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K Ö Z G A Z D A S Á G
Siessenek magyar földön munkát vállalni 

a vend gazdasági munkások!
k * n  as Idéa makataak a küllőidre d o lg om ! 
a magyar aMS0«as«las*0l műnk Ások

A Muravidék visszatérése óta a I fegyvert fog majd a nyáron kusza 
magyar kormányzat mindent elkövet, helyett. Ez pedig szükségessé tesz,. 
ho«v a vend mezőgazdasági munka- hogy valamennyi itthonmaradt muri
soknak magyar földön adjon kenyeret. kás kart itthon is tartsunk es a ma- 
Már az elmúlt esztendőben is számos gyár kenyér termelesenek szolga,ataba 
vend mezőgazdasági munkást szer- í állítsunk. Ez nem csak a magyar nem- 
ződtettek magyar uradalmakba, ezi- zet, hanem szövetségesei érdeke is. 
dén pedig valamennyi nyári munkás- . . . . .  . . .
nak helyet biztosítanak magyar lóidon. Ulti Í1E1 lü l í l  lÖOtJfD Sültlt fflUHftat.

Szükséges, hogy a mezőgazdasági i niunhflfllÖBPSa ÜerÖIhEt 
hatóságok erre vonatkozó igyekezete i , . ,
teljes eredményű legyen mind a vend Azt. hogy a magv..r
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39.

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

STiVÁN  ERNŐ. MURASZOMBAT.
SRO? GOLYÓS CSAPÁGYAK minden nagyságban raktáron 
SRO KRUGL1CSN1 LEZSÁJI vsze velikouszti.

MALOM BERENDEZÉSEK. — MLINSZKE POTREJBSCSINE

Hafhír Scbrsirz mezőgazdasági gépsi, csiplő i i  l » z i ! ő  |ipeli
üsffiír íCímbímíI sulfil ul̂ uicdilszrta, aUíllfitcs, ausls! 11 kiitfi ifi

munkások, mind a magyar állum ér
dekében. A vend munkásnak szük
sége van a téli megélhetéshez a ma
gyar gabonára, a magyar gazdasá
goknak pedig szükségük van a ven
dek dolgos kezére.

Ezért káros az a propaganda, amely 
a vend munkások körében megindult 
és azt célozza, hogy a munkások ne 
vállaljanak egyelőre magyar földön 
munkát, hanem várjanak mig külföld
re szerződhetnek el.

A külföldi szerződtetés azonban 
még igen távoli dolog  bár
mily biztatóak legyenek is a vend 
munkásság körében terjesztett 
hírek — mert nem biztos, liogy 
magyar munkás az idén egyál
talán kimehet-e külföldre d o l
gozni.

Nem titok ugyanis, hogy a magyar 
nemzet nagy' szövetségesei oldalán a 
tavasszal nagy erővel veszi ki a ré
szét a szovjet elleni küzdelemből és 
nagyon sok magyar munkás keze

milyen súlyt fektet ói mezogazdasagi 
munkásság időben történő munkavál
lalására. bizonyítja az a guzdusagi 
rendelet, amit u koimany legutóbb 
adott ki.

repelni a takarmányozási nehézségek 
ellenére. így az idei kiállítás ismét 
bizonysága lesz annak, hogy a terv
szerűen folytatott tenyésztő munka
evro!-- vre szép es io eredmények 
elérései teszi lehetővé, amire méltán 
bőszki k lehetnek nemcsak e munka 
részesei, hanem az cg'.' s / ország is.

A vásárolni ki várai gazda! is '.gén 
elénl.en érdeklődnek mar. s .o ' ; tu
dakozódnak o rerde/.őse; ne! a diáki

nál megtekinthetik a bakancs-mintát
és további felvilágosítást is kérhetnek. 
A Kamara címe : Szombathely, Ká
rok kir. u. 1.

A rendelet szerint minden mező- tus vár!mtéi anyag
gazdasági munkás, a! 
m e zőgazda sá gi mi i n k 
zödik, elzárás bünteti 
köteles a/, illet' -kés 
munkásközvetitó lm : 
elöljáróságnál leglu- •<

sí március 15-ig 
ara le nem szer- Füíalpu fcüfeaiicí

mozógn/daság. dastifli iüüíih
tálnál, vug\is a/.
,bb március ál- A Hang nettó

ig jelentkezni. A rnuni, ko/.\ elitéi In- bal.nnesot borsot
vatal a munkásszűk-ii",'létnek megle- inunk isséig rendel
lelően munkaalkalma kai jelöl k; s/.<:- ; ki itP< s< *k •: i/. li
rnukra és ha ezt alámos ok nélkül engedély é\ el keszi
nem tagadjak el. aki.or a t/AM- kozel leli vés t ma
tási hatóság hon\edc Imi munkakote- 1 • s n' s/r:n:>nntió
lezettkenl gazé,isim mm.kok vegz.- ko/oltek. og>. tlo;

' sere kirendelheti. Súly (.síitik, esetekben le.s ho-zm.Kolosa
elrendelhető az is h<>gv a munkává!- oopt . Lói ftó-ni (’
látástól vimakinlok, i knt'.r ' [>' ■ 1 1 : k •- , 1 -I,.u lohl.e
táborokba utalják.

1 lelvtelen mm'-.l irt
kavállalás halogató \ Á Ifvs 1 • * i ■
moru eredményre is Y(*/.«* "<•> »:«'■> «: h« ti kc.s/ilil

Az idei borok nagyrésze javítás
ra szorul. A meleg kevés volt ahhoz,
hogy a szőlő cukortartalma megfele
lően kifejlődjék. Szakértők a borpár
lattal való javítást ajánlják, ehhez 
azonban az illetékes szőlészeti és 
borászati felügyelőségek engedélyét 
kel! kérni.

etékes hatóságok 
ltok. azokon a ni ár

Rádiós gazdasági előadássorozat 
1942. évi február havi müsorterve-
zete. 15-én. vasárnap 15 órakor a.) 
Szarui István m. kir. kíséri, igazgató 
, A magyar fűszerpaprika termesztése 
és feldolgozása", b.) Sperláph Elemér 
kamarai főtitkár .. íakarmánvönellátás 
a gazdasági üzemekben."

19-én. csütörtök 17 órakor Bagola 
István m. kir. gazd. felügyelő ..Hibák 
a burgvnva termesztésénél.

22-ép vasárnap la órakor: !dő- 
sZ"ri' gazdasági tanácsadás.

2ó-án. csütörtök 17 urakor v. dr. 
Bit! a .. Miklós m. kir. gazd. főtaná
csa.-,. g;.zd. akad. r. tanár „Takar
nom  termesztés a jövő gazdasági 
tervek sz< ! int."
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Pálcsics Férnie áfást Hagjkaiirs;
hajlékom, talalp ” 'tó. o - ilr ju  
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A március 21-én megny íló orszá
gos mezőgazdasági kiállítás tenyész
állatcsoportjába a bejelentési határ
időig az utolsó évekhez hasonló nagy 
számban jelentetlek be tenyészálla
tokat. Előrelátható, hogy a jóminósé- 
gü tenyészállatok iránt a visszacsa
tolt területekkel megnövekedett szük
séglet miatt még n szokottnál is na
gyobb lesz a kereslet. Az előzetes 
szigorú és szakszerű minőségi ellen
őrzés következtében csupán oE un 
nagyobb tenyészértékü állatokat hoz
nak fel a kiállításra, amelyekre a ha
zai állattenyésztés továbbfejleszti sí 
ben nagy szerep vár. Az utóbbi evek
ben már nemcsak a tenyészetük cél
tudatos fejlesztésére törekvő magán- 
tenyésztők vásárolnak szívesen a bu
dapesti kiállításon eladásra kerülő 
kiváló tenyészállatanyagból, hanem 
a köztenyésztés számára is állandóan 
fokozódó számban itt szerzik be a 
szükséges apaállatokat. Így a múlt 
esztendőben a köztenyésztés részére 
történt vásárlások már az egész fór- levo minősítés 
galomnak több mint kétharmadára j monyéból mar 
rúgtak. A kistenyésztők már mind- meg. hogy az ic 
jobban rájönnek arra, hogy a budu- jó minőségű tény* szálkátok fognak sy
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Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat kiadó es szerkeszt Utóké. I iartuer Nándoi

Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

N e g y e d é v r e  1 50 P, félévre 2 80 P, egcse évre 5 P. 
HIRDETÉSI ÁRAK:

i hasáb szélességben mm. soronként 10 fillér.

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

Szerkeszti:
ifj. S Z Á S Z  E R N Ő

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

XXXVI. évfolyam. / 8. szám. ÁRA 12 fillér. Február 20. •— Péntek.

Vitéz nagybányai Horthy Istvánt
választotta közfelkiáltással kormányzöhelyetessé az országgyűlés
A kormányzóhelyettes esküt tett a Kormányzó Ur és az országgyűlés előtt

után hosszabb külföldi tanulmányútra
indult. Ennek során

beutazta úgyszólván egész 
Európát, majd áthajózott Ame
rikába. ahol Detroitban a hires 
Ford-féle gépkocsi gyárban 
dolgozott hosszabb ideig.

Budapestről jelentik: A  képviselő
ház hétfői ülésén S z i n y e i  M e r s e  
Jenő alelnök bemutatta a Háznak a 
miniszterelnök kéziratát, amelyben 
tudatta, hogy a kormányzóhelyettesről 
szülő törvény kihirdetése az országos 
törvénytárban megtörtént. Ezután be
jelentette, hogy a miniszterelnök át
iratot intézett hozzá. A miniszterelnök 
átirata igv sz ó l: Magyarország főmél- 
tóságu Kormányzója folyó hó 15-én 
legfelsőbb kéziratot intézett hozzám, 
amelynek szövege a következő: Eb
ben az esztendőben töltöm be 74. 
évemet és a közeli napokban immár 
22 éve annak, hogy a nemzet bizal
ma az ország élére állított. Bár szel
lemi és testi erőm birtokában érzem 
még magamat, az évek múlása mé
gis csak érezhetővé teszi számomra 
annak a felelősségteljes munkának 
súlyát, amely államfői tisztségemből 
kifolyólag több mint két évtizede val
lóimra nehezedik. A kormányzóhelyet- 
tesről szóló törvény kihirdettetvén 
annak az óhajomnak adok kifejezést, 
hogy az országgyűlés kormányzóhe- 
Ivellesi válasszon.

mányzóhelyettes választásán megje
lentek a hercegprímás, a kormány ösz- 
szes tagjai, a vendégek között pedig 
a magas rangu katonatisztek.

Gróf Széchenyi Bertalan, a felsőház 
elnöke nyitotta meg a két ház közös 
ülését. Üdvözölte a megjelenteket, 
majd hivatkozott a kormányzóhelyet

tes választásáról megszavazott tör
vényjavaslat előírásaira. Bejelentette, 
hogy a felsőház 20.4 és a képviselő
ház 280 tagja jelent meg a kormányzó- 
helyettest választó ülésen, igy a kor
mányzóhelyettes választására sor ke
rülhet.

Ezután bejelentette, hogy a Korm ányzó Ur nem kívánt 
élni ajánlási jogával, hogy igy a nemzet egyetem ét képviselő 
országgyűlés választása által n nemzet akarata szabadon 
megnyilvánulhassák. A kormányzóhelyettes m éltóságára az 
országgyűlés jelöltje vitéz nagybányai Horthy István!

A felsőház elnökének szavait most szűnni nem akaró éljen
zés szakította meg és az országgyűlés vitéz nagybányai 
H o r t h y  I s t v á n t  közfelkiáltássá! korm ányzöhelyetessé 
választotta.

Gróf Széchenyi Bertalan további 
szavai során bejelentette, hogy csak 
akkor lehet a kormányzóhelyettest 
közfelkiáltással megválasztottnak te
kinteni, ha a megjeleni törvényhozók
nak legalább egy ötödé nem kéri a 
szavazás elrendelését.

Szavazás elrendelését a törvény
hozók közül senki sem kérte, igy 
Bárdossy László miniszterelnök a j 
kormány zóhely elles megválasztásáról | 
szóló okmányt azonnal a Kormány- I 
zó Úrhoz vitte, hogy annak megerő- i 
sitését kieszközölje.

