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A  magyar mezőgazdaság és a vend munkás
Irta: Balassa Mihály m. kir. gazd. munkaügyi felügyelő

Az elmúlt év tavaszán, amikor hon-1 Általában szereti a szakmány-. ak- 
védeink megindultak dél leié, vissza- kord, részes munkát, mert tudja, hogy 
szérezni a bitorlóktól azt a földet, ami igy kereshet legjobban és hogy a 
mindig magyar volt, csak gáládul le- munkába fektetett erő és idő igy ku- 
tépték a magyarság testéről, várme- matozik számára legtöbbet. Munka- 
gyénkre kötszeren örömteli napok vir- morálja még romlatlan Megvan ben- 
radtak. Az egyetemes magyar öröm I n^k a közösségi érzés, a közös csa- 
mellett a vasi földnek külön belső j Pa'ban való munkánál az egymásnak 
öröme is volt. 22 évi rabság után j való segítés készsége. Nem igényi- 
ismét nyíltan magyarnak mondhatta sebb. mint az ország más vidékének 
magát a muraszombati járás és hű
séges vend népe! 103.000 katasztrá-

magyar munkása. Szeretik az igazsá
gos szigort, a világos parancsokat és

lis hold terület 53.000 lakosával szer- meghálálják a jó bánásmódot, mint
vés részévé lett a vasi földnek, hogy - ' 11 iníl'í>ur..mLlin ,<1S . ...._ ... , i Az 191 1-os világháború-előtti idok-tobbé ne szűnjön meg az lenni. rx . . , , ,

| ben Uunantu! nagy uradalmai nagy
A  muraszombati járás bájos, ! részének ők voltak a legkedveltebb 
erdőkkel bontott, legelőkkel tar- munkásai. De még a távolabbi vidék 
kitolt lankáival egyike a várme- gazdaságaiba is eljutottak. Trianon 
gye legszebb, legkedvesebb rá- elszakította őket tőlünk, de lélekben 
szének. j továbbra is ide tallóztak, emlékeze-

Területének legnagyobb része erdő, tűkben gyakran megjelent a nap.su- 
szántóföldjc kevés és az annyira el- tíaras magyar róna kepe. hullámzó 
aprózódott a lakosság kezén, hogy 
egy-egy család megélhetését nem biz
tosítja. annál is inkább nem. mert a 
családokban — hála Isten sok a 
gyermek.

A járásnak összefüggő, nagy 
gazdasága nincs, ami sok em
bernek munkaalkalmat adhatna.
A legnagyobb szántóföldterülel, 
amit a jugoszláv földreform egy 
tulajdonos kezén meghagyott 
150 kát. hold.

Ez a két tényező: az elaprózódott, 
kevés termőterület és a sürü népes
ség, a nagy csalód kényszeríti ezt a 
népet, hogy tavasszal, amikor életre 
kelnek az uj vetések, vándorútra in
duljon munkát keresni és csak az i 
őszi levélhullás után térjen vissza fa- J 
lujába. Májusban kiürülnek a falvak, j 
csendesebb lesz az otthon tájéka, mert j 
nem marad más a háznál, mint az : 
édesanya az egész apró gyerekekkel, 
vagy az öreg szülők, akik egymaguk- j 
bán is elegen vannak ahhoz, hogy 
megbirkózzanak az egy két hold föld
del. Májustól novemberig, ez alatt a 
hat-hét hónap alatt keresi ineg u 
maga és családja számára a megél
hetésüket biztositó kenyérgabonáját, 
az „életet” . Ez a nép életének felét tá
vol otthonától, családját«)!, idegenben 
éli le. A vend munkás miír az 1914- j 
es világháború előtt is általános jól- \ 
ismert, szívesen alkalmazott, becsü
letes hónapos, sommás munkása volt 
a magyar mezőgazdaságnak \ szá
muk több, mint az összlakosság lő 
százaléka, körülbelül 5500 tiOOO kö
rül van.

Az a természeti keret, amiben élni 
kényszerülnek, a sokszor mostoha, 
nehéz megélhetési viszonyok, nagy 
szerű munkás népet neveltek belőle.
Szorgalmas, dolgozni tudó és akaró 
munkás. Nincsen szamára távolság, 
elmegy mindenhova, ahol munkát ta
lál és ahol becsületes munkájáért tisz 
tességesen megfizetik. Minden mun
kál vállal.

Különösen lantos azonban szá
mára, hogy arathasson.

búzatábláival, ahova mindig vissza
vágytak. A magyar nyelvet nem felej
tették el és akik a háború előtt ná
lunk munkába jártak, mind beszél
nek még most is magyarul.

Az clszakitás alatt a volt Jugosz
lávia nem tudott területén belül meg
felelő munkát adni számukra. Ezért 
addig, míg a kereseti lehetőségek job
bak voltak. Franciaországba, de mint
egy 10 12 éve már csak Németor-
'.zágua jártak kevés kivétellel mun
kára. A németországi gazdaságon is 
érV kellek bennük : kitűnő munka
erő! a szorg i!ma> termelő társat.

szét ve /'' s lehetővé 
'Cipot Cg' oa-rá 
i u n kői r; i. 
inbeu is

\menny 
tette, a i 
ha járt \ 
munkásr
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ik különb
neve van Németországban, 
zet munkásai járnak már 
ki dolgozni és azok kó/.üi 
munkást értékelik termelés 
legtöbbre. Erről a német 
Minisztérium lis/.lviselőid 
mél\es érintkezéseim alk;

A  vármegye segítségével feljavítják 
a muraszombati járás marhaállományát

25 kitűnő minőségű tenyészbikát mar szétosztottak a községekben

alapi-l
és íri-
1 , lilok

A muraszombati járás muihaállo- 
mánva a jugoszláv rendszer sok te
kintetben felületes gazdaságpolitikája 
következtében meglehetősen esene- 
vész. Nem láttak el megfelelően az 
egyes községeket jó minőségű apa
állatokkal, kevés gondot fordítottak 
annak ellenőrzésére, hogy a magáno
sok által felnevelt bikákat titokban 
ne használják fe! párosításra.

F.z a marhaállomány olyan fokú 
leromlására vezetett, hogyé\ -kig tm- 
tö munkával lehet csak azt n meg
felelő színvonalúra emelni.

A magyar gazdaságpolitika 
ve." hogy anyagi támogatassa 
világosító munkával modol , 
minden gazdának ana. hog\

u legjobb minőség': :. Cnla.l
tenyéssze

és igy mind a saját keresetei, mind a 
nemzeti vagyont nóvelje \ n;ag\ai 
ga/.dnsagi kormányzat nem s.ijnalj.i ,< 
legsúlyosabb áldn/atolinl h.sz. n 
a gazdaosztaly sorsának javításával 
az egész nemzet sorsat javítja.

A muraszombati janis m i’ huailo- 
mánvn feljavításának érdeké!>en ko
zott intézkedésekről kérdést in! Imik 
Hoki is  István járási g.i.-a.isa;.,i », 
g\élőhöz, aki a kővetkezők,-! ion!: , •

•\z eróse-i leromlott mama.iilo 
mányi csak fokozatos munkavai. meg
felelő tenyészbikák hozásaiai lehet 
megjavítani

.-\ ( wm,'y,ie ebbe:: "yen nagy
segítségév ■ van a járás gazda 
nak azzal, hogy a nudt évben 
felállított tórvenghatii.sayi állat
tenyésztési alapból kitűnő mi
nőségű apaállatokat bov.se/ tar 
tdsdij és évi / >%.o.s használ,iti 
dij fejében a község"!.' rendel 
kezésere.
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Megállapították az olajosmagvak 
jövő évi magasabb árait. Bánffy
Dániel báró, földmívelésügyi miniszter 
a minisztertanács hozzájárulásával az 
1942. évi termésű olajmagvak átvé
teli áraira nézve a következőket hoz
za a gazdák tudomására: a napra
forgó magja 50.— pengő, az olajlené 
75.— pengő, a repcéé 68. pengő, 
a szójáé 60.— pengő, a ricinusé 100 
pengő métermázsónkint, a termelő 
vasútállomásé,n vasúti kocsiba rakva. 
Ezek az árak szokvány-minőségű áru
ra vonatkoznak és kizárólag az 1942. 
évi termésre érvényesek.

'bikákat a ti

A LFA separatorok

izcíasug-
magyar
legjobb

ihi'i nem
vek óta 
magyar 
. ilapján 

Munkaügy i 
valii szí - 

1 av al tobb- 
ggvózödni.

Az első 2:> tenyészbika kiosztá
sa nehiiny napjial ezelőtt méu meg 
is történi a járásban. Oda jultaüuk 
okot. aiio! a ! gnagyobb szükség - .olt 
rájuk. S/.i-esénvt.i 2. Sürühéiza 2 !ű>- 
nafő 2. Nvireslehomér 2. Mez«a >e. 3. 
I jto! ;■ , 2. liattyéirid 2, Csendl.-.k 2.
\ eghely 1 \ ashidegkut 2. Feren- iák

1 es
líipolt

y meg
Haliul

ideiig  
u apa 
; :nu- 
\ alatt

i! itt

ALFA füllesztök 
Szecskavágok  

Ekefejek
niktitr, ol gyári árban szál!iihatók
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Gyűjtsük az alm a- és körtemagot.
Az idén nme.-, alma- és körtemag 
Europaszerte. A helyzet azzal a ve
széllyel fenyeget, hogy megszakad az 
oltványiéimelés. Nem lehet majd uj 
gyümölcsösöket telepíteni, sem az 
• venként kipusztuló termőfák tízezreit 
notolni. ! la nem tudunk előteremteni 
elegí ndó vetőmagok kiszámíthatatlan 
kárt szenvedhet az ország közélel
mezési és gyümöleskiviteli vonatko
zásban e-;.aránt. A Földmívelésügyi 
Minisztérium ezért széleskörű moz
galmat indított ; háztartásokban és 
vendeglőkb, n iogyasztott alma- és 
i cv- magiénak gyűjtésére. A Ma- 
v a- Főiskolai Szövetség (Budapest, 
'■ II • Dolie.-i. -o:ea 2tl.) ezúton is fel- 
ka miniierik:f. aki almát é-s körtét 
tovyaszt. '■ így n- dobja el annak 
magja!, •nnem gyűjtse össze, mert 
az ma nemzetgazdasági értéket kép
visel A gv iijtött magot azonnal át
veszi és készpénzzel fizeti, kilónkint 
•M* pengővel számítva. (Tavaly csak 
8 pengő voli az ára.) Dekás téte
leié-! is .íves ;-iei.-. Vidékről, mint 
mirila érték peikui is beküldhető. A 
magot szariten me'eg helyen tartani 
nem szabad.

A világitó kőolaj (petróleum) leg-
■’ igasabo tog'. '/to i ára az egész 
ois -ag terűié*-' -evségosen. literen- 
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Nyomatott Vrndvnléki könyvnyomdában, Muraszombat.
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Miért?
A vallás és közoktalásügyi minisz

térium tizennyolcezer pengőt meg- 
haladó támogatását osztottak ki ked
den délután a rászoruló muraszom
bati középiskolások és polgáristák 
között. Nem egy diák volt. oki 4—500 
pengő értékű segélyt kapott és nem 
akadt egy adomány sem, amely ne 
okozott volna várakozáson felüli
örömöt.

A támogatást az. igyekvők és a 
rászorulók kapták. Nemcsak a magyar 
származásúak és nemcsak a vend szár
mazásúak. Hanem a szegények és 
tanulni akarók. A  segély odaítélésé
nél nem nézték a tanulók származá
sát és nem turkáltak szüleik politikai 
múltjában. Mindenki egyforma elbírá
lás alá esett és ez a m a g y a r  se
gély több aggódó vend homlokon 
simította cl a redőket, mint magyaron.

