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i h l r  a  le g k is e b b  fö ld d a r a b iu k a t  is
A háborús gazdálkodás idején a 

legelsőrendübb feladat a többtermelés 
minden eszközzel való biztosítása.
Ennek során különösképpen az ola
josmagvak termelése bir nagy nemzeti 
fontossággal. Ezért a földmívelésügyi 
minisztérium a közelmúltban rende
letét adott ki a napraforgómagnak és 
egyéb olajosmagvaknak lokozott ter
mesztéséről. Az elv az. hogy

egyetlen darab földnek nem sza
bad bevetetlenül maradnia, akár-  ̂
milyen kicsiny is legyen az.

Természetesen nem kell okvetlenül 
mindenhova napraforgót ültetni, mert 
bármely más vetemény beültetése, 
különösen kisebb területnél ugyan
olyan nemzeti érdek, min! az olajos- 
magvak termesztése. A fő az, hogy 
egy talpalatnyi föld ne maradjon uga
ron. akár zöldség, krumpli, vagy bár

mi terem rajta, csak hozzon valamit 
mert ez is hozzájárul egy-egy család bi 
zonyos szükségletének kielégítéséhez

Nemcsak a kimondó// mezőgaz 
dasáyi ingatlanokat kell beül 
letni, hanem a házhelyeket is 
A z üresen álló házhelyeket, 
amely pedig Muraszombatban 
sok van — be kell ültetni, sze 
gélynövényként pedig 
olajos magvakul kell
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hatósági eljárás imkilji 
ellen. akik kibaszni 
hagyják a töhltenile'ek 

A hatóságok és n leventék ellenőrzik, 
nincs-e olyan földterület, nm 
lehetne ültetni, És a mulaszt 
megindítják az eljárást.

Miért Leli fokoznunk 
mezőgazdasági 
termelésünket?
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Ingyenes napraforgó- 
vetőmag Juttatása

A napraforgóvetőmag ellátásában 
a löldmivelésügyi minisztérium rende 
lete úgy intézkedik, hogy az 50 kát 
holdon aluli birtokosok a helybeli le 
ventealakulatok utján ingyenes napra 
forgó vetőmaggal látandók el. az en 
nél nagyobb birtokosok pedig napra 
forgóvetőmagot a Futurától kölcsön 
képen igényelhetnek.

A megfelelő intézkedéseket a föld 
nevelésügyi minisztérium már megtett« 
abban a vonatkozásban, hogy az in- orszag kuk, i ica\ ,

bén a gazdaközönség rendelkezésér« 
álljon.

fyenes és kölcsön vetőmag kellő idő- nincs biztosítva U n  pedig
nagyobb terül, 

he/, nagyon jele« 
íozellát, isi erdek, 

e/ert ielk'-rjuk 
i birtokukban le\Legjobb saját gyártmányú

rumot, lihöpt,
kisüstőn főtt p á l i n k á t
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Vetésre alkalmas
kukorica becserélése felárral

Az ország kukoricavetőmag szük
ségletének biztosítása érdekében fel
kérjük a gazdákat. elsős«>rban a na-

Kobb birtosokat arra. hogy amennyi- 
n vetésre alkalmas kukoricájuk van. 
azt bármilyen mennyiségben ajánlják 

fel a földmívelésügyi minisztériumnak. 
A vetőmag céljára alkalmas kukori
cáért a Futura ugyanolyan mennyisé-

fü kukoricát a szolgáltat ki a gazda 
ivánságára előre, azonkívül vetőmag- 
felárat is térit. A vetőmagfelár korai

ségesnek látsz 
tási próbákul vege/.; 
alapján készletüket 
vetomagellátás eelji 
Fz n felajánlás ma 
kötelesség, másrészt 
lön áldozatot, mert hiszen a gazdák 
a felajánlandó kukoricát csuk akkor 
kötelesek átadni, ha az annak meg
felel«) mennyiségű eserekukone.it ma' 
természetben lén\legesen meglőniük, 
tehát a felajánlással nem v s z , in 
tetik saját gazdasági érdekeiket, sut fel
ár révén meg nemi előnvhoz is mtnak
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i és borzderes bikáknál legfeljebb 350,- 
P-ig terjedő árvisszatérités lehetséges. 
Alföldi magyar bikák vásárlásánál ez
az árvisszatérités darabonként 400.— 
P-ben állapíttatott meg. A jutalékos 
hitelnél a vásárlók 1.5%-os kezelési 
költségek és a biztosítást tartoznak 
fizetni. A közületek részére történő 
vásárlások tekintetében mindennemű 
közelebbi felvilágosítást az illetékes 
járási és vármegyei m. kir. gazdasági 
felügyelőségek adnak meg. Minden 
ellenkező híradással szemben a Kiál
lítás Rendezőbizottsága ez utón is 
közli, hogy a kiállítás minden körül
mények között meg lesz tartva. A kor
mány a kiállítás megiurtását biztosította.

40.000 p«mgöt kerestek négy hó
nai) alatt tollgyüjtéssel. Az eddig
esupon zsidók vadászterületét jelentő 
tolik,gesködeimet a székely gazdák 
kézi)« \ eltek s maguk gondoskodnak
a  toll é l t é k  -- ' l ésérő l.  Alig  n e g v  hó- 
:- :p ,. indult m-,. a munka Erdélyben 
u székely :,">li;i oll máris negyvenezer 
pengőt jövedelmezel! a legszegényebb 
falvak iakossegauek. Az eredmény 
további tokozása erdekób« n most faj- 
libákul oszlanak szel az erdélyi szö
vetkezetek a gazdák között. így rövid 
idő alatt i legiobb minőségű fehér 
pihe avul majd a falusi házaknál s 
azt fogjuk ossvegynjteni és külföldön 
értékesíteni.

érésű kukoricáknál leirmuanim. pm 
nolett«), jiulyi. Iloientim. i, dking és 
korai fehér) az ,-gi-sz országban mor
zsolt állapotban !(). I’ ,-soves all.i- 
potban t\ I’ meterma/síínkint. A 
kései érésű kukoricáknál (Heisef-m. ,nn. 
bónkuti, vagy egyéb lofogu). a \ «■;,>- 
magfelár a visszatért keleti erdeKi 
országrészekén morzsolt állapotban 
10. P. csöves állapotban <> ! ’ . az 
ország lobbi részén morzsolt ;n ti.
P, csövesen 3.őt) I’ málermá/sankinl 

Az 1011. évi t-amesu kukorica ál
talánosan gyenge minősege miatt az
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Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat.

k a répái elhely ezni, a 
• szalmát kell rakni, 
ól kiszh árgo levet fel- 
n iukit azonban nem

.......ud s/,..Imával kib,-lelni, miv el olt
a szulm.il csekély nyomás éri. s ezért 
k-vegii marad benne, .amely rothadás
nak indítja a szalmával érintkező ré
pái \ rep, g K-lnpritva visszük a ve
rembe v ag\ silóba, ahol pelyvával 
k' Vr-’ -uk e,. 20 25 mázsa répára 1 
m, zsa pelyv.it számítva Ez az eljárás 
iieív ,-se!>b. mini a jx-lyvánnk rétegek
ben v uio elhelyezése, meri a pelyvá
val való (összekeverés revén a répá
ból kilóko lenek felszívódása egyen- 
!<•:,' , lil,

A fiatal, meg nem termo fák ko
ronáját u kiültefes után I ő évig 
rendszeres metszesse! neveljük. Azon
túl csupán ritkítjuk. A koronaalakitó 
metszést az erős fagyok elmúltával, 
februárt«)! áprilisig végezzük. A tör
zsön ideiglenesen meghagyott törzs- 
crösitö csapokat visszavágjuk 1—2 
rügyre. A feleslegeseket később, a 
növ ekedés ideje alatt távolítjuk el.

Felci«« kiadó és szerkeszt,, mini a Veiuividéki Mi.gyar Közművelődési Egyesület elnöke, ttartner Nándor

Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület
ELŐFIZETÉS! ÁRAK:

Negyedévre I 50 P, félévre 2 80 P, egész évre 5 P. 
HIRDETÉSI ÁRAK:

l 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 NŐ

MEOJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Muraszombat, 
Horthy Miki«« ut 24 szám /  Telefónszim 71. 
Kéziratokat nem őrzíink meg és nem adunk vissza.

XXXVI. évfolyam. /  13. szám. ÁRA 12 fillér. Március 27. — Péntek.

Érdekes tájékoztatók o Ml ÉP muraszombati politikai szemináriumon a kormány 
munkájáról, a háborúról, a közellátási nehézségek okairól, a zsidókérdés megoldásáról

Kállay miniszterelnök nem tűri, hogy zsidó kézen maradjon magyar föld
Nem lesz többé kivételezett zsidó

Hazafiatlan ember az, aki nem foglalkozik közügyekkel
Több mint 300 tisztségviselő vett részt a muraszombati, körmendi és szentgotthárdi

kerületekből a szemináriumon
Szombathely és Kőszeg után Mu

raszombatban tartotta március 25-én. 
szerdán délelőtt a Magyar Élet Párt 
vasmegyei szervezete harmadik poli
tikai szemináriumát. A politikai sze
mináriumra nagyon sok vendég ér
kezett Muraszombatba. Budapestről 
a párt országos elnökségének képvi
seletében vitéz Biró György ny. ez
redes. dr. Nádas János országos köz
ponti titkár és dr. Cselényi József or
szággyűlési képviselők utaztak a mu
raszombati járás székhelyére. Szom
bathelyről vitéz dr. Szűcs István fő
ispán. megyei elnök, Horváth István 
országyülési képviselő és Borlay 
Endre országos-központi vármegyei 
titkár. Körmendről dr. Tornyos György 
országgyűlési képviselő, Zalamegyé- 
ből Gásparovics József országos köz
ponti vármegyei titkár jöttek el a 
szemináriumra.

9 órakor csendes istentiszteletek 
voltak a templomokban, 10 órakor 
l> dig a szépen feldíszített városi mo
ziban több mint 300 muraszombati, 
körmendi és szentgotthárdi kerületből 
< sszegyülekezett tisztségviselő jelen 
létében megtartották a nagy érdeklő
déssel várt politikai szemináriumot.

Hartner képviselő 
megnyitó beszéde

A Hiszekegy elimádkozása után 
Hartner Nándor, a muraszombati ke
rület országgyűlési képviselője emel
kedett szólásra. Megnyitó beszédének 
‘■Éjén meleg szavakkal üdvözölte a 
u , gj« lenieket, majd rámutatott arra, 
h 'v fi szemináriumot nem nemzeti- 
s, gi vidéken rendezték meg. amikor 
u K iszabadult Muraszombatot válasz
olták .színhelyéül, mert

a vend ember szívben, érzés
ben, lélekben és testben egy
aránt magyar. A fiatalság buz
gó nyelvtanulása pedig azt 
bizonyltja, hogy a magyar-vend 
ember az anyanyelve mellett 
magyarul is akar beszélni.

1 lárom hét múlva ünnepli a Mura
vidék felszabadulásának első évfor
dulóját Az elmúlt egy esztend«) alatt 
a v idék minden vonalon szerves ré
szevé vált az anyaországnak, egy 
dolog hiányzott csak eddig : a nem

zet sorsának irányításából nem vette 
ki a részét. A Magyar Élet Párt Mu
raszombatban megrendezett politikai 
szemináriuma ezt a hiányt is meg-

A  MÉP munkája
a Muravidék felszabadulására is vezetett

A lelszabadult Muravidék népe 
ahhoz a párthoz csatlakozik, amely 
a Trianonban megásott sírból kive
zette a nemzetet és amelynek mun
kája a Muravidék felszabadítását is 
lehetővé tette. A párt mu is nehéz 
időkben irányítja a nemzet közvéle
ményét, de el fogja érni célját:

ebben az országban minden
kinek meglesz a nyugodt ott
hona és magyar kenyere!

A MÉP a világon az első párt, amely 
a keresztény-nemzeti gondolatot irta zászlójára

Vitéz Bíró György volt az első szó
nok. Beszéde elején tolmácsolta a 
párt országos elnökségének üdvözle
tét. Majd a MFP munkájáról beszélt. 
Kifejtette, hogy n Magyar Élet Párt 
volt az első nem csak az országban, 
hanem az egész világon az összes 
pártok közül, amely a keresztény 
szellem megvalósításáért küzdött. Fz 
a párt volt az. amely húsz évi mun
kával megteremtette a magyar egysé
get és ez a párt tartja össze ma is 
politikai szempontból az ország lakos
ságának zömét. Munkájából minden

szünteti: a muravidéki nép alkalmat 
talál arra, hogy a Magyar Élet Párt 
soraiba tömörülve a közügyek irányí
tásában is éreztesse akaratát.

Azzal a hittel nyitja meg a szemi
náriumot, hogy ez is hozzá fog járulni 
a szebh magyar jövő felépítéséhez.

Hartner képviselő megnyitó beszé
de után bejelentette, hogy a szemi
náriumról üdvözlő táviratokat kül-1 
denek dr. Kállay Miklós országos 
pártvezérhez, dr. Bárdossy László volt 
miniszterelnökhöz, vitéz Lukács Béla 
jtórtelnökhöz és W álder Gyulához. 
Szombathely képviselőjéhez.

egyes tisztségviselőnek ki kell vennie 
a részét, ma még jobban, mint vala
ha. mert ma van szükség igazán fej
lett nemzeti öntudatra.

Dr. Cselényi Pál, Buda város kép
viselője emelkedett ezután szólásra. 
Beszéde elején kiemelte, hogy mint 
városi képviselő szívesen jött el a 
falusi tisztségviselők közé. hogy ezzel 
is kiemelje a párt elvét, amely

nem ismer különbséget városi 
és falusi ember, általában állam
polgár és állampolgár között.

A Magyar Élet Párt le akarja dönte
ni a még meglévő különbségeket, be 
akarja tömni azokat az árkokat, ame
lyek a közeledést a magyar és ma
gyar között még mindig akadályozzák.

Politikai tanfolyam
A politikai szemináriumot úgy lehet

ne magyarosan nevezni: politikai tan
folyam. Politizálni tanulnak itt a részt
vevők.

Politizálni pedig annyit Jelent: 
törődni a közügyekkel.

A közügyekkel pedig minden magyar 
embernek törődnie .kell. Hazafiatlan 
ember az, aki azzal a kényelmes ki
fogással vonja ki magái a közösség 
gondjaiból, hogy „nem politizálok .

Ha valaha kötelesség a színvallás, 
úgy akkor ma azl Ma már nem hú
zódhatunk a magánélet sáncai mögé, 
nem csak önmagunkkal, családunk
kal. gyermekeinkkel szemben van 
kötelezettségünk, hanem

tevékenységi kötelezettségünk 
van a közzel szemben is.

A hazafias ember a maga jólétének 
szolgálásán kívül munkaenergiájának 
egy részét a haza oltárára teszi.

A MÉP tisztségviselőinek meg kell 
magyarázni mindenkinek, hogy köte
lessége a közösségért is dolgozni. 
Egészséges közvéleményt kell kiala
kítani és egységes politikai gondol
kozást, mert ezekkel jutunk el ahhoz 
a sokszor megálmodott politikai egy
séghez. amit annyira tudunk bámulni 
a német és olasz birodalmakban.

Térképen a szovjetnek adták Magyarországot!
Ma különösen szükség van az ösze- 

fogásra. amikor
„világabb" világháború dúl,

mint az 1914— 18-as világháború volt. 
Nem kerestük ezt a háborút, de nem
zeti létünk fenn tartósáért kénytelenek 
voltunk belemenni.

Aki pedig azt rebesgeti, hogy 
„a magyarság megint idegen 
érdekekért küzd", az még nem 
tudja, hogy Európa egyik felét, 
egészen a Rajnáig, térképen 
már megkapta a szovjet! A 
saját kis házunkat, földünket, 
családunkat és vallásunkat

védjük most ebben a háború
ban és tisztában kell lennünk 
azzal, hogy ezt a háborút nem 
szabad elveszítenünk, mert ak
kor országunkkal együtt a vö
rös pusztítás áldozatai leszünk!

A magyar nemzet kemény erőpró
ba előtt áll. Katonáink kint vannak 
a szovjet fronton és még sok kato
nánk megy ki harcolni.

Hadseregünk nagyobb része 
azonban itthon marad *

és lábhoz tett fegyverrel őrt áll.

A miniszterelnök 
változásra áttérve

kifejtette a szónok, hogy Bárdossy le
mondásának oka egyedül a betegsé
ge volt. Bárdossy László ma is sza
natóriumban fekszik, a megfeszített 
és fizikai erején felül magára vállalt 
munka annyira aláásta amúgy is gyen
ge szervezetét.

Az uj miniszterelnök, Kállay Miklós 
dr. személyéről pedig csak ennyit: 
Kállay Miklós első miniszterelnöki 
megnyilvánulása alkalmából kereken 
kijelentette: nem tűri egy hélnél to-
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oább, hogy zsidónak Magyarorszá
gon földingatlana legyen!

A zsidó földek kisajátítása tárgyá
ban hozott első törvényben találtak 
a zsidók kibúvót. így például mind 
fellebezett ha volt oka. ha nem. a 
királyi táblához, hogy ezzel is húzza

a föld átadását. A zsidó birtokok 
zárolásáról a múlt héten megjelent 
rendelettel ennek is vége, a kisajátítás 
ellen nincs fellebbezés, nincs határidő!

A zsidókérdés megoldásánál hiba 
volt az eddigi törvényekben, hogy 
kivételeket ismertek el például világ
háborús érdemek címén.

A  test napi Jódszttkséglete
0.04 mg. A jászkarajenői Mira keserüviz 0.500 mg-ot tartalmaz literenként, 
tehát már 1 deci a napi jódszükségletet bőven biztosítja. így a nem kelle
metlen izü Mira keserüviz nemcsak a székrekedést szünteti, hanem megelőzi
az érelmeszesedést, golyvaképződést, elősegíti a vérkeringést.

Nincs kivétel !
— »Nekem magamnak is van 2

■vitézség! érmem, mégsem kértem 
ezekért semmit — mondotta a kép
viselő. — Kötelességemet teljesítettem, 
amikor megszereztem őket, a köteles
ség teljesítéséért pedig nem jár külön 
jutalom. A zsidók is csak köteles
ségüket teljesítették a múlt világhábo
rúban, né várjanak hát háborús ér
demeik alapján kivételezést."

A zsidókat az ipari és kereskedelmi 
életből is hamarosan eltávolítják.

Hatásos szónoklata végén dr. Cse- 
lényi kifejtette, hogy lejárt a meddő 
ellenzékieskedés ideje. Látjuk, hogy 
a kormányzat a kis emberekért dol
gozik. Csupán a Nép és Családvédel
mi Alap keretében 1,000.000 pengővel 
segíti jobb sorba ebben az évben is 
a kisemberek tízezreit.

MÉP muraszombati szemináriuma 
legyen a magyar böjt lelkiggakor 
lata, ami után dicső magyar feltám a
dásnak kell következni!

Dr. Cselényi József szónoklata után 
Hartner Nándortól a másik vendég
látó kerület, a körmendi kerület kép
viselője, dr. Tornyos György vette 
át a szeminárium elnöklését és be
jelentette. hogy n következő szónok 
dr. Nádas János országos központi 
titkár

Ö ssze fo g á s
Dr. Nádas János a magyar törté

nelem eseményeire hivatkozva bizo
nyította a nemzeti összefogás szük
ségességét. Ha a magyar nép össze
fogott, mindig hatalmas sikereket 
tudott elérni. A nemzeti tragédiák 
pedig mind a széthúzások idejében 
következtek be. így 1918-ban, amikor 
nem volt ellenség az ország határain 
belül, pár száz zsidó mégis alá tudta 
ásni a magyar birodalmút. Azért küzd 
a Magyar Elet Párt. amelynek az 
ország minden egyes községében 
vannak hívei, hogy ilyesmi mégegy- 
szer ne következhessen be.

A tisztségviselők hivatása az. hogy 
a párt egységébe olvasszak a közsé
gek lakóit. Dolgozni pedig nem csak 
addig kell. ameddig megszervezték a 
helyi szervezeteket és szépen elköny
velték a község párttagjait, hanem 
éppen a megszervezés után kell meg
indítani az igazi munkát, a közvéle
ményformálást ! Általában az emberek 
azt hiszik. hogy csak akkor kell dől

Íozni, ha ellenzéki pártban vannak.
la kormány pártban vannak, akkor 

csak a markukat kell nyújtani . . . 
A tisztségviselők között is nagyon 
sokan vannak, akik csak cimet latnak 
tisztségükben és nem dolgoznak a 
párt, illetve az általuk vezetett szer-

Dr. Tornyos György , a körmendi 
kerület országgyűlési képviselője mon
dott zárószavakat. Beszédében hang
súlyozta. hogy a nemzeti egység alap
ja a hit a nemzet jövőjében és a bi
zalom a kormányzat iránt. A közös 
célért összefogott erőkkel kell dolgoz
nunk. Áldozatokat kell hoznunk ab
ban a tudatban, hogy munkák gyü
mölcsét majd utódaink is élvezni fog
ják. Aki pedig az egység megbontója 
akar lenni, azt ki kell vetnie a kö
zösségnek soraiból I 

Az elnök ezután köszönetét mon-

vezet érdekében. Ez igen nagy hiba, 
mert ők az összekötő kapcsok a párt 
tagjai és a központ között. Kívánsá
gokat és véleményeket kell átvenniük 
és eljutattatni tovább illetékes helyre.

A pártszervezet ugyanis a nép kí
vánságainak közvetítésére is való. 1 i 
millió ember egyenként nem panasz
kodhat, a szervezet azonban jelent
heti. hogy itt és itt baj van. segíteni 
kell. Nem szabad azonban azt iiinni. 
hogy csak Pesten lehet segíteni a 
bajokon, a helyi szervezetek, vagy a 
megyei szervezetek is segítségére le
hetnek a párt tagjainak.

A tisztségviselőknek pedig meg kell 
hallgatniuk a legegyszerűbb embert 
is. mert

u párt nem ruhája alapján 
ítéli meg a magyart.

Kevés olyan öntudatos nép él Eu
rópában. mint a mi népünk1 ( sak 
foglalkozni kell vele. lehetőséget keli 
adni gondolatai kifejezésére (‘sakkor 
igen hasznos ötletekkel segíti elő a 
közügyeket.

A külpolitikára áttérve hangoztatta, 
hogy

ha Németország nem támad 
idejében, akkor a Donec mel
letti csaták itt folytak volna le.

A k özel látás
jgyében három ténvező teszi nehéz
zé a helyzetet : az Európa elleni an
gol blokád, ami általános, az ország 
négyszeri területgyarapodása, mert a 
kifosztottan visszakapott területeket 
fel kellett ruházni és a kétszer meg
ismétlődő súlyos árvíz és belvizek. 
Le kell azonban zügolodás nélkül 
mondanunk, takarékoskodnunk kell a 
készletekkel, mert aki időt nyer. az 
mindent nyer.

A termelési nehézségeket a fogyasz
tás megkötésével lehet csak ellen
súlyozni. A lemondást mindenki pré
dikálja. ha sajálmngárol van szó. ak
kor azonban nem eselekszi Tartson 
össze a falu és a város népe. vegyen

Pintér Miklós dr. közjegyző, a mura- 
szombati szervezet pártvezére mon
dott szép beszédet azokról a törté
nelmi jelentőségű megnyilatkozások
ról. amelyekkel a vend nép az össze
omlást követő években hitet tett 
magyarsága mellett. Vitéz Szűcs István 
főispán a jobboldali gondolatra! be-
szélt i■s isten áldását kérte r\ tiszt-
sé-gviselökic. 1lartner Nándor pohóír-
koszon tőjében kiemelt'-. bogé a VÍKP
nem rlarcos s:zen özet, de tvtivossa
válik, 1iá valak i a nenize! -,'YS^gÓÍ
akarja megbonttani. A Muráé időkről
szólva pedig kijelenietk*, hog\ aho-
yytin er o c/'ilék nuifi \;ar r<>// ezer
éi en  ii/. agy magyar is ma rád az
< >/ki ivet ki ’zö  é v e z n ’dekn

példát a székelyekre . akik ki ilelrssé- keny<•rét.
güknek tartják, hogy ege ma '1 támo- 1 Ián; l\ iriíc.s Mury t igazgatu kö-
gassák. Zoli e a S7Adokkéi, hog a kid us/.mi-

Dr. Nódass nagy tapssal ogndott niszter sm ■t .segéle ben részesít •tte in
beszéde után dr Tornyos Ge >rgy be- tezi tűk Blí tanulóját. belőle; ista a
jelentette, hogy Hasparovifs József seg ■lvezetti■k nevét, a segéle össze-
muraközi nyelven szó a jelenlé eóeend get. Ha eiVed emlékezett meg i ma-
anyanyelvű tisztsége iselőkhoz Gaspa- gyár korín; neról. a kultuszminiszter-
rovils József szavai után eiti■z ( ser röl és < haza minden adofizető nol-
mely István vend ne elven szí dalt fel. gán írni. ak knek oldo/.a tkészsége tette

ében
leht

I-
*tÖV(
elhív

a
ta

segélyezést, 
a figyelmet arra, h<>g\ az

á n yza t iráni elől
zet.

■gézéit
bogé

bizalomért ;■Karja nem-

dott a szónokoknak, a megy ei elnök
nek és vendég képviselőknek és az 
összes tisztségviselőknek a megjele
nésért és kifejezte reményét, hogy

a szeminárium elérte célját és 
hozzásegít az egységes magyar 
közvélem ény kialakításához.

P o h á rk ö szö  ntők
a k ö zö s  ebéd en

A politikai szeminárium után egv- 
tálételes közös ebéd következett a 
leventeotthonban. Az étkezés után

9 Ipányoi pályaválasztáson)!
beszéltek :t polgárileányiskola szü

lői értekezletén
Március 17-én d. u. i órai kezdet

iül tartotta az allami poigári leányis
kola II. félévi szülői értekezletéi, ame
lyen nagyszámú szülő vett reszt. Az 
miezei igazgatója ny itotta meg az ér
tekezletet. majd a ..Hiszekegy elimád- 
ko/ása után i löm m el \ ilmo.sné Iöth  
l'.rzsebei tanárnak adta át a szót, aki 
részlete-en kifejtette, miért szükséges 
a szülői ha/, és az iskola között szo
ros kapcsolatot teremteni. Hatért a 
gyermek neveléssel egyetemben több 
időszerű kérdésre, melyeknek felveté
sért a tanároknak az iskola évben 
szerzett tapasztalatai tették s z ü k s é 
gessé. majd a torna-egyenruhák kér
dést- került szoba.

Hálássá M ihályné ( zárak l>crzsa
run A ynes. mint a IV. osztály főnöke 
a pályaválasztásról beszélt. A szü
lök tájékoztatására felsorolta azokat 
az iskolákat, ipari és gazdasági elhe
lyezkedési lehetőségeket, melyre a 
polgári iskola négy osztályának elvég
zésé után adhatják gyermekeiket. Fel
hívta a szülök figyelmét arra. hogy

ne a hiúság, hanem a gyer
mek rátermettsége irányítsa 
őket a pályaválasztásnál, mert 
mi ncirn becsületesen dolgozó 
ember egyformán tiszteletet 
érdemel tekintet nélkül arra, 
hogy mint hivatalnok, munkás, 
kereskedő vagy iparos keresi-e

tántoríthatatlan hűséggel és 
megfeszített munkával dolgoz
zanak a segélyezettek a szebb 
magyar jövő  felépítésén

A kultuszminiszter a jövő tanévben 
is segélyben kívánja részesíteni az 
arra érdemes tanulókat, azonban az 
1942/48. tanévben a segély megálla
pításánál az 1941/42. tanévben elért 
jó tanulmányi eredmény lesz a döntő 
szempont. Ezzel befejezte az. értekez
letet. utána a tanárok a szülőknek 
egyenkint felvilágosítást adtak gyer
mekeikre vonatkozólag.

d Muraszombati Tabaré̂ nztái',
mint a Vendvidék legrégibb és leg
nagyobb pénzintézete ismét elfog
lalja régi helyét járásunk gazdasá
gi és hiteléletének irányításában.

A  Muraszombati Takarékpénztár 
minden bankszerü ügylet előzé
keny lebonyolítására felajánlja szol
gálatait.

A m ezőgazdaság részére, különö
sen hogy a tavaszi beruházásokat 
elősegítse, előnyös kam atozás mel
lett bekeblezésre és kezesekre is 
folyósít hosszabb lejáratú kölcsö
nöket is.

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

Ezért mindenki bizalommal for
duljon vidékünk ismert legrégibb 
pénzintézetéhez, a Muraszombati 
Takarékpénztárhoz.

O Z P O N T I O Z I
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A  MÉP értekezlet 
Battyándon

A Magyar Klet Párt battyándi szer
vezetének vezetői ilj. S zász Ernő 
kerületi szervezőtitkár részvételével 
szombaton délután értekezletet tartot
tak A Hiszekegy elmondása után 
Kühár János Bencze községi elnök 
nyitotta meg az értekezletet és üdvö
zölte a megjelenteket. A szervezőtit
kár a bel és külpolitikai helyzet idő
szerű eseményeiről számolt be és is
mertette a Magyar Élet Pártmunkáját. 

Hangsúlyozta az összefogás és 
a megfeszített munka szüksé
gességét.

Az értekezleten megalakították a köz
ségi MEP szervezet választmányát is, 
amely a következő: Kolossá Károly
h. elnök, Szocsics István. Kühár Fe
renc 27. Hodoscsek Iván, Sostaréc 
Mátyás. Mőrecz Iván. Kühár Ferenc 
107, Vratarils Lajos, Szevcr Ferenc, 
Kühár István, Kolossá Géza és Ku
har Károly . A szervezőtitkár bejelen
tette. hogy Titán József népművelési 
titkár I emondott a battyándi szerve
zetben viselt titkári tisztségéről, tekin
tette! arra. hogy Muraszombatba köl
tözött. Helyette Osváth Sándor igaz
gató-tanítót választották titkárnak.

N E O D E N D R I N
gyümölcsfa vécielmiszer, Kálisó 
és Szuperí os z f ál  kapható

Meimer Jenő «• Arnold
cégnél.  M urassom bal. 3
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Melegen ünnepelte a muraszombati evangélikus 
gyülekezet a fél évszázad óta Muraszombatban 

működő Kováts István tb. esperest
Díszközgyűlés volt vasárnap az istentisztelet után

Március 18-án volt 50 éve annak, 
hogy Kováts István evangélikus fb. 
esperes a muraszombati gyülekezet
hez került. A z  elmúlt félévszázad  
alatt az esperes megszakítás nélkül 
Muraszombatban működött. Lelkész
kedése öt évtizede alatt szépen fej
lődött a gyülekezet: templomot épített 
és két emeletes bérházat épített a 
templom szomszédságában.

Az elmúlt vasárnap meglepetéssze- 
rü, meleg ünneplésben részesítették a 
muraszombati evangélikusok az ősz 
esperest muraszombati pásztorkodá- 
sának fél évszázados évfordulója al
kalmából. A z istentisztelet után — 
amelyen Darvas Aladár alesperes 
hirdetett igét — díszközgyűlés kere
tében együttmaradtak a hívők a tem
plomban és a vendégekkel — akik 
között Hartner Nándor országgyűlési 
képviselő és Olajos József dr. főszol
gabíró is megjelent — együtt, csen
desen ünnepelték Kováts Istvánt.

Megnyitó beszédet D a r v a s  Ala

dár alesperes mondott és felolvasta 
Kapi Béla püspök meleg hangú üd
vözlő levelét. Ezután az üdvözlésekre 
került a sor. A gyülekezet részéről 
B á c z Lajos gyülekezeti felügyelő, az 
Evangélikus Nőegylet részéről özv. 
dr. Sömen Lajosné, elnöknő, az egy
házmegye nevében B e n k ó József 
tb. egyházmegyei felügyelő, a lelké
szek nevében Darvas Áladár nlespe- 
res köszöntötték Kováts Istvánt és 
kívántak neki még hosszú, eredmé
nyekben gazdag és áldásos működést 
hívei körében. Darvas alesperes fel
olvasta a Kováts espereshez intézett 
üdvözlő táviratokatlés leveleket, majd 
Lipics Éva VII. osztályos gimnázista 
alkalmi verssel kedveskedett Kováts 
esperesnek volt tanítványai nevében.

Az ünnepelt iránt megnyilvánuló 
őszinte szeretetről tettek tanúbizony
ságot azok az értékes ajándékok is, 
amivel a gyülekezet tagjai ősz lelki 
pászturokat elhalm o:“dk.

130.000 pengő költséggel átépítik
a Zalaegerszeg—Őriszentpéter—Muraszombat 

közötti törvényhatósági közút egyes részeit
A munkálatok rövidesen m egkezdődnek

A Zalaegerszeg — Őriszentpéter —  
Muraszombat közötti törvényhatósági 
közút egyes szakaszait átépítik, hogy 
kifogástalan ut létesítésével elősegít
sek a visszafoglalt Muravidék még 
könnyebb bekapcsolódását a trianoni 
ország életébe. Az átépítési munká
latok rövidesen megkezdődnek és

a', átépítéssel kapcsolatos kisa
játítási eljárás már folyam at
ban van.

Az ut közigazgatási bizottsági be
járása hétfőn történt meg. A bizottság 
dr. Tulok József vármegyei főjegyző

Most fejezte be a honvédelmi mi
niszter által kiküldött 1 számú rend
kívüli hadigondozási bizoilság a mu
raszombati járásban a hadigondozot
tak ügyeinek felülvizsgálását. A felül- 
vizsgálást dr. Bánkg Ferenc szolgá
ban készítette elő. a bizottság tagjai: 
Bracskó Antal ezredes, dr. Ajkai Ta- 
más orvosszázados, Müller Gyula j 
honvédelmi minisztériumi szám vevő-! 
ségi főtanácsos, a központi illelményi | 
hivatal részéről Szilvássy Ernő pénz- | 
ügyi számvevőségi főtanácsos, dr. Jó- j 
vorszky József muraszombati járási 
tisztiorvos cs dr. Bánky Ferenc szol- 
gabiró voltak. A bizottság mint leg
felsőbb fórum működött és határoza
tai ellen fellebbezésnek helye n incs!

A hadigondozási rendkívüli bizott
sághoz 1037 kérvény futott be. Az

1037 hadigondozást igénylő sze 
mély közül 908 igénylő jogo
sultságát ismerték el, 100 igény
lőt elutasítottak, 29 kérvényt 
pedig nem tárgyaltak azok 
hiányos felszerelése miatt.

Ezeknek a kérvényeknek a beadóit 
felszólítják, hogy a hiányzó okmányo
kat szerezzék be és utána döntenek 
ügyükben.

A  magyar állam nagyobb összeg
nél támogatja a muraszombati járás

vezetésével, az állanrépitészeti hivatal 
kiküldött mérnökeivel és dr. Derzse- 
nvi Tibor muraszombati járási szol- 
gabiróval megtekintette a kérdéses 
útszakaszokat és Magyurszombatfa 
községben megtartotta a kisajátítással 
kapcsolatos tárgyalásokat.

Az ut kijavítása sürgős feladat, 
tekintette! arra, hogy a jugoszláv ura
lom idején szándékosan elhanyagol
ták a magyar területek felé vezető 
utak karbantartását és ennek követ
keztében a kérdéses uf is rossz ál
lapotban van.

muraszombati járás területén.
ma 907 hadigondozott részesül 
15.770 pengő segélyben.

A jugoszláv uralom idején 214 hadi
rokkantnak nyújtottak havonta 5.738 
pengő támogatást, ma a 214 hadirok
kant 6.248 pengőt kap összesen. Ezen 
kívül uj igényjogosultnak hadirokkant
ságát is elismerték, ezeknek külön 
3292 pengőt fog kifizetni havonta a 
magyar állam. E szerint a jugoszlá- 
vok alatt is fámogalott hadirokkan
toknak havonta 510 pengővel főbbet 
fizetnek ki, újonnan elismert hadirok
kantukkal együtt pedig

az összes hadirokkantaknak 
3802 pengővel nyújtanak na
gyobb támogatást a magyarok, 
mint a jugoszlávok nyújtottak

az összes hadirokkantnak a mura- 
szombati járás területén.

292 hadiözvegynek a jugoszlávok 
havonta összesen 3446 pengőt fizet
tek ki. mi ugyanezeknek a hadiözve
gyeknek 3925 pengőt fizetünk, azon
kívül ujonnn elismert hadiözvegyek 
még 475 pengőt kapnak összesen ha
vonta. A jugoszlávok 119 hadigondo
zott családtagnak 1404 pengőt fizettek 
havonta, mi 183 hadigondozott csa
ládtagnak 1830 pengőt fizetünk.

Azok a hadigondozottak, akik 
a jugoszláv uralom idején is ré
szesültek hadigondozásban, 1942 ja
nuár 1-től visszamenőleg kapják meg 
a most megállapított összegű támo
gatást, azok, akiknek az igényjogo- 
sullságát most ismerték el, 1942 ápri- j 
fis / -löl részesülnek segélyezésben. I 

Itt említjük meg, hogy hadigondo-1 
zás iránti kérelmeket még mindig le-1 
hét benyújtani a lakóhely szerint ille
tékes körjegyzőknél.

A kérvények beadásának legu
tolsó határideje 1942 decem
ber 31.

Azok azonban, akik ezután adnak 
csak be kérvényt, attól a időponttól 
kezdődően részesülhetnek támogatás
ban, amely időpontban igényjogosult
ságuk elismerést nyert.

908 igényjogosultat részesítenek hadigondo
zásban a muraszombati járásban

A magyar állam 15.770 pengőt fizet ki havonta hadigondozottéinak, 
a jugoszlávok 10.587 pengőt fizettek

hadiyondozottait, mint ahogyan azt 
a jugoszláv állam tette.

A jugoszláv uralom alatt 625 
hadigondozott havonta 10.587 
pengő segélyben részesült a

ÉrtkhEs Bjindéholi «  msraszom- 
bati haszinú Mnyitfrínali

A muraszombati kaszinó könyvtá
rának címére több értékes ajándék 
érkezett. A Franklin Társulat könyv
kiadócég 17, a Singer és Wolfner cég 
49, az Egyetemi Nyomda 6. a Fővá
rosi Könyvtár pedig 110 könyvet kül
dött. A  könyvek a legújabb magyar 
írók munkái, szép kötésükkel is dí
szítik a kaszinó könyvtárát.

Ünnepélyes alkalomra

öltözködjünk 
kismagyarba /

A  magyar nő legszebb és 
legméltóbb oiselete 
a diszmagyar és kismagyar!

Tervezte Tüdős Klára!

Kizárólag áruházunkban kaphatói

CORVIN
A JO MINŐSEGEK AQUMA7A

Március IS-i ünnepélyeit a Murauidlh községeiben
A Muraszombat és Vidéke múlt 

számában beszámoltunk arról, hogy 
milyen lélekemelő ünnepségek kere
tében ülte meg a felszabadult Mura
vidék lakossága a március 15-i ma
gyar nemzeti ünnepet. Részletesen 
elmondottuk a legnagyobb ünnepsé
gek lefolyását, de ezzel nem fejez
hetjük be a március 15-i ünnepélyek
ről szóló beszámolónkat. Azóta is 
nap-nap után érkeztek híradások az 
egyes községekben tartott szép ünnep
ségekről, úgy hogy mai számunkban 
is vissza kell térnünk a március 15-i 
ünnepélyekre. PERESTÓN

A perestói körjegyzőségben lélek
emelő ünnepség kíséretében ünnepel
ték meg a felszabadulás után az első 
március 15-ét. Az ünnepély a peres
tói áll. iskola nagytermében zajlott 
le. Megjelentek az ünnepélyen a 
körjegyzői hivatal összes személyzete.

a községi elöljáróságok, a tantestüle
tek, tűzoltó egyesületek, valamint a 
lakosság igen sok tagja.

Az ünnepély a Himnusszal kezdő
dött, majd szavalatok és énekszámok 
következtek, amelyeket az elemi 
iskola növendékei adtak elő szép 
magyarsággal. A nap jelentőségét 
Karsai István áll. tanító méltatta 
szivbemarkoló beszéddel, amelyet 
Porédos István ig. tanító vend nyelven 
ismertetett a nagyszámú közönséggel.

A 16 pontból álló szép ünnepély 
Horváth Imre körjegyző zárószavaival 
és a Hiszekeggyel ért véget.

MÁRTONHELYEN
Az iskolát megtöltő közönség előtt 

vasárnap d. u. 5 órakor folyt le — 
az alábbi műsor szerint — az ünne
pély, a szépen feldíszített teremben.

Műsor. I. rész : ünnepély 1. Hiszek- 
I egy (közös ének), 2. Szavalat (Márc.

15-én), 3. Énekek (Magyar népénekek). 
4. Megemlékezés az ünnepről (Falu- 
biró József körjegyző beszéde. Vend 
nyelven Titán József, a népművelés 
vezetője beszélt), 5. Ének (Magyar 
népénekek), 6. Szavalat (Petőfi-: 
Talpra magyar).

II. rész : a magyar nyelvi tanfolyam 
munkája. 1. Énekek (Magyar nép
énekek), 2. Szavalat (Szabadság ünne
pén). 3. A tanfolyam-hallgatók beszá
molója munkájukról), 4. Szavalat (Tóth 
K.: igazság). 5. Zárószó, 6. Himnusz.

Az érdeklődők megelégedéssel hall
gatták a műsor valamennyi ssámát 
és a tanfolyam hallgatóinak sikeres 
beszámolóját.

BELATINCON
Serügo Rudolf körorvos mondott 

vend nyelven, a magyar ünnepi be
szédet a helyi gyógyszerész mondotta
el hatásosan. Áz ünnepélyen zenekar 
játszott és előadták az „Egyszer 
királyfi" című népi játékot.

egy

BATTYÁNDON
Luthár Ádám evangélikus lelkész 

mondott beszédet magyar és vend 
nyelven. Itt is sor került az „Egyszer 
egy királyfi" előadására.

BODÓHEGYEN
Siltár Károly ev. lelkész, mint a 

magyar nyelvi tanfolyam vezetője 
mondott beszédet munkatársa, Biczó 
Ferenc segédlelkész is szónokolt.

•  *  •
Nagyon szép ünnepségektől érke

zett ezenkívül híradás Nagydolányról, 
Őrihodosról, Bántornyáról, Leadva- 
hosszuialuról, Murarévről és Mura
szigetről.



Muraszombat ét Vidéke 1942. március 27.

MURAKÖZBEN
ia bensőségely Ünnepélyekkel ünne
pelték meg a magyar szabadsagün- 
nepet Különösen szép és szeretetteljes 
ünnepély volt Muraszentmártonban. 
Az egész falu népe részt vett az ün- 

megelőzö misén, ahol az is- 
'  ek magyarul énekelték a

___ énekeket. Az istentiszte-
a templom előtti téren lartot- 

_ Jiepélyt. Horváth Benedek igaz- 
mondott nagyhatású ünnepi be- j 

szádét, az elemisták pedig szép sza
valatokat, énekszámokat és magyar 
táncokat adtak elő. Délután az isko
lában is rendeztek hasonló müsoru 
szép ünnepélyt. Jól sikerült ünnep
séget rendezett a szomszéd falu is az 
elletni iskola igazgatónőjének. Jerier- 
szky Ilonának a vezetésével.

Itreszfts hadjárat I9II-IZ
több mint ezer fényképpel és eredeti 
iratok másolatával.

Megrendelhető 
p o s ta  u t já n :

KISS M I H Á L Y
iró cimén:
B U D A P E S T.
VT^Bá t h o  ry -u tca  4. III. 4.

Ára 25.— pengő. Kedvezmé
nyes havi részletfizetés mellett 
is kapható.
Ugyanilyen feltételek mellett 
bármilyen szépirodalmi könyvel 
is rendelhetünk lenlí címen.

Megrendelésünkkel a szovjet ellen: harcban 
elesett hős honvédeink árváit és özvegyeit

Radosxtni sivétek
Je mejla prem inoucso nedelo szó- 
bocidut evangelícsans/.ka gmajna. 
Szvétíla je pétdeszét lejt szlüzsbe 
szvojega duhovnika goszp. Kováts 

Istvána esperesa
Márciusa 18-ga je mínoulo 50 lejt. 

ka verno oprávlajo szvojo düsnopasz- 
térsko azlüzsbo pri szobocskoj gmaj- 
ui g. Kováts István esperes. V zacsét- 
ki nyúve szlüzsbe je gmajna prevecs 
bila zadúzsena. a z nevcagajouesim 
delom i z Boga pomocsjouv szó sze 
dugó rejsili, pa szó szi posztavili lejpo 
cérkev i dvej gmajnszkivi hizsi. Zidí- 
na vezdásnye gimnázie i diacski dóm 
szia tüdi z nyúvim iménom teszno 
prikapcsenlva.

Preminoucso nedelo je gmajna po 
aozsoj szlüzsbi na ouszvetnom gyü- 
lejsi nedovejdno vöszkázala szvojo 
vem o lűbézen i zahválnoszl prouti 
szvojemi v deli obsztaranomi i oumor- 
nomi delavci Goszpodnovi goric Ko
váts István!.

Ouszvetni gyülejs. no sterom szó 
bili med drugimi dr. Olajos József 
lŐbirouv i Harlner Nándor követ, je 
oudpro Darvas Aladár alesperes, ki 
je preesteo pozdravno piszmo dr. Kapi 
Béla püspeka. V iméni esperesije je 
toimac80 pozdrávlenye Zongor Béla 
esperese Benkó József inspektor es
peresije. v iméni gmajne Bácz Lajos 
gmajnszki inspektor, v iméni zsen- 
szkoga drüstva goszpá dr. Sómén La- 
josova i v iméni bivsl nntvi diákov 
pa goszpodicsina Lipics Éva gimná- 
zisztka VII. kiásza.

Lejpi senki szó pokazali szvedousz- 
tvo globoke zahválnoszti gmajnarov 
i gmajnaric do szvojega obsztaranoga 
düsevnoga pasztára.

9L8 invalidov, bojnszkí űovic 
i szirotic dobi mejszecsno 

15 770 P. podpore v misem járási
Kak szmo zse naznanili, je pred 

kratkim éti bila komisziju pod vodi- 
telsztvom Bracskó Antal ezredesa. 
slera je 1057 prouseny rejsila zavolo 
bojnszke podpore. Med lejmi szó 
vugodno rejsili 008 prouseny, 29 szó 
escse nej mogli rositi zavolo menka- 
joucsi podatkov, 100 prouseny szó pu 
zavrnoli. Vsze tó podpore szó vözne- 
szle mejszecsno 15.770 pengőv, za 
jugoszlávov pa szamo 10.587 pengőv. 
Vszi tiszti, steri szó zse za jugoszlá
vov dobili podporo, dobijo zse od 
nouvoga leta za nazaj zdaj dolou- 
eseno podporo, onim pa. štetim szo 
zdaj priznali pravico, dobijo od 1942 
áprilisa 1-ga naprej.

Tu zamerkamo, ka sze prosnve 
zavolo bojnszke podpore escse vszig- 
dár lejko dávajo notri pri notarosij::: 
Zádnyi terminus je d o3 l. decembra 1.1.

Vő sze napravi ceszta 
Zalacgerszep  -  Öriszentpéter -  

Muraszombat
K« sze nas kráj tudi sz cesztami 

naj lezsej prikapesi z maternim or
szágom. szo szkoncsali, ka sze ce- 
sztu Zalaegerszeg — öriszentpéter 
Muraszombat more pošteno vőpopra- 
viti. steri tao ceszté szo jugoszláv i 
namejnoma nej scseii poprávlati prouti 
trianonszkoj granici. Z  delom sze v 
krátkom zacsne, stero je preracsuna- 
no na 130.000 pengőv.

...< H Í R E K  >••••
— Felhívás a Vendvidék! Magyar 

Közművelődési Egyesület egyete
mista tagjaihoz. A VMKE Egyetemista 
Szakosztálya április 2-án, nagy-csütör
tökön délután 3 órakor megbeszélést 
tart a muraszombati Báníi-féle ven
déglő különszobajában. A megbeszé
lésre a szakosztály tagjait tisztelettel 
meghívom. Harlner Géza műegyetemi 
hallgató, a szabosziálg elnöke.

— 373 pengőt küldött a harctéren 
küzdő honvédeink hozzátartozóinak 
támogatására a muraszombati Evan
gélikus Nőegylet. Igen szép ered
ménnyel végződött anyagi szempont
ból is a muraszombaii Evangélikus 
Nőegylet teája, amelyen dr. Dezső 
László tábori alesperes tartott élv e
zetes előadást oroszországi élményei
ről. A teaest tiszta jövedelme 378 
pengő volt. Ezt az összeget a nőegv- 
lel már el is juttatta rendeltetési heív érc.

Magyarnyelvi és népművelési 
tanlolyamok záróvizsgái. Vasárnap 

| célúién tartotta a mezővári magvar 
j nyelvi és népművelési tunfoly; m zá- 
í fővizsgáját. A záróv izsgán megje leni 
| Rhosoezy Rézé innrmgyi kirendeltségi 
: vezeiő és Lilán József és Ar'auer 
Jenő v. j. tanfelügyelő. Rhoséc/v ma- 

! ryar nyelven. Anleue, vend nv elv en 
! iiiondtak beszedet, az ünnepik mű
sora egyébként a következő volt:

; i. I liszekegy. 2. A .art:, v -zeió üd
vözlő beszéde, 8. Szavalatok : M v e ;  - 
tok istene (Petőfi 5.) szavalta ( sincs 
Lajos, l'oglaljaíok a hazái - sze,volta 
\ tik.in Ibnija. 1 láMoru volí (Belüli S.) 
szavalta Ernisa j o / s ;  Magyar nyelv - 
szavalta Ernisa Jt zseí. !. A tanfolyam 
hallgatok elméleti viz.sgálbln. 'NVe!v-

„S A B d ftlA " jj

i rum bs likörgyár jj
^  Mindennemű >/. s/i Minink U
U gyá láss és  t lndása  Q

7. Szavalatok: Talpra magyar. Távol
ból, Befordultam, 8. Népdalok: Befor
dultam, Nem loptam én életemben. 
Ne menj rózsám, 9. Olvasás, fordítás 
magyarból vendre és fordítva. Olvas
mányok : Dolgozzatok, A drágakövek 
és malomkő. Az elégedetlen. Isten a 
sziveket vizsgálja, 10. Egypár kérdés 
a történelemből és a honismeretből, 
11. Szavalat: Petőfi. Utána magyar 
népdalok: Maros vize, Ott ahol a 
Maros, Van nekem egy imakönyvem, 
Már mi nálunk, 12. Befejező beszéd, 
esetleg felszólalások. Himnusz.

— Lásztkereskedők figyelm ébe! A
lisztjegyszelvények elszámoló lapjai a 
lisztkereskedők részére elkészültek és 
kaphatók Háhn Izidor papirkereske- 
désében. Muraszombatban.

\ id óki községben 
4 szobás, fürdőszo
bás. összkomfortos ház eladó.
A hózbfin rm y üzlethelyiség is van. A telek 
PHgvsákH «.*>. y magyar hold. A ház. az országút 
melleit fekszik. Érdeklődni lehet SZRAKA 
U H K i  IS I VAN építésznél. Muraszombat.

Sztáré Gaszs v Szoboti
kak nájvéksa i nájsztarejsa gasza 
ete cejie okrogline, je pá nazáj do
bila s/.v oje m eszto i zavüpano imé 
v vérszivenom  zsitki nusega járasa.

S/.obocska S z t á r  a G a s z a  pri 
vs sksem bancsnom  deli našemi 
csloveki nájbole ide na rokou.

/ a  kmetije, célon zdaj za szpro- 
toleitesnya delu dava na dugsi 
csasz po nájfulejsem interesi pej- 
nee.e r.a tahulácio i kezese,

1 ü jé lejpa prilika, ka szi bao- 
ío- je. meslri i kmetje za szvoje  na
pi ejjdenye potrejbno s umo v forrni 
m irovnoga poszojila lejko zagvü.sajo.

Z.áto sze vszaksi z  punim vüpa- 
n> em náj obrne k ete okrogline 
najbcle poznánoj i nájsztarejsoj 
gaszi, S / taraj Gaszi v Mura
szombat:.

Uiabb győzelmekről számolnak be 
a tengelyhaderők főparancsnokai

Berlinből jelentik : A német véderő 
főparancsnokság jelenti: A Donec 
vidékén erős támadásokat vertünk 
vissza. Szebasztopoltól délre harci 
repülőgépek elsülyesztettek egy 5000 
tonnás kereskedelmi hajót és a kau
kázusi tengerpart egyik kikötőjében 
megsemmisítettek egy tengeralattjárót. 
Két másik buvárnaszádot bombata
lálat ért. Észak-Afrikában az ellenség 
támadást kísérelt meg Kireneikában 
egyik repülőtér ellen. Vadászrepülöink 
és légelháritó tüzérségünk öt repülő
gépet lőttek le.

Német tengeralatjárók az amerikai 
partok előtt összesen 80.000 tonnányi 
13 ellenséges kereskedelmi hajót 
süllyestettek el, köztük négy nagy 
kőolaj szállitóhajót. Egy mási) 11.000 
tonnás kőolajszállitóhajót ol- súlyo
san megrongáltak, hogy aunak el
süllyedésével is számolni ke!!. A Föld
közi tengerén is súlyos veszteségeket 
okoztánk az ellenségnek. A német

légi haderők az olasz légi és tengeri 
haderőkkel együttműködve sikerült 
szétzúzniuk egy Málta felé haladó 
hajókaravánt. Á támadás során csak 
a német repülőgépek 18.000 tonnány i 
három kereskedelmi hajót süllyesz
tettek el és azonkívül súlyosan meg
rongáltak egy kereskedelmi hajót, egy 
cirkálót és egy rombolót. Az angol 
sziget elleni harcban a légi haderő 
Newhaven kikötőjében megsemmisí
tett egy 3000 tonnás kereskedelmi 
hajót.

Az olasz főhadiszállás tkil-ik jelen
tése közli: A hétfői közleményben 
jelentett légi és tengeri harcok során 
egy ellenséges cirkáló, egy másik 
egység, amelynek fajtajellegét köze
lebbről nem lehetett meghatározni, 
valamint egy 10.000 tonnás kereske
delmi hajó teljes bizonyossággal el
süllyedt. Három cirkáló, egy torpedó
romboló és három kereskedelmi hajó 
pedig megrongálódott.

cégt. B U R E  A Y E N D R E  NE
Szombathely

I hóköly Imre tia n 71 - Telefon 1(U>8

Legkitűnőbb italok ! 
Legpontosabb kiszolgálás.

ismeret, Írás. olvasás, irodalom, törté
nelem. földrajz). 5. Énekek (Népdalok 
I. rész). (>. Kismájnási hallgatok emlé- 
leti vizsgálata. 7. Szavalatok : Rég 

’ veri már (Petőfi S.) szavalta Rituper 
József. Lustbe ment terv (Petőfi S.) 
szavalta Kuzma Karolina. Megy a ju
hász szamáron - szavalta llis/ar Ka- 

j roly. Anyám tjukja (Petőfi S ) szavalta 
í Zrinszki Etelka. Magyar nemes (Pető
fi S.) szavalta Cmor József, 8. Beszá
moló a tanfolyamról (Társalgás). 9. 

i Énekek (Népdalok II. rész). 10 Him
nusz. A szép eredményi elérő tanfo
lyamét Muszterné. Brenner Magdolna 
es Zalai Ilona tanítónők vezetlek.

Alsómarncon szinten vasárnap 
tartotta a Skalics Dezső vezetésev ei 
működő magyar nyelvi es népműve
lési tanfolyam záróvizsgáját. Magyar 
nyelven Balogh István lelkész, vend 
ny elven I itiin József népművelési tit
kár mondott beszédet. A mu^u egyéb
kényt a következő számokból állott 
1. Hiszek egv (szavalat, ének). 2. Be- 

j vezető üdvözlő beszéd. Etana szava- 
j latok : A hazáról. Jó honfiak 8. Szó
zat (ének). Utána szavalat: Anyám 
intése. 4. Népdalok éneklése : Csínom 
Palkó, Százados ur. Sárga a csikó 
5. Miért azért, 6. Magyar nyelvbeli 
kérdések és feleletek. Irodalom. Pe
tőfi, Arany, Vörösmarty, Kölcsey,

A  szénaárak
\ közelláiásügyi miniszter 51.700- 

1912 szama rendeletével, amely a 
Budajresti Közlöny 14 számában je
leni mc;; szabályozta a széna árait. 
A fontosabb árakat itt közöljük : 
íucei neszen,i 10 90 P. lóherszéna 9'40 
P, baltacimszcna <S'bb P. znbosbük- 
köny s/ena 8 1 ti P. moharszéna 7'56 
P. réti széna 7'90 P. savanyú vagy 
ázott réti széna -i'80 P. tavaszi szaí- 
m<>. 190 P, rozsalom 4'50 P, búza 
szalma (i'5() P.

Az arak feladóállomásonként érten
dők. Házhoz szállításért, vagy piacon 
'•<> 100 filléres felárat lehet számítani
mázsánként.

Vá r o s i  Mozi
Muraszombat

‘r .vv .v .v

morc. ,’ S -an szombaton 20 óra 30 p. 
mán . 2!).-cn vasárnap 15 óra 15 p.

17 óra (tó p. 
és 20 óra 30 p.

mari. 30.-án. hétfőn 20 óra 30 p.

\ nyugati győzelem
A i m l ir: V.. ,i inríf , .-Vm. Színhelye: a 
n\u ;.iti I m i k -.nti-r. Iv-ndozójc ■ a háború, 

ionv Ivcpczoi; ,, Iiéiivl haditudósítók.

Következő műsor:

Angyalvár börtöne

Szerkesztői üzenet
Pintarits Istvánnak, a Magyar Élet 

i árt mártonhelyi elnökének. Kéré
sére közöljük mai számunkban a ha- 
tíjsag által megállapított szénaárakat. 
-Korházi lovak gazdasági munkára 
való kiosztásáról illetékes helyen nem 
tudnak semmit.

1942. március 27. Muraszombat és Vidéke S. oldal

Kiváló eredményeket értek el
a magyar honvédek Ukrajnában

Budapestről jelentik: Honvéd csa
pataink egy része Ukrajnában rend- 
fentartó szolgálatot teljesít. Csapataink 
jól felszerelve örvendetesen bírják a 
szokatlanul kemény telet. A szolgá- 
íattal járó teljesítményeik olyan kivá
lóak, hogy azokra méltán büszke le
het az egész magyar nemzet. E tel
jesítmények eléréséhez természetesen 
nagy mértékben hozzájárul a csapa
tok kiváló szelleme. A  magyarok ne
héz küzdelmekben megtisztították a 
rájuk bízott területeket az őszi har
cok alatt szétszóródott, erdőkben lap
pangó kóbor szovjet katonáktól, sa 
lamini a vöröshadsereg által annak 
idején romboló feladatokra szándé
kosan visszahagyott, végül az idő
közben ejtőernyővel földre tett szov
jet lövészektől. A kisebb-nagyobb 
bandákkal vívott csatározásokban

vannak veszteségek halottakban és 
sebesültekben, ezek azonban arány
lag csekélyek. Csapataink teljesítmé
nyei kiválóak. Az újjáépítő és a pol
gári életet, valamint a gazdasági ter
melést helyreállító működésük emlí
tésre méltó eredményeket ért el.

Kerékpár

B icikline v

javításokat, é p ü l e t  és 
mülakalos munkákat el
vállal szolid árban :

popravlanye í vsze 
sloszarszko delo prevze
me po nisziki cejni :

G O M B O S S Y  F E R E N C ,  lakatos
i MURASZOMBAT. ARAD-UTCA 3. SZÁM.

F l « r l n  Mur.Mombalban
L j l ü L l O  I l d Z  Árpáit utca ti. szám 
fllatt. Komoly (Árajánlatot HRAD1L JÓZSEF. 

BELA UNC címre kórjuk.

K Ö Z G A Z D A S Á G
A lábbeli ellátás nehézségeit .

a facípő bevezetése fogja megoldani
Hogyan kell viselni a ffacipöt?

Az ország bőrellátásának biztosítá
sa az egyik legfontosabb közellátási 
feléidet. Mindig nyersbőr-behozatalra 
szoruló ország voltunk, a szükséglet 
70(Vo-át külföldről fedeztük. Könnyű 
elgondolni, -hogy a belföldi termelés 
által előállított .30% a fogyasztók igé
nyének legnagyobb mérvű csökken
tesével sem lehet elég. Az előálló 
szükséglet kielégítésére hiába készült 
a különböző fa- és műtalpú lábbeli, 
ezek legnagyobb része nem váltotta 
be a hozzáfűzött reményeket.

A bőrtalpú lábbeli-ellátás kérdése 
uj szakaszába érkezett akkor, amikor 
a közellátásügyi miniszter a lábbeli- 
forgalomban és javításban bevezette 
a legszigorúbb takarékosságot. Ezzel 
kapcsolatban sor kerül a íacipőnek 
széles néprétegek részére való beve
zetésére is.

A facipő nem isméi etlen fogalom 
Magyarország egyes vidékein. A cipő 
nyárfából vagy fűzfából készült. Ez 
a két fa a legalkalmasabb erre a cél
ra. mert szövete ú. n. egymásba fo
nódó rostokból áll, ami megakadá

lyozza a fa könnyű elrepedését. De 
azért is legmegfelelőbb a nyár- és 
fűzfa, mert közismerten könnyű súlyú, 
úgyhogy a belőle készült facipő nem 
haladja meg a bőrtalpú lábbeli súlyát, 
nem is beszélve a csizmáról, amely
nél jóval könnyebb. A cipő súlya a 
nagysághoz képest 55— 100 dkg. tehát 
V2 kg-tól 1 kg-ig. A cipő kialakult ára 
— aszerint, hogy gyermek; női, vagy 
lórii cipő az, — 3.20, 3.60>3.80 pengő.

A cipőt háziszőttes harisnyára húz
zák, vagy ronggyal, kapcával, eset
leg szalmával bélelik ki. úgyhogy az 
szorosan álljon a lábon, így télen- 
nyáron alkalmas a viselésre.

’Pcrv az, hogy a facipőgyártás nagy
arányú megindításával többszázezerre 
fokozzák az évi termelést. Ebből a 
célból nagyszabású terveken dolgozik 
a Lábbeli Központ. Megszervezik az 
egyéni, a háziipari gyártást, bekap
csolják továbbá a termelésbe a sámfa
gyárakat is, melyek igen alkalmasnak 
látszanak arra, hogy kevés újabb gép j 
beszerzésével átálljanak a facipők 
gyártására.

Országosan megszervezik a csalángyüjtést
A közellátási miniszter a közel

múltban a sajtó képviselői előtt nagy j 
beszédben ismertette közellátásunk 
helyzetét és többek között részletesen 
szólt azokról az intézkedésekről, ame
lyek a lakosságnak olcsó ruházati 
cikkekkel való ellátása terén tervez. 
Szóvá tette, hogy a jövő  nyersanya
ga a csalán lesz. amelyet egy uj e l - ! 
járással — a kotonizálással, másné
ven : pamutositassal — alkalmassá 
tesznek arra, hogy pótolja a kieső 
külföldi textilnyersanyagokat. A múlt

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

N A G Y S Z Á L L Ó
(volt KOVÁCS) -  Telefon 172

KÁVÉH ÁZ -  ÉTTEREM 
TÁNCHELYISÉG

A szálloda minden szobájában meleg 
és hideg folyóvíz.

Központi lülés! — Gondos kiszolgálás.

világháborúban is használták a csa
lánt, akkor azonban gyapjú pótlására 
és elég kellemetlen emlékek fűződnek 
a szúrós csalánszövetekhez. Most 
nem erről van s z ó : nem a gyapjút 
lesz hivatott helyettesiteni, hanem a 
pamutot, melyre az említett kotonizá- 
íás alkalmassá teszi a csalánt.

A kérdés tulajdonképen a gyűjté
sen múlik. Ezt kell megszervezni, ami 
azért rendkívül nehéz, mivel a csalánt 
nem lehet egy helyen, egy parcellá
ban termeszteni, hanem a vadon ta
lálható növényt kell összegyűjteni.

A Magyar Vidéki Sajtótudósitó je
lentése szerint a közellátási miniszter 
felkérte a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamarát, hogy tegyen javaslatot 
a csalán gyűjtésére vonatkozólag. A 
tervek szerint valószínűleg körzetekre 
osztják az országot, kijelölik azokat 
a vidékeket, ahol nagyobb mennyi
ségben lehet csalánra számítani és itt 
keresetnélküliekkel kezdik meg a 
gyűjtést. Hir szerint évente2000 vagon 
csalán gyűjtésére számítanak, ami 
nedves állapotban értendő és amely

KÖHÖGÉf 
ELLEN ^

/ á / / ' R
PEME
/

^ t T H Y  
TEFŰ

-FÉLE / /
C U K O R K A  /

szárítás után kb. 1000 vagonnak fe
lel meg.

Ez a másik nagy problém a: a szá
rítás. A gyűjtést meg lehet szervezni 
valahogy, de nagyon problematikus 
a szárítás megoldása. Ehhez tekinté
lyes számú és befogadóképességű 
górékra, vagy más, szellős és mégis 
fedett raktárra van szükség a gyűjté
si helyeken. Erre vonatkozólag még 
nem alakul! ki döntés csak az bizo
nyos, hogy a csalánt feltétlenül lég
száraz állapotban kell szállítani, mert 
különben rothadásnak van kitéve és 
amellett többszörös fuvarköltség is 
merül fel.

Úgy tudjuk, hogy a textilipar, amely 
a feldolgozásban fog résztvenni a gyűj
tés munkájában nem kiván bekap
csolódni. de hajlandó minden szárí
tott csalánmennyiséget átvenni.

Rojársztvo
Za nase rojáre szo zádnya lejta 

tak szlabe, na kakse sze niti nájszia- 
rejsi lüdjc ne szpomínajo. Za nami 
de zse szkoron március, v  steroga 
topli dnévaj moremo nase kaptáré, 
nase roje preglednoli, esi májo za- 
doszta sztroska, esi je zaléga (fiasitás) 
rédnu, esi nemajo gnilobe (költésrot
hadás) nli pa grizse. Vszegavecs kap
tár moremo ocsisztiti od mrtvi veséi 
i od vszefelé drűge nesznájge z dúgov 
gréblicov. Odzaja vövzem emo dve- 
Iri gyarpi, pa te zse vidimo tüdi strto. 
Zdaj zse známo preszouditi, esi tömi 
roji zadosztüje sztrosek ali nej. Szlabo 
je pa tüdi, esi rój má doszta medü. 
pa nika prázni gyarp, ár matica nej- 
ma meszta kama belice neszti. Csi je 
lak, te moremo edno ali dvej gyarpi 
z médom vövzéti i prázne tá djáti.

Dosztakrát zse na trétjoj-strtoj gyarpi 
nájdemo fiasitás-mladícse. Csi szo té 
mlndicsi poszpoloma v vszaksoj lük- 
nyici, te je vsze v rédi i kaptár hitro 
nazáj zadelamo, ne da bi sze nam 
mladice prehládile. Zgodi sze pa tüdi, 
ka szo mladice szamo tü pa tam v 
kaksoj lüknyici i niti tiszti je ne ráv- 
no pokriti, nego pütaszti i zboucseni. 
Matica pri taksom roji, esi jo  nájde
mo, je gibesna i mládo vövidi. Tak
sa matica je pravzaprav grátala gya- 
lova i je edna navádna vcséla zacs- 
nola neszti számé troutaszte belice. 
Táksi roj moremo zdrűzsiti z drűgim, 
ár nam prlé ali szledi prejde.

Pri pregled üvanyi moremo meti 
velko pazko tüdi na tou, csi szo po
krite mladice v nisterni lüknyicaj nej 
notri vdrejte. Csi v tákso lüknyico 
sz szpicov notriszégnemo i sze nam 
naduzi gnoj vövlecsé, je rój betezsen

na gnilobi. Taksi roj moremo zazsve- 
plati i kerete zazsgati, ka sze beteg 
nede dale síró.

Z  rjávim popikane gyurpe i kereti 
szo nam pa znamenye, ka veséié 
májo grizso (vérhas).

Roje, steri nemajo zadoszta sztros- 
ka, pa moremo vörno krmiti vsze do 
rédne pase.

Cuker za veséié krmiti lejko dobi
vszaksi rojár, esi sze zglászi do 31- 
ga márciusa pri notarosiji. Za vszaksi 
krmiti potrejben roj sze vtéla 2 kili 
esisztoga krisztalycukra po cejni 2 
pengő 8 fillerov. Té cuker sze za 
drugi poszeo neszmi nücati.

Kmetje, steri szi scsé jó  szpravitl 
masine za zrnye esisztiti, pa nema
jo pejnez, dobijo pejneze na pouszi- 
do od kmetijszkoga minisztersztva. 
Zglásziti sze morejo pri szvojem kme- 
tijszkom inspektori — gazdasági fe
lügyelői.

V értovje goric dobijo, kak szmo 
zse naznanili szamo 12 kil galica na 
vszaksi velki plüg goric. Té galic bi 
zadoszta bio, csi kakse zvünrédno 
vrejmen ne bi sirilo pernoszpore. Za- 
togavolo sze escse vszaksemi vérti 
vtála na plüg goric po 4 kg zsveple- 
no-kufrnovapneni práj, steri je name- 
szto galica rávno tak dober. Trbej 
sze právoga hipa zglásziti.

K ukorco za  szadit! trbej nájprlé 
vöszprobati, csi sze szklica. Tou pro- 
bo vam ksenki napravi M. kir. Vető
magvizsgáló intézet, Budapest, csi 
minto gorposlete z napiszkom „gaz
da vizsgálat'.

O rejov lesz sze szamo z dovolej-
nyom oblásztva lejko prevázsa. Za 
szvoj nüc szecsenomi oreji, csi je vért 
v tisztoj vészi, nej trbej dovolejnya.

ÜL Fi) vezérképviselet

A z ö s s z e s  t n i r k á s

9 hónapi 
jótállássalRádiók

Kerékpárok

NEHECZ J.
vas é s  gépkereskedő

l U R A t  S O M B A *
TEL. 88
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• Anyaggyűjtő: Muraszombat,Rákóczi u t SIM ON BinHn A |
• Vállalja mindennemű férfi és nőiruhák festését és tisztítását, valamint fonal 2
%  é» végáruk festéséi és kikészítését. Gyár: Nagykanizsa. Magyar u. 88. Tel. 3-M
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liütitHIk n  olijiisi|iik M isi
Az olajmagtermesztési feltételek

RICINUSMAG
/. o. fejteti ricinusmag átvételi ára 

P 100,— 100 kg ab feladóállomás.
A tokosán szállított, vagy II. o. ri

cinusmag átvételi ára arányosan ala
csonyabb.

Vetőmagot minden termelő, aki ri
cinus termelésére alkalmas körzetbe 
tartozik, teljesen ingyen vehet igénybe, 
gazdaságához legközelebb eső állo-

A Föidmivelésügyi Minisztérium hir
detményben is felhívta azolajosmag- 
vakat termelni kívánó gazdák figyel
mét arra. hogy jó eredmény elérése 
érdekében elengedhetetlenül szüksé
ges, hogy a szükséges vetőmagot ide
iében megkapják és így a vetési elő
készületeknek. valamint a vetés kellő 
időben való keresztülvitelének semmi
akadálya ne legyen. Ezért ajánlatos _̂_________ _
a termelésre azonnal jelentkezni és másra szállítva, 
a szükséges vetőmagot igényelni, hogy
annak a szállítása, még el nem ke- j OLAJPOGÁCSAKI U I AI.ÁS : 
rülhető késedelmek figyelembevételé-1 A szerzödé8 alapján termelő a ter
v e i  is,idej^orán lebonyolítható legyen. me|jető vállalattól a részére tényleg 

Az 1942. évi olajmagterme ésre a ! leszállított minden 1(X) kg napraforgó-
mag utón 20 kg-nyi olajpogácsát s 
igényelhet hatóságilag megállapított ! 
áron. Szerződés alapján termelő olyan 
gazdálkodó részére aki belterjes állat- 1 
tenyésztést folytat, a Földművelésügyi 
Miniszter a hutura utján minden 100 
kg napraforgómag utón a minden 

I szerződéses termelőnek járó 20 kg j 
| helyett legfeljebb 40 kg minden 100 J 
í olajlenmag és rieinusmag után 30 kg ! 
; helyett legfeljebb 60 kg olajpogácsa 

kiutalását engedélyezheti hatóságilag

kezelnél (Budapest. V.. Akadémia' 
! utca 6.)

A termesztés körül minden tekin 
tetben felvilágosítással szolgálnak £ 
fenti címek, valamint a mezőgazda

badrugása. A 7 percben tulszigoruan 
11-est Ítél a játékvezető a vendégcsa
pat ellen, a büntetőt Kukanja a kapu 
mellé rúgja. A 15 percben Várhegyi 
ismét a kapufát találja el. Sorozato-

feltételek röviden összefoglalva, a kö
vetkezők :

OLAJLENMAG
Átvételi ár: P 75.—/100 kg. a szok-

ványminöségü árura vonatkoztva ab 
feladóállomás. Vetőmagot a termelő 
a gazdaságához legközelebb eső álló-

• • mag
f a j a z o n o s ,  
esi  r a ké pe s ,  
m e g b í z h a t ó .

SZOMBATHELY
Király-utca 17. Telefon I 09

sági szakoktatási intézmények, gaz- san menti a szerencse a celldömöl- 
dasági felügyelőségek, mezőgazdasági j kiek kapuját. A 29-percben születik 
kamarák és gazdasági egyesületek. meg végre a megérdemelt győztes g ó l :

Várhegyi lapos lövése kicsúszik 
a vendégcsapat kapusának ke
zéből és a hálóba pottyan.

A 35 percben Jandl durván támadja 
a celli csatárokat, a játékvezető ki
állítja a kapust és 11-est ítél a Mura 
ellen. A celliek a büntetőt Kukanja 
ölébe löv ik. Most erősen szorongat a 
CVSE. a Mura védelme azonban biz
tosan áll a lábán. A 45 percben a 
játékvezető a celldömölki Némethet 
is kiállítja.

B írálat: Megérdemelten győzött a 
hazai csapat, a gólarány lehetett volna 
nagyobb is az erőviszonyok alapján.

Kimelkedtek a hazai csapatból: Ge
rencsér, Deskovics, Kukanja, Várhe
gyi. de az egész csapat drekasan 
küzdött.

Koltai játékvezető ritkán hibázott, 
erélytelensége miatt azonban majdnem 
eldurvult a mérkőzés.

Legjobb saját gyártmányú

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

GAUGEL KAROLY-n*.
S Z O M B A T H E L Y

faludi Ferenc utca 30.

máson kölcsönképcn kapja és azt 
felármentesen a termésből adja vissza, 
vagyis 1 kg. ólomzórolt lenvetőmagért 
1 kg. szokványminőségü lenmagot 
tartozik a termésből visszaadni

Azon olajlenmag termelő gazdák 
részére, akik 100 kát. holdat meg 
nem haladó szántóföldi művelés alatt 
álló területen gazdálkodnak és igény
lésüket birtokuk nagyságának közsé
gi igazolásával felszerelve az Olajmag 
Értékesítő Szövetkezethez kellő idő
ben beküldik, a Földművelésügyi Mi
nisztérium a rendelkezésre álló költ
ségkeret erejéig teljesen ingyen osz
tat ki olajvetömagot. a termelő gazda
ságához legközelebb eső államvasut 
vagy hajóállomáson. Egy-egy termelő 
legfeljebb 300 kg. ingyen olajlen ve
tőmagot vehet igénybe.

NAPRAFORGÓMAG
Átvételi ára : P 50,—1100 kg szok

ványminőségü árura vonatkoztatva 
ab feladóállomás.

A szerződéses termelőket naprafor-

E'  vetőmaggal a Futura közvetlenül 
J a  ellátni a Föidmivelésügyi Minisz

térium által megállapított feltételek 
mellett.

Azok a napraforgómag-termelők, 
akik 50 kh.-nál kisebb szántóföldi te
rülettel rendelkeznek, napraforgóvető
magot a Futura által kiboesájtott vetö- 
magigénylési nyomtatványokon a hely
beli levcntealakulat. illetve n községi 
elöljáróság utján igényelhetnek

SZÓJABAB
Átvételi ára: P 60.—/100 kg szok

ványminőségü arura vonatkoztatva 
ab feladóállomás.

Vetőmagot, valamint talajoltóanya
got a termelők teljesen ingyen igé
nyelhetnek az Olajmag Értékesítő Szö
vetkezettől. mely azonban a Földmű
velésügyi Minisztérium szakközegeink 
bevonásával megtagadhatja az ingy en 
vetőmagszolgáltatását ott. ahol a szo- 
jatermeíés. eddigi tapasztalatok szerint 
nem jár jó eredménnyel, vagy ha a 
vetőmagigénylés a termelő viszonyai
hoz képest aránytalanul nagy.

megállapított áron. Minden 100 kg 
leszállított szója után a Futura 50 kg 
szójadarát vagy olajpogácsát szállít 
hivatalos áron.

Előlegkedvezm ény. Aki szerződés 
alapján najrraforgót, illetőleg olajlent 
vagy szóját legalább 2 kát. holdon, 
vagy ricinust legalább 1 kát. holdon 
termeszt, annak kérelmére a ter
meltető vállalat minden év junius 1. 
napjától kezdődően köteles kát. hol- 
dankint 50 pengőnyi kamatmentes 
termelési előleget adni, ha a községi

_ >  P <) H T
Nagyobb gólarányu győzelmet érde

melt volna a Mura
MURA CVSE 1:0 0:0)

Kozel .500 főnyi néző előtt játszotta 
a Mura SE első tavaszi bajnoki mér
kőzését vasárnap délután. A csúszós 
talajon Koltai játékvezető sípjelére a 
következő összeállításban állott fel a 
hazai csapat:

Jandl Gerencsér. Erzsén — Des
kovics. Kukanja, Zadravec Kolossá. 
Gombossy, (ságrán. Hojer. Várhegyi.

Mura támadásokkal indul a mérkő
zés. már az. ■> percben csak 
csak nehezen menti a celldö
mölki kapus ( ságrán lapos lövését. 
A 10 percben Cságrán lesből gólt lő. 
Később a celli csapat lendül tániödás-

Nyilttér.

i
GABONA TISZTÍTÓ TRIÓRÖK jelenleg kaphatók! 
TRIERJE Z A  PUCANYE ZRNYA s /e  zdaj dobijo !

ST1VÁN ERNŐ, MURASZOMBAT 1!
SRO GOLYÓS CSAPÁGYAK minden nagyságb an raktáron. 
SRO KRUGL1CSNI I.EZSÁJI vsze velikouszti.

MALOM BERENDEZÉSEK. MLINSZKE POTREJBS( SINE.

H o fh er S c h ra n tz  m ezőgazdasági gépeli, cséplő és kaszáló gépek.
Hofhtr Schranfzovl m a s l n l  za g o l e d t l s z t i o ,  mla t i l n i ce ,  masini  za k s s n y o  Itv.

►

ÁLLAMI HIVATALNOKOK BE
SZERZÉSI SZÖVETKEZETE R. T. 
MURASZOMBATBAN a rendes évi 
közgyűlést f évi március hó 30. nap
ján d u. 15.30 h (‘ /ad) tartja meg a 
szövetkezet üzlethelyiségében. Az ösz- 
sz.es tagok felhivatnak, hogy ezen 
közgyűlésen részt vegyenek.

N A B A V L Á L N A  Z A D R U G A  
I DRZSÁVNi SZLÜZSBENIKOV v MU- 
| R ASZOM BATI má szvoj rédni lejtni 
gyülejs márciusa 30-ga popoldnévi 
ob  Vj4 vöri v szvoji drüstveni pre- 
sztoraj. Vszi csláni sze goripozovéjo, 
ka sze toga gyulejsa naj vdelezsijo.

I. rovatban n Közeliitekért u szerkesztőség 
semmilele íelelösséget nem vállal.

elöljáróság bizonnvitvannyal igazolja 
a vetésterület nagyságát és a termesz
tésre alkalmas minőségét

A fentiek szerint adott előlegnek 
megfelelő összeget a termeltető válla
lat jogosult a részére szállított termény 
átvételi árából levonni: egy ébként a 
termelő köteles az. előlegül kapott 
összeget a vállalatnak a naptári év 
végéig visszafizetni.
Az olajosmagvak jó elővetemények:

Az olajosmagvak kellő talajelőké- 
szítése mellett, őszi szántásba vetve 
sikerülnek a legjobban. Napraforgót es 
ricinust szükségből tavaszi szántás
ba is vethetünk.

Az olajlent lehetőleg március ele 
jen, a napraforgót és szójababot upn- 
lis havában, a ricinust április d<•I l

kától május közepéig  kell vetni.
A gondolkodásra nincs sok idő 

Csak az számíthat arra. hogy a vető
magot és a szükséges termesztési út
mutatást idejében megkapja, aki mal
most jelentkezik.

Termelésre jelentkezni lehet ur 
alább megjelölt cím eken .

1. A „Futura" Központjánál (Bu
dapest. V.. V igadó-utca 6 ),

2. A  „Futura minden vidéki meg
bízottjánál.

Az Olajmag Értékesítő Szövet-

ba. de a Mura is több veszélyes táma
dást vezet. A 28 percben Kolossá szép 
labdáját nehezen vedi a celli kapus. 
Változatos játékkal ér véget a félidő

A II. félidő
elején a Mura hatalmas iramot diktál. 
Már a 2 percben a kapufa éléről 
pattan ki \ árheggi hom haerejü szo-

Hasznavehetetlen és törött 
GRAMOFONLEMEZEKET, 

haszna It KF.RÉKPÁRGUMIT 
legmagasabb

árban vessünk.
NEMECZ JÁNOS

rádfósiaküxlet
MURASZOMBAT.
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Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó es szerkesztő mint a Vendvidék, Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándor
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MSZOMBATts VIDÉKE
Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület

előfizetési Arak.
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 NŐ
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MEOJELENIK MINDEN PÉNTEKEN.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Muraszombat, 
Horthy Miklós ut 24 szám /  Tcletónszám 71. 
Kéziratokat nem őrzfink meg és nem adunk vissza.

XXXVI. évfolyam. /  14. szám. ÁRA 12 fillér. Április 3. — Péntek.

F e l t á m a d u n k
Lekerülnek az oltárokról a nagy- 

böjti leplek és a tavaszi nap diadal
mas sugarai ujjongják körül a meg
váltás szent jelét. Elhalnak a gyászt 
éneklő siralmak és győzedelmes him
nuszok harsannak fel. Eljön a husvét. 
az élet. a feltámadás örök ünnepe. 
19-12 ! Háborús magyar husvét! Harc
ban áll a magyar, mint már annyi
szor. Harcban áll, hogy kiverckcdje 
jogát az életre, hogy kiharcolja he
lyét a megszülető uj világba, hogy 
elmozdítsa a trianoni kripta utolsó 
szikláit is a magyar feltámadás útjáról.

Harcban állni jogaiért legszentebb 
emberi kötelessége mindenkinek. De 
győzni csak a kiválasztottak tudnak. 
A háború a történelem itélőszéke, ahol 
számot kell adni arról, hogy hogyan 
sáfárkodtunk a béke éveiben, felké
szültünk-e a harcra, amely jogot ád 
az élet folytatására. számot kell adni 
hőseinkről, akik vállalják a legna
gyobb áldozatot, az önfeláldozást és 
arról, hogy mi. a második front ka
tonái. névtelen milliók, egy akarattal, 
a jobb jövőben vetett megingathatat
lan hittel, megfeszített munkával és 
lemondás vállalással állunk a hősök 
mögött.

Nézzünk bátran magunkba. Jól sá
fárkodtunk-e a béke éveivel, felkészül
tünk-e a harcra? igen! Trianon 22 
esztendejében rendíthetetlenül álltunk 
n végeken és vártunk. Vártuk azt a 
dicsőséges magyar hadsereget, ame
lyet megteremtett a jobb jövőbe vetett 
hit. 22 év lemondása, megfeszített 
munkája, és a magyar élniakaras. 
Mindez meghozta nekünk is 1941 
husvétján a feltámadást. Leomlottak 
a börtönfalak és az örök biró kérlel
hetetlen törvényt ült. Az igazságosság 
mérlegén mi voltunk a súlyosabbak, 
mert az erkölcs és az örök Isteni 
igazság alapján állunk.

Ha számot kell adni hőseinkről, azt 
bátran és büszkén tesszük, mert van-e 
a v ilágnak nemzete, amely a hősi 
önteláldozásnak több és szebb pél
dáját mutatja fel. mint a magyar? És 
a most folyó héroszi küzdelemben 
tudjuk, hogy a hősi kultusz és a tör
hetetlen élő magyar katona eszmény 
uj lapokkal fogja gazdagítani a ma
gyar történelem arany könyvét.

De nem elég hogy ebben a küzde
lemben csak a magyar katona telje
sítse kötelességét, hanem a második 
frontnak is meg kell állnia helyét. Ne 
hogy úgy történjen, mint a világhá
borúban, megny ertük a nagy csatákat, 
de a második front elvesztette a há
borút. Azért most a feltámadás ünne
pén fogadjuk meg, hogy mindnyájan 
megtesszük kötelességünket, mutas
suk meg, hogy lemondani is tudunk 
és áldozatot hozni is jövőnkért, né
pünkért és hazánkért!

HARTNER NÁNDOR.

Felszabadulása alsö évfordulóját
m é l t ó k é p e n  akarja m e g ü n n e p e l n i  

áprilii 12-én a Muravidék népe
Szom baton este öröujtüz gyullad M 11 IiaszoníLatban

A Szabadság téren hazafias ünnepélyt rendeznek 
a z  egész vidék lakossága számára *

Felavatják a Csíkszeredáról küldött országzászlókat
Örömünnepek, lázas munkával el

töltött hétköznapok röppentek el vil
lámgyorsan fejünk felett és ma szinte 
hihetetlenül hangzik, hogy mér néhány 
nap hijján kerek egy esztendeje ma
gyar honvéd áll ismét őrt a Mura
vidéken. Ritkán adódik egy ember 
életében olyan sorsdöntő események
kel telitett időszak, mint az elmúlt 
esztendő, de a Muravidék sem néz
het vissza a történelemben fontosabb 
és nagyszerűbb időre, mint amilyen 
a közelmúlt.

1941 áprilisa óta megváltozott itt 
minden. Nyíltan hangzik ismét a ma
gyar ima. a magyar szó. a magyar 
dal. a szlovén honfoglalók által meg
szállva tartott vezető helyeken ismét 
a muravidéki származású magyaro
kat és magyar-vendeket látjuk. Ma
gyar lett ismét a községek és utcák 
neve. magyar egyesületek tömörítik 
magukba a lakosságot. Azok. akik a 
megszállás alatt nem tagadták meg 
magyarságukat, most már nyíltan és 
büszkén hordozhatják a piros-fehér- 
zöld szinü lobogót, azok pedig, akik 
az elmúlt 22 esztendőben elfeledkez
tek őseik hűségéről, ismét megtalál
hatták a megbocsátó magyar néphez 
való közeledés útját.

Újra magyar lett a Muravi
dék. magyar célokért lelke
sednek az emberek, magyar 
diadalt harcolnak ki munkájuk
kal és ha kell, vérük és éle
tük áldozásával a távoli harc
tereken !

A nagy változás első évfordulóját 
méltóképen akarja megünnepelni a 
Muravidék népe.,Nem külsőségekben, 
hanem szívben és lélekben. Nehéz 
harcok súlyos óráiban nem ünnepel
hetünk fénnyel és pompával, és a 
felszabadulás évfordulója alkalmából 
rendezett hazafias ünnepélyt csak a 
szivekből áradó lelkesedés fogja 
fénnyel övezni.

Az ünnepély előkészítését a Vend- 
vidéki Magyar Közművelődési Egye
sület vállalta magára és rendezi meg

Muraszombatban. A Muravidék fel- I 16-án hétköznap van. április 12-re, 
szabadulásának évfordulója április vasárnapra hozták előre az évforduló 
16-ára esik, de tekintettel arra. hogy i megünneplését.

Az ünnepély rendje
Szombaton, április 11-én este az 

ifjúság örömtüzel gyújt Muraszombat
ban a Szabadság téren és az örömtüz 
mellett hazafias müsoru estet rendez.

Vasárnap reggel 7 órakor zenés 
ébresztő. Fél 10 órakor ünnepélyes 
istentiszteletek lesznek a templomok
ban. kedvező idő esetén a katolikus 
templom előtt tábori misét is mondanak.

11 órakor hazafias ünnepély követ
kezik a Szabadság téren. Felavatják 
a Csíkszeredái tűzharcosok által kül
dött két országzászlót.

1 órakor kerül sorra a leventeotthon- 
bnn az egy tál étcles közös ebéd.

Nem tartozik ugyan szorosan az 
ünnepélyhez, de itt is megírjuk, hogy 
délután fél 4 órakor az ősi koronázó 
város, Székesfehérvár labdarugó csa

pata mérkőzik a Mura stadionban a 
helyi együttessel.

Az ünnepélyre a Muravidék 
területéről nem hiv meg külön 
senkit a Vendvidék! Magyar 
Közművelődési Egyesület, hi
szen az ünnepélynek minden 
egyes muravidéki maga is ren
dezője.

Az ország és a megye területéről is 
csak keveseket láthat vendégül, hiszen 
a közlekedési nehézségek miatt nem 
utazhatnak hozzánk messze földről. 
Mindenesetre értesít a rendezőbizott
ság mindenkit, akit a Muravidék ba
rátjának ismerünk a leiszabadulási 
évfordulóról és szeretettel meg is hiv 
rá. Reméljük, hogy a felszabadult 
Muravidék számos vezető állást be
töltő barátja közül mindenki eljön, 
akinek csak egy módja van erre.

Előadás a Muravidékről
a n ip iM Isi tithiroR országos szeminlrfumii

A mull hét végén népművelési sze
mináriumot rendeztek Balatonkenesén 
az ország összes népművelési titkár
jának részére. A  népművelési szemi
náriumon megjelent Hóman Bálint 
vallás és közoktatásügyi miniszter. 
Kosa Kálmán, Balassa Brúnó kultusz
minisztériumi osztályfőnökök, dr. Sza- 
lay Gyula és dr. Bisztray Gyula mi
nisztériumi osztálytanácsosok, vala
mint a kultuszkormányzat több más 
vezető funkcionáriusa. A Muravidéket 
Rho8óczy Rezső tanügyi előadó, An- 
tauer Jenő v. járási tenfelügyelő és 
Titán József népművelési titkár kép
viselték, a Muraközből Mick Károly

népművelési titkár vett részt a szemi
náriumon.

A szemináriumnak muravidéki 
szempontból az ad különös jelentő
séget. hogy azon Rhosóczy Rezső 
tanügyi előadó részletesen ismertette 
a Muravidéket és a szomszédos Mu* 
raközt. Az ország minden tájáról ösz- 
szesereglett népművelési titkárok nagy 
érdeklődéssel hallgatták az előadást, 
ami elősegíti azt. hogy trianoni hatá
rokon belül is pontosan meg tudják 
különböztetni a két szomszédos vi
déket.