Esküt tesz a kormányzóhelyetes
A törvény által részem re biz
tosított ajánlási joggal nem kí
vánok élni.

Azt akarom, hogy a nemzet egyetemét 
képviselő országgyűlés óhaja szaba
don nyilvánuljon meg az arra alkal
mas személy kiválasztásánál. Felké
rem az ebben az irányban szükséges 
és további lépések megtételére. — 
Horthy s, k.. Bárdossy s. k.

A miniszterelnök átiratának továb
bi részében kéri. hogy a legfelsőbb 
ké ziratban foglaltakat u miniszterelnök 
h< zza a képviselőhöz tudomására és 
a kormány zóhelyettesről szóló 1942. 
évi II. törvénycikkben foglalt intézke
déseket a felsőhöz elnökével egyet
értésben tegye meg. A Ház az átirat
ban foglaltakat tudomáséul vette és

a korm ányzóhelyettes válasz
tása céljából tartandó együttes 
ülést a felsőhöz elnökével 
egyetértésben február 19-én, 
csütörtökön délelőtt 1! órára 
az országgyűlés kupolaterm é
be hívták össze.

Budapestről jelentik: Csütörtökön 
délelőtt 11 órakor az országhóz Ku
polatermében a két ház közös ülésén 
a Kormányzó Ur kívánságára kor
mányzóhelyettest választottak. A ku
polaterem feldiszitésénél a háborús 
állapotra való tekintettel kerültek min
it ti pompát, a törvényhozók sem je
lentek meg színes díszmagyarban, 
hanem kivétel nélkül fekete zsinóros 
magyar ruhában vettek részt a törté
nelmi jelentőségű esem ényen. A kor-

A miniszterelnök távozásakor az 
országgyűlés elnöke az ülést felfüg
gesztette és a törvényhozók beszélge
tés közben várták a miniszterelnök 
visszatérését.

Az országgyűlés rövid idő múlva 
kezdődő folytatásán megjeleni nagy
bányai vitéz Horthy Miklós Magyar- 
ország Kormányzója és vitéz nagy
bányai Horthy István megválasztott

! korm ányzóhelyettes repülőtiszti disz- 
egyenruháhan. Az országgyűlés elnö
ke bejelentette, hogy a Kormányzó 

j Ur megerősítette a választást és vitéz 
Horthy István elmondotta a kor- 

■ mányzóhelyettesi esküt vitéz Miskolczi 
Hugó képviselőházi jegyző által fel- 

' olvasott törvényes szöveg után. Az 
eskü igy hangzott :

Én, Magyarország megválasztott korményzóhelyettese, 
esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarországhoz, Magyaror
szág Kormányzójához hü leszek, az ország törvényeit, régi, 
jó és helybenhagyott szokásait megtartom és másokkal is 
megtartatom. Függetlenségét és területét megvédem. Kor
mányzóhelyettesi tisztemet az alkotmány értelmében az or
szággyűléssel és Kormányzóval egyetértésben a felelős 
minisztérium által gyakorlom és mindent megteszek, amit 
az ország javára és dicsőségére igazságosan megtehetek. 
Isten engem úgy segéljen!

Az eskü után az országgyűlés Végül Bárdossy László miniszterel- 
hosszasan éljenezte a kormányzó- nők terjesztette be a kormányzóhe- 
hélyettest, majd Tusnádi Nagy András lyettes megválasztásáról szóló tör- 
a képviselőhöz elnöke vényjavaslatot, amit általánosságban

az Isten áldását kérte az or- és részleteiben is vita és hozzászólás 
szaggyülés nevében a kor- nélkül elfogadott a két ház együttes 
m ányzóhelyettesre. > ülése.

Vitás Horthy. István életrajsa
Vitéz nagybányai Horthy István | gépészmérnöki szakosztályán folytatta 

államtitkár, a Államvasutak elnök- tanulmányait és itt szerzett gépész
igazgatója. Főméltóságu Kormányzó ; mérnöki oklevelet. Mérnöki pályáját 
Urunk és a Főméltóságu Asszony, a csepeli Weiss Manfred-gyárban 
jószáshelyi Purgly Magdolna időseb- kezdte, az ország legnagyobb gyár- 
bik fia. Született: Póla, 1904. A kö- ipari válloiatának több osztályban 
zépiskolai érettségi után a Müegy. szerzett alapos gyakorlati ismeretek

ahol főképpen a legmodernebb autó 
és vasúti kocsi gyártását tanulmá
nyozta, de egyéb gépipari téren is 
gazdag tapasztalatokat szerzett. Haza
térése után a Magyar Áll. Vas- és 
Gépgyár szolgálatába lépett. Előbb 
főmérnöki, majd min. tanácsosi cím
mel h. vezérigazgatói minőségben 
vette ki részét a vállalat fejlesztésé
ben és felvirágoztatásában. A gyár 
konstrukciós munkálatain kívül vezette 
a kereskedelmi részt is és a MÁVAG 
képviseletében gyakran járt külföldön, 
hogy a gyár kitűnő gyártmányának 
piacokat szerezzen. Különösen emlé
kezetes az a sportrepülőgépen meg
tett Bombay-i útja, amely hozzáértő 
körökben világszerte feltűnést és elis
merést keltett. Markotai Wels Jenő 
vezérigazgató nyugalombavonulása 
után a MÁVAG vezérigazgatójává 
nevezték ki, de ebben az állásban 
már csak néhány hónapot töltött, 
mert a kormány előterjesztésére, Lé- 
ner Kornél utódjaként, a Kormányzó 
a Magy. Kir. Államvasutak elnökévé 
nevezte ki. Már fiatal korában kitűnt 
töb sportágban és mint motorkerékpár- 
versenyző számos dijat nyert. Egyike 
volt a legelső magyar sportrepülők
nek és a Szombathelyen, valamint 
Szegeden elvégzett pilótatanulmányok 
után világviszonylatban is számottevő, 
bravúros sportrepüléseket hajtott vég
re. 1940 tavaszán feleségül vette gróf 
Édelsheim — Gyulai Lipót leányát, 
Ilonkát és mint vérbeli repüld kis 
.sportgépen utazott nászutjára. Nagy
bátyja, id. Horthy István lovassági 
tábornok halála után a jeles lovas
generális bácsmegyei birtokát örökölte 
és azon is gazdálkodik.

6 uj képviselőt hívtak 
be Erdélyből

Budapestről jelentik: Bárdossy
László miniszterelnök indítványt ter
jesztett be a visszacsatolt keleti or
szágrészek képviselői létszámának 
meghívás utján történő további ki
egészítéséről. Bárdossy a következő 
képviselők meghívását kéri: Csipák 
Lajos kanonok Csíkszeredái, Gaál 
Alajos dr. orvos gyergyószentmiklósi, 
Nyirő József iró kolosvári, Szilágyi 
Ferenc iparos dési, Szűcs Kálmán 
iparos szatmárnémeti és Venczel An
tal bőrgyári munkás, kolosvári lako
sok behívását.
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Wté* nagybányai Horthy 
V'loKormAnysöióv namei

V csetrt J  pfedpoudínévom je his- 
touricsni dén bio v nasoj orszacskoj 
hizsi. Na podlági zákona od leta 
1942 szó odebérali kormányzójovoga

r esztnika. za stcroga volo je bio 
>er pozváni szküpcn gyiilejs kak 
zgornye. lak szpoudnye hizse. Gyiilejs 

je pelao i vodo grof Széchenyi Ber-

István 
namesztnik

zlrzsati hitim. Obránim vogrszko 
zemlo i nyéno neodvisznoszt. Mojo 
cseszi i pozványe na podlági právde 
sz vküprazmenyom orszacske hizse 
i Kormányzója prcjk odgovorni mi- 
nisztrov scsém szpunyávati i po mo- 
joj moucsi vsze vcsinim, ka na haazek 
i díko našega országa lejko szlűzsi.

tálán predszednik zgornye hizse isze-1 lak i meni Boug pomágaj! 
nát). Gda je naprej dávao i tolmacso Vitéz Horthy István kormányzójov 
pravico orszacske hizse za tou 
ouszvetno odebéranye, szó vszi kak 
z  ednoga grla krícsali : „Éljen vitéz
Horthy István kormányzójov na
mesztnik I" Na gyülejsi je navzoucM 
bilou 483 követov, ki szó vszi tou 
zselejnye meli, ka nai  ̂ nájsztarejsi 
szin našega dícsnoga Kormányzója, 
vitéz Horthy István grata nyegov 
namesztnik. Tak sze je lüdi zgoudilo.
Gyülejs szó za ednomalo presztaviii 
i szó tou naznanili vcsaszi Korrnány- 
zóji, ki je té szklejp piszmeno potrdo.
Poszlali szó tüdi vcsaszi po zse po- 
gztávlenoga kormányzójovoga na- 
mesztnika, ki je eto priszego djoo d o j:

„Jaz, od Vogrszkoga országa d<>- 
sztávleni kormányzójov namesztnik.

Eriszégam na zsívoga Boga, ka mo 
Vogrszkomi országi i vogrszkoga 

országú Kormányzóji veren, orszacs
ke zákone i sztáré dobre p< trdjene 
naváde zdrzsim pa tüdi z drugimi je

namesztnik sze je 1901. leta naroudo 
i je zdaj 38 lejt sztár. Kak masinszki 
inzsener je v Budapesti szkoncsao 
József műegyetem. Ka szí naj szvoje 
znánye szpppuni. je bio v szevernoj 
i jüzsnoj Ameriki. Lela 1918 je bio 
tüdi v Fiumi v pomorszkoj akademiji. 
Szvoja szoldacska lejta je s/lüz.so pri 
zrákoplovsztvi, gde j' tudi dobro 
szkoncsao oficerszko soulo i je náglo 
nápredüvao.

Pomali szó ga posztavili za vodi telő 
orszacskoga zrákoplovnoga društva. 
Tüdi voditelje nemške rviatike - zo ga 
vis/iko stímali i s/.o ga vccskrut na 

louzvali kak letalszkogn 
Jasznagskar .-.zoirioi, var- 
je odébia za kotrigo 
)un,a (szén a a 1.

\\
direkte
. \1\\

< nü\all
■a 2 leli 
Lini je

A közellátás ki-rdeseiro! 
tájékoztatót nyújt a varra 
pórijának jelentése. Magam 
ehhez csak annyit fűznék «t 
hogy altiig egyrészről a 
kényszerű korlat« izásuival 
megértést és türelmet k« 
részről mindent el óhajtók k 
bevált munkatársaim segíts 
hogy ott.

ahol valamilyen köze 
község avagy haj fe

Vas vármegye törvényhatóságának évnegyede* 
közgyűlésén melegen köszöntötte & főispán a 
muraszombati tárás országgyűlést képviselőjét

A hét elejei hóvihar miatt csak hárman tudtak a muraszombati 
járásból résztvenni a mogyegyiile.se n

A heves hóviharok miatt szünetelő 
vasúti forgalom miatt kisszámú tör
vényhatósági bizottsági tag jelenlété
ben tartották meg hétfőn délelőtt fél 
10 órakor Vas vármegye törvényha
tóságának évnegyede« gyűléséi. A 
muraszombati járásból dr. Olajos Jó
zsef főszolgabíró, dr. Pintér Miklós 
közjegyző és Benkó József gyáros 
tudtak csak megjelenni u törvény
hatósági bizottsági tagok sorában, ok 
is csak azért, mert már vasárnap el
utaztak Szombathelyre.

A megyegyűlési vitéz Szűcs István 
főispán nyitotta meg.

Legutolsó közgyűlésünk óta 
mondotta a főisjián — a világháború 
súlypontja inkább Távolkcletre helye
ződött. Es szinte uz égés világ a 
csodálatos nuyy javán sikerek hatá
sa alatt áll. amint rövid hetek alatt 
egyik fontos támaszpontot a másik 
után hódítja el az angolszász hatal
maktól a felkelő nap országa.

