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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
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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.
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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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Hoffher Schrantz m e z ő g a z d a s á g i  g é p e d
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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.
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„NOÉI vinni akarunk Orrffl a vidékről, 
Hanem hosni akarunk ide"

— mondotta az Országos Központi Hitelszövetkezet vezérigazgatója 
a hitelszövetkezetek muraszombati nagygyűlésén

t Imiiditril 37 hltciszOuíliezelet vett eddig fel az OHH

Az átlagos emberi éléikor
meghosszabbításán fáradoznak az orvosok, tudósok és mind megegyeznek 
abban, hogy a hosszú életkor biztosítható, ha a szervezet kazánjának, a
gyomornak, epének, májnak szabályos működésére ügyelünk. Ezt a célt a 
legkiválóbban szolgálja egy 4—6 hetes ivókúra, amikor is reggelenként, 
éhgyomorra, langyosan 2—3 deci Mira glaubersós gyógyvizet iszunk. A kura
orvosi tanács és ellenőrzés mellett tartandó!

Szerdán délelőtt fél 11 órakor a 
muraszombati Városi Moziban az Or
szágos Központi Hitelszövetkezet a 
Muravidék és a Muraköz hitelszövet
kezeti vezetői és gazdatársadalma 
számára nagygyűlést tartott. A nagy
gyűlésen vitéz dr. Szűcs István Vas
vármegye főispánja elnökölt, résztvet- 
tek a gyűlésen dr. Schandl Károly 
titkos tanácsos, OKU alelnök-vezér- 
igazgató, dr. Both Dezső OKU ügy
vezető igazgató. Skublits János OKU 
igazgató, Wanke Gusztáv OKI! igaz
gató. Keszthelyi János OKU aligaz
gató. dr. Welcenbach József OKU 
főellenőr, Imre Jenő OKU ellenőr, a 
Muravidék társudnimi vezetői, köztük 
Hartner Nándor országgyűlési képvi
selő és Olajos József dr. főszolgabiro. 
valamint

a muraszombati, alsólendvai 
és Csáktornyái járások hitel 
szövetkezeteinek kiküldöttjei 
igen nagy számban.

A gépkocsin érkező főispán késé
se miatt Olajos dr. főszolgnbiró nyi
totta meg a naggy ülést. A megjelentek 
üdvözlése után a Muravidék rendít
hetetlen hűségét fejeztek! a Kormány
zó Ur iránt, majd a hitelszövetkezetek  
önsegélyen  felépülő m unkájának j e 
lentőségéi vázolta.

Schandl Károly titkos tanácsos, az 
OKH alelnök-vezérigazgatója emelke
dett ezután szólásra, hogy

a felszabadult Muravidék es 
Muraköz hitelszövetkezeti prob
lémáit vázolja.

Szavai elején szeretettel köszöntötte 
az 1500 magyar hitelszövetkezet ne
vében a Muravidék és Muraköz hi
telszövetkezeteit. amelyek most már 
szabadon dolgozhatnak együtt a tria
noni ország hitelszövetkezeteivel a 
szövetkezeti eszme szellemében

Schandl Károly beszéde közben 
megérkezett vitéz dr. Szűcs István 
főispán dr. Szűcs Zoltán főispáni tit
kár kíséretében. A főispán röviden 
üdvözölte a megjelenteket és a hitel- 
szövetkezetek szervezkedése felett ér
zett örömének adott kifejezési. A hitel
szövetkezetekre n mai viszonyok 
mellett különösen fontos szerep var.

Ezután ismét az OKU vezérigaz- 
gató vette át a szót. Üdvözölte o 
főispánt és megállapította, hogy vitéz 
dr. Szűcs István személye garancia 
arra, hogy a kis em berek  érdekében  
létrehozott hitelszövetkezeteket ezen  
a vidéken a hatóságok is a legm e  
legekben tám ogatni fogják.

A hitelszövetkezet 
nem önmagáért van
Beszéde további során kifejtette, 

hogy az OKH nem öncél, hanem 
azért alakult, hogy központilag lámo- 
gassa a hitelszövetkezeteket a nélkül, 
hogy önkormányzatukba a legkisebb 
mértékben is beleszólna.

De nem csak a hitelszövetke
zeti központ nem öncélú intéz
mény, hanem az egyes hitel
szövetkezetek sem lehetnek 
öncélúak.

A hitelszövetkezetek hivatása az. hogy 
önsegélyre adjanak módot a gazda- 
társadalomnak és általában a falu 
népének, a gazdasági pangás id ejé
ben megakadályozzák, hogy a falu 
kisgazdaságai dobra kerüljenek. A 
szövetkezeti mozgalom magából a

népből eredt, nem felülről csinálták, 
hanem maga a nép kezdeményezte. 
Éppen ezért az önsegélyezés alapján 
kell felépíteni és az állam támogató- 
sál lehetőleg nem kell igénybe venni. 
Az állam támogatásának túlzott mér- 

| fékben való igény bevétele úgyis csak 
I önmagunk becsapása lenne, mert az 
állam kénytelen volna fokozott adóz
tatás formájában fedezetet keresni a 
támogatásra. Tehát nem történne más. 
mint az, hogy amit egyik zsebünkbe 

| betennénk, ugyanazt a másikból ki 
1 kellene venni.

A falu népe nem fog 
csalódni a hitelszövet* 
kezetekben
A Muravidék és Muraköz hitelszö

vetkezeteinél nagy probléma a PAB 
, (gazdokölrsönök) fedezése. A problé- 
: mával kapcsolatban le kell szögezni, 

hogy
u hitelszövetkezetek célja a 
jövőben a saját töke erősítés*' 
kell, hogy legyen.

Ebben az országos Központi llitel- 
szövelkezet is közre fog működni, és 
hangsúlyozta Schandl Karoly, hogy

<1/ OKH ne m vimii akar ■erről
a \ód* kről. haru*m hozni akar
ide ! A falu népe ‘ n<■m fog esa-
lód ni a hite Is/öv <*tkebetekben.

A ;  Orsz ágas Ki izpariti II,telsz avet
ki’zet naígy segítsléget tag haza, erre
a nd ékr e. hagg reszt (*.N(»gek nelhal
fa lytathaissak az itteni hitetszői el ke
Zl•lek miiködésük el. Tudj,u azt. h* >gy
1 millió pengőn felül all az az. ősz-
szeg. amely a PAB kölcsönök 
visszafizetéséhez szükséges, de az 
OKH ok ormnnyznt támogatásával mó
dot fog találni a kérdés megoldására.

Optimizmussal kell tekinteni a jövő 
elé. az érhet el csak eredményt. aki 
hisz és bízik a jobb jövőben A szo- 

| vetkezeti munkában ne nézzük azt. 
í hogy mi választ el embertársainktól. 
| hanem azt. liogv mi kapcsol velük 
| össze és segítsük egymást.

Tőkeemelés
; A hitelszövetkezeti munkáival kap- 
j csőlátásán kiemelte a szánok, hogv 
[sokkal okosabb a kölcsönt megtagad
ni, mint olyan helyre adni ahol ár
verést von esetleg maga után a kol- 

j csönzés. A hitelszövetkezetek veze
tői. igazgatósági tagjai kísérjék állan
dóan figyelemmel a szövetkezetük 
működését és ne arra törekedjenek, 
hogy betétekkel szerezzek meg első
sorban a tőkéjűket, hanem a saját 
tőke fokozatos emelései tűzzek ki cé
lul. Azt tanácsolja, hogy ur üzletrész 
tökét em elje  minden hitelszövetkezet 
úgy. hogy az üzletrészjegyeket 20 
.30 10 pengősekre emeli Ezt az osz-
szeget aztán részletekben  is befizet- 

I hetnék a gazdák
A hitelszövetkezetek köl

csönt elsősorban termelési cé
lokra adjanak.

í Spekulációs kölcsön számára nincs 
[ pénz a hitelszövetkezetekben ' A kis- 
f hitelakció lebonyolítására azonban 
j ismét nagy szerep vár a hitelszóvet- 
, kezetekre. A Muravidéken 68 hitel- 
! szövetkezet van. ebből 37 hitelszö- 
j vetkezetet az OKH már eddig [.'Ivett 
[ tagjai sorába. A 37 hitelszövetkezet 
j közül a 17 vasm egyei a tőkeerősebb.
I a zalamegyeick nagyobb számuk 
I ellenére kisebb tökével rendelkeznek.

Érdekes jelenség a vidéken, hogy 
egymás mellett fekvő kis falukban is 
külön hitelszövetkezetek alakultak. 
Ennek az lett a következménye, hogy 
mindegyik kicsi maradt és tőkesze
gény. Sokkal helyesebb lenne, ha 
egymás mellett fekvő es egymást 
megértő két-három község alkotna 
egy hitelszövetkezetet, amelynek ve
zetésében természetesen mindkét, 
vagy mindhárom község gazdái egy
formám kivennék részüket. Ezért azt 
tanácsolja az OKII vezérigazgató, 
hogy

u kisebb és egymás mellett 
fekvő községek hitelszövetke
zetei egyesüljenek és alkos
sanak egy nagyobb es tőke
erősebb szövetkezetei

Ezután a muravidéki hitelszövet
kezetek bel. z.ctéról számadatokkal is 
képet nyújtott Schandl Károly, mujd 
smet hanysulyoztu a : OKU ónzet- 

lenséyét e.s bizalmat kért munkája 
szamara Az OKI! csak azt kéri a 
hitelszövetkezetektől, hogy a szövet
kezeti eszme szolgá;latálban, hazájuk
hoz hűen dolgozzanak a Muravidék 
további leiv iiátg. .ztatáisám.

t ír. Scnandl Karoly előadásáért a 
főispán: mondott köszönetét, mujd
('elei .Vándor, a Muraszombat e.s 
\ ideke hitelszövetkezet vezetője szo
lalt fel es hangsúlyozta, hogy az OKI! 
vezetőinek láitogatáisáibol a kisembe
rek láttjáik. hogy nincsenek egyedül. 
Parsa s terem  a felsölendvai hitel- 
szövetkezet igazgatósági tagja hasonló 
értelemben szolalt fel, majd Siftúr 
István, a batty anialvai mezőgazdasági 
szakiskola igazgatója, a batiyánfalvai 
hitelszövetkezet elnöke tett néhány 
érdek* s megállapítást.

