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Fattilvái ■ vend metSaasdaségf munkásokhoz!
Azok, akik éves gazdasági cselé

deknek elszegődnének Vas vármegye 
vagy a szomszédos megyék területé
re. jelentkezzenek a jegyzőségeken.

vagy közvetlenül a vármegyei gazda
sági felügyelőségen Szombathelyen. 
A fizetési feltételek a körjegyzősége
ken megtudhatók.

Iltgyai kell a líkét hizlalni 7
A legutóbbi időben tudományos 

kísérletügyi intézményeink alapos vizs
gálatnak vetették alá a liba hizlalá
sának kérdését. Különös fontosságot 
ad a kérdésnek, hogy közellatásunk 
egyik legnagyobb problémája a zsir- 
ellátás. viszont ezidőszerint a liba és 
a libazsír még szabad forgalmú áru

Megállapítást nyert, hogy a liba 
hizlaláséhoz legalkalmasabb (akár

mennyire nem gazdaságos.
A tömés során a libák átlagos súly

gyarapodása az első héten 250 gr., 
második héten 650 gr., harmadik hé
ten 1050 gr., a negyedikben pedig 
850 gr. volt.

Igen jó hizlalási eredményeket lehet 
elérni búzával is. Ellenben a burgo
nya, nagy víztartalmánál fogva nem 
alkalmas a hizlalásra.

Az egyes takarmányok hizlalási ér
téke a következőképen alakult Egy 
kg. testsúly gyarapodáshoz kell ku
koricából 6 kg., búzából 8.5 kg., főtt 
burgonyából 25 kg.

tér vetőmagakciójában nem részel
hetnek. Vetőmag céljára visszahagy 
gabonát lehat kizárólag velesi erl 
ra használhatják lel.

Hasznavehetetlen és törött 
GRAMOFONLEMEZEKET, 

használt KERÉKPÁRGUMIT 
legmagasabb

árban veszünk.
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r.ponti íülrs! < iondt ki:

Á vadállom ány védelme. A Eold- 
mivelésügyi Miniszter a kiiziga/.galasi 
hatóságok figyelmébe ajánlotta a vad
állomány védelmei. A hatóságokat 
felszólította, hogy ellenőrizzek: a va
dásztársaságok nagv hava/,is ide ou 
ellátják-e kellő táplálókkal . vadállo
mányt és (okozott figyelmet kell veim 
arra is. hogy egyesek nem íngjak-e 

A  katonai szolgálatra igénybevett l’* *’ Kií.irruit vadaKnl \ki vadat fog. 
lovak lenyirósa. A m. kir. honvé- <,zt lopás büncselekmenve imát: ,
delmi miniszter kifogás tárgyává tette, felelősségre vonjak.

Jí

hogy egyes gazdák azon célzattal, 
hogy lovaikat a honvédelmi igénybe
vétel alól mentesítsék, megpyirják és 
ilyen állapotban állítják ellő. Ezzel n 
lótulajdonosok nem tudják elérni azt 
hogy lovaik mentesittessenek az igény- 
bevétel alól, csak saját kárukra kite
szik magukat annak, hogy lovaik 
meghűlnek és esetleg elpusztulnak. 
Ez az eljárás nem méltó a magyar

* mány a kukorica. Akár szemesen, | gazdához és egyébként sem vezet 
akár darálva etetjük a kukoricát, ugyan 
azon eredményt érjük el. A hizlalás, 
illetve tömés alatt az állatok a követ
kezőképen hasznosították a takar
mányt: első héten 9.3%-ban, máso
dik héten 17.1, a harmadik héten 20.8, 
a negyedik héten pedig 18.8%-ban.
A takarmány legjobb kihasználása 
tehát a harmadik és negyedik héten

célhoz.
Vetési célra visszahagyott gabo

na felhasználása. A m. kir Közellá- 
tásügyi Miniszter felhívja a gazdáik 
figyelmét arra, hogy a/uk a gazdasá
gok. amelyek részére a honvéd be
szerző osztagok az elszámoltatás so-

M E G H ÍV Á S .
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1942. évi március Sió 14.-én délután 2 órakor 
Muraszombatban saját intézeti helyiségében

R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S T
tart, melyre a részvényesek tisztelettel 

meghivatnak.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAS:

1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
2. A közgyűlési jegyzőköny v vezetőjének kijelölése és a jegyzőkönyv

hitelesítésére 2 tag választása.
3. Az igazgaiosátg a ielijgyelőbizottság évi jelentése.
i. A z  1911. év i z á rsz á m a d á so k  e lő te r je sz té se  é s  jó v á h a g y á s a .

5. A tiszta nv r 's- g f -iha. znákisa iránti határozat.
0. H atározat a io lm entvéuv irar.i.

Hat.
Igazi!

■k
íbi/.r

•reie.se iránt, 
súg választó

vluras/.i mii

történt. Ebből az is következik, hogy | rán gabonát vetőmagként visszahagy- 
rövid, vagyis két hetes hizlalás tak. a m. kir Eöldmivelésiup i Minisz-
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Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődés- Fgyoule, elnöke. Hartner Nándor

fflURASZOMBATts VIDÉKE
Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület

VétMtt S án dor m m  j

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

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

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

Szerkeszti:
ifj. S Z Á S Z  E R N Ő

MEOJELEN1K MINDEN PÉNTEKEN.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Muraszombat, 
Horthy Miklós ut 24 szám /  Tclefónszám 19. 
Kéziratokat nem őrzőnk meg és nem adunk vissza.

XXXVI. évfolyam. /  10. szám. ÁRA 12 fillér. Március 6. — Péntek.

Muraszombatban rendeznek március 25-én
p o l it ik a i  s z e m in á r iu m o t
a Magyar Élet Párt tisztségviselői részére
Vasárnap Kőszegen tartottak MÉP politikai szemináriumot

6 8  E S Z T E N D Ő
nagy idő egy pénzintézet életében is. 
Fémjelzésnek lehet tekinteni, üzleti 
propagandára lehetne használni a kis 
hijjan 70 éves fennálást, mint bizo
nyítékát az intézet életrevalóságának 
és szükségességének, amely a 68 év 
alatt minden bizonnyal többször meg
ismétlődő gazdasági válságokon át
segítette.

Minden pénzintézet büszkén tekint
het vissza az ilyen patinás múltra, 
mint a gazdasági becsületesség és 
eredményesség zálogára, de büszkéb
ben tekinthet vissza valamennyinél a 
Muraszombati Takarékpénztár, amely 
a múlt héten tartotta 68-adik évi ren
des közgyűlését.

Büszkén tekinthet vissza 68 éves 
múltjára a Muravidék legrégibb, szin- 
magyar pénzintézete, mert a becsü
letes és eredményes gazdasági mun
kásságban eltöltött 7 évtized alatt le- 
küzdhetetlennek látszó akadályokat 
kellett legyőznie, hogy megmaradhas
son magyarnak és megmaradhasson 
muravidéki érdekeltségűnek.

Nehéz idők előtt all ma is a Mu
raszombati Takarékpénztár, mint aho
gyan nehéz idők várnak gazdasági 
szempontból is az egész országra. 
Biztosak vagyunk azonban abban, 
hogy a 68 éves múlt becsületes és 
munkás szellemében a pénzitézet dia
dalmasan néz szembe minden be
következhető nehézséggel és nem kis 
m< rtekben járul hozzá az uj és boldog 
muravidéki magyar élet felépítéséhez! 

*

M ost sorozták azt a 
m uraszom bati leventét,

aki megszólított tegnap az utcán.
Szerkesztő ur, szeretném, ha meg

tenne nekünk valamit — mondotta.
Arra kérjük, tegyen bele egy kö

szönetnyilvánítást az újságba, amiben 
megköszönjük Mórocz főjegyző urnák, 
hogy olyan jó volt hozzánk.

Miért, mit csinált a főjegyző 
ur ; kérdeztem.

Eljött velünk a sorozás után — 
csillant fel a levente szeme — , leült 
velünk egg asztalhoz, beszélget ve
lünk. odaállt a fényképezőgép elé. 
mi közénk!

Meg kellett Ígérnem, hogy megje
lenik a „köszönetnyilvánítás" . . .  És 
őszintén meg kell mondanom, régen 
tettem már ilyen szívesen eleget ígé
retnek. mint ennek. — (Sz.)

Magyarország vezető politikai pártja, 
a Magyar Elet Párt rendszeresíti tiszt
ségviselői részére a politikai szeminá- 

| riumokat. Ezeken a politikai szemi- 
j nariumnak nevezett összejöveteleken 
a tisztségviselőket előadássorozatok 
keretében tájékoztatják a :  ország kül 
és belpolitikai életéről, a gazdasági 

\ és közellátási kérdésekről, a párt 
aggéiról és általában az aktuális 
közéleti kérdésekről. A z összejövete
lek, illetve az előadások célja qz, 
hogy tiszta képet kapjanak a MÉP 
tisztségviselői az ország helyzetéről 
és a MÉP vezetők baráti kapcsola
tainak kimélyitésével a pártéletet in- 
tezivebbé tegyék.

Vasárnap mintegy 300 MÉP tiszt
ségviselő részvételével Kőszegen volt 
politikai szeminárium. Pap Sándor 
országos pártigazgató és Nádas János 
központi titkár, vitéz Szűcs István fő
ispán és a vasi országgyűlési képvi-

Rendkivüli érdeklődést _ kelteit a 
„Muraszombat és Vidéke múlt heti 
híradása, amely „Jelentkezniük kell 
a muraszombati járásban azoknak a 
hadköteleseknek, akik 1901—1919 kö
zött születtek és nem szolgáltak a

selők között részt vett Hartner Nándor, 
a muraszombati járás országgyűlési 
képviselője is a MÉP szemináriumon. 
Hartner Nándort, az uj vasi képvise
lőt a főispán üdvözölte majd bejelen
tette, hogy

a legközelebbi politikai szemi
náriumot Muraszombatban ren
dezik. A megbeszélt időpont: 
március 25, Gyümölcsoltó Nagy
boldogasszony napja.

A muraszombati politikai szem i
náriumot a muraszombati, a körmendi 
és a szentgotthárdi kerületek tisztség
viselői részére tartják M uraszombat
ban. részt vesznek azon a párt országos 
vezetőségének kiküldöttei, a megye 
főispánja és országgyűlési képviselői.

Muraszombat számára kitüntetés 
(M, hogy Szombathely és Kőszeg után 
itt rendeznek első Ízben MÉP politi
kai szemináriumot a járási székhe
lyek közül.

jugoszláv hadseregben" cim alatt je
lent meg. Nagyon sokan küldötték el 
az újságot az idegenben tartózkodó 
hozzátartozóinak és ismerőseiknek, 
akikre a jelentkezési kötelezettség vo
natkozik, és igy annyira szétkapkod

ták lapunk múlt számát, hogy nem 
tudtunk sokaknak adni a fontos cik
ket tartalmazó példányból.

Ezért a sok irányból megnyilvánu
ló óhajnak eleget téve mai számunk
ban is közöljük a jelentkezési köte
lezettségre vonatkozó

kiegészitett
adatokat.

A honvédelmi törvény felhatalmaz
za a honvédelmi mintsztert arra, hogy 
a hadköteles korban lévő oly szemé
lyek hadkötelezettségének teljesítését, 
akik a magyar állampolgárságukat 
elszakított területek visszacsatolása 
következtében szerzik vissza, átme
netileg, a törvény rendelkezéseitől 
eltérőleg is szabályozza.

A törvény rendelkezésének alapján 
a honvédelmi miniszter a visszacsa
tolt muraszombati járás területén lakó 
1901—1919 születési évfolyamokba 
tartozó azoknak a hadköteleseknek 
az összeírását rendelte el, akik a 
volt jugoszláv uralom alatt annak
idején

1. sorozáson egyáltalán nem 
voltak, 2. sorozáson voltak, de 
alkalmatlan osztályozást nyer
tek, 3. besoroztalak ugyan, 
de ennek ellenére a  Jugoszláv 
hadseregben katonai szolgála
tot egyáltalában nem teljesí
tettek, vagy ha teljesítettek is, 
az két hónapnál rövidebb idő
tartamú volt.

