
Muraszombat és Vidéke 1942. januir 30.
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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.
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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- .
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TRIERJE ZA  PUCANYE ZRNYA sze zdaj dobijo !
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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
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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
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érzelmei miatt, nagy anyagi áldoza
tokkal tudta csak fenntartani újságját, 
noha hamarosan kétezren fizettek 
arra elő. Merész cikkei miatt azon- j 
bán úgyszólván hetente fizethette a  ̂
tízezer dináros büntetéseket, a lapot 
is úgyszólván minden héten más 
nyomdában kellett előállítania a ju
goszláv hatóságok akadékoskodásai 
miatt. Ennek ellenére kitartott, nem 
ijedt meg a börtöntől, amivel sokszor 
megfenyegették, nem ijedt meg állam- 
polgársága elvesztésének rémétől és 
az ezzel együtt járó anyagi bukástól. : 
1925-ben azonban kicsavarták kezéből 
a tollat: a jugoszláv hatóságok meg
tiltották a „Szabadság" további meg
jelenését.

Hartner Nándor nem veszítette e l ; 
hitét és törhetetlen munkakedve uj | 
feladutok elvégzésére serkentette. 
Szükebb hazája, a Muravidék szol- í 
gálatába állította izzó energiától fűtött 
hatalmas tehetségét. Muraszombat 
lakossága felismerte benne az elhi
vatott vezetőt és 1933-ban hatalmas 
lelkesedéssel választotta polgármeste
révé. Ez az év határkő Muraszombat 
életében, mert 1933-ban kezdődött 
meg az a nagyarányú fejlődés, ami 
a jelentéktelen járási székhelyet pezs 
gö életű városkává varázsolta.

Hartner Nándor zseniális gondola
taival egymásután szerzett meg min
dent Muraszombat számára, ami a 
jövőt, ami a fejlődést, ami a boldog 
mát szolgálta. Érdemeit még a szlo
vén hatóságoknak is el kellett ismer
ni, noha nagyon jól tudták, hogy , 
Hartner Nándor soha sem lesz az ö 
emberük, mert a lelkében izzó ma
gyarság lángja kiolthatatlan. Az elis
merést azonban mégis meg kellett 
adniok. mert a polgármester tevékeny
ségéről még a rideg számok és di
cséretet mondottak: Hartner Nándor 
polgármesterkedése alatt Muraszom
bat vagyona 2 millió dinárról 12 mil
lió dinárra emelkedett.

Polgármesterkedése első évében 
megszerezte a város számára a 100 
holdas Szápáry-féle Fácános nevű er
dőt. aminek kis részét kellett csak 
később értékesíteni, hogy a teljes vé
telár megtérüljön. 1935-ben egyéni ál
dozatkészsége és az általa megszer
vezett gyűjtés eredményeképen gyö
nyörű strandfürdőt létesített Muraszom
batban. Ugyanebben az évben meg
vette a város számára a jugoszláviai 
bankok szövetségétől a gráf Szápáry 
féle kastélyt a hozzátartozó parkkal 
együtt 2.150.000 dinárért. A megvásá
rolt várban számos közhivatal kapott 
helyet, a park egy részét pedig ki
parcellázták. hogy ezzel Muraszom
bat normális térbeli fejlődését lehető
vé tegyék. A parcellázás l.bOO.tXX) 
dinárt jövedelmezett. 826 ezer dinár
ért pedig eladta a régi községházát, 
igy a hatalmas Szápáry vár és a kö
rülötte elterülő park ingyen jutott a 
város birtokába.

Hartner Nándor tervei tették lehe
tővé a kétemeletes munkásotthon 
építését. Ennek céljaira részben ka
matmentes. részben rendkívül kicsi 
kamatú kölcsönöket vett fel a község 
szociális célú jugoszláviai alapokból, 
úgy hogy 20 év alatt az otthon egyes 
helyiségeinek bére teljesen kifizeti az 
előállítási költségeket és a község 
értékes épülettel gazdagodik.

Rendkívüli érdemeket szerzett Hart
ner Nándor több birtoktömb megvá
sárlásával és parcellázásával, a köz
ség csatornázásával és városrende- 

A Mura stadion egész Dunán

túlon megcsodált szépségével első
sorban az ő áldozatkészsége miatt 
épülhetett meg.

De nem csak szükebb hazája. Mu
raszombat, hanem az egész Muravi
dék érdekei felett őrködött Hartner 
Nándor. Mint utbizottsági elnök min
dig kiharcolta azt, hogy a hatóságok 
jó karban tartsák a vidék útjait, az 
autóbuszjáratok kibővítésével pedig 
közelebb hozta egymáshoz a várost 
és a környező falvakat. Munkaalkal
makat teremtett a munkásoknak itt
hon és részt vett abban az akcióban, 
amelynek a következtében a vend 
munkások Németországban és Fran
ciaországban kereshették meg nyáron 
kenyerüket.

Önfeláldozó munkával, munkatár
sainak példát és hitet adva dolgozott 
nehéz éveken át és munkájával első
sorban járult hozzá a muravidéki jólét 
és muraszombati fejlődés megterem
téséhez. Szlovén hatóságokkal kellett 
tárgyalnia, szlovén hatóságoktól kel
lett kérnie — sohasem magának 
mégis meg tudott maradni magyarnak, 
leplezetlenül magyarnak.

A muravidéki magyarság szellemi 
vezetője volt Hartner Nándor az el- 
szakitottság idején és az maradt a 
felszabadulás óta is. A szó valódi 
értelmében sokszor éjszakát nappallá 
léve dolgozott, nem egyszer találták 
már a korareggeli órák fáradhatatlan 
és önzetlen munkában. Megszervezte 
néhány nap alatt a Veridvidéki Ma
gyar Közművelődési Egyesületei, a 
Vöröskereszt Egyesületet, politikai he
tilapot indított a magyar ujjáteremtés 
szolgálatában. Egészen máig vezette 
a község ügyeit, az összes hatóságo
kat a vidék és az ittlakok nagyszerű 
ismerésére támaszkodó tanácsaival 
támogatta. Az ősz folyamán megszer
vezte az egész járásban a Magyar 
Élet Pártot, minden közéleti és kul
turális megmozdulásban nem csak 
vezetőszerepet, hanem a munka orosz
lánrészét is vállalta. FA akik ismerik 
Hartner Nándort, tudják, hogy a mun
kál vállalta szívesebben.

Ennek ellenére egyik kitüntető tiszt
séget a másik után kényszeritette rá 
a vidék szeretete és a magyar kor
mánykörök megbecsülése. Hartner 
Nándor jelenleg a Vendvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület elnöke, a 
vármegyei törvényhatóság tagja, a 
katolikus egyház világi elnöke, a já 
rás vitézi hadnagya, a Magyar Élet 
Párt körvezdtője, a Muraszombati 
Levente Egyesület elnöke, a Mura- 
szombati Kaszinó Egyesület társel
nöke, u Mura Sport Egylet díszei nő
ké. a Muraszombati Polgári Kor el
nöke. a Muraszombat és Vidéke fö- 

i szerkesztője, a Felsődunántuli Mező- 
gazdasági Kamara igazgatósági tagja 

! és számos más társadalmi és köz
életi tisztség viselője. Most pedig el
nyerte az érdemeihez legméltóbb ki
tüntetést. tagja lett annak az arány
lag kicsi testületnek, amely a törvé
nyek hozásával az egész sorsát van 
hivatva irányítani.

Hartner Nándor nem kereste ezt a 
kitüntetést, nem kívánta érdemei ju
talmául. nem kívánta elégtétel gya
nánt az elmúlt évek nehézségeiért 
Mert hiszen mit ad neki az ország
gyűlési képviselőség? Munkát, fáradt 
ságot, gondot, kiadásokat. A mi kép
viselőnk nemes közéleti gondolkozás
módja nem engedi meg. hogy a sa
ját maga számára szerezzen előnyö
ket a kezébe adott hatalomból, az ő 
lelke és szervezete másokért, néha 
talán érdemtelenekért fog elhaszná
lódni további munkás élete folyamán.

Hartner Nándor nem választás ut
ján került a magyar parlamentbe, 
pedig ennek a népnek a szeretete 
őt küldte volna követül akkor is. ha 
választásra kerül a Muravidéken a

sor. Hartner Nándort a nemzetet kép
viselő kormány bizalma helyezte 
magas közéleti tisztségébe, ami száz
szorta értékesebb a néha anyagi elő
nyökön, néha tömeghangulaton meg
forduló választásnál. Kitüntetése pe
dig nem csak neki szól, hanem szól 
mindazoknak, akik 22 éven át együtt 
dolgoztak, együtt szenvedtek, együtt 
örültek és a feltámadásban együtt 
hittek v e le ! Hartner Nándor szemé
lye gondolattá jegecesedett a Mura
vidéken és ez a gondolat diadalmas
kodott ma.

A mi képviselőnk százszázalékig a 
mienk. Vére köti Muraszombathoz, 
elszakíthatatlan láncok kovácsolják 
ehhez a vidékhez. Megérti a legegy
szerűbb vend gazda gondolatait, de 
keresztül lát a íondorlatoskodókon is. 
Tudjuk mindannyian, hogy kifogyha
tatlan erejét és színes tehetségét a 
jövőben még jobban a vidék fejlesz
tésibe és lakói érdekeinek szolgalá-

sára fordítja, mint eddig, mert a tet
teiben már százszor megnyilatkozó 
hivatástudat kötelezi erre.

Nem vár érte köszönetét, nem vár 
érte hálát. A munka jutalmát a mun
ka sikerében keresi, a boldogságot 
mások örömében találja meg, fájdal
mat mások szenvedései miatt érez. 
Harmonikus, szép magánéletével, 
közvetlen modorával, jó kedélyével 
mégis megmarad egyszerű embernek, 
akihez a mindennapi ember is biza
lommal mer fordulni.

Hartner Nándor szeretetét viszonoz
za szeretettel a járás népe. Ne ne
hezítse meg senki magatartásával 

! hivatása betöltését, fogadja meg min- 
| denki tanácsait, támogassa terveit, 

hogy könnyebben segíthesse a vidé- 
i két. Meneteljen egy emberként Hart

ner Nándor országgyűlési képviselő 
mögött a Muravidék népe és akkor 

í el fog érni a boldog magyar élethez!
ifj. SZÁSZ FRNÖ

Melegen ünnepelte Hartner Nándort 
csütörtökön este Muraszombat

Csütörtökön délben a rádió híradá
sának nyomán percek alatt elterjedt 
a Ilire Muraszombatban, hogy Bár 
dossy miniszterelnök beterjesztette a 
képviselőházban a Délvidékről be
hív, ando képviselők névsorát és a 
névsorban a muraszombati járásból 
Hartner Nándor neve szerepel. Már 
a deli órákban számtalanon keresték 
fel szerenesekivánataikkal a képvi
selőt, sok távirat érkezett lakására, 
este fél !) órakor pedig fáklyás me
netben. elen a tüzoltózenekarral vonult 
fel villája elé barátainak és tisztelői
nek nagy tábora, hogy jókívánságai
kat kifejezzék.

Olajos József dr. főszolgabíró a já
rás népe. Möroez Imre főjegyző a 
község, vitéz Peterke János a tűz

harcosok. Benko József a tűzoltók, 
Küh ir Ferenc a kereskedők. Szűkíts 
István az iparosok és Lipics József a 
sportolók nevében kívántak meleg 
szavakkal szerencsét az országgyűlé
si képviselőnek és kérték, hogy tá
mogassa továbbra is az eddigi szere
tette) a vidéket.

Hartner Nándor meghatott hangon 
mondott köszönetét a meleg ünnep
lésért és Ígéretet tett. hogy a jövőben 
is a munkát, elsősorban a köz érde
kében kifejtett munkát tekinti hiva
tásának.

Az összegyűlt nagy tömeg hossza
san éljenezte a beszédek során Hart
ner Nándort.