Belpolitikai vonatkozásban bevo
nult a magyar törvénytárba a vissza
foglalt délvidéki területnek n magyar 
Szent Koronához való visszacsatolá- 
sárór és az országgal egyesítéséről, 
a törvényhatósági bizottsági és köz
ségi képviselőtestületi tagsági jogról, 
továbbá a gyakorlati közigazgatási 
vizsgára vonatkozó átmeneti szabá
lyokról. az Országos Földbirtokrerrd«'- 
ző Bíróság megszüntetéséről szóló 
t.-c-ck, a törvényjavaslatok sorában 
most tárgyalták a kormányzóhelyettes 
kérdéséről szóló javaslatot. A  fonto
sabb rendelelek közül felemlítem a 
közszolgálatban álló tisztviselők és 
egyéb alkalmazottak illetményei, to
vábbá a nyugdíjasok, özvegyek és 
árvák ellátási dijai tárgyában kiadott 
rendeletet, a mezőgazdasági munku 
ellátásának biztosítása tárgyában ki

ti rendeletet és a közellátási kor
mosok feladatkörének újabb 

)l szoló rendeletet.

ezt tudomásunkra juttatják, tő- | 
lünk telhetőleg a bürokratikus | 
formák és béklyók félretételé- 
vel azonnal a lehetőség hatá
rain belül segítsünk.

Ezután beszámolt a főispán arról, ; 
hogy Szombathely szülötte, Bárdossy 
László miniszterelnök kívánságára 
megépül a Szombathelyen át vezető 
betonút, majd bejelentette, hogy Ostify ' 
Lajos dr. országmozgositási kormány- 
biztost magyar kir. titkos tanácsossá j 
nevezte ki a Kormányzó Ur.

Majd így folytató« beszédét : jelen- j 
í tem a törvényhatósági bizottságnak, j 
hogy a magyar törvényhozás a dél- ! 
vidéki terület« k visszamglalásaval j 
kapcsolatosan ezen te i ül«-lekről az 1 
országgyűlési képviselőket a m. kir. 
minisztérium elöterjesztese alapján 

i behívta és ennek nyomán a várme- j 
I g\ónkhoz visszatért muraszombati 
jár.«-.!)«-I i ia r t n e r  Nándor hivatott , 
!■ • . magyar törvényhozás házába.

I
i iaró’.cr Nándort. az uj kép'. iselöt 

ccin kell i •••>mita!i*’ Ya>\.n megy c lör- 
\ én\ iiatos.jvának. Nevét szárnyra kap- 
t ; a hir mindjárt a muraszombati ja
nis ícls/nlvidulásánnk első napjaiban. 
I)«> jóegvnéluinyun már élőbbről is 
ismerjük őt még abból az időből, 
amikor a muraszombati járás • isz- 
s- t«;rccc csak vágyálom  volt és 
n« m valóidig. Ls amely idő alatt is 
oly < ríckes munkát végzett magyar 
nemzeti szempontból. Melegen kö
szöntőm ót országgyűlési képvise
lővé történt behívása alkalmából e 
helyről is. (N jen .1

A főispán beszéde t .v.«’ i szer
ics/.lcti's ' ben k. '/Mi, izgat, isi űg> ékről informálta

alis- a ku/L>\ülést, majd áticit. !; a rövid
ié.sz«>rö! lúig\ S(Huzat le tárgy a ki.sóra. A megye-

‘•-í 1 M ^ /,‘ 1, ui< s j«i\a! dél előtt mar \eget is ért.
l l/.cütlllis A nieg\ cg\ illésén rcs/.lvovo murá
szemben
1 * K. m,IS --/.i >mbaliak a vonntkozlckc éi s s/.ün«'-
IN etni. t.'lés.' miatt vasárnap, hetiiin cs ked-
avvcl. člen k«■a\ telének voltak Si/.ombathe-

Ken níaiailm cs csak sz«' idára !ud-
atási ne- tak \ i-sszajönni Muras/.iimllatha.

Muraszcmat és Szombathely között 
közvetlen távbeszélővonal épül

Kicserélik a muraszombati telefonközpontot

Távolsági telefonbcsz.i'lgct 'seknél 
igen hátrányosan tapasztalhatlak a 
beszélgetők, hogy Muraszombatnak 
nincs Szombathellyel közvetlen táv
beszélővonal összeköttetése, hanem 
a szentgotthárdi távbeszéliiközponton 
át lehet csak Szombathelyre, vagy 
más magyar városba telefonálni. 
Szcntgolthárd közvetítése ugyanis nent 
csak a kapcsolást teszi lassúbba, ha
nem a hallost viszonyoknak is árt. 
Természetes dolog ez. mert minél 
több központot k«'ll beiktatni egy 
távbeszélgetés vonalába, annal több 
alkalom van mellékzörojek hallására.

A közvetlen összeköttetés hiány á-

helyt az. időjárás erre modul ad. 
Mindeneseire, arra lehet számítani, 
hogy a lio elolvadása ul.tn

hamarosan nem csak íru-g- 
kezdődnek. hanem be is feje
ződnek az uj vonal építési 
munkálatai.

O d  k é d n a  d o  k ó d n a

Zse szmo v preminoucsem kédni 
naznanili, ka je Szingapúr szpadno.
Pri Szingapúri, stero je nájvéksa trd-
nyáva dalésnyega vzhoda, je 60.000 
angleški szol«Jákov dojdjálo pűkse i 
sze prejkdalou japánom. To je eden
táksi v«íárec za anglio, kaksega szó 
v szvojoj histouriji escse nigdár nej 
dozsiveli. Sz tem vdárcom sze nyim 
zacsne rűsiti nyúva szvetszka obiászt, 
ór je zdnj jajráncom odprejta pout 
szkouz Burmána v Indijo z edne i 
prouti hollandszko-indijszkim szigetam 
i Ausztráliji z drűge sztráni. Drűgi 
tao japánszke vojszke je napadnolo 
sziget Jávo i Szumátro.

Drüga nezm ozsnoszt anglejzsov 
sze je pokazala pri íisztoj priliki, gda 
je nemška flota iz prekopa Dover 
vosla na odprejto morje, pri steroj 
priliki szó anglezsi zgűbili 62 euro* 
plana i 1 bojnszke hajouve.

Z a volo  tej vdárcov  szo v Angliji 
|)revecs poparjeni. Celou Churchill 
sze je zdejno « pravo, ka prouti ne- 
prijétnim i teskim esaszam idejo 
prouti. stori szo csiduzse hüjsi. Pravo 
je. ka je ne miszlo. ka bi sze Japá- 
ni v bojno mejsali. Zdaj vsze angle
ški- novi ne proteszterajo prouti torni, 
Im zakaj má v szvoji rokaj zdrüzseno 
obiászt.

Na ruszoszkom  fronti zacsne po-
püsesávali napádanye ruszov, ár szo 
zgübiii zse volou znvoio velki i kr- 
vávi zgüb. Pri Vjuzmi szo je nazlűk 
prejkpűsztili čili krvávo szo gorplácsali, 
Pouleg vnozsine tankov, stükov, ma- 
sinszki püks, automobilov i széni szo 
ruszi zgübiii okouli 7.000 lüdi, med 

, steiimi je 5.000 mrtvecov. V dvema 
kednoma szo ruszam vnicsili 392 euro- 
plánov. Moesno szo nyim pa tüdi 
zrušili 1 150 km dugó murmanszko 

1 zseleznico.
V Szeverni Afriki sze anglezsi

vleeséjo nazáj. Na sziget Malto den 
i noues mecsejo nemei i taljáni bom
be. \ tridnévnoj morszkoj bilki szo 
anglezsi eii zgübiii 12 hajouvov. 5 
szo nyim pa jrrevecs poskodüvali.

I ozso, japánszki miniszterszki 
pri-dszedník je goiipouzvo vsze ázsij- 
szke národe. da naj zdaj vöponűcajo 
priliko i sze naj rešijo angleskoga 
jarma.

Kanada sesé v Rusziji gori poszta- 
\ ili eksztra konzulat.

V Egiptomi je nouva vláda, stere 
zselejnye je. ka sze anglia ne szme 
mejsati v Egiptom.

V  Ameriki je vecs kak 1 millión 
1 udi brezi dela.

Göring je vecs dni v taljanszkom 
bio i sze tam tanacsüvao sz taljan- 
s/.kimi naprejhodécsimi politikusi.

Nas Korm ányzó sze je odpovedao 
pravici porácsanya. ka sto naj bo 
nyegov namesztnik.

/n  kom iszára prouti povodni je 
imenüvani Bárczay János.

közvetlen telefonvonalat épit- 
temenek ki Muraszombat es 
Szombathely között.

A közvetlen vonal építési munkálatai 
haladéktalanul megkezdődnek, mi-

kicserélik fi muraszombati köz
pontot uj magyarrendszerü 
központra

és ezzel n helybeli beszélgetőket sok 
bosszankodástól kímélik meg.

Örvendetes javításokat eszközölnek 
a muraszombati tavbeszelokozponton 
is. Sok panaszra ad ugyanis okot. 
hogy néha a központra sokat kell 
varni, mig kapcsol, sőt esetleg több
ször is kell csengetni.. Ennek oka az. 
hogy a regirendszerü központi kap
csolótáblán néha megakadnak a 

nnk hátrányai készítet, arra a posta- számokat jelző táblák. Ezért 
vezérigazgatóságot hogy

V á j*  O S I  M  O Z j
.auraszombat................................................................... »«

bloíidasok: íebr. dl.-én szombaton 20 óra 30 p.
tebr. 22 .-én vasárnap 15 óra 15 p.

17 óra 30 p. 
és 20 óra 30 p. 

íobr. 23.-án, héttőn 20 óra 30 p.

Perzselő szerelem
Adrienné Lecouvreur, a nagy francia 
szinésznö nagy szerelmének története. 

Föszerepliik: Ivonne Priutems. Pierre Frensnay, 
Junie Astor. Andre Leíeur. 
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1 Huroszombati Önkéntes TSznltó Egyesület (tüzgySlésén 
esküt tettek a tűzoltók

B e n k ó  József az egyesület diszelnöke. M ó r o c z Imre az elnöke lett

Fenntflrtjžrf, sőt topább feilesztiK a tQzolfb zenekart
Vasárnap délelőtt 10 órakor a köz

ségháza kistermében tartotta a Mura- 
szom bati Önkéntes Tűzoltó Egy esület 
övi rendes közgyűlését. A  nagyszámú 
tag jelenlétében megtartott közgyűlést 
a Hiszekegy elmondása után Benkó 
József., gyáros, eddigi elnök nyitotta 
meg. Üdvözölte a megjelenteket, majd 
megállapította a közgyűlés határozat- 
képességét. Majd bejelentette, hogy 
a tűzrendészed törvény értelmében 
az önkéntes tüzoltóegyesüieíek min
denkori elnöke a községi vezetőjegy
ző. Muraszombatban tehát M órocz 
Imre főjegyző.

Benkó József meleg szavakkal adta 
át az elnöki tisztet Mórocz Imre fő
jegyzőnek,

akinek a szem élyében értékes, 
munkás elnököt kapott az 
egyesület

és kérte... hogy támogassa munkájá
ban az Önkéntes Tüzoltóegyesületel. 
amely a jugoszláv megszállás idejé
ben is híven teljesítette kötelességét.

Mórocz Imre főjegyző emelkedett 
ezután szólásra. Meleg hangon kö
szönte meg Benkó József üdvözlő 
szavait, majd üdvözölte a volt elnö
köt. akit

a közgyűlés nagy érdem eire 
való tekintettel

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület disz- 
elnökévé választott. Ezután Ígéretei 
tett. hogy tőle telhetőleg támogatni 
fogja az egyesület célkitűzéseit és

nem csuk arra törekszik, hogy 
az eddigi m agas színvonalat

megtartsa, hanem még emelni
igyekezik azt.

Azt akarja, hogy a muraszombati 
tüzoltóegyesület a járás önkéntes tűzöl- j 
tó egyesületeinek példaképe legyen. ' 
Végül kijelentette, hogy a lehetősé- 

, gekhez képest a község anyagilag is 
támogatni fogja az egyesületet.

