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K Ö Z  G A  Z  D  A S Á G
Mit kell tudni a vásárlási könyvről?

Mull év május 16-án jelent meg a 
Budapesti Közlönyben a közellátásügyi 
miniszter rendelete, melyben a vásár
lási könyvet rendszeresítette. T ö b b  
mint 10 hónap múlt el azóta, a ren
delet újabb rendeletekkel bővült. Nem
csak az alaprendelet, de az újak kö
rül is van bizonyos tájékozatlanság, 
hiszen napról-napra teszik fel a kér
dést ismerősök, barátok, rokonok: 
mit kell tennem ha . . . Erre a ha-. . ra 
szeretnénk most olvasóinknak vála
szolni úgy. hogy a vásárlási könyvet 
egy kissé jobban megismertessük.

Elöljáróban megkell mondani milyen 
indokok tették szükségessé a vásár-

ngatlan adás-vételi
é* cseléd elhelyező véllnlal. B E N C Z I
Muraszombat. Mikolo Sándor u. 4

sót a

akinek vásárlási könyvébe más fo
gyasztó vásárlási jogosultsága feleség, 
kiskorú gyermek) bejegyezve nincs, 
új vásárlási könyvet csak a régi vá
sárlási könyv kiállításáról számított 

. , . .  . . .. . . i , kilenc hónap múlva kaphat. Azok a
vásárlás, könyvbe. A nagyobb fogyasz(ók akiknek könyvébe több

fiút intézetbe adják ebben az eset- í ^ ^ á s á d ó s i ^ jo g ö s u í t s á g a  is be 
ben is lehet kérni, hogy külön kony- j ieffvezvc a ré8j könyv kiállító-

tanuló gyermek van jegyezve, a regi 
sától számítva 6 hónap múlva kérhe-vet állítsanak ki  ̂ ...____...

számára Ha más helyre távozott. ^ ó r lT s i "könyv'kiálIíVárót
mindenekelőtt nevet töröltetni kell a £?ek {(Z()k Q |eggyakrabban elöfor- 
család könyyébol, erről igazolást kér- d é d e s e k , amelyek a vásárlási 
ni az intézet igazga .o^ f  ped.g iga- könyvvel íüggnek össze. A könyv 
zolja a gyermek ottlétét, melyre a haszná|afóval kapcsolatban figyelmez- 
helyi hatosag kiállítja a könyvet. (pfjük mf,g a vásárlási könyv tulajdo- 

Férjhezmenés esetén, ha a menyasz- n0sát, hogy azt joga van az ország

lási könyv bevezetését. A rendelet 
indokolása szerint a könyv célja a 
háborús viszonyokkal össze nem 
egyeztethető, észszerűen nem indo
kolható közszükségleti cikkeknek ki
zárólag a pánikra visszavezethető vá
sárlási láz megszüntetése. Felhatal
mazza a rendelet a kereskedőket ar
ra. hogy a rendes kereskedő gondos
ságával kötelesek ügyelni: közszük
ségleti cikket fogyasztónak csak a 
közvetlen fogyasztás szükségletének 
megfelelően és a rendkívüli gazda 
sági viszonyok által indokolt mennyi
ségben szolgáltasson ki. Ez az alap
ja. úgy mondhatjuk magja a rende
letnek, mely általánosságban érvényes, 
vannak azonban kivételek is, azonban 
ebben az esetben hitelt érdemlően 
kell igazolni, hogy milyen rendkívüli 
szükséglet beszerzése forog fenn. Ilyen 
például a menyasszonyi kelengye 
beszerzése, amikor is a házasság ki
hirdetésének megtörténtét hivatalos 
tanúsítvánnyal kell bizonyítani, vagy 
csecsemőkelengye beszerzése, amikor 
pedig az anya terhességét orvosi bi
zonyítvánnyal kell igazolni. Az áru- 
kiszolgáltatás kérdéseivel ma már 
többé-kevésbé mindenki tisztában van. 
Mindenki magától adja át a könyvet 
a kereskedőnek, akár ha szövetet, 
ruhát, konzervet is vásárol. Most már 
egész más irányú az érdeklődés a 
vásárlási könyv körül: a kérdés rend
szerint a könyv kiállítására vonatko
zik. Érthető, mert az elmúlt 10 hónap 
nagy változásokat okozhatott a csa
ládban. Lássuk tehát, a kérdéseket, 
s válaszoljunk«mindenkinek, kielégít
ve az érdeklődéseket.

szonynak nem volt még külön köny
ve, ugyanezzel az eljárással törölteti 
magát a család könyvéből, majd a 
házasságkötést igazolva, beírják a férj 
vásárlási könyvébe a feleséget is, mert 
csak így juthat hozzá fehérneműkhöz 
és ruházati cikkekhez.

Jön a tavasz, a nyár. a m ezőgaz
dasági munkások lakóhelyüktől távoli 
vidékre mennek kenyeret keresni. Kü
lönválik a kis család, a feleség otthon 
marad a gyermekekkel, rajta van a 
család gondja, de a férjnek is szük
sége van ez alatt a hosszú idő alatt 
sok mindenre, amit nem lehet állan
dóan utána küldeni. Ilyen esetben is 
kiállít a hatóság a férj részére új vá-

területén bárhol használni. Meg kell 
még említeni, hogy közszükségleti 
cikket minden kereskedő, aki annak 
a cikknek a forgalombahozatalával 
foglalkozik, köteles a könyv tulajdo
nosának kiszolgáltatni. A napokban 
hallottunk éppen egy panaszt, hogy 
bizonyos közszükségleti cikk kiszol
gáltatását azzal tagadta meg a ke
reskedő, hogy: ..kérem ezt a könyvet 
nem Budapesten állították ki, erre a 
kívánt árut nem adhatom ki . Ebben 
az esetben a vevő megkívánhatja, 
hogy a közszükségleti cikk kiszolgál
tatásának megtagadását a kereskedő 
a vásárlási könyv következő üres ro
vatába bejegyezze.
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sárlási könyvet, természetesen a régi 
könyvből törlik a nevét. Átmeneti 
távollétnél azonban csak akkor állíta
nak ki a hatóságok wj könyvecskét, 
ha a családtag legalább két hónapig 
távol lesz otthonától.

Ujonan bevonuló katonák is kér
hetik vásárlási könyv kiállításul, még

Elvileg "minden igénylő részére ki I I>cj ÍR V“ R> «  ltV'K(l hi,,T 1R,nl, V T  -  -  - ‘ pedig ott. ahol katonai állomáshelyük
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A Magyar 
a következő It

kell állítani vásárlási könyvet, azon
ban a férjjel közös háztartásban élő 
feleség, valamint kiskorú gyermekek 
részére közős vásárlási könyvet kell 
kiállítani. Ahol nagy a család, ott 
hamarább megtelik a könyvecske, újat 
kell kiállítani. Budapesten és nagyobb 
városokban, ahol körzetenként mű
ködnek a jegyelosztók, a körzeti Élel- 
miszerjegyközpont nyilvántartási fiók
jában. vidéken a helyi közellátási hi
vatalokban kell kérni az új vásárlási 
könyv kiállítását. Az új könyvet n 
hatóság a régi könyv hátsó fedőlap
iához csatolja, úgyhogy az elválaszt
hatatlanul hozzá legyen kötve a ré
gihez.

De egy családban sok minden tör
ténhet egy év alatt. Kisgyermek szü
letik, az anyakönyvi hivatalban vagy 
anyakönyvi kivonat kiállítását, vagy 
ami teljesen díjmentes — a születés
ről igazolást kérünk s ezzel megyünk

van. Ebben az esetben igazolniuk kell. 
hogy a vásárlási könyvből már töröl- \ 
ték nevüket, az illetékes katonai pa
rancsnoktól igazolványt kell kérni ott- | 
tartózkodásukról. A kért igazolás fel- | 
mutatása ellenében .az újonnan be
vonult katona megkaphatja állomás- I 
helyén is a vásárlási könyvet.

Az elváltak, vagy különélők is ál
líttathatnak ki maguk számára külön- 
külön vásárlási könyvet. Külföldiek j 
vásárlási könyvet nem kaphatnak i

Minden gondos ember úgy vigyáz 
a vásárlási könyvére, mint pénzére, 
értékpapírjára. A rendelet azonban [ 
mégsem akarja teljesen kizárni azo
kat. akik gondatlanságból, vagy pe- j 
dig más ok folytán elvesztették köny
vecskéjüket. A rendelet ugyanis elő
írja. hogy az a fogyasztó, aki vásár
lási könyvét elvesztette, vagy azt bár
mely oknál fogva felmutatni nem

-én a Kerületben 
osztályú bajnoki

a lakóhelyünkhöz illetékes jegyköz- j tudja, részére új könyv állítható ki. 
ponthoz és kérjük a gyermek beíró- azzal a megszorítással azonban, hogy

A HL?j »  tavaszi 
labdarugó feladatokról

ubdarugó Szövetség 
ivást bocsátotta ki :

A TAVASZI IDÉNY KEZDETE
1912 március 

elkezdődnek az 
mérkőzések.

Nem lesz könnyű dolgunk a tavaszi 
idény ben. Súlyos idő előtt áll az egész 
ország! Azonban nehézségeink bár
milyen nagyok is lesznek, sportfela
datainkat. az elöltünk álló sportcélo
kat minden körülmények között el 
kell érjük ' !

Minden ténykedésünkkel es maga
tartásunkkal szolgáljuk a legteljesebb 
magyar egységet, egy más megértését. 
Erősítsük magyar és magvar között 
a szeretetet I A pályákon és minde
nütt a legnagyobb rendet, fegyelmet, 
rendszeretetet es lovagiasságot kérjük 
mindenkitől!

A játékvezető maradéknélkul töltse 
be hivatását.

A játékos minden egyes mérkőzé
sen adja oda szívét és lelkét csapa
táért I

Az egyesületi vezetők pedig mun
kájukkal, tulemelkedve a kicsinyes 
érdeken, szolgálják a nemzeti sport
ügyét.

A nézőközönségtől azt kérjük, hogy
a labdarúgás megmozdulásait, 
hetenként visszatérő mérkőzé
seit kisérje szeretettel, megér
téssel és támogatással.

Azokhoz a nagyon kesevekhez pedig, 
akik még mindig nem értették meg, 
hogy a mérkőzésen a játékvezetőt és 
játékosokat becsületükben sértegetni 
és gyalázkodó szavakkal illetni nem 
lehet, ezekhez azzal a kéréssel for
dulunk. hogy szüntessék meg ezt a 
példa nélkül álló, — hála Istennek, 
kiveszőben lévő — ízléstelen, modor- 
talan magatartásukat. Bírálják a játék
vezetők és játékosok ténykedéseit a 
megfelelő mód és forma igénybevéte
lével. Adjanak tetszésüknek vagy nem
tetszésüknek kellő keretek között ki- 

: íejezést, de
ne sértegessenek !

Kérjük a jóérzésü nézőközönséget, 
legyen ebben a rendcsináló munkánk- 

' bán segítségünkre.
A jó Isten áldását kérjük az elinduló 

munkánkra, melynek célja magyar 
fajtánk ifjúságának nevelése, képzése 
egy szebb és boldogabb jövendőre!

SZEBB JÖ V Ő T 1 , . .

Egyetértési játék közben!
7:0 (2:0) aranyban kikapott a Mura 

Szombathelyen
Vasárnap Szombathelyen játszott 

bajnoki mérkőzést a Mura az SzFC 
második csapata ellen. A mérkőzésre 
a kiállított Jandl helyén íartalékkapus- 
sal állott ki és 7:0 arányban Szeren
cseden vereséget szenvedett. A gól
arány nem fejezi ki az erőviszonyo
kat, a vereség azonban nem volt 
igazságtalan. A súlyos vereségnek 
nem a tartalékkupus volt az oka, ha
bár majdnem minden gól az ő hibá- 

j jábol született.
Feltűnő volt a mérkőzésen a mura- 

szombati csatársor tehetetlensége és 
ami még sokkal rosszabb: bajtár- 
siatlansága. A muraszombati csatárok,

| elsősorban Hojer és Cságrán minden 
kis hibáért egymást okolták és úgy
szólván minden támadás után vitat
kozni kezdtek a pályán.

