RÉSZLL l'FIZETÉSRE

N/.uküzlelében
M URASZOMBAT

kiiphulók. - -  Alkalmi vételek. — 
< sere. Pcrtrix elemek. — Vart« 

akumuiátorok.

► «*s® cseob —uu-", ersoif

Eladó egy  új
parádés szánkó

O b á l Jenőnél, Perestó.

kissziiazattal. kitűnő karban, jutányos áron 
eladó. Csak személyesen tárgyalok.
Hcrvátő 3ano?, fflupauantitat, Petőfi S. u. Z.

hó 20-áig az. illetékes községi elöljá
róságnál. vagy polgármesternél jelent
se be. Az igény bejentéskor azt is be 
kell jelenteni, hogy előző évben mek
kora volt a lucernaterülete és az utol
só bárom évben mily mértékben fej-

Szegény gyermek stHál ur utcán. 
Nézzük éa gondoljunk ni.
Hogy ez a gyermek egy orszuy.

Kérdez e m tőletek, mit gondoltok, 
klelyik ország, ez a sokat szenvedett 
Huszonkt’lét'es szegény gyermek V

lődölt a lueernateienités az illető gaz
daságban .

A községi elöljáróság, illetvén pol
gármester n hozzá beérkezett igény- 
bejentéseket az illetékes kerületi me- 
zőgnzdasógi Kamarához azonnal meg
küldeni köteles, ezek pedig az. össze
állított kimutatásokat aföldmm elésügv i 
miniszterhez terjesztik fel.

A rendelet hatálya nem téried ki 
arra a lucerna; clómagra. amidnél az 
/9-/2. eVi kedvezményes áru i ctámuii 
akció soron a Zöldmezöszöcctsegek 
és a kerületi mezőgazdasági Kama
rák lekötnek

B E N J Ó Z S E F

húsáru konzerv*
és gyár

H Ü « a S I O M B # T

Telefon * és 80. • Sürgöny: K en k ó , Muraszombat.

Postatakarékpénztárt cscksz. 74009.

Megmondom nektek szívesen, ki ez :
Ki lennel? Vendvidék a szegény gyermek. 
Kit magyar unyutút elvettek 22 éve.

Mégis visszajutott, megtalálta az Édesanyát. 
S a z jő  szívvel fogadta az etis-szett gyermeket, 
Nékünk is megkezdődött az uj. boldog élet.

K ü r u á n  B é l a .

A. liántolt hajdina ára P ó lc s íc s  F e n e m • m Kaiti/.síti
lonaÍi(*Ntoi;> ár

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

Nagykanizsa
\n>aggyiiiió: Muraszombat, Rákóczi ut. S i m o n  C m lln é

j n '/! /  / , / , n'11 ' 1 r> ""íruhuk fosiesél es ii.sziiiását. valamint fonal
2 - K,h)v,\-,ot. C,uir; Nagykuni/sa, Magyar u. 86. Tel. 3-44 a

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

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

P a t f i f i  S * M o r  u t c a  Í Z

Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

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

I hasab szélességben mm. soronként 10 fillér.

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

Szerkeszti:
ifj. S Z Á S Z  E R N Ó

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

XXXVI. évfolyam. /  4. szám. ÁRA 12 fillér. Január 23. Péntek.

SegitöiiBzet nyújt a 
mupovidekielineit

is u magyar kormányzat egyik 1eg- j
szebb és legtávolbatekintőbb alkotása, 
az Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap. A szegény embernek segít, a 
falu és a város sok államban magá- j 
ráhagyott, legszegényebb osztályának, | 
hogy emberhez méltó életet élhessen I 
és a mindennapi kenyérszerzés gondba 
könnyebbé váljon számára. A rá- J 
szorulóknak és a támogatásra érde
meseknek segit. Családi ház építésé
re nyújt kölcsönt, állatokhoz juttatja 
a vagyontalan gazdát, házasodási 
kölcsönnel segíti elő a fiatalok bol
dogságát.

A muraszombati járásban, mint a 
/írás föszolgabirájétól értesültünk, 

eddig mintegy 35 ember fordult az 
Országos Nép és Családvédelmi Alap
hoz támogatásért A legkülönfélébb 
v. .igokat kérték, csak u> indok volt 
egy valamennyinél : szegények, de 
nasznos polgára’ akarna« lenni a 
magyar államnak. A kérvények egy 
része már eljutott az alispánhoz, a 
másik része a legközelebbi napokban 
jut oda, hogy megítéljék azokat és 
az érdemesek megkaphassak vágyaik 
teljesítését.

Az Országos Nép és Családvédel
mi Alap támogató munkája uz újév
vel jelentős módón gazdagodott. A 
belügyminiszternek a házasodási köl
csönről szoió rendeleté ugyanis ismét 
hatalmas lépést jelent annak a kor
mányzati programúinak a megvaló
sít 'sálban, amelynek végcélja uz alsó 
nepréteg gazdásági, szellemi erkölcsi 
felemelése utján a íársadal ni egyen- 1
i<)tlenségek kik üszői: ülése és a né-
l)t■sség szaporodásán. ik dom« »zditása.
A házasodási v A són f|h ri'j i i '

idályokat az< iknok ha/ii ,uloknak
a utjábol, akikben az égi •szseges
hí i/.asélet lizika: ás erkóli s: elöfelté-
telei megvanna>. csupán, a szük.sc-
j * anyagiak iáin K.l] íK. < ezzel
!e i idővé teszi uj. életkép! és a
Ii<■ i: i.'.c t szóm po ni jó be>! érteke.s csaiadi
tu r.d /ok  alapítását

\ házasodási kök •sori ne rn csak
■ 9 nem jelen 'em e ! a háza -e ! ökre,

’ l kamatmentes, de azért
''•rí i’if'íy a h;ívj eg\ sz. tZidékos lör-
VÁ A M•m keii fizetni«>k azoknak.

ve .1 lu1ZUS S«’ ■ id e  ideickí•j'Peni ctl-
rT\V - a :,ril;:/<*t érdekei!

• c i tve kfiiu szánni i tídal aján-
i k ,>&zák m n; i hazát * A gyenntk-
i • *ok úgy anix egvbt•n a kölcsön

Kini( !ves rés:zenek n \ gyermek
ületóse •n az eees összegnek

? lenge•dóséi1 jei, ntik
Az állam ismét segítők* zet nyújtóit 

ni púnk egy jelentős idegenek, annak 
a néprétegnek, amelynek szent é s , 
magasztos hivatása a magyar jövő 
az uj erős magyar nemzedék bizto
sítása. Soha kőtár, nagvobb szükség

hxtih vajh i\io maxyaira, sonci
nem fügött talán nemzetünk léte és 
boldogulása jobban attól, hogy tíz, 
húsz, vagy ötven év múlva hányán 
leszünk, mint éppen u mi időnkben.

Hisszük, hogy a magyar anyák 
valamennyien és elsősorban azok.

I akiket a Nép és Családvédelmi Alap 
i juttat családi tűzhelyhez, magasztosan 
! szép hivatásukat olyan kötelesség- 

tudással teljesítik, amilyen kötelesség- 
j tudás a magyar asszonyoknak szá- 
) zadokon át mindig sajátja volt.

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

A muraszombati állami gimnázium j 
igazgatójának a vallás és közoktatás-! 
ügyi miniszter d r. T ö r  n ár E d e 1 
premontrei kanonokot, a szombathe-1 
lyi gimnázium veit latin, görög és o la sz -, 
szaki« tanárát nevezte ki. Dr. Törnár 
Ede a kinevezés utón haladéktalanul j 
Muraszombatba utazott és kedden át- j 
vette B o d I n k y Ákos, az igazgatói j 
teendők elvégzésével ideiglenesen ! 
megbízott gimnáziumi tanártól az is-1 
kóla irányítását.

Dr. Törnár Ede. aki 15 évig műkö
döt! a szombathelyi gimnáziumban, 
bántornyai származású és igy kine* 
vezése a szülőföldjére hozta vissza. 
Személyét az. egész megye tisztelete 
és szeretete övezi, távozása Szombat
helyen általános sajnálkozást keltett.

Az uj igazgató kinevezése az. egész 
Muravidék, elsősorban azonban a gim
náziumi ifjúság számára igen nagy 
nyereség. Dr. Törnár Ede eredményes 
tanári működése igen széles körben 
ismert. Megnyerő és színes egyénisé
gének értékéi azonban csak azok 
tudják igazán megbecsülni, akikkel 
eddigi működése során kapcsolatba 
került, elsősorban azok. akiket az 
életre készített elő. a tanítványai. Dr.

Törnár Ede nemcsak oktatója tanítvá
nyainak. Több annál. Olyan mint az 
édesapa, aki felelősséget hordoz a 
reábizottakért és gondot visel a reá- 
bízottakról. G ondviselése: előrelátó 
bölcsesség, szívós és eredményes ne
velő munka, kemény, de jóságos fe
gyelmezés.

Amikor tanítás közben a klasszikus 
világ iündéri szép és mélyérteimü re
géit adja elő, áhítattal csüngnek sza
vain diákjai. Megérzik, hogy a főcél 
nem a könnyen feledésbe merülő tu
dás. hanem a lélek gazdagságának 
gyarapítása. Hallgatása közben szí
nes, nagyvonalú, sokáig tartó képek
ben gyönyörködhetni, tiszta, békés, 
kiengesztelő hangulatok nemesitik a 
lelket.

Br. Törnár Ede kifogyhatatlan sze- 
retá-l és jóságát eddig csak egy-egy 
szerencsés osztály növendékei érez
hették, most egy egész intézet diák
serege melegedhetik benne. Lelkének 
minden gazdagságát elhozta az uj 
igazgató a muraszombati gimnázium 
tanulóinak, akik — ha megismerték — 
épp oly melegen szivükbe zárják majd 
igazgatójukat, mint amilyen meleg 
szeretetet előlegez ő nekik.

Február 8-ra opera-eitet
tervezne* Muraszombatban

Két operaénekes és az operaház két táncosának szerepléséről van szó

A Vendvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesület minden esetben elő
segíti azt hogy a magyai művészet, 
a magyai s/.ellcm közelebb kerüljön 
:i Muiavidek népének szivéhez azzal, 
hogy niegisrimheti annak értékeit. 
Ezért hatáiozta el az egyesület, hogy

anieiui) iben ki nnoly gátló akadály 
nem jön közbe, február 8-án opera
estet rendez a muraszombati V á
rosi Moziban

és ezen ;■ operaház több neves tag
ját szerepelteti.

Az teszi lehetővé az operaház tag- 
iáim', muiaszen baii látogatását, hogy 
ebiuúr 7-gn N agykanizsa látja őket 
vendégük innét pedig mér aránylag 
ő s  bnttseggel Muraszombatba is el- 
látógái!' tinak. Az operaház művészei

nek megbízottjával dr. Derzsenyi Ti
bor szolgabiró. - aki a Vendvidéki 
Magvar Közművelődési Egyesület ré
széről az előkészítő munkát vállalta — 
megbeszélései most már olyan előre- 

j haladott állapotba jutottak, hogy a 
nyilvánosságnak is beszámolhatunk 

1 az. oj>era-est tervéről, tekintettel arra. 
hogy megrendezése útjába nem tor- 

i nyosulnak akadályok.
Az opera-esten a tervek szerint 

négy országos hírű művész szeretjei: 
Osváth Júlia és Fodor János opera
énekesek. Kőszegi Ferenc és Erős 
Éva táncosnők. Ezen kívül szó van 
arról, hogy a műsor gazdagítására 
egy szavalómüvészt is meghívnak. 
A  tervezett opera-esten a nehéz és a 
könnyű műfajú zene egyenlő arány
ban szerepelnének.

Harmincötén kérték a m uraszom 
bati járásból

■s Orsxáoos Nép 
ét Családvédelmi Alep 

támogatásét
Kik kaphatnak házasodási kölcsön t?

Az Országos Nép- és Családvédel
mi Alap a muraszombati járásban is 
megkezdte működését még a múlt év 
végén. A lakosságot megfelelően fel
világosították, hogy ki igényelheti a 
támogatást az alapból és hová kell 
írni az egyes kérvényeket. A z élel
mes muruvidéki nép csakhamar fel
ismerte, milyen hatalmas előnyöket 
biztosit az alap a szegényebb nép- 
osztályoknak és számosán fordultak 
támogatásért az Országos Nép és 
Családvédelmi Alaphoz. A  járás fő
szolgabíróján keresztül eddig 35 la
kos kérvénye jutott el, illetve jut el 
az alispánhoz, aki dönt. hogy a legkü
lönfélébb dolgokat tartalmazó kérések 
közül melyiket méltányos teljesíteni.

Nem ismeri még azonban a Mura
vidék az úgynevezett „házasodási 
kölcsön" akciót, amely szintén az 
Országos Nép és Családvédelmi ala
pon keresztül kerül lebonyolításra. A  
„Muraszombat és Vidéke" legutolsó 
számában a kölcsönről általánosság
ban beszámoltunk már, az egyes rész
leteket pedig most ismertetjük, hogy 
a rászorulók tudják, tulajdonképen 
kik tarthatnak igényt a kölcsönre.

A  kölcsön összege 1U00 pengőig 
terjedhet,

évi egy százalékkal kell törleszteni. 
Abban az évben, amikor gyermek 
születik, a törlesztés alól felmentést 
kap a házaspár. Egyébként is, az el
ső gyerek után a kölcsön 10°/oát. a 
második után az eredeti összeg 20% - 
át. a harmadik után az eredeti ősz- 
szeg 30°/o-át, a negyedik után az 
eredeti összeg további 40%rát. szó
val teljes összeget engedik el.

Elsősorban a fiatal és egészséges 
emberek egybekelését kell lehe
tővé tenni,

ezért mondja ki a rendelet feltételként 
mindkét házasuló félnél a 32 éves 
korhatárt, ezért állítja további előfel
tételként az egészséget és a fedhe
tetlen erkölcsi előéletet. Kevesebb szi
gorral szabja meg a rendelet a köl
csönben részesíthető házasulok va
gyoni és jövedelmi halárát, amikor 
lehetővé teszi, hogy 5000 P értékű 
vagyonnal és 500 pengős együttes 
havi jövedelemmel biró házasulok 
még részesülhetnek a házaso&si köl
csön kedvezményében, nyilvánvalóan 
azzal a célzattal, hogy egy kis lakó
ház, szerényebb állás, vagy közös 
kereset ne állja útját az egyébként 
reászorult házasulok ilyen megsegíté
sének.

A házasodási kölcsönre vonatkozó 
kérvényeket a vármegye alispánjához 
kell címezni és a járás főszolgabíró
jánál kell beadni.