A muraszombati járás főszolgábi- 
rája hirdetmény utján felhívta a járás
nak azokat a lakoséit, akikre az el
mondott rendelkezések vonatkoznak,
hogy

összeírásuk végett Jelentkez
zenek.

Személyes jelentkezés alkalmával 
az érdekeltnek fel kell mutatnia szü
letési anyakönyvi kivonatát és a 
személyazonosságát igazoló egyébb 
okmányait, valamint igazolnia kell 
iratokkal, hogy zsidónak, vagy nem 
zsidónak tekintendő-e. írásban jelent
kezhetnek azok. akik lakóhelyüktől 
huzamosabb ideig távol vannak. 
Azonban nekik is haladéktalanul kell 
jelentkezni, ezért ismerőseik helyesen 
teszik, ha figyelmeztetik őket a  jelent
kezési kötelezettségükre. írásbeli je
lentkezés esetén az összes személyi 
adatokat (születési év, hó. nap, hely, 
vallás, szülők neve és vallása, nem 
zsidó vagy zsidó mivolt, állandó tar
tózkodási hely. városokban az utca, 
házszám pontos megjelölése is) be 
kell jelenteni.

Jelentkezni kötelesek, mert a  hon
védelmi törvény szerint állitáskötele-
sek azok is, akiknek

sem a magyar, sem Idegen 
állampolgársága meg nem álla
pítható, illetőleg, akik sem az 
egyiket, sem a másikat igazol
ni nem tudják.

Az összeírásra való jelentkezés el
mulasztása a honvédelmi tőrvény 
értelmében kihágás, illetőleg vétség 
és 2 hónapig terjedhető elzárással,

Jövö vasárnap először ünnepli meg 
március 15-ét a Muravidék népe

A  muraszombati ünnepély rendje
Március 15-ét, a magyar szabadság 

és a magyar fiatalság élniakarásának, 
lendületének egyik legnagyobb ünne
pét 22 esztendő után jövő vasárnap 
először ünnepelheti meg a felszaba
dult Muravidék népe, büszkén, önér
zetesen. a magyar haza oltalmazó ha
tárain belül. Március 15-én

a nemzeti ünnepnapot méltó 
külsőségek között üli meg va
lamennyi muravidéki község.

A muraszombati járás székhelyén, 
Muraszombatban pedig szép ünne
pély lesz.

Az ünnepély rendjét is összeállítot
ták már. 9 órakor istentiszteletek lesz- ! 
nek mindkét templomban, 10 órakor; 
nyilvános ünnepély lesz a Szabadság 
téren. Az ünnepélyt a „Hiszekegy" 
zenekari előadása vezeti be, majd a 

i muraszombati leventék szavalókórusa 
előadja a „Talpra magyar!" című Pe-

Unnepi beszédet magyar nyel
ven Mórocz Imre községi fő
jegyző mond, majd dr. Töm ör 
Ede premontrei kanonok, gim
náziumi igazgató vend nyelvű 
szónoklata következik.

Simon ka Pál levente szaval ezután, 
majd eléneklik az ünnepélyen részt
vevők a Himnuszt. Diszelvonulással 
fejeződik be az ünnepély, ami után 
a tüzoltózenekar térzenéje következik.

A z ünnepélyen testületileg vesznek 
részt a honvédség, a tűzharcosok, a 
frontharcosok, a leventék, a tűzoltók, 
az iskolák és a Mura Sport Egylet.

Itt említjük meg még azt is, hogy
március 15-én reggel 7 órakor 
zenés ébresztő lesz Muraszom
batban,

hogy az ünnepi hangulat már a kora 
reggeli órákban mindenkinek a szivé
be lopózzék.tőfi-költeményt.

---

A j«l«ntkesésre kötelezett hadköteleseknek
a jigyzfiskehnil kell jelentkezni mkreins faijainké

Muraszombatban március 20. a határidő
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illetőlat I évit. háború esetén 2 évig 
terjedhető fogházzal büntethető.

Jelentkezni illetőségi Hely szerint 
(állandó lakóhely) a jegy zőknél kell 
minél sürgősebben. A levélben történő 
jelentkezés is az illetékes jegyzők cí
mére küldendő. A jelentkezési határ
időt minden körjegyző maga állapí
totta meg, általánosságban március 
utolsó napjait szabták meg határidő
nek. Muraszombatban a jelentkezési 
határidő március 20.

A volt muraszombati 
nemzetőrség parancsno
ka üdvözli élő bajtársait

Meleghangú levelet intézett vitéz 
Péterke Jánoshoz Bognár Béla alezre
des, a volt muraszombati nemzetőr
ség parancsnoka, amelyben az össze
omlás utáni muraszombati esemé
nyekről emlékezik meg. Bognár Bélá
ra igen sokan emlékeznek a Muravi
déken még azokból az időkből, ami
kor a kommunista kísérletezések zűr
zavarában a nemzetőrség élén kép
viselte a rendet és a fegyelmet. 
Ahogyan a muravidékiek hálával es i 
szeretettel emlékeznek vissza Bognár; 
alezredesre, éppen úgy' ő is szeretet- í 
tel gondol a muravidékiekre. Levelé
ben többek között a következőket 
Írja: „Adja Isten, hogy Muraszombat 
felvirágozzon és Önök. akik oly szé
pen. hősiesen védték s főként a nagy 
zűrzavarban megőrizték a régi fegyel
met. jutalmul legyenek boldogok az 
újból visszatért városukban. Köszön
tőm összes meglévő nemzetőreimet i"

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 

i »  hideg folyóvíz.
Központi fűiéül — Gondo.s kiszolgálás.

Internáltak két rémhír* 
terjesztőt a íérésban
A muraszombati járás főszolgabírója 

Braunsberger Mihály és Jauk Ferenc 
lendvakirályfai lakosokat rémhírter
jesztés miatt internálta.

VAS VÁRMEGYE ALISPÁNJA.
399-1/1912. szám.

Hirdetmény
Felkérem mindazon erdőtulajdono

sokat. akiknek képesített erdészeti al
kalmazottja szolgálatát 30 éven túl 
hűséggel és példásan látta el és ed
dig még kitüntetésben nem részesült, 
ezen alkalmazottjuknak személyi ada
tait és pedig: 1.) nevét. 2.) lakhelyét, 
3.) születési helyét és idejét, 4.) val
lását. 5.) családi állapotát és gyerme
keinek számát, 6.) a szakvizsga leté
telének helyét és idejét, 7.) szolgálati 
beosztását és a szolgálatban egy- he
lyen eltöltött idejét. 8.) érdemességét 
s e tekintetben külön kiemelve a múlt
ban közelmúltban lezajlott rendkí
vüli időkben szolgálatadójával szem
ben tanu8Ítotott magatartását. 9.) volt-e 
már kitüntetve, hozzám legkésőbb 
március hó 20-ig jelentsék be, mert 
ezen alkalmazottakat a m. kir. Föld- , 
mivelésügyi Miniszter Ur elismerő ok
levéllel szándékozik kitüntetni.

Az előbb irt adatokat helyhatósági 
igazolással kell ellátni.

Szombathely, 1942. február hó 24.
Dr. Horváth Kálmán s. k.

alispán.

Ólból szabályozták i  lábbeli és a lábbeli javítások árát
A közellátási miniszter szabályozta 

a cipő. csizma és ezek javításának 
árait. Áz árak március 2 óta érvény
ben vannak és azt, aki azoknál ma
gasabb árat kér, vagy ad. törvénybe 
ütköző cselekmény miatt szigorúan 
büntetik. Az uj árak a következők : 

Cipő-, csizma- és javítási árak: 
Típuskészcipök páronként: férfi mun
kásbakancs zsirosbőrből 34.90 P, fiú 
munkásbakancs zsirosbőrből 27.60 P, 
magasszáru férfi boxcipő 38 P, férfi 
box félcipő 35.70 P, fekete box fiú 
magasszáru fü ős 31—34. számig 
27.60 P, fekete box hu fűzős félcipő 
35—38. számig 32.80 P, női magas
száru cipő fekete lósevró 35—42. sz. 
30 P, női félcipő fekete lósevróból 
35—42. számig 28.60 I5, fekete ló
sevró leány fűzős cipő 31—34. számig 
25.20 P, 35—38. számig 30 P, fekete 
lósevró gyermek füzőscipő 23— 26. 
számig 17.50 P, fekete lósevró gyer-

béleletlen szárral 35—42 számig 44.90 
P, fiú- és leánycsizma béleletlen szár
ral 36—39. számig 43 P, gyermek 
zsíros csizma béleletlen szárral 31 —
35. számig 32.20 P, férfi zsíros szeges 
fejelés 24 P, férfi zsíros csizma sze
ges fejelés rogyóval 28.80 P, férfi
zsíros csizma szeges cigányfejelés 
17.50 P, szeges női csizmafejeiés 22 
P, szeges női csizmafejelés rogyóval 
26.80 P, szeges női csizma cigány
fejelés 15.50 P, szeges csizma talpa- 
lás és sarkalás 8,90 P, 1 pár 14 kg 
körüli lószerszám fariam nélkül 350 
P. 1 pár 16 kg körüli lószerszám fa- 
hámmal 410 pengő.

Áz esetben, ha valamely csizmára 
a felszámítható költségek mellett az 
érvényben levő rendelitek alapján 
alac sonyabban alakul, akkor csak a 
rendelet szerinti ár érvényesíthető, 
viszont jelen hatósági árjegyzéken

mek fűzős 27 -30. számig 19.40 P. M'üoirtett árak túllépése még akkor 
Gazdacsizma és javításai : Férfi | is árdrágítás, ha az érvényben levő

szoros csizma béleletlen szárral 39 I rendeleti k szerint az eladónak magu- 
47. számig 53.70 P, női csizma zsíros sabb ár felszámítására volna joga.

Rendelet 6 höíelezö önvédelmi 

Mbépzésröl
Budapestről jelentik : A Budapesti 

Közlöny vasárnapi száma közli a 
honvédelmi miniszter rendeletét az 
önvédelmi kiképzés újabb szabályo
zásáról. A rendelet intézkedik a házi 
légoltalmi őrségek parancsnokainak 
és parancsnokhelyetteseinek kikép
zéséről Önvédelmi kiképzésben kell 
részesíteni minden olyan férfit és nőt. 
aki I ! éves elmúlt, de 70-ik életévét 
még nem töltötte be A kötelezettek 
alapkiképzése hat óra. A kiképzés 
napi egy sírénál kevesebb és kitárt
nál több nem lehet. A lakosság ön
védelmi kiképzését az 1942. évben 
május hónapban kell megkezdeni és 
a házi légoltalmi parancsnokok ki
képzéséhez igazodva szeptember vé
géig be kell fejezni. 1942-től kezdve 
a kiképzési évenkin! március hónap
ban kell megkezdeni. Az alapkikép
zésre kötelezettek utánkiképzésben ,s 
kötelesek részlvenni. Az utánkikepzes 
időtartama évenkinl négy ízben egv- 
egy óra.

Tengeri hajók által is 
használható csatornát ter
veznek Pozsonytól Timiiéig 

Vas megyén át
A budapesti német autó ex viziut- 

kiállitásnak vasmegyei vonatkozású 
szenzációja is akadt. A kiállításon 
egy tervet mutattak be. amely Luropa 
fontosabb részeinek csatornázását 
ábrázolja. Pozsonytól kiagazóan a 
Dunából a Fertő vizén keresztül a 
Zágráb—Fiume vonalon lOtlt) tonnás 
hajók száméra készül csatorna Lz a 
csatorna érinteni fogja Szombathely t 
és Sopront. Külön érdekessége, hogy 
a Drávát ebből n csatornából kiága
zóén a Nis völgyön át közvetlen 
összeköttetést kap szinten ezer tonnás 
hajók számára alkalmas viziuttal az 
Egei tengerrel. Úgyhogy Sopron — 
Szombathelyről Európa minden jelen
tős városába, az Északi tengerbe, az 
Adriai tengerbe és az Egei tengerbe 
közvetlen hajóösszeköttetést kapunk. 
A csatornának a Murát is érintenie 
kellene és igy megépülése esetén 
Muraszombat és a Muravidék közle- 
kedése előtt is uj utak nvilnának 
meg.

