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A magyar szociálpoliti
ka él az utódállamok „A muraszombati csata ütötte az első rést azon a
Néhány számadattal könnyen ösz- 

szehasonlithatjuk a magyar szociál
politikát a volt csehszlovákiaival, a 
volt jugoszláviaival és a romániaival. 
Nagyvárad városa az utolsó román 
költségvetési évben 25.000 pengőt for
dított szociális célokra. Az első ma
gyar költségvetésben 370.000 pengő 
volt az előirányzat. Ehhez járult a 
különböző alapok költségvetése (csu
pán a Nép és Családvédelmi Alap 
600.000 pengő), amelyekkel együtt a 
népjólétre fordított összeg 1.873.000 
pengőt tett ki. Ez hetvennégyszer annyi, 
mint amennyi a román uralom alatt 
népjóléti célokra jutott. Pedig akkor 
nem volt háború.

Másik érdekes példa Koíosvár, ahol 
az utolsó román költségvetési évben 
31.888 pengő, az 1942 magyar költ
ségvetési évben 613.346 pengő sze
repelt népjóléti célokra.

A visszacsatolt Délvidéken sok vo
natkozásban még sokkal kedvezőbb 
az összehasonlitás magyar szempont
ból. mert itt nem egy helyen egyál
talán nem voltak ilyen tételek. A volt 
Csehszlovákiában kétségkívül hala
dottabb viszonyok uralkodtak, de 
nem szabad elfelejteni, hogy mind ott, 
mind a másik két utódállamban a szo
ciálpolitika a magyarok ellen irányult.

Egyébként hazánk szociális hala
dottságának állapotát nagyon jellemzi 
az utódállamokkal való összehason
litás az utügyek tekintetében is. A 
visszatérés időpontjában a csonkaor
szág területén a községeknek csupán 
7 százaléka nem volt kiépített úthá
lózattal bekötve, ezzel szemben a 
Feldvidéken 23 százalék, a Kárpát
alján 14 százalék. Erdélyben 25 szá
zalék. a Délvidéken pedig 59 száza
lék volt azoknak a községeknek a 
száma, amelyek részére a gazdasági 
fejlődés és a szociális javulás alap
feltétele, a minden időben járható 
kövesut hiányában nem volt megadva.

Ma Magyarország területén évi 150 
millió pengőt fordítanak útjavítási és 
utéoitési célokra.

Az egész világon egyedül álló ma
it: ar szociális intézmény az Orszá
gos Nép- és Családvédelmi Alap. Az 
alap támogatásával eddig 5410 cél
szerű és egészséges családi ház épült 
lel. 2109 család tataro  zás utján ju
táit jó otthonhoz. Kamatmentes köl- 

• önökkel, élő és holt felszerelés be- 
sz ’rzé^ének előmozdításával, haszon- 

Lűok juttatásával is folyik a szegé- 
r ■ ebb néposztályok támogatása. Ed- 
dig 20.000 sokgyermekes család ju- 
t< az ONCSA révén haszonállathoz.

1 supán a folyó évben 5 millió pen
gőt lordiíott az Alap a szociális há- 

támogatására. Bevezette az 
'' ■iCSA a házasodási kölcsönök fo- 
Iv ósitását is és ezzel sok magyar csa
lod alapítását telte lehetővé. A to- 
■> áobi tervekről elég egy adatot meg
említenünk: az Alap mintegy 200.000 
családi ház építést vette terbe a há
ború utánra 1

ÍKúIIum Miklós miniszterelnök 1942, decem- 
'er i-í beszédében ismertetett adatok alap

on. A szerk.)

szörnyű bilincsen, amelyet Trianonnak neveztek"
A muraszombati csata huszonnegyedik évfordulója

Vasárnap ünnepelte meg a Mura
vidék társadalma az 1919 január 3-i 
muraszombati csata huszonnegyedik 
évfordulóját. Az évforduló alkalmából 
10 órakor az istentiszteletek kereté
ben is megemlékeztek a nap jelentő
ségéről, 11 órakor pedig a muraszom
bati temetőben, a csata hősi halottai
nak sírjánál emlékünnepélyt rendez
tek. Az ünnepélyre kivonult a Mura
szombatban állomásozó honvédség 
a t__:______ :______  ;
a leventék és a tűzoltók testületileg.

tűzharcosok és a csata résztvevői

A csípős hideg ellenére is nagy 
polgári tömeg jelent meg a teme
tőben,

élén Hartner Nándor országgyűlési 
képviselővel és dr. Olajos József fő
szolgabíróval.

A kivonult disszázad fegyverrel tisz
telgett nemes Breuer Pál alezredes, 
zászlóaljparancsnok előtt, majd a 
Hiszekeggyel — amelyet a tüzoltóze
nekar játszott — kezdetét vette az 
ünnepély.

Mórocz Imre főjegyző mondott 
ünnepi beszédet.
Beszédének elején visszaemlékezett 

1918 karácsonyára, amikor a komu- 
nizmus által elgyengített ország nem 
tudta fegyverrel megvédeni határait 
és egy szerb csapat megszállotta Mu
raszombatot. Nem várhatott a község 
segítséget az államtól és

„mégis önmaga védelmére sietett.
— folytatta a főjegyző. — Egyszerű, 
lelkes emberek, miután az első rémü
letből felocsúdtak, lassan szervezked- 
ni kezdtek. A férfiak, akiket a társa
dalom minden rétege aggódó szere
tettel, de lelkes biztatással kisért. a 
lehetetlennel szállottak szembe, ami
kor az erőszakkal úgyszólván ököl
harcot kellett megvívniuk. Kevés em
ber kevés fegyver, de annál nagyobb 
és égőbb hazaszeretet és lelkesedés 
fütötte őket.

Ez a nép. amely a béke éveiben 
a mindennapi munka szorgosko
dásával mutatott példát, amely a 
serénységnek. beosztásnak és be
csületességnek mintaképe volt, a 
hazaszeretetben is példát mutatott.

Szembeszáll a lehetetlennel, szembe
szállt a sorssal és ezzel o legelső rést 
ütötte azon a szörnyű bilincsen, ame
lyet Trianonnak neveztek és amellyel 
ezer esztendős nemzetet akartak az 
örök elmúlásba taszítani .

Amikor Muraszombat halott hősei
re emlékezik, égő szívvel fordul a ma 
hősei felé. A muraszombati csata hő
seinek áldozatkészsége erőt ad a mai 
küzdelemhez is és tanúságot tesz ar
ról. hogy ami ezer évig magyar volt, 
annak az elkövetkező ezredévben is 
magyarnak kell lennie! •

— A mai háború csatái mellett a 
múlt minden harca eltörpül — mon-

I

dotta a szónok. — A győzelem mégis ' 
csak az egyének hősiességén,, egy I 
nép összefogásán épülhet fel. És ez 
az, ami időt és lelket formált a mu
raszombati csata hőseinek példáján 
keresztül.

Ez volt a vérszerződés, amely a 
Muravidéket bekapcsolta a ma- ■ 
gyár vérfolyamba és történeti ér
dekközösségbe.
Végül költői lendületű szavakban 

hívta fel a szónok a hallgatók figyel
mét a rendületlen hűségre és kitartásra.

Fuisz Antal
levente ügyesen adott elő alkalmi köl- ;____ o__
teményt, majd a tüzoltózenekar ját- i nultak el.

A muraszombati járás községeinek ügyei 
Vas vármegye kisgyülésének januári ülésén

Rendezték a községi alkalmazottak fizetését 
Urdomb megmarad körjegyzői székhelynek!

j szombati gyógyszertár-áthelyezési ha
tározatot. mert a gyógyszertári ügye
ket együttesen tárgyalja majd le — 

I jóváhagyta Urdomb község határo- 
1 zatát. mely nek értelmében

Urdomb 80.000 pengős kenőben 
körjegyzői irodát és lakást épít

i — Orihodos szintén körjegyzői iroda 
és lakás építését határozta el. (A kis- 

, gyűlés egyelőre csak a körjegyzői 
lakásépítéshez járult hozzá azzal az 
indokolással, hogy a jelenlegi kör
jegyzői lakás majd átalakítható lesz 
körjegyzői iroda céljaira.) — Velőméi 
és Gödórháza nem akarták megsza- 
\ azni a körbába OT1 biztosítási költ- 

i ségeinek a fizetését, a kisgyülés erre 
saját érdekűkben kötelezte őket —

a községi tisztviselők és alkal
mazottak tiszteletdijait rendezték

Orihodos. Dolány. Sál. valamint ren
dezték a muraszombati járás közsé
gei Battyánd, Nyireslehomér, Rónafő. 
Vasiak. A1 sómarác. Andorhegy, Szent- 
bibor és Újtölgyes kivételével — Sa! 
husvizsgáió kiképezletését határozta 
el — Alsószölnök 600 pengőt állapi-’ 
tott meg a kiselejtezett tenyészbika 
11 hónapos tartási költsége fejében 1 
— Kerkafő husvizsgálati szabályren
deletet alkotott — Gödörháza. Magyar-, 
szombatba és Velemér 400 pengőnél; 
alacsonyabban állapították meg 3| 
mezőőri fizetést, a kisgyülés 400 pen-. 
gőre emelte ezeket a fizetéseket.

Vitéz Szűcs István főispán elnöklé
sével hétfőn ült össze ez évben első 
ízben Vas vármegye törvényhatósági 
kisgyülése. A muraszombati járásból 
-dr. Pintér Miklós közjegyző jelent meg 
a kisgyülésen.

Az ülésen két közgyűlési előkészí
tést igénylő ügydarab szerepelt. Egyik 
az 1940-ben elpusztult községi hidak 
újjáépítési költségeinek rendezése, a 
másik a sáli Kerka-hid építése foly
tán feleslegessé vált fahíd anyagának 
átadása Orihodos község részére. A 
kisgyülés ezekben az ügyekben azt 
javasolta a közgyűlésnek:

vállalja el a vármegyei útalap 
terhére a felsőszölnöki községi 
híd építési költségeit,

minthogy a község nincs abban a 
helyzetben, hogy vállára tudja venni 
az építés jelentékeny terhét, —

engedje át a sáli régi faszerke
zetű hid anyagát Orihodos köz
ségnek,

minthogy Sál községben befejeződött 
a még jugoszláv uralom alatt megkez
dett betonhid építése s igy a tahidra 
már nincs szükség.

Az alispán előterjesztésére Kiss 
László Vasvárról Muraszombatba he
lyezett utbiztos mindaddig, amig csa
ládját Muraszombatban nem tudja át
költöztetni, különélési pótdijat kap.

Jóváhagyta a kisgyülés a községi 
képviselőtestületi határozatokat is túl
nyomó részben. Jóváhagyta

Muraszombat 
i szabályrendeletét az ingatlan-vugyon- 
i átruházási illetékről, a járdaépítési 
' szabályrendeletet — Muraszombat 
! nagyközség alkalmazottai részére meg- 
I szavazott karácsonyi segélyt — levette 
' a napirendről a kisgyülés a mura-

szott. Végül megkoszorúzták a hősi 
sírokat. A honvédség koszorúját

nemes Breuer Pál
alezredes, zászlóaljparancsnok, a já
rás népéét

dr. Olajos József
főszolgabíró, a községét pedig

Lipics József
városbiró helyezte el a hantokon ke. 
gyeletes szavak kíséretében.

A Himnusszal ért véget az ünnep
ség. Utána a honvédalakuiatok az 
országzászló előtt diszmenetben vo-

„Levetted-e a gondot azoknak 
a válláról, akiknek családfői a 
mi biztonságunkért és életünk
ért harcolnak ?"

Tedd meg kötelességedet: 
adakozzál bőségesen a honvéd
családok javára.
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Horváth Miklós vármegyei tfizrendészeti felügyelő 
vasárnap szemlét tart a muraszombati tűzoltóság felett

Tűzoltó-átképző tanfolyam folyik Muraszombatban

Lainscsek Ferencné díszoklevelet kap, mert a 
magyar tüzoltózászlót megőrizte a jugoszláv 

megszállás alatt
\ muraszombati járás tűzoltósága ' 

részére az uj esztendő első hónapja 
serény munkát hozott és több jelen
tés eseményt tartogat. — Január 11- > 
ér. hétfőn reggel

tüzoltóátképző tanfolyam nyílott 
meg Muraszombatban

jn/ró József járási tüzrendészeti íelü- 
g> elő jelenlétében. A tüzoltótaníolyam 
előadója dr. Kiss Gyula tb. főszolga- 
r .r 'i. a szentgotthárdi járás tüzrendé- 
z-ti felügyelője. A tanfolyamon
a fecskendő szerelésre • 

vonatkozó uj szabályokkal ismerked
jek meg a járás tűzoltói. Minden

. . létből legalább egy tűzoltó elvé- ■ 
gézi a tanfolyamot,

amely 3 napos és három csoport
ban jelennek meg rajta a hall
gatók.

Az utolsó turnus január 20-án végez.

Az elmúlt hét alatt kedvezően alakult 
a keleti arcvonal helyzete

Magyar csapatok nagyszámú foglyot ejtettek
Berlinből jelenti a nemzetközi tá

jékoztató iroda: A bolsevisták az elő
ző napi harcok után a sztálingrádi 
arcvonalon még nagyobb erők beve
tésével folytatták támadásaikat, de az 
egész vonalon újból véresen vissza- 

rtük őket. Több Ízben órák hosszat 
tartó rendkívül makacs harcokra ke
rül a sor. amelyek során a szovjet 
átmenetileg helyi jellegű területnyere
séget ért el. Amennyiben ellentáma
dással nem vertük vissza azonnal, 
az ottani német tartalékok eltereszel- | 
tért a szovjet betörési helyét. Egy elő- 
z napi szovjet betörést pedig hatás- 
ta anitottak, amennyiben a német csa
patok oldalról felgöngyölítették a szov
jet állásokat. Különösen sikeresen : 
alakultak a német ellentámadások a 
\ oiga és Don között. A német csa
patok kemény közdelem árán elfog
laltak sok községet és vonalaikat te
temesen megjavították. A Kaukázus
ban a bolsevisták messzire előredo
bott páncélos kötelékekkel meg akar
ták támadni Mineralnija Vodi váro
sát de egy műszaki alakulat fellépé
sére kudarcba fulladt a szovjet meg- 
’epetésszerü vállalkozása. A Don- 
kanyarulatban csupán Minerovonál 
fejlődtek ki nagyobb védőharcok, ame
lyekben a német erők sikerrel meg
ásták helyüket. A Don középső fo
lyásánál és

a magyar szakaszon nagyobb n5- 
met és magyar kötelékek sok fog
lyot ejtettek és fegyvert zsákmá
nyoltak.

Toropez környékén a németek meg- 
lepetésszerü előretörésükkel na
gyobb bolsevista csoportokat vágtak 
ei mögöttes összeköttetéseiktől és kö-

„A tehetősektől ezreket és 
százakat, a szegényebbektől fil
léreket, de mindenkitől kérünk".

Az „Országos gyűjtés a hon
védcsaládokért" a hadbavonul- 
tak hozzátartozóinak gondját 
enyhíti. Január 7-től — február 
17-éig tart a gyűjtés!

Az előadások helye a gimnázium 
tornaterme.

Január 17-én, vasárnap
Mártonhelyen

tüzoltószolgálati érmeket osztanak ki 
ünnepélyes keretek között. Az ünne
pélyen megjenik dr. Kiss Emil, az 
Országos Tűzoltó Szövetség alelnöke 
és Horváth Miklós vármegyei tüzren
dészeti felügyelő.

Január 17-én, vasárnap délután
a muraszombati tűzoltók 

szemléjét tartja meg a vármegyei tüz
rendészeti felügyelő. Ennek keretében 
ünnepélyesen nyújtják át Lainscsek 
Ferencnének az Országos Magyar 
Tűzoltó Szövetség díszoklevelét. A 
díszoklevél elismerésül szolgál azért, 
hogy a hűséges magyar asszony a 
megszállás idejében megőrizte a mu
raszombati tűzoltók régi magyar zász
lóját.

rülzárták őket. Veliki Luki mellet a 
német csapatok a szovjet elkesere
dett ellenállása ellenére újabb teret 
nyertek. Veliki Luki védőserege is 
eredményesen tartotta magát az erős 
fölényben lévő ellenséggel szemben. 
A Volga és Don-között, valamint a 
nagy Don-kanyarulatban erős német 
repülőkötelékek eredményes támadá
sokat intéztek bolsevista hadoszlopok 
és megerősített állások ellen. Több
száz járművön kívül sok löveget rom
boltak szét és több üzemanyagrak
tárt megsemmisítettek. A jegeJengeri 
arcvonalon heves német légitámadá
sok irányultak a murmani vasúton 
folyó szállítások ellen.

— Ki a magyar? „A magyar az, 
aki bátran szembenéz a nép bajaival: 
a nemzet fejlődésének akadályaival. 
Aki a szabadságot ma is minden té
ren meg akarja valósítani. Aki a nép
nek műveltséget, egészséget, jólétet 
akar. Aki a földmivesnek földet, a 
munkásnak méltó hasznot, mindenki
nek emberi bánásmódot kíván egyé
ni érdeke ellenére is. Aki egy nyo
morult, éhező, vagy jogfosztott látán 
saját magát is sértve érzi emberi, 
magyari mivoltában." (Részlet Illyés 
Gyula „Ki a magyar" cimü munká
jából.)

— A 12 éves fiukat és a 16 éves 
lányokat külön be kell jelenteni. 
Január 1-e és 31-e között be kell je
lenteni mindazokat a fiúgyermekeket, 
akik az év folyamán elérik a 12., 
továbbá azokat a leánygyermekeket, 
akik a 16. életévüket. A bejelentést 
a dohánytőzsdékben beszerezhető 
bejelentőlapok kitöltésével kell telje
síteni. A bejelentési kötelezettség el
mulasztása kihágás és 15 napi elzá
rással büntetendő.

— Halálosvégü verekedés zajlott 
le Drávadiósdon, ahol Ignácz János 
cigánylegény testvérbátyját. Istvánt 
egy késszurással megölte.

— Egységes sportfegyelmi eljá
rást irt elő a kultuszminiszter a sport
szövetségek részére.

HÍREK
— Muraszombati vonatkozású új

évi előléptetések. A m. kir. pénzügy
miniszter dr. Valent Gusztáv pénzü
gyi segédtitkárt, a muraszombati adó
hivatal vezetőjét pénzügyi titkárrá a 
Vili, fizetési osztályba nevezte ki. — 
A m. kir. belügyminiszter dr. Szabolcs 
(Skerlák) Géza m. kir, rendőrfogalma
zót m. kir. rendőrkapitánnyá nevezte 
ki. Bánics Mátyás és Barbarics Mik
lós muraszombati ideiglenes minősé
gű állampénztári 11. osztályú tiszteket 
a X. fizetési osztályba ideiglenes mi- 
mőségü állampénztári 1. osztályú tisz
tekké, Csiszár István muraszombati 
adóhivatali gyakornokot pedig a XI. 
fizetési osztályba ideiglenes minőségű 
állampénztári II. osztályú tisztté ne
vezte ki.

— Hajnal János muraszombati la
kos december 28-án a Szombathelyi 
Ipartestületen mestervizsgát tett a vil
lanyszerelő iparból.

KÖZPONTI MOZI
OITTRICH, MURASZOMBAT
1943. január 16.-én, szombaton 5 és ’/z® ó. 

január 17.-én, vasárnap 3, 5 és V28 ó.

ÉLETRE ÍTÉLTEK
Főszereplők: JÁVOR PÁL. PETROV1CH SZVE- 
TISZLÁV. HIDVÉGHY VALI, SOMLAY stb.

Január 18.-án. hétíön ‘AB ó. 
január 19.-én, kedden ’/íB ó. 

január 20.-án, szerdán 5 és V28 ó.

FÖ A BOLDOGSÁG
Főszereplők : HEINZ RUHMANN. IDA WÜST, 

HERTHA FE1LER stb.

— Vörös Ilona csendlaki állami 
tanítónőt Szentpéterfán egyhangúlag 
tanítónővé választották.

— Meghalt Volper Pál, a volt 
lendvavásárhelyi plébános. Szom
bathelyen látta meg a napvilágot 1869 
január 15-én a Szentmártonban Vol
per Pál. Itt is járt iskolába mindvé
gig. 1894-ben áldozópappá szentelték. 
Káplán volt Felsőlendván, Cserföldön, 
Körmenden. Alsólendván és Zala- | 
egerszegen. 1907-től 1909-ig Alsó- 
lendva adminisztrátora lett. Majd 1909- 
ben megkapta a iendvavásárhelyi 
plébániajavadalmat. Ott érte a jugosz
láv megszállás s ott is maradt azu
tán is hívei körében. Megtanulta a 
nyelvüket, de megmaradt tüzes lelkű, 
tántoríthatatlan magyarnak s megsze
rettette velük az elnyomatás alatt is 
az egyetlen édesanyát. Magyarorszá
got. Amikor nyugalomba vonult, visz- 
szatért a szülőföldre : Szentniártonba. j 
Az utóbbi időben hosszasan beteges
kedett, Szenvedéseit békés megadás
sal tűrte. Szombaton este váltotta 
meg szenvedéseitől a halál.

— Megállapították a tej és tej
termékek uj termelői árait. A közel
látási miniszter rendelete folytán a 
tejbeszolgáltatási rendelet alapján le
adott és az átvevő telephelyére szál
lított legalább 3.5 százalék zsírtartal
mú teljes tejért kisebb tejellátó üze
mek literenként 34 fillért kötelesek 
fizetni. A legalább 80 százalék zsírt 
és legfeljebb 18 százalék vizet tartal
mazó pasztörözetlen vaj átvételi ára 
kilónként 6.50, a pasztőrözött vajé 
6.90, a sovány tehéntúróé falvakban 
kilónként 0.80, megyei városokban 
0.95, törvényhatósági jogú városokban 
1.05 pengő. Az elsőrangú tehéngo- 
molyáért a termelőnek 2.40 pengőt 
kell fizetni.

I

MÉP elnökségek 
figyelmébe I
Magyar Elet Pártja. Vas megye, mu
raszombati-körmendi kerületek szer
vezőtitkárától.

Kedves Munkatársaim!
A Magyar Élet Pártja valamennyi 

muravidéki szervezetét ellátjuk a párt 
jelvényes táblaival. (Ilyen táblát lát
hatunk a muraszombati párthelyiség 
ajtaján is.) Ezt a táblát a párthelyi
ség elé kell kifüggeszteni, ahol párt
helyiség van. ahol párthelyiség nincs, 
annak a háznak a falára, amelyben 
az összejöveteleket tartani szoktuk és 
amelyben az elnökség valamelyik 
tagját meg lehet találni. (Elnök laká
sa, h. elnök lakása, titkár lakása.)

A táblát ingyen bocsátjuk a szer
vezetek rendelkezésére.

A táblák átadása fokozatosan tör
ténik. Egyelőre a következő községek 
szervezetei vehetik át a táblákat: Al- 
sómarác, Batlyánd, Battyánfalva, Bo- 
dóhegy. Csendlak. Domonkosfa, Fa
lud, Felsőcsalogány, Felsőlendva, 
Görhegy. Hegyszoros, Kapornok, Kis
szombat, Kőhida, Kuzma, Lehomér, 
Lendvakirályfa. Márkusháza, Márton- 
hely, Mátyásdomb. Mezővár, Musz- 
nya, Nagytótlak, Orihodos, Pálmafa, 
Pártosfalva, Perestó, Péterhegy, Ró
nafő, Sál, Sándorvölgy, Szarvasiak, 
Szentsebestyén. Tiborfa, Tótkeresztur, 
Urdomb. Vashidegkut, Vaskorpád. 
Vasiak, Véghely, Zoltánháza.

Felhívom a fentebb felsorolt közsé
gek elnökségeit, hogy a tábla átvéte
léért megbízottjuk február 1-ig jelen
jék meg a muraszombati párthelyiség
ben. (Horthy Miklós ut 18, 1. emelet, 
Muraszombati Takarékpénztár épüle
tében.) A tábla átvevője tagsági jegy
gyei, vagy az elnök által kiállított 
igazolvánnyal igazolni tartozik magát.

Muraszcmbat. 1943. január 12.
ifj. Szász Ernő sk.

— Hólánc és hólapát nélkül nem 
ajánlatos autóutra kelni Vas vár
megyében — jelenti a szombathelyi 
államépitészeti hivatal. Az utakon hó
fúvások veszélyeztetik a forgalmat.

— Romániában nincs forradalom 
— jelentik a román hatóságok. Valót
lannak mondja a közlemény azokat 
a híreket, amelyek szerint katonai jár
őrök a fegyverüket használják.

Ha Budapesten jól és 
otthonisan akarja érezni 
magát, keresse fel

ANDREICS KÁROLY 
vendéglőjét

BUDAPEST VIII., Kerepesi ut 5.
Keleti p. u. érkezési oldallal szemben.

A „VENDEK TALÁLKO
ZÓ HELYE". Jó magyar 
konyha, finom fajborok.

— A pécsi rendőrség letartóztatta 
Jurics Sztaniszláv 20 éves zágrábi 
születésű borbélysegédet, aki szom
baton egy üzletfele lakásán borotvál
kozás közben ellopta annak zsebé
ből 52 pengőt tartalmazó pénztárcá
ját. Majd a hétfőre virradó éjszaka 
ellopta a vele együtt lakó borbélyse
géd 750 pengő értékű ruháját. Ezt 
követőleg munkaadóját is meglopta. 
Jurics a hajnali vonattal meg akart 
szökni Pécsről, de közben elfogták. 
Most majd a rögtönitélőbiróság elé 
kerül.

Felhívom
a nb. Közönség figyelmét, hogy megkaptam 
a muraszombati járásban az első magyar ki
rályi méntelepről származó mént. (Oberlandi). 
Megtekinthető Mártonhelyen, 16 szám alatt.
1 Benkó Kálmán.
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A VII. fizetési osztályba léptették elő 
a Muravidék régi magyar tanítóit

\ valu.s és közoktatásügyi minisz-
... Tiuravídéki régi, magyar tanítói 

, da több ia;.'j ;l a VU. fizetési asz
ály 8 fokozatába léptette elő 1943. 

január 1-én. Az. előléplett tanítók a 
megszállás alatt is hivi n megőriztél, 
ma. yarságukai. ■ .dl a jugoszláv ura-

i idejében ,n-. in ha adtak m gfeie 
;őt n eiőre. A/o-. ~alRés.~ raagalartá- 
si:kri:' c m a nkásság aknait sokat 
köszön:..‘I a magyarság, ezéii osz- 
. itt, .. örömmel fogadta a inuiavidéki 

i ■.i.ísacu.i.,m előli ptel: sül. miét.
kz elóiéph leit ianilói. a kővetke

zők : Csepreghy Károly,Rúzsa imréné, 
iomáa Gizella Muraszombat, S ép 
János Alsólendva, Fiiszár Miklós Za- 
lagyertyános, Tiszay Kálmán Mura-

«c

•• í

J tdjk.íjjL 

gároony, htj/fca/ Ödön Andorhegy. 
Kocsin Km oly Vashidegkut. tömöri 

■ajos Felsőícndva, Oszten Lajos Mu 
ij^/íjvégy. iJr< ininger János C 
nya, : Hőn teán Murahalmos, 
» ón János Bagonya. Turza 
Ler.dv avasarhely, íjumilár 
Hár.dirct, Síimen Jenes Lr-ndval 
es Paulik János Péteinegy. I

A rnuravi téki taniü>i narbant;
• iá:, • s közoktatásügyi miniszter 

lye-tes tai.itckal is nevezett ki rejicies 
tanítókká. Ezek a következők: Mild 
Beninga Aisóc..»a:ogúny. Maucsec íg- 
r.ácné, Pusenyák Alojzija Tüskeszent- 
györgy, Kelemen Margit Muracsány, 
Vucsák István Alsócsalogány.

