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A rostot és olaJosnövényoK termelésének 
propagandája ■ mesAgesdeségi kiállitéson

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

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

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

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

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

kiállítást.
A M. Kir. Gyógynövénykisérleti In

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

a legelők karbahozasara
Az ország takarmányellátásának 

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

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

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

ALI’A separatorok ■
ALI'A túlírsz tok 

Szecskavágok 
Ekefejek

raktárról gyári arhan szállítliatok

NEIHEC2 ]HN0S vas ts gcpkercsk.
M URASZOM BAT.

KIK RÉSZESÜLHETNEK A Z ÍNSÉ
GES VETŐMAGAKCIÓBAN ?

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

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

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

Szoba
Na.s

brezi pohištva sze 
iscse za márc. 1-ga.

pozvoj v uredništvi.

£ Felsödunátttuli 
Mezőgazdasági Kamara 

közleményei
Baromfiol építési segélyek. A Eöld- 

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

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

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

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

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

Dicséretes és nemes célkitűzése ez

Újabb tanulmányi segélyeket osztanak ki
a muraszombati középiskolásom közötti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ságot. Olajos növények termeléséről 
| Grábar József tanfolyamhallgató tar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! beli gazdák.
A Hiszekegy eléneklése utón a tan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— A magyar nyelven szólás bol
dog érzése ma fokozott mértékben 
tölti be mindnyájunk lelkét, mert egy 
olyan hazafias egyletnek évi rendíes 
közgyűlésén történik, mely egyesület,
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magasztos működése miatt, minden A helybeliek összefogtak, a sok relés 1510 pengő, tiszteletdijak, érmek, 
muraszombati magyar ember szívé- megpróbáltatás magacélozta a meg- serlegek 400_pengő, zeneszakosztály 
hez van nőve, mert ha az egyesület szállók által mindig bojkotált egye 
idegen megszállás alatt alakult is, i sülét erejét és viszontagságos sorsa-
helyi egyesület maradt, magyar jelle- bán is olyan eredményeket ért el, 
ge az összes többi működő helyi hogy kénytelenek voltak felfigy elni rá 
egyesület között kimagaslott, itt fejlő- j azok is. akiknek a Mura Sport Egylet 
dött, itt lett naggyá, működésével en- j mindig szálka volt a szemében 
nek a városnak növelte a hírét és , 
szerzett dicsőséget.

Ezután visszaemlékezett Péterka fő
titkár az egyesület múltjára, elmon
dotta az első megalapítás történetét 
és az 1921-ben bekövetkezett hatósá
gi feloszlatást. 1924 augusztus 24-én 
sikerült ismét életre hívni a Murát, 
annak a .sebesen rohanó folyónak a 
nevéről elnevezett egyesületet, amely 
folyót az egylet alapitói mindig ha
tárnak érezték és vallották is.

felszerelése 530 pengő.
Lipics József elnök beterjesztette az 

1942 évi költségelőirányzatot is. amely 
a következő : bevételek : pénztári ma
radvány 1478.65, tagdijakból 660, ver
senyek. mérkőzések rendezéséből 

Hosszúra nyúlna ezeknek a sport- 2.000. mulatságok, ünnepélyek ronde-
beli eredményeknek a felsorolása 
mondotta a továbbiak során Péterka 
Rezső. — megemlítek csak annyit, 
hogy a labdarugócsapat a marburgi 
első osztályban szerepeit szép siker
rel. A női kézilabdacsapat végigverte 
az ország és a kuliüld legjobb együt
teseit. Az asztali teniszben pedig szám
talan kül- és belföldi bajnokságot 
nyertek el egyletünk tagjai.

Társadalmi feladat:
a magyar erők együttareása

k

zéséből 100, hatósági 
adományokból 1500 
bó! 371 pengő. Kia 
velségi tagdíjak 400 
készítése 150, versenyek 
sek rendezése 4.0011, fel 
gyak vásárlása 1000 
D(H>. egyesületi r, . r 
adminiszt: í< .<>•. la i 
kiad, sok .,•>) peng.;.

fogadta.

gólya kbő! 1200. 
/egyes íorrnsok- 
ísok : szakszó- 
versenyek elő- 

rkőxé-
/. »rt

étesitmények
v tnvok 20!>.

i\
utó.

Társadalmi téren a helyi egye
sületek között kimagaslóan az első 
helyet foglalta el.

— Az egy let, minden hatósági támo
gatás nélkül a modern kor követel
ményeinek megfelélő szép sportpályát
létesített.

— Felvetődik a kérdés, hogyan való
sulhatott meg mindez? Hogy lehetett 
két évtizeden át megtartani és fejlesz
teni az egyletben a helyi jelleget és 
a magyar szellemet? Hogy lehetett 
állami támogatás nélkül az ifjúságnak 
sportlehetőségeket nyújtani, pályát 
építeni és az egylet magyar jellegét 
fenntartva, társadalmi téren is felül
múlni minden más egyletet?

Válasz mindezekre egyszerű és 
világos:

az egylet irányítóit és munká
sait mindenkor az n cél vezet
te, hogy a helyieket egy tábor
ba gyűjtve, a testvéri magyur 
szellemet ápolva, szebbet-jobbat 
alkosson és mutasson fel, mint 
az idegen megszállók államilag 
támogatott egyletei.

Ezl a harcot igen nehéz; körülmények 
között állta az egylet. Es ha le is tö
redezett itt-ott egy-egv gallyacska a 
a magyar élet itteni fájáról, a gyöke
rek egészségesek maradiak és kivár
hattak egy jobb jövendöl! A Mura 
Sport Egylet hivatásának tartotta e 
vidéken, e városkában a védelmi har
col felvenni és egyenlőtlen eszközök
kel is az arcvonalat tartani.

— Mi mindnyájan tudjuk és érez 
zük, hogy Hartner Nándor, Mura
szombat nagyrabecsült és népszerű 
polgármestere volt az, aki erkölcsi 
erőt adott munkánk sikeres teljesíté
séhez, aki erősítette a gyengéket, bá
torította a csüggedőket, lelkesítette a 
fáradtakat és felrázta a közönyöseket.

— Elsősorban az ő  érdeme, hogy 
tisztelelctte! jelenthetem járásunk sze
retett főbírójának, városkánk szülötté
nek. nagyságos dr. Olajos József ur
nák, hogy

• Mura Sport Egylet kűldcté j 
•ét, célkitűzéseit, diszelnökével, 
Hartner Nándor országgyűlési 
képviselő úrral az élén sikere- j 
*en végezte.

Ezután a felszabadulás utáni időkre 
lért ál a főtitkár. Beszámolt az egy
let munkájáról és jelentette n közgyü- 1 
lésnek, hogy az egyletnek jelenleg 
235 tagja van. Az egyesület titkársá-

S  559 iratot intézett el a múlt év 
yamán.
A Mura Sport Egylet nemzeti misz- 

sziót teljesített ezen a vidéken. Nem 
kétséges, hogy ezt tudják azok is. 
akiket a felszabadulás után erre a 
vidékre küldöttek ki a csonka ország
ból szoigélattételre.

