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A Muravidék népe megismételte felszabadulásának 
második évfordulóján fogadalmát:

DOLGOZNI ÉS HA KELL HARCOLNI FOG
A MAGYAR HAZA SZEBB JÖVŐJÉÉRTI

Bennsöséges felszabadulási emlékünnepély Muraszombatban
< Beszámoló a 2. oldalon)

„Halál, hol a te fulánkod? Hol a te győzelmed?"
irta dr. Harangozó Ferenc, esperes-plébános

Soha a világnak nagyobb szüksége 
a húsvéti hitre nem volt, mint ma. — 
A ..mors imperator", a könyörtelen 
halál kegyetlenül gázolt bele az em
beri vetésbe és kaszája irgalmatlanul 
suhog bele éppen a virágjába. Nincs 
ma nemzet a világon, amely ne 
gyászolná, vagy ne féltené az ifjúsá
gát és alig van ember, aki ne réved- 
ne bele könnyes szemmel távoli fron
tok ismeretlen messzeségébe és ne 
keresne ott egy drága sirt . . . Maga 
az élet vergődik és reszket és rimán- 
kodik könyörületért: Legyen már vé
ge az éjszakának, szűnjék már meg 
a rémlátás, legyen már elég a pusztí
tásból ; ne a halál, hanem az élet 
diadalmaskodjék!

Es a segélykiáltásra hol a felelet? 
Sok oldalról kínálkozik a felelet. 

Az ember magasztos gondolatokban 
próbál megnyugodni: A közösségért 
hozott áldozat, az új rend, a boldo
gabb jövő, a nemzeti halhatatlanság 
gondolatában . . . Nagyszerű gondo
latok 1 Pillanatra fölemelnek, letörlik 
sok testvérünk arcáról a könnyeket, 
de végső feleletet, végső megnyugvást 
mégsem adhatnak. Mert hiszen csak 
véges, evilági szempontok ; csak em- 
beri kéz simogatását érzed bennük, 
amiről pedig tudod, hogy a halállal 
szemben ép oly tehetetlen, mint te.

ekünk más felelet, nekünk erősebb 
vigasztalás kell! Nekünk végső félé
ét ell! Nekünk a halál ellen is or

vosság kell 1
A személyes halálra a végső, a meg- 

a>ugtató felelet csak a személyes hal- 
utatlanság lehet. És ennek a végső 
' e etnek a megadója, a személyes 
^'•hatatlanság garantálója Jézus Krisz- 
us- az Isten-ember. Aki meghalt és

föltámadott; aki átment a halál titok
zatos kapuján, de csak azért, hogy 
az örök élet kapuit tárja iöl nekünk. 
Akinek a halála és föltámadása bizo
nyíték isteni küldetése mellett és bizo
nyíték a mi föltámadásunk mellett. — 
Hogy is mondja az Egyház zsolozs
mája?: ..A halál akkor halt meg, 
amikor a keresztfán meghalt az Élet". 
És halljuk Szí. Pált, hogy ír erről ő 
húsz évvel a Golgotha döbbenetes 
ténye után: ..Közlöm veletek testvé
rek az Örömhírt . . .. hogy Krisztus 
meghalt a mi bűneinkért az Írás sze
rint ; és hogy eltemettetett és harmad 
napon föltámadott az Írás szerint: és 
hogy látta Kétás és ezután a tizen
egy. Aztán látta több, mint ötszáz 
testvérünk, kik közül sokan élnek 
még ma is. egyesek már nyugosznak. 
Aztán látta Jakab és az összes apos
tolok. És legvégül láttam én is . . .' 
És ha Krisztus . . . halottaiból föltá
madott. hogy mondhatják akkor egye
sek. hogy a halottak nem támadnak 
föl? Mert ha a halottak föl nem tá
madnak : akkor Krisztus sem táma
dott föl. És ha Krisztus nem támadott 
föl, hiába való a mi igehirdetésünk és 
hiábavaló a ti hitetek is............... De
Krisztus föltámadott ■ (Kor. 1. 15.1—20.)

Ha az ember összefüggésben ol
vassa ezt a levelet, lehetetlen ki nem 
érezni a nagy, a megváltó bizonyos
ságot : Krisztus föltámadott, Krisztus 
él és élnek a mi halottaink is. Húsz 
évvel a halál után a szemtanú, aki 
látta, és tapinthatta a döbbenetes igaz
ságot! Szemtanuk előtt, akik szintén 
láttak 1

Ez a húsvét tartalma egyszerűen, 
de tartalma végtelen tárlatokat tár föl. 
Ez a végső felelet életre, halálra, ez 

az erős vigasztalás és a végső meg- 
nyúgvás. Ez. és csakis ez! De csak 
azok számára, akik szintén „látták" 
a döbbenetes tényt a hit szemével- 
És ezek a biztosak, a nyugodtak, az 
erősek, a győzedelmesek, a halállal 
szemben is. És ezek az egészen, a 
maradéktalanul boldogak. Ezek a szen
tek. Ezek a Szt. Pálok. a kis Ágne
sek, Ágoták, Ágostonok. Assisi Szt. 
Ferencek és a névtelen százezrek . . . 
Akiknél a „halál nyereség", mert 
örök életet jelent. Akikről a világ azt 
hitte, hogy botorul lemondtak az élet
ről, „pedig a lelkűk az Isten kezé
ben van". Akiket a világ félreértett 
gyakran és üldözött, azért mert nem 
érdemelte meg őket. És akik mégis, 
mégis a mi legdrágább édestestvéreink. 
Ök a csillagok a mi égboltunkon, ők 
a fáklyák az éjszakába vesző élet- 
úton. Az ö hitük és példájuk nélkül 
az égbolt és életút de sötét és a sír
gödör de mély! Ók az Isten szent 
stafétásai, akik a feltámadott Krisztus 
sírjától kétezer év távlatán át elhoz
ták közénk az örök tényt: a hitet.

Testvér I Ha a hited még gyönge, 
nem baj! Ha tétova a járásod és ré- 
veteg a tekinteted, nem baj I Csak 
vágyódj a nagy, a végső biaanyosság, 
a győzedelmes húsvéti hit után I Csak 
halld meg egyelőre a húsvéti hívó 
harangszót I Eleinte szédülsz, tagolva 
jársz; még lélek — gyönge, lábado
zó vagy . . . Nem baj! Csak a fény 
után törj, a nap felé igazodj és ne 
temetkezz vissza a földbe! — Kétsé
gek jönnek, kétségek múlnak. A nap 
sem süt örökké: néha eltakarja felhő 
és éjszaka. De azért a nap ragyog a 
felhőkön és az éjszakán túl, ha nem 
látod, akkor is. Csak legyen meg ben

nünk a jó akarat. Ebbe belekapasz
kodik az isteni kegyelem és csodát 
fakaszt.

És te testvér, akit elnyomott a ké
tely, gondold meg! Lehetséges-e más. 
Istenhez méltóbb és emberboldogi- 
tóbb megoldása a lét kínzó problé
máinak, mint az, amit Jézus Krisztus, 
az Isten-ember hozott 1? Lehet-e meg
nyugtatóbb felelet a testi halálra mint 
az, amit a húsvét hirdet a világnak ? 
Miért idegenkedsz, miért félsz tőle ? 
Azért mert csak anyagot látsz és a 
látszat bilincseit nem vagy képes szét
törni? Igaz! A húsvéti hithez az anya
gon áttörő értelem, merész szárnya
lás, végtelen perspektíva kell. Diadal
mas lélek kell! A lélek-sólvom szemé
ről le kell rántani a szemét borító 
hályogot, a lélek-sas rabláncait le kell 
venni és akkor szárnyra ereszteni!

Szt. Pál azt a levelét, amelyben a 
halálról és a íöitámadásról ír a Thes- 
saloniki hívekhez így zárja: „Vigasz
talódjunk meg testvérek kölcsönösen 
ezekben a szavakban". — Találjunk 
vigasztalást és megváltó biztonságot 
mi is a húsvéti hitben: Krisztus le
győzte a halált. És ezért töröljük le 
a könnyeket, űzzük el a rémárnya
kat ! Az Élet győzött a halál fölött, az 
Erény a bűn fölött, az Igazság a go
noszság fölött. Bármit hozzon is a 
közeljövő: népek és emberi sorsok 
felett az Ur igazságos szeme őrködik, 
a halál és enyészet fölött uralkodik 
a megdicsőült Krisztus. Az utolsó szó 
tehát nem lehet a rombolásé és a 
halálé, hanem az életé. Ha elül a 
vész, amit emberi gonoszság idézett 
föl, itt a földön újra az élet és alko
tás himnusza zeng; a távoli sírokon 
virág fakad, a síron és földi léten tu) 
pedig az örök élet Ígérete vár.
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A Muravidék ünnepe
Vasárra , -epelte a Muravidék dőlt a tábori mise, amit a megyés, 

felszabad-.: j-ár.ak második évfordu- püspök végzett papi segédlettel.
lóját. Az N-. >; T-iió alkalmából a Vend
vidéki Magyar Közművelődési Egye
sület a ha Ságokkal karöltve haza
fias ünr.?' ' mdezett .Muraszom
batban.

Az ün.-r . r.angulat már szomba
ton este . A. szántott a városra. Fák- 
lyásmene .ser. ’. jnultak ie! a leventék 
a tüzoltózenekar kíséretében. Végig
járták a r.ecsapatok a város főbb 
utcáit. majd az országzászló elé vo
nultak, ar. >. mietegy 500 főnyi tömeg 
várta má: két. itt aztán felsorakoz
tak és a H .- túsz hangjainál tiszte
legtek az irszágzászlónak.

Vasárnap .éggel ünnepi díszben 
ebredt a vá:;> Az utcák ragyogtak 
a tisztaság' minden házon ott len
gette a langyos szellő a háromszinü 
lobogót. \ rágerdő közepéből a Kor
mán' zó L épe tekintett ránk az 
ablakokból sürü csoportokban raj
zoltak az emberek az istentiszteletek 
színhelyére-.

A VárkaVéiv előtt
fogadták a vendégeket.

Elsőnek v. iz dr. Szűcs István főis
pán. dr. Esső Sándor országgyűlési 
képviselő, d. Tulok József vármegyei 
főjegyző és dr. Szüts Zoltán főispáni 
titkár érkeztek. Nem sokkal utánnuk 
érkezett vitéz balásfalvi Kiss László 
ny. aitáborr.í. u . titkos tanácsos és 
Molnár i\. ezredes, a hadtestpa
rancsnok :ep' seletében. 9 órakor 
érkezett ■; dr. Grősz József me- 
gyéspüs, . dr. Galambos Miklós 
püspöki 1 '■ ...séretében. Időközben
érkeztei. ! Vétty Jenő vármegyei 
tisztiíőooos dr. Nagy János főszol
gabíró. K:<- Zsigmond árvaszéki 
elnök és dr. Zsolnay Károly főügy ész.

A vendégeket a járás, a város és 
a rendező egy esület vezetői fogadták 
és üdvözi rövid, keresetlen mon
datokban.

9. óra után, néhány perccel kezdő-

a felszabadulás jelentősége
Az ünr.e; é'.y első szónoka Hartner 

Nándor országgyűlési képviselő, a 
Vendvidék: Magyar Közművelődési 
Egyesület elnöke volt. A következőket 
mondotta:

— Édes Hazánk életében csak 
mozzanat, nekünk a Vendvidék né
pének azonban egy egész életet be
töltő öröm, diadal és megnyugvás 
volt 1911 április 16-ka. amikor szét- 
foszlottak a gyászos trianoni határok 
és vitéz honvédeink itt is eljöttek az 
ezeréves határokig.

Számunkra, a két évtizedes sötét 
álomból való felébredést, az édes
anya keblére való visszatérést, nem
zeti életünk foly tatását. lelkünk béké
jét. szivünk határtalan örömét, remé
nyeink kivirágzását jelentette ez a 
dicsőséges felejthetetlen áprilisi nap.

— Ünneplő ruhában és ünneplő lé
lekkel ünnepeljük ma a felszabadulás 
második évfordulóját, hogy emlékénél 
lélekben megerősödjünk, hitünkben 
állhatatosabbá váljunk, nemzeti fel
adataink elvégzésére belőle kitartást 
merítsünk és. hogy újból lerójuk há
lánkat mindazok iránt, akik lehetővé 
tették, hogy az ezer év viharában 
megtépett zászló a vendvidék domb
jain és rónáján újból büszkén, dicső
ségesen loboghasson.

— Szálljon a hála első szava di
csőségesen országló Kormányzónk. 
Horthy Miklós magas színe elé. Ma
gyarország talpra állása a trianoni 
tragédia után, a leszakított országré
szek nagyrészének visszaszerzése, 
örökre az ö nevéhez fűződik. Nagy
ságát tetézi az a mérhetetlen nagy ál

A tábori mise
színhelye a Várkastély előtti parkíro
zott tér volt, az oltár a vár barokk 
kapuja alatt állott. A lobogó és vi- 
rágdiszba öltöztetett tér szép keretet 
adott a muraszombati katolikusság 
ünnepi eseményének. A misén a 
nagykanizsai katonazenekar játszott.

Áz evangélikusság saját templomé- 
bán tartotta meg ünnepélyes isten
tiszteletét. Ezen a szombathelyi kato
nazenekar szerepelt.

Az istentiszteletek után a vendé
geket a kaszinóban látta a rendező
ség tízórain vendégül, majd a kitűzött 
időpontban megkezdődött az ünne
pély. A Szabadság-térre ekkor már 
felvonultak a honvédség, a csendő
rök a vitézek és tűzharcosok, a tűz
oltók. az iskolák, a MÁV, a MÁV- 

i aut. a posta alakulatai, a testületek 
1 és többezerfőnyi tömeg várakozott a 
derűs ég alatt türelmesen. Láttunk ott 

a járás minden részéből 
embereket. Sokan 20—25 kilométer 
távolságból jöttek be a falvakból, hogy 
megmutassák. mennyire sajátjának 

' tekinti a nép a felszabadulási ün- 
I nepélpt. Útjukat a lelkesedés tette 
, röviddé, türelmes várakozásuk haza- 
' fiasságukról beszélt. Ott voltak minden- 
i honnét az emberek. Pedig egyiket 
sem csábította az ünnepély várható 
fénye, mert a mi népünk természete 

, nem olyan, hogy kívánná a hangos, 
lármás, mutatós ünneplést. Nem. a mi 
népünk nem ért a hangos éljenzések
hez. de lelkesedése nem szalmaláng.

; nem a díszes, ünnepi külsőségek, a 
zene, a zászlóerdö, a virágok, a katonai 
pompa hozzák magukkal, nem felszi- 

i nes. hanem mélyről, u lélekből fakad, 
' kitart és állhatatos.

A katonai fogadás után VörösMargit 
' polgári iskolai tanuló szavalta szépen 
a IIli sze ke gyet. A költemény végébe 

. belekapcsolódott a muraszombati tüz- 
I oltózenekar.

dozat. amelyet méltó sarja a Kor
mányzóhelyettes Ur helyezet! el hősi 
halálával a nemzet oltárára. Hálával, 
megilletődött lélekkel, mint Vezéré
hez és Oltalmazójához. egy ember
ként sorakozik, az ünnep áhítatában 
az egész Vendvidék népe

— Szálljon a hála a behorpadt han
tok felé is. amelyben ifjú honvédek és 
lelkes vend ifjak csontjai porladnak, 
akik életüket áldozták a nemzetért.

— Szálljon a hála mindazok felé, 
akik bízva a nemzet ősi erejében ál
doztak. helytálltak, reményt soha el 
nem vesztve küzdöttek és ebben a 
küzdelemben már kidőltek.

— Az ünnep méltósága, a lelkünk 
áhítata csak akkor lesz teljes, ha 
ezekben a szent pillanatokban arra 
is gondolunk, hogy a felszabadulás 
újabb kötelességet is ró ránk. A fel
szabadulás ünnepe boldogság és be
teljesülés ugyan, de figyelmeztetés is, 
hogy a szabadságot, amelyhez jutot
tunk meg kell becsülnünk, meg is 
kell tartanunk.

