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Megjegyzések
Huszonöt-harminc kilométer t
igban fekvő falvakból kerékpáron 

jHtek Muraszombatba a Vendvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület köz

ülésére a meghívottak. Tekintélyes 
gazda^emberek, községi bírók és Ma- i 
gyár Élet Párt elnökök. Nem sajnál
tak a fáradságot, elhalasztották az az
napi munkát, hogy megmutassák az 
érdeklődésüket a magyar ügy iránt 
és megmutassák azt a szándékukat, 
hogy erejükhöz mérten bele akarnak 
kapcsolódni az egyesület hazafias és 
közművelő munkájába.

Lehettek vagy százan. Száz igazi. , 
ó rék magyar ember.

Láttunk a közgyűlésen néhány cson- 
.országbeli tanítót és egy-két mura

szombati tanárt is.
♦

Lélekemelő befejezése Magyaror- 
gon az ünnepi misének és isten
teletnek a Himnusz. Az egyének 

■j' n u nemzet imájaként csendül fel 
4a)!ama. Az ájtatos gyülekezet állva 
nekli, vagy hallgatja végig, igy ad 

tiszteletet a nemzet bensőséges imá
jának.

Enyhén szólva, illetlenség a Him
nusz éneklése alatt elhagyni a temp- 
■onot. Muraszombatban mégis meg
tesz k ezt néhányan. Szinte felesleges 
t g rnom, hogy kik. Ittrekedtszlovénck 

Nem tudom, miért sértik mega nem
zet ájtatosságát távozásukkal. Talán 
tüntetni akarnak vele, meg akarják 
mutatni, hogy nem éreznek velünk, 
iigvjék el. felesleges ez. hiszen úgyis 

'udiuk. Nem is várunk tőlük mást.
Mégis sért bennünket ez a maga

tartás. Ok vendégjogon élnek nálunk.
i tben tarthatnák hát a házigaz

da szokásait. Nem kívánjuk, hogy 
mekeljenek velünk, énekük úgyis ha
zug lenne. Azt várjuk csak el. hogy 
ünnepi hangulatunkat ne zavarják 
meg mozgolódásukkal, távozásukkal, 
hanem adják meg vendéglátó gazdá
juk imájának a tiszteletet néma vi
gyázz állással.

Csodálkozom, hogy ezt egyáltalán 
meg kellett írnom. A külföldi magya
rokat biztosan nem kell figyelmeztetni 
arra, hogy mivel tartoznak annak a 
nemzetnek, amelynek a körében él
nek . . .

♦

A ...Muraszombat cs Vidéke elő
fizetőinek száma januárban 101-el. 
februárban 88-al, márciusban 155-el 
emelkedett. Ha olvasóink számát úgy 
számítjuk ki. hogy minden egyes ela- 
aoti újságot csak 3 ember olvas is 
e! 'feleség, gyermekek, szomszédok), 
akkor is közel 10.000 ember olvassa 
ma az újságot.

Olvasótáborunk több, mint kétszer 
akkora, mint a jugoszláv uralom alatt 
Muraszombatban megjelent újságnak 

volt.
klgy látszik, mégis csak mi beszé- 

'unk a nép leikéből, akkor, amikor 
a magyar gondolatot hirdetjük.

(Sz. E.)

A Vendvidék! Magyar Közművelődési Egyesület évi közgyűlése 

xi; széleskörű hazafias és közmüvelési munhatervet fogadott el
Az egyesületnek minden muravidéki magyar érzésű ember 

támogatására szüksége van és munkát bé? valamennyi tagiálöl
Beszámoló az eddigi eredményekről

Április 3-án. szombaton délután 
tartotta a muraszombati Városi Mo
ziban évi rendes közgy űlését a Vend
vidéki Magyar Közművelődési Egye
sület. A közgyűlést igen nagy érdek
lődés kísérte, az egész járás közéleti 
és szellemi vezetői megjelentek rajta. 
Budapestről Muraszombatba utazott a 
közgyűlésre Mikola Sándor főigazgató, 
felsőházi tag, az egyesület diszelnö- 
ke is.

Hartner Nándor elnök nyitotta meg 
a közgyűlést a Hiszekegy e'iimádko- 
zása után. Megnyitó szavai során 
isten áldását kérte a Kormányzó Úr
ra, a mély gyász hangján emlékezett 
meg a hősi halált halt Kormányzó
helyettes U'rról és a Mindenható se
gítségét kérte a harcoló honvédeink 
számáia. hogy hősi küzdelmüket dia
dallal fejezhessék be.

Ezután az egyesület feladataira tért 
át az elnök. Kérte a jelenlévőket, hogy 
ne tekintsék a közgyűlést a közgyű
léseken szokásos jelentések halma
zának. hanem a muravidéki önzet
len, magyar munka ünnepének.

— Érezze mindenki — mondotta. — 
hogy ezentúl még inkább a munka, 
a harc, a küzdés idejét éljük és. hogy 
nyílt szívvel és homlokkal kell előre 
mennünk, vállalni a becsületes szín
vallást. Legyen ez a színvallás az 
egyesület tagsága, a magyar sors 
megalkuvás nélküli vállalása. Legyen 
az egyesület tagsága mindenkire büsz
keség. a nemzet előtt érték, a ma
gyar szellemiség hirdetése, ápolása, 
fejlesztése, az áldozat hozatal felté
telnélküli vállalása. Ellenségeink fele. ( 
itt bent és kifele, legyen a VMKE tag- : 
sága. az ő szemükben a halálitélef 
alapja.

Az egyesület mindenki előtt nyit
va áll, akit az önzetlenség, a mun
ka válalás és az egyetemes ma
gyar nemzeti gondolat áthat.

A kétkedők, a közöny össek, a magyar
sághoz való tartozásból előnyüket ke
resők ne kopogtassanak az egyesület 
kapuján! Minden magyart és vendet 
várunk, azt aki annak érzi és vallja 
magát, minden gátlás nélkül és ugyan
akkor maradéktalanul vállalja a ma
gyar sors minden következményeit.

— A V. M. K. E. elvégezvén az 
eddig reá háruló feladatokat, most 
majd az uj választásokkal felfrissülve 
ki kell, hogy építse eddigi szerveze
tét és eddigi munkásságát folytatva 
és azokat fejlesztve szolgálja a vidék, 
a nép és nemzete ügyét. Nem csak tani- 
tani, hanem nevelnie is kell. Nemcsak 
arra törekszik és kell törekedni, hogy 
népünk művelődési szintjét emelje, 
irodalmat, művészetei támogassa, úja
kat támogasson, magyar igények kielé
gítését, szorgalmas kisemberek ügyet

I

magáévá tegye, de arra is. hogy a 
nemzeti öntudatot elmélyítse, a ma
gyarság szellemi egységét megteremt
se, lelki felkészültségét fokozza, a ma
gyarság hivatástudatát és történelmi 
szerepét megvilágítva, a belső arcvo
nalat erősítve a kötelességteljesifest. 
felelőségérzést, áldozatkézséget hir
desse, a kitartást megszilárdítsa, a 
végső győzelembe való hitet bizo
nyossá tegye.

— A VMKE tehát nem csak egyesü
let, népművelődési intézmény, hanem 
nemzetszervezet is egyúttal. Mini ilyen, 
még talán az előbbinél is fontosabb 
hivatást tölt be és akar betölteni és 
ezáltal szerepe jelentőségében emel
kedik, és általánossá válik és a nem
zet egyetemének szolgálatában áll. 
Az összetartás és éber virrasztás is 
feladata az egyesületnek, amely ha
zánk ezen exponált részén szolgálja 
a Vendvidék és az egyetemes magyar 
érdekeket. Természetes tehát az. hogy 
ez az egyesület és nemzetszervezet 
minden módón arra törekszik, hogy

Mit végzett eddig a
Közmüvelödesi Egyesület?

I
I
I

Ezután a tisztikar beszámolójára 
került a sor. A titkári jelentési Antauer 
Jenő tanügyi előadó, az egyesület 
főtitkára adta elő. Bevezetőjében költői 
hasonlattal éreztette a vend nép hű
séges ragaszkodását magyar hazájá
hoz, hiszen ez a nép lélekben úgy 
beleolvadt a magyarságba a közös év
ezred alatt, mint a só a tenger vizébe.

A főtitkár ezután sorra vette az egyes 
munkaágakat és az elért eredményeket.

I. Az újjáalakulás
1. Az ujáalakulás közgyűlése 1941. 

május 21-én folyt le. Átmenetileg 10 
tagú tisztikar és 26 tagból álló vá
lasztmány választatott.

2. E közgyűlés választotta egyesü- 
' létünk diszelnökévé vitéz Szűcs István
dr. főispán urat és Mikola Sándor c. 
tankerületi főigazgató urat.

3. Az egyesület érdekében az idők 
során kifejtett munkásságukról való 
megemlékezés képen ugyan ezen a 
közgyűlésen tiszteletbeli tagokká a kö
vetkező urak választattak : Csepreghy 
Károly, Darvas Ferenc, Fenyves Ká
roly, Fiiszár János, Keresztury Vince, 
Kollárs István, Kováts István, Siftár 
Károly és Skrilec Mihály dr.

A tagok száma 256.
II. Adminisztráció

Az egyesület titkársága az újjáalakuló 
közgyűlés óta elintézett 1.243 ügy iratot.

III. Nyaralóhelyek 
szervezése a vidéken

, Az egyesület elhatározta, hogy' Mu- 
ravidéket, főleg a szép „Goricskót" 

az egész vendvidéket, magyar érzésű 
népét magához kapcsolja é~ akarja 
kapcsolni.

— Talán egyesek nem éri nek meg 
minket, vagy közönyükben távol ma
radnak tőlünk, mégis hisszük, hogy a 
vendvidék igazügyét szclgálvaazegye- 
temcs magyarság javára dolgozunk.

— Legyen mindenki meggyőződve, 
hogy mindnyájunkat az igaz magyar 
szív vezet, ha egyeseknek elgondolá
sa a módokban talán különböző, ép
pen azért kell, hogy tömörüljünk, hogy 
a munkában kivéve a részét, egyetér
téssel haladjunk a kitűzött cél felé.

Megnyitó beszéde végén köszöne
tét mondott az elnök vitéz dr. Szűcs 
István főispánnak és Mikola Sándor 
felsőházi tagnak, az egyesület dísz
elnökeinek, Olajos József főszolgabíró
nak, Lipics József városbirónak, vala
mint munkatársainak az egyesület 
fejlesztése körül szerzett érdemeikért. 
Megemlékezett Krantz József esperes
ről és Csiszár János ny. igazgató 
tanítóról, az egyesület halottairól.

VendviQeki Magyar

I

I

nyaralóhellyé fejleszti és bekapcsoló
dik az Országos Magyar Vendégfor
galmi Szövetség munkájába. Az egye
sület ízzel a vidék anyagi fellendü
lését, főleg pedig a vidék népének 
magyar nyaralókkal való érintkezésé* 
célozta. Az egyesület az illetékesekkel 
érintkezésbe is lépett, a háborús hely
zeti miatt azonban ez a terv egyelőre 
nem vezetett sikerhez. Nyilvántartjuk.

IV. Ünnepély
1. Az egyesület 1911 május 25-én 

részt vett az 1919. január 3-iki mura
szombati csata emlékünnepélyének 
rendezésében. Az ünnepély a mura
szombati temetőben folyt le. Az egye
sület koszorúit Hartner Nándor elnök 
ur helyezte el a sírokon.

2. Az egyesület 1911. junius 29-én 
nagyszabású leiszabadulási emlék
ünnepélyt rendezett Muraszombatban 
A megrendezés költségeinek fedezé
sére gyűjtést rendezett. A három na
pig tartó gyűjtésen Muraszombat kö
zönsége példás áldozatkészségről tett 
tanúságot. A gyűjtést Hartner Nán- 
dorné és özv. Nemecz Jánosné úr
asszonyok vezették. A gyűjtés ered
ményéről pénztárnokunk beszámolója 
ad felvilágosítást. Itt csak arra szorít
kozom, hogy felsorolom, miszerint a 
gyűjtés utján befolyt összegből 2446 
P-ért hangszórót vásároltunk, mintegy 
2000 P költséggel felállítottuk a mura
szombati Országzászlótalapzatát. mint
egy 2500 P-be került az 500 szemé
lyes lelátó (tribün), a nagy diszkapu. 
Muraszombat feldíszítése, a vidéki :s-
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kolás gyermekek be- és visszaszállí
tása. vendége ; ellátása, a szomoat-. 
helyi katonazenekar megvendégeiése. , 
fényképfelvételek készitettése, lobogók 
beszerzése, a sajtó és falragaszok. Az 
ünnepélyen mintegy 10.000 ember vett 
részt az egész Muravidékről, dacára 
a szakadó esJr.-'k. A vendégek között 
volt Grősz József dr. megyéspüspök. 
Kapi Béla dr dunántúli evangélikus ' 
püspök, Ostfíy Lajo3 dr. országmoz- 
gósitási kormánybiztos, vitéz Szűcs 
István dr. Vas-vármegye főispánja. 
Mikola Sándor c. tankerületi főigaz
gató, Horváth Kálmán dr. Vasvárme
gye alispánja. Brar.dt Sándor dr. Za- 
ía-vármegye alispánja, több ország- 
gyűlési képviselő. \ as-vármegyc iő~ 
szolgabirái. vasi-városok küldöttségei 
és hatalmas számban előkelő vendé
gek az ország minden részéből. A 
felszabadulási emlékünnepély méltán 
sorozható az ország legszebb ünne
pélyei sorába.

3. 1941. aug. 20-án Szentistván ün
nepélyt rendezett az egyesület az ille- I 
tékes helvi hatóságokkal karöltve.

4. 1942. április 12-én volt megtartva 
az egyesület által rendezett második 
felszabadulási emlékünnepély és en
nek keretében a csikszeredaiak által 
felajánlott ■„ nzágzászló átvctelévele és i 
felavatása. Ez az ünnepély nagyon : 
inpozáns volt és a legfényesebb kül- . 
sőségek között zajlott le.

5. A folyó évben a helyi hatóságok-I 
kai karöltve márc. 15-ki ünnepélyt ren
dezett az egyesület Muraszombatban.

V Magyar-szó 
terjesztése érdekében 

tett intézkedések
1. 1941. junius 13-án kezdtük meg i 

a magyar nyelvi tanfolyamok meg-1 
szervezését Muraszombatban. A tan- j 
tolyamon. mely heti 6—6 órában két j 
hónapig tartott. 269 hallgató vett részt. 
A hallgatókat 9 előadó oktatta. Kü
lön tanfolyam volt szervezve a kez
dők és külön a haladók részére. A : 
tanfolyamnak miniszteri látogatói is . 
voltak, akik a legnagyobb elismeré- j 
süket fejeztek ki az elért eredmény i 
felett.