Nem egy magyarban felvetődik a 
kérdés : miért ?  Magyar szegénysé
günkből ez az újabb gazdag ajándék 
egy' olyan vidéknek, amelyen talán 
nem is mindenki érez őszinte szívvel 
velünk, amikor szinmagyar területen, 
tősgyökeres magyar diákokért nem 
tehetünk ennyit ? Miért ez a nagy
szerű, a szokásokon jóval túlmenő 
gondoskodás ? Miért nem az alföldi 
magyar gyermekének juttatta a kultusz
kormány ezt a nemzeti ajándékot, 
miért a muravidéki diákoknak, akik
nek az elmúlt két évtized alatt a 
leikébe hazudták a magyar gyűlöletet 
és akik közül néhányat esetleg már 
sohasem nyerhetünk meg a magyar
vend sorsközösség igazságának ? Miért 
segíti a tanult és vezető emberek 
sorába a magyar nép súlyos áldo
zatok árán is azokat, akik közül nem 
egy megtagadta a vend származását 
és szlovénnak vallotta magát ? Miért ?

I g a z i  magyarnak kell lennünk, 
hogy e kérdés válaszát megtaláljuk- 
Aldozathozáshoz szokottnak, hittel 
telinek és messzetekintőnek. Meg 
kell értenünk, hogy kötelességünk 
támogatni a vend diákokat. Nem
azért, hogy ezzel m e g n y e r j ü k  
őket a magyarságnak, hanem azért, 
mert m ó d o t  k e l l  a d n u n k  rá,
hogy mindegyikük magyarrá lehessen.

Annak a vendnek, aki valaha is 
megtántorodott a magyarság iránti 
hűségében, ismét megmutatta a ma
gyar kultuszkormány, hogy a magyar
ság nem csak megbocsátani tud, ha
nem cselekedni is. Azok pedig, akik 
két évtizedig vártak a felszabadulás
ra és rendületlenül hittek a magyar 
vend sorsközösségben, — és ezek 
vannak túlnyomó többségben —. 
ujult erőt meríthetnek a jövő munká
jához a magyar nép testvéri gondos
kodásának ebből a nagyszerű meg
nyilvánuláséból. (Sz)

18.000 pengő támogatást
nyújtott a kultuszminiszter a muraszombati 

középiskolásoknak
A most nyújtott támogatás előlegezett bizalom — A magyar haza nem 

tesz különbséget a polgár és polgár között
A tavasz folyamán még egy segélyakcióra van remény
Kedden délután fél 4 órakor nagy- 1 

jelentőségű és mcleghangulatu ünne
pély volt a Muraszombati Városi Mo
ziban. Ekkor hirdették ugyanis ki az 
iskolák igazgatói, hogy kik részesül
tek a muraszombati közép és közép
fokú iskolások közül a vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter 18.000 pengős, 
nagylelkű adományából. Az ünnep
ségen megjelentek Olajos József dr. 
főszolgabíró, Hartner Nándor, a Vend- 
vidéki Magyar Közművelődési Egye
sület elnöke, Mórocz Imre községi 
főjegyző. Galambos Márton járási 
levente parancsnok, a honvédség kép
viselője. a hivatalok és intézmények 
vezetői, az iskolák tanári kara és a 
segélyben részesülő diákok szüleikkel.

A Hiszekegy elimádkozása után 
dr. Törnár Ede premontrei kanonok, 
a muraszombati gimnázium igazga
tója mondott megnyitó beszédet. A 
legmélyebb hála és hűség szavaival 
száll országyyarupitó Kormányzó 
Urunkról, akinek bölcs országlása el
vezette nemzetünket az ősi magyar 
vendvidék visszaszerzéséhez is, majd 
a vallás és közoktatásügyi miniszter 
nagylelkű gondoskodása láttán meg
nyilvánuló hálának adott meleg sza
vakkal kifejezést. Végül Hartner Nán
dor. a VMKE elnökének fáradságot 
és meg nem hozható) áldozatot nem 
ismerő hazafias munkálkodásáról em
lékezeti meg.

A magyar-vend sorsközösségről be
széli ezután. Virágoskerthez hasonlí
totta a magyar hazát, amelyben sok 
nemzetiség színes virágai olvadnak 
össze Istennek tetseő, harmonikus 
egységgé.

A magyar nép testvérének ér
zi valamennyi nemzetiséget és

magyar zászlókkal történt fogadásáról. 
Majd a vallás és közoktatásügyi mi
nisztérium segélyére tért át.

Nincs különbség 
polgár és polgár között

— 1 ionian Bálint vallás és közok
tatásügyi miniszter ur — mondotta — 
Reményi-Schneller pénzügyminiszter 
ur megértő áldozatkészsége és támo
gatásával azok szirmára, akik ennek 
a vidéknek hűségét vérükkel is meg
pecsételték, vagyonukat áldozták, 
vagy szabadságukat vesztették, vagy 
kockáztatták, tűzharcosok, hadigon
dozottak, akiknek hozzátartozói a je
lenlegi háborúban résztvesznek, éle
tüket vesztették, vagy hadifogságba 
estek, megrokkantak, hadiszolgálatot 
teljesítettek és különösen a sokgyer
mekes csaladok tagjait jelentős tá
mogatásban részesítette. Ámint ennek 
a támogatásnak részletezéséből látni 
lógjuk,

a magyar haza nem ismer és 
nem tesz különbséget polgár 
és polgár között. Egyformán 
támogatja minden becsületesen 
dolgozó polgárát és tőlük csu
pán egyet kér. Kitartó és egye
nes hűséget a magyar biro
dalomhoz, a magyar Szent 
Koronához.

— A most nyújtott támogatás azon
ban előlegezett bizalom, amelyért el
várja a magyar hazu minden adó
fizető polgára, akinek a közteherhez 
való hozzájárulása révén része van 
a segélyezésben, hogy a segélyben 
részesültek megfeszített munkával 
dolgozzanak és igy épitő munkásai 
legyenek a szebb magyar jövőnek. A

nem magyar anyanyelvű segélyben 
részesült tanulóktól is megkívánja a 
nemzet, hogy feltétlen hűséggel és 
ragaszkodással legyenek a magyar 
Szent Koronához és magvar hazá
jukhoz.

Végül az összetartás és a hűség 
fontosságát hangoztatta a szónok.

Udvardi Lakos János beszéde után 
dr. I örnár Ede vend nyelven szólott 
a diákokhoz. Hangsúlyozta, hogy kö
telessége a diákoknak meghálálni a 
nagylelkű adományt.

Munkával és tanulással hálál
ják meg 1

Azokhoz szólva pedig, akik most nem 
kaptak segélyt, kijelentette, hogy ha 
érdemesek lesznek ró, február, vagy 
március folyamán a vallás és köz- 
oktatásügyi minisztérium az 6  támo
gatásukról is gondoskodik.

Ezután Kovács Margit polgóriisko- 
lai igazgatónő vázolta részletesen a 
segély módozatait és olvasta lel a 
segélyben részesültek nevét.

Kis diákleány, lépett ezután a kö
zönség elé és bátor hangon mondott 
hálás köszönetét diáktársai nevében 
a támogatásért,

A beköltözött«*
sem Meredtek ki
e t i m o g a t e t t e k  söréből
Az ünnepség végén Hartner Nán

dor emelkedett szólásra. Köszönetét 
mondott a vidék népe nevében ő is 
a támogatásért, a kultuszkormányzat 
nagylelkűségéért. Rámutatott arra, 
hogy a támogatás szétosztásánál a 
bibliai elv érvényesült : „aki téged 
m egdob kővel, dobd vissza kenyér
rel". A  vallás és közoktatásügyi mi
niszter segélyéből ugyanis jutott olya
noknak is, akiknek a szülei nem 
magyarok és nem vendek, hanem 
csak az elmúlt 20 év alatt költöztek 
be vidékünkre. Ezeknek különösen 
hálásnak kell lenniök a támogatásért 
és a magyar hazához való hűséggel 
kell viszonozni azt.

Udvardi Lakos János zárószavai 
után a Himnusz eléneklésével ért 
véget az ünnepély.

szeretettel viseli gondját közü
lük a legkisebbnek is.

Egyetértés és szeretet jellemezze a 
magyarság és a nemzetiségek közös
ségét, hűséggel fizessenek a nemze
tiségek a magyar szeretetért. A hűt
len nemzetiség nem érezheti a ma
gyarság segítő kezét és az lesz. a 
sorsa, mint a virágnak, amely elher
vad. mert a kertész nem ápolja. A 
hervadt virágot pedig kigyomlálják 
a magyar virágoskertből . . .

Dr. Törnár Ede nagy tetszéssel fo
gadott szavai után udvardi Lakos Já
nos kereskedelmi iskolai igazgató 
emelkedett szólásra. Hatásos beszéd
ben vázolta a vend nép törhetetlen 
hűségét magyar testvére iránt, meg
kapó szavakkal emlékezett meg az 
antant határmegáliapitó bizottságának

A kormánypárt soraiba tömörült 
a Muravidák lakossága

A muraszombati járás valamennyi községében szervezkedik a Magyar 
Elet Pártja — 66 községben kinevezték a helyi szervezet tisztségviselőit

A felszabadult Muravidéken a ka
tonai közigazgatás ideje alatt a poli
tikai élet nem indulhatott meg. Az 
ős^ folyamán azonban a muraszom
bati járásban is megkezdődhetett a 
politikai élet és megkezdte szervez
kedését a nemzet legnagyobb és ve
zető közéleti tömörülése, a Magyar 
Elet Pártja. A szervezkedés a járás 
lakosságának rendkívüli nagy érdek
lődése következtében gyorsan haladt 
előre. Ma már csaknem valamennyi 
községben áll a MÉP helyi szerve

zete és 63 községben a tisztségvise
lőket is kinevezte Bárdossy László 
miniszterelnök, országos pártvezér, 
illetve vitéz dr. Szűcs István főispán, 
megyei vezető.

A  kormánypárt eredményes szervez
kedése rövid idő alatt megmutatta, hogy

a felszabadult Muravidék népe 
egységesen áll Bárdossy László 
kormánya mögött

és maga is ki aktája venni részét az 
ország sorsának irányításából. A  po-
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lifikaijézan$&í, az Építő munkára 
való Wmv tómőHteta a járás csak
nem ifrnanfenniji számottevő szellemi 
muhftÓsát, gazdáját, kereskedőié, ipa
rosat a kormánypárt soraiba, hogy 
ezzel biztosítékot adjon: szésőséges 
politikai elgondolások sohasem Fog
ják gondolkozását megfertőzni.

A  MEP megszervezésének beícje- 
zése után intenziven is megindul a 
pártélet ti járásban. A  vármegyei ve
zető és Hariner Nándor kerületi ve- 
F »ö többek között tervbe vették, hogy 
a tavasz folyamán politikai szeminá
riumot rendeznek Muraszombatban a 
tárás MÉP párttagjai részére, hason
lót az elmúlt napokban Szombathe
lyen megrendezetthez.

A pártvezetők
Mint már említettük, a helyi szer

vezetek közül soknak már u tisztség
viselőit is kinevezték, a többi közsé
gek MÉP tisztségviselőinek kinevezé
se pedig folyamatban van. A kerületi 
pártvezető Hartner Nándor, társpárt- 
vezető Kühúr István (Mezővár), vcze-

Jjtitkár Antauer Jenő. társtitkár Titán 
ózsef.