! így nem lehel eredményt elérni, igy 
érthető, hogy a muraszombati csatár
sor egy gólt sem tudott összehozni 
90 perc alatt

| A csatársorral szemben csodálatos 
önfeldáldozássnl és igyekezettel ját
szott a iedezetsor es a védelem Ku- 
kanjuval. a mezőny legjobb emberé
vel az élén. Feltűnt Gerencsér és a 
fiatal Deskovits nyugodt, jó játéka.

ALFA vezérképviselet
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9 hónapi 
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A katonák
családjáért |

A napokban kormányrendelet jelent i 
meg a katonai szolgálatot teljesítő j 
közalkalmazottaknak a szolgálat tar
tama alatt folyósítandó járandósága
iról. illetve azoknak szabályozásáról, 
továbbá a közszolgálatban alkalma- i 
zott családos munkások polgári bé
rének ugyancsak a katonai szolgálat 
tartama alatt teendő folyósításáról és ; 
és összegszerű megállapításáról. Az j 
intézkedés lényege és célja az, hogy j 
a katonai szolgálatot teljesítő közal- j 
kalmazott és közszolgálatban alkal- j 
mázott családos munkás itthonmaradt 
családtagjai-közül az ellátatlanok, t e - ; 
hát a feleség, a gyermekek és uno
kák. ha nem önálló keresők, akik i 
önmagukat tartják el — semmiféle 
szükséget ne szenvedjenek.

A katonák családjának ez a hatha
tos támogatása, a családvédelemnek 
ez a legújabb kiemelkedő mozzanata 
nemcsak azt bizonyltja, hogy a szo
ciálpolitikai alkotások terén a hábo
rús állapot visszaesést nem eredmé- I 
nyezett, hanem bizonyítja azt is, hogy 
Kállay Miklós miniszterelnök kormá
nya továbbhalad az időszerű szoci
ális gondoskodás utján. Bizonyos, 
hogy ez a gondoskodás anyagi terhet 
is jelent, hiszen a nyújtott ellátás 
pénzügyi fedezetéről is gondoskodni 
kell. De bizonyos az is, hogy a ma 
hadbanálló nemzetet lelkileg rendkí
vül megerősíti, arról nem is beszélve, 
hogy egyenlő a nemzet emberkertjé
nek. főleg pedig csemete- vagy gyer
mekkertjének leggondosabb mivelé- 
m v ei. A hadbavonult közszolgálatban 
alkalmazott munkásnak nem lesz 
többé gondja arra, hogy vájjon mi
ből élnek meg és ruházkodnak ott
honmaradt kisgyermekeik. Az összeg, 
amit a család szazalékszerüen kap, 
éppen úgy fedezi a szükségleteket, 
mintha a kenyérkereső családfő ide
haza lenne és polgári tevékenységi 
körében munkálkodnék.

Az áldozat pedig, amit az itthon- 
maradottak a katonák családjáért 
hoznak, méltányos és minden tekin
tetben igazságos. A háború terhe 
mindanyiunk közös terhe. A polgárok 
egyrésze fegyverrel kezében viseli ezt 
a terhel, másik része azzal, hogy le
rója a háláját a haza oltárán.

fsak üdvözölni, csak köszönni le
het tehát mindnyájunknak a magyar 
kormánynak ezt a mélységesen em
beri és szociális intézkedését. Hisszük, 
scit biztosan tudjuk, hogy' ez a meg
elégedettség, amely rendelet nyomán 
sokezer ember békében él. bőségesen 
meghozza a nemzetnek a teljesített 
kötelesség tudatán kívül az erkölcsi 
kamatokat is.

Harangzúgás köszönti a napfelkeltét
a felszabadulás évfordulóján

Számtalanon készülődnek a Muravidékről a muraszombati hazafias ünnepélyre

A szombathelyi katonazenekar 
és a muraszombati tüzoltózenekar játszik az ünnepségen

Történelmi jelentőségű esemény év
fordulójához érkezik el vasárnap a 
Muravidék n ép e : a jugoszláv uralom 
alól egy esztendeje szabadult fel. Mint 
ismeretes, a felszabadulás évfordulója 
alkalmából a Vendvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület hazafias ün
nepélyt rendez Muraszombatban a 
Szabadság téren. Az ünnepély nélkü
lözni fogja a hasonló alkalmakkor 
csillogó pompát, hiszen háborúban áll 
a nemzet. — mégis maga is történel
mi fontosságú esemény, mert ma már 
nem a felszabadulás feletti ölöm  első 
fellángoiásából fakad az a hitvallás, 
amit az ünnepléssel a muravidéki 
nép hü magyarsága mellett tesz

Sok nép van. am elyik csak fenyes 
külsőségek között, nagy dobszóval 
tud ünnepelni, a csendben megtartott 
ünnepélyek igazi mély hazafias jelen
tőségét nem érzi át. A muravidéki 
nép nem ilyen. Tud lelkesedni némán, 
magában is, nem is kedveli nagyon 
a hangos, mutatós, lármást ünneplést. 
Nem. a mi népünk nem ért a nagy 
éljenzésekhez, de lelkesedése nem 
szalmaláng, nem a díszes ünnepi kül
sőségek, a zene, a zászlóerdő, a vi
rágok, a katonai pompa hozzák ma
gukkal, nem felszínes, hanem mélyről, 
a leiekből fakad, kitart és állhatatos.

Magunknak ünnepelünk, nem a kül
sőségek a fontosak, de azért vasár
nap Muraszombat főterén, ahol az 
évforduló-ünnepélyt megrendezik, ösz- 
szegyülekezik Muraszombat és a Mu
ravidék minden községének és társa
dalmi rétegének képviselője, hogy egy 
emberkéni tegyen hitet izzó magyar
ságáról, hogy egy emberként kiáltsa 
oda a világnak: ez a sok drága ma
gyar vérrel öntözött gazdag vasi vi
dék magyar volt mindig, magyar és 
magyar lesz örökké.

Magunknak ünnepelünk, nem ke
ressük a pompát és a fényt, de azért 
nem csak ünneplő lélekkel, ünneplő 
szívvel, hanem ünnepi ruhában, fel
lobogózott házakkal, koratavaszi vi
rágokkal díszített ablakokkal várjuk 
ezeket az ünnepi órákat. Nem keres- 

‘ sük a pompát és a fényt, de magyar 
szivünk magyar dobogását, magyar 

| lelkünk magyar boldogságát hirdetik, 
külsőségekben is méltónak kell len
niük ahhoz, amit erezünk!

A felszabadulás évfordulójának 
emlékünnepélyét rendező Vendvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület 
kéri Muraszombat és az egész járás 
népét, hogy aki csak teheti, jelenjen 
meg az ünnepélyen. A házakat lo
bogózza mindenki fel. viseljen mellén

balban az üzletek kirakatait és a fő
útvonalak mentén az ablakokat diszit- 
sjk  fel, házunk környékét és az utcá
kat hozzuk rendbe és csinosítsuk ki. 
Akinek van, az húzzon magyar ruhát.

A vasárnapi ünnepélyre több köz
életi vezető személy is Muraszom
batba látogat vitéz dr. Szűcs István
nal, Vasvármegye főispánjával az 
élén és mégtöbb vasmegyei közéleti 
vezető ünnepel távolból is lélekben 
velünk, mint ahogyan a Vendvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület 
meghívására irt válaszukban meg
ígérték.

Ismételten figyelmeztet a Vendvi- 
í'éki Magyar Közművelődési Egyesü- 
iei mindenkit, hogy a Muravidékről, 
illetve a muraszombati járás területé
ről nem hivott meg senkit az ünne
pélyre, tekintettel arra, hogy a haza
fias ünnepélyt minden egyes muravi
déki magú is rendezi és már csak 
ezért is kötelessége azon résztvenni.

A z  ünnepély rendjét
a következőkben állapították m eg : 

Szom baton, április 11-én este 
fél 9 órakor

a muraszombati tanuló ifjúság és a 
leventék örömtüzet gyújtanak a Sza
badság-téren és az örömtüz mellett 
hazafias müsoru estet rendeznek.

V asárnap hajnali 5 órakor meg
szólal a M uravidék valamennyi 
harangja, hogy érces  kongásá- 
val hirt adjon egy szent nap 
pirkadásáról.

Muraszombatban vasárnap reggel 
7 órakor zenés ébresztő. Fél 10 óra
kor ünnepélyes istentiszteletek lesz
nek a templomokban, kedvező idő 
esetén a katolikus templom előtt tá
bori misét mondanak.

I 1 í'xro UnmnttAn «»«■, 4 !»• I»t • —4
kezik a Szabadság téren. Felavatják 
a Csíkszeredái tűzharcosok által kül
dött két országzászlót.

1 órakor kerül sorra a leventeotthon
ban az egy tál ételes közös ebéd.

Nem tartozik ugyan szorosan az 
ünnepélyhez, de itt is megírjuk, hogy 
délután fél 4 órakor az ősi koronázó 
város, Székesfehérvár labdarugó csa
pata mérkőzik a Mura stadionban a 
helyi együttessel.

II napMzi gjemekottliiin 
Hartner Nándor a ilrnegyt kit
Szerdán délelőtt Vas vármegye 

közigazgatási bizottsága ülést tartott 
vitéz dr. Szűcs főispán elnöklésével. A 
közigazgatási bizottság muraszombati 
járásbeli tagja. Hartner Nándor or
szággyűlési képviselő több Ízben felszó
lalt a muraszombati járás érdekében.

Hartner Nándor javaslatott tett arra. 
hogy a járás területén állítsanak fel 
IS napközi gyermekotthont és óvo
dát, amikre mind szociális, mind 
maggarositási, mind nevelői szem
pontból igen nagy szükség van.

Útjavítások
Kérte a bizottság intézkedését, hogy 

a muraszombati járást és a vármegye 
többi részeit összekötő utakat, ame
lyek a volt trianoni határon haladnak 
ét és amelyeket a megszállás évei 
alatt kicsi jelentőségük miatt mindkét 
részről elhanyagoltak, sürgős rend
behozását szorgalmazza. Az idei ta
vasz esőzései a járás és a megyét 
összekötő utakat járhatatlanokká tet
ték. Szükséges, hogy már az idén in
tézkedések történjenek arra. hogy ez 
a jövő tavasszal ne fordulhasson elő.

A muraszombati vasutasház 
ügyében az építkezés befejezésének
( n n l n s o ú a n f  k A n o n 7 l f l l l A  A ?

k : mola felállítását k W i  
igazgatási bizottságának l l t s á i
ben lévő vasutasház 12 összkomfor
tos. két szoba-konyhás lakása befe
jezés esetén nagy mértékben hozzá
járulhatna a muraszombati lakásínség 
enyhítéséhez.

Egyes cikkek uj ármegállapítása
Hartner Nándor felhívta a közigaz

gatási bizottság figyelmét arra is, hogy 
egyes cikkek legmagasabb árát hely
telenül állapították meg. így például 
a tökmagolajét. amelyet a maximálás 
előtt 5 pengőért árusítottak, a maxi
málás pedig 1.62 pengőben történt 
meg. A helytelen ármegállapítás kö
vetkeztében a tökmagolaj eltűnt a 
piacról. Egyébb cikkek helytelen ár
megállapítását is szóvá tette.
A két muraszombati fehérnemügyár 
nyersanyag ellátásának fontosságára 
hívta fel végül a figyelmet az ország
gyűlési képviselő. Hangoztatta, hogy 
ha a két gyárat nem juttatják nyers
anyaghoz. 300 ember veszíti el a 
kenyerét.

