
Laptulajdonos: a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

Negyedévre 2 P, felévre 4 P, egész évre 7 P. 
HIRDETÉSI ÁRAK:

1 hasáb szélességben mm. soronként 10 fillér.

Főszerkesztő:
HARTNER NÁNDOR

Szerkeszti:
ifj. SZÁSZ ERNŐ

MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Muraszombat,
Horthy Miklós ut IS szám / Telefónszám 71 
Kéziratokat nem őrzőnk meg és nem adunk vissza.

XXXVI. évfolyam. / 52. szám. ÁRA 20 fillér. December 25. — Péntek.

Távol keleten
kint a hős magyar honvéd áll a 
vártan, hogy mi itthon boldogan 
ünnepelhessük a karácsony szent 
ünnepét. Abban az ünnepi csend
ben, amiben a szentestén fohász
kodunk a Magyarok Istenéhez, gon
doljunk arra, hogy mit kell ten
nünk, hogy méltóak lehessünk hős 
katonáinkhoz.

Nekünk itt a végeken nagy nem
zeti és történelmi kötelességet kell 
teljesítenünk. Fel kell ébresztenünk 
mindenkit, a gazdát, a munkást, 
az iparost, az asszonyt, a férfit, a 
leányt, az ifjút, fel kell ráznunk 
mindenkit, akik még régi és beteg 
idő álmát alusszák, vagy akik lusta 
tunyaságban tespednek és téve- 
lyegnek. Vezessük azokat, akiket ve
zetni kell és lobban tsu k láng
ra újra szivükben a lát
szólag kialudt magyar nem
zeti öntudatot! Mindnyájunk
nak csak egy közös útja lehet, az 
egyetlen üdvözítő és az igaz ma
gyar élet útja!

Trianon szörnyű történelmi lec
kéjéből vonjuk le az utolsó törté
nelmi tanulságot. Ne legyen a 
vend nép és a magyar test
vér között különbség! Fog
junk össze szent testvériséggel. Ma
gyar szent egységet kell alkotnunk! 
Amint nem ismerünk faji különb
séget közöttünk és a vend vendül 
beszélő magyarnak mondja magát, 
ne legyen köztünk nyelvi különb
ség sem és legyen a vend ma
gyarul beszélő magyar!

Ebben a történelmi feladatban 
álljunk egymás mellé és tüzön-vizen 
keresztül támogassuk, segítsük és 
minden áldozat árán is istápolju.k. 
lelkesítsük a népet, hogy nyelvé
ben is magyarrá válva, mint egy 
láthatatlan beton és páncél erődít
mény álljon e nyugati végen!

Sok a tennivaló és ezért halljad 
mindig és kövesd becsületesen, 
hogy tenned kell. Nem szabad 
senkinek sem a magyarság- 
ból élni, hanem a magyar
ságért! Ez legyen a nemzeter
kölcsi alapelvünk. Szükség esetén 
szenvednünk, áldoznunk és meg
halnunk kell! Aki ezt a küldetést, 
hivatást itt a magyar földön nem 
tölti be, az nem érdemli meg, hogy 
magyarnak nevezze magát !

Merjen mindenki, m i n- 
denben, mindenhol magyar 
lenni!

Legyen vidékünk és az ittlakó 
nép a magyar nemzet egyik leg
erősebb végvára!

Hartner Nándor.

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
KI VÁNUNK KED VÉS OL VASÓINKNAK. 
MUNKATÁRSAINKNAK ÉS HIRDETŐ
INKNEK

MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE SZER
KESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA.

Háborús helyzetkép 1942 végén
Európában már megnyertük a háborút — Az afrikai és távolkeleti 

helyzet kedvezően alakul
A Muraszombat és Vidéke első

sorban a Muravidék népének, vagy 
az innét elkerült embereknek ir. ez
ért a muravidéki vonatkozású ese
mények és jelenségek megírását tart
juk legfontosabb feladatunknak, cé
lunknak. A napi politikával, vagy a 
napi háborús eseményekkel nincs 
helyünk foglalkozni. Azt tartjuk, hogy 
olvasóink közül azok, akik rendsze
resen kívánnak tájékozódni a háború 
részleteseményeiről, azok úgyis or
szágos napilapot olvasnak.

Tudjuk azonban, hogy sok olva
sónknak egyedül mi adunk kezébe 
újságot. Ezeknek az olvasóinknak 
szól ez a rövid összefoglalás, amely 
nem helyneveket akar összehalmozni ' 
és nem a legújabb hadijelentéseket J 
akarja ismertetni, hanem az elmúlt 
hónapok harcai után kialakult hadi 
helyzetet szándékozik vázolni.

A keleti harctéren
az idén tovább folytatódott a szövet
séges európai államok hadseregeinek 
előnyomulása. Ez az előnyomulás lé
nyegesen kisebb térbeli nyereségekkel 
járt, mint a tavalyi. Ne ejtsen azon
ban ez tévedésbe senkit sem. Nem 
az az oka. hogy a szovjet haderő 
erősödött, vagy a mienk gyengült vol
na. Oka egyszerűen az, hogy mig 
tavaly sürgős volt számunkra az elő
renyomulás, hogy Ukrajna gabona
földjeit birtokunkba vegyük és a szov
jet hadiipar legnagyobb gyárait meg
szálljuk. vagy elpusztítsuk, az idén 
szükségtelen számunkra, hogy akár 
nagy áldozatok árán is gyors ered
ményeket vívjunk ki, mert az idő 
Oroszországban most már nekünk 
dolgozik. Magunk elé tűzött hadicél
jainkat végrehajtottuk, további gyors 
térbeli eredményekért nem volna ész
szerű nagy emberveszteséget vállalni. 
Mig a szövetséges hadseregnek egész 
Európa gyárai készítik a hadianyagot. 
bányáink és tartalékaink kimerithe- 
tetlenek, addig a szovjet hadsereg ma 
már legnagyobb részt amerikai fegy
verekkel küzd. Ezeket a fegyvereket 
pedig hajón lehet csak odaszállítani 
és mindennap kevesebb lesz a szál- 
litóhajó. Erről gondoskodnak a német 
tengeralattjárók. Egy hajót pedig sok
kal rövidebb idő alatt lehet elsülyesz- 
teni. mint megépíteni.

A szovjet haderő utánpótlása tehát 
egyre gyengébb lehet csak, a szovjet 
hadvezetőség emberpazarlása is érez
teti hatását, igy

a szovjet fronton történő esemé
nyek előbb-utóbb a tengelyhad- 
erők teljes győzelmével és a 
boisevizmus Európából való ki-1 
szorításával végződnek.

Ebben biztosak lehetünk.

Természetesen a tél folyamán el 
kell készülnünk a szovjethaderő két
ségbeesett támadásaira, azonban em
lékezzünk csak vissza a tavalyi télre: 
vezetett e lényeges eredményre a 
szovjet múlt téli kísérlete? Az idei 
támadások is csak arra lehetnek jók, 
hogy a bolsevista hadsereg erejének 
végső megbomlását siettessék.

Ennek ellenére támadásra támadás
sal válaszolunk. A Volga és a Don 
vidékén ma is dúlnak a súlyos har
cok, amelyek során helyi sikereket 
hol az egyik, hol a másik fél ér el, 
a tengelyhatalmak védelmi vonalát 
azonban sehol sem sikerült áttörni.

Észafc-Afrikában 
tulajdonképen csak egy terület kép
visel háborús értéket, a termékeny 
Angol-Egyiptom. Hadászati szempont
ból is ez a legfontosabb Észak-Afri- 
kában, mert elveszítése a Szuezi csa
torna elveszítését vonná maga után. 
Ez pedig a nehezen fenntartható an
gol hajózást még jobban megbéníta
ná. A németeknek, vagy az olaszok
nak nincs olyan értékes területe 
Észak-Afrikában, amelyeket meg kel
lene védelmezni, Rommel aránylag 
kislétszámu hadserege csak azért har
col. hogy állandóan veszélyeztesse 
jelenlétével Egyiptomot és igy az an
golszászok nagy erőket legyenek 
kénytelenek Afrikában lekötni.

Mivel értékes területek nincsenek 
Észak-Afrikában. tökéletesen mindegy, 
hogy Rommel gyorsan mozgó hadse
rege a sivatag melyik részén áll. Ezért 
vonult már annyiszor vissza a híres 
német hadvezér a támadó angolok 
elöl, de mindig sikerült alkalmas pil
lanatban visszaütnie. Jelenleg ismét 
visszavonulóban van. döntő csatába 
még nem bocsátkozott.

Az amerikaiak 
északafrikai partraszállása nem bizo
nyult veszélyes vállalkozásnak. A ten
gely gyors ellenlépései következtében 
ma még jobb a tengelyhatalmak hely
zete a Földközi-tenger nyugati me
dencéjében, mint volt, ugyanis fontos 
támaszpontnak használható francia 
gyarmatokat szállottak meg a tengely- 
hatalmak is. Az amerikaiak pedig 
nem a tengelyhaderők által megszál
lott földet foglalták el, hanem a volt 
francia szövetséges katonilag jóformán 
védtelen gyarmatait.

A partraszállitott északamerikai 
hadsereg utánpótlása egyre nehezebb 
lesz, egyre nagyobb áldozatokat kí
ván, mig a tengely csapatai közel 
állanak az olasz kikötőkhöz.

Az afrikai helyzet is kedvezően 
alakul tehát,

de különben sem Afrikában fog el
dőlni ez a háború.

Távolkeleten
a japánok már szinte megnyerték az 
angolszászok ellen indított háborúju
kat. Olyan kimeríthetetlen nyersanyag
forrásokat szereztek ugyanis meg a 
háború első hónapjaiban, hogy azok 
birtokában a szapora és hősiesen hat 
coló japán népet legyőzni nem le hét.

A háború vége
még beláthatatlan. Európába -. m 
törhetnek be az amerikaiak, visz -t 
mi sem mehetünk el amerikai földre 
megverni őket. Légitámadásokká’ csu
pán nem lehet eldönteni egy élet-ha
lál küzdelmet. Egy biztos csak

Európában már megnyertük a 
háborút!

Egyetlen ellenség áll már csak. Orosz
ország, de az is már Európa határá
ra szorult. Mi pedig Európában élünk, 
a mi sorsunk ezen a főidőn dől el! 
Ezen a földön a győzelmet nem . 
hét elvenni tőlünk, nincs már ellen
ség. amely elvehetné. Itt tehát mi 
fogjuk berendezni az életünket, még 
pedig úgy, ahogyhan azt a győz:es 
berendezi! Hogy aztán Amerika és 
Anglia meddig bírhatják még a ten
geralattjáró háború nagy pusztításait, 
az már a mi és szövetségeseink sorsát 
csak ideig-óráig folyásolhatja be. Sz.

Este 6 órakor lesz
Muraszombatban a ka
rácsonyi „éjféli mise"
A karácsonyi ..éjféli misét" Mura

szombatban este 6 órakor mondják, 
tekintettel a pápa engedélyére és az 
elsötétitési rendelkezésekre.

TTT

Községi
Karácsonyfa ünnepély 

Muraszombatban
Kedden délután meleg ünnepség 

keretében ajándékozták meg Mura
szombat szegényeit a Városi .Mozi
ban. Lipics József városbiró megnyitó 
szavai után az elemiskola tanulói 
adtak elő alkalmi színdarabot ügye
sen, majd Mórocz Imre főjegyző 
mondott köszönetét mindazok áldozat
készségéért, akik a szegények meg
ajándékozását adományokkal, vagy 
munkájukkal lehetővé tették.

Az ünnepélyen sokan vettek részi 
a Muraszombat vezetői közül.
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9 muraszombati járásban magyar, fEgyeimezett 
és szakképzett tűzoltóság teljesít szolgálatot
A tűzoltóság szervezete a megszállás alatt és ma

A muraszombati járási tüzrendé- 
szeti Felügyelőség Muravidéknek az 
anyaországhoz való visszacsatolása 
előtt mint autonóm tűzrendészeti ha
tóság működött a volt Jugoszláviában, 
tűzoltó szövetség elnevezés alatt. Az 
akkori bánsági költségvetésben min
denkori évi költséghozzájárulás volt 
biztosítva a járási tűzoltó szövetség 
részére s e hozzájárulás a szövetség, 
mint tűzoltói hatóság fennállását és 
működőképességét lehetővé tette. A 
szövetség korszerű tűzoltóságot nevelt 
és szerelt fel. mely tűzoltóság fegye
lem és szakképzettség szempontjából 
nemcsak hogy megállta helyét, hanem 
a íelabaráti szereteten alapuló intéz
ményi annyira közkedveltté tette, hogy

minden falu férfia örömmel sietett 
a tüzoltózászló alá, mely szim
bóluma volt az önzetlen feleba
ráti szeretetnek, a segíteni aka
rásnak, az egységnek.

Ezért volt a muraszombati járásnak 
oiy nagyszámú egylete, számszerint 
112, mely jólszervezettségévei sok köz 
és magánvagyont mentett meg. A 
muraszombati járás tűzoltósága faji és 
nemzetiségi különbséget nem ismer
ve önzetlenül teljesítette kötelességét. 
Már az akkori tűzoltó szövetség élén 
id. Benkó József állt, ki mint a szö
vetségelnöke és vezetője fegyelmezett 
és korszerű szakismerettel rendelkező 
tűzoltóságot létesített a muraszombati 
járásban. A tűzoltóság megőrizte szi
vében a magyar haza szerétét, és 
Muravidéknek az anyaországhoz 
történt visszacsatolásakor örömmel és 
szerettei várta bevonuló honvédőin
ket. Nyelvi különbség nélkül önzetlen 
hazaszeretet tanúsított minden alka
lommal, igy múlt év augusztusában 

19113. január 15-ig leltet a betétliönyvelist bemutatni
A m. kir. minisztérium 7.320/1942. i idő az 1943. évi január hó 15. nap- 

M. E. számú rendelete értelmében a jáig bezáróan meghosszabbittatik. 
visszafoglalt délvidéki területen kibo- Aki tehát még ezideig. a tulajdo- 
esátott betéti okmányok (takarékpénz- nában lévő betétkönyvecskéjét (ha 
tárok, bankok, hitelszövetkezetek ál- az 1911. április 15.-e előtt lett kiállit
ta! kiadott betétkönyvecskék stb.) be- va)a kiállító pénzintézetnél nem mu- 
mutatására, megállapított, az 1942. évi ; tatta be. _azt saját érdekében 1943. 
november hó 20. napján lejárt határ- január 15.-ig tegye meg.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!
• •»

Vogrincsics Oéza.
ÚRI ÉS NÖIFODRÁSZ
MURASZOMBAT

I Kellemes Karácsonyt!

Horváth Margit
férfidivatáru üzlet - Muraszombat

Boldog Karácsonyi ünnepeket kivan

HOTEL -CENTRÁL-
FAFLIK ALAJOS — MURASZOMBAT u.

örömmel lépett be Vasvármegye tű
zoltó szövetségébe, amikor is a régi 
jugoszláv szövetség felszámolt és he
lyet adott 23 év után újra a magyar 
szövetségnek.

A járás tüzrendészeti felügyelőjévé 
id. Benkó Józsefet nevezték ki, aki 
tűzoltói szaktudásánál fogva legal- 
masabb volt a Muravidéken e fontos 
pozíció betöltésére. Megkezdődött a 
tűzoltóság átképzése is. múlt év októ
ber. november és Idecember hónap
ban kerületi és törvényhatósági tüzol- 
tótanfolyamon voltak Muraszombat
ban. amelyen a tüzoltóegyletek túl
nyomó részének vezetői a tüzren
dészeti felügyelő és helyettesei élén 
részvettek. A tanfolyamot végzett tisz
tek és altisztek megkezdték ezután 
a tűzoltóság átképzését, mely rövid 
idő alatt meg is történt s

az év folyamán ünnepélyes al
kalmakkor való kivonulásnál a 
tűzoltóság már mint fegyelmezett, 
szakképzett magyar tűzoltóság 
mutatkozott be.

Különösen impozáns volt a tűzoltóság 
felvonulása és magatartása a junius 
28.-án megtartott tüzoltónapon, mely 
alkalommal nemcsak Vasvármegye 
és más megyék tűzoltó szövetsége ré
széről jelen volt tüzoltószemélyiségek, 
hanem a jelen volt országos tüzren
dészeti felügyelő, valamint a hatósá
gi személyiségek is legteljesebb elis
merésüket fejezték ki. A nyár folya
mán megtartott tüzrendészeti vizsgá
latok. melyeket Benkó József járási 
tüzrendészeti felügyelő és helyettesei 
vezettek, szintén a tűzoltóság fegyel
mezettségéről szakképzettségről és 
odaadó, szolgálatkészségéről tettek 
tanúbizonyságot. 1. J.

I
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HÍREK
— Uj mura vidéki származású ma

gyar doktorok. A pécsi Erzsébet Tu
dományegyetem jogi karán Horváth 
Kálmán urdombi és Gobár Ferenc 
muravárhelyi egyetemistákat szom
baton a jogtudományok doktorává 
avatták.

— Lelkesen dolgozik a gimnázi
um önképzőköre. A muraszombati 
állami gimnázium gr. Széchenyi Ist
ván önképzőköre eredményes mun
kásságot lejt ki Kádár Gyula tanár 
vezetésével. A legutóbbi gyűlésen új
fajta számmal bővült a műsor. Ugyan
is Szamosvölgyi Károly Vili. o. tanuló 
által feldolgozott Madách Ember tra
gédiájából adtak elő egyes részlete
ket. Szamosvölgyi Mária V. osztályú, 
Mészáros Ernő és Niselvicer Dusán 
Vili, osztályú tanulók nagy sikerrel. 
A sikeren felbuzdulva ezután gyak
ran fognak szerepelni ilyen műsor
számokkal. sőt a nagyközönség szá
mára is terveznek előadást a jö
vőben. (M E.)

— Éjjel 1 óra a szilveszteri zár
óra. A belügyminiszteri rendelet sze
rint Szilveszter-napján mindennemű 
étkező- és szórakozóhelyiség nyitva- 
tartását, továbbá az említett helyi
ségekben szokásos zenélést az ország 
egész területén éjjel 1 óráig engedé
lyezi a belügyminiszter. Ezenkivü a 
belügyminiszter felhatalmazza az ille
tékes hatóságokat, hogy színházi, 
mozgófényképelőadások, továbbá 
hangversenyek, táncmulatságok és 
össztáncok tartását szintén éjjel 1 
óráig engedélyezhessék.

C
Kellemes
Karácsonyi ünnepeket
kíván

Nemecz János
vaskereskedés és rádió-szaküzlet

Muraszombat
------------------------- -----------------------------------------------------

— Fél 1 órától 2 óráig zárva lesz
nek a gyógyszertárak. A 160-1939 
számú Belügyminiszteri rendelet ér 
telmében a muraszombati gyógyszer
tárak 1942. december 15-től kezdve 
déli V2I órától 2 óráig zárva lesznek.

— Értesítem azokat a cipész ipa
rosokat, akik még nem vették át az 
ipartestület által kiutalt felsőbőrt és 
talp hűl. (hasszél), azok haladéktala- 
nul vegyék át dec. 30-ig. Kolossá 
János bőrkereskedő, Muraszombat, 
Szombathely ut 3.

— Halálozás. Grégora Ignác gráci 
kereskedő 60 éves korában szivszél- 
hűdés következtében hirtelen meghalt. 
A muravidéki származású embert 
körünkben is számos rokona és ba
rátja gyászolja.

— Meghalt Szentmártoni Radó 
Lajos, a Felsődunántuli Mezőgaz
dasági Kamara elnöke. Elhunytéval 
igen nagy csapás érte Vas vármegyét, 
amely egyik legkiválóbb gazdasági 
vezetőjét gyászolja benne.

— Módosították a hagymaárakat. 
A módosítás szerint a vöröshagyma 
termelői ára : elsőrendű exportminő- 
ségü makói 19.50, egyéb minőségű 
makói 18.20, másodrendű 15.—, egyéb 
14.50, a fokhagyma termelői ára : I. 
rendű minőség 64.50, középminőség 
55.—, II. rendű minőség 47.— P/q.

Muravidéki honvédek 
üzennek haza

Zöld szinü levelezőlapot hozott a 
postás. Muravidéki honvédek küldték 
a harctérről. Nem csak nekünk szól, 
sorait tehát itt is közöljük :

Boldog karácsonyi és újévi ünne
peket kívánunk ismerőseinknek:

Erzsén Mihály Muraszombat, Fújsz 
Alfréd Zoltánháza, Scsancsár Feri 
Muraszombat. Bücsek Ferenc Sál. 
Perkics József Csendlak, Kovács Kál
mán Pártosfalva.

VÁROSI MOZI
MURASZOMBAT

Előadások: 1942. december 25-én, pénteken 
15, 17 és 19.30 ó. és szombaton 11.15,15, és 17ó.

Bűnös vagyok
Mezey Mária. Kamarás Gyula, Csortos Gyula. 

Gregus Zoltán stb.

Szombaton 19.30. vasárnap 11.15, 15. 17 és 
19.30 órakor és hétíön 19.30 órakor 

fiz én lányom nem olyan
Tolnay Klári, Turay Ida, Rózsahe

gyi Kálmnán, Greguss és Gőzön

— Be kell tartani a vásárlási 
könyvre vonatkozó szabályokat. 
A Közellátási Hivatal nyomatéko
san felhívja a kereskedőket és ipa
rosokat, hogy a vásárlási könyvre 
vonatkozó szabályok betartására saját 
érdekükben is ügyeljenek. A rendelet 
értelmében hat hónapig terjedhető 
elzárással büntetik azt a kereskedőt, 
aki közszükségleti cikket kiszolgáltat, 
holott a vásárlási könyvben foglalt 
bejegyzésekből megállapítható, hogy 
az illető vásárló a rendkívüli gazda
sági viszonyok által indokolt mértékei 
meghaladó mennyiségű árut vásárolt. 
A vásárlási könyvre vonatkozó rendel
kezések betartását a hatóság nemcsak 
a kereskedőknél, de a fogyasztóknál 
is ellenőrizteti és a visszaélések példás 
megtorlásáról gondoskodik.

Az összes 
cipészkellékek, szí
jak gépszijvarásra. 
jó minőség és ol

csón kapható

Vszefelé 
sujsztei szke potrebsesine. 
reménye, za masinszko 
reménye sivati dobro i 

fái sze dobi pri

KOLOSSÁ JÁNOS
bőrkereskedőnél

MURASZOMBAT Szombathely ut 3.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

Finom badacsonyi és egyéb balaton- 
melléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bornagykereskedőnél — Kissiombat.

I

PORCELÁN 
ÜVEG
KERAMIKA 
ILLATSZEREK 
MELLTÜK

nagy választék
ban és olcsón

PORCELÁN 
GLAZSOVINA 
KERAMIKA 
DISÉCSE VODE 
BROSI
v velkom pre- 
béranyi i fái

Zrim József
Muraszombat, Horthy Miklós ut 6.
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A legkisebbtől a legnagyobbig...
Muraszombat 1942-es karácsonyfája nagyobb lesz, mint barmikor is volt

Irta : MÓROCZ IMRE községi főjegyző
Szent Karácsony napján a békés- i 

ség felemelő érzése szálja meg min- j 
den keresztény ember szivét. Sokak > 
előtt ezt a karácsonyfa csillogása * 1 
váltja ki és a karácsonyi napok me- I 
lég hangulatában úgy érzi, hogy i 
minden ellenségének hajlandó volna 
megbocsátani.

Az 1942-es karácsony igen sok 
magyar otthon számára súlyos lemon
dást jelent. Akkor, amikor a kará
csonyeste bensőségét a bizonytalan
ság és a jövőtféltés rideg gondjai 
zavarják, vájjon van-e jogunk arra, 
hogy osztatlan örömmel álljunk meg 
karácsonyfánk alatt, szabad e ma
gunkat teljesen átadni a kicsiny, de 
mégis egész évre szóló karácsonyi 
élményeknek szabad e osztatlanul 
ünnepelni.

Erre csak azt felelhetjük, hogy az 
Üdvözítő születése napján épen a 
mai időben van arra szükség, hogy 
a mai karácsony szent misztériuma 
minden ember lelkében a felemelke
dést, a gondtól való szabaduláson 
keresztül a lélek megerősödését, újjá
születését szolgálja. Mert a mai kará
csonyunk nem csupán egy évre szóló 
újjászületést jelenthet, ha arra gondo
lunk. hogy az előttünk álló feladatok
nál bennünket érő kudarc, megsem
misülésünket okozhatja és elveheti 
tőlünk a jövőben való újjászületésnek 
minden reményét.

A karácsonyeste fényessége szá
munkra csak úgy lehet teljes, ha nem 
csupán a pillanat rózsaszínű hangu
latának áldozunk, hanem komoly 
előkészülettel teszünk meg mindent, 
hogy a karácsonyeste ne csupán a 
mi számunkra, hanem minden ember
társunk számára megújulást jelentsen. 
A szeretet ünnepén csak úgy ünne
pelünk igazi magyar karácsonyt, ha 
a karácsonyfa felvillanó fényénél ön- 
magunkal szembenézve megállapít
hatjuk, hogy jól készültünk fel a 
karácsonyra, s nem csupán önma
gunkért, de testvéreinkért is megtel
tünk minden lehetőt. Ezzel a lélekkel 
karácsonyunk még akkor is fényes 
lesz, ha talán kevesebb gyertyával 
és csillogó dísszel ékesítjük, mint az
előtt, amikor minden embernek csak 
a maga számára kellett díszítenie 
karácsonyfáját.

Muraszombat 1942-es kará
csonyfája fényesebb, csillo
góbb lesz, mint bármikor is 
volt.

Ezt a karácsonyfát nem külső díszí
tés. hanem az áldozatos lélek, az 
emberi szív legbelsőbb érzése, a kö
zösségért érző meleg szeretet tette 
fényessé. Amikor társadalomról be
szélünk. akkor ebben a legkisebbtől 
a legnagyobbig mindenki benne van. 
A karácsony a gyermekek számára 
jelenti a legnagyobb élményt, de az 
ajándékozáson keresztül a felnőttek
nek is olyan maradandó lelki értéket 
jelent, amelynek nagyságát csak az 
mérheti fel, aki tudja, hogy mi az 
nélkülözni és tudja azt, hogy mit je
lent igaz lélekkel adni abból, amit a 
jó Isten adott.

Muraszombat közösségi érzése, sze- 
retete nem csupán lelki készségben 
nyilatkozott meg akkor, amikor min- i; 
denkit, akinek jószivéről meg voltunk : 
győződve, felkerestünk. Lipics József • 
városbirónk lelkében, sokaknak ősz- : 
(önzésére, kifejezésre jutott az a meg- : 
győződés. hogy az 1942-es karácsonyt • 
községünk szegényei számára olyan- : 
ná kell tennünk, amelyből a jövő : 
küzdelmeire erőt merítenek és min- • 
denki megérti ebből, hogy a jövő *'

harcában és lemondásában egymásra 
támaszkodva megerősödünk és le
győzzük az előttünk álló nehézsé
geket.

Azzal a csendes, szerény szeretet
tel, amely ‘községe minden polgára 

apraja, nagyja — iránt eltölt, ke
restük fel személyesen a község pol
gárait. És ez a személyes megjelenés, 
a csendes, de melegszívű kérés cso
dát müveit és példát mutatott az 
egész ország számára. A példamu
tatásban községünk minden polgára 
— a legkisebbtől a legnagyobbig — 
tevékeny részt vett.

Bárhová mentünk, mindenütt 
megértés, szeretett és áldoza
tos szív fogadott.

j Bár az élet ismerete alapján tudjuk 
I azt, hogy ma mindenkinek vannak 
gondjai, amikor felkerestük, akkor 
nem erről beszélt, hanem arról, hogy 
kötelességét ismeri és a mai nehéz 
helyzetben kétszeresen van szükség 
összefogásra és arra, hogy az élet 
nehéz gondjain keresztülsegitsük 
azokat a polgártársainkat, akiket az 
élet általuk megoidhatatlan gondok 
elé állított.

Megértő szivek áldozatkészsége 
i közel 8.000 P-őt juttatott községünk 
| szegényeinek karácsonyfájára, kará- 
i csonyi megsegélyezéscre. Ez az ösz- 
. szeg alig egy hét alatt gyűlt össze 
akkor, amikor hivatali gondoktól fel
szabadulva délutánonként személye
sen felkerestük városunk polgárait. 
A Bajiársi Szolgálat ugyanekkor a 
kórházakban ápolt sebesültek kará
csonyára 1.000 P-őt gyűjtött . hely
beli polgári leányiskola, gimnázium 
és kereskedelmi középiskola ifjúsá
gával. Ezek mellett társadalmunk 
áldozatkészsége igen szépen nyilat
kozott meg az egyesületeken és az 
ifjúságon keresztül a keleti harctéren 
küzdő honvédségünk karácsonyának 
szebbé tétele érdekében is. Ebben 
az áldozatban Muraszombat egész 
polgársága — a legkisebbtől a leg
nagyobbig — tevékeny részt vett.

A jótékonykodásra nincs kötelező 
parancs, mert szív számára nincs 
előírás. Községünk áldozatkészsége, 
ha a lakosság számarányát tekintjük, 
olyan szép példamutatás, amelyet 
bármely község elé odaállíthatunk és 
büszkén hirdethetjük, hogy ennek a 
községnek minden polgára átérzi kö
telességét a mai vészes időben és ez 
a mostani karácsonyi megnyilatkozás 
megerősíthet bennünket abban a hit
ben, hogy a jövendő számunkra csak 
fejlődést, megerősödést hozhat és 
jelentheti az ezeréves Haza győzel
mét és teljes újjáépítését.

A gyermek Jézus ünnepén a sze
retet harangjai kondulnak meg és az 
apró karácsonyfa gyertyácskák fénye 
egy nemzet csodálatos hitévé egye
sül. amelynek ereje — meggyőződés
sel hirdetjük — meghozza számunkra 
a munkával, küzdéssel megteremtett 
Nagy-Magyarországol amelyben min
denkit az egymásiránti szeretett hat 

I át és amelyben minden hétköznapunk 
' Szent Karácsonyi ünnepé fényesül.
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Miért fizetnek a kisközségek 
nagyobb pótadót, 
mint Muraszombat?

Hatalmas összegekkel támogatja az állam a szegény falukat 
Magyarázat a 75 és 170 százalékos pótadók közötti különbségre 

Irta: FEHÉR JÓZSEF körjegyző.
A minap toppant hivatalomba Szo- 

csics Ferenc szécsenykuti kisgazda, 
aki néha-néha, decsak szivviditó mód
ra, felönt a garatra. Mikor aztán a 
néhány csepptől megjön a jókedve, 
egyúttal megered a nyelve is és be
szél és beszél. Ilyenkor kigombolja 
lelke-kabátját és kitárja buját-baját.

Érdemes meghallgatni, mert „borban 
az igazság". Ilyenkor tudhatod meg 
szive szándékát. Hát hallgatom is, 
csupa fül vagyok. Mert én szeretek 

1 az emberek leikébe nézni. Hisz annyi- 
; féle-fajta az ember és valahány, mind- 
I nek más és más a lelke. Az egyiké 
I egyenes, szinte koppanós-járásu. a 
! másiké girbe-görbe, sunyi, alattomban 
piszkáló. Lelket keresni és megtalálni, 
az emberismeret próbája.

Dehát hallgassuk csak meg, mi is 
fáj az én kisgazdámnak. Elmondja, 
hogy ma megint nála volt a kisbiró. 
Na hisz — nem panaszképpen említi — 
hogy mindennap jön valamiért. De
hát hadd jöjjön!

A tengerit leadtam — folytatta — 
a burgonyát leadtam, gabonámat ré- 
ges-regen beszolgáltattam, kölesem 
kevés, hajdinám nem termett. Most 
aztán már igazán csak az adó miatt 
jöhetett. Úgyis volt. Az adóivet kéz-

Boldog Karácsonyi ünnepeket 
kivan
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besítette. Minden embernek érzékeny 
oldala az adófizetés. Nekem is. Ezért 
hát alaposan megnézegettem az adó
ivet, mert szeretem tudni, hogy mit 
és miért fizetek? Az adók különféle 
fajtáit kisilabizáltam, minden felett 
helyeslőleg siklottam el, csak ... csak 
éppen a községi pótadon akadt meg 
a szemem. Éspedig azért, mert 170 °o 
volt elébe írva. Ezért csodálkoztam 

i én úgy el és ezért zavarom itt, Fő- 
I jegyző Urat, hogy mondaná meg ne- 
■ kém,

miért 75 a muraszombati és 
miért 170 % a csendlaki jegyző- 
ségbeli községeké?

Hiszen Muraszombatnak több a kia
dása és mégis kevesebb a községi

I pótadója? Pedig a muraszombati 
gyárak nyersanyagát részben mi ad
juk, piacának és üzleteinek forgalmát 
mi biztosítjuk és ennek mégiscsak az 
odavalósiak látják hasznát a kisebb 
százalékú pótadóban.

Honnan tudja? — kérdem — hogy 
ott mennyi % a pótadó? A „Mura

szombati és Vidéke" cimü újságból, 
hangzott a válasz. Ekkor ötlött emlé
kezetembe. hogy bizony ez az újság 
tekintélyes lappá növekedett és hát 
lám, nemcsak a politikai, de közigaz
gatási híreit is figyelik. Ezért mondot
tam. Szocsics bácsi, ha újságból ér
tesült erről, akkor az! az egész mu
raszombati járásban olvasták, követ
kezésképpen az egész járásban rá
döbbentek a nagy póladó különbségre, 
azért hát nem lesz érdektelen, ha 
éppen ezer újság hasábjain szolgálok 
magyarázattal.

A nagyközség előnye: 
ipari üzemek:

Tudnunk kell, hogy a községek be
vételeinek nagyobb összege: fogyasz
tásiadók, szemledijak, általános ke
resetiadó és községi pótadó. Kül n- 
leges kivételek itt is akadnak, de ez 
csak erősiti a szabályt. Általános ke
resetiadót fizetnek : a gyárosok, ke
reskedők. iparosok.

Muraszombat nagyközség abban 
a szerencsés helyezetben van, 
hogy nagyösszegü keresetiadót 
fizető gyárai és sok üzlete, ipa
rosa van.

Amint aztán már én is néztem az 
újságból, csak az adókból több a be
vétele. mint 64.000.— P. De tekinté
lyes a fogyasztásiadó, szemledijak 
összege és az ingatlanok-adta jöve
delem is.

Viszont kint falun, a néhány korcs- 
máros, szatócs, cipész, asztalos, bér
cséplő és egyéb iparos fizette néhány 
pengő keresetiadók összege

csak néhányszáz pengőt jelent 
mindössze.

Tehát egyik legnagyobb bevéteti le
hetősége nincsen adva a gyárzélk. :i 
apró községeknek. Ahol aztán 
Muraszombat közelsége miatt — mé
száros és hentes sem vert gyökeret, 
ott a fogyasztásiadó a lehető legkisebb
re zsugorodik. Ha a községnek kevés 
az ingatlana, akkor innen sincsen jö
vedelme. A gazdagabb természetesen 
előnyben van a szegényebb falu felett.

Szinte kivétel nélkül több a köz
ségek kiadása, mint a bevétele.

A mutatkozó hiányt községi pótadó
val fedezik. Ennek alapja a föld-, ház-, 
társulati-, cs tantiemadók képezik. 
Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a 
bevétel és kiadás közötti különbség, 
annál nagyobb százalékkal kel! kivet
ni a pótadót.

Az állam segítsége
Erre azt mondhatná az olvasóm, 

hogy hisz akkor vannak 500—600°/o-ot 
fizető községek is. Bizony igy is lenne,

ha az állam nem segítene az ilyen 
szegény falukon.

De az állam nemcsak az egyes sze
gény embert (kedvezményes ruha, ba
kancs) stb. síb. segélyezi, hanem a
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szegény falut is pártolja. Nem engedi, 
hogy többszáz százalékos pótadó alatt 
roskadjanak össze az adófizetők. Hó- 
nukalá nyúl és a községi pótadót se- 
holsem engedi 180% fölé. Ezt azon
ban csak úgy érheti el. hogy a falu 
számára bevételt biztosit.

Segélyt ad, pénzt fizet a községi 
kasszába.
Az én jegyzőségem községeinek 

segélyösszege: Csendlak 1863.- P, Szé- 
csenykut 1868.- P. Ferenclak 2516.-P, 
Véghely pedig 3069.- P. mely

9316.— P-t jelent'
Tehát csak egy jegyzőség kiadásaihoz 
ennyivel járul hozzá az állam, pedig 
ennél még szegényebb jegyzőségek 
is akadnak a muraszombati járásban.

Így járási viszonylatban hatalmas 
összeget jelent az állami 
gatás.

A különbségek 
kiegyenlítése

Ez a megoldás már a községi pót
adók közötti szédületes különbségek 
kiegyenlítését szolgálja. A jegyzői kar 
régóta küzd ezen irányzat fejleszté
séért, melynek eredményeképpen ha
marosan elérkezik az idő, amikor csak 
annyiban lehet különbség a pótadó 
százalékok között, amennyiben egyik 
község előnyösebb helyzetben van a 
másikkal szemben. Természetesen az 
igazság az, hogy inkább a jobb hely
zetben lévő községek fizessenek na
gyobb terhet és nem megfordítva.

Íme, tehát itt a magyarázata a 75 
és 170%-os községi pótadó közötti 
különbségnek.

Erre aztán már Szocsics gazda is 
megnyugodott és fürge eszével lego't 
azon elmélkedett, hogy miféle gyárat 
is lehetne alapítani Szécsenykuton . .

támo

Leventék! Ne feledkezzetek meg a szeretet 
ünnepén a szeretetröl . . .

Irta: filéz CSERMELY ISTVÁN főhadnagy, járási levente parancsnok
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elsősorban. Az foglalkoztat bennünket, 
mivel fejezzük ki szeretetünket egy
más iránt a családban, a rokonság 
és ismerőseink között, ezen a szent 
szeretet ünnepen ?

Ez a legegyszerűbb kérdés. Hozzá
tartozóinak mindenki igyekszik szere
tető jeléül annyit és oly módon nyúj
tani, amennyit anyagi forrásai meg
engednek 
jában áll.

Ott van
Szeresd 

gadat.
Ifjak, leányok 1 Magyar leventék !
Az isteni Mester ebben a parancs

ban. a szeretet törvénye alapján, azt 
parancsolja nektek, hogy ne csak 
magatokra, szükebb családi körötök
re gondoljatok, amikor közeleg a Ka
rácsony. Ha csak ennyiszeretet élne 
a szivetekben, hogy a családon és 
rokoni kötelékeken kívül másnak nem 
juthat belőle, akkor csak annyi sze
retet van a ti szivetekben is, mint 
amennyit a régi lelketlen szeretetlen 
pogányság már Krisztus előtt is táp
lált egymás iránt.

Csakhogy a keresztények szeretete 
itt nem állhat meg!

Magyar Leventék!
Tekintsetek széjjel magatok körül, 

a családon kívül a környezetetekben, 
az ismerőseitek körében és az egész 
községben. Ifjú, szerető szivetek, lássa 
meg az elesettet, a szenvedőt és nél
külözőt. Némuljon el még a harag is 
szivetekben ha nyomort láttok és 
csak az isteni tanítást kövessétek: 
Szeresd felebarátodat!

Szörnyű időket él a világ, a szere- 
tetlenség és gyűlölet által elszabadult 
fúriái a világ romlásnak nem ismer
nek irgalmat. Pusztul az élet, a va
gyon, az erkölcs. Napról-napra ször
nyűbb méreteket ölt a pusztulás és 
a romlás, a szeretetlenség és gyűlölet. 
A kufár kapzsiság megöli a krisztusi 
szeretet sugalia felebaráfi érzést.

Ifjú telketek lágysága, szivetek me
leg tüze legyen a példaadás minden
ki számára, lássátok meg a nyomort, 
a szenvedést és töröljétek le a szen
vedők könnyeit. Nincs az a gyenge, 
aki nálánál gyengébben segíteni nem 
tudna! Nincs az a szegény, aki ma
gánál szegényebbet nem találna ! Se
gítsetek mindenkin, aki segitségtekre 
és támogatásotokra szorul.

Elsősorban gondoljatok azonban 
azokra és azok hozzátartozóira, akik 
életük árán védelmezik ezer éves ha
zánkat. családunkat, oltalmazzák krisz
tusi hitünket, melyből a szeretet és 
élet fakad.

Gondoljatok hős honvédeinkre, test
véreitekre, ismerőseitekre, akik mesz- 
sze keleten szemben állnak a kommu
nizmussal, a modern pogányság is- 
tentelenséggel. Akik az utolsó csepp 
vérig védik az Istent, a hazát, és 
családjainkat, hogy ne lehessen osz
tály-részünk az a borzalmas sors, 
mely több mint két évtizede őrli, pusz
títja az orosz népet.

Gondoljatok tehát, az itthon maradt 
azon családokra, akik esetleg apa és 
kenyérnélkül néznek elébe a közelgő 
karácsonyi ünnepeknek.

Vájjon lehet-e örömteljes és zavar' 
tálán a mi karácsonyunk, ha ember
társaink, a harctéren küzdő honvé
deink és azok hozzátartozói nélkü
löznek ?

Nem esketik jól a meleg szoba, a 
terített karácsonyi asztal egy magyar

Az év december hónapja Icghosz- 
szabb éjtszakáinak sötétjébe, mint egy 
hatalmas fény forrás ontja meleg fé
nyét — a szeretetnek, a keresztény 
világ legnagyobb ünnepének benső
séges napja: a Karácsony.

Á betlehemi Kisded képében világ
ra jött Isten fia, nemcsak azért teste
sült meg. hogy az emberiséget a más 
világ számára megváltsa, hanem hogy 
az önző, kegyetlen, testi szenvedé
lyekkel telitett pogány szellemiség az 
izrael rideg, kufár lelkisége helyébe 
a szeretetet ültesse az emberiség szi- 

‘ vébe. Ezcri adta legfőbb törvénynek 
a szeretet két törvényéi az Isten és 
ember szeretet törvényeit.

Szeresd Istenedet mindenek felett, 
felebarátodat magadhoz hasonlóan. 
Az őskori pogány és zsidó világ na
gyon egyoldalúan értelmezte az iste
ni és felebaráti szeretet gyakorlását. 
A bálványozott és farizeusi istenimá
dat. csak lélek nélküli istenfélelem 
volt, melynek gyökere nem a meg
győződés, a vallásosság és nem a 
szereiéiből fakadt. Ezért támadtak for
ró lelkű próféták akik a hideg-rideg 
szívtelen kor elesettjeinek, a jólétből 
kizárt tömegek százezreinek a szere
tet Istenének eljövetelét jósolták. A 
földi nyomorúságok és szenvedések 
jutalmazására és vigasztalásul, a hi
vő telkeknek, a tulvilági boldogságát 
helyezték kilátásba.

Juda és Izrael prófétái úgy jöven
dölték meg a Mesiást, ahogy elkövet
kezett, hogy a földön szeretet sugá
roz ki isteni lényéből, az Ot követők 
jutalma lesz az örök boldogság és 
örök élet odafent, ahol mindenki 
egyformán szereti egymást.

Ez a krisztusi szeretet hatja át min
den érző keresztény szivét, amikor 
karácsonyra gondol és annak közel- 
géset várja. Ez a szeretet ünnepe az 
a nap, amikor szegény, gazdag sze
rettei körébe igyekszik, amikor min
denki adni-ajándékozni és szerető
ben részesülni óhaj!.

Karácsony, a szeretet napja, első
sorban az ifjúság öröm ünnepe. A 
romlatlan ifjú lélek melegebben, min
den hátsó gondolat nélkül szeret. Igaz, 
hogy az isteni Megváltó, a szeretet 
földi és égi megszemélesitője is az 
ifjúságot szerette legjobban. Az Ö 
szeretete sugározza be még ma is az 
ifjúság szivét és lelket. Ezért mele
gebb. odaadóbb a gyermeki szeretet, a 
felnőttek szeretet-megnyilvánulásáinál.

Közeleg a Karácsony. Ennek a gon
dolatnak melegénél mindenki saját 
magára és hozzátartozóira gondol

I

l

Erre gondolva pedig — az eddig fej- I 
tegetett fejlődési lehetőséget suttba ' 
dobbva — merészen ajánlja, hogy 
akkor mégse változtassanak ezen az 
adórendszeren . . .

Kellemes Karácsonyi ünnepeketI
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és amit nyilvánítani mód-

azonban az isteni parancs ! 
felebarátodat, mint önma-

leventének sem. ha tudja, hogy idő
sebb honvéd bajtársai és azok hoz
zátartozói fáznak és éheznek.

Levente ifjúság!
A közelgő karácsonyi ünnepek 
előnapjaiban, ne az legyen a fő- 
gondotok, hogyan aranyozzátok 
be saját ünnepeiteket, hanem az 
legyen az első gondolatotok, ho
gyan szereztek örömet a hadba- 
vonult honvédeknek és azok hoz
zátartozóinak.
A levente szervezet országos Ve

zetősége már hetekkel ezelőtt meg
adta az útmutatást, és utasítást, hogy' 
mi a kötelessége a magyar leventé
nek most a karácsonyi ünnepek előtt. 
Ezt a parancsot ismeritek, tehát tel- 

i jesitsétek I Ez a parancs nem más. 
I mint a betlehemi Jézus parancsa a 
felebaráti kötelességről és emberba- 
ráli szerétéiről.

Ifjú szivetek sugalatát kövessétek, 
és tegyétek meg szerető szívvel le
vente kötelességeteket. Vegyetek részt 

I fáradhatatlanul és önzetlenül abban 
! a munkában, hogy ne legyen egy 
honvéd a harctéren, és ne akadjon 
egy hozzátartozójuk sem. aki nem 
érezne a karácsonyi ünnepek szere
tettel telitett levegőjét, amely töltsön 
be minden legkisebb szobát és lengje 
át a legtávolabb küzdő honvéd fede
zékét is.

Így lesztek méltók a magy ar le
vente névre és ha a szeretet törvé
nye ismét áthatja az emberi sziveket, 
akkor remélhetjük majd rövidessen, 
kogy bekövetkezik:

Dicsősség mennyben az istennek.
Békesség földön a jóakaratu embernek.

Fia születik-e,
vagy leánya?

A születendő gyermekek nemének 
megállapítása!

Dr. Kaempel Oszkár profeszor, be
csi tudós most tette közzé a szüle
tendő gyermekek nemének meghatá
rozása körül folytatott kísérleteinek 
meglepő eredményét. Kaempel terhes 
anyák vizeletéből a ponty-félékhez 
tartozó ökle hal him és nőstény pél
dányaiba fecskendez bizonyos men
nyiséget és a halak testén ezután je
lentkező tünetekből következtet a 
születendő gyermek nemére. Megálla
pítása eddig 100 eset közül 86-szor 
helyesnek bizonyult.

MURASZOMBAT I

Mennyibe kerül 
a hajók épitése ?

Az angolszász hajóveszteség pótlá
sa körül támadt vita során a „Times’ 
érdekes részleteket közölt hajóépitési 
költségek növekedéséről. A háború 
előtt egy 10.000 tonnás kereskedelmi 
gőzös átlag 100.000 fontsterlingbe ke
rült. Ugyanez a hajó 1940 végén már- 
50.000 fonttal lett drágább. 1941. vé
gére pedig még 35.000 fonttal emel
kedett az ár, úgy hogy most már 
csak kerek 185.000 fontért lehetett 
10.000 tonnás hajót megkapni. Az 
idén tovább drágult a hajóépités.
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Vend-magyarok között Muravidéken

Derűsen csillogó napfény ragyogta 
be a Goricskó dombjait, amikor elő
ször pillantottam meg a Muravidéket. 
Csend és béke áradt szét a tájon, 
játékos szellő simogatta végig a las
san cammogó vicinális nyitott abla
kában arcomat. Barátság áradt felém 
a vidékből és melegséget éreztem a 
kavicsos barázdák között szorgalma
san hajladozó emberek arcában. Ki
robbanó jókedvtől keringett gyorsab
ban a vérem : megéreztem, hogy ez 
a vidék és ezek az emberek csak 
barátok lehetnek.

Amikor leszálltam a vonatról, fiatal 
legény sietett felém. Meglepetéstől fel
csillanó szemmel köszöntött rám : már 
régebben is találkoztunk magyar föl
dön. Örömest ajánlotta fel. hogy ' ka
lauzol és este már a Korona szálió 
ablakából néztem a csillogó lámpák 
alatt rajzó embereket. Élénkség, mun
kakedv. lendület lüktetett a levegő
ben, a felszabadulás első napjaiban 
gyorsabban keringett a város vére. 
Táguló tüdővel szívtam magamba a 
muravidéki magyar tavasz lehelletét, 
büszkén tekintettem erre a vissza
szerzett magyar földre, soha nem ér
zett munkakedv szállott meg, büszke 
voltam arra a munkára, ami ezen a 
földön, ránk, magyarokra várt. Most 
már örültem, hogy ide vezetett a 
sorsom.

Minden igazi magyarnak igy kellett 
itt éreznie.

I 
I 
i

*
A Muravidék tanított meg arra, mit 

jelent magyarnak lenni. Mert könnyű 
ott hazafiasságról beszélni, ahol nem 
is lehet más az ember, mint magyar. 
Könnyű ott hűségesnek lenni, könnyű 
ott a nemzet érdekében dolgozni, 
ahol — törvények köteleznek erre. 
De milyen nehéz lehetett itt magyar
nak lenni az elmúlt két évtized alatt!

Nem ismerek jó magyart és jobb 
magyart, csak magyart. A magyarsá
got nem lehet fokozni. Ezért sohasem 
adlam igazat azoknak a barátaimnak, 
akik azt mondogatták: a megpróbál
tatások őket jobb magyarokká tették, 
mint amilyenek mi az anyaországban 
lehettünk Nem ismerem ezt el. Mert 
ahogyan ők magyarnak születtek és 
nem lehettek mások, mi sem lehet
tünk volna mások, ha minket ér a 
csapás. Azt azonban elismerem : a Ti 
számotokra muravidéki magyarok, 
n gpróbáltatás, szenvedés, néha ta
lár. megalázás volt a magyarságtok. 
A Ti számotokra áldozat volt az el
múlt 22 év alatt magyarnak lenni. Es 
ezt mi szerencsések, akik szabad föl
dön láttuk meg a.napvilágot, sohasem 
felejthetjük el. És köszönjük a min
denhatónak. hogy magyarnak terem
teti benneteket.

*
meg a keresztény

követő államok ne-
Itt ismertem 

nemzeti eszmét 
mes demokráciáját is. Megtaláltam a 
vend-magyar népben a magyar em
bert olyan mélyen jellemző önérzetet. 
néha rátartiságot. Örültem annak, hogy 
a legegyszerűbb ember sem hajlado
zott cigányosan előitem, annak, hogy 
a falusi ember „jó napot kívánok“ 
köszöntéssel adta meg a tiszteletet. 
Buszke voltam rá, hogy senki sem 
volt alázatos, de minden vend-magyar 
ember tisztelettel beszélt embertársai
val. Ez a férfias tiszteletadás a kor
nak, a magasabb műveltségnek, a 
társadalmi állásnak a magyar ember 
sajátja, mint ahogyan sajátja az is a 
becsületes magyar polgárnak, hogy 
csak Isten előtt alázatos!

Es ahogyan alulról nem alázatos- 
kodott senki, úgy felülről sem kívánt 
tőlem muravidéki ember alázatossá

I

got. Nem csoda. hogy igazi magya
rok között éreztem magamat.*

Nem találtam meg ezen a vidéken 
a néhány magyar város életét még 
pusztító társadalmi betegséget: a múlt 
századból ittragadt, komikus gentry- 
életfelfogást. Itt a kisiparos, vagy a , 
kiskereskedő is természetesnek vette, I 
hogy a vezető állásban lévő tisztvi- ' 
seiővel egy asztalnál üljön estenként 
a kávéházban. Egyformán közvetlen 
barátot találtam a város első embe- 
reiben és a sarki szatócsüzlet tuiaj- ■ 
donosában. Sohasem éreztem azt. : 
hogy leereszkedtem valakihez, de so
hasem éreztem azt sem. hogy hozzám 
ereszkedik le valaki.

Ez az a társadalmi életfelfogás, 
amely az egészséges jövőt szolgálja.

♦

Közéleti pályán munkálkodó em
bernek. még a legkisebbnek is állan
dóan rettegnie kell az irigységtől, az 
oktalan gáncsoskodástól. A kisvárosi 
újságíró — minden jelentéktelensége 
mellett is — a kisváros közéletének 
egyik kényszerű szereplője. Felkészül
het hát a gáncsoskodásra, az esetle
ges népszerűsége miatt egyesekben 
feltámadó féltékenységre. Felkészül
het arra, hogy a legjobb szándékú 
munkáját akadályozza valaki hiúság
ból adódó féltékenységével.

Ezt muravidéki ember részéről so
hasem tapasztaltam. Itt örül egyik 
ember, ha a másik tbáimilyen társa
dalmi, vagy közéleti munkát vállal 
magára — természetesen, ha a kö
zös célnak megfelel — és segíti mun
kájában, vagy ha őt is eltölti a mun
kakedv, keres magának olyan teret, 
ahol még nem indult meg a munka. 
Mert annyi ilyent lehet találni még 
nálunk is!

Ez a muravidéki szellem teszi le
hetővé. hogy nálunk olyan sikeresen 
lehet minden közérdekű, vagy társa
dalmi vállalkozási végrehajtani.

♦

Érdekes volt megfigyelni, hogy mi
lyen nehezen szokták meg az embe
rek a magyar méltóságoknak járó 
címzéseket. Nem tetszet sehogy sem, 
hogy nálunk nem mindenki egysze
rűen „ur“, hanem vannak tekintete
sek, nagyságosak, méltóságosak. sőt 
nagyméltóságuak és kegyelmes urak 
is. . Minek ez ?“ — mondogatták
gyakran.

Lassan azonban mindenki megér
tette. hogy a címzések legtöbbje a 
közéleti, vagy más téren kifejteit 
eredményes munkának elismerését 
jelenti. A munkát pedig ezen a vi
déken mindenki tiszteli. — mert maga 
is jó munkás —, és ma már szíve
sen megadják mindenkinek azt a 
címzést, amit eddigi munkásságával 
kiérdemelt. Ezek a címzések pedig 

i nem alázatosan hangzanak a vend- 
; magyar ember szájából, hanem tisz- 
■ lelettel.

A mi vidékünkön az emberek más 
munkájában a saját munkájukat is 
megbecsülik.

Sokat barlangoltam a vidéken. Meg
ismertem a gazda-népet és mert meg-
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ismertem, megszerettem és tisztelem. 
Sohasem felejtem el a borházai dom
bon látott szántól : kavics-kavics há
tán, olyan, mintha nem is búza 
teremne rajta, hanem kőtörmelék Nem 
is tudom, hogyan tudták feltörni az 
ekével. Mégis feltörték a rögöket, 
kapával verték széf naphosszal a 
föld fölé görnyedve a haniot és ki- 
kényszeritelték a mostoha talajból a 
kenyeret !

Ez a nép megküzd a kenyérért, 
ez a nép megbecsüli a kenyeret ! 
Nem riad vissza nehézségtől, nem 
veszti el hitét és győzedelmes- 1 
kedik a sors mostohaságán !

Es ha a kavicsot törő kérges te
nyeret megszorítja az ember, érzi 
azt, hogy ez a kézszoritás egyenes, 
hűséges, igazi magyar létekből fakadt.

$

Szüreti mulatságba kerültem ö dom
bokon. A bor adta lendület kirob
banó jókedvet sugározott a fiatal 
arcokról és amikor csárdásozni kezd
tünk, velünk táncolt mindenki és 
velünk énekelte minden ember a ma
gyar nótákat.

Idősebb gazda kapta ki a cigány 
kezéből a harmonikát, rész! akart 
venni ő is a magyar muzsikálásban. 
Ragyogott a szeme, látszott rajta : 
örül, hogy magva, zenét játszhat.

Érdekes jellegzetessége a vidékünk
nek a köd. Nedves, nyúlós lehelleté- 
ve! ráfekszik a földre, tejszinü párá
jában megfullad a napsugár. Ráne
hezül az idegekre, ellopja a kedvet, 
álmossá teszi a munkál. De nem ural- 
kodhatik soká. Meleg déli szél mos
sa le a rétről, vagy kemény északi 
vihar tépi fel a talajról. Ismét derűs 
lesz a táj. ismét pezsgőn indul az élet, 
ismét utat talál hozzánk a napsugár.

Erre gondolok, amikor a muravidé
ki vend-magyarok békés munkáját 
hátráltatni szándékozó néhány bete
lepített szlovén hazafi, vagy árulóI

vend jut Olya
nok ők népünk lelke számára, mint 
földünknek a köd. Néha ránehezedik 
munkájuk a lélekre, néha el akarja 
lopni a munkakedvet, ki akarja tö
rölni szivünkből a hitet és a derül. 
De munkájuk nem tarthat soká. Ha 
a magyar nagylelkűség enyhe szele 
nem elegendő ahhoz, hogy ismét he- 

. lyct adjanak a magyar-vend életnek.
kegyetlen északi ezé! tépi le őket a 
lelkekről.

A köd nyirkos levegője megtermé- 
kenyiti földjeinket, aztán el kell tűn
nie, hogy tovább virulhasson a vetés. 
Az ö sorsuk olyan, mint a ködé. Mun
kájukkal próbára teszik a magyar
vend lelket és áskálódásukkal céljuk-

Kellemes Karácsonyi 
ünnepeket í iván

ukel szabómester 
% ároly Muraszombat I

Horthj Miklós utón eladó. Érdeklődni lehet:
Márton hálmánné, Tapolca. Park utca 12.

kai ellentétben éppen a becsüleies 
magyar hazafiasság számára termé
kenyítik meg.

Mert a vend-magyar ember 
nyílt, a vend-magyar ember 
egyenes és ehhez a 'élekbe 
egyenes 
meg az utat.

v í A. t? 

lelke 
csak az 

magyar beszéd talc.mrpa

En a magyar ember, a vend-ma
gyaroknak irom ezeket a sorokat. 
Csak nekik szólnak. Tudom, hegy 
nem hiábavalók, tudom, hogy megér
zik bennük a szeretetet és a barát
ságot. Kérem mindegyiküket, hogy 
kaiácsony szent ünnepén fogadják 
olyan szeretettel barátságunkat mint 
ahogyan azt küldjük. Es akkor barát
ságban, közös munkában haladha
tunk tovább azon az utca, amelyen 
megindultunk.
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Ausztrália barma menekül a ja
pánok elől. A japánok légitámadásai 
és esetleges partraszállása miatt maris 
hatalmas csordákat terelnek át Auszt
rália északi vidékéről délnyugatra 
és keletre. A több mint 30—3o ezer 
állatból álló csordáknak sokszor 2WU 
mérföld utat kell megtenni és a hó
napokig tartó vándorlás alatt rengeteg 
állat elpusztul. .Az Ausztrália történe
tében eddig legnagyobb marhavan- 
dorlásnak indító oka az északnyugati 
Wydham város ellen intézett japan 
légitámadás volt, ahol a legtöbb hús- . 
konzervgyár fekszik. Az állatok átte
relése természetesen a húskivitelt is 
jelentősen csökkenti.

Délamerika megfullad saját kávé
jában. Miután Eszakamerika kijelen
tette, hogy a hajótérhiány miatt nem 
tudja elszállítani még a már megvá
sárolt kávét sem. Délamerika kalászt-1 
rófális helvzet előtt all. November 
29.íóta tudvalevőleg adagolják a kávét 
Északamerikában, sőt egy hétre tel
jesen leállították a kicsinyben való 
árusítást A kávéfogyasztás korláto
zásának jelentőségét szemlélteti az a , 
körülmény, hogy az Egyesült A“a‘l 
mokban eddig minden ember átiag j 
5 kg 93 dkg kávét fogyasztott el éven
ként. A jelenlegi korlátozás Brazília 
és Középamerika kávéültetvényesei
nek tönkremenését jelenti, akik az 
európai szállítások megszűnése óla 
csak Északamerikának remélhették 
eladni termésüket. Az északamerikai 
kávésadag egyébként minden 15 
éven felüli személynek öt hetenként 
1 font kávé.

Mozgó traktorjavitó-mühely. Az 
ukrajnai mezőgazdaságokban szám
talan traktor dolgozik, tehát javításra 
is szorul időnként. Most olyan külön
leges autókat szereltek fel. amelyek 
tökéletes műhellyel rendelkezve állan
dóan járják a vidéket, hogy a szük
séges javítást rögtön a helyszínén 
elvégezhessék. Kőrútjukon különben 
az összes traktort felülvizsgálják, 
hogy még idejében megelőzők a 
nagyobb hibák keletkezését.

Brazília háborús vesztesége. 
Buenos-airesi jelentés szerint a há
ború következtében eddig 20 brazíliai 
hajó sülyedt el összesen 90.000 brt 
tartalommal. Miután Brazília keres
kedelmi hajóhadában a háború előtt 
305 hajó volt összesen -187.000 brt 
tartalommal, a beismert veszteség 
majdnem egyötöde a háboruelőtti 
tonnatartalomnak. Igaz, hogy Brazília 
közben öreg USA-teherhajókkal és a 
kikötőben tartózkodó európai hajók 
lefoglalásával növelte hajóhadát.

Halbőr-feldolgozás Dániában.
A kopenhágai üzletekben egyre több ‘ 
legkülönbözőbb színű cserzett halbört 
lehet látni. Különösen a lepényhal, 
angolna, tőkehal és a tengeri macska 
(szintén hal) bőre alkalmas feldolgo- j 
zásra. A kicserzett halbőr nagyon j 
erős, nem árt neki se nap, se fény, 
se viz. Már 1911-ben közel 3 millió 
darab halbőrt készítettek ki, ennek 
egy részét külföldre szállították, mig 
a többit Dániában használták fel.

Szövetanyag tehénszőrböl. A 
A dániai Aarhusban már hosszabb 
idő óta kísérleteznek ruhaanyagok 
előállításával tehénszőrből. Miután az 
eredmény kielégítő, a textilipar és a 
hatóságok közös erővel tehénszőr- 
gyüjtést rendeznek. A 3 és fél millió 
dán szarvasmarha előreláthatólag 
800.000 kg gyapjút fog szolgáltatni. 
A dán gyapjutermelés egyébként je
lenleg évi 400.000 kg.

P.tVCS JÁ.WS
Falusi este

Csendes esték, 
csak kis fecskék 
csicsergése hallszik 
a nád eresz 
alól s e nesz 
éjbe hintve alszik. 
Estharang kong, 
de még a gond 
nyomor ajkán ásít ; 
sok fanyar gond 
vakon bolyong 
s a lelkünkre mászik. 
Népem álmát, 
az éj árnyát 
sötétebbre festi; 
lázban égő 
szemünk élő 
Istenünk keresi. 
Mely a csend már, 
rőt holdsugár 
csókolja lelkünket; 
s álomba ráz 
a könny, a láz 
lezárja szemünket.
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megköveteli, hogy csak a legle . • • csa[t néha-néha sike-
közöljük. Szépiroda mi tárgyú c'kkckr , gy akrabban költeménye-
S YS ÍSÖ M'S&k SÁ U1«l a népnek

aSZKtó^nkto'XkXuunk van néhány murnvídéki 

nézné Ne 
a hibákat keressük a versszakokban, 
melegét és az érzés őszinteséget.

Bús remeny
(Néhai VÁMOSI SAÁRY JÖZSEE SáblMró wmhölMbö!) 

Zordon télre várjuk az enyhe tavaszt. 
Erre a nyárt, nyárra a gyümölcsös oszt. 
Aztán megint a télt. s újból a tavaszt. 
— A varast csak győzd, csak győzd ’ . . .
Egyébből sem áll az egész életünk: 
Örökös varasból, mig remélhetünk. 
Ha már ezt sem lehel, ember, jóccakat! 
Ne kiizködj, a lested add a földnek út . . .

* 
Karácsony

Angyal ének száll az égnek fel a jó Istenhez. 
Száll dicsőség Istenhez, békesség jön emberhez. 
Siet, s rohanva vásárol a v íg ‘ mbersereg 
Egymást nagy titokban ajándékokkal lepi meg. 
Roskadoznak a megrakott szép karácsyonyfák. 
Alkonyaikor kigyuladnak raituk a kis gyertyák. 
A vidéken ci uycrckok da.n t köszön lenek. 
Énekükért pénzt, diót cs pvrccci gyűjtene.*.  
Sok helyen meg bekös: ■ I : betlehemi pásztor. 
Vele <i keleti bölcsek 's a kicsiny jászol. 
Víg és boldog minden ember e/cp a szent napon. 
Azon van, hogy mindenkinek örömöt okozzon. 
Milyen jo is volna akkor a világnak dolga. 
Hogyha ez. a jóakar.'.t máskor is megvolna. 
Akkor az. az angyal ének állandóan szólna. 
Békesség s a népek közölt egycncs.sc g volna. 
Most azonban egész vheg rabja a fegyvernek. 
Ezekhez hasztalan jött el. az. Isteni gyermek. 
Fegyver ropog, ágyú dörög, s berregnek a gépek. 
És egymást ■ valósággal vadásznak a népek. 
Mindenfelé hadiözvegy és sok hadiárva. 
S hadifoglyok sok százezre, otthonától zárva. 
Ha a népek uszitói. s az ellensev vezére : 
Pár hónapig közlegényként kerülne harctérre. 
Akkor rögtön vége lenne minden csata zajnak. 
És a népek kölcsönösen békejobbol adnak. 
Létre is jönne azonnal a vári békekötés. 
Kezdetét venné a munka jóiéi es fejlődés. 
Fegyver helyeit készülnének mindenféle gépek, 

i Akkor térnek valójában Istenhez a népek.
Akkor jöhet akis Jézus, hogy minket megváltson. 

I Akkor lesz majd a világon valóban karácsony.
Muraszombat, HH2. karácsonyán.

Dr. KERTÉSZ ANDRÁS.

e” alkalmunk van néhány muravidéki verselő
- - • - fiatal, most izmosodo te-

:zabad a szigorú L..„--------
hanem találjuk meg bennük a szív

*
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Horthy Miklós
Megdobban t> szivünk 
neve hallatára, 
nemzeti nagy létünk 
dics, kapitányn.
Ö juttatta révbe 
nem.’ ’ür.k hajóját, 
amikor azt mások 
már sülyedni látták.
Róla zeng dalt ma is 
a kél ! Ádria. 
niint aratott babért 
a hős ármádia.
Mint ezette hadba 
a vakmerő gárdát, 
letépni az átkot, 
az antar.lr.ak láncát.
Ott él dicső neve 
minden magyar szívben, 
az Ö h ..-(tetteit, 
énekli itt minden.
A felnőtt, a gyermek 
Róla zeng ma nótát, 
éltesse az Isten 
hazánk kormányzóját.

*

Karácsony a sirkertberi 
Kis sirhalmon karácsonyfa. 
Fának sok gyertyája. 
Sírra borul síró asszony 
Ej. b.. borút rája. 
Hideg a hó. zizeg a szél. 
Kis fia is hó. jég. 
Látja télivé kis ágyában: 
A sok gyertya jól ég!

Itt a fácska. kis aranyom! 
Hát nem örülsz néki 
Aranydió*,  cukros, fényes. 
Angyal van rajt, égi".
Es elái I . . . De szent csoport 
Száll le gyermekéhez: 
Szűz anyával kis Jézuska 
S arany sereg, ékes.
\ igán röpül a fa körül 
A sok szárnyas gyermek.
Megöleli kis Jézuska 
S már a holt se dermedt.
\ isszatér a pír. az öröm 
A piciny fiúra 
Szeret vidám, ölei, boldog. 
Játszik angyal — újra. 
Karácsonyfát kis angyalok 
Kapják fölrepülve.
Kis liút a Jézuskával 
A szűz veszi ölbe.
Most egy áldó pillantást vet 
Az ámuíő nőre.
„Légy tűrő, mint magam valék 1 
S fölleben előle.
A bús anya körültekint 
Csak a szél s éj vele. 
Láng kialudt, ámde vigasz, 
Hit gyúladt szívében. FLISZÁK BÉLA. |
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£ Muravidék gazdasági jelene 
és iöwőie az események tükrében

Irta: UDVARDI LAKOS JÁNOS
áll. keresk. középisk. igazgató, a Muraszombati Keresk. Testület titka: a 

\ mai idők állandóan változó gaz
dasági jelenségei nem alkalmasak 
arra, hogy egy szintézis keretében 
egy gazdasági részegységről pontos 
ítéletet alkossunk. A változások ál
landósága azonban igen jó lehetősé
get nyújt arra, hogy az események 
tükrében a vidék gazdasági fejlődő
kéi ességét mérlegre tegyük cs be- 
mu ássuk azokat a tényezőket, ame
lyek alkalmassal; arra, hogy a vidék 
továbbfejlődésének alapjául szolgál
janak.

Muravidéket önálló tájegység jel
lege bizonyos önállóságra utalja gaz
dasági téren is. Ebből folyik a vidék 
gazdasági életének az ország egyéb 
vidékeitől való eltérősége is. A vidék 
r.'-i -sedósi viszonyai, a termelés és 
élet akadályai mind olyan tényezők, 
amelyek a vidék különleges fejlődé
sének alaptényezői. Es erre épül fel 
a jelen gazdasági helyzete és a jövő 
feji dési lehetőségei.

A megszállás 22 éve alatt a vidék 
kereskedelme és ipara el volt vágva 
a mai keleti területektől. Ez a körül
mény döntő módon befolyásolta a vi
dék gazdasági életét is. Annak elle- 
■ére. hogy a vidék túlnépesedése ezt 

megkívánta a körülmények alakulása 
folytán

az iparosodási folyamat nem tar- 
I t lépést a népesség fejlődésével.

A népszaporodás feleslege nem tud- 
\ megélni, itthon kénytelen volt ide
genben munkát és életlehetőséget ke
it sni. Erre, mivel nyugat felé lénye- 
g >er. fejlettebb ipari területek kerül
te’-. a volt Jugoszláviához, minden 
lehetőség meg is volt. Nagyobb ipari 
entrumok kialakulása és ezekben 
■Ivar iparágak nagy fellendülése, 

amelyek az egész Jugoszláviában nem 
voltak meg. lehetővé tették a volt 
osztrák területen való elhelyezkedést 
;sa népesség életszínvonalának fenn
tartását. A mezőgazdaság azonban 
nem követte a fejlődésnek azt a üte
mét. amelyek Csonka-Magyarországon 
úgy a minőségi, mint a mennyiségi 
termelés terén elért. A jugoszláv po
étikának sokkal előnyösebb volt az. 
hogy'

az őslakó vendeket elvigye a 
szülőföldről és idegenben teljesen 
szétszórva nyerje meg céljainak, 

mint az. hogy az itteni mezőgazda
ság termelékenységének és jövedel
mezőségének fokozásával a népsza
porodásnak nyisson újabb lehetősé
geket.

Ezek a körülmények határozták 
meg a Muravidék lakosságának gaz
dasági életlehetőségeit és mindenki 
előtt természetszerűleg felmerülhet az 
a kérdés, hogy miért volt viszonyla
gosan mégis jólétben ez a vidék és 
miért látszott bizonyos fejlődés, miért 
nem érezte meg a meszállás éveit 
súlyosabban ez a vidék. Erre a kér
désre a Muravidék népének sajátos

Boldog Karácsonyt!

VILLAMOSSÁGI
ÜZEM
MURASZOMBAT

ságai adják meg a választ. A nép 
szerényigényü, csendes, vándorlásra, 
erősebb népmozgalomra hajlamos, 

I foglalkozásváltozásra és alkalmazko
dásra minden képessége megvan. | 

i Ezekkel a képességekkel a viszony- 
I tagos stagnálás állapota nem jelent

hetett a lakosság számára látszóla
gos visszaesést. A vidék gazdasági 
életének vizsgálata ténylegesen arról | 
győzhet meg bennünket, hogy lénye- , 
ges változás a megszállás 22 eszten
deje alatt nem is történt,

a lakosság életszínvonala nem 
fejlődött.

Ez annyival is inkább igy volt, mert 
i az agrárolló az általánosságban ipa
rilag fejletlenebb Jugoszláviában még 

' nagyobb volt, mint Magyarországon 
és ez a vidék a korábbi államterü
leten azért volt előnyösebb helyzet
ben. mert halárszélen iparilag az or
szág egyéb területeihez képest fejlet
tebb iparvidékek közelében feküdt.

A vidék népsűrűsége és gazdasági 
érzéke, ha az elcsatolás J919-ben 
nem következik be, feltétlenül az 
iparosodás nagyobb ütemét jelentette 
volna. A megszállás alatt csak né
hány ipari üzem fejlődött ki a vidé
ken. azonban lényegesen kevesebb, 
mint amennyi viszonylag a Csonka- 

I ország olyan területein, amely hozzá
vetőleg sem rendelkezik az iparoso
dás akkora feltételeivel, mint a Mu- 

, ravidék. Az a látszat, hogy a Mura- 
v idék központjában Muraszombatban 
nagyobb építési tevékenység folyt, 
semmit sem von le a telel igazságá
ból. Muraszombatban építkeztek ma
gánosok. építkezett a község, de 
egyetlen egy alkotással sem. dicse- 
kedhet a megszálló és tisztviselőket I 
igen nagy számban betelepítő hata- \ 
lom. Pedig 22 esztendő alatt az igen 
súlyos helyzetben lévő Csonka-ország
ban azt látjuk, hogy még egészen 
kicsiny helyen is igen nagy változá
son mentek át, adósságoktól meg- ’ 
szabadultak, középületek egész sorát 
emelték, az utcák és utak rendbe- 
jöitek. gyárak, ipartelepek és üzemek 
egész sora létesült. Kézenfekvő az a 
megállapítás, hogy

ha a megszállás nem következik 
be Muraszombat ma egy legalább 
20.000 lakosú, teljesen modern 
város lett volna jelentős ipari
üzemekkel.
Az. aki Muraszombat látszólagos 

fejlődését arra akarja magyarázni, 
hogy az egész vidék fejlődött, nem 
tud objektiven ítélni. A jelenlegi há
borús életszínvonal alkalmas sokak 
számára arra, hogy téves politikai 
ideológiák számára híveket szerez
zenek. azonban bizonyítékot nem 
szolgáltathatnak a vidék jövőjének 
biztosítására. Muraszombat a legnyu
gatibb határszélen fölöttébb alkalmas 
arra, hogy egy kifejezetten ipari cent
rum legyen. A textilipar, kikészítő és

iovábbieldolgozó ipar fejlődésére min- i 
den lehetőség megvan. Az állatié- • 
nyésztés színvonalának emelésével . 
konkrét távlatok nyílnak meg minden ’ 
mezőgazdasági ipar számára. .A tér- : 
melés irányát és színvonalát teljesen 
át kell alakítani. Az eddigi termelés ' 
helyett inkább az ipari növények sok-J 
kai nagyobbhozamu termelésére kell 
áttérni. Bár a föld általában sovány, ' 
a helyes birtokmegoszlás, a nép szor
galma és haladásra való alkalmassá
ga mindent pótolni fog. Elsősorban 
arra van szükség, hogy az összegyűj
tött tőkék mozgásba kerüljenek és a 
nép megkapja azt a szellemi irányí
tását, amire feltétlenül szükség van. 
A vállalkozókészség meg van ebben 
a népben, ezt azonban az uj idők 
szellemében fokozni kell és nemsza-i 
bad megengedni azt. hogy a nép a • 
szülőföldtől végleg elszakadjon.

Az uj Európa a világkereskede
lem szálainak megzavarásával 
kétségkívül önneilátóbb lesz, mint 
korában volt.

Ez a helyzet a hajótérveszteségek pót
lásáig, amihez még a mai fejlett tech
nika mellett is 10 esztendő szükséges, 
állandósulni fog. Ennek a tételnek 
feltétlen követelménye a háziipar és 
kisipar fejlettsége, mert magasabb élet
színvonal ilyen kis helyen csak az 
önnellátás fokozásával járhat együtt. 
Az a tőkeerő, amelyet a mai helyzet 
a mezőgazdaságnak biztosit a hábo
rú vége után bekövetkező konjunktú
rában igen sok olyan befektetésre al
kalmas, amely az átalakulást és fej
lődést biztosítja.

A közlekedési viszonyok megjavu- 
lásával ez a vidék olyan fejlődési le
hetőség előtt áll, amelyre ma sokan még ■ 
gondolni sem mernek. Es egy mező
gazdasági jellegű országban, amilyen 
Magyarország is, a fejlettebb gazdasági 
érzékkel bitó vidékek népe óriási 
előny ben van egyéb vidékek felett.

A győzelem biztos tudatában bát
ran hirdethetjük tehát a Muravi
dék nagy gazdasági jövőjét és tel
jes újjászületését

és őrömmel fogjuk megállapítani, 
hogy a szorgalmas oendség elfoglal
ta Szent István Birodalmában az őt 
jogosan megillető gazdasági pozíciót.

Ez a hit és meggyőződés lehet az 
1942.-es karácsony legbiztatóbb üze
nete.
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Domájnkó
temetkezési válaliat

Muraszombat
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Primo Carnera,
mint filmszínész

Primo Carnera először mint favágó 
kereste meg kenyerét, majd hivatásos 
ökölvivóbajnokként kis időre a világ 
legjobb nehézsúlyú bajnoka lett. Ami
lyen gyors volt az emelkedés, ugyan
úgy el is tűnt a híres ökölvívó. So
káig nem hallottunk semmit a hatal
mas olasz fiúról, mig most megint 
feltűnt az olasz válogatott csapat kí
séretében Madridban és Barceloná
ban. Carnera kijelentette az újság
íróknak, hogy főfoglalkozása jelenleg 
a film terén van, ugyanis a „20.000 
mérföld a viz alatt” cimü film egyik 
főszerepét játssza. A film meséje 
egyébként Verne Gvula egyik elbe
széléséből készült.

Cukortragédia
Középamerikában

Több kis középamerikai köztársa
ság gazdasági összeomlás előtt áll. 
mert az Egyesült Államok a hajótér- 
hiány miatt nem tudják elszállítani 
az országok termését. Különösen 
Kuba és. Puerto Rico helyzete vál
ságos. Eszakamerika megvásárolta 
ugyan Kuba 1941 és 1942 évi cukor
nádtermését, de a 3.100.000 tonnából 
még csak 1.400.000 tonnát tudott el
vinni. Nem csoda, hogy Washington 
még mindig nem határozta el magát 
az 1943-as termés lekötésére. Mint
hogy az angoloknak sincs elég fehér
hajójuk, Kuba kivitele — melynek 
80%-a cukor volt — ma szintén meg
halt. Még rosszabbul állnak a dolgok 
Puerto Rico-ban. A mexikói „Excel- 
sior” szerint ez az ország csődbe jut 
és lakosai éhen halnak, ha Észak- 
amerika a lehető legsürgősebben nem 
viszi el a cukrot és hoz helyette 
élelmiszert. A cukoriparra berendez
kedett sziget nem állíthatja át máról- 
holnapra iparát saját erejéből.

KÖZPONTI MOZI
OITTRICH, MURASZOMBAT
december 25.-én, pénteken 3, 5 és */z8  ó. 
december 26.-án, szombaton 3, 5 ’/28 ó.

BEATA és az ÖRDÖG
Főszereplők : PÁGER, SZÖRÉNYI. VASZARY.

december 27.-én, vasárnap 3. S és V2® ó. 
december 28.-án, hétfőn V28 ó.

A „FORRADALMÁR"
Schiller, a nagy német költő ifjúsága és szen
vedése. — Főszereplők: HEtNRICH GÉORGÉ 

LIL DAGOVER, HORST CASPAR stb.

december 29.-én, kedden ’/A ó. 
december 30.-án, szerdán V28 ó.

GAZDÁTLAN SZÍV
Főszereplők: H1LDE KRAHL és EWALD BAL- 
SAR. — A fiatal színésznő bravúros bemutat

kozása művészetének sokoldalúságával I



8 oldal Muraszombat és Vidéke 1942. december 25.

Mozgóháboru a sivatagban
A harc mozgást jelent. Ha megbé

nul. a háború vagy elfajul vagy dön
tetlenül elapad. Ezt már az előző 
világháborúban tapasztaltuk.

Harc és mozgás magától értetődő 
dolog a tengeren és a levegőben, 
ahol nem lehet megállni. Máskép van 
ez a földön : a harcosok könnyen a 
földhöz tapadnak, emelkedései mögött 
megbújnak, falat emelnek és árkot 
ásnak maguknak. A nagy hadvezé
rek mindig értették a módját, hogyan 
kell megszabadulni a földtől. Hanni
báltól és Cézártól kezdve egész Nagy 
Frigyesig és Napóleonig mindnyájan 
a támadásban tehát a mozgásban 
látták a harc döntő lényegét és ha 
védelemre szorultak, azt is mozogva 
vezették. A fegyverek tökéletesítése 
csak növelte a védelem értékét, de 
könnyen félrevezették a parancsnokot, 
hogy védekezve csökönyösen ragasz
kodjon bizonyos álláshoz. Az első 
világháborúban százezrek halála után 
kezdték csak felismerni ezt a rossz 
módszert, de a páncélkocsi és a 
repülőgép ma már végérvényesen j 
trónra ültették a mozgó jellegű had- | 
viselést. Bár még mindig vannak 
elegen, akik csak a több vagy keve
sebb térnyereségben látják a sikert 
és veszteséget. Pedig a cél nem a 
tér, hanem az ellenséges erők meg
semmisítése. Ezt elérni viszont nem
.....................................Illllllllü iiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiihiiiiiiiii

Minden ízlésnek megfelelő
OPTIKAI CIKKET

Z
 kaphat a 76 év óta fennálló

IGL1NG ANNA
egyedüli keresztény 
látszerész szaküzletében

SZOMBATHELY
ZENTHÁROMSÁG-TÉR 15. szám
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szükséges egyetlen rohammal, mint 
annyiszor a hadtörténelemben vagy 
szemünk láttára Lengyelországban, 
Norvégiában, Franciaországban, a 
Balkánon és a keleti arcvonalon. Még 
olyan lángeszű hadvezérek, mint 

1 Nagy Frigyes és Napóleon ís meg
elégedtek. ha a végső győzelmet ide- 
oda mozgással, csapással és ellen
csapással csikarták ki a sorstól. Gon
doljunk csak Napóleon villámgyors 
mozdulataira 1812 telén és tavaszán 
a Visztula és Prege! között Eylau és 
Friedland előtt.

Különösen a sivatagban nem fon
tos. hol történik a végső döntés. Itt 
alig lehet szó fedezésről és álcázás
ról. nem kel! gazdasági és kulturális 
értékekre vigyázni. Sokkal fontosabb, 
hogy az ellenfelek ne kapaszkodja
nak oly görcsösen egymásba, hogy 
saját hadműveleti mozgásuk szabad
ságát is elveszítsék. Egész természe
tes ilyenkor kicsúszni az ellenség 
mellől, hogy nagyobb lélekzetvétel 
után uj rohamra lehessen indulni. 
A sivatag hasonló a tengerhez, ahol 
szintén állandó mozgásban levő ha
jóhadak ütköznek össze, mig a csen
des tengerrészek igazán ..senki föld
je ’ maradnak. A sivatagban is ék
alakban tör előre a páncélos gép
kocsi serege, mint a csatahajók, 
könnyű harckocsik és felderítő páncé
losok veszik át a cirkálók és torpe
dóhajók szerepét és fedezik a szár
nyakat. A levegőben szintén repülő
gépek segítenek és biztosítanak. De 
nem a gyorsaság és tüzelés ereje 
egyedül döntő, hanem a vezetés for
dulatossága és ügyessége, amellyel 
az egész hadserege! előre és hátra 
tudja mozgatni, hogy minél több 
meglepetést okozzon az ellenségnek.

A páncélos csaták szinjátékának 
legtermészetesebb színpada a siva
tag, ahol hatalmas hullámzásban 
alakul ki a végső döntés óraja.

Kellemes Karácsonyt
és

Boldog Újévet!
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PETANC1 SAVANYUVIZ
Vogler József és János

Mezőgazdaság Ukrajnában
Ukrajna a korlátlan mezőgazdasági 

lehetőségek országa. Területének 68 
%-a szántóföldes kert, 11 ?á-a rét és 
mező, vagyis a zöldmező aránylag 
nagyon kevés. A takarmánynövények 
mint a lóhere és lucerna a rétek és 
mezők 11 %-át veszik igénybe, mert 
a szovjet gazdálkodás meglehetősen 
elhanyagolta az állattenyésztést. Az 
állatok száma Németországgal össze
hasonlítva 100 hektár takarmányte
rületre következő volt:

gal a hektáronkénti hozamot méter
mázsában :

Ukrajna 193/-39 N'émelor. 1935-3^
Téli búza 14.3 23.5
Nyári búza 7.6 22 ?
Rozs 12.0 17.4
Árpa 12.6 22.1
Zab 11.2 20.9

i

Ukrajna Németország
9 12

22 70
25 123

9 27

Ló
Szarvasmarha
Sertés
Kecske és juh
Az állattenyésztés visszafejlődésének 
oka kollektív-gazdálkodás volt. 1916- 
tól 1933-ig 3,490.000 darabbal lett ke
vesebb az állatállomány.

A gabonatermelés sem tudott kifej
lődni. Hasonlítsuk össze Németország-

Ukrajnában jelenleg minden 100 la
kosra jut 113 hektár hasznosítható 
terület, mig Németországban minden 
100 lakosra -1-1.2 hektár esik. Ilyen 
óriási területen csak a gépesített me
zőgazdálkodással lehet nagy eredmé
nyeket elérni. 1937-ben az ukrán föl
deken 80.000 traktor. 27.000 arató
cséplőgép és 15.000 autó dolgozott 
Ezek legnagyobb részét azonban ■■ 
szovjetorosz csapatok vagy összetör
ték vagy magukkal vitték a vissza
vonuláskor.

Újévi ajándéktárgyak és játékok
nagy választékban kaphatók

HáhnSamu 2“ “ **•
Muraszombat - Vasút utca

Adóhátralék miatt nem vonható 
i vissza az iparjogosítvány — mondot- 
I ta ki a kereskedelemügyi miniszter. 
Az iparjogositványok visszavonásáról 
szóló 1936. évi VII. t.-c. 19. paragra- 

| fusa atapján köztartozás címén nem 
engedi meg az iparjogositványok visz- 
szavonásáí.

A kereskedői hitelakció első éve 
alatt 1490 kereskedő kapott hitelt, 

i Az első félévben átlagban 9000 pen
gő. a második félévben már 13.000 

i pengő volt a fejátlag.
Ha az iparigazolvány baromfike

reskedésre szól, akkor a baromfike- [ 
| reskedő csak élőbaromfit adhat el. I

KELLEMES KARÁCSON' i
ÜNNEPEKET
KIVAN
*

TURK JÓZSEF
VENDÉGLŐS ÉS SÖRLERAKATA 

MURASZOMBAT

!-

i;

li"

Kellemes Karácsonyi 
ünnepeket!

GAUGEL KÁROLY ,

Ilii# és LIH0BEV9R
SAJÁT SZESZFŐZDE. VAi ÓDI MÁLNA- <s NARANCSSZÖRP

SZOMBATHELY
FALUDI FERENC-UTCA 30 SZÁM.

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

Szász Istwán, Muraszombate _ ___ ___ _________________ ____________________

Nemzetgazdásági érdek «

Gazdák Biztosító SzövetkezMI
biztosítani

Mindennemű biztosításokat kartelten kívül vállal
Főképviselő: l'LISZÁR KÁROLY - MURASZOMBAT

Az a kereskedő, aki vágott baromfí- 
' kereskedéssel jogszerűen foglalkoz- 
’ hátik, az iparigazolvány alapján ba- 
1 romfilevágásra jogosult. Tehát élőba- 
romfi eladásával foglalkozó kereske- 

I dő baromfi levágásával nem foglal- 
kozhalik. kivéve, ha egyes alkalmak
kor fenyegető kár elhárítása végett a 

I baromfit azonnal le kell vágni.
Az egyenesadókra vonatkozó 1940. 

i évi törvénycikk, illetve a végrehajtási 
utasítás szerint állandó tételű adózás 
alá eső kézműiparosok azok, akik 

i főleg kézimunkával műhelyben ipar- 
I cikket állítanak elő és segéd vagy 
j tanonc nélkül, egy segéddel, legfel- 
■ jebb egy segéddel és tanonccal vagy 
I segéd nélkül, legfeljebb két tanonccal 
| dolgoznak. Az ipartestületek kötelesek 
minden év január 15. napjáig az ille- 

I tékes adóhivatalnak a rendeletben 
közzétett módon jegyzékbe foglalva 
kimutatni az állandó tételű adóztatás

Kramarks József
női és férfifodrász

Muraszombat

Kellemes Karácsonyi ünnepek*  i
kíván

I I
I I

I III
i közzétett módon jegyzékbe foglalva 
I kimutatni az állandó tételű adóztatás 
| a Iá eső kézműiparosokat.

Megállapították a műtrágyák kis- 
I fogyasztói árát. A közellátásügyi mi- 
1 níS7ieir ren<^e'e,e értelmében a viszont- 
eladók a műtrágyának 10 kg-ot meg 

i nem haladó tételekben közvetlenül a 
logyasztók részére történő eladásánál 

| a. következő árakat számíthatják : péti 
i só 40 fillér, mészsalétrom 40 fillér, 
j szuperfoszfát műtrágya 36 fillér, kén
savas káli tárgyasó 36 fillér kg-kint.

p rI uracs Jeromos
fényképész

Muraszombat

Kellemes Karácsonyt
kivon

János
vendéglős

MURASZOMBAT
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JANUÁR má 31 dní

Prvoga je dén 8 v. 31 m. dúgi. do konca mejszeca za 57 m. ppraszté.

Rím. kai. Evang.
Szunce MejszecLJnevi zhod záhod zhod 1 záhod

1 Pétek Nouvo leto Nouvo leto 7 48 16 19 1 23 12 48
2 Szobota Makár Ábel 7 48 16 20 2 34 13 ló

1. fjeden Jézusa obrezávanye. Luk. 1. 21.
3i Nedela Jéz. sz. imé Po n. leti 1 7 48 ló 21 3 47 13 58
4 Pondejlek Titusz pk. Leona 7 48 16 21 5 1 14 42
5 i Tork Teleszfor pk. Simon 7 48 ló 22 6 14 15 37
6 Szrejda Trí králi Trí králi 7 48 16 24 7 19 16 40
7 | Csetrtek i Lucián m. Attila J. 7 48 16 25 S 17 17 52
SÍ Petek Szörény Szörény 7 48 16 26 9 5 19 7
9 Szobota Julián m. Marcell 5Á 7 47 16 27 9 45 20 23
2. fjeden Kak bi Jézus 12 lejt sztár bio. Luk. II. 42—52.

10 Nedela Po tr. kr. 1 Po tr. kr. 1 7 47 16 29 10 19 21 38
11 Pondejlek Higin pk. in. Ágota 7 46 16 30 10 50 22 48
12 Tork Ernő ap. Ernő 7 46 16 31 1 1 18
13 Szrejda Veronika Vidor 7 45 16 33 11 45 0 1
14 Csetrtek Hilár pk. Bódog 7 45 16 33 12 12 1 2
15 Pétek Rém. sz. Pál Lóránt ♦n* 7 45 16 35 12 41 2 6
16 Szobota Maré. pk. ni. Gusztáv 9^ 7 44 16 36 13 13 3 8

3. tjeden Szvádba vcsínyena v Galilejszkoj Kániji. Ián 11. 1 -11.
17 Nedela Po tr. kr. 2 Po tr. kr. 2 7 44 16 37 13 48 4 7
18 Pondejlek Piroska m. Piroska tt 7 43 16 39 14 28 5 3
19 ! Tork B. Margit Sára 7 42 16 40 15 13 5 54
20 Szrejda Eáb. i Seb. Fáb. i Seb. 7 41 16 42 16 4 6 41
21 Csetrtek Ágnes d. m. Ágnes -K 7 40 16 44 16 58 7 27
22 i Pétek Vince m. Artúr 7 39 16 45 17 55 8 J
21 Szobota Raimund Zelma 7 38 16 47 IS 57 8 35

4. tjeden Jézus ozdrávi gobavea i szlugo sztotnika. Mát. Vili. 1 — 13.

24 Nedela Po tr. kr. 3 Po tr. kr. 3 1- 7 38 16 47 19 58 9 4
25! Pondejlek Pál preobr. Pál preobr. 7 37 16 49 21 2 9 32
26 1 Tork Polikárp Vanda 7 36 16 50 22 6 9 58
27 Szrejda Zlv. sz. János Lothár jh 7 35 16 51 23 11 10 23
28; Csetrtek Nol. sz. Peter Károly 7 33 16 52 10 50
29 i Pétek Szál. sz. Fér. Adél 7 32 16 54 0 19 11 20
30 | Szobota Martina d. Mártonka 7 31 16 56 1 28 11 53

5. tjeden Od vtisenyá vihéra na mourj . Mát. Vili. 23—27.
31 Nedela Po tr. kr. 4 Po tr. kr. 4 Ur 7 30 16 58 2 39 12 33

MUfinSZflMBilTI Tönil3EH?ENZTáfll
(SZTÁRA GASZA)

Telefon: 10

A PÉNZINTÉZETI KÖZPONT TAGJA

MURASZOMBAT Alapítva: 18/3

MURAVIDÉK LEGRÉGIBB ÉS LEGNAGYOBB PÉNZINTÉZETE

Vsze teskoucse nase krajíne bráni „Muraszombat és Vidéke!"

MINDEN BANKSZERÜ ÜGYLET
ELŐZÉKENY LEBONYOLÍTÁSÁRA FELAJÁNLJA SZOLGÁLATAIT.
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SZENYA.
Aisólendva (konyszko, zsiv. i kram.) januára 25., februára 16., márca 27,, aprila

17., iunija 16.. julija 28.. auguszta 28.. szeptembra 28.. oktobra 28. decembra
18.. pa vszáki lork szvinyszko szenyc. Csi pride na tork veiko szenye, teda 
je szvinyszko szenye na drügi dén.

Bagonya (zsiv. i kram.) februára 15., márca 20.. mája 19.. julija 20.. szeptembra 
4. i novembra 16.

Battyánd (zsiv. i krám.) mája 28., julija 10.. szeptembra 10. i novembra 10.
Battyánfalva (zsiv.) márca 26.. v tork pred Riszáli. julija 2.. auguszta 16. i oktobra 8. 
Bániornya (Törniscse — zsiv. i kram.) v cselrtek pred Cvetnov nedelov. drügi pon- 

dejlck po Vüzmi, v csetrtek pred Risz.álj, junija 12., v csetrtek pred Velkov 
mesov. drügi dén po Máloj mesi. oktobra 4. i vszáki csetrtek szvinyszko szenye. 
Csi szpádne vclko szenye na csetrtek. te je szvinyszko szenye na drügi dén.

Be’latinc (zsiv. i kram.) januára 20., februára 24. na presztopno leto 25.. aprila 25.. 
junija 27.. julija 15. i novembra 5.

Cserföld (zsiv. í kram.) márca 14.. v pondejlek po 3. máji. v pondejlek po 14. szep- 
tembri i oktobra 20.

Feisőlendva márca 28.. junija 21.. auguszta 15.. szeptembra 29. i novembra 30.
Felsőszentbenedek (kram.) pred Pepeinicov. po posztni kvatraj. po Cvetnoj nedcli. 

po jcszenszki kvatraj i pred koledi vszigdár v pondejlek.
Korong (kram.) mája 4.
Lendvavásárhely (Dobrovnik — szamo zsiv.) aprila 6., (zsiv. i kram.) v pondejlek 

po Tejlovom. julija 25., oktobra 2.
Mártonheiy (zsiv. i kram.) maja 23.. auguszta 6. i oktobra 27.
Murahely (Doklezsovje — konyszko. zsiv, i drouvno) junija 18. i auguszta 21.
Muraszombat prvi pondejlek januára (I.) zsivinszko szenye. prvi pondejlek februára 

(1.) zsivinszko i krámarszko. prvi pondejlek márciusa (1.) zsivinszko i krámar
szko, prvi pondejlek aprila (5.) zsivinszko, prvi pondejlek mája (3.) zsivinszko 
i krámarszko prvi pondejlek junija (7.) zsivinszko. prvi pondejlek julija (5.) 
zsivinszko i krámarszko. auguszta 24. zsivinszko i krámarszko. prvi pondejlek 
szeptembra (6.) zsivinszko. oktobra 15. zsivinszko i krámarszko. v tork 2. no
vembra (ár je v pondejlek szvétek) zsivinszko. decembra 6. zsivinszko i krám. 

Nagydolány (drouvno) na Tejlovo i 6. decembra.
Nagytótlak (Szelő — krám.) prvo nedelo po Szrpnoj Mari.ii i na Miklosovo. 
öriszentpéter februára 28.. márca 21.. mája 19.. auguszta 1.. szeptembra 13. i 

novembra 4.
Pártosfalva (zsiv. i krám.) márca 15.. junija 16.. szeptembra 2. i novembra 28. 
Pálmafa (Puzsavci — kram.) julija 13.
Péterhegy (kram.) na Szv. Trojsztva nedelo, julija 4.. szeptembra 8. i oktobra 28. 
Szentszebestyén (kram.) januára 20.. 2 nedela po Vüzmi. junija 15. i decembra 21. 
Szentgotthárd márca 10.. aprila 10., mája 1.. junija 9.. julija 22.. szeptembra 22.. 

oktobra 18. i decembra 22.
Tótkeresztur (zsiv. i krám.) aprila 16.. junija 4.. oktobra 27., pa vszáko prvo szo- 

boto v mejszeci szvinyszko szenye.
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NYOMTATVÁNYOKAT
LEGJUTÁNYOSSABBAN BESZEREZHETI
A

VENDVIDÉKI KÖNYVNYOMDÁBAN
MURASZOMBATBAN.

FEBRUÁR má 28 dní

Prvoga je dén 9 v. 32 m. dúgi, do konca mejszeca 1 v. 25 m. priraszté.

Dnévi Rím. kát. Evang. Szunca Mejszeca
zhod záhod zhod záhod

1 Pondejlek Ignác pk. m. Ignác & 7 28 17 0 3 50 13 21
2 Tork Szvecsnica Karolina -a 7 27 17 2 4 56 14 18
3 Szrejda Balázs pk. Balázs íX 7 25 17 3 5 58 15 24
4 Csetrtek Korz. András Ráhel ÍÁ 7 24 17 5 6 51 16 38
5 Petek Ágota d. m. Ágota ÍÁ 7 22 17 7 7 36 17 53
6 Szobota Dorothea d. Dorottya 7 22 17 8 8 14 19 12

6. fjeden Kokolj med psenicov. Mát. XIII. 24--30.
7 Nedela Po tr. kr. 5 Po tr. kr. 5 7 20 17 9 8 46 20 26
8 Pondejlek Máth. szv. J. Aranka 7 19 17 11 9 17 21 38
9 Tork Alexán. Cir. Abigail w* 7 17 17 13 9 46 22 47

10 Szrejda Skolasztika Elvira w* 7 16 17 14 10 14 23 53
I 1 Csetrtek Lurd. D. M. Bertold rsr 7 13 17 16 10 42 — —
12 Petek 7 szv. tisztán. Lídia 7 12 17 18 11 14 0 58
13 Szobota Ricci szv. Kát. Ella 7 10 17 19 11 49 1 59

7. tjeden Prilika od mnstárszkoga zrna. Mát. XIII. 31—35.
14 Nedela Po tr. kr. 6 Po tr. kr. 6. 7 9 17 20 12 27 2 56
1 5 Pondejlek Kólóm. Kolos Fausztin 7 7 17 22 13 10 3 50
16 Tork Juliana m. Julianna HE 7 5 17 24 13 58 4 39
17 Szrejda Donát pk. m. Donát HK. 7 3 17 25 14 53 5 22
18 Csetrtek Simon pk. m. Konrád fi? 7 1 17 27 15 48 6 1
19 Petek Konrád püses. Zsuzsánna 7 0 17 28 16 48 6 35
20 Szobota Aladár pk. Álmos 6 58 17 30 18 0 7 7

8. tjeden Od delavcov v goricaj. Mát. XX, 1--16.
21 Nedela Septuages. Septuages. 6 57 17 31 18 48 7 35
22 Pondejlek Sztol. szv. Pét. Gerzson 6 55 17 33 19 57 8 2
23 Tork Peter Dam. Alfréd 6 52 17 35 21 3 8 28
24 Szrejda Mátyás ap. Mátyás 6 51 17 36 22 10 8 54
25 Csetrtek Géza m. Géza HE 6 50 17 38 23 19 9 23
26 Petek K. szv. Margit Sándor 6 48 17 39 — — 9 55
27 Szobota Gábor Passz. Ákos 6 47 17 40 0 27 10 31

9. tjeden Od sze ácsa i szemena. Lukács VIII., 4 — 15.
28 Nedela Sexages. Sexages. é7 6 45 17 42j 1 36 11 14

Nasim naprejplacsnikom v nyihovi káksikoli zádevaj vszigdár z drá- 
gevoule na razpolozsejnye sztojí vrednistvo „Muraszombat és 
Vidéke 1“
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MÁRCIUS má 31 dni DECEMBER má 31 dni

Prvoga je dén 11 v. 2 in. dugi. do konca mejszeca za 1 v. 45 m. priraszté. 
Szprotoletje sze zacsne 21-ga ob 13 vöri.

Evang. Szunca MejszecaDnévi Rím. kát. 0) zhod záhod zhod 'záhod
1 | Pondejlek |l Albin pk. Albin 6 42|17 44 2 43111 55
2 Tork 1 Simplic p. Lujza 6 40 17 45 3 46 13 5
3 Szrejda | Kunigunda Kornélia a. 6 38 17 47 4 39 14 12
4 Csetrtek 1 Kázmér Kázmér a 6 37 17 48 5 28 15 26
5 Pétek Özséb Adorján A 6 35,17 49 6 6 16 42
6 1 Szobota | Perpetua Oottlieb 6 33 17 51 6 42)17 59
10. tjeden Jézus ob trétjim proroküje szvoje trplenye. Lk. XVili- 31-43

7 Nedela Fás. ned. Quinquag. 6 30 17 53 7 14 19 19
8 | Pondejlek János od Boga Zoltán ó 28 17 54 7 44 20 25
9 Tork Fasenek Franciska 6 26 17 56 8 13 21 35

10 Szrejda Pepel. 40 m. Olimpia 6 24 17 57 8 41 22 41
11 Csetrtek Szilárd Aladár 6 21 17 58 9 12 23 46
12 Pétek 1. Gerg. p. Gergely 6 21 17 58 9 45 — —
13 Szobota Szabin Krisztián fí 6 19 17 59 10 23 0 59

1 1. tjeden Jézusa poszt i szkűsávanye Mát. IV 1 -11.
14 Nedela Invocabit Posztna 1. 6 17 18 1 11 5 1 43
15 Pondejl. Nár. szv. Nár. szv. -K 6 15 18 2 11 52 2 33
16 Tork Geréb pk. Henrietté -K 6 13 18 3 11 43 3 19
17 Szrejda Patrik Kán. Gertrud -fr 6 11 18 5 13 38 3 59
18 Csetrtek Sándor pk. Sándor, Ede 6 S 18 7 14 37 4 35
19 Pétek Szv. József József 6 6 18 9 15 38 3 í
20 Szobota B. Csák M. Hubert 6 4 18 11 16 42 3 3 i

12. tjeden Jézus sze na brejgi szpremeni. Mát. XVII . 1 9.

21 Nedela Reminisc. Posztna 2. 6 2 18 12 17 46 ö 9
22 Pondejlek Gén. Katar. Oktávián rh 6 n 18 14 18 53 6 31
23 Tork Viktórián m. Frumenc rh 6 0 18 1 5 20 1 ő 5 i
24 Szrejda Gábor arc. Gábor 5 57 18 17 21 10! 7 26
25 Csetrtek Cepl. B. M. Irén 5 55 18 18 22 181 7 5b
26 Pétek Ernán uel Manó 5 53 18 20 23 29 8 32
27 Szobota Damaszk J. Hajnalka 5 51 18 22 — 9 12

13. tjeden Jézus z nejtnoga prezsené vragá. Luk. XI. 14—28.

28 Nedela Oculi Posztna 3. 5 49 18 23 0 36 10 10
29 Pondejlek Auguszta Cirill O. 5 48 18 24 1 38 10 55
30 Tork Kerény Izidor £ 5 45 18 25 2 33 11 50
31 Szrejda Guidó ap. Árpád A 5 43 IS 27 3 22 13 q

Prvoga je dén dúgi 8 y. 46 m., do 22-ga 19 m. sze szkrájsa, do konca mejsze.n 
za 3 m. priraszté. Zíma sze zacsne 22-ga ob 18 v. 30 m.

Dnévi Rim. kát. Evang. Szunce Mejszec
3 zhod záhod zhod záhod

1 Szrejda Elegy p. Elza 7 26 16 12 19 55 20 15
2 Csetrtek Bibiana m. Aurél ia A 7 27 16 11 11 41 21 27
3 Pétek Xavér Fér. Olivia A 7 28 16 11 12 19 22 41
4 Szobota Borbála Borbála 7 30 16 10 12 51 23 58
49. tjeden Iván Krsztiteo vu vouzi. Mát. X, 2- 10.

5 Nedela Advent 2 Advent 2 — 7 31 16 10 13 20 — —
6 Pondejlek Miklós pk. Miklós 7 32 16 9 13 48 1 9
7 Tork Ambrus pk. Ambrus 7 33 16 9 14 15 2 21
8 Szrejda Mar. popr. Mária ■K 7 34 16 9 14 43 3 32
9 Csetrtek Peter Fór. p. Natália 7 36 16 9 15 12 4 42

10 Pétek Melkiades p. Judit FF' 7 36 16 9 1 5 46 5 55
1 1 Szobota Damáz p. Árpád 14 7 37 16 9 16 24 6 56

50. tjeden Iván dá szvedocsbo od Krisztusa. Ján. I, 19—28.
12 Nedela Advent 3 Advent 3 14 7 38Í16 9 17 8 7 58
13 Pondejlek Lucija Luca -K 7 39'16 9 17 57 8 51
14 Tork Nikáz pk. Szilárdka -K 7 39 16 9 18 50 9 39
15 Szrejda Valér Kán. Johanna -K 7 40 16 9 19 48 10 21
16 Csetrtek Etelka c. Albina 7 41 16 9 20 4840 56
17 Pétek * Lázár Lázár 7 42Í16 10 21 48 1 1 26
18 Szobota Grácián Auguszta 7 43 16 10 22 49 1 1 52

5 1. tjeden Glász kricsécsega vu püsztini. Luk. Ili, 1--6.
19 Nedela Advent 4 Advent 4 4- 7 43 16 1 1|23 51 12 17
20 Pondejlek Timót m. Teofil 7 44 16 1 1 12 41
21 Tork Tamás ap. Tamás 7 45 16 11 0 54 13 4
22 Szrejda Zeno ni. Zénó 7 45 16 12 1 59 13 27
23 Csetrtek Viktória Viktória 7 46 16 12 3 6 13 56
24 Pétek Ádám i Éva Ádám i Éva 7 46 16 13 4 15 14 28
25 Szobota Rój. Jézusa Rój. Jézusa 7 47 16 13 5 27 15 8

5 2. tjeden Jeruzsálem vnícsi proroke. Mát. XXIll, 34—39.
26 Nedela Stevan ni. Stevan m. 7 47 16 14 6 38 1 5 54
27 Pondejlek János evang. János íl 7 47 16 15 7 45 16 50
28 Tork Drov. decé d. Kamilla O. 7 47 16 15 8 47 17 56
29 Szrejda Tamás pk. Dávid A 7 47 16 16 9 36 19 10
30 Csetrtek Dávid Zoárd A 7 48 16 17 10 18 20 26
31 Pétek Szilveszter Szilveszter 7 48 16 18 10 54 21 44

Cstite vszáki keden i priporoucsajte tüdi drügim
„Muraszombat és Vidéke !“ Éejlo leto Vám je rédno szlüzso „Muraszombat és Vidéke' kak 

dober tanácsnik. 1 üdi vi sze ne szpozábte z naprejplacsilom
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Boldog
Karácsonyi 
ünnepeket!

RÖFÖS ÉSRÖVIDÁRU KERESKEDÉSE

MURASZOMBAT

Hogyan látják el a szegény falusi népet 
olcsó ruhával és lábbelivel?

A KÖZELLÁTÁSI SZERVEK MUNKÁJA
A háború következtében beállott 

rendkívüli viszonyok már az elmúlt 
esztendőben is arra késztették a kor
mányt, hogy szociális programjának 
végrehajtása keretén belül az úgyne
vezett népruházati akció révén kellő 
mennyiségű textilanyagot juttasson el 
falu népének. Ezt a sikeres ruházati 
akciót a kormány most a tél beálltá
val megismétli.

MEGFELELŐ RUHANEMŰ 
MEGFELELŐ ÁRON

A cél az. hogy az oiszág ellátásá
nak biztosításával foglalkozó népréteg 
min Zen nehézség nélkül hozzájusson 

neki legszükségesebb ruházati 
anyaghoz, megfelelő áron.

A szervezés a múlt esztendei for
mától teljesen eltérően úgy történt, 
hogy a szétosztás terén nem történ
hetik visszaélés, ellenben azok,

akiknek joguk van igénybevenni 
ezt a mezőgazdasági munkásru
házati akciót, késedelem nélkül, 
nyomban hozzájuthassanak a ru
házati anyagokhoz.

Az akció két irányú.
A ruházati anyagokkal való ellá
tás és a mezőgazdasági munkás- 
bakancs-akció.

Itt a vadászszezon!!
MURAVIDÉK!

VADÁSZOK
lőtt vad

értékesítő szerve a

ZALAEXPORT HFT 
ZALASZENTIVÁN
Telefon. ZALASZENTIVÁN 1. 
Sürgönyeim: ZALAEXPORT

ZALASZENTIVÁN
E3

Jelenleg a következő árakat 
fizetjük:

nyúl . . kg-kint P 2.— 
szarvas . .. .. 2.—
őz................................. 2.30
fácánkakas db-kint „ 5.30 
fácántyuk .. 4.50

ab vasútállomás. — Küldje be 
vasúton áruját! — Nagyobb 
mennyiséget helyszínen átve- 
„ szünk.

A munkásbakancs akció utján 300.000 
pár elsőrangú bőrtalppal készült, bé
kebeli minőségű bakancs kerül kiosz
tásra, mig a ruházati akció körülbe
lül 10—12 millió pengő értékű textil- 
és köl-szövött anyagot juttat el a ma
gyar föld megmunkálásával foglalko
zó néprétegekhez. Falura nem luxus
cikkeket szállítunk, hanem pontosan 
azokat az anyagokat, amikre a leg
égetőbb szükség van :

gyapjújellegű szövetárukat, öl
töny- és bekecsszövetet, pamut- 
jeliegű férfi- és női ruházati cikke
ket, inganyagot,alsóruhának valót, 

struxot, zeugot, kész férfiingeket, női 
holmikra flanelleket, ágyneműre és fe- I 
hérneműre való kender- és lenvász- ■ 
nat és ami fő, férfi, női, meg gyer
meknek való téli kötött holmit.

A ruházati szakértők meghallga
tása után a Textilközpontban 
megszervezett bizottság kiválo
gatta a legmegfelelőbb anyagot

és miután a döntés megtörtént, minta 
szerint adta ki az utasítást a textil
gyáraknak a gyártásra. Ugyanilyen 
szempontok figyelembe vételével ké
szítette el a bakancsokat a Lábbeli 
Központ is.

A kiválogatás és gyártás alapját 
pedig azok az igénylések adták meg, 
amelyek vidékről befutottak.

Az elöljáróságok az igénylések ! 
alapján az ország legkisebb falu
jában is összeírják, hogy a kör
zetükben lakó mezőgazdasági | 
munkásságnak milyen ruházati 
anyagra van szüksége

és az igénylést a vármegyéken keresz
tül felterjesztették. Az elosztás is effaj
ta módszerrel történt.

A textilanyagok forgalomba hoza
talára a Textilközpont kereskedőket 
és szövetkezeteket jelölt ki, a bakan-1 
csők szétosztását pedig csak a sző- 
vetkezetek végzik. Az igénylések alap- i 
ján elkészített textiláruk a gyáraktól 
kijelölt nagykereskedőkhöz és a sző- I 
vetkezeti központok raktárába kerül, 
ahol aztán már falvak és kereskedők 
szerint darabra, méterre összeválogat
ják a számtalan különböző árucikket, j 
csomagolják és postára rakják. A kis- 
kereskedők pontosan kiszámítva azt 
a mennyiséget kapják, amit a hely
beli elöljáróság kért, úgy, hogy egyet
len arasznyi anyag sem mehet ve
szendőbe. A jogosultak részére pedig 
a hatóságok, az elöljáróság utalványt 
állít ki, amelyre a kereskedő kiszol
gáltatja a megfelelő cikkeket.

S-P-O-R-T
^Apróságok a XIara SE életéből

Irta: dr. VALENT GUSZTÁV

A Mura szereplése a bajnokságban 
már ismeretes. Nagyon erős mezőny
ben 5.-ik helyen áll az őszi szezon 
végén, 1 ponttal a Move Z. S. E., 2 
pontal a Haladás és 1 ponttal a Se
lyemipar mögött.

Az ut, ami idáig vezetett, nem volt 
valami sima. Balszerencsés vereség 
az SzFC-től. biztos győzelemtől való 
elütés a Move Z. S. E. mérkőzésen, 
(Lőrinc ur') majd a gyászos pápai 
és celldömölki vereség, a vezetőség 
elkedvetlenedése . . . kishijja vissza
lépés a bajnoki küzdelmektől ! . . . 
Brr Rossz még rágondolni is. — Hol 
állana ma a Mura, ha mindez nem 
történik, vagy legalább is kisebb 
mértékben kap el bennünket a bal
szerencse : a II.-ik, esetleg I. helyen !! 
(Mindenki látta, hogy az SzFC mér
kőzést gólokkal kellett volna nyer
nünk. A Move ZSE pedig már verve 
volt, a győzelemtől fosztott meg ben
nünket Lőrinc játékvezető, amikor a 
győztes gólunkat előbb megadta és 
később — annullálta ! Sopronban a 
Selyemipar ellen döntetlen, de Sár- 
közy kapufája kifele pattanva, 
— a győzelemtől fosztott meg ben
nünket. Ma mi áilhatnánk 18, vagy 
17 ponttal az élen, második lenne a 
Selyemipar 17 ponttal . .. stb, 1 Ennyi 
gyönyörűséget a sors nem tartogatott 
a számunkra !)

No majd a tavasszal jobban vigyá
zunk, még minden behozható !

*
A. mérkőzéseken itthon állandóan 

szép közönség volt kinnt a pályán. 
Különösen nagy volt az érdeklődés 
a szezon végén. A csapat javulásá
val, a közönség kedve is megjött. 
Minden köszönetünk és elismerésünk 
lelkes szurkoló gárdánké. A Haladás 
elleni mérkőzés! sokáig nem tudjuk 
elfelejteni. A közönségünk akkor 
l-esre vizsgázott.

*
A Mura legsikeresebb szereplése 

Sopronban volt. A „hűség városában" 
olyan nevet vívott ki magának a 
csapat, hogy arra büszke lehet min
den rnura_szombati. (A maximális 6 
pontból 5-öt elhoztunk.) Pedig ha 
visszagondolunk igen sok kellemet
lenségünk volt. A Selyemipar mérkő
zés előtt, az éjszakai szállásunkon 
egy bolond „ipsét" kellett leszerelni. 
Ez az ur éjjel 1 órakor meghibbant 
és elkezdett csöngetni. Persze az 
egész szállodát felverte, A lakók, jó 
magammal együtt, dühösen rárontot
tak, hogy miért csönget. Isteni nyu
galommal azt válaszolta „Bandika 
játszik !" (Testvérek között is meg
volt 45 éves.) Hogy mit kapott tőlem 
meg Cságrántól a kedves Bandika, 
azt a nyomdafesték nem bírja el. 
Nem tudtunk mást tenni, mert később 
is 5 percenkint csöngetett, éjjel 2 
órakor létrát kerítettünk és leszereltük 
a csengőt. így aztán mégis valamit 
alhatott a csapat.

*
Sopron különben csak eredmény 

szempontjából volt nagyszerű, külön
ben a pech állandóan üldözött ben
nünket. A Sotex mérkőzés előtt 
rosszul informáltak a mérkőzés szín
helyéről. igy mi a Gruber penzióban 
vettünk szállást. (A város központjá
ból kb. 3 km a Lövérekben. Nagyon 
szép helyen, az SVSE pályától 10 
percre.) Háromórás késéssel érkezvén 
éjjel 1 órakor lefekvéshez készülőd
vén tudtuk meg, hogy a SFAC pá
lyán lesz a mérkőzés, ami a város 
közepétől ellenkező irányban kb. 3 
km. Na szegény Mura! Megpróbál

tam mindent. Reggel 6 kor meglestem 
az autóbuszt, megállapodtam vele, 
hogy kivisz bennünket, 9 órakor ér
tünk jön. Nyugodtan reggelizünk ’/r9 
kor telefonál, hogy különjáratét 3? 
igazgatósága nem engedélyezte. Taxit 
nem tudtunk kapni, mert vasárnap 
lévén, csak az állomásra szabad 
nekik fuvart vállalni. Mit volt, mit 
tenni, azonnal felkerekedni, neki ira
modni, 6 ,km-t jó erős iramban gya
logolni. Épp a kezdési időre értünk 
ki a pályára. Jóiramu mérkőzésben 
Kukanja nélkül 2:0-ra győztünk.

*
Az itthoni utolsó mérkőzésünket 

mindenki séíagaloppnak tekintette. 
Egyesületünk főtitkára, aki különben 
mérkőzéseinket odahaza szokta végig 
izgulni (ugyanis azt tartják, ha ő 
kinnt van, a csapat nem tud gólt 
rúgni) elhatározta, hogy ennek 
ellenére egypár Mura gólt ő is meg

néz, lesz ami lesz ! Mit tesz Isten. 
A Mura egykapura játszott az egész 
első félidőben. Lövés lövés után, hol 
a kapus, hol mezőnyjátékos üti ki a 
labdát, de gól nincs ! (Ha 10 gólt lőtt 
volna a Mura, az sem lett volna túl
zás.) Na volt Rezsőnek mit hallgatnia 
a félidőben. Nem is várta meg a 
11.-ik félidőt, mérgében majdnem el
ment haza.

A IL-ik félidőben azonban megtört 
a jég, a Mura egymásután rúgta a 
gólokat . . . (hétig meg sem állt.) A 
rossz nyelvek szerint a harmadik 
gólnál már Rezső volt a legboldogabb! 
(Én csak az 5-iknél láttam I)

*

Beszámolónk nem lenne teljes, ha 
a Mura Öreg Fiuk csapatáról megfe
ledkeznénk. Igazán szép sportbeli és 
társadalmi sikert szereztek a Mura 
SE-nek.

Állítólag a szombathelyi szereplés 
óta az együttes legényember tagjai, 
de különösen a „csatársor jobb szár
nya" még mindig áradozó leveleket 
kap a „szép nem '-től. (Úgy hírlik, 
hogy a nősek-nek is hozott a posta 
anzixot! Hogy kik az illetők, azt .Si
mon megmondani, még ha tóth ágast 
is áll az érdeklődőkben a kíváncsiság.

*

Most még azt áruljuk el, hogy a 
Karácsonyi Szent Ünnepekre aján
dékképpen a Jézuskától mit kértek :

A Mura csapata: „Tavaszra egy 
jó csatársort!"

A vezetőség : Il.-ik helyezést I (Nem 
baj, ha első lesz is.)

Öreg Fiuk csapata: 4—5 szájlaka
tot a pályán folyton zsörtölődök szájára,

3—4 jobblábat — két ballábasoknak,
1—2 tégely brillantint a szép frizu- 

rajuaknak
és végül egy kis futball tudást — 

az egész csapatnak.

Naznányam
vszém postüvanim konyszkim kmetam. ka szem 
doubo v muraszombati járási od prve vogrszke 
králevszke zsrebesárne zsrebea (Óberlandszko- 
ga). steroga szí vszáki lejko poglédne v Már- 
tonhelyi pod 16 his. numerov.
io BENKÓ KÁLMÁN.
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Dalecs 
na vzhoudi 

sztojí na sztrázsi dícsni vogrszki 
honvéd, da naj mi éti domá bláj- 
zseno poszvetímo koledne szvétke. 
V tisztoj szvétesnyoj tihoucsi, gda 
na szvéti vecsér nase vrejlo zdühá- 
vanye ide prouti nebeszkomi Öcsi, 
szi zmiszlimo na tou, kaj moremo 
csiniti, da bodemo vrejdni zaszlii- 
zsenoszti nasi dícstii honvédov.

Mi moremo, éti na roubi nasega 
jezeroletnoga Vogrszkoga országa, 
szpunyávati národno i nistouricsno 
dúzsnoszt. Zdranfati i zbüditi more
mo vszaksega csloveka, bodiszi to 
kmet, delavec, mester, moski ali 
zsenszka, decsko ali deklina, more
mo je obüditi, csi escse szpijo szén 
sztároga i betezsnoga csasza, ali sze 
pa v manyouszti vtegüjejo i blou- 
dijo. Vodimo. pelajmo tiszte, steri 
szó tóga pctrejbni : vuzsgimo v piá
mén, v nyihovi szrcáj navidez i na- 
zliik vgásnyeno vogrszko národno 
zavejdnoszt! Lejko mámo szamo 
edno edíno právo i szkiipno pont i 
tou je pout vogrszkoga zsítka!

Sztrasno trianonszko histouricsno 
vcsenyé je za vsze nász szlejdnya 
soula bíla. Neszmi i naj nede ráz- 
locska med nasirn národom. Vogr. 
szki szlovén i vogrin szia szi bilá 
i osztáneta na veke brata ! Z brat- 
szkov liibéznosztjov prímlimo vkü- 
per! Vogrszko szvéto edinsztvo mo
remo meti! Kak ne poznamo ráz- 
locska vu národnoszti i sze nas 
vend-szlovén gizdávo vadlú'je za 
vougra, tak naj nede rázlocska tüdi 
vu jeziki i naj bo vszaksi vo
grszki szlovén vogrszki gu- 
csécsi vogrin!

V tóm histouricsnom pozványi 
teszno sztanimo vküper, prejk vszej 
nevoul i zaprejk podpérajmo i po- 
mágajmo z áldovami, da ete národ 
tüdi v jeziki vogrszki bode, kak mo- 
csen nerazrüslivi fesztung trdno 
sztoji sztrázso na záhodnom kükli. 

Doszta je za csiniti, záto moremo 
vsze sz postenosztjov doprineszti. 
Z vogrinsztva ncszmi niscse zsiveti, 
nego szamo za vogrinsztvo! Tou 
nam naj bou nasa národno-morálna 
vodécsa miszeo. Po potrejbi more
mo trpeti, aldüvati i csi trbej, tüdi 
zsítek! Sto tóga poszlansztva i po
sványa na toj drágoj vogrszkoj zemli 
ne szpunyáva, je nej vrejden, da med 
nami zsivé i sze za vogrina zové.

Naj bo vszaksi vszigdár i povszé- 
dik Vogrin i vu vszem batrivno vüpa.

Naj bode eta nasa krajina i éti 
zsivoucsi národ nájmocsnejsi grád 
vogrszkoga tejla i jezerolejtne gra- 
nice nasega Vogrszkoga országa!

HARTNER NÁNDOR

Ha Budapesten jól és 
otthonisan akarja érezni 
magát, keresse fel

Ruszuszka sztepa ! Dalecs. kak 
szegne okou i escse dalé, szamo 
bejla ravnina, sznejg, sznejg i sznejg. 
Tü pa tam sze prikázse málo grmouv- 
je, z rászom zaosztányeno drevje. 
Taksa tisína je, ka cslovek szvoje 
szrcé csüje trűpati i kak v nyem 

i krv sumí. Nébo je kak olouv szejro 
i brez glásza prihájajo escse itak 
sznejzsinke na bejlo neszkoncsnoszt. 

I Nindrik dalecs sze csűje csüden glász, 
szkoro kak da bi pesz zalajo, pa 
dönok nej, tuljenyé vukouv je.

Tak tiho je vsze, liki cslovek itak 
nika szkrívnoga csűti, kak da bi li 

■ nej bio szám. I isztina je. Pod 
zsmetnov sznejzsnov odejvkov je zsiv- 

J lejnye. Szoldaske posztójanke, v zem- 
lou zozídani bunkerji szó prijétno i 
toplo prebiváliscse za nase honvédé, 
gda je mir na fronti. Lepou szó za- 
kriti z sznejgom, tak ka jih okou niti 
nemre na pamet vzéti. Honvédje sze 
csűtijo tüdi zadoszta gvüsni v nyih.

Szvéti vecsér je! 1 kak da bi tüdi 
rusze obslo tou csüdno szvétesnyo 
obcsütejnye velke, neprerazmete csü- 
de, mérni szó. Cejli zadvecsarek szó 
pomali sztrejlali i drázsili. nasi szó 
pa odgovárjali. ali vszevküper je nej 
bilou rejszno. Kak sze je pa prva 
szénca mráka vrgla na ravnino, szó 
vszi tihi grátali. V ednoj posztojánki 
szedijo nasi honvédje. Toplo je i 
prijétno. Doubili szó escse prejsnyi 
dén posto, máli paketi lezsijo na 
sztouli, kak méla deca sze veszelijo. 
eden je nej prvle oudpro szvoj pák, 
vszi csákajo na denésnyi vecsér. 
Píszma odpírajo, nisternomi sze za- 
szkúzijo öcsi, gda esté lübeznive 
rejcsi zsené i decé. Nisterni drzsij 
keip v rokáj i obprvim vidi szvojega 
máloga színá, steri sze je té naroudo, 
gda je on zse na fronti bio. Eden 
med nyimi privlecsé z zsebke málo 
harmoniko i zacsne igrati. Ka igra ? 
Vecsno lejpo sztáro Bozsicsno pe
szem : „Tiha noucs, szvéta noucs ..." 
1 vszi szedijo kak pricvekani, eden 
sze nevüpa genoti, szamo po- 
szlűhsajo méhke melodije szladke 
peszmi i v nyihovi ocsáj sze vuzsgé 
domotozsje i zselejnye po doumi i 
familijí. Eden med nyimi zdigne szvoj 
glász i zacsne popejvati, ovi vszi 
idejo za nyim i peszem sze zdigne 
iz pod zerrilé, puna hrepenejnya i 
bolécse radoszti, vöter pa neszé tou 
peszem prejk neszkoncsne sziepe. do 
szovrázsne posztojánke. Ruszoszki 
szoldák, ki sztojí na sztrázsi pri vrá- 
taj. zakricsí: „Poszlühsajte, vougri 
popejvajo!“ 1 vszi vtihnejo i sze riv-

ANDREICS KAROLY
vendéglőjét

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

A „VENDEK TALÁLKO
ZÓ HELYE". Jó magyar 
konyha, finom fajborok.
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i lejo k dveram. Peszem sze pa csüje 
! szamo tak, kak sümejnye vödé, kak 
: szrebrni glász eolove hárfe. Sztári 
1 bradásztt rusz vzeme kucsmo dőli z 
gláve, okoulik poglédne, csi ga pred-

1 sztojnik ne csüje i pajdásam zase- 
i pecse : ..Vougri Bozsics szvetijo! 
i Tüdi mi szmo nekdaj ..." I’e tüo 
1 gráta i sze nazáj obrné.

Nasi honvédje sze pa vküper szé- 
dejo pri sztouli. vszáki pred szebov 
szvoj paket drzsí. Szvéta tihocsa je. 

j szamo papér zasümí, tü pa tam 
! zsmetno zdühávanye i nisterna trda 
I szoldacska rouka szramezslívo szkuzé 
| zbríse iz oucsi. Nikák szkocsi ! Mlá- 
di decsko je. kak rosza. Skátlico 

! zdigne, glász nyerni trpecse :
„Decski pogléjte, mati mi je po- 

I szlála !“
Csarne molitvene knige szó v nyej, 

' jalicsova veika i deszét drouvni 
I szvejcsk.

I dalé guesí decsko :
„Právi szvéti vecsér mo szvetíli, 

kak domá. Szvejcse mámo. szamo 
drejvo nam fali. Gnesz vgojdno szám 
vido máli jalics, vcsaszi tű vöni. 
szamo pár sztopájov je. idem po 
nyega, szvejcse privézsemo, vuzsgé- 
mo, i mo te molili i popejvali dalé, 
kak domá.“

Vszi szó tihi i glédajo szamo szvej
cse. Vidi sze, kak szi zselejo tou 
szveklo znamejnye. Eden ne drzsí 
decska nazáj. Mladénics pa bezsí 
gori po sztubaj, vö v mrzlo zimszko 
noucs. Szveklo je grátalo, ne sznezsi 
vecs. na nébi sztojí veika zláia zvej- 
zda. Decsko szi szkopa pout do 
grmouvja. prikloni sze i odrejzse 
drejvo. Z zsmetnim tálom odtepé 
vnougi sznejg od nyega, malo po- 
szlühsa. Vsze je tiho. Te zdigne lejpi 
máli jalics v neszkoncsnom veszélji 
obri szébe i zakricsí:

„Mám ga !“
V brezmejnoszti sze zaszvejti pia

mén, sztrel poucsi i decsko sze po- 
grezne kak szénca v sznejg.

Tihocsa vláda, sümécsa tihocsa- 
Nasi szoldácke sztojijo kak prikováni 
pri dveraj, poszlűhsajo i csákajo. Paj- 
dás vecs ne príde nazáj z Bozsics- 

1 nim drejvom. Globoki sznejg na ru- 
szoszkoj sztepi ga pokrije z mrtvecs- 
kim prtom.

Na sztubaj posztojánke pa sztojijo 
ny égövi bajdásje i escse ednouk po
pejvajo : „Tiha noucs. szvéta noucs 1“ 
Rouke májo szklenyene, goulih gláv 
vzemejo szloboud od nyega, steri 
nyim je scseo prineszti Bozsicsno 
drejvo.

Boldog karácsonyi ünnepeket és újévet 
kíván vevőinek és ismerőseinek

Lejpi senk
Vszaksi vért dobi 10 pengőjov 

senka za vszaksi plüg, nájmenye 15 
cin. globoko zoránoga grünta. Pculeg 
tóga more meti poszejano telko sztn 
menoga, kak láni, oránye pa 
decembra 31-ga opraviti. Zglászij0 
sze naj pri notarosiji. gde dobijo pti. 
glászni liszt (bejelentő lap), steroga 
trbej do januára 15-ga vöszpunyeno- 
ga notridati. Senke de Felsődunántuli 
Mezőgazdasági Kamara tálala vö.

Nemski zgráblenci szó 
vecs nej okováni

Kak je znáno, szó anglezsi vszakse
ga zgráblenoga nemea zvézali v zse
léző. Nemei szó pa na tou okováli 
tüdi angleske zgráblence. Zdaj szó 
sze prejk Svájcé zglíjali i szó premi- 
noucso szoboto z vszej zgráblencov. 
z edne i drűge sztráni doj szpoubrali 
zselezje. ____

Stirijezero amerikancov 
sze je potoupilo

Amerikanszko pomorszko minisz- 
tersztvo je szlüzsbeno naznanilo. ka 
sze je 22.000 tonszki Presidenl Coo- 
lidge hajouv z 4000 lüdi vréd nindri 
na jüzsnom táli Tihcga oceána potou- 
po. Nieden cslovik sze je nej mogo 
resiti i szó sze tak vszi potoupili.

r
Boldog karácsonyi ünnepeket 

kíván 
tisztelet vevőinek, barátainak 

és ismerőseinek :

özv. SZOCS1CS KÁLMÁNNÉ 
vendéglő — VÉGHELY

RÁTNIK IMRE 
tojáskereskedö 

F E R E N C L A K

SÁDM^RENC 

vegyeskereskedő — Vashidegkut

KREFT ALAJOS 
vegyeskereskedő 
VASHIDEGKUT

GEDER ALAJOS 
vegyeskereskedő és vendéglős 

SZARVASIAK

Kelko Itüriva 
sze lejko notriszprávi

V szlüzsbeni novinaj Budapesti 
Közlöny-i je razgláseno zrendelüva- 
nve, ka sze letesz od májusa 1-ga 
i kleti do áprilisa 30-ga kelko stein- 
kola lejko ponüea.

Na lakás, csi má szamo edne 
szobo, ide 20 q ne gledoucs na tou 
ka kelko sze ji drzsí notri. Csi má 
lakás dvej szobi, pa ednoga árendá
sa, tüdi 20 q, pri vecs düsaj pa 28 q. 
Za tri szobe, csi je szám, ide 20 q. 
csi szta dvá 28 q, csi ji je pa vecs 
35 q-ov. Pri stiriszobnom lakás) ide 
na ednoga árendása 20, na dvá 28. 
na tri 35 i na stiri 12-qov csarnoga 
steinkola. Pri rjávom steinkoli sze tá 
kolicsína lejko povéksa 1.5, pri drvaj 
pa za 1.7 krát. Pouleg tóga zrende- 
lüvanya sze predszoba (hall) ne ra- 
csúna za szobo. Drzsincse sze tüdi 
more v racsun vzéti kak kotriga le- 
milie. Za vracsitelszki lakás sze 20 %r 
ov vecs kürjávb racsúna. Tüdi esi je 
hizsa na szamocsini, sze szme 20®/<r 
ov vecs kürjáve ponüeati. Prepovej- 
dano je tüdi pécsi, ki szó naprávlene 
za drva. predelávati za steinkcl ali 
naoupak.
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Slo szó pa nasi ocsácje?
Piszao: Dr. T Ö R ÍS A R EDE. ravnátel gimnázije. premontrejszki kanonik.

me je pítao ednouk eden nas 
dobét kmet. gda szva szi tak po do- 
mácsem pogucsávala. kak je kaj bi
lou nigda szvejta i kak je zdaj. Gda 
szám nyerni pa zacsno pripovedávati, 
kak szó szi kaj premislávali od nász 
modrejsi i bolc vucseni piszátelje i 
píszali od nasega národa. me je tak 
poszlüsao. ka nyerni je pipa vgász- 
nola. Gneszdén doszta lűdi iscse i 
brodi, ka szó bili nyúvi ocsácje. Vnou- 
gi je prisziljeni iszkati, sto je bio nye- 
gov dedek, preddedek itd. Doszta ji 
je pa táksi, steri bi zdaj radi vöpo- 
kázali, ka szó nyúvi ocsácje bili 
gi drüge národnoszti. kak szó zdaj 
oni. Z ednov recsjouv. gneszdén isz
kati. sto szó bili tiszti lüdjé, od steri 
mi iszhájamo, je ali prisziljenoszí, ali 
gizda. ali pa tüdi — „divat”.

Csi szi dobro premíszlimo, edno je 
gvüsno. ka vszi-vszi. ali szmo vougri 
ali vendi. vszi izhájamo od dobroga 
Bogá, vszi szmo Nyegova deca i Ön 
je nas dober Ocsa. Vszem sze je na- 
roudo i vsze nász je odkűpo máli 
Jezusek. steromi sze rávno vu tej 
dnévaj, mládi kak sztári veszelímo i 
radűjemo.

Fej pár redouv szamo záto pisem, 
ár me je vrednik „Muraszombat és 
\ idéke”, gda szám nyerni edno pa 
drügo pripovedávao od nasega lüd- 
sztva, jáko proszo i szi tüdi míszlim, 
ka sz tém pá malo blizse prineszém 
nase lüdsztvo v dühi i v mislejnyi k 
Koroni Szvétoga Stevana, nasega 
prvoga kralá, steroga je tou lüdsztvo 
tak postüvalo i steromi je tak vörno 
bilou. Pa mogoucse nej szamo tiszti 
kmet. liki tüdi drűgi bi radi znali, sto 
szó bili nasi ocsácje pred vecs jeze
ro lejtami.

Grcski i rimszki piszátelje vecskrát 
pisejo od v e n d o v, steri szó pred 
Krisztusovim rojsztvom zsiveli tü pa 
tam po Europi. Tak známo, ka szó 
vendje zsiveli na Francuskom, prouti 
sterim sze je nigda bojüvao Julius 
Caezar. Vendje szó zsiveli v szever- 
nom fáli Itálije, v szredíni nemskoga 
országa i éti na denésnyem vogrsz- 
kom. Vszi tej vendje, kak tou právi 
vecs vucsenyákov, med nyimi poszeb
no ruszki jezikoszlovec Schachmatov, 
szó nej szlávszkoga pokolejnya. nego 
szó bili kotrige velkoga keltszkoga 
národa. steri je pred Krisztusovim 
rojsztvom prebivao po véksem táli 

I

Europe. Tou nam poszvedocsijo vnou- 
ga iména krájov, várasov, bregouv i 
jezér. V Taljanszkom mámo váras 
Venetia. na Francuskom Vannes, nig
da tüdi Venetia, na Nemskom Bo- 
denszko jezero. nigda Vendszko je
zero (Lacus Venetus), váras Windten, 
steri sze je nigda Venelidunum zvao 
i gnésnyi Becs, nigdasnya Vindobona.

Vsza tá iména májo iszti korén, 
kak imé národa, steri je tam prebí- 
vao. Tou je bio národ Venedov ali 
v e n d o v.

Tou je edna teorija. Szó pa táksi, 
ki szó drügoga mislejnya. Kaksté je 
bilou. edno je gvüsno : Imé vendje, 
je. kak vidimo. prlé bilou razsirjeno 
po cejloj Europi. kak bi pa Szlávi ali 
Germáni prisli v Europo. Csi szó pa 
bilá iména, je moglo biti tüdi lüdsztvo. 
ki je tá iména noszilo. Med vnougimi 
vendami. ka szó te zsiveli, gneszdén 
zse szamo v dvema mesztoma Eu
rope nájdemo práve vende. Edni zsi- 
véjo v nemskom Lausitzi. Tej szvoj 
jezik za szrbszki zovéjo, csi rávno 
sztoji doszta blizse k polszkomi jezi
ki. Drűgi vendje pa zsivéjo tü med 
Mürov i Rábov. Tej vendje, ki szó 
bili nigda vszi 
keltszki jezik. 
sztouietji po 
pomali-pomaii

kelta i szó gucsaii 
szó sze po sésztom 
Krisztusovom rojsztvi 
zdrüzsili z germáni i
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szlávami, ki szó sze v tisztom csaszi 
zácsali siriti po Europi. Tü kouli nász 
szó sze naszelili szlávje. záto sze je 
nase vendszko lüdsztvo v szédmom 
i ouszmom sztouietji po Krisztusovom 
rojsztvi pomali z nyimi zdrűzsilo i 
zacsnolo gúcsati szlávszki jezik.

Gda szó szledkar v devétom i de- 
szétom sztouietji prisli vougri v de- 
nésnyi vogrszki ország, szó nase 
vende zse tü najsli kak eden sz szlo- 
vencami (zdaj právimo krányci i sta- 
jarci) vküp zmejsani národ. Od tisz- 
togamao sze nase lüdsztvo nej moglo 
vecs mejsati z kránycami i stajarca- 
mi. ár je tou vogrszka orszacska gra- 
nica nej dopüsztila.

Szamou odszébe sze pa razmi, ka 
szó sze vougri. slen szó té krájjza- 
széli. razsirili med nasim vendszkim 
lüdsztvom. Ali jezika szó nyim nej 
vzéli i tüdi szó je nej bantüvali, esi 
szó po szvojem jeziki gucsaii. Ár je 
tü vougrov malo bilou, szó sze szarni 
vougri vendszki návcsili i nyuva de- 
ca szó vecs nej znala vogrszki. Tou 
nam szvedocsijo csiszto vogrszka imé- 
na éti med nami. kak: Vörös, Titán. 
Hári, Horváth, Vitéz itv. Vszi tej szó 
nigda csiszti vogri bili, dneszdén je 
pa nyuv materni jezik vendszki.

Tak sze szkouz dugi jezero lejt 
mejsalo vogrszko i vendszko lüdsztvo. 
Doszta vougrov sze je návcsilo vend
szki i szó tak pousztali vendje. Vend
je szó pa od vougrov prejk vzéli 
doszta vogrszki rejcsi v szvoj jezik. 
Duga lejta szia zsivela vküper vogrin 
i vend, návcsila szta sze eden k drü- 
gomi v jeziki, v segaj i v vszákdenés- 
nyi návadaj. Záto vidimo, ka sze 
vendszki cslovik. poszebno nasa de- 
ca prevecs lejko navesi vogrszkoga 
jezika i tou tak dobro, ka niti právi 
vogrin ne vzeme na pamet, esi je 
vend. Mi vendje noszimo v szvojoj 
naturi nej szamo lübéznoszt do vo
grszkoga národa i jezika. nego tüdi 
nagnyenoszt. Nasi vendje, csirávno 
szó szlávszki jezik prejk vzéli, steri 
nájblizse sztoji krányszkomi, szó je-

I

zero lejt zsiveli vküper z vougrami i 
tak szó posztanoli z nyimi edna kul- 
turna szküpnoszt i sze tak jezerokrát 
bole za vougre drzsijo, kak pa za 
krányce, ali stajarce. Kak dalecs je 
zse napredüvala tá szküpnoszt, vidi
mo tüdi z tóga, ka je vucsenyák Bar- 
tucz, steri je doszta vendszki szoldá- 
kov opazüvao i vözméro, pokázao. 
ka vendje tüdi z szvojov zvűnesnyoszt- 
jov szlísijo nájblizse k vougram. 
Vendje szó zsé po zrászi z véksega 
tála tak viszikoga tejla, kak vougri i 
tüdt v obrázi szó rávno táksi. kak 
vougri. Zvün tej telovni priszpodob- 
noszti, szó escse düsevne, stere dosz
ta vecs pomenijo. Nase vendszko lüd
sztvo je rávno tak ali pa escse bole 
pobozsno, vörno, odkrito, gosztolüb- 
no, szkrbno i delavno i naj tüdi kaj 
lagojega povem, rávno tak sze rado

KOVÁTS KÁROLYOVA:-----------------

Sztári Tomás
Dalecs vkraj od velke ceszté, v máloj 

razdrejtoj bajti zsivé sztári Tomás. Má- 
la nyivica i pár sztopájov ograda pred 
hizsov, gde sze koza paszé, je nye
gova cejla vrejdnoszt. Tomás szám 
je kejp velkoga szrmastva. Cejlo tejlo 
je szama csonta i kouzsa. Gouszte i 
bejle viaszé kosavo lezsijo na lepoj 
viszikoj cseli, obráz szám je pa vel- 
ko odkritje. Razcapani je od velkoga 
trplejnya i szkrbi, ali vsze tou je zví- 
seno i gizdávo. V temno szívi ocsáj 
gorij zsarécsi ogeny. Z nikim ne gu- 
csi i tüdi groubi zná bidti. Niscse ga 
néma rád. niscse sze ne briga za 
nyega, ár trdo ide szvojo pout. Od 
nikoga ne csáka szmilüvanya, niko- 
mi sze ne potouzsi i tüdi od nikoga 
nika ne csáka.

Szvéti vecsér je i iz vszáke hizse 
sze szvejtijo szvejcsice, sze csüjejo 
peszmi i molitvi. Szamo pri Tomási 
sze ne vidi szvekloscsa szkouz okna, 
ár jeokno z sztárimi cotami zadelano. 
Pred nyim lezsi sztára, zsé znücana 

kniga v mocsen leder zvézana, stero 
szó escse nyegovi predniki nücali. 
Velka iména sze nájdejo v toj knigi. 
ki dalecs na sztotine i sztotine lejt 
nazáj szégajo. Pri vszákom iméni 
sztoji zapiszano dén rojsztva i dén 
szmrti. Zsmetno delo má Tomás. Na 
zádnyoj sztráni knige sztoji edno 
zsenszko imé: Marija Heléna von 
Bergen. Imé nyegove edíne hcséri. 
Sztári Tomás szám z szebov zacsne 
guesati: „Dnesz je deszét lejt, ka sze 
je tüdi ona zbojála sziromastva i 
odisla v szvejt. Deszét lejt szem jo 
csákao. naj sze povrné k öcsi, ali nej 
je prisla od nikec. Tak je dnesz nyé- 
ni szprévod. nejmam vecs hcséri”.

Z zsmetnov rokouv namála velki 
krizs v sztáro knigo k iméni szvoje 
hcséri.

Kak sztári Tomás zapré knigo, csüje 
klonckanye na dveri. Sztoupi notri 
zsenszka, ki je bila oblecsena v zsme- 
ten zimszki kaput. Kak zaglédne za- 
mázano sziromastvo, za hip zapré 
öcsi i sze pokloni:

„Dober vecsér ocsa!"
Sztári Tomás pomali gorisztáne.
„Ka iscses tü Marija? Vej szi páti 

mrtva, rávno szem dnesz na tvojem 

szprévodi bio” i kázse na csaren vel
ki krizs, steroga je malo prvlé v kni
go namálao.

„Ne gueste norije”, právi ona. „Tü 
szem, pa eden csasz tüdi tü osztánem”.

„Ka scsés pri meni vu tvojem lej- 
pom gvanti? Jász szmrdim od sziro
mastva i od zamázanoszti. Deszét 
lejt szi me pozábila i zakaj szi prisla 
rávno dnesz?"

„Mogla szem" i szlecsé kaput. Na- 
tou malo bojécse i szramezslivo dalé 
právi öcsi: „Prisla szem, ár mogou
cse za nikelko dnij porodim dejte, ali 
od tóga niscse nikaj neszmej znati 1“

Sztári Tomás múcsi, szamo v ocsáj 
sze nyerni bliscsí. Brez rejcsi pripráv- 
la posztelo i presztré csiszte prté, na- 
tou pa scsé oditi.

„Kama scséte oditi ocsa"
„Szpát! Tam na pécsi je mlejko 

i szi vzemi, drügo némám".
„Gde te szpáli?"
„Ne brigaj sze za tou!"
Dnévi idejo. Marija szedij v kaksem 

kouti, ocsa pa dela.
Edno gojdno. gda sztári Tomás gori 

sztáne. nájde málo dejtece pouleg 
Marije. Szlab glászek ga pozdrávi. Má
li decskec je priso na szvejt.

Marija sze je malo brigala za dej
te. Edno lejpo ütro je preminoula. Na 
sztouli je püsztila edno sumo pejnez. 
Sztári Tomás dá dejtece okrsztiti i 
vpise vu knigo : „Egon von Bergen. 
rojen 6. januára 19 . .

Lejta minéjo i sztári Tomás sze je 
szpremejno. Veszélo hódi okoulik i 
po vészi iscse delo. Vszákomi rád 
pomága, záto dobij pár dejszk ali pa 
pár íalátov cigla, da szi tak poprávi 
szvojo razdrejto kucsico. Tüdi szou- 
szedica je vecskrát prisla i nyerni zé- 
prala gvant i ocsisztila hizsicsko. Csi 
ga pa sto pitao, odkec má dejte. té 
sze je veszélo naszmejao i pravo : 
„Boug mi ga je dao, nikse veszélje 
more cslovik meti!“

Dejte nyerni je nájvéksa szrecsa. 
Egon je máli i szlab. Po trej letaj 
zvej Tomás od doktorov, ka nyegov 
vnükec nigdár nede znao idti i nej 
guesati, záto ga escse ráj má. Máli 
sztoucsek nyerni naprávi i betezsne 
nougice vszigdár na szunci szegrejva. 
Csi sztári Tomás pride domou, sze 
dejte nyerni iz szreá vészeli. Tomás 
sze tüdi nyerni vészeli, vzeme ga vu 
krilo i nyerni pripovidáva lejpe pripo- 
vejszti, csirávno ka ga dete ne razmi.

Kellerr.es
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krejga. tozsári i právda kak vogrszko. 
Rávno tak szó bili nasi vendje vörni 
szvojoj vogrszkoj domovini i szó sze 
bojüvali za nyou kak právi vougri.

Szkouz duga lejta szta vogrin i 
vend posztanola edno. Bratszko i pri- 
játelszko szta med szebov delila dob
ro i hüdo. Rávno tömi bratsztvi sze 
mámo mi vendje zahváliti. ka szmo 
sze do denésnyega dnéva obcsuvali. 
V zgodovini cslovecsánszlva je zsi- 
velo vnougo národov, bogati i mocs- 
ni. ali preminouli szó. Osztalo je sza
mo imé, zgodovina pa pise od nyi. 
kaksi szó bili i ka szó dobroga ali 
szlaboga napravili za cslovecsánsztvo. 
Od szlávnoga keitszkoga národa je 
pa nej osztalo szamo imé. nego sze 
je obcsuvao tüdi národ szám v szvo- 
jem odvejtki vendov, steri prebivle 
na lom málom falájcski zemle med 
Mürov i Rábov. Vendvidék ali pa 
.Muravidék právimo zdaj toj krajini. 
..Prekmurje" szó nyoj pravili jugo- 
szlávi. ki szó z tem steli povedati, 
ka tou ne szpádne k nyim. ár je prejk 
Műre. Nisterni szó jo cilou za Szibé- 
rijo zváli. Tou szó bili tiszti, steri szó 
mogli tü oprávlati szvojo szlüzsbo 
urádnikov zavolo kastige, ár szó sze 
kaj pregresili. Tej szó sze med nami 
neszrecsno pücsitili i szó nej meli

KELLEMES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKETKÍVÁN

VINCe
KERESKEDŐ

MURASZOMBAT

Kellemes
Karácsonyi 
ünnepeket kíván

%

CVETICS JÁNOS 
ELSŐ MURAVIDÉKI 
FEHÉRNEMÜGYÁR 
MURASZOMBAT 

Egon je pét lejt sztár. Mati vcsászi 
posle pejneze, ali sztári Tomás je 
szamo za zdravlenye deteta ponüca, 
za oblejcs i za rédno hráno deteta 
sze pa Tomás szkrbi.

1 pálik sze blizsajo koledni szvét- 
ki. Tomás prineszé máli jalics z logá. 
Egon je nej tak veszéli. kak vszig
dár. Trüden viszi vu szvojem sztou- 
cseki, málo tejlo je gorécse i szive 
öcsi sze nyerni szvetijo. Tri dni sze 
je málo zsivlejnye bojüvalo z szmrt- 
jouv i na konci je z szmejajoucsim 
obrázom zaszpálo na vöké.

Sztári Tomás blejdi vu obrázi i kak 
kamen trdo sztoji pri mrtveci. Escse 
nigdár ga nej mogao sors tak zbiti. 
kak zdaj. Vzeme szi knigo i pri Ego- 
novom in»éni namála csaren krizs. 
Zatrepecsejo nyerni roké i iz oucsi 
nyerni káplejo zsmetne szkuzé. Natou 
odide k tislari i dá napraviti skrinyo, 
v stero je szám polozso málo mrzlo 
tejlo i tüdi szám neszao na zádnye 
pocsivaliscse, csirávno je vnougo lüd- 
sztva prislo na szprévod.

Po szprévodi gda je prisao domou, 
nájde Marijo v szvojoj kucsici. Blej- 
da. trepetajoucsa, trüdna i povejhnye- 
na zdigne szklenyene roké:

tople recsi za nas lejpi kráj i za nas 
dober národ.

Tü mi pride na pamet. ka mi je nej 
dugó pripovidávao eden nas cslovik : 

„Pelao szem sze po ceszti od Ra- 
kicsana prouti Szoboti. Zse od dalecs 

i szem vido, ka mi idejo prouti nasi 
j honvédje. Kak sze csaszi szpremi- 
nyajo — szám szi miszlo. Prvlé szám 
szamo csüo pripovidávati od honvé- 
dov, nigdár szem pa nej mogo znati, 
kaksi szó. Zdaj je vidim hoditi po 

I nasi cesztaj. V táksem premislávanyi 
; szem priso do nyi. Rávno szó za- 
szpejvali edno peszem. Potom szem 

1 csüo z vüszt nyuvoga povelnika recsi. 
stere ne bőm nigdár pozábo: Előre, 
szépen, bátran lépj előre ezen a gyö
nyörű szép vidéken. — Csüj, — szám 
szi pravo, — naprej. lepou. batrivno 
sztoupli naprej po toj lepoj krajini — 
tak právi té vogrszki povelnik, steri je 
Boug zná odkec priso eszi oprávlat 
szvojo szlüzsbo za domovino. Zahvá- 
len szem bio tömi povelniki za nye
gove recsi, stere je poszvéto nasoj 
íepoj krajini".

Povej mi, drági prijáteo, ali szta tü 
vogrin i vend nej csütila edno? Obe- 
ma je bila nasa krajina iejpa. Po- 
vem ti escse drügo példo. Gda szám 
láni na Riszaoszke szvétke po dugi 
letaj pá priso v szvojo rojsztno vész, 
szó mi edna sztára mamica etak 
pravili: „Hvála Bougi, ka szte prisli, 
zdaj bomo pá lejko v nasoj cérkvi 
popevali: Velka Goszpá nasa — Bol
dogasszony Anyánk. Vougri nam za- 
gvüsno nazáj dájo nas jezik".

Tá dobra sztarica niti recsi nevej 
vogrszki, pa je véksa vogrica kak 
pa drügi. ár je po csütenyi i po dühi 
vogrica. Zakaj je táksa osztála? Zá
to, ár je nej pozábila, ka je nase 
lüdsztvo dobroga meló pod vougra- 
mi. Niscse ga je nej pregányao záto, 
csi je gucsao, popejvao ali molo v 
szvojem jeziki. Tüdi dneszdén ga nis
cse ne pregánya. Vszaksi posteni 
cslovik, steri scsé delati. má éti v toj 
domovini meszto i obsztánek. Csi má 
sto vékse zmozsnoszti, dalé lejko 
pride. kaksté velki goszpoud lejko 
posztáne z nyega. cilou vodilna mej- 
szta szó nyerni nej zaprejta. Pa tüdi 
kmet, obrtnik i delavec má tü rávno 
tákse postüvanye kak nyegovi vogr
szki tüvárisi. V toj domovini má 
vszaksi szvoje pravice. Tou je návuk 
i zákon Szvctoga Stevana, nasega 
prvoga krála i po tóm zákoni sze 
ravna tüdi denésnya Vogrszka. Záto 
bodimo vszi vörni i lübimo naso drá- 
go Vogrszko Domovino.

„Ocsa!“
' ..Ka scsés zse pá ? Zdaj szem Ego- 
I na na brütiv odneszao i niti szi nej 
; znála. ka je mrtev! Niti szi ga nej 
lübila!“

Marijine roké szó kak ogen zsaré- 
cse, gda ocso pri m le.

„Nej szem ga lübila, ocsa! Nej 
szem ga mogla lübiti. ár je dejte 
greha bio!“

„Sto je bio nyerni ocsa?" jo pita 
, z mocsnim glászom sztári Tomás.

„Nevejm!" zasousnya Marija. „Ne- 
vejm, óh ocsa. Od grejha szem zsi- 
vejla vsza tá lejta. Prisli szó i odisli 
szó. Sztrasno je bilou. Bole grozno, 
kak vszo sziromastvo éti. Ocsa. püszti 
me tü, szmilüj sze mi, delala bőm 
éti szkrbno, szamo ne posli me na
záj !“ V britkom jocsi naszloni gla- 
vou na sztol.

Sztári Tomás sztoji dugó i gléda v 
neszkoncsnoszt. Natou sze obrné k 
hcséri i nyej právi:

„Mrtvi gorisztánejo 1 Nazáj szi pris- 
la. Marija! Ne bőm te pitao, kak 
zsmetna je bila pout eszi k meni 1 

| Glávno, ka szi zapüszlila pokvarjeno 
I zsivlejnye i szi prisla domou 1“

I

ajánlja kiváló minőségű 
_askó Mihály bornagykereskedö faiborait 
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Műtrágya teii és tavaszi vetésEhhez I
40 *0-08  kálisó megérkezett. Be
szerezheti mindenki amig a kész
let tart 1

Cseh Ferenc,

Krétai gtászi
— Vszem nasim cstitelom i ogla- 

süuálcom veszéle koledne szvétke 
zselej — vrednistvo.

— Veszéle koledne szvétke i 
l szrecsno nouvo leto zselejo vszem 
j prijátelicam i prijátelom, kak tüdi 
vszem znancom na ruszuszkom fronti 
bodoucsi nasi vrejli decski-honvédje 
i to: Franko Oszkár z Márkusháza, 
Celec János i Frühvirt Karcsi z Mu
raszombaté, Kovács Elek z Csekefa, 
Baranya Jóska z Tiborfa i Pintarics 
Lajos z Mártonhelya. Pisejo, ka szó 
vszi zdravi i sze nyim dobro gödi. 
Zdaj na szvoje lásztne öcsi vídijo 
i opazüjejo, ka v kaksi zverinszki 
sors je szűnő komunizmus ruszusz- 
koga delavca i kmeta, ki je ksenki 
mogao robiti za komunisko goszpo- 
csino. Naj sze odpréjo öcsi vszoj na
soj mladézni, stero szó za szlávov 
giftali z tem vcsenyom, ka szó tam 
prej „nebésza"! — Bozsa rouka naj 
szprevája nyúva pouta, po steri szi 
vszi vküper szprávlamo lepso vogr
szko bodoucsnoszt!

— Diszpozicije szombathelyszko- 
ga megyéspüspeka. Dr. Grősz József 
megyéspüspek szó Zenz Péter plébá
nosa z Csesztrega predjáli v Alsólend- 
vo, Bakán Istvána z Alsólendve pa 
v Vashidegkut, Varga Istvána z Szar
vaslaka v Csesztreg, Salosnik Jákoba 
z Vashidegkuta v Szarvasiak. Rajner 
János kaplána z Jáka v Felsőpaty, 
Balazsic Mátyás nouvomesnika pa v 
Ják za kaplána.

— Apoteke od pou 1 do 2 vöre 
morejo bidti zaprejte. Po zrendelü- 

[ vanyi znotrásnyega minisztersztva 
- pod 160-1939 numerov, morejo bidti 
od decembra 15.-ga vsze apoteke od 

i 721—2 vöre zaprejte.
— Postrofani szó bili od főszol- 

gabirouva: Makári Sándor ostarjás 
i z Nagytótlaka na 30 pengöjov, ár je 
muzsiko meo brez engedélya. Forja- 
nics Ferenc baotos z Alsócsalogánya 
na 30 pengöjov, ár je nej meo váge ) 

I cementejrane. Rogács János z Bíró- 
i széka na 30 pengöjov, ár je zginye- 
i ne szvinyé ciganyicam dávao, nej 
ka bi je na mrlinscseki pokopao. Obej 
ciganyici szta tüdi postrofani za 20—20 I 
pengöjov. Perkics Károly ostarjás z j 
Muravárhelya na 20 pengöjov, ár je ' 
dvema mladolejtnima v ostariji piti ' 
dávao. Zombay György zidárszki máj- ; 
szter z Muraszombatéi na 100 pen- : 
göjov, ár je 2 hizsi brezi engedélya j 
zidao i Bánics Mátyás pa Bratkovics ' 
István na 10—10 pengöjov, ár szta 
brezi engedélya zidati dalá.

— Pod policajszko pazko je djao j 
i'őbirouv muraszombati járása Rájbar i 
Imreja z Csendlaka, ár sze je pred 
oblásztjov nedosztojno oponásao i 
Veble Sándora bivsoga szlávszkoga 
tájnika drüstva baotosov z Muraszom- 
bata. — Z Vogrszkoga országa je 
vönagnáni z familiov vréd dr. Bru- 
men Antal szlávszki fiskális, internej- 
rani je pa Kercsmár Lajos zselezni- 
csárszki íütös z Muraszomba-ta.

llmetni gnoj za szejáteo!
40 ’á-na kálisó je prisla. Pre- 
szkrbte szi jo dokecs je escse na 
zálogi 1

Muraszombat

Od kédna do kédna
Na ruszuszkol fronti nemei dák 

napredüjejo. Pri Toropeci szó notri- 
zagrádili 10 szovjetszki divizij. med 
sterimi je tüdi Sztalinova divizia. Pri 
Rzsevi je prejslo 9 szovjetszki tan- 
kovszki brigád. Nasi honvédi szó 
preminoucsi keden dáli ruszam tri 
velke vdárce i szó nyim v lufté pü- 
sztili 68 podzemelszki fesztungov. V 
rouke szó doubili doszta ruszov i 
vnougo vszefelé teskoga orozsja. Na
si lovszki europláni szó tüdi z velkov 
szrecsov nagányali ruszke europ’ie

Na granici Algira i Tunisza szó 
taljáni i nemei notrizagrádili véksi 
sereg amerikancov i anglezsov, ki szó 
escse szlabo soulani v tej bojna

Na fronti pri Hitleri je bilo jáko 
I vázsno politicsno i vojasko tanacsü- 
■ vanve, pri sterom szta bilá navzoucsi- 
: va tüdi zvünejsnyiva minisztra ’fálie 

i Francié.
V Liszaboni szta prejk tri vt re ta- 

nacsüvala Salazor porlugálszki mini
szterelnök i Jordana spanvolszki mi
niszter zvünejsnyi poszlov. Szkoncsa- 
la szta da je borba prouti komur.iz- 
musi közöska politika Portugá’ie i 
Spánie.

V Libi.ii je z europlánom dojszpad- 
no i sze bujo angleski divizijszki ko- 
mandánt i vecs visisi oficejrov.

Sztáré hranilne hnigice, 
ki szó je escse nej pokázali notri . r; 
szvoji bankaj ali poszojilnicaj i szó 
bilé té knigice vöposztávlene pred 
15-im áprilisom 194_L. je lejko escse 
vszáki lasztnik do la-ga januára 19-1 i 
leta notri pokázse. Tou sze nanása 
za nas kráj i záto je vszákoga lásztr.i 
interesz. da tou vcsini.

Diák teljes ellátásra 
január 1-től felvétetik. Bővebbet ZVÉR. . >

könyvkereskedésében Muraszomb ’

Felhívom
a nb. Közönség figyelmét, hogy megk, . r- 
a muraszombati járásban az első magy-.r ki
rályi méntelepról származó mént. (Ober'■ ■'
Megtekinthető Mártonhelyen. 16 szám alatt

4 Benkó Kálmán.

TÜZOLTÖEGYLETEK

figyelmébe! .
bük jelvények 
szalag stb. * l<í.e- 
rezhető

SIFTÁR KÁROLY 
cégnél Muraszombatban.

Kesztyűket, 
harisnyákat

vásároljon

HÖFLENÉL
SZOMBATHELY
MÁRCIUS 15 TÉR.

Az üzletben vendül is beszélnek

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