Az eddig kinevezett helyi pártve
zetők : Muraszombat: pártvezető dr. 
Pintér Miklós közjegyző, társpártve- 
zető Bcnkó József gyáros, vezetőtitkár 
vitéz Péterke János tisztviselő, társve- 
Zetőtitkár Šiftar István banktisztviselő. 
Vashideykut: Kocsár Károly ig. taní
tó, társpártvezető Bugola János. Szé- 
CSénfa : Jauk Károly. Károly fa ; Ban
kó József kisgazda. Dombalja. Szu- 
kics József, Jegenyés: Szapács Béla, 
Királyszék: Snurer Alajos, társpárt
vezető Ficzkó Antul, Borostyán: Vu- 
csák Antal, B odóhegy: Marsik Rezső, 
Pálmafa: Temlin Jenő, Sürüháza: 
Lülik Lajos, Tiborfa: Potocsnyek Ká- j 
roly, Zoltánházu: Hodoscsek Lajos,] 
Alsőjánosfa: Bohár Károly. Berke 
háza: Császár Aladár. Csekefa: Ja- 
kosa János. h. pártvezető Horváth 
András. Kisfalu: Körmendi Ferenc. 
Kisszerdahely: Papp György, Nayy- 
t őt lak: Hak József, h. pártvezető Lip- 
pai Vince, Pártosfalva: Varga Kál
mán, h. pártvezető Koitai Károly, 
Rátkalak: Szvétecz János, Urdomb : 
Török Lajos. h. pártvezető Jakisa Je
nő, Zsidahegy: Antalics Vince, h, 
pártvezető Sinkécz Sándor. Alsóma
lmáé: Bencsecz Rudolf, h. pártvezető 
Bauman József. Kismálnás: Kova- 
csics Kálmán. I^endvanrmesd. An
drejca István, h. pártvezető Lutharics 
Ferenc, Lukácsfa: Szambt István. 
Mártonhely: Pintnrics István, h. párt- 
yezető Skrabán István. Mezővár. Kü- 
hár István. h. pártvezető Szocsics Ru
dolf. Újtölgyes: Erjávec István, h. 
pértvezető Jancsarics Vince, Márkus- 
háza: Kumin József, h. pártvezető 
Balazsits József. Battyánd: tb. párt
vezető Luthór Ádám ev. lelkész, Kü- 
hár János Bencze, h. pártvezető Ko
lossá Károly. Halmosfö: Fiiszár István, 
h. pártvezető Siftár Lajos. Ándorhegy: 
Rátkai Ödön. h. pártvezető Kukujca 
István. Lendvakislak: Fartély József, 
Bokrács: Fartel Károly, h. pártvezelő 
Zsgamjár István, Felsőszentbenedek: 

Faflik Ferenc plébános. Kelemen 
János, Alsószentbenedek: Skrilec Jó- 
ísef, Szentbibor: Bedők Iván. h. párt
vezető Kercsmár Ernő, Péter hegy: tb. 
pártvezető Godina István ev. lelkész. 
Mikola Ferenc, h. pártvezető Kercs
már Sándor. Andorháza: Luczu István 
kisgazda, h. pártvezető Pondelek Sán
dor. Sdndorvölgy: Barbély Ferenc, h. 
pártvezető Belecz István. Lakháza : 
Zsilavec Károly, h. pártvezető Kardos 
Alajos. Nádorfa: Balek József, h. párt- 
vezető Zrinszky Viktor. Gyanafa: An- 
drijek György, h. pértvezető Császár 
István. Borháza: Szűkíts János kis- 
Miarki, h. pártvezető Koiár János. 
Kerküszabadhegy: Bohár Ádám. h.

pártvezető Koiár János, Mátyásdomb: 
Scherman Gyula, h. párlvezető Gom- 
böcz István, Kölesvölgy : Fújsz Antal, 

í h. pértvezető Kercsmár Sándor, Sala- 
\ mon : Bergtesz Lajos. h. pártvezető 
Zónik József, Ottóháza: Závcc Vil- 

1 mos. Muravárhely : Flegár János. h. 
pártvezető Horváth Károly, Murafü
zes: Rajbár József, h. pértvezető No- 
vák Antal. Csendlak: Šeruga János, 
h. pártvezető Horváth József, Szécsény- 
kut: Gábor József, h. pártvezető Pin- 
tarics Antal, Murapetrócz: Sostarécz 
Alajos, h. pártvezető iíj. Klonfár Mi

hály, Birószék : Hári Mátyás, h. párt
vezető Rogán Rezső, Kőhida • Sinkó 
Lipót. h, pártvezető Dsuhán József, 
Véghely: Kreft István, h. pártvezető
Ficzkó Károly, Ferenclak: Majczán 
Ferenc, h. pártvezető Kovács János, 
Ivánfalva: Gider József, h. pártveze
tő Mitnyek István, Bottyánjaivá •. Csa- 
csinovics Imre, h. pártvezető Györek 

| Mihály, B arkócz: Kovács Alajos, h. 
í pártvezető Benkó Ferenc, Korány :
| Rátnik István, h. pártvezető Mátai 
I Ferenc, M uraszentes: Jablanovec An- 
| tál. h. pártvezető Be nézők Ferenc.

Megalakult az  alsóiéiulvai kaszinó
(Alsótentlvai ludósitónklál) régi >V/A'P idők; •1. Ebben u rrnv nv ben

Alsólendván 22-én délután a pol a ka.j/j nő alaksiló közgyeilését meg-
gári iskola rajztermében az Alsólend- nyitom mondotta a k<ir<4n<ik.

] vai kaszinó alakuló gyűlése volt, Az a, lakulo gvülés rncgejt ette a
amelyen Alsólendváról és vidékéről tisziil;a:r válasz;tásat.
mintegy 70 személy jelent meg. A Elrlölrs. lett Dr. Széli Gyö rgy küzjegv-

'gyűlést Dr. Kakasdi Hajós herenc zö. a 
szorít

: nan ;

ki m égi hletödötl sz. ivakk:al iA-

volt országgyűlési képv. korelnök nyi ni;
meg a 
ikuK k,

bizalmat, h. 
aszinéi első

i így ti 
, élé

iz uion- 
>ke ie-

totta meg. Hálál adott az Isteni gond hét. ;•\leinök 1éti Dr. Ap éiillV Jozsf'í
viselésnek, hogy megengedte neki tőszó 1* abiro és; iJervarics Elemlér köz-
ezt a pillanatot, amikor az ujia ma
gyar Alsólendván ismvt megalakul a 
kaszinó, amely a Trianon előtt ossze- 
kapcsottu az alsólendvai társadalmat 
a szeretet és az egymás iránti meg
becsülés szálaival. Az idegen uralom 
alatt mindennek c sak az emléke ma
radt meg. A most alakuló szervez
kedésnek kell hogy feladata legyen 
az egységes közszellem megteremtése, 
amiből az önzetlenségnek és egymás 
iránti megbecsülésnek ós az együvé 
tartozás érzésének keli kialakulnia. 
Tiszta erkölcsi felfogással, hazafias 
érzéssel és munkával szolgálni a 
nemzeti érdekeket. Ha ebben a szel
lemben működünk, megtettük köteles
ségünket, és vissza varázsoljuk a

ségi biro. háznagy i'bury Ákos. titkár 
Tivadar István, pénztáros Vizvárdy
• Máj;OS. elje nor Topi« tk Istvám. szarn
vizsiráki Bi! lát Gézai. lornj ia Miklós
és \'aller L'oz.só. 13'vész Dr . Orszúgh
Pál. jegvzö Lelkes .1ózsef. k.iinyvtáros
Nag-. Ján« >.s. y a lmsz.lmánv i tagok:
Dr. 'Köves Istvim 11 'inka Gyén gr.
■■ rlt,! ■r I t; ■ne Dr. Puskás András,
Dr. Hajós 1 etenc. K űrön;ei Jem',,
Széf> János . 33 cidin Iván, Kochen
Artur, Dr. íMonostori 1 ibor. Dr. Gál
lsl\-< n. i.an g György . Skalies Sándor.
Koviács Ko pacsi Lajtos, llimelszbnch
Gy u!la.

Utána a kaszinó tagsági díját s
egye h unny ági ügye i! tárgyi:tlták meg.
Az tilakulo gyűlés a 1 limnusz elének-
lésével ért véget.

IM S  december 31-ig megfoszhatjáü magyar allampol- 
garsagatól azt a déluidekit, aki az elszakitottskg 

ideje alatt a magyar érdekek ellen súlyosan vétett
1911 december öl-ón életbelépett a 

Délvidék visszacsatolásáról szóló tör
vény, amely rendezi a Délvidék la
kosságának állampolgársági helyzetét 
is. A törvénynek az az intézkedése 
hogy akik az elszakitás előtt magyar 
állampolgárok voltuk, hatósági intéz
kedés nélkül válnak magyar állam
polgárrá általánosan ismert, a torvény 
néhány kevésbbé ismert rendelkezését 
azonban érdekesnek látjuk olvasóink
kal közölni.

Az 1921 julius 2ti-u után született 
olyan árva, akinek atyja nem él. ha 
atyja, illetve nagyatyja 1921 julius 
26-án az akkori jogszabályok értel
mében magyar állampolgár volt és a 
békeszerződés következtében lett ju
goszláv állampolgár, hatósági intéz
kedés nélkül szerzi meg a magyar 
állampolgárságot

Mindezek a rendelkezések nem 
terjednek ki azokra, akik opció alap
ján szerezték meg a jugoszláv állam- 
polgárságot.

Tudni kell még azt is, hogy azok 
a délvidéki lakosok, akiknek az 1921 
XXXIII. törvénycikk (trianoni béke
szerződés) életbe lépését megelőzően 
horvát-szlavon községi illetőségük 
volt, ugyanolyan elbírálás alá esnek 
a magyar állampolgárságnak hatósá
gi intézkedés nélkül való visszaszer
zése tekintetében, mint általába azok. 
akiknek egyéb magyar területen volt 
az illetőségi helyük. Horvát-Szlavon-

ország ugyanis a Magyar Szent Ko
rona Országai közé tartozott, s ez 
ókból 1921 julius 2ti-án az ottani 
községi illetőségű személyek is ma
gyar állampolgárok voltak, meit hi
szen külön horvát-szlavon állampol
gárság éppen úgy nem volt. mint 
ahogy horvát-szlavon nemesség sem 
volt.

A Délvidéki Törvény i-ik ipának 
utolsó bekezdése kimodja. hogy az

e  törvény alapján visszaszerzett 
(megszerzett) magyar állampol
gárságtól a belügyminiszter a 
törvény hatályba lépésétől szá
mított át év alatt 1941 április 
11-iy visszamenő hatállyal m eg
foszthatja azt, akt a vissza
csatolt délvidéki területek el 
szakitottságának ideje alatt el
lenséges magatartásával a ma
gyar nemzet érdekei ellen 
súlyosan vétett.

Mivel pedig a Délvidéki Törvény 1941 
december .41-én lépett hatályba, a 
belügyminiszter 1946 december 31-ig 
tehet ilyen intézkedést. Hogy az állam
polgárságtól megfosztó határozat ki
terjed-e a feleségre és a gy ermekekre 
is, arra vonatkozóan a törvény nem 
intézkedik. Az ebben a vonatkozás
ban felmerülő kérdésekben előrelát
hatólag a belügyminiszter dönt belá
tásához képest esetről-esetre.

