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Irta: v iié x  g r ó f  Te l Béla főispán
Mint ezekben a nagy történeti 

időkben az ősi Zala vármegyé
nek főispánja, Zrinyi Miklós
nak a hivatali székben és vér- 
szerint is egyik késő utóda, szi
vem egész melegével, boldog 
örömmel köszöntőm Muraköz 
lakosságát, amely 22 év szenve
dései után Isten kegyelméből 
visszatérhetett a magyar édes
anya kebelére, Szent István ko
ronája alá

Ti, magyar testvéreim, akik 
méltó büszkeséggel és önérzet
tel nevezitek magatokat mura
közi magyaroknak, századokon 
át mindig együtt éreztetek a 
nagyar sorssal, annak áldoza
tos részesei voltatok bubán és 
örömben egyaránt. A legsúlyo
sabb időkben mindenkor bátor 
hitvallást tettetek magyar ér- 
zéstekről, becsülettel harcolta
tok velünk minden harcunkban 
és az első világháborúban is, 
hűen dédapáitok dicső hagyo
mányaihoz. Azok is a magyar 
nemzet védelmében véreztek a 
muraközi végváraknál, elestek a 
hazáért a Dráva partján és 

értanuságot szenvedtek a sza- 
, badságért.
' Előttünk szent volt és szent
i.arad mindig az a terület, 
amelyet a természet megáldott, 
a képzelet mondákkal népesí
tett be, a történelem dicsőség 
gél aranyozott meg. Itt élt Ma-

Íyarország egyik legnagyobb ál 
amférfia, hadvezére és költője, 
aki lángeszének fényével és 

kardjának erejével becsületei 
szerzett egész Európa előtt a 
magyar névnek és minden bi
zonyságnál fényesebben bizo 
nyitotta ,hogy egy nemzetnél 
sem vagyunk alábbvalóak. Itt 
vérezte be az ő tragikus halála 
. boldogságnál is jobban szere
i t  hantokat. Zrinyi Miklós 

eszménykép és világitó példa 
előttünk, mert hü az államfő
id ,  az egységes állameszméhez, 

iíit muraközi és igazi magyar. 
-*vz ő iskolájának erőteljes ha
tásai soha ki nem törlődtek a 
muraközi lélekből, amelynek 
^elllemző vonása most is a min
dent átölelő vallásosság, a lán- 

' j  hazafiság, a politikai be 
.das, higgadt megfontoltság és 
z európai művelődés megbe- 
• lése. Zrínyinek fogalmat jc 

* lő neve, a történelmi hiva- 
istudat, az egymásba rétege- 
ődő hagyományok, a vérro- 
onság és az érdekközösség ezer 
aeg ezer szála fűzött össze 
>cunlinket, Magyarország bár

mely táján élőket Muraközzel, 
amely a Szent István korából 
eredő kétségbevonhatatlan * bi
zonyíték szerint már ezer év 
óta közvetlen része Zala vár
megyének. T íz  évszázad pergett 
le az idők orsóján : viharos tíz 
évszázad, de egyetlen esztendő 
sem volt, amelyben a muraközi 
lélek hegtagadta volna a Ma
gyarországhoz való hűséget. A 
muraközi léleknek tántoritha- 
l all an jellemerején megtört 
minden csábitás és fenyegetés. 
Benneteket csak az erőszak tu
dott tolunk ideig-óráig elszakí
tani. De akkor is csak politikai
lag, lelkileg sohasem.

Köszönjük kitartó hüségteket, 
a magyar hazához való ragasz
kod ástokat, amelynek alkotmá
nya szentségnek tartotta mura
közi nyelveteket, amelyben egy 
nép lelke él. Szerettétek mindig 
a magyar államközösséget, mert 
tudtátok és éreztétek, hogy 
egyenlők voltatok jogokban és 
kötelezettségekben mindenkivel 
és hogy a közös jó édesanyánk 
szivén hordotta Muraköznek 
anyagi és szellemi fejlődését. 
Bennünket vártatok, sóvárogva 
visszavágytatok és mi is vár
tunk benneteket, hogy megint 
legyen úgy. mint régen volt. 
Híven őriztük emléketeket, 
ápoltuk a testvéri összetarto
zást. Veletek közös erővel dol
goztunk az . egyesülésért! A 
trianoni igazságtalanság jóvá
tételéért egy pillanatra sem ad
ta fel a magyar nemzet a küz
delmet. A történelmi jogaink
hoz, a szentistváni állam esz
méjéhez való szilárd ragaszko
dás adta az ösztönzést várme
gyénknek is, amikor több Ízben 
megnyilatkozott Muraköz vég
leges visszaszerzése érdekében. 
Hisszük, hogy megtaláljátok 
boldogulástok feltételeit a kö
zös magyar ég alatt. Mi boldo
gan ölelünk magunkhoz benne
teket és megosztjuk veletek az 
áldott magyar földnek kenye
rét és minden ajándékát.

Nehéz idők járnak felettünk, 
vajúdik egész Európa és benne 
drága hazánk újjászületése. Jól 
mondta Légrád és Muraköz ka
pitánya, hogy a vitézkedő nép 
csak erkölcsi emelkedés által 
juthat győzelemre . Folyik a 
inagyar nemzet megváltásáért 
való döntő küzdelem, honvéde- 
ink nagy barátainknak oldalán 
teljesítik az örök magyar hiva
tást : védik Európa keresztény 
civilizációját a keleti barbárság

U ovim velikim povjesnim vre- 
menima, ja как főispán Zalavar- 
megjije, ne samo как potomec 
Zriyi Miklósa u ovoj njegovoj sluzbi, 
vec i как krvni potomec njegove 
familije, punom toplotom mojega 
srca, veselo pozdravlam megji- 
murslog naroda, koji je po 22leti 
dugom trplenju, po milosti Bozjoj 
dosel nazat u krilo svoje magjarske 
majke i pod korunu Svetoga Ste
fane.

Vi moja magjarska braca, koji 
zasluzezim prestimanjem drzite 
sebe za megjimurske magjare, erez 
sto i sto let navek ste cutili skupa 
z magjarskom sudbincm, znjom 
skup ste bili delniki как u zrtvama, 
tak u zalosti i veselju u najteSke- 
sim cejtima navek ste hrabro valo- 
vali da ste magiarskog custva, 
posteno ste se borili cnami skup 
u sim nasim ratovima, ran tak i u 
prvim svetskim Vatu, vemo, po 
ostavstini vasih dicnih preddedova. 
I oni su krvarili za obranu mag
jarske domovine pod megjimurskim 
granicnim gradima, poginuli su pre 
Dravi za domovinu i prelejali svoju 
kvr za slobodu.

Pred nami navek je bila sveta, 
i sveta ostane ona zemla, koju je 
priroda blagoslovila, domaca misei 
ju pripovetkama obogatila, a pov- 
jest ju dikom pozlatila. Tu je ziVel 
nejveksi vojskovojga, drzavnik i 
pesnik magjarskog orsaga, koji je 
svetlostjom svoje műdre pameti, 
jakostjom svoje sable, zasluzil pos- 
tenje magjarskom imenu pred cé
lom Evropom, i od sakog svedo- 
canstva jós bole posvedocil, da 
niti od jenog naroda nesmo hujsi. 
Tu je pokrvaril svojom nesrecnom 
smrtjom onu grudu koju je rajsi 
imel od kakse gud svoje srece. 
Zrinyi Miklós je u semu onaj kip 
i svetla példa pred nami, kakvi i 
mi moramo biti, — jer je bil vérén 
svojemu kralu, orsackom jedinstvu, 
bil je dober megjimurec i dober 
magjar. Cvrsti hatasi njegove skole 
n:gdar nisu se vun zbrisali iz meg
jimurske duse, koja je i denes nad 
sega pobozna, domovini svojim 
zivlenjem pozrtvovana, u politiki 
prema orsackim potrebama slozna, 
promislena i za evropsku kulturu 
napredna. Düh Zrinyija je pozna- 
vati povjesna duznost, celi red 
ostavstine, krvno rodbinstvo i 
skupni interesi bezbrojnim nitima 
vezeju skupa z Megjimurjem sa- 
koga koji gde god zivu u Magjar
skom orsagu, kője je bér sakog 
prigovora iz kurune Svetog Stefana, 
a to рак je nedvojbeni dokaz da 
smo erez jezero let pripadniki 
Zalavarmegjije. Dugih i burnih je-

zero let je minulo, ali nije bilo 
nijedno leto u kojoj bi megji- 
murski düh bil zatajil svoju vernost 
prema magjarskoj domovini Na 
vernosti megjimurskog duha prema 
svojoj magjarskoj domovini potrlo 
se je sako skusavanje i sake groznje 
da nas oddvojiju od majke mag
jarske. Mogli su Vas samo silóm 
za jedno malo vreme strgnuti od 
nas, ali samo politiéki, duSevno 
pák nigdar.

Zafalni smo vasoj vernosti к 
magjarskoj domovini, ciji zakoni 
drzali su svetim vaseg megjimurskog 
govora u kojemu zivi düh jednoga 
naroda. Ljubili ste navek cajed- 
nicko zivlenje e nami magjarima 
skupa, jer ste znali i cutili, da ste 
bili jednaki znami ne samo v duz- 
dostima nego i u sakoj pravici i 
znali ste da nasa ista jedna dobra 
majka na svojem sreu je nosila 
dusevno i gospodarsko napredo- 
vanje Megjimurja. Cekali ste nas, 
zelno ste mislili da budete nazat 
znami skupa, i mi smo cekali na 
vas da bude se nazat tak, как je 
bilo. Verno smo cuvali uspomeno 
na vas, gojili smo nasu bratsku 
sloznost. Zvami skup smo deleli 
da se zjedinimo! Magjarski na rod 
u svojoj borbi nigdar niti jednu 
minutu nise je odrekel da pomsi 
trianonsku nepravicnost. 'Cvrsto 
drzanje povjesnoj pravicii vernost 
prema misli Svetog Stefana drzavi, 
ponukalo je i nasu varmegjiju, kada 
se je vjseputa zavzela da bi se 
Megjimurje zanavek zjedinilo z 
Magjarskom domovinom. Verjemo 
da budete nasli pravoga pota do 
vase srece pod skupnim magjar- 
skim nebom. Mi vas pogrlimo к 
sebi i podelimo zvami kpéh i svu 
blagu rase bbgoslovlene magjarske 
zemle.

Teska vremena tcceju ober nas. 
Obnavla se cela Europa a i pre- 
porogjuje se i nasa draga domo- 
vina. Dobro je rekel Zrinyi Miklós, 
kapitan Legrada i celog Megji
murja da »koj narod обе viteski 
biti, samo s postenim dühöm more 
dojti do pobjede.“ Тесе borba za 
otkuplenje Magjarskog orsaga i 
naseg naroda. Nasi magjarski hon- 
vedi vrtiju svoju vekiveenu duz
nost na strani nasih jakih prijatela: 
braniju nasu europsku krscansku 
civilizaciju protiv bezboznih istoc- 
nih barbara. Ali s borboin isto 
vreme tece i posel obnavlanja.

U ovoj izviienoj vuri naseg brat- 
skog lublenja, prosim od marlivog 
i hrabrog megjimurskog naroda 
da bu se s svojim cudavrednim 
valjanostima prekapcil u magjarski



Elvállal
mindenféle nől-kalap 

átalakítást.

dicső bajnoka legyen a vezérlő

<S A^eh 'lős veselök iránti bi
zalommal eltelve, együtte» 
munkára hívlak fel benneteket 
a mai örömnapon, amely a tel
jes állami szuverémitás helyre
állításával az isméit integer ősi 
Zala vármegyének dicső törté
nelmi napja marad.

A fcgvclmezett építő munka 
korszakál kell közös erővel és 
kölcsönös bizalommal megala
poznunk Muraközben, ezért 
nvujtom felétek igaz magyar 
kézszoritásra testvéri jobbomat 
és köszöntelek benneteket »Is
ten hozott -al.

Ha Isten velünk, ki ellenünk !

zivot v posel obnovlenjd orsaga i 
varmefliiie, -  nej bude na politic-;
kom. jjospodarskom, kullurnom . 
drustvenom polu, vere[’’ 
soldat Zrínyi Miklósa, ta krkcanstvo, 
ta domovinu i ta discipline

Potivam vas na denesn|i veseli 
dán da budeto prema vainn pd- 
flovomim voditelima cuto faufani 
in  sakim poslu ín|imi slosm, ova| 
dán bude u povjesli tanevek ma- 
meniti dán, jer nam |e «Jenes natal 
postavlena magiarska vlast i po - 
pund celina nase stare Zalavar- 
megjije.

Skupnom jakostjom i skupmm 
Hdufanjern moraino utemiliti dis- 
cipliniranog posla za obnavlanje 
Megyimurja, idto vám pruzim po

Megalakult Csáktornyán a Baross 
Szövetség fiókja

V Csáktornya Je osnovan „Baross Szövetség 
(Baross-evo drufctvo)

Szeptember 7-én Csáktor
nyán is megalakult a Baross- 
Szövetség fiókja, hogy közös 
munkára serkentse a helybeli 
keresztény kereskedő- és iparos 
társadalmat.