V csetrteh vecsér je cejla Szabóra z nepopijszmm veszéljom 
pozdrbulala Hartner Nbndora, bab szoojega orszacsboga hüueta

V csetrtek je na gyülejsi nase or- 
szacske hizse Bárdossy László mi- 
niszterszki predszednik porársao. ka 
sze z oszlobodjenoga i nazájprikap- 
csenoga cejloga jüzsnoga krája v 
parlament naj vöimenüje 26 követen- 
i ka je med nyimi tudi za nas járás 
vöimenüvani goszpoud H a r t n e r 
Nándor.

le  glász. steroga je radio ob pou 
ednoj vöri dojdao. sze je kak blijszk 
razneszao po eejloj okroglini. Vno- 
zsina prijátelov i znaneov ga je z 
graferami. piszmami i po telefoni isz- 
kalo gori z vszej krájov. ka nyerni 
naj \ oszkázse szvojo radoszt i veszr-lje.

\ ccsčr szo pa v s za društva i va- 
rasanci z muzsikov i goreesimi fak- 
Ivami sli pred nyegov lakás, gde szo 
ga navdušeno pozdrávlali. V imeni 
jarasa ga je pozdrava dr. Olajos Jó
zsef föszolgabirov, v iméni frontni bo
jevnikov vitez /’itérke János, v iméni 
városa Möroez Imre. v iméni tüzoltov 
Benkó József, v iméni baotosov Ku
har Ferenc, v iméni mestrov Szűkíts 
István, v imeni Mura SE Lipics József 
i esőse vnozsinn drugi naprejhodéesi 
szo gratulejrali našemi nouvomi kö
veti. ki sze je vszem z lejpimi pre
branimi rersámi zahválo i oblübo z 
Boga pomocsjov oumorno delo za 
cejlo našo domovino.

*
I lartner Nándor sze je v Budapesti 

naroudo 1894. áprilisa 16-ga. Nyegov 
ocsa je bio artilerijszki major, öcsin 
pa dugolejtni követ etoga járasa Hart
ner Géza. Lüdszko soulo je v Szo- 
boti, szrednye sóié pa v Pozsonyi i 
Győri szkoncsao. V közösko vojszko

szo ga kak önkéntesa 1913. leta pouz- 
vali notri. Po szkoncsanoj oficerszkoj 
souli je zse 1914 augusztusa 8-ga na 
front prisao. Leta 1917. leta je honvéd- 
szki artilerijszki főhadnagy grátao.

Po szkoncsanoj bojni je nazáj pri
sao v Szoboto. Leta 1923, 1921 i 
1925 je vödno i pijszao vogrszke no- 
vine „Szabadság". Zavolo osztroga 
piszanya tej novin, v steri je szvoje 
vogrszko ogvüsanye tak batrivnoglá- 
szo. szo ga dosztakrát strofali, celou 
pörgarsztvo szo nyerni scseli odvzéti. 
naszlcdny e pa prepovedali vödávanye 
tej novin.

Leta 1933 szo ga za polgármestra 
odébrali, stero pozványe do etigamao 
z oumornov lübéznosztjov i z viszi- 
kov znánosztjov popolnoma k senki 
szpunyáva. Za csasza nyegovoga 
voditelsztva, v najvéksem krizisi. je 
ele váras náglo sou naprej. Nvegovo 
prakticsno i zvünrédno pametno vör- 
tivanye je pripoznala tüdi jugoszláv- 
szka oblaszt. csirávno ga je za od- 
loucsnoga dühovnoga voditela vogr- 
sesine mejla. I ou sze tüdi vidi sz 
toga. ár je váras. gda ga je on vzéo 
v rouke. meo v vrednoszti szamo 2 
miliona dinárov, on je pa v krátki 
pár lejtuj na 12 milionov dinárov pri- 
vörtivao.

Od gorioszlobodjenyá je noucs i 
dén szamo za ete národ trpo i delao 
v krili našega vogrszkoga országa. 
Vezdaj je járaski viteški hadnagy, 
voditeo MÉP-a (párt vogrszkoga zsit- 
ka). kotriga vármegyővszkoga törvény- 
hatósága, voditeo VMKE, glávni vred- 
nik Muraszombat és Vidéke, pred
szednik Pörgarszkoga krouzsa itd.
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KÉtHalacsos mupavidéttieli I
Kemény itélkesés hangzott el Hart-! 

ner Nándor ajkáról a Muraszombati 
Kaszinó Egyesület alakuló közgyűlé
sén. Azokról a muravidékiekről szó
lott az ítélet, akik kétkulacsos politi- ! 
kai magatartással akarják „minden ! 
eshetőségre" biztosítani alantas szem
pontok által meghatározott érdekeiket, j 

\i n lehet ennek a kaszinónak olyan 
félti a tagja — mondotta Hartner 
Nándor — aki kétkulacsos politikát 
föl, tat, aki hatalmi változásokkal kap
csolatban szőtt beteges gondolatai j 
alapján be akarja passzív magatartá- i 
„óval biztosítani magát Ininden eshe
tő. ,-,>gel szemben".

/  el körnek, kiválasztott közéleti 
o- jáisadalmi vezetőknek szánta a ; 
y’/i m k ezeket a szavakat, de minden | 
j( érzésű muravidéki lelkében régóta | 
f( eongó gondolatoknak adott velük j

A muraszombati kaszinó tehát csak j 
ae ■ ■ ! a férfiakat fogadja be

«  magyar hasát szolgálta 
a megalakult muraszombati kaszinó

10-én este megnyitó összejövetellel megkezdődik 
M u r a s z o m b a t b a n  a k a s z i n ó  é l e t e

szolgabiróról és értékesKedden délután 5 órakor a Korona 
szálló földszinti termében tartotta ala
kuló közgyűlését a Muraszombati Ka
szinó Egyesület. A Hiszekegy elimád- 
kozása után Hartner Nándor földbir-

tarsadalmi

a következő: elnök: dr. Olajos, 
társelnök: Hartner Nándor, titkár: 
Lippai Vilmos, pénztárnok: Lipics
József, h. pénztárnok : Adanics József, 
könyvtárnok: dr. Csucsy István, h. 
könytárnok : Bodlaky Ákos. háznagy:
dr. Derzsenyi Tibor, ügyész: dr. Sza- 
konyi Zoltán, választmány: Andersch
József, dr. Bánki Ferenc,' dr. Bölcsmunkásságáról, dr Czifrák Jánosról, ■ Gyu|a; Horváth Góza> dr. Jávorszky 

a kaszinó utolso elnokerol es nagy- ^  dr Lpphczky lstván> dr. Pin.
bátyjáról, Horváth Pálról, aki a mu 
raszombati járás sokat szenvedett

rkos, a Vendvidéki Magyar Közmű- utolsó főbirója volt a megszállás előtt.
tér Miklós, Khosúczy Rezső, Rostás 

, I  Pél, dr. Törnár Ede, dr. Valent Gusz- 
táv, dr. Vucsák István. Póttagok: Sif-velodesi Egyesület elnöke nyitotta Ezután a kaszinó célkitűzéséiről 1Jt_ ,___ j ,  t a _____  m ;Ua„

:kik száz százalékig a magyar 
alapjain

1 dni mi erő ií.
erejeelének erkölcsi A most mi
A k.étkulacsosakat. az i jva j kul«) kaszi no
;at. a habozókat. a kon tört a- első és le 1 ■
az c■rdekembereket. a számit- a társada:Imi
a kwuszkoöókat nem veszi za .sí'Olgáiletté

yesület. \ugy 1t a mrpis kit a kX:ü
in ügyeskedik maguk- • í tekin ii a ka

. T után hamni').srin e.! vn- sorai Jti.l t tin
át e kel. ■ ialkozésrei \i
g 0 . jól. Ez.! köve!. •ii u haza, meg van a k

Mind-

meg az alakuló közgyűlést.
Hálás szívvel fohászkodott a Min

denhatóhoz. aki megengedte érni, 
hogy 22 évi keserű böjt után ismét 
magyar társadalmi életet élhet Mura
szombat, majd meleg szavakkal üd
vözölte a megjelenteket Megemléke
zett orról, hogy Muraszombatban nem 
először alakul kaszinó, mert hiszen 
az 1878-tól kezdve az elszakitás ide
jéig működött és segített a haza szol
gálatába állítani a Muravidék lársa-

> egyesületnek is az az 
mtosabb hivatása, hogy 

étet keretein belül a ha
lban egyesítsen minden- 
munkára. Ezt a feladatot 
íszinö. amikor tagjainak 
idenkinck helyet ad fog
ató tekintet nélkül, akinek 
eeilő erkölcsi alapja és úri 
unok ismer Muraszombat.

beszélt, ő  is hangoztatta, hogy
a kaszinó tagjainak megválo- 
gafasánal azt nézik, hogy az 
illető tisztességes, úri gondol
kozása ember legyen és nem 
törődnek foglalkozásával.

Kitért arra. hogy az alakuló közgyü

tár Imre, dr. Tárczy Miklós, kulturá
lis és vigalmi bizottság: udvardi La
kos János, Mórocz Imre, Nemecz 
Lajos, Péterka Rezső, ifj. Szász Ernő.
Számvizsgálók : Sáray Kálmán és Ujj 
Károly.

A tisztikar megválasztása után rá
tértek a tagsági dijak nagyságának

•' óiml .e!en ősege melle ti is Uh "h Ki zár azonban mindenkit, aki j
han M i n m l : . il' Kaszi- ne,r áll százHzazalékig a ma-.

; • üld, A kaszinó k. ;én;é . o- gyúr haza szeretedének erköl- j
z ■ nem keaülhetes s* :a o!;,an esi alapján. Nem lehet ennek
\ esztes •<>. e.i-u l\ in j.. iu'sziróm tk olyan férfi a,|

■ -Ut a p .Ülikni latolgató .oL Ezért tagja, aki kétkulacsos poiitikátí!
-  e, Mu id . ; ivel-r.ü foiy tat. aki hatalmi változó- {

-.imának t"»ss/ / ‘fogás jr; i \. ■ n sok /,r:l kapcsolatban szőtt be-
kcé-í, hogy Halt.".er NYi: idor szn- tagos gondolatai alapján be t
na!, szelleme az egész •■idék eie- akarja passzi- m agatartásával |
< fi «'*i \ en\ t sí ljön a bole ogabb jo  biztosítani magái minden es- j

íisziullabl •éiiőkór és či pezsgő heti • segge! szemben.
ar ék-t érd kében 1 !\ eg vagyunk valam ennyien 1
,«*rje meg ar ! rugdalom gyö zödvt . hogy í-z a vidék, j

. Ikulat sósakat és ívs.st ki ö kel ám’ nt magyar volt ezer évig, :
' ő!. Talély i meg azo kd. okik mníO ar is marad az elkövet-1
u mngyarn tk n«‘\ezik magú:.a . kéz ő uj évezredekre. Erre pe-1

, .,zen ma e/. az erdei; :k. ha dig szolgáljon biztosítékul az. j
*i vagN t .rsadnlmi riegny i!; •! - hog ennek a vidéknek min- j

ul ra kerü a sor. na-; , m< g-fnn- den magyar és m agyar érz.el- j
v..í es ke ' .urkoiga- mii lakosa élete árán is meg

s; I !o ; ülnek minden oí\t kiu'len- véé címezi a m agyar hazához
• •agv tűét ami! ecso >íi ne tocl- Vi;l j tartozás jo g á t !

T iuésia í: ng\ arazi :. 1 iurti.e , Nándor nagyhatású és  su- 1,-Kd. * m.!-:;. ir <r g ■ - Kos v.- i után éltté-:t o kaszinó :
ai/ k-iku társad. Finn munkájának a vázolás ia,.•>:n f majd az •-Inökc álasztásra tett indit-<T ‘Ms .. : \ vám  1. h '. asolfa, hogy azt a férfiút

■ r .Kigyar m1C*' 11 •1 • • .ii' *>, ,K válasszá meg a Muraszombati Ka-
' l v; »*v*k Hint •t'.:i! m -• szino Lg , esjilet elnökének, aki a leg-

'■ ‘,n; mMl ” ni ’ v/;r •• ö r- több fel osségcl és legtöbb munkát. :- • n-ijtik np.lv hordja \álain a járás érdekében:

lesre meghívottak névsorát sietve megbeszélésére. Ezzel kapcsolatban
állították össze, igy lehetnek tévédé- bojelentette az elnök, hogy 
sek és kimaradhatott olyan ember a 
meghívottak közül, akiié szükség van 
a kaszinó tagjai sorában. Ezért kért 
mindenkit, hogy esetleges kimaradása 
esetén ne sértődjék meg, ez csak a 
gyors névsorösszeállitásból adódó 
formai hiba lehel.