Számos muravidíni közslg Oi hti tűz tegyzsüle 
lEflutúbb a beiOgymlniszteF 

í -ti, a Csendlaki, a Dolányi II. Kerü
leti. a Dolányi 1. Kerületi, a Mátyás
domb!. a Nagytóllaki 
mér-Ovasnyire........ _______
hóm; ri, az Grihodos 11. Kerüleii (Ka- 
pornoki), az Orihodos I. Kerületi, a 
Vaslaki, a Vidorlaki és a Zoltánháza 
ií. Kerületi Önkéntes Tűzoltó Egye
sület alapszabályait látamozta.

O . ■ - •?-1?.ax>:vjcííív*«»

alapszakjai hep jösá
Mint a Budapesti Közlönyben ol

vas.- uk, a belügyminiszter a Öatíyándi- 
V.rkusházai. a Felsőlendvai, a Mu
ravárhelyi. a Muíafüzesi, a .Musznyai, 
a Pálhegyi. a Radófai, a Sáli, a Sa- 

.noni, a Szécsénykuti, a Szentse
dé éni, a Sűrüházai. a i erenclaki, 
tborfai. a Vaskor, ádi. a Völgye.< 

a Zoltánházai 1. Kerü-

a Nyiresleho-
■ i. a Nyi ; slehomér-Le-

c.
la

a iiaonai, ti 
a Zsidahegyi,

az a
ridenki tudja, 

k a 
veti katonaságot liánéin a 
gazdasági és leik' 
zőjét igénybe veszi, 
szik szerepet a ma háborúja

Ma már r 
modern háború nemcsak

totális háború?
Jent elpusztítottak. A katonai, gazda
sági és lelki hadvezetés tehát felbont
hatatlan egységgé kovácsolódott ösz- 
sze. Ez volt a totális háború ősi alak
ja. Később megváltozott a helyzet. 
Egyre jobban előtérbe került a tisztán 
katonai háború cs amig egy'kor nem
csak a hadsereg, hanem a nép is 
egyenlően győzött, vagy meghalt a 
totális háborúban, a középkorban már 
mind több leli a hivatásos hadsereg. 
Ezzel háttérb szorult a nép megszer
vezése háború idején. Csak a seregek 
vívtak egymás- a! súlyos harcokat, a 
lakosság szinte tudomást sem szer
zett róluk, ha csak nem házatáján 
dördültek meg az ágyuk.

Clausewitz, a híres hadászati böl
cselő a múlt század végén látnoki 
erővel ismét a totális háború szüksé
gességét hirdette. De még saját nem
zete sem követte a mestert, akinek 
igazságára csak az első világháború 
keserű tapasztalata döbbentette a né
met népet. Ekkor inár Ludendorff tá
bornok is azt követelte, hogy a jövő 
háborújában egy hadvezérnek kell 
egyesíteni az egész nemzetei.

Ezt az eszményt nálunk Horthy 
Miklós, Németországban Hitler Adolf 
személye valósította meg, Olaszor
szágban pedig Mussolini. A tengely- 
hatalmak országaiban totális háború 
van, a népközösség egységének, a 
haza és az arcvonal közös harcának 
a teljes élettevékenységére kiterjedő 
totális háborúja. És ahogy ez a há
ború totális vagyis teljes, úgy a győ
zelmünk is csak teijes lehet, vagy 

1 semmi.

hogy a 
szorosan 
politikai, 

lelki élei minden ténye- 
Tehát nem ját

szik szerepet n ma háborúja szem
pontjából, hogy valaki hol áll harc
ban : közvetlenül az ellenség előtt, 
vagy a hadiipar együk műhelyében, 
avagy az íróasztal mellett. A háború 
törvénye igy mindenkire kivétel nél
kül egyformán vonatkozik. A legna
gyobb jelent sége természetesen még 
mindig a haderőnek van. A tengely- 
hatalmak ellenségei rm gpróbá’ták <. 
háborút a gazdasági é.s lelki téren 
gyakorolt terroieszközökkel és agitá- 
ciós fogásokkal eldönteni, ahogy ezt 
már az előző vi’Ygháboruban telték, 
de sikertelenül'TAini 1918-ban sike
rült, éheztetéssel és lelki fetőzéssel 
megszerezni a győzelmei, most nem 
következhet be újra, mert résen állunk! 

Hatalmas és termékeny területeket 
szereztünk meg és rögtön megkezd
tük gazdasági beszervezését. Egész 
Európában egy célért dolgozik mező
gazdaság és ipar óriási tömeg mun
kaerő biztosítja akikért anélkül, hogy 
közben megfeledkeznénk a hadászati 
szükségletekről. A ma embere felis
merte a modern háború lényegét, si
kereink nem a felülről jött parancso
kon alapszanak, hanem az ésszel és 
szívvel küzdő emberi erőkön.

Régenle, midőn az egyes néptör
zsek vagy városállamok \ iseltek egy
más ellen háborút, szintén mindenki 
ré-.szt veit a harcban, mert mindnyá
juk élete forgott kockán. Veszteség 
esetén mindenkit megöltek és min-

H
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mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 
Cégt. BORLAY ENDRÉMÉ

SZOMBATHELY — Thököly imre utca ti. -- telefon: io—68?
Legkitűnőbb itatok ! Legpontosabb kiszolgálás .

3. óidul

Három keresett márkacikk: a minőség, 
?k . ■■ jségitthon

© és világszépé islert liárem gváitmánYG

bán, hogy olt megfelelő ipari kikép
zést nyújtsanak nekik. Vitéz Béla 
kisszombati, Mátisz József muraszom
bati. Kocsár József muraszombati, 
Fekonya Lajos baitvándi. Kojek Ala
jos barkóéi és Lovenyák Lajos szén t- 
sebestvéni fiuk három évig tanulnak 
Szegeden.

Az összes költségeket a Nép- és 
Családvédelmi Alap viseli, évi 
5.000 pengőt irányoztak elő a hat 
tar.onc nevelésére.
Az ONCSA támogatásának nem 

csak szociális, hanem nemzeti szem
pontból is nagy a jelentősége, mert 
a megszállás ideje alatt elidegenített 
fiuk megismerhetik Szegeden az igazi 
magyar életet és igy nem csak jó 
iparosokká, hanem értékes, jó magya
rokká is válhatnak.

itt említjük meg, hogy Zala vár
megye nagy súlyt szándékozik a jö
vőben fektetni

a felszabadult területekről szár
mazó iparostanoncok

megfelelő nevelésére. Ezért 
rozta, hogy székhelyén,

Zalaegeszegen iparostanonc-ott- 
hont építtet,

amelyben elsősorban a felszabadult 
zalamegyei téridéiről származó fiuk 
kapnak helyet. A. zalaegerszegi ipa- 
rostanonc-otthon építési munkálatai 
n'ár az idén tavasszal meg is kez
dődnek.

Ezzel kapcsolatban a Muravidék 
Vas megyéhez tartozó részében is 
felvetették a tervet :

Szombathelyen is hasonló otthont 
kellene létesíteni,

ahol elsősorban a vend fiukat helyez
nék el. így a vend fiuknak alkalmuk 
lenne a magyar nyelvet és szellemei 
magukévá tenni, miközben iparosok
ká képezik ki őket.

I

üFSZligos hep és Cüdüü éd. ú ílkp hat iwavidéin
fiüí Hhgmh & jó iparrd a szegedi tameoftahan

Az Országos Nép- cs Családvédel
mi Alap költségén végzett sokoldalú 
népsegitó munka a Muravidéken is 
megkezdődött. Az ONCSA költségén 

; hal jóravaló muravidéki fiút helyez
tek el a szegedi püspöki tanoncotthon-

Nagy sikere voli 
Vámosi Saáry Gyula 

festőművész képkiálitásá - 
nak Muraszombatban

A karácsonyi ünnepek előtt nyílott 
meg és Vizkereszt napján zárult Mu
raszombat téli képzőművészeti ese- 

; menye. Vámosi Saáry Gyula festő
művész képkiállitása. A kiállítás ter-

■ mében több száz szép képet láttunk, 
annak ellenére, hogy — mint Saáry-

I tói értesültünk — a neves művész 
nagyobb képei szállítási nehézségek 

j miatt külföldön, vagy Budapesten ma- 
' radtak. A kiállításnak átütő sikere 
volt, Muraszombat valamennyi köz
életi és társadalmi vezetője megnézte. 

