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

a mezőgazdasági kölcsönös munkamegsegítésről
A földmivelésügyi miniszter rende

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

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

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

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

előnyben részesítve a bevonul
tak kisgazdaságait.

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

daságokat gépi és fogatos munkaerő
vel segítik ki.

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

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

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

A honvédelmi munkát katonai 
vezetés alatt kell teljesíteni.

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

K e r é k p á r o k ,  a l k a t r é s z e k ,  gummiáru nagy választékban
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Hizlalás! hitelakciói
A földmivelésügyi kormány 1.500.000 

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

Jelentkezési űrlap és bővebb felvilá
gosítás a fenti Szövetkezettől nyerhető.

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

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

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

CÉDÁRA HASZNÁLT TEHENEK 
MENTESÍTÉSE A KÜZMUNKA- 

VÁLTSÁG ALÓL
A m. kir. kereskedelem- és közle

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

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

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

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

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

S P O R T
Kikapott a Mura Pápán is 

Kinizsi -Mura 5:1
Vasárnap Pápán játszott bajnoki 

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

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

a Mura játékosainak elbeszélése 
szerint — a Kinizsi durvaságán és a 
játékvezető súlyos tévedésein.

BRAUN D A V I D
textiláru kereskedése

SZOMBATHELY Király-u. 11. 
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N E O D E N D R I N
Kyümölcsfa vedel miszer. KhIisó 
es S z u p c r í o s z í ú l  kapható

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

muravidéki uralomváltozásnak. Nem 
szabad elfelednünk mondotta —, 
hogy

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

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

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

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

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

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

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

percekig éljenezte n magyar 
honvédséget,

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

A felszabadulás első óráira emlékeztet 
a harangok kongása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ezután a következőket mondotta 
Hartner Nándor:

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

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

Hálával emlékezett meg ezután nagy 
szövetségeseinkről, a német és olasz
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birodalmakról, amelyekkel szövetség
ben ma a bolsevizmus ellen harcol 
nemzetünk. Közös harcunk csak ősi ha
láraink visszaszerzésével érhet véget!

— A felszabadulási ünnepély a ma
gyar összetartozandósóg ünnepe is, 
az ország keleti végeiről, a Csíksze
redáról küldött országzászlók felava
tása avatja azzá. ígérj rk a székelyek
nek. hogy ahogyan ők őrt állanak 
keleten, éppen úgy fogunk vigyázni 
mi itt a legnyugatibb végeken, hogy 
erre a sok hősi vérrel megszentelt 
főidre ellenség többé ne tehesse a lábat.

— Ez az ünnepély nem csak a 
hazatérés évfordulójának ünnepe 
mondotta a szónok — hanem a

a muraszombati járás, a vend
vidék hitvallása törhetetlen ha
zaszeretete, izzó magyarsága 
mellett. Hitvallású az itt lakó 
vendül beszélő magyaroknak, 
hogy mindig és örökké osztoz

ni akarnak a magyar sorsban, 
a magyarság boldogságában, 
de szenvedéseiben is.

Ezután kegyelettel emlékezett visz- 
sza Hartner Nándor azokra a földje
inkre, akik nem érték meg a felsza
badulást és bejelentette, hogy a Kor
mányzó Urnák hodoló táviratot, Kál- 
lay miniszterelnöknek és Vas várme
gye nagy szülöttjének, Bárdossy Lász
lónak üdvözlő táviratokat küldenek 
az ünnepélyről.

A Mindenható áldását kérte a ma
gyar munkára és segítségét a döntő 
harcban.

— T ele vagyunk tehetséggel — fe
jezte be beszédét — munkával, törek 
véssel ! káték vagyunk a n a gyvilá g 
ban. Tettre készen  állunk a na gy vi
harban, bízunk a :  erőinkben és  a m a
gya rok  Istene segítségével kiharcoljuk  
a m aggal igazságéit. a szebb  jövőt '.

j melyet szentistváni birodalomnak 
szoktunk nevezni.

— Nehéz magy ar munka vár ránk. 
de akadályt nem ismerünk.

— Drasskóczy Ilma szavait idézem :

Sziklát guritunk felfelé. Nehéz! És 
gyakran visszahull s megsebzi vállun
kat. Nem baj! Megujra kétmarokra 
fogjuk. Azért a sorból ugyse-ki nem 
állunk. Egy életünk — egy halálunk!

A félárbócon lengő országzászló  jelentősége

A  nyelv szerepe a vend nép életében
A vend nép tudós szülöttje, Miko- 

la Sándor főigazgató volt a követke
ző szónok. Vend nyelven beszélt elő
ször a hallgatósághoz, majd magsai
ra fordította a szót. Magyar beszédé
ben hangsúlyozta, hogy a vendeknek 
nem csak az anyanyelvűk tisztaságát 
kell megőrizniük a szláv beolvasztó 
törekvésektől, hanem meg kell tanul-

A  falu népének szónoka Sádl István 
csendlaki kisgazda volt. Lelkes sza
vakkal jelentette be, hogy a falu veiül 
népe hitvallást tesz az ünnepélyen  
hű magyarsáyu mellett. Minden mu
ravidéki vendül beszélő magyar együtt 
akar dolgozni az ország többi lakói
val. együtt akar örülni velük, de vál
lalja a közös sorsot akkor is, ha küz-

Dr. Boda Károly, az Ereklyés Or- 
szágzászió Nagybizottság kiküldöttje 
iktatta be ezután a zászlókat és mon
dott országzászló avató beszédet. 
Szavai során méltatta a félárbócon 
lengöiországzásziók nagy jelentőségét. 
Ezek az országzászlök és az alájuk 
tömörült magyar ifjúság törhetetlen 
hirdetői a magyar éiniakarásnak, a 
Nag\ magyarországiéi támadásáért foly
tatott .szívós nemzeti küzdelemnek. 

Ellenségeink az elmúlt 22 esz
tendőben jobban féltek ezek
től a télárböcra engedett zász
lóktól, mint mi az, ő agyúi klói 
és tankjaiktól.

,\ m aiiyar nem zet iliailalmasan  
hah. ■ éliia elérésé télé. A ég y  ízben

ni magyarul, mert kultura! ilye■n k is
nej> a saját nyelvi •n nem teretnthet Az urszatizaszlo előtt
Ma
es

iíva iors/ru» a v< 
hatalmas or.száí

■nősei; nélkül 
; lehet, (le a \ end a szabad Magyar o*

nej > Magyarország. in k ívü l sze r leosz- \lo,o. z Imre kozs. gi tojegyz.i vette
lik megsemmisül. A \ emlék sz; imára ,i tormáikig a zászlókéil. A három
Ma.gvarorsz.iL'on k; v iil csakugvain nin- szint: zas/.lo színeinek tr]( Illését mel-

n h flv ‘■itta majd <t kováik«*/.« iket mond1/ :
\/. oisztgzasz.lo  elő!'t n.'

kisgazda
r ’ 1 1 t • i • \ , , k; < » s; / 1 i p) | n. . : 1 / t s/aoad Ma-

ki beszéde szim bolu mit.

deni kell, ha harc. *1 ni k.-ll a ni t , i u >•) t. «n! 1/,.
érdekében. vokigo.o keresztül az ország keleti

Szívesen hoz áldozatokat. mert lesi es lelek.
tudja, hogy a hogyan ezer rven Ime/.. 1 ereje a
át itt találta meg őse a bold o
gulást, ugv itt fogja megtalál
ni minden vendül beszelő ma
gyar a békés otthont, a nyugodt, 
boldog, biztos családi eletet!