Benkó József ismertette a legutolsó 
í gyűlés jegyzőkönyvét, majd Brícz La- 
| jós tűzoltóparancsnok jelentése követ- [ 
s kezett. A szertárnoki jelentés után el- j 

határozták, hogy a tervezett tisztujitást j 
a közgyűlés nem tartja meg, hanem j 
azt egy későbbi alkalomra halassza. |

A tüzoltózeneknr fenntartásának az j 
ügy ét is megvitatták. A közgyűlés e l - ' 
határozta, hogy

a zenekart fenntartják, sőt ki
egészítik és továbbfejlesztik.

A zenekar fenntartásának, illetve fej
lesztésének ügyével külön bizottság 
fog foglalkozni. A zenekar fejleszté
sének lehetőségeit növeli az is, hogy 
az önkéntes tűzoltókon kivüi kötelező 
tűzoltószolgálatra lehet behívni n 
21 —28 éves fiatalembereket. 160 fiatal
ember jön itt számításba, akik közölt 
bizonyéra akad nem egy zenész.

Az indítványok során Benkó József 
díszeinek javasolta, hogy a magyar 
eskü! rrx'g le nem tett tűzoltók csküd- 

1 jenek meg Mónx'z Imre főjegyző, el
nök előtt. A közgyűlés az indítványt 

i elfogadta és a tűzoltók letették a ma
gyar esküt.

A Himnusz eléneklésével ért véget j 
a közgyűlés.

A Benkó gyár tűzoltóinak közgyűlése
Fél 1! órakor ugyancsak a község

háza kistermében a Benko Gyári ö n 
kéntes Tüzoltóegylet közgyűlése kö
vetkezett. Az einöklést iü is átadla 
Benkó József a hivatalboli elnöknek, 
Morocz főjegyzőnek, majd ilj. Benk«i 
József parancsnok beszámolói követ
keztek. Mórocz Imre főjegyző is b<-

! szédet mondott és hangsúlyozta, hogy 
a Benkó gyári önkéntes egyesülettel 
szemben ugyanazt a pártfogolojmaga- 
tarlást szándékozik tanúsítani, mint 
amit a másik önkéntes egyesületnek 
már megígért. A Himnusz eléneklésé
vel ért véget a közgyűlés.

A  jégzajlás elsodrás ;al fenyegeti a Murán 
épült malmokat

Csütörtökön a muraszombati járás 
lüszolgabirójénál értekezletre jelent 
meg a leibnitzi folyammérnöki hivatal 
vezetője, hogy a német hatóságok 
képviselőjeként megbeszélje a fő
bíróval n közös magyar-német intéz- 
kédesekét a Mura áradása esetére. 
Az értekezleten a német kiküldött 
bejelentette, hogy

a Mura németországi szaka
sza is teljesen be van fagyva,

legtöbb helyen kocsin is lehet a folyó 
j ég páncélján közlekedni.

A tavaszi olvadás idején komoly 
arányú jégzajlás várható a Murán.

a legjobb védekezés még az, 
ha a tulajdonos maga szereli 
le a jégzajlás idejére a malmát

és nem várja meg. inig a jégtömbök 
szedik azt szét . . . Ezért a mura
szombati járás főszolgabírója felhívja 
a malomtulajdonosok figyelmét, hogy 
malmaikat szereljék le a jégzajlás 
idejére.

A Mura áradása pillanatnyilag 
még nem fenyeget, még a jégpáncél 
ágyúval való lövetése sem vált szük
ségessé. Mindenesetre ajánlatos azon
ban elkészülni a várható gyors olva
dás után valószínűleg bekövetkező 
áradásra.

A nemzetpolitikai szolgálat Muraszombatban
is rövidesen megkezdi működését

Udvardi Lakos János kereskedelmi 
iskolai igazgatót a nemzetpolitikai
szolgálat vezetői a szolgálat mura- 
szombati megbízottjává nevezték ki. 
Udvardi Lakos János a közeljövőben 
értekezletre hívja össze a muraszom
bati egyesületek vezetőit, hogy a 
nemzelpolitikai szolgálat muraszom
bati, illetve muravidéki működését 
megszervezze.

A nemzelpolitikai szolgálat célja tá
vol áll a nani politika befolyásolásától. 

munkája: a nemzetépités.

Kapcsolatot teremt megbízottjai utján
a kormányzat és a nép között, a napi 
politikától mentesen, örök magyar 
célok elérésének érdekében irányítja
a népszellemet.

Udvardi Lakos János kereskedelmi
iskolai igazgató — akinek rendkívül 
sokoldalú tehetségét és önzetlenül lo
bogó munkakedvét Muraszombat már 
kezdi megismerni — megbízatása ga
rancia arra, hogy a nemzetpolitikai 
szolgálat a muraszombati járásban is 
serény, értékes épitőmunkétfog végezni

36 keresztény kereskedő már kérte felvételét
a Muraszombatban alakulóban I H i  Baross -  SzfiVBtstgbe

A Muravidék felszabadulása után 
hamarosan felmerült a muraszombati 
keresztény kereskedőtársadalom kö- ; 
rében a Baross Szövetség Muraszom
bati Fiókja megalakításának gondo
lata. A szövetség megalakítására tör
téntek is lépések, de a tényleges meg
alakulás eddig még nem történt meg. 
Ez feltétlenül káros a muraszombati 
kereskedők szempontjából, mert

a szövetség utján sok olyan 
áruhoz lehet hozzájutni, ami 
egyébként csak igen nehezen, 
vagy egyáltalában nem besze
rezhető.

A Baross Szövetség megnlakitásá-

I ra tett lépések során már jelentkezési 
nyilatkozatokat is kaptak a kereske
dők. Ezeknek igénybevételével

36 kereskedő kérte felvételét a 
muraszombati Baross-Szövet-
ségbe.

Az alakuló közgyűlés megtartására is 
feltétlenül sor kerül a legközelebbi 
hetekben, az alakulás eddig is csak 
azért késik, mert a szövetség egyik 
országos vezetője feltétlenül részt 
akar az alakuló közgyűlésen venni 
és eddig hivatalos elfoglaltsága .nem 
engedte meg, hogy Muraszombatba 
utazzék az alakuló közgyűlésre.

Nagy hadizsNInnjlnyt is  sok
Bclinből jelentik : A német véderő- 

főparancsnokság jelenti: A keleti arc
vonal középső szakaszán egy ellensé
ges élcsoportnak Vjazmától 80 kilo
méternyire délkeletre sikerült áttörni 
vonalainkat. Ellentámadással bekerí
tettük és szétvertük az ellenséget. 
1818 foglyot ejtettünk, 17 páncélos. 
86 löveg, többszáz géppuska, gránál- 
vető és fogatolt szán, valamint igen 
sok más hadianyag került kezünkbe. 
Több mint 5000 halott bolsevistát szá
moltunk össze a csatatéren. Február 

között a keleti arcvonalon 
összesen 78 páncélost és 134 löveget 
zsákmányoltunk, vagy elpusztítottunk. 
A  szovjet légi haderő 48 repülőgépet 
vesztett. A német légi erő vesztesége 
négy repülőgép volt. Német tenger
alattjárók Áruba és Curacao szigetek 
előtt elsüllyesztettek három teherha
jó! összesen 17.400 tonna űrtartalom
mal és tüzeltek olajfinomítókra és ki
kötőberendezésekre. Észak-Afrikában 
nem volt jelentősebb harci tevékeny-

foglyot ejtettek o oknotok
ség. Egy német tengeralattjáró Alexan
dria előtt megtámadott egy brit hadi
hajóköteléket, amely egy cirkálóból 
és három rombolóból állt. Két ellen
séges egység torpedótalálat következ
tében súlyosan megrongálódott. A 
Német-öböl felett egy ellenséges bom
bázógépet lelőttünk.

A i  olass
» h a d in á l* «  ia lanláta:

Az olasz-német légi erő ismételt tá
madásokat intézett Líbia és Málta 
fontosabb katonai célpontjai ellen. 
Német vadászgépek 15, olasz vadá
szok két angol repülőgépet lelőttek. 
Több angol repülőgépet a földön pusz
títottunk el. Az Égei-tenger felett lelőt
tünk három ellenséges repülőgépet. 
Kedden hajnalban az ellenség légi 
ereje megtámadta Castelvetranot. Egy 
bombavetőgépet lelőttünk. Egy másik 
repülőgépet egy német vadászgép le
szállásra kényszeritett. Legénységét 
foglyul ejtettük.

Singapur megmaradt orüdltmtiyelnek iddfii
feltétel nélkül megadták magukat

A jég néhol niúr s/.akado/.ik 
és a meginduló táblák máris 
elvittek egy murai malmot

— a folyó német területen áthuz«’>dó 
részén. A  malom tulajdonosa most 
u jeges folyóból próbálja kimenteni 
malma megmaradt részeit.

Azért, hogy magyar részről ne kö
vetkezhessenek be hasonló károk, a 
magyar hatóságok mindent elkövet
nek. hogy a malmokat biztosítsák. 
Sajnos a jégzajkís ellen nem lehet 
sokat tenni.

A xasziróban
most már tökéletes felszerelés áll 

a tagok rendelkezésére
Szombat délutántól kezdve a mura- 

szombati kaszinót állandóan fütik és 
a kaszinótagoknak minden délután 
rendelkezésére áll. Rendszeresen ér
keznek már a kaszinó által rendelt 
újságok és folyóiratok, áll a biliárd
asztal. több kártyaasztal, van sakk, 
dominó és kártya. A kaszinó könyv
tára is megnyilik szombaton a tagok 
számára.

Tokióból jelentik ^ ‘Singapur város 
multheti elesése utánia sziget még 
harcoló erődéinek csapatai vasárnap 
délután fél 3 órakor'megszüntették a 
tüzelést. A császári főhadiszállás je
lentése szerint Singapur feltétel nélkül 
adta meg magát. A feltétel nélküli 
megadásra vonatkozó okiratot! angol 
részről Pereivel tábornok, japán rész
ről Yamashitó tábornok irta alá. A szi
get erődítményeiben mintegy 60.000 
főnyi angol haderő harcolt.

Berlini jelentés szerint a japánok 
Singapurt hadműveleti támaszponttá 
fogják kiépíteni, Singapur és a már 
eddig elfoglalt óriási területek lehe
tővé teszik Japánnak, hogy a támasz
pontot bevehetetlenné tegyék India 
és Ausztrália elleni hadműveleteikre. 
A japán hadműveletek célja, hogy- 
teljessé tegye az összeköttetést Euró
pával, Németországgal és Olaszor
szággal.
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— Hartner Nándor országgyűlési 

k ép v ise lő  Budapesten. Hartner Nán
dor országgyűlési képviselő kedden 
este Budapestre utazott, hogy az or
szággyűlés csütörtöki kormányzóhe- 
lyettest választó ülésén résztvegyen. 
A képviselő a hét vége előtt nem ér
kezik vissza Muraszombatba.

— Nas főbirouv dr. Olajos József 
szó goripouzvali vsze lásztnike mli
nov na Mőri, ka naj prlé kak bi léd 
sou. szarni zagvüsajo mlinszko skér 
pred ledovjem.

— Vasárnap lesz a mezővári téli 
gazdasági iskola záróvizsgája. Va
sárnap tartják meg a mezővári téli 
gazdasági iskola záróvizsgáját. A 
földmivelésügyi miniszter a vizsgabiz
tosi tisztséggel Mórocz Imre mura- 
szombati főjegyzőt bízta meg. A föld
művelésügyi miniszter figyelmeztette 
a vizsgabiztost, hogy csak a jól fel
készült növendékeknek lehet okleve
let adni.

— Med 15—22 februárom de po 
cejlom országi „Proutituberkulozni" 
keden. Doktorje po soláj vcsijo na
rod. ka kak sze naj hóba toga ne- 
varnoga betega, v sterom na leto 
okouli 20.000 lüdi merjé. Na fasenik 
zadvecsara jo takse naprejdávsnye 
drzsao dr. Jávorszky József járáski 
tisztiorvos v varoskom moziji.