Az érdekeltek a szépen fel
diszitett Zrínyi emlékműnél gyű 
lekeztek. 10 órakor megérkez
tek a Baross-Szövétség nagv- 
kanizsai kiküldöttei vitéz Tóth 
Béla elnök vezetésével, akiket 
Лsehet József helybeli épitő- 
mcsle üdvözöli. Vitéz Tóth Béla 
rövid beszédben köszöpte meg 
a fogadtatást, majd egy szép 
báltér koszorút helyezett az em
lékoszlopra, utána a szövetség 
jövendő tagjai a vendégekkel a 
járás főszolgabírójánál tiszte
leglek. majd részivel lek az lün 
népi szentmisén.

n u n
TEXTTL- 

ÉS RÖVIDÁRU- 
KERESKEDÉSE

C S Á K T O R N Y A

Mise után ;i leventeotlhonba 
vonultak, ahol Äschert József 
épilőmester korelnök nyitotta 
meg az értekezletet. A Hiszek
egy elmondása után vitéz Tóth 
Béla hosszabb beszédben üd
vözölte a Csáktornyái kercske 
döket és iparosokat, akik 
éven át megtartották magyarsá
gukat. majd vázolta a Baross- 
Szövetség történetét és célját, a 
nagy államférfi, Baross Gábor 
különös méltatásával. Felhívta 
a jelenlevőket a szövetség meg
alakítására, amit azok lelkesen 
elfogadtak.

Egyhangú lulkiállással meg
választották a tisztikart Behoj 
nik Mihály megválasztott elnök 
megköszönte a bizalmat és meg
ígérte, hogy a csáktornvai sző

inagjarskoj forrni svoju bratsku 
desnreu i posdravlam vas z recima 
„Bog vas donesel“ .

Ako je Bog Hnami, sto more biti 
proti nami!

vétség híven fogja követni a ki 
tűzött célokat.

Indítványára üdvözlő távira 
tokát küldöttek Bárdossy Lász 
ló miniszterelnöknek, Badocsaj 
László igazságügyi miniszter 
nek, llovszky János szövetségi 
elnök, országgyűlési képviselő
nek és vitéz gróf Teleki Béla 
főispánnak.

Az értekezleten felszólalt még 
Vnger-Vllmann  Elek nagykani
zsai kereskedő is.

A Himnusz eléneklésével az 
értekezlet véget ért.

Septembra 7-ga se i v Csák- 
tornyi napravila podruznicaBaros? 
ovog druslva, kője je stvoreno za 
kaj bode domacim krscanskim t 
goveam i obrtnikom pomagalo i 
zajednickom poslu. «

Trgovici i obrtniki so se ív 
pre Zrinyi-ovim spomeniku, kr 
je bil lepő okincen. Ob deseti vi 
so dosli s Kanize od tamosnj* 
drustva poslani ludi, kője je voc. 
vitéz Tóth Béla predsednik, a p< 
zdravil njih je Asrherl József gr 
ditelski mester. Vitéz Tóth Bé 
se s kratkim govorom zafalil i 
pozdravu, pák je polozil na Zt 
nyi-ev spomenik lepoga venca 
lovornih listov. Zatim so isii i 
pozdrav к kotarskomu poglavar 
a onda so si skupa bili pre svt 
mesi.

Potli mese so odisli v levente 
dom, de je, как najstaresi otp 
skupscinu Ascherl József grad 
telski mester. Zmolili su veru boz 
a zatim pák je vitéz Tóth Béla 
dugsem govoru pozdravil cak« 
vecke trgovce i obrtnike, koj 
eres 23 let zadrzali svoje magjarstv 
Pripovedal je proslost i zakaj ie 
Barossovo drustvo, kraj toga 
spomenul velkoga drzavnika Bare 
Gabora i njegve velke zaslug« 
pozval je one koji su tam bili, i 
se stvori to Barossovo drustvo 
to so si jednoglasno prijeli.

Zatem so jednoglasno zebi 
drustvene poglavare. Za predse 
nika so zeb'ali Behojnik Mihal 
trgovca, koji se zafalil za po' 
renje i obecal je, kaj bo i < 
kovsko drustvo verno spunjavu. 
svoje zadace.

Po njegvom predlogu su pÁ 
lali pozdravne telegramé minis 
predsedniku Bárdossy László 
ministru pravde Radocsay László 
drustvenom predsedniku i őrse 
kom oblegatu llovszky János» 
velkom ispanu vitezu grofu Tel 
Béli.

Na skupscinu je govoril jói 
Unger-Ulhnann Elek trgovec 
Nagykanizse.

Otpopevali su Hiinnusa i st 1 
se skupscina rezisla.



Gazdaggá és boldoggá tesszük Muraközt
Medjimurje mora biti bogato i sreCno

A vármegye vezetői nyilatkoznak a fejlesztési programról — Naái 
rodltell govoriju как bodo zvrSÜÍ tvoj program

«Nunc incipiam ! — Azon
nal elkezdem ! — hangzik széni 
Roston mondása, amelyben vi
lágosan kifejezésre jut, hogy liz 
elvégzendő feladat csakis az 
azonnali kezdéssel oldható meg. 
Zala vármegye vezetői ismerik 
ezt a nagy igazságo tés min
denek előtt ismerik azt a sok 
és nagy tennivalót, javitani va
lót, amely Muraköz boldogabb 
jövőjének megalapítása érdeké
ben szükséges. Nem tárgyalnak, 
gondolkodnak tehát feleslege
sen, hanem azonnal megindít
ják az újjáépítés munkáját,
iogy a derék muraközi nép mi
előbb visszakapja azt az élet 
színvonalat, azt a fejlődési le
hetőséget, amelyet megérdemel

Zala vármegye főispánjának 
és anyag-gazdálkodási kormány 
biztosának nyilatkozatából 
nagyszabású állattenyésztési 
program bontakozik ki. A la
punk más helyén már említett 
nagy állatállomány-leromlást 
azonnali intézkedésekkel aka
dályozzák meg és megvetik 
alapját a múlthoz míéltó állatte
nyésztésnek.

— Azokat a kérelmeket és 
sürgős tennivalókat, amelyeket 
muraközi körutam során a kül
döttségek elém terjesztetlek, 
már át is vizsgáltam és illeté
kes helyeken eljártam, hogy a 
legsürgősebb és legfontosabb 
ügyek azonnal elintézést nyer
jenek. Lépéseket tettem abban 
az irányban, hogy Muraköz 
egyik legégetőbb szüksége, az 
állattenyésztés fejlesztése, meg
oldódjék. A lótenyésztést a vár
megyei állattenyésztési alap 
mintájára szervezzük meg.

A régi hires muraközt hi
degvérű lóállományt törzs
könyvezéssel és jóvérű 
mének behozásával állít

juk vissza.
A törzskönyvezés már meg /£ 
kezdődött és a mének is rövide
sen a gazdák rendelkezésére ál
lanak. De ugyancsak gondolunk 
a szarvasmarha állomány fel
frissítésére is. Mindezekre meg
van a mód mezőgazdaságunk ál
talános fejlesztése érdekében 
megindított nagy munka kere
tében

m  kitiui
KERÉKPÁR-, VARRÓGÉP- 
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Pontos kiszolgálás! 
Szolid árak !

s amelyet eddig nem kapott 
meg.

«Nunc incipiam!“ „Mám se bőm 
napit.“ je rekel sveti Augustin, iz 
kojin reci se vidi, da ako clovek 
ima kaksega posta, dobro zvrsiti 
ga more samo onda, ako se mám 
hapi. Voditeli Zalavarmegjije dobro 
poznaju ovu pravicu i prije sega 
jako dobro poznaju ne vnoge i 
velike posle, kője bo treba vciniti, 
kaj bo Medjimurje imelo lepSu 
buducnost. Ne respravlaju i ne 
premislavaju si prevec, nego se 
mám hapiju posle za obnovlenje 
zvrsavati, kaj bo posten medji- 
murski narod cim predi dosel do 
onoga zivljenja i moguenosti dal- 
jnjega rezvijanja, kojega je zasluzil, 
a do ve ga neje imel.

vóhelyet adjunk a dicső család 
kegyeletet érdemlő tagjainak.

Veliki ispán i vladin povenerik 
za materialno gospodarenje so 
napravili veliki program za odga- 
janje zivine. Na$e novine so vec 
pisale, как su nase zivine dőli 
dosie, to se mora mám popraviti 
i zivina nazaj dojti na ono in- 
sok о m.esto, как so negda bile.

— Se one prosnje i zurne posle, 
kője so mi deputacije, na mojem 
putovanjii v Medjimurju podnesle 
sem vec pregledal i hódit sem po 
nadlezniin mestima, kaj se se ono, 
za kaj je najveksa sila povolno 
resi i mám napravi. Hódit sem 
zatem, kaj se re§i pitanje zivino- 
gojstva v Medjimurju, kajti za to 
je najbote sila.

Konjogojstvo bomo napravili po 
varmegjinskom programú. Bomo 
dopelali d< brokrvne prvoklasne 
pastuhe, za kobile bomo vodili 
matice i s!cm se bodo starinski 
glasoviti medjimurski konji nazaj 
popraviti. Matice se vec delaju, a 
pastuhe bodo gazdi za kratko 
vreme dobili. Ran tak vodimo i 
brigu, kaj bodo i krave dosle na 
prvi kiás. Za to isto imamo pro
gram v velkom poslu za gospo- 
darsko rezvijanje i to se bo zvrzilo.

I v kulturnom poslu so naprav- 
teni koraki. Medjimurje bomov kul
turnom pogledu podigli na istu 
visinu, как je zemla mati. Minister 
za veru i skolovanje bode za kratko 
vreme pohodit Medjimurje i bo 
se sam osvedocil, kaj je se po- 
trebno napraviti. Pajdoc bode 
pogledal i kapelu i grobe pre 
Sveti jeleni, kője bo po moji uputi 
dal preglasiti po orsackoj komi- 
siji za mujetnicke uspomene. Po 
pregledbi mám se bodo hapili 
popravlati ono, kaj su beidusni ludi 
rezorili, tak kaj bodo nasi velki 
ludi imeti vredno mesto, de bodo 
pocivali.

gazdasági és kulturális igényeit.

Muraköznek gazdasági és 
kulturális Igényelnek ki
elégítése terén sok és nagy 

barátja van
és ezek között is első) a magye 
főispánja. Fáradságot nem ki
méivé dolgozik minden téren, 
hogy biztosítsa Muraköz jogos 
igényeit.

— Gazdasági téren az a leg
fontosabb közigazgatási felada
tunk, hogy a lakosság meglét
be lés i viszonyait és gazdasági 
helyzetét állandóan figyelem, 
mel kísérjük. A területében 
megnagyobbodott Zala várme
gye javainak helyes forgalma 
lehetővé teszi a szükségletek 
természetes kiegyenlítését. Ter
mészetes dolog, hogy nagy nem
zeti céljaink érdekében történő 
korlátozásokat mindenkinek tü
relemmel és a szebb jövőbe ve
tett hittel kelt fogadnia és elvi
selnie. Muraköz magyarhű,
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okos és józan népe bizonyára* 
megérti ezt.

— Közigazgatásunk feladata 
az is, hogy a visszatért terület 
háztartását a megszállás alatti 
elhanyagolt helyzetéből, a köz
ségi önkormányzat vezetőivel 
együttesen, kiemeljük.

A legközelebbi jövőben 
meg kívánom látogatni 
Muraköz minden közsé
gét, hogy az alkotó mun

kát felvegyük.
Bár az öröm és lelkesedés tar
tós telkünkben, emellett meg
kezdjük a mindennapi kenye
rünkért, községeinkért, várme
gyénkért és nemzetünkért való, 
sokszor áldozatot is kívánó, 
munkát. Ez lehet egyedül Mu- 
raköz szebb jövőjének és fe l
virágoztatásának biztos záloga. 
Ebben a szebb jövőben rendü
letlenül bízok, mintahogy hu
szonhárom éven át biztam ren
dületlenül az igazság feltámadá
sában.

íme, igy dolgozik Muraköz- 
ért, igy szereti Muraközt a vár
megye két első férfia. Ki kétel
kedne ezek után abban, hogv 
boldogabb világ következik él 
a sokat szenvedett Muraközre ?

Dr. Brand Sándor varmegjinski 
viceispan nam je, na nase pitanje, 
rezjasnil one velke socialne posle, 
kője v celoj varmegjiji materi vec 
posnaju i blagoslov kojih bo ve i 
Medjimurje v celosti vzivalo.

Ocem vpelati i nastaviti i v 
Medjimurju onu socijalum upravu, 
koja se briga za narod i koju smo, 
jós pred leti vpelati v Trianonski 
Zalavarmegjiji i koju narod var- 
megjije dobro poena i odobrava. 
Moje su reci one, как je gospon

Z E L K Ó
KÁLMÁN
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Vitéz gróf Teleki Béla főispán:

,Régi színvonalra emeljük a hidegvérű lótenyésztést“ 
,MedJimurske mrzlokrvne konje bodo podigli n 

staru vrednost“
— Kulturális vonatkozásban 

is megtörténtek a kezdeménye
ző intézkedések. Olyan szintre 
emeljük Muraköz kulturális vi
szonyait, hogy ne legyen kü
lönbség közle és az anyaország 
között.

A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter ur a közel
jövőben meglátogatja Mu

raközt
és személyesen győződik meg a 
szükséges' tennivalókról. Körút
ja során megtekinti a szentilo- 
nai Zrinyi-sirok és a kápolna 
romjait, amelyeket felvilágosí
tásaim nyomán a Műemlékek 
Országos Bizottsága által mű
emléknek nyilváníttat. A szem
le után azonnal megindul a 
helyreállítás munkája, hogy a 
vandál kezek pusztításának nyo
mait eltüntessük és méltó nyug-

Dr. Brand Sándor alispán:

„Muraköznek sok és nagy barátja van“ 
„Medjimurje ima öuda velklh prijatelov“

Dr. Brand Sándor, a megye 
alispánja, azl a nagyszabású 
szociális munkát ismertette 
hozzá intézett kérdésünkre, me
lyet az egész any a-vármegyé
ben már nagyon jól ismernek 
és amelynek áldásaiban most 
Muraköz is teljes mértékben 
részesül.