Politikamentes 
hitelszövetkezeti élet
Hangsúlyozta, hogy a megszállás 

éveiben sok  hitelszövetkezeti előadás 
hangzott *'! ezen a vidéken, de most 
hallotta az. elsőt, ameb. az igazi szö
vetkeze!] eszmén épült lei. Ürömmel 
tapasztalta, hogy

Maoyarorszagon a jugoszláv 
állammal ellentétben politika
mentes a hitelszövetkezeti élet.

Végül megállapította az önsegélye
zésié való törekvés szükségét á-s azt. 
trogy rendkívüli lehetőségek vannak 
ezen a vidéken a mezőgazdaság fej
lesztésen'

Mint szakember mondja, hogy 
a dombvidék az ország leg
jobb gyümölcstermő területe 
lehet megfelelő munkával, s/er- 
ve/ettseggel és tökével.

Antalié: Jenő tanügyi előadó fel
szólalásában .i gnzdatáirsadalnm meg
ingott bizalmának megerősítését kérte 
K erte az OKI l t. hagg a P A P köb 
csnnnk üyyet rendezze a korm ány 
tárni Hiata.sarab

IV Schandl Karok válaszolt a fel
szólalásokra e.s mégegy szer hangoztat
ta. hogy az Országos Központi Hitel
szövetkezet mindent megtesz a vidék 
érdekében.

V ilcz Szűcs István főispán zárta be 
a nagy gy ülést az elhangzott beszédek 
vezérfonalának: az önsegély és a 
szövetkezeti eszm ének  ismételt figye
lembe ajánlásával.

A nagygyűlés után közös ebéd kö
vetkezett a Központi Szálloda étter

mében. A közös ebéden vitéz dr. 
Szűcs István főispán a Kormányzó 
Urra mondott pohárköszöntőt. Hartner 
Nándor országgyűlési képviselőé ven
dégeket köszöntötte fel. Antauer Jenő 
tanügyi előadó is az OKH kiküldöttjei
re mondott pohárköszöntőt. Schandl 
Károly a meleg fogadtatást és a nagy
gyűlés megrendezését köszönte meg 
a főispánnak és a járás képviselőjének.

V A  ROSI M  021
mura szombat

....................................................................
hlőacirt.sok :

májos 2.-<in szombaton 20 óra 30 p. 
május 3.-án vasárnap 15 óra 15 p.

11 óra 30 p. 
és 20 óra 30 p. 

május 4.-én. héttőn 20 óra 30 p.

PUSZTAI SZÉL
Színmű Főszere piok: j A v o r  p á l ,
Szeleczky Zita, Lázár M ária, Berky Lili, 

Rózsah<*vryt Kálmán stb.

K>a <■’k*.v i  m ű so r:

ELKÉSETT SZERELEM

Od kédna do kédna
Amerika je goripozvála szvoje 

porgare v Eranciji. naj sze kak náj- 
prvlé szpakivajo domou, ár Franeo- 
s/.ki ország zdaj kre nemeov scsé v 
bojno sztoupiti.

Mas miniszterszki predszednik 
Káilay Miklós sze je dvá dni midio

j v nasom lejpom Erdélyi i na székely- 
szkoj zemli, gde je pogledno novo 
streko. stera je zdaj v deli. Za na- 
prejidejnye Erdélye je nas kormány 
zse 400 millionov pengőjov dao vő. 

j \ Kolozsvári je Káilay v lejpom gu- 
j esi vözdigno zgodovinszko mocs Er- 
délya. ki je nos ország vszigdár na 
peté posztavo. gda je v nevolo pri- 
sao, Kolozsvár je vszigdár bio i ősz- 
lánc vogrszki. ár nácsisi nemre biti. 
je pravo Káilay.

Zádnyo nedelo je tüdi Hitler v 
Keihstagi gues drzsao. Od Vogr-
szkoga országa je pravo, ka je tüdi 
toga scséo rdécsi bolsevizmus vni- 
csiti. I isztoga imé, steromi sze je po- 
szrecsilo diktaturo bolsevikov odpra
viti. zsivé v nasi szrcaj i tou je Horthy 
Miklós. Od Angleške je pravo, ka sze 
tá bojna szamo z nvénov popolnov 
katasztrofov lejko szkoncsa. Rusze 
den za dnévom hüjsi vdárci dosze- 
gujejo i to de tak dugó trpelo, dokecs 
s/e bolsevizmus ne razrüsi. ár scsé 
krscsanszko i europszko civilizácijo 
íundati. za štorov bi mongolszka püs- 
csáva grátala eela Európa. Po porá- 
csanyi Gőring marsala je Hitler dobo 
punomocs od nemskoga národa.

Nas Kormányzó je vitéz Lukács 
Belo i Antal Istvána vöimenüvao za 
minisztra.

Bíínffv Dániel kmetijszki miniszter 
je pri Zirc kloustri na 5604 plügaj 
pod Széchenvi-telep iménom nouvo 
vész posztavo gori. gde naszeiijo fa- 
milijo z vnogov decov. Tem familijani 
sze tüdi hizse i stale goriposztávijo i 
sze nyim 15—25 plügov grünta vtála. 
Z pouvanyom hizs sze zse v tóm leti 
zacsne.

Szlováki morejo nazáj dati vsze 
dokumente, stere szó z nazájprikap-
cseni krájov odneszli.
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Muraszombat uj vasútállomási épületet kap
A „Muraszombat és Vidéke" szer

kesztője magánjellegű ügyben levelet 
váltott Vértessy Vilmos miniszteri ta
nácsossal, a szombathelyi MÁV üzlet- 
vezetőség üzletigazgatójával. A Ma
gyar Államvasutak egyik legfontosabb 
vezető helyét betöltő miniszteri taná
csos. akinek a felszabadult területek 
iránt érzett jóindulatát már több Ízben 
tapasztalhattuk, levelében a követke
zőket üzeni a muraszombatiaknak:

. . . n a g y  f i g y e l m e t  s z e n t e 
l e k  m i n d e n  t e l j e s í t h e t ő  k é 
r é s ü k  k e d v e z ő  e l i n t é z é s  é- 
r. ek.  m i n t  a h o g  y e r ő s e n  r a j t a  
v a g y o k  a z o n  is, h o g y  e  g  é- 
s z e n  aj ,  m o d e r n  é s  s z é p  v a 

s ú t á l l o m á s i  é p ü l e t e t  é p í th e s 
s e k  n e k i k  — m in él h a m a r á b b !

S z í v b ő l  k ö s z ö n t e l e k  a d e 
r é k  v e n d  - m a g y a r o k k a l  e g y ü t t  
m i n d i g  k é s z s é g e s  h í v e t e k :

V é r t e s s y  V i l m o s  
m i n i s z t e r i  t a n á c s o s .  
M Á V  ü z l e t i g a z g a t ó .

Azt hisszük, minden muraszombati 
örömmel olvassa az uj vasútállomási 
épület létesítésére vonatkozó biztató 
sorokat es hálásan gon d ol V értessy  
V ilm os miniszteri tanácsos, M Á V  
üzletigazgatóra, aki M uraszom batot 
eg y  szép  és a k özség  je len tőség éh ez  
m éltó vasutépületlel akarja ga zd a 
gítani.

A TÉBE igazgatóságába választották 
Hartner Nándort

Lipics József a délvidéki körzet választmányéinak lett tagja
Budapestről jelentik : A Takarékok 

és Bankok Egyesületének (TÉBE) 
Vidéki Osztálya április 24-én közgyű
lést tartott, amelyen az igazgatóság 
kiegészítése is tárgysorozaton szere
pelt. A közgyűlés az igazgatóság tag
jává választotta Hartner Nándor or
szággyűlési képviselőt, a Muraszom
bati Takarékpénztár elnökét.

Ugyancsak április 24-én tartotta 
közgyűlését a Takarékok és Bankok

Egyesületének Délvidéki Körzete. A 
közgyűlésen igazgatóságot választot
tak. amelynek szintén tagja lett 1 lartner 
Nándor. A Délvidéki Körzet választ
mányának tugjául pedig Lipics Jó- 
zsefet, a Muraszombati Takarékpénz
tár igazgatóját választották meg.

A TEBE az orszá g  leghatalm asabb  
ga zdasági szövetsége, v eze tő i k ö z é  
kerülni rendkívül nagy kitüntetés.

Naprejdávanye Kapi püspeka 
na kulturnom zadvecsarki v Szoboti

ATUNGSRAM KRYPTON lámpa
nem esgáztöltése é r t é k  
ne hagyjuk k.áfba v e s z n i / . .