A megválasztásra ajánlandó tiszti
kar névsorát is gyorsan kellett össze
állítani, hogy az egyesület minél ha
marabb megalakulhasson, tehát kérte 

! n kaszinó tagjait, hogy itt se érezze 
! mellőzve senki magát. Egyébként is 
1 javasolta, hogy a tisztikart csak egy 
évre válasszák meg, így egy év múl
va tisztséget kaphatnak azok, akiket 
úgy ismernek meg a kaszinó tagjai, 
hogy szívesen dolgoznak az egyesü' 
let érdekében.
A MEGVÁLASZTOTT TISZTIKAR

Ezután előterjesztette az elnök a 
tisztikar névsorát, amelyet a  közgyű
lés egyhangúan elfogadott. A tisztikar

a termet, amiben az alakuló 
közgyűlés is összeült, özv. Dob- 
ray Jánosné egyelőre ingyért 
bocsújtja a kaszinó rendelke
zésére, sőt a fűtést és világí
tást is ingyen adja.

Hartner Nándor bejelentette, hogy 
a kaszinónak már vannak bútorda
rabjai, amelyek közül néhányat még 
a régi kaszinótól „örökölt", néhányat 
pedig közvetlenül a felszabadulás után 
vásároltak. A könyvtár létesítésével 
kapcsolatban azt indítványozta Hart
ner Nándor, hogy minden kaszinó 
tag ajándékozzon az egyesületnek há
rom könyvet az alap megteremtésére.

Végül elhatározták, hogy a kaszinó
megnyitó összejövetelt február 10-én 
este 9 órakor tartják meg. Az össze
jövetelen hölgyvendégeket is szíve
sen látnak.

Elnevezték a muraszombati járás
körorvosait

A pártosfalvai. felsölendvai és muraszombati körorvosok még nem 
tudták elfoglalni állasukat

A belügyminiszter az elmúlt hét 
folyamán kinevezte a muraszombati 
járás körorvosait. A  kinevezett kör- 
o iv osok : Muraszombat: dr. Ijehményi 
Dezső István volt kaposvári kórházi 
alorvos, Muraszombat vidéke: dr. Vu
csák István. Telsőlendva: dr. Kiss 
János körorvos, Vashidegkut: dr. Ba
rabás ('időn v. szegedi magánorvos,

Pártosfalva: dr. Blam Lojos volt sü- 
kösdi magánorvos, Tótkeresztur: dr. 
Rituper Alajos.

Az anyaországból kinevezett kör
orvosok közül dr. Barabás Ödön el
foglalta állását, dr. Blum Lajos beteg, 
dr. Lemhényi Dezső István és dr. 
Kiss János pedig az orosz fronton 
teljesítenek katonai szolgálatot.

slmúrlelk
. i n :i i .. i .(

i mér -’ i lurt- 
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Olajos József dr főszolgabírót.
Á közgyűlés lelki s felkiáltással 

helyeselt Hartner Nándornak, aki
meleg szavakkal üdvözölte a meg-

Lángokban áll Szingapúr
Tokióból jelentik: Szingapúr lobbi 

pontja lángokban áll — jelentette ked- i 
den délelőtt egy japán lap. Japán j 

la.szto'e elnököt. I hangoztatta, hogy | felderítő repülők megállapították, hogy 
iet. amcíyei a lelkes válasz- J0h0re Baruht Szingapúrral összekötő 

hiduton egyre súlyosabb rombolások 
látszanak. Az ellenség több helyen 
robbantott. Így az eredetileg 20 méter 
szelvényréseket 40 méterre szélesitet-

! • aobb

kisüstőn főtt p á l i n k á t

U T U G E L  K Á ^ O l Y - n t í
SZOMBATHELY

Faludi Ferenc utca 30.

tás megmulatott, nem csak a járás 
főszolgabírójának, hanem az ember
nek, a muravidékiek közül származó 
és teljes szívvel közéjük tartozó ern- 

i bernek szol. .
; Olajos Jo/.se; dr meghatódott han- • ték Szingapúr hadi kiköiőjében már
gon mondott köszönetét az őt ért 
megtiszteltetésért és Ígérte, hogy ere
jéhez és tehetségéhez mérten

mindig szem előtt fogja tarta
ni n kaszinó érdekeit. Ébren 
fog őrködni a fölött, hogy a 
kasz'nó ugyanazt az alkotó 
szerepet töltse be Muraszom
bat társadalmi életében, mint 
amit azelőtt betöltött.

FJzután megemlékezett a kaszinó első 
elnökéről Pósfag Pongrác volt fő-

egyellen hadihajót sem látni. Szinga
púrtól délre azonban egy 20—25 ha
di és szállitóhajóból álló rajt vontak
össze.

Tokióból jelentik: A Döméi iroda 
jelenti Johore Baruhbol: A japán légi 
erő hétfőn éjjel rendkívül hevesen 
támadla Szingapúrt. Johore Bandi
ból jól meg lehetett figyelni a légvé
delmi ágyuk heves elháritó tüzelését, 
valamint a lecsapódó japán bombák

okozta tűzvészt. Mialatt a japán légi 
erő szakadatlanul támadja Szingapúrt, 
a japán csapatok gyors előnyomulá
suk megkezdése óta első ízben meg
pihennek.

Tokióból jelentik: Hotta alezredes, 
a hadsereg főhadiszállás sajtótájékoz
tatójának vezetője kijelentette, hogy 

a japán hadsereg Szingapúr el
len eddig még ismeretlen, ellen
állhatatlan hadászati módszerrel 
fog támadni.

Holta szerint Szingapúr szigetén 14.000 
angol katona van. Bataan-félszigeten, 
tekintettel az amerikaiak által kitü
nően kiépített és természettől is vé
dett állásokra, a japán csapatok ■ 
lassan jutnak előbbre, de a vé 
győzelem közel van — mondta a 
tótájékoztató.
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Mhraértésok atkerülése
céliéból jól megjegyzendő, hogy a jászkarajenői csodaforrások háromféle 
gyógyvízzel ajándékozzák meg a szenvedő embenseget: 1. A Mira glau- 
b«aós gyógyvíz, az epe. máj. gyomor, cukorbajok, tulhizns kuravize. 2.) A 
Mim keserüviz. a székrekedés gyors, biztos hatású és nem kellemetlen izü 
gyógyszere. 3.) A Baby gyermekkeserüviz a gyermekek aggok, testileg le
romlottak kíméletes székrendezóje. Orvosi tanács és ellenőrzés szükséges. 
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és jobb fűszer kereskedések ben.

Zugban akart márkát értékesíteni 
néhány muravidéki kereskedő

• agy tzélhámoi 5.000 márkáiukkal 
megszökött, riadátul bűnügyi eljárás 
Indult ellenük. . .

Ouszvetni gues Udvardi Lakos Jánosa,
direktora trgouvszke soule pri grobaj, gde pocsivajo zemelszki osztanki 
nasi batrivni junákov, steri szó szpadnoli v szobocskoj bojni 1919 jan. 3.

V zacsétki szvojega guesa sze je tüdi z drügi junákov szobocske boj- 
szpoumeno na szvetszko bojno i na ne, ki éti májo vekivecsen szén. kakti: 
tiszte zsalosztnf csasze, steri szó Küzma Ferenc, M écsek Ferenc i 
prišli po tisztom na nas ország i je Deulsch Jenő, nadale Szedonya Fe- 
etak pravo: renc, ki na ouzdalecs bodoucsem  va*

— Gizdávi je lejko ete veren ná- | necskom brütivi pocsiva, kama nase 
rod na szobocsko bitko, gda je z 1 tiho zdühávanye i pietétne miszil tü- 
odürnosztjov prouti Trianoni sztano. di odhájajo.

Muravidéki szereplői vannak annak 
a nagyarányú csalási és valutaügynek, 
amelyben nemrégiben kezdett nyo
mozást a szombathelyi rendőrség. 
Több muravidéki kereskedő és föld- 
mives a Nemzeti Bank megkerülésé
vel „zugban" akarta értékesíteni 
márkáit. Megbízták K e r c s m ár Al
bert muracsányi szatócsot, érdeklődjék, 
hogyan és kínéi lehetne a birtokuk
ban lévő márkákat jó áron tovább 
adni. Kercsmár Nagykanizsára uta
zott és leikereste S e b ő k  Antal ottani 
férfiruhakereskedőt és érdeklődött ná
la, hogy tud e valakit, aki vesz zug
ban márkát. Sebők megígérte, hogy 
majd érdeklődik.

Pár nap múlva beállított Sebők üz
letébe három Csáktornyái ember va
lami S c h w a r t z nevű zsidó kereske
dő vezetésével. Schwartz kísérői kö
zül az egyik Kovács Sándornak ne
vezte magát és érdeklődött márkák 
után. Sebők említette Kercsmárt. erre 
Kovács Sándor meghagyta távozásuk 
előtt a címét — S z o m b a t h e l y e n .  
Mint mondotta, üzleti ügyben Szom
bathelyre kell utaznia és ott értesít
sék. ha Kercsmár megérkezik a pénz
zel, hogy az üzletet lebonyolítsák.

Sebők nyomban értesítette is Keres’ 
márt Muracsányban és meghívta őt 
Nagykanizsára. Ugyancsak Nagyka
nizsára hívta Kovács Sándort is ja
nuár 20-ára, a Kercsmár számára is 
kitűzött időre. Kercsmár eyg másik 
muravidéki kereskedő kíséretében 
meg is jelent Nagykanizsán és

magával hozta megbízói 4994
márkáját.

Kovács Sándor azonban nem jelent
kezett.

Sebők erre telefonon próbálkozott 
Kováccsal összeköttetést teremteni, 
ami sikerült is. Kovács halaszthatat
lan sok dolgára hivatkozva azt az 
ajánlatot tette Sebőknek és Kercsmár- 
nak, hogy menjenek be Szombathely
re, ahol már van is valaki, aki a már
kákat beváltja. Sebők és a két mu
ravidéki közben megegyezlek, hogy 
Sebők a közvetítésért három száza
lék jutalmat kap.

Ilyen előzmények után érkeztek 
másnap Szombathelyre Sebők. Kercs
már és kísérője, ahol az, állomáson 
már várta őket az állítólagos Kovács. 
Bevezette az érkezőket egyik vendég

lőbe és kérte tőlük a márkákat hogy 
ő majd elviszi ahhoz, aki beváltásuk
ra vállalkozott.

Kercsm ár azonban bizalm at
lan volt és nem akarta kiadni 
kezéből a pénzt.

Erre a megindult a társaséig a város
ba. Itt egy másik vendéglőbe tértek 
be. ahol elölről kezdődőit az alkudo
zás. Kercsmár bizalmatlansága azon
ban csak nem akart megszűnni. Végre 
is Sebők unta meg a sok huzavonát 
és azt ajánlotta Kercsmárnak, hogy 
ha Kovácsnak nem akarja átadni a 
pénzt, adja oda neki. hiszen őt ismeri 
és tudja, hogy Nagykanizsán üzlete 
van. így kerültek aztán a márkák Se
bőkhöz. aki nem sokat gondolkozott, 
hanem átadta őket Kovácsnak és 
megindultak négyen a Szénatér leié.

A Szénatéren bement egyik házba 
Kovács, hogy itt lakik az. aki a már
kákat átváltja. I lamarosan visszatért 
azonban azzal, hogy az illető a Ko
vács kávéházban van. oda kell tehát 
utána menniök.

Erre elmentek a kávéházba. A kn- 
j véház ajtajában Kovács kérte társait, 
j hogy maradjanak kint, mert ha be- 
i mennek, ezzel csak felesleges íeltü- 
' nést keltenek

Kercsmár, Sebők és kísérőjük so- 
1 káig várakoztak, de Kovács csak nem 
i jelentkezett. Egy félóra elteltévet nk- 
I korára nőtt nyugtalanságuk, hogy be
mentek a kávéházba Kovácsot 

i azonban nem találták ott . . . Senki 
1 sem tudta őket felvilágosítani, hogy 
1 hova lett Kovács, igy kényielenek 
| voltok tudomásul venni, hogy

Kovács egyik mellékajtón, vagy 
az éttermen keresztül megszö
kött és magával vitte a mura- 
vidékiek 5000 márkáját.

A károsultak a szombathelyi ren- 
i dőrkapitónysághoz fordultak és felje- 
’ lentést tettek Kovács ellen. A ren- 
I dőrség megindította a nyomozást, de 
ettől függetlenül valutabüncselckmeny 

| címén mind Kercsmár. mind Sebők, 
j mind pedig a márkák valamennyi tu- 
I lajdonosa ellen eljárási indított, Igy  
! azoknak a muravidéki gazdáknak. 
j akik a Nemzeti Bank megkerülésével 
j akarták értékesíteni márkáikat, nem 
; csak a pénzük veszett el, hanem va 
i lutabüncselekményért kell majd felel 
i niök bíróik előtt.

Tou je táksi dogoudek, steri zsivo 
szvedoesi pred cejlirn szvejtom, ka 
je eto lüdsztvo postenyé cejloga or
szága bránilo v nájhüjsem csaszi, ár 
je vörvalo v szvojoj bodoucsnoszti. 
Bránilo je eto szvéto zemlo. stero szó 
szkuze i znoj nasi ocsákov namákale 
i v sieroj nyuve csonté pocsivajo i 
prnejo. Ete histouriesni dogoudek sze 
more z zlatimi literarni ovekivecsiti i 
za példo posztaviti v násoj národnoj 
zgodovini. Zsilek aldüvajoucsi batriv
ni mantrniki i tragicsno vöpreminve- 
ni junáki znamenitoga szobocskoga 
dnéva tü májo pocsinek v elom lihom 
ogrucseki mára.

-  Bednyák Vince, ki szi sz szvo- 
jim cvetouesim zsitkonr dao szve- 
dousztvo vroucse lübézni do ete drá- 
ge vogrszke grude, szi brezi premis- 
iávanya tam nihao szvojo iamiiio i 
zseno, pa szi sze paseso braniti do
movino. Dao szi nájvecs na oltár do
movine. ka je dati zmozsen eden 
m oški: szvoj zsitek. Tvoje zádnye 
rccsi szó ete bik' • „Bokázsem nyim ! 
Bujücao bodrin za szvojo do
movino i Zii zemlo. gde szám sze 
naroudo, ür vápám, ka de sze va
ras szkrho za mojo árvinszko deco ” . 
Od lisztoga mao je tridvajszti lejt mi- 
nolo i sze mij escse komaj zdaj lej
ko szpomenémo sz szkuznátimi ocsá- 
mi i z genyenim szrcom od tvojega 
aldüvajoucsegu batrivnogu csinejnya. 
Tebé posztávimo za példo i bliscsé- 
cso mirilo pred nas národ i naso 
mladézen. Ali szpoumenimo sze pa

— Z prestimanyom i hválov sze 
szpomenémo z oni borcov, ki szó v 
toj bojni tao vzéli, pa szó escse hva
la Bougí dneszdén zsivoucsi med na
mi. Iá je posztávimo pred naso mla
dézen, vaj szi példo i rnoucs vzeme 
z nyihovoga domolübézenszkoya csi
nejnya !

— Zapouvid zsitka nász pa zové. 
Zové nász nej szamo na diko tej krv 
prelejvajoucsi martirov, nego tüdi na 
dúzsnoszt. „Ne merje tiszti, ki za 
millione aldüje zsitka kincs i vöpre- 
miné" právi pesznik.

Núj bode té ouszvetni szpou- 
rnenek zednim tüdi szvétesnya oblü- 
oa. ka mo vszi na tóm odloucsni, ka 
sze Trianon za vszigdár odprávi. ár 
nescsemo vecs v robszki verigaj gé- 
csati. Toga zsalosztni szpomin nej 
szamo csasz. liki zdrüzseno delo za 
szküpni rio nai tá zbrise i te sze 
pesznikove recsij szpunijo. ka „od 
Kárpáton do szivkaszte Adrié naj 
bo éti eden edini ország, voyrszki". 
Záto v dühi posztanimo eden-drügo- 
mi lübézrn. postüvanye i pomáganye. 
Tou pa naj ne osztáne szamo práz
na rejcs. Ne giászimo szamo bratszko 
vkiiprazmejnye i aldüvanye za kö
zöski cío, nego tak csinmo.

— Z  denésnvega ouszvetka vidimo, 
ka je eto lüdsztvo sz szvojov drágov 
krvjouv v szobocskoj bojni vöpoká- 
zalo neszkoncsno vernoszt i vadlü- 
ványe do szvojega országa steroga 
nam ie nasztavo Stevan krao.
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„SABARIA"

rum és lihöpgyáp
Mindennemű szeszesitalok 
gyártása ás eladása

cégt. B O R I . A Y  E N D R E  NÉ

Szombathely
Thököly Imre iiit.i 71 - Teh-fon 10-tiS 

L e g k i t ű n ő b b  i t a l o k !  
L e g p o n to s a b b  kiszolgálás.

Alsólendtfán is megala* 
icult a levente egyesület

Alsólendvai ludósitonktól —
Alsólendvún a polgári iskola nagy- 

termében ünnepélyes külsőségek kö
zött levente egyesület alakult. A Hi
szekegy el imádkozása után L á n g  
György járási leventepnrancsnok is
mertedé az egyesület célkitűzéseit és 
hangoztatta, hogy ép lelkű és ép testű 
ifjúságot kell felnevelnünk, hogy az 
mind a munkában, mind a haza szol
gálatában. megállja a helyét. Lelke
sen fogadott beszéde után a jelenlé- 

; vök kimondották az egyesület meg
alakulását és elnöknek egyhangúan 
megválasztották K ü r o n y a  Jenő 
Polgári iskolai igazgatót. Küronya Je
nő hálás szavakkal köszönte meg a 
megtiszteltetést, majd gyujtohatásu be
szédet mondott a leventék kötelessé
geiről a déli végeken. Szükség van 
sok. minél több magyar katonára,

I hogy az ország határain minnél sű

rűbb sorokban áilhassanak őrt és ne 
ismétlődhessék meg Mohács vagy 
I rianon. Az uj elnök beszéde után 
megválasztották a tisztikar többi tag
jait is. Titkár lett Nagy János tanár, 
jegyző Lülöp Gvula. pénztárnok Pallér 
Dezső, gazda Kovács Kopácsi Lajos. 
Tiszteletbeli tagokká dr. Apáthy Jó- 

't zsef főszolgabírót és Gál István veze- 
{ lő járásbirót választották meg.

K ö z p o n t i  M o z i
--------1 D IT T R K H , M U B á S IO M B iT

íobruór 7-én. szombaton este 6 és Ví9 órakor 
és 8-án. vasárnap */24. 6 és */*9 órakor

Remek filmünk

BALK EZES ANGYAL
höszerpplök : JÁVOR PÁL. labódi Klári. Mély 

Merő. \ AS/.AR't PIRI. Sárossy Andor

íobruár 11-én, szerdán 6 és */*9 ó. 
12-én, csütörtökön 6 és 1/í9 ó.

MÁMOR JEAN GABIN, 
MIRKILLE BALIN

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 íolyóviz.

Központi fűtési — Gondos kiszolgálás.

1942. február 6. Muraszombat és Vidéke

Rendkívüli szigorral ellenőrzik
í z  egészségügyi batüslgoh a jérés népénzR tisztaságit,

hogy ne hurcolhassák be a vidékre a kiütéses tífuszt
Magyarországon ismeretlen beteg

ség a kiütéses tífusz, a világháborút 
végigharcoló katonák mégis mindnyá
jan megismerkedtek vele. Oroszor
szágban és általában a keleti álla- I 
mokban ugyanis szinte mindennapos ! 
betegség ez a rendkívül veszélyes és ! 
gy orsan terjedő kór és a világháború j 
harcosai közül a legnagyobb elővigyá- ' 
zat ellenére is sokat ragadott el.

A szovjetek elleni háború követ- j 
kéziében diadalmasan harcoló kato- [ 
náink ismét olyan területekre kerül- I 
nek. ahol elterjedt betegség a kiüté- j 
ses tífusz (flek-tifusz), ezért rendkívül ; 
elővigyázatosságra van szükség, hogy j 
ezt a betegséget be ne hurcolják az ( 
országba. Á kiütéses tífusz a tetvek ' 
utján terjed, ezek az élősdiek ugyan- j 
is a fertőzött embernek vérének szí
vása után egészséges emberre is ke
rülhetnek és csípésükkel annak is j 
vérébe olthatják a ragályt.

A leghatásosabb védekezés tehát i 
tisztaság és a tetvek irtása. Dr. Jó-

vorszky József járási tisztiorvos ezért 
felhívta a járás tanítóinak figyelmét, 
hogy a gondjaikra bízott gyerekeket 
minden héten alaposan és fokozott 
gonddal vizsgálják meg. nem akad e 
közöttük tetves. A tetves gyermek 
szüleit azonnal figyelmeztetni kell, hogy 
az élősdieket pusztítsa ki. Amennyiben 
ez a figyelmeztetés nem hasnál, a

járás főszolgabírója elrendel
heti, hogy az illető férfiak és 
nők hajat akar hatósági kény
szer igénybevételével is v á 
gassák teljesen le.

A hatóságok azt is elrendelik, hogy 
az orosz frontról, a Kárpátaljáról, vagy 
Erdély román lakosságú részeiről sza
badságolt katonákat szüleiknek, illetve 
itteni szállásakóiknak az illetékes jegy
zőknél azonnal be kell jelenteni, hogy 
meg nem fertőzöttségükről a köz ér
dekében az egészségügyi hatóságok 
meggyőződhessenek.

118 házasulandó jelentkezett a házzasság előtt 
kötelező orvosi vizsgálatra a muraszombati 

járásban néhány nap alatt
As a d d ig  bafajasett 58 o rv o s s i v lssg ála t e re d m é n ye  t 38 egészsége s 

e m b e rrő l k iállított b iso n yltvA n y

Február 1-én életbelépett a házas
ság előtti kötelező orvosi vizsgálatról 
szóló belügyminiszteri rendelet. A 
rendelkezés célja a házasság előtti 
orvosi vizsgálat kötelezővé léteiével 
az. hogy tuberkulózisban és nemi be
tegségben szenvedő emberek ne köt
hessenek gyógyulásuk előtt házassá
got és igy ne hozhassanak létre sze
rencsétlen utódokat.

A kötelező tiszti orvosi vizsgálat 
teljesítését a hatóságok rendkívül 
szigorúan ellenőrzik és nem csak hogy 
nem adják össze a párokat orvosi | 
bizonyítvány hiányában, hanem

még a házasság előtti kihirde
tésre sem kerülhet addig sor, 
amíg a házasulandók a szük

séges tisztiorvosi bizonyítványt, 
nem tudják felmutatni.

A Muravidéken farsangban van a 
legtöbb esküvő, ezzel magyarázható 
az, hogy már eddig is 118 háza
sulandó jelentkezett dr. Jávorszky Jó
zsef muraszombati járási tisztiorvosnál 
a házasság előtt kötelező orvosi vizs
gálatra.

A befejezett 58 orvosi vizsgá
lat örvendetes eredménnyel 
végződött: senki sem akadt a 
a megvizsgáltak között, aki 
tuberkulózisban, vagy nemi 
betegségben szenvedett volna. 

Minden valószínűség szerint a folya
matban lévő további hatvan vizsgá
lat is hasonló eredményre vezet.

Ittas állapotban megfagyott as utón 
két muravidék! gasda

Fiiszár István és Hajdinyák József járt szerencsétlenül
Megdöbbentő kettős tragédia ját

szódott le múlt csütörtök éjjel a der
mesztő hidegben Vizlendva és Baty- 
tyánfalva határában.

FI i s z á r  István 62 éves nyiresle- 
homéri gazda több korcsmában is 
pálinkázott az éjszaka folyamán, majd 
ittas állapotban vágott neki a 32 fo
kos hidegben az útnak, hogy haza
térjen. Annyira kábult volt azonban 
az efogyasztott nagymennyiségű al
koholtól, hogy rossz irányban indult 
el és Baltyánfalva környékén, a köz
ség utolsó két háza között az árok
ba bukott. A  mély hóból nem volt 
képes felkelni és az alkohol álomba 
bóditotta. Álmáié pedig már csak a 
Túlvilágon következett ébredés, mert 
a későbbi órákban az utón haladó 
katonák megfagyva találtak rá.