— Azt a szociális és népgon
dozó igazgatást akarom foly fal
ni és Muraközben is megvalósí
tani, amelyet a trianoni Zala 
vármegyéében már évekkel ez
előtt bevezettünk és amelyet a 
vármegye lakosságának megér
tést' és helyeslése Kisért. Jelsza
vam . amit a belügyminiszter 

t ur már évekkel ezelőtt úgy je
lölt meg, hogy

a közigazgatás minden in
tézkedését át kell hatnia 
a nemzet és népvédelem 

gondolatának.
Ez az útirány, amelyen meg 
kell valósítanunk a lakosság
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Gazdaggá és boldoggá tesszük Muraközt
Medjimurje mora biti bogato i srecno

A vármegye vezetői nyilatkoznak a fejlesztési programról — Na&i 
roditeli govoriju как bodo zvráilí tvoj program

Xunc incipiam ! Azon 
,lUl elkezdem ! — hangzik szent 
\ioston mondása, amelyben vi
lágosan k ifejezésre jut, hogy fiz 
elvégzendő feladat csakis az 
azonnali kezdéssel oldható meg. 
la la vármegye vezetői ismerik 

lezt a nagy igazságo tés min
idének előtt ismerik azt a sok 
és nagy tennivalót, javitani va
lót, amely Muraköz boldogabb 
jövőjének megalapítása érdeké
ben szükséges. Nem tárgyalnak, 
gondolkodnak tehát feleslege
sen, hanem azonnal megindít* 
\ják az újjáépítés munkáját,
hogy a derék muraközi nép mi
előbb visszakapja azt az élet 
Iszinvonalat, azt a fejlődési le
hetőséget, amelyet megérdemel

Zala vármegye főispánjának 
és anvag-gazdálkodási kormány 
biztosának nyilatkozatából 
nagy sz ab ásu állat tenv ész té s i
program bontakozik ki. A la
punk más helyén már emütctt 
nagy állata 11 о má ny-1 e ro ml á s I
azonnali intézkedésekkel aka
dályozzák meg és megvetik 
alapját a múlthoz nitHló állatié- 
illesztésnek.

— Azokat a kérelmeket és 
sürgős tennivalókat, amelyeket 
muraközi körutam során a kül
döttségek elém terjesztetlek, 
már át is vizsgáltam és illeté
kes helyeken eljártam, hogy a 
legsürgősebb és legfontosabb 
ügyek azonnal elintézést nyer
jenek. Lépéseket tettem abban 
az irányban, hogy' Muraköz 
egyik legégetőbb szüksége, az 
álialtenyesztés fejlesztése, meg
oldódjék. A lótenyésztést a vár
megyei állattenyésztési alap 
mintájára szervezzük meg.

A régi hires muraközi hi
degvérű lóállományt törzs
könyvezéssel és jóvérű 
mének behozásával állít

juk vissza.
A törzskönyvezés már meg 
kezdődött és a mének is rövide
sen a gazdák rendelkezésére ál
lanak. De ugyancsak gondolunk 
a szarvasmarba állomány fel
frissítésére is. Mindezekre meg
van a mód mezőgazdaságunk ál
talános fejlesztése érdekében 
megindított nagy munka kere
tében

m romín
KERÉKPÁR-, VARRÓGÉP
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Fontos kiszolgálás! 
Szolid árak!

S amelyet eddig nem kapott 
meg.

„Nunc incipiam !“ „Mám se bőm 
napit!“ je rekel sveti Augustin, iz 
kojih reci se vidi, da ako clovek 
ima kaksega posta, dobro zvrsiti 
go more samo onda, ako se mám 
hapi. Voditeli Zalavarmegjije dobro 
poznaju ovii pravicu i prije sega 
jako dobro poznaju ne vnoge i 
velike posle, kője bo treba vciniti, 
kaj bo Medjimurje imelo iepsu 
buducnost. Ne respravlaju i ne 
premislavaju si prevec, nego se 
mám hapiju posle za obnovlenje 
zvrsavati, kaj bo posten medji- 
murski narod cim predi dosel do 
onoga zivljenja i moguenosti dal- 
jnjega rezvijanja, kojega je zasluiil, 
a do ve ga neje iinel.

vóhelyet adjunk a dicső család 
kegyeletet érdemlő tagjainak.

Veliki ispán i vladin povenerik 
za rnaterialno gospodarenje so 
napravili veliki program za odga- 
janje zivine. Nase novine so vec 
pisale, как su nase zivine dőli 
dosle, to se mora main popraviti 
i Hvina nazaj dojti na ono vi- 
soko mesto, как so negda bile.

-  Se one prosnje i zurne posle, 
kője so mi deputacije, na mojem 
putovamu v Medjimurju podnesle 
sem vec pregledal i hodil sem po 
nadlezniin mestima, kaj se se ono, 
za kaj je najveksa sild povolno 
resi i inam napravi. Hodil sem 
zatem, kaj se re§i pitanje zivino- 
gojstva v Medjimurju, kajti za to 
je najbole sila.

Konjogojstvo bomo napravili po 
varmegjinskom programú. Bomo 
dopelali di brokrvne prvoklasne 
pastuhe, za kobile bomo vodili 
matice i s'cm se bodo starinski 
glasoviti medjimurski konji nazaj 
popravili. Matice se vec delaju, a 
pastuhe bodo gazdi za kratko 
vreme dobili. Ran tak vodimo i 
brigu, kaj bodo i krave dosle na 
prvi kiás. Za to isto imamo pro
gram v velkom poslu za gospo- 
darsko rezvijanje i to se bo ivrzilo.

1 v kulturnom poslu so naprav- 
leni koraki. Medjimurje bomov kul- 
turnoin pogledu podigli na istu 
visinu, как je zernía mati. Minister 
za veru i skolovanje bode za kratko 
vreme pohodil Medjimurje i bo 
se sam osvedocil, kaj je se po- 
trebno napraviti. Pajdoc bode 
pogledal i kapelu i grobe pre 
Sveti jeleni, kője bo po moji uputi 
dal preglasiti po orsackoj komi- 
siji za mujetnicke uspomene. Po 
pregledbi inam se bodo hapili 
popravlati ono, kaj su beedusni ludi 
rezorili, tak kaj bodo nasi velki 
ludi imeli vredno mesto, de bodo 
pocivali.

gazdasági és kulturális igényeit.

Muraköznek gazdasági és 
kulturális igényeinek ki
elégítése terén sok és nagy 

barátja van
és ezek között is első a magye 
főispánja. Fáradságot nem ki
méivé dolgozik minden téren, 
hogy biztosítsa Muraköz jogos 
igényeit.

Gazdasági téren az a leg
fontosabb közigazgatási felada
tunk, hogy a lakosság me (fél- 
hetési viszonyait és gazdasági 
helyzetét állandóan figyelem . 
írrel kisérjük. A területében 
megnagyobbodott Zala várme
gye javainak helyes forgalma 
lehetővé teszi a szükségletek 
természetes kiegyenlítését. Ter
mészetes dolog, hogyT nagy nem
zeti céljaink érdekében történő 
korlátozásokat mindenkinek tü
relemmel és a szebb jövőbe ve
tett hittel kell fogadnia és elvi
selnie. Muraköz m agyar hü,
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okos és józan népe bizonyára* 
megérti ezt.

— Közigazgatásunk feladata 
az is, hogy’ a visszatért terület 
háztartását a megszállás alatti> 
elhanyagolt helyzetéiből, a köz
ségi önkormányzat vezetőivel 
egy üttesen, kiemeljük.

A legközelebbi jövőben 
meg kívánom látogatni 
Muraköz minden közsé
gét, hogy az alkotó mun

kát felvegyük.
Bár az öröm és lelkesedés tar
tós lelkűnkben, emellett meg
kezdjük a mindennapi kenye
rünkért, községeinkért, várme
gyénkén és nemzetünkért való, 
sokszor áldozatot is kívánó, 
munkát. Ez lehet egyedül Mu
raköz szebb jövőjének és febr 
virágozlatásámak biztos záloga. 
libben a szebb jövőben rendü
letlenül bizok, mintahogy hu
szonhárom éven át bíztam ren
dületlenül az igazság feltámadá
sában.

Íme, igy dolgozik Muraköz
ért, igy szereti Muraközt a vár
megye két első férfia. Ki kétel
kedne ezek után abban, hogy 
boldogabb világ következik el 
a sokat szenvedett Muraközre ?

Dr. Brand Sándor varmegjinski 
viceispan nam je, na nase pitanje, 
rezjasnil one velke socialne posle, 
kője v celoj varmegjiji materi vec 
pocnaju i blagoslov kojih bo ve i 
Medjimurje v celosti vzivalo.

Ocem vpelati i nastaviti i v 
Medjimurju onu socijalum upravu, 
koja se briga za narod i koju smo, 
jós pred leti vpelati v Trianonski 
Zalavarmegjiji i koju narod var- 
megjije dobro pózna i odobrava. 
Moje su reci one, как je gospon

Z E L K Ó
KÁLMÁN
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Vttéz gróf Teleki Béla főispán:

i„Régi színvonalra emeljük a hidegvérű lótenyésztést“ 
„Medjimurske mrzlokrvne konje bodo podigli n 

staru vrednost“
— Kulturális vonatkozásban 

is megtörténtek a kezdeménye
ző intézkedések. Olgán szintre 
emeljük Muraköz kulturális vi
szonyait, hogy ne legyen kü
lönbség közte és az anyaország 
között.

A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter ur a közel
jövőben meglátogatja Mu

raközt
és személyesen győződik meg a 
szükséges tennivalókról. Körút
ja során megtekinti a szentilo- 
nai Zrinyi-sirok és a kápolna 
romjait, amelyeket felvilágosí
tásaim nyomán a Műemlékek 
Országos Bizottsága által mű
emléknek nyilváníttat. A szem
le után azonnal megindul a 
helyreállítás munkája, hogy a 
vandál kezek pusztításának nyo
mait eltüntessük és méltó nyug-

Dr. Brand Sándor alispán:

„Muraköznek sok és nagy barátja van“ 
„Medjimurje ima éuda velklh prijatelov“

t)r. Era ml Sándor, a megye 
alispánja, azt a nagyszabású 
szociális munkát ismertette 
hozzá intézett kérdésünkre, me
lyet az egész any a-vármegyé
ben már nagyon jól ismernek 
és amelynek áldásaiban most 
Muraköz is teljes mértékben 
részesül.

— Azt a szociális és népgon
dozó igazgatást akarom folytat
ni és Muraközben is megvalósí
tani, amely el a Irianoni Zahl 
vármegyéében már évekkel ez
előtt l'/evezettünk és amelyet a 
vármegye lakosságának megér
tése és helyeslése kisért. Jelsza
vam : amit a belügyminiszter 

I ur már évekkel ezelőtt úgy je
lölt meg, hogy

a közigazgatás minden in
tézkedését át kell hatnia 
a nemzet és népvédelem 

gondolatának.
l£z az útirány, amelyen meg 
kell valósítanunk a lakosság



Búcsú helyett
Vitéz gróf Teleki Béla főispánnak ajánlva.
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minister ívunasnjih poslov vec 
rekel, da saki korák uprave mora 
biti proiet od duha ca obranu 
naroda. To je pot, pokojem шо- 
ramo iti, kaj se inoreju spuniti 
gospodarski i kulturni zahtevi 
naroda.

Medjimurje ima za ispunenje 
gospodarskih i kulturnih potreba 
puno velikih priatelov, prvi je med 
njimi varmegjinski veliki ispán. 
On ne zali trud i dela na se 
strane, da se ispuniju pravedne 
zele Medjimurja.

Na gospodarskom polu nam je 
ve najvaznesa zadaca, da pazimo 
na zivotne i gospodarstvene prilike 
naroda. Varmegjija se poveksala i 
njeni prideli se moraju tak rezde- 
liti, kaj bo sakomu prav. Samo 
po sebi se razme, da ve da se drzava 
bori za velke svrhe, moramo 
strplenje meti ako nam kaj sfaH, 
i vufati se v bolsu buducnost. Nas 
veren, pameten i trezen medji- 
murski magjarski narod to sigurno 
razme.

Nasa je upravna zadaca i to, 
kaj bomo s pametnim gospoda- 
renjem povrnjene kraje nazaj po- 
digli z onoga zanemarenoga stanja 
как so bili pod okupacijom. I tu 
moraju pomagati i opcinski voditeli. 
V najblize vreme ocem pohoditi se 
opcine Medjimurja, poslusati sa- 
koga i hapiti se dela. Duse su 
nam stalno pune veselja i stem 
se bomo hapila delati za sakda- 
snji kruh, za nase opcine, za var- 
megjiju i nasu domovinu, maker 
bode posel iskal cudapot i vHke 
zrtve. Stem jedino bomo mogli 
stvoriti lepSu buducnost Medji
murja. Vu toj lepsoj buducnosti 
cvrsto verjuem, как sam veroval 
i erez ovih dvajstitri let, kaj se bo 
pravica jempot itak zdigla.