IS fellitan iM  M n r f M t u s  
liftb e n  miniszteri ftiftlildlltt járt 

Muraszombatban
Muraszombatot előrelátó vezetői és

szerencsés helyzete igazi iskolaváros
sá tették. Két közép és egy közép
fokú iskola működik területén, ame
lyeknek felállítása az egész vidék 
számára mind szellemi, mind anyagi 
szempontból igen nagy nyereség. Az 
itt tanuló diákok nagyrésze természe
tesen nem muraszombati és ezeknek 
a városban keli elhelyezkedést talál- 
niok. A fiuk számára két internátus 
is van : a szalézi diákotthon 120 és
az evangélikus diákinternátus 40 férő
hellyel, a leányokat azonban nem le
het internátusbán elhelyezni.

Éppen ezért Khosóczy Rezső tan
ügyi előadó, a Muraszombatban mű
ködő tanügyi kirendeltség vezetője 
szükségesnek látta leányinternátus fel
állítását és mivel megfelelő megoldást 
is talált, előterjesztést tett az ügyben 
a kultuszminisztériumban. Közbenjá
rásának máris mutatkozik az ered
ménye : múlt szombaton ur. Bojtár 
Imre kultusz,miniszteri segédtitkár el* 
látogatott Muraszombatba, hogy a 
leányinternátus felállításával kapcso
latos lehetőségeket és teendőket a 
helyszínen tanulmányozza.

A kultuszminiszieri kiküldött 
Khosóczy Rezső és M órocz Imre 
főjegyző kíséretében megtekin
tette a leányinternátusnak ki- 
szemell épületet és azt minden 
szempontból megfelelőnek talál
ta. ígéretet is lett, hogy a leg
kedvezőbben terjeszti elő  az 
ügyel a kultuszminiszternek.

A tanév előrehaladott voltára való 
tekintettel a tervek szerint a leányin
ternátus csak a jövő tanévben kez
dené meg működését 50 férőhellyel. 
Elsősorban a vendvidékieket vennék 
fel kebelébe és a felvétel egyben az 
iskolákba való felvételt is biztosítaná.

Ugyancsak Muraszombatban járt 
szombaton Gonda Szilárd számvevő
ségi főtanácsos, aki a körzeti iskola- 
felügyelőket tájékoztatta az állami 
népiskolák számviteléről. Ő is. akár
csak dr. Bojtár Imre. őszinte elragad
tatással nyilatkoztak a Muraszombat
ban található kedvességről és kénye
lemről — mint azt a tanügyi előadó
tól hallottuk.

A leányinternátusnak kiszemelt hely 
megtekintése után a miniszteri kikül
dött behatóan megtárgyalta az inter
nátus ielállitásának a részleteit a tan- 
ugyi előadóval. Hartner Nándorral és 
Kovács Margit polgári iskolai igazga
tónővel. aki az internátus vezetője lesz.

SABADIA"
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A imirastom ati Nözépes o*ásóit
hüEBg-igÉretB is hálás1 oszSiiete o kultus^mfnisztsrneH

v kultuszminiszter támogatásában
-e-'./esülő muraszombati közép és 
középfokú iskolások emlékiratban ky- 

meg a vallás és közoktatásügyi 
r . a e r  támogatását.

i . mázisták a következő emlék- 
: mottók össze:

iszv.nbrt /,042. jani; ír hó 28-án. 
\  eiiűsugu Miniszter itt !

A nála legmagásabbfoku érzelmé
vel m 1 be;.nőnket az a ludat, hogy 

tó 1*;U YülláS- ŐS KöZ.ok- 
-g',, Mmiszlcv Ur aggódó szívvel 

Mik m izünk felett: 1 !. 3r é 19 12. 
\ i o. s ■ rendeletével nagas
.és i - -géb ben részesített bemarn

ál Szent Kon ná1 ■■■■', vissza- 
. ici T; gimtee u.i.i tanukat 
•r iir>: níünkte .- poígé:1 : v. 
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ébredtünk annak, hogy a magyar
állam a megpróbáltatások napjaiban 
sem hagyja el a kehiére ölelt Mura
vidék népét s bizalmat előlegezett ar
ra vonatkozólag, hogy feltétlen hűsé
gű és ragaszkodásu fiai leszünk a 
magyar hazának és építő munkásai 
a szebb magyar jövőnek.

Köszönjünk ezt az előlegezett' bi
zalmai, mely buzdít; hutást gyakorol 
ránk a jövőre vonatkozólag. A m i bi
zalmunk is meghatványozódott, hiszen 
Nagy méltóságod ; vágyban hozzájárult 
ahhoz, hogy tanulmányainkat továbbra 
i ; anyagi akadó Kok nélkül folytat
hassuk.

Mi magyar é-s vend anyanyelvű 
be ülök, mindnyájan fogadjuk, hogy 
az előlegezett bizalomhoz méltóan 
l ■ ;tlen s kötelessé t lj rsitósael és 
l< sor. 9 tanul ■ s i azon leszünk, hogy 
. / iskola patt., t közt elsajátítván a 
•'•■név,". - : -mzeti 'lent értékeit, majd 

leíb

oucsi osztalo brezi szkúz. Csűtili szó.
ka nyim je eta zemla nej vecs tna-
csia: kak je bila 22 let, nego práva 
mati, stera z ednákov lübéznosztjov 
obíne na sz\’oje prszi vszakoga vred-
noga szina szvojega.

V iméni sztarisov je Sabján Jenő

zahválo na pomoucsi, v iméni solá- 
rov pa Király Erzsébet, oblübivsa, da 
práva zahválnoszt obdarüvani bode
szkrbno vcsenyé i vörnoszt do do
movine. ) « !

Lepi ouszvétek sze je szkoncsaoz 
peszmov „Hiszekegy".

Február 24-re halasztották a muraszombati 
opera-estet, —  de akkor biztosan megtartják

Mint már múlt számunkban beszá
moltunk róla. a Vendvidéki Magyar 
Kö/.rníh elődési Egyesület február 8-ra 
az Operaház több hires művészének 
muraszombati szerepeltetését vette 
tervbe. A február 8-i időpont mór vég
legesnek látszott, amikor a szigorú tél, 
illetve szénhiány miatt elrendelt vo- 
natkoilátozások az opera-est elhalasz

tására kényszeritették a rendezőket.
Budapestről érkezett értesítés sze

rint az Operaház művészei nagyka
nizsai szereplésüket is elhalasztották 
február 23-ra„ Muraszombatba pedig 
február 24-én szeretnének jönni. A  
24-i rendezésnek Muraszombatban 
nincs akadálya, igy opera-est meg
tartása biztosra vehető.

Hatalmas német-olass 
győzelem Afrikéban
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értc'<ek jegyóben Berlinből jelentik: Hónapok óta (
hatalmas erővel támadták az ö ssz e -! 
vont angol és gyarmati csapatok az 
afrikai német-olasz haderőket. A z \ 
, igo! kormány mindent elkövetett, ] 
hogy Afrikában győzelmet csikarjon, 
ki és ezzel nagy afrikai haderőit te
hermentesítse, illetve más front szá
mára felszabadítsa. Az angolok k éz -1 
deli sikereket értek is el a számbeli
leg jóval kisebb tengelyhaderők ellen, 
most azonban Rommel tábornok ha
dai ismét megfordították a küzdelmet 
és ezzel az angolok reményeit össze
zúzlak.

hogy legjobb 
tudjuk í polni 
magyar-vend

tökre hű hívei: 
>k).

( l aki  na Japár.- 
i ; ;t ú kg i v ino 
Meri je žameten

A  német véderőfőparancsnokság 
vasárnap a déli órákban a követke
ző különjelentést adta ki: 

Eszak-Afrikában a német és olasz 
kötelékek támadása teljes sikert ért 
el. Agcdabiától északkeletre a ten
gelycsapatok erős brit egységeket 
vertek meg és vetettek vissza észak
kelet felé. A z ellenség súlyos vesz
teségeket szenvedett. Igen sok fog
lyot ejtettünk. 143 páncélos jármüvet, 
86 löveget zsákmányoltunk, illetőleg 
semmisítettünk meg.
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Komából jelentik : Az olasz főha
diszállás jelentése:

Agedábiától keletre és északkeletre
heves harcokban megvertük az 
ellenséget, amelyet a tengely pán
célos egységei bekerítettek és
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Nagy anfiol egységek semmisültek meg 
Észak* Afrikéban

nehéztank is. Sokat közülük teljesen 
ép állapotban zsákmányoltunk és 
mindjárt saját szolgálatba állítottunk.

A német és olasz légihaderő erő
teljesen támogatta a harcokat. Légi- 
harcban 11 angol gépet lőttünk le. 

. S S S t e t t e k  közülük néhány i hatóso^n ^mbázták az

Az ellenség vesztesége 80 ágyú, j kisérő hajó légvédelme lelőtt két tor- 
143 páncélkocsi. Ezek között van né- pedóvető-repülőgépet, legénységét fog-
hány 23 tonnás amerikai gyártmányú I jul ejtette.

4 teleti arcvonalon nőm isünik 
a küzdelem hevesi égé

Berlinből jclenli!'.: A keleti arcvo- j támadásuk kudarcba fullad azonban.
naloti a támadások és ellentámadá
sok egymást érik a rendkívüli nagy 
Ilidéi' ellenére is. A bolsevisták min
dent elkövetnek, hogy megingassák 
a nemei téli állasokat, valamennyi

A német támadások és ellentámadá
sok nem szünetelnek egy pillanatig 
sem és nagyon súlyos veszteségeket 
okoznak a szovjetnek. Különösen ha
tékonyan működik a német légihaderő.

vonali: 3 1-j i iilv..v.aV ] r.u zvétek büo v ne-
• •: ■. N:■: ,-3'io pr< dpoidnévc m. Küronya Jenő
r. I.r i 3. — r.vnitel je i ;eci i u\'x ucsimi sztori •
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Tizennyolc hajót süllyesztettek el a németek

az amerikai partok elölt
Berlinből jelenük: Január 24-én 

német tengeiakdtjárők az északnne-
rikai és kanadai vizeken draŐ ízben 
végrehajtott hadműveleteik során sú
lyos csapásokat mértek n/ el! nség 
ellátási hajózására. K< vétlenül az

tatja a nemet buvárhajó-legénységnek, 
i: nem azt is bizonyltja hogy ’j 

mernylre hutást«!«1 ójt •• trilM a 
kürtőit amerti-s,*1 pH ^  osttások.

Minlhí/gy az amerikai Csendos-óceá-

'  k soulanyi Gda je g. 
■! v 'epom govori pgt 

pomoucsi. stg*ct je 
amo „fJídárüvanim, 
j/n, ár esi do sze 

zó tüdi Jehko táinicke 
uoarüvanya — le je meló

lamerikai [tortok előli ei.M.iyts/teltr,V a japán buvárhajokat már ered- 
kereski-delmi hajói, o-siis^n 123 menyesen vetettéh harcija,

er tonna ürturtakvmnal. Egy hajót f *  Egye*ÖU •̂|**,"f** í‘ *
., egy őrupjeádot megtoipedóztak. j kikötői kózvettcnül kapuik előtt 

Csupán egyetlen te nyernie (bárónk 8 i atengelyhstalntak megsem-
hajót süllyesztett el ez alkalommal, misitő tengeri hadviselésit,
33/KX) fonna űrtartalommal, éspedig A német buvári juknak az Anglia 
Newyork előtt. A 18 ellenséges ke- elérni híucban eddig elért sikerei 
reskedelmi hajónak szombaton beje- alapján bizonyosra vehető, hogy az 
lentett elsüllyesztése — együttvéve északamerikai vizeken még további 
1125.000 tonna lérlogattal — nemcsak zavarokat lógnak okozni az ottani
tengerészeti és harederekkasógét mu- ellensékes ellátó hajózásban.
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— Sok‘ munkát végzett a Járás 
föszolgabirósága az elmúlt hónapok | 
a la tt Vasmegye legnagyobb járása, 
a muraszombati, az elmúlt hónapok 
alatt rendkívüli sok ügyet intézett el. í 
Csupán 1941 végéig 3.126 közigaz
gatási. 212 kihágási ügyiratott iktat
tak. Cselédkönyvet 24 darabot adtak j 
ki. vadászjegyet 44 személy kapott. . 
Iparengedélyt 55-öt, lőszervásárlási 
engedélyt 30-at állítottak ki. 16 ha-1 
lészjegy, 28'útlevél és 4.000 határát- ; 
lépési igazolvány kiadása 'egészíti ki j 
a sorozatot.