Sokkal megdöbbentőbb H a j d i 
n y á k  József 46 éves vizlendvai gaz
da tragédiája. Hajdinyák is pálinká
zott az este és szintén kissé mámo
rosán indult hazafelé. Hajdinyák gyen

ge szervezetű ember volt, malária 
kínozta és alig hogy a falu házai kö
zül kiért, maláriás roham támad
ta meg — mint a kiszállott ha
tóságok a szerencsétlenül járt ember 
nyomaiból megállapították. Hajdinyák 
észrevehette a gyengeségét és megfor
dult, hogy a közelben lévő korcsmába 
menjen, de ereje mindjobban elhagyta.

Egyre tántorgóbbá váltak lépé
sei és az első háztól mintegy 
húsz méternyire már nem birt 
lábain megállni, hanem négy
kézláb vonszolta magát tovább. 
Igy vergődött el az első ház 
sarkától egy lépésnyire, itt azon
ban elhagyta végleg ereje és 
nem volt képes az életmentő 
utolsó lépést megtenni.

ót is megfagyva találtak néhány óra 
múlva közvetlenül a ház mellett.

Á két szerencsétlen ember tragé
diája mély részvétet keltett az egész 
vidéken.
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Magyarország a tavasszal 
nagyobb erőkifejtéssel vesz részt

a izovietek elleni háborúban
Vichvből jelentik : Bárdossy László 

miniszterelnök legutóbbi kijelentései 
Magyarország jövő magatartásáról a 
keleti háborúval kapcsolatban a fran
cia sajtóban élénk érdeklődést váltott 
ki. A lapok nagy része főhelyen, bő 
kivonatokban közli a magyar minisz
terelnök beszédét és vastagbetüs cí
mekkel hangsúlyozza azt a mondatót. 
hogy a magyar nemzet számára rö
videsen ütni fog a cselekvés órája. 
A magyar miniszterelnök szavaiból 
arra következtetnek, hogy Magyaror
szág legközelebb kimélyiti a tengely
ivel való katonai együttműködését. 
A katonai résztvétel kibővítése nem 
jelent meglepetést. Ribbentrop, Ciano 
és Keitel budajiesti látogatása meg
mutatja a fontosságot, amit a tengely 
játszmájában a magyar ütőkártyának 
tulajdonit. A  magyar miniszterelnök 
kiíejezetlen a bolsevizmus elleni harc 
szükségességére helyezte a hangsúlyt 
és kijelentette, hogy ezen a téren ko
moly kötelességek várnak minden 
magyarra, mert

a magyar nép nem maradhat 
tétlen szemlélője a küzdelem
nek, amelytől Európa sorsa
függ.

A magyaroknak készen kell állniuk,
I mert hamarosan elérkezik a nemzet 
' számára a cselekvés órája.

Géniből jelentik : A Basler Nach

richten budapesti levelezője jelenti:
Bárdossy László miniszterelnöknek 6 
kormánypárt értekezletén elhangzott 
szavai, amelyek szerint Magyarország 
számára elérkezett a cselekvés ideje, 
különös jelentőséggel bírnak. Magyar 
politikai körök egyöntetű felfogása 
szerint ezt úgy kell értelmezni, mint 
annak bejelentését, hogy

Magyarország erőseb katonai 
* részt vállal a tengelyhatalmak 

tavasszal tervezett akcióiban.
Ezt illetékes magyar helyen se von
ták kétségbe. Magyar politikai körök
ben mindamellett rámutatnak arra, 
hogy a tengelyhatalmak tavasszal 
tervezett nagy erőfeszítéseik kereté
ben a nagyobb magyar erőkifejtés 
magától értetődő dolog, mert

Magyarország ebben a harc
ban nem külön érdeket tart 
szem előtt, hanem valamennyi 
olyan nép közös érdekeit, a- 
mely az európai gondolat hor
dozójának vallja magát.

Berlinből jelentik: Bárdossy László 
miniszterelnöknek a kormánypárt ér
tekezletén pénteken mondott beszé
dét az egész német sajtó is részlete
sen ismereti. A lapok kiemelik, hogy 
a magyar nemzet számára most ütött 
a cselekvés órája, s Magyarország 
ebből a harcból kiveszi a maga részét.

A  keleti fronton tovább tart az elhárító harc, 
Afrikában újabb tengglygyöxglmgk 

következtek be
Berlinből jelentik: A német véde- 

rőfőparancsnokság jelenti: A keleti 
arcvonah különböző szakaszain, ló
ként Taganrogtól északkeletre vissza
vertük a szovjet támadásait és sú
lyos veszteségeket okoztunk a bol- 
sevikieknek. Más helyeken helyi jel
legű sikereket értünk el. Légi harcok
ban és repülőtereken elpusztítottunk 
23 szovjet repülőgépet. Egyetlen pé- 
met gép sem veszett el. Német harci 
gépek a brit délkeleti partokon erő
sen biztosított hajókaravánokból el
süllyesztettek három fehérhajót össze
sen 10.000 tonna űrtartalommal és 
egy őrnaszádot. Egy másik nagyobb 
kereskedelmi hajót súlyos találat ért. 
Fegyveres felderítő repülőgépek ha
tásosan bombáztak egy keletskóciai 

' ipartelepet. Kireneikában ismét harcra 
i kényszeritettük és visszavetettük a 
' hátráló ellenséget és ember- és hadi
anyagban nagy veszteségeket okoz
tunk neki. Német harci repülőgépek 
bombázták Málta szigetének repülő
tereit és kikötőberendezéseit és nagy 
űrméretű bombákkal eltaláltak egy 
lőszer- és robbanóanyag-üzemet. Né
met harci repülők a megszállt terület 
nyugati partvidéke felett lelőttek hét
főn három brit repülőgépet. Január
ban a különböző tengereken a ha
ditengerészet és a légi haderő e lsü l
lyesztett 63 kereskedelmi hajót, ősz- 
szesen 400.600 tonna űrtartalommal. 
Tengeralattjáróink ebből 56 hajót s ü l 
lyesztettek el. összesen 367.000 tonna

űrtartalommal. A brit haditengerészet 
a német haditengerészeti egységekkel 
vívott harcokban 3 rombolót, egy 
tengeralattjárót és egy örnaszádot 
vesztett. Ezenkívül bomba- vagy tor
pedótalálat következtében megrongá
lódott egy cirkáló, négy romboló, egy 
tengeralattjáró, egy aknakereső hajó 
és egy őrnaszád, valamint 28 keres
kedelmi hajó. A felsorolt adatok nem 
tartalmazzák a szovjet veszteségeit.

Tnktw-, uüliitp-, aqliutitf 
h  t|jU ani|iduf|i itikni- 
lii tinfolyin SitkuhMnkntt

A Felsődunántuli Mezőgazdasági 
Kamara a m. kir. Földmivelésügyi 
Miniszter Ur anyagi támogatásával 
1942. évi március hó 2.-ától 21.-ig 
Székesfehérvárott a m. kir. állami gróf 
Széchenyi István Ipari Középiskola 
(Budai ut 13) traktor-, cséplőgép-, mag
tisztító- és egyéb mezőgazdasági gép
kezelői tanfolyamot rendez. A tanfo
lyamon résztvehet minden 18. életévét 
betöltött magyar állampolgár. Rész
vételi díj 20 P.

Jelentkezési határidő a 20 Pengő 
részvételi dij egyidejű a Kamarához 
történő befizetésével 1942. február 12.

A tanfolyam végbizonyítványa a 
bércsépléshez szükséges iparigazol
vány megszerzésére jogosít.

Jelentkezni és részletes felvilágosí
tást kérni a Kamara igazgatóságánál. 
Szombathely Károly király u. 1. szám 
alatt lehet.
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vr '-s( HÍREK
— Elfoglalta hivatalát a járásbi- 

róaág aleínőke és aljegyzője. Dr. 
Kertész Endre, a muraszombati já
rásbíróság alelnöke és dr. Albert
András a muraszombati járásbíróság
hoz kinevezett aljegyző megérkeztek 
Muraszombatba és elfoglalták hiva
talukat.

— Meggyógyult Antauer Jenő és 
elfoglalta hivatalát. Antauer Jenő 
áll. igazgató tanító, v. j. tanfelügyelő 
néhány héttel ezelőtt súlyos műtéten 
esett át a muraszombati közkórház
ban. Antauer Jenő a sikerült műtét 
után — nagyszámú barátai őszinte 
örömére — gyorsan meggyógyult és 
a múlt hét végén ismét elfoglalhatta 
hivatalát a muraszombati tanügyi ki- 
rendeltségen.

— Doktorrá avatás. A Pécsi M.
Kir. Erzsébet Tudományegyetemen u 
jogtudományok doktorává avatták 
január 28-án Brunec József és Vlaj 
István muraszombati ügyvédjelölteket.

—  Táncmulatságot rendez a .Mu
raszombati Kereskedői Alkalm azot
tak Egyesülete. Február 7-én, szóm- i 
haton este a Korona szálloda összes 
termeiben táncmulatságot rendez a 
Muraszombati Kereskedői Alkalma
zottak Egyesülete. Az egyesület u 
táncmulatság bevételének jO' -át a 
hazáért harcoló honvédeink hozzá
tartozóinak megsegítésére. 50"', -át 
pedig magyarnyelvű tanfolyam költ
ségeinek fedezésére használja tel A 
mulatságon cigány és jazz zenekar 
szerepel, bárhelyiség áll a vendégek 
rendelkezésére. A jótékonyeélu mu
latság kitűnő szórakozásnak Ígérkezik 
mindenki szániára.

— A  magyarul, vagy vendül tu- 
nulni szándékozók figyelm ébe! Meg
jelent dr. Dezső Lipót tanfelügyelő 
két magyar-vend nyelvtanitó könyve 
A könyvekből mind a vendek tanul
hatnak magyarul, mind a magyarok 
tanulhatnak vend nyelvet. A szójegy
zéket Antauer Jenő v. j. tanfelügyelő 
és dr. Pavel Ágoston egyetemi ma
gántanár írták. A könyvek közül 
egyiknek ára 1.20 fillér, a másiknak 
1.50 fillér. A két nyelvtanitó könyv 
kapható a Vendvidéki Könyvnyomda 
mellett lévő papirkereskedésben.

o a  cnr rjtr.o
Vecdvltféken ii|bó< híre járja, 
Hogy & badacsonyi bcpoiioah 

nincsen páriái
Ezen tájborok nagyban i s 

kicsinyben k a |> h n I o k

Titán János
borna gy kereskedőnél 

Kisszombaton

— Alsólendván jan. 25-én  este 
nótaest volt a Korona szálló nagy
termében, amelyen Huhn Gyula ig. 
tanitó, népművelési előadó az igazi 

I magyar nótáról tartott előadást. Szel- 
j lemesen, finom iróniával vont párhu
zamot a szívben ..termett” igazi ma- 

I gyár nótáról és az erőszakkal „csi- 
í nált" képtelenebbnél képtelenebb szö- 
j végű és idegen szellemű modern dnl- 
j termékek között. Előadását cigánymu
zsikával is illusztrálta. Sikerült is meg- 

| győznie a lelkes hallgatóságot az igám 
; magyar nóta nagy értéké: öl és az ide- 
I gén szellemű termékek silányságáról 
'Előadás után Zom bori Béla Maoíl 
! tisztviselő kellemes, csengő, szép han

gon trdot! elő szebbnél s.-.elib magyar 
nótákat. (S. S.)

V pár dnévaj xze 
rov  zglászilo pri iis/:;i 
doktorszkoga pregledu 
nyom i ozávunyom. Mrl 
párov vödoubilo a,,, 
szó pop«»Im»mn ,-<iuv, i 
szklenejo zákon.

