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Szombaton tartja a VendvídéMi Magyar Közművelődési Egyesület 
érc lekl<">< léssel várt

Nem volt a Muravidéken a felsza
badulás óta olyan hazafias, vagy kul
turális megmozdulás, amelyben ne 
vállalt volna részt, sőt többnyire ve
zető szerepet a Vendvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület. A Muravi
dék hazafias érzésű társadalmának 
nagy összefogó szerve nemes feladat 
betöltésére hivatott: a magyar szel
lemet és a magyar nyelvet terjeszti 
tovább a hűséges vend-magyar nép 
között.

A Muraszombati Járási Ipartestület 
közgyűlése

Nagy érdeklődés mellet! tartották 
a Muraszombati Járási Ipartestület 
XXXXVIII. évi rendes közgyűlést Mu
raszombatban. A közgyűlésen a.; ipa
rosságon kívül megjelent Hartner Nán
dor országgyűlési képviselő, dr. Olajos 
József járási főszolgabiró, Lipics Jó
zsef városbiró és több más vendég.

Szukí/.s István ipartestületi elnök meg- i 
nyitó szavaiban hangsúlyozta, hogy a j 
magyar-vend iparosság hálával tekint i 
a keleti fronton harcok) hős honvé- 1 
deinkre és mindent megtesz a maga 
részéről is a győzelemért.

Gumilár Kálmán ipartestületi jegyző 
jelentése következett ezután. A jelen
tésből megtudtuk, hogy 1912. év végén 
az ipartestületnek 807 tagja volt. A 
tagoknál a múlt évben .318 segéd és 
302 fanonc volt alkalmazásban. 1 11 
tanonc felszabadult és 393 munka- ! 
könyvet adtak ki. Az elmúlt évben 53 I 
uj iparos kapott iparengedélyt, ezzel 1 
szemben 11 iparos lemondott enge
délyéről. A testület 1219 ügyiratot inté
zett el. (1941-ben 209 volt az ügyiratok 
száma.)

Amióta az ipartesfület

a nyersanyag elosztásba 
belekapcsolódott, a következő nyers
anyagokat osztotta ki tagjai között: 
cipészek részére felsőbőrt, hasszélt, 
bélést és hulladékot; a szíjgyártók 
..blankbőrt' kaptak, a szabók és ci
pészek cérnát, az asztalosok részére 
’sonfenyvet utaltak ki.

A cement igénylést
N az ipartestület végzi. Hartner Nán
dor képviselőt kérte az ipartestület, 
hogy járjon közbe nagyobb mennyi
ségű cement kiutalásáért. — Az 
ipartestület költségvetése 12.443 P 
bevétellel és 8.061 P kiadással szá
mol.

Hartner Nándor emelkedett a jegyzői 
jelentés után szólásra, hogy tájékoz- 
'assa az iparosokat a cement beszer- 
Zes nehézségének okairól. Megma
gyarázta, hogy a gyárak által termelt 
cement elosztásakor a 
t0sságát veszik

Az évforduló alkalmából a Vendvi’ 
déki Magyar Közművelődési Egyesü
let ünnepélyt rendez Muraszombat
ban. amelyen az ipartestület képvi
selteti magát és a járás minden egyes 

szükséglet fon- I iparosát külön is felhívja az ünne- 
íigyelembe és a péls való részvételre.

A szombati közgyűlésen elhangzó 
titkári jelentésből megtudhatja maid 
a Muravidék, hogy milyen sokat vég
zett máris ez az egyesület, kezdve a 
hatalmas arányú Felszabadulási emlék
ünnepély rendezésétől, tanfolyamok, 
magyar szóra akció szervezésén, nem- 
zethűségi ügyek megvizsgálásán, egye
temisták támogatásán át országzászkj 
alapzat emeléséig. De azt is látni 
fogjuk, hogy milyen nagy munka vár 
még rá és ezt a nagy munkát a Mu- 

mennyiséget igy osztják el az ipar
kamarák között, amely aztán az ipar- 
iestületek között végzi a felosztást. A 
Soproni Iparkamara mindent elkövet, 
hogy a muraszombati járási — tekin
tettel arra, hogy az építkezések a fel
szabaduláskor megállották —

minél jobban ellássa cementtel,
erre neki ígéretet is tettek, ennek elle
nére kény telén figy elmeztetni az iparos
ságot. hogy

a helyzet javulását nem látja 
valószínűnek.

Az iparosságazonban vállalja szívesen 
magára a nehézségek viselését, mert 
ma mindenkinek áldozatot kell vál
lalnia a győzelem utáni szebb jövőért.

Dr. Olajos József járási íőszolgabi- I 
ró szólalt fel a képviselő után és igé- [ 
retet tett, hogy ő is mindent el fog ’ 
követni, hogy az iparosság helyzetét , 
megkönnyítse.

Szűkíts István elnök megköszönte I 
a képviselő és a főszolgabiró szavait 
és az iparosság háláját fejezte ki azért 
a szives támogatásért, amiben a já
rás iparosságának ügyeit mindenkor 
részesítik.

Az indítványok során Obál Jenő 
perestói molnár kérte, hogy

egységesen rendeljék el a mal
mokban a csere-őrlést,

mert a jelenlegi vegyes rendszer mel
lett a nagyobb malmok indokolatlan 
hátrányba kerülnek a kismalmokkal 
szemben.

Hartner képviselő ígéretet tett a 
közbenjárásra az ügy méltányos el
intézéséért.

Szűkíts István elnök végül bejelen
tette, hogy

április 18-án ünnepli a Muravi
dék felszabadulásának második 
évfordulóját. 

közgyűlését 
ravidék egész magyar érzésű társa
dalmának bevonásával hogyan szán
dékozik minél sikeresebben elvégezni.

A VMKE közgyűlése több lesz, 
mint egyszerű egyesületi közgyűlés. 
Több lesz, mert megvilágítja a Mura
vidék elmúlt két esztendejének egész 
szellemi és nemzetpolitikai életét, a 
jövő célkitűzéseit és alkalmad ad 
mindenkinek, hogy az egyesület mun
katervének ismertetése után a mun
kába belekapcsolódjék és képessé
geit az egyesület segítségével a ma
gyar haza szolgálatába állítsa.

A rendkívül nagy érdeklődéssel várt.

Vitéz Szűcs István dr. főispánságának 
ötödik évfordulója

I Vasvármegye főispánját dr. vitéz 
■ Szűcs Istvánt ezelőtt 5 évvel iktatták 
i be a vármegye főispáni székébe. Az 
j évforduló alkalmából kedden melegen 
ünnepelte a Magyar Elet Pártja vár
megyei szervezete a főispánt. Á MEP 
küldöttsége nevében Koltai Vidos Dá
niel köszöntötte szeretettel a főispánt.

' aki közvetlen, meleg szavakkal kö- 
; szönte meg a szívből jövő ünneplést.

A főispáni jubileumon a muraszom
bati járás MEP szervezetet Hartner 
Nándor országgyűlési képviselő, ke
rületi pártvezető, dr. Pintér Miklós kir.

O»—■■

Újabb szakasza zárult le a muravidéki 
népművelési munkának: 

befejeződtek a téli magyar nyelvi tanfolyamok 
Szebbnél-szebb záróvizsgákat tartottak az egyes községekben

A muravidéki népművelési munka 
egyik legfontosabb ága a magyar nyel
vi tanfolyamok rendezése. Ezeken a 
téli tanfolyamokon nem csak a ma
gyar nyelv elemeire tanítják meg azt 
a vend korosztályt, amely a jugosz
láv uralom alatt élte serdülő korát 
és nem sajátíthatta el a magyar nyel
vet, hanem mindazt ismertetik, amit 
a magyar nemzetről és a magyar ha
záról a vend ifjúságnak is illik tudni. 
A vend fiatalság szívesen is tanul, 
maga is akarja a tanfolyamokat, hi
szen másként nem látogatnák vala
mennyi községben olyan szép szám
ban az ifjak az előadásokat.

Az elmúlt ünnepnapokon tartották 
sorban az egyes tanfolyamok záró
vizsgáit. A beküldött tudósításokból 
látjuk, hogy valamennyi záróvizsga 
olyan szépen sikerült, hogy akár ha
sábokat írhatnánk egyről-egyről, a ren
delkezésünkre álló hely azonban ezt 
nem engedi meg, azért csak rövid 
összefoglalásban számolunk be ezek
ről a példás vizsgákról.

Alsómarácon Titán József népmű
velési titkár jelenlétében zajlott le a 
záróvizsga. Szép szavalatok, szép 

1 nagyjelentőségű közgyűlésre a l;. vet
kező meghívót bocsátották ki:

Meghívó
a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesü
let 1943. évi április hó 3-án Muraszombatban 
a Városi Moziban délután fél 3 órakor kez
dődő XLV1I. évi rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat: 1.) Elnöki megnyitó (jegyző
könyvvezető felkérésére, határozatképesség 

1 megállapítása és a jegyzőkönyv hitelesítésére 
2 tag kijelölése.) 2.) A tisztikar beszámolója. 

! 3.) A számvizsgálóbizottság jelentése. 4.) Alap
szabályok módosítása. 5.) Tagdíjak megálla- 

! pitása. 6.) Évi munkaterv megállapítása. 7.) 
I Költségvetés megállapítása. 8.) Elnök, tisztikar 

es számvizsgálobizottság megválasztása. 9.) 
| Indítványok.

Az egyesület a Muravidék hazafias társa- 
| dalmának összeíogó szervezete. Képük Ont. 
I hogy munkájába kapcsolódjék bele és a köz

gyűlésen feltétlenül jelenjék meg.
Hazafias tisztelettel :

Hartner Nándor s. k., elnök.

közjegyző, muraszombati községi MÉP 
elnök, Benkó József gyáros, mura
szombati h. elnök, Siftár Lajos gyá
ros. Vogler Viktor vashidegkuti ven
déglős és ilj Szász Ernő kerületi sz. 
titkár képviselték.

Az egész muraszombati járás népe 
meleg szeretette! fordul a jubileum 
alkalmából a főispán felé és hálalelt 
szívvel mond ismételten köszönetét 
mindazért a sok jóindulatért és segít
ségért. amiben vitéz dr. Szűcs István a 
felszabadított vidék népét részesítette.