— Azért a mai örömünnepünkön 
újból őszinte érzéssel áthatva

megismételjük fogadalmunkat,
amit felszabadulásunkkor tettünk: 
hogy teljes erőnkkel é.s odaadásunk
kal dolgozni, küzdeni, áldozni, bar 
colni fogunk a szebb és jobb ma 
gyár jövőért. Nagymagyaroszág 
feltámadásáért.

— Végtelen büszkeséggel tölt el ben
nünket, hogy hazatérésünk második 
évfordulójának ünnepén újból körünk
ben üdvözölhetjük közéletünk nagy

ságait. Megjelenésük újból megerősíti 
azt. hogy eggyek vagyunk, hogy test
vérek vagyunk és hogy elszakitathat- 
lanok vagyunk egymástól.

— Mély tisztelettel köszöntőm Nagy 
méltóságú dr. Grősz József szombat
helyi megyéspüspök urat.

— Őszinte tisztelettel és szeretettel 
köszöntőm a felszabadításunkat hozó 
vitéz honvédeink akkori hadtestpa
rancsnokát. vidékünk és népünk lel- | 
kés barátját, vitéz balásfalvi Kiss 
László, titkos tanácsos, altábornagy 
urat.

— A Vendvidék minden tagjának 
meleg érzéstől áthatott szivéből jövő 
üdvözléssel köszöntőm vármegyénk 
első munkását, a mindenért fáradha
tatlanul dolgozó szeretet főispánunkat, 
vitéz dr. Szűcs István Öméltóságát.

— Köszöntőm hazafias lelkesedés
sel a szombathelyi kerületi parancs
nok ur képviseletében megjelent Mól- i 
nár Károly ezredes Öméltóságát és - 
összes megjelent tiszteket, altiszteket 
és derék honvédeinkaí.

— Szeretettel köszöntőm várme- ’ 
gyénk főjegyzőjét nagyságos dr. Tu- ! 
lók József, az országgyűlés megjeleni 1 
tagjait: Mikola Sándor, dr. Tornyos j 
György és dr. Esső Sándor urakat.

— Köszöntünk mindenkit szeretet
tel. testvéri együttérzéssel, kik eljöttek ; 
hozzánk a mi örömünnepünkre.

— Magyar es vend .Testvéreimi

„Isten nem hagyott el bennünket11
I lartner képviselő beszéde után dr. 

Grősz i megyéspüspök lépett az 
emelvényre ünnepi beszédét teljes 
egészében közöljük:

— Mikor a Jeruzsálem pusztulása 
föiött siránkozó Jeremiás próféta sze
me előtt elvonult népének másfélezer
éves, küzdelmekben és megpróbálta
tásokban olyan gazdag története, si- 
ralmi énekébe beleírta: „Az Ur irgal
ma. hogy nem vesztünk el“.

— Ezt érzem én is. mikor az ezer
éves magyar múltra gondolok és lel
ki szemeim előtt lepergetem ennek 
az ezeréves magyar múltnak változa
tos történetét.

— Azon a földön, amelyet mi ha
zánknak nevezünk, jártak előttünk 
mások is népek, amelyek hatalma
sabbak voltak, mint mi. Ok is fegy
verrel jöttek, mint mi: ők is meghó
dították ezt a földet, mint mi; ők is 
végigsarcolIák a szomszédos orszá
gokat mint mi egy évszázadon át. 
aztán eltűntek a világ színpadáról, 
mintha sohasem lettek volna itt. Csak 
a történelem lapjai és az itt-ott 
feltárt sírok tanúskodnak róla, hogy 
itt voltak. Mi itt maradtunk, mert az 
Isten, aki őseinket felhozá Kárpát 
szent bércére és akinek akaratából 
itt hazát nyert Bendeguznak vére : az 
Isten azt akarta, hogy itt maradjunk 
és betöltsük itt azt a hivatást, amelyet 
nekünk szánt.

— A nyugat már kezdett feleszmél
ni és kezdte fenni a kardját erre a 
keletről jött, rakoncátlan népre, amely 
minduntalan megzavarta nyugalmát. 
De aztán visszadugta a kardot hüve
lyébe. mert a magyar rónán és a Kár
pátok bércein uj szelek fújtak. Az Isten 
az utolsó pillanatban szent István 
személyében olyan embert állított a 
magyarság élére, akihez hasonlót hiá
ba keresünk a világtörténelemben, 
egy olyan embert, aki évszázadokban 
gondolkozott és aki azzal, hogy népét 
megkeresztelte és békés munkára 
szoktatta, országa fennmaradását biz
tosította.

-- Az azóta elmúlt évszázadokban 
sokszor borult gyászba a magyar ég.

— Nem kell idéznem a múltat, hiszen 
valamennyien ismerjük azokat a fe
kete lapokat, amelyekre ennek a nem
zetnek a történetét nem egyszer írták. 

Meleg együttérzéssel, testvéri sze.-- 
tettei üdvözöllek benneteket a Vend
vidék népét, ifjainkat. vitézeinké' .-- 
ventéinket, derék tűzoltóinkat, leárc s- 
inkat és asszonyainkat a mai őr -- 
ünnepünkön.

— Magyar é.s vend Testvéreim 
Felszabadulásunk második évfordu’ - 
ján is szeretettel köszöntjük a Magx - 
Kormány tagjait és örömünnepünk- ’ 
táviratilag üdvözöljük a kormán 
jét Kállay Miklós miniszterelnök u. 
őnagyméitóságát.

A megemlékezés és hála érzésé' 
inditatva táviratilag üdvözöljük felsza
badulásunk idejének miniszterein T ■ 
vármegyénk nagy szülöttjét. Bárdi-- 
László őnagyméitóságát.

— Beszédem befejezéséül az egész 
Vendvidék népének érzését tolmác- . ■ 
va, büszkén hirdetem itt az 
szabad ege alatt, hogy

a Vendvidék népe sziklaszilár- 
dan áll itt a délnyugati vártán 
és. hogy a nemzet végső nagy 
küzdelmében belevisszük szivünk 
minden lelkesedését, akaratunk 
tántorithatatlanságát.
— Valijuk és hisszük., hogy Isten 

segítségével Kormányzó Urunk lát
noki képessége, katonáink bátorsága 
és népünk fegyelmezett elszántság? 
meg fogja hozni az uj Európában, -z 
uj. nagy és erős Magyarországé'

Csak az utolsó harmadfél évtiz- ir? 
hivatkozom, amikor népünk törtér e - 
mének talán legsötétebb napjait ■ -* 
át. A mohi pusztán és a mohácsi s • 
kon csak a magyar seregek semre - 
sültek meg. Mohi és Mohács utá- 
csak anyagi értékek pusztultak ei. de 
a becsületünk megmaradt. A nyűge.: 
ijedten figyelt fel a magyar csatav

; tésekre, egy-egy magyar vár elestere 
; és ha nem is sietett segítségünkre 
pusztulásunkat veszteségnek könyv. .- 
te el és számon tartott bennünket, .-.c 
első világháború gyászos befejezése 
a frontok összeomlása, az u. n. ősz - 
rózsás forradalom és az azt követ: 
proletárdiktatúra elvette a becsületük • 
kát is és Trianon nemcsak az ország 
2/s részét rabolta el tőlünk és nemcsak 
megalázott, hanem meg is gyalázot 
bennünket. Antantbizottságok diktál
tak Budapesten és járták az ország-,* 
1919 nyarán meg kellett érnünk azt 
a szégyent, hogy egy olyan hadsereg, 
amely a világháborúban nem tudott 
megállni a magyar fegyverek előtt, 
diadalmasan vonult be a magyar i - 
városba és Győrig végigrabolta azt a 
kis országot, amelyet a rajtunk osz
tozkodó szomszédok még meghagy
tak magyarnak. Itt álltunk megcson
kítva. lerongyolódva, magalázva és 
meggyalázva, becsületet és reménnt 
vesztetten. Amerre néztünk, ellensé-

| ges, kárörvendő tekinteteket láttunk 
és bennük Dantének a pokol kapuja 
fölé irt szavait: Hagyjatok fel minden 
reménnyel I Nektek csak múltatok van.

I jövőtök nincs. Életképtelen csonk vagy- • 
j tok. amely már nem számit, amelyet 
már elpusztítani sem érdemes, hiszen 
előbb-ufóbb magától is elpusztul.
- Es nem pusztultunk el.
— Az Isten, aki 900 esztendővel eze

lőtt szent Istvánt adta nekünk: az 
Isten, aki nem hagyta el ezt az or
szágot a tatárjárás viharában : az Isler, 
aki talpra állított bennünket a 150 
éves török rabság után ; az Isten, aki 
velünk volt a világosi fegyverletételt 
követő elnyomatás idején: az Isten 
nem hagyott el bennünket a trianoni 
sötét napokban sem. Megint küldött 
nekünk egy férfiút, aki megcsillogtatta 
előttünk a feltámadás reményét és 
ráállitott bennünket arra az útra, amely 
a feltámadáshoz vezet.
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Mikor a legsötétebb volt a ma- 
gvar éjszaka, hirtelen egy fénysugár 
ásította át ezt a sötétséget és egy 

-év harsant végig az országon. Sze
gedről egy kicsiny, de napról napra 
növekvő sereg élén elindult a tenge- 
rek hőse, nagybányai Horthy Miklós 
é- amerre járt, megdobbantak a szi
vek és felcsillantak a szemek. Daliás 
alakja, kemény elszántsága, megfon
tolt. de határozott szavai mindenütt 
reményt fakasztottak. Ma is előttem 
áll úgy, ahogyan először láttam a győri 
vármegyeháza közgyűlési termében, 
amikor tisztelgésünket fogadta. Ennek 
az embernek hinni kellett, mikor ar
ról beszélt, hogy a magyarnak nem
csak múltja van, hanem jövője is 
lesz, ha mi magunk is akarjuk: ha 
tudunk túrni ökölbe szorított kézzel, 
na tudunk dolgozni és áldozatot hozni 
a jövőért.

— Es mi tűrtünk ökölbe szorított 
kézzel és dolgoztunk bízva Istenben 
és az igazság győzelmében. Tűrtünk 
és dolgoztunk majdnem két évtize
den át.

— És akkor jött az 1938. esztendő. 
— Első királyunk és apostolunk,
szent István halálának 900 éves 
évfordulóját ünnepelte akkor a 
csonka ország népe.

Es 900 éves évfordulóját ünnepeltük 
annak is, hogy a haldokló szent ki
rály koronáját és vele országát, né
pét az Isten anyjának, a boldogságos 
Szűznek ajánlotta fel. A jubileumi j 
ünnepségek fénypontja a budapesti

eucharisztikus kongresszus
volt, amelyre Csonkamagyarország né- ! 
pe egy teljes éven át készült nép
missziókkal, lelkigyakorlatokkal, meg
tisztult lélekkel és buzgó imádsággal. 
A kongresszusi ünnepségek lezajlása 
után körülvittük a kis csonkaország
ban a szent királynak épségben fenn
maradt, áldott jobbját és amerre a 
szent Jobb aranyos kocsiján elhaladt, 
könnyes szemű magyarok térdeltek 
az ut porában és könnyes szemű ma- ! 
gyarok énekelték az ősi éneket: ..Ah, j 
hol vagy magyarok tündöklő csillaga, ' 
ki voltál valaha országunk istápja? 
Hol vagy István király ? Téged ma
gyar kíván, gyászos öltözetben, teelöt- 
ted sírván . . . Tekints István király 
szomorú hazádra, fordítsd szemeidet 
régi országodra 1“

— Akik a budapesti eucharisztikus 
világkongresszuson résztvettek és a 
szent Jobb diadalutját látták, azok 
tudják, hogy a magyarság talán még 
sohasem imádkozott úgy. mint azok
ban a napokban és a trianoni ma
gyarsággal együtt imádkoztak sokan 
azok közül is, akiket Trianon elsza
kított szent István birodalmától: nem
csak magyaranyanyelvüek, hanem 
olyanok is, akik más nyelven beszél
nek. de ezer év alatt összeforrtak a 
magyarsággal.

— Es az Isten meghallgatta imád
ságunkat.

hónappal utóbb megindult a 
•öld: szent Imre herceg ünnepén a ' 
magyar honvédek átlépték a trianoni 
határt és visszacsatolták az ezeréves 
magyar hazához a Felvidéket. 1939- 
p6? ,v*sszatért a nagy ságos fejedelem, 
akóczi népe, a Kárpátalja. 1940-ben 
azatért Keletmagyarország és Erdély 
^7 része és 1941-ben a Délvidék és 

u e ti is. a Murán inneni vidék né- 
J( amely 1000 éven át osztozott a 

magyar haza minden örömében és 
anatában és amely a múltban any- 
ijszor adta fényes tanujelét a magyar 
azahoz való hűségének. Elég hivat- 

l?ZnorP az 1848-as eseményekre, mi- 
n [ a .esi kormány megbízottja en- 
’a üdéknek a népét is fel akar- 
dpb ani,a masyarok ellen. A ven- 

nem lázadtak fel, hanem kijelen

tették. hogy nincs köztük ember, aki 
kapható volna arra, hogy a magyarok 
ellen fegyvert fogjon : ők jól érzik 
magukat a magyarok testvéri közös
ségében ; sőt képviselőt küldtek az 
1818-iki országgyűlésre és nagy szám
ban jelentkeztek a honvéd seregbe.

— Ennek a vidéknek a népe az 
összeomlás után sem akart elszakad
ni az ezeréves hazától. Az idegen 
megszállók első csapatát 1919 első 
napjaiban fegyverrel verte ki innen 
és mikor a megszállás harmadik évé
ben erre járt a nemzetközi határmeg
állapitó bizottság, minden fenyegetés 
ellenére is magyar zászlókkal, a him
nuszt énekelve és Magyarországot él
tetve tüntetett az ezeréves haza mel
lett. A vidéknek idegenbe szakadt 
fiai, akik szabadon nyilatkoztak meg, 
a megszállás alatt is magyaroknak 
vallották magukat. Az Egyesült Álla
mokban, Betlehemben élő vendek, 
mikor papjuk 1939-ben nyugalomba 
vonult, tőlem a szombathelyi püspök
től kértek papot, mert a nyelvüket 
beszélő, de a magyar érzésű papot 
akartak.

— Igen ! Az Isten meghallgatta imád
ságunkat, mi magyarok pedig, vala
hányszor egy-egy újabb darabját kap
tuk vissza az ősi magyar földnek, 
hálaéneket énekeltünk Neki és velünk 
énekelték a hála énekét azok, akik 
szívben, érzésben az idegen megszál
lás alatt is megmaradtak magy aroknak.

— Két évvel ezelőtt a Muravidék 
énekelte a hála énekét és ma. haza
térése évforduló ünnepén megismétli 
azt. De nemcsak hálaéneket éneke
lünk ma, hanem megismételjük két 
évvel ezelőtt tett fogadásunkat is !

— Azon a földön, amelyet mi ha

Lelkei férfiak nagyszerű munkatervet dolgoztak 
ki a vidék érdekében, a háborús helyzet azon

ban gátat szabott a legszebb terveknek is
A megyéspüspök nagyhatású be

széde után a katonazenekar eljátszotta 
a Szózatot, majd dr. Szűcs Isiván fő
ispán mondott beszédet. Szavai igy 
hangoztak:

— Isten szabad ege alatt, itt, Mura
szombat hangulatos Fő-terén, amelyet 
talán másnak mint Szabadság-térnek 
el sem lehetett volna keresztelni,immár 
harmadszor jelenünk meg, hogy sziv- 
vel-lélekkel ünnepeljük a muraszom
bati járás visszatérését az ősi Vas-vár
megyéhez és hitet tegyünk az eltökélt 
szándék, az örökös gondolat mellett, 
hogy a Muravidék, a vendek hazája 
tőlünk többet el nem szakitható.