! —■ Lesújtó szomorúság tölti ( 
linket annak a megállapilásár 
ózzuk isméi a szónoki>1. 

tjonan vsak hevesen in te r v ./ 
ftele egyletünk életébe, s hogv tag 
Zasi akcióink is kudarcra! \ g/< 
• — A megszállás szomorú 
mi helybeliek, ram', vagyon e. 
táp különbség n, lóul eg\i.i! \' 
mindannyian. V-dtü; a magi 
védlük jogaink, ! n\eivunk'-t, 
sanka1, mert ezeket mmdin 
közös tulajdonéinak tartottuk. Vó 
szabad egymóisl kölcsönös biz 
lansággal végigmérni. Nem 
megengedni, hogy az emberek 
módon szerepet cseréjjenek ér 
jenek széjjelvnlni. hogy késői 

különüljenek. 
i!t nagyi 
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D r. O l a j o s  József meghatott sza- 
; vakkal mondott köszönetét a megtisz- 
teitésért és kijelentette, hogy igen 

| nagy kitüntetésnek érzi a Mura sze
retedének megnyilvánulását. Olyan 

I egyesület a Mura SE, amely' mindig 
1 kitartott magyar küldetése mellett és 
I nem lehetett az egyenes útról egy 
pillanatra sem eltéríteni. Mindig szí
vesen támogatta a sportolókat.

a jövőben pedig még fokozottabb 
mértékben segíti őket nemes 
célkitűzéseik megvalósításában.

Ezután f i a r t n e r Nándor díszei
nek vette át az elnöklést, arra az idő
re, amely alatt a tagok az uj tisztikar 
megválasztására való javaslataikat 
benyújtják. Meleg szavakkal szólott 
ö i- az egyesület munkájáról, amit 
i,* 'Z\ ellenül ismer, hiszen maga is részt 
vett benne a megszállás nehéz éveiben.

Nem érzi véletlennek, hanem a 
sors rendelésének, hogy mint 
országgyűlési képviselő első 
Ízben a Mura SE közgyűlésén 
szerepe! nyilvánosan.

te. hogy .. zni mlekezeti a .Mura NE életére. 
. törve- unni egy ült indítottak el és együtt foly
ttá kei!, tattak a mm aszom bati magyarok, a 
nn hoz- terv "zgelésekre, az ábrándokra, a re- 
•'*' alia- ,)i; nyékre, amik erőt adtak a kitar- 
agdtiai. Sasra. Soha .cm fogja elfelejteni az 
reteler,- egyesület

alm

rt ni

tékám 
b-idsáj 
. ( 'sül
re;. ín

SZÍ
sen elhatároltan 
talán sohasem vi
arra. hogy tovább üljünk egy asztál-, 
nál. kölcsönös bizalommal es vég- 
értő lélekkel dolgozzunk. Az e.'tárn- 
dás, a meddőség és bizaimatlanság 
jele volna, ha

a társadalmi kasztrendszer 
annyira meggyengítené ennek 
az egyletnek eddig minden be 
csűletes magyar és vend em 
bert összefogó szervezetét,

hogy nem tudna tovább folytatni azt 
a munkát, amit eddig tisztán önzetlen 
szellemi és szervezkedési eszközök
kel megszilárdított.

Ezután az egy letre váró nehéz anva- 
gi problémák megoldásáról beszél! a 
főtitkár, majd köszönetét mondott a 
járás vezetőinek, a honvédség tiszti
karának. a sajtónak, a sportíorumok- 
nak és mindazoknak, akik az cg\ le
let u felszabadulás óta megértőén tá
mogatták. Végül Lipics József elnök 
munkájáról emlékezett meg. aki a kel 
évtizedet meghaladó időgép uralom 
alatt minden hangzavaré, rombolo ( 
izgatás vagy lármás tüntetés nélkül ^ in 
n helyieket erős tóiborba szorosan 
összegyűjtötte. Szívből kívánja min
den muraszombati, hogy most

sikerüljön neki a helyieket és \ 
a csonkaországból M u ra s z o m 
batba jöttékét testvéri, bajtársi 
c KysiiRRČ kovácsolva nem csak 
a Mura Sport Egyletet, hanem 
Muraszombatot is tovább fej
leszteni I

As egyesület vagyona 
10.000 pengd értékül

| Péterka Rezső főtitkár nagyhatású 
titkári jelentése után C v e t k o  Otto 

! pénztáros beszámolója következett. A 
pénztárosi jelentésből megtudtuk, hogy j 
az egyesület vagyona 10.018.65 [ren
gő. A vagyonmérleg egy es tételei a ! 
következők : készpénz 1478.65 pengő, 
erdélyi nyereménykötvény 50 pengő, 
berendezés 6.050 pengő, sportfelsze-

dis/.ingg; 
zal di.'Z.i . m \ I.

•'kének. Péterka Rezső fő- 
szavait. amely eket a Sza- 

kijetöiésénél mondott: 
n agyra  e;:t .sói . t zt u fe
ni von u h > dicső m agyar  

m aid eltérjen ra jt! . . 
nondat jellemezte leginkább a 
NE tagjainak szellemét.
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nagv kereskedő. (vetíts 
I'aradi Mihály ev lelkes/.
Marton m k. főhadnagy 
parancsnok. Gumilar Kain 
Kuhar l'rreni ken skedi,
\ i!n;iis kis j.uasbiri>, \ |Yf

magántisztviselő. Kituper Gvula 
bizomány os. Szabo Erno szabómester. 
Saras Kálmán postahivatali főnök. 
Siítai Lajos gyáros, Stevaneseez La
jos szabómester. Tóth Ferenc aszta
losmester. Noresies Bela kereskedő. 
póttagok Lonesar József cipészmes- 
ler. Šiftar Sándor üzletvezető. Szraka 
István »'piti sz. szakosztály vezetők : 
labdarugó: Nemec/. Lajos kereskedő. 
Schermann Ede gimn. torna tanár, 
tenisz : Nemei z Lajos kereskedii. sakk : 
Ib. Eippni \ ilmos kir. jarasbiní. uszo : 
Meszarics István egyetemi hallgató, 
zene Vogrinesics Géza borhely, vi
galmi bizottság: Dr Albert András 
kir. járásb. aljegyző, dr. Dsubán Lász
ló. kir járásb. aljegyző. Nemeez La
jos kereskedő, ifj. Szász Ernő szer
kesztő. /.rím József kereskedő, szám 
vizsgálóbizottság: Adanics József
banktisztviselő, Siftár István banktiszt
viselő. Stiyán Ernő kereskedő, pótta
gok : l jj Karoly Máv. intéző, állomás- 

Horváth József kórházi tisztvi

li- 1

. gaziiasági bizottság: Lipics Jó- 
bankigazgato, Koltay István adó

enni. Adanics József banktiszfvi- 
i/.vctko Otto banktisztviselő. 

elint bizottság : Benko József gvá- 
ih. Bölcs Gyula gyogvszerész. 

ner Nándor országgyűlési képvi- 
Dr. Lehoezky István kir. járásb. 

k. Dr. Pintér Miklós kir. közjegyző.
megválasztott tisztikar nevében 
s József elnök mondott meleg 

ingón köszon. tet, majd a játékosok 
sorabol G e r e n c s é r  József állt az 
egyesület vezetői elé es férfias mo
dorban mondott köszönetét azért a 
! irad.-íigeit, amit a sportolok érdeké
jén sohasem sajnálták.

A közgyűlés a Himnusz eiéneklé- 
srvel ért véget. A közgyűlésen részt
vevők azonban még sokáig együtt 
maradtuk baráti borozgatás közepette. 
i Ih említjük meg. hogy nemes Breuer 

I al aleziedes. zászlóaljparancsnoknak 
Kedden Lipics József elnök, Mórocz 
lnne nlemok es vitéz Peterke János 
választmányi tagból álló bizottság át
nyújtotta a tiszteletbeli taggá történt 
megv .riasztásáról készített díszes ok- 
mánvt. Nemes Breuer Pa! alezredes 
rendkív üli örömmel és szeretettel fo
gadta az egyesület kitüntetését.

főnök.

V a p o s i  M o z i

Nurassombat
............................. *■.............. ........... m utiuiu
t .loiKiiisnk: felír. 28.-nn szombaton 20 óra 30 p.

miire. 1.-én vasárnap 15 óra 15 p.
17 óra 30 p. 

és 20 óra 30 p. 
maré. 2.-án. hétfőn 20 óra 30 p.
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SIMON MARGIT.

Következő műsor •

TITOKZATOS IDEGEN

1942. február 27. Muraszombat ás Vidéke

Pósfay Ede

Mély gyász érte Hartner Nándort, 
a muraszombati járás országgyűlési 
képviselőjét és az egész Muravidék 
népét. Nemes nagy- és kisbarkóczi 
Pósfay Ede ny. m. kir. ezredes, s z ó - ' 
mos hadikitüntetés tulajdonosa február 
23-án visszaadta lelkét teremtőjének.

Pósfay Edében, Pósfay Pongrác mu
raszombati főszolgabíró fiában, aki a 
83-gyalogos ezred parancsnoka és a 
szombathelyi hadkiegészítő parancs
noka volt, a Muravidék népe szere
tett és jóságos támogatóját, Hartner 
Nándor országgyűlési képviselő pedig 
rokonát gyászolja. Hartner Nándor 
képviselő Lujza nevű leánya ugyan
is Pósfay Ede fiának, Pósfay Ede m. 
kir. főhadnagynak a felesége.

A halálesetről a család a követke
ző gyászjelentést adta k i :

Atyánk legyen meg a Te akaratod !
Nemes nagy- és kisbarkóczi Pósfay j 

Ede ny. m. kir. ezredes, számos hadi
kitüntetés tulajdonosa folyó hó 23-án, j 
reggel 8 órakor egész életén át a 
hazáért és a közösségért végzett ál
dásos munka után visszaadta magyar 
lelkét Teremtőjének.

Beszentelése a róm. kát. anya- 
szentegyház szertartása szerint folyó 
hó 25-én, szerdán d. u. fél 4 órakor 
lesz az 1. sz. honv. helyőrségi kór
ház (IX., Gyáli-u. 17.) ravataltermében, 
ahonnan fél 5 órakor kisérjük utolsó 
útjára a rákoskeresztúri hősök teme
tőjébe.

Az engesztelő szentmise áldozat [ 
folyó hó 26-án, fél 10 órakor lesz a 
krisztinavárosi főplébánia templomban
bemutaK'a.

Gyászolják: felesége : Wallenfels 
Mária. Gyermekei: Pósfay Sándor 
százados és Krassay Sarolta, Pósfay 
Ede főhadnagy és Hartner Lujza. Pós
fay Pongrácz. Unukái : Pósfay Erika 
és Pósfay Tamás.

Budapest, 1942. február 23-án.
Cím : Budapest. XII., Gömbös Gyu

la u. 63.
..Vége az életnek a földön, de nem

a szeretetnek.''

Adományok
a harctéren küzdő honvédeink hoz

zátartozói segélyezésére 
A Magyar Vöröskereszt Egylet Mu

raszombati Fiókjánál a hactéren küz
dő honvédeink hozzátartozói segélye
zésére a következő adományokat fi
zették b e : A Muraszombati Keres
kedői Alkalmazottak táncmulatsága 
bevételének 50%-át kitevő 307 P 26 
fillért és a Pálmafán tartott fenyőla
kodalom jövedelm ét: 50 pengőt.

Merényletet követtek 
el Papén ellen

Ankarából jelentik: Papén német 
birodalmi meghatalmazott miniszter, 
nagykövet és felesége ellen Ankará
ban merényletet követtek el az utcán. 
A merénylő a lábaik elé pokolgépet 
akart dobni, amikor lakásuktól a kö
vetség épülete felé haladtak, a po
kolgép azonban korán felrobbant és 
a merénylőt tépte darabokra.

Sorosaik az1920 és 1921 évbon született 
muravidéki legényeket

Március 3-án a muraszombati Bánfi-vendéglőben kezdődik a sorozás

A  muraszombati járás főszolga
bírója kifüggesztette a járás területén 
a sorozási hirdetményeket. A  hirdet
mény szerint a honvédelemről szóló 
törvény értelmében az 1920 és 1921 
évben született legények kerülnek a 
sorozóbizottság elé.

A  sorozás a Muraszombatban lévő 
Bánfi-féle vendéglőben lesz, kezdő
ideje mindennap reggel 8 óra. Már
cius 3-án Muraszombat nagyközség, 
Battyánd. Nyireslehomér. Rónafő, Vas
iak, Bodóhegy, Sürüháza, Tiborfa, 
Zoltánháza, Pálmafa. Csendlak, Fe
renciek, Szécsénykut és Véghely 
községbeli, március 4-én Felsőlendva, 
Alsócsalogány. Ottóháza, Radófa, Vas
korpád, Vidorlak. Kuzma. Felsőcsa
logány, Völgyköz községbeli. március 
5-én Magyarszombatfa, Velemér, Gö
dörháza, Mártonhely, Alsómarác, An- 
dorhegy, Mezővár. Szentbibor, Újtöl
gyes. Barkóé, Battyánfalva, Kisszom- 
bat, Korong, Muraszentes községbeli. 
március 6-án Musznya, Mátyásdomb, 
Pálhegy, Salamon. Szentsebestyén, 
Völgyes, Pártosfalva, Berekháza, Kis- 
szerdahely. Perestó. Görhegy, Motto- 
lyád, Péterhegy, Gyanafa, Kerkasza- 
badhegy, Sándorvölgy községbeli, 
március 7-én Szarvasiak. Hegyszoros, 
Seregháza. Tótkeresztur, Domonkos

fa. Felsőszentbenedek, Gesztenyés, 
Ujkökényes, Urdomb, Nagytótlak, 
Zsidahegy, Vashidegkut, Dombalja, 
Lendvakirálvfa, Szécsényfa község
beli állítás kötelesek kerülnek a so
rozóbizottság elé.

A főszolgabírói hirdetmény felhívja 
az állitásköteleseket (a sorozás előtt 
álló legényeket), hogy tisztán és 
józanon jelenjenek meg a sorozáson. 
Figyelmezteti ezenkívül őket arra, 
hogy a kedvezmények iránti kérel
meiket még a sorozás előtt adják be. 
Végül ismerteti azokat a büntetése
ket, amelyek a honvédelmi törvény
be ütköző mulasztások megtorlását 
szolgálják.