A muraszombati járás képviselő
jének felszólalásai a közigazgatási bi
zottság helyeslésével találkoztak és a 
bizottság a felszólalások értelmében 
megteszi a szükséges lépéseket ille
tékes helyeken.
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A  fwpgyar közoktatásügy célja;

ne nevelkedhessék fe l többé analfabéta 
a Muravidéken
A tilovének nem építettek elegendő iskolát

A  népek és a nemzetek sorsát mü- sóczy Rezső tanügyi előadóval a I tásügyi kirendeltség : megfelelő heiyi- 
veltséguk foka határozza meg. De az ; muravidéki és a muraközi elemi n ép -: segeket béréit es rendezett be tan
egyes emberek sorsa is műveltségűk, oktatás helyzetéről és megismertük 
tudásuk lokától függ. u tudomány azokat az okokat, amelyek miatt 
elemi ismeretei nélkül max már egy a Muraközben aránylag olyan

sok analfabéta él.ember sem boldogulhat. Érdeke az 
államnak, hogy müveit polgárok al
kossák. érdeke a polgároknak, hogy 
tudásuk segítségével emelhessék jó
létüket. Az irás. az olvasás, a föld
rajzi. számolási, közgazdasági elemi 
ismeretek nélkül ma tehetetlenné válik 
az ember, munkáját jobban gátolja 
az elemi tudás hiánya, az úgyneve
zett analfabétizmus, mint a béna kar, 
vagy béna láb.

Ez a magyarázata annak, hogy 
minden müveit nemzet bevezette az 
általános tankötelezettséget, legalább 
az irás, olvasás és a lefontosabb tu
dományok elemi ismereteit minden
kinek el kell sajátítania. A magyar 
közoktatásügyi hatóságok is szigo
rúan őrködnek, hogy, ebben az or
szágban ne nevelkedhessék fel anal
fabéta (imi és olvasni sem tudó) 
ember és minden gyermek elvégezze 
az elemi iskola kötelező 8 osztályát.

A felszabadulás zilált állapotban 
találta a Muravidék közoktatásügyét. 
Ezért a vallás és közoktatásügyi mi
niszter annak ellenére, hogy rendes 
körülmények között a felszabadult 
vidék közvetlenül a szombathelyi tan
kerületi főigazgatóság hatáskörébe

A  sz lo v é n  
isk ola fejlesztés

tartozna, külön tanügy-igazgatási ki-

A szlovén nép élénk kulturális ér
zékkel rendelkezik, a volt jugoszláv 
állomot alkotó nemzetek közül a leg
műveltebb. Ezért, amikor a Muravi
dék a szlovének gyarmatává süllyedt 
Trianonban, átalakították az akkori ti 
osztályos magyar elemi iskolát 8 osz
tályossá. Az elemi iskola kötelező 
osztályainak megnövelésével aranyo
san kellett volna fejleszteni a meg
lévő iskolákat is. hogy a fejlesztés 
meghozhassa kulturális eredményeit. 
A szlovének azonban ez! elmulasz
tották, uj iskolát nem építettek, a re
git nem bővítették, aminek következ
tében a tankötelesek nem részesül
hettek kielégítő oktatásban. A szto 
vén iskolafejlesztés ívhat vsuk ;>u 
píron volt tökéletes.

Első pillanatban érintetlennek lat
szik az iskolák fejlesztésének elmu
lasztása. Hiszen az Anglia altul szol
gálataiért bőségesen mcglizetett ju
goszláv államban akadt volna pénz 

a szlovén kor-
rendeltséget létesített Muraszombat
ban. amelynek feladata a muravidéki 
és muraközi közoktatásügy megszer
vezése. A tanügyigazgatási kirendelt
ség Rhosóczy Rezső tanügyi előadó 
vezetésével rövid idő alatt nagyszerű 
munkát végzett, bámulatos gyorsaság
gal szervezett mindenütt iskolákat és 
ma már jelentős haladást ért el a 
jugoszláv hibák jóvátételének utján.

Beszélgettünk a napokban Rho-

mrtnyzatbon pedig volt akkora kultu
rális érzék, hogy anyagi áldozatot 
hozzon a népoktatás fejlesztésére A 
magyarázat csak egy lehet, amint azt 
egyik vezető szlovén kultnrpolítikus 
nyíltan meg is mondta

a szlovének érezték azt. hogy 
az őket meg nem illető Mura
vidékről hamarosan ki kell 
vonulniok. kar hat erre a vi
dékre vulumit áldozni . .

Kevés az iskola terem  ?
Az jár csak iskolába, akinek kedve van

Érdekes az. ami a Muraközben 
történt az elmúlt két évtizedben. A 
Muraközt — hála Isten — rendkívül 
szapora népesség lakja, sok a fiatal, 
jelenleg például mintegy 110 ezer 
lakosából 20 ezer tanköteles!

A szapora lakosságú Műi aközben 
a horvátok szervezték meg a közok
tatásügyet a megszállás után. illetve 
a horvátok ültek be a magyarok ál
tal már régebben létesített iskolákba.
Eleinte ment a tanítás fennakadás 
nélkül, azonban rövidesen kevésnek 
bizonyult az iskolák száma, tekintettel a 
népesség gyors szaporodására, annak 
ellenére, hogy a horvátok 6 osztályú 
elemi oktatást írtak csak elő. Kézen 
fekvő lett volna a segítség. uj isko
lákat kellet volna építeni. Azonban 
a horvátok sem szívesen áldoztak n 
megszállott Muraközre és ezért más 
„megoldást" kerestek:

visszafejlesztették a muraközi 
népoktatást.

Először 5 osztály elvégzései irtuk elő 
kötelezően 6 helyeit, majd amikor ig\ 
sem volt elég a tanterem, megeléged
tek 4 osztály kötelező elvégzésével. 
Később megszüntették az ismétlő is
kolát. de az egyre szaporodó gyerek
seregnek igv sem állott elegendő is
kola a rendelkezésére. A horvátok 
azonban mégsem voltak hajlandók 
építkezni a Muraközben és

nem éppen salamoni bölcses
séggel, de viszont fölöttébb 
kellem esen úgy oldották meg 
a nehézségeket, hogy nem tö
rődtek azzal, hogy jár e min
den tanköteles iskolába . . .  

Számításuk bevált nagyon sok szülő 
inkább munkára, mint iskolába küldte 
gyermekét és igy azok. akik nagyon 
akartak tanulni, mégis csak elfértek 
még a magyar pénzen epitett isko
lákban . . .

teremnek
Ahol meg igy is kevés a tanterem, 

ott két. sőt három turnusban járnak 
a tankötelesek iskolába. Nehezebb 
igy a tanító munkája, kisebb tanul
mányi eredmény érhető el. mint ál
talában. azonban n magyar népokta
tásügy kitűzött célját eléri :

egy gyerm ek sem nevelked
het ik fel a visszatért területe
ken anélkül, hogy' Írni és ol
vasni meg ne tanulna.

A magyar kormány annak ellenére, 
hogy háborúban áll az ois/.ág és a 
háború anyagilag hatalmas áldozato
kat követel, nem sajnálja a pénzt az. 
iskolafejlesztésre és a közoktatásra. 
meri tudja, hogy m indaz, amit a 
Muravidék' n es a M uraközben épít. 
az elk övetkező  a  < redhen a m agyar  
adum területén m arad !

700 magvar tanitö műkőé 
tatásigazgat.isi kiiendeltséj 
Ebből : 00 a c . .nknorszá 
jött az elmenekült szlovér 
ra. 700 bennszülött származású. A 
tanítási nyelv a nép ai.arálnak 
megfelelően magyar, a vendet és 
muraközi nyelvet .segédnyelvként 
használják egyelőre. A tankötelesek 
pedig gvorsan sajátítják el a magsai 
nyékét annak ellenére. Hogy egser 
vidékeken >0 UH) tanuló fi 7 km 
messzeségből jár be minden nap az 
iskolába

A tanítok nemzeti küldetést ieljcsi- 
tenek Munkájuk eredményei szépen 
mutatja a gondjaikra bízott tanulékony 
gyermekek gyors és meglepően jo 
előmenetele, hazaszeretetre buzdító 
szavaik termékeny laljra hulláséit az 
eddig rendezett hazafias ünnepélvek 
őszinte hangulata. A tanügyi kiren
deltséggel az élén ugv dolgozik a 700 
magyar tanitö. hogy munkája ered
ményeivel az egész nemzet elismeré
sét kivívja 1 ( )

terül
>k-

tén.
letérői

Po

700 magyar tanító megfeszített munkája
Ilyen helyzetben kellett rendet te

remtenie a muraszombati közoktatás- 
ügyi kirendeltségnek. Természetesen 
nem ment ez máról-holnapra, legtöbb 
helyen ideiglenes megoldást kellett 
kéretni. Igv például nem lehetett egy 
4v alatt felépíteni mindazt, amit a

gazdag jugoszláv állam 22 esztendő 
alatt nem épített fel. Ennek ellenére 
mindjárt a felszabadulas után intéz
kedések történtek iskolák építésére u 
meglévő iskolák bővítésére. Ahol az 
iskolafejlesztéssel várni kell, ott is 
talált kielégítő megoldást a közokta-

ílj töniiókflt nevezet! ki 

a kultuszm iniszter a M uravidékre

A vallás es közoktatásügyi minisz
ter Huth Adriennét Lendvakirály fára. 
Buky Etelkát Kismihályfalvara, Sarai z. 
Konstantint Szelencehegy -Bükköseire. 
Snracz Konstantinnét Szelencehegy- 
Bükkösdre. Tóth Ilonát Muraszent- 
mártonba. Nagy Lajosnct Belieára. 
Lászlóffy Lujzát Alsóniiháiy falvara, 
Horváth Máriát Tótfaluba. Novak De
linkéi Kotorra, Csakvary Sárát Also- 
ferencfalva-Mikófa külterületre. Bauer 
Szabinát Kismihályfalvara. Toth Ilo
nát Ottóházára es Sulyok Erzsébet 
Lendvarózsavölgy re helyettes tanítok- | 
ká nevezte ki. A jugoszláv szolgálat
ból átvett tanítok közül rendes taní
tókká nevezte ki a vallás es közok
tatásügyi miniszter: Lippai Gabriellát 
Csendlak, Koczuván Jánost Bagonya. 
Tomori Lajost Felsőlendva. Szép Já
nost Alsólendva. Báníy Istvánt Péter- 
hcgy-Andorháza kult.. Tiszai Kálmánt 
Muragárdony. Turza Jánost Lendva- 
vásarhely.

A jugoszláv szolgálatból átvett ta
nítók közül helyettes tanítóvá nevez
te ki a vallás és közoktatásügyi mi
niszter Horváth Józsefet Murarév.

Krantz József - kanonik
Té dni sze je po cejloj nasoj kra

jini razneszao prijéten glász, ka je 
szombathelyszka püspekija vrejloga i 
oumornoga delavca Goszpodnovi go- 

1 ríe, g. Krantz Józsefa, tisinszkoga plé
bánosa i esperesa szobocske espere- 

| sije vöimenüvala za kanonika. Nad 
tem viszikim prestímanyom. steri je 
ráncs na vüzem prisao. sze vszi ra- 
düjemo i nyim zselejm o deszta bla- 
goszlova pri szpunyávanyi té csészti.

Krantz József szó sze naroudili v 
('sajti pouleg Rohonca 1889 leta. Za 
duhovnika szó ji poszvetijli 1911 -ga. 
Kaplanszko szlüzsbo szó szpunyávali 
v Beltinci i Szoboti. Leta 1915. szó 
ji kuk vojaskoga duhovnika na front 

; pouzvaü, gde szó 3 lejta szlüzsili i ji 
/.avuló zaszlüzsenoszti z metálijov 

j prestímali. Gda szó szlávi notriprisli, 
szó v Szoboti bili i od tée szó 1922- 
leta prišli za plébánosa v Tišino. Tü 
szó tüdi po szmrti Szlepec János kano
nika prejkvzéli ravnitelsztvo esperesije.

V tej 22 lejtaj tühinszkoga ravnanya 
szó nigdár ne zatájili szvojega vogr- 
sz.koga ogvüsanya i csütenya, stero 
i c \ szigdár nazáj vleklo k Vogr- 

; szkomi országi i szvojoj szombatheiy- 
szkoj püspekiji Szv. Mártona.

Vá ROSI M OZI
Muraszombat

: kí< »mili sok
április ll-.-en szombaton 20 óra 30 p. 

április !2.-on vasárnap 15 óra 15 p.
17 óra 30 p.

i és 20 óra 30 p.
április !3.-án hátion 20 óra 30 p.
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Kővetkező műsor:

KAROSSZÉK

Krátki glászi
Niklaszti pejnezi do escse  duzse 

validi F inancsni miniszter je do jú
niusa 30-ga jiodugsao terminus za 
vümenyávanye 10. 20 i 50 íillerszki 
niklaszti drouvni pejnez.

Kultuszminiszter je  szlüzsbcno 
zrendelüvao, ka omouzsene dovice, 
louesene zsenszke pri podpiszkaj 
pouleg mozsinvinoga imena morejo 
szvoje deklinszko imé tüdi popolno
ma vönapiszati, ka naj ne bi bilou 
zmeslinge. Na példo etak : Külics
Károlyné Veren Gizella.

Escse ednouk telko grenárov na
menijo posztaviti gori, kak ji je pa 
zdaj.

\ ucsitel ali profeszor, steri je na
zslüzsbi pri fárnoj souli, sze szamo z 
dovolcnyom cerkevne oblaszti lejko 
imenuje na államszko soulo.

( ejne belicam  po cejlom országi 
zvun Budapesta szo glijne. Kila sze 
szme odlivati za 2.87 i 2.90 pengőv.

Med našim i H orvacskim  orszá
gom sze pn po telefoni lejko guesi.

V Sárvári sze v pár mejszecaj 
textilna fabrika odpré tam, gde je 
jirle szvilena fabrika bila.

Delodajalec, ki polszke delavce 
má, szme za vszaksega delavca meti 
meló i mászt ali spoj v rezervi. Za 
melo sze raesuna rezerva do 1942 
uug 15-ga. za mászt pa do 1942 no
vembra 30-ga. Molu sze racsúna na 
vszakso persouno mejszecsno 25 kil. 
mászt pa 3 pa pou kil. Od toga 
vékso rezervo more v 15 dnévaj 
zglásziti pri notarosiji.

Na taljanszkom szo znizsali cejne 
belicam, meli, maszti, oiiji, rajszi i 
krumpisam.
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Címzetes kanonokká nevezték ki
Krantz József csendlaki esperes-plébánost

Husvétvasárriap érkezett meg a hir. 
hogy Grősz József megyéspüspök 
Krantz József csendlaki plébánost, a 
muraszombati kerület esperesét a 
vasvar-szombathelyi székeskáptalan 
címzetes kanonokjává nevezte ki. A 
íőpásztori kitüntetés húsvéti ajándék
ként olyan papi embernek jutott, akit 
osztatlan szeretet, tisztelet, megbecsülés 
övez nem csak papi körökben, hanem a 
társadalom legszélesebb rétegeiben is.

Krantz József 1889-ben született, 
1911-ben szentelték pappá. Belatinci 
és muraszombati káplánkodás után 
1915-ben tábori papként a harctérre 
ment. 1918-ban került vissza Mura
szombatba, mellén a kiváló szolgá
latainak elismerését jelentő leikészi 
érdemkereszttel. A jugoszláv meg
szállás Muraszombatban találta, ahon
nét 1922-ben Csendlakra került.

Mint csendlaki plébános buzgó papi 
munkálkodásával hívei lelkében mély 
hitet, önmaga iránt pedig őszinte sze- 
retetet és bizalmat ébresztett. Mint es
peres. bölcs irányítója volt a Mura

vidék papságának, upostoli lelkületé-, 
fői irányított munkájával hervadha
tatlan érdemeket szerzett. Mint lelki
atya és elsősorban mint magánember ! 
sohasem feledkezett meg u megszül-1 
lás éveiben magyarságáról és nyíltan 
megvallotta, hogy Szent Márton egy- j 

I házmegyéjére hűséggel és szeretettel I 
gondol. A m egyéspüspök kitüntetése j 
éppen ezért nem csak a buzgó és  j 
eredményes papi élet. hanem a hü- \ 
ség jutalmazása is.

Krantz József magas kitüntetésének 
híre hamarosan elterjedi az egész 
Muravidéken és a legegyszerűbb em- 
bérben is, vallásfelekezeti különbség 
nélkül, őszinte örömöt keltett. Szám
talanon keresték fel szerencsekivána- 
taikkal, személyesen, vagy levélben, 
kedden délelőtt pedig Hartner Nán
dor országgyűlési képviselő és Olajos 
József dr. főszolgabíró látogatták meg j 

J az újonnan kinevezett kanonokot és i 
fejezték ki mind a maguk, mind az j 

! egész járás népének őszinte örömét j 
! a kitüntetés felett.

Ha esik az e iö
m e g b é n u l a k ö z le k e d é s  a M u ra v id é k e n
A M ÁVout járatok hősies küzdelme a feneketlen sárral

A / utak karhahoznsn életbevágó fontosságú é r d e k e  a v i d é k n e k

A Muravidéken egyetlen vasutvo- j 
nal húzódik végig és az egy szál 
vasútvonallal kapcsolatos sovány köz- 
Ickcdési lehetőségeket MÁVaul autó- 
buszjáratok egészítik ki. A MÁVaul 
helyesen megszervezett autóbuszjára- 
tainak segítségével azonban minden j 
község lakossága bele tud kapcsolód
ni a környező vidék és az ország 
életébe, a Muravidéken ma már (lega
lább is elméletben) nincsenek a „vi
lágtól elvágott községek.

Igy látja az ember, ha a MAVaut 
járatok menetrendjét és útirányát né
zi. Másként látja .azonban az utas, 
aki használja ezeket az autóbuszo
kat . . . .  Minduntalan megjelennek 
ugyanis a menetrendek mellett a fi
gyelmeztető táblák: e között és e 
közöli a helyiség között az autóbusz 
a használhatatlan utak miatt nem 
közlekedik. Lendvavásárhely felé pél
dául már egy hónapja nem jár autó
busz. mert a M ÁVaul minden hősies 
igyekezete bernit marad a nagy ko
csikkal együtt az egyes útszakaszo
kat boritó feneketlen sárban. Úgy
szintén már hosszabb ideje nem köz
lekednek a kocsik Nagykanizsa felé 
és szerdán érkezett a szerkesztősé
günkbe hir. hogy a Felsőlendva— 
Szentgotthárdi vonalon is leállt a 
forgalom.

vezérképviselet 

A z  ö s s z e s  m a r k á  s

nádi ok jotállnssal I

Kerékpárok

N e m e c z  j . E
vas és gépkereskedő

M U R A S Z O M B A T
TF.L. 88

A tél folyaméin nem csodálkoztunk 
azon, hogy napirenden voltak a MÁVa- 
ut — járat szünetelések. Hiszen a 
rendkívüli hideg, a hatalmas hóviha
rok még a vasulközlekedést is meg
bénították. nem kívánhatta hát senki, 
hogy az autóbuszközlekedést zavar
talanul oldják meg. Sőt nem egy szer 
meg is csodálhatta a Muravidék né
pe azt az önfeláldozó munkát, amit 
a muraszombati MÁVaul kirendeltség 
vezetője és emberei végeztek és a 
legnagyobb hóvihar után is napokon 
belül megindították a forgalmat. Ha 
másként nem ment a dolog.

Tóth Bélu, a MÁVaul kiren
deltség főnöke munkásaival 
maga szállott ki és asatta ki 
a közutakat a hó alól, hogy 
az autóbuszok ismét megin
dulhassanak.

Csupán Muraszombat és Nagykanizsa 
között hatszor tisztították meg az utat 
a MÁVaul emberei.

Az autóbuszjáratok szünetelésének 
mostani okéin azonban a MÁVaul ki- 
rendeltség a legnagyobb igyekezete 
mellett sem tud segíteni : az egyes 
útszakaszokat boritó feneketlen sár
tengert nem tudja felszáritani. Elin
dítják az autóbuszokat abban a re
ményben, hogy talán meg tudnak 
birkózni a rossz utakkal, esik azon
ban közben egy-két óráig az eső és 
az autóbusz megakad a megpuhult 
talajban.

Annyira (nélkülözi a legtöbb 
muravidéki közút a rendes ula 
pót, hogy az autóbusz a ten
gelyig belesüpped a sárba, a 
kocsiszekrény a földre ül és u 
kerekek kivágva maguk alól 
a ragudós sári, a levegőben 
forognak és meg sem bírják 
u kocsit mozdítani.

Igy aztán nem marad más hatra, le 
kell állítani az autóbuszjáratokat.

Az autóbuszközlekedés gyakori 
megakadása rendkívül nehéz hely
zetbe hozza a Muravidék lakosságát, 
valósággal megbénítja néha a kultu
rális és gazdasági életet. A forgalom
szünetelésért nem hárítja senki a fe
lelősséget a MÁVautra. hiszen tudjuk.

Izzó lámpakereskedője vis9iav áltje

hogy a muraszombati kirendeltség 
erején felül is elkövet mindent a 
MÁVaut igazgatóság segítségével, 
hogy a visszafoglalt területek élete ne 
bénuljon meg a vasuthiány miatt. A 
nehéz közlekedési viszonyok a rossz 
utak. a karbantartás elmulasztásának 
következményei. Tudja azt is min
denki jól, hogy

ez még régi vétek, a ma
gyar hatóságok nem tehetnek 
a vidék útjainak balkáni álla
potáról. de mégis tőlük várják 
az orvoslást.

Tudjuk azt, hogy máról-holnapra 
nem lehel a Muravidék egész útháló
zatát megjavítani és átépíteni, az 
alapos javítás hosszabb időt vesz 
igénybe. Ha utépitő-anyag hiány nincs 
is, a szállítási nehézségek is türelem
re kell, hogy intsenek mindenkit. A z 
azonban, hogy a közlekedés a ren
des mederben folyhasson, olyan 
életbevágó fontosságú érdeke az egész 
Muravidéknek, hogy uz illetékes ha
tóságoknak a legsürgősebben intéz
kedniük kell, hogy a legnagyobb 
réseket betömjék

A felsőszölnöki emelkedőn például 
— ahol a minap tengelyig süllyedt egy 
utasokkal teli autóbusz — 50 méte
res szakszón kell csak sürgősen meg
javítani az utat és maris megindulhat 
a forgalom Szentgotthárd felé. De a 
többi utakon is ez a helyzet: egy-két 
kisebb szakaszt kijavítanak és el 
tudnak jutni az autóbuszok állomá
saikra.

Sajnálattal értesültünk, hogy ma 
még csak egy-egy utkaparó munkás 
folytat meddő és értelmetlen munkát 
ezeknek az utaknak a javítására. 
Kapálgatja a réseket, simitgatju a sa
rat. de maga sem tehet arról, hogy 
munkája eredménytelen és felesleges 
erőpazarolás. Az államépitészeti hi

vatalnak kellene sürgősen intézkednie, 
hogy munkáscsapatok szádjának ki 
a használhatatlan útszakaszokra, 
szállítsanak oda bazaltot és erősítsék 
meg az utakat annyira, hogy egy-egy 
esőzés ne bénítsa meg úgyszólván 
hetekre a vidék gazdasági és kultu
rális vérkeringését.

A Muravidék népe biztos benne, 
hogy a közlekedési nehézségekre fel
figyelnek az illetékes hatóságok és 
nem kiméinek semmi áldozatot az 
utak megjavítására — mint ahogyan 
a fels -.abaditott Erdélyben is hatal
mas vasútépítési munka folyik a há
ború ellenére.