Evo, tak delaju i tak voliju 
Medjimurje prvi dva cloveki var- 
inegjije- Sto ne bi onda veroval, 
kaj bo v to Medjimurje, koje je 
tulko pretrpelo, itak dose! bolsi 
vet? 

s

Augusztus 28-án a városhá
zán díszközgyűlés keretében vet 
tek búcsút Csáktornyától a ka
tonai közigazgatás vezetői.

Pecsornik Oltó városbiró né
hány meleg szóval köszönte meg 
a megjelent Tímár Zsigmond 
ezredes ,voll katonai parancs
noknak és tiszttársainak műkö
dését, kiemelve a béke és nrcná  
fenntartása és a jótékonyság 
körül el\éi' ieredményeiket.

Tímár Zsigmond ezredes 
hosszabb beszédben ismertette

SPITZER H l
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Te vén hidőrző szent Janéz, 
ki félszemmel az útra néz 
ott fönn a Logarvö/gyben; 
nem látsz már! Te sem sok kanyar 
szlovén táj! hogy fogoly magyar 
nyaram hegyedben tö/tsem.

Te büszke Ojsztric hegyorom, 
zúgó tövednél egykoron 
— СЗУ nyári emlék leng át — 
keményeombú, víg ányaid 
karján verte a tánc avitt 
ház, a acsony gerendád.

Búcsúzom boldog tó; Bohinyl 
zengő vízesés! tornyok! lm, 
még egy hüs isten hozzád 
sem kerül le kém öblein — 
merülj fel zordan zengve, rim! 
a megvetést hogy hoznád . . .

Jöjj el Szentlélek Úristen, vi
lágosítsd és erősítsd meg kis 
magyar gyermekeidet. Adj ne
kik erőt egész évi iskolai mun
kájuk pontos és lelkiismeretes 
elvégzéséhez.

Csáktornyán folyó hó 9-én 
volt az ünnepélyes Veni Sanclc. 
A templomot reggel egészen 
megtöltötték az e'eini, polgári és 
kereskedelmi iskolák növendé
kei. Kedves ,megkapó képet 
nyújtott, amikor a polgári isko 
lai tanári kar növendékeivel 
együtt járult a szentáldozáshoa 
Szentmise után a polgári liskola 
növendékei a tornateremben 
gyűltek össze megnyitó ünne
pélyre. A Hiszekegy eliinádko- 
zásii után Л agy Károly polg.

a négy hónap alatt lefolyt ese
ményeket, a katonai közigazga
tás működését és megköszönte 
a Csáktornyái magyarok támo
gatását.

A díszközgyűlés a katonai 
parancsnok lelkes éljenzésével 
végződött, utána Tímár ezredes 
mindenkitől kézfogással búcsú
zott el.

Augustusa 28-gd je bila parddna 
sednied na varaslcoj hizai i tarn so 
se spricavali voditeli soldacke up
rave.

Varasski birov Pccsornik Otto 
je s toplimi recmi pozdravil Tímár 
Zsigmonda pukovnika, bivsega sol- 
dtickoga zapovednika i zafalil se 
mu za se ono, kaj je soldacka up
rava za Medjimurje napravila.

Tímár Zsigmond pukovnik je v 
dugsem govoru pripovedal pripe- 
cenja erez ovih cetiri ineseci i se 
ono, kaj je soldacka uprava na
pravila, pák se cafalil cakovskim 
magjarima, kaj so ga potpomagali.

Na kraju sednice su zastupniki 
glasno pozdravili Timara pukov
nika i oprostili su se znjim.

Mert azt, mi ifjút boldogan 
vitt, mint áradó folyam, 
már kimosta belőlem 
az a vad, barbár sérelem, 
mit láttam nyögő véremen 
a Murán, elmenőben.

Sok csahos csatlóst láttam ott, 
ki rád átkot, gyalázatot 
kent szóval, tettel, népem. 
Tűrtem s vártam, az ég szava 
bölcs törvény szerint mér maga 
ítéletet se téten,

igazság lassú malmai. . .
Kemény búcsúra hajlani, 
nem puha búcsúzásra 
akarok, táj! Zordan megyek. 
Elnyomó fiaid, ezek! 
a puhányok puhánya.

isk. igazgató üdvözölte a város 
részéről megjeleni Pccsornik 
Ottó polgármestert és Tímár 
István városi főjegyzőt, kiket 
kért, hogy az iskolát továbbra 
is tartsák meg szeretetükben. 
Majd az ifjúsághoz intézett be
szédében kitért a zászló tisz
teletére és az iskolai rend és 
fegyelem pontos betartására. Az 
ünnepély a Himnusz eléneklé- 
sével ért véget.

Az ünnejvély után az ifjúság 
tisztelegve elvonult a magyar 
zászló előtt.

Dojdi Sveti Düh i rezsveti i ob- 
jaci tvoju inalu magjarsku decicu. 
Daj njim jakost, kaj bodo mogii 
svoju skolsku duznost, erez celo 
leto tocno i po dusnom spoznanju 
spunjavati.

V Csáktornyi je ovoga meseca 
9-ga bila sveta mesa Veni Sancte! 
(Dojdi Sveti Düh I) Cirkvu su 
napunili deaki s риске, purgarske 
i trgovacke skole. Lepő je bilo za 
gledati, da so profesori purgarske 
skole isii skupa z deaki na svetu 
pricest. Po mesi so se deaki zisli 
v velki sáli za telovezbu v pur- 
garski skoli na paradu. Odmolili 
su veru bozu, a zatem je Nagy 
Karoly, direktor purgarske skola 
pozdravil varasgoka birova Pe- 
csornik Otto a i glavnoga notar 
jusa Timar Istvana, koji so dosli 
od strane varasa i prosil njih je, 
kaj bi i dale zadrzali lubav za to 
skolu. Zatem je drzal govor dea- 
kam i opornenul njik je da mo
raju postuvati zastavu i skolske 
zakone. Na zadnje so otpopevali 
Himnusa i v paradnim marSu poz
dravili su zastavu.

Szebb jövőt I
Adjon Isteni

A köszöntések számtalan vál
tozata üti meg fülünket, vala
hányszor az utcán járunk. Nem 
akarunk bjrálato tmondani az 
értelmetlen, sokszor élektelen 
szavakról, inkább szerény in
dítvánnyal fordulunk a unura- 
köziekhez. Nem mondunk újat, 
mert már több helyen megváló 
sitották, de azt szeretnők,, ha 
ajánlatunk minden más köszö
nési módot kiszorítana.

Köszönjünk az utcán, hiva
talokban és mindenütt igv :

— Szebb jö v ő t !
És válaszoljunk ra szívből 

jövő átérzéssel .
— Adjon Isten !
Szebb, kifejezőbb köszönési 

módot nem is lehetne találni. 
Hol vannak ettől azok a külön
böző »alázatas -ok és hasonlók, 
amelyektől undora van minden 
jóérzésü embernek *? Mi ezután 
mindenkinek igy köszönünk. 
Legyen az magasállásu tisztvi
selő. vagy egyszerű szegény em
ber. Ennek mély értelme van, 
ebben s z ív  van és lélek.

T eh á t: Szebb jö v ő t ! Adjon 
Isten !

Как hodamo po vulicama, cu- 
jemo sako forme pozdrave. Ne- 
cemo ve prigovarati tem recima, 
koje visepot niti ne razmemo, nego 
rajsi bi predlozili nasim megjimur- 
cam növi pozdrav, koji prav za 
prav niti neje növi, kajti ga vec 
na cuda mesta imaju, pák bi steli, 
kaj bi i prinas pozdravlali:

Na vu'ici, v kancclariama i se- 
posod :

— Szebb jövőt! („Lepsu bu
ducnost !“)

A odgovor, da bi dosel iz srca: 
— Adjon Isten ! („Daj nam Bogi“

Lepsega pozdrava za istinu ne 
inoci najti. jeti je ne lepSe, как 
oni sakoformu „sluga ponizen“ i 
jós drugi te fele pozdravi, koji se elő 
veku duriju ? Od vezda bomo sa- 
koga ovak pozdravili, makar je 
gospon, ali siromak. To je pozdrav 
iz duse i iz srca.

Dakle: Szebb jövőt! Adjon Isten!

Tanévnyitás a kereskedelmi kö
zépiskolában

V trgovack l skoll se äkolsko leto 
otprlo .

Kedden délelőtt a szcntferenc 
rendiek templomában tartott 
Veni Sancte után a kereskedel
mi középiskola szeretettel tárta 
ki kapuit a gazdasági életre ké
szülő tanulóifjúság előtt.

Dr. Bernálh József igazgató 
meleg szavakkal köszöntötte a 
tanulókat a magyarrá vált is
kola falai között. Nagy lelke
sedéssel buzdította a növendé
keket az uj munkára ; zengzetes, 
ősi magyar nyelvünk tökéletes 
megtanulására. Majd rávilágí
tott a gazdasági szaktárgyak 
fontosságára. Az iskola tanárai 
— mondotta az igazgató —

FLISZÁR IS T V Á N
É T T E R M E
E l is m e r t  k o n y h a ,  k itű n ő  b o r o k i

A katonai közigazgatás vezetőinek búcsúja
Soldaöka uprava }e odisla.

Igazság lassú malmai 
őröljék neki azt ami 
húsz évig rajtunk porzott i 
ostort! szájára kosarat, 
mert amíg tud, orvul harap! 
és nyakába kölöncöt!

Dudás Kálmán

V E N I S A N C T E !



örömmel vezetik az ifjúságot 
arra az útra, amely a végzett 
növendékek részére az életben 
való boldoguláshoz vezet.

Ezután az osztályfőnökök is
merkedtek meg a növendékek
kel, majd az iskolai fegyelmi 
szabályok ismertetése után a 
tanévnyitó ünnepély a Himnusz 
cléneklésével véget ért.

V tork pred poldan je bila v 
franciskanskoj cirkvi sveta mesa, 
eatem  ̂ pák so se otprla vrata 
trgovacke srednje skole, da z lu- 
bavi primi ksebi mlajsinu, koja se 
spravla na gospodarski zivot.

Direktor dr. Bernáth József je s 
toplimi recmi pozdravil mlade 
deake v skoli, koja je postala na- 
zaj magjarska. Z velkim odusev- 
lenjem je pozval deake na növi 
posel, da se navciju nas lepi sta- 
rinski magjarski jezik. Zatem je 
naglasil, как so vazni gospodarski 
navuki Rekel je dale direktor, da 
bodo profesori z veseljem vodili 
deake na onom potu, koji bu dal 
srecen zivot onim deakam, koji 
bodo to skolu zvrsili.

Zatem so se profesori razred- 
niki spoznavali s svojimi deaki i 
precitali so njim skolske zakone, 
a potli toga рак so otpopevali 
Himnusa i stem se je ova sve- 
canost zvrsila.

Az „ur“ —  „Gospon“
Vincze egyszerű muraközi 

munkás ember. Amikor elfoglal 
luk uj lakásunkat, megjeleni 
nálunk és felajánlotta szolgá
latait. Már a régi gazda alatt is 
kertészkedett, szeretne továbbra 
is megmaradni »állásába«. Hű
séges volt a szeme, becsületes 
a beszéde, hát felfogadtam. Et 
tői kezdve aztán nap mint nap 
megjeleni és tett-vett a kertben. 
Lassan egészen idemclegedelt és 
már »politikai beszélgetésekre 
is rákapott. Egyik nap elém 
á lü t:

— Tudja, kérlek szépen, egé
szen más a magyar urak, mint 
a horvátok. Egészen más...

Elég jól beszél egyébként ma
gyarul ,csak vannak kifejezések, 
amelyeket rosszul sajátított! cl. 
De azért én nem zavarnám 
meg magyarázgatással. Nem a 
szó a fontos.

Kijelentésén egy kicsit meg
lepődtem. Nem értettem, mit 
akar vele.

— Aztán miért, Vince ? —
kérdeztem.

Feltolja a kalapját. Ha vala
mi magyarázatba kezd, mindig 
ez az első mozdulata. Megvetően 
legyint.

— A horvát ur nem rzercli a 
szegény embert. Ha találkozók 
vele és köszönök neki, elfordul.

BERGER SIMON
DIVATÁRU-KERESKEDŐ
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Ajánlja

az őszi és téli idényre 
dúsan felszerelt 

raktárát.

oda se néz Csak szidni tud,
must nem. A magyar ur az 
máss... Voltain Keszthelen. Ott 
ment az ember és jön magyar 
ur Köszönök neki hónapot kí
vánok. Az rám néz, mosolyog 
es mondja jó napot, jó napol l 
. Boldogan mutogatja a kalap 
jával, hogy milyen kedvesen ad 
la vissza a köszöntését a ma 
gyár ur.

— Az igen, az szereti sze 
génv embert is...

A feleségem átment hozzájuk, 
mert valamit hozatni akart az 
üzletből. Az asszony elbújt, 
mert mint Vince magyarázta, 
nem volt szépen felöltözve 
Másnap Vince felindulva jön 
át .

Ne tessen haragudni. Az 
úgy volt, kérlek szépen, a fele
ségein mondja : Ilyen nagy urak 
előtt nem szabad piszkos ruhá
ban lenni. Az nem volt úgy hor- 
vát uraknál, az nem jött sze
gény ember házába. Hát ezért...

Es csak pironkodott, szé
gyenkezett. Alig tudtam megér
tetni vele, hogv nincs semmi 
baj...

Bizony, Vince, a magyar ur 
hála Istennek, ilyen. Mert ame 
lyik nem ilyen, Vince, az nem 
mayyar és nem »ur«.