Pz „Edélyi P & rr szövetségre

If’peíl a hormánypáritdl
A Budapest Értesítő jelenti : Az.

érd éh , pórt elr okitanae-a és ország-
gyülc.- ] képi lse ü i soportjaaz újonnan
bciiivi >“. •■■dék képviselők részi été-

! lével inda pesti n ülést tartott, amelyen
a ki;!- es kel. olitikai helyzet letár-

j gyűlés a után ,. k o v e t k e ző i i a 1 á roza t o 1
j hozta Az e: lék, i part úgy találja.
hog\ Mugyuro szág mai külpolitikái
h<4> /.i If* fS  cl /.ok az erőfeszítések.
nmek t*k hazai kra a tengek hatalmak
oldala n a köze 1 jövőben várnak, egy-
aránl a Korma nyzó Ur és a kormány-
zat ki rüli szőri Ksnbb tömörülést teszik
szük.xi•Réssé. Az erdélyi párt a maga
jxililikai erejét teljes mértékben a
ncm/.t t nagy <eljárnák szolgálatába
kívánj a állítani l'.zért az erdélyi párt
a hulahitamh> nayyobh nemzeii
egység érdekihon pártszövetségre
óhajt lépni a Magyar lilét Barijával
cs vnnéllogva Bárdnssg László mi-
nisztv elnök p irteezérsegét magára
nézve is elisnnrí. Az erdélvi pár! az
előttünk álló •rnprobára való tekin-
tettel a politi Kai pártokhoz lordul
azzal i keress; 1. hogy fügyészek fel
a pari harci lkat a háború tartamára.
hogy . nemzet teljes erejét abba a
kuzde embe \i Illesse, amek a ma-

arsng jobb övójét hivatott bizlo-
sitani.

Legértéxesebb tagjait 
kizárta Szálasi bomla- 
dozóban lévő Nyilas- 

kfttv sztes pártja
Budapestről jelentik: Hosszabb idő 

óta szivárogtak ki hírek arról a belső 
erjedésről, amely a Szálasi Ferenc 
vezérsegr alatt működő Nyilas
keresztes Part sorait bomlasztja. A 
múlt hét végén a belső ellentétek 
nyílt kirobbanásra vezettek. Szálasi í 
Ferenc kizárta pártjából Hubay Kál- 
mánt és Ruszkay Jenőt és hűtlenség
gel vádolta a nyilaskeresztes mozga
lom két kiemelkedő vezetőjét A 
hírek szerint a Nyilaskeresztes Párt 
bomlása ezzet nem ért véget, hanem 
ovabbi súlyos eseményekre készülhet 

tel a nyilastábor . .

1 Munszambati Takarttpinztir.
mint a Vendvidék legrégibb és lég. 
nagyobb pénzintézete ismét elfog, 
(alja régi helyét járásunk gazdasá- 
gi és hiteléletének irányításában.

A  M uraszombati Takarékpénztár 
minden bankszerü ügylet előzékeny 
lebonyolítására felajánlja szolgái«, 
tait.

A  m ezőgazdaság részére, különö. 
sen hogy a tavaszi beruházásokat 
elősegítse, e lőnyös kam atozás mel- 
lett bekeblezésre és kezesekre is 
folyásit hosszabb lejáratú kölcsö- 
nőket is.

Itt tehát a kínálkozó alkalom, hogy
a kereskedő és iparos társadalom, 
valamint a gazdatársadalom  a tér. 
melés előm ozdításához és növelé- 
sí hez szükséges tőkét nyugodt hitel 
form ájában megkapja.

Ezért mindenki bizalommal fór- 
dúljon vidékünk ismert legrégibb 
pénzintézetéhez, a Muraszombati 
Takarékpénztárhoz.

-Jd  k e d n a  á o  k ea n a

Vitéz Szombathelyi vezérezrede-
sa, kak prednyega našega generál
nod« slába szó v Szófio pouzvali, 
gde je konferenco meo z bulgárszkim 
: ;e n c ráI n i m stábom.

Na ruszki fronti je vrejmen bole 
mláesno grntalo. prouti jugi sze pa 
zaesne sznejg topiti. Velko ruszuszko 
sturmanye je zaesnolo pešati, ár sze 
nyim je vszigdár poneszrecsilo. Vék- 
se praszkanye iecsé na Krimi, okouli 
Donec vodíne i jugovszhodno od II- 
men jezera. Nemški europlóni szó z 
bombami truiilí motorno fabriko za 
europláne v Voronezsi i szó jo szpo- 
rűsili. Pii Keresi szó nyim poioupili 
eden 6.000 tonszki transzportni hajov. 
V zádnyem Ivódni szó ruszi vszevkü- 
per zgübiii 204 tankov.

Na Málta szigeti szó nemei an
gleško prisztaniscse La Valetta z groz
no mocsnimi bombami szporűsili.

V Csatorni szó angiezsam potou- 
pili eden hajov. v liifti szó nyim pa 
vniesili 62 europlánov. nemei szó pri 
tóm zgubili 20 europlánov. Februára 
mejszeca szó nemei potoupili vsze- 
\ küper 19 naszprotniski hajouvov.

Po notrivzétji Szingapura ide eden
lao jupánszke vojszke prouli Ausztrá
liái. diügi lao pa prouti Indiji. V' lom 
hipi sze bijejo za klűcs Indije, to je 
za varas Burmo.

Panama esatorno lejko napádnejo
nemei od vzhodne, japánéi pa od 
zahodne sztráni.

( sangkaisek i Gandhi szta sze nej 
mogla zglijati v angleskom pítanyi.

Pet ruszki divizij je sturmalo pri
vodini Donec. Zgrabili szó nyim 15 
jezero szotdákov, blűzí telko je pa 
szpadnolo.

Anglezsi szo  bom be metali na 
I ari/. Lil n a porcelánszka fabrika i 
vers zidin je szporüseni. Pri tom je 
doszta neduzsni liidi zgűbilozsivlenye.

H orvacske novine glnszijo, ka szo 
sztrejlili vszevkuper okoli 8.000 ko- 
munisztov szlrelili. szplazerali ali zgra
bili. Szarni szo pa zgubili 1939 lüdi.

Roosevelt je nedávno proroküvao- 
ka z japánami v dvema meszecoma 
szkonesajo. Nemški ország sz szvo- 
jimi zavezniki pa naj trvpecse, ár z 
bolseviskov ruszijov nap-ávimo nouvo 
Kuro po. Kak vsze kázse, nyegovo 
proroküvanye naesi ide vö i zse pri
znava, ka ji lejko doszégnejo escse 
vékse neszrecse.

Branitele Szingapura scsé Chur- 
chil pred szoud posztaviti, zakaj szo 
v i dnévaj prejkdáli té mocsen f$-
sztung.
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t  C siszá r  János
Szomorú hir érkezett' Muraszom

batba : életének 72 évében meghalt 
Csiszár János ny. elemi iskolai igaz
gató. A megboldogult Csiszár János 
a világháború előtti időkben évtize
dekig működött Muraszombatban, 
mint a római katolikus isk. igazgatója 
és kántora. A  megszállás után a ju
goszláv hatóságok ürügyet találtak a 
kiutasítására és azóta Kőszegen mun
kálkodott. Muraszombatban azonban 
nem felejtették el azóta sem a köz- 
tiszteletben álló igazgatót, aki önzet
len és sokoldalú munkásságával meg
nyerte az egész város szeretetét 
annakidején. Haláláról a család a 
következő gyászjelentést adta ki :

özv. Csiszár Jánosné szül. Olaszv 
Teréz, gyermekei: László. Miklós, Er
zsébet. Margit. Piroska és a nagyszá
mú rokonság megtört szívvel jelentik, 
hogy a legjobb férj, apa, nagyapa, 
rokon Csiszár János nyug. el. isk. 
igazgató február hó 28-án életének 
72.. boldog házasságának 45. évében 
hosszú, nehéz szenvedés és a hal
doklók szentségének ájtatos felvétele 
után visszaadta nemes lelkét az Urnák.

Drága halottunkat f. évi március hó 
2-án. hétfőn délután 4 órakor kísér
jük utolsó útjára a Chernel-u 8. szó- ' 
mú gyászházból.

Az engesztelő szentmise-áldozatot 
március hó 2-án a Jézus Szent Szíve 
templomában fogjuk a Mindenható
nak bemutatni.

Kőszeg. 1942. február hó 28-án.
Drága emlékét örökké őrizzük!

Dr. Robits Miksa, Kocsány Antal vejei. 
Horváth Mária. Károlyi Katinka me
nyei. Csiszár Zsuzsika, Robits Éviké, 
Csiszár Miki. Csiszár Gyuri. Kocsány 
Piriké unokái.

Április 12-én ünnepli a Muravidék 
a felszabadulás évfordulóját

Hartnei Nándor országgyűlési kép
viselő részvételével szükkörü értekez
let volt Olajos József dr. főszolgabíró
nál, amelyen a Muravidék felszaba
dulásának évforduló ünnepélyéről 
tartottak megbeszélést.

A  felszabadulás évfordu lójá
nak emlékünnepét április 12-én 
ülik meg, tekintettel arra, hogy 
a megkésett mezei munkák

miatt lehetetlen lenne hétköz
napot! ünneplésre fordítani.

Az ünnepély Muraszombatban lesz.
egész Vas megye, a volt katonai 
közigazgatás tagjainak, az Ereklyés 
Országzászló Nagybizottság kiküldött
jének és a Csíkszeredái tűzharcosok
bevonásával.

Kiemelkedő eseménynek Ígérkezik 
a Csíkszeredái tűzharcosok által már 
elküldött két gyönyörű országzászló 
felavatása.

Alsólendva melegen ünnepelte 
országyülési képviselőiét

(Alsólendvai tudósítónktól) kénytelenek voltak a jugoszlávok elől
A Budapetről hazaérkezett Dr. Or- innen elköltözni. Kérte a képviselőt, 

szágh Pál képviselőt az alsólendvai hogy legyen továbbra is szeretettel 
Í!Ír̂ df ! T _ V! ! etÖj , . m.? a K- Cff i ádia:s szülővároskája és a járás iránt, vívja

ki annak szebb jövendőjét.ünneplésben részesítették a kaszinó 
termében társasvacsora keretében. A 
Jelenlévők között ott volt Dr. Apáthv 
József főbíró is. A képviselőt legelő
ször Szép János ig. tanító üdvözölte 
mint legidősebb jelenlevő lendvai 
polgár, a képviselő boldogult édes
atyjának alsólendvai tanitótársa, ki 
gyerek korától ismeri Országh Pált. 
Nálánál hivatottabra nem eshetett 
volna ez a tisztség, mondotta Szép 
János. Ha a 22 évben nem is volt 
itt. lelkileg velünk együtt szenvedett 
és imádkozott felszabadulásunkért, 
meri a szive mindig lendvai maradt. 
0  volt az első. aki visszajött letele
pedni Alsólendvára azok közül, kik

Majd Dervarics Elemér városbiró 
üdvözölte a képviselőt Alsólendva la
kosságnak nevében, kérve az ő jó- 
akaratu támogatását Alsólendva fel
virágoztatásához. Majd Thury Ákos 
ny. vasúti ellenőr, a kaszinó házna
gya kedves tréfás szavakkal köszön
tötte a szeretettel körülvett képviselőt, 
aki keresetlen szavakkal, meghatódva 
köszönte meg a felszólalók jókíván
ságait. a jelenlevő jóbarátok szerete
tét. ígérte, hogy mindent megtesz, 
amit csak tehet Alsólendváért és a 
járásért, mert bárhová vesse a sors, 
a szive mindig Alsólendváé marad.

Se köszönj így : alázatos szolgája 
ívaggok)! Magyar önérzetedhez nem 
méltó ez. A  J ó  napot kívánok", vagy 
.szebb jövőt" köszöntések több tisz
teletet fejezhetnek ki. ha tisztes- 
ségtudóun mondod őket. mint 
a kétes értékű alázatoskodás.

>h tisz-

V

Óriási angolnán hadi*
hajóveszteségek
Tokióból jelentik : A császári főha

diszállás közleménye kifejezésre jut
tatja. hogy a soerabajai és batáviai 
tengeri csatákban az ellenséges hajó
had a február 27-i és március 1-e 
közti időben úgyszólván megsemmisült. 

Elsüllyedt ó ellenséges cirkáló, 
8 rom boló, 7 tengeralattjáró, 
egy agyushajó és egy aknaku
tató.

A jelentés közli, hogy egy japán ak
nakutató elsüllyedt, egy romboló pe
dig könnyebben megsérült.

A N A R C H IA  R A N G O O N B A N

Stockholmból jelentik : Az ostrom
lott Rangoonban maradt egyik angol 
tudósító jelentése szerint a városban 

fegyveres bennszülött bandák 
garázdálkodnak és fosztogatják 
a polgári lakóházakat.

I lozzáteszi a tudósitó, hogy a vízhiány 
kezd érezhetővé válni. Egyes város
negyedekben már egyáltalában nincs 
viz.

A Rungooni angol főparancsnokság 
Bernen át érkezett jelentése szerint 
elismeri, hogy a Sittang folyó mentén 
nagy ütközet van folyamatban és attól 
íügg Ranngoon sorsa. Stockholmon 
ót érkezett jelentés is megerősíti, hogy 
a burmaiak közt fegyveres felkelés 
tört ki az angolok ellen és hogy sok

i) keleti fronton enyhül a hideg
Berlinből jelentik : A német véderő

főparancsnokság jelenti : Krim félszi
geten és a Donec vidékén elkesere
dett harcokban visszavertük az ellen
ségnek páncélos kocsikkal támogatott 
erős támadását. A Keres város és az 
egyik szomszédos kikötő ellen intézet 
légitámadások következtében nagy 
tüzek keletkeztek. Észak-Afrikában, 
Marmaricában német repülőgépek

éjjel-nappal bombáztuk. Az angol 
vizeken két nagy angol kereskedelmi 
hajói telitalálatokkal súlyosan meg
rongáltunk.

A keddi hadijelentés kiegészítése
képpen jelentik Berlinből : Keleten 
valamit enyhült az erős hideg. A 
középső és északi szakaszon az át
lagos hőmérséklet — 10 fok. A  harcok

sikeres támadásokat intéztek angol — különösen a déli szakaszon —
gépkocsi összevonások és sátortábo
rok ellen. Malta szigetén La Valetta 
kikötőjének bombázását német harci
kötelékek tovább folytatták. Dokkbe
rendezésekben elért telitalálatokkal 
hatalmas rombolásokat és kiterjedt 
tüzeket okoztak. A sziget repülőtereit

ismét megélénkültek. A z Anglia és 
Amerika riltal a Szovjetunió számára 
ismételten megígért segítségnek mind- 
ezideig alig van látszatja. Mint az 
angol rádió jelentette, Anglia a szov
jet rendelkezésére bocsátott kis lét
számú repülőit is kezdi visszavonni.

•SMMW  M O tN IH S S S S M  S H S M S S M M N M

»«< H ÍR E K
— A muraszombati kerületben a

MÉP szervezőtitkári teendők ellátá
sával ifj. Szász Ernőt bízták meg.

— Dr. Lemhényi Dezső mura* 
szombati körorvos letette a hivatali 
esküt és rövidesen megkezdi mű
ködését. A belügyminiszter nemrégi
ben kinevezte dr. Lemhényi De&ő 
kaposvári kórházi alorvost a mura- 
szombati I. egészségügyi körzetbe kör
orvossá. Dr. Lemhényi Dezső azon
ban mindezideig katonai szolgálatot 
teljesített a szovjet fronton és onnét 
csak most érkezett haza. Hivatali es
kütételre megjelent a muraszombati 
járás főszolgabírójánál, majd elutazott 
Kaposvárra, hogy átadja munkakörét 
utódjának. Dr. Lemhényi hamarosan 
visszatér Muraszombatba és megkez
di működését.

— Az alsólendvai Mép hűségtá
virata a kormányzóhelyetteshez.
(Alsólendvai tudósitónktól.) Az alsó
lendvai Mép járási választmánya ülé
séről a következő táviratot küldte 
vitéz Lukács Béla országos elnöknek: 
„Alsólendva járási szervezetünk vá
lasztmányi ülése alkalmából mélysé
ges tisztelettel fordulunk Nagyméltó
ságodhoz azzal a kéréssel, hogy a 
Kormányzóhelyettes ur Ofőméltósá- 
gának törhetetlen hűségűnket és ra
gaszkodásunkat tolmácsolni kegyes
kedjék."

W A r o s i  M o z i
Muraszombat

........................ HIIIIHIIUIIU
Előadások: márc. 7.-án szombaton 20 óra 30 p.

márc. 8.-án vasárnap 15 óra 15 p.
17 óra 30 p. 

és 20 óra 30 p. 
márc. 9.-én, héllón 20 óra 30 p.

„CSÁKÓ ÉS KALAP*
főszereplők : CsortosGy.. Simor Erzsi, Bilicsi 
Tivadar. Kiss Manyi, Latabár Kálmán stb.

Következő műsor:

„Fekete Vénusz*4

Feltartóztathatatlan a japán előnyomulás n Táiolknleten
M irit v o t z é iy b c n  forog indiai

Amsterdamból jelentik: Az angol 
hírforrás a hadihelyzethez fűzött fej
tegetésében kénytelen beismerni, hogy 

a burmai japán támadás olyan 
mértéket öltött, am ely mar 
nem csak  a burmai angol csa 
patokat, hanem egész India 
helyzetét fenyegeti.

Az angol hírszolgálat ezzel a körül
ménnyel magyarázza meg az in
diai főparancsnokság visszahelyezését 
W awel tábornok kezei közé. W awel 
— állapítja meg a hírforrás, — súlyos 
felelőséget vett át válságos pilla
natban.

Sanghajból jelentik : A japán arc
vonalról érkezett jelentés szerint

a Jáva északi részén partra- 
szállt japán csapatok feltar- 
tózhatatlanul nyomulnak előre 
az ország belseje felé.

Erős japán osztagok nyomulnak előre 
Bandoeng felé, - ahol néhány nappal 
ezelőtt még W aw el tábornok főhadi
szállása volt. Ugyanezen jelentés sze
rint japán csapatok kétnapi menetelés 
után. amikor nehezen járható terepen 
száz kilométert tettek meg,

hétfőn é jszaka B andoeng köz
vetlen köze lébe  érkeztek. 

Ezzel az Észak- és Kelet-Javát össze
kötő mindkét vasúti vonal meg
szakadt.

A  Domei-iroda jelentése szerint a 
Bandoengtől nyugatra fekvő egyik 
repülőtér ellen viharos időben végre
hajtott támadás sorén a japán had
sereg repülői két ellenséges repülő
gépet lőttek le légi harcban és el
pusztítottak a földön tiz nagyobb és 
középnagyságú ellenséges gépet.

— Szeretetvendégség. A  mura-
szombati evangélikus nőegylet már
cius 14.-én este 8 órai kezdettel a 
Korona szálló termeiben szeretet- 
vendégséget tart. amelyen dr. Dezső 
László szombathelyi m. kir. főlelkész 
előadást tart oroszországi tapasztala
tairól. A szeretetvendégségen teát 
szolgálnak fel. Egy tea-jegy ára 2 P. 
Á nőegylet a szeretetvendégség tiszta 
jövedelmét a harctéren küzdő kato
nák részére juttatja el. épen ezért a 
nemes célra való tekintettel MMHce- 
téseket hálás köszönettel fogad. A  
szeretetvendégségre mindenkit szere
tettel hiv és vár a nőegylet.

VBidéglBs arab flgvelBébil
Üzletemet kiárusítom. Borok, 
minden nagyságú hordók, szű
rő és fejtőgép felszerelési tár
gyak eladók.

VASMEGYEI BORKERESKEDELEM
SZOMBATHELY 
Faludi Ferenc utca 43.

— Magyar szinelőadás Vizlend-
ván. A vizlendvai állami elemi nép
iskola növendékei március 15-én délu
tán négy órakor magyar színdarabot 
játszanak el. A „Szent István álma'* 
cimü hazafias tárgyú darab kerül szín
re. A rendezőség külön meghívót nem 
bocsát ki, de mindenkit szeretettel vár 
az előadásra.



Muraszombat és Vtdéfce 1942. március &

— Vallásos e s t A  muraszombati 
evangélikus tetnpéomboni március 8-án, 
vasárnap este fi órakor műsoros böjti 
vallásos est lesz.

— A muraszombati kaszinó közle
ménye : Felkérés I Felkérjük mindazo
kat a muraszombati lakosokat, akiknek 
a birtokában, még az 1919 évig műkö
dött régi Kaszinó Egyesület könyv
tárából esetleg bármi rímen könyvek 
maradtak volna vissza, vagy esetleg 
en uralomváltozással kapcsolatban 
szétdult könyvtár állományából illegi
tim utón jutottak volna egyes köny
vek birtokába. — hogy ezen könyve
ket szíveskedjenek ismét felajánlani 
és eljuttatni az újonnan alakult Ka
szinó Egyesület most felállítandó 
könyvtára részére. A könyvek minden 
hétköznapon (szombat kivételével) d. 
u. 6 és 7 óra között adhatók át a 
Kaszinó helyiségében ( K o r o n a  
szálloda) a kaszinó könyvtárosának.

— Fél hívás. Azokat, akik a nem
zetvédelmi kereszt elnyerésére a kom
munizmus, ellenforradalom, vagy meg
szállás ideje alatti magatartásukkal 
érdemeket szereztek és a nemzetvé
delmi keresztet el óhajtják nyerni, fel
hívom. hogy kérvényeiket minél előbb 
adják át nekem. (A kérvényeket a 
VMKE irodájában is át lehet adni dr. 
Csucsy István urnák. Horthy Miklós 
u. 24. I. emelet.) — Hartner Nándor 
országgyűlési képviselő, a nemzetvé
delmi bizottság muraszombati járási 
vezetője.

— Muraszombat nagyközség elöl
járósága felhívja az iparosokat és 
kereskedőket, hogy az 19.89. évi IV. 
t. c. 14. §-ának végrehajtásához szük
séges bejelentőlapok megérkeztek és 
ások. díjmentesen, az elöljáróságnál 
beszerezhetők.

Sitáni Gassa v Ssoboti
kak nájvéksa i nájsztarejsa gasza 
ete cejle okrogline, je pá nazúj do
bila szvoje meszto i zavüpano imé 
v vérsztvenom zsitki našega járasa.

Szobocska S z t á r a  G a s z a  pri 
vszaksem bancsnom deli našemi 
csloveki nájbole ide na rokou.

Za kmetije, celcu  zdaj za szpro- 
tolejtesnya dela dáva na dugsi 
csasz po nájfalejsem interesi pej- 
neze na tabulácio i kezese.

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

Záto sze vszaksi z punim vüpa- 
nyom náj obrné k ete okrogline 
nájbole poznanoj i najsztarejsoj 
gaszi, — Sztároj Guszi v Mura- 
szombati.

— Szinmű-elöadás Seregházán. A 
seregházi ifjúság, mely a magyar nyel
vi és népművelési tanfolyamot láto
gatja. az ottani iskolában a szabad
ságharcunk emlékünnepén március 
15-én színmüelőadnst rendez, kló- 
adásra kerülnek . Károg n holló" és 
„Ki az ur a házban?" emui színda
rabok.