— Pápára helyezték Muraszom
batból Siltár Kálmán MÁV tisztvise
lőt. Siftár a jövő hónap elején fog
lalja el uj állomáshelyét.

— Egyre csökken a kirakodóvá
sárok Jelentősége. A vásártartási ké- j 
relmekkel kapcsolatban’ szakkörök rá- j 
mutatnak arra. hogy a vásárok szá
mának túlzott mértékű gyarapítása 
sem a termelő, sem a fogyasztó, sem 
pedig azliparüző rétegek érdekeit nem 
szolgálja. A vásártartás régébben ere
deti rendeltetésének megfelelően, a 
jelentősebb kereskedelmi, vagy köz
lekedési gócpontok értékes kivaltsá-

Ei volt. Ma már azonban ebbeli je
ntőségéből éppen azért veszített igen 

sokat. mert kevésbé jelentékeny köz
ségek vásárai a vásárintézmény tar
talmát jelentő gazdasági erők szét- 
forgácsolását vonják maguk után. A 
szakkörök álláspontja csak az lehet, 
hogyha a mezőgazdasági lakosság 
érdekei szempontjából az állatértéke- 
sités előmozdítása szükséges, úgy n 
hatóságok kirakodás nélküli országos 
áliatvásárokat engedélyezzenek.

— Sürüháza, Mártonhely éslBaty- 
tyánd kaptak íegutóbb tenyészbiká
kat a törvényhatósági állattenyész
tési alapból. A törvényhatósági állat- 
tenyésztési alap a múlt hét végén is-1 
mét 5 kitűnő tenyészbikát bocsátott 
a muraszombati járás gazdáinak ren
delkezésére. A tenyészbikákból hár
mat Battyándnak, egyet-egyet Sürü- 
házának és Mártonhelynek juttatott 
Haklits István járási guzdasági felü
gyelő.
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lirainmtiBt, Rliélinloa is Csáktornya

rokkantak, hadiözvegyek és a hadba- 
vonultak hozzátartozói részére az el
sőrendű közélelmezési cikkek bevá
sárlásánál soronkivül való kiszolgá
lást biztosítsanak. A miniszter gon
doskodni kiván arról, hogy a legalább 
50 százalékos hadirokkantak, továbbá 
a hadiözvegyek és hadiárvák, vala
mint a hadbavonultak hozzátartozói 
megkülönböztetett elbánásban része
süljenek minden vonatkozásban. Ezért 
felhívja a közellátási miniszter az alis
pánok és polgármesterek figyelmét, 
hogy ennek a rendelkezésnek végre
hajtására utasítsák a közellátási cik
keket forgalomba hozó kereskedőket.

ADÓZÓK FIGYELMÉBE
Január végéig adózó, aki adóalap

ját tulmagasnak tartja, kérheti annak 
újból való megállapítását. Hivatalos 
nyelven adóját felmondhatja. A fel
mondás úgy történik, hogy az adózó 
a vallomáshoz szükséges nyomtat
ványt az illetékes adóhivataloknál 
beszerzi és annak kérdéseire megfe
lelő választ ad. Külön nyomtatványt 
kell kitölteni a kereseti, valamint a 
jövedelem- és vagyonadóra is. Az igy 
kitöltött és aláírással ellátott bevallá
sokat kellő bizonyítékkal fel kell 
szerelni. Ezután az adózó az illetékes 
m. kir. adóhivatalhoz . címzett kér
vényt szerkeszt, amelyben bejelenti, 
hogy adóalapjait felmondja és fel
mondását megindokolja. Az igy el
készített kérvényhez csatolja vallo
másait és bizonyítékait és azokat a 
címzett hatóságnál benyújtja A fel
mondás bélyegmentes.

— 520.000 pengőt juttatott a Nép
es Családvédelmi Alap az újvidéki 
Darányi-telep árvízkárosultjai száméi
ra, hogy a bankbéli felvett kölcsönei- 
ket kifizethessék. A pénzt 2:> év alatt 
kamatmentesen törlesztik le.

Legjobb

rumot, likőrt,
kisüstön főtt p á l i n k á t

GAUG£t KA30lY-n*i
SZOMBATHELY

Faludi Ferenc utca 30.
székhellyel élet és családvédelmi 

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

_  u. 9. sz.“ küldendők.

— Bihar vármegye a Nép- és 
Családvédelmi Alap munkájával kap
csolatban háztartási segélyre 22.000 
pengőt, népruházkodósra pedig 12.000 
pengőt fordított az elmúlt hónapokban.

— A román államhivatalnokokat 
január 17-i hatállyal „a haza szolgá
latára mozgósították". Ez azt jelenti, 
hogy ha indokolatlanul távomaradnak 
Hivatal’ !.1 Jo ' Vzf.0nW**sel sújt
hatok.

— A Nép- és Csat ' iveden” ’ A' • 
Cegléden újabb 10 esc laté F ;
át rand' iietésáack. amely 
gyermekes tímcká' nKi 
tagjai költöztek

V* Halma--.ón pénteké i 1 <u 
négy részvei melleit temetlek <
sztár István .ni” , i ’ nlmoslői rraztiíti 
A teiáetésen h r ‘ község tu/oi >,i vet
tek rééK* ö »á sasze* tartást l.-tkir 
Ádám e\ lelkész végezte. Rísz • 
István halála az egész Muravidékén 
mély részvétei keltett.

— Soron kívül elégítik ki a hadi 
tevegyek és árvák közellátási igé
nyeit. A közellátásügyi miniszter vala
mennyi törvényhatóság első tisztvise
lőjéhez leiratot intézett, hogy a hudi-

— Csatorna do delali po Mura- 
közi. Po Muraközi je dos/.ta mocs- 
varaszti krájov i zatogavoio je mocs- 
no razširjena malária, ár té mlake za 
pripravno gnejzdo szlüzsijo tem szu- 
miesam. Nájbolo je mocsvaraszti 
szpoudnyi tao Murnkoza. Zdaj szo 
napravili pláne za kopanye kanálisov. 
po stori de sze tá voda sztejkala. ka 
szo" vniesijo gnejzdo szumiesov. Sz 
tem sze povčksa tiidi grunt za obde 
lávanyc. Itak je pa v Muraközi okouli 
30.000 zemlé. stera de sze zdaj tála
in med szrmáke. ki szo tega vrejdni 
i potrejbni.
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Bunüjoi történél, a nép..
m. hi m.

Kővetkező műsor:

anyjhi

„Isten nélkül élni egyet jelent a család, 
a község és az állam romlásával

Dr. Törnár Ede gimnáziumi igazgató szavai 
a gondjára bizoti tanulók szüleihez

Nagy érdeklődés mellett tartották 
meg múlt csütörtökön. 22-én délután 
4 órakor a muraszombati gimnázium
ban az első szülői értekezletet. A 
szülő értekezletnek különös jelentő
séget kölcsönzött, hogy ezen mutat
kozott be a gimnázium végleges igaz
gatója, dr. Törnár Ede premontrei 
kanonok a szülőknek és itt adott 
hangot először azoknak a nevelési 
elveknek, amelyeknek a szellemében 
a gimnáziumi ifjúságot irányítani szán
dékozik.

A zsúfolásig megtelt díszteremben 
magyar és vend nyelven üdvözölte 
az igazgató a megjelenteket, majd a 
következőkben mutatott rá azokra az 
eszközökre és módokra, amelyekkel 
a hazának vallásos, hazafias, veze
tőszerepre képes polgárokat nevelhe
tünk.

Fontos a vallásos nevelés minden
hol. de különösképpen itt, a Vend
vidéken. A vend r.ép mélyen vallá
sos érzelmű ugyan, de az utóbbi 
időkben olyan eszmék terjedtek a nép 
között, amelyek Isten nélkül akarnak 
alkotó munkál végezni.

Isten nélkül élni, azonban egyet 
jelent a család, a község es az ál
lam romlásával.
Az igazgató a továbbiakban hang

súlyozta a hazafias nevelés fontossá
gát. A haza otthont ad és életlehető
ségeket. Gondoskodik rólunk és ez a 
gondoskodás kötelezettséget ró min
den polgárára. Kötelességünk, hogy 
bármilyen helyre állítson is bennün
ket a sors. feladatainkat mindenkor 
szívvel-!«-lekkel teljesítsük. A tanuló

kötelessége a tanulás-, jelszava legyen: 
a munka és a tanulás!

Ha a tanuló kötelességét hiven 
és pontosan teljesítette, megtette 
azt, amit a haza vár tőle.
Ez a haza gondoskodik fiairól, sőt 

áldozatokat is hoz értük. Az igazgató 
örömmel jelentette, hogy a muraszom
bati gimnázium szegény, de jól tanuló 
gyermekeinek a kultuszminiszter 4370 
P-t juttatott segélyképpen. A segélye
zés a kultuszminiszter által előlegezett 
bizalom a tanulók részére. Megköve
teli. hogy a jutalomban részesültek 
munkájukat, a tanulást becsülettel 
végezzék el, és feltétlen hűséggel le
gyenek a Magyar Szent Koronához, 
a magyar hazához. Ezt a segélyt a 
többi iskolákkal együtt ünnepélyes 
keretek között fogják a jutalomban 
részesülteknek kiosztani.

Ápoljuk a gyermekeinkben a ha- 
zafias szellemet!

Nem azt jelenti ez, hogy a tanulók 
tagadják meg vendségüket. mert hi
szen tovább is tanulhatnak és be
szélhetnek vend nyelvet. A vendvi
dék azonban nem bir eltartani any
agi tanult embert, fiaink bekerülnek 
az anyaországba, ezért a nyelv meg
tanulása a legkevesebb, amit a ha
zával szemben megtehetünk.

Végül meleg szavakkal emlékezett 
meg az igazgató a tanári kar nehéz 
és felelősségteljes munkájáról.

Az igazgató szavainak elhangzása 
után a szülők közül számosán hoz
zászóltak fejtegetéseihez, s ezáltal is 
tanúságot tettek arról, hogy az elhang
zott szavakat megszívlelték.

ö  K u i'uszm iniszter segeiye  
az alsdlendvüi poigarisíaknah

(Alsólendvai tudósitónktt.I) 
Kedves, családias szülői értekezlet 

színhelye volt vasárnap délelőtt az 
alsólendvai polgári iskola nagyterme. 
Ekkor hirdette ki Küiony a Jenő igaz
gató azoknak a derek magyar és 
vend anyanyelvű kis diákoknak a 
névsorát, akiket a kultuszminiszter se
gély bér részesített. A derék, rászoru
ló. szorgalmas magyar vagy magya
rul érző vend diákszivek jövőtől 
rettegő lelkétfelmelegitette a kul
tuszminiszter azzal az igazán bő
kezű a d o  m á n y á v a I, hogy 
az alsólendvai polgáristák között 1960 
P segélyt osztatott ki. 27 tanulónak, 
egvenkint 80 .300 P erejéig, hogy 
abból beszerezhessék a szükséges 
dolgaikat. Azok kaptak segélyt, akik 
szorgalmasak, jó előmenetelitek, sok 
gyermekes családból valók, messze 
vidékről járnak be iskolába. Mind a 
27 kisdiák megérdemelte a bőkezű 
adományt Sabján Jené a szülők. Ki- 

x’dig a megajándéko- 
veben köszönték meg 
mányt és Ígérték meg. 
ilmas munkájukkal há- 
magyar Hazának. A 

leklcsével fejeződött be 
ói értekezlet.