Nas Vinci je jednostavni med- 
jimurszki delavec. Da smo dosli 
v nas növi stan, je dosel к nam, 
pák se je preporucil za delo. 
Vec i pre starom gazdi je bil v 
poslu, pák bi stel i dale biti na 
svojem „mestu,,. Oci so mo bile 
verne, govor posten, pák sem да I 
tak zel v sluzbu. Od toga dana | 
je saki den dosel, pák je poma- • 
lem! delal na vrtu. Pomalem je 
postal do kraja nas, рак smo po 
malem i v politiki vec govorili. 
Jen den dojde pred mene, pák 
véli:

Hazánk gyönyörű
Na§ lepi glavni

Mai számunkban nagy útra 
indulunk kedves olvasóinkkal. 
Utravalóul azonban mégsem 
kell telerakni a tarisznyánkat, 
csak a szivünkben szeretettel 
és büszkeséggel eltelve kell el
kezdeni sok-sok szépséget fel
táró barangolásunkat. Mert 
olyan helyekre megyünk, ahol 
a 'magyar élet, a magyar mun
ka és műveltség összehorda ér
tékeit, szépségeit, amelyek előtt 
bámulva áll meg az idegen nép 
fia. Mi azonban haza megyünk 
és azza/ a büszke tudattal nyit
hatjuk nagyra csodálkozó sze
münket, hogy mindez a temér
dek szépség a mienk, mi ehhez 
hozzátartozunk.

*
Ahány nép fia látta eddig 

szépséges fővárosunkat, az mind 
valami újat, valami ismeretlen 
szépet fedezett fel benne. K i
menthet ellen volt a szépség, 
megszámlálhatatlan a jelző, 
melyet a Duna királynőjére 
mondtak A japán, az amerikai, 
az indiai mind-mind csodálva 
állt a Halászbástya kőcsipkés, 
gyönyörű bástyáin és tágra nyílt 
szemmel nézett le a Duna két 
partjára...

„Znate Vi, prosim te lepő, ma- 
gjarska gospoda so cisto druge 
forme,  ̂как horvutska, cisto druga.“ 

lm cisto dobro govori magjar- 
ski, samo nesterne reci si je ne 
dobro zapamtil. Ali ja sam ga 
ne zmesal s popravlanjem. Ne je 
glavno saka rec.

Kaj je rekel, me malo iznena- 
dilo, ne sem ga inam razmel, kaj 
je stel reci.

Pital sem ga : „je рак zakaj.“ 
„Horvatska gospoda nemaju radi

siromaka. C i se s sterim zidem, 
pák ga pozdravim, obrne se v 
kraj, pák me niti nece gledati. 
Samo spotati znajii, a drugo nikaj. 
Magjarska gospoda su cisto druga. 
Bil sain v Keszthelyu. Ziscl sem 
se z magjarskom gospodom. Poz
dravil sem: „Dober den“ (Jóna
pot kívánok). Gospon me pogle- 
dal, inalo se nasmejal i lepő od- 
zdravil: „Dober dán, dober dan„ 
(jó napot, jó napot)!

Veselo mi kaze s skrlakom, как 
so lepő pozdravili magjarski gos- 
poni.

Véli : To je, ta gospoda imaju 
radi i siromake“.

Moja zena je odisla prek knjim, 
kajti je stela nekaj dati donesti s 
stacuna. Njegva zena se skrila, kaj 
ti, как je Vinci rekel, sram ju je 
bilo, kaj je ne bila dosti lepő ob- 
lecena. Drugi den je Vinci dosel 
kmeni, vés zvun sebe :

Prosim „najte se srditi, tak se 
pripetilo. Zena mi véli, pred tak 
velku gospodu ne sineti dojti v 
zamazani opravi. Pred horvatskom 
gospodom toga neje bilo, oni nig- 
dar ne so dosli v hizu siromaka. 
Zato ju je bilo sram.

I samo se sramuval i crlenil. 
Komaj sem mu mogel dopovedati, 
da neje nikse zlo.#

Je tak ti je  m oj dragi Vinci, 
fala Boga, magjarska gospoda 
su taksa, a koji ne je  taksi, on 
ne je  mag ja r  i  ne je  „gospon“.

fővárosa: Budapest
varaá: Budapest

Idejövünk mi is először és a 
Boldogasszonyról nevezett ko
ronázó főtemplom  égbeszökelö 
évei alatt a hála és fenség ér
zetétől megroskadt térddel inon 
dunk köszönetét, hogy a ma
gyar Muraközből újra és vég
leg szabadon jöhettünk el Szent 
István birodalmának főváro
sába.

Z denesnjim brojom idemo z 
nasimi dragimi citatelima na velki 
pót. Ali za te pót ne moraino pre- 
vec naklasti torbe, samo srce nam 
mora biti gizdavo i puno lubavi, 
da se bapimo tóga pota, koji nam 
bo pokazal ctida lépote. Idemo na 
taksa mesta, de je madjarski zivot, 
magjarsko delo i naobrazba do- 
nesla skup svoje vrednosti i le- 
pote pred kojimi se stranjski ludi 
cudiju. Mi ali idemo dimo i giz
davo otpremo nase oci na se ono, 

• kaj vidiino, kajti so se te lepote 
nase i mi knjim spadamo.

*
Kulko god ludi stranjskih naro- 

dov so vidli dove nas lepi glavni 
varas, si so na$li v lepotama ne
kaj novoga. Ta lepota néma kraja 
i nemoci prebrojiti reci s kojima 
so pofaliti kralicu Dunává, japanci,

M U R A K Ö Z  5
1941. szeptember 11.

amerikanci, indijanci, si so se cu* 
dili da so stali na Halásibástyi, 
de so kamenate cipke i sir okim 
ocima so gledali na obedve strane'
Dunává.

I mi idemo najpredi sem v glavnu 
cirkvu, de se krali koruniju  i 
koja se zove po Blazenoj Devici, 
da se pod njenim zidom, koji ide 
do neba s prignutim kolenima i s 
srcem punog dike, zafalimo, kaj 
smo otod z magjarskog Medji- 
murja, opet i do kraja slobodni, 
moglivv glavni varas korune Sve- 
toga Stefana.

Mátyás-templom
A dicsőséges magyar múlt

nak, az Európát védő, török- 
puszlitásl feltartó magyar hit
nek és hivatásnak egyik leg
szebb hirdetője ez a gótstilusu, 
ragyogó székesegyház. Mátyás 
templomnak is nevezik .mert az 
igazságos, nagy király épáttetV. 
A vészt-hozó száradok ugyan 
többször elpusztították, de min
dig újjáépült és minden építés 
után szebb lett.

Történelmünk minden nagy 
eseménye hozzákajx'SolódoU 
ehhez a szentélyhez és az utol
só két évszázadban itt tették 
királyaink fejére Szent István 
koronáját. Egyik oldal-kápol
nájában alussza örök álmát III. 
Béla királyunk és felesége, An- 
tiochiai Anna. A bejárat alatti 
kis kápolnában pedig ott áll az 
a Mária szolmr, amely Buda
vár ostromakor csodálatos m ó
don előbukkant befalazott üre
géből és erőtvevő rémülettel 
töltötte el a várvédő törököket, 
így segített a Boldogasszony 
szereteti magyarjainak, mint a 
hagyomány tartja.

Lenyűgözően szép belső és 
külső képe, de talán még meg- 
ragadóbb akkor, ha éjszaka a 
Dunán lefele jövet pillantja meg 
az ember. Fenn a budai hegy 
oldalában, a fehér fényben 
úszó Halászbástyától övezve 
mint egy csodálatos, mesebeli 
tündérkastély emelkedik az ég
felé a kőrózsákkal ékesitett to
rony.

...A hajónk lassan úszik a 
Duna hullámain. Mellettünk 
sötéten suhannak el a Margit
sziget hatalmas fái és amikor 
a hajókürt bugása közepette át
bújunk a Margit-hidon, mint 
egy hirtelen megelevenedő tün
dérálom tűnik elénk a csodá
latos kép. A hajó utasai mind 
ott szoronganak a korlátnál és 
a csodálkozás, elragadtatás leg. 
különfélébb hangjai hallatsza
nak.

Felszikrázik előttünk a Lánc. 
hid kivilágított ive is. Mint egy 
vizfelé hajló csillagfüzér, ame
lyet tündöklő fényoszlopok tar
tanak a viz színe felett. A ma
gifar alkotásnak, Széchenyi 
nemzetépitö szellemének őrök  
szimbóluma ez a nagyszerű 
építmény, amely már több mint 
egy évszázada hirdeti a magyar 
haladás, a magyar kultúra örö
kös erejét.

De át kell néznünk a bal 
partra is, mert ott meg az Or
szágház tündöklő kupolája^ ezer 
lornyocskából és összehajló Ív
ből álló pompázatos képe ra
gyog felénk. Ebben a gyönyörű 
épületben ül össze a magyar 
országgyűlés. Sok nagy és je
lentős esemény színhelye volt

o r s z á g j á r á s
PUTOVANJE PO ORSAGU
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már ez az egyik legszebb euró
pai parlament és sok nemzet- 
boldogító törvény született meg 
falai között, Itt építették a meg
csonkított ország jobb jö vő jh  
nagy államfé\rtiáink, Ш kezdte 
ki a törhetetlen magyar akarat 
a trianoni álom-várak alapját.

Óva svetla, v gotskom Stilu na- 
pravlena glavna cirkva je najlepsi 
glasnik diene magjarske proslosti 
koja je branila Europu i sprecila 
tursko pustosenje. Zoveju ju i po 
Matja&u, jer ju je dal cidati velki 
i pravicen kral. ^.rez stotina let su 
ju visepot zrusili, ali su ju navek 
z nova zazidali i sigdar je postala 
lepsa.

Sako velko pripecenje nase po- 
vesti je skapceno z ovom cirkvom 
i zadnjib dvesto let sovv toj cirkvi 
deli korunu Svetoga Stefana na 
glavu nasim kralam.

Z jedne strane, v kapelici spi za 
navek nas kral III. Béla i njegova 
zena Ana od Antiochie. Pod vra- 
tima, v maloj kapelici stoji spo- 
menik Marije, kojega su nasli 
v stenu zazidanoga onda, da su 
naki zavzeli grada Buda i koji 
spomenik se nasel na cudnovati 
nácin, a od njega su se turcini

g" iko prestrasili. Так pomaze Majka 
oza svojim lublenim magjarima. 
Cirkva je jako lepa zvuna i znutra, 

ali najlepsa je, ako se clovek v 
nőéi pela dőli po Dunavu, pák 
ju  odnod gledi. Gori na budim- 
skom bregu z belim svetlom sveti 
okoli nje Halászbástya (Ribarska 
kula), a túrén se dize proti nebu, 
как neksa cudna stvar iz pripo- 
vesti vilah.

Nasa ladja pomalem plava po 
Dunavu. Poleg nas se pokazeju 
kmicna dreva na Margitszigetu 
(Margetin otok) i da se pod mos 
tóm pelamo, na ladjam trobenta túli, 
tak se nam vidi ta cudnovata slika, 
как da bi senjali- Si potniki stoji ju 
na gelenderima ladje, glediju i 
cujeju se glasi, как se cudiju.

A pred nami pák se pokaze rez- 
svetlen most od samih lancov. 
Kak da bi bil napravlen od samih 
zvezda, a drziju ga svetli stupi ober 
vode. Óva veliéanstvena zgrada 
pokaze za navek diku magjars- 
kog stvaranja, düh Széchenyí-a, 
koji je bil velki narodni graditel i 
te most vec prek sto let ka?e veki- 
veenu jakost magjarske kulture i 
napredovanja.

Ali moramo se obrnuti i na levu 
stran, de nam se kaze svetla or- 
sacka palata , koja ima do jezero 
tumov i kupolu, koja se z daleka 
vidi, a néma joj para. V toj lepoj 
palaéi se shajaju nasi magjarski 
oblegati. Y  tóm, v celoj Europi 
najlepsim parlamentu so bila velika 
pripecenja i cuda hasnovitih zako- 
nov su tu stvorili. Tu su nasi 
velki drzavni ludi zidali lepsu 
budutnost nasega okmjenoga 
orsaga i tu su pote li ruéiti z 
nepokolebivom magjarskom vo- 
lom trianonske zraéne kule.

Királyi vár
Úszik lefelé a hajónk íés uj 

látvány tárul elénk. A várhegy 
ormán reflektorfényben izzva 
emelkedik büszkén a királyi 
várjyalota épülete, amely a ma
gyar államfő lakóhelye voll 
mindenkor. Fenség és erő árad 
a gyönyörű falakról és a tör
ténelmi múlt ezeréves dicsősé

ge Ez az építmény is, mint ál
talában az egész főváros, nem 
az uj idők hirtelen támadt, tör
ténelmet pótolni akaró kártya
vára, hanem történelmet sugár- 
zó, ezeréves alapokon nyugvó, 
megingathatatlan vár, amelyek 
utánozni talán lehet, de utolérni 
soha.

Megint egy gyönyörű hid felé 
siklunk. Az Erzsébet-hid öleli 
át egyetlen merész ívvel a sö- 
tétlő Dunát. Pillérje nincs, csak 
a két partra támaszkodik és 
szinte azt a látszatot kelti, 
mintha a legkisebb nyomásra 
kettétörne karcsú teste. Budai 
hídfője felett tündökölve emel
kedik magasba Szent deliért 
vértan.u-püspők szobra, hirdet
ve a vérrel megszentelt magyar 
kereszténységet. Fenn a gyö
nyörű Gellért hegy oldalán pe
dig a Citadella fényben fürdő 
falai rajzolódnak bele a sötótlő 
égbe. Történelem ez is. Itt m in
den kőnek ,minden kis rögnek

múltja van, dicsőséges, fájdal
mas magyar múltja...