18 pá-
zí.voIo

l u r a s i c i b a t

»férfi 9  s á t o r i4

„ t o w a s l  f  é i g v ,

— Als«ílendván niegalukult a ka
tolikus nőegylet. (Alsólendvai tudó
sítónktól.) Dr. Apáthy Józsefné lelkes 
szervezőmunkáját siker koronázta. Va
sárnap. jan. 25-én n ixilg. iskola nagy
termében mintegy 100 hölgy jelönié 
tében megalakult a Katotikus Nöegy- 
let. amelyben a v árosi hölgyek s egy - 
szerű fejkendős falusi asszonyok ny új
tottak egymásnak kezet, hogy együtt 
dolgozva építsék fel a déli végen n 
szebb magyar jövendőt. Az egyesü
let célja, hogy segítse a  szegény, <•!- 
hagyott családokat anyagi és erkölcsi 
támogatással. Az egyesület vezetői: 
Dr. Apáthy Józsefné elnöknő. Küro- 
nya Jenőné alclnöknő. Toplak István- 
né pénztárnoknő. Tizenöttagú választ
mányt is választottak.
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Két kenvertelen nap, 
hetenkent Bukairstb, r, in 
pókban bevezetett keim rí- 
hét öt napján érvény rs A 
napon csak mamahgál szál: 
gáltatni. A napi kény, rád ■; i 
300 gramm, nehéz testi mun 
kétszeres adagol utalnak ki

kt,

\ ..

ad kiszol
gyéhkén

— Za tulinóc8a pri szobocskoj Krá- 
levszkoj biroviji je pravdeno minisz- 
tersztvo vöimenüvalo Bánics Mátyá
sa, oficiála pri steiranti. Imenüvani 
tulmács de tüdi vszefelé dokumente 
■/, szlávszkoga jezika doj obrácsao.

Kerkaszabadhegyen vasárnap
február 15-én táncmulatságot rendez 
Bohár F.lek vendéglős.

Zm rznola szta dvá napiliva 
csloveku. Zádnyi csctrtek. gda je
mra/. ’ tokov kázao, szta trugicsno 
n.;.) . . , ,1:1.! dvá nesztor sniva ( slo-

rka v Kaki,-sani i Szvétorn Jürji. 
l i isum' i-hétn h2 leti s/.lar kmet iz 

- sze je domou id

ni sou pr,»uti Ka»;ir-.,--ri». G lin bi pa 
/si s/KOioa oo  vés/.i ijiixio, szo ga

— V sze sole szo  goripozvane.
ka morejo deco vszaksi keden pre- 
kontrolejrati, esi nega med nyimi
vüjsi, ár sze prejk vüjsi síri flek-tifusz, 
steri je szmrten, i steroga esese dobro
poznamo iz szvetszke bojne.

9 hónapos jótállással
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A Bewkó gyár 1000 pon- 
gOs adom ánya

a harctéren küzdő honvédek hozzá
tartozóinak megsegítésére

A keleti harctéren küzdő honvédeink 
hozzátartozóinak támogatására indí
tott akcióba Muraszombat társadalma 
is belekapcsolódott. A nemes célra 
elsőnek a Benkó gyár indított igen 
szép eredménnyel végződő gyűjtést. 
A gyár tisztviselői 273 pengőt, a többi 
alkalmazottak 227 pengőt adtak össze, 
Benko József és ifj. Benkó József pe
dig együttes 500 pengős adományuk
kal 1000 pengőre egészítették ki a 
honvédeink hozzátartozói számára 
összegyűjtött összeget. A pénzt a gyár j 
a Magyar Vöröskereszt Egylethez to
vábbítja. hogy az eljutassa rendelte
tési helyére. Biztosak vagy unk benne, j 
hogy a Benkó gyár példája követésre 
talál Muraszombatban.

Hol lahnah a Vendelt? j
Furcsa cim ragadta meg figyelmün

ket a Nemzeti Újság egy ik multheti 
számában. Így hangzott a cim : Szor
galmasan tanulnak magyarul a mura
közi vendek. A cim után érdekes 
riport következett, amiben a muravi
déki népművelési munkáról számolt 
be a cikkíró.

A cikk cime és szövege közötti 
ellentét bántóan érintette a vendeket, 
akik közül sokan még nem is jártak 
a Muraközben és most a fővárosi 
újság c»datelepitette őket. Távol áll | 
tölünk, hogy a Nemzeti Újságot ki ta
nítsuk, a cimadó földrajzi ismereteinek 
hiányosságára azonban fel kell hív
nunk a figyelmet.

Tanulja meg a cimadó. hogy Ju
goszlávia felbomlása utóin hazánk 
délnyugati csücskében -1 járás tért 
vissza hozzánk : a muraszombati, az 
alsólendvai, n Csáktornyái és a per
laki. Ezek közül kettő (a Csáktornyái 
és perlaki) teljes egészében kitölti a 
Muraköznek nevezett területet. Lakói 
muraközieknek nevezik magukat, 
nyelvük honát. A Mura folyótól 
északra terül el a muraszombati és 
alsólendvai járás, élesen elhatárolva 
földrajzilag a Muraköztől. Ez a két 
járás az úgynevezett Vendvidék, vagy 
helyesebben Muravidék. Lakói na- 
«y ob'brészben vendek, kisebb részben 
magyarok. A Muravidék és a Mura
köz között tehát mind földrajzilag, 
mind a lakosság nemzelisége szem
pontjából lényeges különbség van.

Naprgiptacsniliom
na snánye
V zádnyi numeri nasi novin szmo 

esek poszlali vszem onim, steri szo 
duzsni na novinaj ali nyim je zdaj 
dojpriteklo. Med tejmi je doszta nasi 
dományi, stere tem poutom proszimo. 
naj szvoj dug po cseki kém prlé po
ravnajo.

Tdncmulatsügoli a járás

É» Japán ctafc mosolyog. . .
Néhány szó a felkelő nap országának

erkölcseiről és szokásairól

Pálmaíán február 17-én Bertalanits 
István korcsmáros. Szarvasiakon feb
ruár 8-án Szkledár Károly korcsmá
ros. Lendvakirályíán a helyi levente 
egyesület Vogrincsics Ferenc vendég
lőjében február 8-án. Vashidegkuton 
február 15-én Benkó József korcsmá
ros. Rónaion február 8-án az Önkén
tes Tűzoltó Egyesület vaspolonyi özv. 
Barbarits Istvánné vendéglőjében, 
Szentbiboron február 17-én özv. Ger- 
gorec Józsefné korcsmáros. Dióslakon 
Február 15-én az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Mekis István vendéglőjé
ben. Zoltánházán február 8-án az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület özv. Vu
kan Istvánné vendéglőjében. Kerka
szabadhegyen február 15-én Bohár 
Elek korcsmáros, Zsidahegyen febru
ár 17-én Antalics János korcsmáros. 
Szarvasiakon február 8-án Skrabán 
Elekné korcsmáros rendez táncmu
latságot.

Pri mlatidvi
szo nisterni vértovje nej po isztin- 
szkom szpelávali knige i szo nyim 
zdaj pri pregledüvanyi zrnya vecs 
ali menye najsli. Na löszolgabiróság 
je zdaj zavolo toga vise 100 tozsb 
prišlo notri, stere dr. Bánky Ferenc 
szolgabirouv prlé kak bi szoud pri- 
neszo. pošteno preiszkúvle, nejlka bi 
sze komi krivica zgodila.

P o s t a

Vöznoro i pobegno i «  
ss 5000 mérkanti

Vecs kmetov i baotosov je zavü- | 
palo Kercsmár Alberta z Muracsánya, 
ka bi nyim naj pom ogo márke vö- i 
meniti mimo Vogrszke Národne ban- 
ke Té Kercsmár je rejszan najsao 
ednoga sibera, ki je v Szombathelyi 
v Kovács-kávéházi prejkvzeo 5000 
roárk, ka je tam vömenij. Gda je té 
„siber' márke v rouke doubo. je z 
nyimi Ilejno kak káfra. Tej vöznor- 
jeni szo sze zglászili na policiji, stera 
.'e zdaj prouti vszem — tüdi oskodo- 
vánim preiszkávo zaesnola zavolo 
prepovedanoga odávanya valute.

Hári Ferenc Lendvakirályfa 
i drügim mladéncom

Tou proszite od nász. ka bi naj 
vecs pijszali v nasi novinaj po našem 
jeziki, ár szte sze v bivsoj Jugoszlá- 
viji n«'j mogli i nej szmeli navesitj 
vogrszki. pa zatogavolo vogrszki tao 
novin ne razmite.

Mi vász popunoma prerazmimo j 
po megoucsnoszti szpunyávamo tou 
zselejnye, vendar pa zavolo máloga i 
presztora szamo znamenite dogoudke ! 
prinásamo po našem jeziki. Novine 1 
zvéksati pa zavolo drágoga papéra 
tüdi nemremo. Mi vász pa proszimo 
i vam porácsamo. ka bi verno esteli 
rávno vogrszki tao novin i bi sze pri 
cstenyej tüdi vogrszki vcsili. Stere 
recsi pa ne razmite, opitajte sztarejse. 
Itak je pa na vasoj souli kurzus za 
ucsenyé vogrszkoga jezika, kama 
sze lejko dáte notri szpijszati i steri 
je k senki. Szlovenszki tak znáte. esi 
sze pa vogrszki navesite, te za ed
noga csloveka vecs vrejdni i mo v 
nasem jezerolejtnom Vogrszkom or
szági vszigdár lezsej zsiveli I Ne szpo* 
zábimo sze pa vszegavecs tüdi z na- 
prejplacsili na novine.

A japánok lelkűk legmélyén még 
ma is teljesen mentesek minden em
beri mohóságtól. Soha sem volt mód
jukban. hogy hatalmas kincseket 
gyűjtsenek, mindig csak máról hol
napra éltek, vakon megbízva a gond
viselés végzetszerűségében- Mint tar
ka virágok tavasszal a réteket, úgy 
lepték el a kikötőket a régi időkben 
egy-egy idegen hajó érkezésekor a 
kecsesen tipegő, a szigetlakok gond
talan vigságával csevegő japán nők. 
hogy lássák mi jót és szépet hozott 
az számukra u messze idegenből. 
Egyébként azonban teljesen a ter
mészetre és velük született kézügyes
ségükre bízták magukat, amely igen 
sokban Robinson furfangos ügyessé
gére emlékeztetett, aki szigeti ma
gányában mindazt kitalálta és meg
alkotta, amire csak szüksége volt.

Az amerikai Perry volt az első, 
aki „Missziszippi" nevű fregattjával.

I a múlt században erőszakkal meg
nyitotta a romantikus Csendes-óce
ánon békésen alvó szigetország ka- 

I púit. És ő  volt az, akivel együtt első 
ízben jöttek u Yedo-öblön át nyugati 
szokások az országba. Éppen úgy, 
mint ahogyan mi európaiak igen sok 
japán szokást sajátságosnak és szo
katlannak találunk, éppen úgy a ja
pánok számára is furcsák, sőt néha 
talán érthetetlenek a nyugati erköl
csök.

Európa már történelmének homá
lyos őskorában is ellenállhatatlan 
vonzódást érzett a magaslatok iránt 
és a hegyek csúcsait büszke kasté
lyokkal vagy merész várakkal koro
názta. A japán templomok völgyek
ben épültek, uralkodó vonaluk az 
alázatosságot jelképező vízszintes. 
Ha azonban a japán ember im ádko 
zik. mégis az ég felé fordítja fejét, 
nem úgy, mint mi európaiak, akik 
lehajtott fővel fordulunk az egek 
urához.

A japán ember képeit nem lakása 
falán, hanem tekercsbe sodorva szek
rényében tartja és csak néha akaszt 
lel egyet, amely után éppen vágya
kozik. A  nyugati ember mindenki 
előtt láthatóvá, hogy úgy mondjuk 
közszemlére teszi legféltettebb kin
cseit is.

Az egymásra talált fiatalok Euró
pában rendszerint forróban szeretik 
egymást a házasság előtt, mint utána, 
A törékeny japán leány azonban 
férjét a házasságkötés előtt rendsze
rint nem ismeri, jegyessége idején 
imádkoznia kell azért, hogy házassá
gából a sors szerelmet fakasszon.

Nekünk, európai nőknek sokszor 
lehetetlennek látszik nyugodtságot 
mutatni, ha ártatlan elbeszélések jut
nak fülünkhöz férjünk apró kaland
jairól. Egy fiatal japán asszonyka 
azonban kérdésemre a következő 
módon fejezte ki a japán álláspon
tot : .Ha megtudnám, hogy férjem 
idegen nőkhöz készül, utánanéznék, 
van-e elég pénz a tárcájában” .

Nipponban a látogató a vendéglátó 
ház elhagyása előtt adja át ajándé
kait. nem pedig előtte, mint nálunk, 
mert a vendéglátótól nem lenne illen
dő az ajándékozó jelenlétében meg
tekinteni az ajándékot.

A japánok az étkezés utáni cseve
gést. amely nálunk cigaretta és likőr 
mellett szokásos, az étkezés előtti 
időre helyezik át, mivel a japán eti
kett szerint a látogatónak az étkezés 
után nyomban el kell búcsúznia.