* l
FÓlCSiCS Fe
\r, yaggyif
\<v.ál|P

Ötszáznál ifibben Mríeft 
fegyvertartási engedélyt a 

muraszombati járásban
Meglepően nagy halomba gyűltek 

össze néhány nap alatt a muraszom
bati főszolgabiróság iktatójában a 
fegyvertartási engedély kérelmek, 
löbb, mint ötszáz kérvény futott be, 
legtöbbjük vadászpuska tartás enge
délyezését kéri. Az indoklás csaknem 
valamennyiben egyforma: önvédelem, 
házvédelem stb. A kérvényezők túl
nyomó többségének nincs vadászte
rülete és vadászengedélye, ezzel ma
gyarázható. hogy ..önvédelemre" ké
rik a puskát.

Nagy kérdés az. hogy ez az „ön
védelem" nem a nyulak ellen szük
séges e a kérvényezők többségének, 
nem orvvadászatra akarják e hasz
nálni puskájukat ? . . . A főszolga- 
biróság — amint hallottuk — minden
esetre él a gyanúval és alaposan 
kivizsgálja a fegyvertartási engedéK 
kérelmeit, mielőtt megengedné a 
dászpuskák nagyszámú tart*1 ' 
nem lepődnénk rr- 
kérvényre
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At ÚJ kanyir- ét flnomliszt-iogyrendszer 
Muraizombatban

A nehéz testi munkások és a testi munkások fejadagja

1942. évi február hó 1-ével Mura
szombat nagyközségben is bevezetik 
az állami kenyér és finomliszt jegye
ket. Ennek következtében az elöl
járóság által 1941. évi december hó 
1-én kiadott kenyérjegyek hatályukat 
veszítik, s azoknak csak zsirjegyszel- 
vényei maradnak továbbra is érvény
ben. Az elöljáróság az uj jegyek ki
adását már megkezdte, s azt január 
31-éve! befejezi.

Az állami kenyérjegyrendszer be
vezetésével az ellátatlanok 3 csoport
ba fognak tartozni. Nehéz testi mun
kások, testi munkások, a harmadik 
csoportba pedig azok, akik az első 
két csoportba nem tartoznak. — A 
nehéz testi munkásokhoz kell sorolni 
a terhes és szoptatós anyákat is, ha 
ezen joguk érvényesítését kérelmezik 
és a szükséges orvosi bizonyítványt 
felmutatják.

F e l a d a g :
A nehéz testi munkások fejadagja 

egy hónapra 2 kgr. íinomliszt, na

ponta 25 dgr. kenyér, illetve 16 dkgr. 
kenyérliszt rendes fejadagként, mig 
pótfejadagként ezen felül még naponta 
35 dkgr. kenyér, illetve 20 dkgr. ke
nyérliszt.

Testi munkások fejadagja egy hó- 
i napra 2 kgr. finomliszt, naponta 25 
dkgr kenyér, illetve 16 dkgr. kenyér
liszt rendes fejadagként, mig pótfej
adagként ezenfelül még naponta 15 
dkgr. kenyér, illetve 10 dkgr. kenyér
liszt, végü l:

A  harmadik csoportba tartozóknál 
\ egy hónapra 2 kgr. finomliszt, napon
ta 25 dkgr. kenyér, illetve 16 dkgr.

! kenyérliszt rendes fejadagként.
Az állami jegyszelvényeket csak a 

jegyen feltüntetett határnapok közötti 
, időben és csak abban a községben 
■ szabad beváltani, mely a jegyet ki- 
j adta. A jegyszelvényeket a kiadott 
jegyekről csak a kereskedő, illetve 

j pékiparos vághatja le.
Elveszett jegy helyett újat igényelni 

nem lehet.

Kuruzslás Áldozata lett
az a sok könnyelmű ember, aki az illetéktelen szomszédra, vagy tudálékos
barátra hallgatott, orvosi tanács helyett. Gondoljunk csak a tragikusan vég
ződő fogyókúrákra . . .  Az egészséggel játszani nem lehet, a tulhizás ellen 
épugy. mint különösep a gyomor-, epe-, cukorbajok esetén, orvosi tanács és 
ellenőrzés mellett kell 4—6 hetes kúrát tartani a Mira glaubersós gyógyvízzel. 
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és jobb füszerkereskedésekben.

Január 31-e után nem cserélik be 
az e z ü s t

• gy él két p ingdlöket
Illetékes helyről felhívják a közön

ség figyelmét arra, hogy az egy- és 
kétpengős ezüstérméket a Magyar 
Nemzeti Bank intézetei csak 1942 ja- 

i nuár 31-éig cserélik ál aluminiumér- 
mékre. A közönségnek ezért érdeké
ben áll, hogy az egy és kétpengős 
ezüstérmék átcseréléséről minél előbb 
gondoskodjék.

K ö z p o n t i  M o z
------- I DITTRICH, MURASZOMBAT

körottésztáért 
főttésztáért:

2 drb

a) nagy adag esetében 3 ..
b) kisadag esetében 
morzsáért, lepényért, rétes
ért. kóchért

2 ..

a) nagyadag esetében 2 ..
b) kisadag esetében 
palacsintáért (két drb ), fel-

1 ..

fujtért 1

Hogyan lehet alkalmilag étkezni 
vendéglőkben 1

Tudvalévő, hogy február 1-től kez
dődőié" étkezdékben és vendéglőben 
sem szolgáltathatnak ki tésztafélét és 
kenyeret jegy nélkül. Felmerül tehát 
a kérdés, hogyan étkezhetik az. aki 
lakóhelyéről elutazik. Erre vonatko
zólag is intézkedik a rendelet. Aki 
számit arra. hogy vendéglőben kell 
étkeznie, az illetékes községi elöljá
róságnál beválthatja lisztjegyét „liszt- 
valíójegyekre."

Az állami liszt és kenyérjegy be
vezetésével egyidejűleg Muraszombat 
nagyközségben is életbe lép a finom 
liszt, illetve kenyérváltójegyek hasz
nálata. A váltójegyeket a községi elöljá
róságnál lehet díjmentesen beszerezni.

Egy drb. 50 dkgr-os le nem járt 
finomlisztjegy szelvényért a beszolgál
tató kap egy darab 16 szelvényes 
állami finom-lisztváltójegyet. Két drb.
25 dkgr-os le nem járt kenyérjegy 
szelvényért a beszolgáltató kap vagy 
1 drb. 8 szelvényes állami kenyér- 
váltójegyet, vagy pedig egy drb. 12 szel
vényes állami finomlisztváltójegyet.

Az állami finomlisztváltójegy 
beváltható az egész ország ven
déglátó üzemeiben, illetve ki
főzdékben,

mig az állami kenyérváltójegy zsem
lyére vagy kétszersültre Muraszombat 
nagyközségben levő bármely üzlet
ben. mig kenyér, zsemlye illetve két
szersültre az egész ország vendéglátó 
üzemeiben, illetve kifőzdékben be
váltható.

A jegy szelvényei önmagukban 
nem érvényesek, csak az élel
micikket kiszolgáltató üzlet vagy ven
déglátó üzem alkalmazottja vághatja 
le a kiszolgálás megtörténte előtt.

Vendéglőkben, kávéházakban, ki
főzdékben, korcsmákban kenyeret, 
főttésztát vagy kelt tésztából készült 
süteményt, kétszersültet vagy zsem
lyét csak váltójegy ellenében szabad 
kiszolgáltatni.

A vendéglők étlapján fel kell tün
tetni, hogy az egyes ételek megren
delésekor hány váltójegyet kell be
szolgáltatni.

Hány vúltójRgyba „korai*
Rak” as agya« McstaMiAftV
Vendéglátó üzemben a főtt tészták 

és kelt tésztából készült sütemények 
kiszolgáltatása ellenében a fogyasz
tónak az alább feltüntetett számú fi
nomlisztváltójegyet kell átadni:

január 31-én, szombaton este 6 és '/*9 órakor 
február 1-én. vasárnap Vi4. 6 és */*9 órakor 

február 2-án. hétfőn '/aT 6 és ’ /íö órakor

Legnagyobb JR
slágerünk! § 4 1 1 0 * 0 9  
Páger Antal felejthetetlen alakítása

CSORTOS GYULA. BORDY BELLA stb.

február 4-én, szerdán 6 és l/«9 ó. 
5-én, csütörtökön 6 és */*9 ó.

f C  A D n  A Főszerep).: MARIE DEA.
E o A r U A  maurice chevalier

5. kelttésztáért (aranygaluska,
buktafélék, tekercsek)
a) nagyadag esetében
b) kisadag esetében

6. egy darab 6 dkgr-os 6 cm.
átmérőj í jjogacsáért

7. egy adag kuglófért
8. egy adag piskótáért
9. vajas levelesfészláért:

a) nagyadag esetében
b) kisadag esetében

Buffet-vendéglőben egy darab ke
nyérváltójegy ellenében 2 drb. egyen
ként 3 dkgr-nál nem nagyobb kenyér 
felhasználásával készült szenvicset le
het kiszolgáltatni.

A gabonalappal ellátott vámőrlésre 
jogosullak által beszolgáltatott 1 kg. 
finomliszt ellenében 2 drb. szelvényes 
váltójegyet, I kg kenyérliszt ellenében 
pedig 2 drb. 8 szelvényt tartalmazó 
kenyérváltójegyet illetve 2 drb. 12 
szelvényt tartalmazó finomlisztváltó
jegyet kell kiadni. A gabonalappal 
ellátott személy azonban ily célból 
1942. évi augusztus hó 15-ig legfel
jebb 10 kg finomlisztet és 15 kg. ke
nyérlisztet szolgáltathat be. A kijelölt 
kereskedő — Muraszombat nagyköz
ségben Kühár Ferenc: a beszolgál
tatott lisztmennyiséget az előirt minta 
szerinti lisztbeszolgaltatási igazolvá
nyon igazolja, s az illető ennek elle
nében kapja meg a neki járó váltó
jegyeket a községi elöljáróságnál.

S p o r t
Magyar győzelem a boroszlói ököl

vívó Európa — bajnokságban
Vasárnap fejeződtek be Boroszló

ban az első háborús Európa-ökölvivó- 
bajnoksúgok. A bajnokságoknak ma
gyar szempontból örvendetes esemé
nye Frigyes pehelysúlyú Európa 
bajnoksága. A  döntőmérkőzések ered
ménye a következő:

Légsulyban az olasz Paesani győ
zött az olasz Falcinelli ellen.

Harmalsulyban az olasz Paolejti 
győzött a spanyol Martin ellen.

Pehelysúlyban a magyar Frigyes 
pontozással győzött a német Büttner 
ellen.

Könnyüsulyban az olasz Bianchini 
győzött honfitársa Tiberi ellen.

Váltósulyban a német Raeschke 
győzött a magyar Szentgyörgyi ellen-

Középsulyban a svéd Noren pon
tozással győzött a német Baumgar- 
ten ellen.

Félnehézsulyban a dán Christensen 
győzött a német Prolittlich ellen.