I. ház ;b 
Ille k  le ■

A  m uravidéki népet kiváló férfiak vezetik
Radvártyi József ny. huszárezredes, 

a muraszombati járás volt katonai 
parancsnoka is ellátogatott Muraszom
batba a felszabadulási emlékünne
pélyre és beszédet is mondott. Mele
gen, régi barátként üdvözölte a járás 
minden egyes lakóját és örömmel ál
lapította meg. hogy azóta, amióta el
távozott a járás éléről, tovább folyt 
az a munka, amely szen esen bele
kapcsolja a vidéket az ország életébe.

— Örömmel láttam — mondotta 
többek között — számos esetben meg
nyilvánulását annak, hogy hogyan 
sietett Kormányunk — dacára ezernyi 
gondjának a mai rendkívüli súlyos 
viszonyok közepette — semmiféle 
fáradságot és anyagi áldozatot nem 
kiméivé az Önök segítségére s ho
gyan vetélkedtek hatóságok, szerve
zetek, egyletek és egyesek abban a 
nemes munkában, hogy e vidéknek 
előnyöket biztosítsanak, jó  tanársok
kal, tettekkel segítséget nyújtsanak s

ily módón minden adott esetben meg
győzzek Ónokét umil az. 1000 e\ es 
hagyományos, őszinte hazafias ma
gyar szeletelőnkről. Hiszen a sok k<>- 
zött a mai ors/.ágzás/.lós ünnepély is 
egy jele ennek.

Búcsúbeszédemben kiemellt m. Img\ 
nyugodtan távozom, m ist jai :sminit 
oly férfiakra bízom , akik az minit /.■,>-

latiéi,
lm ki. 
nélkül 
rg\ben

Idei.
sinai
■ben

\.
teszek , 
jat \ is.

ctk< urnám zn hazaszeretet. 
■ z ■ i .• \ 's elles.i történelmet, 
.a! népesebb és szeren- 
mzetek is  lm -.zkék Irhet- 

Toitrnei- 
sokkenes 
hűséggel, 

tölti be

,-adalmat 
ok .. »nd- 
u k lu Ln u !

gyarapodott a z  ország területe, el- 
, nyom ott magyarok millióit szabadí

tottuk fel. hagy velünk együtt küzd- 
hessenek  a még elnyomatás alatt élő 
véreink érdekében. A  magyar nem
zet nagy és hősi küzdelemét vív, so
raiban küzdeni dicsőség mindenki 
számára. Erejét egész Európa meg
ismerte már és a háború után a nagy 

. német és olasz birodalmak után

M agyarország lesz az európai 
kontinens harmadik nagyha
talma.

I)r. Boda Károly beszéde elején 
szünetet tartott és a Hiszekegy hang
jainál felhúztak a csikszeredaiak által 
küldött díszes országzászlók egyikét 
az árbocra.

őrizzük meg utódaink számára és 
bennünket mindig kötelességeinkre fog 
íig\ elnreztetni és e zászló színeinek 
üzenetét vérűnk hullásával, lelkünk 
ii.s/.taságava! és hitünk Nagymagyar* 
ország feltámadásába vetett törhetet
len reménységével cselekvőleg, ha- 
gyurnámainkhoz. híven fogjuk min
denkor megpecsételni.

A I limnusz eléneklésével ért véget 
a lélekemelő ünnepély. Utána a hon- 
védalakulalok és a testületek disz- 
nvnetben vonultak el az orszngzászió 
rs a megjelent katonai vezetők előtt.

I makor közös ebéd következett a 
Eevente < Mthonban. Ebéd közben vitéz 
<lr. Szűcs István főispán mondott po- 
hurkoszöntöl a Kormányzó Urra, dr. 
Pintér Miki. is pedig a megjelent ven
degekre. Kovács Ernő sárvári járás- 
bek. vamoscsaládi kisgazda a megye 
Kisgazdáinak üdvözletét tolmácsolta 
a muraszombati járás és a Muravi
dék népének.

Bagonyán is ünnepélyt rendez
tek a felszabadulás 
évfordulóján

Ebbéli meggyőződésemben
cig sem csalódtam

Kívánom, hog\ c kiváló férfiak \ c- 
zetése alatt továbbra is ig\ fejlődjek 
a muraszombati járás rs hogy

v háború után elérjék azt a 
tökéletes, zavartalan boldog
ságot amelyben e tejjel es mez
zel folyó Kánaánban Magvar- 
orszag lakosainak sok esetben 
évszázadokon át részük volt.

Z illi'k ’n s t i n •V.'|i •K krte teher; i . lt rk  meg
’.s n i u g t u t r  1Bá n >n\an a íti'U za k .id ili. IS első rv ío r-
•// (VCC/'il. duloiat A/ .A ioiduln , ilka lm a li. J len

f'Kf\ |i<T* dez.etl 
egesz i. : k< iss,

Ken n<
em a szom sze-

O rszágzászló szén telés
Lipics József járási tűzharcos szer

vező tiszt Bejelentette, hogy a Magyar 
Tűzharcos Szövetség Csíkszeredái Fő
csoportja két országzászlót ajándéko
zott az ország legnyugatibb végvará
nak. Muraszombatnak. A lelkes és 
áldozatkész csikszeredaiak a keleti 
végekről saját maguk akarták elhoz
ni a zászlókat, azonban a rendkívüli 
idők ezt megakadályozták. Ezért csak 
azt a hazafias beszédet küldötték el. 
amelyet vezetőjük az ünnepélyes fel
avatáson elmondott volna.

Lipics József felolvasta ezután n 
Csíkszeredái tűzharcosok által küldött 
lángoló hazafiasságu. buzdító beszé
det. A beszéd többek közölt a követ
kezőket tartalmazza:

- Elhoztuk egyszerű szívunk sze 
retőiének egyszerű, de magasztos és 

j ma itt megszentelt zálogéit, az erek- 
i lyés országzászlot.

— E zászló a mi fajisagunknak a rcj- 
I teke. benne testesül m ega mi magyar 
[ hitünk és voltunk, a mi kötelességünk 
j és szeretetünk a magyar haza iránt. 

E zászló a minden magyart összefo
gó erő és minden Magyarország te
rületén belől lakó néjinek az össze
kötő kapcsa.

Testvérek vagyunk e hazában és 
ez az édes testvériség, mely ezer 
esztendeig összetartott, meg fogja te- 

I remteni a mi közös akaratunkkal a 
1 magyar élettérnek azt az államát,

dós Községek nepo is igen nag\ szam
bán \ dl reszt, ti órai misen I Inukéi 
•Iános plébános n.. :\ ha! síi hazafias 
beszedet mondott. 10 érakor az. isko
laudvaron hazafias iinnenéKt tartot
tak \ htom énekkar előadta a Hi
szekegy!. majd ( ilavéics Ferenc, Bei
dén József. Sumák I erene es Eove- 
nyik Imié szavaltak, a időéi ének  
kar pedig igen nagy  ,sikerrel énekelt 
m agyai katnnnnéitnkat es vend da
lokat. Ünnepi beszédet Titán József 
népművelési titkár mondott. 1 latéisos 
bőszedben méltatta a felszabadulás; 
jelentőseget es hu magyarságra b ű z-! 
ditotta a hallgatóságul. Az. ünnepek 
sikeres megrendezésének érdeme 
Eamperth János korjegvzoe.
..
r.gesz napot betöltő ünnepségek

Oomonicosfán
Homonkosían is tartalmas ünnep- ; 

segek keretében ülték meg a 
felszabadulás első évfordulóját. Szom- | 
haton este a domonkosfai leventék 
oromtuzet gyújtottak a község legma
gasabb pontján, mellette pedig ének
számokat és szavalatokat adtak elő.
A gazdag műsorból kiemelkedett Sza
bó József tanító ünnepi beszéde, Sza

bó József tanilo es Krónyec Dezső 
szav alatai. Igen nagy sikert aratott a 
helybeli leventezenekar játéka, vala
mint a népművelési tanfolyam ének
karának magyar notázása.

\ asarnap reggel a leventezenekar 
zenes ébresztőt adott, 8 órakor zász- 
lotelv onas következett a Hiszekegy 
hangjai mellett. 10 órakor evangélikus 
istentisztelet volt. amelyen Hári Lipót 
lelkész mondott hazafias beszédet.
I el 12 urakor az. elemi népiskola, a 
leventeegyesület és a néjjmüvelési 
tanfolyam közös emlékünnepélyét tar- 
tottéik meg a templom előtti téren. 
Hari Eipot, Szabó József és Lábas 
Peter községbiro mondtak beszédeket 
es üdvözöltek a megjelenteket, majd 
szavalatok, ének és zeneszámok 
hangzottak el.

Este a .lakosa féle vendéglőben a 
levente egyesület vidám estet rende
zett. amelyen szintén szavalatok, ének 
es zene számok hangoztak el. Az 
ünnepségeken testületileg vettek részt 
a kerca-szomoróczi leventék, valamint 
a geröházai. aisójánosfai, kisszerda- 
helyi es helybeli tűzoltók.

Örömtiii Kerkafön
Szombaton este Kerkafő község 

legmagasabb pontján örömtüzet gyuj- 
j‘?h az ifjúság. Az örömtüz mellett 
riczkó Károly r. katolikus plébános 
mondott hazafias ünnepi beszédei, 
m«td az iskolásgyerekek és a leven- 
ték Tóth László igazgató-tanitó veze
tésével ügyesen adtak elő szavalato
kat és énekeket.
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Háborús-gazdasági
kormányintézkedések

Ismeretes, hogy a közellátási miniszter szé
leskörű akciót indított a parlagon heverő tel
kek. közterületek és más területek nwgmíve
lésére.

Ennek az akciónak a sikerétől sok függ, 
mert a ki nem használt területek megnövelése 
jelentős mértékben ellensúlyozhatja a háborús 
élelmiszerellátási gondokat. Magyarországon 
löbbszázezer holdra tehető még a haszno
sítható területek nagysága, de természetesen 
a lehetőségek korlátoltak s Így csak e terület 
töredékének megnöveléséről lehet szó. Azon
ban ez is óriási lehetőségeket jelent, hiszeiv 
helyes mivelés esetén egy hold területen 
nyolc-tíz család szükségletét is biztosítani 
lehet konyhakerti növényekből. Végtelenül 
lontos tehát, hogy lehetőleg mindenki létesít
sen házi kertet s így könnyítse meg a köz- 
ellátásnak ma valóban nyomasztó gondjait.

A háborús viszonyok következtében nem
csak a többfogyasztás, hanem a sokféle köz
lekedési akadály is megnehezíti a feleslegek 
és hiányok kiegyenlítését, tehát a fogyasztó- 
közönség szükségleteinek folyamatos kielégi" 
lését. Ezért, nemzeti érdek, hogy mindenki, 
amennyire csak tud önellátói legyen. Ezt a 
léit szolgálja a belügyminiszternek u köz
területek mezőgazdasági megmiveléséről szó
ié, rendelete, amely felhívja a törvényhatósá
gok első tisztviselői!, hogy mozdítsák elei a 
kiterjedt és eredményes mezőgazdasági terme
test, A belügyminiszter példátádó magatartást 
vár nz önkormányzatoktól atekinlotbon. hogy 
i s/ukseges munkálatokat, a saját ingatlanai

kor; kellő időben elvégeztetik, másrészt bel- 
erülel.'ken fekvő telkeiket, közterületeiket, 
beleértve a városi és községi parkokat is, 
művelés alá vonják.

\ kincstár a legkisebb birtokosok földadó
iul u most megjelent 95.000/942. Vili. száma 
, ihletet értelmében megtéríti. Adótéritésbcn 
: a kisgazda részesül, akinél a földbirtok 

kataszteri tiszta jövedelme a száz aranykoro
na! nem haladja meg és a szőlősgazda, aki
éi a mezőgazdasági és szölóbirlok kalász

on tiszta jövedelme együttesen nem haladja 
meg a kettöszuz aranykoronát, vagyis 232 
pengőt. A kincstár ezzel n kedvezménnyel a 
a loldadó bevételének kb. negyedrészéről 
rn nd le.

A háborús gazdasági intézkedések közölt 
egyik leglényegesebb a záróra aj szabályo
zása. A kormány most megjelent rendelete 
-/érint minden nyilvános helyisénél (nemcsak 
vendéglőt, kávéházat, kifőzést.szórakozóhelyet, 
'/inházal, tánciskolát, hanem egyesületi helyi- 
M'geket is) éjjel I órynul tovább nem szabad 
■ vitli (ttartani, sem pedig reggelű érni előtt 
kinyitni. Folyó .-í i október hó elseje után 
r< 'ko a záróra nem éjszaka I óra. hanem
• ilr 1 lesz Az említett időpont után magán
lakásban sem szabad a rendelkezések kij.it-
• /.isa céljából olyan személyt vendégül látni. 
..lenek, ottartózkodása a családi körben szo
kásos vendéglátáson kívül esik.

A bor- és sörnagykereskedelem gyakorta- 
.at. valamint szeszes italok közvetítéséi né
hány hónappal ezelőtt engedélyhez kötötte a 
kormány. Most legutóbb 1850/942. M. E. sz. 
n" delel jelent meg. amely lontos intézkedé
seket tartalmaz ebben a kérdésben. Az eddigi 

letek ugyanis csupán arról gondoskod
tak hogy az említeti iparágakat esak kérész- 

ni magyar kereskedők folytathassák. Az 
. > endelel í zen túlmegy és módot nyújt 

ivói. hogy a megfelelő szakértelemmel ren- 
'• linzi') és személyi szempontból is alkalmus 

i-eiesztény kereskedők átvehessék a zsidó 
' ■■ v nagykereskedők felszerelését. Ezeket a 

■erelcM tárgyakat zár alá v'otlék s az első
in inai hatóság jelöli ki azt a keresztény 

i/ reskedőt, akinek a volt bornagykereskedő 
berendezését, vagy helyiségét is átadni köte- 

A felszerelési tárgyak vételárát o lép
őn  vagyonadóbevallásban szereplő érték 

/ ' ■int állapítják meg. A rendelet módot ad 
óra. hogy az összeget ötévi részletekben (i- 

sek vissza. A szükséges felvilágosításokat 
' nzugi/igazgaláságok. n zárolt felszerelési 

n ik megszerzésére vonatkozóan pedig a 
/kedelmi és iparkamarák adják meg.

„SABARIA"

rum es lihörgyár
Mindennemű szeszesitalok 
•Vártán ás eladása

cógt. B O R L A Y  E N D R É N É
Siombathely

Ihököly Imre ucca 71. - Telefon 10-68

I.egkitünöbb italok! 
Legpontosabb kiszolgálás.

A dunántúli evangélikus püspök 
meglátogatja a Muravidék evangélikus gyülekexetett

Dr. Kapi Béla főpásztor ötnapos látogatásainak útiterve
Dr. Kapi Béla dunántúli evangéli

kus püspök április 22-. 23-. 24-. 25- 
és 26-án ötnapos látogatást tesz a 
felszabadult Muravidék evangélikus 
gyülekezeteinél. Az evangélikus püs
pök látogatását már az őszre tervez
te, a rendkívül rossz időjárás miatt 
azonban látogatását a mostani tavasz
ra halasztotta el. Az egész Muravi
dék, elsősorban pedig a muravidéki 
evangélikusság lázasan készülődik a 
nagyjelentőségű főpásztori látogatásra.

A püspöki egyházlátogatási útiterv 
a következő:

április 22«én, szerdán
érkezés autón Körmend felől Tótke- 
reszt urra fél 9 órakor. A  járás hatá
rán a járási főszolgabíró üdvözli a 
püspököt, a tótkereszfuri templom előtt 
pedig az egyházmegye esperese. 9 
órakor lelkészavató istentisztelet, utá
na közgyűlés Tótkereszturon. Fél 2 
órakor indulás autókon Domonkos- 
Iára. ahol három pegyed 2 órakor a 
templom előtt ünnepélyesen fogadják

a püspököt. Iskolalátogatás, majd 3 
óra előtt 10 perccel istentisztelet, utá
na közgyűlés. Negyed 5 órakor indu
lás Muraszombatba, ahol a főjegyző 
és az evangélikus lelkész üdvözlik a 
főpásztort.

Április 2S'*n, csütörtökön
autón Bodóhegyre indul a püspök, 
ahova negyed 10 órakor érkezik meg. 
A templom előtt üdvözlik, 10 órakor 
istentisztelet és közgyűlés következik. 
Iskolalátogatás és ebéd után indulás 
Felső csalogányt) a, ahová negyed 3 
órakor érkezik meg a lőpásztor kísé
rőivel. Itt is üdvözlések, iskolalátoga
tás, istentisztelet és közgyűlés szere
pelnek az útitervben.

Április 24»én. pántdkdn
negyed 10 órakor Péterhegyre érkezik 
a főpásztor. Üdvözlések és iskolaláto
gatás után 10 órakor istentisztelet és 
közgyűlés. Ebéd után indulás Őriho- 
dosra. A  szentgotthárdi járás határán 
a szentgotthárdi járás főszolgabírója 
üdvözli a főpásztort. 2 órakor érke-

Hartner képviselő kösbenlárésa
a »tud h a d ifo glya it szabadonbocsžtasa érdedben

Remélhető, hogy az összes muravidéki 
hadifoglyok rövidesen h a z a  kerülnek

Hartner Nándor, a muraszombati j tette a honvédelmi miniszterhez, aki 
kerület országgyűlési képviselője több a bécsi hadifogolykiválogató bizottság 
izben közbenjárt illetékes helyeken i utján kiszabadításuk iránt a szüksé-
a muravidéki illetőségű német hadi 
foglyok — akik annakidején mint ju
goszláv katonák kerültek fogságba — 
hazabocsátása érdekében. A képvi
selő összegyűjtötte az összes hadi
fogoly adatait, táborának számát és

összesített kimutatást terjesz
tett fel a még fogságban lévő 
muravidékekről a miniszterel
nökhöz, akit kért, hogy járjon 
el foglyok szahadonbocsátasa 
érdekében.

A miniszterelnök az ügyben nem
régiben levelet intézett a képviselő
höz, amelyben értesítette, hogy a mu
raszombati járásból származó magyar 
és vend nemzetiségű yolt jugoszláv 
katonák névjegyzékét egyidejűleg át-

ges lépéseket meglette.
A miniszterelnök a következő biz

tató sorokkal fejezte be levelét:
— Amidőn ama reményemnek adok 

kifejezést, hogy berlini követségünk 
ismételt intervencióinak eredménye- 
képen az Általad pártfogolt magyar 
és vend hadifoglyok mihamarabb ki
szabadulnak. kérlek fogadd szívélyes 
üdvözletemet. Kállay.

Figyelmeztetjük azoknak a hadi
foglyoknak a hozzátartozóit, akik eset
leg a jegyzőségeknél nem jelentették 
eddig be hadifogoly hozzátartozóikat, 
igy azoknak a neve nem szerepelhet 
a Hartner képviselő által felterjesztett 
névsoron, a következő hivatalos köz
lemény értelmében járjanak e l :

Hivatalosan jelentik Budapestről:

A még Németországban lévő ma- 
gyarvonatkozásu jugoszláv hadifog
lyok hazaszállítására vonatkozóan il
letékes helyről tájékoztatásul a kö
vetkezőket közlik:

A kormány közbenjárására a Né
metországban levő magynrvonatko- 
zásu jugoszláv hadifoglyok nagy része 
már hazakerüli.

A hadifoglyok hazaszállítása február 
hóban megakadt, aminek az okai 
szállítási nehézségek voltak, főleg 
azonban az. hogy a fellépett fertőző- 
betegségek miatt az egyes hadifogoly- 
táborokat zárlat alatt kellett tartani.

Eddig értesülés szerint a járványok
nak nincsenek magyar áldozatai 

A zárlat ulól történt feloldás követ
keztében a hadifoglyok hazaszállítása 
ismét megkezdődik és remélhető, hogy 
a még haza nem tért hadifoglyok 
most már rövidesen hazakerülnek.

Amennyiben a még Németország
ban levő hadifoglyok hozzátartozói 
eddig nem kérték volna a hadifogoly 
hazahozatalát, úgy azok — de csakis 
azok — levelezőlapon közöljék a hon
védelmi minisztérium 21-ik osztályá
val (Budapest. V.. Falk Miksa-utca 9)

az alábbi adatokat: A  hadifogoly ne
ve. rendfokozata, polgári foglalkozása, 
születési helye és ideje, vallása, nem
zetisége, lakhelye. Fogolytáborának 
jelzése és száma, fogolyszáma, vala
mint a kérelmező neve és lakása.

Akik egyizben már kérték a hadi
fogoly hazaszállítását, újabb kérelmet 
ne terjesszenek elő, mert ez csak 
zavart és munkatöbbletet okozna és 
hátráltatná a hazaszállítást.

A  Hazaszállítás díjtalan és ezért 
semmiféle hatósághoz sem külön kér
vényt. sem okmányokat előterjeszteni 
nem kell, kijárók és közvetítők köz
reműködése pedig teljesen céltalan, 
sőt káros.

Silama i krma ssa mora 
v • dnévai p ris lin iti
V 83. numeri szlüzsbeni novin je 

razglašeno zrendelüvanye, pouleg ste- 
roga sze szlama za krmo i nasztila- 
nye, nadale szeno, outava, detelca, 
lucerna, graorica itd. v 8 dnévaj pri 
notarosijaj more priglásziti, esi je ko- 
licsinn véksa kak 100 q. z sterekoli 
krme ali szlame.

zés örihodosra, ahol az üdvözlések 
után iskolalátogatás, istentisztelet és
közgyűlés jönnek sorjában.

Á p r i l i s  2 9 > é n , s z o m b a t o n
9 órakor.. Battyándra érkezik Kapi 
püspök. Üdvözlések, iskolalátogatás, 
istentisztelet, közgyűlés az útiterv sze
rinti rend. Délután iskolalátogatások 
Muraszombatban, 5 órától a küldött
ségek fogadása a lelkészlakban, 6 
órakor kulturest a muraszombati temp
lomban. amit társasvacsora követ.

Á p r i l i s  M - i n .  v a s á r n a p
10 órakor Muraszombatban vesz részt 
istentiszteleten, utána pedig közgyű
lésen a lőpásztor. Háromnegyed 2 
órakor Alsómarácra érkezik Kapi 
püspök, ahol az üdvözlések után meg
látogatja az iskolát, majd istentiszte
leten és közgyűlésen vesz részt. A 
közgyűlés végén búcsúzik a püspök
től a muravidéki gyülekezetek nevé
ben Benkó József tb. egyházmegyei 
felügyelő. 6 órakor távozik a dunán
túli evangélikus püspök Körmend fe
lé. Útközben, körülbelül negyed . 7 
órakor megtekinti a nagy tót laki temp- 
lomépitést.

A trianoni békeparancs annak ide
jén a vasi közép evangélikus egyház
megye kebeléről 9 evangélikus egy
házközséget szakított el.

Az elszakitottság ideje alatt 
ezek az egyházközségek pél
daadó módon tartottak ki a 
magyarságuk mellett, lelké
szeik törhetetlen hazafiságát 
az egész vidék ismerte.

A felszabadulás után az egyházköz
ségek zökkenő nélkül kapcsolódtak 
újra bele a trianoni ország evangéli
kus egyházi szervezeteinek életébe, 
amiből igazában ezeket azegyházköz- 
ségeket sohasem lehetett kiszakítani.

Bárdossy László
sajátkezű meleg sorai 
a Muravidék népéhez

Muraszombat és a muraszombati 
járás felszabadulásának első évfordu
lója alkalmából rendezett hazafias 
ünnepélyen Hartner Nándor ország
gyűlési képviselő meleg szavakkal 
emlékezett meg Vasvármegye nagy 
szülöttéről, Bárdossy László v. mi
niszterelnökről. Az ünnepélyről üd
vözlő táviratot is intéztek Bárdossy- 
hoz. aki válaszul a következő szö
vegű sajátkezüleg megirt levelet küld
te Hartner Nándor országgyűlési kép
viselőhöz, a Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület elnökéhez: 

Kedves Barátom!
A  hazatért Muraszombat és 

vendvidék közönségének nevében 
hozzám intézett, nekem rendkívül 
jóleső üdvözletért fogadd és tol
mácsold kérlek hálás köszönetemel.

A  hazatérés első évfordulójának 
ünnepélyén lélekben én is ott vol
tam köztiek.

Szívélyes üdvözlettel: Bárdossy László.

A hazatért Délvidék lakosságét a (el
szabadulás első évfordulóján hazafias 
lelkesedéssel köszönti és magyaros 
vendégszeretettel várja a legrégibb 
m a g y a r  g y ó g y f ü r d ő

B A L A T O N F Ü R E D
I G A Z G A T Ó S Á G A
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Fogászati rendelés Vashldeg- 
kuton. Dr. Barabás Ödön vashideg- 
kuti körorvos fogászati rendelési kez
dett meg Vashidegkuton. A környéken 
rendkívüli örömet keltett a fogászati 
rendelés megkezdése, tekintettel az 
égető fogorvos hiányra.

A  POSTA ÉRTESÍTI 
A  KÖZÖNSÉGET, 

hogy a volt Jugoszláviának szerbiai 
és bánáti részeivel a kölcsönös pos
taforgalom még nem nyílt meg. Ezekre 
a területrészekre tehát levelezni nem 
lehet. Levélszekrény utján, vagy egyéb 
módon feladott küldeményeket, ha 
azokon a feladó fel van tüntetve, a 
posta „Forgalom szünetel" jelzéssel 
a feladónak visszakéz'oesiti.

— Lelkészt gyónás Muraszom
batban. A vendvidéki evangélikus 
alesperesség összes lelkészei f. hó 1 1- 
én a muraszombati templomban tar 
tották meg a 
Az úrvacsora kiosztását Balogh István 
alsómaráci lelkész végezte. Utána a 
lelkészlakban értekezleteit tartottak 
Darvas Aladár alesperes elnöklésével, 
amelyen a püspöki egyházlátogatns- 
sal kapcsolatos előkészületekről és 
egyéb gyülekezeti belügyekről tárgyal
tak. Szó esett a hitoktatói körzetekről 
s általában a hitoktatás helyzetéről és 
mélyítéséről.

fordulóján hasaim* 
hazatéri Déli déit

H ar k án y  Gyógyfürdő R. 7.

kímélve, szívvel és teljes odaadással 
látta el nehéz feladatát.

A felszabadulás első évfordulóján hu
zallal) lelkesedéssel köszöntjük a Dél
vidék lakói) n 
BELI.YKi URADALOM

j ó s z á g ig a z g a tó s á g a

Milyen a ió feleség I
A mintafeleség legyen vidám, főzzön jól. tartsa rendben a házatáját,

főképen óvja. ápolja hozzátartozói egészségét. Ha a családban valaki elron
totta a gyomrát, okkor gondoljon arra. hogy van egy forrásvíz, amelynek 
nem kellemetlen az ize. olcsó az ára, amely rendbehozza a gyomrot, meg
szünteti az emésztési zavarokat és gyorsan, de enyhén, görcsmentesen hajt. 
Ez a forrásvíz az alföldi Mira keserüviz. Kérdezze meg orvosát!

Bárdossy köszöneté
d MEP s z t mi n é p i u mr ó l  küldött  

ü d v ö z l e t é r t
Bárdossy László volt miniszterelnö

köt a Mugyar Élet Párt Muraszom
batban megtartott politikai szeminári
umáról táviratban üdvözölték. Bárdos
sy László vitéz Szűcs István főispán, 
megyei MEP elnökhöz intézett kö
szönő levelében hangsúlyozza, hogy 
melegen együtt érez a vendvidék 
mindig magyarhü lakosságával.

V sze poste naznánye dajo, ka
szc v szrbszki i banátszki tno bivse 
Jugoszlávia piszma nemrejo posilati, 

. . . ár je postna zvéza escse nej gori po-
szokasos^gy<>nu.sukat sztóv|{.na. Vszakse piszmo v te kraje 

sze záto nazáj posle oriomi, ki jo  je 
gor dao z napiszkom ..Promet pocsi- 
va" (Forgalom szünetel), persze esi 
je szvoje imé gorinapiszao. Táksa 
piszma záto ne mecsimo v postne 
Indice.

Indiának Anglia az egyetlen ellensége  
—  vallják a hinduk

Bankogból jelentik : A bangkogi jón, az az ország, amelyet az angol 
Indus nemzeti tanács rádiónyilatko- kizsákmányolás elszegényített és 
zatban hevesen támadja Amerika be- j amely az angoloktól történt meghódi- 
avatkozását az. indiai politikába vala- fása óta nem ismerte többé a sza- 
mint az amerikai sajtónak az indiai ],acjságot. Indiának csak egyetlen
eseményekhez fűzött magyarázatait. ,, . „  a _ „ i- m - ■ *. . .  .. i i e lensege van : Anglia. Minden másMost az úgynevezett demokrácia es -

, szabadság nevében azt kívánják, ellensége Indiának csak az amerikai 
| hogy Amerikáért éppen India harcol- propaganda koholmányaiban létezik.

Németbarát politikus 9esz a francia 
miniszterelnök

ni*YYInbol jelenti 
t ilos köziemén 
formált körökbi 
leste jutnak. h<

-Ikezti

Igazgatósága.

— Csütörtökön ünepelte Alsólend- 
va és Csáktornya felszabadulásá
nak első évfordulóját. Alsólendván 
istentiszteletek után a templom téren 
volt ünnepély. Délután 4 órakor Mur- 
gács Kálmán közreműködésével ma
gyar nótadélutánt rendeztek. Csáktor
nyán 15-én este zenés takarodó volt. 
16-án reggel zenés ébresztő, tábori 
mise. majd hazafias ünnepély a Zrí
nyi téren. 1 1  órakor megkoszorúzlak 
a hősi emlékműt, délután 3 órakor 
honvédnapot rendeztek a sporttelepen

— Tűz Mártonhelyen. Húsvéthét
főn a késői esti órákban tűz marta
léka lett Vezér Gézáné szalmakazla, 
amelyet egy ittas áliajrotban levő 
szolga gyújtott fel. A tettest a csen
dőrség elfogta

V á  R O S I  M  O Ž I
M u r a s z o m b a t

Llófidusok .

Eavutlt küi. >nlleges hatniómmal lelteves
frlru ház.otl minisztere Inöl* ki* véd el irt

fogj; ,k kin. Vl /n i. ve/.ik I 
főfeg.v \*

Valós/.inű lég u! i)i/.zak im g k.,r nők.;.
mán\ ujjaa lakit ' ieal. Az államfő A kormány
lo\ íilihríi is l’eln in t ’ib<,1 l'Ulg\ m.-itod. még minden

minőségben a jövőben is 
og a minisztertanács ülé-

Dnrlun tengernagyot az itteni 
sok szerint az ország- 
i ügyek vezetőjévé ne
ki és ö lesz a három 
ci nem legfőbb parancs*

ileg
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A  parlagon hagyott telkek hasznosítására  
gondnokot jelölnek ki

h a l Al t  á n c
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KELETI CSAT&
A miiftyi 
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. rdrk tnenctclnrk 
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ugig magyarul lu*s

Od kédna dokédna
C'ejlo baltijszko floto s z ó  razbili 

. vnicsili ruszam. Med potoplenimi ! 
. -  -  máris a szombatbe- j hajouvami sz.o štirje volki bojns/.ki j
lyi törvényszék fogházában várja mél- hojouvje Oktjábeiszka revolucia. Ma- I 
tó büntetését. xim (jorki. Kirov i Marat

— Magyar nyelvi tanfolyam zá * ripps angleški miniszter je nika 
róvizsgáju Perestón. Perestó község- nt'j mogao naprav iti v Indiji, csirávno j 
ben a -magyar nyelvű tanfolyam mór- Roosevelt tüdi tá poszlao sz.vojega 
cius hó 28-án tartotta záróvizsgáját, csloveka Johnson ezredesa. ka bi naj j 
A vizsgán mintegy 60 hallgató jelent , naguesávao voditele Indije k zglijn- 
meg. Mindenkit meglepett a hallgatók nyi. Anglezsi bi tudi v lou sli notri, j 
alapos felkészültsége és a magvar ka bi edendományi indiánéi- nuj biomi- I 
nyelvben tett előrehaladása. Különö- í niszter ali indiánéi od drügoga nescse-1 
sen kitűnt Magyar Mária üdvözlőbe-1 j»  csüti. kak od popolne szloboscsine. | 
széde, aki a vizsgán megjelent Hor-

A közelied,ísui \ i minis/.tei 
leiratot intézett valamennyi törvenv- 

j holosiig első ti szív iselöjebez. omelv- f 
j ben utasítja őket. hogy hívják fel a I* 

közönség ligvelmét a zoltlség- es |C- 
: zelekleleknek minél nagyobb temle- 1 
| leken való termesztésére. A miniszter 
| utasít isa részletesen intézkedik arra 
i nézve. Iiogv az egyes tórvén\ hatósá
lgok temleten az ingatlantulajdonosok 
I ligv elmet is fel kell hív ni a.ra. Iiogv 
] a : eddig meztiyuzdiisayi unit v/é.s
j alti nem inni területeken, házhelye
iken  es te lk e k k n n y ln ik e r ti  eetenu’ 
nyékét termelji'ni'k.

Ha az ingatlantulajdonosok a 
felhívásnak eleget nem tenné
nek. a parlagon hagyott ingat
lan hasznosítása céljából gond
nokot rendelnek ki.

A kö/.ellátásügyi miniszter végül el
rendelte. Iiogv zöldség- és főzelékfé
lék fokozottabb termelését célzó fel- 
1 asa: minden rendglkezésreálló esz- 

'.y.e\ közhírré kell tenni és a közön- 
, I, -elesebb köreinek tudomásá- 
kell kihatni.

Hirdetmény
KEKCA

t< Iken epu 
lekh.eK iseg
tes. nyaia! 
lamini egv
öles hazhelv örökáron eladó. Bővebb 
ielvil.ignsitasl a M AGYARSZOM BAT- 
1 A! körjegyző ad.

községben kb. 360 C" l-öles 
2 szoba, konyha és mel- 

"il álló ideig, házadomen- 
srn is alkalmas lakás, va- 
b(MI.! -öles és egy 300.1 -

Használt ipdgápeket
Hollánder irottcpkcrcnkcdti

váth Imre körjegyzőt virágcsokor át 
nyújtásával üdvözölte. Több szavalat 
hangzott el, majd olvasmányok fordí
tósa. beszélgetés magyarul, földrajz, 
történelem, egyházi és világi énekek 
következtek. A vizsgaünnepély Hor
váth Imre körjegyző magyar nyelvű. 
Porédos István ig. tanító vend nyel
vű záróbeszédével, majd a tanfolya
mon legjobb eredményt elérő 1 fiú 
és 5 leányhallgató megjutalmazásával. 
a Himnusz hangjai mellett ért végét. 
A tanfolyami hallgatók alajxrs felké
szültsége és a magyar nyelvben tett 
örvendetes előrehaladása Porédos 
István ig. tanító, a tanfolyam vezető
iének érdeme, aki fáradságot nem

B felszabadulás első ttfordulúlán hazafias 
lelhcseCéssel köszönti « hazatért 
DliíldCk lakosságát

H É V IZ  G Y Ó G Y F Ü R D Ő
_______ IGAZGATÓSÁGA

V Berlini sze I litlcrovszka minde
zen zvün drügi jezikov tudi vogrszki 
vesi.

V Szrbiji vecs nega esuti. ka bi 
kommuniszti i csetniki kaj normali.

Bolgúria sze íejszt pripravi« na 
szprotolelasnyo bojno prouti ruszom.

V Iráni szó anglezsi szvojo tesko 
artillerio prejkdáli ruszom. Óvak pa 
vszc municijszke fabrike v Iráni 
szama za rusze delajo.

/V közületi 'k területen, n nyilvános 
és mayánkertekls'n minden rendelke 
zesre álló hely kihaszntilasneat a ri- 
r él gok es diszm <eenyi'k helyi'll kény he 
kerti eetem ényeket kell hrrnelni. Az 
ingatlantulajdonosok, kereskedelmi es 
ipari vállalatok a művelésre alkalmas 
tulajdonukat k epe/o  pailagteiulrlek. l 
saját maguk használják lel kerti v ete- 
menyek termesztésére, v agv pociiig 
meglelek) nagyságú területrészre fel
osztva. engedjek al azokat munkásaik
nak konyhakerti megművelés céljára.

Az ily en módón termelt zöldség slb 
feléket a közellátásűgy i miniszter min
den igény hév elei alól mentesíti s az
zal tulajdonosaik szabadon rendel 
kezhetnek.

Szombathely. Kossuth Lajos u. 14.

Kél szobás la k á s
M i K A S X O M B A T  S/lep oc  Já n o s u l .n  7*

B U T D A T ö l e s ó n  vásárolhat

F t e i f c h m a n M a l k ó
b ú to rá ru h á za

Szombathely, Széli Kálmán u. 25
(\iilanios megállónál) 

IVisx .tlas/tek, kfJvtvö ii/elési íeltótelck!

Budapestre úri házhoz
mindenei leányt

nem Ind magyarul.kere 
li /i*t

i-k. Nem akadály, hu 
- megegyezés szerint.

hivatalban.
Cim a kiadó-

1942. április 10. Muraszombat és Vidéke

Prve leitnico oszlobodienyá
je szvetíla naša krajina v nedelo, áprilisa 12-ga. — Vendvidéki Magyar 

Közművelődési Egyesület je lejpo ouszvetnoszt napravo v Szoboti
Zsé v szoboto popoldnévi sze je 

cejla Szobota priprávlala na radosztni 
szvétek. Po hizsaj szó izobeszili zá- 
sztave, okna szó okincsali z korina- 
mi i z szlikov našega Kormányzója, 
pred hizsami je bilou vsze lepou o- 
csiscseno. Ob oszmi vecsér sze je 
tak mládo kak sztáro vdelezsilo po
vorke na Szabadságtér. gde je min
dezen ogany radoszti vuzsgála. Vno- 
zsína lüdsztva je oszvetnoszt okouli 
ognya escse bole povzdignola, gde 
szó sze csüle lejpe indasnye szol- 
dacske peszmi, stere szó diácke i le- 
venti popejvali i stere szta naprejdáva- 
le szombathelyszka szoldacska muzi
ka i szobocska gaszilszka muzika. 
Lejpi i nadigávajoucsi gues je drzsao 
pri ognyi nasoj mladézni dr. Törnár 
Ede direktor gimnázie. v iméni mla- 
dézni pa Stevancsecz László diák 
gimnázie. steri je v nosem jeziki vö- 
zdigno pomen toga radosztnoga szvét- 
ka. našega gorioszlobodjenyá.