Na stelingo bodo sli
naši dec8ki, ki szó rojeni 1920. i 

1921-ga leta
Márciusa 3-ga sze zacsne stelinga 

v Szoboti v Báníijovoj oštariji. Na 
stelingo — stera sze vszáko ütro ob 
8. vöri zacsne — morejo decski prijti 
csíszti i trejzni. Prosnye za szkrajsa- 
no szoldacsko szlűzsbo sze morejo 
pred stelingov dati notri.

Stelinga bode za vsze vesznice v 
Szoboti po zgoraj (v vogrszkom deli) 
oznácsom rédi.

SABARIA"

rum is lihörgyár
Mindennemű szeszesitalok 
gyártása és sladása

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

Thököly Imre ucca 71. - Telefon 10-68

Legkitűnőbb italok! 
Legpontosabb kiszolgálás.

Erélyes intézkedésekkel gátolják meg 
a járásban a diftéria további pusztítását

A jugoszláv egészségügyi hatósá
gok nem rendelték el annakidején a 
diftéria elleni kötelező oltást, ami azt 
eredményezte, hogy állandóan fordul
tak elő halálesetek diftéria következ
tében. Magyarországon törvény Írja 
elő. hogy 2—7 éves korukban a 
gyermekeket be kell oltani a diftéria 
ellen és a törvény végrehajtása a 
muraszombati járásban is megtörtént 
a felszabadulás után: beoltották a
ragály ellen a 2 és 7 éves korosztá
lyokba tartozó gyermekeket.

Rövid ideje őrzik azonban még 
csak a magyar egészségügyi törvé
nyek a Muravidék népének életét és 
a diftériás megbetegedések számát 
még nem lehetett az anyaországi, 
aránylag kicsi méretűre leszorítani.

A szülők is nagyon sók eset
ben gondatlanok, nem hívnak 
egyáltalán orvost, vagy ha 
hívnak is későn és csak egy

esetben, pedig a diftéria állan
dó orvosi kezelést igényel.

Az is előfordult, hogy az orvos kór
házba küldi a diftériás gyermeket, 
azonban nem fogadják meg tanácsát 
és a szülők nemtörődömsége tép le 
egy fejlődő gályát a magyar élet 
fájáról.

Éppen ezért a járás főszolgabírója 
elrendelte, hogy

a diftériában megbetegedett 
gyerm ekeket feltétlenül kór
házba kell szállítani,

ha az állandó és gondos orvosi ke
zelést közlekedési nehézségek, vagy 
nagy távolságok gátolják. További 
erélyes intézkedéseket javasol azon
ban dr. Jávorszky József tisztiorvos, 
aki szükségesnek látja valamenyi 
2—7 éves korig terjedő korosztályokba 
turtozó gyermek diftéria elleni be
oltását és ennek elrendelését kéri is 
a vármegyei egészségügyi hatósá
goktól.

O d  k é d n a  d o  k ó d n a
mT — — —

Na ruszo8zkoj fronti kommunisti 
z velkimi zgübami probajo linijo pre- 
drejti. Od januáré 1-ga do februára 
20-ga szó nyim 56.806 szoldákov zgra
bili, mrtvi je pa doszta vecs. V tóm 
cseszi szó nyim vnicsili 980 tankov, 
1709 stükov i vecs kak 800 automo- 
bilov. Nadule szó nyim v zráki i na 
zemli vnicsili 1189 eoroplánov. Nem
ška zgüba je 127 eoroplánov. Pri Pe- 
trográdi szó ruszi v pétek pétkrát 
probuli predrejti front ali brezi vszak- 
se nájménse szrecse. Nemei szó nyim 
celou z stükami Kirov fabrike szpo- 
rüsili vküper. Od februára 20. do 23-ga 
szó kommunisti pá zgübili 83 tankov.

Na Atlantszkom óceáni pri ame- 
rikanszki bregáj szó nemške podmor
nice 8 neprijátelszki hajouvov potou- 
pile. Tonázsa vszej tej hajouvov je 
63.000 tonn.

Törki, csirávno szó sze z angle- 
zsami zavézali, osztánejo zvün bojne.
Ar szó pa nemei zse itak prišli do 
Kaukázusa, nyim je vecs törszka 
zemla za prevázsanye szoldacsije nej 
potrejbna.

V Szingapúri szó japán! zse réd- 
ni zsitek vpelali notri. Ognye v ha- 
jouvszki fabrikaj szó pogászili.zaprej- 
te taljanszke, nemške i vogrszke pör- 
gare szó vöszpüsztili, záprli szó pa 
okouli 3000 kineski agentov.

Japánt szó prišli na Timor sziget 
i na Bali szigeti szó notrívzéli váras 
Pesár z veikim letaliscsom.

V Zágrábi je vküperpozváni nouvi 
horvacski szábor, steri sztoji iz 203 
kotrig.

Március lo-én lön Murtssombatba
a hadigondozottal! ügyeit felfllaizsghlíi bizottság

Mint már megírtuk, a muraszombati 
járásban felülvizsgálják a hadigondo
zottak ügyeit és a felülvizsgálás után 
állapítják meg u végleges támogatás 
nagyságát. A felülvizsgálás előkészí

tését dr. Bánky József szolgabiró vé
gezte, a vizsgálatot a honvédelmi mi
nisztérium küldöttsége ejti meg. A 
minisztérium 5 tagú küldöttsége már
cius 10-én jön Muraszombatba.

Zglásziti sze morejo vszi oni moski,
ki sso roieni med leitami 1901— 1919

szó v jugoszlávszkoj szoldacsiji 
zploj nej ali menye od 2 mejszeca 
zlűzsili, nadale oni. ki szó szploj 
ej bili na stelingi. ali esi szó bili. 
a szó je nej vzéli notri.
Tiszti pa, ki szó té csasz nej do- 

iá, sze piszmeno morejo zglásziti. V j 
líszmi morejo naznaniti gde i gda 
zo rojeni, vero. imé i vero sztarisov,

lm, m , r% vnn n i tfílí/«0 i

i hizsna numera. Pouleg toga zren- 
delüvanya sze májo zglásziti tüdi oni, 
ki escse niti vogrszkoga, niti tühin- 
szkoga pörgarsztua nemrejo dokazati.

Sto sze nebi zglászo, sze pouleg 
honvédszkoga zákona kastiga z zá
porom do 2 leti.

Vecs sze vidi z plakatov, steri szó 
v vszaksoj vesznici i pri notarosiji 
vönabiti.

ALFEvez«?rképviselet

A z ö s s z e s  m á r k á s
1  j  l  _ _

9 hónapi 
jótállássaL

N
Kerékpárok

EMECZ J.
vas és gépkereskedő 

M U R A * S O M I A T
TEL. 88

Ebdó jó karba levő SINGER (flak)

c i p é s z  v a r ó g é p
Érdeklődni lehet Arany János utca 17.
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lehetetlenné vélt a burmai ut 
használata

mi?/ H Í R E K

Tokióból jelentik : A császári fő
hadiszállás közölte, hogy a japán 
haderő megszállt Szumatra déli részén 
egy hadászati szempontból fontos 
várost. A japán tengerészet ejtőernyős 
kötelékei meglepetésszerűen partra- 
száiltak Timor szigetén. Koebang kö
zelében s jelenleg harcban állanak 
az ellenséges erőkkel.

Stockholmból jelentik : Egy észak
amerikai hírszolgálati iroda jelentése 
szerint csunkingi mértékadó amerikai 
körökben úgy tudják, hogy

Rangoonnal megszakadt a táv
irati összeköttetés.

Valamennyi jelentésből kiderül, hogy 
a helyzet rosszabbra fordult és hogy

erős japán csapatok szálltak 
partra a burmai partvidéken.

55 kilómé ternyire Rangoon városától. 
Megbízható rangooni helyről jelentik 
Bernbe, hogy a helyzet Burmában 
nem változott jelentékenyen.

A Bilin és Sittung folyók közti 
arcvonalon heves harc ok dúl
nak.

Mint a Domei-iroda megbízható 
csunkingi körökből értesül, a csun- 
kingi gazdasági bizotlság vezetője a 
segélynyújtás fokozását kérie Hull 
külügyminisztertől. Hull válaszában 
rámutatott arra, hogy

a burmai ut használata lehe
tetlenné vált

és azt ajánlotta, hogy szállíts 
küldött hadianyagot Iránon és 
kiangon keresztül Kínába.

áh

20 nap alatt 56.000 foglyot ejtettek a németek 
a kelet« fronton

Berlinből jelentik : A  német véd- légi harcban. 159-ct a légvédelmi 
erőfőparancsnokság jelenti: Keleten ágyuk találatai következtében és 33- 
az ellenség az arcvonal több szaka- al a földön. Ezzel a veszteséggel 
szán megismétli csapatainak künyör- szemben (1189 repülőgép) német rész
télén és nagy veszteségekkel járó röl 127 gép veszett el. Észak- 
hiábavaló harcbavetéséi. A légi had- Afrikában felderítő járőrtevekenység 
erő a Donec vidékén és a keleti folyt. Olasz vadászok cg\ik kelet-
arcvonal északi szakaszán végrehaj
tott támadásaiban 26 szovjet vasúti 
szerelvényt súlyosan megrongált. Az 
ellenség vasárnapi vesztesége a ke
leti arcvonalon 44 repülőgép volt.

A keleti arcvonalon január 
1-től február 20-ig 56.806 szov 
jet katona esett fogságba.

Az ellenség véres vesztesége ennek 
a számnak a sokszorosa. Ugyanebben 
az időközben zsákmányoltunk vagy 
elpusztítottunk 960 páncélkocsit, 1709 
ágyút és több mint 800 járművet, A 
szovjet légi haderő ugyanebben az 
időközben 699 repülőgépet vesztett

kirenekai ellenséges repülőtéren el
pusztítottak 15 angol repülőgépet. A 
Földközitenger keleti részében

nemet harci repülőgépek el
pusztítottak a Szidi Hurrámtól 
északra elterülő tengerrészen 
egy védett angol hujókáravant.

Elsüllyedt két szállitóhajó, összesen 
16.000 tonna űrtartalommal és meg
sérült a karaván harmadik hajója is 
olyan súlyosan, hogy a hajó féloldal
ra dőlt és mozdulatlan maradt. Észak- J ( 
Németország partvidéke felelt 
angol repülőgépet lelőttünk.

NémgtorssAg nem sérti meg Törökország 
függetlenségét

Rómából jelentik : A római Stamjru 
hosszabb ankarai tudósítást közöl, 
amelyben vázolja Törökország pozí
cióját a mai világhelyzetben. A török 
nemzet nagy szívóssággal védi sem
legességét és a török politika célja 
a nemzet függetlenségének és terü
leti épségének megóvása. Anglia több 
ízben is sürgette Törökország hadba 
lépését, de Ankara válasza minden 
alkalommal az volt. hogy

sonló a helyzet Afrikával kap
csolatban is.

Nem hisszük, hogy Németország bar
mikor is komolyan számításba veit 
volna ilyen vállalkozást írja végül 
az Akhum. Éppen ezért nevetséges- j 
nek tartjuk a bulgáriai német elnke | 
születröl szóló híreszteléseket.

A szovjet japán ellen
Az Uj Nemzedék lisszaboni jelen

tése szerint az cg\ik amerikai rádió 
közölte, hogy az Egyesült Államok 
arra igyekszik rábírni u Szovjetuniót, 
hogy tehermentesítő támadást indítson 

I Japán ellen. A csunkingi kormány 
és ezért Törökország kitart nem had- félhivatalos lopja is azt követeli. hng\
viselő álláspontja mellett. Az Akham a bzovjoluni"  hadba Japánnal

I__ I * • • -r - -i - os 'Rvckezzek megmenteni a szóvet-
lap ezeket írja: Törökország ségesek veszélyben forgo |,ivóikéin,

az angol-törők szövetség alap
jául szolgáló feltevés nem 
következett be

cimü lap ezeket 
számára a német-orosz háború, az 
afrikai háború és a közclkeleti hely
zet vonhatja maga után n bonyadol- 
makat. Törökország számára veszé
lyes lehetőség volna, ha a németek 
Törökországon át akarnának eljutni 
a Kaukázusba.

A  németek azonban már olyan 
közel jutottak a Kaukázushoz, 
hogy nem érdemes nekik a 
Törökországgal való háború 
kockáztatáséval áthatolni az 
anatóliai pusztaságokon. Ha-

pozicióit.
izcrr

V t n d v I t i É í i c n  ú j b ó l  h í r t  já r j a .  
Hogy a b a d a c s o n y i  b e r a k n a k  

nincsen p á rja  i
Ezen tájborok nagyhon cm 

kicsinyben k a p h a tó k

Titán János
bornagykereskedőnél

Kisszombaton

— Elkülönítették a Központi ká- 
véházat az étteremtől. A Éaflik 
kávéházat és éttermet elkülönítették. 
Az étterem az eddigi kettős helyiség 
elülső részében, a kávéház a hátulsó 
részében van. Az étterem éjfélig lehet 
nyitva, a kávéház 10 órakor nyílik és 
hajnali 3 órakor keli bezárni.

Posfay Ede mrtev. Velka zsa- 
loszt je doszégnola našo cejio okrog
lino, ár je mrou Pósfay Ede ezredes 
83. regimenta, vrejli szin dúgolejtno- 
ga našega pokoj noga íőbirouva Pós- 
íay Piingráca. Sto bi nej pozno nye- 
gove plemenite dűso, gda je vszak- 
semi našemi csloveki v vszaksem táli 
sou na rokou i nyerni pomágao kuk 
dober oíicer tani na fronti ali v Szom
bathely í ! 1 üdi nas követ I lartner Nán
dor zsalüjejo v nyom kak dobrotív- 
noga szvatka.

Első m agyar-szinmü-előadás 
Sándorvölgyön. A sándorvölgyi ifjú
ság. mely a magyar nyelei és nép
művelési ((iiiliil.ymiiol látogatja. az 
ottani iskolában vasárnap, március 
1-én szinmii-elóadást rendez és pedig 
az ,..\ (/legények lözövizsgáiu" és 
. ( igúnytelepites ( sóröyelulvún .Ezen 
műkedvelői előadás iránt maris nagy 
az érdeklődés.

V szí konyszki vértovje. steri 
za szoldaeski nüc konye moiejn na 
pregled prignati, ka tisztim dlako ne 
szmejo doli obriti, ar kincstár za takse 
konye ne odgovarja, esi sze szpre- 
hladijo i /nabiti zginejo.

A polgári iskola és a gimná
zium alsó tagozatának muraszombati 
Nagy vidéki nyilvános avagy magán
tanulóit elvállalom rorreptálásra. illc- 

eg előkészítem magám i/sgaia. Mu
raszombati polg. isk. tanár. Házhoz 
is elmegyek. ( 'im a kiadóban.

MOEII \ I .NI', KNIGL v sztáro- 
szlovenszkom  jeziki sze dobijo v 
k ni górni MAIIN l/.IDORA v Mura
szombati.

Szerencsétlenség a síkos utón.
B a k o s  Eajos ronafői igazgato-lanito 
hétfőn este indult hazafele a szom
szédos I iiskieseklól. A házból kijö
vet oly szerencsétlenül esett el a 
sikos utón, bogi a bal íelsokarját 
eltörte. A szeienesétlenul j..11 tanitol 
beszállították a muraszombati kor- ; 
házba. Helyette az iskola ideiglenes 
vezetésére S í i t á i  János nvircsleho- 
méri igazgalo-tanitot rendelte ki a mu- j 
raszombati tanugv igazgatási kiren
deltség.

I’routi pülam (diftéria) do v sze j 
deeo od 2 do ( lejt cepili, ka sze te 
nevaren dotecsi beteg naj ne síri.

Féláru utazási kedvezmény a 
tenyészállatvásárra. A m. kir. keres
kedelemügyi minisztérium az OMGE 
kérésivé engedélyezte a március 21- 
-9. napjain tartandó országos lenyész- 
állatv a sár megtekintéseié felutazó 
közönség részére a szokásos .10 v o> 
kedvezményt o A/ l\n \ilunv asuto. 
kon es a kezelésiében levő helyi
érdekű vasutakon. Ugyanezt a ked
vezményt nyújtják az önálló igazga
tással biro hazai vasutak és hajózási 
vállalatok is. A kt'dwzmrnvrs uta- 
zásra jogi isik, igazolvány ára a MÁV
es az összes többi közlekedési táisu- I 
uitok vonali.ira szólóan i'wtxnuscn 
I ■!() pengő. Az. igazolványt ennek az 
összegnek postahely égben való be
küldése ellenében, az igénybevevő 
nevének és a kiinduló állomásnak a

1 közlése mellett a budapesti országos 
tenyészállatvásár utazási irodájától 
(Budapest, Vili., Blaha Lujza tér 1-3) 
lehet igényelni, de beszerezhetők az 
igazolványok egyéb utazási irodák, 
hírlapvállalatok, nagyobb községek 
elöljárósága, gazdasági egyesületek, 
gazdakörök, szövetkezetek és egyéb 
intézmények utján is, amelyek az 
igazolványok árusítására megbízást 
kaptak. A kedvezményes utazásra 
jogosító igazolvány a Budapestre 
utazásra március 15-től 29-ig, a 
visszautazásra március 21-től április 
4-ig bezárólag érvényes és használ
ható. Az igazolvány bármelyik kocsi
osztályban. úgy gyors-, mint személy- 
vonatokon feljogosít az 50°/o-os ked
vezményre. A kiállítási utazási iga
zolvány alapján a MÁÉÉRT belföldi 
repülőjáratain 10°; -os kedvezménnyel 
lehet utazni.

Postrofajo one sztarise, steri
j malo pazke vedijo nad szvojov de- 
; cov i pouleg toga povzroucsijo szmrt 
deteta. Sztarisje szó duzsni sze bri
gali za deeo do 18 lejt sztaroszti.

Olvasóink Írják . . .
Tekintetes Szerkesztő Ur!
I isztelettel kérem, szíveskedjék aláb

bi közérdekű soraimnak helyet ad n i:
Igen sok jogos panaszra ad a mu

raszombati mozik közönsége köré
ben okot az. hogy egyes nézők — 
sajnos éppen a legdrágább hely kö
zönségé köréből -  állandó és han
gos beszélgetéssel zavarják az elő
adást. Legtöbb ember azért megy a 
moziba, hogy ott a filmet nézze megi 
nem pedig azért, hogy ott egyes né
zők magánügyeiről, vagy véleményé
ről informálódjék. Ezért nagyon he
lyesnek tartanám, ha az előadás előtt 
fig;> elmeztetest vetítenének a mozik

mint ahogyan azt például a szom
bathelyi mozi teszi. — mondjuk a 
következő szöveggel „Közönségünk 
óhaja, hogy hangos beszélgetéssel ne 
zavarjuk az előadást1 Reméljük, hogy 
a figyelmeztetés eredménye meg is 
K ané es a filmelőadásokat nyugod- 
tubbun nézhetné végig az ember, ha 
néhány érdekes helyi eseményről nem 
is értesülhetne . . .

Szerkesztő ur tisztelő hive :
Aláírás.

Iekintetes Szerkesztő Ur !
I isztelettel kérőm alábbi közérdekű

soraim közlését:
\ a lósággal ellepik Muraszomba

tot a logkiilönfolebb cikkeket ajánló 
ügynökök. Hnzrol-házra mennek és 
úgy ajánlják cikkeiket az értéktelen 
képtől a esodaíogpasztáig. mintha 
n/ok megvásárlása minimálisan is 
nemzeti kötelesség lenne és az em- 
i'or magyarságának fokát az mérné,
’ ogv mennyi értéktelen holmit vásá
rol össze, tudomásom szerint kevés 
kivétellel az. ügynökök csak a szak
mába vágó cégeknek ajánlhatják árui- 
.sat. a házalás pedig nincs megen
gedve. ezért az ügy nökök ezen tévé
kéin.segenek fokozottabb ellenőrzését 
..z erre illetékes hatóságok figyelmébe 
ajánlom.

Kiváló tisztelettel:
Aláírás.

1942. február 27. Muraszombat és Vidéke S. oldal

A muraszombati járásban állandóan csökkent
a természetes népszaporodás

a jugoszláv uralom utolsó évtizedében
Fokozott munka vár a m agyar családvédelem re 

a felszabadult Muravidéken

A muraszombati járás természetes 
népszaporodására vonatkozó adatok 
azt mutatják, hogy a jugoszláv uralom 
utolsó 10 évében lassan, de állandó 
jelleggel csökkeni a járás népének 
szaporodása. Ebben az évtizedben 
nem egy szer fordult elő, hogy minden 
2000 ember után jóformán csak egy 
gy ermekkel szaporodott természetesen 
a járás népe. sőt

a nepszaporodási szempontból
gyászos 193 ■ évben több ember 
hait meg, mint ahány szüíetett,

Így tehát természetes utón nem csak 
hogv nem szaporodott, hanem csök
kent a lakosság lélekszáma.

Hu az 1931 — 1910 évek közötti idő
szak minden ezer emberre eső szü
letéseinek a számát görbe vonallal 
ábrázoljuk és a legmagasabb ponttal 
a legtöbb. a legmélyebb ponttal a 
legkcves-ebb születést jelöljük, akkor

a/, utoiso évtized születéseinek 
a vonala lefele görbüi állan
dóan.

Ha a halálozások vonalát ugyanígy 
megrajzoljuk, akkor nagyjából víz
szintes vonalat kapunk, ami azt je
lenti. hogy a kél vonal összehasonlí
tása után a természetes szaporodás 
(születések és halálozások viszonyát 
arányáról felrajzolt görbe is léteiéivel!