Nehézsúlyban a német Tenhoff győ
zött honfitársa Grupe ellen.

SZOM BATHELYI
N A G Y S Z Á L L Ó
(volt KOVÁCS) -  Telefon 172

KÁVÉHÁZ -  ÉTTEREM 
TÁNCHELYISÉG

A szálloda minden szobájában meleg 
és hideg folyóvíz.

Központi fűtési — Gondos kiszolgálás.

| LEVENTEÉLET :
••••••••••••••••••••••••••p *

A z olajcsata katonái lesznek a 
magyar leventék

Budapestről jelentik; Az egyre ha
talmasabb szerepben kibontakozó le
vente intézmény nagy szabású gaz. 
dasági munkatervet készít elő. A most 
folyó háborúban rendkívül nagy sze* 
repe van az olajnak. A földmivelés- 
ügyi minisztérium nálunk is gondo
san előkészíti az olajmagtermelés fo
kozását. A leventék országos parancs
noka felszólította az ország leventéit, 
hogy szabadidejükben termeljenek 
olajos magvakat.

Mingen felkutatható megműve- 
letlen területen, földek, kerítések 
szélén és más alkalmas helyeken, 

A leventék az egész ország területén 
lelkesen készülnek az olajcsata meg
vívására. A földmivelésügyi miniszter 
a leventék munkájában legsikereseb
ben résztvevők számára több jutal
mat tűzött ki.

9 hónapos jótállássá!

az típusa

rádiók
TELEPÜNKÉN, ORION, 
P H IL IP S ,  S IE M E N S , 
STANDARD, MINERVA

9-12 HAVI 
RÉSZLETFIZETÉSRE

Rádió M1M1CZ
szaküzletében

kaphatók. — Alkalmi vételek. — 
Caere. — Pertrix elemek. — Varia 

akumulálorok.

vámmá mii Mi M l 
R«ll i bitanafl birakiik 

■latna iApHI
Esen fajborok nagyban é» 

kicsinyben kaphatók

TKin János
bornagykereskedőnél

Kisszombaton

N A G Y  B IZ T O S ÍT Ó  IN T É ZE T
k e r e s

l i m u m l i t  t i .  M r i f i k i  M i  
főügynökséfll M iitő l

Jelige alatt a
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K Ö Z  G A Z D A S Á G

magyar mezőgazda8ág és a vend munkás
Irta: Balassa Mihály m. kir. gazd. munkaügyi felügyelő 

(Folytatás.)

Amikor 1941 év tavaszán ismét a 
magyar állam gondoskodása vehette 
a vend munkásokat körül, az illeté
kes tényezők számára egyik legfon
tosabb és legsürgősebb feladat volt 
ennek a több mint 5000 embernek 
megfelelő munkát, kereseti lehetősé
get biztosítani. A járási katonai pa
rancsnokság és a vármegyei m. kir. 
gazdasági felügyelőség azonnal meg
látta ennek a kérdésnek óriási fon
tosságát és a cselekvéssel nem ké
sett. Sajnos, az idő már igen előha
ladott ahhoz, hogy a magyar gazda
ságok az egész munkástömeget fel 
tudták volna venni, mert legnagyobb- 
részben már márciusig fedezték mun
kásszükségletüket. Ennek dacára, a 
megindított propaganda eredménye
képpen

körülbelül 1700 munkást sikerült a
magyar gazdaságokba elhelyezni.

A többi, mintegy 3300 munkást né
metországi gazdaságokban kellett mun
kához juttatni, amelyek az összesét 
is örömmel felvették volna, mert az 
volt a fontos, hogy május végéig min
den dolgozni akaró munkás munka
helye biztosítva legyen. Ez teljes 
egészében sikerült is. — a M. Kir. 
Országos Gazdasági Munkásközvetitő 
Hivatal irányítása mellett.

Ezekről, a Németországba szerző
dött munkásokról azonban nem feled
keztek meg az illetékes magyar té
nyezők. A M. Kir. Orsz. Gazdasági 
Munkaközvetítő Hivatal, mint a kül
földi szerződtetéseket irányitó legfel
sőbb szerv, állandóan tájékoztatta 
őket. most már, mint magyar munká
sokat az őket érintő kérdésekről. Kü
lön magyar és vend nyelvű tájékoz
tatót kaptak, hogy annak a segítsé
gével tökéletesen beleilleszkedhesse
nek a magyar viszonyokba.

Már odakint, a távoli munkahe
lyen is érezhették az igazi haza 
mindenre kiterjedő gondoskodását.

Ennek volt köszönhető az, hogy mi
kor 1941. december elején megindul
tak velük a különvonaiok vissza a 
szülőföldre, már magyar érzésükben 
megerősödve, boldog örömmel, nóta
szóval, magyar dallal köszöntötték rég 
nem látott otthonukat. December 19- 
én az utolsó szállítmány is befutotta 
szentgotthárdi állomásra és velük min
den kint dolgozott vend nyelvű ma
gyar munkás visszatért.

Fontos nemzetpolitikai és gaz
daságpolitikai szempontok kí
vánatossá teszik, hogy az 1942. 
esztendőben minden vend mun
kás magyar földön, magyar 
gazdaságban találhasson el
helyezkedést, megfelelő mun
kalehetőséget.

A vend munkások örömmel ajánlják 
fel dolgos két kezüket, dolgozni aka
rásukat a magyar gazdának, mert ez 
évben már valamennyien a magyar 
rónán szeretnének aratni. Most már 
a magyar gazdaságokon a sor, hogy 
megértsék ezt a vágyat és saját ma
guk hasznára fordítsák azt a munka- 
energiát. amit eddig idegen gazdasá
gok kamatoztattak.

Es ez nem csak egyéni, hanem 
közgazdasági érdek is.

Az érem másik oldaláról nézve a 
kérdést, az semmivel sem kisebb fon
tosságú. Ezen u mnnk.'tn keresztül 
tökéletesebben semmi sem kapcsol
hatná őket a magyar földhöz, a ma
gyar nyelvnek a fiatalabb nemzedék 
számára való elsajátítására ennél jobb 
iskola nem kellene, mert fi- 7 hónap 
a tiszta magyar környezetben ezt a 
munkát nehézség nélkül elvégezné 
az ő legnagyobb örömükre.

Hó pengőre tehető, amely mintegy 12.5 
millió mázsa évi termésnek tiszta jö
vedelme. A zöldségtermelés fokozása 
érdekében 20 millió darab palántát 
szándékoznak kiosztani kedvezmé
nyes áron. A palántaakciót tiz éves 
terv keretében bonyolítanák le, ami 
hozzávetőleges számítás szerint 80.000 
mázsa terméstöbbletet jelentene.

A búza kiőrlési arányának módo
sítása. A gabonaőrlési rendelet ki
adása, vagyis augusztus 15. óta állan
dóan azt hangoztatták a gazdasági 
érdekképviseletek, hogy az elrendelt 
buzakiőrlési százalékot csökkenteni 
kel! mert ily módon biztosítható az j 
ország lakosai részére jobb és éivez- ! 
hetőbb liszt, másrészt pedig csak így j 
tudjuk megjavítani és szaporítani a [ 
mostani takarmányszük világban any- 
nyira fontos abraktakarmányt, a kor- | 
pát. Az ismételt előterjesztések csak , 
most találtak kis részben meghallga- J 
fásra, amennyiben egyik legutóbbi, 
rendelet módosítja a folyó évi augusz- 
tus 15-i, a búza kiőrlésére vonatkozó 
rendelkezést és kimondja, hogy a ke
reskedelmi, vegyes- és vámőrléssel 
foglalkozó malom búzából legalább 
70%. de legfeljebb 80% tiszta (nettó) 
súlyú lisztet köteles kiőrölni az eddi
gi íegalább 82, de legfeljebb 85° a he
lyett. tovább romlott azonban a hely
zet a főzőliszt terén, mert a malmok , 
bűzéiből csak 20, legfeljebb 25% fi
nom lisztet (búzadarát és nullás lisz
tet) állíthatnak elő egységes kenyér
liszten kívül.

A kereskedelmi és vegyes vám 
őrléssel foglalkozó malom legalább 

1 78 százalék, de legfeljebb 80 száza
lék tiszta (nettó) súlyú lisztet köteles 
kiőrölni, azonkívül búzából legalább 
20 százalék, de legfeljebb 25 száza
lék finom lisztet (búzadarát és nullás- 
lisztet) köteles elöiíllitani. (303.300— 

i 1911 K M. sz. rend.)
Szabályozták a cserepes-növé

nyek piaci és vásári árusítását.
\ Bánlfy Dániel báró földmivelésügyi 
miniszter rendelettel szabályozta a 

! cserepesnövények piaci és vásári 
árusítását A rendelet szerint Buda

pesten és a törvényhatósági jogú vá
rosokban a piacokon és vásárokon 
cserepesnövényt, valamint virágzó és 
virág nélküli dísznövény-palántát csak 
szakképzett kertész, szakképzett ker
tész vezetése alatt álló kertészet, 
vagy iparigazolvánnyal rendelkező 
virágkereskedő árusíthat. A rendelet 
célja az, hogy a cserepesnövények 
árusításának szabályozásával a nö
vénybetegségek elterjedését megaka
dályozzák. A rendelet 1942, január 
15-én lépett életbe.

Munkakönyv visszatartás. A mun
kás kilépésekor köteles a munkaadó 
a kilépést az iparhatóságnál bejelen
teni és a munkakönyvét a munkás
nak átadni. A munkakönyv az eset
ben sem tartható vissza, ha a mun
kaadónak a munkástól magánjogi 
követelése van. A visszatartás eseté
ben a munkaadó kártérítéssel tarto
zik, amit a bíróságok a munkás ré
szére mindig megítélnek. Magánjogi 
követelések biztosítására a munka
könyv csak az esetben tartható vissza, 
ha abba a munkás beleegyezik.

ALFA seporutorok ■ ■ -- - 
ALFA füllesztők 
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A VÁRMEGYEI GAZDASÁGI FELÜGYELŐSÉG A VEND MUNKÁSÉRT
A felügyelőség mindent elkövet, 

hogy a fent vázolt cél teljesen sike
rüljön. Ennek érdekében már az el
múlt év december elején felkereste 
Dunántúl összes vármegyéjében társ
hivatalát azzal a kéréssel, hívják fel 
a gazdaközönség figyelmét a vend 
munkások szerződtetésére. A felügye
lőséghez adják be a munkasigénylé- 
seiket. mert csak igy lehet állandóan 
tiszta képet alkotni a rendelkezésre 
álló munkás feleslegről, az elhelye
zettekről és a még elhelyezést kérők
ről. A felügyelőség a gazdaság kéré
sére megfelelő munkásgazdát jelöl ki. 
akivel a gazdaság a részleteket már 
közvetlenül tárgyalja meg és állapo
dik meg az érvényben levő munka
bérek szemelőtt tartásával a fizeten
dő bérekben.

Nagyobb csapatok leszerzödtetésé- 
nél a felügyelőség közvetlenül is se
gítségére van a gazdaságoknak. A 
szerződtetéseket megelőző tárgyalá
sok már folyamatban vannak.

2500 MUNKÁS ELHELYEZÉSE 
BIZTOSÍTOTT!

Ennek a munkának már eddig is 
szép eredménye mutatkozik. Mintegy 
2300—2500 munkás elhelyezése biz
tosítottnak mondható. Azonban ez 
még nem elég.

3000 munkásnak kell még munkát 
adnunk, hogy itthon tarthassuk 
valamennyit.