Vámosi Saáry Gyula nagytudásu és 
sokoldalú művész. Főereje a portré 
festés. Néhány Muraszombatban fes
tett portréja is bizonyítja ezt. Nagy
szerűek figurális kompozíciói, amelyek 
nagy szakmabeli képzettségre és ala
pos anatonómiai tudásra utalnak. Női 

I akt-képei nélkülöznek minden hatás . 
' vadászatot é.s bujaságot, egyszerű,' 
nemes vonalaikban tökéletesek. Ke
leti tárgyú képei közül kiemelkedik a 
„Kairói utcarészlet ', de igen jók az 
aicíb figurák is. Olaszországban festett 
tájképei derűs színeikkel, i;.- zlaságuk- 
kal a napsütéses Itáliát varázsolják

I elénk.
A kiállítás egyik érdessége, a kül

földi folyóiratok gyűjteménye. Ezek
ben a művészeti folyóiratokban elő
kelő helyet fog! Inak cl a Saáry fest
mények reprodukciói.

Reméljük. hogy a hábo.us viszo
nyok megszűnése után alkalmunk 
lesz egy nagyobbszabásu, gyűjtemé
nyes kiállítás keidében megismerked
ni kiváló művészünk összes munkai-

elhatá-

„ Adjatok azért a Magyaror
szágért, amelynek eljöveteléért 
imádkozunk!“

A honvédcsaládok támogatá
sára adoti minden fillér az eljö
vendő Magyarország záloga.

3
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ümi a hisiparast ÉPdehli..
Lacikonyhához nem kell iparen

gedély — állapította meg a kereske
delemügyi miniszter. A Iacikonyhás- 
nak nincs állandó üzlethelyisége és 
nem fejt ki állandó üzleti tevékeny
séget. A lacikonyha nem lehet fő 
megélhetési forrás, tehát lacikonyhás- 
nak iparjogositványra nincs szüksége, 
de ezen a címen más ipari tevékeny
séget nem fejthet ki.

A könyvelést megkezdették az 
iparosok január elsején. Aki legalább 
félévi könyvelés alapján ki tudja szá
mítani üzemi költségeit, élhet azzal 
az előnnyel, hogy tényleges költségeit 
átháríthatja a vevőre. Aki könyveket 
nem vezet, az csak a közeilátásügyi 
minisztérium át hivatala áltál megálla- 
pitott minimális irányköltséget szá
míthatja fel és ezt akkor sem lépheti 
át, ha tényleg ráfizet. Minden iparos 
saját kárára cselekszik, aki most az 
év elején nem kezdi meg a könyv
vezetést és elmulasztja az előnyöket, 
amelyek az egyszerű és szükséges 
l-.önyvek vezetésével járnak.

A közmunkákra alig pályázik kis
iparos - ez a hivatalos megállapítás. 
A honvédelmi miniszter az ipartestü
letek útján felhívta a kisiparosokat, 
hogy a közmunkákban nagyobb szám
ban vegyenek részt. — A kisiparosok 
szívesen vennének részt a közmun
kákban, azonban az az anyagelőleg, 
amit a honvédelmi kincstár ad, a : 
legtöbb esetben meg a negyedrészét 
sem biztosítja a beszeizendő anyag 
értékének.

VÁROSI MOZI
MURASZOM 15 A T

A közeilátásügyi miniszter akciót 
indítóit a mezőgazdasági cselédeknek 
ruházati any agokkal és a bakanccsal 
való ellátására. Az akcióban bakan
csot. ruha, ing és alsónadráganyagot, 
kész ingeket és alsónadrágokat, kö
töttmellényeket, strux és durvaszálu 
vászonárukat kb. 16 millió pengő ér
tékben osztanak ki. Az akció lebo
nyolítását a Hangya és a magánkeres
kedelem végzi 50 - 50%-os arányban.

A textiláruk már mindegyik megbí
zott kereskedőhöz megérkeztek, úgy

F •

hogy az áruk szétosztása erős ütem
ben folyik. A közeilátásügyi miniszter 
az árakat külön felülvizsgálat alá 

! veik' és a termelői, valamint a keres
kedői haszon csökkentésével olcsó 
áron juttatta az árukat a jogosulta^ 
birtokába. Nagy súlyt helyezett a mi
niszter arra is, hogy az olcsó árak 
ellenére kifogástalan, jó áru kerüljön 
kiosztásra.

Egyidejűleg kiosztásra kerülnek azok 
a bőrtalpú bakancsok, amelyeket a 
közeilátásügyi miniszter bocsátott a 
mezőgazdasági cselédek rendelkezé
sére. Eddig több, mint 120.000 pár 
bőrtalpú bakancs érkezeti meg a tör- 

' vényhatóságokhoz, melyek szétosztá
sa már megkezdődött. A bakancsok 
kivétel nélkül gondosan válogatott 
any agból készültek és bőrtalppal van
nak ellátva. A bakancsok árát 32—35 
P-ben állapították meg.

A közeilátásügyi miniszter a mező
gazdasági cselédek ruházati és ba
kancsakciójával nemcsak szociális te
vékenységet fejtett ki, hanem az akció 
a termelés előmozdításánál is fontos 
szerepet játszik.

A kék kenyérgabona]egyek beváltása
A közeilátásügyi miniszter rendele-

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálával telt 

szívvel köszönetét mindazok
nak, akik szeretett és felejthe
tetlen jó feleségem és rokon

Novak Istvánná 
szül. Szenbrmay Alojzia 

temetésén részt', ettek, koszorút 
küldtek, részvétüket fejezték ki, 
vagy más utón fejezték ki 
együttérzésüket.

A gyászoló férj 
és a kiterjedt rokonság

A petróleum új ára
A közeilátásügyi miniszter újból 

szabályozza a világitó kőolaj árát. A 
világitó kőolaj legmasabb fogyasztói 
ára az ország egész területén literen- 

, kint egységesen 56 fillér.

Előadások-
1943. január 15.-én pénteken 19’30 ó. ' 

január 16.-án, szombaton 19’30 ó, 
január 17.-én. vasárnap 11’15 ó.

15 óra I
17 óra I 

és 19’30 ó. I

Szüts Mara házassága 
főszereplők: PÁGERANTAL. SIMOR ERZSI, ' 
VÍZVÁRI MARISKA. I’ETHES FERENC, SZŐ- i 

RÉNYI ÉVA, PETHES SÁNDOR stb.

GAZDATANÁCSADÓ
Januári munka a gazdaságban
A földeken el kell végezni a trá

gyázást, de a trágyát csomóba, kell 
rakni, mert egyébként kifagy. Árkok 
húzása, vesszőirtás végezhető még.

A szőlőben trágyázás folyik.
A háznál a gazdasági eszközök 

rendbehozandók, a vetőmagokat elő 
kell készíteni.

A hombárban a készleteket meg 
kell forgatni.

Az istállóban bőségesebben almoz
ni, különösen az eliős és fias álla
tok alá.

Az aprójószág óljait gyakran kita
karítjuk, kimeszeljük és friss almot 
adunk.

Az ivóvizet melegvízzel langyositjuk. »
A méhesben a szabadon álló kap

tárokat nagy hidegben lefödjük, a röp- 
lyukat beárnyékoljuk. A gyengébb ra
jokat felhígított mézzel, vagy cukor
ral etetjük.

A gyümölcsösben a fákat tisztogat-1 
juk. hernyótól megszállt, száraz leve
leket. száraz ágakat leszedjük. Az uj 
csemeték helyét kiássuk és nyitva ki- I 
fagyni hagyjuk.

Á borpincében a tavalyi termést 
le kell fejleni, a hordókat két-három 
Ízben feltölteni, az üres hordókat ki
takarítani és kikénezve eltenni.

Az erdőben fakijelölés a kivágásra, 
vágás, ha nemtulerösa fagy, a gyökerek 
kiszedése végezhető. Havon a tűzifa 
leszállítása a szállító utak közelébe.

tet adott ki, amelynek értelmében 
Hombár-bizományos és a kenyérga
bona eladására engedéllyel rendelke
ző malom a vásárlásra jogosító kék 
kenyérgabona-jegynek január, február 
és március hónapokra szóló gabona
szelvényét részben kukoricára is be
válthatja. Ebben az esetben a bizo
mányos, illetve malom a 20 kilogram
mos gabonaszelvényre 10 kg búzát 
vagy rozsot és 10 kg kukoricát, a 15 
kg-os gabonaszelvényre 7.5 kg búzát 
vagy rozsot és 7.5 kg kukoricát, a 
10 kg-os gabonaszelvényre pedig 5 
kg búzát vagy rozsot és 5 kg kuko-

ricát szolgáltat ki. A kék kenyérga-
bonajegy tulajdonosának kívánságára 
a bizományos, illetve malom január, 
február és március hónapokban búza 
vagy rozs helyett a 20 kg-os gabona
szelvény ellenében 20, a 15 kg-os 
gabonaszelvény ellenében 15 és a 
10 kg-os gabonaszelvény ellenében 
10 kg kukoricát is kiszolgáltathat. A 
rendelet további intézkedése szerint 
a kukoricajegynek január 31-e után 
a bizomány os (malom által beváltha
tó szelvényei ellenében a 30 kg-os 
szelvényre 25, a 22 kg-os szelvényre 
13.5 és a 15 kg-os szelvényre 12.5 
kg kukoricát kell kiszolgáltatni.

„Gondoljunkkatonáinkra, akik
nek fegyvereit megacélozza, bá
torságát és hősiességét fokozza 
az a tudat, hogy itthon mindenki 
részt vállal családjuk gondjaiból".

A hoiwédcsaládok javára meg
indított gyűjtésre adakozni: első
rendű hazafias kötelesség!

r

A mezőgazdaságunk téli helyzete
Az országos Mezőgazdasági Kama

ra a kerületi kamarák jelentése alap
ján most adta ki a mezőgazdaság 
helyzetéről szóló beszámolóját. Esze
rint novemberben a mérsékelten csa
padékos enyhe időjárás kedvezően 
befolyásolta az elmaradt őszi mun
kálatokat. A korai búza- és rozsve
tések megerősödve várták a telet.

A december eleji enyhe időjárás 
lehetővé tette az őszi szántások foly

tatását és így nagy területeket szán
tottak fel. A betakarítás munkáit is 
befejezték és megkezdődött a trágya 
kihordása.

A gyümölcsösökben is folytatódott 
az őszi gondozómunka. A szőlő be
fedését azonban nem sikerült minde
nütt elvégezni.

Az őszi vetésű sárgarépa, saláta és 
spenót vetése, a szárazság miatt hiá
nyosan kelt.

Érvényes: 1942. MÁV&UT AUTÓBUSZ MEHETREW© november 2.-től
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Muraszombat—Alsólendva—-Nagykanizsa

: 11.00 14.35 i Muraszombat Koror.a sz. é • 8.55 9.45 17.45 21.50
: 1 14.55 Belatinc : | 9.26 1 21.31
•11.45 | Lendvavásárhely •8.10 | 17.00 1
: 12.35 15.50 é Alsólendva i :7.20 8.30 16.10 20.35
: 12.40 15.55 i Alsólendva é :7.15 16.05 : 20.30
: 13.45 17.00 Letenye •6.11 15.01 : 19.26
: 14.35 17.50 é Nagykanizsa Központi sz. i • 5.20 14.10 j 1S.35
: 14.45 18.00 é Nagykanizsa pu. i :5.T0 14.00 : 18.25

\ Muraszombat—Felsölendva—Szentgotthárd \

X ■Muraszombat-—Szarvasiak X
• 10.25 Í8.10 i Muraszombat Korona sz. é 6.35 • 13.25
: n.22 19.12 Vashidegkut 5.44 : 12.29
: 11.50 19.40 é Szarvasiak i 5.15 ; 12.00

MEGJEGYZÉS: X csak hétköznap közlekedik
d Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznap 
c Csáktornya—Perlak közölt csak hétköznapi hétfőn—szerdán és 

pénteken. — Csáklornya-Stridovár között minden hétköznap közlekedik

• 7.40 16.00 i Muraszombat Korona síz. é 6.30 • 14.30
Z8.45 17.00 i Felsölendva i 5.30 : 13.30
:9.50 é Szentgotthárd Korona s>z. i —.— • 12.20

Perlak Belica—Csáktornya —Stridovár

840 •14.50 i Perlak c • 8.05 • 14.05
9.32 : 16.12 i Belica i 17.04 : 12.54
9.50 : 16.30 é Csáktornya Zrinyi tér 1 : 6.45 : 12.35

• 16.40 i Csáktornya Zrinyi tér é •6.40
: 17.50 é Stridovár i : 5.30

A Vitézi szék 130.000 kaiasztrális 
hold zsidóbirlokot oszt szét az igény
jogosultak között. A szétosztás gyors 
ütemben folyik és eddig már több 
mint -12.000 hold került a vitézek bir
tokába.

*
Érdekes ismertetés jelent meg a 

a szójababról. Eszerint egy kilogramm 
szója egyenértékű 60 tojás táperejé
vel. A szóját főtápláléknak nem 
ajánlják, legjobb a normális ételek
hez hozzátenni annál is inkább, mert 
a szója iz tekintetében teljesen sem
leges. A búza és a burgonya mellett 
a szója a jövő legfontosabb tápláléka.

*
A borpiacon kereslet van, a terme

lők tartózkodást mutatnak, az árak 
szilárdak. *

A legutóbb elrendelt burgonyabe- 
szolgáltatási kötelezettség során a 
gyűjtés és a szállítás zavartalanul 
folyt. A fontos burgonyatermelő he
lyeken összegyűjtött mennyiségeket 
az ország burgonyában szegényebb 
területeire irányították.

♦
Németországban feltalálták a tej

kockát. A tejel kocka alakban kon
zerválják úgy, hogy semmiféle nedves
séget nem vesz fel és igy megsava- 
nyodás nem állhat elő. Egy 14 kilo- 

- grammos csomagból, amely 2700 da- 
i tab tejkockát tartalmaz. 450 liter hi
deg. vagy meleg tej nyerhető. A tej- 

' kockából előállított tej az eddigi kí
sérletek szerint három napig is eláll 

' savanyodás nélkül.

PORCELÁN
ÜVEG
DÍSZMŰÁRU

legolcsóbban

PORCELÁN 
GLAZSOV1NA
OKRASENO
BLAGO nájfalej

Zrim József
Muraszombat, Horthy Miklós ut 6.

(Főszolgabírói hivatal.)
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Od kédna do kédna
Ruszi szó okouli Kaukázusa-i Szía- 

lir.gráda z velkov otenzivov scseli 
predrejti front. V velkoj bitki. stero 
szó nemei odbili. szó ruszi zgübili 
61 tankov i vnougo lüdi. Pri toj pri
liki szó nemei obkolili i vnicsili ed
no divízió i tak zgrabili vecs kak 1000 
ruszoszki zgráblencov.

Pri Don vodini szó nemei od de- 
cembra 6-ga pa do zdaj ruszom vni- 
csili 511 tankov.

Nemske podmornice szó v Atlant- 
szkom óceáni ponovno 11 hajouvov 
potoupile v szküpnoj tonázsi 72.000.

Göring marsai 50 letnik. 1 é dni 
je obszlüzsávao 50 lejtnico rojsztva 
Göring Hermán. Pri toj priliki szó 
nas Kormányzó poszlali po honvéd
szkom minisztri vitéz nagybaconi Nagy 
Vilmosi velko vogrszko odlikoványe | 
Góringi. Hitler kancelár je pa potom 
Kt itl vezértábornagya pozdravo Gö- 
rin.ga i kak dár nyerni je poszlo ed
no prelejpo skatülo, v steroj je bilou , 
nyegovo imenüvanye za tábornoka. 
Göring marsai je od vszej krajouv 
szvetá doubo topla pozdrávna pisz- 
ma za szvojo 50 lejtnico.

Amerika de ponovno 6 millión 
lüdi mobilizejrala. Roosevelt je v 
pondejlek pred kongresszus predlo- 
zsr> poszojilo od sztoumilliárdov dol- 
lárov i je pravo. ka ponovno 6 mil
lió nov lüdi trbej mobilizejrati.

Londonszke novine priznávajo, da 
je Puszija zse prevecs oszlabejla v

eroplánaj. \ zacsétki bojne je Ruszi- 
ja mejla 8000 eroplánov, zdaj sze 
pa zsé szamo z 3000 eroplánami 
more brániti.

„Bojna de escse duga i trda“, 
je pravo Siark amerikanszki tenger
nagy. „Prevecs bi nász pa razvesze- 
lilo, csi bi sze osziscse v znotrás- 
nyoszti vküper zrüsilo — da pa tou, 
po nyegovom mislenyi, sze nikak ne 
zgodi" — je pravo na konci Stark.

Kak te je prijéla gori zsena nicou, 
gda szi z kresmé domou príso?

— Niti ne gúcsi od tóga. Nezgo- 
vorno je loszkátala i vu csemeráj szi 
je viaszé szkűbla.

— No, té szi ti escse szrecsen bio. 
Moja zsena je pa nej doszta loszká
tala i meszto szvoji je moje viaszé 
szkoron vsze vöposzkűbla.

*

Lord novine esté, gda notri pribe- 
zsí nyegov inas z étim glászom?

— Milosztíven goszpoud, proszim, 
milosztívna nyúva goszpá mérajo I

— Tak? — odgovorí lord mirovno. 
Idite, pa jo pítajte, ka je nyéno 

szlejdnye zselejnye.
♦

— Tebi szamo roglouvje falíjo, ovak 
bi popolen szomár bio.

— Vej pa szomár néma roglouv.
— Te je pavrédi. Popolen szomár szi.

*

Obsztarani trzsec etak právi szvo- 
jemi színi:

— Znás, színko, zse szám sztári i 
triiden grátao, trstvo prejk dam tebi, 
jász mo pa pocsívo.

— No, ocsa vej szte pa escse mocs- 
ni pa zdravi. Nikelko lejt escse lejko 
delate, potom pa va obádvá pocsívala.

1 MU99SZ0MB9TI T9H9HÉBFÉHZT9H 5
(SZTÁRA GASZA)

A PÉNZINTÉZETI KÖZPONT TAGJA

19 MURASZOMBATTelefon: Alapítva: 1873
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MURAVIDÉK LEGRÉGIBB ÉS LEGNAGYOBB PÉNZINTÉZETE 

minden bankszerü ügylet
ELŐZÉKENY LEBONYOLÍTÁSÁRA FELAJÁNLJA SZOLGÁLATAIT.
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HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatók.