— I üz. ütött ki a muraszombati 
Bencsecz papirkereskedésben. A
muraszombati Benesecz-papirkereskc- 
dés raktárában a kéményből kipattanó 
szikrák tüzet gerjesztettek. A tűz az 
éjjeli órákban keletkezhetett, de leve
gő hiányában csak lappangott egé
szén reggel fél 8 óráig, amikor a rak
tárt kinyitották és levegőt kapott a 
parázs. A hirtelen fellobogó lángok 
elpusztulással fenyegették az egész 
épületet, amikor a ház másik részé
ben lévő Gumilár fodrászüzlet S i - 
m o n k a  P á l nevű segede egyik 
bezúzott ablakon keresztül behatóit 
a helyiségbe és eloltotta a lángokat. 
A kár összege ig\ is 1.200 pengő.

— MOLITVENE KN1G E v sztaro- 
szlovenszkom  jeziki sze dobijo v 
knigárni MAIIN IZIDORA \ Mura
szombati.

— Dugoványa nasi dovic, árvin- 
szke dere i invalidov iz szvetszke 
bojne sze márciusa 10-ga zacsnejo

— A muraszombati kaszinó tag- resűvati pri főbirouvi. Zavolo toga nas i 
latnak. Felhívás! Felhívjuk a muru- honvédszki miniszter eszi posle edno

Bölcs Gyula, Horváth N. Topiák Jó
zsef, Stiván Ernő. Heimer Oszkár, 
Frim László, Trautmann Sándor, 
Martikek Győrgyné, Zászlóalj tisztika
ra, Fink Márton, Árvái Vince, Obá! 
Jenő, Berger Béla, Háhn Sámuel, 
Siftár Pál, F’avics Márk, Szocsics Fe
renc, Siftár Károly, özv. Kardos Jó
zsefeié, Faflik Alajos, Fiiszár N.. Dr. 
Vucsák István, Norcsics Béla 6 pen
gőt ajánlott fel. 5 pengőt adományoz
tak : Udvardi Lakos János. Pauko 
Szidónija, Polák József. Preisz Adolf. 
Ebenspanger Béla. N. N., Csendőr 
százados. Csernyavits Sándor, Kob- 
lenzer Lajos, Szmodis Lang, Dr. Vá
lva Sándor, Holzman István. Mi.szár 
Rezső. Klenecz Vince. Kemény Mar
kó. Cseh I ereric. özv. Dobrav János- 
né, Lipics József, Peterka Rezső. 1 lor- 
váth Y , Pápics N. Kohn Sámuel. 
Brumen József. Jónás János, Kukéi 
Károly. Novák István, Csarni Sándor. 
Ruszánov Igor, Benkics János. Ite
ljelak István, Vadarecz János, iíj. Turk 
.lo/.seí, Gumilár Kálmán, Kramaiics 
József. Rehn Sándor. Ezen kívül na
gyon

l.tnv
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Hasznavehetetlen és törött 
ORAMOFONLEMEZEKET, 

használt KERÉKPÁRGUMIT 
legmagasabb

Árban veszünk.
NEME CZ JÁNOS

ridióiiskaslst
MURASZOMBAT.

zését. Az 
m szomlnit e.s *Vi 
esiilja köszönetéi

■elek
a m
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Legjobb

rumot, likerf,
kisiistőii főtt ti á I i n k á t

GaUGEL K Á R O L Y - n á i
SZOMBATHELY

kaliuti i m  m: utca 30.

Krát&i giászi
Deszet jezero francuszki szoldá-

kov, sieti 
országi. 
18-ga. 'I

szó zgrahient v
-Z.tlji

Nemskom 
> márciusa

ej szí ksega tiila bele- 
lü/.sili kak szani- 
velke lamilie do

szombati Kaszinó Egyesület tagjait, 
hogy az alakuló közgyűlés határoza
tának megfelelően, szíveskedjenek 
esetleges könyvadomány atkát mielőbb 
a Kaszinó könyvtárának n rendelke
zésére bocsátani, hogy végre ez a 
szépmultu intézmény is megkezdhese 
a működését. A Kaszinó könyvtárosa 
a felajánlandó könyvek átvétele vé
gett minden Hétköznapon (szombat 
kivételével) d. u. 6 és 7 óra között a 
Kaszinó helyiségében található. A 
Kaszinó Egyesület elnöksége.

— Meghalt a legöregebb lendva- 
vásárhelyt Iparos. (Lendvavásárhelyi 
tudósítónktól). Február 19-ón helyezték 
ölök nyugalomra Skrilecz Iván 98 
éves lendvavásárhelyi kovnesmestert. 
Az egyházi szertartást Skalics Sándor 
alsólendvai evangélikus lelkész vó-

komisszio iz pét 
dela pregledne i 
podporo.

kotrig, stera 
vszaksemi

vs/.n tri j 
iszoudi i

c c o c
VcndvidéHen tijhol híre járja, 
Hogy a badacsonyi boroknak 

nincsen párja i
Fvon ffljlxirok nn*vf>un <•# 

kicMin>h«*n k u p im  tok

Titán János
bornagykereskedőnél 
_____Kisszombaton
c x x a c a c c a c j r x a L ~ ü r i 3

Adományok a Muraszombati

stutis/tiki le v
Lidi. Od lej je 
a i 2l)!M)-l(j.UHI

vül Lendvavásárhcly apraja-nagyja.
Skrilecz Iván alapította annakidején 
a Kovács temetkezési Egyesületet, 
amely sok taggal működik ma is. Á 
köztiszteletben álló iparos halála az 
egész környéken mély részvétet vál
tott ki.

— Na acobocako drüatvo Vogr- 
•skoga Rdécsega Krizsa szó darü- 
vali: Szobocska driistvo baotoski po-

,n<i^ nÍk^ Í 07J en^ Í? V 2V ' b  kiUk J° “ rí * « * « « .  Benko Lajn* •ume od csisztoga dobicska. pengőt. Horváth N. 11
nyűn je od veszelice osztao. na- 

dale PWNwwka mladézen 50 P.

Jetének céljaira. A muraszombat 
kereskedői alkalmazottak a harctéren 
küzdő honvédeink és magyar nyék i ! 
tanfolyam anyagi fedezésére rendezeti | 
táncmulatságával kapcsolatban a ko- j 
vetkező adományokat juttatók el az í 
egyesülethez: Háhn Pál és Cvelies 
János 3Q—30 pengőt. Háhn Izidor, 
ftühár Ferenc, özv. Nemecz Janosné 
Juhar Lajos 2 0 -2 0  pengőt, n Benko 
gyár alkalmazottá 22 pengőt, ifj. Benko

11
pengőt ado

mányoztak. 10 pengői küldtek az 
egyesülethez: Hartner Nándor. Dr.

zsnszti. a 
teeje. F.k 
püseseni doinou,

Po nájnovcjsoj 
Lurópi >21 millió 
25-J.9IO.Oul) m„:k, 
zsenszkoga szj)oula.

Románszki allam s/ki delavci \
Kiirrösi s/.o \ ednom vagouni do 
metilalkohola (ie.s/ni spiritusz* prišli, 
steroga szó Aiesrmli meri piijátelami 
i znáncami lálati. ki s/.o s/e  /  nvim 
krepcsali. Pél ji j,- ,,d  tó m  esetnem 
mrlou. vecs ji je oszlrpnoio. doszta 
sze ji (>a escse z szinrijouv bori.

V Uruguay-i je  pred orszacskov
hizsov doszta ludi prišlo vküper. 
sleri szó prouti Ameriki krírsali i de- 
monstrejrali

Sli-ri oesevje /  veksov familijov
scs.'jo mjúriti. lejko dobijo k-senki 
roje i kápláré od \ep- es Családvé
delmi alapa.

Právi mantrníki. F’dne s\ eds/.ke 
novi ne pišejo od tisztoga pioznoga 
dela. steroga szó bolsevik, v Fszl- 
országi napravili. Tej lerrorisli szó 
szpomourili ali inlernejrali 85.000 ludi. 
Doszta duhovnikov szó szpomourili. 
ednomi szó jezik vrezali vő. dnígomi 
szó pa öcsi s/.kopali vő.

Zavolo bom bardejranya sze jc
na Angleskom vise jezero cerkvi 
sz porušilo vküper.

Na Törszkom sze na persouno 
szamo 75 gramov kruha tála vö.

K ö z p o n t i  H o z i
OITTRICN, MURASZOMBAT I

■ngös adomúny- 
uraszombat iár- 
lozzőilaríozoinak 
r meg is indult 
am megrende

ld megkérte a M i  
lékel, hogy tolmá- 
izadomanvozoknak.

márc. 7-én. szombaton este 6 és V*9 órakor
és márc. 8-án. vasárnap '/»4. 6 és */»9 órakor

„HAVI 200 FIX“
J A\ OK PÁL, BÁRSONY ERZSI, FÜLÖP M.

március 11-én, szerdán 6 és Ví9 ó. 
es 12-én. csütörtökön 6 és Va9 ó.

„Robinson család"
IREDDIH BÁRT! IOI.OMEW, F.DNA BEST

Árverési hirdetmény.
Pk 3-105/1942/4 szám 1800 pengő 

beesértékü szövetek, motorkerékpár 
es más ingóságok Bodóhegyen 184 
hsz. alatt 1942. március hó 14. nap
ján Va 12 órakor elárvereztetnek.

(lORK SKI ISTVÁN
kir. bir végrehajtó helyettese.

Árverési hirdetmény.
Fk. 3373/19-12/6 szám 1.400 pengő 

beesértékü térti szövetek, „Pétisó" 
műtrágya és más ingóságok Bodó- 
hegyen 1912. március 14.-én V212 
órakor elárverezíetnek.

CiüRIC.SKi ISTVÁN 
kir. bir. végrehajtó helyettese.

Árverési hirdetmény.
Pk. 38f-0/19-12/8 szám 1.200 pengő 

beesértékü cséplőgép, dinamó és más 
ingóságok Zoltánházán 2 házszám 
alatt 1942. március 14.-én 10 órakor 
olarvt rezletnek.

GORKSKI ISTVÁN
bír. bír. végrehajtó helyettese.

Árverési hirdetmény.
Pk. 3371 1912/8 szám 1.400 pengő 

becsertekü kanca, csikó és más ingó
ságok Mezőváron 59 hsz. alatl 1942. 
március 23.-án 11 órakor clárverez-
lelnek.

(jí)Rl(SKl ISTVÁN 
bír. bír. végrehajtó helyettese.

ALFA vezérképviselet

A z ö s s z e s  m á r k á s  
• s *

9 hónapi 
jótállással

Kerék párok

EMECZ I.
vas és gépkereskedö

M U R A S Z O M B A T
TEL 88

Xádnyi csasz je, ku szi v szadov-
ntniki narejzsemo copjé za cepiti i 
iisz.to szítani denemo v kmicsnom i 
tiludnom meszli v pejszek. Drevje 
ói siszliti moremo kem prv ič. Gosze- 
niesna gnejzda moremo pobrati vkü- 
t et t zsezsgati. V goricaj narejzsemo 
klűkice i je denemo \' „souio". Za 
oelo r (Hfrncsehi vsze pripravimo. 
/\okraesc znaszojüjmo. ár szó jerícs- 
i ’ z ,iin' p í sc san ec najbougse. Ko- 
kousam davajmo szkicani ovesz ali 
nnrejzano zimszko zelje, ka do sze 
pod kokvacso djane belice bole vö- 
legle /sr ep leni prrif za zsvepíanye, 
\ apno. 12 kg galica na pliig goric i 
\ s/elele driigo partejko za skroplenyé 
trszt-a z<) In sz i mo notri, ka sze nam 
pravoga hipa vtála.

1942. március 6. Muraszombat is  Vidike

H o g ya n  vé d e k e zzü n k
a kiütéses tífusz ellen ?

Tudnivalók minden háború legrettenetesebb betegségéről
nyírással vagy fejmosással, fürdéssel, 
különleges szappanok és vegyszerek  
használatával van összekötve, ame
lyek a serkét és a tetveket elpusztít
ják. A ruházat tetvetlenítése rend
szerint gőzfertőtlenitéssel történik. A 
tetű és serkéje 60 fokos melegvízben 
egy másodperc alatt elpusztul, úgy
hogy a ruhákat elég ha 5 perdg 70 
fokos vízben áztatjuk. Használhatunk 
tetűmentesitésre benzint, gőzt, vagy 
ciánt is. Ezeknek a hátránya egyrészt 
költséges voltuk, másrészt veszélyes
ségük. Újabban.a tetűmentesitésre a 
leghasználhatóbb eljárásnak az áram
ló száraz levegőt használják. Áramló 
60—70 tokos levegő 1 másodperc 
alatt elpusztítja a tetűt.