— Hegyközségek alakulnak o 
muraszombati járásban. Vasvárme
gye alispánja a muraszombati járás 
főszolgabírója utján felhívta a járás 
községeit, hogy a községekben ala
kítsák meg hegyközségi tanácsokat és 
ezek kapcsolódjanak bele a Vas és 
Sopron vármegyék hegyközségi ta
nácsába.

-  EGY SZOBÁS. KONYHÁS 
LAKÁST keresek március 1-re. A 
konyha lehet kicsi is. csak a szoba 
legyen szép. Cim a kiadóhivatalbun.

VmdildÉotn inból hírt jír|a, 
Ho b i • badacsonyi Im á n a k  

nincsen pírja
Ezen fajborok nagyban én  

kicsinyben kaphatók

Titán János
bornagykereskedőnél

Kisszombaton

— V Tesanovci do v nedelo meli 
vizago kmetje, ki szó v zimszko 
kmécsko soulo hodili. Steri vizsgo 
szrecsno dojdene, dobi diplomo, ka 
je „szrebrnovlátnf kmet. V bodou- 
csem veskom ravnanyi v prvom téli 
tej diplomejrani kmetje lejko aktivno 
vzemejo tao. Za biztosa na vizsgo je 
vöposzláni Morócz Imre, szpitávala 
ta pa Siftár Imre direktor i Takács 
Béla tanár kmetijszke soule v Ra- 
kicsani.

— Leszállították a kenyér-fej
adagot! Február II-élői leszállították 
a kenyér és a kenyérliszt fejadagját. 
A kenyér napi fejadagja uz eddigi 25 
dekagramm helyett 20 dekagramm, a 
kenyérliszt 16 dekagramm helyett 13 
dekagram. A nehéz testi munkások 
pótfejadagja továbbra is változatlan 
marad. A vendéglőkben és étkezdék
ben az úgy nevezett kenyér váltójegy
re 6 dekagramm helyett csak 5 de
kagrammot lehet kiszolgáltatni.

— Vsze zapüsesene ino zanemár- 
Jane Junáske grobe obiászt vzeme 
prejk. ki de je v rédi drzsála.

— Előadás Muraszombatban a 
kiütéses tífuszról és a tüdővészről. 
Jávorszky József járási tisztiorvos va
sárnap délelőtt a muraszombati Vá
rosi Moziban érdekes előadást tartott 
a kiütéses tífusz és a tüdővész elleni 
védekezésről.

— Na vsze sztráni delaven i agi
len direktor trgovszke soule udvurdi 
Lakos János v krátkom scsé v Mu
raszombati nasztaviti nórodnopolítics- 
ni krouzs. sterogu cio dalecs sztoji 
od dnévne politike, nego sze szamo 
z narodnim naprejidenyem i cipra- 
nyom buti.

— A  polgári iskola és a gimná
zium alsó tagozatának muraszombati 
vagy vidéki nyilvános avagy magán
tanulóit elvállalom correpetálása ille
tőleg előkészítem magánvizsgára. 
Muraszombati polg. isk. tanár. Ház
hoz is elmegyek. Cim a kiadóban.

NYUGALOMBA VONULT LÁNG 
JÓZSEF. A  GAZD ÁK BIZTOSÍTÓ

JÁNAK VEZÉRIGAZGATÓJA
A Gazdák Biztosító Szövetkezete 

igazgatósága és tisztviselő kara az 
elmúlt napokban búcsúztatta a negy
venéves eredményes működése után 
nyugalomba vonuló vezérigazgatóját. 
L á n g  Józsefet. Az intézet dísztermé
ben megtartott ünnepségen báróV ay 
László titkos tanácsos, elnök ismer
tette a kiváló íérii nagy munkásságát, 
amellyel az hozz/ járult az Intézet fel
virágoztatásához. A tisztviselők ne
vében Kápolnás Ódon igazgató kö
szönt el a távozótól, aki továbbra is 
résztvesz a nagy munkában, mint a 
Szövetkezet igazgatóságának tagja. 
Egyben átnyújtotta azt a díszes em- 
lékalbumot, amelyet a Szövetkezet 
negyven esztendejének történetét 
mondja cl. Az ünnepség vegén a tá- | 
vozó vezérigazgató meghatott szavak
kal köszönte meg a szép búcsúztatást.

— Szobotsko telefonszko centralo
vömenijo z nouvov, ár je tá sztároga 
szisztéma. Na szprotolelje pa. kak 
vrejmen dopúsztí. napravijo direktno 
linijo med nami i Szombathelyem. 
Doszejgamao je nájmre telefonszka 
zvéza szamo szkouz Szentgotthárda 
bila mogoucsa.

A  Csáktornyái csendőrség keresi 
■s állítólagos Kovács Sándort, alti ellopta a mu
ra v id é k !  é s  murakösi megbízói 9.000 márkáiét

A Muraszombat és Vidéke február 
6-i számában beszámoltunk arról az
érdekes valuta-csalási esetről, aminek j 
során egy magát Kovács Sándornak 
nevező szélhámos 5.(XX) márkát lopott 
el azoktól a muravidéki kereskedők
től és gazdáktól, akiknek a nevében 
a márkák értékesítésével Kercsmár 
Albert nuiracsányi szatócs megbízta. 
Mint megírtuk. Kercsmárt a márkák
kal Szombathelyre csalta a szélhá
mos, ott átvette tőlük azzal, hogy 
azonnal visszatér az 5.(XX) márka 
megbeszélt eladási árával és a Ko
vács kávéház egyik mellékkijáratán 
át megszökött,

Kercsmár feljelentést tett a szom
bathelyi rendőrkapitányságon az állí
tólagos Kovács Sándor ellen és a 
szombathelyi rendőrség nyomoz azóta 
is az ügyben. Szombathelyen azon
ban senki són  tudott felvilágosítást

Februári búza kamatkulcs. A Pénz
intézeti Központ az 1923. évi XLII. 
te. 1. §. alapján közhírré tette, hogy 
a buzazáloglov'elekben folyósított es 
huzaertékre szóló kölcsönök törlesztő 
részleteinek beváltásánál folyó < vi 
tebruar havára átszámítási kulcs gya
nánt egy mélermazsa búzát 30 arany- 
pengővel kell értékelni.

2000 francuske decé odposlejo na 
konci toga mejszeca v Svédszki or
szág k ráznim famíliám.

K ö z p o n t i  M o z i
------- 1 OITTRICH, MURASZOMBAT |" ~
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VISSZA AZ ÜTŐ N
taorloa Gyula. Tolnay Klári, Maiay 

Mária müwássl alahakilása.

adni Kovácsról, ezért a szombathelyi 
rendőrkapitányság megkereste Csák
tornyái csendőrséget, hogy nyomoz
zon az ügyben, mert annak a Csák
tornyái Schvartz nevű kereskedőnek, 
aki Kercsmárral összeköttetésbe hozta 
Kovács Sándort, ismernie kell a szél
hámost és tudnia kell, hogy az állí
tólagos Kovács Sándor hová való.

Muravidéki körökben nagy érdek
lődéssel várják az érdekes ügy végét, 
amelyben

nem csak az. 5.000 márkával 
megszökött K ovács Sándor a 
vádlott, hanem m indazok a 
muravidéki gazdák és keres
kedők is,

akik Kercsmár Albert, illetve az általa 
megbízott Kovács Sándor utján akar
ták ,.zugban", a Magyar Nemzeti 
Bank megkerülésével értékesíteni 

i márkáikat.

Közeleg a nagy tavaszi offenziva 
megindulása a keleti fronton
Kómából jelentik : Mint a Tribuna 

berlini tuódsitoja jelenti, a keleti arc
vonal egyes szakaszain, nevezetesen 
l krajnában és a Krim-félszigeten 
megkezdődött az olvadás. Az arcvo- 
na! több szakaszán ma már nem 
lehet pozíció harcról beszélni, mert a 
szövetségesek nem szorítkoznak többé 
a szov jetorosz támadások elhárításá
ra. hanem igen heves ellentámadá
sokba mennek át. A keleti arcvona
lon a legroszabb időszak már elmúlt 
és a szovjetorosz offenziva a teljes 
kimerülés jeleit mutatja. Német kato
nai körökben a legnagyobb érdeklő, 
déssel néznek a szövetségesek nagy 
tavaszi offenzivája elé, amely már

— Szombathely szka policija na 
vsze sztráni iscse tisztoga Kovács Kan
dóra, steri je sz 5.000 markami ..( uk- 
no“ v Szombathelyi nameszto toga, 
ka bi je vömejno na pengője. Zdaj 
szó sze obrnoli na Schvartz baotosa 
v Csakovci. ki bi ga mogao poznali. 
Ti vöznorjeni kmetje i baotosje, ki 
szó mimo narodne banke seseli k 
pengőjam prijti. z zsalosz.tnim obra
zom gledajo, ka gda prijde nyuv pej- 
nezni menyávec v rouke.

— Petpengöski papérnati pejnez
de szamo letosz do augasztusa 5-ga 
valoo. Po tóm terminusi de go szamo 
Národna Banka nolrimenyávala esese 
3 lejta.

— Niklaszte 10, 20 i 50 fillerose 
do i>d februára 28. bráli notri. Do 
márciusa 31-ga je esese notrimenijo

, poste i drüge államszke gasze, do 
| áprilisa 30-ga pa Národna Banka.

— Zuesnoli szó r i/so  tnluti. Z. 
j menyávanyom blaga med našim i 
J taljanszkim országom je včks.t koli- 
j esina rizse prišlo v nas ország. Bao-
tosje do jo zdaj v ötalali po 20 deka
gramov meszecsno na persono.

— 430 millión kg szvileni bub szo
pripouvnli v preminoucsem leti Od 
toga szo prinasz pripouvnli 4(X).(XX)

I kilogrammov.

irtirunr 25-«*n. szerdán ti es 1 29 o. 
2ti-án. csütörtökön 6 es ’ /̂ O u.

\ adn\ iK’iiti uttrukv iu n/ amerikai aranyásók 
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Az arany hiénái
Főszereplők JON MAČK BROUN, Ameriko 
rhampion lovasa <-s FI, KANOK IIANSFN. 

n gyönyörű női cou bov.

Kivonják a forgalomból 
a nikkel váltópénzt!
Novemberben pénzügyminiszteri ren- j 

delet jelent meg. amely a nikkel vál
tópénzek bevonásáról intézkedett. E 1 
szerint a nikkelből vert 10. 20 és 50 
filléres váltópénzekét február 2S-án 
kivonjak a forgalomból, illetve fizetési 
eszközként csak addig fogadjak el. 
A Hl 20 és >0 filléres nikkelérméket 
a k<>zpenztarnk március 31-ig. míg a 
Nemzeti Bank április 30-ig váltja be. 
Február 28-ika után es ik a vas 10 
es 20 filléresek maradnak forgalom 
bari. rníg >0 filléres vasérméket nem 
vernek A Nemzeti Bank információs 
osztálya felhívja a közönség figyel
mét arra is. hogy az ezüst 5 pengő
sök érvényben vannak es azokkal 
kapcsolatban semmiféle rendelkezé
sek nincsenek.

nincs nagyon messze.

SzilksAg esetén egy ntllllö 
tatonát küldene Spanyolos« 
orizág Is a bolievlilák ellen

Madridból jelentik : Franco tábor
nok visszatért Szevillába, ahol három
negyedórás megbeszélést folytatott 
Segura bibornokkal. A spanyol por
tugál megbeszélések befejeződése al
kalmával hranco tábornok az ünne
pélyes fogadáson beszédet mondott 
az andaluziai tábornokok etőtt. Be
szédében hangsúlyozta.

az új Spanyolország bolse
vista ellenes jellegét

és kijelentette, hogy a nemzeti Spa
nyolország győzelme nélkül ma nem 
itt állnának. A bolsevista fenyegetés 
miatt Spanyolország egy hadosztályt 
küldött a keleti frontra.

De ha a bolsevisták valóban 
enyegetnék Berlini, akkor nem 

egy hadosziályt, hanem egy
millió katonát küldene Spa
nyolország.

Biztos, hogy erre nem lesz szük
ség. de Spanyolország minden erő
feszítésre képes a bolsevizmus ellen.