A minden ezer emberre eső szuie- 
tések és halálozások, illetve a termé
szetes szaporodás statisztikája igy fest 
ezekben az években : 1931-ben szü
letés 23.6 ezrelék, halálozás 19.1 ez
relék. természetes szaporulat 4.5 ez
relék. i932-ben születés 24.1 ezrelék, 
halálozás 16.4 ezrelék, természetes 
szaporulat 7.7 ezrelék. 1933-ban szü

letés 2E2 ezrelék, halálozás 18.2 ez
relék. természetes szaporulat 2.5 ezre
lék. 1934-ben születés 22 ezrelék, 
halálozás 15.4 ezrelék, természetes 
szaporulat 6.6 ezrelék, 1935-ben szü- 

' ietés 20.1 ezrelék, halálozás 15.8 ez
relék. természetes szaporulat 4.3 ezre
lék. 1936-ban születés 20.2 ezrelék, 
halálozás 16.1 ezrelék, természetes 
szaporulat 4.1 ezrelék. 1937-ben szü
letés 16.7 ezrelék, halálozás 17.2 ez
relék, természetes lélekszámcsökkenés 
0.5 ezrelék. 1938-ban születés 17 ezre
lék, halálozás 15.9 ezrelék, természe- 
les szaporulat 1.3 ezrelék. 1939-ben 

: születés 17.7 ezrelék, halálozás 14.8 
j ezrelék, természetes szaporulat 2.9 
í ezrelék, 1940-ben születés 19.1 ezre

lék, halálozás 18.5 ezrelék, természe
tes szaporulat 0.6 ezrelék.

| Nem kell nagyon belemélyednünk 
a felsorolt statisztikai adatok tanul
mányozásába. hogy lássuk:

a m eddőség veszélye fenyegeti 
a Muravidék népéti

í Ma még távolinak tűnnek a termé- 
j szeles népszaporodás csökkenésének 
következményei, de ha tétlenül néz- 

! /.ük az esemény eket, sorvadásnak 
| indulhat az itllakó magyar és vend 

nép.
Most keli orvosolni a bajt, amig 

i nem késő. Mindent el kell követniök 
a hatóságoknak, hogy u magyar kor- 

j mányzul családvédelmi intézkedései 
! ezen a területen a legteljesebb mér- 
1 lékben megvalósuljanak, de mindent 
el kel! követnie a járás minden gaz- 

I dasági és társadalmi vezetőjének is, 
hogy a munkaadás mindig a család
védelem gondolatának szellemében 

I történjék meg.

Ha Budapesten jól és otthoniasan
akarja érezni magát, k e r e s s e  fel

A N D R E I C S  K Á R O L Y
vendéglőjét

B U D A P E S T .  VIII. Kerepesi ut 5.
Keleti p. u. érkezési oldallal szemben.

a „VENDEK T A LÁ LK O ZÓ  HELYE*4 
Jó magyar konyha, finom fajborok.

Jelentkezniük kell a muraszombati járásban
azoknak a hadköteleseknek, aRik 1901-1919 között szölettik

és nem szolgáltak a jugoszláv hadseregbe

373 magyar képviselő közül | 
209 k é p v i s e l ő  tagja 

a Mép-nak
Hog yan oszlanak meg az ország
gyűlési képviselők pártok szerint ?

Budapestről jelentik: A képviselő
ház keddi ülésén foglalta el helyét a 
Keleti és erdélyi országrészekből or
szágos határozattal legutóbb behívott 
13 képviselő. Velük együtt a képvi
selők száma 373-ra emelkedik. Az 
1940. évi XXVI. törvénycikk a keleti | 
és erdély i országrészekről 63 képvi- I 
selő behívására adott felhatalmazást. 
1940 október 10-én 46 képviselőt hív
tok be. 44 magyar és 2 németet. Idő
közben külünböző okok miatt nyol
cán — 7 magyar és 1 német — le
mondtak mandátumukról. Régebben 
kilépett az erdélyi pártból Székely 
Ákos, aki a Magyar Élet Pártjának 
tagja lett. továbbá Bethlen György' 
gróf, Hinlédcr-Fells Ákos. Kövér Gusz
táv és Paál Gábor. A múlt héten be
jelentette kilépését Jodál Gábor és 
Angi István is. A most behívott 13 
képviselő közül 12 magyar és I né- 
ropt. Jelenleg tehát be van töltve 51 
oely. A törvény értelmében Erdélyből 
behívható még 12 képviselő. A keleti 
és erdélyi országrészekből behívott 
■"d képviselő közül 42 az erdélyi párt 
tagja. 1 a MÉP tagja és a két né
mettel együtt 8 a pártonkivüliek szá
ma Az erdélyi párt a közeljövőben 
móg szorosabb együttműködésre lép 
a kormánypárttal. Az erre vonatkozó 
részletes tájékoztatás a napokban

várható. A képviselőház tagjainak 
pártpolitikai megoszlása most a kö
vetkező : MÉP 209, erdélyi párti 42, 
magyar megújulás pártja 24, magyar 
nemzetiszoeialista párt (a nyilaske- 
rcsztes pártból disszidáltak) 9, nyilas
keresztes párti 30. független kisgazda- 
párt 12, kereszténypárt 7, polgári 
szakadságpárt (Rassay) 5. szociálde
mokrata párt 5. magyar nemzetiszo- 
cialista párt (Meskó) 2, népakarat 
pártja (Csoór Lajos) I, pártonkivüli 
19. kárpátaljai képviselő 9, összesen 
373 képviselő.

S Itünvedvezerkor főnöke 
Bulgáriába látogatott
Szófiából jelentik : Szombathelyi 

Ferenc vezérezredes, a honvéd ve
zérkar főnöke, hétfőn délelőtt kisére- 

[ tének tagjaival Szófiába érkezett. 
Fogadására a bolgár hadsereg vezér
karának főnöke, a bolgár tábornoki 
kar tagjai. Jugerlh-Arnéthy Mihály 
kövellel uz élén a szófiai magyar 
követség személyzete jelentek meg a 
pályaudvaron. Vitéz Szombathelyi 
Ferenc vezérezredes, a honvéd vezér
kar főnöke, hétfőn kíséretével együtt 
feliratkozott a királyi udvarban. Utána 
látogatást tett Filov miniszterelnöknél 
és Popov külügyminiszternél. Délben 
a bolgár hadsereg vezérkari főnöke 

| vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezre
des tiszteletére villásreggeiit adott.

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

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

I. sorozáson  egyáltalán nem 
voltak, 2. sorozáson  voltak, de 
alkalmatlan osztályozást nyer
tek, 3. besoroztattak ugyan, 
de ennek ellenére a  jugoszláv 
hadseregben katonai szolgála
tot egyáltalában nem tejesitet- 
tek, vagy ha teljesítettek is, 
az két hónapnál rövidebb idő
tartamú volt.

A muraszombati járás főszolgabí
rója hirdetmény utján felhívta a járás 
nak azokat a lakosait, akikre az el
mondott rendelkezések vonatkoznak,
hogy

összeírásuk végett jelentkez
zenek.