35 ssAsglékkal •m«lik 
■ piperecikkek ér*t
A közellátási miniszter rendelete 

értelmében minden iparos és keres
kedő, aki pipere, illetve kozmetikai 
cikkek gyártásával és árusításával fog
lalkozik, a rendelet hatálybalépésekor 
köteles leltárt felvenni a birtokában 
lévő és a szállítás alatt álló áruról és 
azt csak 35 százalék pótfelár hozzá
adásával adhatja el. A leltárban faj
tánként kell feltütni a raktáron lévő 
mennyiséget, a beszerzési árat és a 
beszerzési árat alaoul véve az érté
ket. Nem kell felvenni a leltárba azo
kat a pipere-cikkeket, amelyeket a 
kereskedő maga állított elő (például 
droguristák saját arcápoló kenőcseit). 
A leltárt 8 napon belül el kell kül
deni a közellátási minisztérium VI. 
főos'ztályának címére, Budapest V. 
Sséchényi Rakpart 6 szám.

A kereskedő és az iparos köteles 
a felvett leltár alapján a 35 száza
lékos felárból 30 százalékot 6 havi 
egyenlő részletben az Országos Köz
ellátási Hivatal letéti számláján (Bu
dapest 150.738 sz. postatakarékpénz
tári csekkszámla) befizetni.
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Akik nem ünnepelhetik velünk a felszabadulást. . .
Most, amikor Muraszombat és a ; bírája, akii a megszálló jugoszláv 

muraszombati járás felszabadulásának 1 hatóságok elsőnek utasítottak ki,
első évfordulóját ünnepli, kegyeletes 
és szép kötelességünk megemlékezni 
mindazokról a hű magyarokról, akik 
a megszállás seserves óráiéban itt él
tek és a megszállás után is itt ma
radtak vagy innét ej kellett menniük 
és ma már csak az Égből figyelhetik a 
felszabadult Muravidék boldogságát.

Személyükkel és érdemeikkel lapunk

Kirbisch Ferenc volt igazgató-tanitó, 
Kühár Ferenc alsómaráczi lelkész. 
Lipics Ferenc alsómaráczi arató-gaz* 
da, Ncmecz János helybeli kereskedő, 
Nemes Miklós járási állatorvos. 
Olajos Sándor muraszombati ügyvéd, 
a muraszombati járás jelenlegi főbí
rójának apja, a régi gárda legmaga
sabb kort elért alakja, Péterka Fe-

Fából vaskarika
a keserüviz, mely nem keserű, hanem inkább sós izü. Ilyen az alföldi Mira 
keserüviz, amelyben a glaubersó dominál, miért is gyorsan, görcsmentesen 
hat és nem kellemetlen izü. Kapható .3 decis üvegekben is gyógyszertárban, 

drogériákban, jobb füszerkereskedésekben.

következő számaiban egyenként fog- renc helybeli vendéglős, Patkói Tiva-
ialkozunk. a rendelkezésünkre álló 
kevés hely és rövid idő miatt most 
csak néhányuk nevét ragadjuk ki : 
Bagár Iván volt péterhegyi postames
ter, gróf Batthyány Zsigmond csend
laki földbirtokos, a járás hosszú éve
ken át volt országgyűlési képviselője. 
Benkó József mezővári arató-gazda, 
dr. Czifrók János muraszombati ügy
véd, a járás egyik társadalmi és po
litikai vezető személyisége, dr. Czipot 
Zoltán, a járás volt tisztifőorvosa, a 
járási társadalom annakidején egyik 
vezető egyénisége, Czvetkó Lajos ügy
védi irodavezető, a polgárság egyik 
hangadója, Dobrai János helybeli szál
lodás, Hartner Géza, a muraszombati

dar vállalkozó, Saary József járásbi- 
rósági elnök, c. Ítélőtáblái biró, a régi 
kor érdemdús tagja. Sárkány Adóm 
péterhegyi jegyző, Serüga Frigyes fel- 
sőlendvai jegyző, dr. Somén Lajos 
ügyvéd, a muraszombati társadalom 
igen ambicziózus alakja, Szakovits 
József volt bánlornyai plébános, aki
nek szintén emigrálni kellett, gróf 
Szapáry László muraszombati nagy
birtokos, volt liuméi kormányzó, a 
csonka-ország londoni nagykövete, 
Szlepecz János esperes-plébános, c. 
kanonok, püspöki helynök, a járás 
egyik legmarkánsabb egyénisége. 
Vértes Sándor i .kolaigazgalo, a régi 
tanítói karnak egyik kiváló tagja.

járás megszállás előtti idejének hosz- Zsupánok Péter péterhegyi arató gaz- 
8ZU éveken át volt országgyűlési kép- du és még soknn-soknn mások akik- 
viselője, Hima Sándor alsómaráci lel- nek százai és e/rei ma már felsza- 
kész, Horváth Pál a járás utolsó fő- j badull magyar földben pihennek.

'A H Í R E K K ö z p o n t i  M o z i
OITTRICH, MURASZOMBAT I------

— Esküvő. Dr. Faggyas Joli mura- 
szombati állami gimnáziumi tanárnő 
és dr. Pataky József m. kir. főhad
nagy húsvéthétfőn tartották esküvőjü
ket Pécsett.

— Uj muravidéki származóan fo
galmazó a muraszombati járasbiró- 
ságon. Az igazságügyminiszter dr. 
Terbocsa Lajos bántornyai származá
sú ügyvédjelöltet fogalmazói teendők 
végzésével bízta meg a muraszombati 
járásbíróságon.

— Eljegyzés. Farádi Mihály mu
raszombati evang. hitoktató-lelkész 
eljegyezte Németh Ilona urleányt 
Körmenden. (Minden külön értesítés 
helyett.)

— Összejövetel a kaszinóban. 
Április 12-én este fél 9 órai kezdet
tel a Muraszombati Kaszinó Egye
sület összejövetelt rendez sajáit he
lyiségében. Az összejövetelre a ka
szinó tagjait, hozzátartozóikat meg
hívja az elnökség.

E ltörött a hegedü ni

DANKO
PISTA

••SABARIA"

rum Is lihörgyár
Mindennemű szeszesitalok 
gyártása ás Átadása

cégi. B O R L A Y  E N D R É N É
Ssombathely

Thököly Imre ucca 71. - Telefon Iáiig

Legkitűnőbb italok! 
Legpontosabb kiszolgálás.

— Vasárnapi munkaszünet felfüg
gesztése a m ezőgazdaságban. A 
töldmivclésügyi miniszter a belügy-, 
valamint a vallás- és közoktatásügy i 
miniszterekkel egyetértőleg a törvény
hatóságok első tisztviselőinek meg
engedte, hogy a tavaszi munkaiatok 
elvégzése érdekében a vasárnapi 
munkaszünetet április 12.. 19. és 26. 
napjaira eső vasárnapokon a törvény- 
hatóság, illetőleg egyes járásainak, 
vagy községeinek területén a szükség
hez képest felfüggeszthessék.

élete és
s z e r e l m e ___________
Sir, nevei a hegedű . . .

JÁVOR PÁL  
SIMOR ERZSI 
LUKÁCS MARGIT

ELŐADÁSOK
április ll-t-n. s/omhalon ti óh  ’ VJ urakor 

április 12-en. vasárnap '/VI ti es */*0 órakor 
április l.'i-án. hétfőn 1 V* órakor

április I >-on. szerdán ti es ’ /ji) o. 
es íti-rin, csütörtökön ti es */2!t o.

A  varjú a toronyórán
I Kgry Murin. Kiss Manyi Krijnny ti. Sirnor !\

— Előterjesztés a falusi cukorfej- 
j adagok felemelése érdekében. Az
í Országos Mezőgazdasági Kamara 
j előterjesztést tett a falusi eukorfejaday  
felemelése érdekében. Eddig ugyanis 

{ az volt egyik indoka a falusi kisebb 
I cukorfejadagnak, hogy a falusi lakos- 
! ság élelmezésében inkább a zsiradé- 
i kok játszanak főszerepet, a cukor sze
repe azonban alárendeltebb. Az utób
bi időben azonban a falusi lakosság 
zsirellátása is lényegesen megnehe
zedett. felmerül tehát az. hogy külö
nösen a falusi gyermekek részére a 
most már csak korlátoltan rendelke
zésre álló zsiradék pótlására és kie
gészítésére cukrot kell igénybevenni 
Főként erre való hivatkozással kérte 
tehát a Kamara a falusi cukorfejndag 
felemelését.

— Az idei zöldhitelrendelet a 
többtermelést szolgálja. A hivatalos 
lap vasárnapi szamában megjelent 
zöldhitelrendelet a többtermelés erdő
kében könnyítést tartalmaz. így a 
műtrágya fokozottabb felhasználását 
azzal kívánja előmozdítani, hogy a 
folyó évben minden katasztrális hold

után húsz pengőnyi zöldhitel felvéte
lét teszi lehetővé, mig a múlt eszten
dőben csak a műtrágyával tényleg 
megművelt terület nagysága alapján 
számították ki a hitelkeretet. A védett 
birtokok tulajdonosai ebben az év
ben a kataszteri tiszta jövedelem 
néyyszereséiy terjedhető zöldhitelre 
tarthatnak igényt, szemben a tavalyi 
kétszeressel, a védett szőlőbirtokosok 
pedig a kataszteri tisztajövedelem 
nyolcszorosáig terjedhető hitelt ve
hetnek fel, szemben a múlt évi öt
szörössel.

— Változatlan cukorár mellett a 
kereskedelemnek nagyobb hasznot 
biztosit a kincstár. A hivatalos lap 
vasárnapi szamában megjelent ren
delet változatlanul fenntartja a cukor 
eddigi fogyasztói árát. gyári eladási 
árát pedig métermazs/inkint három 
pengővel leszállítja. A gyári <úr csök
kentését az tette szükségessé, hogy 
a .szállítási költségek emelkedése 
csaknem felemésztette a nagy- és 
kiskereskedők hasznát. A gyári ár 
mérséklésével most a kormány méter- 
mazsankint további maslél máslél 
pengő hasznot biztosit úgy a nagy- 
min/ 11 kiskereskedelem nek, de ugyan
akkor biztosítja a cukorgyártás renta
bilitását is azzal, hogy megtéríti a 
méteimázsánkinti három pengős be
vételi kiesést. A kincstár lehat áldo
zatot hozott, hogy a magasaid) ter
melési és szállítási költségek a 
loyyusztókaf ne terheljék és hogy a 
kereskedelem  is m egtalálja hasznát. 
tudvalevő, hogy a cukornagykeres
kedelem már kizárólag keresztény 
kezekben van és a kiskereskedelmet 
is csak azokban a községekben hagy
tak meg zsidokézen. ahol keresztény 
kereskedő nincsen.

Mura vize . . .
(1925)

Vitéz Saáry Jenő ezredes. Muraszombat
szülöttje, a húsvéti ünnepeket községünkben 
töltötte, hogy lerójja kegyeletét atyjának, néhai 
nagy magyar táblabirónak síremlékénél. Ez 
alkalomma! közöljük a nagy árvíz idején írt
hangulatos közleményét.

Mura vize olt volt boldog.
Hol rá magyar part mosolygott ;
De mióta kompját, malmát 
Iiurru balkánkezek hajtják.
Hej. azóta meg-megárad 
Vadul tördel töltést, gátat, 
Panaszkodik, jajveszékel.
Muraközzel. Vendvidékkel, 
Osszebolgong rónát, berket. 
Uramisten, mit kereshet ?
Hangja oly bús. oly keserves, 
Szegény Mura — hazát keres.

PORCEI.1AN PORCELAN
1 VÉG GI.AZSOVINA
KERÁMIA KERAMIKA
H É T S Z E R E K DISÉCSE VODE
MELLŰ K BROSI
naijv választék- v velkom pro-
ban (‘S olt son béranyi i fáiz r í m  J ó z s e f

M U R A S Z O M B A T
HOKTII'i MIKLÓS r í  b.

Kerékpár

B icikline

javításokul, é p ü l e t  és 
mulakatos munkákat el
vállal szolid árban :

v poprávlanye i vsze 
sloszarszko delo prevze
me po nisziki cejni :

G O  M B O  S S  Y F E R E N C ,  lakatos
Ml RAS/nMBAT. ARAI) —ITCA 3. SZÁM. 

vmammmam --------- — . ■

SZOM BATH ELYI
EGYHÁZM EGYEI TAK AR ÉK PÉN ZTÁR

KESZU.N'i TÁRSASÁG

SZOMBATHELY S/.ILY JANOS-ufca 12 szám.

Részvény- es tartaléktőkéje 1.000.000 pengő.

Kök snnoket folyósít földbirtokra, hazakra elonvos kamatfizetés és 
törlesztés mellett.

Reteteket elfogad gy ümolcsözteicsre es azok után magas kamatot 
fizet es megállapodás szerint felmondás nélkül visszafizeti.

I.aszóimtól váltókat.

Megbízásból vesz és elad értékpapírokat.

Od kédna do kédna
Dvá s /ov jets/k iva  agenta szia 

sc sela vmoriti Papena. Kak je zna
no. je na Papena. nemskoga konzula 
na lörszkom, letosz íebruára 2 1-ga bio 
izvršeni atentat Zdaj sze je vöszka- 
zalo. ka szia tou cejlo .delo pripra
vila dva szovjetszkiva agenta po ime
ni Leonid Kornilov i Ivan Georgievics 
Pavlov Szoudba terse pred birovijov 
v Ankari.

( rips, angleški miniszter, sze mudi 
v Indiji. Pogaja sze z voditelomi In
dije. med sterimi je voj znameniti i 
visziko zeve,šeni Gandhi, ki sze je 
zavolo szloboscsine 350 milionszkoga

naroda zse dnsztakiát poszto. Zdaj 
je 73 lejla sztár i vága szamo 45 kil.

\ eksi tao törszke vojszke sze na
iransz.koj graniei zbéra.

Hasznavehetetlen és törött 
GRAMOFONLEMEZEKET, 

használt KERÉKPÁRGUMIT 
legmagasabb

árban vessünk.
n e m e c z  jAn o s

rádlóssaktlslst
M U RASZOM BAT.
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470 ka nipsyiimölcsist osztottak ki 
a muraszombati Járásban

A szegény mezőgazdasági és ipari 
munkásság legszükségesebb élelme
zési cikkeinek pótlására a közellátási 
miniszter nép gyümölcsíz akciót
rendez. Az akcióban a muraszombati 
járás is részesül, mégpedig 470 kg. 
népgyümölcsiz kerül kiosztásra Hojer 
Lajos. Kühár Ferenc és Cseh Ferenc 
muraszombati kereskedők utján.

A  népgyümölcsiz ára 2.40 pengő 
kilógramonként. Egy személy 20

i dekát vásárolhat a községi elöljáró
ság által kiállított utalvány alapján.

! Tekintettel arra, hogy a gyömölcsiz 
| akció a legszegényebb néposztályokat 
akarja csemegéhez juttatni, abban 

; csak a mezőgazdasági és ipari mun
kásság, valamint azok a köz és ma
gánalkalmazottak részesülhetnek, a- 

l kiknek jövedelme nem haladja meg 
j a havi száz pengőt, valamint ezek- j 
nek a személyeknek a hozzátartozói, j

Szigorú küzdelem indul meg

a muraszombati járásban is az árdrágítók ellen
Árdrágítás esetén súlyosan megbüntetik mind a vevőt, mind az eladót

KÖHÖGÉf

F r é t h y____l-FELE /  /
TÉFŰ C U K O R K  k /

Nem győzik a hatóságok és a jó- 
érzésü emberek hangoztatni, hogy 
az árdrágítás hazaárulás, mégis akad
nak egyesek, akik a háborút és a 
rendkívüli időket arra akarják fel
használni, hogy néhány hónap alatt 
meggazdagodjanak. Az árdrágítók el
lenségei az államnak, ellenségei min
den egyes állampolgárnak, elsősorban 
azonban a kisembereknek, akik nem 
tudják megadni az egyes cikkekért 
azt a hatalmas árat. amit a speku
láns árdrágítók a nagyobb jövödclmü 
emberektől bevasalnak.

Az árdrágítók ellen az egész or
szágban kíméletlen harc folyik és 
mint illetékes helyről értesítették a 
Muraszombat és Vidéke szerkesztő
ségét. a muraszombati járásban is 
fokozott küzdelem indul az árdrágí
tók ellen.

A hatóságok feljelentés nélkül 
is eljárhatnak azokban az ese
tekben, amelyekben árdrágítás 
gyanúja forog fenn

és kézenfekvő esetben beszámolójuk 
alapján a szombathelyi közellátási 
felügyelőség minden további nélkül 
átteszi az ügyészségre az ügyet.

Ez által az árdrágítók megbünteté
se sokkal könnyebbé válik, mint 
eddig volt. Ennek ellenére a nagy- 
közönségnek magának is érdeke, 
hogy árdrágítás esetén azonnal tegyen 
feljelentést, mert ha elmulasztja és 
az árdrágításra rájönnek a hatóságok. 
akkor nem csak az eladót, de a vá
sárlót is rendkívüli szigorral m eg
büntetik.

Az egyes cikkek hatóságilag meg
állapított árainak minden üzletben ki 
kell függesztve lennie.

Olcsóbb lett a tolás
A közellátási miniszter újra szabá

lyozta a friss tojás árait. A  friss 
ty úktojás legmagasabb termelői ára 
kilogramonként 2.80 pengő. A friss 
tyúktojás viszonteladói ára piacon 
2.90 pengő, nyílt árusítási üzletben 
2.96 pengő kilogramonként. A köz- 
intézményeknek, kórházaknak, inter- 
nátusoknak stb. nagybani házhoz
szállítás mellett 2 %  engedmény adan
dó. 10 darabon aluli eladás esetében 
a tojás óra darabonként állapítandó 
meg a következőképen : egy tojás 
termelői ára 15 fillér, viszonteladói 
ára pedig 16 fillér. Az árak az egész 
ország területére érvényesek.

••••••••••»••••••••••••••••s
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A Kormányzóhelyettes Ur felhívás
sal fordult a magyar ifjúsághoz, hogy 
jelentkezzenek katonai repülőnek. Fel
hívásában hangoztatta a magyar lé
gierő hatalmas fejlődését és azt. hogy 
a jó gépekbe jó pilóták kellenek. 
Ahogyan a magyart lovas népnek 
hívták azelőtt, ügy hívják ma repü
lőnemzetnek ! A Kormányzóhelyettes 
Ur felhívásának végén a magyar anyá
kat kérte, hogy ne akadályozzák fiai
kat abban, hogy repülőnek jelent
kezzenek.

K Ö Z  G A Z D A S Á G  

Hz olajosmagvak termelői áriunk megállapítása

Anglia utolsó mentsvára a tél volt
A külpolitikai arcvonalon India kó

rul kavarognak az események. India, 
a maga 400 millió lakójával, a 45 
milliós angol szigetország rabságában 
senyved. mérhetetlen kincseit pedig 
Anglia kamatoztatja a saját javára. ! 
A japánok távolkeleti tüneményes ! 
győzelmei folytán India a japán had
erő légi és tengeri haderejének ható
sugarába került és az indiai íügget-, 
lenségi mozgalom vezetői elérkezett
nek látják az időt arra. hogy' lerázzák j 
magukról az angol rabigát. Anglia 
most, hogy leszerelje a lázadozó tö
megeket. Cripps miniszter személyé
ben követet küldött Indiába. Az 
angolok régi bevált igérgetési mód
szerüket akarják alkalmazni és „füg
getlen angol tartomány “ cimet vol-1 
nának hajlandók adni Indiának. A j 
függetlenségi mozgalom vezetői nem i 
azt akarják. Ők a teljes elszakadás ! 
hit ei, mert az angol Ígérgetésnek már 1

egy szer áldozatul estek az első világ
háború folyamán.

Igen figyelemreméltó az angol ki
rály minap elmondott rádióbeszéde, 
amely cseppet sem bizakodó. Hang
súlyozta az angol uralkodó, hogy a 
legnagyobb szerencsétlenséget élte át 
eddig Anglia és az előtte álló ut is 
meredek, köves. Ugyanakkor az angol 
tengeri haderők főparancsnoka beszé
dében kijelentette, hogy a közvéle
mény nincsen tisztában azzal, milyen 
fenyegető veszély előtt állanak az 
angolszászok, hiszen a tél, utolsó 
mentsváruk elmúlt, hajóik pedig egy
másután süllyednek. Az angolszász 
lapok elrémitően sötét helyzetet lát
nak és attól félnek, hogy német— 
francia együttműködés alakul ki. Ez 
újabb csapás volna az angolszász 
hatalomra.

bi
A harcterek jelentései között a hon

védség alakulatainak hősies küzdel
méről is megemlékeznek a német ha
dijelentések. Hős honvédeink a Do
neč vidékén a kiújult nagy hidegben 
érintkezésbe léptek a bolsevista had
erővel és kemény küzdelem után je
lentős sikereket értek el. A  keleti 
harctéren egyébként változatlan he
vességgel folynak a harcok. A bol
sevista hadvezetőség tapasztalhatólag 
most adja ki utolsó erejét, megpró
bálva, ami a kegyetlen tél alatt nem 
sikerült: kivetni állásaiból és vissza
vonulásra kényszeríteni a német erő
ket. A szibériai kemény hideghez
rí U n l a A i n a l á l r  m i l l i n i t

, használta fel a szovjet tervének ke- 
l resztülviteléhez és most. amikor a 
tavasz már-már lebírta a telet, jól 
tudjuk, hogy az embert pazarló orosz 
haditerv nem sikerült. A mostani tá
madások mér az utolsó bolsevista 
erőfeszítések, amelyeknek ellensúlyo
zására a német légierők nagyszámú 
bombázógépeket és stukákat alkal
maztak. A  szovjet egy heti vesztesé
gének mérlege többszáz szállító vo
nat. mintegy 2000 repülőgép és mér
hetetlenül nagy embertömeg. Ezzel 
egyidejűleg megsemmisültek azok a 
remények is, amelyeket London és 
Newyork a bolsevista szövetséges téli 
támadó hadműveletéhez fűztek.

A március 25-én kiadott 57.500—  
1942. sz. rendeletével a közellátásügyi 
miniszter megállapította az egyes oía- 
josmagvak termelői árát.

A  rendelet az 1942. évi termésű, 
szokványszerű tisztaságú repcemag 
(káposztarepce —  vagy réparepcemag) 
legmagasabb feladóéilomási árét 100 
kg-ként 68 P-ben állapítja meg.

A z 1942. évi termésű. 5°/o-ná| több 
idegen keveréket nem tartalmazó vad- 
repcemag legmagasabb feladóállomási 
ara 100 kg-ként 52.—  pengő.

A z 1942. évi termésű, olajgyártási 
célokra termelt, érett, rostált, szok- 
ványszerü tisztaságú, olajlenmagnak 
megfelelő szemnagyságú tavaszi, vagy 
őszi lenmag legmagasabb feladóállo- 
mási ára 100 kg-ként 75.— P.

A z 1942. évi termésű, rostra ter- 
j mell, érett, rostált, szokványszerű tisz- 
| taságú, aprószemű, úgynevezett rost

lenmag legmagasabb feladóállomási 
! ára 100 kg-ként 67.— P.

A z 1942. évi termésű, szokvány
szerű tisztaságú, rostált, megengedet
ten enyhe dohszagú, fehér, szürke 

; vagy csikós napraforgómag legmaga- 
I sabb feladóállomási ára 100 kg-ként 
j 50.— pengő. Ehhez az árhoz 1942. 
j évi november hó 1-től 30-ig történő 
i szállítás esetén 1.50 P/q, 1942 évi 
(decem ber hó 1-tői 31-ig történő szállí- 
; tás esetén pedig 3.— P/q felér szá- I mítható.

A z 1942. évi termésű, szokvány
szerű tisztaságú, rostált, megengedet
ten enyhe dohszagú tökmag legma- 

1 gasabb feladóállomási ára 100 kg- 
: ként 6 5 , -  P.

Az 1942. évi termésű, szokvány
szerű tisztaságú, rostált, egészséges

szójabab legmagasabb feladóállomási 
ára 100 kg-ként 60.— P.

Az 1942. évi termésű és a m. kir, 
földmívelésügyi miniszter által jóvá
hagyott érdekképviseleti megállapo
dásban körülírt minőségű, toktalanított 
r i c i n u  s m  a g legmagasabb 
feladóállomási ára 100 kg-ként a kö
vetkező :

I. osztályú 100.— P
II. osztályú 75.— P

A tokos ricinusmagra a m. kir. föld- 
mivelésügyi miniszter által jóváha
gyott érdekképviseleti megállapodás
ban foglaltak érvényesek.

A megállapított feladóállomási árak 
— a vadrepcemag és tökmag kivéte
lével — a leszállított mennyiségtől 
függenek és a termelők által vagy 
azok költségén vagonba rakott árura 
vonatkoznak.

A vadrepcemagra megállapított ár
ból 50 q-nál kisebb mennyiségű vad
repcemag szállítása esetén, a szállí
tott tételre és a 10 tonnás vasúti ko
csirakományra vonatkozó fuvardijak 
különbözete — a feladóállomé« és 
Budapest közötti távolságra — a ve
vő által levonandó.

A tökmagra megállapított ár 5000 
kg-nál nagyobb mennyiség átvételére 
vonatkozik. 1000-től 5000-ig tökmag 
átvétele esetén q-ként 1.50 P, 100— 
1000 kg tökmag átvétele esetén q-ként 
5 P gyűjtési jutalékot kell levonni

Az előirt minőségi feltételek meg 
nem felelő áru átvételénél az érték- 
csökkenés megállapítása szempontjá
ból a Budapesti Áru- és Értéktőzsdé
nek az átvétel idöpontiábanférvényes 
szokványai az irányadók.

P
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Nagyjelentőségű k o r m á n y r e n d e l e t

a mezőgazdasági kölcsönös munkamegsegítésről
A földmivelésügyi miniszter rende

letet intézett valamennyi törvényha
tóság első tisztviselőjéhez és ebben 
rámutatott arra. hogy a közigazgatási 
hatóságoknak a legnagyobb odaadás
sal kell működniök a termelő munka 
biztosítására. Minden érdekelt hatóság, 
község és város

köteles az em
beri, az állati és a gépmunka
erőre kiterjedő munkaerőellá
tási tervet készíteni.

Ki kell dolgozni a módozatokat, a- 
melyekkel a legcélszerűbben biztosí
tani lehet, hogy egy talpalatnyi hely 
se maradjon megműveletlenül.

Minden városban és községben meg 
kell szervezni a kölcsönös munka
megsegítést (kalákarendszert). A köl
csönös munkamegsegitéssel elsősor
ban a kisgazdaságok megművelésé
ről kell gondoskodni.

előnyben részesítve a bevonul
tak kisgazdaságait.

A kölcsönös munkamegsegitésbe be
vonhatók a közép- és nagygazdasá
gok is olymódon, hogy a kisebbek u 
nagyobb gazdaságokat emberi mun
kaerővel. a nagyok pedig n kisgaz

daságokat gépi és fogatos munkaerő
vel segítik ki.

Ha lennének olyanok, akik vo 
nakodnak a kölcsönös munka- 
megsegítésben résztvennl,

azokat a szolgáltatások teljesítésére 
kötelezni lehet. Súlyosabb esetekben 
a vonakodókat rendőrhatósági őrizet 
alá helyezhetik és internálhatják őket.

A március 15-ig önként le nem 
szerződött gazdasági munkavállalók 
a hó végéig kötelesek a városi, köz
ségi, gazdasági munkaközvetítő hiva
talnál jelentkezni. A munkaerőfeles
leget teljes mértékben átengedik olyan 
vármegyék részére, ahol a munka
erőellátás nem kielégítő. Amennyiben 
a munkaerőellátásnál mutatkozó kü
lönbségek kiegyenlítése céljából a 
munkaközvetítéssel kielégítő ered
ményt elérni nem lehet, honvédelmi 
munkakötelezetteket kell kirendelni. 

A honvédelmi munkát katonai 
vezetés alatt kell teljesíteni.

Szükség esetén a honvédelmi mi
niszter munkásszázadokat fog a me
zőgazdasági munkálatok elvégzésé
nek biztosítása céljából rendelkezésre 
bocsátani.

K e r é k p á r o k ,  a l k a t r é s z e k ,  gummiáru nagy választékban

S
Cséplő és gőzgép felszerelés
Golyós csapágyak / Sport cikkek / Gyermekkocsik

M e r  Schrantz m e z ő g a z d a s á g i  g é p e l
tiván Ernő, Muraszombat Teief. 30

Hizlalás! hitelakciói
A földmivelésügyi kormány 1.500.000 

pengő hizlalási kölcsön folyósítását 
engedélyezte. A kölcsönt keresztény 
állatkereskedők, vagy Szövetkezetek 
utján a Magyar Állat- és Állati ter
mékek Kiviteli Szövetkezetétől (Buda
pest. Aulich u. 8. sz.) lehet igényelni. 
Ezen Szövetkezet szarvasmarhánként 
500 P sertésenként pedig 150 pengő 
hitelt folyósít 6 hónapra. 5.5% kama
tozás mellett. Hitelt igényelhet az a 
gazda, akinek az allulai már be van
nak állítva, esetleg még ezután vá
sárolja meg és rendelkezik a megfe
lelő takarmánnyal. Ha a hizlalni szán
dékolt állatok száma több mint egy 
vagon, a kamat 0.5%-al mérséklődik. 
Egy vagonnál kevesebb állatra köl
csönt csak a keresztény állatkereske
dő közbeiktatásával lehet kérelmezni.

Jelentkezési űrlap és bővebb felvilá
gosítás a fenti Szövetkezettől nyerhető.

A trágyahordást ebben a hónap 
bán be kell fejezni. Mindenfele vele 
mény elvethető. A  gyümölcsösben a 
nyesést be kell fejezni. A szőlőben  
a nyitás, metszés és karózás a fö 
munka. A z újborok möstxiik lefejtése 
megkezdendő. A  növendékmarhákat 
is kihajthatjuk a legelőre, a hó vége  
felé a tehénállomány is mehet nappal 
legelni. A  baromfiudvarban a kelte
téseket folytassuk, mert az áprilisi 
kelések adják a legjobb tenyészálla
tokat.

gi munkálatok elvégzése céljára tör 
igába. Ez a mentesség kizárólag a 
szarvasmarhaállománynah arra a ré
szére lerjed ki. amelyet a tulajdonos 
katonai szolgálatra bevonult lofogata 
helyett a bevonullalásl kővetően tör 
igába és lófogatának csakis a kato
nai igénybevétel idejére használ! lel 
igavonásra, semmi körülmények kö
zött sem terjed ki azonban a szar
vasmarhaállománynak arra a részére, 
amelyet a tulajdonosa már korábban 
is — habár csak időszakonként 
igásmunkára felhasznált.

„t e R r a "
m eg
f a j a z o n o s ,
c s i r a k é p e s ,
m e g b í z h a t ó .

SZOMBATHELY
Király-utca 17. Telefon t 00

A BEVONULTATOTT LÓÁLLO
MÁNY HELYETT IGAVONÁS 

CÉDÁRA HASZNÁLT TEHENEK 
MENTESÍTÉSE A KÜZMUNKA- 

VÁLTSÁG ALÓL
A m. kir. kereskedelem- és közle

kedésügyi miniszter körrendeletét in
tézett valamennyi vármegye alispán
jához. hogy intézkedjék az iránt, hogy 
a hatósága területén a jövőben elké
szítendő igás községi közmunka ösz- 
•zeirásnál a közmunkakötelezettség 
alól mentesittesenek. illetve az igás 
közmunkalajstromból kihagyassanak 
azok a szarvasmarhák, amelyeket tu
lajdonosuk katonai célokra igénybe
vett lófogata helyett a mezőgazdasá-

A búza és a rozs kiőrlcsi ara
nyának új szabályozása. A kozel- 
látásügyi miniszter március 25-en ki
adott rendelet*- (104.200 19-12 K M. 
sz.) újból megállapította a búza és a 
rozs kiőrlési arányút A rendelet ér
telmében a kereskedelmi, vegyes és 
vámörlésscl foglalkozó malmok, bú
zából legalább 82%. de legfeljebb 
85%, rozsból íredig legalább 77%, 
de legfeljebb 80% tiszta (nettó) súlyú 
lisztet kötelesek kiörölni. A kiőrlési 
%-ot az őrlésre felöntött, tisztilntlnn 
búza. illetőleg rozs súlya után kell 
számítani. A kereskedelmi, vegyes és 
vámórléssel foglalkozó malmok a 
fentebb meghatározott korlatok kozott 
csak a következő lisztfajtákat állít
hatják e lő : 1 búzából: a) legalább 
20%, de legfeljebb 21% finomlisztet 
(búzadarái és nulláslisztet), illetőleg 
b) „egységes kenyérlisztet (malmi jel
zése : EB); 2. rozsból egységes rozs
lisztet (malmi jelzése : KE). A rende
let megszegőit és kijátszóit szigorúan 
megbüntetik.

Tejtermelési tanfolyamok Vas-
megyében. A Tejtermelők Országos 
Szövetsége már évek óta nagy anya
gi áldozatokkal rendezi az egész

országban tanfolyamait. A tafolyamo-
kon a legkiválóbb szakemberek ok
tatják a tejtermelő gazdákat a szar- 
vusmarhntenyésztés, tejgazdaság és j 
takarmányozás tudnivalóira. Ezen 
tanfolyamok igen nagy népszerűség
nek örvendenek és nagymértékben 
és igen jó eredménnyel szolgálják a 
racionális tejtermelés kérdését. A tel 
folyamán Vasvármegyének lOkozscgé- 
ben tartott a Tejtermelők Országos 
Szövetsége tejgazdasági tanfolyamok 
meg pedig Nagysimonyi. Karakó, Ne- 
meskocs. Kemenespálfa. és Somló- 
vásárhely, anyaországbeli es a vissza
csatolt muraszombati járásban, Báty- 
tyánd. Konafö, Mártonhely. Mezővár. 
t'sendlak, Alsólendva és Hosszufalu 
községekben. Különösen a Mura- 
melléki tanfolyamok bírnak nagy je
lentős ggel. mert a szarvasmarha- 
tenyésztés és tejgazdaság ezen a 
vidéken még aránylag fejletlen.

A földmivelésügyi minisztérium 
akciója a hajdinatermeles fokozá
sáért. Az ország gazdái. — kis- és 
nagybirtokosok kevés kivétellel, 
ugyszolviin alig vannak informálva a 
hajdina népélelmezési fontosságáról 
és annak termesztési módozatairól A | 
mostani időben v iszont, amikor egyre | 
nagyobb gondot kell arra fordítani.1 
hogv a gazdák olyan cikkeket ter
meljenek. amelyek a nepélelmezés 
szempontjából különösen nagvfontos- i 
ságuak. a földmivelésügyi minisztérium 
elhatározta a hajdinatermelés kitér- I 
jeszteset Eddig ugyanis Déldunántul 
néhánv községén kivül a gazdák nem | 
foglalkoznak hnjdinatermelessel A 1 
minisztérium úgy kívánja ennek a 
fontos cikknek termesztését általáno
sabbá tenni, hogy a gazdáknak v ető
magot ad, amelyet azok termésükből 
adnak vissza Értesülésünk szerint n 
minisztérium ebbe az akciójába a 
mezőgazdasági kamarákon kivit! be
kapcsolja az. összes kisebb jelentő
ségű agrárérdekképvcseleteket is. hogv 
a hajdina termeléssel minél több 
birtokos f»íglalkozz«>n

S P O R T
Kikapott a Mura Pápán is 

Kinizsi -Mura 5:1
Vasárnap Pápán játszott bajnoki 

mérkőzést a Mura. A mérkőzés rend
kívül nagyjelentőségű volt, mert a 
kiesés elleni küzdelemben a Kinizsi 
a Mura egyik ellenfele. A z ezúttal is 
tartalékkapussal játszó hazai csapat 
ezt a mérkőzést is elveszítette és ez
zel a bajnokságban a 12 helyre került.

A Mura játékosainak elbeszélése 
szerint menti a súlyos vereségei a 
pápai csapat rendkívüli durvasága és 
Erney játékvezető Murát sújtó téve
dései. A mérkőzést végignéző pápai 
közönség maga is megbotránkozott 

a Mura játékosainak elbeszélése 
szerint — a Kinizsi durvaságán és a 
játékvezető súlyos tévedésein.
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Kyümölcsfa vedel miszer. KhIisó 
es S z u p c r í o s z í ú l  kapható

Heimer Jenő Arnold
c é g n é l .  Muraszombat. 2

18 m hosszú, 9 m széles tóglahhz
részből való lebontásra kiadó. Aki erre vállal
kozik. n/ jelenjen me« c hó 19-en (vasárnap) 
d «• 10 ómkor \ aspolony koz.sexben 10. ház- 
'/m n /dati (tuzolto szertár mellett). Ugyan akkor 
l<*sz ott árverésén eladva szobabútor és gazda- 
"/tKi leiszerelés u. m. szeker. eke, borona stb.

18 m duga i 9 m sirolia zidana hizsa
*-/e za rész Ha doli razmetati Sto scsé tou 
delo xor.\ zeti sze rn t ete mejszec 19-ga (v 
nedelo) ob 10 \ on /gln.szi \ obesim Vaspo- 

v hi/s.t 10. I udi tam szo bode odávalo 
pohištvo i gos/podars/k/i skér: koula. plug. 
brana i tak dale
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A Muravidék népe örökké osztozni akar a magyar sorsban, 
a magyarság boldogságában, de szenvedéseiben is

-  erről tett h itv a llá s t  a f e l s z a b a d u lá s  e ls ő  é v f o r d u ló já n  rendezett hazafias ünnepélyen résztvevő sokezres tömeg
A magyar öszetartozandosag ünnepévé magasztosult 

a Csíkszeredáról küldött országzászlók felavatásával az évforduló
Zászlódiszbe öltözött vasárnap az egész Muravidék 

A muraszombat i  i f júság által  gyújtott örömtüz mellett  l e lk es e n  ünnepel ték
a felszabadító magyar hadsereget

Április 12-én. vasárnap ünnepelte 
Muraszombat és az egész Muravidék 
felszabadulásának első évfordulóját. 
Az évforduló alkalmából a Vendvi- 
deki Magyar Közművelődési Egyesü
let ünnepségeket rendezett Muraszom
batban. amelyek impozánsan mutat
lak meg a muravidéki nép lelkes, 
magyar hangulatát.

\z évforduló előestéjén a mura- 
szombati ifjúság örömtüzel gyújtott. 
A középiskolák növendékei és a le
venték 8 óra után a szombathelyi 
katonazenekar és a muraszombati tü- 
'.oltozonekar kíséretében végigjárták 
Muraszombat főbb utcáit, majd a Sza

kág téren gyülekeztek. a*~ol fél 9 
(„ tájban már az ég felé szöktek az 
oromtüz lángjai. A tűz körül csopor
tosan helyezkedett el az ifjúság, de 
az örömtüz fénye jóformán egész 
M u r a s z o m b a t  érdeklődő lakosságé 
rak arcát is megvilágította.

Eél 9 óra után néhány perccel áhi- 
latos csendben hangzott fel a sok 
fiatal torokból u magyar Hiszekegy, 
□éneklése után Kercsmár Gusztáv 
kereskedelmi iskolai tanuló lépett a 
Hangszóró előtt íelálitott szónoki emel
vényre és Papp-Váry Elemérné Hisze
kegy  rimü hazafias költeményét sza
valta el értelmesen, tisztán és férfia
sán csengő hangon. A felcsattanó 
taps megszűnése után dr. I örnár Ede 
premontrei kanonok, állami gimnáziu
mi igazgató lépett yz emelvényre és 
rövid buzdító beszédet intézeti az 
ifjúsághoz.

Szép szavakkal magyarázta, hogy 
a rend ifjúságot a magyar haza 
olyan szeretettel várta, mint az édes
anya gyerm ekét. Viszonozza hat a 
muravidéki ifjúság ezt a mély szere- 
letct hasonlóval, mert

csak szeretet által irányított 
hazafias munkával szerezhet 
érdem eket arra, hogy ez a 
haza továbbra is édesanya 
m ódjára viselje a gondját.

A gimnáziumi igazgató rövid, de 
nagv hatást keltő beszéde után a 
gimnázium énekkara népdalokat adott 
elő. majd Stevancsecz László gimná
ziumi tanuló ünnepi beszédet mondott 
magyar és vend nyelven. Ügyesen 
megfogalmazott beszédében párhuza
mot vont azok között, akik boldogan 
ünnepelnek ma és a között a néhány 
ember között, akik nem örülnek a

muravidéki uralomváltozásnak. Nem 
szabad elfelednünk mondotta —, 
hogy

1919-ben az egész itt lakó nép 
akarata ellenére egy ezer éves 
államot romboltak széjjel, mig 
a történelmi igazságszolgálta
tás az elmúlt esztendőben csak 
egy 22 éves  államot szüntetett 
meg

amelynek a bukását a Muravidé
ken vsak néhány betelepedet szlovén 
.. honfoglaló" siratja.

A fiatal muraszombati lüzoltózene- 
kar szerepelt ezután. Pattogó indulói, 
hiba nélküli szép játéka lelkes mun
káról tanúskodtak, olyan munkáról, 
amelynek folytatása csak újabb szép 
sikerekhez vezethet.

Gál Eerenc gimnáziumi tanuló sza
valt egy költeményt, majd a polgári 
leányiskola énekkara adott elő szép 
népdalokat. Kühár Márta polgári is
kolai tanuló verset mondott, majd 
ismét a gimnázisták énekeltek.

A szombathelyi katonnzenekar han
gulatos számai emelték ezután a lel
kes. meleg hangulatot. Tomboló taps
sal ünnepelte az egyre jobbkedvü 
hallatóság a honvédzenészeket. Az 
utolsó szavaló Antauer Margit gimná
ziumi tanuló volt. aki V égvári: Eredj, 
ha tudsz cimü költeményét mondotta 
el mély és őszinte átéléssel.

• Műsoron kívüli, de sikerültscgében 
afe estet méltóképen befejező szám
mal végződött az örömtüz mellett 
rendezett m űsor: a hallgatóság sorai 
között álló honvédek csoportba tö
mörültek és jóízű katonanótákat éne
keltek el.

Az örömtüzön részvevő tömeg ihá- 
lás tapssal köszönte meg a katonák 
szereplését és

percekig éljenezte n magyar 
honvédséget,

amely nem csak életét áldozza a 
polgárságért, hanem örömében és 
bánatában is egg vele.

A felszabadulás első óráira emlékeztet 
a harangok kongása

még sokan másokat, akik eljöttek, 
hogy részesei lehessenek a muravi
déki nép boldog ünneplésének.

Vasárnap reggel fi órakor az egész 
Muravidéken megszólaltak n haran
gok. hogy érces kongásukkal emlé
keztessenek azokra az órákra, am e
lyekben az első magyar honvéd át
lépte a legyőzött trianoni határt 7 
órakor zenés ébresztő, fél 10 órakor 
díszes tábori mise, illetve protestáns 
istentisztelet volt Muraszombatban.

11 óra tájban a népes Szabadság 
térre egyre sűrűbb csoportokban ér
kezett az ünneplő közönség. A hon- 

: védolakulatok, csendőrök, tűzoltók.
leventék, iskolák és más testületek 

j zárt sorokban vonultak fel. tízezres 
tömeg gyülekezett össze, majd elfog
lalták helyüket a Vas és Zala vár
megyékből érkezett közéleti vezető 
férfink. Soraikban ott láttuk vitéz nemes 
balásíalvi Kiss László m. kir. titkos 
tanácsost, ny. altábornagyot, a Mura
vidéket felszabadító seregek akkori 
hadtestparancsnokát, vitéz dr. Szűcs 
Istvánt. Vasvármegye főispánját, vi
téz Horváth Ferenc ny. tábornokot, 
országgyűlési képviselőt, dr. Tulok 
József vármegyei főjegyzőt, nemes 
kisjókai Takách Elemért a muraszom
bati zászlóalj ezredparancsnokát és

Számos közéleti vezető jelent meg 
az ünnepélyen a megyéből, de lélek
ben még többen ünnepeltek velünk. 
Ezt bizonyítják azok a meleg hangú, 
lelkesítő levelek és táviratok, amelyek 
a Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület elnökségének jelentették be, 
hogy az illető urak. ha személyesen 
nem is lehetnek jelen más irányú el
foglaltságuk miatt, lélekben a Mura
vidék népével együtt ünnepelnek. Így 
dr. Kapi Béla dunántúli evangélikus 
püspök, vitéz nemes Domaniczkyödön 
altábornagy, hadtestparancsnok, gróf 
Teleky Béla, Zala vármegye főispánja, 
dr. Horváth Kálmán Vas vármegye 
alispánja, dr. Brandt Sándor Zala 
vármegye alispánja. Vértessy Vilmos 
miniszteri tanácsos. MÁV üzletigaz
gató. dr. Simon László tankerületi 
főigazgató. Walder Gyula min. taná
csos. műegyetemi tanár, országgyűlési 
képviselő, dr. Kereszlély E' nő tanügyi 
főtanácsos, szentlászlói Var^.ia Gá
bor udvari tanácsos, vitéz Egry Lász
ló cs. alezredes. Skolák Ernő vezér- 
igazgató. báró Biedermann Imre föld
birtokos, Mátray Károly főhadnagy. 
Sárkány Ferenc ny. MÁV felügyeld, 
Kiss Mihály iróés még sokan sokan 
mások. A Csíkszeredái tűzharcosok 
nevében dr. Balogh Lajos ügyvéd, ve
zető tiszt küldött meleg hangú táviratot.

A V. M. K. E. elnökének ünnepi beszéde
A kntonazenekar eljátszotta a Him

nuszt. majd Hartner Nándor ország
gyűlési képviselő, a Vendvidéki Ma
gyar Közművelődési Egyesület elnöke 
lépett a hangszóró elé és megnyitot
ta az ünnepélyt. Bevezetőjében me
leg szeretettel köszöntötte valamennyi 
megjelent vendéget és a Muravidék ün
neplő népét. majd igy folytatta szavait:

Összejöttünk ma, hogy ismét 
kifejezést adjunk a felett érzet örö
münknek, hogy 22 esztendei idegen 
uralom után, 22 keserves esztendő 
után újból szabad polgárai lehettünk 
a megnagyobbodott magyar hazának.

Forró hálaima száll ezért a magya
rok Istenéhez. Hálatelt szívvel em
lékezett meg a szónok Magyarország 
bölcs Kormányzó Urának országgya- 
rapitó munkájáról.

Ezután a következőket mondotta 
Hartner Nándor:

— Azok a hatalmas sikerek és ered
mények, amelyeket a magyar nemzet 
minden akadályt leküzdve elért, csak 
azért voltak lehetségesek, mert a ma
gyar nemzet ősi szellemének megsze
mélyesítője, a magyar honvédség ke
ményen helytállt és isméi megmu
tatta, hogy a világ legjobb katonája I 
Áldozzunk kegyelettel a hősök emlé
kének. akik a mi felszabadításunk 
harcában vérüket és életüket adták.

Az ő  kiontott vérttk legyen a 
mi útmutatónk! Háláim jele 
pedig legyen a becsületes mun
ka, a magyar összetartás, a 
rendíthetetlen hit a boldogabb 
és szebb jövőben, a  harc foly
tatása azokért az eszmékért, 
amelyekért ezek a  hősök éle
tűket áldozták!

Hálával emlékezett meg ezután nagy 
szövetségeseinkről, a német és olasz