Nálunk a vendéglátó elvárja ven
dégétől, hogy semmit se hagyjon 
tányérján. Japánban ez illetlenség 
számba menne.

A japán vendéglátó vendégét külö
nös nagyrabecsülése jeléül ülve fo
gadja.

Európában az özvegyek talpig fe
ketében gyászolnak, a japán özvegy 
vakító fehérbe öltözve mosolyogva 
fogadja részvétnyilvánitókat.

A japán mosolyt azonban nem 
szabad félreérteni. Mennyi fájdalom, 
nyomorúság, gond és szenvedés rej
tőzik sokszor a keserű mosoly álarca 
mögött I A felkelő nap országának 
lakói azonban az érzelemnyilvánitást 
súlyos fegyelmezetlenségnek tartják. 
Akár súlyos sértés gázolt becsüle
tükbe. akár a nagy kaszás kopogta
tott ajtajukon, akár a sors szeszélye 
zúzta semmivé legdédelgetettebb re
ményeiket. Nippon fiai csak szivük
ben fognak sirni, ajkaikon nem hal 
el a békés mosoly. Ennek a mosoly
nak lélektana előttünk, európaiak 
előtt, mindvégig rejtély marad, az 
azonban igy is bizonyos, hogy Nip- 
ponnak örök mosolya nem csak leg
jellemzőbb külső megjelenési módja, 
hanem egyben ereje is. (MN)

Halálozás
Muraszombatban temették el a múlt 

hétvégén özv. Lázár Jánosnét, néhai 
Lázár János muraszombati bőrkeres
kedő és tímár feleségét, özv. lA rfr 
Jánosné Budapesten élt leányánál, 
utolsó kívánsága azonban az volt, 
hogy a szülőföldjébe helyezzék örök 
nyugvóra testét.

Súlyos csapás érte a köztisztelet
ben álló csendlaki Rehn családot is. 
Rehn János kereskedő 21 éves Olga 
nevű leánya február 5-én reggel 8 
órakor visszaadta a lelkét teremtőjé
nek. Rehn Olga temetése szombaton 
délután 2 órakor lesz az evangélikus 
egyház szertartásai szerint a csendla
ki temetőben.

Legújabb tavaszi 
D I V A T L A P O K

megérkeztek. Kaphatók

KAHN IZIDOR
k ön  y vkereskedéaében 
MURASZOMBATBAN.
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Az onzégos fnezógnzd*1 sági kiálli- j E férfiúnak kiváló érdemeit még 

tés nagy nyilvánossága a legkiválóbb : emlékezetében őrizte az ország, ami
alkalmat nyújtja arra. hogy a közli- j kor utóda F e s t e t i c s  György grof 
gyeimet és az ország gazdatársadal-1 megteremtette Európa legelső gazda
gjának érdeklődését felkeltse a ma 
gyár gazdasági élet kiválóságainak 
példát mutató személyei iránt. Éppen 
ezért az utóbbi években szokásossá 
vált, hogy agráréletünk nagyjainak 
jubileuma alkalmából a budapesti 
mezőgazdasági kiállítás keretében az 
érdekelt tényezők emlékkiállítást ren
deznek. A múlt esztendei kiállítás 
keretében rendezett Széchenyi István 
gróf és Tessedik Sámuel emlékkiállí
tások után ez évben a földmivelésügyi 
minisztérium szakoktatási intézményei 
a gazdálkodás terén kiváló érdemeket 
szerzett Festetics-család érdemeit fel- 
táró emlékkiállítást rendeznek. Érté
kes, szemléltető és tájékoztató anyag-

Eal, szobrok és képek bemutatásával 
ívja majd fel ez a kiállítás a gazda

közönség figyelmét a család kiváló 
férfiéira, kezdve a vagyonszerző őssel, 
aki Mária Terézia királynő uralkodá
sa idején a Felvidék és Kárpátalja 
kormánybiztosa volt és bányák nyi
tásával, utak építésével az ottélő la
kosság számára jobb és boldogabb 
megélhetési teremtett.

sági főiskoláját Keszthelyen, a „Geor- 
gikon “-nak, vagyis Györgyintézetnek 
nevezett gazdasági egyetemfélét,amely 
nemcsak hogy felülmúlhatatlan volt 
évszázadokon át. de mai napig sin
csen hazánknak egyetlen főiskolája 
sem, amelynek első megnyilatkozása 
ott ne volna a keszthelyi Georgikon 
elgondolásában. Az ő agyában és 
teremtőerejében mindaz, amit felsőfo
kú, vagy alsófoku oktatás terén ma 
látunk, már megvolt másfélszázaddal 
ezelőtt és pedig olyan felszereléssel 
és berendezéssel, hogy csodájára jár
hatunk azért is, mert ezt egy magán
ember a sajátjából teremtette meg. 
minden állami támogatás nélkül.

A gazdasági szakoktatás ez évi 
kiállítása tehát sok szépséget és tu
dást igér. Remélhető, hogy nemcsak 
a gazdák, de minden látogató meleg 
érdeklődéssel szemléli végig a gon
dosan összegyűjtött nagyértékü anya
got és ennek megtekintése után azzal 
a meggyőződéssel hagyja el a kiállí
tás területét, hogy érdemes volt azt 
látni és megnézni.

ALFA separatorok =
ALFA füllesztők 

Szecskavágok 
Ekefejek

raktárról gyári árban szállíthatók
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Adó-útmutató
kisgazdák, iparosok és kereskedők 

részére
Február 1-től március 5-ig

A forgalmi és fényü/.ési adó havi 
átalányának egyhatod részét (48—240 
pengő között) 5-én. 10-én. 15-én. 20- 
án. 25-én. 28-án és március 5-én bé
lyegekben le kell róni.

A 240 pengőn felüli január havi 
átalány 15-ig befizetendő.

Egyenesadó első negyedévi rész
lete. vagy az adó évi összegének egy 
hóra eső részét a havonta fizetőnek 
15-ig kell befizetni.

A gazdasági alkalmazottat a föld
birtokos 28-ig köteles bejelenteni

Adóvallomás nyújtandó be a ke
reseti. jövedelmi és n vagyonadóról

A rögzített adó felmondásának 
határideje január 31-én járt le.

Elemi kért a káreset megtörténté
től számított 8 nap alatt kell bejelen
teni. Árvíz esetében a bejelentést a 
vtz elvonulása után kell megtenni

Az alkalmazottak kereseti adója 
szempontjából az üzletmegnyitástól 
számított 30 napon belül be kell je
lenteni az alkalmazottak számát.

T öt*  lakóhely esetében az adózó 
valamennyi illetékes adóhivatalnak 
tartozik bejelenteni, hogy hol kívánja 
összesített adóját befizetni. Ellenkező 
esetben lakóhelyenként külön fizeti 
az adót.

A  48 pengőn aluli forgalmi és
fépyüpági adó havi átalányának egy 
napra eéő része naponta rovandó le

Mire fordítják az  
adózók pénzét?

Érdekes adatok az 1942 évi állami 
költségvetésből

Ő R T
A MURA M  k A M V Ű U I I

A  Mura SE február 21-én tartja évi
... . . . . . | .rendes közgyűlését, amelyre az egye-

A világ valamenyi allamara hatat- salet a következő meghívót bocsátot- 
mas terheket ró napjainkban az on- (a ^  . 
védelem ellátása, illetve a honvéd- MEGHÍVÓ
ség felszerelése. Magyarország sem \
kivétel, 'rendkívüli áldozatokat kell i a Mura Sport tgylet f. évi február hó 
hoznia az országnak. Ennek ellenére ij!.‘ "én, szombaton este 8 órakor a

Jutalmat kapnak
az olaiosmagvshat termelő gazdák

A földművelésügyi kormány egyik 
legfontosabb feladatának tekinti az 
olajosmagvak termelésének előmoz
dítását. Újabban szó van különleges 
prémiumok megállapításáról, amelye
ket soronkívül bocsátanak a gazdák 
rendelkezésére.

A szóbanlevő növények, elsősor
ban a

nupralorgií, t tanús, szója é.s n ; 
olajlen

elvetésének időpontja a tavaszi hóna
pokra tolódott élt, csupán a repce az. 
amit nagyrészt ősszel már elvetettek. 
Megállapítható, hogy

a repce vetésterülete ebben u 
gazdasági évben nagyobb, mint 
a : előző évben volt. 

míg általánosságban az őszi veírste- 
rülel az időjárási rendellenességek 
következtében országszerte csökken'. 
Hz a körülmény pedig a tavaszi ve
tési kilátásokat az olajos növények
ben kedvezőbbe teszi. Bizonyosra 
vehető tehát, hogy a korméinv céltu
datos éilduzattol v issza nem riadó ak
ciójának ezen a vonalon is meglesz, 
a kívánatos eredménye

MUNKAVALl.Al.ASHO/ ( Sl ü  l). 
KÖNYV VAGY MUNKÁSIG ÁZOL- 

VÁNY SZÜKSÉGES
A törvényhatóságok felszólították a 

munkaadókat arra. hogy csakis cse
lédkönyvvel ellátott gazdasági cselé
dekét és munkéisiguzolvarinyal ren
delkező gazdasági munkásokat alkal
mazzanak. illetve vegyenek fel Mint
hogy jogérvényes munkásszerzöde- 
seket csakis hatósági jóváhagyassál 
lehet kotni, ezentúl a cselédkönyve
ket és munkásigazolvány okút is min
den egyes munkavállalóra nézve meg 
kell szerezni. Egyébként a gazdasági 
éves cselédek szerződése mindig 
április elsejen kezdődik és a követ
kező esztendő március II-ig tart. Ki
vételt képeznek ezen a leren a juhá
szok. akiknek szerződési ideje min-

marad erőnk a szociális feladatok 
megoldására, amit igen szemléltetően 
mutatnak az 1942 évi állami költség- 
vetés tételei.

Íme néhány adat : szociális célok 
210. közmunkák 800. földművelés tá
mogatása 155, telepítés 28, népokta
tás 86, terményértékesités 15, vető- 
magnemesités 5, iparfejlesztés 10. 
ármentesités 29. jó ivóvíz 28. állat- 
tenyésztés támogatása 5. téli gazda
sági iskolák 5. fásítás 12. gyermek
védelem 28, talajjavítás 2.7. vasút 108, 
tanoneotthonok 5, testnevelés 271, 
családi házépítés 27, utak építése 56 
millió pengőjébe fog kerülni az ál
lamnak. _____

A muravidéki gazdák cséplési 
elszám olásai miatt több mint száz 
feljentés fekszik u muraszombati 
fösz.olgabiróságon. A gazdasági kész
letek bejelentésével, illetve a bejelen
tés helyességének ellenőrzésével kap
csolatosan sok visszásságra derül fény 
a muravidéki gazdák körében. A ki
küldött bizottság eddig több mint száz 
feljelentést kényszerült beküldeni a 
iöszolgabiroséighoz. meri egyik gaz-

bélyegekben. Február 28-ig a teljes den év október elejen kezdődik es a 
összegnek megfelelő bélyegnek már a következő esztendő szeptember 30-an 
kiskönyvben kell lenni. végződik.

Bánfi-vendéglőben levő egyesületi he
lyiségében tartandó

XVIII. ésl rendes közgyűlésén.
T árgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. A tisztikar beszámolója.
3. Szakosztályvezetők jelentése.
4. A.számvizsgáló-bizottság jelentése,
5. Indítványok feletti határozatho

zatal.
6. A m. k. belügyminiszter 261.000-

1941. VII. b. sz. rendelnie értel
mében az alapszabályok magyar 

| jogszabályok szerinti módosítása, 
í 7. A tagdíjak megállapítása,
| 8. Tiszteletbeli tagok megválasztása,

9. A választmány megválasztása,
10. A szakosztályvezetők megválasz

tása.
11. A számvizsgálóbizottság megvá

lasztása,
| 12. A gazdasági-bizottság megválasz

tása.
14 A fegyelmi bizottság megválasz- 

tása.
14. Esetleges indítványok.