2. A magyar nyelv elsajátítása vé- I 
gett ..magyar-szóra" akciót szervezett i 
az egyesület a járási katonai parancs-' 
nokság és \ asvármegye vezetőivel 
karöltve. Ennek keretében a nyári 
szünidő alatt 249 vend gyermeket lát
tak vendégül vasmegyei családok A 
nyaraló gyermekek elhelyezésének 
megfelelőségét külön bizottság őrizte ; 
ellen.

3. 1942. jun. 7-én „ponyva-ellenes” 
könyvnapot rendezett az egyesület 
Muraszombatban, ahol könyvsátrat ál
lított fel a Nemzeti Könyvtár füzetei
nek és a keresztény sajtó termékei
nek népszerűsítésére.

4. 1942. szept. havában énnekkar 
szervezését kezdte meg az egy esület. 
Az énnekkar csekély taglétszámmal 
működött egy ideig, erőteljesebb meg
szervezését fontos feladatunknak te
kintjük.

5. Az egyesület Muraszombat és 
Vidéke címen lapot ad ki. Az újság 
működéséről beszámolómat követően 
ifj. Szász Ernő, az egyesület ügyve
zető titkárja és a lap szerkesztője ad 
számot.

6. 1941. szept. 28-án az egyesület 
rendezésében a Schola Cantorum Sa- 
bariensis világhírű énekkarát szere
peltettük Muraszombatban.

VI. Vendvidéki egyetemi 
hallgatók kérdése

1. Az egyesület elnökével már a 
visszatérés pillanatától szorgalmaztam 
a muravidéki egyetemisták belépését 
az egyesületbe, valamint egységes 
képviselteiét az egyesület által. Az 
első eredményes lépés 1942. jánuár 

5-én történt, amikor az egyetemista 
szakosztály tagjai értekezletre gyűltek 
össze. Az egyesület elhatározta, hogy 
segéb ezésükért a vallás- és közokta
tásügyi miniszter úrhoz fordul. A \ . 
M. K. E. kérését a Miniszter ur ked
vezően intézte el és 31 muravidéki 
(köztük 1—2 muraközi) egyetemista 
jutott segélyhez. Tandíjkedvezmény-, 
vizsgadij-. lakás- és menzasegélyben 
részesültek, majdnem kivétel nélkül 
teljes összegben. Az egyetemisták 
nemzethüségének megvizsgálására és 
igazolására az egyesület bizottságot 
jelölt ki. Ez a bizottság még jelenleg 
is működik.
VII. A vend nyelv kérdése

1. _ 1941. szept. 1-én igen nagy 
érdeklődéssel kísért választmányi ülést 
tartott az egyesület, melyen elhatároz
tuk. hogy a nyelvtanulás megkönnyí
tésére népies vend nyelvtan és magyar
vend. valamint vend-magyar szótár és 
a magyar nyelv' megtanulásának elő
segítése végett vend szövegezésű ma
gyar nyelvtan kiadását segíti elő és 
szorgalmazza az egyesület. Ezek meg
szerkesztésére felkéretlek Pável .Ágos
ton dr. egyetemi m. tanár és én.

A vend nyelvtant dr. Pável tanár 
ur elkészítette. A. kézirattal 1912. dec. 
28. az egyesület választmánya által 
kiküldött nyelvügyi bizottság foglalko
zott. A kéziratot! a bizottság kiadta 
bírálatra több tagnak. Febr. 8-án másod
ízben ült össze a nyelvügyi bizottság, 
amikor a bírálók ismertették véle
ményüket. I losszabb eszmecsere után 
a bizottság e kérdésben határozatot 
hozott. A bizottság a határozatot f. é. 
március 5-én tcljesszámu választmány 
előtt ismertette. A választmány alapos 
megfontolás után megáévá tette a ha
tározatot. a vend nyelv kérdésével 
kapcsolatban azonban kiegészítéseket 
eszközölt. A határozatot és a választ

Közel tízezer ember 
olvassa a „Muraszombat es Vidékét" 

i A titkári jelentésbe kapcsolódott ifj. 
1 Szősz Ernő ügyvezető titkár beszá- 
i mólója a Muraszombat és Vidékéről, 
j Bevezetésül ismertetette azokat az 
l okokat, amelyek szükségessé tették 
i az újság megindítását, majd kiemelte 
! a lap legfontosabb célkitűzését: a Mu
ravidék érdekeinek szoigálása a ha
zafias szellem terjesztésével. Majd igy 
folytatta beszámolóját:

— A meginduláskor magunk elé 
tűzött cél felé haladunk azóta követ
kezetesen. Sohasem feledjük, hogy a 
magyar hazáért és benne a Muravi
dék népéért vagyunk. Ez adja meg 
lapunknak a létjogosultságot. Jobban 
érdekel bennünket a mezővári ezüst
kalászos gazdák tanfolyama, mint egy 
külföldi kormány bukása, többet Írunk 
egy Muravidéken történő balesetről, 
mint a hatalmas kínai árvízkatasztró
fáról.

— Politikai szempontból is csak a 
helyi vonatkozású dolgok érdekelnek 
bennünket. Nem fontoskodunk orszá
gos vonatkozású dolgokban, de becsű- | 
letesen és bátran szólunk hozzá min- | 
den muravidéki kérdéshez. Nem tör
ténik meg velünk annak a kicsi vi
déki hetilapnak az esete, amely azt ! 
irta vezércikkében : ..Óva intjük Ang-1 
liát ...”

— A vend-magyar nép érdekeit1 
szolgáljuk, nekik írjuk cikkeinket. És 
ez a nép megérzi a sorainkból feléje 
áradó őszinte jóindulatot és szeretetet 
még akkor is, ha javító szándékkal 
hibáira mutatunk rá és a magáénak 
tartja ..Muraszombat és Vidékét".

— Amikor az első számok megjelen
tek. talán nem volt száz sem az elő
fizetőink száma. De nap-nap után jöt
tek az emberek a vidék minden ré
széből megrendelni a lapot és habár 
a szokásos lapszervező munkát meg

I

mányi ülés jegyzőkönyvének kivonatát 
az egyesület felterjesztette a miniszter
elnökségre és a vallás — és közokta
tásügyi minisztériumba. í ekintettel az 
ügy fontosságára a határozatot és a 
választmány i ülés jegyzőkönyvi ki
vonatát ismertetem. (A határozatot és a 
jegyzőkönyvi kivonat tartalmát a Mura
szombat és Vidéke 11. számában már 
ismertettük ■

Végül felsorolta a főtitkár azokat, 
akik a beszámolóban felmutatott ered
ményeket közvetlen tevékenységükkel 
mozdították elő. Ezek :

1. Hartner Nándor elnök ur. aki 
mindennek a kezdeményezője, irányí
tója és buzgó végrehajtója volt

2. Olajos József dr. főszolgabíró, nem-; 
csak mint a járási közigazgatási és 
politikai élet feje, hanem mint a vidék 
szülöttje és lelkes barátja minden 
munkába teijes erejével befoly t.

3. ifj. Szász Ernő, ügyvezető titkár 
minden munkából kivette részét.

Közvetlenül, önzetlen és fáradságot 
nem ismerő odaadással dolgoztak az 
egyesület által kitűzött egyes feladatok ' 
sikerén : id. Benkó József, mint járási 
tüzrendészeti felügyelő. Nemes Breuer 
Pál alezredes, vitéz Csermely István 
tart, főhadnagy. Csermely Ottó bank
tisztviselő. Hartner Nándorné. Udvardi 
Lakos János, kereskedelmi iskolai igaz
gató. Lipics József városbiró. Mikola 
Sándor, főrendiházi tag. özv. Nernec 
Jánosné, Nemecz Lajos, vitéz Péterke 
János. Péterke Rezső banktisztviselő. 
Pintér Miklós dr. kir. közjegyző. Rad- 
ványi Józset ezredes. Rhosóczy Rezső, 
tanügyi előadó, a közoktatásügyi ki
rend. vezetője. Stevancsecz Rezső, 
körzeti iskola felügyelő. Titán József, 
népm. titkár.

Beszámolómat befejeztem. Isten ál
dását kívánom az elvégzett munkánk
ra. a jövőre nézve pedig az egyesület 
munkájára Isten segítségét kérem!

sem indítottuk 1941-ben. az év végén 
már 896 volt az előfizetőink száma. 
De az újság igazi diadalutja csak 
1942-ben kezdődött. Néha tizes, hu
szas csoportokban jöttek személyesen, 
vagy levelezőlapon az uj előfizetők 
és amikor lapszervezőt indítottam út
nak 50—60 uj előfizető jelentkezett 
nála egy-egy nap alatt.

— Jelenleg előfizetőink száma 2608. 
Ez a szám azonban most is állan
dóan emelkedik. Jellemző az állandó 
növekedésre az utolsó néhány hónap 
előfizetői számának alakulása, amely 
a következő: 1942 decemberének vé
gén 2264, 1943. január végén 2365, 
február végén 2153. március végén 
2608 előfizetőink volt. Trafikokban 

! hetente átlag elfogy .400 darab újság, 
nyomott példányaink száma jelenleg 
3150. Számonként átlagosan 100—120 
eladatlan példánnyal számolunk, ame
lyeknek nagyobb részét propaganda 
célokra fordítjuk.

— Ha olvasói példányszámunkat a 
legalacsonyabb kulcs szerint számítjuk 

| is ki és minden eladott újságra csak 
három olvasót veszünk, akkor is közel 
10.000 ember olvassa ma a Mura- 

i szombat és Vidékét. Ez a tízezer ember 
i pedig természetszerűleg a gazdatársa- 
. dalom vezetői, a falu hangadói közül 
i kerül ki. igy az újság hazafias szelleme 
a legszélesebb körben hat máris. Még 
csak annyit szeretnék megjegyezni, 
hogy nincs olyan eldugott, kicsi faluja 
a Muravidéknek, ahol ne ismernék 
és ne olvasnák újságunkat.

Ezután ismertette az újság és az 
egyesület közötti jogviszonyt, ame
lyet az uj alapszabályok pontosan 
rendeznek. Befejezőül pedig hangsú
lyozta, hogy az újság vezetőinek új
ságírói alapelve : tárgyilagosan igaz
ra törekedni. Az alapelvhez való ra-

VÁROSI MOZMURASZOMBAT
1943. április 10.-én. szombaton 17 és 19.30 

április 11.-én. vasárnap 11.15 
15 ó.. 17 ó. és 19'30 

április 12.-én. hétfőn 19.30.

ÍTÉL a dzsungel
Főszereplők: ISA MIRANDA. GUSTAX 

D1ESSL. JOSCO GIACHET

Következő műsor:

GENTRYFÉSZEK

gaszkodást bizonyítja, hogy habár éles 
hangon és keményen szállott szem
be a lap néhány visszássággal, még 
egyetlen egy sajtópert sem lehetett 
ellene indítani.

A Muraszombat é.s Vidéke tovább 
halad azon az utón, amelyen megin
dult és mindenhol, mindenben, min
dig és mindenki ellen mer mayyc. 
lenni!

Ezután a pénztárosi és a számvizs
gáló bizottsági jelentésekre került a 
sor. majd a módosított alapszabályo
kat ismertette az ügyvezető titkár. Az 
uj alapszabályokat a közgyűlés egy
hangúan elfogadta.

Megállapították a tagdijakat. Az 
alapitó tagok 6 éven át 20 pengő: 
vagy egyszersmindenkorra 120 pengőt, 
a rendes tagok évi 6 pengőt, a mköde 
tagok évi 3 pengőt, a pártoló tagok 
évi 2 pengőt, az egyetemista tagok 
évi 1 pengőt fizetnek az egyesület 
pénztárába.

A munkaterv
Ezután a közgyűlés tárgysorozatá

nak egyik legfontosabb pontja követ
kezett.az évi munkaterv megállapítása 
Az évi munkatervei Hartner Nándor 
elnök vázolta a következőkben

— Első é.s legfőbb feladata az egye
sületnek. hogy kiépítse szervezetét é.s 
ezáltal mint a vendvidék nemzetvé
delmi szervezete helytállhasson mind
azon kérdések és feladatok megoldá
sánál. amelyeket a mai sorsdöntő idők 
tőle megkövetelnek. Az egyesületbe 
kell tömöritenünk minden hazafias 
érzésű lakóját ennek a vidéknek, aki
nek anyagi helyzete megengedi, hogy 
az egyesület csekély tagságidiját elő
teremtheti. Azonkívül, hogy az egye
sületnek szüksége van anyagi forrá
sokra. hogy feladatának eleget tehes
sen. szüksége van arra az erkölcsi 
erőre, amellyel akkor fog méginkábc 
rendelkezni, ha mindenki ebbe a szer
vezetbe tömörül.

— Mint a múltban, ugv a jövőben 
is az egyesület részt vesz

minden hazafias ünnepély rende
zésében.

és köteleségének tartja a hazafias 
ünnepélyek rendezésének sokszor ne
héz munkáját vállalni, hogy ezáltal 
is emelje a hazafias szellemet, kö
zelebb hozza ifjúságunkat a magyar 
történelmi múlt és azok nagy alak
jaihoz.

— Hogy a vidéket is szorosabban 
belekapcsolja az egyesület hazafias, 
kulturális és nemzetvédelmi munká
jába az uj alapszabályok értelmében 
nagyobb vidéki központokon, ahol 
legalább is húsz tagja van az egye* 
sületnek az ottani munkakész haza
fias és lelkes tagok vezetésével

körzeti fiókokat
akar szervezni. Azon meggyőződé
semnek adok kifejezést, hogy tagjaink 
szívesen fogják vállalni ezen nemzet
nevelő és hazaliss munkát, és. hogs 
a központ segítségével lehetővé vál
jék népművelődési előadásokkal, ván
dorkönyvtárak kezelésével, dalárdák 
felállításával és az egyesületnek ren-
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...Ikezésére álio minden eszközével 
gy céljainkat és a magyar közös- ■ 

-Agbe való tömörülésében rejlő erőt I 
elérni és megszervezni.

— Reméljük. hog\ az egyesület anya-' 
g. ereje meg fogja engedni, hogy az 1 
egyesület alapszabályainak és célja- i 
inak megfelelően a

népmüvelödési előadások 
sorozatait tarthassuk meg. Ezen cél- j 
ból mozgósítani fogunk mindenkit ‘ 
körünkből és igyekezünk az anyaor- ! 
szagból is előadókat megnyernünk.