Stiván Ernő,
Muraszombat

műszaki nagykeresdedés
Telefon 39.

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

KrátUi glászí
— Tou bojno ne odloucsi propa

ganda, nego moucs orozsjá i szreá 
mládi národov, ki szó puna zselejny 
za zmágov.

— Fasenszki mulatsági do letosz 
prevecs szkromni. Miniszter za znot- 
rásnye poszle je vödao zrendelüva- 
nye, ka szó denésnyi csaszi nej za- 
tou, da bi sze obdrzsávali mulatsági 
i pleszi. Bole szkromni drüstveni ve- 
cserki sze lejko drzsijo do 11 vöre, 
vendar sze pa za engedély more 
znotrásnyemi minisztri goriposzlati.

— Leventi dobijo vitaminé. Kak 
je znáno, szó vszi leventi po cejlom 
országi doktorszko bili preglédnyeni, 
pri steroj priliki szó konstatejrali, da 
eden tao leventov trpí na pomenka- 
nyi C vitaminov. Orszacski zapoved- 
nik leventov sze je zdaj pobrigao, da 
vszi tej leventi morejo od januára 15- 
ga rédno vdáblati C vitaminé v forrni | 
pocukranoga práska i tak telovno bo
le vöosznovijo.

— Kak moremo nücati margerin? 
Ár je tüdi pri nász pomenkanye 
szvinyszke mászti, sze tála tüdi rasz- 
tlinszka mászt, stere nücanye pa mo
remo dobro znati. Margarin (rasztlin- 
szka mászt) sze nájbole glija k zmou- 
csaji, neszmimo meti dugó na vrou- 
csem sparati, ár dobi zouszeben, ne- 
prijéten zsmaj. Za sütemény ali fan
ke sze pa escse bole dá ponüeati, 
kak pa szvinyszka mászt.

— Kelko szvila je szpouvala láni 
nasa mladézen? Nas kormány je 
láni prejk sóul goripouzvao mladézen, 
naj pouva gouszance za szvilo prészti. 
Tá akcia sze je prevecs dobro zaklü- 
csila. Szpouvali szó telko szvileni niti. 
da bi lejko napravili 2.259 padálni 
maréi. Duzsína tej niti bi pa 101 mil
liárd 661 millión 675 jezero metrov 
bila, sz sterov nitjov bi naso zemlou I 
pri ekvátori (egyenlítő) 2541-krát lejko 
okouli zoszükno.

— Od januára 17-ga do februára 
7-ga de orszacsko pobéranye za szj;- 
maske honvédszke familije.

— Mrou je Hegedűs Lóránt zna
meniti piszátel i pejnezni miniszter v 
pénziji.

— V Soproni szó za koledne szvét- 
ke plazejranim honvédam raztálali 
rázne dáre vu vrejdnoszti5.600 pengőv.

— Divji kosztan. Zavolo bojnszko
ga vörtivanya je tüdi divji kosztan 
doubo vékso vrejdnoszt, steroga je 
pred bojnov niscse nikaj nej stimao. 
V budapestszki fabrikaj delajo z nye- 
ga 36 féle kémicsni rejcsi. Eden q 
divjega kosztana dá 6 kil kémicsno- 
ga preparáta.

— 12 lejt sztáré decske i 16 lejt 
sztáré dekline moremo poszebno 
notri priglásziti. Od januára 1-ga do 
31-ga moremo priglásziti vsze one 
decske, ki bodo tetosz 12 lejt sztári 
i rávno tak dekline, ki bodo letosz 
16 lejt sztáré. Priglásziti je trbej na 
ednom nyomtatványi, ki sze dobi v 
glávnoj trafiki. Sto bi tou nej vcsino, 
de kastigani z 15 dni záporom.

— Steri májo szamo po edno dej- 
te ... Alispán Bars i Hont vármegyő- 
va szta naszledüvajoucse zrendelü- 
vanye dalá vö na one sztarise gle- 
doucs, ki májo szamo edno dejte: 
1. Na vármegyővszkom határi nem- 
rejo kűpiti niksi grünt. 2. od szolda- 
csie nemrejo biti mentüvani. 3. por- 
cijo povéksati i de sze sz tem menye 
placsüvalo v oni vesznicaj. gde szó 
velke familie, 4. od állama ali vár- 
megyőva nemrejo dobiti niksega pod- 
péranya i tüdi nemrejo prijti za ves- 
ke poglaváre, pokecs je drűgi povouli.

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

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

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

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

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

Naznányam
vszém postüvanim konyszkim kmetam. ka szerr 
doubo v muraszombati járási od prve vogrszke 
králevszke zsrebesárne zsrebea (Oberlandszko' 
ga), steroga szi vszáki lejko poglédne v Már 
tonhelyi pod 16 his. numerov.

BENKÓ KÁLMÁN

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

Szász István, Muraszombat u-21
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Po szveiti
Darlan admirálisa v Afriki je bujo 

dvajsztilejtni francuski diák Bonnier 
de la Chapell.

Popunoma pod zemlov szó na- 
pravili nemei pouleg Breszta íabriko 
za podmornice, igde sze zse dela sz 
punov parov. Fabrika je 30—40 met- 
rov pod zemlouv i je popunoma za- 
gvüsana od kaksikoli bombni napá- 
dov. Tű vküper posztávlajo. gotove 
podmornice, stere rázne tálé ’zgotáv- 
lajo v stirisztou drűgi fabrikaj. íz té [ 
tabrike sze gotove podmornice po- 
siknejo po streki v mourje.

Michov, bolgárszki miniszter za j 
bojno je bio na bojnszkom kvartejri j 
pri Hitleri na dugsem tanacsüvanyi. |
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Horthy Miklós ut 7.

maiini za sivanye

ÁRJEGYZÉKEK 
BEMUTATÁS 

díjtalanul.

Teszla Miklós, znáni elektrotehni- 
kus je v Newyorki v 86 lejt sztaro- 
szti mrou. Teszla je szvoj zsítka te- 
káj kak inzsener zacsno v Ganz-fab- 
riki v Budapesti, odkec je 1884-ga 
leta odvandrao v Ameriko.

V Nemskom szó zgotovili 12 nou
vi fabrik za benzin i kaucsuk, stero 
delajo mesterszkim poutom. Prouszte ! 
delavce szó z dolíne Dona pripelali, 
prejdnyi delavci szó pa domacsíni.

Decembra mejszeca szó japánéi v 
Burmi, Jünani i v Vzhoudnoj Indiji 
vnicsili 182 angleski europlánov.

De Gaulle, francuski generál v 
Angliji sze je zse trikrát scseo nájti 
z Giraud generálom, da bi ga nagu- 
csao, naj na nyegov párt sztoupi. 
Generál Giraud sze je pa tóga szré- 
csanya do zdaj escse vszigdár izogno.

50 év óta Csáktornyán fennálló elsőrangú 

fűszer és VEgyEShEreshEdÉs 
berendezéssel és mellékhelyiség hasz

nálatával, betegség miatt 

azonnal bérbeadó 
Mayerosák Béla, Csáktornya. Rákóczi-u.

Ruszi szó pri vojszki nouve rang- 
ne znáke notri vpelali. Kak je znáno, 
szó bolseviki, gda szó prisli na vlá- 
do, vcsaszi zanicsili naramne polete. 
Komiszáriát za bojno je zdaj té po- 
letoske znouva zrendelüvao nosziti.

Timosenko rdécsega generálisa, 
ki je opererao okouli Sztalingráda, 
szó, kak z Stockholma glászijo, predjáli 
na szeverni tao fronta.

V Tuniszi szó muszlimáni prevecs 
zburkani, ár szó nyim angolszászi 
nyúv szvéti váras Kairaven mocsno 
zbombardejrali.

Na szvejti je 700 várasov, v ste 
ri je vszevküper 253 millión sztan 
csarov. Po tóm racsúni je vszaksi ousz 
mi cslovik sztancsar velkoga várasa

ZA SZMEH
(Té szmehsnice ná.idemo v Nasem Kalendarii)

Edna goszpá je krscsák küpüvat 
sla. Szlűzsbenica jo je szprevájala vu 
baoto i etak jo pohválila, gda je 
goszpá gorprobaia prvi krscsák :

— Prevecs sze vám sika ino lak 
sztoji, kak csi bi ga na vaso glavou 
zlejáli.

Goszpá sze poglejűje v gledali i 
pita szlűzsbenico:

— Zaisztino sze mi tak trno sika 
ete krscsák?

— Nezgovorno sze vám sika. gosz
pá. Csi bi niksega drügoga gvanta 
nebi oblekli na szébe. szamo ete 
krscsák, te bi vász tüdi vszaksi mocs
no glédao na viliéi . . .
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Zsenszka z velkim jávkanyom be- 
zsí k mouzsi i nyerni právi:

— Jaj, jaj I . . . Neszrecsno dejte . .
— Ka, ka sze je zgoudilo? — pita 

mouzs.
— Jaj. jaj. Stevek je edno gombos- 

nico pouzsro !
— I za tóga volo rédis tákso velko 

lármo? Eto más edno drűgo gombos- 
nico meszto tiszte.