1942. február 20. Muraszombat és Vidéke

2.500 magyar orvos 7.000 előadásban 
figyelmezteti az ország népét

a tü d ő v ész  elleni védekezés fontosságára
A  muraszombati járásban is megtartják a „Tuberkulózis hetet"

Minden kornak megvolt a maga
népbetegsége. A  mi korunk népbe
tegsége a tuberkulózis. Azért borzal
mas betegség, mert elsősorban a fia
talságot támadja meg, a nemzet virágát 
pusztítja. Az utóbbi években minden 
ország rendkívüli nagy erőfeszítéseket 
tett, hogy a népesség sz^iá lis nívóját 
emelje, egészségi állapotát javítsa. 
Magyarországnak elsősorban a tuber
kulózis ellen .kell védekeznie és vé
dekezik is. Óriási a haladás, amit 
ezen a téren megvalósítottunk. De az 
állam és a társadalom minden erőfe
szítése kevés, ha maguk az érdekel
tek nem törődnek a védekezéssel. 
Olyan intézmények állnak rendelke
zésre. amelyeknek észszerű igénybe
vétele úgyszólván teljes biztosítékot 
nyújt a tuberkulózis megelőzésére. 
Mert a tuberkulózis tipikusan azok 
közé a betegségek közé tartozik, a- 
mely ek részben megelőzhetők, részben 
kellő időben alkalmazott gyógykeze
léssel gyógyíthatók. Sajnos, kezelés 
alá legtübbnyire csak olyan emberek 
kerülnek, akiknél a baj már igen elő
rehaladott s amikor *á r  a baj komoly 
jele' mutatkoznak.

A tuberkulózis elleni országos szö
vetség egyik iontos feladata a felvi
lágosítás és a lelkiismeret ébrentar
tása, állandó figyelmeztetése az érde
kelteknek, hogy vegyék igénybe azokat

az orvosi intézményeket, ahol teljesen 
ingyen vizsgálják meg őket és álla
pítják meg a diagnózist. A  kormány 
bölcs intézkedése bevezette a házas
ság ellőti kötelező orvosi vizsgálatot 
is. Ne gondolja azonban senki, hogy 
ezzel eleget tett a maga és családja 
iránti kötelességének. Ha valakit há
zasságkötésre alkalmasnak találnak, 
az még később, házassága alatt, meg
betegedhetik és a lehetséges beteg
ségek egyike épen a tuberkulózis. —- 
A TEOSZ február 15. és 22. között 
tuberkulózis elleni hetet tart. 2500 
orvos 7000 előadás keretében hivja 
fel az ország figyelmét a tuberkulózis 
elleni védekezés fontosságára és szük
ségességére. Nem teszik véka alá a 
mondanivalójukat. Ezen kivül sajtó
ban tilmen, rádióban ébresztgetik a 
magyar lelkiismeretet, amely kötele- 
zőleg előírja minden férfi és nő szá
mára. hogy vigyázzon a maga és 
utódai egészségére, mert a több és 
egészségesebb magyar a boldogabb 
jövendőnek, országunk gyarapodásá
nak. íenniaradásának biztosítéka.

Február 15—22 között a muraszom
bati járásban is megrendezik a tuber
kulózis elleni hetet. A felvilágosító 
és ismeretterjesztő előadásokat a 
népművelési tanfolyamok, illetve elő
adások keretében tartják meg Jávor
szky József dr. tisztiorvos és a járás 
körorvosai.

Régen tapasztalt, orkán szerű szél 
söpört végig szombaton éjjel és va
sárnap délután a Muravidéken. A 
hosszú hetek során lehullott hóréte
get pillanatok alatt felkavarta és tö
mött hófúvásokkal barázdálta az uta
kat. A közlekedési eszközök, első
sorban a vonatok vasárnap délutánig 
még dacoltak az egyre sűrűbb és 
egyre nagyobb hóakadályokkal.

v a sá rn a p  e s te  a z o n b a n  m ár nem  
érk e ze tt  m e g  a S z o m b a th e ly r ő l  
m e g in d íto t t  v o n a t  M u r a s z o m 
batb a

és az ellenvonat sem mehetett el 
Szombathelyre.

Nem csak a muraszombat-körmend- 
szombatheiy i vonalon állott azonban 
le a forgalom vasárnap. Hanem a 
szombathelyi üzletvezetőség összes 
vonalain, nem lehetett Pestre sem 
utazni.

Hétfőn egész nap el volt zárva 
Muraszombat a külvilágtól,

sem  v o n a t , sem  m e n e tr e n d s z e 
rű en  k ö z le k e d ő  a u tó b u s z , sem  
p o s ta  n em  é rk e z e tt  a  k ö z s é g b e ,

csupán távbeszélőn, vagy táviratilag 
értesíthették az idegenben rekedt mu
ravidékiek hozzátartozóikat hollétük
ről. A közigazgatási bizottság járási 
tagjai közül azok. akik a hétfői me- 
gyegy ülésre vasárnap elutaztak, Szom
bathelyen rekedtek.

Kedden délutánig nem is javult a 
hely zet, mig végül is egy próbavona
tot indítottak el Muraszombatba, amely 
kis késéssel szerencsésen meg is ér
kezett és ezzel a vasúti forgalom is
mét helyreéllott.

Kedden, de legkésőbb szerdán fel
szabadultak az összes dunántúli vo
nalak, úgy hogy most már

V asárnap délutántól kedd estig elvágta 
a hóvihar m u raszom batot a külvilágtól
Szerdára Állott csak helyre a rtfzlexedái a Ounántuion

n y u g o d ta n  le h e t  u tazn i b á rm i- ' 
ly en  irá n y b a n .

A hét elejei hóvihar következtében 
a muraszombati autóbuszjáratok is j 
sorban leadottak, a nagykanizsai autó- | 
busz pedig Belatinc előtt a hóba re-1 
kedt negyven utasával. Szerdán azon
ban az utakat is sikerült annyira fel
szabadítani, hogy az autóbusztjáratok 
is ismét rendben közlekedhetnek.

Érdekessége a hét elejei hóviharnak, 
hogy amig a Dunántúlon nagyerejü 
szélvihar söpört végig és bénította 
meg teljesen a közlekedést, addig 
Székesfehérváron és Győrön túl már 
teljesen csendes volt az idő, a fővá
rosban pedig napos időben 5 fok 
meleget mértek.

S Z O M B A T H E L Y I

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

K Á V É H Á Z -  ÉTTEREM 
TÁNCHELYISÉG

A szálloda minden szobájában meleg 
és hideg folyóvíz.

Központi fűtés! — Gondos kiszolgálás.

A  hatóságok gondozzák 
a  J á r á s  M  H r t a «

A muraszombati- főszolgabiróságon 
kimutatást készítenek a hősi sírokról 
és a jövőben állandóan nyilvántart
ják azokat. A hősi sírok nyilvántar
tásának o k a : a gondozatlan hősi 
sírokat a hatóságok veszik gondo
zásba. A gondozatlan hősi sírok ha
tósági gondozásba való átvétele már
kin« 31-ia befejeződik.

flfeisfihdz egyhangúan fogadta t i  
o fiorntönyzóhtlyeítes választásá
ról benyújtót! tOrofcnyjauoslaftt

Budapestről jelentik i Miután a
képviselőház nagy többséggel elfo
gadta a Bárdossy miniszterelnök által 
beterjesztett kormányzóhelyettes vá
lasztásáról szóló törvényjavaslatot, az 
tárgy alás végett a felsőház elé került. 
A felsőház szombati ülésén a javas
lathoz nem történt hozzászólás és a 
felsőház a javaslatot először általá
nosságban, majd részleteiben egy
hangúan elfogadta.

A Mura SE szombati 
közgyűlésén a tagokon 
kivül minden sport iránt 

érdeklődőt szívesen 
látnak vendégül

Mint már beszámoltunk róla a Mura j 
SE szombaton este 8 órakor a Bánfi j 
vendéglő különtermében lévő egyesü- j 
leti helyiségében tartja évi rendes j 
közgyűlését. A közgyűlésen részleges | 
tisztujitás is lesz és az egyesület alap
szabályait a magyar törvényeknek 
megfelelően módosítják.

A közgyűlésen a vezetőség nem 
csak az egyesület tagjait, hanem min
den sport iránt érdeklődő muraszom
batit szívesen lát és szeretettel meghív.

9z utolsó angolig. . .
Minél súlyosabbak azok a csapá

sok, amelyeket Japán az Egyesült 
Államok és Anglia távolkeleti gyar
matbirodalmára mér, annál hangosab
bak Roosevelt elnök Ígéretei is. Vala
mennyi jövőidőben beszél és vala
mennyiben nagy szerep jut az 1943- 
tól 1946-ig terjedő évszámoknak, asze
rint, hogy milyen hangulatban és 
mennyi temperamentummal teszi azo
kat az elnök. Éppen ezért egyáltalán 
nem kell csodálkozni, ha egyik vagy 
másik bölcs angol a fejéhez kap ezek
nek az ígéreteknek a hallatára és 
önkéntelenül arra gondol, hogy talán 
az Egyesült Államok elnöke még böl- 
csebb és ezeket a módszereket egy
szerűen az angoloktól vette át. Mert 
ha igy volna, valóban rettenetes vol
na. Ezen a véleményen van egyéb
ként a „ C o m m o n  S e n s e "  című 
északamerikai folyóiratban egy neves 
angol ujságirónő tollából ezzel kap
csolatban megjelent cikk is. A z aggo
dalmaktól gyötört hölgy a következő
ket írja:

„Mi haszna lesz Angliának ab
ból, ha Hitlerrel szemben kitart, 
közben pedig elveszti egész kül
kereskedelmét, ipari kapacitását, 
szóval teljesen megbénul a vér
keringése ? . .  . Ami engem illet, 
mint angol nő csak abban re
ménykedem, hogy az Egyesült 
Államok nem játsza most velünk 
szemben ugyanazt a szerepet, 
mint amelyet mi angolok játszot
tunk annakidején a lengyelekkel, 
norvégokkal, jugoszlávokkal és 
görögökkel szemben, akiknek 
minden segítséget megígértünk, 
de egyetlen ígéretűnket sem tar
tottuk be".

Ez az okoskodás kétségtelenül nagyon 
helyes. tionkong. a  kInaipiac,Jízin-

I
9  hónapos jótállással

az tlpusu

rádiók
TELEFUNKEN, ORION, 
P H IL IP S , S IE M E N S , 
STANDARD, M IN ERVA

9 -1 2  HAVI 
RÉSZLETFIZETÉSRE

ádió NEMECZ
szaküztetében

MURASZOMBAT
kaphatók. — Alkalmi vételek. — 
Csere. — Pertrix elemek. — Varia 

akumulálorok.

gapore. a hollandindiai szigetek nyers
anyagforrásai stb„ stb„ mindezt meg
lehetett volna menteni, ha Anglia ide
jekorán észreveszi, hogy a világural
mi vágyaktól űzött Roosevelt volt az, 
aki saját önző politikája érdekében 
ebbe a háborúba belehajszolta és 
most kísérletet tesz arra. hogy nem 
az utolsó lengyelig, franciág, vagy 
görögig, hanem — mit tesz Isten — 
az utolsó angolig harcoljon. (Szóló)

Tüdőbajra gyanús az, aki tartósan 
gyengélkedik testsúlya fogy, éjjel 
könnyen izzad, köhög és köpköd. Ha 
ezeket magadon, vagy máson észre- 
veszed, ne sajnáld a fáradtságot or
vosaidat megkérdezni, elmenni a 
Zöldkeresztes tanácsadóba vagy Tü
dőbeteg gondozóba és embertársad
nak ugyanezt tanácsolni.

Azt se feledd, hogy a tüdőbaj, 
vagy ha mint csontszu, bélgümőkór 
bőrfarkas jelentkezik, ha korán gyógy
kezelés alá kerül, a legkönnyebben 
meggyógyítható, még könnyebben 
megelőzhető.

Legjobbrumot, likőrt,
klsüttőn főtt p á l i n k á t

r j
GAUGEL KAROLY-*«

r SZOMBATHELY
Faludi Ferenc utca 30.