Dalárdák illetve
énekkarok

elállítását szintén programjába vette 
választmány, úgy helyben, mint na

gyobb vidéki helyeken. Az egyesület 
Központjában Muraszombaton az 
7-nekkar Horváth tanár ur vezetésé
vel már szervezés alatt van és re
méljük. hogy a lelkes és szakavatott 
. ezetés mellett az egyesület egyik 
iegtevékenyebb szakosztályává válik.

— Az egyesület célkitűzéseinek 
megfelelően szükségessé fog válni 
különböző

szakosztályok 
elállítása és reméljük, hogy találunk 
ielkes tagokat, akik szakosztályok 
megszervezését és felépítését el fog
ják végezni. Szükségesnek látnánk 
az eddig még, elhanyagolt,

vidékünk nép és tájrajzi kérdé
seinek

tanulmányozására szakosztály felállí
tását. Úgyszintén a muzeális értékek 
yüjtését szolgáló muzeumszakosztálx 

megszervezését.
Hogy az egyesület a nép széles 

• legeiben is megszeretesse a magyar 
szót, a magyar történelmet és irodal
mat a választmány elhatározta

vándorkönyvtárak
elállítását. Ezen vándorkönyvtárak 

részére az egyesület alkalmas szállít
ható kisebb könyvszekrényeket fog 
készíttetni, úgyhogy minden szekrény
kében 100—150 darab könyv elférjen. 
Egyelőre négy ilyen vándorkönyvtár 
van tervezve különböző adományok 
revén már pár száz könyv áll az egye
sület rendelkezésére, hiányzó és a 
népkönyvtár részére szükséges anya
got igyekezni fogunk különböző intéz
ményektől megszerezni, esetleg vásár
lás utján a hiányokat pótolni. Termé
szetes. hogy ezen könyvtárak csak 
akkor fogják a célt szolgálni és a 
szükséges eredményt elérni, ha a vi
déken ezt alaposan a helyivezetők 
r gszervezik és a cél érdekében a 
megfelelő propagandát elvégzik.

— A mindennapi életben is állan
dóan látjuk azt, hogy azok az egye
sületek. szervezetek, vagy bármilyen 
megmozdulás tud igazán nagy és 
szép eredményeket elérni, hol önzet
len. lelkes hazafiak vannak. De ez 
így van az iskolákban, és tanfolya
mokon. Az egyesület választmánya 
azért elhatározta és az elfogadásra 
ajánlott költségvetésben megfelelő sze
rény összeget irányzott elő, hogy a 
magyar kultúra, magyar szellem és 
érzés fejlesztése terén elért kiváló 
eredményekért és az önzetlen munkát,

anyagi jutalmakban , —,--------
részesítse és ezen eredmények elis- vend zene elsősorban a vend egyházi 
méréséül egyeseknek okleveleket ad- . zene szelíd szépségét méltatta. A regi

sí

; mérések a további öc.zetL?'.. lelkes 
i munka serkentői.

— Az egyesület mint a múltban 
ifjaink sorsát

I szivén akarja viselni és tehetséges, 
hazafias, erre reászoruló iijakat anva-

i gi támogatásban részesíteni, hogy igy 
| népünk törekvő fiai előrejutását elő
mozdítsa.

I

— Az elmondottak a nagy munka-I 
programnak csak kereteit akarják ' 
szemléltetni, ezeket a kereteket mind-! 
nyájunknak közös erővel kell kitölte
ni és életet adni. Ha mindnyájunkat 
eltölt a közösségi érzés szelleme, úgy 
meg vagyok győződve, hogy munkánk | 
eredményes lesz.

Közművelő es társadalmi munkások kellenek
A nagy tetszéssel fogadott munka- 

, tervhez ifj. Szász Ernő szólt hozzá. 
I Hangsúlyozta, hogy az egyesület cél- 
| kitűzései megvalósulás esetén az igaz 
I magyar ügyet szolgálják a Muravi- 
i déken. Ezért mindenkinek teljes tehet
ségével és munkabírásával csatlakoz- 

' nia kell az egyesülethez. Majd igy ! 
folytatta szavait:

— A munkaterv kész, a keretek | 
előttünk állanak, a mi feladatunk a 
munkát elvégezni, a kereteket élettel 
megtölteni. Nem elég a helyeslés, ke
vés a pillanatnyi fellángolás értékte
len a taps, ha nem követi vállvetve 
végzett, kitartó munka. Közművelő és 
társadalmi munkások kellenek, min-

| den emberre szükségünk van, aki 
i magyarnak érzi magát. Olyan az a 
i munka, amit végezni akarunk, hogy 
nincs joga előle egy magyarnak sem 

' visszavonulni, nem vonhatja ki magát 
belőle senki azzal a megokolással, 
hogy egyik vagy másik munkaághoz 
nem érez adottságot, mert mindenki 
találhat magának olyan munkaterüle
tet, amelyen tehetsége szabadon ki- 
bontakozhatik.

— Nem lesz teljes a munkák, ha 
: csak egy két ember dolgozik, munkát
kérünk az egyesület valamennyi tag
jától. Nem számit az anyanyelv, nem 
számit a foglalkozás, nem számit a 
lakóhely, egy követelmény van csak 

i és ez a törhetetlen, igaz magyarság! 
Nem számit az. hogy hol ringott a 
bölcsőnk, ezen a földön, vagy a tri
anoni határokon túl. az fontos csak, 
hogy szeressük ezt a földet, amely 

! a kenyerünket adja !
< — Az előttem szóló urak vala
mennyien idevalósiak, én a Csonka
országból jöttem. Ők a Muravidék 
magyar szellemét szólaltatták meg el
sősorban és én most azokhoz szólok, 
akik a felszabadulás után találtak 
meleg otthont a Muravidéken. Mert 
ha ezt az egyesületet a muravidékiek 
hívták is uj életre, éppen olyan fon
tos szerepet szántak nekünk munká
jában. mint amilyent ők vállaltak szí
vesen magukra.

Ezután a közös munka fontosságá
ról beszélt. Különösen nagy szerep 
vára csonkaországbeliekre, akik közül 
legtöbben szellemi foglalkozást űznek. 
Munkájukat ne társadalmi kötelesség
vállalás erőszakolja rájuk, hanem a 
magyar ügy iránti lelkesedés.

Á munkatervhez 
vitéz Csermely István 

főhadnagy, járási leventeparancsnok 
is hozzászólt. Javasolta, hogy hasson 
oda az egyesület, hogy a vend fiatal
ság nyelvét megtisztítsák a szlovén 
hatás következményeitől.

Dr. Harangozó Ferenc 
esperes-plébános felszólalásában a

I

jón. Legyenek majd ezen szerény elis- vend egyházi dalok

„SflBflKin rum és iikőrgyér
mindennemű szeszesitalok gyártása es eladasa

Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ
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sokkal szebbek, mint a megszállás 
alatt a templomokban általánosan di
vatossá tett szlovén műdalok. Java
solta. hogy az egyesület küldjön ki 
bizottságot a régi vend egyházi zene 
összegyűjtésére, az énekek gyűjtemé
nyes kiadásására, hogy a templomok
ban a szlovén helyett vend egyházi 
dallamok hangozzanak addig is. amig 
a nép ezek mellett a magyar egyházi 
dalokat is meg nem tanulja. A vend 
egyházi dalok összegyűjtésével és ki
adásával nemcsak hazafias, hanem 
egyházi és kulturális ügyet is szol
gálna az egyesület.

A javaslatok nagy tetszést keltettek 
a hallgatóság körében.

A közgyűlés ezután elfogadta a mun
katervhez szükséges széleskörű költ
ségvetést. majd tisztujitásra került a sor.

Az uj elnök megválasztásáig
Mikola Sándor

diszelnök vette át az elnöklést. Rövid 
beszédet mondott a diszelnök. amely
ben az előbbi felszólalásokhoz szólott 
hozzá. Hangsúlyozta, hogy a vend 
nyelvben olyan szépségek vannak, 
amelyek európai értékűek. Ezt maguk 
az osztrák szlovénok is elismerték, 
hiszen eleinte sokat tanultak a vendtől.

A vend beszéd sokkal szebb, mint 
az osztrák szlovén,

ne engedje tehát a nép. hogy az oszt
rák szlovén erőszakos hatás megfer
tőzze szép nyelvét. Ha a vend nyelv 
elpusztulna, az az európai kultúrára 
is vesztesség lenne.

Végül meleg szavakkal mondott 
köszönetét Hartner Nándor önzetlen 
munkásságáért. Ezután egyhangú lel
kesedéssel a következő új tisztikart 
választotta meg a közgyűlés:

Elnök : Hartner Nándor, társelnök : 
dr. Olajos József és dr. Törnár Ede, 
alelnökök: dr. Harangozó Ferenc, 
Darvas Aladár, dr. Pintér Miklós, 
Lipics József. Benkó József. Rhosóczy 
Rezső és LIdvardi Lakos János, főtif- 
kár: Antauer Jenő, titkár : Bálint Béla, 
ügyvezető titkár: ifj. Szász Ernő, fő
pénztáros: Koltai István, pénztáros: 
Vargha Árpád, főjegyző: Titán József, 
jegyző: Farkas Gábor, ellenőr; Cser
mely Ottó, számvizsgáló bizottság: 
Ádanics József. Kolossá József, vitéz 
Péterke János, póttagok • Lándi Fe
renc és Tóth Ferenc, könyvtáros: Si
mon Gyula, ügyész: dr. Szakonyi 
Zoltán. Választmány: Bakó Károly, 
Bácz Lajos, dr. Bánki Ferenc, dr. 

I Bölcs Gyula. Csernvavics Sándor, dr. 
Derzsenvi Tibor, vitéz Csermely Ist
ván, Faflik Ferenc, Fehér József 
Bántornya, Ficzkó Károly, Godina Ist
ván, Győré Pál. Hári Lipót. Haukó Jó
zsef, Hermann Nándor, Horváth Bol-, 
dizsár. Jambrics Ignác. Hosszú Jó
zsef, Kolenkó István. Kühár Ferenc, 
Luthár Ádám, Mikola Ferenc. Mórocz 
Imre. Nemecz Lajos. Obál Jenő, Pau- 
lik János. Péterke Rezső. Pojbics 
Gyula. Saruga Rudolf. Siftár Imre, 
Stevancsecz Rezső. Szamosvölgvi Ká
roly, Titán Iván, Turk József, Vértes 
Aladár. Vogler György, dr. Vatent 
Gusztáv és Vogler Viktor.

A megválasztott tisztikar nevében 
| Hartner Nándor mondott köszönetét 
a bizalomért, a saját programjáról 

| pedig kijelentette, hogy az nem lehet 
i ezután sem más, mint munka, mun- 
i ka és munka.

I

!
I

Gyomorbajos! ■ Vesrbajos!
TARTSON IVÓKÚRÁT

A természetes szénsavas
_  _ f

GYÓGYVÍZ
ÜDÍT — GYÓGYÍT

Főraktár: MURASZOMBAT
TELEFON 66.

Az indítványok során javasolta, 
hogy küldjön a közgyűlés üdvözlő tá
viratot vitéz Szűcs főispánnak, mint 
az egyesület diszelnökének Radvá- 
nyi ezredesnek, mint a járás volt ka
tonai parancsnokának, hódoló távi
ratban pedig Kállay miniszterelnököt 
és Szinyei Merse kultuszminisztert 
üdvözöljék.

Javasolta az elnök, hogy dr. Révy 
Kornél kultuszminiszter: titkárt, dr. 
Szalai Béla kultuszminisztériumi osz
tálytanácsost és Sárkány Ferenc ny. 
Máv. főfelügyelőt a muravidék érde
kében kifejtett munkás-águk elisme
résül az egyesület t szteletbeli tagjaivá 
válasszák.

Dr. Olajos József 
iőszolgabiró. társelnök szólalt ezután 
fel. Az egyesület múltjáról beszélt. 
Minden egyesület annyit ér. amennyit 
célkitűzéseiből meg tud valósítani. 
Azt pedig, hogy a VMKE megvaló
sította e a múltban célkitűzéseit, mu
tatja az 1919-1 muraszombati csata, 
később az enter.te bizottság előtti 
tüntetés. A jövőben az egyesület két
tűs munkát \ állaljon. Az első feladat: 
megtisztítani a megszállás hatásától 
a vend nép lelkét, a második fela
dat : a magyarsággal teljesen egyé 
olvasztani.

Az indítványok
során Hartner elnök ismertette nemes 
Breuer Pál alezredes kezdeménye
zését a muraszombati csata "< si ha
lottéi számára való

síremlék
emelésére. A tisztikar saját k-i .ében 
már gy űjtést is rendezett erre a célra, 
átutalta az egyesületnek az össze
gyűjtött pénzt és kéri a VMKE-!. hogy 
magáévá téve a gondolatot, folytassa 
a társadalom körében a gyűjtést és 
állítson méltó emléket a muraszombati 
csata hőseinek.

Hartner elnök javasolta hogy az 
egyesület kapcsolódjék bele a Felsza
badított Területek Közművelődési 
Egyesületeinek Munkaközösségébe.

A közgyűlés valamennyi indítványt 
helyeselte és a részletek elintézé-ét 
a választmány elé utalta.

A Himnusz hangjaival ért végei a 
VMKE közgyűlése.
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rádiókészülékek
ismét szállíthatók.

havi jótállás szak
szerű kiszolgálás!

Rádió Nemecz
Muraszombat.

| Zsebvoltmérök megérkeztek!



4 oldal Muraszombat cs Vidéke 1943. április

Április 18-án ünnepli 
a Muravidék felszabadításának második évfordulóiét

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület
a nap jelentőségéhez méltó ünnepélyt rendez Muraszombatban

A Muravidék április 18-án. vasár
nap ünnepli felszabadulásának máso- zik el az oltárt, 
dik évfordulóját. Az évforduló alkal- i----------- -------- .
mából a \’endvidékí Magyar Közmű-. pélyre senkit sem hívnak meg. hiszen 
velődési Egyesület az illetékes ható
ságokkal és az összes muravidéki tár
sadalmi egyesületekkel karöltve

felszabadulási emlékünnepélyt
rendez Muraszombatban. Az emlék
ünnepély előkészületei már megkez
dődtek és az ünnepély műsora is ki
alakult.

Az ünnepélyen beszédet a VMKE 
felkérésére Grósz József dr. megyés
püspök. vitéz dr. Szűcs István főispán 
magyarul és Mikola Sándor c. főigaz
gató. felsőházi tag vendül mondanak. 
A Muravidékiek nevében HarlnerNán- 
dor országgyűlési kéviselő. a VMKE 
elnöke szólal fel.