— A Megyéspüspök L'r Ö Excellen- 
ciája klaszikus szavakban taglalta 
ennek a napnak a jelentőségét. Magam 
részéről — ebben a pár mondatban, 
— inkább a háborús helyzetből fakadó 
nehézségekre kívánok rámutatni. Ami
kor a muraszombati járás az Isteni 
gondviselés folytán 2 évvel ezelőtt 
újból felvehette velünk kapcsolatait, 
aligha gondoltuk volna, hogy több 
háborús esztendő áll még előttünk.

A visszatérés után lelkes, agilis ■ 
férfiak gyönyörű programmot, ér- i 
tékes terveket dolgoztak ki, mind 
megannyi ennek a vidéknek fel
emelését, előbbrevitelét célozta.

Arra törekedett, hogy eltüntesse a több 
mint 2 évtizedes megszállás emlékeit 
és újból összeforrassza azt. ami év
századokon át jóban-rosszban együtt j 
volt. A háborús helyzet azonban korla- , 
tokai szabott a legszebb tervnek, a ( 
legszebb programmnak. meggátolta sok | 
olyan gondolat keresztülvitelét, amely 
normális időkben nem is lehetett volna 
probléma. És talán innen szármázik 
egy-egy beválthatatlan ígéret is.

— Tisztelt Ünneplő Közönség! Köz
tudomású. hogy Európa semleges

zánknak nevezünk, 1000 esztendő óta I 
békés egyetértésben élnek együtt kü- | 
lönféle nyelvű és fajú népek. A ma-' 

: gyár haza nem nézte a nyelvel, nem ■ 
nézte a fajt: egyforma szeretettel ölel
te szivére mindenféle nyelvű és fajú 
fiait és egy forma jogokkal ruházta fel 
valamennyit, híven követve az ősi 
törvényi, amelyet szent István fiához 
intézett intelmeiben igy fejezett ki: 
••Hagyom azért, fiam, adj nekik táp
lálást jóakarattal és tisztességes tar
tást, hadd éljenek örömestebb nálad, 
hogysem másutt lakozzanak". A ma
gyar haza csak ezt kívánta idegen
nyelvű fiaitól: hogy örömest éljenek 
itt és ne kívánkozzanak máshová, 
más szóval: hogy a magyar földet 
hazájuknak tekintsék, ehhez a hazá
hoz rendületlen hüsséggel ragaszkod
janak és ne kacsintgassanak kifelé.

— Ezt: a magyar röghöz, a magyar 
földhöz, a magyar hazához való hű
séget fogadtuk meg két esztendővel 
ezelőtt. Ezt a fogadásunkat ismétel
jük meg ma.

— Erre a fogadástokra emlékeztes
senek benneteket a költő szavai, 
amelyek az országzászló talapzatába 
vannak vésve: ..Hazádnak rendület
lenül légy hive I" Es ennek a foga
dásnak a megtartására lelkesítsen ben
neteket azoknak az emléke, akik a 
magyar hazához való hűségűket a 
türténelem nehéz napjaiban vérükkel 
pecsételték meg.

— Ha ezeknek a hősöknek a pél
dáját követjük, továbbra is velünk 
lesz az Isten és akkor

„Jönni fog, mert jönni kell.
Egy jobb kor.
Mely után buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán".

I részeiben is igen nehéz az élet. Ott 
is minden téren és vonalon súlyos kor
látozások nyomait látjuk. Csak termé
szetes,hogy nálunk, ahol most mindent 
a közösségi gondolat irányvonalába, 
a közösségi gondolat szolgálatába kell 
állítanunk, sokszor, igen sokszor hát- 

I térbe szorul az egyén, az egyéni érdek. 
Tudom, hogy minderre legkevésbbé 
itt kell felhívnom a figyelmet. Tudom, 
hogy az a jóakarat, az a megértés, 
amely a tények átérzéséhez kell, leg
kevésbbé itt hiányzik. Es miért merem 
ezt ilyen határozottan állítani? Előttem 
megjelenik ennek a térnek képe 1941 
junius29-éről. A többezres tömeg, amint 
órák hosszatt, esőben, szélben rendület
lenül állja a szeszélyes júniusi idő

Boldog húsvéti ünnepeket
kíván
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járást, hallgatja néma c-endben a 
szónokok egy másufánjai a legtöbb 
beszédet talán meg sem értve, inkább 
ösztönösen sejtve. O’r <. s >daiatos volt 
ez a kép. és felejthetet!-::.. egy nép 
őszinte, igaz vallomása valóságos 
hűségnyilatkozata, amelyet önként 
adott, amelyet kéretlenül nyújtott. Mint
hogyha Vas-vármegye nagy szülött
jének. Bárdossy Lászlónak. akkori 
miniszterelnökünknek most Kolozs
váron elmondott gondolatai uralták 
volna ezt a tömeget.

— „Mindig adni, sohasem kérni. 
Adni munkát, gondolatot, adni szere- 
tetet, adni hitet, adni egészséget, vért, 
ha kell. Es mindig felnézni az Égre, 
ahonnan egyszer eljön, aki ítélni :og 
elevenek és holtak felett. “

— Tisztelt Ünneplő Közönség! Ezek 
a gondolatok hatnak engem át. amikor 
itt most a visszatérés második eszten
dején Vas-vármegye és az én köszön
tésemet tolmácsolom.

A főispán beszéde után az iskolai 
énnekkarok szerepeltek, majd

Mikola Sándor
felsőházi tag mondott beszédet ver.d 
nyelven. Rámutatott arra, hogy a ma
gyar haza adott otthont a vendségnek 
és a magyar hazában őrizhette meg 
ősi ny elvét. Ez a tisztaszivü nép olyan, 
mint a csendes, de mély viz. Ezer 
éven át ásta a medrét, amelyben most 
tovább akar haladni

Az ünnepély vegén Bükvics Béla 
gimnáziumi tanuló szavalt, majd a 
Himnusz hangjainál véget ért a nagy
szerű hazafias ünnepély.

Diszelvonulás és közös ebéd követte. 
A közös ebéden vitéz dr. Szűcs Ist
ván főispán mondott pohárköszöntőt 
a Kormánvzó L'rra.

♦

i A felszabadulási emlékünnepélyről 
a rendező egyesület üdvözlő távira-

I tót küldött Kállay Miklós miniszterel
nöknek. Bárdossy László titkos taná- 
csosnak. a leiszabadulás ideje mi-

I niszterelnökének. vitéz Horváth Fe- 
| renc ny. vezérőrnagy, országgyűlési 
képviselőnek, a Délvidék volt katonai 
parancsnokának. Radványi József ny.

I ezredesnek, volt muraszombati kato
nai parancsnoknak. Wálder Gyula 
egyetemi tanárnak. Szombathely or
szággyűlési képviselőjének.

Üdvözlő táviratot küldtek a felsza
badulás napján a rendezőségnek : vi
téz Horváth Ferenc. Radvány i József. 
Wallner József r. k. nagyprépost. 
Szentlászlói Vargha Gábor udvari ta
nácsos. volt országgyűlési képviselő, 
Lékay -Lingaucr Albin, a Vasvármegye 

: főszerkesztője, volt országgyűlési kép
viselő és Wálder Gyula.
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— Kállay Miklósné szombaton 
nyitotta meg a margitszigeti honvéd 
sebészet kórházban ápolt csonka 
harcosok készi erényeinek kiállítását a 
Baross Sz e >?g székházában. Az 
ünnepéivé- e-r"vitás után csakhamar 
valóságos ■ sengés keletkezett a Ki
állított sz?;bnét-szebb darabok meg
vásárlását-, -X leállításon fából himes 
tojások. luácános ládák, bölcsek, tálak, 
kerámia munkák, háncsból készült 
táskák, szőnyegek, kézzel festett por
cellán tálak stb szerepeltek a rokkant 
honvédek munkáiból.

— Szabadka fölszahadulásának 
második évfordulóját nagy ünnepség 
keretéber, ünnepelte meg.

— Megindult a tábori postai cso
magforgalom. A honvéd vezérkar fő
nökének rendelkezése folytán a pol
gári postahivatalok április 15-étől is
mét felvesznek tábori postacsomago
kat A csomagok két kilo súlyúak le
hetnek és feladásuk kizárólag a kék- 
szinű bélvegiegy es tábori postai leve
lezőlapok megfelelő havi szelvénye-. 
nek felhasználásával történhetik. 
Nyomatékosan felhívják a közönség 
figyelmét. ’:ogy kizárólag csak azok 
részére küldi -nek csomagot, akik azt 
kérték. A csomagokban romlandó tar
talmú élelmiszer nem küldhető.

— Tűz pusztított Muraszentmár- 
tonban az egyik gazda házánál. A 
nagy szélben gyorsan tovaharapóztak 
a lángok, a tűzoltók megfeszített mun
kája ellenére is 12 ház leégett.

— A Kereskedelmi Alkalmazottak 
Országo- Sz.vétségé közli, hogy a 
térfiruhá . 'ekiuhát és katonai ru
házati c/?.. k árusító kereskedések 
közös meggy zés alapján szombaton 
déli két órakor zárnak

Zalaegerszeg város szabályren
deletet hozol* amelynek értelmében 
zsidók a piacon csak tiz óra után vásá
rolhatnak. A szabályrendeletet a vár
megye jóváhagyta. 1

3. 5 és V28 órakor
Főszereplők. SZÖRÉNYI É„

Boldog húsvéti 
ünnepeket kíván a

MURASZOMBATI
TAKARÉKPÉNZTÁR

Beszámoltunk már róla, hogy az 
érdekeltek kívánságára meg szándé
koznak változtatni a Muraszombat- 
Szarvasiak és Muraszombat-Felsö- 
lendva között közlekedő MÁVaut gép
kocsik menetrendjét. A menelrend 
megváltoztatására készített terveket is 
ismertettük. A tervet a muraszombati 
kirendeltség főnöke személyesen vitat
ta meg az igazgatósággal és végül is 
olyan változtatást határoztak el amely 
mellett — népies kifejezéssel élve 
a kecske is jóllakik, a káposzta is 
megmarad. Tekintettel arra, hogy a 
legutóbb közölt terveket csak részben 

■ valósítják meg, a végleges és május 
i 17-én érvénybe lépő uj menetrend 
I lényegesebb részeit ismertetjük.

Á menetrend megváltoztatásánál I 
iigyelembe vették azt. hogy mig a 1 
felsőlendvai utazóközönség nagyobb , 
része azt kívánja, hogy az autóbuszok ' 
elérjék a reggeli vonatot, addig a j 
másik rész — elsősorban a Muraszom- ' 

: batba bejáró tanulók — azt szeretnék, 
ha az autóbusz még később érkeznék, 
mert igy is sokat kell várniuk reggel 
8 óráig. Éppen igy. megoszlanak a ’ 
kívánságok abban a tekintetben is. 
hogy a felsőlendvai autóbusz 1 óránál 
korábban, vagy későbben induljon 
vissza.

Erre való tekintettel a következő
képen változik meg a menetrend

A felsőlendvai
autóbusz kedden, csütörtökön és va- i 
sárnap eléri a szombathelyi vonatot. ! 
a többi napokon pedig még az eddigi-

Muraköz megünnepelte felsza
badulásának második évfordulóját. 
Csáktornyán reggel zenés ébresztő 
volt s az Országzászló előtt tábori 
szentmise, melyen a hatóságok, testü
letek és iskolák vettek részt, majd 
ugyanott ünnepséget tartottak közel öt-| 
ezer ember részvételével.

— A hivatalos lap vasárnapi száma 
kormányrendeletet közöl, amelyszerint 1 
az Országos Mezőgazdasági Biztositó i 
Intézet a gazdatisztek öregségi, rok-1 
kantsági nyugdiját, gyermeknevelési 
segélyét s ezenkívül a gazdasági mun
kások és cselédek öregségi és özvegyi 
járulékát 1943 január 1-től számítva 
átlagosan 30 százalékkal felemeli.
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3, 5 és V28 órakor 
április 26-án hétfőn

Előadások: 
április 25-én vasárnap

Május 17-én lép életbe
a megváltoztatott MÁVaut menetrend

Minden kívánságnak eleget tesz az új menetrend

nél is későbben, reggel 7 órakor érke
zik Muraszombatba. Vissza délután 3 
óra körül indul a kocsi, kivéve ked- 
det. csütörtököt és vasárnapot, szóval 
azokat a napokat, amikor beviszi az 
utasokat a reggeli vonalhoz. Ezeken 
a napokon a Szombathelyről délután 
6 órakor érkező vonatot megvárja az 
autóbusz. Így, aki Szombathelyre akar 
menni, hetente három alkalommal is 
megfordulhat egy nap alatt, de a diá
kok sem panaszkodhatnak, mert két 
nap kivételével az eddiginél megfele
lőbb időben hozzák be és 
haza őket.

Szarvasiakra az autóbusz 
óra 15 perckor fog indulni.

A vasárnapi menetrend lényegesen 
megváltozik. Szarvasiakra meglesz a 
déli forduló, a szentgotthárdi kocsi 
pedig reggel Felsőlendváig megy ki. 
Innét kora délután jön vissza Mura
szombatba. ahonnét este negyed 8

viszik

este 7

I

— A Szentatya, az előző évekhez 
hasonlóan, Magilione bíboros állam
titkárhoz intézett levelében újból - 
szólítja a világ katolikusait. hogyMá: ?. 
hónapjában imádkozzanak a Sze-s 
Szüzhöza népek közötii egyetértéséi 
A Szentatya szándékainak megfelelő 
ennek az imahadjáratnak hozzá ke 
járulnia ahhoz, hogy az egyes embe: 
és nemzetek erkölcsei közelebb ken - 

i jenek a krisztusi elvekhez.
— Pétain francia államfő érdem

kereszttel tüntette ki Auguszte Romé 
13 éves amerfi fiút a mezőgazda-,- 
fejlesztése terén szerzett érdemeié: 
A fiú atyja súlyos beteg és a gyermel 
egyedül mintaszrű gazdálkodást folyta? 
32 hold földjükön a fegyverszünet mez- 
kötése óta. A kitüntetést küldöttség 
nyújtotta át a legfiatalabb mir.-.?- 
gazdának.

— Svájci mezőgazdasági szakem
berek azzal a kérdéssel foglalkozz, 
hogyan lehetne a jégveréseket m-g- 
gátolni. A zürichi meteorológia jelen
leg automatikus készülékkel folytat 
kísérleteket, amely lehetővé teszi, hoz 
4—8 órával előbb megjósolhassák - 
zivatarokat. Egy ilyen készülék ára 
20.000 frank és még két újabb kész ■ 
léket akarnak létesíteni Nyugat-Svá 
ban és Tessin-kantonban. mert .- 
kutatók véleménye szerint az egész 
országban ennek segítségével rm 
állapíthatják a viharok közeledtét

— Füstbombák a cápák ellen 
Különös harcot folytatott egy felder ' 
repülőgép az Atlanti-óceánon a cápái 
ellen. A repülőpép megfigyelője észre
vette, hogy a hullámokban egy ha: - 
törött tengerész hányódik szükség-tu
taján. A szerencsétlen embert cápái 
vették körül é.s lábai felé kapkodtak. 
A repülőgép erre füstbombákat dobot 
le és azokkal riasztotta szét a cápákat 
ugyanakkor pedig rádión értesített eg 
közelben tartózkodó hajót, amely az
után ki is mentette a hajótöröttet ? 
tengerből.

Ujrendszerü vetögép. A Prágá
tól északra levő nagy veteményes
földeken most újrendszerű vetőgépet 
alkalmaznak, amely nem csupán te 
ássá a földet és elveti a vetemény • 
magot, hanem ugyanakkor meg is ön
tözi és meg is trágyázza a vetést. Az 
újrendszerű géppel sok időt és munka
erőt takarítanak meg.

órakor megy vissza. Így részben a k 
rándulók mehetnek ki reggel Felső- 
lendvára. részben pedig a Felsőlendva 
vidékén lakók jöhetnek be Muraszom
batba a vasárnap délutánt eltölten:

Szarvasiak felöl szintén hetente > 
alkalommal jön be olyan korán az 
autóbusz, hogy elérje a vonatot a 
többi alkalmakkkor szintén / órakor 
érkezik.

Azt hisszük, hogy a május lí-én 
életbe lépő uj menetrend az utazók - 
zönség valamennyi rétegének megei 
gedésére szolgál. Mindenesetre látjuk, 
hogy a muraszombati MÁVaut kiren
deltség ezúttal is mindent megtett, hogy 
a közönség érdekeit százszázalékig 
kiszolgálja.
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Folytatják és még ez évben befejezik a vissza
tért területeken a földbirtokpolitikai eljárást

Muraköz” című újságban olvas- j 
,ik Illetékes helyen a következő ér

tesülést nyertük : I
A földmivelésügyi minisztérium dél- I 

vidéki földbirtokpolitikai kirendeltsége i 
ujta megkezdte a télen félbeszakadt 
birtokpolitikai eljárást a visszatért dél- ; 
zalai területeken.

Az alsólendvai járásban a bizott
ság már működésben van.
A bizottság földbirtokpolitikai tény-' 

kedése kiterjed a jugoszláv uralom 
alatt életbelépett mezőgazdasági re
form során juttatott ingatlanok tulaj
donjogának felülvizsgálatára és

az eljárás folyamán újólag birtok
hoz juttatott személyek véglege- 
sittetnek a tulajdonjogban.
Ezúttal is hangsúlyozni kell, hogy 

a felülvizsgálatnál elsősorban a nem- 
zelhűség szempontjából bírálják meg 
a jugoszláv uralom idejében juttatót
ok személveit. Földet mindenekelőtt 
azoknak a magyaroknak juttatnak, 
akik a jugoszlávok idejében elnyomást 
szenvedtek, de

Nagyszabású felszabadulási 
ünnepélyt tartottak Bagonyán

Mull vasárnap zászlódíszbe öltözött 
Pagonya község, ahol Mezővár. A>* 
sómarác. Zsidahegy, Kismálnás. Új
tölgyes, Filóc, Zalaivánd. Bakónak és 
örszenlvid községek közös felszaba
dulási ünnepélyt tartottak a tűzoltó és 
levente egyesületek, elemi iskolák, 
ezüstkalászos gazdák. valamint a nagy
közönség képviseleteinek részvéte
lével.

Az iskola udvarán tartott ünnepé
lyen megjelentek : Dr. Apáthy József 
alsólendvai főszolgabiró. Dr. Szerda
helyi Ernő debreceni törvényszéki bí
ró. Bálint Béla és Németh Pál mura
szombati gimn. tanárok feleségeikkel. 
I laukó József bagonyai plébános. 
Hosszú József muraszombati rk. hitok
tató, Balogh István alsómaráci ev. 
lelkész. Kalotai Artúr alsólendvai és 
Tóth Andor újvidéki gazdasági felü
gyelők. Miklós János lendvavásárhc- 
hi körjegyző és felesége, valamint a 
környékbeli tanítónők és lanítok és 
mások számosán.

———asauras o

Megszűnnek a különadók és egységes 
állami pótadót vezetnek be

A hivatalos lap szombati száma 
fozli a kormány rendeletét, amely lé- 
nyege.s egyszerűsítést hoz az adóköz- 
“•.azgatás t-kintetében. Eddig az volt 
;i hi-lyzel. hogy az állami egyenesadók, 
'"■'■'•zetesen a földadó, házadó, áltá
lán^ kereseti adó. alkalmazottak ke
reseti és különadója, kincstári pótlék, 
•■írsulaii uihi. társulati vagyonadó 
í'o edelemadó jövedelem és vagyon- 
udoés beruházási pótlék után vetették 
ki a lökkanlellátási adót, a nyilvános 
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birtokban hagyják mindazokat az 
öslakókut.

akik a nemzethez való hűség szem
pontjából kifogás alá nem esnek.

A bizottságok birtokpolitikai tevé
kenységüket oly ütemben fogják foly
tatni, hogy az még ebben az évben 
teljesen befejeződjék.

A juttatott birtokok tulajdonosait ter
helik a műszaki költségek,

maga a juttatás azonban nemzeti 
ajándéknak minősítendő,

mivel a kataszteri tiszta jövedelem
nek mindössze negyvenszerese az a 
megállapított ár. amelyért az állam a 
földet birtokukba juttatja. Ha valaki 
a birtokában hagyott ingatlanért már 
a jugoszláv juttatás során fizetést tel
jesített, a lefizetett összeget neki be
tudják a megállapított átvételi árba.

Remény van arra, hogy ezen intéz
kedések megfelelnek annak az álta
lános kívánságnak, amely a földbir
tokjuttatásnak gyors felülvizsgálatát és 
elintézését szorgalmazta.

Az ünnepély szónokai Bálint Béla 
muraszombati gimn. tanár (magyar 
nyelven) és Hosszú József muraszom
bati rk. hitoktató (vend nyelven) vol
tak. A magyar nyelvű szónok a vend- 
ség történeti szerepét és a szláv pro
paganda céltalanságát, a vend nyel
vű szónok a vendségnek a magyar 
hazában való elhelyezkedését vázol
ta. A helybeli leventék vegyesen ma
gyar és vend szavalatokat, valamint 
énekszámokat adtak elő zenekiséret- 
tel. Külön is említést érdemel a hely
beli elemi iskola szavalókórusa. A 
bagonyaiak egy év alatt sokat fejlőd
tek magyar nyelvtudás szempontjából.

Az ünnepélyt közös ebéd követte 
130 fő részvételével. Az ünnepély és 
bankett rendezése Lampérth János 
bagonyai körjegyző elévülhetetlen ér
deme, aki éppen Bagonyát akarja 
kiépíteni a környékbeli zalai végek 
magyar-vendjeinek szellemi központ
jává. Nemzetépitő munkájára Isten ál
dását kérjük.

betegápolási és gyermekgondozási pót
adót. nép és családvédelmi pótadót, 
kincstári pótlékot, rendkívüli pótlékot 
es a hadfelszerelési adót A jövőben 
a rokkantellátási adó, a nyilvános 
betegápolás! és gyermekgondozási pót
adó. stb. csupán egy tételben, állami 
pótadóban kerül kivetésre. Ez magá 
bán foglalja a fentebb említeti és most 
megszüntetett állami adókon, pót
adókon és pótlékokon felül a légi
támadások kártalanítási alapja javára 
kirovandó hozzájárulási is. Azokat a 
mentességeket és kedvezményeket, 
amelyeket a megszüntetett adókról, 
pótlékokról stb. szóló törvények és 
rendeletek tartalmaznak, az uj adó
kulcs megállapításánál figyelembe vet
ték Az egvséges állami pótadó nem 
jelent adóemelést, csak kisebb kike- 
rekitések történnek a kezelés meg
könnyítése céljából. Adóemelés jellege 
egyedül csak egy tételnek van, még
pedig a vásárlástól, vagy beszerzéstől 
számított öt éven belül eladott ingat
lanok eladásából származó nyereség 
külön jövedelmi adójánál.

HÍREK•..................... . ........ .................:
I — Kellemes húsvéti ünnepeket 
kivan igentisztelt olvasóinak és ba
rátainak a szerkesztőség és a kiadó
hivatal.

— Cvetics Máriát, Cvetics János 
muraszombati gyáros leányát elje
gyezte dr. Markó István sárvári 
szolgabiró.

— A szombathelyi tankerület fő
igazgatója elismerését fejezte ki Kádár 
Gyula muraszombati gimnáziumi ta
nárnak egyik iskolai értekezleten tar
tott előadásáért.

— Alsómarácon a magyar nyelvi 
és népművelési tanfolyam hallgatói 
husvét hétfőn egyfelvonásos színdara
bokat és népi játékokat adnak elő 
Zrinszki Istvánnál. Az előadás kezdete 
délután 2 óra. Az előadásra a rende- 

| zőség mindenkit szeretettel meghív.
— Érdekes határkőhöz érkezett el 

a „Muraszombat és Vidéke." Húsvéti 
számunk kiadásához kerek 1 mázsa 
papirt használtunk fel.
.........................................................................................■KIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

— A muraszombati könyv és pa- 
pirkereskedések, valamint a Vend
vidéki Könyvnyomda május 1-től kez
dődően szombaton délben fél 1 órakor 
zárnak és délután zárva tartanak.
.................... I........iiiuuiiu...... mm....... .........mi..... mi..... .

— Kinevezték a leventecsapatok 
katolikus lelkészeit. A leventék val
lásos nevelésére a leventetörvény elő
írásának megfelelően a megyéspüspök 
minden leventecsapat számára levente
lelkészt, a járás élére járási levente
lelkészt és az egyházmegye levente
ügyeinek élére egyházmegyei levente
lelkészt állított. A járási leventelelkész 
a muraszombati járásban dr. Haran
gozó Ferenc csendlaki esperes-plébá
nos, az alsólendvai járásban Zenz 
Péter alsólendvai plébános. Az egy
házmegyei leventelelkész dr. Szakos 
Gyula s. tanfelügyelő.

— Rogán Lajos birószéki szárma
zású jogász Pécsett doktori diplomát 
szerzett,

— Hős anya. Lebár Ivánné, szül. 
Fartély F ranciska április 7-én életének 
86., házasságának 56. évében Völ- 
gyesen meghalt. Az elhunyt valóban 
„hős" anya volt, hiszen 8 gyermekét 
felnevelte és az előbbi világháború
ban 4 fiát és I vejét a magyar hazá
ért áldozta.

— A leventék jótékony gyűjtése. 
Szép példát mutattak a levente köte
lesség teljesítése terén a felsőlendvai 
leventék, akik természetben és pénz
ben összesen 326.06 pengőt gyűjtöt
tek. A mezővári leventék pedig al
kalmi ünnepély rendezéséből 90 P-t. 
a szentbiboriak pedig hasonlóan 38.55 
P-t gyűjtöttek a hadbavonult honvé
dek családtagjai számára. Mind a há
rom levente egyesület kebelébe tar
tozók nemes szivét dicséri ez a buz
galom. mert követendő példát mutat
tak. hogy hogyan legyünk hálásak 
azoknak, akik vérük és egészségük 
árán védik magyar hazánkat és csa
ládjainkat.

— Fényesen sikerült a nagytót- 
laki ifjúság szinműelőadása Mező
váron. Mint ismeretes, a nagytótlaki 
ifjúság Dékán Manci tisztviselőnő 
vezetése mellett műkedvelői társa
ságot szervezett s mint ilyen nagy 
sikerrel adta elő Urdombon „Az úri 
szokás" cimü népszínművet. A mező
vári ifjúság meghívására ugyanezt a 
színmüvet vendégszereplésként nem
régiben Mezőváron is adták elő, ami 
annyira felbuzditotta a mezőváriakat, 
hogy nyomban ők is szervezik a mű
kedvelői gárdát, mert nem akarják, 
hogy e téren őket a derék nagytótla- 
kiak „lepipálják".
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Ezer év alatt, de sokat szenvedtünk. 
Sok. nehez vihar vonult el telettünk. 
Feldúlta a török, bántotta a tatár. 
Szegény országunkat mindig érte a kár

Előbb Mohi puszta, azután meg Mohács. 
Ezerszer suhintott rajtunk veres korbács. 
A földkerekségén nincsen még egy nemzet. 
Amelyre annyiszor zúdult rá a Végzet.

Rákóczi hadai nagy bátran harcoltak. 
A magyar hírnévnek dicsőséget hozlak. 
Az igazügy harca nem sokáig tártott. 
Szabadságért folyó harcunk lehanyatlott.

Szabadsági Szent szava ez a magyar népnek. 
Melyért negyvennyolcban is hiába vérzett. 
Nem tudott az ellen legyőzni nyílt harcban,
l.emészároltatott  orosz zivatarban.

Megtörték erőnket. Világos jött s Arad. 
Gaz bitófa nékünk gyászos emlék marad. 
Szabadságeszménket nem tudták megtörni. 
Nemtudták a magyart bilincsekbe verni.

Kevés napsütés volt, majd jött új háború. 
Nemzet homlokára telepedett ború. 
Kilencszáztizennégy nevezetes dátum. 
Ezzel nem telt be a történelmi album.

Dicsőséges harcot vívtunk szerte-széjjel. 
Aprítottunk ellent kitartó eréllyel. 
Dicső csaták vége kudarcba fulladt. 
Vérgőzös kommünre, Trianon szakadt.

Húsz kemény esztendő szakadt a nemzetre 
Sok keserűséget, megbántást nyeltünk le. 
„Derék" szomszédaink nem hagytak itt élni 
Hány igaz magyarnak kellett vándorolni

Nincsen olyan rossz, amely veget ne eije 
Ránk is felvirradt az új hajnal ténye. 
Leemelték rólunk koporsónk fedelét. 
I jra láthattuk az Isten szabad egét.

Sajnos nem sokáig élveztük tavaszunk 
Ismét elérkezett egy újabb háborúnk 
Nyugat kultúráját védtúk ezer éven. 
Most a Körös veszély kopogott a Végén.

Hadbaszálll a magyar első luvo szóra. 
Nem is hallgatott a gáncsoskodókra. 
Immár három éve verjük a muszkákul 
Elvesztettünk hitvest, fiukat, apákat.

Hazaszeretetünk lángoló hevével. 
Áldoztuk magunkat elfolyó vérrel. 
Szívesen hoztunk mi ilyen áldozatot. 
Adjon a jó Isten boldogabb husvétot I

Muraszombat, 1943. április 15.
KÁDÁR GYULA 

áll. gimn. tanár.
oooooooooooooooooooooooooooo

— Nagy sikerű hangversenyt ren
dezett 18-án Budapesten a Ritmus 
tangóharmonika zenekar. A zenekar
ban muravidéki zenész is játszik: Ke- 
récz Rudolf, vashidegkuti fiatalember. 
Kerécz már több mint egy éve ját
szik a zenekarban.

— Gyors és gépirónő 3 évi gya
korlattal, magyar, német, szláv nyelv
tudással. elhelyezkedést keres. Cim: 
Filo Olga. Pártosfalva-Csekefa. I

Öröklakás
A legjobb befektetés az öröklakás vásár
lás I Többet kamatozik a pénze, mintha 
bankba teszi. — Érdeklődni lehet a Vend

vidéki Könyvnyomdában.
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I Hz Ipartestiilet közleményei
Az első mestervizsgát április 20-án 

tartották Muraszombatban. A jövőben 
a muravidéki iparosok valamennyien 
Muraszombatban tehetnek mestervizs
gát. Ezt dr. Simon László iparkamarai 
titkár kezdeményezésére tette lehetővé 
a Soproni Iparkamara Az. hogy ipa
rosaink itt tehetnek mestervizsgát, 
nem csak előnyös. hanem szükséges , 
is. Eddig ugyanis, ha iparosaink Szom- ' 
bathelyre mentek vizsgázni és esetleg 
nem készültek jól el a vizsgára, akkor 
is átengedték őket, mert a csak ma
gyarul tudó vizsgáztató bizottságok 
nyelvi nehézségnek vélték a ludatlan- 
ságot. Erre való tekintettel járta ki dr. 
Simon László, hogy Muraszombat
ban is alakítsanak mestervizsgáztató 
bizottságot, amelynek a tagjai vendül 
is tudnak, igy nem bújhat ki senki a 
nyelvi nehézség ürügyét felhasználva 
a komoly tanulás alól, ha mester akar 
lenni. Dr. Simon László titkárnak ezért 
hálával tartozik a Muravidék komoly 
iparossága, meri igy csak olyan mura
vidéki iparosok juthatnak mesterlevél
hez. akik méltók is arra.

A keddi mestervizsgára 8 iparos 
jelentkezett. Közülük sikeresen vizs
gázott 2 kovács, 2 cipész és 1 szabó, 
megbukott 2 asztalos és 1 cipész. A 
megbukottak 3 hónap múlva jelentkez
hetnek javító vizsgára. Az uj mesterek 
nevét a mesterlevél kézbesítésekor 

1 közöljük.
A vizsgáztató bizottság elnöke dr. 

Simon László volt, aki a vizsgáztató 
bizottság tagjainak őszinte elismeré
sei fejezte ki azért a komolyságért, 
amellyel a vizsgáztatást végezték. A 
keddi vizsgán a szabók és cipészek 
részére a vizsgáztató bizottság elnö
ke Szűkíts István volt, a tagok: a 
szabók részéről: Kükkel Károly és 
Kustor Jenő, a cipészek részéről : 
Bedics Iván és Fuisz Károly. Az asz
talosok és kovácsok részére a vizs
gáztató bizottság elnöke Rituper Ala
jos volt. A tagok az asztalosok ré
szére Zrinszki Iván és Tóth Ferenc, 

t a kovácsok részére Sebján Mihály 
és Rehn János voltak.

Sajnálattal kell megállapítani, hogy 
sokan jöttek kevés elméleti tudással. 
A mestervizsgához pedig a gyakor- 

I lati tudáson felül elméleti is szüksé- 
i ges. E nélkül a vizsgáztató bizottság 
' nem ad mesterlevelet. Ezért az ipar- 
i testület felhívja a vizsgázni szándé- 
| kozókat, hogy alaposan készüljenek 
el. mielőtt a vizsgára jelentkeznek. A 

; tanulás megkönnyítésére Gumiiár Kál-
■ mán ipartestület jegyző vend nyelvű
. elméleti kézikönyvet állít össze. Vizs- 
■gák negyedévenként lesznek.

Az ipartestület felhívja a cipészek
■ figyelmei, hogy a részükre kiutalt bőit 
vegyek at az iparteslülrtnél április 2< 
és május I között.

A tűzoltóság hírei : LEVENTEÉLET •

Az altisztképző tüzoltótanfolyam 
befejeződött Muraszombatban. A tan
folyam április 7-től 18-ig tartott. Elő
adói; dr. Kiss Emil, az orsz. szövetség 
alelnöke. Horváth Miklós vármegyei 
tüzrendészeti felügyelő. Benkó József 
járási tüzrendészeti felügyelő, dr. Já- 
vorszky József járási tisztiorvos, dr. 
Kóbor Jenő szombathelyi hivatásos 
tüzoltófelügyelö és Fráhm Vilmos já
rási h. tüzrendészeti felügyelő voltak. 
— A tanfolyamon 39 altisztet képez
tek ki. A hallgatók valamennyien igen 
szép eredményt értek el. nyelvi nehéz
sége is csak kevésnek volt. Azonban 
ezek is jól megtanulták a magyar 
vezényszavakat. *

A Battyándi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek az Országos I üzoltó 
Szövetség zászlót adományoz. Azászlo 
ünnepélyes átadására május második 
felében kerül sor. A battyándi tűzol
tók nagy lelkesedéssel készülnek az 
ünnepélyes aktusra és a zászlóátadás 
alkalmából nagy tűzoltó-ünnepséget 
szándékoznak rendezni. A zászlóát
adás pontos napját idejében meg 
fogjuk írni.

___ 2._ .. > Tűzoltó
Szövetség zászlót adományoz. Azászlo
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Ismerd meg nemzetedet!
A kereszténység fölvétele 

A törzsek hatalmának megtörése
A kalandozások mindaddig szeren

csésen folytak, amig a szász uralko
dók a német birodalom roppant erejét 
meg nem szervezték s ezután a ma
gyar harcmodorban begyakorolt nagy 
sereggel Augsburgnál döntő csapást 
nem mértek Lél és Bulcsu kalando
zó csapataira (955). A lecke kemény 
volt, de használt. A magyarság saját 
kárán megtanulta, hogy az eddig járt 
ösvényen tovább nem haladhat, ha- 

' csak nem akar a biztos pusztulásba 
I rohanni.

A magyarság nagy szerencséjére, 
vaskezü fejedelme, Géza felismerte a 
magyarság helyzetét. Megérezte, hogy 
a keresztény világ közepébe beékelt 
maroknyi magyarság itt csak akkor 
maradhaj életben, ha eddigi pogány 
vallását és ázsiai életmódját feladja 

I és alkalmazkodik az európai népek
hez. A kereszténnyé vált Európa nem 
tűrt volna meg magában egy pogány 

| államot.
Géza fejedelem nyomban trónralé- 

i pése után szigorúan megtiltotta alatt- 
I valóinak a szomszéd országok hábo 

ritásút. Térítő papokat kért Nagy Öttó 
német császártól, a nyugati keresz
ténység világi fejétől.

Hogy példát mutasson, egész ház
népével maga is fölvette a keresztsé- 
get. Számítása bevált. Részben ön
szántából. részben a fejedelem hatal
mától való félelmében sok előkelő és 
közrendű megkeresztelkedctt. Megté
résükét néha még nem a hitbeli meg
győződés vezette, inkább a félelem 
és számítás. Belátták, hogy alkalmaz
kodni kell az európai rendhez. De 

: azéit az eredmény igy is óriási volt: 
Géza uralkodásának végére a magyar
sága többsége, legalább külszínre ke- 

i resztény volt.
Nagy munkájára a koronát azzal 

tette fel, hogy fiát és trónjának örö
kösét. István herceget, a német csá
szár unoka húgával, Gizella bajor her
cegnővel házasította össze, s ezzel 
országát hivatalosan is beiktatta a 
keresztény államok sorába. Mert a 
keresztény világ legelőkelőbb és leg
hatalmasabb uralkodó családjával va
ló összeházasodás után senki sem 
vonhatta többé kétségbe az új ke
resztény állam és az új keresztény 
uralkodóház egyenjogúságát idősebb 
nyugati testvéreivel. Az előkelő nász 
nyomában számos pap és keresztény 
lovag, meg polgár jött az országba s 
az. uj keresztény állam berendezésé
ben ezek segítsége nagyon jelentős volt

*

Kidonanóta
kikötőben ált e^y hadihajó.

I elejebe ki Min liizve n nemzeti zászló.
I ujja u szél, fújja, buzafelé fújja, ,
A murai honvéd bakiik mennek szabadságra.

A murai temetőben áll egy rezgő nyárin. 
Alatta egy árva kis lány sirdogál magúba. 
Ne sírj, ne sírj árva, jövök szabadságra, 
Letörlöm a könnyeidet, két karomba zárva.

I
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S-P-O-R-T
Mura Levente Őriszentpétrri 

Levente 17:0 (10:0)
Vezette: dr. Valent.
Ugylátszik. a Mura Levente már 

nem adja 17 gólon alul! Első mérkő
zését is hasonló gólaránnyal nyerte.

A mérkőzésen a Mura Levente is
kola játékot mutatott be a szétesően 
és elég gyatrán játszó őriszentpéteri 
Levente ellen.

A Mura Leventéből kitűnt: Toplak. 
Klainscsek. Deskovits, Gorcsán és 
Vadnál. Őszének eredményessége di
csérhető. — különben lassú.

A gólokat ősze 9, Vinkler-Gorcsán- 
Vadnál 2—2 Deskovits és Klainscsk 
rúgták.

Az utánpótlás szempontjából örven
detes a Mura Levente jó szereplése, 
csoportjában az első, 2 győzelemmel.

pont és 34:0 gólaránnyal.
*

Selyemipar—Mura 3:1 (1:0)
Vezette: Sági, Győr.
Nagy várakozással nézett az a kö

zel 1000 néző a mérkőzés elé. aki az 
ünnepi hangulatba és tikkasztó hőség
ben kiment a mérkőzésre, — s végül 
kiábrándult a Murából. Azt az erél\- 
telen játékot, amit a muraszombati fiuk 
vasárnap produkáltak, nem tudjuk 
eléggé elitélni. Úgy játtszotak. mintha 
egyáltalán nem akartak volna nyerni 
Szinte álltak a pályán Nem volt ben
nük egyáltalán átütő erő. Pedig ennnek 
ellenére is 3 - I olyan gólhelyzet adu 
dott. hogy a mérkőzési meg kellett volna 
nyerni. (Elég csak Sárközi 2 és Bencik 
óriási helyzetére utalnunk. Ezeket a 
helyzeteket sem a Levente, sem az 
Öreg-Fiuk csatárai nem hagyták volna 
ki!!!) Azonban hiába...! A borlabda 
gömbölyű.... a győzelemhez szerencse 
is kell. Nem sikerüli! Evvel aztán el
úszott valószínűleg a NB. Hl. is! Sőt 
ott tartunk, hogy az előkelő 4.-ik hely
ről már a 6.-ik helyre csúsztunk. Csak 
még egy ilyen kis kisiklás és vígan a
9.-ik  helyen fogjuk befejezni a szezont.

Az első gólt a védelem hibájából 
az első félidőben Shermann szerezte. 
A második félidő elején az előre ment 
Kukanja kiegyenlített. A végén két 
ordító védelmi hibából Bodza. 2:1 re 
vezetést szerzett, majd Shermann Sár
közi diszkisérete mellet az utolsó perc
ben fejelte a 3.-ik gólt.

A Mura egész csapata gyönge na
pot fogott ki, kiemelni úgyszólván sen
kit sem lehet. A Selyemipar is gyöngén 
játszott. A Kinizsi elleni játékkal ezt 
a Selyemipart 4:1 re könnyen meg le
hetett volna verni. No de hol fut ki 
a Muránál hélről-hétre olyan játék'’ 
Akarat és szív nélkül, csak minden 
fel évben egyszer.

Husvétvasárnap Zalaegerszegen jót 
szik a Mura, a Move ZSE. ellen.

Húsvéthétfőn a Maort csapatával 
Lentiben játszik a Mura kombinált

*
Alsólendvai Müve /.. L F. 3:2 ( ’:<>) 

Vezette: Szabó.
Az Alsólendván lejátszott mérkőzést 

lelkes játékkal nyerte az alsólendvai 
csapat. Evvel a győzelemmel a II. o. 
bajnokságát már be is biztosították 
maguknak. *

Az északdunántuli kerület két illuszt
ris tagja látogatta meg vasárnap a 
Mura S. E.-t.

Az M.L.Sz. főtitkára Barasils Viktor 
babérkoszorút hozott a Murának aján
dékba a Kerülettől, mig Sági A.J.T. 
főtitkára dr. Valent szöv. játékvezető
vel tárgyalta le a Muraszombatban 
tartandó játékvezetet tanfolyam admi- 
nisztrátiós ügyeit. A tanfolyam elő
adója dr. Valent Gusztáv lesz. (v.)
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GAZDATANÁCSADÓ 
A SZOKATLANUL KORÁN 

oeki 'zóntött.szép napsugaras időjárást 
» Muravidék magyar-vend lakossága 
fáradhatatlan szorgalommal használja 
í-.-l. Folyik serényen a munka szőlő- 
■■■■•gyeőben. gyümölcsösökben, erdőn, 
mezőr. egyaránt.

Tuc;a mindenki, hogy az idő pénz. 
aki idejét nem használja fel ren

desen erszényé' üríti.
Vidékünk lakossága jó kedvvel, nyu

godt szívvel végzi munkáját, mert ha 
'■ .jó Isten áldúst ad munkájára, akkor 

maga takarítja be a termést, egyál- 
tálábe.r nem félő, hogy földjét idegen 
Tarccsok lovai tapossák.

'. itéz hadseregük a szövetséges ál- 
‘amok katonáival együtt ügyel arra, 
iogv a barbár idegen nép földünkre 

ne jusson.
Derék magy ar-vend lakosságunk pe

dig tudja kötelességét. Tudja, hogy 
ma annak is kell harcolni, aki nincs 
is a harctéren. Ha ma fegyverről van 
szó. akkor az ekét is hozzá kell gon
dolni. Ha ma katonáról beszélünk, 
akkor a munkást is szorosan melléje 
kell gondolni.

Katona nem lehet kenyér nélkül, 
ás nem lehet termelni kenyeret, ha 

■ katona fegy verével meg nem védi 
•az ország határát. Ahogyan offenzi- 
váról lehet beszélni a harctéren, ép
pen úgy offenzív áról lehet szó a mun
kában Az első nagy offenziva folyik 
a munkában most tavasszal: szántás, 
vetés, ültetés stb. formájában.

A következő offenziva lesz a szé- 
">a gyűjtés, aratás, s majd jön az őszi 
vetés és a szüretelés.

A jó katonának át kell hatolni min
den akadályon vízben, tűzben és le
vegőben. a jó munkásnak át kell ha
jolni erdőnek, mezőnek, szőlőnek, 
kertnek minden munkáján S minél 
szorgalmasabban, ügyesebben végzi 
el tavaszi offenziváját birtokán, annál 
dúsabb lesz ősszel a zsákmány.

Hogy milyen zsákmányt, milyen ter- 
tnést tudunk kiharcolni, az ma nagyon 
fontos kérdés. Ma nem csak magunk 
és családunk eltartására keli gondol- 

hanem juttatnunk kell élelmet 
a I adsereg részére is. amely ma mesz- 
sze az ország határán túl áll őrt azért, 
hogy mi idehaza zavartalanul végez
hessük mindennapi teendőnket, s ha 
kifaradunk legyen békességes pihe
nésünk, csendes nyugodt álmunk.

Ennek teljes tudatában van Mura
vidékünk szorgalmas népe, azért lát- 
iuk amint férfiak, nők. vállvetve, fel-

I

tűrt ingujakkal. napbarnított arccal, 
kérges tenyérrel, de jő kedvvel vég
zik feladatukat.

Az ilyen szorgalmas népet a jó Isten J 
is szereti, s az öreg nap is lemosolyog * 

már kora tavasszal. «
HACK JÓZSEF • 

közs. bíró. Xagytótlak. J 
• 

földmivelésügyi minisztérium rét- •

I

rája

FÜMAGTERMESZTÉS 
SZERZŐDÉSES ALAPON

A
' és íegelőügyosztálya most is lehető- J 
. ségeket nyújt arra, hogy fűmagot is • 
I lehessen szerződéses alapon termesz- • 
teni. Természetbeni kamatmentes visz- J 
szaszolgáltatásra kapja a gazda a • 
vetőmagot, mégpedig csakis ellenőr- • 
zott, jóminőségüt. Ezenfelül, aki elő- * 
re szerződik, az külömböző nagyságú • 
termelési segélyt is kap. mihelyt a • 
vetése kikelt. J

Az ellenőrzött fűmagnak jobb ára J 
i van. mint a közönséges kereskedel- • 

mi árunak. Ebből megint a gazdának J 
' van haszna. •

Akármilyen terményről van most • 
szó. jogosan azt kérdezi minden gaz- • 
da hogy az 1943. évi termésbeszol-• 
galtatási rendelet szerint beszámit-e • 
ez neki és mennyire? J

Aki szerződéses alapon termeszt • 
fűmagot, az a beszolgáltatandó búza- • 
értékbe beleszámít. A fűmagvak pon- • 
tozása igen kielégítő. A legtöbb fű-' 
fajnál eléri az 1000 buzapontot, a réti • 
perjénél 1200-at. sőt egyes kényes és J 
nehezen tisztítható fűfajnál ennél is J 
sokkal többet. •

Ez már most azt jelenti, hogy pld. £ 
aki 100 kg rétiperjemagot ad át. an- J 
nak 1200 kg buzapontot imák javára. • 
Ha valakinek 10 kat.-korona tisztajö-J 
vedelmü földjei vannak, annak hol- •• 
dánként be kell szolgáltatni 100 kg 
kenyérgabonát. 100 buzapontnak meg- | 
felelő zsírt és 300 buzapontnak meg- i 
felelő, szabadon választható terményt. 
Teremjen csak 1 q rétiperjemag 1 j 
kát holdon (ez nem olyan sok. mert ] 
teremhet 3 is), aki ezt beszolgáltatja, I 
nem egy. hanem négy hold után adja ; 
be az előirt buzapontnak szabadon I 
választható részét. !

Kapja a termelési segélyt. Az is j 
majd 2 és ’/z 9 búza ára. Megmarad j 
a fűszalma — ez is takarmány. Né- i 
ha egy kis sarju is akad. ;

Ha mindezt összevetjük, csak arra j 
az eredményre juthatunk, hogy bizony < 
a mai viszonyok között jövedelmező < 
a fűmagtermesztés — persze annak. j 
aki ért hozzá. 1

li

c
• goszlávie zsivöcse I üszt vo doszégno.

Vogrszka domovina
i zsivlénye vendszkoga lüdsztva (Gucs Mikola Sándor-a na szpömenki ószvetka oszlobodjenyá) Postüvani Domovíncsárje!Gda obdrú'gim szvetímo nase nazáj- prihájanye vu naso jezerolétno domovino, je nasa dúzsnoszt hválo dati voditelom nasega országa za ono dobrotívnoszt, ka szó sze né szpozábili z nasega máloga národa, steri je tak dúgo lét mirovno zsívo vu nyega kríli, nájmre pa za tó, ka szó nász obarvali od oni velki mók, nevől i tezskócs, od onoga zsalosztnoga sorsa, steri je zdaj vu ovi talaj prvése Ju-

Vő-isz-na-

Nas mali národ je vréden bio té do- bróte, ár sze je od zacsétka mao tak opo- násao, kak vérén kotriga szvoje vogrszke domovíne.Presztor nase zemlé je vu zdávnyi vré- menaj doszta sztó lét preveden bojnszki tél bio, gde szó sze lüdjé i národje ne- sztanoma márgyali, kak néma máhra. Szvéti Stevan, prvi vogrszki krao je szpra- vo éti obprvim mirovcsino. Na granice országa, tak tüdi na naso krajíno je gra- nicsztrazsáre posztavo. Té szó rodjeni Vógri bili, ali vküp szó sze zmésali i vu hízstvo szó sztópili z nasim liidsztvom, návcsili szó sze nas jezik i nasi lüdjé szó sze návcsili vogrszki. Tak szmo mi vu Vogrszkom országi najsli naso právo do- movíno i tak sze je vöosznövo prinasz eden harmonicsen vogrszki-vendiski kul- túren i tiváristen zsítek. Vu nasi zsilaj vogrszka krv tüdi tecsé, i éti bivócsi Vö- gri szó od nász vendisko krv tüdi dóbili. Nasa zemla je kak od Vögrov naszeljena zemla bila poznana i indasnyi stajerszki piszátelje od vu Radgonyo pridöcsí grov pisejo, no csi szó té Vógri po tini nasi vend ccsáci bili.Nasa krajma je vu velkoj histórii sega országa tál méla. I rávno ti nájzna- menitésí vogrszki králi, Szvéti László, strti Béla, Velki Lajos, Mátyás te pravicsen szó naso krajíno poznali, éti szó sze vecskrát müdíli. Nasa krajina je törszke serege tüdi dosztakrát vídla i nase lüdsztvo je né máli tao meló v oni bojnaj, stere szta vodila dvá Zrínyi Miklósa próti Tőrkom. Tiszta velka bojna, stera je naszlédnye tőr- szko mócs potrla. je tüdi prinasz, pöleg Szentgotthárda bila.Vu 1848-om leti je beesinszka vláda k nam poszlála Hurbána szlovácskoga agitátora z tém povelényom naj nas národ nahujszka próti Vögrom, ali nyerni je odkrito biló povédano, ka je nas národ Vögron zahválen, zsnyimi má edno obcsüténye i ka nega éti niti ednoga cslo- veka, ki bi só próti Vögrom Hurbán je z szramotov mogo od etec pobegnoti. Nas národ je követi poszlo vu národen gyűlés i v velkom racsúni je sztópo no- tri vu honvéd sereg i sze bojüvao za szloboscsino.Vu nájnovésisom liipi vrémena je ete národ escse vékse szvedocsansztvo dao szvoje lübéznoszti do vogrszke domovíne. Gda szó jugosziávszke cséte vu 1918- om leti decembra 26-oga na naso kra- 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánHÁHN PÁLMURASZOMBAT

jíno vdrle, szó sze nasi mladénci szarni od szébe organizérali, jugosziávszke cséte vu 1919-om leti januára 3-ga napad- noli i z nase krajíne yözbíli. Tó je zna- nicnito delo biló, k steromi priszpodob- no niti pri ednom národi ne nájdemo. Na konci prve szvétovne bojne sze je obiászt na velki presztoraj premenila. Nó- voga országa cséte szó tá brezi proti- sztanénya, brezi ednoga sztrelája notri- prisle i presztor podzajéle. Jedíno prinasz, pri tóm národi je biló telko düsevne möcsi, ka je rozsjé víipao popadnoti, nőve oblászti serega napádnoti, nyega po batrívnom boji vözbiti.Vu 1921-tóm leti szeptembra 19-oga i 20-oga je nas máli národ escse zna- menitése szvedocsansztvo dao od szvo- jega isztinszkoga obcsüténya, gda je pred internacionálszkov komísziov demonstré- ro. Tő szrcé gíbajócse djánye tak vszák- si nas domovíncsár pózna, nemo je doj- píszao. Ali telko dönok morém zamer- kati, ka je szrcá kotrig kotníszie globoko genolo, voditela té komiszie, Cree, an- gliskoga jezernika szó szkuze pobíle i on je angliskoj vládi tak tüdi Tanácsi velki követov glász dao od tóga, kak rédno je demonstréro té máli národ i z kaksov navdűsenosztjov i szrcá gíbajó- csim obcsütényem sze je nazáj proszo k Vogrszkomi országi.Demonstrácij i záporov nervóznoszt sze je escse né vtísala, gda sze je edna, véksa zgodba szkázala. Vu jugoszlávszko szoldacsko szlíizsbo pozváni rekrutje szó né k szvojim jugoszlávszkim regimentem rukivali notri, nego szó odszkocsili na Vogrszko i pri prvési vogrszki hon- védregimentaj szó sze zglászili na katájn- szko szlíizsbo i Lipovsek glavár je eden vu vogrszkom jeziki vöposztávleni „hirdetmény" dao vö, tak stímavsi, ka de z vogrszkim jezikom mogócse nase mla- dénce nazájcsalivati.Tilia voda je nas máli národ, brezi lárme, brezi glásenye velki récs tátecsé. Tilia voda ali globoka voda, jezero lét szi je szprávlala szvojo grabo i szvoje sztrú'ge. Nas zsítek je v toj vödé teko i mi szmo sze z veszéljom dáli neszti od nyé. Mi szmo szvojo dúzsnoszt vszigdár szpunyávali i né szmo sze nazájvlékli, gda jo je szpunyávati trbelo. Nasa szrcá szó csíszta i vszigdár szó táksa bilá. Po ednáki potáj lioditi szmo sze návcsili. Jálne i klücske poté ne poznamo. Nasa deca de ednók gizdáva na tó, ka szó nyéni sztariske vu nájvéksem razburkanyi cslovecsansztva sztálni i verni bili k szvo- joj domovíni i k szvojemi vadlüványi i k szvojemi sztáromi jeziki.Gda sze megla, stera zika grózsa, néba csíszta do, ka je nam ta nasa vogrszka domo- vína. Zvön nyé nega nindri za nász meszta na tóm szvéti, v trdnom mílom sorsi je nam tü zsiveti, mréti.

naprávlena nasega je- ino nasatá, z mestriov sze oköli nász i rasztori i razide, bódé, vszáki cslovek de vi-

0
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Zgübleni ali zgrábleni honvédje 
szpomocsjov V atikána! 
sterom fronti je bio, nyegov zádnyi 
atresz. da je szlednye piszmo piszao. 
Kak to prosnyo dobijo. vcsaszi zacs- 
nejo iszkanye.

Tiszti steri pa májo koga. ki je 
zgrábleni ali internejrani pa bi nyerni 
radi kaksi glász posziali z doma. náj 
napisejo na kárto 25 rejcsi i odposlejo 
na gornyi átresz. Vecs ne szmej piszati 
kak szamo 25 rejcsi.

Nasim naprejplacsnikom radi napi- 
semo takse prosnye v dijacskom je
ziki. csi sze zglászijo prinasz vszáki 
csetertek, pétek alt v szobeto med 
10 i 12 vöro.

ow

sze lejko goripoiscsejo
V Vatikánvárasi je edna piszárna ; 

Úfíicio Informazioni Presso. potom 
stere sze lejko zvédávle za zgüblenimi 
ali zgráblenimi honvédi i za tisztimi 
steri szó internejrani. Steri bi radi dáli 
iszkati. náj pisejo na atresz: „úfíicio 
Informazioni Presso La Segretaria Di 
Stato Di S. Santita” — Citta dél Va- 
ticano. Piszma morejo biti z masinom 
piszane v dijacskom ali talijanszkom 
jeziki.

V piszmi náj bode napiszano imé 
zgüblenca ali zgráblenca, i ocsino imé. 
Nadale more biti napiszano csi sze 
je zgűbo. ali je bio zgrábleni. Na

Krátki glászi
— Od áprilisa 15-ga szó sze zse- 

lezniske kárte podragsale. Tou po- 
dragsanye pa ne valá za diáké, cseszt- 
nike i delavce, ki sze z kedenszkov 
ali mejszecsnov kártov vozijo na de
lo ali v soulo.

Do áprilisa 30-ga sze more 
prosziti popüsztitev za porcijo. Vszi 
tiszti, ki májo vecs kak 2 deteti i ne- 
majo lejtni dohoudkov 12.000 pengő
jov, májo pravico za popüszt pri dá- 
csi. Sto placsüje jövedelemadó (do- 
hodnino), tisztim tóga popüszta nej 
trbej prosziti, ali sto pa ne placsüje 
jövedelemadó. tiszti popüszt eksztran 
more prosziti pri stejrunti do áprilisa 
30-ga. Popüszt je od prvoga i drügo
ga deteta 5—5, od trétjega i strtoga 
deteta 7—7, a nadale za vszakse dej
te 10 procentov.

Na dvá meszeca je kastigan 
za tóga volo, ka je vdaro nocsnoga 
csuvára. Preminocsi meszec márciusa
10. sze je zgodilo. da je Józsa György 
nocsni csuvár v Oszkói ponocsi vido 
pri edni hizsi szveklocso szkoz okna. 
Sz szvojim prijátelom je odiso tá, da 
opominé hisnoga lásztnika, náj zadela 
okno tak, ka sze ne vidi szveklocsa 
szkoz okno. V hisi je najso 24 letnoga 
krojácskoga deticsa ki je escse delao. 
Pravo nyerni je. náj zadela okno, ár 
je taksa naredba vödána, da okna 
morejo biti zakmicsena. Deticsi je to 
nej po voli bilo, v csemeráj je vö 
zapovedao nocsnoga csuvára iz hise, 
pa nyerni pravo. náj ide sz nyim na

SZOMBATHELYI TAKARÉKPÉNZTÁR
RÉSZVÉNYTÁRS AS ÁG

TE1TÍ 0 N ' 9i' éa 380.

A MÁV HIVATALOS MENETJEGYIRODA FIÓKJA

Szombathelyi nagyszálló
(volt KOVÁCS) - TELEFON 172.

KÁVÉ HÁZ - ÉTTEREM - TÁNCHELYISÉG
A szálloda minden szobájában meleg és hideg folyóvíz. — Gondo" kiszolgálás!

*

dvoriscse i poglédne pri sleromdvoriscse i poglédne pri sterom okni 
sze vídi kaj szveklocse. Kak szó prisli 
na dvoriscse, je detics naprej vzeo 
szvoj zselézni bokszer i zsnyim mocs
no v obráz vdaro nocsnoga csuvára. 
Nocsni csuvár ga je za tóga volo gori 
zglászo ár ga je v szlüzsbi napadno. 
Birovija v szombathelyi je kastigala 
Göncöla na dvá meszeca zápora. 
Göncöl sze je sfeo bránití sz tem, da 
ga je na dvoriscsi nocsni csuvár Józsa 
György brszno i zato ga je nazáj vdaro. 
Ali to nyerni nikaj nej pomágalo. 
mogo de szvojo kastigo szpuniti.

— Za szilose sze tüdi letosz dá- 
vajo podpore v taksoformo, ka tisz
ti ki ga dá delati. dobi od vszaksega 
kubicsnoga metra 60 kil cementa v 
naturi. Priglásziti sze trbej pri Mező
gazdasági Kamari, gde dobi vszáksi 
utalvány na cement i ga tüdi vcsa
szi more plácsati. Gda pa szilos gori- 
naprávi, dobi pejneze nazáj.

— Vö szó zacsnoli tálati senke 
za one grüntne vérté, ki szó v je- 
szén vecs poszejali, kak pa prvejsa 
lejta. Za vötálanye pride okouli 16 
millión pengöv, z stere sume vszi 
vértovje dobijo. ki szó tou prejk no- 
tarosiie naznanili Mezőgazdasági Ka
mari.

— Polodelszko minisztersztvo je 
letosz za probe volo pár vagounov 
bádenszke kukorce raztálalo za sze
men, od stere tou známo. ka sze 
jáko rano zori i tüdi v mokri letinaj 
dober pouv dá.

— Nági cslovik v Budapesti na 
Soroksári ceszti. V pondejlek vecsér

I

med

Fájdalomtól összetört szívvel, de ez Isten akaratában m< i yjgodva ‘ - 
datiuk. hogy a legjobb gyermek, hitvestárs, édesanya, testvér <.- -

Varga Szidónia
munkás éleiének 33. évében folyó évi április hó 8.-án d. u, _ < : összu és -t
lyos szenvedés után csendesen elhunyt és visszaadta tiszta leiké Teremtöjén.e;

A drága halott földi maradványait április hó 10.-én d. ... 2 erekor 
ág hite, evangélikus egyház szertartása szerint kisértük a kisszerc'abeíyi tem 
tőbe é.s helyeztük örök nyugalomra.

Köszönetét mondunk Hári Lipóf domonkosfai evang. lelkemnek. aki a 
gyászszertartást végezte és vérző szívsebünket az Ige áldott <zf..<.i.al bek 
lözie és Jézus szavaival megvigasztalt bennünket. Köszönetéi nr .dur.k mir 
azoknak, akik drága halottunkat utolsó útjára elkísérték, akik keporsóiára k ■ 
szorul, vagy virágot hoztak s akik mély gyászunkban és sz:.-. ■ •..ságunkb- 
vigasztaltak.

KISSZERDAHELY. 1943. április 8.
Emléked szivünkben örökké élni fog I

Varga Sándor és Póczak Júlia, szülei. — Papp János, férje. — Jenő. íia. — 
Horváth Jenőné. sz. Varga Irma. Könye Sándorné. sz. Varga Kan -a testvér?, 

és a kiterjedt rokonság.

i

okouli deszéte vöre szó vidli v Bu
dapesti na Soroksári ceszti ednoga 
scsiszta nágoga csloveka. steri je ho
do po ceszti gór i dől. Lüdsztvo sze 
je zbéralo okouli nyega i sze je csü- 
düvalo tömi nej vszakdenésnyemi do- 
godki. Iszkali szó policijo náj bi ga 
domou szprávila, ali v blizsini szó jo 
nej najsli. Na konci Soroksári ceszte 
je bio eden policáj, steri je tóga cslo
veka z szvojim pláscsom pokrio i ga 
je odpelao na policijo. Tam szó ga 
szpitávali, sto je. Povedo je szamo 
telko, da je on Napóleon. Znali szó, 
da je nej pri právoj pámeti, záto szó 
ga odpelali v spitao Angyalföld.

— Hiso röntgenizerajo. Eden gosz
poud je dao nouvo hiso zidati z zse- 
leznoga betona. Gda je bila hizsa zse 
gotova, te nyerni je zidár poszlo ra
csun. Racsun sze prevelki vido gosz- 
podi i nej vörvo, da bi pri zidanyi 
telko zselézni tramouv potrosili, kak 
je v racsuni napiszano bilou. Záto je 
tozsbo napravo prouti zidári. Birovija 
je tak szkoncsala. náj sze hizsa v 
vecs mesztaj röntgenizejra. potom de 
szamo lejko szoudila kelko zselézni 
tramouv je potroseno pri zidanyi hise.

— V Újvidéki de sze moderno 
nouvo prisztaniscse delalo i je fi- 
nancsni miniszter za té namen zse 
vékso sumo pejnez dao. Prisztaniscse 
de jáko velko i de sze szkouz vecs 
lejt delalo.

— Tozsba prouti ednomi pszovi, 
sieri rád má zavecse pecsenyé. De
li Pétera zsena iz Budapesta Colum- 
busz ceszte sze zglászila na policiji, 
da z nyénoga farma vszáki dén vesz- 
nejo domácsi angorszki závci. Povej- 
dala je tüdi tou, da miszli. ka nyéne 
závce szouszedov zsuti pesz tá no- 
szi. Záto je preminoucsi mejszec eden 
vecsér pázila, da bo gvüsno znála 
kama vesznejo nyéni závci. Komaj 
je kmicsno grátalo, je zaisztino priso 
szouszedov zsuti pesz i je zadávo 12 
závcov. Zdaj birovija more szouditi, 
sto je odgovoren za tou skodo, stero 
je pesz napravo.

Hódmezővásárhely. Velka raz- 
burkanoszt je nasztánola v Hódme
zővásárhelyi za tóga volo, ka szó 
nejznáni domácse mácske vküper 
szpolovili. Mácske szó szpoklali. kou- 
zse pa odávali. Lüdsztvo zselej. da 
krivci dobijo vredno kastigo.

— Szeged. Z cerkvenoga torma je 
doj szkocsila 54 lejt sztara delavka 
Brenyovszki Katalin i je nameszti mrla.

na— Szedem lüdi szó na szmrt 
oszoudili v Zágrábi. V Zágrá. szc 
seszt moskov i edno zsensz o 
szmrt oszoudili za tóga volo. ka 
partizánom vrásztvo i drüge

na 
szó 

sztvari 
szprávlali. Med moskami szó trijé hor- 
vátje, eden szrb i dvá csrnogorca.

Meghívás.
Az 1898: XXI11. törvénycikk alap-- . e- 

kult Országos Központi rrelszövetke-• >:, ■
lékébe tartozó

ALSÓLENDVA ÉS VIDÉKE 
HITELSZÖVETKEZET

mintáz Országos Központi Hitelszc • v.-iezet 
tagja 1943. évi május he 2.-án d. u. 3 -akoi 
határozatképtelenség esetén 1943 évi ma.<- 
hó 16.-án d. u. 3 órakor Alsólendva -ser
ben a hitelszövetkezet helyiségében

RENDES KÖZGYŰLÉST
tart, melyre a tagokat r.i alapszabály k 37. 
§-a értelmében meghívjuk.

N a p i r e n d :
1. Múlt évi üzleteredmc-.yrol szóló elesések 

tárgyalása,
2. Zárszámadások megvizsgálása és a tel mer. <- 

vény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről vak, rendéiként-'
5. Az igazgatóság 7 tagiénak válaszba-
6. A felügyelöbizoltság 2 agjának váias tás-
7. Netaláni indítványok.

1942 évi január hó 1-én a tagok száma 
347, üzletrészeink száma pedig 347 . >lt . : 
év folyamán belépett 119 tag 128 üzletrésszel 
kilépett 347 tag 347 üzletrésszel, tehát maradi 
az 1942 év végén 119 tag 128 üzletrésszel 
1942 évi január 1-etől pedig a közgyűl ést meg
előző március hó végéig belépet 8 tag 14 üz
letrésszel. kilépet 0 tag 0 üzletrésszel mars? 
127 tag 142 üzletrésszel.

A felügyelöbizoltság által megvizsgált 194. 
évi mérleget a szövetkezet helyiségébe-: ki
függesztettük és azt mindenki megtekintheti.

Kelt Alsólendva, 1943. évi április 12.
Az igazgat á g

Naznányam
vszém tisztim, ki szó dáli kouzse v vözdelé- 
vo v Lutenberg. Verzsej ali v Gornyo RadgC- 
nyo. nai prido do 15. májusa k meni po nye 
ár ovak zgübijo pravico. — SÁDL FERENC 

baotus, Vashidegkut.

Bútorozott szoba
egv személy részére kiadó Győrfinél. ' ■ r . 

utca 13.

Keresek
Muraszombatban megvételre házét. v<+, ' 
telket. Bővebb felvilágosítás kapható s ve-o- 

vidéki Könyvnyomdában. Murasz<~ t a

ElLAND UFÓT
DÉL1GYÜMÖLGY - GYÜMÖLCS NAGYKERESKEDÉSE

SZOMBATHELY
ALAPÍTVA: 1892.

Legjobb saját gyártmányú 

rumot, likőrt,: kisüstőn főtt pálinkát 

Gaugel Károly-nál
Szombathely / Faludi Ferenc utca 30.
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Hozványe vougrov v Europi
Eta

-ároc
hódit
szkoc
'ur.i
\ széf

. ogrszka zemla je zse doszta 
. vidla. Zvün keltov szó tü 
légié gizdávoga záhodno-rim- 
caszarsztva. Attila i nyegovi 
szó szi kopali grabe avari i | 

é vzhoudr.i i záhodni mogocs- 
r.yár . proba'i eto zemlou, notri- j 
; í<t --o od Kárpátov pod szvojo 
•olaszt vzéti. P ? szlálnoj naszelitvi
• ,ug. v szó té pro be tüdi nej hejnya- 
r d , i tatári szó vdrli v nas ország.

zihocr.i impériumi szó vtegüvali ro
lóit ■ . nas ország, ka bi ga pogrbali. 
oszív .--törki szó szi docajtno kralü- 
. amsztvouriíi éti. Ali pouleg vsze- 
ratogc. sze je szamo vougram poszre- 
■-ilo prejk teski vihérov sztojécsi ál- 
? v sztélén ország i národni zsitek 

sztvoriti na eto; zemli. Szamou od 
szébe gráta pri lom pítanye. ka zakaj 
sze je tou szamo vougram poszrecsi- 
!oZáto. ka je vogrscsina okouli 
Dune i Tisze popunoma drűgo cslo- 
vecsa.nszko pozványe vzéla na szébe 

szvc emi pozványi je verna osztála 
prejk vszej sztotin leit i teski vdárcov 
c.istoure. Záto szmo pri zsitki osztali, 

a szmo sze globoko zavedh szvoje- 
g . zványa. krepko odbijali mocsne 

dái í i mosko prenásali vsze nevoule.
\ ogrscsina sze je znaszelila kre 

doula Dune i gorivzéla europszko 
kultu.o. Pa nej szamo. ka jo je gori
vzéla. nego jo je dalé vöosznovála, 
tedelala na szvoj kejp i na szvojo 
risz otíobnoszt. Europszka kultúra je 
■rejk vogrscsine tekla i tecsé prouti 
, zhoudi i vogrscsina zagvüsa rávno- 

I ézs.ie med kulturov Záhoda i Vzhou- 
da. Fou je vogrszko pozványe, stero 
szó vougri vu vszej csaszaj szpunyá- 
■ aii pouleg nájvéksi áldovov dopri- ' 
-ásanya. szpunyávajo i escse dnesz. I 
pa do szpunyávali v prísesztnoszti. 
Zoupszton probajo drügi tou vogrszko 

ozvár.ye prejkvzéti. Tou pozványe ! 
m nam podejlote szkrbnoszécsi Boug 
i ookecs szmo vrejdni tóga zavüpa- : 

ia, tecsasz sze nam nej trbej bojati. g 
On tüdi obdrzsi i ’

- - n< deco, ki oumorno szpunyávajo 
nyegove zapouvidi.

Koga v denésnyi teski dnévaj mocs- 
-.a szkrb. vcaganye i pománkanye te-

• na' szi zmiszli na nase pozványe 
. sze 'aki okrepí. pa gráta otporen. 
Zmiszlimo szi na dávna vrejmena. 
•da nam je sors od denésnyega dosz
ta zsmetnejse vardejvanye poszlao

■ nász, v nevoiáj ognya nász je 
krejpo. ka szmo naj zadoszta mocs- 

"i za szpunyávanye nasega pozványa, 
;-znio vszeli présztaii probe i dokázali. 
ka telovna i düsevna moucs, mécs 
< .nasa kultúra vszigdár premága vsze 
nevnuie. 1 mi ne bodimo ménsi i 
z.abe.’.si od nasi ocsákov. te vszig- 

á<‘.' z vüpanvom lejko glédarnov bo
ái lucsnoszt.

Vogrszki állam i vogrszki národ je 
‘'"‘.^tao tou velko probo csasza. V 

..<gi jezero jejt szó sze országi, álla- 
c-1 národi szporüsili okouli nász. 
'•agi<? szó zraszli i náglo tüdi szprejsli

kak travine z tem rázlocskom. ka nis- 
terni sze niti nouvoga szprotolejtja nej 
vcsakao. Vogrszki állam je vszigdár i 
dicsno zdigno glavou z vszej nevoul. 
zoupszton szó ga prejsali i ga namej- 
nili iundati. kak ftics Főniksz. sze je 
vszigdár nanouvo poroudo. Z tem je 
szvedousztvo djao. ka nemrtelne mo- 
csi zsivéjo v nyem. Jezerolejtna his- 
tourija nam tou aokazüje. ka vogr
szki állam, vogrszka národna forma 
szlisi med zvünrédne államszke i ná- 
rodne íorme v Europi.

Tak szpunimo szvoje vogrszko po
zványe. csi k vogrszkomi állami i 
vogrszkoj národnoj miszli jedrni i ver
ni osztánemo. Obá szta présztala náj- 
teskejse szküsávanye i bi naopacsno 
csinio oni národ, ki bi inam troso 
szvoje mocsi i bi zapüszto vu vihéri 
oblrdjeno szvoje szpráviscse. Táksa 
naupacsnoszt je vougre nigdár nej za- 
pelala. Vogrin je trejzen. racsűna z 
gvüsnosztjov, nyegova preszoudna 
zmozsnoszt je csiszta i odloucsna. 
Dobro zná. ka v teski csaszaj celou 
szamo po dobro vöszprobani cesztáj 
more hoditi i je popunoma na csisz- 
tom z tem. ka z szkrbjouv goriposz- 
távlene kamene hizse neszmi zamej.

Szombathelyi
-‘J

Ha Budapesten jól és 
otthonisan akarja érezni 
magát, keresse fel

ANDREíCS KÁROLY
vendéglőjét

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

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

noti z grádom, steri je z kárt posz- 
távieni vküper. Vogrszki állam i vo
grszka národna forma je tak szkrbno 
naprávlena. na vecsjezér lejt goripo- 
sztávlena kamena hizsa. grád i fesz- 
tung. med sterimi sztenámi je ogvü- 
sani zsitek. Ne nihámo tam i ne za-. i. i f . . . ’ - - e i oum cioitvn. mv itiuuiiiv tuiixi i tiv

.iidi obdizsi i obarje szvojo püsztimo nas trdi grád. nego med
nyegovimi rnocsnimi sztenámi csákaj- 
mo vszigdár. naj sze csasz szpunyáva.

Szpunyávanye csasza pa nemre 
biti drűgo. ka sze nas troust i nase 
zselejnve na isztino obrné. Histouria 
vszigdár oblouna one, ki szó verni 
szamomi szebi. Szamo sztraslivi i sza
momi szebi nej verne národe szpo- 
klácsi histouria. Vérén, pravicsen i 
batrivi pa csáka gorisztajenye i po- 
mladejnye. Nas národni himnusz sze 
etak zdüháva prouti Vszemogoucse- 
mi: „Koga dugó tere nevola. dopüszti 
nyerni veszélo leto!“ Neszrecsa nász 
je reszan dosztakrát trla. ali vszigdár 
szmo jo tak znásali, kak sze mosko- 
mi i junáki na szamosztojécsi zsitek 
sztvorjenomi národi sika. Te Vsze- 
mogoucsi je pa oblounao nase trplej- 
nye i poszlo veszélo leto. Tüdi nam 
potomtoga pride veszélo leto. te vel
ki szvétek. gda sze szpuni nase zse- 
lejnve. Szamo zdrzsite vö. verüjte. 
verosztüjle i vüpajte !

Egyház^ ekpénztár
S—OMBATHELY - SZILY JÁNOS-u 42 sz

Részvény- és tartaléktőkéje 1.000.000 pengő. — Kölcsönöket fo
lyó-:! földbirtokra. házakra előnyös kamatfizetés és törlesztés 
mei.ett. — Betéteket elfogad gyümölcsöztetésre és azok után 
magas kamatot tizet és megállapodás szerint felmondás nélkül 
visszafizeti. — Leszámítol váltókat. — Megbízásból vesz és 

elad értékpapírokat.

Zádnyi dnévi Jugoszlávije
„Neue Ordnung" zágreoske novine 

pisejo. da Gregorics Danilo. ki je bio 
ravniteo novin „Vreme" v Belgrádi, 
zdaj dá stampati knigo pod iménom 
„Tak je koncsála Jugoszlávija". Kni
go stampajo v Leipzigi pri Wilhelm 
Goldmanni i de v krátkom vödána. 

i Gregorics danilo je szlovenszkoga po- 
kolejnya. záto szó ga szlovenszki kö- 

1 vetie pomogli. da ga je miniszter Szto- 
jadinovics Milán vzéo za ravnitela 

! szvojega liszta. Sziedkar je miniszter 
Cvetkovics posztavo liszt sz tiszkár- 
nov vréd pod oblásztno íutorsztvo. 
Gregorics. kak ravniteo tej novin. je 
dobro znao za vsze, ka sze je v ti
sztem vrejmeni zgoudilo i zdaivszvoji 
knigi napíse vsze tiszte szkriv noszti. 
stere je v novinaj nej szmeo napí- 
szati. Med drűgimi píse tüdi od zád- 
nyoga kronszkoga tanácsa, steroga 
szó meli v Belgrádi v králev szkoj pa- 
lacsi malo prvo pred pucsom. Té 
kronszki tanács je vodo Pavel kor
mányzó-herceg na sterom tanacsü- 
vanvi szó bili navzoucsi tüdi gene
rálisi Koszics, Szimovics i Antics. 
Szimovics i Antics szta sze zse du
zse vrejmena nej .mogla viditi. Szi
movics je prvo. kak sze je té kron
szki tanács zacsno. nikaj gúcsao z 
Pavle hercegom. Gda sze je kronszki 
tanács zacsno. je Pavle herceg z osz- 
trimi recsámi pravo prouti Szimovics 
generálisi. da naj ponouvi pred vszej- 
mi. ka mi je prvlé povedo.

Koszics je migno prouti Szimovicsi. 
náj nikaj ne povej. ali Szimovics je 
csemerno gór szkocso i prouti Pavle 
hercegi etak szkrícsao:

„Tou szám povedo. da je cejla 
szoldacsija prouti trojnomi pakti. Med 
oficejri je velko razburkanye i je vecs 
nej mogoucse pomiriti. Miszlim. da 
nega drűge pomoucsi. kak da té mlá- 
de oficejre nikak zavrnémo. csi nes- > 
csemo dozsiveíi národno szramoto. 
Oponúnam vász na dén 29. májusa 
1903. leta.

Antics je tou nej mogo duzse trpeti. ! 
Od csemerouv sze nyerni obráz szpre- 
mejno. gór je szkocso i z vtégnyeni- 
mi rokámi priblizsávajoucs prouti Szi- , 
movicsi etak krícsao :

„Ka szi vsze ne dopüsztíte 1 Tak 
vüpate gücsati v etoj hizsi! Znáte I 
szploj gde szte?"

Koszics je tüdi zmejsz szkricsao: j 
Té cslovik je odnoro. Szigdár szám I 

pravo. da ja Szimovics nej pri právoj . 
pámeti I

Pavel-herceg je trepetao od cseme- [ 
rouv. Szimovics pa nadalüvao:

— 1903-ga leta májusa 29-ga szó 
mládi. szvojo domovino lübécsi ofi
cejri za tóga volo bujli ednoga kralé, 
ár je vodo tákso politiko, stera je 
bila prouti nyegovoj domovíni i prouti 
národi |

I

I

I

Antics je od razburkanoszti sztao 
kak szteber. Nej je vörvao da sze 
pred kormányzó-hercegom lejko kaj 
táksega povej. Rávno tak sze je mo- 
glo zgoditi pred 40 lejtami. da szó 
Obrenovics Sándora i Masin Drágo- 
ja steli na tou priszíliti. náj zapüsztijo 
ország.

Koszics je nájprvle k szebi priso i 
te pravo :

„Ne vejs. ka gucsis!" Prouti Pave'. 
hercegi pa pravo: „Té cslovek je od- 
noro!"

Szimovics sze je zaszrnejao i pra
vo : Jaz szám povedo. ka szám miszlo.

Cejli szvejt zná. ka sze je zgoudi- 
lo po etom tanacsüvanyi. Szimovics 
je zse vsze naprej pripravo. národ je 
zapecsato szvojo zgodovíno . . .

Jugoszlávia je tak szkoncsala szvo- 
ei zsivlejnye — píse dr. Gregorics.

Megyimurec je posztávleni za pro- 
feszorszkoga pomocsnika.

Dr. Horányi Mihály vrács, ki je do
nié z Csáktornve, je v Budapesti na 
kliniki posztávleni za prof, pomocsnika

VÁROSI MOZI•M URASZOMBAT
április 25.-én, vasárnap

15 ó.. 17 ó. és
április 26,án. hétfőn 15. 17 és

11.15 ó. 
19'30 ó.
19.30 o.

ALKALOM...
Szereplők: Karády Katalin, Szilassy László. 

Somlay Artúr, Csortos Gyula. 
Pethes Sándor, Bilicsi Tivadar. 
Somogyi Nusi stb.

Karády Katalin elsőrangú filmje!
Magyar Filmiroda külön kiadása 

„ÖRÖK MÁRCIUS

Veszek fővárosi megbízóm részére

órák, porcellánt, cserépedényt, képet, dísz
tárgyat stb. — Részletes leveleket „Bpestre" 

jeligére a kiadóba kérek.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

Finom _____ _ __ _ ________
meiléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bomagykereskedőnél — Kisasomtea*.

badacsonyi és egyéb balaton-



10 oldal Muraszombat es Vidéke 1943. április 23.Sto je bio Gasparich Márk?
krijejo na Bejlo nedelo májusa 2-ga. 
Znamenito je escse pri lőni iou, ka 
je szteber ksenki napravo künsztlar 
Farkas Sándor, ki je vnuk pokojnoga 
ravnitela vucsitelszke sóul? v Csák
tornyi, Margitai Józsefa. za steroga 
csasza sze je doszta nasi ' rejli vo
grszki vucsitelov vönávcsilo.

Delo tóga vrejloga vogrszkoga dü
hovnika. národnoga mantrnika naj 
bode példa drügim i naj preszvejti 
tüdi one. ki szó v nesztálnoszti.

Na Bejlo nedelo, májusa 2-ga v 
Csáktornyi otkrijejo szteber megyimur
szkomi domovincsari. mantrniskomi 
dühovniki Gasparich Márki, ki sze je 
naroudo v Drávaegyházi (Draskovec) 
v perlaki járási. Kak decsák bisztre 
pámeti, je tam zacsno hoditi v soulo. 
Nyegovi vucsitelje szp szpoznali. ka 
je jáko talentejrani. Ár szó pa nye
govi sztarisje nej meli zmozsnoszti. 
ka bi decska dalé dáli soulati. záto 
szó ga na porácsanye vucsiteia. ksen- 
ki vzéli gori v szombathelyszki. szle
di pa v pozsonyszki szeminárium, gde 
je vcsenyé szkoncsao i szó ga za 
dühovnika poszvétili. Kak dühovnik, 
je vesz szvoj zsitek vogrszkom i ná
rodi poszvéto i je 1842-ga leta hon-

ELSÓ mu^közi 

Szövődé r. t. 
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

1 E L £ yr, 7 K •• 3 1.
O N S 7-

*

Központi iroda : BU DAPEST

Poszojilo za zsenitev 
sze more bár pred 60-imi dnévami 
prosziti prvlé, kak sze pa zdávanye 
oprávi. Doszta je táksi, ki szi szamo 
po dugsem cajti po zdávanvi zmisz- 
lijo na tou. ka bi nyim trbelo potpo- 
ro za zsenitev. Záto orszacsko szo- 
ciálno pazitelsztvo goripozáva prosni- 
ke. ka podporo morejo prosziti zse 
te. gda szó escse v zarocskaj i tou 
bár dvá mejszeca pred zdávanyom.

HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálok, ekék 
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatok.

i'
; *

Stiván Ernő,
Muraszombat

műszaki nagy keresdedés
Telelőn 39. i

■
 OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 

szerszám áru és mindennemű te! szerei és. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.

gi csasz sztála. Ár je pa v vészi do
szta akácij i baltacima (esparzete), szó 
szkoncsali, ka do pouleg vérsztva tü
di rojársztvo oprávlali. V zimi szó 
meli eden rojárszki kurzus, gde szó 
sze návcsili. ka kak trbej dobro ro- 
járiti i kaptáré delati. zdaj szó sze pa 
vszi kak eden szövetkezet na rojár
sztvo vrgli.

500 plügov cukorne repe 
dá letosz poiodelszki? minisztí'sztvc 
vöbrati. Tou repo raztála med one 
vérté, ki tou repo na velko pouvajc 
za polovicsno cejnc. i tiszto na ráte. 
Kak je znáno. szó láni 2000 plügov 
raztálali tüdi po táksoi vugodr.o ce;- 
ni i sze je tou jáko dobro obreszlc.

védszki dühovnik grátao i kak táksi 
je cejli Dunántúl i Alföld obhodo. Kak 
dober predgar. je z várasa v váras, 
z vesznice v vesznico sou, lüdsztvo 
navdüsávao i büdüo na vogrszko szlo- 
boscsino. Ár je pa bojna za szlobos- 
csino buknola i szó kmicsni obláki 
prisli na nas ország, sze je Gasparich 
z vnougimi drügimi mogao szkítati. 
V Bach-diktaturi 1856-ga szó ga osz- 
trácke zgrabili i za edno leto. 1857- 
ga leta v Pozsonyi na gaugaj obe- 
szili. K szvojoj rodbini piszanom szled- 
nyom piszmi je proszo, naj lübijo vszi 
Vogrszko domovino. kak jo je on lü
bo. Nyegove szlednye recsí pod gau- 
gami szó tüdi tou bilé: „Boug zsívi 
Vogrszki ország!"

Tomi vrejlomi megyimurszkomi do- 
movincsari, národnomi mantrniki je 
zdaj na zemli dícsni Zrinyiov megyi- 
murszki národ szteber poszlavo gori, 
steroga z velkov ouszvetnosztjov od-

Cejla vész je zacsnola 
rojáriti

Vész Tordas v Fejér vármegyővi, 
stera má okouli 1200 lüdi, je szkon- 
csala, ka do vszi rojárili, ár méd má 
dobro cejno i de tá cejna escse dú-

i

107 vagounov loskoga szádja 
szó nábrali vküper láni i tou szádje 
za haszek goriponücali. V Erdélyi szó 
nábrali 80 vagounov, v Kárpátaiji pa 
27 vagounov. Tou nabéranye szó 
zvéksega tála deca opravili, ki szó 
szi v taksoformo preci pejnez zaszlü- 
Zsili. Dobro de zse zdaj miszliti na 
tou tüdi v nasoj krajini.

Szirouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsmovke, torá, veverce, 
iázbeca, domácsega i divjoga závca, liszice, vidre itd.) kak tüdi 
vszaksodlako kupim po nájvisisoj cejni.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

IBUTOR 
I Pontos és gyors kiszolgálás! 

Kérjen ajánlatot!

óriási választékban

László Ignác|
B: ’ I

23. - Telefon 191 |
Szombathely
Erzsébet Királyné u. I

Gde je nájvecs ezezonszk 
delavcov ?

V nasem országi je nájvecs sze- 
zonszki delavcov v Heves i Borsod 
vármegyővaj, sferiva vszakse leto vecs 
kak 26.000 szezonszki delavcov dáta.

| ORION __
BLfiUPUNKT 

| PHILIPS | 
| STANDÉRT 

jlHiim!-------------------------------------------------i... ói,.

rádiókészülékek
ismét szállíthatók.

6 havi jótállás — szak- f 
szerű kiszolgálás I

Rádió Nemecz |
Muraszombat.

Zsebvoltmérök megérkeztek* 1

Cio zsivlejnya
Szpiszao: KÜCSÁN BÉLA

15 
(Nadalüvanye)

Te szi pa zadovolen z kejpom, 
Rudi ‘ — ga je szmejécs pitao István.

- Ja, prijáteo. za prvovrsztno szám 
szpoznao tvoje delo. Ali tüdi szrecso 
szi meo! Lejpi kráj szi najso i ka je 
glávno, escse tepsi model. . .

Kühár sze je szamo gizdávo za- 
szmejo.

— Zakaj ne ovádis, István, sto je 
tá lejpa deklicska? — je pitao Rudi. 
Vsze szi mi povedo, szamo tou nej. 
Ali vseeeno szám zgrüntao, sto je! 
Nemrem zarazmiti. kak szi jo pridou- 
bo 1 Láni szám lüdi jaz probao z 
zsrecsov, ali ksenki.

István ga je zacsüdeno glédao. Nej 
je razmo. od koj guesi.

Od koga pa guesis pravzaprav ?
Rudi je pokázao na kejp.

Od nyé I Vej jo pa zse po vla- 
szaj lejko szpozna! Táksi obráz je 
szamo eden na szvejti.

— Drági prijáteo — je pravo szme
jécs Kühár — pravi dönok, na koj 
cilas 7

Rudi je znouva pogledno na kejp.
— Vej sze pa ne delej tak nedú- 

zsnoga! Vcsaszi szám szpoznao, da 
je Iou hiresna pejvka Kary Vali!

— Kary Vali ? — sze je zacsüdo 
Kühár. — Tou je nej mogoucse!

— Gvüsno ti je zabránila. da bi jo 
vödao — sze je csemerio Rúd,. — 
Meni sze je nikak nej scsejla püsztiti. 
da bi jo málao.

István je pazlívo poszlüjsao Rudija. 
Ali je isztina té kejp podoben na hí- 
resno Kary Vali, stero szamo po 
iméni pózna. Tou je véndar nej mo
goucse.

— Drági prijáteo, ti sze moutis I — 
je trdüo Kühár. Tou je edna lejpa 
kmécska deklina iz nemski Alp. Fáni, 
nyoj je imé i je szobarica pri ednoj 
goszpej.

— Te je pa eden med nama nouri, 
drűgo zse nemre biti — je pravo Rudi. 
Vej pa dvej tak giinivi sztvorjejnyi 
véndar nega na szvejti !

— Tou je dokáz — je pravo Kü
hár i v rouke vzéo novine i kázao na 
cik od vecsernoga nasztoupa hiresnye 
Kary Vali. — Fáni je pa véndar v 
Alpaj.

— Pa hódi vecsér z menőm na 
koncert, pa va vidla. steri má isztino 
— je odloucsno odgouvoro Rudi. — 
Na szrecso szám zse itak pred dve- 
ma dnévoma rezervejrao dvej kárti, 
gnesz bi je zse itak nej doubila!

— Dobro, Rudi! Ti znás. da me 
ne intereszejrajo jáko táksi pevszki 
vecséri. ali gnesz idem. da sze osz- 

vedocsim, cse tá hiresna Kary Vali 
rejszan tak vö vídi, kak lejpa Fáni.

*

Dvorána je zse bíla puna visziki 
gousztov. István i Rudi szta szidela 
v prvom rédi. Tüdi taljanszki gouszti 
szó zse zaszédli csésztne lozse. Vszi 
szó nemirno csakali, gda do sze zdi- 
gala zavésza, ali nájbole nemérniva 
szta bilá István i Rudi.

Zavésza szó sze zdignola. Na szrej- 
di je sztála Vali v lejpom, do pét dú- 
gom bejlom gvanti. Kühár jo je vcsa- 
szik szpoznao. Tou je Fáni . . . Náj- 
rájsi bi szkocso na oder i pitao: je 
mogoucse, da szi tou ti. Fáni? Ko
maj sze je zdrzsao. Rudi sze je sza
mo szmijao i dregno prijátela z laké- 
tom. Kühár je nikaj nej csüo. Jáko 
sze je zamiszlo. Tüdi tá ga je zape- 
lala! — nyerni je sümelo po glávi. — 
Lekaj szó vsze zsenszke glíne na 
tóm grejsnom szvejti. — Zdaj jo je 
zse tüdi po glászi szpoznao. Mogo je 
prepüsztiti isztino Rudeki.

Kary Vali je med popejvanyom na 
pamet vzéla Kühára. Nej jo je mou
tilo. Naoupak, mocsno sze je csűtila 
i escse lepse popejvala. Gda je szpo- 
pejvala peszem, jo je vszigdár szpri- 
jalo navdüseno ploszkanye. Pri zád- 
nyoj tocski je pa tömi navdüsejnyi 
nej bilou nej konca nej krája. Zavé
sza szó sze szpűsztile, ploszkanye 
pa scse nej vlihnilo. Mogla sze je 

znouva i znouva pokázati na oudri
Zdaj je sztoupila k klaviriszti i nye
rni nikaj sepetnola. Med ploszkanyom 
szó sze zacsüli glászi klavira. Naed- 
nouk je grátala velika tihoucsa Kary 
Vali je zapopejvala escse edno pe
szem, kak da bi sze scsejla revan- 
zsejrati na velkom navdüsejnyi Esce 
bole, kak publiki. je pa bila tá pé- 
szem namejnyena Kühári. Gi'édala ga 
je narávno v öcsi i popejvala tiszto 
peszem, kak pred nikelko dnévami 
tam dalecs v nemski Alpaj. . Vidlc 

| sze je, da popejvle z szrcé tou pé- 
szem, bole kak prvlé sterokcli drűgo 
Pogléda je nej vzéla z Istvána. . 
kak da bi on szám bio v dvorám ..

Kühár je grátao rdécsi. Szrecser 
je bio. da szó vszi poglobleni ■> k - 
po Kary Vali i bár tak níscse ne 
opázi nyegove zadrége. MaJr pred 
tém jo je zamrzo, ali sz touv pesz- 
mijov sze je nazáj vkrádnola v nye- 
govo szrcé. Scséo sze je rejsiii )t- lü
bézni, ali nej je mogao! Nyéni glász 
je bio mocsnejsi.

♦

Po koncerti szta Kühár i Rudi sla 
prouti Valijini garderoubi.

V Kühári je znouva zavrejla mii.s- 
nya do Valiké. Rávno taksa je kak 
grofica — szi je miszlo.

Vali je rávno prisla iz gardeVoube 
i vcsaszik na pamet vzéla K óhajra i 
Rudija.

(Nadalüvalo de sze.)
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