V nedelo vgojdno ob  6-toj viiri szó 
zvonouvje z szvojim donécsim glá- 
szom po cejloj nasoj krajini oznanű- 
v ali tiszti v'eszéli hip, gdu je pred ed
nini letom vogrszki honvéd prvics 
s/.toupo prejk triunonszko grnnieo. Ob 
7-oj vöri je po várasi muzsika büdila 
lüdsztvo. ob  pou l()-oj vöri szó pa 
s/.lűzsbe bozse bité v vszej cerkváj.

Ob 11. vöri sze je zacsnola dom o- 
iübna ouszvetnoszt na Szabadságtéri. 
gde sze je zbraiou vise 10.000 lüd- i 
szíva. Na ouszvetnoszt je prišlo dosztn 
naprejhodécsi goszpoudov iz Vas- i 
Zala vármegyőva. Ouszv’etni govor
nik je bir> nas orszacski követ i vo
dilen Ycndvidéki Magyar Közm űve
lődési Egyesületa Hartner Nándor. V 
szvojem prebránom guesi je vözdig- 
rni. ka je té szvétek nej szamo szvé
tek našega gorioszlobodjenyá. nego 
tildi trdo vadlüványe éti zsivoucsega 
n<iroda, ki je szvojega vogrszkoga 
esűlenya nigdár nej zatájo i je vszig- 
d<ir zsívo i scsé zsiveti v ednom sor
si z vougrami tak v radoszti. kak v 
zsaloszti.

Mikola Sándor főigazgató, ki sze je 
v nougo nldüvno za našo krajino, je 
!>o našem i vogrszkom jeziki drzsao 
lejpi gues. steroga zavolo máloga pre- 
sztora volo v priscsztnoj numeri pri- 
neszemo.

Sádl István tisinszki kmet je od 
našega jezerolejlnoga sorsa z vougra
mi guesao. steri miroven zsítek je 
globoko korenvé szpüszto lak v nasi, 
kak v vogrszki szreáj. Nas národ 
-szamo na vogrszkoj zemli má zagvü- 
sani szvoj miroven dom.

Deca tisinszke soule szó pod vodi- 
telsztvom vucsitelice Bánk Anne lejpe j 
peszmi popejvali. / a  nyimi je Radvá- , 
ny i József huszárezredes v penziji, , 
bivsi zapoy'ednik szoldacske oblászti 
szobocskoga járasa guesao od náglo-1 
ga dela jDretecsenoga leta.

Lipics József, oficer járáski frontni
bojevnikov je v iméni frontni bojev
nikov najvzhodnejšega várasa Csík
szereda iolmacso pozdráy'e, ki szó 
Szoboti, kak nájzáhodnejsoj vogrszkoj 
trdnyávi darűvali 2 orszac.skivi zá- 
sztavi. Csikszeredanci szó szarni scseli 
tao vzéti na toj nasoj ouszvetnoszti. 
vendar nyim je pa zavolo zvünrédni

A felszabadulás első évfordulóján ha
zafias lelkesedéssel köszönti és magya
ros vendégszeretettel várja a Délvidék 
lakóit

Sikonda g y ó g y fü rd ő
I G A Z G A T Ó S Á G A

prilik tou nej bilou mogoucse, záto je 
szamo nyúvo piszmeno pozdravlenye
bilou preesteto gori.

Poszvecsüvanye zásztave szta opra
vila katolicsanszki i evangelicsanszki 
vojaški dühovnik. za sterima je dr. 
Boda Károly po szvojem ognyevitom 
guesi dao prejk obej zásztavi Mórocz 
Imre notárosi, naj szlüzsita kak zna- 
menye viszikoga pozványa i kak 
krepko vezalo med nasov krajinov i 
Csikszeredov.

Lejjx) masejranye szoldacsije. drüs- 
tev, dijakov i levenlov mimo zászta
ve je zaklücsilo znamenito ouszvet
noszt. za sterim je szküpen obed bio 
v Levente-doumi. Pri obedi je vitéz 
dr. Szűcs István vasvármegyővszki 
főispán zdigno kupico na zdravje na
šega Kormányzója, dr. Pintér Miklós 
králevszki noiáros je pa navzoucse 
bodoucse gouszte pozdravo.

Rövidesen m egalakul a B aross Szövetség  
M uraszom bat és V idéke Fiókja

A Szövetségbe való belépés a járás minden iparosának 
és kereskedőjének érdeke

A z 1919. augusztusában Budapes
ten létesült Baross Szövetség fiókjai
val az egész országot behálózza. Tag
jai az ország keresztény és nemzeti 

, alapon megszervezett kereskedői, ipa- 
í rosai. termelői, akik a nemzeti célok 
I szolgálatéit a keresztény gazdasági 
| etika szellemében kívánják teljesíteni. 
Jelszavát ..Keresztény kézhal keresz
tény kézbe adni a pénzt" ma már a 
társadalom milliói vallják és segítik 
ezzel elő a keresztény gazdasági ér
dekek előmozdítását.
Muraszombat kereskedő és iparostár
sadalma már igen régen sürgeti a 
közellátási, kereskedelmi és ipari ér
dekek országos képviselete szempont
jából annyira fontos szerv helyi meg
alakítását.

A felszabadított Délvidéken a Bu- 
ross Szövetség fiókjai már mindenütt 
megalakultak Muraszombat kivételé
vel és az alsólendvai fiók működésé
vel méír eddig is igen jelentős ered
ményeket ért el. A szabadkai száza
dik fiók megalakulását az egész or
szág gazdasági közvélem énye kisérte 
igen élénk érdeklődéssel és a Baross 
Szövetség célkitűzéseinek fontosságá
ra a Baross Szövetség budapesti or
szágos közgyűlésén maga Dr. Varga 
József a kereskedelemügyi miniszté
rium vezetésével megbízóit iparügyi 
miniszter mutatott rá.

A  S zövetség m uraszombati szer
vezetének megalakítására már régebb  
idő óta folytat kísérletet és mivel a 
szervezet szükséges taglétszáma már

a törvényesen megállapított taglétszá
mot jelentősen meghaladja,

a Baross szövetség országos 
elnöksége megadta a megbí
zást a helyi szervezet megala
kítására.

Az előkészítő bizottság az alakuló 
közgyűlést április 26-ra tervezi és 
addig is azok. akik a Szövetség Mu
raszombat és Fiókja tagjaiul való 
felvételüket óhajtják, jelentkezhetnek 
az előkészítő bizottság tagjainál: Bácz 
Lajos, Benkó József, Hartner Nándor, 
Hoyer Lajos, Faflik Alajos, Ligeti 
Antal, Nemecz Lajos. Norcsics Béla. 
Szraka István, Péterke János, Kühár 
Ferencnél.

A Szövetség muraszombati szerve
zetére különösen fontos feladat vár 
a felszabadult vidék gazdasági meg
szervezése és az anyaországi gazda
sági életbe való intezivebb bekapcso
lása terén. A Szövetség országos szer
vezete a tagok érdekvédelmét és hi
vatásuk gyakorlásának előmozdítását 
hathatós sikerrel viheti előre és a 
meglévő érdekképviseleti szervekkel 
együttmunkálkodva országos vonat
kozásban képviselik a helyi gazda
sági érdekeket.

A Szövetségbe való belépés 
minden termelőnek, kereske
dőnek és iparosnak egyéni 
szempontból is jelentős érdeke.

A Szövetségbe való belépés a be
lépési nyilatkozat kitöltésével történik, 
melyei minden bizottsági tagnál meg
kaphat a jelentkező.

A frlszuhaduláK első évfordulóján 
hazafias lelkesedéssel köszöntjük 

a hazatért Délvidék lakóit.

Vizitácia dr. Kapi Béla 
evangelicsanszkoga püspeka v nasoj krajini
Prisesztni keden de püspekova vi- sze szkousz Sálovec odpela na Ho- 

zitacia v vszej deveti evang. gmajnaj dós, gde de ob 3. vöri bozsa szlüzsba. 
v szoborskorn járási po naszledüva- ! ^  y  8Zobo(o ob 9 . vöri
jout.sf m < . pride v Püconce. Tü de bozsa szlűzs-

Aprtlisa ^^-ga v szredo ob pou 9* j ba ob 10. vöri. po tóm pa gmajnszki

V.

HDIDEKHER PBL
GÖZSZAPPANGYÁR R. T.

K A P O SV Á R

vöri pride v Krizsevce. Ob 9. vöri je 
bozsa szlüzsba i gmajnszki gyülejs. 
Zadvecsara ob pou 2. vöri sze od
pela v Domankisevce. gde de 3U 3. 
vöri bozsa szlüzsba i gyülejs.

Áprilisa 23-ga v csetrtek frtao na 
deszeti pride v Bodonce, gde de ob 
10. vöri bozsa szlüzsba. Zadvecsara 
frtao na trij pride v Gornye Szláve- 
cse, gde de ob 3. vöri bozsa szlüzsba.

Áprilisa 24. v pétek frtao na 10. 
pride v Petrovče, gde de ob 10. vöri 
meo bozso szlüzsbo. po tóm pa gmajn
szki gyülejs. Zadvecsara ob pou 2.

gyülejs.
verszki
cérkvi.

Zadvecsara
zadvecsarek

6 . vöri de 
szobocskoj

Áprilisa 26-ga v nedelo ob 10 . vöri 
bode v Szoboti bozsa szlüzsba i 
gmajnszki gyülejs. Od tée pride */« 2. 
vöri v Morávce, gde de pou trej bo
zsa szlüzsba i gyülejs. Na tóm gyű- 
lejsi v iméni gmajn szloboud vzeme 
od püspeka Benkó József insp. es- 
peresie. Frtao na 7. vöri püspek po- 
glédne v Szeli cérkev, stera sze zdaj 
pouva.

A hazaiért Délvidék lakouágd 
szabadulás első évfordulóján t 

lelkesedéssel köszönti
K B I I I I B A » A »

Tejgazdasági vállalata • Nér

K ö z p o n t i  M
DITTRICM, N M M S O N I

ELŐADÁSOK
április 18-án. szombaton 

április 19-én, vasárnap */*4. 6 és 
április 20-án, hétfőn

A  szezon legnagyobb slági

INTERMEZ
Lesiie HOW ARD, Ingrid BE 

az új svéd sztár.
A társadalmi konvenciók béklyóiba 
dúlt szerelem nem a hétköznapi en
Csak rendkívüli művészlélek ndht 
oda felelőtlenül és maradéklalam 
legszebb misztériumának — a sz 
amely legtöbbször nem több, mint 
gulatos, de egész életre szóló INTEI

április 22-én, szerdán fi 
és 23-án, csütörtökön 6

A Z  ÖRÖK TIT
FEDÁK SÁRI, Gárday Lajos. Sül

Á p rilis  2 0 -á n  postaQ gpnd 

n yílik  llrd om b  M

Vas vármegyében fekvő U 
községben 1942. április hó 20-i 
ügynökség nyilik meg.

Á postaügynökség bárho\ 
közönséges és ajánlott le 
küldeményt, továbbá belföld 
értéklevelet, csomagot s postai 
vesz fel, az érkezett postai 
nyékét kézbesíti, postai s 
értékcikket, bélyeget árusít < 
m. kir. j)ostatakarékpénztár 
hivatala működik.

A küldeményék egyenkén 
a 6000 pengőt nem haladhe 

A postaügynökség ellenőrzi 
Muraszombat. 

Dijnégyszögszéma: 1.777. 
Ellenörzőszáma : 6626. 
Kézbesitőköre: Alsószeni 

községrészre Nagytótiak, I 
Ratkalak községrészre, Urc 
Zsidahegy községekre terjed 

A postaügynökség Muri 
postahivatalhoz tart fenn nap 
szer közlekedő kocsijárat ut, 
s rovatolási összeköttetést.

A  postaügynökség ke; 
Bencze Jánosnét bízták mej

A FELSZABADULÁS
első évfordulóján hazafias lelkei 
köszönti a hazaiért Délvidék I

o
GRÓF ANDRÁSSY URADA

K O N Z E R V G Y Á
SZIGETVÁR

A felszabadulás első évfordulóién h 
kescdésscl köszön tjük a hazaiért Délv

iMknirdillill Butim
Ál. Ellenőrzés Alatt Álló Pincead
Szekszárdi Bikavér-orvosságnál töb 
Aki issza-hóttig éli

Hasznavehetetlen <• tő 
GRAMOFONLEMEZI 

használt KERÉKPARGU 
legmagasabb

r á l á t |
MURASZOMBAT.



Muraszombat és Vidéke 1942. április 17.
• oldal

K Ö Z  G A Z D A S Á G

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERENCES PLÉBÁNIA - MÁRIAGYÜD

Kukoricavetömag
beszerzés engedélyezése
A közellátási miniszter felhatalmaz

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

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

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

s
G séplö és g ő z g é p  fe ls z e r e lé s
Golyós csapágyak / Sport cikkek / Gyermekkocsik

M e r  Schrantz m e z ő g a z d a s á g i  g ép e li 
tiván Ernő, Muraszombat iviei. :to

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

Pólcsics Ferenc

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

Vasárnap délután 2 órakor Siófok 
csapatával játszik a Mura bajnoki 
mérkőzést Muraszombatban.

nagykanizsai
fonaifoHtőgyár Nagykanizsa
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Szentélyenként Z kg tojkst tárolhatnak a háztartások
Kijelölik u tojáskereskedőket

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

Kerékpár

Bicikline

G O M B O S S Y  F E R E N C .
M l K A S / O M K A T .  \ K A P  I í (  A

lakatos
í S / .A M .

felhasználósát (feldolgozását) szabá
lyozza.

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

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

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

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

A rendelet április 3-án lépett ha
tályba.
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H U S A  R U és K O N Z E R V G Y Á R

MURASZOMBAT
T E L E F O N :  8 és 80

SQrgűnyt Bankó Muraszombat /  Postatakarékpénztári cseksz. 74u0ö

Újból szabályozták 
a sertés forgalmát 
és levágását

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

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

9LFQ vi-rki-jn iscle!

9 hona 
jótállás

N
Kerék párok

EMECZ J.
vas és gepkereskedö

M U R A S Z O M B A T

Vendvidéki könyvnyomdában, .Muraszombat.

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

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

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

Felelős kiadó es szerkesztő min. a Vendvtdek, Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándor

L a n d o l?  u t c k  i g T

miiraszombatés Vidéke
Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület
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Rögtől a fellegekig
Feltámadás ünnepe előtt hangzott 

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

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

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

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

Nagy lelkesedéssel fogadták a Muravidék evangélikus gyülekezeteit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ü dvözlések M uraszom batban
Muraszombatba pontosan este 7 

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

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

Többek között a következőket mon
dotta :

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

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

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

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

| főpásztort, aki válaszában kiemelte, 
hogy a muravidék evangélikussága

ország lenyugatibb végvárában a 
magyar újjászületésben reánk hárul és

tudjuk, hogy Nagyméltóságod 
látogatása lelki bástyaépités.

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

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

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

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

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

Vitézség, bátorság, hősiesség — ez 
legyen a jelszavatok!

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

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

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

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

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

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

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

Ui ministtgrgflt

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