Az ünnepély kezdete a tervek sze
rint délelőtt fél 11 órakor lesz a Szabad
ság-téren. Az ünnepélyt megelőzően

tábori mise, illetve istentisztelet
lesz. Ezek kezdete délelőtt 9 óra. A 
tábori miséi a vár előtti téren rende

Április 8. 9. és 10-én csendes, de 
komoly és kihatásaiban fontos mun
ka kezdődik városunkban. Dr. Szé
keb. László papköltő és országos hí
rű hitszónok vezetésével lelkigyakor
latot végeznek a magyarul beszélő, 
vagy értő muraszombati hölgyek és 
férfiak. A lelkigyakorlatok helye a 
városháza nagyterme; ideje: hölgyek 
részére d. u. 6. óra, férfiak részére

li muraszombati leventék meg akarják mutatni, hogy semmiben 
sem maradnak el csonhaországbeli bajtársaiktól

Kevés helyen végzik olyan lelke
sedéssel a munkájukat a leventék, 
mint a visszatért muraszombati járás
ban. kiváltkép pedig annak „főváro
sában". Muraszombatban. De azt is 
bátran elmondhatjuk, hogy a leven- 
tefoglalkozások jó hatása, kevés he
lyen lehet olyan szembetűnő, mint 
ezen a vidéken. Falusi gazdák me- 
sélgetik. hogy

mennyi öntudat, mennyi fegyelem 
található a fiatalságban, mióta 
leventeoktatásra jár.

A tisztelettudásuk is megnövekedett, 
ma tisztességludóan köszöntgetnek 
ismerőseiknek, akik mellett azelőtt fej
biccentés nélkül ódalogtak el.

KÖZPONTI MOZI
DITTRICH. MURASZOMBAT

1943. április 10-én. szombaton 5 és */z 8 ó. 
április ll-én. vasárnap 3. 5 és *48 ó. 

április 12-én. hétfőn */z <S ó.

SÜT A NAP
■ ■

Főszereplők: Nagy Aliz. Kiss Manyi. Málv 
Gerő. Olasz János. Rózsahegyi Kálmán. 
Ligeti Juliska. Berky Lili. Pethes Sándor. 

Kürti József, Egyed Lenke stb.

o. 
ó.

1943. április 13-án. kedden ’/zö 
április ll-én, szerdán 5 és */,8 

Onagysága titkárja 
(1HR PRIVATSEKRETÁR)

Csupa elet humor, optimizmus, boldogság ez 
a lilm. — Főszereplők: Gustav FRÖttLICH. 
Fita BENKHOFF. Marta ANDERGAST. Theo 

LINGEN.

•1zik. a vár barokk kapuja alatt helye-

A muraszombati járásból az ürme- 

mindenkinek kötelessége ezen az ün
nepélyen résztvenni. A megye és a 
szomszédos vidék társadalmi és köz
életi vezetői azonban

meghívót kapnak
az ünnepélyre. Az ünnepély után

közös ebéd

Az autóbusz-menetrend megváltoztatására
irányuló cikkeinkre és a közölt hozzászólásokra legutóbb a következő 

Igentiszíell Szerkesztő Ur! 'eVele' kaP'uk:
A „Muraszombat és Vidéke,, 1943 

I április 2-ki és azt megelőző számai
ban megjelent ésaMuraszombat-Felső- 
lendva között közlekedő autóbusz já
rat menetrendjének megváltoztatásáról 
elhangzott rovatokhoz, alulírott mura
szombati középiskolák autóbuszai be
járó tanulói, bátorkodunk a következő 
hozászólásunk közzétételét kérni :

O ~-.-'n un
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este 8 óra.
A lelkigyakorlatokra, az Egyházköz

ség névre szóló meghívót küld, de 
hogy senki, aki szívesen résztvenne. 
ki ne maradjon, ezúton is meghív és 
szeretettel elvár mindenkit a rende
zőség. Annál is inkább, mert a jelen 
körülmények közt a lelkigyakorlaton 

; résztvenni óhajtok névsorát pontosan 
összeállítani nem lehetett.

:OW
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A muraszombati leventék akarják 
különösen megmutatni, hogy habár 
nem viselik régóta a leventesapkái, 
éppen úgy megállják minden levente
munkában a helyüket, mint a csonka
országbeli bajtársaik. A levente

labdarugó-bajnokság
keretében most aztán alkalmat találtak 
erre. Nagy komolysággal készültek 
parancsnokaik vezetésével a bajnok
ságra. aminek az eredménye nem is 
maradhatott el: az első levente-bajnoki 
(amelyről sport-rovatunkban számo
lunk be) mérkőzésüket 17:0 arányban 
nyerték a muraszombati fiuk a nagy- 
rákosiak ellen.

Tekintettel arra, hogy a muraszom
bati leventecsapatnak ez volt az első 
leventebajnoki mérkőzése, vezetői

ünnepélyes formát
adtak neki. A vasárnapi muraszombati 
küzdelem előtt kis ünnepséget rendez
tek. amelyen megjelent Gombás István 
főhadnagy, járási levenleparancsnok 
helyetes és Rostás Pál körzeti iskola
felügyelő. csapatparancsnok, Mórocz 
Imre főjegyző pedig szép beszédet 
mondott a leventékhez.

A vasárnapi diadal újabb erőfeszí
tésekre sarkalja a vend-magyar leven
téket és fogadkoznak. hogy vezetőik 
támogatásával még sok sikert fognak 
elérni.

I

Üzletvezetésre is alkalmas, képzett 
siabftiegédet keresek 

Gumiiár Antalné, Felsölendva-Vidorlak. 

következik. Ennek rendezésének a 
megkönnyítésére a meghívók mellé 
válaszlapot mellékel a rendezőség, 
amelyen az ebéden való részvételt a 
vendégek bejelenthetik. Azok, akik a 
muraszombati járásból akarnak részt
venni a közös ebéden, április 12-től. 
hétfőtől jelentsék be a VMKE titkár
ságánál (Muraszombat. Horthy Miklós 
ut 18.) ebbeli szándékukat és ott az 
ebédjegyet is mindjárt megvásárol
hatják.

Mi diákok, akik mindany ián szegény- 
nyebbsorsu vidéki polgárok gyermekei 

' vagyunk és szüléink anyagi rósz hely- 
; zetük révén nincsen módunkban Mura- 
I szombatban elhelyezkedni, hogy tanul
mányainkat folytathassuk, reá va- 

| gyünk szorulva az autóbusz igénybe
vételére s e célból havi tanulójegvek- 

i kel is rendelkezünk.
Az idáig megjelent és a menetrend 

oly megváltoztatását igénylő fejtegeté- 
i sekből világosan kitűnik, hogy a ko
rábban érkező és későbben induló 
hétköznapi járatok sehogyan|sem felel

Mit határozott a MÁVaut?
A Feisőlendva—Muraszombat és1 Hogy milyen módon, az még bizony

talan. Ugyanis javaslatot tettem, hogy 
a reggeli vonatot indítsák 20—25 
perccel később, hiszen annak Szom
bathelyen sehová sincs csatlakozása 
mindegy hogy 20 perccel előbb, vagy 
később érkezik be. tehát megvárhat
ná Muraszombatban az autóbuszoké1 

i Amennyiben ez nem sikerül, az au! - 
buszokat korábban indítjuk.

Kulturális szempontok figyelembe
vételével

a vasárnapi menetrend 
a következőképen változik meg: va- 
sárnap Szarvasiakra nem 18 óra 3: 

\ perckor, hanem 19 óra 30 percko: 
indul vissza az autóbusz, a felsőlenc- 
vai kocsi pedig délben 13 óra 3 
perckor indul Felsőlendváról, 14 óra 
30 perckor érkezik Muraszombatba 
és este 19 óra 30 perckor indul visz- 
sza. így mindkét vidék közönsége 
megtekintheti a sportversenyeket, el
mehet moziba, vagy strandra.

A felsőlendvai járat hézköznap 
annyiban változik meg. hogy hétköz
nap nem 16 órakor, hanem 18 óra 
20 perckor indul vissza, tehát Szom-

Szarvasiak—Muraszombat közötti au
tóbuszjáratok menetrendjével kapcso
latban nemrégiben cikket irtunk. A 
cikk, amely a menetrend megváltoz
tatását javasolta, az utazóközönség 
körében igen nagy visszhangot keltett 
és többen fűztek hozzá megjegyzése
ket írásban és szóban. A fontosabb 
véleményeket — akár menetrend meg
változtatása mellett, akár ellene nyi
latkozott a szerző — közöltük és ezzel

a menetrend megváltoztatására 
irányuló akciónkat befejezettnek 
tekintjük.

(Több hozzászólási tehát már nincs célja. hogy 
közöljünk, ezért nem is közlünk.)

Már bevezető cikkünkben örömmel 
állapítottuk meg. hogy

a muraszombati MÁVaut főnök
ség nehéz viszonyok ellenére a 
legelözékenyebb módon mindent 
megtesz a közönség igényeinek 
lehető legjobb kielégítésére,

ezért cikksorozatunk befejeztével is
mét megkérdeztük Tóth Bein mura
szombati MÁVaut főnököt, hogy a 
megnyilvánult óhajok értelmében 
szándékozik e a MÁVaut változta
tást eszközölni a menetrendjén.

A következő kedvező felvilágosí
tást kaptuk

Nem csak a sajtó utján, hanem 
közvetlenül is sokan fordullak a MÁV
aut főnökséghez a Muraszombat— 
Szarvasiak és a Muraszombat—Fel- 
sölendva között közlekedő autóbu
szok menetrendjének részbeni meg
változtatásáért. Ezért elhatároztuk, 
hogy ahol ez módunkban áll.

bizonyos változtatásokat eszköz
lünk — a többség kérése alap
ján — a menetrenden.
Ezek a változtatások, amelyekre 

már folyamatban is vannak az intéz
kedések. a következők :

A menetrend megváltozása után 
mind a felsőlendvai. mind a szarvas
laki autóbuszok

el fogják érni a reggeli vonatot. 

■>
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nőnek meg az utazók érdekeinek,
1 szén már a mostani menetrendszeri-: 
1 is nagyon korán érkezik és kissé j- >. 
' són indul az autóbusz úgy. hogy
künk diákoknak 1 'A órát kell csava- 

l rogni Muraszombat utcáin a tanitá- 
1 megkezdéséig, mig a többi utasok > 
ugyananyit várakoznak a hivatalok p- 
üzletek megnyitásáig, A vonatokhoz 
való csatlakozás itt nemigen jön teki - - 
tetbe, mert hiszen úgy Felsőlendvá: 
mint Bodóhegyről és a többi vona'.- 
melléki helyiségektől a vasút nem esik 

I olyan mesze. hogy ne lehesen a von?.-- 
hoz 1—4 km. távolságra (az adat téves 
7—8 km-ről van szó! A szerk.) elgya. - 
golni. Ebből a szempontból kiindulva 
az autóbusszal utazó közönség töbsé- 

; gének az volna az érdeke, ha a szóba.-- 
forgó járatok későbben érkeznének -?< 
korábban indulnának és nem enne.-- 
elenkezőképen. A múltkor mi diákok 
kérelemmel is fordultunk a MÁVaé 
Központi Igazgatósághoz, ahonnar 
sajnos azt a választ kaptuk, hogy tekin
tettel az anyaghiányra a menetrend 
ilyszerü megváltoztatása mostanában
nem vihető keresztül. Ha már igy ál! 
a dolog, akkor a hétköznapi járató 
az utazók töbségének csak ugv fele 
itek meg a legjobban, ha változatlanok 
maradnak, viszont a vasár és ünnep
napi járatok menetrendjének megvá - 
tóztatása ellen véleményünk szer;-1 
senkinek sem volna kifogása.

A fentiek közzétételét ismételve ké
rünk s vagyunk hazafias tisztelettel

Bodóhegy. Zoltánháza. Sürüháze 
1913 április 6-án. Aláírások.

(Megjegyezzük. hogy tudomásunk s: • - 
mindössze 12 diák van érdekelve, a tevéi .. 
/almával nem értünk egyel. — A szerb

er

Köszönetnyilvánítás
Mindenkinek, aki március31.-én felejt

hetetlen édesanyámat és április 5.-én 
szeretett nővéremet elkísérte utolsó útjá
ra. meleg szavakkal vigasztalt, koszorút 
és \ irágot küldött, hálás köszönetét mon
dok enyéimmel együtt.

Muraszombat. 1943. április 6.

Ruszanov Igor 
és családja.

Zahvála
Vszem. ki szó márciusa 31-ga lüblé- 

no mi inamo i áprilisa 5-ga drágo mi 
szesztro szprevodili k vecsnomi pocsit- 
ki, z toplimi recsámi nász tolázsili. ven- 
ce i koríné poszlali. sze tem poutom 
nájlepse zahvaljüjem.

Muraszombat. 1943. április 6.

Ruszanov Igor 
i familija.



<v-.3. április 9. Muraszombat és Vidéke 5 oldal

'elvi ’.azaszállitja az utasokat. 
Í j- mind Szarvasiak, mint Felsőlend- ! • 
va vidékéi meg lehet fordulni egy 
nap alatt a megyeszékhelyről.

- menetrendet a közönség nagy 
ségének óhajtására alakítjuk át. 
eméljúk. hogy az uj menetrendet 

-n ob í". örömmel fogadják majd, 
-■ amilyen lelkesedéssel most sür- 

tzcfiK.
- magunk részéről csak annyit kell 

>zzáfüznünk a nyilatkozathoz, hogy 
Muravidék közönsége ismét bizo- 
tékát lábalja annak..hogy milyen 
zségen teljesíti a MAVaut főnök- 

~ , kívánságait. holott — ismerjük el
.. nehéz helyzetre hivatkozva a 
étrend meg nem változtatásának

■ elme álláspontjára is helyez
hetett volna.

Nagyon helyesnek találjuk a MÁVa- 
u ■ 'nökségnek azt a javaslatát, hogy 

reggeli vonalot indítsák Muraszom
batból későbben, a javaslat teljesség
gel indokolt és bízunk benne, hogy 

MÁV vezetői is éppen olyan meg- 
. nek fognak mutatkozni a Mura- 
iaék népének kérése iránt, mint ami

dnek a MAVaut bizonyult.

8 oldalra bővítjük a 
Muraszombatéi Vidékét

oldalon vend szöveget közlünk!

Szerkesztőségünk és kiadóhivata- 
jnk most végzi az előkészületeit a 

’vlu.aszombat és Vidéke bővítésének, 
az újság iránt megnyilvánuló 

agy érdeklődés tesz megindokolná. 
Amennyiben terveink sikerülnek, már 

j vő számunktól kezdődően állan- 
I m 8 oldalon jelenik meg az uj- j

Ebben az esetben teljesíteni tud- 
• a nyugati határszélén élő vend 
' • ásóink kérését: legalább 3 oldalon 
- er.d szöveget közlünk.