*
Máli Jancsek pri vecsérji troubi:
— Nescsem zsúpé jeszti, ráj bi cu- 

ker jo.
Mati ga szigurno nadigáva :
— Mores jeszti malo zsúpé, mores 

bougati tvojo mamo.
Ocsa na tou etak právi materi :
— Ti zsenszka. tak szigurno je nej 

szlobodno zapovedávati deteti. Nesz
mis ga prisziljávati, csi ednouk nes- 
cse jeszti zsúpé.

— Te pa vecs nemo nyerni nika 
právla. Csi ti bole znás, kak trbej z 
detetom djáti, te ga ti osznávlaj — 
je právla zsenszka razburkano mouzsi.

Zdaj je te ocsa vzeo naprej málo- 
ga Jancseka :

— No. Jancsek, boj vrli i pojej tou 
dobro govénszko zsupo. Ali csi me 
ne bős bougao, tak te plűsznem za 
vűja, ka bős zvejzde vido.

*
Borbejr je ednoga cigána z ednov 

szlabov brítvov brio tak, ka szó cigá- 
ni szkuze tekle z oucs od velke bo- 
lezni. Med tejm pa pri szouszedi 
mocsno zacsne cvíliti edna szvinya.
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i — Jáj, ká je tou ? — sze zoszága 
cigán.

— Nika, szamo szvinyo kolejo pri 
szouszedi — pomirí cigána borbejr

— Ájját, ták szám ga míszlo zse. 
ka tou szvinyo tüdi bríjejo.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornqgykereskedönél — Kissiombal.

Mouzs: Vűpas ti meni tou pravifi. 
ka szám jász pijen bio nicou, gda 
szám domou priso ? Kak miszlis ti tou ?

Zsena: Té szi sze pa vendar v 
; trejznoszti premetávao v hizsi, ka szi 
! escse szto prevrgao, ti bozsnyák ti'

Mouzs : Z trejznim cslovekom sze 
; tákse tüdi zgodi.

Zsena: I tou tüdi zatajís, ka szi 
me küsüvao, ti na gaoge valón fi!

Mouzs: Pfuj, no té szám dönok 
pijen mogo bidti. kak edna szvinya '

Cio zsivlejnya 
Szpiszao: KÜCSÁN BÉLA

— j

Kan, Vali je doszégnola velko zmá- 
go na koncerti, gde je popejvala náj- 
lepse peszmi. Gda je sztoupila v 
szvojo garderoubo. nyoj je inas po- 
mágao oblejcsti lejpi hermelijanszti 
kapát, zaválim — je pripoumnila — 
potom je odísla po sztubaj szkouz 
velke koncertne csakálnice.

V dvoráni je escse odmejvala gláz- 
ba i vidlo sze je szkouz glazsojna- 
szte dveri vsze fárbe poszlüsávcov. 
Gda szó v pamet vzéli lejpo Vali, 
szó posztavili zsijvo sztejno. vszáksi 
bi rád escse ednouk vido lejpo Vali, 
ki je doszégnola tak velki uszpeh. 
Elegánten mladénec nyoj je pa po- 
nüdo lejpi soupek viioulic.

Vali je je z szmejécsim obrázom 
szprejéla i je nazáj ponüdíla rdécsi 
scsipek iz szvojega soupka. Publika 
je zácsala ploszkati, radi szó jo meli. 
Po velkom potüvanyi je zdaj prvi- 
krát tü nasztoupila.

7. veszéijom sze je prikloniia i sze 
pascsila k autoji, ki jo je csakao pred 
vhodom.

Inas nyoj je oudpro dveri i Kary 
Vali je vsztoupila. V tóm trenutki je 
publika okouli vzéla koula, naj bár 
tak vzsíva escse pár minut v blizsíni 
lejpe Vali, ki je z szvojim zvenécsim

| i prilüblenim glászom zbloudila szrea 
i poszlüsávcov i sze v nyé vkrádnola.

V autoji je szédejla sztarejsa dama, 
ki je csákala na goszpodicsino Vali.

— Na, gnesz szi pa doszégnola 
zmágo, drága 1 Tákse ploszkanye szám 

' v szvojem zsivlejnyi escse nej csüjla. 
! Bojála szám sze, ka te raztrgajo od 
i szamoga navdüsejnya. Oh, szamo ka 
i szi tü cejla 1 Garderouba ti je tüdi bí- 
' la puna lejpi rouzs — sz scsípki i 
klinci! Puno de ji v hizsi. v vszáksoj 
vázi do rdécse i vszefelé fárbe.

— Vsze szó nej telko vrejdne. kak 
i té máli, ednosztáven soupek vijoulic, 
| stere szám dobíla od elegáninoga. 
j pordécseloga obráza, mládoga gcsz- 
pouda. Znás, drága tetica. táksemi 
sze rejszan znam jáko veszeliti.

— Na pamet mi je prislo. gda szám 
bila escse jász mláda i szám za zád- 

I nye filejre küpila rouzsc kaksoj szláv- 
i nőj dámi. Rávno taksa szám bila. kak 
té mládi goszpoud. cejlo moucs szem 

i mogla vküper pobrati, ka szám lejko 
predála rouzse. Povej, drága, szi dobro 

; odenyena, ti je nej mrzlo? Isztina 
mi je zsao. ka szi mogla tak dugó 

I csakati, direktor me je nájmre malo 
i duzse zadrzso.

Wolí Éva, Valijova vzgojitelica i 
zdajsnya prijátelca sze je vszigdár 
bole i bole v kout sztiszkávala.

Dobro szám odenyena. pa mi je 
vszeedno malo mrzlo. Pa cse bi zá- 
csalo pijaii szprotolejsnye vetrovje, bi

sze escse rada potégnola v lejpo 
bundo, stero szi mi podaríla. Isztina, 
povej. Vali, ka je pa scseo direktor?

- Napravo je program za nouvi 
glazbeni vecsér i scséo naj podpísem 
rázne pogodbe. V Itálijo bi mogla iti.

— Ocsa nebeszki, mála! — je 
vszkliknola preszlráseno goszpodicsi- 
na Éva.

Vali sze je zaszmijála.,
— Ne presztrasi sze. Éva. tou niti 

v párneti némám, ka bi sla. Povejda- 
la szám direktori, da nescsem delati 
té velke krouzsne potij i szám raztr- 
gala vecs pogodb. Itak szám stiri lejta 
potüvala iz. várasa v váras. z. orszá
ga v ország, persze tüdi tebé szem 
sz szebov vlejkla. Zacsétka sze mi 
je lepou vidlo tákse potüvanye i vé
szelik szó me uszpehi, ki szám je 
zsela po vszej várasaj. poznej mi je 
pa zse vsze tou prejk gláve szégalo. 
Zadoszta je za ednouk foga. Zdaj 
scsém v méri pocsívati.

Éva sze je zravnala.
Tou znamenüje, ka vecs nescses 

dávati glázbene vecsére?
— Za ednouk nej, je jaszno od- 

govoríla Vali. Prejk szprotolejtja scsém 
szlobodno zsiveti i tak vzsívati na- 
rávne Bozse dobroute Té csasz ne
scsem csüti od glázbe, nej od szláv- 
noszti 1 Pocsívala mo. kak naráva v 
zími.

— Mála Vali, tákse bi szi niti v 
nájvéksem csaszi nej vüpala miszliti.

— Znála szám,' drága tetica. ka 
sze bős toj odíoucsbi jáko veszeiila 
Tüdi na tébe szem miszlila' Vej szi 

: tüdi ti potrejbna máloga i mirnega 
pocsítka. Odijdeve na lejpe goricske 

i brigé i ve tam v méri, kak dvej de- 
lavni kmécski deklini, zsivele.

Évi sze je vsze tou dobro vidlo i 
sze naráji szmijála. — Zdaj zse tüdi 
jaz prevídim, ka sze je na sztára lej
ta bougse pobrigati za goszpodinsztvo 
i v méri zsiveti, kak pa lejtati iz ed- 

i noga várasa v drügoga. idemo sza- 
j mo v lejpi goricski kráj — je veszélo 
: dodá'a Éva.

Sofőr je zménsao brzino. Izsztou- 
. pile szte pred velkim i mocsno ráz- 
szvetlenim hotelom. Z lüftom szta sze 

' odpelale na prvi stok.
Valijova predszoba je bila okinexa- 

na z ráznimi rouzsami, stere je do- 
I bila od szvoji obozseválcov. Szoba- 
; rica sze je pascsila. da nyoj pornore 
szlejcsti drági hermelinov kaput.

Vali je sztoupila med rouzse. Ko- 
rájzsno je glédala okouli. Bila je lej
pa. Oblecsena je bila v scsipkaszto 
vecserno oblejko z velkim izjeszkom 
i krátkimi rokávi. Zláto okrasene 
spangle v kosztanyevi vlaszáj szó jo 
escse bole olepsávale. Bársonyaszte 
ocsij szó cvele i szó kázale puno 
dobroute. Vidlo sze je na nyoj. da 
je niti nej gizdáva na szvojo kariero.

(Nadaljávalo de sze.)
Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándor