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

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

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

Az összeírásra való jelentkezés el
mulasztása a honvédelmi törvény

értelmében kihágás, illetőleg vétség 
és 2 hónapig terjedhető elzárással, 
illetőleg 1 évig, háború esetén 2 évig 
terjedhető fogházzal büntethető. Az
érdekeltek a kifüggesztett hatósági 
hirdetményből megtudhatják, hogy 
hol kell jelentkezniük.

Keresek:
h i ía t a if lo k n ő t  üzletbe,

magyar, német esetleg vend 
nyelvtudással.
Írásbeli ajánlatokat kérem a 

“ KERESKEDŐK EGYESÜLETE” 
Muraszombat, címére.

Megbüntetik azokat a szőlőlét, 
akiknek gnnlatlansiga ggerae- 

klk k ililit  akazza
Nem egyszer fordul elő a mura- 

szombati járásban, hogy úgy hal meg 
egy-egy gyermek, hogy orvos nem is 
látta a halála előtt. „Hirtelen halt” 
meg a gyermekünk — siránkoznak 
ilyenkor a szülők, pedig a „hirtelen” 
halál nem következett volna talán 
be, ha idejében hívnak orvost . . . 
A legritkább esetben fordul elő ugyan
is hirtelen halál fiataloknál és nem 
alap nélküli az a gyanú, hogy az 
orvosi kezelés elmulasztása okozta a 
tragédiát.

Pedig nem csak a szülői szeretet, 
hanem törvény is előírja, hogy a 
szülők kötelesek beteg gyermekük 
kezeltetéséről a gyermek 18 életévé
nek betöltéséig gondoskodni. Aki 
tehát nem hiv orvost beteg gyerme
kéhez nem csak az Isten előtt tar
tozik felelősséggel embertelenségéért, 
hanem a földi törvények is lesújta
nak rá. Abban az esetben ugyanis, 
ha megállapítható, hogy egy gyermek 
orvosi kezelés hiányában pusztult el, 
a szülők ellen az 1940. VI. törvény
cikk alapján eljárást indítanak a 
hatóságok.

K ö z p o n t i  M o z i
-------| PtTTRKH, M W U U O M M T  f~ ~

február 28-án, szombaton este 6 és Vrf órakor 
és mérc. 1-én, vasárnap 7t4. 6 és V&  órakor

FRANKENSTEIN FIA
Főszereplők: BASIL RATBONE. BORIS KAR
LO FF, LUGASI B. — A film három Iestéiét
ől esebb alakja játszik ebben a sótét lelkek 

borzalmas világában.

március 4-én, szerdán 6 ás Vrf 
ésSén. csütörtökön 6 é s 7Í0

IM OV KALAND mfilm
és „COWtOV
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Fattilvái ■ vend metSaasdaségf munkásokhoz!
Azok, akik éves gazdasági cselé

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

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

Iltgyai kell a líkét hizlalni 7
A legutóbbi időben tudományos 

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

Megállapítást nyert, hogy a liba 
hizlaláséhoz legalkalmasabb (akár

mennyire nem gazdaságos.
A tömés során a libák átlagos súly

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

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

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

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

Hasznavehetetlen és törött 
GRAMOFONLEMEZEKET, 

használt KERÉKPÁRGUMIT 
legmagasabb

árban veszünk.
NEMECZ JÁNOS

rAdlóssakilsIat
MURASZOMBAT.

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

NAGYSZÁLLÓ
(voll K O V Á C S ) Telefon !

KÁVÉI I Á /  ÉTI ERIM  
TÁN( HELYISÉG

A szálloda minden s/nlmj,ii»u: tm-lminek' 
t*s Index íol\ «>' 

r.ponti íülrs! < iondt ki:

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

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

Jí

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

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

célhoz.
Vetési célra visszahagyott gabo

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

M E G H ÍV Á S .

i) M u ra szom ba ti Ta k a ré k p é n ztá r
1942. évi március Sió 14.-én délután 2 órakor 
Muraszombatban saját intézeti helyiségében

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

meghivatnak.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAS:

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

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

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

Hat.
Igazi!

■k
íbi/.r

•reie.se iránt, 
súg választó

vluras/.i mii

történt. Ebből az is következik, hogy | rán gabonát vetőmagként visszahagy- 
rövid, vagyis két hetes hizlalás tak. a m. kir Eöldmivelésiup i Minisz-

Az igazgatóság.
Kivonat az alapszabályokból:

zvr 'jimrjuMiium: .

r v/vóny tul/iuLncvsa minden rész-

*Viilv.r<.ih,.t. aki nyolc níiopnl a
f>i■ hHvc/i (1 l.irsfísáKnál macánál.
'uyűlési mcnrhivo!)>nr> erre a célra

s/nt'-k s/t'inc 1 vesef í rés/:, nuvhatttl-
r- /v.-nv.-s.-k !oh-m tek. Csuk azon

'<*tr• • 1 s/..!n Kisrr.f 
«/til**M fiínirv.i.

Mvény hátlapján

Trnu/.:-* ; **!kul is.
bálys/erü képvi-

ntr/(-l pr v!(<riit 1•loltc ki.

Hirdetmény
Hat: :>;.a község !)Sll kh Kilóé k é t 

ség  I 2 ) o  kh. Zaíaivám d k ö z s é g  560
idi Rak.... ik község 27*» kh-at kitevő
\ ada-./.leru lete a K-a ;on va i K örjeg y ző i 
H ivatali)..n  1012 m am ié*  21 -én  d é le 
lőtt 0 órak or n y ilvá n os  s z ó b e li á rve - 
resen  a leg tn bbetigen m ek  h a s z o n b é r 
be !«>•; , tdatni 19 12 a u g ; i 
évre  teliét 1952 ju h os  . 
szá l a z  . sS e\ ; \ \. : 
n a lk o /o  ■■ irm egvei s ,a  
r e n d e li;-v e se i * /  - r i: - * <■!■
K ikiá ltá s : a: 1 in 1 .' I 
100 P. b án atp én z ez- 
25" -a Nrverés! f. !tel--l<- 
zo i H ivata lban  a h ivata los < 
m egtu dh atok

Ragom a. !0 Í2  február IS

i \ v i ’! :i;Ti i

;s 1 -tol lu
- Yadá-

■ rendelet 
'Iható, 
le t p 

i iss/.egek 
K o rje g y -

A \R

Köztisztviselő
május !-n*. vigv jutni* l-r<- három 
szabás, lehel keltő na« 
gyobb szobás Is, —

lakást keres.
1 in n ki,:i<iotii\al<il!.'ítn.

Lr-gjobb

rutnot, lihört,
kisüstőn főtt p á l i n k á t
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S'HVÁN ERNO. M URASZOMBAT
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MURASZOMBAT
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Sürfönyt Benkó Muraszombat /  Postatakarékpénztárt cseksz. 74o0‘)
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Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődés- Fgyoule, elnöke. Hartner Nándor

fflURASZOMBATts VIDÉKE
Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület

VétMtt S án dor m m  j

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

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

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

Szerkeszti:
ifj. S Z Á S Z  E R N Ő

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

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

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

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

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

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

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

*

M ost sorozták azt a 
m uraszom bati leventét,

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

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

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

Miért, mit csinált a főjegyző 
ur ; kérdeztem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kiegészitett
adatokat.

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

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

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

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

összeírásuk végett Jelentkez
zenek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

Muraszombatban március 20. a határidő