Kállay miniszterelnök a pápánál, az olasz 
királynál és Mussolininél

Rómából jelenti a Magyar Távirati 
Iroda :

Kállay Miklós. Magyarországminisz- 
ei elnöke és külügyminisztere az olasz 
ormányelnök meghívására hivatalos 

látogatásra Olaszországba érkezett, 
ahol április 1-én. 2-án és 3-án tartóz- 

odott. Kállay Miklós miniszterelenök 
ily módon — elődei példáját követve 

felvette a személyes érintkezést a 
fasiszta kormány vezető személyisé- 
< ivei.A Dúcéval és Bastiamini külügyi 
államtitkárral folytatott megbeszélései 
> )rán a magyar kormányelnöknek al
áírna volt alapos vizsgálat tárgyává 

tenni az általános politikai és katonai 
helyzetet és azokat a kérdéseket, ame- 

ek különösen érdeklik Olaszországot 
‘s Magyarországot, az Olaszország. 
Németország és a hármas egyezmény 
többi nemzeti által követett közös cél
kitűzések keretében. A megbeszélé
sek amelyeken ismét kitűnt a néze
tek iegteljesebb azonossága, annak a 
szívélyes barátságnak a légkörében 
folytak le. mely mindig is jellemezte 
a Két ország kapcsolatait, amelyek ma 
lobban, mint valaha, egyek abban a 
•szilárd elhatározásukban, hogy a jövő
ben is szorosan együttműködnek a 
közös érdekek előmozdításán és Eu
rópának a valódi igazságosság és mél
tányosság alapián való újjáépítésében.

♦

A magyar közvélemény nagy ér
deklődéssel kísérte Kállay Miklós mi
niszterelnök és külügyminiszter olasz
országi utazását. Erre az utazásra a 
Jelenlegi háborúnak abban a szaká
ban került sor, amikor Olaszország 
minden erejét harcbaveti az ellenség-

HÍREK
- Dr. Horváth Kálmán alispán 

hétfőn Muraszombatba érkezett, ahol 
. a főszolgabiróságon tart hivatalvizsgá- 

latott. Ezen kívül Mura-bejárást végez. 
Elveszítettem karkötőórámat. Be

csületes megtaláló -10 P jutalomban 
részesül. Ebenspánger Salamon. Mura
szombat.

— Halálozás. Nagy Jenő ny do
monkosfai igazgató-tanitó leánya. Irén.

: férjezett Péntek Jánosné, április 3-án 
rövid szenvedés után Grácban elhunyt.

i 5-én temették a gráci evangélikus te- 
’ metőben. Halálát szülei, férje. 4 gyer
meke. testvérei és kiterjedt rokonság 
gyászolják. — Szedonya Istvánná, 
született Poczák Ida április 6-án reg
gel életének 29 évében rövid szen
vedés után elhunyt. Temetése április 
8-án. délután 2 órakor lesz a mura
szombati temetőben az evangélikus 
egyház szertartása szerint. Halálát 
szülei, férje, 5 gyermeke és kiterjedt 

, rokonság gyászolják.
Népszinmüelőadás Nyiresíeho- 

méron. A nyireslehoméri magyar 
nyelvi és nemzetnevelési tanfolyam 
hallgatói I. hó. 11-én vasárnap Nyers 
Elek. „Károg a holló" cimü egyfelvo- 
násos falusi történetet adják elő. Az 

i előadással kapcsolatban. amelyetSiítár 
János igazgató-tanitó szervez — több 
aktuális szavalat és énekszám fog el
hangzani.

— Felsölendván a magyar nyelvi 
tanfolyam záróvizsgáján 25 hallgató 
vizsgázott. A vizsgaelnök T< móri La
jos igazgató-tanitó volt. -X záróvizsga 
után színdarabot adtak elő a nailgatók. 
Ezenkívül énekszámok, szavalatok és 
táncok szerepeltek a műsoron. A szín
darabot végig nézte Hartner Nándor

i gei szemben. De nemcsak az olasz 
királynál és császárnál jelent meg a 
magyar miniszterelnök kihallgatáson, 
hanem XII. Pius pápánál is. akinek 
erkölcsi tekintélye az egész világ előtt 
állandóan növekszik és fokozódik és 
akire reménykedéssel és bizakodással 
tekintenek a hadviselő felek, mint az 
emberiesség, az igazságosság a ter
mészeti szabadságjogok rettenthetet
len képviselőjére. A miniszterelnök 
látogatása és első találkozója Musso
linival a hagyományos magyar—olasz 
barátság jegyében történt. De ugyan
így a Vatikánba a magyar nemzetnek 
a Szentszékhez való évezredes ra
gaszkodása vitte Kállay Miklóst.

A vatikáni látogatást is a magyar 
nép őszinte rokonszenve kisérte. Tu
datában vagy unk annak a fontos sze
repnek. amelyet ma a világ diplomá
ciájában a Vatikán betölt. A lángban- 
álló világban sérthetetlenül áll Szent 
Péter trónja. Olyan ma a Vatikán, 
mint egy uj Noé bárkája, amely a 
második világháború özönvizéből át
menti az emberiség legnagyobb érté
keit : az embertestvériség tudatát az 
egy éni és társadalmi szabadságjogo
kat. az ember egyéniségének tiszte
letét. a családi élet szentségéi, a gyű
lölet elleni küzdelmet. A magyar nép 
már régen magáévá tette azokat a 
pontokat, amelyeket XII. Pius pápa 
hirdetett ki és jelölt meg egy igaz
ságosabb, szociálisabb új rend és a 
méltányosságon felépülő, a kis nem
zetek szabadságát is tiszteletbentartó 
béke alapjaiként. A magyar miniszter
elnök vatikáni látogatása újból megpe
csételte a Szentszék és Magyarország 
között fennálló bensőséges viszonyt.

I Szkarzsinszky Beorgné
szül. Ruszanov Anasztázia

35 éves korában 1943. március 31-én 
Budakeszin elhunyt. - Temetése 1943. 
április 5.-én délután 5 órakor Mura
szombatban volt.

Minden külön értesítés helyett.

országgyűlési képviselő íelességével 
i és Rhosóczy Rezső tanügy i előadó, a 
muraszombati tanügy-igazgatási kiren
deltség vezetője. A nagysikerű szín
darabot Kovács Piri tanítónő taní
totta be.

— Bállá Antal: Magyarország tör
ténete. Rövid idő alatt második kiadás
ban jelenik meg a kiváló történetiró 
magyar történelmi kézikönyve. Az uj 
kiadás is arra mutat, hogy a könyv 
érdeklődésre talált a közönség köré
ben és komoly szükségletet elégit ki. 
Még inkább meggyőződünk erről, ha 
elolvassuk Bállá Antal müvét. A tör
ténet legapróbb fényeire és az esemé
nyek minden rugójára kiterjedő szé
leskörű tudását a legkorszerűbb tör
ténetszemléletét emeli a magasabbren- 
dü történetírás síkjára. A kézikönyv 
természete szerint nem engedi meg 

i a terjengős részletezést. „Magyaror
szág története összefoglaló mii, amely 
semmily en fontosabb mozzanatról sem 
feledkezik meg. de nem vész el a 
részletekben sem. Bállá Antal müvé
nek majdnem a fele a 19. és 20. szá
zaddal foglalkozik. Ez a mi életünket 
és sorsunkat döntően befolyásoló kor
szak a történetírónak is szívügye: itt 
érvény esülnek leginkább egyéni szem
pontjai. Ezek a szempontok magasan 
fölötte állanak a divatos áramlatok, 
a pártpolitika és a pillanatnyi érdek 
manapság gyakran tapasztalt színvo
nalának. Bállá Antal, mint tudós, tár
gyilagosságra törekszik, mint magyar 
ember pedig ösztönszerüen az igaz
ságosság és az emberiesség örök esz
ményeihez igazítja mértékét, ezeknek 
szemszögéből tárgyalja az eseménye
ket. A zűrzavaros elméletek és az 
eseményeket érdekek szerint elferdítő 
áltörténeti cikkek és müvek áradatá
ban nagy szerep vár Bállá Antal tisz
ta felfogású történelmére. Könyve ki
válóan alkalmas arra, hogy legszéle
sebb rétegekben is elterjedjen. Az is
mert köziró művészi és mégis min
denkihez szóló egyszerű stílusa egy
forma erővel fest korokat és embere
ket. A szerző egyik legavatottabb is
merője a modern történelem hatalmas 
mozgatóerejének, a gazdasági rugók
nak. Közönségünk általában igen ke
véssé járatos a gazdaságtörténetben, 
ezért Bállá Antal könyvének érdeme, 
hogy a politikai történet gazdasági hát
terének feltárásával helyes történet
szemléletre tanít. Minden magyar em
berhez szól Bállá Antal könyvének 
végső következtetése: „Azt hisszük, 
az olvasó vérzivataros nemzeti törté
netünkből levonja azt a szükséges és 
nagy tanulságot, hogy az önálló nem
zeti léthez elévülhetetlen jogunk van". 
Bállá Antal könyvét a Singer és Wolf- 
ner Irodalmi Intézet rt. tehát Magyar
ország úgyszólván legnagyobb könyv
kiadóvállalata adta ki. ami már ma
ga a siker a biztosítéka. (**)

Odá sze tangó harmonika
..Meinl Herold" marké. Skrabán. Sz.écsényfa. 

p. Vashidegkut.

Szaboulszicoga deticsa
iscsem. ki je zmoz.sen szám voditi szabolijo.

Gumilár Antalova. Felsölendva-Vidoriak.

Szharzsinszha ilnasztazija
rój. Ruszanov

je v 35-tom leti sztaroszti 1913. már
ciusa 31-ga v Budakeszi vöpremi- 
noula. Pokopana je bila áprilisa 5-ga 
ob 5 vöri v Muraszombati.

Brezi vszákoga drügoga naznamla.

: LEVENTEÉLET : • a
Ismerd meg nemzetedet!

A vándorlások
Európa és Ázsia határán ekkor az 

élő népek között valóságos vihar tom
bolt. A nagy délorosz pusztán, az 
emberiség országútján. egymás után 
vonultak évszázadokon keresztül nyu
gat felé a harci lázban égő népek 
Hatalmas birodalmak támadtak és 
enyésztek el. egyik nép fölbukkant 
hogy a másik alámerüljön, majd más 
népek között is feltűnjön s elvesztett 
dicsőségért újabb harcba induljon.

Ebbe a ny ugtalan, háborgó népten
gerbe sodródott bele az őshazájából 
kiszakadt magyarság. Es ahogy a ta
rajos hullámok hátukra kapják és 
ellenállhatatlanul elsodorják azt. ak 
habjukban úszni akar, aképpen so
dorták mostan magukkal ezek az elő
rerohanó néphullámok a magyarságot 
is. Volt idő, amikor úgy látszott, hogy 
belevész az örvénylő habokba, de 
fegvvere és jószerencséje mindig meg
óvta a pusztulástól.

A 800-as években már a Krim-fél- 
szigettöl északkeletre elterülő füves 
pusztákon találjuk őket, a mai Ukraj
na déli részén, ahogy ők mondották. 
Lebédiában.

Lebédia már Európa volt, s azt 
mondhatjuk, a Lebédiában megtele
pedett magyarság belépett az európai 
népek történeténetébe. Ettől kezdve 
részletesebb ismereteink vannak mar 
róluk. A sok vándorlás, hánykódás 
közben nemzeti jellemük egészen ki
kristályosodott s a történetírók már 
olyannak rajzolják a magyar fajt, ami
lyennek egész későbbi története mu
tatja. férfiasnak, szabadságszeretönek. 
pompakedvelőnek, de mindenekelőtt 
vitéznek.

Lebédiából azonban hamarosan tá- 
vozniok kellett. Keletről a sokkal né
pesebb vad besenyők hatalmas erő
vel zúdultak rájuk, és tovább nyom
ták őket nyugat felé, a mai Beszará- 
bia és Moldva területére. A vereség 
a bujdosó nép legjobbjait is elkese
rítette. s a kudarc okát keresve rá
döbbentek. hogy gyengeségünknek a 
törzsek közötti egyetlenség és széthú
zás a legfőbb oka. Ezért összegyűl
tek a nyolc törzs vezetői és egységes 
elhatározással közös vezért válasz
tottak. Választásuk a legerősebb törzs, 
a Megyeri (Magyar) főnökére. Árpád
ra esett, akit kortársa, a görög csá
szár is éleseszű. bölcs szavú, vitéz 
és uralomra termett férfinak jellemez.

* 

Katonanőta
l.crakom a szerelvényt a csarda közepébe. 
Lehajtom a fejem, a barna babám ölébe. 
Lehajtom a fejem, a barna babám ölébe. 
Hullatom a könnyemet a hacacáré kötényébe.

Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok! 
Ennek a legénynek utat mutassatok! 
Mutassatok utat ebbe az erdőbe.
Vagy pedig a muramenti gyászos temetőbe.

Páncélfzekrény
(Werlheim Kassa) 35x24x13 átmérőjű eladó. 

Cim a kiadóhivatalban.
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S-P-O-R-T
MURA SE — KINIZSI (Pápa) 4:1 (1:1)

Muraszombat. Vezette: Szalay, Győr. 
Mura: Jandl —Kolossá. Erdősi.

Deskovits I.. Kukanja. Cságrán. — 
Zelkó, Bencik. Kovács. Sárközi. Külics.

Kinizsi: Nagyíy — Biczó, Kovács 
— Csermák. Burián. Csehi — Varga. 
Lakat, Tenk. Házi. Erdődy.

Kellemes iutballidőben enyhe szél 
ellen indít a Mura az első félidőben.

Kezdés után a Kinizsi azonnal nagy 
lendülettel támad. A játék nagyon vál
tozatos. Igazi gólhelyzet az első negyed
órában mégsem akad. Az első komoly 
gólhelyzetet a 21 percben tisztázza 
Jandl szép belevetődéssel. Általában 
a Kinizsi nagyon erélyesen és tisztá
talanul játszik, sok szabadrúgás elle
ne _ amit a Mura azonban nem tud 
kihasználni. Egy eredménytelen Mura 
támadás után a 30 percben Nagyfi 
kirúgását Burián előre vágja a Mura 
kapuja felé. Cságrán rövidet rúg, Tenk 
elcsípi és a meglepett Jandl kapujá
ba vágja. l:0-ra vezet a Kinizsi! A 
gól felvillanyozza a pápai csapatot, 
mert pár percen keresztül fergeteges 
rohamot intéz a Mura kapuja ellen, 
azonban a védelem Kukanjávai az 
élén — helyén van. L'gy látszik ezzel 
el is lőtte a Kinizsi a puskaporát, mert 
a Mura mind erélyesebben felnyomul. 
A 39 percben jár az óramutató, ami
kor megszületik a Mura kiegyenlítő 
gólja. Hátulról kapott labdával Külics 
ie akar szaladni, akasztják, róla lepat
tan a labda. Kovács ráfut, el is fogja, 
a 16-osnál beleié kanyarodik, a bekk 
nyomja, kaszálja. Kovács botlik. már- 
már oda a helyzet, de mégis nála 
marad a labda, egész az alapvonal- 
-.ál van, onnét beemel Bencik elé. 
aki a ráfutó bekk és kapustól nem 
tud lőni, okosan átemeli rajtuk a lab
dát Zelkó elé, aki a kapus mellett 
éles félmagas lövéssel kiegyenlít. 1:1. 
Most a Mura szinte szárnyakat kap. 
rélyesen lelkesen belefekszik, az 

egész csapat szemlátomást javul, a | 
pápai kapusnak nemegyszer nehéz 
helyzetben kell tisztázni. Mura táma
dásokkal ér véget a félidő.

A szünetben a Mura öltöző hangu
lata az. hogy „nem szabad elveszteni 
ezt a mérkőzést, bármenyire is jó az 
ellenfél"!

Es tényleg! A második félidőben 
a Mura olyan játékot produkált, hogy 
minden elismerést megérdemelt. A 
pápai csapat egyideig még csak el
lenáll a Mura rohamoknak, de nem 
tudja a végzetet elhárítani. Állandó 
Mura támadások közben a 11 perc
ben Kukanja—Deskovits—Zelkó a 
labda útja, Zelkó 2-3 emberen is át- 
verekszi magát majd begurit a tisz
tán álló Kovácsnak, aki kb. 8 méter
ről védhetetlen helyezett lövéssel 
megszerzi a vezetést! 2:1! Most már 
a Mura az ur a pályán. A Kinizsi 
csak lefutásokkal veszélyeztet, azon
ban a Mura védelem szilárdan áll a 
lábán. A 21 percben újabb gólhely
zete van a Murának. Kovács nagy
szerű labdát kap, egyedül tör a ka
pura. sokáig kivár azonban a lövés
sel, igy hátulról nyomva, erőtlenül lő 
a kapus kezébe. Nagy helyzet volt! 
A Mura most feltartóztathatatlan. — 
állandóan támad. Külics hosszú be
adását Zelkó elcsípi, kissé hátraját
szik. Bencik keresztlabdával jól kite
szi Kovácsot, akinek közeli lövését 
szenzációsan csípi el a kapus. Na 
gyón gólszagu volt. De ami késik az 
nem múlik. A 34 percben Zelkó kap 
jó labdát Deskovitstól. lefut, a 16-os 
vonalánál a két védő keresztezi, ő 
nagyszerűen kibujuk kettőjük közül, 
a kapus kifut elveszti a labdát s Zel
kó az üres hálóba lő. 3:1. Most egy 
kissé megembereli magát a Kinizsi, 
azonban eredmény elérni nem tud. 

Sőt. a 41 percben újabb tormás Mura > 
támadás eredményeként Kovács ki
ugrik és félmagas helyzetett lövése ■ 
ellen Nagyfy barátunk tehetetlen 4:1. 
Változatos játékkal ér véget a mér
kőzés.

A Mura a kezdeti merevségtől el- ■ 
tekintve végig lelkesen és jói játszott. 
A második félidei játéka alapján a | 
győzelmet megérdemelte A Kinizsi- ' 
ben egy lelkes jó csapatot ismertünk 
meg. Nagyszerű fotballisták. príma fel- j 
építésű erős játékosok. Egy nagy hibá- : 
juk, hogy sokszor tisztátalanul játsza
nak. Szerencse, hogy a játékvezető 
igazán jó volt és igy az állandó alat
tomos dancsok és kezelések általá
ban megtoroltattak.

A Murában Jandl jó volt. Kifutásai 
rendre sikerültek, kezében ragadt a 
labda. A hátvédek közül talán egy 
árnyalattal Erdősi jobb volt, azonban 
Kolossának az ellenfele — a Kinizsi 
balszélsőjében — egy klasszis játékos 
volt.

A fedezetsor egész nagyvonalú 
játékot mutatott. Kukanja hátravont 
centerhalf ill. középhátvéd játéka nyu
galmat adott az egész csapatnak. 
Deskovits és Cságrán jól támogatta a 
csatársort.

A csatársor a második félidőben 
erélyesen és jól játszott. Zelkó és Kü
lics egyik lefutást a másik után vezet
ték a Kinizsi kapuja ellen. Zelkó 
különösen veszélyes volt. Bencik és 
Sárközi sokat dolgoztak, mindketten 
jók voltak. Kovács jól helyezkedett, 
azonban kissé erélytelen. Szemfüles- 
sége érték. Lövéseivel nem volt sze
rencséje.

Szalai játékvezetőben erélyes, jó 
játékvezetőt ismertünk meg.

♦

A Kinizsi elleni győzelemmel a Mura 
a 4.-ik helyre küzdötte fel magát. A ; 
sorrend a következő : Sz. F.C. Haladás. 
Selyemipar. Mura. Móve Z. S. E., 
Celídömölk. Kinizsi. Perutz, S. V. S. E., 
Sárvár. Kőszeg. Szotex.

*

Vasárnap Sárvárolt játszik a Mura i 
bajnoki mérkőzést. Bizalommal enged
jük útra a fiukat annak ellenére, hogy 
Sárvár otthonában nagvon kemény
ellenfél.

Mura Levente—Nagyrákosi Levente 
17:0 (8:0)

Vezette: Valent dr.
A tartalékosán felálló Mura Leven

te úgy győzött ahogy akart. Nagyrá
kos a labdarúgás terén nem sok ba

Érvényes; 1942. MÁVAUT AUTÓBUSZ MENETREND november 2.-tól

Muraszombat—Alsólendva—Nagykanizsa
X

6.45 7.05 :11.00
1 7.25 • |

7.30 | : 11.45
8.20 8.20 ; 12.35

d
14.35
14.55

1
15.50

i Muraszombat Korona 
Belalinc 
Lendvavásárhely 

é Alsólendva

X d
z. é j 8.55 9.45 17.45 21.50

: | 9.26 I 21.31
•8.10 | 17.00 |

i 5 7.20 8.30 16.10 20.35
8.25 :12.40 15.55 i Alsólendva é :7.15 16.05 í 20.30
9.30 :13.45 17.00 Letenye •6.11 15.01 • 19.26

10.20 :14.35 17.50 é Nagykanizsa Központi sz. i ;5.20 14.10 ; 18.35
10.30 :14.45 18.00 é Nagykanizsa pu. i :5.10 14.00 :18.25

X Muraszombat—Szarvasiak \
• 10.25 18.10 i Muraszombat Korona sz. é 6.35 ; 13.25
: 11.22 19.12 Vashidegkut 5.44 :12.29
: 11.50 19.40 é Szarvasiak i 5.15 :12.00

v Muraszombat—Felsőlendva—-Szentgotthárd \
• 7.40 16.00 í Muraszombat Korona sz. é 6.30 • 14.30
: 8.45 17.00 i Felsőlendva i 5.30 :13.30
•9.50 é Szenlgotthárd Korona sz. i • 12.20

Perlak —Belica—Csáktornya —Stridovár
• 8.10 : 14.50 i Perlak é ;8C05 :14.05
: 9.32 : 16.12 i Belica i 17.04 :12.51
: 9.50 : 16.30 é Csáktornya Zrínyi tér i :6.45 • 12.35

• 16.40 i Csáktornya Zrínyi tér é 5 6.40
17.50 é Stridovár í 5 5.30

MEGJEGYZÉS: X csak hétköznap közlekedik
d “Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznap 1
c < sáktornya—Períak között csak hétköznapi hétfőn—szerdán és

pénfeken. — ( sáktornya-Stridovár között minden hétköznap közlekedik

bért fog aratni, ha továbbra is ilyen 
gyengén játszik. Külön érdekessége 
volt a nagyrákosi csapatnak, hogy a 
csapat zöme „romák -ból állott. Ha 
azonban a vonót is olyan gyatrán 
kezelik mint a bőrlabdát, akkor nem 
irigylésre méltó a nagyrákosi „zenei' 
kultúra sem.

A Mura Leventéből Deskovis 11.. 
Klainscsek. Toplak. Górcsőn és Vad
nál volt jó. A gólokat Zsizsek (5). Win- 
k!er (5). Górcsőn (4). Vadnál (2) és 
Bükvics rúgták. (v.)

Csíráztatni kell 
a kukoricavetömagot
A földmivelésügyi minisztérium nyo

matékosan felhívja a gazdák figyelmét. ■ 
hogy a vetési célra félretett kukoricá
jukat feltétlenül csíráztassák meg még 
abban az esetben is, ha ezt az ősz 
folyamán már megtették. Erre szükség : 
van. hogy esetleg az alkalmatlan ku
koricát más. vetőmagnak alkalmas i 
kukoricával lehessen kicserélni.

A Futura olajmag osztálya Uj- 
verbászon képviseletet állított fel 
a Délvidéken. Az olajos magvak 
termelésének a délvidéki területeken 
egyre növekvő kiterjedése szükségessé 
tette, hogy a termelés szervezésének, 
a vetőmagvak elosztásának, a terme
lőknek járó olajpogácsáknak vissza
juttatásának valamint majd a termés i 
átvételének, tárolásának és szállításá
nak minél célszerűbb közvetlen irá
nyítása. A termés begyűjtésének meg
szervezésében közreműködjön, az e 
célból szükséges intézkedéseket az 
olajmag osztály megbízottjaként köz
vetlenül megtegye és a felmerülő 
panaszokat és nehézségeket a hely
színén orvosolja. A képviselet állandó 
személyes érintkezést fog fenntartani 
a kirendeltségekkel és bizományosok
kal. figyelemmel fogja kisérni az összes 
Futura szerveknek a termelési szer
ződések megkötésével kapcsolatos mű
ködését. az olajpogácsa szétosztását, 
a termés begyűjtését, tárolását és a 
napraforgómagtermés kivitelének le
bonyolítását. A termelőkkel szemben 
a szervezést és lebonyolítást továbbra 
is a Futura képviseletei, főbizomá
nyosai és bizományosai, valamint az 
ujverbászi olajgyárak megbízottai vég
zik, mégis amenyiben bárhol zavar 
mutatkozna, úgy a termelők kérdéseik
kel. vagy esetleges panaszaikkal köz
vetlenül a Futura olajmag osztálya 
bácskai kirendeltségéhez fordulhatnak.

GAZDATANÁCSADÓ
GYÜMÖLCSTERMESZTŐI-

Az Aisódunántúli Gazdakama. - te[. 
hívja a gyümölcstermelők figyel-- t 
következőkre:

A háborús viszonyok miatt a ;yü- 
mölcsfák permetezésére szüksége - ,-2„ 
gálic és egyéb permetező anyagok 'Meg
lehetősen korlátolt mennyiségbe- öll- 
nak rendelkezésünkre, ezért mind 
nagyobb jelentősége van azon ; éde- 
kezési és kezelési munkák lelkiisme
retes elvégzésének gyümölcsfáinkon 
amiket egy-két szerszám segítségéve1 
kézzel, anyagfelhasználás nélkül j?-._ 
a rendelkezésünkre álló kevés anyag
gal el tudunk végezni fáink egészsé
ges fejlődésének, a lomb és termés 
megóvásának érdekében

A rézgálic-permetezés a gombabe
tegségek leghatásosabb ellenszer . s 
ezért a szőlősgazdák mellett gyümölcs
termesztőink is mind rendszereseb
ben használják.

A ritkán álló, naufényber. bőven 
részesülő, szellős koronáju gyümölcs
fa tehát rézgálicpermetezés nélkül is 
mindig egészségesebb, szebb, zama
tosabb gyümölcsöt terem, mint a sűrű 
koronáju fa.

A ritkítást a fák letisztogatása kö
vesse. A törzs és vastagabb ágaknak 
lekaparása és leketelése alkc. mává’ 
egyrészt igen sok fán telelő ro' arkár- 
tevőt vagy tojását pusztítjuk e. más
részt megfosztjuk a rovarokat termé
szetes rejtekhelyeiktől az elhal :éreg 
zuzmók, mohák letisztogatásával. Az 
ágak végén csüngő hernyófészkek 
gondos leszedésével és elége'é -éve 
sok. már kikelt apró lombrágó hernyó
tól szabadítjuk meg fáinkat. Gyümölcs
fáink kezelésében a ritkítás és ■ szto- 
gatás már magában is igen eredmé
nyes. Ezek nélkül viszont a leggon
dosabban végzett permetezésnek sincs 
meg a kívánt hatása. Mindezekhez 
pedig anyag sem kell, csak egy-két 
szerszám és figyelmes munka. Egye
dül a kaliforniai pajzstetű az. a: i el
len a leggondosabb kefélés sem elég 
hatásos valamilyen rovarölő (ka.boli- 
neumos vagy olajos) permetezés nél
kül. Megfigyelhető viszont, bety a 
szellős napos koionáju fákon az sem 
szaporodik el annyira, mint az ; ivé- 
kos sűrűségben.

A fák elpodvásodásának. cc aso- 
dásának leggyakrabban a be-zt . ad! 
ágcsonkok az okai. Csonkot ne hagy
junk tehát az ágak levágásakor sőt 
vágjuk le a régieket is tövig, hc-ry a 
sebeket fáink minél hamarabb : orr- 
ják. Tisztogassunk ki minden más 
sebhelyet is a fán. amit fagy fc’t ha- 
sadás. zúzódás stb. okozott, a k.. iszó 
felületet kenjük be fasebkátr.,- nyal 
vagy olajosfestékkel. fiatal fák . le
hetőleg oltóviasszal.

Be kell jelenteni a lucerna- és 
lóheremagkészleteket. A földi' ’és- 
ügyi miniszter rendeletetadott ki. amely 
kötelezővé teszi a lucerna- és Knere- 
magkészletek bejelentését. Ha -cy 
személy birtokában 100 kilogramm .-4 
nagyobb mennyiségű lucernamag - - 
lóheremag van. az egész menry 
be kell jelenteni és a jelentésbe : 
kell foglalni nemcsak az 1941—42 gaz
dasági évben termelt, hanem az eh z< 
évekből származó készleteket h 
kilogrammon aluli mennyiség be - ej
tése nem kötelező. A bejelentést, íslán 
ajánlva a Növénytermelési Hívet. Ccz 
(Budapest. IV.. Horthy István-k .!_ 
kell beküldeni.

Nyilvános árverésen 
szabad kézből ELADÓ HÁZ és t-. T-crzá 
tartozó gazdaság április 26-án BAGC V? ÁN 

102 szám alatt.
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Deszét zapouvedi 
iá národno obrambo

■as edir.i vezér i ravnitel je vi- 
...ybányai Horthy Miklós, ki je 

4-.a leta prvi na szvejti zacsno 
' . da bojro prouti kommuniz-

nas ország gorizbüdo, razrű- 
rszág zr.ouvics na pete poszta- 
z moudrim ravnanyom naso 
avo domovino szkoron trikrát 
ao. \ nyem sze vüpaj. ár je 
- vérén národni ocsa. 2. Postüj 

stere je zebrála moudroszt 
vogrszkoga csloveka. 3. Ne 
ele grozni glászov. szkrivno 

, anye i rüsejnye mocsne vere.
. \ rtaj i gorizglászi hujszkácse, 

sztrasni glászov. 5. Ne trpi
. ászi one. ki delajo drágocso i 

■ a küpaj szkrívajo, ár szó oni 
národa. 6. Pobátrivaj malo- 

ogvüsaj vcagajoucse. 7. Zsívi 
'livo po odmerjeni kolicsínaj, 

-;ako zaprávlanye szlabí moucs 
.. náski nonvédov. 8. Vu vszá- 
..!i podpéraj familije oni, ki szó 
• ti i pomágaj bojnszkim szirou- 
dovicam i invalidom. 9. Odpri 

-i i vüja. szamo lampe drzsi 
a. 10. Krepko sze vüpaj v mou- 
: honvédov i v koncsnom gvi-

Kállay miniszterelnök 
v Itáliji

-Nas miniszterelnök sze je na po- 
zványe taljanszkoga kormánya tri dni 
müaio v Rimi, gde je meo velko ta- 
nacsüvanye z Mussolinijom i zvü- 
nejsnyim államszkim tájnikom. Na 
kolodvori je g. miniszterelnöka szpri- 
jao szám Mussolini.

Od kédna dokédna

Anglia má zse malo hajouvov. 
..Anglia néma na razpolágo zadoszta 
hajouvov i záto nemre na szabacsák 
poszlati szoldákov" — je izjávo v 
szpoudnyem doumi angleski bojni mi
niszter. gda szó ga pítali. cse nyerni 
je znáno. da szó angleski szoldáki 
na Dalésnyem vzhoudi i v Szeverni 
Afriki zse 3 lejta nej bili na szaba- 

i csági.
Anglezsi i amerikanci szó bom- 

bardejrali Paris. V nedelo po pou- 
dnévi szó anglezsi i amerikanci zvr- 
sili divji napád na lejpi Páris i na 
civilno lüsztvo zmetali bőmbe. Pri 
tóm zverinszkom napádi bivsi priáte- 
lov. je zgübilo zsivlejnye nad 250 lü
di, ranyeni je pa bilou nad 100 őszéb. 

| Med mrtvimi i ranyenimi je tüdi do- 
' szta nedúzsne decé i zsenszk. Pondel 
i szke páriske novine zburkano pisejo 
i od tóga anglesko-amerikanszkoga 
’ zrácsnoga napáda. „Oeuvre" zváne 
novine právijo, da cdnoga lejpoga 
dnéva príde csasz obracsunávanya.

ö ,‘gárszki krao je obiszkao Hit
ler;. na glávnom bojnszkom kvar
té.r °reminoucso szrejdo je bolgár- 

■; . ..o bio pri Hitleri. Pri pogucsá-
med Borisz kralom i Hitlerom, 

jriátelszko potekli na podlági 
a ega bolgárszko-nemskoga paj- 

? . • je bio navzoucsi tüdi nemski 
z. ..t -nyi miniszter Ribbentrop.

Bulgária scsé v krátkom véksi tao 
vzét borbi prouti bolsevizmusi kre 
-zt- moucsi náredi. pisejo bolgár- 
szk novine ..Dnesz".

Sunner Welles, amerikanszki ál-
• - /. szekretár je na szpráviscsi 

-zke kamare pravo, da nede 
-e prisziliti mocsi náredi na 

kolera.
K !ko europlánov szó zgübili 

s/ \ íeti ? Bolseviki szó doszejgamao 
\ szevküper 37.283 europlánov. 

numeri je vracsúnano tüdi oni 
europlánov. stere szó zgübili v 
-oucsem mejszeci. Med vnicse- 
uroplánami ji je bilou 11/7 na 

zer< razbiti.
1 aljáni szó márciusa mejszeca 

■>z; -upili 132 jezero tón nepriátel- 
-z:-. .ajouvov. Nemske podmornice 
sz v tóm mejszeci doszégnole 
rer c i szpotoupile nad miliőn ne- 

szki hajouvov. Kak sze vidi z 
szí - . angleski i amerikanszki glászov, 

’scse vszigdár delajo podmor- 
nic* nájvecs nevoul i bríg.

'• Hónán drzséli na Kitájszkom 
preti _ milionszkomi lüdsztvi sztrá
da akota. Kak szó zse do szejga- 

vcejnili, ji je od gládi mrlou 2 
fniliona.

Szövődé r. t.
í CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

Központi iroda .BUDAPEST

Krátki glásxi
Dr. Horváth Kálmán alispán 

nasega vármegyőva szó sze zádnyi 
pondejlek müdíli v Muraszombati i 
pri toj príliki zvizsgálivali vsze kan- 
calaje íőszolgabirósága. V tork i szrej
do szó pa z voditelami szouszidne 
nemske oblászti prehodili brejg More 
zavolo rédnoga regulejranya.

— Barkócz. V Barkóczi sze je 
koncsao stirikedenszki kurzus za ple- 
tenyé z kukorcsnoga bilja. Kurzus je 
vodila edna profeszorca z Magyaró
vára. ki je navesila sztáré i mláde 
pleszti cekre, szőnyege, kapucse i na 
vszeíelé drüge hasznovite recsí. Na 
kurzus ji je hodilo okouli 70. ki do 
v prisesztnoszti zse szarni pleli vsze 
té recsí. Kurzus je organizejrao nas 
vrejíi solszki ravnitc! Horváth János.

— Föszolgabirouv z Muraszom- 
bata je dovolo Kovács Kálmáni z 
Salamona. ka tam lejko zsago po- 
sztávi gori i 1 itán Jánosi z Muraszom- 
bata. ka v Alsómaráci lejko má ci-

MÖBYÍlRDBSZilB TÖRTÉNETE
--.LLA ANTAL nagysikerű műve 

második kiadásban jelent meg.
p Antal a tudós alaposságával, a 
’/ '' 1 "Író világos szemléletével és a 
’’ Publicista íráskészségével a má- 

‘lágháboru kitöréséig tárgyalja 
-k történetéi. — Müve a mai. tör

et íormáló időben, különös ér
deklődésre számíthat.

m^Jalmas. térképekkel
K1EGF.SZITETT MU ára 9 Pengő.

S<N<Jeg és WOLFNER 
”od*lmi intézet kiaoAs* 

Budapest. Vi., Andrássy ut 16
KAPHATÓ A DÉLVIDÉK

'-LEN KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN.

glénice.
— Dejte je mrlou od smarnice. 

Zsalosztno szmrt je mogla gorivzéti 
trilejtna deklicska Pusztai Margit z 
Magyarszombatía. Deklicska sze je 
napila poudrgi deci smarnice od ste
re je dobila mocsne krese. Odpelali 
szó jo v körmendinszki spitao. gde 
szó nyoj pa vecs nej mogli pomagati. 
Dejte sze je zagiltalo od metilalkohola, 
ki sze nahája vu velkoj meri v smar- 
nici. Prouti szlarisom de zdignyena 
,OZ1 Nás ország má zdaj 14.5 mil
lión sztancsarov. Doktoroy-yracsite- 
lov mámo okouli 14.0IX) i tak bnbli- 
zsno na vszaksi 1000 lüdi pnde po 
eden vrács. V zvézi sz tém zamer 
kamo. ka je 1922-ga leta z.nasao ra

csun mrtvi 24.4 promilov (ezrelék). 1 
1939 leta pa je mrtelnoszt szpádnola 
na 13.0 promilov.

— Nouvi postni stemplini. Mini- 
sztersztvo za trstvo je márciusa 15-ga 
vödálo nouve stempline z doplacsi- 
lom. steri suma de sla za bojnszke I 
sziroute i dovice. Z 1 fillerszkim do- 
placsilom sze odávajo 3 fillerszki, z 
2 iillera doplacsilom 8. 12 i 20 filler
szki. z 4 filléré doplacsilom 40 filler
szki, z 6 fillerov doplacsilom 50 fil
lerszki i z 8 fillerov doplacsilom 70 
fillerszki postni stemplini.

— Preminoucse leto szó 649 zvün- 
rédno talentejrani vesznícsko-kmécski 
decskov vzéli v gimnázije na állam- 
szke sztroske. Tá akcia sze je jáko 
dobro vöszkázala. ár ji je v prvom 
pou leti bilou 507 prav dobri 103 pa 
dobri. Tak lelősz pá vzemejo na ál- 
lamszke sztroske 600 kmécski decs
kov. ki szó zvünrédno dobre gláve. 
Na tou gledoucs do eden keden pred 
vüzmom vizsge za té decske. Z vas- 
vármegyöva ji je bilou prigláseni 63, 
z Zalavármegyőva pa 93.

Moucs vüpanyaZvünrédno dúge szó sze nam vidle one zimszke noc.-;, v st ■ je bolsevizmus po- klasziti scseo krscsanszko vojszko Europe. Doszta ji je zse vcagaio i je miszlilo, ka nede nej konca nej krája toj teskoj meg- lej i negvüsnoszti. Vnougi szó pa zsé zgübili vszakse nájinénse vüpanyeiszo misz- lili, ka je naveke zgüblena szvéta szlo- boscsina i je szamo pitanye dnévov i kéd- nov, ka cejlo Etiropo i z nyouv vréd tüdi Vogrszki ország notrivzemejo robszke divizie kommunistov. Niscse je nej tajio, ka szó v preminoucsi meszecaj teske vö- re, zsmetni csaszi bili, liki zdaj v zacsét- ki szprotolejtja zse lejko právimo, ka szó vszigdár prav meli oni i ka vszigdár prav májo, ki v nájteskejsi csaszaj ne zgübijo gláve, nego verő i moucs zajimlejo zpa- metnoga i csednejsega voditelsztva i tak- l tiké bojne, kakso jo pelajo seregi náredi. ;Zdaj zse mirovno lejko potrdimo, ka I dobro pelanye nemskoga vezérkara, i ba- trivno vödrzsánye nemskoga gránátosa z vogrszkim honvédőm pa z finnszkim ju- nákom sztere híidoubno nakanenye bol- sevikov. Krvavejla je nasa vojszka, nazáj je sla i püsztila preci falat notrivzéte zeni- lé ali obarvala szi je nájvékso moucs: otporno szilo za drapnoti. Po notrivzétji Charkova szó bolseviki i angolszászi trou- bili po szvejti, ka szó bojno zse gvinali. Ali gda szó pa za pár kédnov pá Charkov mogli goridati i szó nyim cejle 3 ármie vnicsili, te szó v pamet vzéli ka szó sze na- szkalili i ka szó sze rano radüvali. Nas velki zavéznik je nej obvüpao i je vszak- so zgübo moucsi duplejrao i tak brezi példe sztoji v histouriji tou nyegovo krep-
HOFHERR SCHRANTZ

Drüga oblejtnica oszlo- 
boditve nase krajine Áprilisa 18-ga, v nedelo de szvetil nasa krajina drügo oblejtnico, ka sze je nazáj prikapcsila k Vogrszkomi ország . V té namén bode v Muraszombati veik? ouszvetnoszt, na stero pride vecs visis- gousztov, med nyimi dr. Grősz József megyéspüspek, vitéz dr. Szűcs István : ispán, Mikola Sándor c. főigazgató i kotró ga zgornye orszacske liizse, ki dov vendszkom jeziki drzsali gues. Ouszvetnoszt sze zacsne ob 9 z Bozsov szlűzsbov, ste- ra de na prousztom pred grádom, na tou pa szpominanye na oblejtnico na Szabadság-téri.

Osztály sorsjegyet 
rendeljen az ismert szerencsés 

8uchtár bánhház-nál 
Budapest, Llllöi-út 6. (a Kálvin-térnél) 
Nagy szám választeh l Nagy nyerési esély I 

Előzékeny ügykezelés! 
Azonnali nyereménykifizetés.
Rendelés levelezőlapon.ko csinejnye i mocsna vola. Sz taksov mocsjouv je mobilizejrao vszákso náj- ménse delo v országi i v táksem nájvék- sem rédi tecsé vszaksa oupravica, ka je zse tou szamou v szebi szmrten vdárec Sztálini. Doszta vékse pitanye je pa tou, ali de Sztálin mogao preboleti v zimszko; ofenzívi pretrplene velke zgíibe v lüdsztvi i v bojnszkoj skéri. Na tou pitanye nam dá odgouvor letosnye szprotolejtje i leto, steroga gvinajoucsi tráki zse bleszkecsej tam na bojnszkom pouli.Persze, escse sze ne vej, gda sze zrtisi tá od angolszászov podprejta bolseviska figura i gda poderé zdrüzsena europszka krscsanszka vojszka v Moszkvi posztávleni Judásov szteber, ki szó ga posztavili brez- bozsniki na szpoumenek Krisztusovoga odávca. Edno je pa szvéto. Tou, da mo- remo mi vougri krepko i zsívo verosztü- vati do tiszte minute, pokecs sze ne oa- szejka vszej szedem gláv bolseviskog., sárkánya, ár tecsasz nemo meli mirovses • ne i komoutnoga zsitka. Záto vödrzsmo brezi mrmranya, áldiijmo, odpovejmo sze z nepotrejbni rejcsi i vszi delajmo za nase koncsno gvinanye.

Ha Budapesten jól és 
otthonisan akarja érezni 
magát, keresse fel

ANOREICS KAROLY 1
vendéglőjét ;

BUDAPEST Vili.. Kerepesi ut 5.
Keleti p. u. érkezési oldallal szemben. ]

A.„VENDEK TALÁLKO
ZÓ HELYE". Jó magyar 
konyha, finom fajborok.

mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék 
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatók.

Stiván Ernő, műszaki nagykeresdedés
Telefon 39.