BUTORZATLAN m w i m h  4 *  
KIADÓ 9 S O D V I

keresek március l-re. Gm a kiadóhivatalban.

Nulntuylltfiltis.
Ezúton mondunk köszönetét 

mindazoknak, akik felejthetetlen 
emlékű gyermekünk, testvérünk 
és rokonunk

V U K Á N  Á R P Á D
L- ■ * 1. ■ ■ . J’i'V* y,

temetésén résztvettek, virágot 
küldtek, vagy együttérzésüket 
más módon kifejezték.

A  gyászoló

Vukáit-ósalád
b UimBMI'hfHtf av'i1 e ‘ f:
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A rostot és olaJosnövényoK termelésének 
propagandája ■ mesAgesdeségi kiállitéson

A  Jelenlegi rendkívüli viszonyok 
között fokozott jelentősége van a mező- 
gazdasági kiállítás oktató csoportjai
nak mezőgasági nyersanyagellátásunk 
biztosítása tekintetében. Erre való te
kintettel ez évben a földmivelésügyi 
n»ir.iftztéríum tudományos kutató inté-

tapasztalatai és kísérleti eredményei 
alapján, hogyan kell a dohányterme
lőnek helyesen dolgoznia a palánta
neveléstől kezdve egészen a levél be
váltásáig. A dohányt fenyegető kár
tevőkről, azok leküzdéséről, valamint 
a nemesités irányelveiről és az eddig

zetei közül azok vesznek részt a ki- elért eredményeiről szóki — tormé- 
óllitáson, amelyek a jelenleg különö- szetben bemutatott mintákkal élénki- 
sen fontos növények termesztésének tett — anyag fogja még kiegészíteni 
és feldolgozásának kérdéseivel foglal- a rendkívül tanulságosnak Ígérkező
koznak. Így ennek a kiállítási cso
portnak gerincét idén az Országos M. 
Kir. Kender-. Len- és Olajnövényter
mesztési Kísérleti Intézet anyaga fogja 
alkotni. Az Intézet munkásságának 
rendkívüli viszonyok által növelt fon
tosságát már a nevében viseli: a ros
tos és olajos növények termelésének 
előbbrevitelét hivatott szolgálni.

Kiállítási anyaga a négy főbb olaj
növényünk : a repce, a napraforgó, a 
len és a ricinus termelésének bemu
tatásán kívül a többi számításba jövő 
növények ismertetését is felöleli, vala
mint tájékoztatni fog arról a szerte
ágazó munkásságról, amelyet az inté
zet a rostot szolgáltató növények jobb 
termelhetése érdekében is kifejt. A 
kiállításnak ez a része nagyvonalú
nak és látványosnak tervezett kivite
lével is méltán számíthat arru, hogy 
az eddig is egyre tetszetősebbé váló 
kisérletügyi kiállítások sorozatában 
hosszú ideig emlékezetes marad.

Az Országos Dohánytermesztési Ki 
sérleti Intézet kiállítása is érdekelni 
fogja a gyakorlati gazdákat. „Dohány- 
termelő iskoládnak nevezhető soro
zatban bemutatja a legutóbbi évek

kiállítást.
A M. Kir. Gyógynövénykisérleti In

tézet kiállítása az egyre nagyobb je
lentőségre szert tevő gyóg>- és fűszer
növények termesztési viszonyait és a 
vadon termő gyógynövények gyűjté
sének módozatait és az ezúton elér
hető hasznot fogja szemléltetni. Nem
zetgazdaságunk mérlegében mind te
kintélyesebb szerephez jutnak a gyógy
növények és kivitelük. Különösen 
Kárpátalja és Erdély egy részének 
visszatértével növekedett a gyógynö- 
vénygyüjtés jelentősége, mint az otta
ni szegénysorsu mezőgazdasági lakos
ság egyik kereseti lehetősége. Remél
hető. hogy az idei kiállítás további 
híveket fog szerezni a gyógynövény- 
gyűjtésnek és Így újabb jövedelmi 
lehetőség nyílik gyógy növényekkel fog
lalkozóknak. Végül az intézet kiállí
tási anyaga a különböző gyógynövé
nyekből nyerhető illóolaj gyártásának 
eddig még kellően ki nem aknázott 
kérdéseivel, valamint annak a segít
ségnek szemléltetésével foglalkozik, 
amit e téren a hozzáfordulóknak 
nyújthat.

i
GABONA TISZTÍTÓ TRIÖRÜK jelenleg kaphatók! 
TRIERJE Z A  PUCANYE ZRNYA sz,- zdaj dob ijo !

S T1V Á N  E R N O , M U RASZO M BAT, !,
SRO GOLYÓS CSAPÁGYAK minden nagyságban raktáron. 
SRO KRUGLICSNI LEZSÁJI vsze velikouszti.

MALOM BERENDEZÉSEK. -  MLINSZK1. POTRI JBSt SÍM „

H o fb ip  S ch ra n tz  m ező gazdasági gépelt, cséplő és kaszáló gépeit 
S c b r a n t z o i l  tnasinl  i á  p o l e d e l s z t i o ,  m l a t i l n i c e ,  m a š i m  za H cs n y o  itv .

►
Erélyes miniszteri rendelet

a legelők karbahozasara
Az ország takarmányellátásának 

biztosítása nemcsak a korpán, olaj
pogácsán és hasonló takarmányokon 
keresztül biztosítható, de a kérdés 
megoldása tulajdonképpeni alapja a 
zöldmezőgazdáíkodásnnk. mint üzem- 
rendszernek bevezetése. Ebből a szem
pontból nagy jelentőségük van a kö
zös legelőknek, amelyek az állattartó 
kisgazdatársadalom egyik legfonto
sabb területét jelentik. Bár a közös 
legelők fontossága vitán felül áll, sok 
helyen azonban a legelőgazdálkodás 
annyira elhanyagolt, hogy a közös 
legelők fontosságára ebből alig lehet 
következtetni. A földmivelésügyi mi 
niszter igen erélyes hanga rendeletet 
adott ki. mellyel az eddigi elhanya-
Solt gazdálkodást végleg beszüntetni 

ivánja. Ahol a rendeletnek eleget 
nem tesznek, a szigorú büntetéseken 
kívül az érdekelt birtokosságok vagy 
legeltetési társulatok önkormányzatá
nak felfüggesztését is kilátásba he
lyezi. Nagyon jól tudjuk, hogy a le
gelők elhanyagoltsága következtében 
évente legalább húszmillió takarmány
mag vész el. elsősorban a kistenyész-

tők mérhetetlen káréira. Azt is tudjuk, 
hogy a legelőgazdálkodás első felté
tele a szaktudás, nem pedig a pénz. 
és éppen ezért közérdekűnek tartjuk 
a közös legelők feljavítását és azokon 
az okszerű gazdéilkodéis bevezetését.

ALI’A separatorok ■
ALI'A túlírsz tok 

Szecskavágok 
Ekefejek

raktárról gyári arhan szállítliatok

NEIHEC2 ]HN0S vas ts gcpkercsk.
M URASZOM BAT.

KIK RÉSZESÜLHETNEK A Z ÍNSÉ
GES VETŐMAGAKCIÓBAN ?

A földmivelésügyi minisztérium a 
termelés minőségi es menny iségi fo 
kozása érdekeben tavaszi minőségi 
vetőmagvakat biztosított a haladó gaz
dák részére, azoknak is. akiknek az. el
múlt gazdasági évben egyébként terme
sük volt. Az eddigi jelenik,'bérekkel a 
minőségi vetőmagakaeio most már 
lezárult.

Számosán vannak az országban 
olyan gazdák, akiknek a rendkívüli

H Ü S Á R U  és K O N Z E R V G Y Á R

MURASZOMBAT
T K I. E F O N :  8 <■» 80

Sürgöny: Benkó Muraszombat / Postatakarékpénztári cseksz. 74o09

időjárás miatt termésük nem volt. 
ezeket az ínséges vetőmagakció ke
retében léitjéik el megfelelő tavaszi 
vetőmagvakkal. I logy ezek, t a mél
tányos igényeket ki lehessen elégíte
ni. a földmivelésügyi minisztérium fi
gyelmeztet mindenkit, hogy csak azok 
jelentkezzenek erre az akcióra, akik 
elemi károk folytán saját termé
sükből vagy másképpen vetőmagról 
gondoskodni egyáltalán nem tudnak. 
Általában véve azokat a gazdaságo
kat. amelyekben az elmúlt gazdasági 
évben termés volt. vetőmaggal ellátott
nak tekintik. Az Ínséges v etőmagak
ció soréin árpa- és zabv etőmag kerül 
kiosztásai. A gazdasági felügyelősé
gek erre vonalközökig megfelelő uta
sításokat kaptak és az elemi kéirt 
szenvedett gazdéik részére, akik vető
maggal egyáltalán nem rendelkeznek, 
a megtelő készletek biztosítva vannak.

sel élni. Ha az ilyen fellebbezések a 
gazda jav ára intézteinek el, az eladá
si és visszavásárlási ár között mutat
kozó árkülönbözetet és az ügyletek 
lebonyolítása soréin felmerült költsé
geket egyénileg előterjesztett kérelem
re a Közellátási Minisztérium vissza
téríti. Eelhivjuk tehát Gazdatársainkat, 
hogy ilyen esetekben egyéni kérelmei
ket a m. kir. Közellátási Miniszter 
Úrhoz (Budapest VI. Ersek-ut. 4.) ter
jesszék elő.

Szoba
Na.s

brezi pohištva sze 
iscse za márc. 1-ga.

pozvoj v uredništvi.

£ Felsödunátttuli 
Mezőgazdasági Kamara 

közleményei
Baromfiol építési segélyek. A Eöld- 

mivelésügyi Minisztérium, a Baromfi- 
tenyésztők Országos Egyesülete (Bu
dapest. Ullői-ut 2;>. sz.) utjém minta- 
baromíiolnk éjiitése esetén, é'pitési 
segélyt ad kisgazdáiknak. Az építési 
segélv a ténylegek és számiéival iga
zolt építési költséget .">( l"/»-aig. de leg
feljebb őltO pengőig terjedhet. Igen 
sokan fordulnak az é'pitési segélv 
megadása v egeit a Kamaráihoz, holott, 
a segelvek folyósításéira a Kamaráinak 
semmifele befoly éisa nincsen. E hely en 
is felhívjuk lehal a baroiníitenvé-sztok 
figyelmét, hogy olejiitesi segelv iránti 
kérelmeiket ne a Kamaráihoz, hanem 
közv etlenül a Baroiníitenv osztok Or
szágos Egyesületéhez intézzék. Az 
akció határideje nem jéirt meg le. 
így a kérelmek továbbra is beadha
tok. A fenti egyesület minden kére
lemre válaszolni fog.

Katonai beszerző osztagok által 
előirt beszolgáltatások ellen beadott 
es jogosnak bizonyult lelebbezesek 
során előállott korosodások megté
rítése. A katonai beszel zó osztagok 
működésévé! kapcsolatban az. általuk 
beszolgáltatásra előirt mennyiségek 
ellen birtokon kívül lehet follebbez.es-

l iz kilo rézgálic holdanként. Hi
vatalosan értesítették a hegyközségek 
vezetőségeit, hogy az idén a szőlő
im tokosok' holdanként II) kiló rézgá- 
livot kapnak. Mivel ez a mennyiség 
kevesebb a rendes körülmények ko
zott szükséges rézgálicnál, pótsze
reket is kell majd használni.