Volt oroszországi hadifoglyaink 
rémregényeket tudnak mesélni arról 
a pusztításról, amelyet a kiütéses ti-

A háborúk állandó kísérője és leg
rettenetesebb megbetegedése a ki
ütéses tífusz. Ezt ajbelegséget a közép
korban hazánkon átvonuló zsoldos 
katonák szertehurcolták Európában, 
innen kapta a „morbus hungarikus" 
elnevezést. Napjainkban a kiütéses 
tífusznak Európában fészkei vannak, 
amelyekben évenként bizonyos számú 
megbetegedés állandóan előfordul, de

MÍIUTHNER-M9G
a betegség széthurcolása ezekről a 
helyekről aránylag ritka. Ilyen helyek: 
Írország, Oroszország, főleg Ukrajna, 
Lengyelország és Olaszország egyes 
részei. A járvány széthurcolása rend
szerint nagyobb nópmozgalmak, főleg 
háborúk idején történik. A kiütéses 
tífusz a mostani háborús időben reánk 
nézve is időszerű kérdéssé vált. Fer
tőző betegség, amelyet a tetű terjeszt. 
A betegség rendszerint 2 heti lappan- 
gási idő után tör ki. Az első napok
ban fejfájás, szédülés, általános rossz 
közérzet, néha hidegrázás jelentkezik. 
A betegség 4—5 napján a láz már 
elérheti a 39—40 C°-ot, ez a magas 
láz kisebb ingadozásokkal 10— 14 
napig is elhúzódhat, rendszerint a 
12-ik nap után 2—4 napig tartó láz- 
eséssel szűnik a betegség, amelyhez 
néha tüdőgyulladás is társul. A ki
üléses tífusz tünete a 4—5 napon 
jelentkező halvány, piros, lencsényi, 
ujjnyomásra eltűnő kiütés, amely 
rendszerint a vállon és a hason kez
dődik és innen terjed a végtagokra.

A kiütés a betegség folyamán meg
nagyobbodik és bevérzik, emiatt a 
betegség elmúltával a kiütés helyén

r a f i M i i
foltok maradhatnak vissza. Súlyos 
komplikációja az idegrendszer részé
ről jelentkező zavar, amely abból áll. 
hogy az elesett állapotot néha az 
őrjöngésig fokozódó nyugtalanság 
váltja fel. a beteg ön- és közveszé
lyes lehet. A második hét múlva be
álló lázcsökkenés után a lábadozás 
még két-három hétig elhúzódhat. A 
betegség halálozási arányszáma átla
gosan magas, de a 20 éven alul rit
kán éri el az 5 százalékot. Legyen
gült. kifáradt embereknél m egköze
líti u bt) százalékot. A fertőzés csak 
a tetvek által vihető át, tehát ahol 
tetű nincs, ott a megbetegedés a be
tegekről sem terjedhet tovább.

A kiütéses tífuszt a ruha- és fej
tein terjeszti. A beteg emberből szí
vott vérrel fertőződik a tetű és bél- 
hámjában elszaporodik a kórokozo. 
maga a tetű is megbetegszik 8— 10 
nap múlva és rendszerint 14 napon 
b'4üi elpusztul. A kiütéses tífusz el
leni védekezés legfontosabb része 
tulajdonképpen a tetvetlenítés és a 
tetű elleni védekezés. A tetű a lázas 
emberen és a kihűlt hullán nem ma
rad meg, hanem normális hőmérsék
letű ember után kutat. A fertőzés 
rendszerint csípés révén jön létre,
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vagy pedig úgy. hogy vakaródzás 
közben a fertőzött tetűt vagy annak 
szintén fertőző ürülékét a vakarózó a 
bőrbe dörzsöli.

A védekezés tulajdonképpen tetű- 
mentesités, amely személyeknél haj-

fusz különböző fogolytáborokban vég
zett. A trianoni Magyarországon évi
átlagban 25—30 volt a kiütéses tífusz- 
megbetegedések száma, ezek a meg
betegedések majdnem mind cigá
nyaink közül fordultak elő. A mai 
Magyarországon a kelfti tetves vidé
kekkel megnövekedett a kiütéses 
tífusz megbetegedések száma is és 
ez fokozottabb védekezésre késztet 
bennünket. Első teendőnk az Orosz
országból visszatérők tetvetlenítése 
és megfigyelése, másrészt az esetleg 
kirobbant megbetegedések szigorú el
határolása. A  belügyi kormányzat 
ilyen irányban hatalmas aparátussal 
megkezdett munkáját anyagi áldoza
tot nem kiméivé, a M ÁV  is támo
gatja a vasúti kocsik tetvetlenítésére 
szolgáló különleges készülékek meg
építésével és üzembehelyezésével.

Za olllal waiaaaawote
vszaksi ven  more szojau

ELADÓ jó karban levő pajta 15 m. 
hosszú. — Bővebbel Mester 

utca 10. Muraszombat.

K Ö Z  G  A  Z  D A  S  A  G
Hogyan alakult, hogyan fejlődött és hogyan 
küzdött meg a megszállás alatti mostoha sors

sal a 68 éves Muraszombati ̂ Takarékpénztár
— erről számolt be a pénzintézet közgyűlésén az igazgatóság

Nyereséggel zárult az elmúlt üzleti év
Február 23-án tartotta évi rendes 

közgyűlését a Muravidék legrégibb és 
a megszállás alatt is szinmagyarnak 
megmaradt pénzintézete, a Muraszom
bati Takarékpénztár. A  közgyűlésről 
kiadott jelentés elején a takarékpénz
tár elnöke, Hartner Nándor ország  
gyűlési képviselő ir arról az építő 
munkáról, amellyel

a Muraszombati Takarékpénz
tár a magyar gazdasági élet 
fejlesztésében részt akar venni

és amellyel hozzá akar járulni a meg
nagyobbodott ország határain belül 
az uj Európa felépítéséhez.

Az igazgatóság jelentésében vissza
pillantást nyújt a múltra, amelyben a 
68 év alatt olyan sikerek voltak, hogy 
erőt és bizalmat adhatnak a további 
sikeres munkára. 1873 november 1-én 
73 alapitó tag 150 darab 200 forintos

Ezt a gyönyörűen felfelé ívelő pályát 
a megszállás derékben törte ketté. Az 
intézetet a tönkretételtől csak igen 
nehezen sikerült megmenteni.

a betétek azonban a legnehe
zebb időkben is százszázalé
kig érintetlenek maradtak 1 

1923-ban érdekközösséget kellett vál
lalnia az intézetnek a jugoszláv Ja
dranska bankkal, hogy megmentse a 
menthetőt. Az érdekközösség és a 
következtében előállott torzsalkodások 
áldatlan helyzetet teremtettek és aka
dályozták a pénzintézet az adottsá
goknak megfelelő fejlődését.

Javulás csak akkor kezdődött, ami
kor a muraszombati járásnak az 
összeomlás előtti utolsóWszággyülési 
képviselője Hartner Géza muraszom
bati nagyiparos utján 1925-ben a 
Jadranszka banka tulajdonában volt 
intézeti lészvények újból a muravi- 

részvényével vetette meg a pénzinté- dókiek tulajdonába kerültek. Hartner
zet alapjait. Az alaptőke 15.000 forint 
volt. Az első elnök Berke Józseí ügy
véd volt, a muraszombati kerület or
szággyűlési képviselője. Halála után 
utódja dr. Pintér Géza ügyvéd, majd 
ennek halála után dr. Uy Károly ügy
véd volt. Az alaptőke évről évre nö
vekedett és alig 30 éves működés 
után már 240.000 koronára emelke
dett. 1912-ben

beleolvadt az intézetbe a Mu
ravidéki Takarékpénztár és 
1,120.000 koronára emelték a 
rohamosan fejlődő intézet alap
tőkéjét.

1913-ban a Délvasmegyei Takarék- 
pénztár olvadt az intézetbe és 1 millió 
520.000 koronára nőtt az alaptőke. A 
trianoni szerződést megelőző utolsó 
közgyűlésen pedig már arról számol
hatott be a takarékpénztár igazgató
sága, hogy

az alaptőke 2 millió korona, 
az intézet összes saját tőkéje 
pedig 2.605.129 korona. A Mu
raszombati T akarékpénztár ek
kor már nemcsak a mura- 
szombati járás, hanem egész 
Vasvármegye gazdasági és 
pénzügyi életében jelentős sze
repet játszott.

Gézát az intézet 1926-ban elnökévé 
választotta és ezzel az intézet ismét 
önálló és szinmagyar érdekeltségű lett.

Hartner Géza irányítása mel
lett ismét fejlődésnek lendült 
a Muraszombati Takarék- 
pénztár,

amelynek az ügyeit az elnök a leg
nagyobb odaadással vezette 1940 
februárjában bekövetkezett haláláig. 
Ekkor az intézet elnökévé fiát. Hart
ner Nándort választották meg.

A visszatérés után a taka
rékpénztár azonnal belekap
csolódott az anyaország gaz
dasági életébe.

A  dinár átváltásában tevékeny részt 
vett, kapcsolatokat teremtett a Szom
bathelyi Takarékpénztárral és a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztárral, első
ként lett tagja a Pénzintézeti Köz
pontnak és a Magyar Nemzeti Bank 
a takarékpénztár kérelmére megfelelő 
hitelkeretet biztosított az intézet ré
szére.

A felszabadulás utáni első év üzleti 
szempontból nehéz körülmények kö
zött folyt le, ennek ellenére jelentős 
nyerességgel zárult a pénzintézel 
multévi mérlege. A nyereség nagyobb 
részét leírásokra fordították.

Vszaksi vért, steri vörtíva na gryntí 
pod 50 plügov, je dúzsen okouli szvo
je poszajene kukorce po trej robáj 
szuncsavnico poszaditi. Csi je nyiva 
vozkejsa od 20 metrov, sze more za- 
szaditi dvá prejcsniva i eden vdojni 
roub. Pri 20 melerszkoj sirsoj nyivi 
pa obá vdojniva rouba i eden prej- 
csen roub sze more zaszaditi z szun- 
csavnicov. Tiszti vért pa, ki bár 5%- 
ov szvoje orátje zemlé eksztran za- 
szadi z szuncsavnicov ali poszeja len 
zavolo szemen, je nej dúzsen po ro
báj okouli kukorce pouvati szuncsav- 
nice. Gori szó pa mentüvani od sze- 
janya árendásje, ki z árende pouvajo 
zemlou i oni vértovje, ki szó v pre- 
minoucsi lejtaj okouli kukorce cirke 
i konouple pouvali, pa je letosz tüdi 
scséjo pouvati.

Grüntni vértovje, ki májo 50 plügov 
vise orátje zemlé. szó dúzsni 5°/o-ov 
zaszejati z szuncsavnicov ali len za 
volo szemena.

Szeménye za szejanye de sze tá
laló pri notarosijaj.

Orszacski vérsztvlnszkl i zsivtn- 
szki kiállítás (razsztéva) v Buda
pesti bode od márciusa 21-ga do 
márciusa 29-ga, na steroga de nase 
kmete, steri sze za tou priglászijo, 
vodo direktor kmetijszke soule g. 
Siftár Imre. Ár je zseleznica za tou 
priliko za 50% -ov falejsa, szállás v 
Budapesti de pa kostao na dén sza
mo okouli 1 P 40 filejrov, toplo po- 
rácsamo nasim kmetam, ka szi tou 
lejpo razstávo nai poglédnejo. Sto 
scsé iti, sze naj do 6-ga márciusa 
zglászi pri direktori kmetijszke soule 
v Rakicsani. Sztrosek je nájbougse 
szebov neszti. Za legitímácijo sze plá- 
csa 1 P 50 filejrov.

Med 4. i 18. márciusom sze po
pišejo vszi veski pásniki, vsza zsi- 
vina i masí ni, steri sze nücajo za 
grüntno delo. Popisüvanye do opráv- 
lali za tou zrendelüvani biztosi. Sto 
bi neisztinszko kaj vadlüvao ali kaj 
zatájo. sze kastiga. Po zákoni od 
1929-ga leta tou popisüvanye ne szme 
szlűzsiti za dácso.

Po zselézni baotaj sze popise vsze 
blágo i matériái, ki je potrejben pri
pouvanyi hramouv.

Vise 100 vszefelé blága, skéri 1
partejke nájvisisa cejna je naznanye- 
na na szívi plakátaj. Tou blágo je 
zvéksega tála tákse, stero je pri vér- 
sztvi krvávo potrejbno.

Kiadó bútoroson isoba
teljes ellátással esetleg két személy részére is. 

Cim: KISKAN1ZSA UTCA 7.

A  gazdaságban kezdjük meg a 
tavaszi gabona vetését. A  zöldséges
kertben indítsuk meg a munkálatokat. 
A gyümölcsösben a fák nyesését teljes 
erővel folytassuk. A hernyókat és a 
gallyakat égessük el. A szőlővessző
ket ültessük el s mihelyt a főid fagya 
felengedett, a szőlői ki kell nyitni. A  
marhákat, ha a legelő felszikkadt, ki 
lehet terelni. A baromfiudvarban meg 
kell kezdeni a csibenevelést, mert a 
tavaszi csibe nő a legjobban.

Mész, kénpor, karbolos anyagok,
permetező szerek és porozógépek, 
rőzse- és venyigekötődrót és a szőlő
birtokosok részére megállapított hol
danként! 12 kg. rézgátic beszerzésé
ről, illetve igényléséről idejében gon
doskodjunk!

A z ültetésre szánt tojások termé
kenyebbek lesznek ha a tyúkokkal 
csíráztatott zabot vagy télire ellett 
káposztafélét etetünk
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n u A in d ii if li  kiállításnak
Miatt i jtlutfiigc i tratiti oBitlíst szempoRtjíbút

A március 21-én megnyíló orszá
gos mezőgazdasági kiállítás és tenyész
állatvásár a tenyészállalcsoportokon 
kívül ez évben is a mezőgazdasági 
termelésnek jóformán minden üzem- 
ágát fel fogja Ölelni. Ma. amikor a 
közellátás és a honvédelem szempont
jából is fokozott jelentősége van a 
mezőgazdasági termelés fejlesztésé
nek. a rendezés különös súlyt vet a 
kiállitás irányitó. oktató és termelés- 
javitó hatásának érvényesítésére. E 
törekvés közepette is azonban a ki
állításnak a gerince ez évben ismét 
a tenyészállatcsoport lesz, amelybe 
— miként már közöltük. — a beje
lentési határidőig még nz utolsó évek 
anyagát is meghaladó nagy számban 
jelentettek be tenyészállatokat. Mint
hogy a bejelentések száma a legtöbb 
csoportban számottevően meghaladta 
a rendelkezésre álló férőhelyet, igy a 
megejtett szakszerű minőségi íelülvizs-

Itálat alapján szükségessé vált meg- 
elelő arányú létszámcsökkentés. En
nek megtörténte után is csupán a 
nagyobb állatokból, úgy mint lovak
ból. szarvasmarhákból, sertésekből és 
juhokból együttvéve több, mint -KXX) 
tenyészállat lesz kiállítva. Ezek a

tenyészállatok, — amint a megejtett 
minőségi felülvizsgálatok igazolják, —  
az ország tenyészállat állományának 
legnagyobb értékű egyedei, amelyek
re fontos hivatás vár állattenyészté
sünk kereteinek javítása és minősé
gének növelése terén. Ez a hatás ez 
évben fokozott jelentőséget ad a bu
dapesti tenyészállatvásároknak, mert 
a háborús viszonyok között a mező
gazdasági termelés, de különösen az 
állattenyésztés kereteinek és termelő- 
képességének fenntartása, sőt lehető 
növelése nemcsak a magyar gazdák, 
hanem az egész közellátás és a nem
zeti erő növelése szempontjából is 
elsőrangú fontosságú. Sok évtizedes 
tapasztalás szerint az állattenyésztés 
haladását egy intézmény sem tudja 
olyan széleskörű és átütő hatással 
előbbre vinni, mint az országos te
nyészállatvásár, amely a tenyészállat- 
értékesítés és beszerzés célszerű köz
ponti megszervezésén, valamint a leg
kiválóbb tenyészállatok százainak a 
köztenyésztés vérkeringésébe történő 
juttatásán kívül fölötte előnyös irá
nyitó, oktutó és buzdító hatást fejt ki 
a kistenyésztők nagy tömegei köré
ben is.

H U S A R U és K O N Z E R V G Y Á R

MURASZOMBAT
T E L E E O N : 8 és 80

Sürgöny: Uenkó Muraszombat /  Postatakarékpénztárt cseksz. 74u09

j vetésterület, valamint azt, hogy a vetés 
j kikelt, kellően beállt, a talaj fizikai 
állapota megfelelő, a napraforgónál és 

j ricinusnál a sarabolás, a kapálás és 
i egye lés, az olajlennél pedig a gyom- 
| lálás megtörtént és ehhez, képest a 
; talaj gyommentes, végül hogy a vetés 
j megfelelő termést ígér.

GABONA TISZTÍTÓ TRIÖRÖK jelenleg kaphatók! 
TRIERJE Z A  PUCANYE ZRNYA sze zdaj d o b ijo !

STIVÁN ERNŐ, MURASZOMBAT
SRO GOLYÓS CSAPÁGYAK minden nagyságban raktáron. 
SRO KRUGLICSNI LEZSÁJI vsze velikouszti.

MALOM BERENDEZÉSEK. -  MLINSZKE POTREJBSCSINK.

Hofhep Schrantz mezőgazdasági gépeli, cséplő és Kaszáló gépek 
HofhiP Schrantiavl mailnl za poledeliztvo, mlatilnice, masnit za kasnyo Ifi.

►
A jövőben csak tanult 

kereskedői lehetnek 
az országnak

Újabb iitb zb e d é s e k  az olajosm agvah termeléséről
Kamatmentes termelési előleget kapnak a gazdák

A napokban rendelet jelent meg. 
melynek értelmében a tengeri-földnek 
legalább három oldalán a szélső sor
ban szokásos távolságra (60—70 cen
timéter) napraforgót kell vetni. A 20 
méternél kisebb átlagszélességű föld
nek legalább egyik hosszú oldalát, a 
20 méternél átlagban szélesebb ten
geri földnek pedig mindkét Iiorszű ol
dalát kell napraforgóval szegélyezni.

Nem kell a tengerilöldet naprafor
góval szegélyezni, ha a birtokos ösz- 
szes szántóterületének legalább 5 szá
zalékát kitévő összefüggő területen 
termel napraforgót.

A gazdálkodó szabadon vá
laszthat. hogy napraforgót, olaj
lent, vagy mindkettőt kiván-e 
termeszteni.

Aki az általa választott olajnövény 
vetőmagját kellő időben megszerezni 
nem tudja, köteles a megállapított 
nagyságú vetésterületet a rendeletben 
megjelölt másik olajnövénnyel bevetni 

Aki a törvény alapján ricinust ter
meszt. ingyen vetőmagot igényelhet 
attól a vállalattól, mellyel termelési 
szerződési kötött. Ha termelési szer
ződés nélkül termeszt, akkor a Futu- 
rától kaphat kölcsön. Aki olajmagot 
termeszt és

gazdaságának szántóföldi mű
velés alatt álló területe a 100 
fcataasteri holdat nem haladja 
meg. a rendelet hatályba lépésé
től számított 15 nap alatt ingyen

elöljáróság bélyeg- és díjmentes tanú
sítványát az igénylő szántóföldi terü
letének nagyságáról. Egy-egy termelő 
ingyen legfeljebb 300 kg olajlen vetö- 
magvat igényelhet.

Aki napraforgómagot termel, a szük
séges vetőmagot a helybeli levenle-

• * IM I . március 21 29 tartandó

o .Tszagos mezőgaz
dasági kiállitás és

tenyészállatvásári
*

igazolványok n MURASZOMBATI 
TAKARÉKPÉNZTÁR •nál a/crc/hctok l>c
Uta/.áai egyéb k e <1 v e * m e m e k !

alakulat útján igényelheti. Aki több 
mint 50 kataszteri holdon gazdálko
dik. a Futurától igényelhet kölcsön 
napraforgómagot.

Termelési előleget csak az a szer
ződéses termelő igényelhet, aki a köz
ségi elöljáróság (bélyeg-és díjmentes) 
bizonyítványával igazolja, mekkora a

vetőmagot igényelhet az Olaj
mag Eriéig ' ‘nesitő Szövetkezettől 

(Budapest V.. Akadémia-u. 6.) Az 
igényléshez csatolni kell a községi

«
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vagy más középiskolai érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkezik,

munkakönyvvel elég azt tanúsítania, 
hogy tanulmányainak befejezése után 
mint kereskedő legalább hat hóna
ljon čil sz.akbavágó munkát végzett.

Akik a törvény életbelépése előtt 
kaptak kereskedés gyakorlására ipar- 
jogositványt. a törvényben megszabott 
szakképzettség igazolása nélkül foly
tathatjuk a kereskedést az iparjogo- 
sítvanyban megszabott keretekben.

Általános érdeklődésre tarthat igényt 
az a hír, amely arról számol be. hogy 
a kereskedelem és közlekedésügyi 
minisztériumban elkészült a kereske
delem képesítéshez kötéséről szóló 
törvény tervezeti- A miniszter u tör
vénytervezetet most küldte szét az ér
dekképviseleteknek hozzászólás vé
geit.

A törvény hatálya kiterjed 
minden kereskedőre,

minden ügynökre, utazóra, üzletszer
zőre. képviselőre.

Kereskedés gyakorlására csak 
az kaphat iparjogositványt,aki 
az ipar tízesére az egyébként 
megállapított feltételeken kívül 
igazolja, hogy a megállapított 
szakképzettséggel rendelkezik.

Azokra nem terjed ki a szakképzett
ség igazolásának kötelezettsége, akik 
l(HH) lélekszámot meg nem haladó 
községben kivannak segédszemélyzet 
alkalmazása nélkül kereskedési ve
zetni.

A kereskedés gynkoi lásához szük
séges annak igazolása, hogy a ke
reskedést űzni kívánón kereskedelmi 
szakmát mint tanone valamely szak- 
bavágó nyílt árusító üzletben az elő
írt időben tanulta.

megfelelt tanonciskolái látoga
tási kötelezettségének és letette 
a segédvizsgát.

Munkakönyvvel kell igazolnia azt. 
hogy mint segéd legalább két éven 
át sz.akbavágó murikat végzett. Szak- 
képzettség hiányéiban legalább ötévi 
segedi sz.akbavágó gyakorlat igazolá
sa szükséges

Aki felsőkereskedelmi

Pár napon balül
megjelenik a zöldhiíel-rendelet

Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat.

A kormány fennhatósága alatt mű
ködéi Országos Földhitel Intézet az 
elmúlt evben az anyaország, valamint 
a visszatért országrészek gazdái ré
szére hasznos beruházásokra 3 mil
lió pengő középlejáratú mezőgazda- 
sági hitelt folyósított és az űjobb je
lentkezések figyelembevételével szá
molni lehet azzal, hogy az űj terme
lési evben is nagyobb összeget fog
nak mezőgazdasági hasznos beruhá
zások céljaira, hitelek formájában ren
delkezésre b( Josátani.

A középlejáratű mezőgazdasági hi
telnyújtás természetesen nem befo- 
ivásolja a különböző rövidlejáratú 
mezőgazdasági cél-hitelakciók további 
folytatását, melyeknek keretébe a kü
lönböző vetőmaghitelek, termelési elő
legek stb. tartoznak.

A kormány nagy sülyt helyez arra, 
hogy' a pénzintézetek az ország me
zőgazdasági lakosságának a rövidle- 
járatu hitelek nyújtásánál is rendel
kezésre álljanak. A vidéki pénzinté* 
zelek minden előkészületet megtettek 
arra, hogy az uj termelési évben a 
gazdaigényeket kielégítsék.

Ezidőszerint legkeresettebb a zöld
hitel. amelyre a gazdáknak rendsze
rint februárban és márciusban von 
szükségük. Az újabb zöldhitelrendelet 
kiadására rövidesen sor kerül.

J.WÖ. k„J„ é. .  Vcml.ldíki M a,,., K taM M k U *  EocD Ict elnök., H.rMe, N f a t e

imiraszombatés Vidéke
_______________Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület
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Dr. Kállay Miklós
Az egész országban ismeretes mar. 

hogy Bárdossy László miniszterelnök 
egészségi állapota annyira megrendült 
abban a hatalmas munkában, amit ti 
miniszterelnök magára vállalt, hogy 
szanatóriumba kellett vonulnia és egy 
időié nem foglalkozhat közügyekkel. 
B.edcssy László ezért kormányával 
egy üti lemondott és a Kormányzó Ur 
az uj kormány megalakításával dr. 
Kállay Miklós m. kir. titkos tanácsost, 
órai,'is felsőházi tagol bízta meg.

Kuiiay Miklós kedden megalakította 
a / u; kormányt, amelynek tagjai 
ugyanazok az államférfiak, mintakik 
R. 'k. ssy kormányában irányitól; (k 
i.: oiszág ügyeit. Kállay Miklós a 

miniszterelnöki tárcán kivid egyelőre 
1 külügyi tárcát is vezeti.

I!. Ká.llay Miklós romai katolikus, 
az . -szegi Kállay nemesi család sas ja. 
T , -ben született Nyíregyházán. 

Középiskolái (Jvégzéye jjfíu j jogi 
tanulmányokat folytatott Budapesten, 
Parisban. Londonban és (jeniben. 
A doktorátus megszerzésé után koz- 

iz r .lási irályára lépett, de 1918-ban 
megvált állásától és családi birtokán 
la/dalkudott. Ebben az időben vezető 
-z.eiepei játszott Szabolcs varmegye 
■ e l.-ben és a Tiszántúli Mezőgazda- 
sav: Kamara elnökévé választották. 
T 22-ben Szabolcs és ling megyék 

liijsp.'-.njává nevezték ki. 1929-ben 
kei ke-lelmi államtitkár lett és löbb- 
izb'-n nagyíontosságu külföldi tárgva- 

>ivin képviselte az orsziig érdekéit. 
: oj.ios törvényjavaslatok előkészítése 

■ d:k a nevéhez.
■ ( tömbös kormány alatt a ;old- 

• ilgyi tár ál vez.elte. Nevehez 
nk az osztrák-magyar kereske

d ő  mi egyezmény parafa fosa. továbbá 
a aKigynr-lengyel gazdasági kapcso

lok előkészitém és kinicly itése. Át
ér rvezte a mezöguzdasági termelési 

' s ertekesitési lehetőségeket, az. erdő- 
1 r y e 11 \ n gazdasági cseléd '!, költóz- 
odi s< réd szóló törvény íiz. ő minisz- 

k •’ ege ídatl kerüli a törvényiéi ba. 
yé Áttold fásításának problémáját is

'doti;, meg.
Később az Onlózésügyi Hivatal íel- 

isát és vezetését vállalta magára. 
Ám y szabású programmját már rész

sikerrel meg is oldotta Tervei- 
r,"k \ ••ideges keresztülvitele több száz- 
''zti holdat íüggetlenil az időjárás 
viszontagságaitól. Tanulmányúinkat 
: M külföldön, többizben mini hivala- 

,s kiküldött, a milánói és párisi 
' déigkiállitás magyarországi pavilon
jának megszervezésével és felállítá
sával szerzett maradandó érdemeket.

Hartner N á n d or o r sz á g g y ű lé si k ép v ise lő

beszámolt az sktuáüs politikai
kérdésekről m MÉP muraszombati 
szervezetének értekezletén

N in c s e n  v e n d  n e m ze tis é g i k é rd é s
mörül, akkor a muraszombatiak is ' 
nyugodtan csatlakozhatnak hozzá és J 
biztosak lehetnek benne, hogy udott 
esetben a párt, illetve a kormány 
legmi'lcyebb támogatására számit-

Szombaton di lm in 6 órakor az ;
Elefánt szálloda kűlónt -rmébe hívták
össze dr Pintér M klc s m • aszom-|
baü ki zségi pár ve 'H< és vitéz Pé- !
telié- a nos kö/.sr ji vc/.elötilkái a !
murasz ombati ,\1 ni Elet Párt szer- j
vezet (dsö érteke zlt t< t. Az érteke/.le-
ten les zt vett II; rln •i r*'iiíndor ország
g\ l lesi képviseli’ k 'TU én pártvezető. :
dr Ok jós Jó/se fi S/.( ilgahiró és a !
MÉP herületi s/.< rvc /.ó! itkár, valamint |
<i mur: szombati Ml P -;zer\ ezel meg- j
hívott agjai.

\ 1liszekegv ■I m<;dkozúsa után S
dr. Pír.te: Miki. s nyi otta meg az
érteke/ letet üdv<izö ito n megjelente
kel és a M EPszele sk. ni m egszerve-j
zéséne < szükség -ss ‘KČ hangoztatta.

j- Magyar Éh•t 'ártja a kor
inány mögött all cs íi íegrrő- !
s ■bb poiitiku hatalmat kép
Viseli az o -SZ ágban.

1 la i\7 ország ak isságának kilenc |
lized r -sze a Ml P zás z.lójíi alatt ló-

Bejelentetle a községi pártvezető, 
hogy a MLP szervezetének keretei 
már állanak, a fontosabb tisztségeket 
betöltötték. Kerületi pártvezetőnek 
Hartner Nándor országgyűlési kép
viselőt. kerületi szervezőtitkárnak ifj. 
Szász Ernői, muraszombati községi 
pártvezetőnek dr. Pintér Miklóst, h. 
pártvezetőnek Bankó Józsefet, vezető- 
titkárnak vitéz Péterke Jánost, körzet- 
vezetőknek Kühár Ferencet és Lipics 
’nzsefet, körzeti titkároknak Adanics 
.fozsrfof M -M a rics  Lajost nevezték 
ki. A választmány kinevezését későb
bi időpontra halasztják, amikor már 
jobban meg lehet Ítélni, hogy kik 
akarnak részt venni teljes erejükkel 
a párt nemzetépitő munkájában.

Hartner k ép viselő  p ro g ra m m ja

Ezután Hartner Nándor országgyű
lési képviselő emelkedett szólásra. 
Beszéde elején azt fejtegette, hogy a 
Magyar Elet Pártját ma nem lehet 
egyszerűen politikai pártnak nevezni, 
mert a mai rendkívüli időkben a MEP 
az egész országot átiogo közösséget 
jelenti, mint egyetlen számottevő és 
iónm  rn inzetépilő programmá! dol
gozó (járt.

Mint első muraszombati politikai 
megnyilatkozásán, programmot kelle
ne adnia mondotta 1 lartner Nán
dor. Ad is program mot, de nagy és 
a mai világban nevetségesen ható 
gesztusok nélkülit.

Ez a program m : a dolgozni 
akarás és a munka !

Az időszerű politikai k érd ések  ism ertetése

Ezután az időszerű belpolitikai ese
mények ismertetésére tért út az or
szággyűlési képviselő.

Az alkotnrúnyreform
kérdésével kapcsolatban kifejtette,
hogy ez a történelmi alkotmány szel
lemében alkalmazkodás a mai viszo
nyokhoz. Az ezer éves alkotmányos 
múlttal nem lehet szakítani, az ország 
irányításának rugalmasabbá télele pe
dig most van folyamatban. A köz 
igazgatás eggszerüsitésére is hamu 
rosan sor kerül.

A  földkérdés
a muraszombati járást közelebbről 
nem érinti, mert itt a földreformot már í 
keresztülvitték, habár a sürü lakos
ság miatt a kisemberek földhöz jut- j 
tatása itt is igen előnyös volna. Or- j 
szagos viszonylatban a kormány fo-1 
kozatosnn keresztül viszi az igazsá- j 
gos földosztást, de vigyáz arra. hogy j 
ne essen szélsőségekbe.

I millió hold földet osztottak eddig 
fel és az eredmény visszaesés lett az 
ország termelésében. Ezért kell vi
gyázni a földkérdés fokozatos meg
oldására, mert

ma az első és legfontosabb
követendő c é l : a többtermelés.

Mert mig 1890-ben 53 ember élt Ma
gyarországon egy négyzetkilométeren, 
addig mii 93 ember él ugyanakkora 
területen.

A földkérdést a kormány fokoza
tosan megoldja, még pedig úgy, hogy 
az a termelésnek se legyen karára 
és az ország többségének akarata 
száz százalékig érvényesüljön.

A  zsidó földbirtokok felosztá
sa folyam atban van, 

eddig 5(X).0(X) holdat juttattak ebből
magyar kézre.

A közellátás
kérdése mindenkit közelről érint. Ne
héz viszonyok között vagyunk és fel

kell készülnünk a még nehezebbekre. 
Azt üzeni azonban annak. — egyik 
képviselőtársa szavaival élve — aki 
zúgolódik, mert lyukas acipőie; van 
Magyarországon egy testület, ahol gon
doskodnak a cipőről, a jó ruháról és 
a jó élelemről: ez  pedig a dicső ma
gyar honvédség! Jelentkezzék az il
lető oda! Az pedig, aki itthon van, 
soha se felejtse el, hogy milyen kicsi 
áldozatokat hoz azokéhoz képest, 
akik a távoli harctereken küzdenek, 
hogy jobb jövőnknek alapjait lerakják.

A közellátásunkról még csak annyit:
világviszonylatban Magyaror
szág egyik legrendezettebb ál
lam közellátási szempontból.

Gabonaellátásunk biztositott, élelmi
szerekben semmi hiány nincs. Nehéz
ségek csak a bőrellátás és az olajel
látás terén vannuk. biztosak lehetünk 
azonban abban, hogy ellenségeink 
táborában sokkal több hiány van, mint 
amennyi nálunk akad.

Ezután a kormány

1 milliárdos mezőgaz
dasági hitelakcióját

vázolta a képviselő. A mezőgazda- 
sági hitelt 10 éven keresztül a kis
gazdák és a mezőgazdasági munkás
ság támogatására fordítják. Mindent 
el fog követni, hogy ebből az előnyös 
hitelakcióból a muraszombati járás 
kisgazdái minél nagyobb összeghez 
jussanak.

A  nemzetiségi és 
kisebbségi kérdésre

áttérve a képviselő kijelentette, hogy 
vend nemzetiségi kérdés nincs, mert

a vend magyarnak vallja ma
gát és meg is sértődne, ha 
nemzetiségnek tekintenék.

A nemzetiségi kérdést a szentistváni
gondolat jegyében kezeli a magyar 
kormány, de bizonyos általános euró
pai jellegű revíziók várhatók ebben 
a kérdésben.

A zsidókérdés m egoldása
\ is gyors ütemben fog haladni tovább. 
A zsidókérdés megoldásánál azonban 
nem az. a cél, hogy kivegyük a zsi
dót valamilyen üzlet irányításából és 
helyébe egy keresztény zsidót ültes- 

i sünk. hanem a keresztény szellem 
érvényesülését kell a gazdasági élet
ben kiharcolni.I

A külpolitikára
áttérve vázolta Hartner Nándor az 
elmúlt évtizedek külpolitikai irányza
tát és fejtegette, hogy a fiatal magyar 
diplomácia megtalálta azt az utat. 
ahol haladnia kell és a nagy összecsa
pás idejére az a tábort, amellyé a 
biztos győzelem.

A hadszíntereken, elsősorban az 
orosz hadszíntéren gyors események 
bekövetkezését várhatjuk, habár a 
szovjetet nem szabad lekicsinyelnünk.