V szoboto zadvecsara sze je vises- 
nyi posztéi \ Szoboti zdrzsávao. Szpo- 
gledno je vsze sóié. ob peti je pa 
goriszprijao zasztoupnike oblászti i 
vojszke, steri szó ga pozdrávlali. Po
tom je ob seszti kulturni zadvecsarek 
bio v evang. cérkvi. stera je nabito 
puna bila brezi razlike vere. Poobcs- 
noj peszmi je Farkas Gábor vucsitel 
orgelszki koncert drzsao, za sterim 
je Kapi püspek z globokim filozof- 
szkim mislejnvom i peszniskov lepou- 
t*>\ puno i bogato naprejdávanye dr- 
zsno od toga. ka ka sze razmi pod 
iménom drzsáva. narod i domovina. 
Dr/.sava lüdi v orgánszko ednouto 
drtizsi ali narod pa poszlansztvo i 
pozványe v ednom tábori drzsi. Z 
domovinov pa, tou je z tisztov zem- 
iov. gde sz*r nyegovi ocsáki zsiveli i 
stera grüda nyerni szád prinaša, oslo
vi k vkuper zacvré i od ti.sztoga tüdi 
poszili nnprávleni mejási nemrejo lou- 
i siti. ka szó tüdi csaszi po trianoni 
vüpokázali. Ednoutnoszt. stere vretina 
j*' narodno pozványe. je zdaj bole 
potrejbna, kak gdakoli. Vogrszkoj ná- 
rodnoj ednoutnoszti pa vszaksi more 
szlüzsiti brez razlike na vero i vo
dki ványe.

\ eesčr je pri Báczi szküpna ve- 
eserja bila, na steroj ji je vise sztou 
vzélo tno. Visz. pasztára szo tam po
zdravili. Püspek je v odgovori szlo- 
boud jemao na podlagi edne vzhoud- 
-*' legende, stera naj za példo szlűzsi 
k ednomi zdühányi vszej krsesanov.

Hasznavehetetlen és törött 
GRAMOFONLEMEZEKET, 

használt KERÉKPÁRGUMIT 
legmagasabb

árban veszünk.
NEMECZ JÁNOS

rádlAssaklislat
MURASZOMBAT.

Na drügi dán je vizitácio drzsao 
püspek escse v Szoboti i v Morávci, 
gde je Benko József inspektor espe
resbe vzeo "szloboüd od visz. posztó
ra z recsámi. ka szo vszi evangeli- 
csáni z velkov rudosztjov pá tá na
zaj prikapcseni. kamu szo nyúvi ocsá- 
ki zse nigdn szvejta bili. Pri toj pri
liki jr  * is í" 1 Pfl8H!5ii" prejk dao dór 
vszej gmajn — Küzmicsovo biblijo.

Roditelfzko ispráviscse 
v gimnáziji

Preminoucsi keden sze je drügo ro- 
ditelszko szpráviscse obdrzsalo na 
nasoj gimnáziji, stero je oudpro i vo
do g dr Törnár Ede direktor gimna
zije. V pozdrávni recsáj na sztarise 
je vözdigno velko potrebo sztálnc pri- 
kapcsenoszti med soulov i sztarisa- 
mi. Soula szamo lak lejko doszégne 
szvoj cio. esi tüdi sztarisje z dobrov 
példov, sztálnov pazkov i potrejbnim 
káranyom pomagajo pri teskom deli 
profeszorov. Mladézen je nas náj- 

j dragsi kincs, v steri sze nadaljáva 
zsítek sztarisov. Koksa je mladézen, 
taksi je národ i kaksi je diák. taksi 
je sztaris. ár sze szád vszigdár po 
drejvi szoudi. Nercdnoszt. szlabo opo- 
násanye, mlácsnoszt pri szpunyávanyi 
verszke dúzsnoszti v nájvéksoj meri 
viszi od sztarisov i oni noszijo odgo- 
vornoszt. V zgá ja n ye d om ovin szk e lü- 
héznoszli do našega  V ogrszk oga  or 
szága  j é  nyuva szvéta  dúzsnoszt. Éti 
nega niksega odürjavanya, esi stoj 
tak ali etak guesí. Znati pa moremo, 
ka na etom malom falájcsicski nase 
krajine szamo máli racsun zeveseni 
lüdi má zagvüseno szlüzsbo i zato- 
gavolo je vszáksemi krvavo potrejb- 
no znánye vogrszkogo jezika. Gosz- 
poud direktor je z példami poudpro 
szvoje lejpo naprejdávanye i ocsin- 
szke tanácsé je dao sztarisam v tóm 
dugovanyi. V szrcé szégajoucse re- 
csij szo sze vszem navzoucsibodou- 
csim sztarisam prevecs povidle i je

, Vasárnap délelőtt 11. órakor láss a
Barett Ssövettég alakuló kósgyüléta
A Baross Szövetség Muraszombat 

és Vidéke fiókja május 3-án. vasár
nap tartja alukuló közgyűlését. Az 
előkészítő bizottság által kibocsátott 
meghívó szerint az alakúié) közgyűlés 
tárgysorozata a következő:

1. Udvardi Lakos János beszámo
lója az eddigi szervező munkáról.

2. Lányi Árpád ny. ezredes orsz. 
szervezési elnök beszéde.

3. A megalakulás kimondása.
4. A tisztikar megválasztása.
5. Hozzászólások, indítványok

Ismét megindul as autóbussfforgalom 
Nagykanizsa falé

Nagy forgalmat bonyolítottak le a 
Muraszombat és Nagykanizsa közötti 
vonalon a Mávaut által üzemben tar
tott autóbuszjáratok. Az autóbuszjá
ratokat azonban mar hosszabb ideje 
meg kellett szüntetni az ut egyes ré

szeinek használhatatlansága miatt. 
Amint értesültünk, most már annyira 
megjavítottak az utakat, hogy május 
4-től kezdődően ismét megindul az 
autóbuszlorgalom Muraszombat és 
Nagykanizsa között.

viinMli kft «7.p ríni trosile zaman.

H itle r
betsédet mondott

Berlinből jelentik . A Birodalmi Gyű
lés rendkívüli ülésén Hitler vezér és 
kancellár beszédet mondott. Beszédé- 
ben vázolta a háború eddigi esemé
nyeit, majd Anglia politikájáról be
szélt, amelynek célja, hogy a népe
ket egymás ellen játszó ki. Ez most 
nem sikerül és

a háború csak a brit birodalom 
szétbomlásával végződhetik.

A bolsevizmus elleni küzdelemről 
megemlékezve Magyarországra vo
natkozóan a következőket mondta: 
Magyarországon is kísérletezett a boj- 
sevizmus rémuralma. Ott is csak erő
szakkal sikerült a vörös uralmat 
megtörni. Áz a férfi, aki megtörte a 
bolsevizmus! ma is közöttünk él.

A Führer ezután Olaszországról 
emlékezett meg. beazéde végén pe
dig kijelentette, hogy addig mérik a

tengelyhatalmak a súlyos csapásokat 
a bolsevizmusra, ameddig az végkép 
össze nem omlik.

C iic u « 6 k (l tn | )fé k
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Érték«! nwnratpolitikai 
•léadások 

Murassombatban
A  Nemzelpolitikai Szolgálat helyi 

megbízottjának felkérésére dr. Szvo
boda Béla tanár, miniszterelnökségi 
előadó két rendkívül értékes és érde
kes előadást tartott kedden Mura
szombatban.

Az első előadás „A vendvidék Szent 
István birodalmában" címen 6 órakor 
kezdődött a Városi Moziban. Beve
zetőt Titán József népművelési titkár 
mondott. Szavai során történelmi visz- 
szapillantást nyújtott a vend nép múlt
jára, amely szorosan összefonódott 
mindig a magyarságéval.

Dr. Szvoboda Béla a jóltájékoztatott 
közösség fontosságát fejtegette és 
hangsúlyozta, hogy nem történhetnek 
nemzeti katasztrófák, ha a közhan 
gúlát józanságát meg tudjuk őrizni 
A Muravidék vend lakosainak sorsát 
fejtegetve kiemelte, hogy a szlávok 
a vendek kelta származását és ez
zel magának a vend népnek a léte
zését is le akarták tagadni Magyar- 
országon azonban a hatalmas kelta 
nép leszármazottjai nyugodtan hasz
nálhatják anyanyelvűket és nyugod
tan fejlődhetnek a magyarság oldalán.

Este a kaszinóban mondott értékes 
szavakat dr. Szvoboda Béla. Itt a 
gróf Teleki Pál által alapított Nemzet- 
politikai Szolgálat jelentőségét és mű
ködését vázolta élvezetes előadásban.

Az előadót dr. Olajos József főszol
gabíró. a kaszinó elnöke üdvözölte, 
bevezetőt Udvardi Lakos János ke
reskedelmi iskolai igazgató mondott 
Szavai során a végvári lelkiség ki 
fejlesztéséről beszélt, ami Mínuszom 
balban, mint az ország eggik légim 
lárszélibb városában különösen fontos
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Initik lopiaszlobodjiiya i Bisztríci
V  Bisztríci szó tüdi áprilisa 12-ga 

obdrzsali szvélek prve lejtnice, ka 
szmo pá nnzáj vougri grátali po 22 
lejtaj. Na tou veszélje szó zse vgojd- 
no ob peti z múzsára mi sztrejlali. 
zvonenyé i muzsika vrli tüzoltov jc 
pa po vészi büdíln lüdsztvo k toj ra- 
doszti. Vnozsina národa je prišlo vku- 
per k szvétoj mesi, stera jc ob 11-toj 
vöri bila i szó jo Hermán Nándor 
plébános szlűzsili. Predgo je i>a G>u- 
rán kaplan drzsao od méra, liibéz- 
noszti i vküprazmenya.