Saját vágásra bejelentett sertések 
kukoricaellátása. A honvédelmi mi
niszter 1 10.742 szám alatt kiadott ren
deleté értelmében a honvéd beszerző 
osztagok parancsnokai jogosultak 
mindazok számára, akiknek takar
mány készletük nincs, a saját vágás
ra bejelentett sertések alán drb-kint 
egyelőre lölt kg. morzsolt, illetve 2-19 
kg. csöves kukoricát az átvevő 
bizományosokhoz az elszámoltatás 
soréin befolyo készletekből kiutalni, 
természetesen az ellenérték kifizetése 
ellenében. A kiutalásokat az osztag 
parancsnoknak áléi kell Írnia. Ameny- 
nvibon a beszerző osztag parancsno
ka a kiutalás jogát a községi elöljá
róságra (polgárinesteii hivatalra) ruház
za at, ez esetben is szükséges, hogy 
az elöljáróság által kiállított kiutalóle
veleken az osztagparancsnok jóváha
gyó aláírása rajta legyen, vagyis min
den esetben csak a beszerző osztag 
parancsnoka álltai kiállított, vagy jóvá- 
iiugyolag laltamozolt kiutalási lehet 
teljesíteni. Az ellonerték beszedésénél 
természetesen mindenkor az átadás 
időpontjában érvény es termelői ár az 
irányadó, amelyhez csöves kukoricá- 
n<ij ti kint I lla I'. morzsolt kukoricánál 
( / '  jutalékot kell hozzászámítani.
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Társadalmi kasztrend
szer a Muravidéken

nem szabad, hogy kialakuljon ! Ez 
v olt a legfontosabb gondolat azoknak 
a beszédeknek a során, amelyek a 
Mura Sport Egylet közgyűlésén az 
egyesület társadalmi célkitűzéseiről 
elhangzottak. Az egyesület, ahogy 
rang-, vagyon-, és osztály különbség 
nélkül összefogta cl megszállás két 
évtizedében a helybelieket, éppen 
c szeretné a jövőben összefogni a 
helybelieket azokkal a magyarokkal, 
akiket a hivatásuk a felszabadulás 
után küldött a Muravidékre.

Dicséretes és nemes célkitűzése ez

Újabb tanulmányi segélyeket osztanak ki
a muraszombati középiskolásom közötti

a Vlura Sport Egyletnek. de társadal-
mi iösszefogás és megérté s gondolata
túl íkell hogy nójjön cg;y egyesület
kére■fen és minden mura\ idékinek —
a j,á.rás első emberétől a legegysze-
rabiág é.s a tősgyökeres idevnlositéil

n.apókban érkezettig egyik Icg-
font'osabb gondolata kell, 1togy legyen.
Szülkség van arra. hogy megértsük
egy máist. szükség van arra. hogy az 
úJuvaiósi ne érc iz e  maga Felett álló 
urnák a vidékünkre kirendelt magyar 
tisztviselői, és a vsonkuországból ki
rendelt szellemi munkás ne érezze  
idegennek magát az uj környezetben. 
Alapja ez az eredmény es munkának, 
alapja a muravidéki magyar életnek, 
alapja e két évtizedes jugoszláv han
gulatkeltés jóvátételének.

Ne higyje senki, hogy ok nélkül 
hangzott el a társadalmi kasztrend
szer kialakulásának veszélyére figyel
meztető segélykiáltás ! A táirsadulmi 
szé'.váillás alapja megvan a Mura
vidéken. Természetes emberi tulaj
donsáig az, hogy az egy foglalkozás- 
b'-liek egymás között érzik jól magu- 

a közös szülőföld rokonszenvet 
ébreszt az emberekben egymás iránt. 
\ Muravidéken még fokozza az cgy- 
m. sralalálás nehézségét, hogy máról- 
nohapra kerültek itt össze az embe
rek. a kirendelieknek hirtelen kell 
1 ■ -lehelyezkedniök az uj környezetbe 

u / idevalósiak egyszerre tömegével 
ke ók maguk között az ismeretlen 
arcokat. Nem volna csoda, ha a tár
sadalmi életben külön találnának 

yy másra azok, akik együtt kerültek 
ide és elkülönülnének azok. akik 
együtt éltek itt eddig is.

Ez pedig lehetetlenné tenné az 
i< dményes munkát, a közös magyar 

akarat kifejlődését. Ezért nem szabad 
megengednünk, hogy társadalmi ta- 
gozódás különítse el a bennszülött és 
uj muravidékieket és meg kell talál
nunk az őszinte egymásbaolvadás 
útját.

Január 27-én osztották ki a mura
szombati középiskolások között azo
kat a közel 20.000 pengő összértékű 
tanulmányi segélyeket, amelyekkel a 
kultuszminiszter a szegénysorsu és jó 
előmeneteiü muraszombati diákokat 
segitette hozzá tanulmányaik küny- 
nyebb folytatásához. A nagylelkű ado
mányok kiosztásakor tartott ünne
pélyen

dr. Törnár Ede premontrei ka
nonok, az állami gimnáizium 
igazgatója a kultuszminiszter 
m egbízásából kilátásba helyez
te, hogy márreius folyamán

újabb tanulmányi segélyek ki
osztására kerül sor, aminek 
során azok a szegénysorsu 
diákok kapnak támogatást, 
akiknek az első alkalommal 
nem jutott segély.

A kultuszminisztériumból nemrégi
ben megérkezett az értesítés a mura
szombati iskolák igazgatóihoz, hogy 
az újabb segélyek kiutalására rövide
sen sor kerül, tehát állítsák össze  
azoknak a tanulóknak a névsorát, 
akik a segélyekre rászorulnak, illetve 
támogatás kapására érdemesek. A 
segélyezésre ajánlott diákok összeírá
sa folvamatbun van.

Ezüstkalászos gazdákat avatlak vasárnap Meziyáron
fliuáló errdményehet m u ta tta k  fe l a n t u N r t  t ű i  ga zda sá gi isk o la  zá ró v iz s g á já n

délelőtt fél 11 órakor tar- A vizsga után a tanfolyam önkép-
totta a mezővári féli gazdasági iskola zó gazdakörét átszervezték eziistka- 
ünnepélyes záróvizsgáját. A történél- , lászos gazdakörré. Kühár István gaz-
mi múltú, a török hódoltság alatt föl- daköri elnök megnyitója után érde
dig rombolt és utána a völgyben is- kés beszélgetés fejlődött ki a község 
mót felépített községben tartottak elő-

I mocsaras részeinek lecsapolásáról,
I aminek során a résztvevők igen nagy 
gazdasági felkészültségről tettek tanu- 

1 ságot. Olajos növények termeléséről 
| Grábar József tanfolyamhallgató tar

tott élvezetes előadást, Küzma József, 
Kühár István és Csarni József nagy 

, sikerrel szavaltak, Szocsics Rudolf és 
! Ernisa József pedig „Rétmüvelés” cím

mel párbeszédet adtak elő. Rótkai 
; László igazgató tanító vezénylésével 
az énekkar magyar népdalokat éne
kelt. majd az elnöki zárszó után ki
osztották a bizonyítványokat és fel
fűzték az ezüstkalész jelvényeket. A 

j vizsgabiztos bezárta a vizsgálatot, 
Olajos József főszolgabíró pedig őszin
te elismerését fejezte ki a rövid idő 
alatt felmutatott nagy eredményért.

Hnrtner Nándor országgyűlési 
képviselő pedig ígéretet tett, 
hogy a mocsaras részek le-
csupolásának érdekében min
dent el fog követni illetékes
helyen.

A vizsgálat után közebéd követke
zett, amelyen az anyaországi magya
rok előtt még ismeretlen muravidéki 
irredenta nóták is felcsendültek a 
sok szép magyar néjidal mellett.

akatat nem hiányzik egyik
részről sem. akik idejöltek. testvérek 
közzé jöttek, akik testvéri szeretettel
várták őket.

Tartsa ezt szeme előtt a hcr.nszü- 
lött muravidéki és a csonkaországból 
rkezelt magyar egyaránt és akkor 

könnyű lesz megtenni a nehéznek 
tűnő első lépéseket a tökéletes tár
sadalmi egymásrataláláshoz.

szór a felszabadult Muravidéken ezüst- 
I kalászos gazdákat képző tanfolyamot 
| és a muravidéki végvár lakossága 
| ezúttal is bebizonyította, hogy együtt 
| érez minden magyar kezdeményezés- 
j sel és a magyar hatóságokkal együtt 
I is dolgozik érte.
j Az ünnepélyes záróvizsgán megje
leni Harlner Nándor országgyűlési 
képviselő — akit a terembe való be
lépésekor hosszas éljenzéssel ünne
peltek a jelenlévő környékbeli gazdák.

- Olajos József dr. főszolgabíró, 
í Rhosóczy Rezső tanügyi előadó, dr. 
Jávorszky József tisztiorvos, Titán Jó- 

j zsef népművelési titkár, Haklits István 
i járási gazdasági felügyelő, Balogh 
István lelkész, Falubiró József kör- 

! jegyző, a környék tanítósága és a 
| nagytermet zsúfolásig megtöltve az ér
deklődő helyi és szomszédos község- 

! beli gazdák.
A Hiszekegy eléneklése utón a tan

folyamvezető Kühár István meleg sza
vakkal üdvözölte a megjelenteket és 
beszámolt a végzett munkáról. Ezu
tán M órocz Imre muraszombati fő
jegyző. a földmivelésügyi miniszter 
által kiküldött vizsgabiztos megnyitotta 
a vizsgálatot, amin

a tanfolyam 35 hallgatója — 
köztük 72 éves őszhaju gazda, 
mellén világháborús kitünteté
sek sorával és 20 éves fiatal 
legény — kitűnő eredménnyel 
felelt meg.

’sa d a lm i ö s s z e fo g á s  és kiváló sportbeli ered
m é n y e k  s e g itették a Mura Sport Egyletet 
a h h o z , h o g y  büszkén jelenthesse:

agyar küldetését teljesített«!
A Mura Sport Egyesület évi rendes közgyűlése

Szombaton este a Bánfi féle ven
déglőben lévő egyesületi helyiségében 
tartotta a Mura Sport Egylet XVIII. 
évi rendes közgyűlését. A közgyűlé
sen a nagyszámban összegyűlt tago
kon kívül megjelent H n r t n e r  Nán
dor orszüggyülési képviselő, az egye
sület diszelnöke, O l a j o s  József dr. 
főszolgabíró, a honvédség és az egyes 
Hatóságok képviselői.

A Hiszekegy elimádkozása után 
L i p i c s József elnök nyitotta meg 
a közgyűlést. Megemlékezett arról, 
hogy első Ízben ül össze a sport- 

i egylet közgyűlése szabad, magyar 
földön és hálás szívvel mondott kö
szönetéi a Korm ányzó Urnák és 
mindazoknak, akiknek a Muravidék 
felszabadításában részük volt. Ezután 
üdvözölte a megjelenteket, majd ja
vasolta. hogy a közgyűlés küldjön 
hódoló táviratot a Kormányzó Úrhoz 
és küldjön üdvözlő táviratokat a vár
megye főispánjához, alispánjához, az 
Országos Sportközponthoz, a járás volt 
katonai parancsnokához, a Magyar 
Labdarugó Szövetséghez és a Magyar 
Labdarugó Szövetség Északdunántuli 
Kerületéhez.

A javaslat lelkes elfogadása után 
felolvasta az elnök a közgyűlésre 
küldött üdvözlőleveleket és táviratokat. 
Ezután bejelentette az elnök, hogy

/ :
az egyesületet terhelő 6 darab 
8.000 dtniros adóslevelet meg
semmisítik, tekintettel arra, hogy 
a felszabadulás óta nem fenye
geti az egyletet a feloszlatás 
veszélye. Az adósleveleket pe
dig csak azért állították ki, hogy 
ha a jugoszláv hatóságok fel 
akarnák oszlatni az egyesületet 
és vagyonát el akarnák koboz
ni, az adóslevelek segítségével 
megmentsenek akkora ősszeget 
az egylet számára, amiből aztán . 
uj egyesületet lehet életre hívni. /

■ P c i e r k a  Rezső, az egyesület \ö-r 
titkára emelkedett ezután szólásra/ 
Hálaimát küldött a magyarok Istené
hez, aki megengedte, hogy hivatalo
san is magyar nyelven szólaljon fel 
az egylet közgyűlésén. Majd igy foly
tatta beszédét:

— A magyar nyelven szólás bol
dog érzése ma fokozott mértékben 
tölti be mindnyájunk lelkét, mert egy 
olyan hazafias egyletnek évi rendíes 
közgyűlésén történik, mely egyesület,