A közgyűlésen csak olyan inditvá-
.. I . n  , -. . , - 1.1 , i nyok (tárgysorozat •). pontja) targyal-danal több gabonát tu a tűk. mint i l , i. i i t i •• -i-  ,, . . ! hatok, amelyeket a közgyűlést meg-

I 8 nappal 10 tag által alá-amennyinek a cseplc 
alapján lenni kelle 
pedig kevesebbet. A 
Kiknél kevesebb ! 
amennyinek lenn

köny v adat, 
a másiknál 
gazda, ame- 

ibona van. mint 
1 kellene, biztos

hogy helytelenül járt el. meri gabo
náját szabálytalanul eladta, az a 
gazda azonban, amelyiknél több van 
még találhat mentséget, illetve ma
gyarázatot I )r Bánké Ferenc szol ga
bim alaposan kivizsgálja az egyes 
ügyeket, mielőtt Ítéletet hozna.

írva, a választmányhoz címezve a 
főtitkárnak benyújtanak.

M e l j e g y z é s :  Amennyiben a 
fenti összehívott közgyűlés határozat- 
képtelen lenne, úgy 1 óra elteltével 
uj közgyűlés kezdődik, mely tekintet 
nélkül a jelenlevők számára határo
zatképes.

Szebb jö v ő t !
IVterkn Rezső s. k. I.ipícs József s. k.

í<Mifk«r. elnök.

GABONA TISZTÍTÓ TR1ŐRÖK jelenleg kaphatók! 
TRIERJE / A  Pl ( ANYU ZRNYA s /e  zdaj dobijo !

SUVÁN ERNŐ, MURASZOMBAT, k'
SRO GOI.YOS ( SAPÁGYAK minden nagyságban raktáron. 
SKO KRI GI . KSM I.EXSÁJI vsze velikouszti.

MALOM BERENDEZÉSEK. MI.IYSZKE POTRKJBSíSINE.

Hoflur 5chr?nrz .nEzögcZda.ági gépe’i, cséplő és kaszáló gépek. 
Hoflttr ScJrantiov! maslnl za.'ciedílsirvr. mlatilnici, mašim za ktsnyo ifv.
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H A R T N E R  N Á N D O R  

Szerkeszti:
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P m u raszom bati 
Járás

országgyűlési képviselője a Délvidéki
képviselők sorában ünnepélyesen be
vonult hétfőn a parlamentbe, hogy 
kivegye részét a magyar törvényho
zásból. 22 év óta első ízben szól bele 
általa a Muravidék népe a magyar 
nemzet sorsának irányításába és ez 
ünnepé emeli számunkra a bevonu
lás napját. Ezt fejezték ki azok a tá
viratok. amelyekkel egyesületek, [jár
tok és magánosok a kerület képvise
lőjének szerencsét kívántak és hitet 
teltek ragaszkodásuk mellett. Biztosak 
vagyunk benne, hogy lélekben min
den magyar és magyarér/.elmü mu
rai idéki vend szivéből üdvözlés szállít 
llartner Nándorhoz ezen a napon es 
is  :mennyi üdvözlés ígértet tartalma- 
/wtt: egy ütés. magyarszelleme munka 
Ígéretét.

♦ *
\ m uravidéki és muraközi egye

temi hallgatók ügyében sikeres volt 
; Vendvidéki Magyar Közművelődé

si Egyesület közbenjárása a kultusz- 
miniszternél. Az egyetemistáik közül 
azok. akik az egyesület pártfogását 
kérlek, megkapják a kérvény ezett se
gélyt. ha nemzeihüsegüket igazolják.
\ Muravidék és a Muraköz egyetemi 
álhatói lássák meg végre ebből, 

hogy a magyar állam testvéri szere-, 
tette! fogadta őket is noha nagyon i 
s‘ 'k közülük nem szeretet és támo- 
latáist. hanem szigorú btirlelásl ér-j 
ci-molt volna a \ idék visszatérése 
e I, síi, sőt némelyikük esetében a 

.léres i'tani :n ;...:‘arlás:i\ :!. A 
s • /.i.'iniszter most megmutatta | 

’ etiságre v al' • tekintet ,i Ikel ez | 
■ a mi.  fáiknak, hogy s-egiíeni ak.ar i 

rajtuk. 1 ia ebből tanulnak, akkor er- I 
V' -. •sulhelfnek a magvar élettien.

8 visszatért Qélvtdéh crszággyülési képviselői
hétfőn vonultak be i  m a g y a r  p ar lament be

,0 e  érezzétek magatokat jövevényeknek, 
hanem  hazatérteknek44

— mondotta üdvözlő beszédében a képviselőház elnöke

Budapestről jelentik : A felszabadi- déki képviselőket. Kegyeletes szavak- 
tott Délvidékről meghívott országgyü- kai emlékezett meg a felszabadulás
lesi képviselők: Baki Péter. Bartc ......
lstváin. Bognár József, dr. Deák Imre. 
Dungjerszky Bogdán, dr. Eberth Ja
kab. dr. Falcione Árpáid, ifj. Fodor Sán
dor. i latnm Ferenc. I lartner Nándor, 
vitéz Horváith Ferenc, Horváth Lajos, 
dr. Horváth Pál. Kalmár Tihamér, dr. 
Koroni Elemér, dr. Nagy Iván. dr. 
Országh Pál, Peesornik Ottó. Popo- 
vics L. Mikin. Sehlachter Ádám, 
Spreitzei József, dr. Stuchlich Lajos, 
Takács Ferenc. Trischlcr József, Vá
mos János, Vojuich Gyula és Vukc 
vics Gergely hétfőn vonultak be a ma
gyar parlamentbe.

sikereiről.
Majd a visszatért magyarságot 
köszöntötte, hangoztatva, hogy 
felajánljuk nekiktestvéri jobbun
kat és kérjük, ne érezzék m agu
kat jövevényeknek, hanem ha
zatérteknek.

A délvidéki képviselők nevében Nagy 
Iván mondott köszönetét a meleg fo
gadtatásért. Hálásan szólott a Kor
mányzó Úrról, aki a Délvidék felsza- 
baditására kiadta történelmi napipa- 
fiancsat. Majd Németország és Olasz- 
ofszáig barátságát mófiafta. Köszönetét 
mondott Bárdossy László miniszterel
nöknek és kormányának. Végül hitet 

A Ház tagjai percekig tartó ünnep-| tett az igazi magyar politika mellett, 
léssel fogadták okét és együttesen el- j A képviselőhöz ezután a mérlegtör- 
enckeltck a Himnuszt. Tusnádi Nagy jvény módosításáról szóló javaslatot 
András elnök m Itatta a nap jelentő-j tárgyulla ás hozzászólás nélkül elfo- 
ségét. Szeretettel köszöntötte a délvi- í gadta.

Kormányzóhetyettes választásáról
nyajíatí uü a m m isztm ln fll! türsinyjcvaslatot

aze ti;
s megbocsájtás. aki nem 
nüseggel é.-, jóakarattal 
am nau\lelkű magalar-

1 .‘ ír ■ i.'MÍasagl ::u ’ ...1S ma 
r tőidre hiv.iák nvcári munkáin

h zór 

’■ I n ,o

V i !(„'co ,:t gi ici k
'J a\u od ’ /,'ie! a jövője elé.

a / r.ba, s latolgatja. hogy
iluiíe : e kulfökiün e.u.ugilau 

• sebb lí l.á.t kór py. - me< iáir- 
ái. mert még ez  sem biztos, hogy 
Magva: korrráov ergrecihel-e az

le külföldre dolgozni magvarorszái- 
i m •ogazdasfigi munkást tekintettel 
ar . hogy nagy szóvetsáigeseink oi- 

d .;an kifejtett háborús erőfeszítéseirk 
minden munkás kart szükségessé tesz
nek idehaza.

Budapestről jelentik: A képviselő
höz lintöi ülésén Bárdoss I ..ászló 
miniszterelnök törvény javaslatot nyúj
tott he a kormánymó'ielyette-.i méltó
ság feláiliitáisáról. A javaslat lobbek 
közt a következőket tartalmazza - Az 
országgyűlés a kormányzó kívánsá
gára kormány zohelyettest választ. A 
komiátnyzó! ajámlási jog illeti meg 
Legleljebb három jelöltet ajánlhal és 
csak az általa ajánlottak közül lehet 
választani a kormányzóhelyettest. A 
választás az országgyűlés két Házá
nak együttes ülé.-re haladéktalanul, 
de icgkesőb a Kormányzó kívánságá
nak közzétételétől számított 8 napon 
belül kell összeülnie. Az együttes ülést 
esiik 77.01 lehel megtartani, ha a 
lelsöhá.z és képviselőhöz tagjainak 
legalább háromötöd része jelen van. 
Ellenkező esetben az ülést a követ
kező napra kei! halasztani é.s akkor 
összesen legalá 7 .400 felsőházi híg
nak es képviselőnek együttvéve keli 
jelen lennie. A szavazás titkos. Ha 
a !\ornv;nnzó nem el ajánlási jogá
ra!, akkor a k^t tláz jelöl. Jelöltnek 
csak azt lehet tekinteni, akit az or
szággyűlések az együttes ülésen je
lenlevő legalább 150 tagja ajánlott. 
Ha csupán egy olyan jelölés van. 
amely a feltételeknek megfelel és az 
aláírások száma meghaladja az or
szággyűlési tagok szamának kéthar
madát. az elnök az egyetlen jelöltet 
szavazás nélkül megválasztott kor-

manyzóhclyettesnek jelenti ki. Ellen
kező esetben vnz.así rendel el.

Híj a K orm ányzó élt ajánlási 
jogával és a korm ányzói kéz
irat felolvasása után az együt
tes ülés egyértelmű akarata 
közfelkiálátsban kétséget k ijá 
ró m ódon megnyilatkozik, az 
elnök mind a jelölés, mind a 
választás elrendelését mellőzi 
és megválasztott korm ányzó
helyettesnek jelenti ki azt, 
akire az országgyűlés bizalma 
a közfelkiáltásban megnyilat
kozott.

Amennyiben az ülésen jelenlevők szá

mának egyötöde szavazást kér, ezt 
el kell rendelni. A kormányzóhelyet
tes megválasztásához a Kormányzó 
megerősítése szükséges. A kormány
zóhelyettes esküt tesz, amely igy 
hangzik: Én, Magyarország megvá
lasztott kormányzóhelyettese, eskü
szöm az élő Istenre, hogy Magyaror
szághoz, Magyarország Kormányzójá
hoz hű leszek, az ország törvényeit, 
régi. jó és helybenhagyott szokásait 
megtartom és másokkal is megtarta
tom. Függetlenségét és területét meg
védem. Kormányzóhelyettesi tiszte
met az alkotmány értelmében az or
szággyűléssel és Kormányzóval egyet
értésben a felelős minisztérium által 
gyakorlom és mindent megteszek, 
amit az ország javára és dicsőségére 
igazságosan megtehetek. Isten engem 
úgy segéljen I A kormányzóhelyettes 
jogköréről szóló rész úgy rendelkezik, 
hogy a helyettest az alatt az idő alatt, 
mig a Kormányzót tisztségének sze
mélyes ellátásában távoliét, betegség 
vagy más ok akadályozza, úgyszin
tén a kormányzói tiszt megüresedése 
esetében,

a kormányzói hatalomban fog
lalt jogoknak a Kormányzó 
nevében való alkotmányos gya
korlása megilleti — kivéve az 
utódlási jogot.

A minisztérium a Kormányzó intéz
kedése alapján, ha pedig a Kormány
zó az intézkedésben akadályozva van, • 
e nélkül is közzéteszi, hogy a kor
mányzói hatalmút a kormányzóhelyet
tes a mai naptól kezdve gyakorolja 
és közzéteszi azt is, hogy a hatalom 
személyes gyakorlását a Kormányzó 
a mai naptól kezdve veszi át újra.

A Kormányzó a miniszterel
nök ellenjegyzésével a kor- 
múnyzóheíyettest megbízhatja, 
hogy a hatáskörébe tartozó 
egyes tennivalókat a Kormány
zó nevében elvégezze.

A kormány zohelyettest a főméllóságu 
kormányzóhelyettes ur cim haszná
lata illeti meg és tekintet nélkül arra, 
hogy a kormányzói hatalmat gyako
rolja-e vagy se. ugyanaz a büntető
jogi védelem illeti meg, mint a Kor
mányzót. Mihelyt az uj Kormányzó 
letelte az esküt, a korm ányzóhelyet
tes tisztje megszűnik. A kormányzó
helyettes tiszteletdiját költségvetés ke
retében kell megállapítani.
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