énekszámok és talpraesett feleletek 
hangzottak el. A tanfolyamot Skalics 
Dezső igazgató-tanitó vezette.

Mártonhelyen Androcseczné, Ra- 
kóczy Teréz tanítónő vezette a tan
folyamot. Jancsarics Teréz, Sárvári 
Veronika. Benkó Gizella. Nemecz Ist
ván. Lopert V., Horvát Teréz. Hor- 
vát István, Maucsecz Ilona. Horvát 
Vera, Benkó Géza, Récék Ernő. Ba- 
laskó József és Vratarics Géza sze
repeltek szép énekszámokkal és sza
valatokkal a vizsgán. Magyar lánco
kat és színdarabot is mutattak be a 
hallgatók.

Vashidegkuton megjelent a záró
vizsgán Hartner Nándor országgyűlé
si képviselő. Antauer Jenő tanügyi 
előadó, Rostás Pál körzeti iskolafelü
gyelő és Titán József népművelési tit
kár. Ott volt Vashidegkut egész elöl
járósága és számos érdeklődő a kör
jegyzőségből és a környékről. A gaz
dag műsor hazafias énekszámokból, 
kurucdalokból, szavalatokból, ritmikus 
táncból és népies színjátékokból ál
lott. Előadásra került a vashidegkuti 
születésű dr. Pável Ágoston egyetemi 
magántanár „Jancsiból vasutas lesz"



Muraszombat és Vidéke 1943. április 2.
2 oldz

’imü egyíelvonásos színdarabja, ame
lyet dr. Pável erre az alkalomra irt. 
Nagy sikerük volt a magyarruhás lán
cospároknak A táncokat Horváth Etel- 

■ ka tanítónő tanította be. A kitünően 
sikerült vizsga a vend ifjúság nagy 
buzgalmáról é.-> nyelvkészségéről tett 
tanúbizonyságot. A tanfolyam veze
tői: Klaincsekné, Simon Mariska és 
Horváth Etelka tanítónők fáradhatatlan 
buzgóságának e - hazafias áldozatkész
ségének eredménye a nagy siker.

Alsócsalogányon \ ucsák István 
igazgató-tanitó vezette a tanfoiyamo; 
és záróvizsgát. Itt is szép volt az ered
mény. A tanulók érdeklődését látva 
a muráninneni népművelési kirendelt
ség azt tervezi, hogy jövőre itt iaia- 
ragó tanfolyamot rendez.

Urdombon Hári^Dénes igazgató- 
tanitó és G’rmosi Erzsébet tanítónő 
dolgoztak a tanfolyam sikeréért. A tan- 
folyamhakgatók nagy sikerrel, adták 
elő az „Úri szokás" cimü színdarabot.

Csendlakon Antauer Miklós tanító 
vezette a tanfolyamot. A Mkerült zá
róvizsgán Stevancsecz Rezső körzeti 
iskolafelügyelő elnököli.

Musznuá". Ernisa József tanító vég
zett eredményes munkái a tanfolyam 
vezetésével. \ eie egy ütt hazafias lel
kesedéssel dolgozott a tanfolyam si
keréért Csermely B-'da körjegyző.

. 'crestuv. megjelent a tanfolyam zá
róvizsgáján Rhosóczy Rezső tanügyi 
előadó, a muraszombati tanügyi ki
rendeltség vezetője. itt a h'-'tyi nép
művelési bizottság magyar imaköny- 
vekkel és más ajándékokkal lepte meg 
a szép eredményt elérő hallgatókat.

Alsó'cndván Szép János körzeti is- 
kolatelüg. :ő vezette a nagy sikert 
elérő tanfolyamok

SzécM.szer lászlón kedély képző tan
folyammá. kötötték össze a nyelvi

tanfolyamok A jó eredményt elérő 
tanfolyam vezetője I óth Júlia tanító
nő volt.

Görhegyen kiemelkedően jó volt a 
tanfolyam és a záróvizsga. Itt Gáspár 
Károly tanító érdeme a siker.

Hársiige'en Gumilár Ferenc igaz
gató-tanitó vezetett jó munkát végző 
nyelvi tanfolyamot. A záróvizsgán 
magyar és vend színdarabot adtak 
elő a hallgatók.

Murahalmoson Titán Iván igazgató- 
tanitó vezette a tanfolyamot. A haza
fias érzésű murahalmosi ifjak sokat 
tanultak.

Örihodoson kisgazdaasszonyképző 
tanfolyam volt. Forkos Gyula ig.-tani
tó és Bagár Ilona vezették. A szép 
záróvizsgán énekszámokat, színdara
bokat és magyar táncokat adtak elő.

Leadvaszentjózsefen Szrés Márton 
vezette a tanfolyamot. A sikerült zá
róvizsga márc. 27.-én lett megtartva, 
amelyen megjelent Rhosóczy Rezső 
tanügyi előadó és Titán József nép
művelési titkár.

A mezővári szép vizsgáról már múlt 
számunkban megemlékeztünk. Most 
még kiegészítjük beszámolónkat né
hány adattal, amelyekről múltkor még 
nem szereztünk tudomást. Elsősorban 
meg keli írnunk, hogy 99 P jött ösz- 
szc a záróvizsgán a honvédek szá
mára. Azt is csak most tudtuk meg. 
hogy azért láthatták cl a vendégeket 
minden jóval a tanfolyamhaiigátok 
vizsga után, mert a fáradhatatlan Rút
kai Lászlóné veze tésével I napon át 
dolgoztak és végezték az előkészüle
teket, hogy büszkék lehessenek majd 
gazdaasszonyi tudományukra. /A tan
folyam szervezésével iáró fáradtságos 
munkát Rátkai László igazgató-tani
tó vezette.

t —
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"arartgozc Ferenc csendlaki esperes-plébános beszéde

a vend-magyar sorsközösség'röl
Megszoktuk azt.

szép ünnepélyeket rendeznek, igy az 
idei március 15-i ünnepély gazdag 
műsorán sem lepődünk meg. A szép 
hazafias ünnepélyről nem emlékezhe
tünk meg azzal a részletességgel, amit 
megérdemelne, de vissza kell térnünk 
most két hét múltán, a csendlaki már
ciusi ünnepélyre, hogy ismertessünk 
néhány részletet dr. Harangozó Ferenc 
esperes-plébános ünnepi beszédéből. 
A szabadság ünnepén a magyar-vend 
sorközösségről is beszélt az egyházi 
vezető állást betöltő katolikus pap, 
olyan szépen, olyan igazul, hogy szavai 
példaképen állhatnak a hívek és az 
egyházak papjai előtt egyaránt.

Jó barát s ellenség felé — mondotta 
többek között — nyugodtan és föl
emelt fővel jelenthetjük ki: Mi nem 
vagyunk idegenek ezen a földön. Ezt 
a földei 1.000 éves vérközösség es 
bátran hozzáfűzhetem: ezeréves szere
tet és kulturközösség fűzte a magyar 
hazához. Ez! a területet nem csak 
kard, hanem ezeréves kulturkapcsolat 
és az idegen ajkú nép hazaszeretete 
őrizte meg a nagy magyar hazának.

Ezt nem nehéz bizonyítani. — Ezer
éves küzdelmeiben a Muravidék népe 
cserbe nem hagyta a hazát; soha 
eszébe sem jutott: hogy „a nagy vilá
gon e kívül" számára máshol is van 
hely. Együtt vérzett a magyarral német, 
tatár, török ellen egészen a világháború 
utáni időig. — Amikor a magyar vörös 
hadsereg 1919-ben cserben hagyta a 
határokat, ennek a területnek a fiai 
álltak helyükbe és próbálták megvé
deni a saját fiai által elárult határokat 
-Es az ezeréves kulturkapcsolatokat

Dr. r

Azzonnal Kiadó
egy vagy' kétágyas szoba, külön bejáratú. — 

Rákóczi Ferenc utca 28.

- ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE. 
Mai számunkban azoknak az elő
fizetőinknek a címére, akik az elő
fizetéssel hátralékban vannak, vagy 
akiknek előfizetése iejárt, csekket 
mellékeltünk. Kérjük igen tisztelt 
Előfizetőinket, hogy a hátralékos 
összeget küldjék be. Különös nyo
matékkai kérjük erre azokat az elő
fizetőinket, akik már hosszabb idő 
óta hátralékban vannak. — A Kiadó
hivatal.

— Muraszombat anyakönyvébe 
a következő adatokat jegyezték be az 
elmúlt héten: Milosevics Milán és 
Siftár Mária házasságából fiú. Gál 
Ferenc és Levocsics Rozália házassá
gából leánygyermek született, halá
lozás ; Zalai Józsefné, született Sker- 
lák Katalin 75 éves korában meghalt.

— Felakasztotta magát Felsőszent- 
benedeken március 29-én Malacsics 
Péter 8-1 éves gazdálkodó. Az öreg
ember lánccal akasztotta fel magát. 
Végzetes tettét öregsége és betegsége 
miatti elkeseredésében követte el.

Csarni János figyelmes lett a lövésre, 
a többi szomszédok segítségével be
hatolt a lezárt lakásba, de Pörsön már 
nem tudtak segíteni. A tett indítónk 
ismeretlen, Pörs az asztalon hagyta 
végrendeletét, de tette okáról csak 
annyit irt, hogy már régóta Élvezte 
az öngyilkosságot.

— A Muraszombati Polgári Kör 
tisztikarának közlésekor az alelnökök 
névsorát kifelejtettük az újságból. A 
kör megválasztott alelnökei: Siftár La
jos, Rituper Alajos és Mórocz Imre. — 
A Polgári Kör első csütörtöki össze
jövetele jói sikerült. Azt hisszük, a 
jövőben még többen látogatják a kórt 
esténként.

— A nagytótlaki műkedvelők va
sárnap. Mezőváron adják elő az ..Eri 
szokás cimü színdarabot.

S.'