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszerelés. 
GOLYÓSCSAPÁGVAK minden méretben raktáron.
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Szpoznávanye vogrszke preminoucsnoszti r

Na konci 8. sztotine leta sze je eden 
nouvi konyeniski národ pokazao po 
krajinaj Dune i Tisze: vougri. Dalecs 
szó prisli, zíbelka nyim je nindri na 
granici Európe i Ázsie bíla, tam okouli 
Ural bregouvja, steri escse zdaj má 
vogrszko imé. Nájsztarejsi nyúvi ocsác- 
je szó sze z velke ural-altájszke ía- 
milije, finnugor vejke vöodloucsili. Mi- 
roven, ribicsko-gyágerszki národ szó 
bili i szó na bojno nej doszta rnisz- 
lili. Escse v sztároj domovini szó v 
teszno zvézo prisli z ednim bojevitim 
húnszkim plemenom. z sterim szó 
sze pomali vjedíniii.

Po vjedínanyi je nouvi národ grá- 
tao. vogrszki. Té prvlé tak krotek ri
bicsko-gyágerszki národ je po vjedi- 
.-.anyi szloboscsinolüben. zsívi pasz- 
térszki národ pousztao, ki sze je ni- 
komi nej scseo podvrcsti i szi je ne- 
odvisznoszt z bojom zagvüsao. Nej 
sze je csüto dobro med sztárimi i 
tesznimi határami. V ednom lejpom 
dnévi szi je deco i zsenszke na koula 
szpakivao, na konye zoszkákao. vel
ko gulo i csrejdo pred szebom gna- 
jaoucs batrivno sztoupao prouti vel- 
kim ruszoszkim püscsávam, gde sze 
nyerni je szloboscsina obetala.

Vandranye

. női ruszuszkoj püscsávi sz< prejk vecs 
sztotin lejt samreli szkouz bojeviti ná
rodi prouti záhodi. Mogoucsni orszá
gi szó grátali i vesznoli. eden národ 
je goriprisao záto. ka sze drűgi naj 
poluni. té pá naj sz. pred drügimi 
národami pokázse, ka szí z bojom 
szvoje dícsno imé nazájszprávi.

V' tou nemirovno zburkano ludszko 
mourje szó prisli tüdi vougri, ki szó 
szvojo sztáro domovino tamniháli. I 
kak ti grebenaszti valouvje pográbijc 
one, ki v penaj piavati i zsiveti scsé- 
jo. tak szó pograbili tej lüdszki va
louvje z szebom tüdi vougre. Bio je 
csasz. gda sze je zsé lak miszlilo. ka 
prejdejov tej penavi vrtélaj. ali orouzs- 
je i blájzsena szrecsa je vszigdár kre 
nyij bila.

V 8.-oj sztotini je zse szevero-vzhoud- 
no od Krima na velki iravnati püs- 
csávaj nájdemo, t. j. na jüzsnom táli 
denésnye Ukrajine, ali kak szó oni 
imenüvali té kráj: Lebédia.

Lebédia je zse v Europi bila i tak 
lejko povejmo, ka v Lebédiji znaszel- 
jeni vogri zse sz tem notrisztoupijo 
v histourijo europszki národov. Od 
tóga csasza naprej je zse bole na- 
tenci poznamo. Po dúgorr. vandranyi 
i vnougi bojaj sze nyim je nyúv ná- 
rodni znacsáj podpunoma vöosznou-

I

Szirouve fcowsse
od diviácsine (od domácse mácske, pizsmovke, ’otá. vevr.-. 
tázbeca, domácsega i divjoga závca, liszice, vidr -td.l kak ... , 
y szaksodlako kupim po nájvisiso.i cejni.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

t

Na mejási Europe i Ázsie je v tisz-, 
tóm csaszi med tam zsivoucsimi ná
rodami právi vihér divjao. Na velkoj ' 
ceszti cslovecsansztva, na velkoj jüzs- 1
'•n
Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen:

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

tinóm badacsonyi és egyéb balaton- 
inelléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán Jártas
bornagykereskedönél — Kissxombat.

vo i histourie piszci je zse kak szlo- 
boscsinolübne vitéze opiszüjejo, ki szó 
národ na petáj.

Z Lebédije szó sze pa naszkori gí- 
bati mogli. Od vzhouda szó na nyé 
drapnoli doszta bole mocsnejsi. divji 
besenyi, ki szó je dalé rívali prouti 
záhodi, na presztor denésnye Besza- 
rábie i Moldve. Gda szó bili biti od 
tej divji besenyov, szó gori prisli. da 
je bio tömi porázi nájvéksi zrok ne- 
razmeto vküpdrzsánye med pleme- 
nami, ki szó sze med szebom nyex- 
kali. Záto szó vküper prisli voditeli 
vszej őszem plemenov i szkoncsali. 
da szi posztávijo szküpnoga vezéra. 
Ár je pa nájmocsnejse plemen bilou 
Megyeri (Magyar), szó nyüvoga vo- 
ditela Arpada posztaxili za vezéra. 
od steroga je grcski caszar pravo. da 
je bisztre pámeti. moudei i vitézki i 
tak za vladársztvo nájbole pripraven.

(Dalé).

Posirofani szó bili
Főbirouv muraszombati járása je 

postrotao szledécse: Fiiszár Józsefovo, 
Kovacsics Sztankovo i Titán Istváno- 
vo z Muraszombata na 30—30 pen
gőjov. ár szó od ciganyice kárto za 
meló i cuker küpile. ciganyico pa na 
-10 pengőjov. Vucsina Ferenca z Mu
raszombata na 50 pengőjov. Korén 
Istvánovo, Ambrus Istvána i Goszpod 
Lajosa z Zsidahegya na 30—30 pen- 
go.ov. Krányec Antala z Barkóca na 
40 pengőjov. Györek Jánosa z Ujtöl- 
gyesa na 30. Horváth Istvána na 40. 
Gregorics Ferenca na 40, Kozic Jó
zsefa na 50 pengőjov. ár szó brezi 
engedélya klali szvinyé. Meszou i 
mászt szó nyim tüdi vkrajvzéli. Nada
le szó postroiani : Siftár Ferenc z Nyi- 
reslehoméra na 150 pengőjov, ár sze 
je nej drzsao policajszke vöre i je 
nej zakmicso, Hirschl Lajosa 
raszombata na 50 pengőjov, 
blágo oudao brezi tóga, ka bi 
küpoválno knigo notriszpiszao. 
Ágostona z Magasfoka na 30 pengő
jov. ár je brez engedélya szvinyé i

teoce küpüvao. Koszednar A--. z 
Görhegya na 20 pengőjov. ár ■ e. 
zi iparengedélya sivala. Siftár !>•■ ár: , 
z Battyánda na 2'-J pengőjov.
lakás nej zakmicso Ernisa Vi: 
Mezővára na 30 pengőjov. ár je ?g\ 
verengedélya nej meo Kohn So..- jL 
z Muraszombata na 20 pengő; • 
je tühinca meo v szlüzsbi. Tiénsek 
Lujzo na 10 pengőjov ár je kak tí:- 
hinka nej bila priglásena. Balar f\ál- 
mána z Nagytótlaka na 20 per.s jox

-------- szü- 
pouli.

ár je v csaszi zakmicsenyá escs ■ 
jázen i brdinye köro na

— Zsájfa za pranyé 
dapesti i okroglíni tálala na pe:

de sze •, 3l-
_ ___ __  jrsounc

20 dek nameszto dozdajsnyí 1 dek

z Mu- 
ár je 
v na- 
Koller

Kereten tintviteSönöt
tökélete* * magyar nyer. .ródát-.- á-
beli ajánlatokat Síivén Eme cg cime.

raszombat.

ÉRTESÍTEM
az érdekelt gazdákat, hogy méntele; . 
továbbra is lehet fedeztetni IV’.ÁNFA ■.

PODLESZEKNÉL.

Sürgöny :
BENKÓ.
Mura*, ombat

BENKÓ JÓZSEF
H U S Á R U ÉS KONZERVGYÁR

rostalakarékpé 
(ári csekszámla 
74009.

Cio zsivlejnya
Szpiszao: KÜCSÁN BÉLA 

1.3 
(Nadalüvanye)

Kühár je vido. da sze nyerni je escse 
eden kejp nej tak poszrecso. kak té.

Vali je nej mogla zadrzsati szkuz. 
ki szó prisle od veszeljá, záto sze je 
rájsi poszlouvila i zse tüdi odbejzsa
la po szerpentinaszti pouti.

Kühár je zsalosztno glédao za 
nyouv. fa lejpa deklícska nyerni je 
vszigdár prineszla nouvo i nouvo 
preszenécsenye. Vido je. kak sze je 
v douli vlégla v trávo i nyoj cejlo 
tejlo letelő — joukala je. Szrcé nye
rni je razburkano bilo. Rád bi bejzso 
k nyoj, ali nikaj ga je nazáj drzsalo.
* légao sze je rájsi v trávo i szényao 
od lejpe prísesztnoszti. Fánika nyerni 
nej sla iz pámeti, pred nyim je sztá
la lejpa vidka posztáva i lejpi obráz. 
Escse nigdár je nej za nikim tak 
zsFlo. kak zdaj. Rád bi nagno glavou 
v hánikino krílo, tam sze odpocsíno 
i tam zaszényao od nouvoga zsivlej- 
nya, od nouve lübézni . . .

Odloucso sze je. da vzéme Fániko 
za zseno. Ali prvlé more szám sze- 
bé szprobati, cse jo rejszan lűbi, cse 
je rejszan za vszigdár pozábo na 
grofojco. Nej je bio gvüsen v szebi. 
Nájbougse bi bilou, da odpotüje za

nikelko kédnov. \ tóm csaszi sze 
ogvüsa v szvoji lübézni. Bio je ogvü- 
sani, da ne nájde vecs táksoga pára, 
kak je Fáni. Pítanye je. cse ga tüdi 
ona lűbi? Tou nyerni je delalo náj- 
vecs szkrbí.

Kejp je zse szkoron gotov. Pár dni 
má escse dela na nyem i te ga vcsa
szi posle v Budapest na razsztávo. 
Doszta je csakao od nyega. vej sze 
nyerni escse eden nej tak poszrecso, 
kak té. pa tüdi escse ednoga nej dé- 
lao z táksim veszéljom. kak tóga!

Dőli je pogledno. cse Vali escse 
tam lezsí. Nej vecs! Sla je zse prouti 
szvoji vili. Kühár je glédao za nyouv, 
pokecs je nej sztoupila v dvoriscse. 
Brgouvje szó med tém zakrili zádnye 
szuncsne zsárke i na krajino je ká- 
pala mirna noucs.

— Tüdi vroucsi dén bi bio mrzeo 
brezi Fánike! — szi je zgucsao v 
szebi Kühár. *

Drűgi dén szta sze rávno tam naj- 
sla. Niti eden je nej scséo naprej 
prineszti vcserásnyega dnéva.

Gda je Vali pribejzsala pred umet- 
nika, je pordécsela pitala. cse nyoj 
je escse szploj potrejbno priti. ár je 
kejp zse itak szkoron gotov. Tou szám 
vcseraj pozábila pítati goszpouda 
umetnika.

— Za kejp szi mi vecs nej po- 
trejbna, Fáni. Szamo tebi sze morém 
zahváliti. da sze mi je tak poszrecso !

— Tou goszpoud umetnik szamo 
tak právijo — je szramezslívo oago- 
vorila Vali.

— Za isztino právim. Fáni i tou 
tüdi ti mores obcsűtiti. Povej, Fáni, 
sz kim ti naj poplácsam té trűd ? Kak 
ti naj povrném tou dobrouto. stero 
szi mi telkokrát darüvala?

Kak razmite tou, goszpoud ?
— Fáni, rád bi ti dao nikaj za 

: szpomin ! Pravi, ka bi mejla nájrájsi ?
Vali ga je poglédnola. Obráz nyoj 

je malo rdécsi grátao i szramezslívi.
— Szamo eden kejp bi rada od 

goszpouda iz albuma — je právla na- 
. zádnye Vali.

— Dobijs. Fánika, steroga scsés, — 
je pravo veszélo Kühár. — Zberi szi 
száma, steri sze li nájbole vidi i nyoj 
ponűdo album.

Kary Vali sze je pokleknola v lej
po zeléno trávo i odprla album. Vö- 
tricsek sze je spilao z kondranimi 
vlaszámi, ki szó gladile Kühárov ob
ráz. Nervouzno je obrácsala papére. 
Kühár je escse blizse nagno glavou 
k nyénoj, tak da szó nyerni obráz 
kondravi vlaszjé escse bole bouzsali. 
Nájgeri je bio. steri kejp szi zeberé. 
Zdaj je Vali nej obrácsala dalé pa
pér. Dugó je glédala Kühárov kejp. 
steroga je szám delao pred glandaíov.

Té kejp bi rada mejla za szpo
min — je nervouzno právla Fáni. Ka 
pa cse sze vecs nemo vidli.

— Málo zselo szi mejla, Fáni. Naj 

bou tvo.i za vszigdár — je pravo 
Kühár i vzéo szliko iz albuma ne 
nyoj dao v rouke.

.Vali jo je veszélo x zéla i hitro po- 
szprávila.

Kühár je nej mogo vzéli poglédí 
iz Valijinoga obráza. Prijao jo je z< 
roku i nyoj pravo. da x’ krátkom mo
re potüvati v Budapest. Pox’rné sze 
szamo za pár kédnov .. . Nej je znao 
dalé guesati. V tóm trenutki jo je k 
szebi sztiszno i vroucse küsno. Ob- 
csűto je, da ga je tüdi ona küsnola 
Prijélo ga je escse vékse veszélje Na 
vsze je pozábo. Zacsűto je. da jo ne- 
izmérno lűbi, cse je gli szamo szo- 
barca. Escse bole jo je k szebi szti
szno i vroucsim küslájom nej biloo 
nej konca nej krája. \ nyéni k. -iaja. 
je csűto. da szó iszkreni i ji dáva iz 
práve lübézni . . . Tej do nve.m? x 
cejlom zsivlejnyi xörni!. . . — ‘ii ;• 
miszlo Kühár.

Valika je zdaj k szebi prisla i 
iztrgala iz Kühároxoga objéma. i'!ej 
je znála. cse je tou dobro vcsimla 
Bíla je v zadrégi. Pálik je nej "éris’a 
drügoga izhoda, kak bejg.

Domá je vsze pox ejdala Évi.
— Vütro nyerni morém pcxedah 

sto szem. Dalé neszmim tajiti: — ‘Z’ 
je zgücsala Vali.

Tou noucs je tezsko zaszpála. Sza
mo készno v noucs nyoj je xeszélje 
prineszlo szlatek szén.

(Nadelüvalo de sze.)
Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner N'é»ikr