Po mesi je ouszvetnoszt bila, stero 
jc vrejlo vucsitelsztvo z solszkov dc- 
cov pokázalo notri. Le|x>u donécse 
vogrszke peszmi i versi szó v nister- 
noj ouki radoszti szkuzo napravile. 
Na konci szó g. Hermán Nándor plé
bános v szrcé szégnjoucsem gucsi 
vözdignoli naso zahválnoszt do V o
grszke domovine, stera je nász vogr
szke vende pá k szvojim prsznm 
sztfsznola, gdc je zagvüsoni mér i 
vszáksemi miroven zsitek. Precstelo 
je bilou tüdi piszmo Strausz Flórián 
kanonika, ki pozdrávla szvoje vrejle. 
poštene i bogáboiécse vernike kak 
vogrszke pörgare. Lejpo ouszvetnoszt 
je szpejvanye .Isten áld meg n ma
gyart" zaklücsilo.

V krátkom csaszi sze tüdi v Bisztríci 
posztávi Vogrszkoga Zsitko Pórt, MÉP.

Használt irágápehnt
— Hartner képviselő Budapesten. 

Hartner Nándor, a muraszombati já
rás országgyűlési képviselője a hét 
végét hivatalos ügyek intézésével 
Pesten tölti. A képviselő a jövő hét 
elején lesz Muraszombatban, a hét 
közepétől ismét a parlament ülésein 
lesz.

— Hivatulvizsgalat. Dr. Told* 
Gyula, a szombathelyi ügyészség el
nöke a muraszombati járásbíróság 
mellett működő ügyészi megbízottnál 
hivatalvizsgálatot tartott a múlt hét 
péntekjén és szombatján.

Megtörténték az előkészületek 
a Légoltalmi Liga megalakítására 
M uraszombatban. A Légoltalmi Liga 
megalakítására megtörténtek az elő
készületek Muraszombatban is. Az 
alakúié) közgyűlést május tokáméin 
meg fogják tartani.

i e k

HollSnder
Szombathely, Kossuth Lajos u. 14.
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„Alsólendvai csárdás*’
Kedves üdvözlő lap érkezett a Mu

raszombat és Vidéke szerkesztőségé
be Alsólendva felszabadulási emlék- 
ünnepélyéről. Egyik oldalon dr. Or- 
szágh Pál országgyűlési képviselő, dr. 
Apáthy József főszolgabíró. Skalics 
Sándor lelkész, Dervarits Elemér vá- 
rosbiró. Murgács Kálmán nótaszerző, 
dr Gál István, dr. Kohárszky és má
sok (néhány aláírást nem tudtunk el
olvasni) aláírásait olvassuk,az üdvözlő 
lap másik oldalán hangjegysorokat 
látunk. „Alsólendvai csárdás" a nóta 
cime. szövegét Skalics Sándor, zené
jét Murgács Kálmán szerezte és a 
felszabadulás évfordulójának emléké
re adták ki.

A csárdás zenéjét sajnos nem tud
juk közölni, szövege a következő:

M u ra  m e n té n  b o ld o g  a  n é p  ú jra .
M e r i a  s z e llő  ő s i  z á s z l ó n k  fú jja , 
A l s ó l r n d r u  h ir e s -r é g i. b u s z k e  v á r á n ,  
lA ’V en te  áll k e m é n y e n  a  vártéin .

Iiu  m a g y a i o k  m in d  m e llette  á llu n k .
S zétI h a z á n k  é le tü n k , h a lá lu n k
J öh et v ih a r . s z á z s z o r  b o r u lh a t  a z  é g  is.
A ls o h m d r a  m a g y a r  m a r a d  m é g i s '

Sikertelen angol partraszállási kísérlet a francia partokon

Vizsgák a muraszombati all. 
népiskola felső tagozatú osztályai
ban. A népiskola felső tagozatának 
(V Vili. osztók) a szorgalmi ideje 
ti hónap, oktober Í rtől áj>r. 15-ig. 
Azonban az idei iskolaévben a nép
számlálás. egyéb összeírások és a 
szigorú lél miatt a tanítási idő meg
rövidült. Ezért a helybeni Közoktatás
ügyi Kirendeltség Vezetője elrendelte, 
hogy csak május .Lát ko\ctö héten 
lehet a tanévznró vizsgákat és ünne
pélyeket a Kirendeltség területen meg
tartani. A helybeli állami népiskola 
V VIII. osztályainak a vizsgarendje 
tehát a kővetkező Május Len 9 
órakor ev. vallásiam vizsga, május 
5-én 8 órakor r. k vallásiam vizsga, 
május 5-én 9 órakor az Va ) és Vb.) 
osztályok vizsgája május fi-an N ura
kor a VI és utána n VII Vili. osztá
lyok vizsgája Május 10-én 9 orakor 
„Te Deum mindkét vallása tamilok
nak templomaikban Utána az isko
lában évzáró ünnepek lesz. Lgs a 
vizsgák, mint a zárótinnepék rmlvu- 
nos A szülőket ezúton is meghívja az 
iskola igazgatósága

M urubeszterce. A M l.!’ mci;- 
szcrvezesel a község komolv és te
kintélyes polgárai megindítottak Ko

d om  je tan vefkoga prestimanya 
szégno. V drüzsbi miniszter 
predszednika Kállav Miklósa 
Bánffy Dániel kmetijszkogn m 
i Varga Jozsela miniszlra za 
Irio szó hodili v nas lejj)i Érd 
toj priliki szó tüdi poglednoli

Május 4-én megváltozik 
a vasúti menetrend

A tavaszi menetrendváltozássá? 
kapcsolatban a Muraszombat Kör
mend—-Szombathely közötti vonalon 
is változások lesznek Az uj menet
rendről még nem kaptunk híradást, 
étesülésünk szerint azonban teljesen 
megváltozik n menetrend Aki lehat 
hétfőtől kezdve utazik, okosan teszi, 
ha az uj menetrendről a vasútállo
másokon érdeklődik

Roulognetól délre április 22-én. a 
kora reggeli órákban egv erősebb britt 
rohamcsapal partraszallast kísérelt 
meg <i Iránná partokon. A vállalko
zás a nemet partvédelmi éberségén 
meghiúsult. Az egyik kísérőd személy
zetének nyomban megindított elh.into 
tu/.e visszavonulásra kény szer ilette az 
; .i 'goliTat Az ellenség mesterséges 
kod védelmében, veszteségek arán 
a tenger tele visszavonult és tervét 
nem tudta végrehajtani A tengerpar
tul angol fegyverek és felszerelési tár
gyak borítottak

Parisban revolveies merényletet 
követtek el a bolsev izmus ellen küzdő 
francia önkéntes légió egyik altisztje 
és nemet katonák ellen. A nép a me
rem löket a nemet hatóságoknak ki
szolgáltatta. A németek erre az. osz- 
sze.s megtorló tilalmakat felfüggesz
tettek s a beígért kivégzéseket nem 
hajtották végre.

Franciaországban Petain tábornok.
a Iránéin államfő, rádióbeszédet inté
zett a francia néphez, melyben a 
francia politikában beállott fordulat 
szukégossegét ismertette. Laval mi
niszterelnöki megbízatása a francia- 
nemet együttműködést szolgálja. La
va! francia miniszterelnök, ugyancsak 
rádióbeszédben jelentette be. hogy 
nyíltan és őszintén közre akar mű
ködni az űj Európa megteremtésében 
A fordulat hatása alatt az amerikai 
sajtó a francia flotta azonnali elkob
zását vagy megsemmisítését követeli.

Franciaország ellen angol repülők 
támadást vezettek. A német repülők 
1. angol gépet lelőttek.

A Normandia nevű volt francia 
gőzösön, amelyik a nevvyorki kikötő
ben néhány hét előtt kigyulladt, most 
újabb tűz. ütött ki. A kikötői tűzoltá
siig négyórás megfeszített munkával 
oltotta el a tüzel.

G u m m i h a r i s n y a k Gyógyhaskotok — Fűzök Sérvkötők

S z a k ü z i c t c  !

■Mr HÖFLfc kesztyűi és fűzős Stíl
SZOMBATHELY • Király u. 19.

Ili nemrhil rs vendül is hes/élnok!
Il'lllllliriltlllllllllllllllllllllllllllllilllllllltllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljllllilllllllllllllJlllJllllllilllllllllllllllllllllt tr

írsz
Suin- Elfoglaltak a japánok fl 1burmai
i do- , Távol-Keleten a I:mrmai ja l>án v időket eU>\[ti haderő. I ungu elfi iglal, isa után. nz Tokio éskim egyesült kinni-angi .1 esaj iátokat n/. támadást'/.ha irravndi arevi maion ti >\, ihh üldözi \z bejutott ;usz- angol es szövetségies esa|iátok lirk - lókról sz;. pri j /.ele itt válságosai ioidi llt. mert uInn- |.ek \>u\ o 11 pótlási ul\onalaikli .1 <4/. i r \a. . sok nr- \. >lt A mi1 U- 
ins i.

he/.en tarthatják magukat A Fii lop- a japán i
szigetek megszállás a is 1l<>\,ibh fői \ hi /.ettsrggel
todik. A jaj>,-inok a bum iái petrol.' úm- honiIxi'k .

I liütanmnetmNyers yadböröhet
(lKvsm.it, görény t, iti. ■ k i i , bor/t, mezei uyiil.it. Iin/i nyíltat, 
iok.it. vulr.it, nvistii stb ) és m in d e n fé le  á l la t i  sző rt
a legmagasabb napi árban veszek.

Szász István - Muraszombat
Lendva utca 9.

főrewrnmm -ux »*«»wu

..iiiiiiiiiniiiim
inuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1942. május 1. Muraszombat és Vidéke 5. olda

A muraszombati állami kereskedelmi középiskola jelentősége

a Muravidék gazdasági életében
Udvardi Lakos János áll. keresk. középisk. mb. igazgatóIrta:

A legnyugatibb magyar végvár. Mu
raszombat a felszabadulás után igen 
jelentős szakoktatási intézménnyel lett 
gazdagabb. Az állam a muraszombati 
kereskedők áldozatkészségéből és je 
lentős anyagi m egterhelésével 1939- 
ben alapított kétévfolyamu magán ke
reskedelmi iskolát négyévfolyamu ál
lami kereskedelmi középiskolává fej
lesztette. Ezt az iskolatípust az 1938. 
év i XIII. t. c. létesítette Magyarorszá
gon a korábban Kereskedelmi Aka
démiáknak, majd több évtizeden át 
felső kereskedelmi iskolának nevezett 
középfokú szakiskolák átszervezésé
vel. A megszállás két évtizede alatt a 
vendvidék igen gyakorlati érzékű né
pe Muraszombattól távol fekvő Mar- 
burgi és Laibachi iskolákban volt 
kénytelen kereskedelmi irányú, érett
ségi vizsgálattal záródó tanulmányokat 
foly tatni. A viszonyokra jellemző, hogy

e vidék lakosságának az ottani 
iskolákban való megjelenését 
az iskolák nem vették szívesen

és e vidék szorgalmas vendjei az ot
tan; iskolákban nem boldogultak. 
Szinte naponként hallunk panaszo
kul arról, hogy a szlovén iskolákban 
a rendeket elbuktatták és igen nehe
zen engedték az érettségiig eljutni.

A felszabadulás után a kormány
zatnak komoly gondot okozott az isko
la megszervezése.

Sehol Magyarországon ilyen 
kis helyen ilyen mugusfoku 
szakoktatási intézményt nem 
találunk.

intea múlt alapján az iskola bené- I 
ütése is problematikusnak látszott, j 
sszabb ideig folytak tárgyalások az 

iskolaépülettel kapcsolatban, amikor 
a Kereskedők Társulata belátva azt 
íí nagy jelentőséget, amit ez az iskola 
a vendvidék kereskedelmi pályára 
rendkívül alkalmas ifjúsága és a vidék 
gazdasági jövője szempontjából jelent.

teljesen ingyen ajánlotta fel a 
gyönyörű kétemeletes iskola
palotát az államnak,

azzal a kikötéssel, hogy abban egy 
négyévfolyamu kereskedelmi közép
iskolát létesítenek.

cióiban látjuk és igy az áldozatos és 
lemondást kívánó tanári pályát ilyen 
kis helyen nehezebben válaílják.

A fennálló nehézségek ellenére az 
iskola alapos pedagógiai felkészült
séggel és a legmodernebb segédesz
közökkel folytatja hivatását. Tanárai 
legmagasabbfoku gyakorlati szakkép
zettségüknél fogva a vidék gazdasági 
életének komoly nyereséget jelente
nek. Az iskolának jelenleg három év-

A megnövekedett tanulólétszám szá
mára az iskolaépület kicsinynek bizo
nyult. Közoktatásügyi kormányzatunk 
bölcs intézkedése az iskolaépületnek 
kibővítésével és a szükséges tanter
mek felépítésével fogja az iskolát nz 
ország legmodernebb tanintézetévé 
kialakítani.

folyama van, amelyre a jövő évben 
már a negyedik évfolyam is felépül 
és igy a következő tanév végén már 
kibocsátja a gyakorlati életbe az első 
gyakorlatilag és elméletileg alaposan 
képzett

Tőkeáram lás  
M uraszom bat felé

helmerülhet ezek után a kérdés, 
hogy mit jelent ez az iskola a vend
vidék gazdasági élete szempontjából? 
Elsősorban a gyakorlati alapon való 
legmagasabbfoku kereskedő utánkép- 
zcst biztosítja. Lehetővé teszi a köz- 
igazgatás sztímára is gazdaságilag 
szakképzett utánpótlás biztosítását.

nyelveket tudó, könyvelésben 
és gyorsírásban alaposan jár
tas legelső generációt.

Az ország érdeklődése máris megnyi- A * Í!̂ o la  n«KY tanulólétszáma
latkozott az iskolát végző tanulóiíju- állandó tőkeáramlást jelent
ság iránt. Nagyvállalatok érdeklődnek Muraszombat fele,
az iskolából kikerülő ifjúság iránt. Az ami a község gazdasági fellenditésé- 
iskola értékelésénél gyakorlati szak- hez nagyban hozzá fog járulni. Az 
emberek előtt kétségkívül nagy sze- iskola gyakorlatias mozékonyságával 
repet játszik az a körülmény is. hogy a gazdasági irányú szellemiség köz- 
a vendvidéken köztudomású a nyel- pontjaként állandó kiindulópontja

El

\\r

S zűkn ek  b izon yu l 
a z  iskola

Kividdel a november hónapban 
megtartott beírások után kitűnt, hogy

az iskola létesítése roppant
jelentőségű volt.

Nemcsakhogy a benépesítés sikerült, 
di az iskola rövidesen szűknek bizo
nyult a vendvidék gyakorlati pályára 
lépő ifjúsága számára. így történt meg, 
hog\ az iskola a szombathelyi igen 
nag\ létszámú és jelentős múlttal biró 
iskolai után 106 beirt tanulótétszámá- 
val a tankerület egyik legnépesebb 
iskolája lett és az első osztályban 
mar kb. 15 tanuló felvételi kérelmét 
kellett visszautasítania helyhiány miatt. 
Az állam nz iskola fenntartása és szer
vezésével kapcsolatban a lehető leg
nagyobb áldozatot hozta és hozza

Az iskola tantestületének kiegé
szítése a kereskedelmi iskolai taná
rokban mutatkozó országos tanárhiány 
miatt igen nehéz volt. A kereskedel
mi iskolai tanárok hosszú tanulmányi 
'deje a két egyetemen (műegyetem 
és bölcsészettudomány kar) való ki
képzés a pótlást nehézzé tette. Minde
zekhez járult az a körülmény, hogy 
® gyakorlati kiképzéssel rendelkező 
kereskedelmi iskolai tanárok túlnyomó 
részét a gyakorlati élet vezető pozi-

vek tanulása iránt megnyilvánuló ér
deklődés és u vendség pompás nyelv- 
készséggel és érzékkel rendelkezik.

Az 1942/43. iskolai évre már igen 
sokan kérték előjegyzésüket. A felvé
tel azonban csak a jelentkezők gon
dos kiválogatása alapján történhetik 
meg. Az iskolába a közép- és közép
fokú iskolák (gimnázium és polgári 
iskola) IV. osztályát sikerrel elvégzett 
és 18. életévüket még be nem töltött * gördítenek 
tanulók vehetők fel. Elsősorban tér- Hárittasanak 
mészetesen e vidék gyakorlati pályá
ra készülő ifjúsága számíthat felvétel
re. de a Muraszombatban fennálló j 
Szalézi Internátus és Evangélikus Diák- ! 
otthon, valamint a szervezés alatt álló 
Leányinternátus az iskola hatókörze
tét igen nagymértékben növeli meg.
Sokan vannak, akik az iskolában folyó 
vend nyelvnek önálló nyelvként velő 
bevezetése végett keresték fel az is
kolát. Ez a körülmény az iskola tanu
lóifjúságának boldogulása szempont
jából igen nagyjelentőségű, mert le
hetővé teszi, hogy

az iskola tanulói kisebb után- 
képzéssel a szlovák, ruthén, 
horvát és szerb nyelvet is meg
tanulhassák

lesz a gazdasági felemelkedésnek és 
a magasabb irányításnak. Muraszom
bat gazdasági köreinek, népének le
hetővé teszi gyermekeinek helyben 
való taníttatását és ezzel jelentős 
költségmegtakarítást. Ezek a körül
mények parancsolólag és a közérdek 
szempontjából is megkívánják, hogy 
mindazok a nehézségek, melyet egye
sek az iskola továbbfejlődése elé 

leghatározottabban el

és igy nyelvtudásukkal 
kát és előbbrejutásukat 
ben szolgálják.

boldogulásu-
nagvmérték-

Az. iskola szamára az épület 
biztosításával nyugodt és ál
landó otthont kell biztosítani,

a telek átengedésével pedig meg kell 
adni a lehetőséget arra. hogy Mura
szombat egyik legszebb középülete 
egészséges fejlődéssel alakulhasson 
ki és a vendvidék gazdasági irányú 
szellemi központja elfoglalhassa helyét 
az öt megillető országos rangsorban. 
Önmaya ellen van az a muraszom
bati. aki az áldozathozataltól és le
mondástól fél és ezzel a közérdeket 
veszélyezteti. A község gazdasági 
körei eddig örvendetes tisztánlátással 
átlátták az iskola fontosságát és a 
kezdett nehézségein ez a jóakarat se
gítette át az újjászervezett intézményt 
és alapozta meg a jövő fejlődését. A 
kezdet tehát örvendetesen sikerült, a 
jövő mostmár a józan tisztánlátás és 
az ítélőképességtől függ.

és gránátvetőt, sok kézifegyvert 
élelmiszerraktárt, egy jól felszerelt 
bori korházat és több vágón lösz 
zsákmányoltak. Veszteségeink csel 
lyek voltak. Légvédelmünk márc 
eleje óta 10  ellenséges repülőgé 
lőtt le. Honvéd légierők nem kei 
tek alkalmazásba.

A keleti arcvonal eseményei
A keleti arcvonalon, a Donec vi

dékén német-román csapatok ered
ményes rohamcsapatvállalkozásaik 
során elfoglaltak néhány erősen ki
épített és elaknásított ellenséges tá
maszpontot és igen sok foglyot ejtettek. 
A kaukázusi tengerparton német har
ci repülőgépek jó eredménnyel bom
báztak kikötői és ellátási berendezé
seket. Egy' nagy szovjet tartályhajót 
bombatalálatok megrongáltak. Á légi 
haderő nagyobb kötelékei nagy si
kerrel avatkoztak be a földön folyó 
harcokba és elpusztították a szovjet 
mögöttes összeköttetéseit. Karéliában 
a swiri arcvonalon a német és finn 
csapatok több napon át tartó elhárí
tó harcokban súlyos veszteségeket 
okoztak az ellenségnek.

Ukrajnában a magyar seregek az 
ellenség összes támadásait minden 
esetben visszaverték, és sikeres el

lentámadásokat hajtottak végre. Az 
arcvonal mögötti terület megtisztítá
sában résztvevő csapataink óriási te
rületet kutattak át. Rengeteg orvlö
vészt és kóbor szovjet katonát tettek 
harcképtelenné. Az ellenséggel és az 
orvlövészekkel folytatott harcok során 
számos géppuskát, golyószórót, akna-

Legjobb saját gyártmányú

rumot, libört,
kisüstőn főtt p á l i n k á t

V
GSUOEL KAROLY-.«

SZOMBATHELY
Faludi Ferenc utca 30.

Felszabadulási ünnepé 
Murabeutercén

Murabeszterce megelégedett és fc 
dog népe április 1 2 .-én felszabadul 
ünnepélyt rendezett, amelyen a ki 
ség apraja-nagyja részt vett.

Hajnal 5 órakor mozsár lövés 
és harangzúgás jelezték a nagy i 
pót. A falu összes uccáit a derék 
zoltók megjárták kíséretükben a 
zes banda, mely ébresztőt muzsiki 

Ünnepélyes istentisztelet
Az ünnepélyes Istentisztelet 11 ó 

kor kezdődött. A nép már óráki 
előbb gyülekezet, óriási néptöm 
hullámzott az utón a kápolna ek 
A derűs nap ott játszott a vidám, 
cokon. Belevegyültem a nép kö; 
elbeszélgettem velük. Régi idők 
beszélgetünk, a háborúról, a m« 
szállásról, a sok zaklatásról, a S 
bériának elnevezett Vendvidékről, 
megbilincseltekről s vígan csevegtü 
a visszatérésről. Hiába! — a dér 
murabeszterceiek sohasem érezt 
magukat megelégedettnek a volt j 
goszláv tákolmányban.

A kis kápolna harangja megkc 
dúlt. Pillanatok alatt letűnnek a 
jekről a kalapok. A felállított em 
vényről Gyurán. hitoktató mondja 
szentbeszédet. Beszélt a békéről, 
szeretetről és a megértésről. Jól es 
hallani a meggyőződéses buzdító 
Az ünnepélyes istentisztelet Hermá; 
Nándor plébános celebrálta.

Ünnepély
A szentmise után szerepel az 

kola A tanitókar teljes számban < 
van. A kis aranyos vend gyerek) 
magyarul szavalnak, első osztály 
gyerekek : „Szép vagy gyönyörű M 
gyarország", „Magyarok vagyunk 
„Eke és kard", stb. Minden szaval 
után dejüs a nép. megelégedett* 
nevet. Énekelnek a jóérzésü vei 
gyerekek. Mindent komolyan, foly 
konyán és simán csinálnak, megláti 
hogy derék és értékes tagjai akarni 
lenni a Szent István országának, k 
molyán készülnek a nagy és a szel 
jövő feladataira. Kézelfogható biz 
nyitékot látunk: a tanítóság, me 
izzó hazaszeretetü, komoly műnk 
végez. Rövid idő alatt szép eredmén 
nyel lepték meg a szülőket. Szeret« 
tel beszélgetnek egymásközött tan 
ványaikról s ez bizonyítja odaadó i 
lendületes munkájuk eredményét.

-*■ A műsor utolsó száma nem id 
Nándor plébános beszédje volt. Te 
talmas és meggyőző beszédjében V 
emelte, hogy a magyar haza a ver 
testvéreket szeretettel ölelte keblér 
újra megteremtette a békét, a mei 
értést, eltüntette az egyenlőtlenség 
és mindenkinek a nyugodt megélh 
tést biztosítja. Beszéde során fele 
vassa Strauss Flórián volt alsólendv 
kanonok levélbeli üzenetét. Még mo 
is hálás emlékezetünkben élő leli 
pásztorunk szeretettel emlékezett mc 
a derék és becsületes híveiről és ké 
hiveit. hogy régi szokásukhoz mélti 
an. most is derék és becsületes hói 
polgárok legyenek.

A  gyönyörűen sikerült ünnepély 
Himnusz eléneklésével véget irt.

A sikeresen rendezett ünnepélyé 
Damján János főjegyzőnek is küii 
nős elismeréssel tartozunk, aki féri 
assan elvégzett önzetlen munkájává 
szép eredményt ért el.

JlflOO fiMflk
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Re siessük el a kukorica Is a köles vetését

Megállapították a baromfi legmagasabb árait
Az igy kiszámított áraknál 7 % -kai

magasabb összeg számítható fel tyúk
nak és csirkének belezve történő ela-

Április 15—20. táján már az ország 
egész területén, tehát a hegyvidéke
ken is vetik a tengerit. Ennek a kö
rülménynek a magyarázata, hogy ren
des időjárás esetén ilyenkor már a 
tpUj 9 — 10  fokra fel van melegedve, 
amely talajhőfok a legkedvezőbb a 
tengeri csírázására. Mivel az idén szü
lőben vagyunk különösen megfelelő 
csirázóképességű és jó csírázóerejü 
tengerivetőmagnak, nemcsak gazda-, 
de országos érdek is. hogy a tengeri 
csírázóképességének figyelembevéte-

BÚTORT o l c s ó n  vásárolhat

F li i lc H in in  H a l k ó
bútoráruháza

Szombathely, Szélt Kálmán u. 25
(villámon megállónál) 

Dús választék, kcdvezó lizetési teltételek!

lével holdankint felhasználandó ten
gerivetőmagot csak akkor kezdjük 
vetni, amikor a talaj már kellően fel
melegedett. mert a kellően nem me
leg edett földbe elvetett tengerivetőmag 
csirázatlanul megpoklosodik. illetve 
megromlik vagy ha egy része ki is

fog csírázni, akkor a csírája olyan 
gyenge és erőtlen lesz. hogy az ilyen 
tengeri mindig betegesen fog fejlődni 
és ezért rendes termést nem adhat. 
Amilyen hideg ma még az időjárás 
és a talaj, emberi számítás szerint 
valószínűen csak május legeleje lesz a 
tengerivetés kezdetének a legjobb ideje.

Senki ne siesse el a köles vetési 
idejét sem. A köles ugyanis még a 
tengerinél is sokkal melegebb talajt 
kíván a gyors csírázáshoz és éppen 
ezért, ha a kölest idő előtt vetjük, 
akkor tapasztalás szerint rajta erőt 
vesz a gyom és így' kisebb-nagyobb 
mértékben tönkremehet egész köles- 
vetésünk. Éppen ezért a kölesvetésre 
az idén általában csak május hó 
10— 15-e körül gondolhatunk, amikor 
a köles földjét teljesen gyommentesre 
kell megmunkálni és u kölest vetés 
előtt 1 százalékos rézgálicoldaltal vagy 
más gyári készít ményű szerrel üszög 

I ellen feltétlenül csávázni kell.
Amíg az idő olyan hideg, szeles, 

mint jelenleg, az őszi vetést foga- 
solni nem szabad, mert a boronálás 
ilyen időjárás mellett súlyos kiírókat 
okozhat a vetésekben. Az őszi veté
sek és éppen így a tavaszi vetések 
boronálására is csak borongás, egész 
enyhe idő választható, amikor a bo
rona valóban jót tesz a vetéseknek.

A közellátásügyi miniszter az élő
baromfinak helyben eladó gazdaság 
felszámítható legmagasabb termelői 
árát az ország egész területén kg-kint 
a következőkben állapította m eg :

csirke 2.50 P, kacsa. 2.-10 P. liba 
2.70 P. tyuk 2.— P. pulyka 2.— P. 
gyöngyös 2 .- -  P.

Az élő és vágott baromiinak fo
gyasztók részére történő eladásnál a 
termelők vidéken fenti árakhoz min
den baromfiféléknél 10 fillér felarat 
számíthatnak.

A vágott, kopasztott baromfinak bél
lel együtt történő eladásánál vidéken 
termelők fogyasztókkal szemben l̂i
bánál 50. kár sánál 10, pulykánál 50. 
csirkénél 80. tyúknál 50, gyöngyösnél 
50 fillér ártöbbletet számíthatnak a 
megállapított élőbaromfi árukhoz.

dása esetén. A rendelet megállapítja 
még a liba- és kacsabontásból szár
mazó termékek legmagasabb árát. 
igy pl. máj háj nélkül 45 dkg-on fe
lül vidéken 9,— P, máj háj nélkül 
30—45 dkg-os vidéken 7.—P, máj háj 
nélkül 30 dkg-on alul silány minősé
gű 6.— P. stb.

Közintézmények, betegellátó és jó- 
! tékonysági intézmények, szanatóriu

mok, iskolák, internátusok, vendéglá-
i tó üzemek és egyéb nagyfogyasztók 

részére történő eladás esetén vágott 
és kopasztott baromfinak béllel és bél 
nélkül történő eladásánál megállapí
tott árakból, valamint a liba és ka
csabontásból származó termékek árá
ból 3 engedményt kell adni.
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Pálcsics Ferenc n agykanizsai
fo n altrstósyár

Anyaggyüjtő: Muraszombat, Rákóczi ut.
\ nllllllli

Nagykanizsa
S i m o n  Emllné

9 cs vetfárijk Icstrse! <s kik'
, nöiruhak í<\sU*set 
•sét. G yá r: NaKVkan 
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tisztítását 
. Magyar i

• •••••••••••a
valamint tona]
.80. Tel. 3-44 
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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
C s é p lő  é s  g fö zg fe p  f e l s z e r e l é s
Golyós csapágyak / Sport cikkek / Gyermekkocsik

Hoffher Sciirontz mezőgazdasági gépek 
tiván Ernő, Muraszombat Telet. 30

Megállapítottat) a zöldségféléit legmagasabb árait
A közellátásügyi miniszter a zöld

ségfélék helyi legmagasabb fogyasztói 
árait az ország egész területén 
Budapest és környékének kivételével 
— a következőkben állapította meg : 

Budapesttől: 50 km-en belül fekvő 
helyeken sárgarépa 36. petrezselyem 
55, kevert zöldség 46. fejeskáposzja 
45. kelkáposzta 67, vöröskáposzta 50 
fillér/kg.

50— 100 km-en belül fekvő helye
ken sárgarépa 35, petrezselyem 54.

kevert-zöldség 45. fejeskáposzta 11. 
kelkáposzta Hő. vöröskáposztn 19 
fillér/kg.

150—300 km-en belül fekvő helye
ken: sárgarépa 34. petrezselyem 53. 
kevert-zöldség 11. fejeskáposzta 13. 
kelkáposzta 64. vörösk - 17 fillér, kg.

300—500 km-en belül fekvő helve
ken. tehát Muravidéken is sárgarépa 
33. petrezselyem 52. kevert-zöldség 
43, fejeskáposzta 12. kelkáposzta ti 1. 
vöröskáposzta 11 fillér kg
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Burgonyatermelői! figyelmébe
Az utóbbi időben igen sok burgo

nyatermelő gazda nem viszi be ela
dásra szánt burgonyáját a közeli nyílt 
piacokra, mert az a tévhit van elter
jedve. hogy az ilyen burgonyát a ha
tóság elkobozza.

Énnek az alaptalan tévhitnek meg
szüntetése érdekében a m. kir. Kö
zellátási Hivatal ismetelten felhívja a 
figyelmet arra. hogv a burgonyater
melői-. eladó burgonyájukat a közeli 
piacokra — Budapest közigazgatási 
területe kivételével szekéren bevi- 
hetik es ott közvetlenül a fogyasztók
nak eladhatják. Az ilyen eladásokhoz 
semmitele szállítási engedély nem 
szükséges. I ermeszetesen ez az ela
dási lehetőség a hatóságilag igénv be
vett. illetv e zárolt horgom akészletekre 
nem vonatkozik.

A termelők ilv módón piacra vitt 
burgonyájukat a LiJ.liOO 1911. sz 
árkormánv biztosi rendelet i sj-ahan 
előirt ártobbletek íelszámit/tsaval ad
hatják el. I.z azt jelenti, hogy az. egv 
métermázsán aluli tételeknél 2. 
pengő, az 1 :i <|-tg terjedő teteleknel 
pedig 1. pengő ártöbblet számítha
tó fel mázsánkint. Az > mázsát 
meghaladó burgonv amennv iségnek 
egv tételben történt eladása esetép. 
ártöbblet nem számítható fel.

Kedvezményes áru 
hussertéskoca akció

A m. kir. l oldmivelésugyi Minisz
térium a varmegyei gazdasági íelü- 
gyelőségek kozbenjöltév el kedvezmé-

Az idei paradicsom ára
A konzervgyárak a termelő gaz

dákkal 8000 vagon paradicsom átvé
telére kötöttek szerződést. Éz a ta
vak i szerződésben megállapított 
mennyiséggel szemben ezervagonos 
növekedést tüntet fel. mert tavaly 
hétezer vagonra kötöttek szerződést. 
A paradicsom átvételi ára a gyártás 
kezdetétől számított első három héten 
át 10.5 pengő mázsánkint. későbbi 
időre pedig 10 pengő.

PORCEI.I \\ 
t Viki 
KERÁMIA 
II.I.A I S/I.KI K 
MI I.OH K
mm
tmn

választék 
ácson

PORCELÁN 
GI.A/SOVINA 
KERAMIKA 
DISÉCSE VODE 
BROSI
v velkom pre- 

beranyi i fái

Z r i m  J ó z s e f
M URASZOM BAT
HOKTtn MIKI.OS l'T 6.

S P O R T
Megnyílt a Mura SE. teniszpályája

A Mura SÉ szép fekvésű tenisz 
pályáját rendbe hozta és e szép sport 
barátai a játszást megkezdhetik. \ 
szakosztály vezetősége megtett min
den lépést, hogy a mai időkben oly 
nagv labdahiány kérdését kellő mó
dón megoldja.

Jelentkezéseket és órabeosztásokat 
a szakosztály vezetőjénél Nemecz 
Lajos kereskedőnél lehet eszközölni.

nyes áru nussertéskooa akciót enge-
délyezett Sopron •s \ ,1sntegye terü-
leiére Az aki in s iran .' 0 -ős állami
hozzájáru assi I kioszt •:a kerülnek
lorzskom •( 1} trm esz« t >ol szál mazó
hússertést tu . :g\ 1. vasú Idol 50
kg aul k, '.n\ t :’>}> . KV1 kg-nal ne-
hezebb k KuL m a lesznek kiad\a.
Az akciói kin « s, . < 5(i kát. holdnál
kisebb te: uleL n ií i/dálk odó hivatásos
kisgazdák u -s.c.' ülheti ok . egy-egy
kisgazda ’snk r kooíd kaphat az
akcióból. Aki ked \ ezm<'nyes áru ko-
eát kap. . z ir is bt•h PA, atkozatot ko-
teles ud . ho ny koe. t legalább két
évig tény sztésre fogja használni Az.
akcióban való rt\szvéte re az illetékes
vármegN e m kir gazd isagi íclüg\e-
lőségnel 1•hét jel mtkezni A jelent-
közős aikalmaval 150 DPiuío rlolec
fizetendő he a ielügyelöség pénztárába.

DLFR vezérképviselet

m á r k á s

9 hónapi 
jótáll ássa i

N
Kerékpárok

EMECZ J.
vas és gépkereskedő

M U R A S Z O M B A T
TEL. 8,8

Nyomatott Vendvidék! könyvnyomdában. Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke. Flartner Nándor
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hioraszombatés 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 fillér.

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

Szerkeszti:
ifj. S Z Á S Z  E R N Ő

MEOJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Muraszombat, 
Horthy Miklós ut 18 szám /  Telefónszám 71. 
Kéziratokat nem őrzőnk meg és nem adunk vissza.

XXXVI. évfolyam. /  19. szám. ÁRA 12 fillér. Május 8. — Péntek.

Erkölcsös kereskedelmet!
A kereskedelem  kereszténnyé té

tele ügyében több képviselőházi fel
szólalásra érdekes választ adott Kál
lá y Miklós miniszterelnök. Az egyik 
felszólalásban bizonyos visszaéléseket 
tettek szóvá, amelyeknek lényege az. 
hogy' egyes újonnan megalakult ke
resztény eégek a régi zsidó tulajdo
nost. vagy a zsidó tőkéstársat alkal
mazottként veszik fel. Több más visz- 
szasság is szobakeriiit e kérdéssel 
kapcsolatban.

A miniszterelnök megszívlelendő 
igazságokat mondott erről a kérdés
ről. Hangoztatta, hogy nem elég a 
zsidó üzleteket keresztényekkel helyet
tesíteni. hanem erkölcsösebb üzletek
kel kell helyettesíteni. Ez pedig nem
csak állami feladat, hanem társa
dalmi is.

A miniszterelnök rövid felszólalása 
élesen világítja meg azt a gyakran 
figyelmen kivü! hagyott igazságot, hogy 
a gazdasági élet kereszténnyé tételét 
csakis erkölcsi alapon lehet végre
hajtani. A zsidóság gazdasági maga
tartása szemben áll a keresztény er
kölccsel : ezért van antiszermitizmus 
és ezért volt szükség zsidótörvényre. 
Nem érünk azonban célt akkor, ha 
az uj keresztény egzisztenciák között

tisztelet a becsületes többségnek — 
olyanok akadnak, akik üzleti erkölcs 
tekintetében alig különböznek a zsi
dóktól. Valahányszor egy-egy keresz
tény üzletember kerül árdrágítás, v ágy- 
más jellegzetesen zsidó bűncselek
mény miatt a bíróság elé, a társada
lom joggal mondhatja, hogy ebben 
az esetben hiábavaló volt a zsidótör
vény és célt tévesztett az átállítás. A 
társadalom kötelessége ügyelni arra. 
hogy a kereszténnyé-tétel ne csupán 
alacsony erkölcsi színvonalon álló 
egyenek közötti helycsere legyen. A 
k'ccszténv magyar kereskedelem meg
alapozása nem tréfadolog és az át
all,tus nem lehet rablási alkalom ! 
Azért vetjük ki a zsidókat pozícióik
ból hogy tisztább legyen az üzleti 
erkölcs Akkor szolgáljuk tehát igazán 
az üzleti életnek a zsidó moráltól va
ló megtisztítását, ha teljes erővel Iá- 
moguljuk a keresztény kereskedőt, de 
szigorú erkölcsi mértékkel mérjük te
vékenységét ! *

A hadikölcsön felértékeléséről
szóló törvényjavaslatot a képviselőház 
megszavazta. Reményi-Schneller La
jos pénzügyminiszter a vita során ér
dekes bejelentést tett. Az erdélyi hadi- 
kölcsonjegyzőkkel kapcsolatban még 
módosítják a javaslatot, úgyhogy az 
erdélyi ősjegyzők igazolását megköny- 
nyitik Lehetséges, hogy indokolt eset
en akkor is elfogadják majd a be

jelentést. ha a kölcsönjegyző nincs a 
kötvény birtokában. Erre a módosi- 
Hsra a közeljövőben kerül majd sor. 
3zo v an esetleg arról is. hogy az 1000 
koronán aluli kölcsönjegyzőket bizo- 
nvos esetekben készpénzzel elégítik ki.

A magyar hndikölcsön-felértékelés- 
sel szemben főleg két kifogást szokás 
hangoztatni. Az egyik az. hogy egyé-

A Muravidék gazdasási problémai 
a Baross Szövetség Muraszombat és Vidéke Fiókjának 

alakuló közgyűlése előtt
Vasárnap tartotta Muraszombatban 

o  Baross Szövetség Muraszombat és 
J Vidéke F iókja alakuló közgyűlését. 
Az alakuló közgyűlésen, amelyen 

! Lányi Árpád ny. ezredes, a Baross 
! Szövetség szervezési osztályának ve
zetője elnökölt, megjelentek Hartner 

j Nándor országgyűlési képviselő, Ola- 
j jós József dr. főszolgabíró. Udvardi 
Lakos János kereskedelmi iskolai 
igazgató. Mórocz Imre községi fő
jegyző és Muraszombat számos ke
resztény kereskedője.

Lány i Árpád megnyitó szavai során 
üdvözölte a megjelenteket, majd Ud
vardi Lakos János kereskedelmi isk. 
igazgatónak adta át a szót. hogy' az 
igazgató a szervezés eddigi eredmé
nyeiről beszámoljon.

Udvardi Lakos János röviden vá
zolta az eddigi értekezleteken meg
beszélteket, majd azokat az okokat 
vette sorra, amelyek a Baross Szö
vetség megalakítását a Muravidéken 

I rendkívüli nagyjelentőségűvé teszik.
A muraszombati Baross fiók meg

alakítását már igen sok oldalról sür- 
' gették, mert

a mai gazdasági harcban első
sorban a szervezettség az, 
amely biztosíthatja az egyének 
számára az. életfeltételeket és 
építheti a gazdasági boldogu
lás útját.

Uj kereskedelm i 
kapcsolatok

A muraszombati Baross fiók első 
feladata lesz. hogy a muravidéki ke
reskedelmi életet az eddiginél még 
nagyobb mértékben bekapcsolja az 
anyaország vérkeringésébe. Vidékün-

nileg kellene megbírálni minden egyes 
jegyzést, nem pedig általános rendel
kezés szerint, a másik pedig a felér
tékelés mértékére vonatkozik.

Az egyéni elbírálás azért nem hajt
ható végre, mert közel félmillió hadi- 
kölcsönjegyző egyéni adatait kellene 
végigvizsgálni és ez a mai körülmé- 

! nyék között olyan nagy munka, hogy 
több évet venne igénybe és uj hiva- 

: falok létesítését tenné szükségessé.
I Igy a szociális szempont — már csak 
az idő múlása miatt is — háttérbe 
szorulna.

A magyar hadikölcsön-felértékelés- 
sel kapcsolatban érdekes megjegyez
ni. hogy a valorizáció mértéke miná- 
lunk több, mint a legtöbb külföldi ál
lamban. Egyúttal figyelmet érdemlő 
körülmény , hogy a háborús költségek 
finanszírozása ma egészen más. mint 
volt az elmúlt világháborúban. Annak
idején elsősorban adósságokból fe
dezték a háborús költségeket, manap
ság pedig uj pénzügyi rendszert kö
vetnek : a kiadásoknak tulnyomórészét 
folyó adóbevételekből fedezik.

kön ma egészen uj gazdasági korszak 
van kialakulóban, hiszen a felszaba
dulás következtében az eddigi keres
kedelmi kapcsolatok megszűntek, hogy 
helyüket uj kapcsolatoknak adják ál. 
Ez már maga is nagy feladat elé 
állítja a muravidéki kereskedelmet, a 
a feladat nagyságát pedig még csak 
növeli az. hogy az egész világ ke
reskedelme háborús anyagbeszerzési 
nehézségekkel küzd. Ma a határ
szélen való fekvés sem jelent olyan 
kereskedelmi előnyt, mint békeidőben.

Vállalkozási
Nem szabad engednünk, hogy e 

vidéken az országosan is elismert 
vállalkozókészség parlagon heverjen.

Mivel pedig a gazdasági érvé
nyesülés alapja a hitel, az 
ujonan helyet kereső egziszten
ciáknak ezt kell biztosítanunk 
elsősorban.

A meglévő vállalatok és üzletek 
foglalkoztatását biztosítanunk kell, 
nem szabad megengedni, hogy mun
kahiány miatt a munkások elvándo
roljanak innen.

Uj üzemek alapítására, gyá
rak létesítésére ezen a vidé
ken igen sok lehetőség van.

Szemlét kell tartani a vállalkozási le
hetőségek felett és a Baross Szövet
ség szervezett erejével kell támogat
nunk a megkezdett vállalkozást. 
Fontos feladat a mai árubeszerzési 
és elosztási problémák közepette az 
érdekeltek áruellátását elősegíteni az 
országos központ segítségével. Az 
összefogás nagyobb erőt jelent és a 
szakmai érdekeltségek együttértése 
az arányos és igazságos elosztást 
fogja elősegíteni.

A forgalom megnövekedése az 
anyaországgal a jobb közlekedési 
lehetőségeket követeli.

Már most fel kell vetnünk egy 
vasútvonal gondolatát, amely 
a Muraközt és Dunántúl déli 
részét kötné össze vidékünkkel.

Az egészséges fejlődés tempóját fo
koznunk kell. Az építkezések meg
indult lendületét újra mozgásba kell 
hozni és minden eszközt meg kell 
ragadni arra. hogy a félbemaradt 
épületeket Muraszombatban is sür
gősen felépítsük. Kereskedelmünk 
fizetőképességét az áruellátás zavar
talanságával kell fenntartanunk. In
tézmények fejlesztése, építkezések 
megindítása fel fogja lendíteni a for
galmat.

Csodákat a szövetségtől azonban 
ne várjon senki. Bizalmat kér a kez
deti nehézségek áthidalásához. A 
szövetség mindenütt ott lesz ahol a 
kereskedelem, a termelés és az ipar

mert a nemzetek közötti forgalom is 
erősen megkötött.

Mai helyzetünkben tehát a termelés 
színvonalának és jövedelmezőségének 
fenntartása, a kereskedelem és ipar 
vállalkozó készségének biztosítása le
het legfontosabb föladatunk.

A gazdasági vonalon is ki kell 
vennünk a részünket ennek 
ellenére is a most folyó hábo
rúból, hogy a békés munka 
előfeltételeit segítsünk megte
remteni.

lehetőségek
érdekeiről lesz szó és a Baross Szö
vetség Muraszombat és Vidéke Fiók
jának megalapítása mind a mura
vidékieknek, mind az egész ország
nak hasznára fog válani.

Ezután bejelentette Udvardi Lakos, 
hogy a szövetségbe eddig a Muravi
dékről 47 kereskedő lépett be.

Lányi Árpád ny. ezredes volt a 
következő szónok. Lelkes szavakkal 
ismertette a Baross Szövetség célki
tűzéseit és feladatait és megállapítot
ta. hogy az ország legnyugatibb vég
várában megalakult fióknak igen nagy 
hivatást kell betölteni.

A tisztikar
Ezután a jelenlévő tagok fogadal

mat tettek, majd megválasztották a 
tisztikart. A Baross Szövetség Mura
szombat és Vidéke Fiókjának díszei- 
nöke Hartner Nándor országgyűlési 
képviselő. .elnöke Benkó József gyá
ros lett. Ügyvezető elnökké Udvardi 
Lakos Jánost, alelnökké Nemecz La
jost és Gumilár Kálmánt, pénztárnok
ká Hoyer Lajost, ifjúsági és társadal
mi szakosztály elnökévé ifj. Benkó 
Józsefet, a vegyeskereskedők szakosz
tályának elnökéül Kühár Ferencet, 
általános ipari szakosztály elnökéül 
Gumilár Kálmánt választotta meg 
egyhangú lelkesedéssel az alakuló 
közgyűlés. A szakosztályok vezetői 
alkotják egyelőre a Fiók választmá
nyát is.

Udvardi Lakos János indítványára 
felvételi bizottságot állítottak fel, amely
nek elnöke Siftár Lajos gyáros, tagjai 
vitéz Péterke János és Kukéi Károly 
lettek.

Benkó József elnök indítványára 
elhatározta a közgy űlés, hogy üdvöz
lő táviratot küldenek az alakuló gyű
lésről Varga József ipar és kereske
delemügyi miniszternek, valamint Ilov- 
szky Jánosnak, a Baross Szövetség 
Országos elnökének.

Hartner Nándor országgyűlési kép
viselő mondott a megválasztott tiszt
ségviselők nevében köszönetét a bi
zalomért. majd Benkó József elnök 
zárószavaival véget ért az alakuló 
közgyűlés.
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