VÁROSI MOZI
MU RASZÓMBAT

19-13. április 3.-án. szombaton 17 és 
április 4.-én. vasárnap 

15 ó„ 17 ó. és 
április 5.-án. hétfőn

R E M B R A N

19.30 ó.
11.15 v. 
19 30 c.
19.30. <■ 

D T 
Főszereplők: Ewald Balser, Herlha Te;. 
Gizela Uhlen. Teodor Loos. Paul Henckels sf

r* -

Következő műsor:

Érdemes örökölni ?

hogy Csendlakon I lei tudná letagadni ? Elég rámutatni a 
magyar középkorban emelt templo
mokra. amelyek mint valami szellemi 
bástyafal emelkedtek a szentistváni 
védelmi gyepük mögött: Felsőlendva. 
Velemér. Csendlak. Muraszombat. 
Mártonhely, Bántornya, stb. amelyeket 
a magyar főúri családok emeltek, és 
sokszor magyar szent királyok emlé
kének szentelték és amelyek ma is 
a icgnagyobb kultúrtörténeti értékei 
ennek a vidéknek. Mi ezeréves vér. 
végvár, kultur és jogközösséghez 
képest 20 év idegen uralma 2 Legfel
jebb arra elég, hogy az ifjúság tiszta
látását és lelkét megzavarja,- hogy a 
mostoha elidegenítse a gyermeket az 
édesanyától, de öt pótolni és helyet
tesíteni nem tudta.

A másik mondanivalónk a ma
gyar szabadság ünnepén az. hogy mi 
nem csak magyarok szereltük és véd- 
tük ezeréven át a szabadságot, de azt 
más. idegen ajkú népektől sem tagad
tuk meg. Ha nem igy lett volna, akkor 
ma a Muramentén nem lennének 
vendek, délen nem volnának horvátok 
és szerbek. északon tótok, keleten 
ruténok ás oláhok és az ország szivé
ben németek. Nálunk a nemzetiségek 
jogait már Wilsón előtt. Trianon és 
Genf előtt ezer évvel szögezte le szent 
István csodálatosan bölcs intelmeiben 
Imre fiához. — Pedig nálunk is meg
lettek volna a hatalmi eszközök az el
nyomáshoz tehát, hogy nem tettük, az 
nem gyengeségünk, hanem lovagias
ságunk szinlapjára írandó.
... És végül ki szeretném hangsú

lyozni itt a Muravidék vallásos fiai 
előtt, hogy mi magyarok, ma az uj 
pogányság és a bolsevizmus áradata 
közt is keresztények vagyunk és azok 
is akarunk maradni! 11

i

— Szvétec János 15 éves marok
réti fin revorvert találi az erdőben. 
Zsebretette a fegyvert és a zsebében 
játszott vele, mert nem tudta, hogy a 
talált fegyver meg van töltve. A fegy
ver elsül! és a fiú jobb lábát megsér
tette a golyó. A muraszombati kórház
ban ápolják.

— Öngyilkos lett Pörs Sándor 30 
éves zsidahegyi lakos szombaton dél
után. A lakásán mellbelőttc magát 
puskával. A szomszédjában dolgozó

I

— Törökországban minden föld
mívest köteleztek biztosításra. Xr - 
karából jelentik: A kereskedelmi mi
nisztérium törvényjavaslatot dolgozott 
ki a mezőgazdaságok kötelező bizto
sításáról. A tervezet szerint köteles az 
állami mezőgazdasági bank akár ma
ga. akár valamelyik biztosítótársaság 
közvetítésével minden törökországi 
földbirtokot biztosítani jég és árvíz 

. ellen, ha pedig a minisztertanács 
hozzájárul, szárazság, tűzveszély és 
egyéb természeti csapás ellen is. Iin- 
den földművest köteleznek termésé
nek bejelentésére a banknál. A biz
tosított termés kárbeveszése esetén a 
termelőnek azonnal kifizetik a termés 

i ellenértékének 80 százalékát. A nagy - 
vonalú mezőgazdasági biztosítás 1 - 
bonyolítása a földmivelésügyi minisz
tériummal kidolgozandó végrehajtás: 

1 utasítás szerint fog megtörténni

Nagy megrendelést kaptak a Hangyától 
a muravidéki gerencsérek

iA Muravidéken kitűnő agyag áll a 
fazekas-ipar rendelkezésére. Az agyag 
jó, a fazekasok ügyesek, az ipar meg
felelő fejlesztését azonban ennek elle
nére mindezideig elhanyagolták. Titán 
József muravidéki népművelési titkár 
most érintkezésbe lépett az iparügyi 
minisztériummal amuravidéki fazekas
ipar felkarolásáért és fejlesztéséért és 
a minisztérium segítségével sikerült 
elérni, hogy a Hangya igen nagy meg
rendelést tett a muravidéki geren
cséreknél.

Havi 10.000 darab égetett és máz
zal bevont agyagedényt vesznek 
át a muravidéki fazekasoktól.
Titán József érintkezésbe lépett a 

filóci. musznyai. őrfalusi és szent-

I 
I
LPontos és gyors kiszolgálás !

Kérjen ajánlatot!

UTÓ

Sebestyént fazekasokkal a szállítások 
megszervezése végett. Minden menne 
is jól. az csak a baj, hogy zárt égető
kemencék hiányoznak a vidék - 
Ezeknek az építésével lehetne még 
csak nagyot lendíteni a fazekas-iparon. 
Ezért tervbe vették, hogy szövetke
zeteket létesítenek és két kemencét 
építenek — egyet Filócon, egyet Or- 
falun. A fazekasok jobb kiképzésére 
pedig

tanfolyamokat
rendeznek, amelyen a magyar motívu
mok rajzolására tanítják meg a geren
cséreket.

Reméljük, hogy a jól induló akció 
sikeresen is végződik és nagy munka
alkalomhoz jutnak fazekasaink.

óriási választékban |

H László Ignác I
Szombathely e
Erzsébet Királyné u. 23. - Telefon 191



1943. április 2. Muraszombat és Vidéke 3 oldal

• 
ö 
c 
e 
0 
0 
o 
o

Termeljünk
a törvény állal előirt 7%-nál több

napraforgót! e

Minden napraforgó termelő az 194.3 évi 
termése leszállítása után kaphat 25% 
olajpc ácsalisztet a hatóságilag megálla
pított árban. Minden felvilágosításért 
es a szerződések megkötéséért for
duljanak a legnagyobb bizalommal az 
irodánkkoz a „Mezőgazdasági bank“ 

épületében.

Földmivesek!
Napraforgó termelési szer
ződéseket kössenek a bizalmuk 
vállalatával

HAZAI olaj gyár R. T.

érkező utasok tovább tudnának utazni. Aki 1 1.30 
órakor érkezik a Szentgotthárd felőli járattal,'an
nak csupán 90 percnyi ideje van, ez idő alatt még 
egy komolyabb tisztálkodást, hajvágást, hajmo
sást, borotválkozást is alig tud elvégezni az idő 
rövidsége miatt, arról, hogy valamelyik üzletbe be 
tudjon nézni, szó sem lehet.

Ha ez a délutáni járat 18.15 óra körül 
indulna és a Szombathelyről érkező vo
natot megvárná, a vármegye székhelyé
vel való összeköttetésük nagy százalék
ban javulna.

annál inkább kivihető lenne, mert a postát a

UJVERBÁSZ

A falu orvosa és a motalkó
Az egyik napilap márc. 6.-i számá

ban olvastam, hogy egy vidéki város 
200 km-nyire a fővárostól, vendégsze
replésre válla Bordy Bellát és érte 
gépkocsit küldött Pestre. Itt aztán 
álljunk meg egy szóra!

Szép, nagyon szép, hogy egy nagy
nevű művésznő vendégszerepelni haj
landó egy kisebb városban. Szép, na
gyon szép, hogy az illető város kö
zönsége Bordy Bellát a művésznőket 
megillető fogadtatásban kívánja része
síteni. De hogy a inai viszonyok kö
zöli gépkocsit küldjön érte Pestre, 

bocsánat egy kicsit sok. Vagy 
tán olt nincs motalkóhiány ? Lehet. 
Ha olyanok járnak E-betüs kocsiju
kon. akik utrakelésük időpontját ma- | 
,uk hatáiozhatják meg. Másrészt mo- 1 

talkóhiánynak kell lennie, ha mi or- i 
vosok nem kapunk elegendő üzem- i 
anyagot. Mi a valóság?

Ismerek orvost, akinek van autója, i 
de nincs E betűje. A másiknak van 
E betűje, do nem kapja meg a pót- 
vgyef. Viszont a harmadik taxin kény
telen járni 30 km távolságra gyógy
kezelni, mert az autóvásárlásra nem 
kapja meg az engedélyt.

A falu orvosának a következő okok
ból van szüksége autóra és elegendő 
üzemanyagra: 1. Gyorsaság. A szék
helyközségen kívül fekvő beteghez 
rendszerint csak sürgős esetben hív
nak orvost pl. szülés, vetélés. Sok
szor bizony perceken múlik a beteg 
élete, mert a falusiak, holmi vénasz- 
•szony tanácsára, rendszerint sokáig 
várnak. 2. Időmegtakarítás. Döcögős 
paiasztszekéren 3—5 órát kell az or
vosnak eltöltenie akkor, amikor autón 
30 30 pere alatt fordulhatna meg. A 
rendelőben váró betegek meg kény- 

■lenek fél munkanapot elveszíteni.

3. Olcsóság. Tagadhatatlan tény, hogy 
a fuvarosok ma drágábbak, mint az 
autó. A fuvaros nem hajlandó a kör
orvosi fuvarátalány fejében az orvost 
körjárataira elvinni. Az orvos saját 
zsebéből fizessen rá? 4. Nincs fuva
ros. Azok, akik fuvarozással foglal
koznak rendszerint úgy el vannak 
foglalva, hogy nem állhatnak az or
vos rendelkezésére. Kedvezőtlen idő
járás esetén éjjel nem is fog be. 
5. Kényelem. Ezt a pontot utolsónak 
hagytam, mert az orvos kényelmével 
senki sem törődik, legkevésbbé a be
teg. De azl hiszem, hogy az orvos
nak. aki éjjel-nappal a beteg rendel
kezésére áll. joga van annyi kénye
lemre, hogy ha éjjel fel kell kelnie a 
meleg ágyból, esős-sáros, vagy fagyos
szeles időben fedett autóban tegye 
meg az utal.

Már a motalkókorlátozás kezdetén 
olyan rendeletet kellett volna kiadni, 
hogy minden körorvosautomatice meg
kaphassa az autóvásárlási és üzem- 
bentartási engedélyt és az általa el
látott körzethez viszonyítva a motal- 
kó-jegyet. Azt hiszem mindenki átlát
ja, hogy éppen az orvosnak és ép
pen ma, amikor munkával túlterhel
tek és mikor egy orvosnak 2—3 kör
zetet kell ellátnia, szükségük van 
gyors, időmegtakaritó. mindenkitől füg
getlen és kényelmes közlekedési esz
közre.

Az esetleges rosszmájú olvasót meg
nyugtatom. nekem E-betüs kocsim 
van és igy nem magam malmára 
akarom hajtani a vizet, hanem azokra 
az orvosokra gondolok cikkem meg
írása közben, akik a parasztszekér 
„előnyeit" kénytelenek ..élvezni".

Szike.

Ez 
reggeli járat viszi.

Az egész vidék nevében szólunk, amikor azt 
kérjük a MÁVaut vezetőségétől, hogy a vasár, 
ünnnepnapi járatot állítsa be úgy, hogy a járás 
székhelyét az elszigetelten élő vidékiek legalább 
hetenkint egyszer hasznosan látogathassák. Fcl- 
sőlendváról semmi szükség ünnepnap a korai 
járatra, a vonatot úgysem éri el. Alsólendva felé 
aligha utazik valaki, mert a vendégségbe me
nők már szombaton elmennek és majd este, 
vagy másnap jönnek vissza. Hivatalok, iskolák 
és üzletek pedig zárva vannak. Ebben jó tanú, 
hogy ez a járat majdnem mindig üresen közle
kedik. Ennek az autóbusznak 12—12.10 óra kö
rül kellene indulni Felsőlendváról és 20 óra kö
rül vissza indulni. Ezzel a vidékieknek mód 
nyílna egy kis hétvégi szórakozásra. Muraszom
batban 2 mozi, strandfürdő és állandóan futbal 
mérkőzések vannak, ezek látogatásának lehetővé 
tétele szociális szempontból nézne nagyon sok
irányú érdek. A vidékiek élvezetén kívül az egye
sületek és vállalatok pénzhez jutnának, a járás 
székhelyének forgalmát pedig ez nagyban növelné.

Abban a reményben, hogy ezt a MÁVaut 
vezetősége megvalósíthatónak fogja találni, va
gyunk kiváló) tisztelettel:

Felsőlendva. 191.3. <-vi márc. 27. Aláírások 
Felsölcndváról.

orr.

Újabb hozzászólás a MÁVaut menetrendhez
A MÁVaut menetrenddel kapcso- 

latos cikkeinkre kaptuk a következő 
levelet;

Igentisztelt Szerkesztő Ur!
3 Muraszombat és Vidéke" leg

újabb számaiban olvastuk, hogy úgy 
a MAVaul vezetősége, mint a t. Szer
kesztőség meglátta a Muraszombat— 
1 elsolendva között közlekedő autó
busz helytelen menetrendjét.

/\z egyik lapszámban már az uta
zóközönség részéről is olvastunk fej
tegetést, mely szerint a reggel Felső- 
lendváról és délben Szentgotthárdról 
indulér autóbusz helyes volna, ha elér
né a Szombathelyre induló vonatokat 
liiszen legfeljebb 20-30 percről van szó.

Szerintünk nagyon hasznosan szol
gálná az utazóközönség érdekeit, ha 
délután 10 óra helyett 18.15 órakor 
indulna Felsőlendvára. igy a vonattal

SmfiiíT

” L< * rum és HMőrgyar
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 

í ___________ Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMBATHELY — THÖKÖLY IMRE UTCA 71. — TELEFON: 10-68. 
Legkitűnőbb italok! Legpontosabb kiszolgálás
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7 éjE niííhődili a Mura SE zeneim
Sok eredeti ötletet valósitolt meg a Mura Sport 

Egylet, de még köztük is egyik legeredetibb a 
zeneszakosztály létesítése. Ezelőtt 7 évvel ve
tette fel a gondolatot egyik lelkes, fiatal tag, 
Vogrincsics Géza, hogy létesítsen az egyesület 
zenekart, amely a tagok névnapján, vagy kinn 
a sportpályán játszana.

A vezetőség, mint minden életrevaló ötletet, 
ezt is magáévá tette és megszületett a ma olyan 
előnyösen ismert Mura zenekar. Vogrincsics 
Géza vállalta a zenekar vezetését. Néhány egy
szerű hangszerrel kezdték, Vogrincsics saját 
otthonában fáradozott a zenészek tanításán.

A lelkes és odaadó munka eredményeként 
nem maradhatott el a siker. Hamarosan megis
merte és megszerette Muraszombat a sportolók 
fiatal zenészeit és önkéntes adományokkal járult 
hozzá a zenekar fejlesztéséhez. Egymásután 
szerezték a jó hangszereket, évről-évre újabb 
fejlődésről adhatott számot a zeneszakosztály 
vezetője.

Ma mintegy 600 pengőt ér a zenekar felsze
relése, a szakosztálynak kiadásai nincsenek, 
bevételei az egyesület anyagi erejét növelik. 
Muzsikálnak a „murások" a tagok névnapján, 
nagyobb sportünnepélyeken is hallottuk már jó) 
játékukat, de alkalomadtán más egyesületeket 
is szívesen kisegítenek játékukkal.

A zenekar sikeres működéséért Vogrincsics 
Géza fodrászmestert, a. zenekar vezetőjét illeti 
elsősorban elismerés. Önzetlenül, meg nem szű
nő lelkesedéssel, szeretettel vezeti a zenekart, 
fáradozik a kezdő zenészek tanításával, ő a 
zenekar lelke. A sikerekben osztoznak vele a 
zenekar tagjai: Szever, Zsizsek 1.. Zsizsek II., 
Benkó, Weble, Vogrincsics 111., Küzma és Pu- 
her. Valamennyien tehetséges zené
szek, akik nem sajnálják szabadide
jüket muzsikálással tölteni.

A Mura legutóbbi közgyűlésén az 
uj, csonkaországi tagoknak is feltűnt 
a Murások jó játéka és a régi tagok
kal együtt kívánnak még sok sikert 
a zenészeknek és vezetőjüknek, Vog
rincsics Gézának.

Az uj osztálysorsjátékhoz rendeljen 
osztály sors jegyet 

LENGYEL GÁBOR főelárusitóná! 
Budapest, Andrássy ut 82.

— Népcérnát kap a falusi lakos
ság. A falusi lakosság régi panaszát 
igyekszik orvosolni az anyaghivatal, 
amikor elhatározta, hogy a falusi lakos
ságnak foltozásokhoz és háziszőttes 
ruhák megvarrásához vastagszálu, erős 
cérnaanyagot hoz forgalomba, A szük
séges nyersanyagot már biztosították 

■ és havonta 300.000 orsó kerül 18 fil- 
• léres árban forgalomba. A cérnát fehér 
és fekete színben gyártják. A számí
tások szerint 300.000 ember lesz egy 
hónapra cérnával ellátva. Illetékes 

- helyen remélik, hogy a gyártás meny- 
nyiségét még fokozni lehet.
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A Hangya a közellátás 
és a szövetkezeti eszme szolgálatéban 

Jelentős erEdménj/Ek, nagjaránjií fejtőttés a Hangja fnÉUcgÉhEn
A szövetkezeti mozgalom gyakorlati 

keresztülvitelének sikeres és céltuda
tos eredményei nyilvánulnak meg a 
Hangya Központ kitűnő mérlegében, 
amely most került nyilvánosságra. A 
forgalom nagyarányú fejlődése a szö
vetkezeti tagok fokozott bizalma és 
a közérdekű tevékenység jellemzi a 
Hangya üzletvitelét. A Hangya nem 
törekedett sem a múltban, sem most 
kizárólag minél nagyobb üzleti ered
mények elérésére, hanem a szövet
kezeti tagok érdekeinek megóvása 
mellett elsősorban a közérdek, a köz
ellátás szolgálatába állította nagyará
nyú és az egész országot behálózó 
szervezeteit. Wünscher Frigyes felső
házi tag. a 1 langya alelnök vezérigaz
gatója irányítja már több mint egy 
évtizede a Hangya üzleti politikáját, 
amelyet egyben gazdavédelmi és fo
gyasztóvédelmi politikának is lehetne 
nevezni. Az az előrelátó alaposság, 
amellyel figyelembe veszi a Hangya 
legfőbb irányítója a termelői érdeke
ket. szolgálja a szövetkezeti eszmét 
és hatékony részt vesz a hadsereg és 
a közellátás szükségleteinek biztosí
tásában. mulatják, hogy

a Hangya üzletvitelében az igazi 
szövetkezeti eszme dominál.

A Hangya központi összforgalma 150 
millió pengő volt az elmúlt évben. 
90 millió pengővel több az előző mér

Mit kell tudni a gazdakönyvről 
és a gazdalajstromról

Az új termésbeszolgáltatási renddel 
együit a kormány a gazdakönyv intéz
ményét is megvalósítja. A gazdakönyv 
magában foglalja a gazdaság összes 
fontosabb adatait, melyek révén a 
gazda tudni fogja, hogy mivel tartozik 
a köznek, másrészt a hatóságok is 
nyilvántarthatják, hogy mire számít
hatnak a mezőgazdasági termelésben.

Gazdaolvasóinkat bizonyára érdekli 
az új gazdakönyv pontos tartalma. Az 
első oldalon a tényleges gazdálkodó 
(bérleti viszony esetére tehát nem a 
tulajdonos, hanem a bérlő) nevét, sze
mélyi adatait, valamint családtagjai
nak számát és nevét tünteti fel, ugyan
csak ezeknek életkorát és munka
képességük fokát is, hogy a hatósá
gok is megállapíthassák ellátási igény
jogosultságukat.

A második oldalon következik az 
ingatlan leírása. Beszolgáltatási szem
pontból csak a szántóföld területe jö
het számításba, de a gazdakönyvbe 
bejegyzik valamennyi művelési ág 
területi megoszlását is. Itt fogják nyil
vántartani a szántóterület kataszteri 
tiszta jövedelmét és az állatállomány 
megoszlását. A gazdakönyv adatcso
portjaiból négyet a gazdának és né- j 
gyet a hatóságnak kell kitöltenie. 
Mindenkinek érdeke, hogy a kívánt 
adatokat egészen pontosan adja meg. 
mert ezek alkotják majd alapját a kö
zeljövőben lefektetendő — nálunk 
eddig egészen nélkülözött — termelé
si kataszternek, de ezek szerint álla
pítják meg élelmezési és takarmány
szükségletét is.

A gazdakönyvek kiállítása igen 
nagy munkát ad a hatóságoknak, 
mert Magyarország területén több mint 
kétmillió gazda él. tehát körülbelül 
kétmillió gazdakönyvet kell kiállítani. 
Ezt a munkát részben a falusi jegy
zők. részben pedig — a nagyobb 
gazdaságoknál — a vármegyei gaz
dasági felügyelőségek fogják elvégez
ni. Községenként gazdabizott.ság ellen

legben feltüntetett forgalomnál, az in
tézet alaptőkéje 20 .százalékkai 24 
millió pengőre növekedett a vállalati 
saját tőke pedig lo.8 millióról 47.8 
millió pengőre emelkedett. Ezek a I 
számok mutatják a vállalat nagvará- i 
nyu fejlődését. Az üzlet: politikára 
pedig jellemző, hogy az ilyen nagy
arányú forgalomemelkedés mellett a 
tiszta felesleg 1,838.000 pengőt tesz! 
ki, az előző év ben kimutatott I 190.000 
pengővel szemben.

A gazdák termelési eredményének 
fokozására hizlalásokhoz és termény
bevásárlásokhoz tíz millióval többet 
folyósítottak, mint a múlt évben, a 
különböző kulturális és szociális cé
lokra pedig 7.7 millió pengőt fordított 
a Hangya. Vásárlási visszatérítésre 
közel 3 millió pengőt fordítottak. A 
Hangya központ forgalma a fogyasz
tási üzletágban 230 millió pengőről 
290 millió pengőre, az értékesítési üz
letágban pedig 129 millióról 157 mil
lióra emelkedett.

Március 31-én tartotta közgyűlését 
a Hangya és az alapszabály szerint 
megengedett legmagasabb 5 százalék 
osztalék fizetését elhatározták rész- ; 
vényenként.

A Hangya Ipar kitűnő üzleteredmé- . 
nyeirol is beszámolt az igazgatósági ! 
jelentés, amely vállalat 10 1.000 pen-I 
gő felesleggel zárta mérlegét és 5 szá- j 
zalék osztalékot fizetett. G *)

őrzi az adatszolgáltatást. Július 1-ig 
minden gazda megkapja könyvét és 
ez időpontig minden községben kihir
detik. hogy a gazdák melyik keres
kedőknek adhatják el terményeiket.

Ha tehát a gazda valamilyen ter
ményt el akar adni, a kijelölt keres
kedőhöz kell fordulnia, aki neki az 
adás-vételi ügyletről elismervényt ád, 
azonkívül a vételt igazolja a gazda
könyvben. A községi elöljáróság az 
igazolt tcrménybeszolgáltatásokat be
vezeti a gazdalapba, amely tulajdon
képpen a gazdakönyvnek a községi 
elöljáróság által vezetett másodpél
dánya. A községek összesítő kimuta
tásokat a vármegyei közellátási hiva
talhoz küldik, amely ezek alapján 
ellenőrzi a községek teljesítményeit.

A gazdaiajstromot. amely a község 
területén lévő mezőgazdasági ingat
lanok tulajdonosainak nevén kívül, 
azok ingatlanának művelési ágak sze 
rínti megoszlását, a szántóföld katasz
teri tiszta jövedelmének összegét és 
ennek alapján a búzaegységekben 
meghatározott beszolgáltatási kötele
zettség mértékét is tartalmazza, a köz
ségi elöljáróság állítja össze és 15 
napi közszemlére teszi ki. A gazda
lajstrom közszemlére tételét a közsé
gi elöljáróság a szokásos módon köz
hírré tesz.. Ha a gazdálkodó úgy látja, 
hogy a gazdalajstrom reá vonatkozó 
adataiban tévedés van, azok kiigazí
tása végett a községi elöljáróságnál 
írásban (legjobb írásban, de egy má
solat maradjon nálunk arról, amit ir
tunk) vagy szóban felszólalással le
het élni.

Figyelmeztetjük az ország gazdakö
zönségét. hogy a felszólalás a gazda
lajstrom közzétételének utolsó napjától 
számított 15 napon belül tehető meg.

Minden gazdának egyéni érdeke, 
hogy a beszolgáltatási kötelezettség 
mértékét saját gazdaságára nézve ki 
tudja számítani, mert csak igy ellen
őrizheti azt. hogy nincs-e a gazda-

í ’lÉventeélet j
Ismerd meg nemzetedet!

& magyarok eredete
A 800-as évek végeiéig egy új lovas 

nép jelent meg a Duna és l’isza vi
dékén ; a magyar. Messziről jött, böl
csője valahol Európa és Ázsia hatá
rán ringott, az Ural hegység környé
kén. Elei a nagy ural-altáji népcsalád 
finnugor ágából szakadtak ki. Békés 
halászó-vadászó nép voltak, a harc
cal nem gondollak. Meg az őshazá
ban szoros érintkezésbe kerültek a 
félelmes hírű, harcias hónoknak vala
melyik törzsével — s a két nép las
san összeolvadt.

Az eggyé olvadás nyomán új nép 
állott elő. a magyar. A jámbor halá
szó-vadászó nép a vérkeveredés és 
eggyéolvadás eredményeként szabad
ságszerető, szilaj pásztornéppé alakúit 
át, amelyik függetlenségét és ennek 
következtében a harcot minden ké
nyelemnek és jólétnek elébe helyez
te. Nem is érezte többé jól magát ré
gi. szoros határai között; s egy szép 
napon az asszonynépséget, gyereke
ket szekérre rakva, lóra kapott és 
nagyszámú csordáit maga előtt hajtva 
bátran nekivágott a szabadságot ígérő 
végtelen orosz pusztáknak.

*

Kaiomiíiőta
liorlhy Miklós, ha létül o fekete le..na. 
IJvágtat n küzdők vonalába ;
A kél szeme játszadozik öröméire 
Lova lába habot vei az ellenség vérébe .

I lorthy Miklós udvarában van egy rezgő nyárin. 
Földre hajlik annak minden ága.
\gyugolvo löredezi le az ágéi.

De sok szőke, barna kislány varja a babáiul.

S-P-OR-T
Mura — Alsólendvai Move 7:0 (4:0)

Vezette: dr. Vaient. — Múlt hó 
1 l.-cn játszották Muraszombatban az 
alsólendvai 1:1 visszavágó mérkőzé
seként. A gólokat Kukanja (3). Zelkó, 
Kovács, Deskovits 1. és Sárközi sze
rezték.
Mura SE 1. - Mura SE II. 7:5 (4:3)

(Előmérkőzés. Az 1. csapat két gól 
előnyt adott a II. csapatnak.)—Múlt 
hó 21.-én játszották ezen igazán él
vezetes. szép mérkőzést. A második 
csapat lelkesebben, mig az 1. csapat 
stílusosabban játszott. Jó propagandá
ja volt a labdarúgásnak. Nekünk külö
nösen a II.-ik csapat fiataljai tetszettek.

Mura SE Maort LSE 5:2 (2:2)
Vezette : dr. Vaient. Gyümölcs

oltókor, inárc. 25.-én a Maori jókc- 

lajstrom reá vonatkozó adataiban hiba.
A községi elöljáróság a gazdalaj

strom alapján minden 100 kai. holdon 
aluli gazdálkodó számára gazdaköny
vet állít ki. s azt. 1943. évi május 31-ig 
a gazdálkodónak átadja. A 100 kát. 
holdon felüli gazdálkodók részére a 
gazdakónyvet az illetékes közellátási 
felügyelőség állítja ki. A gazdakönyv 
a gazdaság adatainak, a beszolgálta
tási kötelezettség mértekének és a tel
jesített beszolgáltatásnak a feljegyzé
sére, továbbá a vámőrlési jogosultság 
megállapítására, a gazdálkodó család
tagjai és alkalmazottai létszámának, 
vetésterületére és állatállományára 
vonatkozó adatok nyilvántartására 
szolgál. A gazdakönyvet a gazda köte
les megőrizni s ha az elvesz, arról a 
másolatot a gazdalap alapján 20 P 
ellenében lehet csak kapni. A gazda
lapot. amely ugyanazokat az adatokat 
tartalmazza, mint a gazdakönyv, a köz
ségi elöljáróság, illetve 100 kát. holdon 
felüli gazdákról az illetékes közellátási 
felügyelőség állítja ki és őrzi. 

pessegü csapata vendégszerepelt Mu
raszombatban. mint a Mura SE ellen 
fele. Szép változatos játékban a Mu 
ra SE biztosan győzött. Ha a Maori 
kapusa nem véd olyan jól, könnyen 
kétszámjegyű lehetett volna az ered
mény. A Mura góljait Kovács, Ben
őik (2). Zelkó és Külics szerezték.

Haladás II.—-Mura SE 4:1 (2:1)
Bajnoki, vezette: Bodnár. — Szom

bathelyen rn. hó 28-án a Ferencvá
ros Haladás Nb. mérkőzés előmér- 
kezéseként vívta a két csapat baj
noki küzdelmet. Az eredmény nem 
hü kifejezője a játék képének, mert 
a „három“ potyagól nélkül bizony 
nagyon döntetlen lehetett volna a mér
kőzés. Sajnos Kukanya hiányát is 
nagyon megérezte a csapat, de leg
nagyobb baj Gerencsér és Jandl vá
ratlanul gyengébb formája volt. Ok. 
akik máskor a legbiztosabb pontok 
voltak a csapatban, érthetetlenül gyen
gén szerepellek. Ennek ellenére sem
mi búsulni való nincs az eredményen, 
hisz a Haladás 11. olyan erős csatár
sorral játszott ellenünk, amilyennel 
nemrégiben még NB bajnokin sem 
tudott sokszor kiáltani. Jellemző rá. 
hogy az ellenünk szereplő csapat 
csatársorába Tóth, Ungvári, és Újvá
ri, akik több NB I. bajnoki mérkőzé
sen szerepeltek a Haladás I. csapa
tában — be sem tudtak kerülni.

A Mura a mezőnyben szépen ját
szott. azonban hiányzott a csapatból 
a gólratörés. Sokszor kínos volt nézni 
hogy ('gyes Mura játékosok miken 
lassan mozogtak és állandóan hely
ben várták a labdát, amit az örökké 
mozgó 1 laladás játékosok rosszabb 
helyzetből is rendit' elszedlek és kü
lönösen nagyon sokszor elfelejtek a 
játékosaink élői. A Mura egyet
len góliát Sárközi szerezte. A Murá
ból kiemelkedő játékot csak Erdősi. 
Kolossá. Deskovits és Cságrántól 
láttunk. A többiek jóval kevesebbet 
mutattak annál, mint amennyit tudnak.

Vasárnap d. u. kettős bajnoki mér- 
kősés lesz a Mura pályán. 2 órakor 
a Leventék—Nagyrákos-Levente csa
patával játszanak Levente bajnoki 
mérkőzési, inig utánna a Mura S. E. 
a Pápai Kinizsi csapatával játsza le 1. o. 
bajnoki mérkőzését. A Murának feltét 
lenül nagyon béllé kell feküdni, ha 
győzni akar, mert a Kinizsi nagyon 
erélyes, jó kis csapat! Sőt pontszám
ban is annyira megközelítette a Mu
rát, hogy vereség esetén .... egy 
gixer után meg is előzi. Ez esetben 
pedig pá . . . pá Nb. III.!! Tehát jo 
lesz vigyázni! Első perctől kezdi 
lelkes, odaadó játékra van szükség.

a mérkőzés végéig.
Úgy értesültünk, hogy a vasárnapi 

kudarc hatása alatt a vezetőség ra
dikálisan fog a csapatösszeállításnál 
eljárni. L.elkes és szivvel-lélekkel küz
dő 1 —2 fiatal beállítása valószínű.

Bármilyen legyen is azonban a esa 
patösszeállitás. a Mura SE közönsé 
ge elvárja csapatától a lelkes, ered
ményes, jó játékot. Reméljük, bog. 
úgy is lesz! (v.)

felejtsen el
osztálysorsjegyet rendelni

Dörge Frigyes
BANK RT,

osztály sorsjegy-főárusitónál
BUDAPEST

IV.. KOSSUTH LAJOS-UTCA 4.
TELEFON: 189-280.
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Od kédna do kédna
\ zádnyom csaszi szó nemei med 

i Donecom nazáj vzéli ruszont 
vesznie med sterimi je tüdi 40 

n -i várasov.
Znameniti ruszoszki komponiszt 

Kar hmaninov, steroga szó komuni- 
<■ sziirali z domovine, je v Kaliíor- 
niji mro.

. d 21. i 2i. márciusom szó nem- 
. v zráki dojsztrejlili 2 13 ruszki eu- 

i : . ;-.ov. zgübili pa szó szamo 14. 
Z i■ .ga sze vídi. ka szó nemei v zrá
ki doszta mocsnejsi.

\ i uniszi szó amerikanci doszej- 
c;. .. . escse nikaj nej doszégnoli. 
Tálján: i nemei odbíjajo vszáki na- 

.■.d iánké nyim pa prelüknyávajo z 
' i u centimeterszkimi gránátami. 

bojaj je szpadr.o Pizolado gé
ni.! s, komandánt taljanszke divizie. 
I rstvo med nasim i Törszkim or

szágom dobro ide naprej. rörki do 
nam li.rali vekso kolicsíno pamuka. 
bombázsa i

ji nxiin pa aámo fabricsno blá
go ,ak szmo nyim zse poszlali 1000 

’á. <r>v za elektricsne zseleznice.
-<Ka».

vszefelé jüzsno szemé-

novin

Krétai gfiászi
NASIM POSTŰVAN1M 

NAROCSNIKOM !
K denésnyoj numeri nasi 

szmo vszaksemi djáli zráven esek. 
Té esek naj vcsaszi szpunijo oni, ki 
szó z naprejp’acsiiom zaosztányeni 
1 naj dájc pejneze vcsaszi na posto, 
ár sze ovak esek kanta zatepé. Ki 
szó pa nej zaosztányeni, sze tüdi 
proszijo, naj ne zamüdijo z naprej- 
placsilom, ár nász stampanye i pa
pér doszta kosta i vsze moremo 
szprouti plácsati. Novine szó nájfa- 
lejse. csi sze piácsajo na cejlo leto, 
ár tak kostajo szamo 7 pengőjov, 
na pou leta je narocsnina 4 pengő
je, na r’rtao leta pa 2 pengőja.

5 lejt odgovorne szlüzsbe. Nas 
óm '."i. vitéz dr. Szűcs István, szó 
■áv: 5 lej! na lom odgovornom me- 
'zh Pri lőj príliki szó ji z vszej já- 

goripoiszkali voditeli párta Vo- 
-'i.-/,Áoga Zsítka (MÉP) i nyim vou- 

\ sze nájbougse. Zouszebno sze 
lad-.emo tüdi mi vougri i vogrszki 
■'zloveni z muraszombati járasa, ki 
z ne.so krajino po 22 lejtnom tühin- 

szkom ravnany i k szebi sztisznoli i 
>l/.noli, kak radüvajoucsi ocsa tóga 

zyublenoga színá. Boug ji zsívi escse 
d ga lejta na kormányi nasega auto- 
nomnoga vármegyőva.

Vendvidéki Magyar Közműve
lődési Egyesület de áprilisa 3-ga ob 

vöri drzsao v Varaskom IVloziji 
szvoje lejtno szpréviscse, na sterom 
de sze szkoncsávalo i tanacsüvalo 
>bri vecs augovány.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

badacsonyi és egyéb balaton-Finom I ‘_____ ____ „ 1_ 1___
melléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bornagykereskedőnél — Kisssombat.

Keresek egy jóházból való fiút 
pincértanoncnak 

Kacun István vendéglőjébe Csáktornya.

I

I

honvédszko delo do poz- 
\ áni vszi delavci. ki szó sze doszej-1 
gamao escse nej pogoudili na deío.

— Obeszo sze je. Márciusa 29-ga 
sze je v FcLsőszentbenedeki z láncom ' 
obeszo 84 lejtni Malacsics Péter. V 
szmrt ga je gnao nájhitrej beteg i vi-1 
szika sztaroszt.

Sztrejlo sze je v nogou. Szvé- 
tec. János 15 lejtni decsko iz Marok- 
réla je v hugi najsao revolver. Ár je 
pa nej znao, cse je revolver nabiti. 
sze je z nyim v zsepi spilao. naed- 
nouk je pa pocso i krugla je decska 
ranila v právo nogou. Vrácsi sze v 
szobocskom spitáli.

. — Varaski mozi je z árende dáni. 
Ar po vogrszkom zákoni váras ne-1 
mre meti mozi, ga je váras vö dao 
szárende vd. Szikoray Józsei’ovoj z 
Budapesta.

— Nas miniszter za verő i vcse
nyé. dr. Sznyei Merse Jenő je odpo- 
tüvao v Berlin, gde sze müdi kak 
gouszt nemskoga kormánya.

Osztály sorsjegyet 
rendelyen az ismert szerencsés 

Síichtár hanliház-riál 
Budapest, LHői-út 6. (a Kálvin-ternél) 
/fagy szám választék I Magj nyerési esély! 

Előzékeny ügykezelés! 
Azonnali nyereményki fizetés. 
Rendelés levelezőlapon.

I

— Horthy Miklósa stipertdio szia 
doubila od kr. vogrszkoga minisztra 
za verő i vcsenyé Fújsz Ilona i Mi
hály János diáka szrednve trgouvszke 
soule v' Muraszombati.

— Nikeiko sztári vogrszki fami- 
lijszki imén v nasoj krajini. Eta sztá- 
ra vogrszka familijszka iména szó 
zsívo szvedousztvo, da szó v toj kra
jini zse od nigda prebívali vougii. Od 
tej imén naj szamo nisterne éti omej- 
nimo: Ábrahám, Ambrus. Antalíi-An- 
talics, Bokán. Bocskay. Bajza-Bajzek. 
Bakó, Bakos, Balog, Balogács-Bali- 
gács. Bánfi, Bankó. Barabás. Basa. 
Bartos. Berke, Bence. Bertalan-Berta- 
lanics, Barla, Benkó. Bódi Boldizsár. 
Birkás. Czár. Császár. Csiszár. Cseke, 
Csergöli, Csőr, Csuka. Dani, Dénes, 
Dómján, Domonkos, Dobos. Erdélyi. 
Farkas. Fábián. Fartély, Fájsz. Fújsz. 
Ferenci, Fehér, Fejes (po krsztnoj 
knigi szó je szledi píszali Glavács), 
f ickó. Gál. Gáspár. Gábor. Gombóc, 
Gombosi. Gróf, Györkös. Győri, Győrfi, 
Györek, Gyenes. Halász. Fíazug. Hor
váth. Hegedűs. Hassay, Háry. Huszár, 
Illés, Janzsa, Jámbor, Jós, Juhász, 
Kalamár. Karba, Kardos, Karasz, 
Katona, Kávár, Keresztúri, Kis. Kol- 
tay. Kovács, Kolossá. Kővári. Kutos, 
Kuzma. Laci. Lázár. Laposi Legény. 
Lovász. Lukács. Magyar. Makos. Ma
ros. Makári. Matos, Mezei. Mester, 
Mesterházi, Nagy. Nemes, Német, 
Oslay, Olaj. Pái. Persa. Pintér. Pon
grác. Puha-Puhán. Rózsai. Sajt. Sán
dor. Sós. Szíjártó, Szabados. Szabó, 
Szalai, Szécsi. Szecskó, Szecskár, 
Szűcs, Tegyei, Tiszai, Titán, Tivadar, 
Torma. Török. Varga. Vajda. Vas, 
Velebéri. Vezér, Végi-Végics. 
Vidra, Virág, Vörös. Zsohár. 
Öriszentpétcri szó ohrányena iména 
oni 103 vogrszki junákov. ki szó z 
Árpád vezérom prisli notri i szó tou 
krajino oszvoujili. Med nyimi nájde- 
mo na példo tüdi etakso imé „To- 
masko" i escse nisterna priszpodoub- 
na. ki szó pa vszegavecs nej csiszto 
vogrszka.

Dr. Varga József miniszter za trs- 
tvo i mestrijo, je dojzaválo. Na po- 
rácsanye Kállay miniszterelnöka, szó 
nas Kormányzó vöimenüvali dr. Zsin
dely Ferenca za trstvenoga i Borne
misza Gézo minisztra za mestrijo.

Vitcz.
- V

Ruszanov Miklósné 
szül. Presznyákov Olga 

69 éves korában 1943. március 29-én 
elhunyt. Temetése március 31-én, 
szerdán d. u. 5 órakor volt.

Minden külön értesítés helyett.

— Internejranye. Főbiiouv mura
szombati járása je internejrao Lipics 
Lajosa z Alsómaráca zavolo prouti- 
államszkoga brbranya.

— Statárium szó razsírili. Nas 
kormány je vödao zrendelüvanye. 
pouleg steroga sze statárium razsíri 
tüdi na poste. Vszi postni paki ali 
posílke z napíszom ..Minta brez vrejd- 
noszti", ki sze posílajo na hont, mo- 
rejo príti tá v popunoszti. Csi sze 
vöszkázse. da je stoj gori irga ali z 
nyi kaj vöjemlé. pride pod statárium.

— Za dobre vesznícske soláre 
nas kormány goriposztávi letosz eden 
lüdszki internátus v Sárospataki.

Claudius caszara szteber pro
szi váras Szombathely od Musso
linija. V tóm leti de Szombathely 
váras szvetüo 1900 lejt, ka szó ga 
rimláni za caszara Claudiusa grünta- 
li. Pri toj priliki sze je váras prejk 
taljanszkoga követa obrno na Musso
linija. ka nyim naj darüje Claudius 
caszara szteber.

— Sztára i dobro vpelajoucsa sza- 
kolácijszka drüzsba iscse zasztoup- 
nika za muraszombati i alsólendvai 
járás z szediscsom v Muraszombati. 
Mejszecsna plácsa, dnévnica. zselez- 
niski i autobuszni sztroski. kak tüdi 
provizie sze dobijo. Znati sze more tüdi 
vogrszki. Vecs sze zvej v urednistvi.

LASKÓ MIHÁLY 
BORNAGYKERESKEDÖ 

ajánlja kiváló minőségű fajborait

SZOMBATHELY, 
SZELESTEY LÁSZLÓ utca 2-1

Po szvejti
Ruszi prouti bolsevikom. Vloszov 

bivsi szovjetszki generális je vsze pre- 
gnáne rusze vküperpoubrao i z nyi 
poredni sereg nasztavo. Za ednoma- 
lo do vszi síi prouti bolsevikom.

V Szrbiji szó nouvo partizánszko 
bando zgrabili, stero je \ odo Postics 
Radisa inzsener. Nyega z trinájsztimi 
pajdásami szó szrbi zgrabili i doj- I 
sztrejlili.

i
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HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék 
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belüi szállíthatók.
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Stiván Ernő, műszaki nagykeresdedés
Muraszombat Telefon 39.

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszerelés. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.

: Nyers vadbőröket
• (házimacskát, pézsmát, görényt, mókust, borzt. mezei nyulat, •
• házi nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle állati •
J szőrt a legmagasabb napi árban veszek. *

: Szász István, Muraszombat : 
: Lendva utca 21. !• •
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Ruszanov Olga 
Andrejovna 

je v 69-tom leti sztaroszti 1943. már
ciusa 29-ga vöpreminoula. Pokopa na 
je bila v szrejdo márciusa 31-ga.

Brezi vszákoga dríigoga naznar.Ja.

KÖZPONTI MOZI
DITT53ICH,
19-13. április 3-án. szombaton 5 és '/tS ó. 

április 4-én, vasárnap 3, 5 és ’/íS ó.

NÉPITÉLET
Főszereplők: HE1NRICH GEORGE.

LONDROCK. GUSTAV KNUTH.
MARIA

1943. április 5-én. hétfőn 'h h 
április 6-án, kedden V28 

április 7-én, szerdán 5 cs */z8

IGAZI FÉRFIAK
i öszercplök: Toré Svanberg. Signe 1 lasso. 

Ólai Windgren. Cári Ström.

ó. 
ó. 
ó.

V Ameriki zsé prevecs naténci 
gyejo mészöv. Szamo v Chikágó vá- 
rasi szó med 6000 mesznicami mogli 
dojzaprejti 1800.

Od zacsétka bojne szó nemei 542 
jezér szoldákov zgübili na vszej írón táj.

Szrbszki kormány sze je odlou- 
cso, ka de mogo eden milliárd diná- 
rov pejnez na pouszido vzéti. stero 
sumo za obcsinszka dela ponücajo gori.

Sto z Bukarest várasa szamovol- 
no vöodide, tisztomi polovicsno kárto 
küpijo po zseleznici.

V Trieszti sze je pod iménom 
„delaven Vogrszki ország** velki 
kiállítás oudpro. steri taljanszko-vogr- 
szké kuiturne. vérsztvene i politicsne 
vezale kázse notri.

Ar sze je zse doszta angleski 
matrouzov na trstveni hajouvaj za- 
lejalo. sze tóga pozványa vszaksi 
ogíble. csi nyim glí dávajo velko plá- 
cso i tou vszáki hip povéksávajo.

Szovjeti szó v zimszkoj ofenzivi 
goriponücali szlejdnyo rezervo. ki szo- 
jo potégnili iz szibérie.

Komuniszticsni oficejri vecs ne- 
szmejo v prve linie. V nemske roké 
je prisla edna szovjetszka zapouvid. 
pouleg stere sze szovjetszki oficerje 
ne szmejo pokázati v prvi linijaj. ár 
je zse malo oficejrov.

Legjobb magvak 
úgyszintén hagyma, káposzta, cukorborsó, en- 
divia és takarmányrépa m a g v a k kaphatók 

GYÖRF1NÉL, MURASZOMBAT.



Mu^aszomoat es Vidéke 1943. április 2.
6 oldal

Ruszoszke zgiibe
News Cronichle zváne svédszke 

novine pisejo, da je nouro miszliti, 
da bi szovjetszke rezerve ne zmen- 
kale i da je z goriposzlávlanyom drű- 
ge frontne linie escse csasz.

Novine nadale pisejo, da szó szov- 
jeti meli v zacsétki bojne 193 miliőn 
lüdi. Od tisztoga csasza sze nyim je 
tak velki falat zemlé vkrajvzéo. kak 
Nemski, Francuski i Angleski orszá
gi vküper. Na tóm falati zemlé je zsl- 
velo nad 50 miliőn lüdi, steri véksi 
tao je tüdi nadale tü osztao. V mrt- 
vecaj. ranyencaj i zgrablencaj szó 
zgübili vise 5 miliőn lüdi. Velke zgű- 
be szó meli zvün tóga od lánszkoga 
augusztusa naprej pri Sztálingrádi i 
pri Doneci. V racsun sze more vzéti 
escse vojszka na dalésnyem vszhou- 
di. ki vczse doj eden tao japánszke 
szoldacsije.

Okouli szilé náredi — pisejo novi
ne — i zdrűzsenoj Europi pa zsivé 
blüzi 300 miliőn lüdi. steri poiojna ji 
je v szlűzsci bojne. Szovjeti szó nej 
szamo sz tém pretrpeli velke zgübe, 
da szó od 193 miliőn sztancsarov 
szpadnoli na 132, nego szó tüdi vér
sztveno odrejzani od nájbougsi vretin. 
Zgübili szó bogato Ukrajino. gde nyim 
je krű rászao, nadale polojno zseléz
ni bány, ocelni fabrik. trifrtále alumi-

niumszkoga pouva. od zseiezniski 
strek pa niti neguesi. ár je itak zná- 
no. da szó nájgosztejse v tej zgüble- 
ni krajaj. Szovjeti pa dobro csűtijo, 
da v lejtasnyom vrejmeni morejo zou- 
csi szláti velkomi nemskomi napád: 
i za tóga volo proszijo z velki m szta- 

j rányom, da sze naj posztávi drága 
frontna linia, ki bi je püsztíla malo 

! k szapi.

Gaugel Károly M ÉS EIKOKGYÖR
SAJÁT SZESZFŐZDE, VALÓDI MÁLNA- és .NARANCSSZÖRP

SZOMBATHELY, FALUDI FERENC-UTCA 30 SZÁM______________________

ORION
BLAUPUHKT

__ | PHILIPS | 
STASMDART | 
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rádiókészülékek
ismét szállíthatók.

6 havi jótállás — szak- i 
szerű kiszolgálás!

Rádió tiemccz |
Muraszombat.

Zsebvoltmérők megérkeztek! =
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Szkrb za zdrávje
Zdaj v szprotolji príde nájbole nc- 

varen csasz za zdrávje. Nase tejlo 
zse csüti toplouto szunca. ali nava- 
jeno je escse na toplo oblejko i ne 
pretrpi tou velko szpremembo brezi 
poszledic. Cse vídimo deco, ki zse 
zdaj hódi bousza okouli, te sze ne- 
szmemo csüdüvati, cse kaslájo i szó 
raszlajeni. Cse sztoupimo v káksi 
solszki osztály, csüjemo szamo kas- 
lánye. pri vrácsaj pa je puno betezs- 
níkov. Lüdjé sze doszlakrát niti ne 
brigajo za táksi kaséi i právijo, kak 
je priso tak tüdi odíde. Doszta nevoule 
bi prisparali, cse bi lüdjé i zouszebno 
matere znale, ka lejko príde z tákse- 
ga máloga razszlajejnya. Doszta plü- 

; esni (tuberkulouzni) betezsníkov bi 
bilou menye, cse bi sze prvi kaseo 
vcsaszi zvrácso i cse bi deci nej do- 

i pűsztili, da pri prvom lejpom dnévi 
zse vrzsejo iz szébe vesz topéi gvant. 
Zouszebno mati je za tou posztávle- 

i na, da pázi na té szvoje i da vcsaszi 
na pamet vzeme, cse je dejte bele- 

i zsno. Gda je dejte Irüdno i néma vou- 
le do spilanya, nemre jeszti, má vrou- 

' cső glávo. je gvüsno betezsno. Tákse 
dejte more vcsaszi v posztelo, tüdi 

j te, cse ga nika ne boli i sze ne tou- 
zsi. Velka pomoucs je termomometer 
za merjenye hice (lázmérő), ki bi mc- 
go biti v vszáki hizsi. On nam náj" 
prvle pokázse, cse je cslovik bete- 
zsen. ár szkoron pri vszákom betégi 
ide toplouta cslovecsoga tejla vise i 
cse vídimo, ka má dejte hico, le tüdi 

l gvüsno známo, ka je betezsno.
Termométer ali lázmérő je glazsoj- 

na cejv v stere na szrejdi ide zsivo 
' szrebro. Na sztráni té cejvi szó nu-

mere i tam, gde obsztáne zsivo szre
bro. sze tocsno pokázse, kelko hice 
má beíezsnik. Termométer sze dene 
z szpoudnyim spicom betezsníki pod 
pazje i sze sztísznyeno drzsi 5—10 
minut. Narávna toplouta cslovecsoga 
tejla lezsi med 36—37 grádov, cse 
kázse vecs kak 37 grádov, te známo, 
ka je nika nej v rédi. 37—38 grádov 
drzsimo za niszko, 38 pa pou do 39 
pa pou za visziko, 39 pa pou do 41 
grádov pa drzsimo zse za nevarno 
hico. Vise od 11 grádov je zse szko- 
ron vszigdár szmrtno. Cse má bete- 
zsník okouli 39 grádov vrocsíne, nej 
nihese ne premisláva i naj sze vcsa
szi pozové vrácsa, ki edini lejko kon- 
statejra beteg i nredpíse potrejbno 
vrásztvo. V táksom szlücsáji szc naj 
nihese ne boji izdátkov, ár je zdrávje 
nájvéksi kincs. Máli beteg sze hitro 
dá zvrácsiti, cse pa duzse csákamo, 
sze lejko lejta i lejfa vrácsimo i escse 
ne vejmo, cse sze nam povrné tou 
lübo zdrávje. KK-ova.

Vsze vrszte SZE^É^YE 
kak: lükecovo, zeljovo, grájscsicsovo, en- 
divijovo i burgulovo sze dobi pri GYŐRIT 

kertejszi v Muraszombati.
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PORCELÁN
ÜVEG
DÍSZMŰÁRU
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PORCELÁN
GLAZS0V1NA
OKRASENO
BLAGO nájfalej

Zrim József
Muraszombat, Horthy Miklós ut 6.

(Főszolgabírói hivatal.)

ÉRTESÍTEM
az érdekelt gazdákat, hogy méntelepemen 
továbbra is lehet íedeztetni IVÁNFALVÁN

PODLESZEKNÉL. 2

BENKÓ JÓZSEF
HÚSÁR U ESKÜN Z ÉRV GYÁR

Sürgöny : 
BENKÓ.
Muraszombat

Postatakarékpér -- 
téri csekszámla 
74009.
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Cio zsivlejnya
Szpiszao: KÜCSÁN BÉLA 
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(Nadalüvanye)

Od tóga mao szta sze Vali i István 
vszáki dén szrécsala na cvetoucsem 
brejgi. Med délom nyoj je pripovidá- 
vao kákse dobre hece. Szrecsen je 
bio. cse jo je z kaksim táksim hecom 
v szmej szpravo. Rád jo je glédao, : 
gda sze je tak iz szreá szmijála. Tü I 
pa tam je sztano z poglédom i sze 
pogloubo v nyéno lepoto. Valiki je 
táksega hipa szrcé szkoron na glász 
bilo i je bila v nyoj velka radovejd- 
noszt. kaksi de té konec. Naj bi Kü
hár tóga nej opazo, sze je na vesz 
glász zaszmejála, da szó sze ténki 
glászovi odbíjali od szkalnate gore.

— Lejpi csiszti glász más, Fáni! 
Popevaj malo, — je pravo Kühár 
i nyerni rouka dalé previdno sla po 
málarszkom plátni.

Vali ga je poglédnola.
— Ne vem. ka bi naj popejvala, 

goszpoud umetnik?
Pa cse drűgo nej. kákso národ- 

no gvüsno znás!
Vali je premislávala, ka bi naj po

pejvala, da sze nebi vödála. Bíla je 
na pou lezsécsa v trávi pred Kühá- 
rovov málarszkov táblov i sze spila- 
la z cvetoucsimi korinami.

— Na, ti ne príde edna pészem na 
pamet? — je pitao Kühár.

— Rada zapopejvam — je právla 
Vali — cse mi goszpoud umetnik po- 
kázsejo. kak daíecs szó zse z Kejpom,

— Nej bi ti jo rád pokázao prvle, 
dokecs bi nej bila szploj gotova. Ali 
cse bős popejvala jo lejko prídes bli- 
zse poglédnot, — je odgouvoro Kühár.

— Dobro goszpoud umetnik. — je 
právla Vali, gda je vidla. da je Kü
hár v tou privolo — szamo ne vem, 
cse de sze vám vidla. Jáko zsalo- 
sztna je. Moja nájlüblenejsa nouta je 
i szi jo vszáki dén szpopejvam.

— Te de sze tüdi meni gvüsno 
vidla! — je hitro odgouvoro Kühár.

Vali sze je zravnala. poglédnola 
okouli i zácsala pomali. brezi vszá
koga umetniskoga csüta. popejvati 
peszem od lübézni, kak sze je nikák , 
znoro i ga ona. stero je tak lübo. za- 
püsztila. Prouti konci sze je száma , 
tak poglobíla v peszem, da sze je 
szpozábila na szébe i zapopejvala z 
punim glászom.

Kühár jo je zacsüdeno poszlüsao, [ 
je vsztano i sztoupo k Valiki.

— Fáni. rejszan prelepou popejvas. I 
Pogledni mi v öcsi, vidis, da joucsem, | 
cse glí ti morém vadlüvati. da szó 
mi od decinszki lejt escse nej prisle 
szkuzé v öcsi. Pravi. sto te je vcsio 
tak lepou popejvati?

Vali je vidla. da sze je szpozábila 

z szébe. V obráz nyoj je vdárila rdé- 
csica i je poveznila glavou.

— Vcsaszik szám szi míszlila, da 
goszpouda umetnika naprávim zsa- 
losztnoga sz touv peszmijov 1 — je 
právla Vali, kak da bi sze scsejla 
szkopati iz té zadrége.

István nyoj je zdigno glavou i jo 
nepremegnyeno glédao.

— Fáni, szi bíla v koga zalüblena ? 
Sz tebov sze je tak zgoudilo, kak 
právi tá peszem?

— Nej! Nej sze je zgoudilo tou z 
menőm! Ali lübim ednoga. steri pa 
od tóga nikaj nescse znati.

— Rejszan ne razmim. ka more 
biti tou za decska — je szkrícsao 
Kühár i sze escse bole zaglcdao v 
lejpi obráz Fánike.

Drűgo je lübo, na méné pa niti 
nej miszlo!

— Grdi décsko ! — Drűgo zse nem- 
rém praviti na táksega, ki sze je nej 
scseo zaglédati v tákso sztvorjejnye.

Z Valikinoga obráza je zdaj zse 
vlejnola rdécsica.

— Pa nikaj záto! — je právla Vali. 
Szamo zsao mi je za nyega, ár je 
jáko trpo, gda sze je tiszta ozsenila, 
stero je lak lübo.

— Ali. Fáni, pa mísziis, da zdaj 
nájde pout k tebi?

Vali je mignola z ramami.
— Rájsi ne guesmo vecs od tóga, 

goszpoud umetnik. Zdaj rájsi pogled- 
nimo kejp.

Prvle povej escse. Fáni, bi záto 
znála escse drügoga lűbiti? — jo je 
potüoma pitao Kühár.

— Cse bi priso stoj táksi, da bi 
sze mi prevecs vido! — je szmejécs 
odgovoríla Vali.

Kühár jo je príjao za rokou i jo 
küsno. Glédao je na lejpe lampe i 
je prvifart zacsüto, da bi je rád küs
no. Prvifart nyerni je zdaj prislo na 
pamet, da bi vzéo tou deklícsko za 
zseno. Lejpa je i rázumna. Tákse je 
escse nej meo príliko viditi. Pelaojo 
je za rokou k kejpi. Na velko zacsü- 
dejnye je bio kejp zse szkoron gotov. 
Bio je isztinszko umetniski. Z sznej- 
gom pokriti grbéni szó sze blíscsali 
na nyem v szuncsnom záhodi. Z rou- 
zsami pun trávnik je rávno táksi. kak 
cse bi zsívoga glédala. Na szredini 
sztoji ona. od linie do linie táksa. 
kak je v natúri. Vidi sze, da je de- 
lana z volouv i lübéznosztjov.

Kühár je niti rejcsi nej szpregr u- 
voro. Vecskrát je pogledno deklicsko 
v öcsi, ki szó tak obcsüdüvale kejp. 
Tüdi ona je múcsala. Zglédnola sze 
je prouti nébi z vküpdjánimi rokámi. 
kak cse bi dála hválo Bougi. V öcsi 
szó nyej prisle szkuzé i pomali ka- 

| pale na rouke,
— Pravi, Fáni, mogoucse sze ti r.e- 

vídi? — jo je pitao Kühár.
— Tak je lejpa, da ne vem kaj pra- 

viti, — je právla po tüo Vali.
(Nadalüvalo de sze.)

Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándor


