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K Ö Z  G A Z D A S Á G

I W M  (lila tilk  i  mezőgazdasági munkásokat
A m. kir. minisztérium április 1-én 

kiadott 2.040—1942. sz. rendelete sza
bályozza a mezőgazdasági munka- 1 
vállalók élelmezését és természetbeni 
járandóságainak kiszolgáltatását.

A rendelet kimondja, hogy a mun
kaadó a munkavállalóknak a termé
szetben járó munkabérnek azt a ré
szét. amely a közellálásügyi minisz
ter által rendeletileg megállapított, 
kiszolgálatható mértékét meghaladja, 
természetben nem szolgáltathatja 
ki. A munkabérnek ezt a természet
ben ki nem szolgáltatható részét a 
munkaadó más megállapodás hiányá
ban készpénzben köteles teljesíteni. 
Készpénzteljesítés esetén a munkaadó 
a közellátásügyi miniszter által megál
lapított árat köteles a gazdasági mun
kavállalónak megfizetni.
Iiiayl élelmiszert szabod hlszolgáltatni ?

A gazdasági munkavállalók élelme
zésére a munkaadó havonként és le
jenként számítva 25 kg lisztet (íőzö- 
lisztet, kenyérlisztet) és 3.5 kg sertés
ből készített fehérárut (zsírt, étkezési 
szalonnát) tarthat készletben, illetőleg 
szolgáltathat ki. A készletben tartha

tó mennyiség megállapítása során 
lisztnél az 1942. év augusztus 15. 
napjáig, zsírnál és szalonnánál pedig 
az 1942. év november hó 30. napjá
ig felmerülő tényleges szükségletet 
számításba venni.

A munkaadó a nála ellátásban ré
szesülők számára a megállapított 
mennyiséget tarthatja készletben.

Amennyiben a 25 kg lisztet gabo
nában szolgáltatja ki a munkaadó 
ebben az esetben a kiőrlési arányt 
kell alapul venni a gabonamennyi
ségre való átszámításhoz.

A felszabadulás első évfordulóján boldog örömmel, hazafias lelkesedéssel köszönljük 
a Délvidék lakóit és szeretettel várjuk a legősibb magyar kegyhelyre.

m Ar ia g v ü o r e
gyalog, kocsin, vagy vonaton.

FERENCES PLÉBÁNIA - MÁRIAGYÜD

Kukoricavetömag
beszerzés engedélyezése
A közellátási miniszter felhatalmaz

ta a vármegyei m. kir. közellátási 
felügyelőséget (Szombathely. W esse-
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íényi-utca 4.). hogy a községi előljá- nézőközönség előtt hazai pályán szen- 
róság igazolása esetén azon gazdák vedett súlyos vereséget a Mura. A 
részére, akik megfelelő csiraképessé- vereség aránya nem túlzott, nagyjá

ból megfelel a játék képének. A szé
kesfehérvári csapat tudásban is, lel
kesedésben is felülmúlta a szétesőn 
játszó hazai gárdát. Ezúttal a Mura 
védelme sem mutatta a szokott biz
tos játékot.

K e r é k p á r o k ,  a lk a t r é s z e k ,  gummiáru nagy választékban
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M e r  Schrantz m e z ő g a z d a s á g i  g ép e li 
tiván Ernő, Muraszombat iviei. :to

gü kukoricavetőmaggal nem rendel 
keznek, kukoricavetőmag - vásárlási 
igazolványt adhasson ki. Kisebb gaz
dák kimutatás formájában közös köz
ségi bizonyítványt is mutathatnak be. 
amikor is a vásárlási igazolvány a 
kimutatás első helyén szereplő gazda 
nevére társai számának megjelölése 
mellett állítható ki. (Pl. Nagy Perem
es 12 társa). A vásárlási igazolvány okat 
lehetőleg rövid utón kell kiadni. A 
közellátási felügyelőség csak saját 
vármegyéje területén leendő vetőmag- 
beszerzés céljára adhat ki igazolványt. 
Az igazolvány érvényessége In nap. 
Más vármegyéből történő vetőmag
vásárlás engedélyezését a közellátási 
miniszter magának tartotta fenn.

Pólcsics Ferenc

Az újabb súlyos vereség igen rossz 
helyzetbe hozta a Murát a bajnoki 
táblázaton, a kiesést már nehezen 
kerüli el. Ez azonban ne csüggessze 
el a hazai csapatot, a további mér
kőzéseken játszón becsülettel és sport
szerűen, igyekezzék, hogy esetleges 
bukása legalább hősi halál legyen...

Vasárnap délután 2 órakor Siófok 
csapatával játszik a Mura bajnoki 
mérkőzést Muraszombatban.
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Szentélyenként Z kg tojkst tárolhatnak a háztartások
Kijelölik u tojáskereskedőket

Április 8-án megjelent a közellá- jósnak kicsinvbeni árusítására is ki- 
tásügyi miniszter 104.610— 1942 sz. terjedt. k( izvetlen fogyasztok részére 
rendelete, amely a tojás forgalmát és kijelölés nélkül is árusíthatnak tojást

Kerékpár

Bicikline
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lakatos
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felhasználósát (feldolgozását) szabá
lyozza.

A rendelet kimondja, hogy 1912 
június hó 1 -től csak az foglnlkozhu- 
tik tojáskereskedéssel, akit erre a ha
tóság kijelöl. A tojásnagykereskedő
ket a kereskedelem és közlekedésügyi 
miniszterrel egyetértve, a tojáskeres- 
kedőket pedig a községi elöljáróság 
javaslata alapján a törvényhatóság 
első tisztviselőjével egyetértve jelöli 
ki. Azok a cukorárusításra kijelölt 
kereskedők, akiknek üzletkörük a lő

cs szükségletüket közvetlen a terme- j 
löktől is beszerezhetik.! |

A tojáskereskedésre való kijelölés j 
kérése ügyében nyújt további íelvila- j 
gositákot uz érdeklődőknek a Mura- , 
szombat és Vidéke szerkesztősége.

A rendelet értelmében a háztartá
sok saját szükségletük fedezésére 
személyenként legfeljebb 2 kg tojást 
tárolhatnak

A rendelet április 3-án lépett ha
tályba.
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MURASZOMBAT
T E L E F O N :  8 és 80

SQrgűnyt Bankó Muraszombat /  Postatakarékpénztári cseksz. 74u0ö

Újból szabályozták 
a sertés forgalmát 
és levágását

A sértés forgalmának és levágásá
nak szabályozásáról szol«> 2.760 — 1941 
M. E. s / rendelet kiegészítéséül a m. 
kir. minisztérium március 25-én 1.970- 
19 12 M. 1', sz alatt rendeletet adott ki.

Ez a rendelet kimondja, hogy a 
kényszervágás alá esti. úgyszintén a 
gazdaságosan nem hizlalható, vala
mint a községi elöljáróság által tn- 
karmánvhiány folytán megadott fel-

9LFQ vi-rki-jn iscle!

9 hona 
jótállás

N
Kerék párok

EMECZ J.
vas és gepkereskedö

M U R A S Z O M B A T

Vendvidéki könyvnyomdában, .Muraszombat.

mentés alapján vágásra kerülő serté
seknek közfogy asztásra bocsátása ese
tén a husiparosok és kereskedők a 
vételi jegy et és a vásárlási engedélyt 
kötelesek átadni. Akik ezt nem teszik 
meg. azokat a rendelet értelmében 6 
hónapi elzárással pénzbüntetéssel és 
a sertés elkobzásával büntetik.

Azokat, akik a kihágások felderi- 
tése korul közreműködnek és külö
nös érdemeket szereznek, kérelemre 
a közellátásügyi miniszter az elkob
zott sertés értékének egyötöd részéig 
terjedhető jutalomba részesíti.

Általános záróra éjjel 1 órakor, 
október elsejétől kezdve éjfélkor.
A Budapesti Közlöny szombati szá
ma közli a kormány rendeletét a 
nyilvános helyiségek zárórájának 
újabb szabályozása tárgyában. Á ren
delet értelmében nyilvános étkező
helyiséget (vendéglőt, kávéházat,kocs
mát. italmérést slb.), színháza*, moz- 
gófeny képüzemet. szórakozóhelyet, 
tánctermet, tánciskolát, továbbá hang
verseny- és előadótermet, más ha
sonló helyiséget, egy esületeknek, (szö
vetségnek. klubnak, kaszinónak, tár
saskörnek) mindazokat a helyiségeit, 
amely ek a tagok és vendégeik össze- 
jóvetelére szolgálnak, ha ránézve ko
rábbi záróra nincs megállapítva, éjjel 
1 óránál tovább. 1912. október 1 után 
l” 'dig éjjel 12 óra után nyitvatartani 
nem szabad. A felsorolt helyiségeket 
nem szabad reggel 5 óra előtt kinyit
ni. Nem vonatkozik a rendelkezés a 
vasúti vendéglőkre: ezeknek zárórá
ját és nyitásuk időpontját az I. fokú 
rendőrhatóság állapítja meg. Az em
lített időpont után magánlakásokban 
sem szabad a rendelkezések kiját
szása céljából vendégül látni olyan 
személyt, akinek ott tartózkodása a 
család körében szokásos vendéglátá
son kívül esik. A rendelet szom
baton. április 11-én lépett hatályba.

Felelős kiadó es szerkesztő min. a Vendvtdek, Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándor
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miiraszombatés Vidéke
Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület
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Rögtől a fellegekig
Feltámadás ünnepe előtt hangzott 

el a Kormányzóhelyettes ur Öfőméltó- 
ságának a magyar ifjúsághoz intézett 
felhívása, de úgy érezzük, hogy ezek
re a hivó szavakra most az ünnepek 
után. a munka szürke hétköznapjain 
is v issza kell térnünk. A pilótapálya 
férfias szépségét és ennek a pályának 
nagy nemzeti fontosságát tárta a Kor- 
mány zóhelyettes Ur a magy ar ifjúság 
elé és felhívása komoly idők lelkes- 
hangú toborzója volt abba a magyar 
csapattestbe való jelentkezésre, amely 
a technika haladása következtében 
már elszakadt a rögtől és a magas
ságon kék azúrban acélszárnyakon 
repülve védi a hazát. Azt mondja a 
felhívás, hogy lovasnemzetbő! repülő- 
nemzetté kel! fejlődnünk. Valóban ezt 
kív ánja ma tőlünk a haladó idők pa
rancsoló szava. Es ezt a szót mindig 
megértette, annak mindig engedel
meskedni is tudott a magyar, mert 
haladni akart és tudott is a korral.

\ magyar katonai eredmények ér
vényesülési területe már régen nem- 
csupán a rög, amelyen járunk. A 
rögtől a teliegekig kell teljesítenünk 
a honvédelem szent kötelességét. Úgy. 
ahogyan a Kormányzóhelyettes Ür 
mondotta, lovasnemzetből repülőnem
zetté kell lennünk. És vitéz Horthy 
István már bebizonyította, hogy ehhez 
csak egy .férfiasén bátor lépés szük
séges. Ö már akkor eljegyezte ma
gát a magyar repülés ügyének, mikor 
tilos volt légiflottát tartanunk és repü
lőgépét építenünk, emlékezetes ázsiai 
repülőutjával pedig túlszárnyalta a 
gazdag országok nem egy óceánre- 
pülőiének teljesítményét is. De ha 
már az óceánrepülőkről beszélünk, 
ne feledjük el soha az Endresz Györ
gyöket. az úttörő magyar repülőhősö
ket. akik tőke nélkül, igen szerény 
eszközökkel rendelkezve indultak el 
a tengerentúlról repülőgépjükkel és 
itthon kötöttek ki a magyar földön.

Egyébként is az. hogy rögtől felle
gekig emelkedjünk, hogy lovasnem- 
z.etböl repülőnemzet legyünk, tulaj- 
donképpen alig más. mint természe
tes haladás az ősi katonai erények 
utján és valóraváltása azoknak a me
rész álmoknak, amelyeket már pogány 
"seink álmodtak, akik Szél Isten pa
ndáját vallották saját harciparipáik 
ősének és égtek a vágytól, hogy ezek 
! paripák egyszer szárnyrakelve el
szakadjanak a föld porától és fele
melkedjenek a íellegekig. Ezért ne
veztek paripáikat olyan nevekkel, 
amelyek összefüggésben vannak a 
magassággal, a repüléssel, a fellegek 
közt való szállással, ezért hívták lo
vaikat Szellőnek. Rárónak. Fecskének 
"tb Ez az atavisztikus vágy csillan 
ki Csaba királyfi ismert legendájából, 
akinek szárnyas lovasai a Hadak 
étjén száguldanak, ezért szólnak az 
>si magyar regék csodás táltosokról, 

akik megnyergelték a szálló fellegeket.
; Nem uj magyar katonai erényeket 
kíván fiainktól a Kormányzóhelyettes 
1 r felhívása. Csak uj területekre mu
tat ahol ezek az ősi katonai erények

Nagy lelkesedéssel fogadták a Muravidék evangélikus gyülekezeteit

meglátogató ár. Kapj Béla dunántúli evangélikus püspököt
Kapi Béla dr. dunántúli evangéli

kus püspök öt napos utazás kereté
ben meglátogatja a felszabadult Mu
ravidék evangélikus gyülekezeteit. A 
főpásztor szerdán reggel érkezett a 

| muraszombati járás területére, ahol 
| Tótkereszturon állott meg először gép
kocsija a felállított díszkapunál.

Kapi püspököt Tótkereszturon Ola
jos József dr. főszolgabíró üdvözölte 
elsőként, majd Boldizsár Géza, a tót- 
kereszturi körjegyzőség főjegyzője kö- 

I szöntötte. A templom ajtajában Kercs- 
! már János gyülekezeti felügyelő fo
gadta a íőpásztort. Kapi püspök va
lamennyi üdvözlésre ugyanazzal a 

j szeretettel válaszolt, mint amivel a 
járás népének és a tótkereszturi gyű-\ 
lekezelnek képviselői fogadták.

A fogadáson megjelent Darvas Ala- 
j dár tótkereszturi alesperes, Benkó Jó- 
[ zscí tb. egyházkerületi felügyelő, vala- 
| mint László Miklós püspöki titkár is, 
akik a főszolgabíróval együtt végigkí
sérik a íőpásztort gyülekezetlátoyató 
kőrútján.

Kapi püspök meglátogatta kisérői- 
f vei az iskolát, ahol Kücsán Kálmán 
megbízott igazgató üdvözölte. Az í 
iskolalátogatás után lelkészszentelő

istentisztelet volt, ahol a püspök Lepoša 
István segédlelkészt szentelte fel. Végül 
püspöki egyházkerületi közgyűlést tar
tottak. amelyen Kapi Béla elnökölt.

Tótkereszturról Domonkosfára ment 
a főpásztor kísérőivel. Domonkosfán 
12 magyaros ruhába öltözött lovas 
állott az üdvözléseknél. Lábas Péter 
községi bíró köszöntötte először a 
kfoásztort. majd Vargha Kálmán pár- 
tosíalvai lakos, gyülekezeti felügyelő 
mondott üdvözlő szavakat. A hivata
los üdvözlések után Hári Lipót ev. 
lelkész is melegen üdvözölte a fő
pásztort és kísérőit, majd iskolaláto
gatásra került a sor. Itt Szabó József 
tanító, az igazgatói teendők ellátója 
köszöntötte Kapi püspököt. Ezután 
istentisztelet, majd egyházkerületi püs
pöki közgyűlés következett, amelyen 
ismét a főpásztor elnökölt.

Domonkosfáról Muraszombat felé 
indult a főpásztor gépkocsija. Péter- 
hegyen egy percre megállották, mert 
az áthaladó főpásztor tiszteletére 
diszkaput állítottak fel a község ha
tárán és kivonultak a bálhegyi, ottó- 
házai és mátyásdombi tűzoltók. A  kö
zönség virágokat dobált a főpásztor 
gépkocsijára.

Ü dvözlések M uraszom batban
Muraszombatba pontosan este 7 

órakor érkezett Kapi püspök gépko
csija. A íőpásztorral együtt érkeztek 
Olajos József dr. főszolgabíró. Darvas 
Aladár alesperes. Benkó József tb. 
egyházmegyei felügyelő és László 
Miklós püspöki titkár.

A püspök autója az evangélikus 
templom előtt tűzoltók sorfala és le
vente disszakasz előtt állott meg. A 
íőpásztort Mórocz Imre községi főjegy
ző üdvözölte a templom udvar 
kapuja előtt.

Többek között a következőket mon
dotta :

Nagyméltóságod látogatása öröm a 
mi számunkra, mert érezzük azt a 
roppant felelősséget, amely itt Magyar-

érvény esülhetnek. Érvényesülhetnek 
pedig a íellegek hazájában, ott ahol 
nincs akadály, nincs hegy , nincs völgy, 
nincs folyó, csak a végtelen minden- 
ség és nincs szükség másra, mint a 
férfi bátorságára és tudására.

Szálljatok fel hát magyar ifjak erős , 
lélekkel, bizakodó hittel, tökéletes tech- j munkájuk van, amit azonban hden 
nikai felkészültséggel a levegő modern j segítségével kiválóan veyeznek el.

A templom ajtajában Kováts István 
tb. esperes fogadta és üdvözölte a 

| főpásztort, aki válaszában kiemelte, 
hogy a muravidék evangélikussága

ország lenyugatibb végvárában a 
magyar újjászületésben reánk hárul és

tudjuk, hogy Nagyméltóságod 
látogatása lelki bástyaépités.

A vendvidék népe 22 év alatt igen 
súlyos lelki megpróbáltatásoknak volt 
kitéve, a magyarság iránti hűségről 
azonban sohasem feledkezett meg. 
Ennek a hűségnek egyik ékes bizo
nyítéka. hogy ebben a templomban 
az elmúlt 22 év alatt sohasem szűnt 
meg a magyar szó.

A felekezeti különbség nélküli építő 
munka fontosságának és a főpásztor 
látogatása lélekerősitő hatásának 
hangsúlyozásával fejezte be a főjegy
ző üdvözlő szavait.

Kapi püspök meleg szavakkal kö
szönte meg az üdvözlést és hangsú
lyozta. hogy örömmel jött a felsza
badtál muraszombati járás székhe
lyére. Muraszombat vezetőinek min
den szempontból fokozott és nehéz

gépeire s vegyétek birtokotokba és 
védjetek meg a magyar haza régi 
területét.

Uj idők. uj eszmények, uj modern í 
gépi vívmányok hívnak benneteket 
magyar ifjak s a haza nem kíván 
többet tőletek a levegőben, mint amit j 
az ősök tettek katonai vitézség terén j 
az ezeréves magyar föld védelmében.

Vitézség, bátorság, hősiesség — ez 
legyen a jelszavatok!

mindig teljesítette hazafias kötelessé
gét a megszállás éveiben is és ezzel 
megnyerte magának u csonka-orszá
gon belül maradt magyarság forró 
együttérzését.

özv. dr. Somén Lajosntj, az Evan
gélikus Nőegylet elnŐknője a nőegy

let nevében piros szegfücsokrot nyúj
tott át a püspöknek. Kapi püspök 
hálásan köszönte meg a kedveske
dést és a nőegylel érdemeinek han
goztatása mellett az asszonyok vallá
sos és hazafias munkájának szüksé
gességéről mondott szép szavakat.

Kapi püspök további látogatásairól 
a Muraszombat és Vidéke következő 
számában számolunk be. Csütörtökön 
Bodóhegyre és Felsőcsalogényba, pén
teken Péterhegyre és őrihodosra lá
togatott el a püspök. A két utolsó 
nap útiterve a következő:

A p rili«  25»én, ■somtMrton
9 órakor Battyándra érkezik Kapi 
püspök. Üdvözlések, iskolalátogatás, 
istentisztelet, közgyűlés az útiterv sze
rinti rend. Délután iskolalátogatások 
Muraszombatban, 5 órától a küldött
ségek fogadása a lelkészlakban, 6 
órakor kulturest a muraszombati temp
lomban. amit társasvacsora követ.

A  kulturest műsora:
1. Hiszekegy. 2. Magyar zászló c. 
költeményt szavalja: Vucsák Ilonka. 
3. Orgonán játszik Farkas Gábor áll. 
tanító. 4. D. Kapi Béla püspök elő
adása. 5. Szóló ének: Kováts Károly- 
né, orgonán kisér: Farkas Gábor áll. 
tanító. 6 . Miatyánk c. költeményt sza
valja : Kercsmár István keresk. isko
lai tanuló. 7. Himnusz.

A p r lis  2é*An, vasárnap
10 órakor Muraszombatban vesz részt 
istentiszteleten, utána pedig közgyű
lésen a főpásztor. Háromnegyed 2 
órakor Alsómarácra érkezik Kapi 
püspök, ahol az üdvözlések után 
meglátogatja az iskolát, majd isten- 
tiszteién és közgyűlésen vesz részt. 
A közgyűlés végén búcsúzik a püs
pöktől a muravidéki gyülekezetek 
nevében Benkó József tb. egyház- 
megyei felügyelő. 8 órakor távozik a 
dunántúli evangélikus püspök Kör
mend felé. Útközben, körülbelül ne
gyed 7 órakor megtekinti a nagytótlaki 
tcmplomépitést.

Ui ministtgrgflt

kir. titkos tanácsost, ol 
képviselőt, a Magyar Elet 
kéj és dr. Antal István n 
ság ügyi államtitkár, orszT 
viselőt tárcanélküli mini 
vezte ki.
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Hartner képviselő látogatása 
Csendlakon, Tótkereszturon és Domonkosfán

A Járás követe ismertette a politikai helyzetet 
és közérdekű kéréseket hallgatott meg

Hartner Néndor országgyűlési kép- háza Gesztenyés. Uriszék Kosárhá- 
viselő. a Magyar Elet Párt kerületi za, helsőszentbenedek Ujkokenyes. 
vezetője ifj. Szász Ernő MÉP kerületi Rátkalak MLP szervezeteinek számos 
szervezőtitkár kíséretében a járás több tisztségviselője es tagja, 
községének Magyar Elet Párt szerve- Kücsán Béla tótkereszturi pártve" 
zetét látogatta meg az elmúlt héten. zető üdvözölte a vendégeket. Hartner 
A látogatások során községi pártér
tekezleteket tartottak. amelyeken akül 
és belpolitikai helyzet ismertetése után 
a képviselő meghallgatta a párt tiszt
ségviselőinek és tagjainak közérdekű  
kéréseit.

A  JÁRÁS MAI HATÁRAI

viselő és a főszolgabíró megígérték, 
hogy utánanéznek minden panasznak 
és a községek jogos érdekeit minden
ben meg fogják védeni.

Az állatállomány feljavításával kap
csolatban a főszolgabíró bejelentette.

jóminüségü paraszt b ikák kai 
fogják feljavítani fokozatosan 
a szarvasmarhaállományt.

Törzskönyvezésnek egyelőre nem vol
na értelme.

A szervezőtitkár szervezési kérdé
seket beszélt m e g  a tisztségviselőkkel, 
majd Darvas Aladár alesperes mon
dott köszönetét a képviselőnek  és u 
fősz olyubirónak sok  esetben  tapusz- 
tűit és u jnuoiv is m uyiyért tárnoyti
fusu kéri.

VÉGLEGESEK
Április 15-én. szerdán este 7 órakor 

a  csendlaki iskolában tartották az el
ső értekezletet. A vendégek között 
megjelent azon Krantz József c. ka
nonok. dr. Olajos József főszolgabíró. 
Fehér József körjegyző, Stevancsecz 
Rezső igazgató-tanitó és ott volt An- 
lauer Jenő kerületi főtitkárral az élén 
Csendlak. Muravárhely. Murafüzes, 
Széchénykut, Ivánfalva, Ferenciek 
Magyar Elet Pórt szervezetének szá-

képviselő itt magyar nyelven számolt 
be az időszerű politikai eseményekről, 
majd itt is meghallgatták a közérde
kű kívánságokat, amelyek során ismét 
szó került az állatorvos hiányra és 
több árdrágítás-gyanús esetre. A kép-

ÜNNEPÉLYES HANGULAT DOMONKOSI ÁN
óbb íelszólalás után llári Lipot 
naélikus lelkész foglalta össze a

MELEG FOGADTATÁS
Tótkereszturról Domonkosiéra gép

kocsizott Hartner képviselő, Olajos 
íőszolgabiró és a kerületi szervezőtit
kár. Domonkosfán az evangélikus 
templom előtti téren árvalánghajas 
sapkáju leventék és egyenruhás tűzöl 
tők csapata állott a vendégek üdvöz 

I lésére. A község nevében 1 .adass Pé- 
j tér biró, a MÉP helyi vezetője, a le- 
! venték nevében Krányec Dániel sza- 
j kaszparancsnok, a tűzoltók nevében 
| Domonczi Dezső parnncsnokhelyettes

mos tisztségviselője és i köszöntötte a képviselőt es a főszol-
János muravárhelyi pértvezeto udvo- , * h- ,. «
zölte a képviselőt, a főszolgabírót és 1 «abiro> A h,val‘llo's 
a vendégeket, majd Hartner Nándor 
politikai beszámolója következett vend 
nyelven. A közélet helyzetének ismer
tetése közben a képviselő

alapos érvekkel alátámasztva
kifejtette, hogy a Muravidéken húzó
dó országhatár végleges és azon nem 
történhetik semmiféle változtatás.

Hartner Nándor tartalmas beszámo
lója után az értekezlet résztvevői tet
tén szóvá közérdekű panaszaikat és 
kívánságaikat. Többen árdrágítás,
szempontjából gyanús eladásokat ki- j mányzó Ur iránt érzett hala. szeretet 
fogásoltak. néhányan pedig azért pa- és hűség érzéseit fejezte ki szop sza- 
naszkodtak, hogy nem tudják id e jé -: vakban.
ben megvizsgáltatni eladásra szánt —---------------------------------------------------------------
állataikat. Hartner képviselő és Olajos ;
főszolgabíró részletesen válaszoltak H o i w é d s i k e r e k  U k r a j n á b a n
minden felszólalásra. Az árdrágítás*
gyanús ügyekkel kapcsolatban fel- Az Ukrajnában működő magyar 
hívták a figyelmet arra. hogy seregtestek, mint mértékadó katonai

. , , helyről közlik. a március l-e óta elmér alapos gyanú eseten .s ,e|, idÖ8Zakban is említésre 
tegyenek a gazdak jelentest módon állták meg helyüket. A 
és amennyiben tényleg árdrá
gítás történt, nem csak a pén*

eken kí
vül melegen üdvözölte a vendegeket 
llári Lipot evangélikus lelkész is.

Hartner képviselő hazafias bevezető 
után itt is ismertette a politikai hely
zetet és hangsúlyozta azokat a köte
lezettségeket. amelyek a nehéz idő
ben Domonkosiára. mint a járás egyik 
legmagyarabb községére is hárulnak.

A z ünnepélyes hangulatra és a 
magyar csapatok bevonulásának év
forduló napjára vallj tekintettel ti Uj- 
szolgabiró is felszólalt és a szép fo
gadtatás megköszönése után a Kor

község közérdekű kéréseit, amelyek 
közül kiemelkedik

az utak javítása, az 1918 előtt 
működött p o s t a ü g y n ö k s é g  
visszaállításának sürgetése és 
mintegy 60 80 holdnyi vize
nyős rét lecsapolása.

1 larlnei képviselő megígérte, hogy 
mindenben közbe fog járni. M ind
három közérdek:: kérés m egoldható. 
legfeljebb a szállítási nehézségek miatt 
huzodhatik az utak jav,lasa. A rét- 
lersapolás az 1 milliárdos mezőgaz
dasági programra keretein belül vihető 
kereszti.I. Megnyugtatta az értekezlet 
résztvevőit, hogy közétdekü kéréseik 
hamarosan megvalósulnak, mái csak 
azéil is. mert olyan k in tlo  em ber, 
mint Iliin l.ipót lelkész munkálkodik 
m egvalósulásuk érdekében.

\ égül a szervezőtitkár folytatott meg
beszélést a község tisztségviselőivel, 
majd llári Lipot lelkész mondott kö
szönetét a látogatásért. Ezzel befeje
ződött a hazafias ünnepély számba 
menő értekezlet.

Lapou u o  »p rija li
dr. tiapi H U  pDspdha i  Szabiit

V szrejdo popoudnévi ob 7. vön 
sze je pripelao v Szoboto dr. Kapi 
Béla dunántulszki evangelicsanszki 
püspök v Szoboto. Z  nyim vréd szó 
sze pripelali nyegov titkár, dr. Olajos 
József főbirouv, Darvas Aladár ales
peres i Benkó József inspektor espe- 
resie. Vnozsína lüdsztva, tüzoltov, 
leventov, drüstev, diákov, solszke de- 
cé i zasztoupnikov vszefelé oblászti 
ga je szprijalo. V iméni várasa ga 

1 je pozdravo M órocz Imre főjegyző, ki 
je v szvojem lejpom guesi vözdigno,

I ka v fejj bozsoj hizsi evangelicsánov 
| v tej zádnyi 23 lejtaj vogrszka rejcs. 

po steroj szó Bogu dicsili, niti za hip 
nej vgásznola. Pred cerkvenimi dvera- 
mi szó püspoka pozdravili sz prebrá- 
nimi recsámi v deli obsztarani esperes 
Kovóts István, v iméni zsenszkoga 
društva pa goszpá dr. Sömenova.

BÚTORT o l c s ó n  vásárolhat

F l e i lc h m a n  H a l k ó
bútoráruháza

Szombathely, Széli Kálmán u. 25
(villnmos megállónál) 

Dús vál.is/lek, kedvező fizetési teltételek!

< v isznntagságaivnl küzdvi 
nagy területeket tiszti-

rcvo-
nalszolgálatot teljesítő csapataink az 
ellenségnek különböző pontokon meg
kísérelt támadásait minden esetben 
visszaverték, sőt

egyes kötelékeink a szövetséges 
egységekkel együtt meg is javí

tották arcvonaluknt
és azóta is kisebb-nagyobb sikeres 
vállalkozásokat hajtottak végre. Az 
arcvonal mögött működő honvéd se
regtestek ugyancsak kiváló teljesítmé
nyekre tekinthetnek vissza. Rendkí
vül nehéz helyi viszonyok között a 
még márciusban is szokatlan hideg

züket kapják vissza, hant 
az árdrágítót is szigorúan 
megbüntetik.

Az eladásra kerülő sertések meg- 
vizsgáltatásával kapcsolatban sajnos 
tényleg vannak nehézségek, mert eyy 
állatorvos nem győzi az egész járás
ban azonnal elintézni a vizsgálato
kat. Kértek is még egy állatorvost, 
aki azonban megérkezése után né
hány nappal bevonult katonának.
Most ismét

megkísérlik elérni, hogy a já
rásba még egy állatorvost ren
deljenek ki.

Több más közérdekű kérdés meg
vitatása és hasznos felvilágosítások 
adása után Fehér József körjegyző
mondott köszönetét a járás képvise- ......
tőjének azért az önzetlen és nagy ' kulcspozícióját jelentő Maltaszigetcso- 
munkáért, amit a járás népe érdekei Port érődéit szünet nélkül támadják 
ért végez. i német és olasz légierők és a sziget-

» nn iiD \ /m ói/ ! r8°P°rt meghódítása jelentékeny be-
folyással lesz az afrikai háborúra is, 

SZARVASMARHAÁLLOMÁNYÁ- ahol Rommel német vezérezredes és 
NAK FELJAVÍTÁSA Bastiró olasz tábornok csapatai fel-

Április 16-án. csütörtökön délután k^ 1,en várják «z eshetőségeket.
5 órakor Tótkereszturon tartottak MÉP A tengeri háború folyamán a né- 
értekezietet. Az értekezleten megje- mel. olasz és japán búvárhajók már- 
lent Olajos főszolgabíró. Darvas Ála- \ cius folyamán közel egy millió tonná
déi evangélikus alesperes. Boldizsár nyi ellenséges nyersanyagszállító ha- 
Wma körjegyző, Tótkeresztur, Gerö-1 jóteret küldtek a tenger fenekére

téli időjárő 
további
tottak meg az orvlövészektől és 

kóborló szovjet katonáktól,
akik helyenkint meglepő korszerű 
fegyverek es íelszerelés birtokában 
voltak. Az. ellenséges haderőkkel, va
lamint az orvlövészekkel vívott har
cokban a honvéd kötelékek számos 
géppuskát, gránátvetöt. sok k 'zifegy- 
verl és élelmiszerraktárt, egy jól fel
szerelt tábori kórházat és több vagon 
lőszert zsákmányoltak

Veszteségeink csekélyek voltak.
Légvédelmünk március eleje óta tiz 
ellenséges repülőgépét lőtt le. Hon
véd légi erők nem kerültek alkalma
zásra.

Egymillió tonna ellenséges hálótér 
pusztult el márciusban

A Földközitengeri háború végső fe
jezetéhez érkezett. A Földközitenger

A japánok 
felkészültek India 
megtámadására
A távolkeleti harctéren a jajián 

csapatok tovább folytatták előnyomu
lásukat. A burmai arcvonalon elérték 
az angol hadihajók üzemanyagforrá
sát. a köolajvidékeket, ezenkívül ja
pán tengeri és légi haderők egész 
sereg szigeten végrehajtott partraszál
lásokkal felkészültek India megtáma
dására. A Fülöp-szigeten további tér
nyerésről számol be a japán hadije- 
entes. A Bataang félszigeten 36.(XX) 
onyi amerikai hadsereget ejtettek 

foglyul s rengeteg ellenséges szállitó- 
es hadihajót semmisítettek meg.

Od kédna dokédna
Francuszki ország je po poldrü-

gom leti mitálivanya zdaj na právi 
cajxís sztoupo. Od gvüsne pogibel- 
noszti ga je 85 lejt sztár generális 
Petain rejso, steroga legendarno imé 
nam je poznáno zse iz prve szvet- 
szke bojne. On j3a Lavah ki je sztá- 
ri prijáteo nemeov. szta zdaj cügle 
v rouke vzéla i szta sze kre nász 
odlouesiia i tok Francuszki ország 

1 zdaj vő scsé vzéti szvoj tao v bojni 
proti bolsevizmi.

Na ruszkoj fronti okouli Szebasz-
topola i Kaukázusa tecséjo vékse 

1 bojne. Ruszi szó pá mogli 170 vesz
nie iszprázniti i prejkdati. Doszta je 
tudi mrtvi i zgrábleni.

Nemški europláni szó napadnoli
angleško prisztanisc.se Grimsby. gde 
szó bombe zvuzsgale mline i fabrike. 
Od márciusa 20. do áprilisa 10-ga szó 
nnglezsam vnicsili 273 eroplánov. V 
tóm csaszi szó pa nemei zgűbili 66 
curoplánov.

„Nemški národ sztoji pred velkov
odlocsitvijov", szta pravla Göbbels 
i Göríng na ouszvetnoszi 53 lejtnice 
rodjenvá Hitlera. Záto ponouvmo pri- 
szego i naj sze cejla domovina mocs- 
no pri právi na velke odloucsnoszti.

V Párisi szó na szmrt oszoudili
25 kommunistov, ár szó bombe delali 
i szó magazin za pűkse najsli prinyi.

Angleške bombe szó v Lübecki, 
v szevernom táli Nemskoga országa 
tri cerkve razrušile. Sztálin, steromi 
szó cerkve trn v péti. sze jáko radüje 
nad tem csinejnyom.

Egiptom je mocsno naszrseni prouti 
anglezsom.

V Bengaliji zdaj tecsé na szvejti 
edna nájvéksa bitka med japonszkov 
i anglesko-indijszkov szoldacsijov.

Na vzhodnom kraji Amerike szó 
nemei ponouvno potoupili 12  ameri- 
kanszki hajouvov.

Sef našega generálnoga stába sze 
i® zádnyi keden na Taljanszkom mi- 
dio, gde ga je med drügimi lüdi Mus
solini szprijao.

Hrvacski ország je v preminou- 
esem kédni szvetio prvo oblejtnico 
szvoje szloboscsine.
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Felszabadulási emlékünnepély
és magyarnóta délután Alsólendván

— Alsólenavai tudósítónktól —

Alsólendva a felszabadulás egy éves 
évfordulóját teljes zászlódiszben, lel
kesedéssel ünnepelte meg. Az ünnep- 
í g kiemelkedő pontja volt Küronya 
Jenő polg. isk. ig. beszéde. Horváth 
kántor tanító saját költeményét sza
valta. Szavalatával közreműködött 
Síapsi üus és Pandur Lajos, a jxtlg. 
isk. énekkara pedig Nagy' János ta-
nár vezetésé'cél hazafias énekekkel.
A cieleiotti ünnepség t\ Hiszekegy
elcneklésével ért véget.

Délután a kát. nőegylet rendezésé-
\ei nótádéiulán volt. ame lyen Mur-
- ; Kálmán, a nagynevű . közismert
dal- és zene szerző szebbnél szebb
dalaival, elragad ó előadásával nagy

lelkesedésbe hozta a nótakedvelő
lendvai közönséget. Záróbeszédet 
mondott Kovács Kopácsy Lajos r. k. 
hitoktató, a nőegylet titkára. Kiváló 
volt Szép üus szavalata, valamint 8 
polgárista leány magyar tánca, kiket 
Nagy Jánosné tanárnő tanított be. 
Horváth Sándor Murgács Kálmán 
egyik versét szavalta nagy melegség
gel. Kardos Ilonka szavalata, valamint 
Schaíhauser Endréné és Horváth István
ná duettje is élmény volt. Pallér Dezső 
minden szóm előtt ügyesen konferált.

A kitünően sikerült Murgács nóta
délután rendezéséért a dicséret Dr.

: Apáthy Józseínét. Küronya Jenőnét, 
Toplak Istvánnét és Kovács Kopácsy 
Lajosi illeti meg elsősorban.

A Baross Szövetség Muráninnen gazdasági 
fellendüléséért

M&jur 3-án less az olavuló közgyűlés
Alkalmunk volt legutóbb a Baross
s »vétség N1 uraszombat és Vidéke
• lkjának sz<'evezésével kapcsolatban
in utalni ar ra a nag> jel«mtőségre,
Uct ez n : ./.érv országos vonatko-

;n b. Udl. Háncsul'.«nztuk az
. ! mcgalakulásannk .szüksé-

,■ ‘ét A niint érfesiAúnk . eddig a
' : ! .égbe vidékünkről a követko-

i é „ t «' k h e Andcrsch
.i S- : oá« /. I.ajos, B. nkó

.... B... . ,«'<-/. Ferenc. B< idén k él
id< dal Dr. Bulles (Aula,

. '. 1 ■ : N. ■;<! H onéi Ma: óit. ! Inver
; . i !..\ : Lajos, f akik <és Stu«in.
k L. ápoltdm  Jónás JónOS. Kolbl
’os Szír mslak. Kardos Jn/.S« 1.

■ • . m \ .!!•e • -izem . I.ig■éti Antal.
Istvánná, Nemecz Jéi-

Nemecz Lajos, Not« sies Béla.
d\ f’orédos 1' án. Szia ka
sic.- kerene. loplak J«»-
()zsrf Z Iko 1V'ter Musz-

A Szövetség Muraszombat és Vi- 
j déke Fiókja alakuló közgyűlésére

a szervezési osztály országos 
elnöke. Lányi Árpád ny. ezre
des személyesen fog Mura
szombatba utazni

és ezért az április 26-ra tervezett 
alakulói közgyűlés időpontját május 
,1-ru halasztották. A szervezési 
osztály országos elnökének személyes 
megjelenése a legnyugatibb Baross 

1 Fiók országos jelentőségét is doku
mentálni fogja és bizonyítéka annak 

j a m egbecsülésnek, melyben a Sző- 
I vétség a vendvidék gazdasági éleiét 
részesíti. A helyi szervezet egyik igen 
fontos feladata lesz, hogy a vidék 
gazdasági életerejének fellendítése 
érdekében, közös egyetértéssel és 
szervezettséggel mindent meglegyen. 
Amint értesültünk, a Szövetség meg
alakulása után részletes tervet dolgoz 
ki vidék gazdasági problémáinak meg
oldására.

várhatón!« 8 tav&szi támadástól?
Berlinből jelentik: Berlini szakértő! 
■luk szerint az ez. évi döntő harcok j 
éé srti i,c(i\i zobhi k, mint valaha, 

i ÜMgá.s különösen három jelen
tár . . módik I .lös/.or is rárr.u- 

ah ana hogv a háromhatalmi ( 
"tornainak tengeri erői már 

cl\n ii.ijo zavarokat okoztak az 
•■ég egész ellátási helyzetében. | 

odsxoi aira támaszkodik ez a 
" -.'is. hug\

a japán hadműveletek tökéle- ; 
tus i( rvszerüséggel folynak
: /:o.-i,bul ás a Vörös-tenger irá- i 

óban. ami a császári tengeri erők 
• Ion elölt aratott sikereiből és más ;
■ elemre méltó jelekből felismerhető, j 
u r M űsorba:! alátámasztja ezt a né- j
■ ! a ná.net és szövetséges csapa-

!■ á I;eieieurópai harctéren egyre 
: nn gnyiivánuló sikeres tevé- 

;. Ili a kclelcurópai arcvo- 
az olvadási időszak átmeneti 

. ■ tol I remiéit.
'  : . ; r . - ? z ^ ^ c a c a c x ^ ^ ic a c 3 c : i

syá táK és eladása
o n t .  H O R I .A Y  E N D R É N É

í í o m b a t h e l y
' tx'kölv Imre .,<<■«: 71. - Telefon 10-6»

Legkitűnőbb italok! 
lj Legpontosabb kiszolgálás.

A hőm érő a hétfői napon az 
arcvonal sok részén már 15 
fok átlagos meleget mutatott 
ragyogó tavaszi napfényben.

Lz azt jelenti, hogy még az Oroszor
szágban is szokatlan nagy hótömegek 
hirtelen olvadása következtében ha
talmas földsóvokat borit el a viz. az 
utakat jccdig méteres sár fedi. Az a 
tény. hogy ilyen körülmények közt a 
német és szövetséges hadseregeknek 
egy része, amelynek vállaira neheze
dett a 15 fokos hidegben vivőit féli 
elhóritó harcnak egész dühe. még elég 
erős a helyi jellegű fámadó feladatok 
megvalósítására,

biztató jel arra, hogy az eljö
vendő napokban, amikor majd 
a késze nálló friss és kipihent 
hadosztályok megkezdik a har
cot, Európának milyen méretű 
katonai erőkifejtése bontako
zik ki ezen az arcvonalon.

A német tevékenység súlypontja a 
keleti arcvonalon az utóbbi hetekben, 
mint a német véderőfőparancsnoksó- 
ga jelentéseiből világosan kitűnik, 
minden esetre nem annyira a földi 
csapatokon, mint inkább a légierőn 
nyugodott. Máris kirajzolódik az uj 
offenziva előkészítésének első szaka
sza, a bevezető szakasz, amelyet az 
ellenséges csapatok felvonulási teré
nek elpusztítása jellemez. így vala
mennyi arcvonalon: a szórazföldön. 
tengeren és levegőben olyan helyzet 
áll elő, amely a hármas szerződés 
hatulmai és a velük szövetkezett álla
mok számára nagy jövő csiráját hor
dozza magában.

As Orsségos Kdsponti MitglssdvgtfcgMt
rendez Mswuwfcril—

Fontos nemzeti érdekek fűződnek 
ahhoz, hogy a Muravidék gazdasági 
és hitelszövetkezeti élete lendületesen 
meginduljon, illetőleg továbbfejlődjék. 
A Muravidék lakosságának is érdeke, 
hogy az itteni hitelszövetkezeteket 
megszervezzék és a társadalmi ön
segély alapján megerősítsék.

Ezt a célt szolgálja az Országos 
Központi Hitelszövetkezet szervező 
és felvilágosító munkája, amelynek 
keretében április 29-én, szerdán Mu
raszombatban propaganda nagygyű
lést rendeznek. A nagygyűlés fél 11

órakor kezdődik a Váróéi Moziban 
az egész Muravidék érdeklődő 6* 
érdekelt személyeinek jelenlétében.

A  nagygyűlésen megjelenik 
dr. Schandl Károly, az OKH 
alelnök-vezérigazgatója és elő* 
adást tart a  hitelszövetkeze
tek szervezésének, megerősí
tésének és ezzel a mezőgazda
sági h i t e l  kiterjesztésének 
nagyjelentőségű kérdéseiről 

A propaganda nagygyűlés után a 
meghívottak közös ebéden vesznek 
részt.

Ha

1 0
uj előfizetőt

ösH/együjl n „Muraszombat és Vidéke" számára, ingyen kapta 
egy évig ar. újságot !
5 uj előfizető szerzéséért egy fél évig küldjük címére ingyen 
a Muraszombat és Vidékéit
(Az előfizetési árakat a lap fejlécén fetliinleHük. Bég. ha az elő
fizetők névsorát és az előfizetések díjéi postautalványon küldi be 
a „Muraszombat és Vidéke" kiadóhivatalába.)

9z első nemzetpolitikai 
előadás Muraszombatban
A Nemzet politikai Szolgálat helyi 

megbízottjának felkérésére az lskolán- 
kivüli Népművelési Bizottság vállalta 
a muraszombati nemzetpolitikai elő
adások megrendezését. Ezek az elő
adások már országszerte évek óta 
nagy sikerrel folynak és Muraszom
batban az első előadást Dr. Szvoboda 
Béla tanár, miniszterelnökségi előadó 
vállalta „A vendvidék Szent István 
Birodalmában" címmel. Az előadást 
április 2H-án (kedden) délután 5—6’ 
óráig tartják a Városi Moziban. Az 
előadás látogatása dijtulan. Az első 
előadással kapcsolatban Titán József 
népművelési titkár mond bevezetőt 
és ismerteti az előadást vend nyelven.

Április 28-án (kedden) este 9 órai 
kezdettel a Kaszinó is megkezdi kul- 
turestjeit. Az első előadáson Dr. 
Szvoboda Béla tart előadást és Ud- 
vardi Lakos János kult. biz. elnök 
mond bevezetőt.

Használt irígipeket
Hollttnder és irógépkcrcskcdő

Szombathely, Kossuth Lajos u. 14.
- ' -------  ------

H szombathelyi gbpjbpmOhepOlet 
bizottsága Muraszombatban
A szombathelyi gépjérmükerület 

három tagú bizottsága három napos 
ellenőrző utat végzett a felszabadult 
Muravidéken. Muraszombatból ki
indulva a bizottság bejárta a Mávaut 
vonalakat és tájékozódott az utak 
állapotáról, valamint arról, hogy a 
megfelelő utjelzések mindenütt meg
vannak e. Az autóbuszjáratok meg
állóhelyeit megvizsgálta és meghall
gatta az illetékeseket, hogy nincs e 
valamilyen kérelmük a járatokkal 
kapcsolatban.

Remény van arra, hogy az 
autóbuszokat sűrűben közle
kedtetik.

A bizottság végül Muraszombatban 
gépjárművezetői vizsgát tartott, ame
lyen többek között Olajos József dr. 
íőszolgabiró, Jávorszky József dr. tiszti
orvos és Gombás István főhadnagy, 
levente körzetparancsnok sikeresen 
vizsgáztak.

A  felszabadulás
évfordulójának megünneplése

őrihodoson
Vasárnap ünnepelte meg órihodos 

közönsége a Muravidék felszabadu
lásának első évfordulóját. Az ünne
pély előestéjén a leventék és a tűzol
tók örömtüzeket gyújtottak a község 
határának magasabb pontjain, majd 
fáklyás menetben vonultak végig a 
falun. Vasárnap reggel zenés ébresz
tőt tartottak, amelyen a körjegyzőség 
összes tűzoltó egyesületei, a vendég
ként megjelent őriszentpéteri. szala- 
fői, sáli leventeegyesületek és a hely
beli leventék vettek részt. 10  őraltor 
ünnepélyes istentisztelet volt, majd a 
templom előtti téren mintegy hétszáz 
főnyi közönség részvételével.megható 
hazafias ünnepélyt tartottak. Ünnepi 
beszédet Kováts Mihály körjegyző, 
krónikát Fenyves Károly ny. igazgató 
tanító, zárószavakat HeinerGéxa evan
gélikus lelkész mondott. Az őrihodo- 
si vegyeskar hazafias dalokat énekelt, 
Simon Piroska, Kercsmár János. Kö- 
nye Lujza, Kercsmár Magda, a sáli 
levente egyesület kórusa. Fórján Uus, 
Könye Feri pedig szavaltak. Két ha
zafias színjátékot is előadtak, szerep
lőik : Skalics Irén, Ábrahám Dezső, 
Kercsmár János, Jankó Ernő, Jankó 
Géza, Prile Ferenc, Zsupsriek Vilmos, 
Here Sándor, Prilec Juliska elemi 
iskolai tanulók.
Az ünnepély után diszelvonulás volt az 
Ábrahám Sándor őríhodosi gazda ál
tal 2 2  esztendőn át megőrzött címe
res nemzeti zászló és a vendégek előtt.

W á R o s i  M o z i
——......... .
Előadások:

április 25.-án szombaton 20 óra 30 p. 
április 26.-án vasárnap 15 óra 15 p.

17 óra 30 p. 
és 20 óra 30 p. 

április 27.-án hétfőn 20 óra 30 p.
»  ASSZONY.

» i  O R V O S
i s  a  H A R M A D I K

•MOV U M M
Nt aj s  a.
Következő műsor:

Ssorotomböl

V  Győri szó 3 persoune oszoudili 
na szmrt zavolo szabotázsé. Ed noge 
szó obeszili, dvá szta pa pomiloocse- 
nye doubila na doszmrtno vouao.
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A muraszombati kereskedők akciója I J■ _ __ »»»f*

m  É f c s i t l i i H  t l h l f t t t o
At kereskedő éh iparos oléiréwivn!

ellátott ivet mutatott egyik muraszombnli nngy- 
kereakedő MCrkchzlőséKúnkbcn. Az ivet) tt

kereskedő éa iparon tárnadalmu Vér* 
(May Vilmos miniszteri tanácsos. M.V. ü/let- 
iaazgatóhoz lordul azzal a kéréssel, hogy a 
muraszombati állomás főnőkét. UfJ Károly 
MÁV intézői ne helyezzék cl Muraszombat
ból. Beadványukban a kereskedők hivatkoz
nak arra. hogy az éllomósfőnök mindig a 
legnagyobb pontossággal, a kereskedők, ipo- 
roeok, az egész áruszállító és utazó közönség 
érdekeinek figyelmes szem előtt tartásával mű
ködött és a legnehezebb időkben In menteit 
mindent a k ö z s é g  vasúti forgalmúért abban 
a  n e t t e m b e n ,  amit Vörtessy Vilmos minis: 
téri ta n ácson . M Á V  ü z le t ig a z g a tó  s e g í ts é g r e  
k é s z  é s  nagylelkű jóindulata irt elő minden 
va su ta sn a k  a  fe lsz a b a d u lt  M u ra v id ék en

A kereskedők és iparosok akciójához a 
magunk részéről is van néhány szavunk. Mu
raszombat állomásíőnöke u felszabadulás elv 
napjaitól itt működik Muraszombaiban és je
lentős mértékben kivette részét a koz- <-s gaz- 
dasági-elet átszervezésének munkájából Noé
dig szivén viselte a muraszombati járás ' ói
kéit és szívélyes egyéniségével, jóindulatú 
magatartásával megnyerte minden ember >o 
konszenvé! és megbecsülését Megismerte; 
Uji Károlyt a murovidékiek. a  le g e g y s z e r ű b b  
ember is b iza lo m m a l ford u l h o  -a  n vasi. - 
lal kapcsolatos problémáival.

Ezért helytelennek tartanánk a jeleni« 
állomáslónokelhelyezését es biztosuk va r ,  : 
benne, h o g y  V é r te s ig  Vilmos mini rí i . 
ncú.so.s, Máu ü z le tig a zg a tó  uki a lelsz én 
d ű li vidék érdekeit mindig sz ir é n  i i .o l i  
ez ú tta l is m eg h a llg a tja  a  m u ra szo m b a ti  
reskedők é s  iparosok kérési t, ami ejy tn  a 
M u ra szo m b a t e g é s z  közönségének  kér se

H Í R E K v
r

Egészségei fogyás

—i► Iskolalátogatás u muraazom- |eiu.,..’ 
báli kereskedelmiben, Dr. Kőszeg- ' ,ut . 
lalvy Róna tanügyi főtanácsos nz el
múlt héten háromnapos látogatás so
rén felülvizsgálta a muraszombati
állami kereskedelmi iskola és a/, ipa- _____
rostanonciskola iigymerv: lé; A tani 
gyi főtanácsos látogatása végén nnif> 
elismeréssel nyilatkozó tt amil a kiva 
lóon eredményes ! •-mely
kél iskolában folyik

— Szombathely "s:s/> . város 
képviselői egvönte: • i • • ózták 

I hogy Bárdossv I.oszló v. r:.m,> t 
elnököt, Szomhatin-I;. ... vá
ros diazprJe.'irává ■ '■■■ ■

Ilyenkor tavasszal núrdi

ibadulr

i A ; or.-. 
j kalapodul h -  
! zeti élr.iuku: ■. •

A t.lll"!l 
i A kt-r.-hkwl ..
I menyben kozli 
! bevet: ; ., •).
I leveleket l.iixn 
l v.ibbá evőn 1 
, árunii: • <•
1 hetnele .

megújuló probléma, — különösen hölgyek 
•nozg.ás állal ielszedett túlsúlytól miként 

■ rmészele soványitó kúrát a Mira 
pod '-' ' héten ál, reggel, éhgyo- 

í •/ a pátallan hatású alföldi forrás- 
/ . , - g\ orrot- cukor-bajoknak

í ! -sek  i mii szentbibori szabó
iu<■ szaktanfolyam után

tr ‘ Szombathelyen. Pé* 
• - rre-íervizsgával rendel*

jaszombali járásban. 
. ./.ontőa’ i állomás mel

o s  Ibi'sz-fitlke. Az 
denféle tolvó- 

‘ -..myveket, édes- 
e • Közönség, mind 

; átmára.
: centrale or- 

•>ug v Szoboti. 
■ . c u  vöm de v

I i-.o konferenco 
<o 'i 1 lik-lszö- 

oj.'i. modécsimi, 
: 'ilelszöveíke- 

o. . s i poszo-

I 'o z k i  ■íklaszii
• . szama do

do júniusa :;i- 
. ■. rá banka

Értesítés $  ; & 3 Z Í
Kérem a linziéit feleket arra hogy torén  

ügyekben ne kerecsenek fel az ndóbive' iinai 
hanem a Lendva-ulcu 8. s/run alatti rovi
mon reggel.

NaxndnyeI
Proszim pohliivane tztrankc. dame /o-.,«lr> 

obrécsanya piszém no vogrszki |e/ik 
cnejo na dávcsni uprávi, nego na eztarmv • 
v Lendavszki viliéi 8.

BÁNICS MÁTYÁS
muraszombati m kir. járésbirusági vend-sz!"' 
vér tolmács. — Vendszko-szlovénszki ii inni ■. 

kr. vogrszke birovije v Szoix.ti

Ssülfti értekezlet a 
gimnáziumban

A szülők nagyszámú érdeklődési 
mellett tartották meg a muraszombati 
m. kir. állami gimnáziumban a !l 
félévi szülői értckezlelet. [>r. Tóműi 
Ede igazgató üdvözölte a megjeleni 
szülőket és köszönetét mondott nekik 
hogy megjelenésükkel lanujelét adták 
annak, hogy gyermekük sorsa, jövője 
mennyire érdekli őket. A muraszom
bati gimnázium tanári karu 400 lam 
lót nevel és oktat, s ezért a 10O 
nulóért felelős a tanári kar n szüléi 
kel együtt Isten, haza és a társad, 
lom előtt.

Dr. Törnár Ede igazgató szép c. 
közvetlen szavakkal, bő példákká, 
kifejtette a gimnázium hármas célját. 
Beszélt a vallás-erkölcsi nevelésről, 
a hazafias szellem áirolásáról « s el 
mélyítéséről, s végül arról, hogy ho
gyan. milyen munkával készül fel a 
tanuló itt az iskolában az egyetemi 
tanulmányokra és az életre. Beszél! 
az igazgató a most megtartott oll< n 
őrző értekezlet eredményeiről és leél
te a szülőket, hogy erélyesen hassa
nak oda. hogy a tanulók a jövőben 
a tanulás terén jobb eredményt érje
nek el. Majd több gyakorlati utasítási 
közölt a szülőkkel, amelyek a neve
lés, a fegyelem és a rend érdekei! 
szolgálják. Végül kérte a szülőket, 
hogy a tanári karral közösen mun
kálkodjanak a gimnázium céljainak 
elérésében, s támogalásukkal köny- 
nyitsék meg a tanárok munkáját.

Az igazgató szavait a szülők nagy 
tetszéssel hallgatták, s hogy azok 
mennyire a szivükhöz szóllak, bizo
nyítja az a sok és értékes hozzászólás, 
amely a szülök részéről elhangzott.
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1942. április 24. Muraszombat és Vidéke
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ELŐADÁSOK

április 25-én, szombaton Vt9 órakor 
április 26-án. vasárnap Vrl. 6 és */i9 órakor 

április 27-én, héttőn ■/*9 órakor

TOLNAY KLÁRICSENGD JAV0R pÁLU U U I I U U  rURAY IDA
főszeraplői BÉKEFFY ISTVÁN 
bűnügyi vigjéiékénak.

április 29-én, szerdán 6 és */*9 ó. 
és 30-án, csütörtökön 6 és */*9 ó.

S z ö k i k  a k i s l á n y
Főszereplők: BACH. ROGER TRFVILLE. 

GENÉVIÉVE GALLIX

A murauidéki
néprajzi kutatás módszertani szempontjai

Irta: BÁLINT BELA gimnáziumi tanár

A Muravidéket a néprajzi elv ha- j vend kultúrát, ennek eredőjét és azo- 
mis beállításával csatolták Szlovéniá- j kát az adalékokat, amelyekkel a ma- 
hoz. Maga a mohó étvágyú jugoszláv gyarság hozzájárult a jelenlegi nép- 
kjralysag ingadozó álláspontot foglalt rajzi kép kialakulásához, 
el a vend nép hovátartozandósága 3. A letrsiiroiWbb föl«,nép hovátartozandósága 
kérdésében. Olyan tervek is merültek 
fel, hogy a Muravidéket elveszik 
Szlovéniától és Horvátországhoz csa
tolják. Az Obzor 1926. jul. 19-i szá
mában kifejti, hogy „a vend nyelvet 
oly kevéssé lehet identifikálni a szlo
vén nyelvvel, amily kevéssé lehet 
identifikálni a hollandus és a német 
nyelvet." Arra is hivatkoztak a hor-

3. A legsürgősebb feladat ezután a 
magyar és vend népkuliurák kölcsön
hatásának vizsgálata. Bizonyos, hogy 
a vendség a paraszti önellátás elle
nére sem élt teljes elszigeteltségben 
már a honfoglalás idejében sem. A 
földrajzi és szellemi környezet ma
gyarsága akaratlanul is hatással volt 
rá. Sajnos, mi többet törődtünk a ma
gyar és nyugateurópai műveltség egy-

„Érik a búzakalász"...
műkedvelő előadása Alsólendván

— Alsólendvai tudósítónktól —

Az alsólendvai Ev. Nőegylet nagy
sikerű előadását élvezte f. hó 1 1 -én 
és 12 -én Alsólendva közönsége.

Az előadás előtt Skalics Sándor ev. 
lelkész tartott tartalmas, szép. hazafias 
bevezetőt. Elmondta, hogy az alsó
lendvai ev. nőegylet műkedvelőgár
dája magyar nyelvű színdarabjaival 
a megszállás éveiben is ápolta a ma
gyar nyelvet és lelket öntött a sok
szor csüggedni induló magyarok szi
vébe. 1905-től kezdve, amikor a nő
egylet megalakult, örök harcosává lett 
a magyar kultúrának. 1933-tól kezdve 
azonban elnémitották a magyar szót, 
mert nem engedélyezte a jugoszláv 
hatóság a magyar színjátszást még a 
magyarlakta vidékeken sem. Most 
.szólal meg első Ízben 1933 óta ismét 
az ev. nőegylet és most is olyan da
rabot választott, amely vidám keret
ben szemlélteti a magyarság nagy- 
nagy felszívó erejét. Petrovicsból Pe
tőfiket. Szibinyány i Jankókból Hunya
di Jánosokat nevelt. Ezért élte túl a 
magyarság a tatárjárást és a török- 
veszedelmet, mert ez az erő még 
Trianon bilincseit is széttörte. Erről 
szól a mai szinelőadás is. Nehéz sze
rep műkedvelőknek, de az a jóaka
rat. amely minden szereplő lelkét át
járta biztosítéka annak, hogy min
denki azzal a gondolattal távozik, hogy 
magyarnak lenni a szó nemes értel
mében büszkeség, öröm és boldogság.

Nagy taps és éljenzés követte a 
bevezetőt, amely után felgördült a 
függöny. Szerepeltek: Dobosics Jó- 
zselné. Vukán Irénke, Hári Manyi. 
Ménes Piri, Siftár Médi, Király József, 
Pandur Lajos. Rózsai Lajos, Rózsai 
Rezső, Ménes István, ifj. Siftár Géza. 
Dobosics József és Vadnay József.

Mindenkit meglepett a szereplők 
ügyes játéka. Különösen Dobosics Jó
zsef né. Vukán Irénke, Király József és 
a két Rózsai játéka aratott nagy sikert.

A rendezés Skalics Sándor, Láposi 
Kornélia és Tompa Miklós érdeme.

A lendvavidéki pacsás népviselet
ben szereplő cselédség felvonulása 
mindenkiben azt az érzést váltotta ki. 
hogy ezt a gyönyörű népviseletet meg
kell menteni a jövő számára.

Példátadó teljesítmény volt ez egy 
aránylag kicsi egyesülettől. Alsólend
va a jövőben is örömmel várja az ev. 
Nőegylet munkálkodását!

Mint alsólendvai tudósítónk a továb
biakban írja. a színdarabot Muraszom
batban is előadta volna a nőegylet, 
ha a Levente otthonban lenne hely. 
Most szabadtéri előadás terve vető
dött fel.

Muraszombat közönsége mindene
setre nagy örömmel fogadná az alsó
lendvai műkedvelők vendégszerep
lését.

vátok, hogy a vend nyelv a Zrínyiek oldalú vizsgálatával, mint a környező 
nyelvével azonos és helyesírása ma- középeurópai parasztkulturák kapcso-
gyaros színezetű. Ezek a viták szlo- ■ 
vének és horvátok között a nyelv

lataival. A  népiség történelmi múltjá
ból ma fegyvereket kovácsolnak, tehát 
középeurópai elsőszüiöttségünkből fo
lyó kötelességünk a hazánkban élő 
népek összes próblémáit tárgyilago
san feltárni. Hiszen a magyar népkul- 
tura hatása főképpen a vendségre 
egészen kivételes. Utalhatunk a 
magyar helynevek és jövevényszavak 
nagy számára, a magyar gazdasági 
élet hódítására és népzenénk asszi
miláló erejére.

Kutatásunk eredménye ez lesz: A
vendek alkalmazkodtak hozzánk, kul- 
turjavainkat átvették, a magyarság 
évezredes helyi tapasztalait gyüm öl- 
csöztették a maguk javára, azonosul
tak a magyar népi ízléssel, egyszó
val mintául vették és elismerték a 
m agyarság jellegzetes életét.

KÖHÖGÉf
ELLEN

ÉTHY - F É L E  /  ,
TEFC I fcUKORKyA/̂]

'  v / ,

kérdésében merültek ki. Meddő vita 
volt, hiszen a vend nyelvet nem tud
hatták közös nevezőre hozni sem a 
szlovénnal sem  a horváttal, mert ez  
a nyelv az ezeréves magyar biroda
lom határain belül szókincsében, 
ragozásában és hajlitásában is el' 
térüen alakult. Mindazonáltal a szlo
vének ügyesebbeknek bizonyultak a 
horvátoknál és a nyelvi elszlovéno- 
sitás mellett néprajzi hasonlatosságo
kat. szlovén hatásokat igyekeztek fel
fedezni a vend népnél. Márpedig, ha 
itt hatásról lehet szó, ez nyilvánva
lóan az ezeréves magyar-vend sors
közösség hatása. Nyomban meg kell 
tehát indítanunk az cllenkutatásokat,
hogy alkalomadtán az ellenség fegy- ________  _______ __ ^
vérével üthessünk vissza.

a murayidéki népélet vizsgálatának Mikola Sándor, főigazgató, nas domovínc8ár,harmas teladatot kell magaele tűznie : I
1 . kutatni kell a muravidéki magyar. 8zo na oblejtnici našega gorioszlobodjenya naszledüvajoucsi ouszvetni

gues drzsali v Szoboti na Szabadságtéri:
magyar

népkulturát. 2 . külön vizsgálat alá 
venni a vendség néprajzát. 3. meg
határozni a magyar és vend nép- 
kulturák muravidéki kölcsönhatásait.

1. A  muravidéki magyarság kevés 
kivétellel őslakó, Bulcsú horka népé
nek maradványai, kis részben keve
redett a nyugati gyepüvonalt védő 
székelyek és besenyők egyedeivel. 
tehát törökös faji képlet. Ennek meg
felelően néprajzi vonásai ősi színe
zetűek. elütök minden környező szláv 
nép népi motívumaitól. Amennyiben 
tehát sajátos törökös-magyar népi 
kulturnyomokra akadunk a Muravidék 
falvaiban, az csakis a honioglaló ma
gyarság kulturhatása lehet. Ez a ma
gyarság az egyetemes magyar nép- 
kultura jellegzetes bélyegeit hozta ide 
magával, amelyek egyes helyeken 
székely-besenyő beütésekkel kiegyen
lítődtek. máshol párhuzamosan, de 
sajátos színeződésben most is élnek. 
Érdemes volna ezt a magyar népisé- 
get összetevőire bontani: milyen ha
gyományok bizonyultak szívósnak, 
milyen sajátság volt a legátütöbb ere
jű. A muravidéki magyar népkultura 
tudományos feldolgozása azért is égető 
feladatunk, mert a közös fajiságtól 
ihletett modern szlovén kultura verse
nyéi mindenképpen álianunk kell.

2. A vendség néprajzának, minden
napi életének, anyagi és szellemi kul
túrájának megismerése elsőrendű tu
dományos, sőt nemzeti kötelességünk. 
A vend nép társadalmi tagozódásá
ban egységes, hagyományaiknak él- 
ményszerü tudatában és művelésében 
aránylag előre vannak. A magyar nép 
hatalmas egyéni és nemzeti teljesít
ményei mellett nem tudott még ezek
re a szempontokra gondot fordítani, 
viszont a vendséget a szlovénok, ha 
nem is a vend nép sajátos jellege

Évára, öntudatositották. Igen hálás 
ladat lenne a magyar népdal, nép

mese, népballada muravidéki hatásai
ra korszerű feldolgozásban rámutatni. 
Meg kellene állapítani az ősi, eredeti

Postüvani Dom ovincsárje!
Gda prvi povratek szvetimo našega na- 

zájprihájanya v naso prvéso domovino, 
vrzsmo eden pogléd na tó pót, po steroj 
je Vogrszki ország v szlédnyi 22 létaj hodo.

V prvoj szvétovnoj bojni je niti eden 
národ né telko krvi zgűbo, kak Vógri. 
Gde je naprč trbelo idti, tá szo Vógri 
bili posztávleni, ár sze je na nytívo ver- 
noszt i vitéztvo mogócse bilo zavü pati. 
Po krvávom áldovi je növő vardévanye 
esakalo na nisz Zmötjeno válovje bolse- 
vizmusa sze je vövléjalo na národ i gda 
szmo tó tüdi presztáli, protivna vojszka 
je obszela véksi tál országa. Ka je pa 
osztalo, je rus bio. Ali sztvoritel je nisz 
né osztavo. Vu persöni Horthy Miklósa, 
našega glavne viszikoszti ravnitela je ed- 
noga datecsvidécsega voditela dao, ki je 
nam pokázao pót, po steroj moremo ho
diti. Obprvim je réd trbelo szpraviti. Do
bre glavé szo sze mogle szporazmiti, do
bra szreá vküpszklenoti, dobre roké vkup- 
djáti, dobre nogé na edno pót povmoti. 
Vsziki je mogao szpoznati i vesiniti szvo- 
jo dúzsnoszt, delati je trbelo brezi trűda, 
brezi műda, vűpati je trbelo brezi vcaga- 
nya i v szrcij tudi je goriposztaviti trbe
lo oltár domovfnelflbéznoszti. Velka po- 
vödén ogrizávanya je tekla okóli nász i 
zmozsni vihérje lagve náklonoszti szo pf- 
jali na nász, ali pod vodaztvom Horthy 
Miklósa sze je nam poazrecsflo z pogfl- 
bela vőprfdti. Nas fundamentum je bio 
dűaevna mőcs vogrszkoga národa. Edná- 
ko mislénye, obcsQténye za pravico, de- 
lavnoszt, prflicsnoszt, csíszta gliva, vitéz

tvo i gorialdüvanye za domovino vogr- 
szko lűsztvo na nájvisiso sztubo posztáví. 
Táksi národ je mogao k cili prfdti.

Téj sztál ni, po ednáki potáj hodécsi, 
jálne póti nepoznajőcsi, k vckivecsni pra
vi caj sze drzsécsi, trdi, verni, junáski Ifldjé 
szo zdaj éti i mf szmo pá nyúvi bratje, 
domovincsárje posztanoli, ka szo nasi 
ocsáci jezero lét bili. Pörgarje szmo grá- 
tali ednoga vel koga sztálnoga országa, 
steroga zemla je vszepovszédik rodna, gde 
sze vsze póva, ka Ifisztvi trtoé, gde vno- 
zsina lépi, velki várasov jeazte i vsze sze 
nájde pa szprávla, ka kulturen calovek 
potrebuje, gde nega národnoga odflrjáva- 
nya, vszáki lejko po szvojem zsivé i od
prete szo poté na nájvfaiae sztube vtzá- 
komi z kaksegakoli krila azé je naródo i 
kaksikoli je nyegov materni jezik.

Csi vsze tá premfszlimo, té prerazmf- 
mo po isztini, v kaksi növi polozsáj szmo 
prišli, ka vsze szmo dóbili i kaksa prí- 
sesztnoszt sztojí pred nami. Ovüaen szán, 
lei de vszáki szvojo pörgarszko dúzsnoszt z 
domovínelübéznosztjov verno szpunyávao.

Ha Budapesten Jólét 
otthonitan akarja érezni 
magát, k e r e a a e  fel

a n o m k s k A m l v
vendéglőjét

BUDAPEST Vili.. Kerepeai ut & 
Keleti p. u. érkezési oldallal szemben.

A-VENDEK TALÁLKO
ZÓ HELYE*. Jó magyar 
konyha, finom fajborok.

r
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Május 3.-án

A jelen közellátási problémai mellet 
ma mér egyre inkább ioglalkoztatja 
az illetékes szerveket a jövő gondja 
is, amennyiben előzetes számítások 
és tervek alapján megfelelő képet 
igyekeztek adni arról, hogy mit is vár
fiai Magyaroszág az önellátásra be
rendezett Európában a háború után. 
Kétségtelen ugyanis, hogy a most fo
lyó háború közepette Európa kény
szerűen rendezkedett be az önellá
tásra, de ugyanakkor kétségtelen az 
is. hogy ez a jól megszervezett önéi-, 
látási rendszer rendkívüli előnyöket 
biztosit az egyes európai országok 
a háború után elkövetkező béke esz
tendeire is.

A háború előtt divatban volt és Eu
rópának fejlődésben levő mezőguz- 
dasági országait gyilkos béklyókba 
szorító világkereskedelmi rendszer, 
amely a lélektelen üzleti verseny : 
alapjogi épült lel és nem vette figye
lembe sem a népi. sem a geopoliti
kai adottságokat megszűnik.

A háború utáni Euróbában
i  megy<V mezőgazdasági ter
ményeknek jövedelmező és 
üztos Piac« teás. amit nem 
|gsz laMHaau a tengerentúli 
ápekutécló tagadásáét előidéző 
tfzsdci kamuxrszeHrm.

T l r i n M n p  ■  • Mpaarras
A háború előtti esztendőkben Eu

rópa tengerentúli behozatala, a jelen
tősebb mezőgazdasági termények te
kintetében a következő volt: 83 millió 
métermézsa gabonaféle. 37 millió mé
termázsa olajpogácsa és 17 millió 
métermázsa növényi olaj.

Pedig az európai országok átlag
termésének elérhető határán a mai 
népességnél 150 millióval több em
bert lehet élelmezni és az átlagter
més színvonalának felemelésében 
Magyarországra elsőrendű szerep vár.

mert egy statisztikai összehasonlítás
ból kitűnik, hogy hazánk még mesz- 
sze van ettől az elérhető határtól.

Nálunk ugyanis a hektáronkénti át
lagtermés búzából

14 mázsa, ugyanakkor, amikor 
Hollandiában például ugyan
ilyen nagyságú területen majd
nem 30 mázsa.

Ez azt bizonyítja, hogy többek kö
zött nálunk is fel lehet még emelni 

| legalább kétszeresére a terméshoza
mot, annál is inkább, mert a magyar 
búza minőségileg a legelső egész  

I Európában, s ha a mennyiségi ter- 
j melést növeljük,

a magyar búza a legkereset
tebb lehet a kontinens buza- 
terményei között.

| A statisztikából megtudjuk, hogy
a magyar búza száraz siker 
tartalma 15' 10 százalék, siker- 
minősége 4875, szemben a né
met búza 8 százalékos sikér
tartalmával. melynek sikérmi- 
nősége 3150. A francia búza 
sikértartalma 7 százalék, si- 
kérminÖ8ége 3000, a holland 
búza sikértartalma ti.80 szá
zalék. míg sikerminősege csak
2850.

Ebből az összeállításból világos, 
hogy a minőségi termelésben nem
csak hogy hátrányban nem vagy unk, 
hanem szinte behozhatatlan előnyt 
élvezünk.

Azonban nemcsak a búza. illetve 
általában a gabonafélék mennyiségi 
hozama mutat kedvezőtlen statiszti
kát hazánkban, hanem a kukoricáé, 
burgonyáé és cukorrépáé is.

Tehát a kukoricatermés n burgo
nya és cukorrépa mennyiségi hoza
mának felemeléséért is harcolnunk 
kell a kényelmeskedők ellen.

A Kisalföld tenyészló-anyagának az 
egész ország lótenyésztői számára 
való bemutatása és hozzáférhetővé 
tptele érdekében a Komáromi M. Kir.
Állami Ménlelep május 3.-tól 6.-ig te- 
nyészlóvásárt rendez. A  négy napos 
esemény szervezésében közreműköd
nek a Kisalföldi Mezőgazdasági Ka
mara. a Komáromvármegyei Gazda- 
dasági Egyesület és a Nyitra-Pozsony- 
vármegyei Lótenyésztő Egyesület. A 
rendezőség a kiállítást lódijazással és 
a gazdákat érdeklő egyes ipari áruk 
bemutatásával egészíti ki.

Kiállításra és díjazásra kerülnek, 
valamint tenyésztők részére eladóka 
Komárom. Győr. Moson, Nyitra és 
Pozsony vármegyék területéről szár
mazó teljeskoru angol íélvér-, arabs-, 
lipizzai- és Nonius fajtájú tenyészmé- 
nek és két éves méncsikók, továbbá 
a mondott fajtájú I. osztályú törzs
könyvezeti kancák és 2 éves kanca
csikók.

szerint a következők : Időjárási viszo
nyok következtében átlagosan el
pusztult vetésterület kataszteri hol
dakban évenként 115 ezer hold, nö
vényi betegségek következtében 6 
ezer hold, férgek és rovarok pusztí
tásai folytán 5.6 ezer hold, egyéb 
károk következtében 1.5 ezer hold. 
Az 1940. évi elpusztult vetésterület 
időjárás miatt 439.396, növényi beteg
ségek 651, férgek és rovarók 853, 
egyéb karok folytán 3450, összesen 
444.350 kát. holdat tett ki.

Hogyan Mentheted fel 
es árdrágítókat, 
áruhalmosókat!

A csendőrségen, vagy a községházán ! '
A piacon add át őket a jelenlevő 

csendőrnek, vagy a községi embernek!
Elég. ha rajtad kívül még egg sze

mély tanúsítja az árdrágítást. A ható
ság esetleg egy személy vallomását 
is elfogadja.

Ha csak egy fillérrel is többet adsz. 
vagy kérsz a megengedett árnál, rir- 
drdgitást követsz el és úgy megbün
tetnek. hogy egész ételeden át meg- 
érzed I

A megengedett árak a piacon és 
üzletekben ki vannak íüggesztve. Ru
házati cikkek minden egységén fel 
kell tüntetve lenni az eladói árnak.

Vigyázz, hogy ne kérj és ne adj 
többet a megengedett árnál. Nem tud
hatod. hogy mikor jelentenek fel!

PORCELLÁN [ PORCEUVN 
ÜVEG ! GLAZSQVIMA
KERÁMIA ' KERAMIKA 
ILLATSZEREK , OISECSE VOUK 
MELLTOK BROSI

—  t s í f s a f r - k 'b S S S i i B r  
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Árkiegészitést kapnak 
a burgonyatermelők
A belföldi burgonyakereskedelmi 

egyesülés és a magyar burgonyaki
viteli egyesülés mindazon termelők
nek. akiktől 1941. október 12. cs de
cember 6. között akár önkéntes íel- 
ajánlássál, akár igénybevétel útján 
„burgonyavásárlási igazolási lappal'' 
igazoltan burgonyát vásárolt, illetve 
átvett a földmívelésügyi minisztérium 
fclhatalmása alapján, fajtánként és 
mázsánként a következő árkiegészí
tést fizeti:

Étkezési: nyári rózsa 1,85 P. Gul 
Baba 1.80 P. őszi rózsa 1.90 P. Ella 
1.50 P, Wolfmann aranyalma. gond- 
űző, kameka, áldás 1.15 P, Krüger. 
Teodora 0.95 P ; ipari: Wolfmann 
0.85 P, Krüger 0.45 P es Ella 1.10 I’

Nevezett egyesüléseknek bármeKik 
tagja vette is át a burgonyát az ár
kiegészítést április 14.-től kezdve az 
ország egész területén a mezőgazda
sági termelők egyesült szövetkezeté
nek a rakodási hely szerint illetékes 
kirendeltsége, vagy lőbizományossága 
fizeti ki a „búigúnya-vásárlási igazo
lási lap"-ok ellenében. 1912. évi má
jus 15-e utáni jelentkező; eket figye
lemben nem vesznek Felvilágosítá
sokat nevezett egyesülések vezetősé
ge (Budapest. V. Deák Ferenc-utca 6„ 
távbeszélő 18- 99—60, vag\ 18- 99 
—69) és a szövetkezet vidéki kiren
deltsége. vagy főbizományosa ad.

9LF9vezérképviselet

A z  ö s s z e s  m á r k á s
y I ■ s

9 hónapi 
jótállással

négy napo kiállítás keretében 
gazdag látványos műsort mutatnak j 
be. amelynek főbb pontjai közül meg- j 

í említjük a naponta megismétlődő fo- 
; gathajtást és díjugratást.

Bármely gazda szabadon vásá
rolhat gazdatársától kukorica-, zab- I 
és burgonyavetőmagot. A szükséges 
engedélyt az illetékes községi elöl
járósíig igazolása alapján a várme
gyei közellátási felügyelők a legrövi
debb utón kiadják.

M ezőgazdasági karok szomorú 
statisztikája. A legutolsó 12 évre 

j összeállított mezőgazdasági kiírókról 
szóló adatok azt bizonyítják, hogy a 

, magyar mezőgazdaság az időjárási 
rendellenességek következtében szen
vedi a letobb kart. h károk mellett a 
növényi betegségek, rovarkárok és 
egvéb más eredetű károk elenyésző 
jelentőséggel bírnak. A mezőgazda- 
sági károk megoszlása főcsoportok

N
Kerékpárok

EMECZ J.
vas és gépkereskedő

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

Kukorca, ovesz i krurnpiske za 
szemen sze szloboudno lejko küpü- 
jejo z dovolenvom notarosije.

Rizso szó pri nasz lani na 1200 
plügaj pouvali. Ka bi zadoszta rizse 
meli. bi jo mogli na 10— 12.000 plü
gaj pouvati.

Po programi kmetijsz.koga zako
na sze na leto 23.000 kráv. 20.000 
szviny i 36.000 birk za plemen more 
raztálati. ka sze zsivína popravi. V 
pár lejtaj sze pa 20 millión cepik mo
re znaszaditi po cejlom országi.

/  belicami de szamo tiszti lejko 
trzso od júliusa 1-ga naprej, koga ob
iászt za iou vöodeberé.

K e r é k p á r o k ,  a l k a t r é s z e k ,  gtimmiáru nagy választékban
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Muraszombatés Vidéke
Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület

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

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 hasáb szélességben mm. soronként 10 filter.
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Rendellenes időjárás
Több esztendő óta rendellenes idő

járás uralkodik hazánkban s az or
szág egyes területein minduntalan ko
moly károkat okoz az árviz, vagy 
pedig az esztendők óta felhalmozó
dott belvizek fellépése. A megismét
lődő katasztrófát elkerülhettük volna, 
ha az elmúlt két évtizedben a tria
noni országgal szomszédos államok 
területén okszerű és előrelátó módon 
kezelték volna az árszabályozás kér- 1 
dését. Sajnos, ennek éppen az ellen- j 
kezűje történt, rablógazdálkodás folyt 
és minden árvizet kíméletlenül a Kár- 
pátmedence közepére, a magyar Al
földre zúdítottak. Kétségtelen, hogy 
voltak itthon is hibák, azonban a 
mulasztások és a hibák óriási többsé
ge nem bennünket terhel, mi csak a 
kart és a megpróbáltatást vagyunk 
kénytelen szenvedni.

A magyar kormány egy vagy két 
esztendő alatt természetesen nem pó
tolhatja húsz esztendő mulasztását. 
De már eddig is nagyon sok történt 
a vízrendezés kérdésének tartós meg
oldására. A földmivelésügyi tárca 
másfél év alatt a megrongált vízmü
v e k  helyreállítására és újak készíté
sére 50 millió pengő államsegélyt for
dított. Egy év alatt 15 millió köbm é
ternyi földmunkát végeztek, nyolcezer 
kilóméter belvízcsatornát építettek (ez 
az ország egész csatornahálózatának 
több mint egvharmada), százával lé
tesítették a szivattyúkat, zsilipeket és 
egyéb fontos berendezéseket.

A tavalyi példátlan árvízkatasztró
fa után rögtön megindult a szociális 
gondoskodás is. Tavaly 12.(KW) lakó
ház dőlt romba és 35.000 ház rongá
lódott meg: ezeknek felépítésére és 
kijavítására nagyarányú akció kezdő
dőé A kormány e célból 20 millió 
pengő hitelt bocsátott az Országos 
Szociális Felügyelőség rendelkezésé
re \ Szociális Felügyelőség irányítja 
ma is a páratlan méretű házépítési 
akciót, amely az idén megint sokezer 
családnak adja vissza — az eddigi
nél jobb - otthont. Az akció mére
teire jellemző, hogy a törvényhatósá
gok a fentemlitett hitelből 5.500 lakó
ház újjáépítésére és 16.000 ház kija- 
\ itására adtak kölcsönt. A z összedült, 
illetve kijavításra szoruló házaknak 
tehát felerészét teszik állami segítség
gel ismét lakhatóvá.

Az árvízkárosultak házának felépí
tésére a múlt év végéig már nagyon 
szép eredményeket ért el. Egészen 
felépült 1.700, a tél elején építés alatt 
állt további 1.800 uj ház, a tatarozá
sok közül elkészült 8.000, a tél miatt 
vagy m ásokból befejezetlenül maradt 
3-300. Az építkezések menetét hábo
rús nyersanyagnehézségek hátráltat
tak, azonban ezeket már sikerült le
küzdeni. Egyébként az árvízkárosul
tak közül a tél folyamán senki sem 
maradt hajléktalanul. A  tavasz be
álltával mindenütt megkezdődött a 
munka, s igy az akció hamarosan 
eléri az előre kitűzött célt.

Sajnos, az idén ismét nagy pusztí
tást okoznak a belvizek. Ha a kor-

Az egyházfelekezetek közötti békét hirdette
Kapi püspök a M uravidéken

Mint a Muraszombat és Vidéke 
múlt számaiban megírtuk. Kapi Béla 
dr. dunántúli evangélikus püspök hi
vatalos látogatást tett a felszabadult 
Muravidék evangélikus gyülekezetei
nél és 5 napig a Muravidéken tartóz
kodott. Kapi püspök szerdán délelőtt 
érkezett a muraszombati járásba, első 
állomása Totkeresztur. második Do
monkosfa volt. Este Muraszombatban 
fogadták ünnepélyesen a főpásztort.

Csütörtökön Bodóhegyre látogatott 
el a püspök Rónai B. Gyula alespe- 
res, Darvas Aladár alesperes. Olajos 
József dr. főszolgabíró. Benkó József 
tb. egyházkerületi felügyelő és László 
Miklós püspöki titkár kíséretében, akik 
végigkísérték a főpászlort gyülekezet- 
látogató körutjtín.

Lipics József egyházközségi felügyelő 
üdvözölték a díszkapunál, majd a hi
vatalos rend szerinti program zajlott 
le. Istentisztelet, iskolalátogatás és 
püspöki egyházkerületi közgyűlés után

Orihodos
leié indultak Kapi püspök és kísérői
nek gépkocsi. A szentgotthárdi járás 
határán, Salban ünnepélyesen fogad
ták a íőpésztort és dr. Mayer — Guary 
Guido, a szentgotthárdi járás főszol
gabírója köszöntötte. A sáli község 
biró a község lakói örömének adott 
kifejezést, hogy a főpásztor útja során 
Salban megállóit, majd tovább indul
tak órihodosba.

Itt Kováts Mihály körjegyző mon

dott üdvözlő beszédet a község, dr. 
Rituper Sándor egyházközségi felü
gyelő pedig a gyülekezet nevében. 
Istentisztelet, iskolalátogatás és püs
pöki egyházkerületi közgyűlés utón 
indult vissza a főpásztor kísérőivel 
Muraszombatba.

Battyánd
gyülekezetének meglátogatására szom
baton délelőtt került sor. A község 
nevében Mike Dávid főjegyző, az 
egyházközség nevében dr. Vlaj István 
felügyelő, a nőegylet nevében Rátkai 
Ödönné elnöknő üdvözölték Kapi 
püspököt, istentisztelet és iskolaláto
gatás után itt is egyházkerüieti püspö
ki közgyűlés volt soron.

Bodóhegyen
Diadalkapuval várták a bodohegyi 

gyülekezet tagjai főpásztorukat és 
Vargyay Gyula körjegyző meleg sza
vakkal tolmácsolta a község örömét : 
és háláját a látogatásért. Az egyház- 
község nevében dr. Vucsák István 
gyülekezeti felügyelő köszöntötte a 
püspököt.

Ünnepélyes istentisztelet, majd 
iskolalátogatás következett, végül pe
dig Kapi püspök elnökletével egyház
kerületi püspöki közgyűlést tartottak.

Felsőcsalogány
gyülekezetének meglátogatása is csü
törtökön került sorra. Itt Kövess Endre 
kuzmai körjegyző üdvözölte a fő
pásztort a díszkapunál, a templom 
ajtajában pedig Obál Jenő h. egyház- 
kerületi felügyelő köszöntötte. Isten- 
tisztelet, iskolalátogatás és püspköki 
egyházkerületi közgy űlés volt itt is a 
látogatás rendje.

Péterhegyre
pénteken délelőtt látogatott el a fő
pásztor. Itt Csaba József körjegyző és

mányzat nem végeztette volna el 
azokat a munkálatokat, amelyekről 
fentebb szóltunk, a károk még a ta
valyiaknál is nagyobbak lennének. A 
lakóházakban esett kár sajnos igy is 
megközelíti a tavalyi katasztrófát. A 
Kállay-kormány éppen ezért már j 
most 25 millió pengőt biztosított a | 
segítő akció rendelkezésére, úgyhogy j 
a mult-évihez hasonló módon ismét I 
nagyszámú ujáépitési és tatarozási j 
kölcsönt lehel nyújtani a támogaiás- I 
ra méltóknak. A segítség munkájának j 
irányítása jó kezekben van és n kor
mány által biztosított összegek remél- ! 
hetően pótolni fogják a legszegényebb | 
lakosság karát. De ezen felül szük
ség van arra is, hogy minden hiva- j 
talos tényező, minden iparos és maga j 
az árvízkárosult is igyekezzék minél í 
alaposabb és serényebb munkával | 
megmenteni a nemzeti vagyont a 
pusztulástól.

Kapi püspök az állam, a nemzet és a haza fogalmáról
Szombaton délután Muraszombat-1 

bán tartózkodott a főpásztor. Meglá- i 
togatta a közép és elemi iskolákat, j 
RVnelyekbon az igazgatókon kívül a ( 
tanulóifjúság képviselői is megköszön- i 
ték látogatását. 5 órakor a hatóságok j 
küldöttségeinek tisztelgését fogadta. í 
6 órakor pedig kulturest következett 
az evangélikus templomban.

A kulturesten — amelyen felekezeti 
különbség nélkül Muraszombat színe 
java részt vett — Farkas Gábor (anitó 
orgonaszámai után Kapi püspök tar
tott mély gondolatokban és költői 
szépségekben gazdag, értékes elő
adást az állam, a nemzet és a haza 
fogalmáról.

Az állam az embereket szerves 
egységgé fogja össze, a nemzet tag
jait azonban a hivatás és küldetés 
tudat is egy táborban tartja. Hazájá
val, azzal a földdel, amelyen ősei él
tek és amely saját munkájának gyü
mölcseit is termi, minden ember ösz- 
szeforr és attól mesterséges határok
kal elszakítani nem lehet, mint ezt a 
trianoni béke után elkövetkező idők 
megmutatták.

Arra az egységre, amely a 
nemzeti hivatástudatból fakad, 
ma nagyobb szükség van mint 
valaha és a magyar egységet 
kell célul kitűznie és szolgál
nia mindenkinek felekezeti kü
lönbség nélkül.

Este az Ellefánt szálloda éttermé
ben közös vacsora volt. amelyen több 
mint százan vettek részt. Itt Kováts 
István mondott felköszöntőt a fő
pásztorra. aki gyönyörű keleti legen
da elmondásával búcsúzott és kérte 
mégeyyszer a keresztény egység ki
építését.

Alsómarácot
vasárnap látogatta meg a főpásztor. 
Itt Falubiró József körjegyző és Kü- 
hár István gyülekezeti felügyelő üd
vözölték. majd itt is a szokott rend 
szerint zajlott le a programm. Az

egyházkerületi püspöki közgyűlés vé
gén Benkó József egyházkerületi fel
ügyelő búcsúzott a püspöktől a mu
ravidéki evangélikussá? nevében.

Minden muravidéki evangéli
kus örömmel vállalja a közös 
terheket és a közös örömöket 
azzal az egyházzal, amelybe 
apáink és  ősapáink is tartoz
tak és amelybe a mai evan
gélikus generáció is boldogan 
tért vissza

— mondotta. Beszéde végén értékes 
vend bibliát nyújtott át emlékül a
főpásztornak.

Kapi püspök válaszában kiemelte, 
hogy végtelenül örül a szeretetteljes 
fogadtatásnak és  útja során tapasz
talta. hogy a Muravidék népe öröm
mel tért vissza Magyarország határai 
közé, ahonnét lélekben sohasem tud
ták kiszakítani.

A főpásztor hazafelé megtekintette 
a szépen haladó nagytótlaki templom-
építést.

H s r t n a r  k é p v i s e l d  
Dédasaaratfalván

Budapestről jelentik: Kállay Miklós 
miniszterelnök, báró Bánffy Dániel 
földmivelésügyi miniszter, Vargha Jó
zsef iparügyi miniszter és az ország
gyűlés közgazdasági és közlekedés- 
ügyi bizottsága meglátogatták Déda- 
szertlalvánál a nagy erdélyi vasút
építést. Hartner Nándor, a Muraszom
bati kerület országgyűlési képviselője, 
mint a parlament közgazdasági és 
közlekedésügyi bizottságának tagja, 
szintén részt vett a három napos lá
togatáson.

A  kultuszminisztérium kisebbségi 
ügyosztályának vezetője 

Muraszombatbem
A muraszombati iskolákat meglá

togatta dr. Lahman György, a  kul
tuszminisztérium kisebbségi osztályá
nak vezetője. Dr. Lahman a látottak 
felett megelégedését fejezte ki.