■r>

ök  várják és bíznak abban, hogy a j 
magyar munkaadók megértik kíván- I 
ságukat és nem feledkeztek meg ró- ' 
luk az elmúlt 22 óv alatt Ezt pedig 
azzal bizonyítanák be legjobban, hogy 
mindazok a nagy gazdaságok, akik \ 
még nem igényeltek vend munkást, j 
mielőbb tegyék meg es forduljanak 
ez ügyben a vármegyei m. kir. gaz- I 
dasági felügyelőséghez. Szombathely, 
ahol a legnagyobb készséggel állanak 1 
minden gazda rendelkezésére.

A vend sommások pedig azzal 
hálálják mely ezt a gondoskodást, 
hogy becsületes, tisztességes, oda
adó munkával fogják szolgálni a 
magyar nemzetépitést1

A magyar mezőgazdaság és vend 
sommás régi. jó ismerősök. Az elsz.i- 
kitottság hosszú esztendői hala Isten 
elmúltak. A magyar munkaadó gaz
da és a vend sommás örömmel fog ‘ 
ismét kezet a még szebb, boldogabb, 
gazdagabb magyar élet hajnalán, hogy 
ez a kézfogas mind örökre összetűz
ze őket a munka és a termelés me
zején egy más kölcsönös megbecsülé
sében I Ádja Isten, hogy igy legyen 1

20 millió palantn a zöldségterme
lés fokozása érdekében. A Magyar 
Élet Párt értesítője jelenti: Zöldség
termelési kivitelünk 10 millió pengő 
körül mozog, de volt importunk is 
vöröshagymából és fokhagymából. A 
zöldségtermelés évi jövedelme 50 mii- .

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

STIVÁN ERNŐ, M URASZOM BAT,
SRO GOLYÓS CSAPÁGYAK minden nagyságban raktáron. 
SRO KRUG1.K SNI LEZSÁJI vsze velikouszti.
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Telefon : 8 és 80. Sürgöny: Be n k ó ,  Muraszombat.
Postatakarékpénztári cseksz. 74009.

Vendvidék! könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó es szerkesztői mint a Vend vidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándor

MURASZOMBAT és VIDÉKÉ
Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület

H B i ö f l  P n - ío r  u t c a  1 2  m  m

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1 50 P, félévre 2 80 P, egész évre 5 P. 

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

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

Szerkeszti:
ifj. S Z Á S Z  E R NŐ

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

XXXVI. évfolyam. / 6. szám. ÁRA 12 fillér. Február 6. — Péntek.

HARTNER NÁNDOR 
képviseli a muraszombati járást 

a magyar törvényhozásban
Magyarország miniszterelnöke febr. j Érzik ezt a hozzáfordulok. Úgy be- 

5-én délelőtt beterjesztette a képvise- szélnek vele. mint hivő a gyóntato- 
lőházban azoknak a visszatért Dél- ! atyával, kiöntik a szivüket, elpana- 
\ időkről származó férfiúknak a nevét, i szólják bánatukat és megbékélt sziv-
akiket a Kormányzó Ur és a magyar 
kormány méltónak és érdemesnek 
tart arra, hogy a visszatért vidék 
érdekeit a magyar törvényhozásban 
képviseljék. A beterjesztett délvidéki 
képviselők között találjuk Muraszom
batból Hartner Nándort, akit a kor
mány bizalma azzal tüntetett ki. hogy 
a felszabadult muraszombati járást 
képviselheti a magyar parlamentben.

A megbízás méltóbb 
sebb férfiút nem érhetett, a mura- 
szombati járás jobb képviselőt nem 
kaphatott volna. Hartner Nándor élete, 
eddigi munkássága, jelleme, vérében 
izzó magyarsága, mélyen érző szive 
biztosíték erre. Hartner Nándor az az 
ember, akinek csak barátai vannak, 
ellenségei nem lehetnek, talán még 
irigyei sem, mert soha nem bánt és 
mindig, mindenkin segit.

A mi képviselőnk ember, a szú 
nemes értelmében. Érző szivü, mele
gen gondolkodó, megértő ember. 
Mindenki érzi ezt. aki

vei távoznak tőle. mert tudják, hogy 
bizhatnak tanácsában és segítségében. 
És egyikük sem téved. Hartner Nán
dor minden támogatást kérő gondját 
a saját gondjának érzi, minden szen
vedés áltul kisajtolt 
könny az ő szemében 
is ott csillog, min
den gondtól barázdált 
homlok ráncai az ő 

érdeme- ! homlokát is redőzik.
Mások szenvedése az 
ő fájdalma, mások 
boldogsága az ő 
öröme.

A  mi képviselőnk 
ízig vérig magyar 
ember, igazi magyar.
Az elszakitottság 22 
esztendejében rejtett 
tüzeket táplált saját 
olthatatlanul lángoló 
hazafiaságával, lelket 
öntött a csüggedőkbe, de fékezte a he- 

közvetienül. veseket. Sajátmagát azonban nem fel
fagy közvetve kapcsolatba kerül vele tette, ha magyar szívvel kellett magyar 
■s fokozottan érzi az. akinek a sors ügy mellett kiállni. A „Szabadság cimü

megengedte, hogy munkatársa lehet. 
Mióta ismerem, százszor és százszor 
voltam tanúja annak, hogy milyen 
érző szivü. megértő ember. Levelek 
halmaza állt néha Íróasztalán, ami
ben számára ismeretlen emberek íor-

lapja megjelenésének idejében nem 
törődött a fenyegetésekkel, nem törő
dött a büntetésekkel, nem tudta eli
jeszteni a jugoszláv állampolgárságá
tól való megfosztás veszélye, nem 
gondolt a fenyegető börtönre, nem

dúltak hozzá segítségért és nem akadt törődött a súlyos anyagi áldozatokkal 
>'g\ levél sem, amit a jrapirkosárba és addig nem tette le kezéből a lol- 
hajitott volna és nem akadt egy ké- lat. amig hatalmi szóval ki nem vér
ré« sem, amit ne igyekezett volna ! tők azt onnét. A lapot betilthatták a 
teljesíteni. Az utcán, a közhivatalok j jugoszláv hatóságok, szellemét, dacos 
folyosóján, vagy a Muraszombati Ta- magyarságát azonban nem tudták
karékpénztár elnöki szobájában — 
ahol olyan jól érzi magát — naponta 
tucatjával zaklatják soha nem látott 
emberek ügyes bajos dolgaikkal, bi
zalommal fordulnak hozzá még csa
ládi problémáikkal is. És Hartner 
Nándor meghallgat mindenkit, soha 
sem érzi zaklatásnak azt, ha mások 
a saját gondjaikkal az ő munkával 
amúgy is tulon-tul megrakott vállait 
terhelik.

kiölni szerkesztője és olvasótábora 
leikéből.

A felszabadulás mámoros napjai
ban mutatkozott azonban csak meg, 
hogy mennyire igazi magyar Hartner 
Nándor. A magyar csapatok bevonu
lása és a magyar hatóságok hálája 
óriási erkölcsi hatalmat adott a kezé
be. bosszút állhatott és büntethetett 
volna, ö  azonban megbocsátott és 
barátjává emelte azokat az elenségeit.

akik azelőtt mellőzték, ahol csak te
hették, akik bántották magyarsága 
miatt, amikor csak tudták, ha most 
jelét adtéik annak, hogy magyarokká 
akarnak válni! Szószólója lett irigyel
nek és áldozatokat hozott ellenségei 
megmentésére, mert nem akart elve
szíteni senkii sem. aki a magyar ér
dekeknek esetleg még munkása lehet.

Jövőbe látó politi
kus a mi képviselőnk. 
Bizonyság erre Mura
szombatnak az ő pol
gármestersége alatt 
megindult rohamos 
fejlődése, bizonyság 
erre az országraszóló 
muravidéki felszaba
dulási emlékünnepély 
amivel nem csak a 
vidék népe szivében 
érzeti boldogságot jut
tatta kifejezésre, ha
nem ráterelte az or
szág figyelmét a dél
nyugati végeken meg
húzódó kicsiny Mura

vidékre is, bizonyság erre az a 
buzgalom, amivel minden olyan tár
sadalmi megmozdulást támogat, a- 
mellvel a vidékünk az anyaország 
lakossága előtt érdemeket szerezhet.

A köz érdekében kifejtett önzetlen 
munkát tekinti hivatásának a mi kép
viselőnk. Évtizedek óta dolgozik ki
fogyhatatlan energiája és minden ere
je megfeszítésével ennek u vidéknek 
az érdekében, anélkül, hogy ezért 
ellenszolgáltatást, hálát, vagy jutalmat 
várna. A jól végzett munka adja meg 
számára a munka jutalmát. Nem vár 
elismerési és nem szereti, ha meg
emlékeznek érdemeiről.

Mini a „Muraszombat és Vidéke" 
főszerkesztője, az újság minden szá
mát átnézi, mielőtt azt kinyomtatnánk.

' Ha mások érdemeiről szólok, azt so
hasem kifogásolja, de ha az ő érde
meiről kísérlem meg a megemléke
zést, mindig tiltakozik és mindig ki- 
hagyatja velem az ő érdemeiről irt 
sorokat. De bántani nem enged sen
kit. Előfordul néha, hogy úgy érzem, 
egyesek rászolgáltak a mellőzésre.

vagy kegyetlen bírálatot érdemelnek, 
Hartner Nándor kifogyhatatlan türel
mével és jóindulatával azonban min
dig közbelép és mindig csak a jót 
hagyja benn az újságban.

Csak sajátmagáról semmit, csak a 
saját érdemeiről semmit I Ezeket a 
sorokat is csak úgy tudom belelopni, 
hogy tudtán kívül 8 oldalra bővítet
tem ki a „Muraszombat és Vidéke" 
mai számát. Tudom, hogy főszerkesz
tőm nem örül ennek, talán meg is 
szid a róla irt sorokért, de úgy érez
tem, olvasóink iránti kötelességem 
egyszer hangot adni annak a végte
len megbecsülésnek és végtelen sze
retetnek, amit Hartner Nándor iránt 
annyian és olyan mélyen érzünk.

Életrajzát is összeállítottuk képvise
lőnknek Péterka Rezsővel — Hartner 
Nándor erről sem tud. íme ez az 
életrajz, ami önmagáért beszél; ami
nél szebben nem méltathatná senki 
Hartner Nándor érdemeit, aki valaha 
is tollal a kezében szolgálta a nem
zete érdekeit:

Hartner Nándor 1894 április 16-án 
született Budapesten. Édesapja tüzér
őrnagy, mostohaatyja Hartner Géza 
országgyűlési képviselő volt. Elemi 
iskoláit Muraszombatban végezte, kö
zépiskoláit Pozsonyban és Győrben. 
1913-ban bevonult a császári és 
királyi hadseregbe önkéntes évének 
leszolgálására. 1914 augusztus 8-án 
került a frontra. Huszonnégy hónapot 
töltött a harctéren és vitéz tetteivel a 
nagyezüst vitézségi érmet is elnyerte 
többek között. 1916-ban átkerült a 
honvéd tüzérséghez. 1917 november 
1-én tartalékos tüzérföhadnagy lett.

I 1918-ban megnősült. Az összeomlás 
után hazajött Muraszombatba. Itt 
eleinte atyja vállalatainak vezetésében 
vett részt, később saját vállalatait és 
földbirtokát vezette.

1923, 1924 és 1925-ben „Szabad
ság" címmel magyar újságot szer
kesztett. Az újság hasábjain törhetet
len hittel szolgálta a vjdók magyar
ságának érdekeit és ébresztette lel a 
magyar érzést ott is. ahol az csak 
hamu alatt szunnyadt. Rengeteg kel
lemetlenség érte leplezetlen magyar