A nagy álmélkodásban cl is 
feledtünk közben átnézni a má
sik oldalra is, ahol szép palota 
sorok maradtak el mellettünk. 
Pompás szállodák, középületek 
népesítik be a Dunapartot, 
amelynek pazar fényeit szik
rázva tükrözi vissza a hömpöly
gő folyam. Aztán a hajónk át
siklik a Ferenc József-lud alatt, 
majd a hatalmas Horthy Mik 
lós-hid előtt megfordulva, visz- 
szafelé indul Még megcsodál
hatjuk fordultában a magyar 
tengerészek hősi emlékművét, 
amelynek világítótornya éppen 
hajónkra vetíti most sugárké- 
véjét. Még egyszer végig gyö
nyörködjük a csodálatos utat, 
majd kikötünk a Margitszige
ten.

Ez a szépségekkel megrakóII 
kis sziget Budapest tündérkert
je. Aki valaha is bene járt. soha 
nem felejti el. Hires fürdők,

uszodák, nagyszerű sporttele
pek tarkítják, gyönyörű rózsa
ligetek és virágoskertek pom
páznak hatalmas fái között és 
az apáea-kolostor romjai közt 
megint csak ott honol a tör
ténelmi mült. Ebben a kolos 
lorlxm  élte alázatos életét IV. 
Béla királyunk szent életű leá 
nya, Margit, árpádházi király 
lány. A Nyulak-szigetét azóta 
róla nevezik Margitszigetnek.

Ennyi szépségbe belefárad az 
ember. Pedig még alig láttunk 
valamit Budapestből. Most abba
hagyjuk a sétát, hogy legköze
lebb uj felfedező útra induljunk 
hazánk gyönyörű fővárosában 
Találkozunk jövő héten a H ő
sök terén.

NdSd Iddjd pldVd ddle dőli i opet 
vidimo nekűj novogd. V velikom 
svetlu se vidi nd kralevskom bregu 
gizddvd kralevska palaca, kojd 
je navek bila dóm drzavnog pog- 
Idvard. Uzvisenost i jakost shajd 
stih prekdsnih zidov i dicnost je
zero let stare proslosti. Óva zidi- 
na, как i celi glavni varas, neje 
nekdkva na fletno napravlana, na 
pesku zidana kula, koja bi étela 
zanemiti povest, nego cvrsti grad  
kojemu su fundamenti jezero let 
stari i svetli od povesti i  kője 
je  m ór ti mozi slediti a li dostici 
nigdar.

Pelamo se dale, do jednoga le- 
poga mosta. Elizábetin most г 
jednom velkom boltom pregrli celi 
temni dunav. Stupe néma samo 
na dve obale se oslanja i tak je 
vitki, kaj bi si clovek mislil, mám 
se potere cim ga pretisne. Z one 
strane od Budima svetlo se zdize 
spomenik svetoga Gellérta bis- 
kupa, mucenika, koji nosi glas 
magjarskog krscanstva. posvecenog 
s krvi A gori na Gellértovom  
bregu se svetiju pod kmicnim ne- 
bom stene Citadele. I  to je  povest. 
Baki kamen, saka gruda ima 
tu proslost, diénu. bolnu mag- 
jarsku proslost.

Так smo se zagledali, kaj smo 
pozabili gledati i na drugu stran, 
de so palace jedna lepsa od druge. 
Najlepsi hoteli i druge, javne pa
lace spunjavaju red kraj Dunává, 
a v svetloj vodi se vidiju как v 
zrcalu. Onda se nam ladja pela 
pod mostom Ferenc József a se 
do mosta Horthy Miklósa, a tam 
se obrne nazaj. jós se moramo 
zacuditi, как je lepi spomenik ma- 
rinerov, koji so opali v svetskoin 
taboru, s túrna svetlo rano na nasu 
ladju sveti. jós jenput se veselimo 
semu, kaj smo vidli na tóm lépőm 
potu i onda postanemo pre M argit
szigetu.

Te mali otok je tak pun lépőt, 
kaj je pravi nebeski vrt. Sto je da 
tam bil, nigdar ga nebo pozabil. 
Glasovita kopalisca, plavalisca, 
sportisca, cele sume od ruzih i 
evetje se vidiju med drevima, a 
v rusevinama opatickog klostra se 
pák vidi nasa proslost. V tóm 
klostru je  zivela svojim  svetim 
livotom kei nasega krala, Bele IV., 
kralevska kei Árpádove hize. Po 
njemom imenu se Zajcov otok ve 
zove Margitsziget.

Od tulkih lépőt clovek postane 
truden. Pák smo komaj nekaj malo 
videli od Budapesta. Dale se ne- 
bomo spancerali, kaj bomo pák 
drugipot gledali lepote v lépőm 
glavnom varasu nase domovine, 
drugi tjeden se bomo zisli na piacú 
junakov.



A  Hét — Tjeden
I Csütörtök -  Cetrtek |

A keleti hadszíntérről a ma 
gyár csapatok újabb sikereire') 
ad hirt a Magyar Távirati Iro 
da. A honvédcsapatok több el 
len séges vállalkozást hiúsítottak 
meg. Római jelentés szerint az 
olasz vadászrepülők a szovjet 
repülőkkel történt első ukrai 
nai összecsapásuk során 11 el 
lenséges gépet lőttek le. A né
met csapatok nagyobb bolse
vista erőket ugrasztottak szét 
és súlyos csapást mértek az el
lenség páncélosaira. 40 páncél
kocsit semmisítettek meg és 
5000 foglyot ejtettek. A finn re
pülők ismételt győzelmet arat 
lak és több szovjetgépet lőttek 
le. Finn szárazföldi csapatok 
sorozatos győzelmek után öo ki
lométerre közelítették meg 
Szentpétervárt. Ugyanakkor 
berlini jelentések szerint a né
met csapatok már csak 30 kilo
méterre állnak a város előtt. 
Moszkvai jelentés arról számo/ 
be, hogy Szentpétervár helyzete 
súlyosbodott és Vorosilov tá
bornagy kivezényelte a helyőr- 
ség egy részét a külső erődvo
nalakra. — A törők—iráni ha
táron szovjetkatonák összeüt
közéseket idéztek elő a török 
katonasággal. — A német hiva
talos közlemény megállapítja, 
hogy két év alatt 13.307 polgári 
személy esett áldozatul az an
gol légitámadásoknak. Ugyan
ekkor a megtorlásul alkalma
zott német légitámadásoknak 
01.498 angol polgár az áldozata. 
Ezek közül 41.900 a halottak 
száma.

Gaj Ivó dr. liorvát ügyvivő 
koszorút helyezett el a hősök 
kövén. — Bácskában két napon 
át hatalmas vihar tombolt. A 
gyümölcSösökben, кukoricában 
és több helyen a házakban teli 
nagy kárt.

Mdgjarska telegrdfskd kancelarija 
(Mdgydr Távirati Iroda) nain opet 
ddje gldSd, da so magjarski soldati 
pobedili. Honvedi so veepot one- 
mogucili nepriatelsko napadanje. 
Как z Rima javlaju, taljanski avioni 
lovei su se v Ukrajini tresnuli s 
sovjetskimi avionimi, pák so jede- 
najst ruskih dőli postrelali. Nemske 
trupe so vekse bolsevicke trupe 
reztirale i tesko oborili njihova rat- 
na kola, 40 ratnih kol so ponistili 
i 5000 zaroblenikov polovili. Finski 
avioni opet imaju velku pobedu i 
cuda rusov so vlovili. Finske trupe 
na suhoj zemli so napravile celi 
red pobede i vec so do 50 kilo- 
inetrov pred Petrovgradom. V isto 
vreme javlaju z Berlina, kaj so 
nemei vec samo do 30 kilometrov 
pred tem gradom. Z Moskve jav- 
laju da je v Petrovgradu tesko i 
general Vorosilov je jeden res sol- 
dacije postavil na vunjske linije. 
Na tursko — iranskoj (perziskoj)
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granici so se sovjetski soldati tres
nuli s turskom soldaéijom. Nemei 
ureilovno javlaju, da su erez dve 
leti zgubili 13.307 civilnih ludi od 
aeroplanskili napadajov. V isto 
vreme so i nemei napailali engleze 
za osvetu, pák je bilo 94.498 en- 
gleskili zrtvi, od toga 41.900 inrtvih, 
se to civilnih.

Dr. Gaj lvo zastupnik Horvatske 
je polozil venca na spomenik ju- 
nakov. V Backi je vcrez dva dana 
haral velki viher. Cuda je kvara 
po kuruzi, sadovnjakiina i na 
vise mesta i po hizaj

I Péntek — Petek j

Honvédkötelékek kisebb harc 
után birtokukba vettek egy Ion- 
fos támaszpontot és visszaver
ték az ellenség kísérletét, amely 
ennek visszaszerzésére irányult. 
— Német hivatalos jelentés sze
rint Xagybritánia két év alatt 
13 millió tonna kereskedelmi 
hajótere tveszi tett. Augusztus 
folyamán 537.200 tonnát sü- 
lyesztettek el a németek. — A 
finn csapatok a karéliai föld
szoroson elérték a régi ország
határt és ezzel valamennyi finn 
területet felszabadították a S'.ov 
jel uralma alól Mannerheim 
tábornagy köszönetét mondott 
katonáinak és kijelentette, még 
nem jött el az ideje, hogy a 
kardot felcseréljék az ekével.

Horvátországban is letelepí
tik a magyar pálos rendel. Ma
ria BistrJca híres kegyhelyei 
kapják meg a pálos atyák.

So nasi honvedi po menjsoj borbi 
zavzeli jedno vazno inesto, a od- 
bili su nepridtela, koji je stel to 
nazaj zeti. Как nemei javlaju, eng- 
lezi so erez dve leti zgubili 13000000 
tone (jedna tona 1000 kg.) trgo- 
vacke ladje. V augustusi! su nemei 
vtopili 537.200 tone. Finska solda- 
cija je v Kareliji dostigla do stare 
granice i stem je sa finska zemla 
oslobodjena od nepriatela. Gene
ral Mannerheim se zafalil solda- 
ciji, pák je rekel, da jós ne je 
doslo vreme, kaj bi se sabla mogla 
zaineniti s plugom- 1 v Horvatskoj 
se bodo nastanili magjarski pav- 
linski redovniki. Dobili so Marija 
Bislricu, de so glasovita proscenja.

I Szombat — Sobota |

A magva repülök sikeresen 
bombáztuk ellenséges ütegállá
sokat. Légvédelmi tüzérségünk 
kél szovjet gé[)et lőtt le. A 
dnvepcrmenti harcokban ki
tüntette magát Balogh Albert 
szakaszvezető, aki járőrével 
eredményes felderítést hajlóit 
végre és veszteség nélkül, zsák
mánnyal tért vissza. — A német 
nehéztüzérség már Leningrádol 
(Szentpétervárt) lövi. Szovjet 
részről elkeseredett harcokat 
jelentenek a város körül. A je
lentés szerint a németek szívó
san támadnak, hogy közelebb 
jussanak a városhoz. Az Al 
lanti Óceánon a Greer nevű 
amerikai romboló megtámadott 
egy német tengeralattjárót, mely 
torpedókat lőtt ki védekezésül. 
A torpedók nem találtak célba.

Párisban lelőtték Gitton Mar- 
cél volt kommunista képviselői. 
Gitton már 1930-ben kilépett a 
pártból és valószínű ezért gyil- 
koltatták meg a kommunisták.

So magjarski avioni fest bombar- 
dirali nepriatelske kanonere. ~  
V borbi poleg Dnjepera se viteski 
pokazal eugsfirer Balogh Albert, 
koji je svojoin patrolom napravil 
dobre izvide i dosel nazaj piez 
zgubiéka. Nemski teski topi vec 
strelaju na Leningrad (Petrovgrad). 
Od strane sovjeta javlaju teske 
borbe koli varasa. Как javlaju, 
nemei se cvrsto boriju, kaj bi do5li 
blize varasa. Na Atlantskom morju 
je amerikanska ladja »Greer« na- 
padala na jednu nemsku podmor- 
nicu, koja je za svoju obranu tör
pédé strelala. Torpedi so ne tre- 
fili ladju. V Parizu su strelili Gittona 
Marcella, bivsega komunistiékoga 
ablegata. Gitton je jós 1939. go- 
dine ostavil komunistiéku stranku 
i sigurno zato soga zaklali.

I Vasárnap — Nedela

Csapataink arcvonalán nem 
történt említésre méltó esemény 
Légvédelmi tüzérségünk ismét 
lelőtt egy szevjet repülőgépet. 
-  Ukrajnában több ellenséges 

támaszpontot foglaltak el a 
szövetséges haderők. — Német 
harci repülők eredményes tá
madást hajtottak végre az 
Odesszába bezárt szovjet csa
patok ellen. Ugyancsak sikere* 
sen támadták Alexandria fontos 
kikötőberendezéseit. -  Német 
gazdasági küldöttség érkezeti 
Clodius dr. vezetésével Istam- 
bulba, majd folytatta útját An
karába, ahol fontos gazdasági 
tárgyalások kezdődtek. — Né
hány ellenséges repülőgép tá
madást intézett Osló ellen. Je
lentéktelen károkat okoztak. — 
A Kormányzó Werth Henrik 
m. kir. titkos tanácsos, vezér
ezredest saját -kérelmére fel
mentette a vezérkari főnöki 
szolgálata alól és helyébe vitéz 
Szombathelyi Ferenc altábor
nagyot nevezte ki, aki eddig 
mint a Kárpát-csoport parancs
noka a Szovjetoroszország el
leni hadműveleteket vezette. — 
liadoesay László igazságügy- 
miniszter Berlinbe utazott. — 
Székelyföldön, a. Keleti Kárpá
tokban leesett az első hó. — 
Nagyvárad bensőséggel ünne
pelte meg a magyar csapatok 
bevonulásának első évforduló
ját.

Se pre nasi vojski ne dogodilo ni- 
kaj vaznoga. Nasi kanoneri su opet 
doli strelili jeden sovjetski aero- 
plan. V Ukrajini je nasa vojska 
opet zavzela vise vazna mesta. 
Nemski avioni so opet napravili 
uspesne napadaje na sovjetsku 
soldaciju. koja je zaprta v Odesi. 
Isto tak so hitali bombe i na luene 
uredjaje v Aleksandriji. Neinska 
gospodarska komisija je dosla, pod 
vodstvom dr-a Clodiusa v Istam- 
bul i dale v Ankaru, de bodo 
vazna gospodarska respravlenja. 
Nesterni nepriatelski avioni so na
padali na Oslo. Napravili so ne- 
znatne kvare. Gospodin Guverner 
ie rezresil generala Werth Flenrika 
kr. inagj. tajnoga savetnika, sluzbe 
sefa generalstaba, po svojoj ír Ibi i 
postavil na njegvo inesto generala 
viteza Szombathelyi Ferenca, koji 
je do ve bil zapovednik Karpatske 
vojske i vodil je tabora, proti Sov- 
jetske Rusije. Minister Pravde Ra- 
docsay László je otputoval v Ber
lin. V Erdélyu v ishodnim Karpa- 
tama je opal prvi sneg. V Nagy
váradu su na svecani nácin svet- 
kovali prvu obletnicu, как so ma
gjarski soldati ta dosíi.

I Hétfő — Pondelek |
A német hadijelentés beszá

mol azokról a súlyos vesztesé
gekről, amelyeket a német hadi- 
tengerészet az elmúlt héten oko
zott a szovjet hajóhadnak. El- 
sülyesztettck csapatokkal és ha
dianyaggal megrakott 43 szálli- 
tóhajót ,nárom rombolót, kilenc 
aknakeresőhajói, és több kisebb 
hajót. Súlyosan megrongáltak 3 
nehéz cirkálót, a Kirov nehéz
cirkálót és 9 kisebb mintájú ha
dihajót. — Német légikötelékek 
ismét hatalmas arányú táma
dást intéztek Szuez és Alexand
ria ellen. — A finn csapatok 
Szentpétervár felé történő elő
nyomulásuk során elvágták a 
murmanszki vasútvonalat, hasz
nálhatatlanná tették a Sztalin- 
csalornát és elérték a Szvir fo
lyót. — A spanyol önkéntes csa
patok átlépték a szovjet—német 
határt. — A válságos helyzetbe 
jutott Szentpétervarott az asz- 
szonyokat és gyerekeket is be
rendelték ahdiszolgálatra. A 
GPU kivégzésekkel tartja ret
tegésben a lakosságot és kény
szeríti az ellenállásra.

Nam nemei javlaju one teske 
zgubicke, kője su nemski marineri 
napravili ruskim ladjam. Vtopili 
so s trupami i z materijalom 43 
ladje za voziti, 3 rezoraca, 9 ladje 
za mine iskati, i vise menjse ladje. 
Tesko so njim pokvarili tri teske 
krizarice, Kirov zvanu tesku kriia- 
ricu i 9 menjse taborske ladje. 
Nemski aeroplani so opet napra
vili telke napadaje na Suez i Alek- 
sandriju. Finske trupe so, как so 
isle blize Petrovgrada, prerezale 
Murmansku zeleznicu i pokvarile 
Stalinov kanal i dostigle so vodu 
Svir. Spanjolske dobrovolne trupe 
pre$le so prek sovjetske-nemske 
granice. Kak je v Petovgradu jako 
zlo, so i zene i decu postavili v 
soldaeku sluzbu. GPU  (rusko re- 
darstvo) drzi straha s tem, kaj 
cuda ludi zakoleju i stem je siliju 
na soldaeku sluzbu.

I Kedd — Tork |
A német csapatok széles vo

nalon elérték a Néva folyót. — 
Szentpétervárt teljesen körül
zárták a német és finn csapa
tok. Ezzel a szovjet elvesztette 
második legnagyobb iparvidé
két. Az összeszorult szovjet had
erő kitörési kísérletei véres és 
sulvos veszteségek után össze
omlottak a szövetséges csapa
tok füzében. — A vladivosztoki
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kikötőbe megérkezett a harma
dik amerikai olajszállító hajó 
is. — Kanadai, brit és norvég 
csapatok partra szálltak a 
SpAtzbergákon. A szigetcsoport 
már az északsarki övezetbe 
e s i  és ezer kilométerre van a 
szovjet partoktól. Csak a há
rom nyári hónapban közelít
hető meg. — Gandhit, az indiai

K enségi törekvések vezérét 
i felügyelet alá helyezték 
az angol hatóságok. — Az észak 

afrikai arcvonalon az olasz re
pülők jelentős győzelmeket 
arattak az ellenség repülői fe
lett. 0 lasz bombázók eredmé
nyes támadást intéztek a tob- 
ruki erőd ellen. — '400 ezer 
volgai németet hurcoltak el Szi
bériába a {szovjet hatóságok. — 
A parti zónában levő horvát 
csapatok az olasz hadsereg pa
rancsnoksága alatt állanak, miht 
a poglavnik irodája közli Zág
rábból. I

Su nem§ke trupe na sirokoj liniji 
dosle do vode Neva. Petrovgrada 
so nemei i finci do kraja obkolili. 
Stem so sovjeti igubili vec drugi 
svoj velki varas, de imaju fabrike. 
Sovjetske trupe so stisjene i de 
bi Ítéli predreti, dobijo lervave 
igubicke od nasih soldatov. V Vla
divostok je vec dosla i tretja gme- 
rikanska ladja z öljem. Na Spic- 
bergu je dosla kanadska i norveska 
vojska. Te otoki spadaju pod se- 
vemi kraj i 1000 kilometrov so 
dalko od sovjetske obale. Zvun 
toga samo v leti, eres tri mesece 
moci do njih. Englecke vlasti so 
dele pod strogu paznju »Gandhiba, 
koji se bori za neodvisnu Indiu. 
V Afriki na severu so taljanski 
aeroplani dostigli velku pobedu 
nad nepriatelskima. Taljanski bőm- 
barderi so napravili uspeSni napa- 
daj na grad Tobruk. 400.000 nem- 
cov su rusi odvlekli od poleg Volge 
v Siberiju. Как nam s poglavnikove 
kancelarije z Zagreb a javlaju, hor- 
vatske trupe, kője so na obali 
mórja, stojijo pod taljanskom ko- 
mandom.

I Szerda - -  Sreda""|
A dnyepermenti harcok so

rán a magyar csapatok meg
hiúsították a szovjet csapatok 
átkelési kísérletét és egyik hon
véd-kötelék teljesen megsemmV 
sitett egy szovjet zászlóaljat. 
Rengetek szovjetkatona a vízbe 
full. Csapataink száz foglyot e j
tettek. Repülőink hatásosan 
l>ombáztak néhány ellenséges 
csapa {gyülekezést és támasz
pontot. — A német tüzérség 
már Kronstadtot lövi. Ez a fon
tos hadikókötő a szentpétervári 
körzethez tartozik és közeli el
este sietteti Szentpétervár el
foglalását is.

So v bitki pre Dnjeperu ma- 
gjarski soldati sprecili mse, kaj bi 
prek vode do$li i do krajasetpo- 
nistili jeden ruski bataljon- Cuda 
sovjetskih soldatov se vtopilo, a 
nasi so prijeli do sto zaroblenikov. 
Nasi aeroplani, so uspesno hitali 
bombe na mestd, de se nepriateli 
shajaju. Nemski kanoneri vec na 
Kronstadt strelaju. Óva vazna ta- 
borska lukd spada v okolicu Petrov
grada i kajti bo na skorom opala, 
•o bo stem brie i Petrovgrad 
eavaet.

S lo ii l  se  m edjim urski
Az ország legnagyobb pártja 

az ugynevezet tkormánvzópárt* 
amely az országgyűlési képvise
lőknek csaknem nyolcvan szá
zalékát adja, a Magyar Klet 
Pártja. Történelmi múltja a 
trianoni Magyarország első 
éveibe nyúlik vissza, amikor 
Bethlen István gróf akkori mi
niszterelnök Nemzeti Egység 
Pártja néven alakította meg 
többségi pártját. Ettől kezdve 
állandóan ez a párt irányította 
az országgyűlés munkáját és ol- 
doit meg sok nemzetépitö fel
adatot. 1939-ben Imrédy Béla 
miniszterelnök Magyar Elet 
Pártja néven szervezte át. Ettől 
kezdve még nagyobb iramban 
valósitotta meg a kormányzat 
biztos alapjaként a nagy szociá
lis országerősitő programot Ko
moly és értékes munkájának 
eredménye,

hogy az átalakuló Európa 
már belsőleg erős, fel
készült országot és népet 

talált,
amely alkalmas az uj világ
rendben reá háruló feladatok 
tök éle les megoldására és régi

odbor vladine stranke
hivatásának betöltésére.

Ez a Magyar Etet Pártja in
dult most meg itt Muraközben, 
hogy nagy, hangos jelszavaktól 
ment, országépitő munkájába 
belevonja a hazatért testvéreket 
Még csak az első lépéseket tette 
meg. Gasparics József zalavár- 
megyei \1ÉP titkár Csáktor
nyán megalakította a mura közi 
szervező bizottságot. A szervező 
bizottság tagjai azok a mura
közi férfiak lettek ,akiket júl- 
ismer és becsül a muraközi nép.

Gasparics József litkár Csák
tornyán Kovács István fényké
pészt, Dőring Károly lakatos
mestert, Anlonovics Ignác kö
zépbirtokosi, Szocsics Mihály 
munkást, Bezerédy István ma
gántisztviselőt, Légenstein Géza 
vendéglőst, Zrínyi Miklós ke
reskedőt, Pecsornik Ottó okle
veles mérnök, polgármestert,, 
Poszávecz György kisbirtokosi, 
Safarcs István iparost, Szalay 
László iparost. I ngái; Károly 
újságírót, Behojnik Mihály ipa
rost, Skvorc János magántiszt
viselőt kérle fel munkatársul, 
illetve bizottsági tagoknak. —

urait
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Perlakon Sostarics Antal keres
kedő, Kosz József középbirto» 
kos, Kolazek János kisbirtokos, 
Jegyűd Károly fuvaros, Dolen- 
csics Ernő kisbirtokos, Glavira 
Jenő kéményseprő, Zsbuly Ala
jos szabómester, Csonkás Ist
ván fakereskedő, Belies István 
kisbirtokos, vonárek István ci
pész, Pa fcsesz István kisbirto
kos, Sostarecz István kisbirto
kos lettek a bizottsági lagok.

A bizottság már meg is kezdte 
nagy munkáját és szerte a fal
vakban megindult a szervezke
dés. A muraközi nép józan , be
csületes gondolkodását bizo
nyítja, hogy már is tömegesen 
jelentkeznek a pártba való jel- 
vételre.

Najveksa stranka v nasi zemli, 
tak fvana vladina stranka, koja dd)e 
prek tri fertale oblegatov, je Ma- 
gjarska stranka zivota (Magyar 
Élet Pártja). Njena proslost ide 
nazai tijam do prvih let trianonske 
Magjarske, da je ondasnji minister 
predsednik gróf Bethlen István 
stvoril svoju stranku vecine pod 
imenom Stranka narodnog je- 
dinstva (Nemzeti Egység Pártja). 
Od toga vremena navek je  ova 
stranka ravnala posle orsacke 
hize i stvorila cuda, za narod 
hasnovitih zakonov. 1939. leta 
je to stranku Imrédy Bela minis
ter predsednik z nova organiziral 
pod imenom Magjarska stranka 
zivota. Od toga vremena ta stranka 
jós puno vise dela, da se ostvari 
program vlade za bolsi zivot i на 
objacanje orsaga, S toga ozbil- 
noga i vrednoga dela je  zislo,

kaj je Europa, koja se de
nes preobraéa, nasla pri-
nas jaki narod i jaku, 

spravlenu drzavu
koja je  sposobna zrrsavati svoje 
duznosti, kője im a v növöm svetu.

Óva „Magyar Élet Pártja“ se 
ve genula v Medjimurju, da bo 
prez glasnih reci, pozvala nas, bra- 
cu, koji smo se povrnuli, к poslu, 
kojiin se bo nasa drzava izgradila. 
Do ve so napravleni samo prvi 
koraki. Gasparics józsef varme- 
gjinski tajnik je  organiziral odbor 
te stranke v Csáktomyi. V te 
odbor so dosli samo taksi medji- 
murski ludi, kője narod dobro 
pózna i postuje.

Odbor se vec hapil svojega posla 
i se posod po selima ide organi- 
zacija. Stoga se vidi, kuk je  nas 
narod trézen i spameten kajti 
se vec na vet kom javla ju  vu tu 
stranku.

VÖRÖS KÁLMÁN
RADEINI ÁSVÁNYVÍZ

SÓ-, GYUFA-NAGYKERESKEDÉSE

C SÁ K TO R N YA  —  M URAKÖZ

FŰSZER-, GYARMAT-
ÉS

RÖVIDÁRU-NAGYKERESKEDÉS

CSÁKTORNYA

TÉGLAGYÁR BELICA



H Í R E K
Isten nevében...

Vu íme Boije
A Mindenható megengedte, 

hogy Muraköz újra és most már 
elsza kit hat a t tanul visszatérjen 
Szent István birodalmába, amely
hez mindenkor tartozott. Az át
meneti állapot és a katonai 
közigazgatás után bevonult a 
magyar közigazgatás is és meg
indult a békés, teremtő munka. 
Ebből a munkából akarja k i
venni ősi hagyományokon, u j 
köntösben megjelenő lapunk is 
a részét, am ikor megindul har
cos útjára, hogy Muraköz m in
déit kis falujába elvigye a közös 
gondok, a közös örömök hírét 
és eligazítson a bizonytalanság
ban. Nem uj lap kopogtat most 
a muraközi szivek ajtaján. Öt
venkilenc évvel ezelőtt indult 
meg küldetését teljesíteni ez a 
kis újság és dolgozott is mind
addig, amíg az elnyomók erő
szaka el nem némitotta. Isten 
kegyelméből felszabadult Mura
köz és most meghatott szívvel 
ind ítjuk újból útjára a huszon
három évig hallgatásra kény- 
szeritett lapot, hogy meghirdesse 
az uj, boldogabb életet. Fogad
já tok  be a régi szeretettel, m int 
hosszú ideig nem látott jóbará
tot és hallgassátok jó  szívvel 
szaiát, amely ha kemény is lesz 
néha, az igazságért és szebb 
jövötökért küzd. Uj formában, 
gazdag tartalommal adjuk ke
zetekbe a lapot és hisszük, hogy 
nem lesz muraközi, aki ne o l
vasná, ne szeretné. Ebben a hit
ben ind ítjuk útjára lapunkat, 
Isten nevében, a hazáért!

Svemoguci Bog nam je  dozvo- 
l il kaj se Medjimurje nazaj i ve 
do krajq vm u lo  pod ко rúna 
Svetoga Ctefana ; kam je  navek 
spadalo. V preláznom stanju i 
potli soldacke uprave je  dosel 
m irn i zivot i  delo. V tóm dein 
осе pomagati i  nas starinski 
list, koji ve dojde v novaj öb
le ki. Ide na svoj pot, occdojti a 
sako selo, da donese vesele glase 
i da pomore v poslu. Ne кис a 
ve növi list na medjimurskim  
vratima. Petdesetdevet let je  
tomu, как so provic dosle öve 
male novine, da spuniju, svoju 
duznost i  delali smo talc dugó, 
dók nas nesu silóm zanemili. Po 
bozoj m ilosti Medjimurje je  os- 
lobodjeno i ve stoplim srccm 
posilamo nas list, koji je  moral 
23 let ti ho biti, da nosi glas 
bolsega Hvota. Prim ite  nas z 
lubavi, kakti prialela, kojega 
dugó ne ste vidli. Poslusajte да 
z dobrim srcem, makar bodo 
reöi negda i trde, m i se bori- 
mo za pravicu i  bolsu buduc- 
nost.

V növi forrni z bogaUm sadr- 
zajem dajemo Vám ov list i 
ve verjemo, da bi bilo medji- 
murca, koji да nebi rád citál.

Vu toj veri, vu íme Bo 'ze za 
Domovinu.

— (Közel 300 ház dőlt össze 
Erdélyben)

az árvíz kö vetkőz lében. Az öl- 
h u jw s  erdélyi árvíz a legújabb 
jelentések szerint közel három
száz házal döntött össze. Ezen 
kívül az anyagokban mutatkozó 
kár is igen jelentékeny.

A  M A G Y A R  T A N Í T Ó  

A muraközi
B ízó és nagyrabeesülö szívvel 

köszöntjük a muraközi magyar 
tanerőket. Első szavunk feléjük 
a teljes bizalom szava, köszön
tésünk a testvéri szeretet öle
lése.

A hivatás, amely rájuk vár, 
olyan nagy és tiszteletreméltó, 
hogy elismerésünk mellé nyom
ban felajánljuk segítségünket. 
Oda akarunk állni melléjük és 
meg akarjuk könnyíteni szá
mukra azt a nemzetnevelő mun
kát. amellyel ezeket az idegen 
légkörben sarjadt palántákat üt 
kell ültetniük a gazdag magyar 
humuszba. Azt szeretnék, ha 
minden nehézségükben, minden 
ténykedésükben maguk mögött 
éreznék lapunkat, amely ki 
akarja venni részéi a nemzet- 
nevelő munkából és ha meg
akadnak, meg tudja tolni a ká
tyúba jutott szekeret

A cél elérése érdekében kü
lön rovatot állítunk fel lapunk
ban, hogy ott rendszeresen he
lyet kapjanak a tanerők problé
mái. Különösképen a vidéki ta
nítóságra gondolunk, amely tá
vol egymástól, magárahagyatva 
végzi munkáját és sokszor talán

Vasárnap, 14-én a nagykani
zsai Keresztény Tisztviselőnők 
Egyesületének kitűnő műked
velő gárdája bemutatja váro
sunkban a Tokaji aszú ciinü 

I operettet. A Nagykanizsán már 
előnyösen ismert lelkes műked
velőket nagy érdeklődéssel vár
ja Csáktornya közönsége, amely 
huszonhárom év óta most elő
ször élvezhet magyar szinelö- 
adást Éppen ezért van külö
nös jelentősége a vasárnapi fcél

Megkezdték működésűket a 
muraközt járásbíróságok.

A magyar kormány rendelete értel
mében augusztus 21-én Csáktornyán és 
Perlakon a kir. járásbíróságok meg
kezdték működésűket. A kir. közjegy- 
zőségek is működnek, egyelőre kine
vezett helyettesek utján.

tanerőkhöz
a pillanatnyi sikertelenség el
csüggeszti. Kérjük tehát őket, 
kisérjék állandóan figyelemmel 
lapunkat és Írják meg nekünk 
minden problémájukat, minden 
megfigyelésüket. Azt akarjuk, 
hogy í  apunk hasábjain megta
lálják egymást, ismerjék egy
más gondjait, sikereit és hogy 
ez a rovat összekötő kapocs le
gyen a legtávolabbi falvak ta
nítói közölt is.

Megkeressük a módját, hogy 
időközönként kulturális talál
kozásokat hozzunk létre Csák
tornyáin és komoly kulturális 
kapcsolatokat építsünk ki. Lép
jen be a vidéki tanítóság is a 
megalakítandó irodalmi körbe 
és tartsa fenn vele a tevékeny 
érintkezést. Azt hisszük, érzi 
minden muraközi tanár és ta
nító, hogy nagy szükségünk van 
az összefogásra, az egvütt-mun- 
kálkodásra, mert csak igv tud
juk elvégezni azt a munkát, 
megoldani azt a feladatot, ame
lyet a muraközi nép és hazánk 
é r d ekébe n v áll a ltunk.

Várunk és hívunk Bennete
ket, muraközi tanerők !

bemutatónak. Csáktornya kö
zönsége meleg hálát és köszö
netét érez a kanizsai tisztviselő- 
nők iránt, hogy elhozzák neki 
a magyar szót, magyar szóra
kozást és megteremtik a kap
csolatot az anyaországgal. Egé
szen biztos, hogy várakozásunk
ban nem fogunk csalódni és 
mindenki, aki megnézi a To
kaji aszút . kellemes benyomá
sokkal és szép élménnyel távo
zik a Levente Otthonból.

Sodi delaju.
Po naredbi magjarske vlade. augus- 

tusa 21-ga so se hapili delati v Cakovcu 
i Prelogu sodi. Sto ima kekäega posla 
pre eodu, ve si more najti svojupravicu.

H irde ssen  lapunkban!

Megváltozik a posta 
díjszabása

A kereskedelem, és közleke- 
delemügyi miniszter rendeletet 
adott ki a posta-, táviró- és 
távbeszélődijszabás egyes díjté
teleinek megváltoztatása tár- 
gyáában.

A rendelet szerint a lettél bér
mentesítési dija belföldi helyi 
belföldi helyi forgalomban 20 
grainig 12 fillér, 40 gramig 16 
fillér, 250 gramig 20 fillér, 500 
gramig 30 fillér. Külföldre : Né
metországba, a cseh-morva véd
nökségbe, Lengyelországba, 
Horvátországba, 20 gramig 40 
fillér, ezenfelül 20 gramonkiut 
21 fillér ; Olaszországba és gyar
mataiba. Szlovákországba, Va- 
tikánváros államba 20 gramig 
40 fillér, ezenfelül 20 gramon- 
kint 30 fillér Egyéb külföldre 
20 gramig 50 fillér, ezenfelül 20 
gramonkint 30 fillér.

Л levelezőlap bérmentesítési 
dija belföldre helyi forgalom
ban 8 fillér, távolsági forgalom-* 
ban 12 fillér Külföldre : Német 
országba, a cseh-morva védnök
ségbe, Lengyelországba, Hor
vátországba. Olaszországba és 
gyarmataiba, Szlovákországba, 
Vatikánváros államba <24 fillér, 
egyéb külföldre 30 fillér. Az 
ajánlási dij belföldi helyi for
galomban 30 fillér.

Változások történtek a posta- 
dijszabás egyéb díjtételeiben is.

A rändelet szerint belföldi 
forgalomban a közönséges táv
irat szódija /А fillér. A legki
sebb dij 1 pengő 20 fillér.

Fostar ina se menja. Minister 
za trgvoninu i promet je dal ne- 
redbu, pokvjos se menja postarina 
za postu, teíegrafi telefon.

Ponaredbi se piaca za list v 
zuntrasujem domacen prometu do 
20 gr. 12 f., do 40 gr. 16 f., do 
250 gr. 20 f., do 500 dr. 30 f  V 
inozemstvo: V Nemsku v cesko- 
moravski Protektorat, v Polsku, v 
Horvatsku do 20 gr. 40 fii., prek 
toga za sakih 20 gr. 24 fii., v Tal- 
jansku i njene kolonije, v Slovacku, 
vdrzavu Vatikan do 20 gr. 40 fii., 
prek toga ва sakih 20 gr. 30 fii. 
V druge tudje cemle do 20 gr. 
50 fii., prek oga za sakik 20 gr. 
30 fii.

Karta kosta v cnutrasnjem do- 
macem promatu 8 fii., v dalekim

Rrometu 12 fii. Vinoiemstvo: v 
lem§ku, cesko-moravski Protek
torat, Polsku, Horvatsku, Taljansku 

i njene kolonije, Slovaőku, drzavu 
Vatikan 24 fi., v drugu tudju cemlu 
30 fii. Pristojba iá preporuku v 
znutrasnjem domacem prometu 30 
fii. Premenjene so i druge por- 
tanshe pristojbe.

Po toj raredbi v cnutrasnjem za 
obicni telegram se piaca za saku 
rec t2 fii. najmenje se piaca 1 p. 
20 fii.

I M U R A K Ö Z  0
I 1941. szeptember 11.

A  Szokolotthon és villany- 
telep visszakerült a város 

tulajdonába.
Midőn „felszabadítóink“ felakarták 

építeni szokolpalotájukat, egyszerűen 
meghagyták a városnak, hogy adjon e 
óéira ingyentelket. így  a város egyik 
legszebb tere a szokol tulajdonába ment 
át, melyre palotájukat felépítették.

Peceornik Ottó városbiró közbenjárása 
folytán a napokban a szokolnak adott 
terület visszakerült a város tulajdonába.

Más községeknek la van szokol házuk, 
melyek telkei ugyanígy kerültek idegen 
kezekbe, jó volna tehát, ha a községek

SPITZER MÓR
R Á D IÓ -  É S  K E R É K P Á R - K E R E S K E D É S E

Ajánlja
az összes szakmába vágó 

kellékeket.

Villanyszerelést vállal
helyben é s  vidéken.

5 Z 1H H R Z
A nagykanizsai műkedvelők előadása
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ie megtennék a megfelelő lépéseket, 
hogy vagyonuk a község tulajdonába 
visszakerüljön.

NegdaSnji sokolsk! dóm i elek- 
trana je na§a.

Da su sí „naái osloboditell Steli na
pra viti sokolanu, na kratkom so zapo- 
vedali varaSu, kaj njlm mora zabadav 
dati funduéa. Так je najlepSi piac v 
Cakovcu preSel na sokole i napravili 
so gori sokolanu.

Fala naSem varaákomu birovu Pecsor- 
nik Otto-u, öve dane je  te funduS na- 
zaj doöel v varaSke roke. I druge ob- 
Öine lmaju sokolane, kője so pod silóm 
morale dati v ludske roke, pák se nal 
brigaju, kaj bo i njihov imetek dosel 
nazaj v  njihove roke.

Jelentkezési fe lh ívás  
katonai továbbszo lgá- 

latra
A m. kir .honvédelmi minisz

ter felhívást bocsátott ki, amely 
szerint mindazok a Muraközzel 
visszakerült legénységi állomá
nyú egyének, akik rendes tény
leges katonai szolgálati kötele
zettségüknek a volt jugoszláv 
hadseregben már eleget tettek, 
a m. kir. honvédség továbbszol
gáló és hivatásos állományába 
való felvételre jelentkezhetnek. 
Feltételek : 1. 30 évesnél nem 
idősebb életkor, 2, nagyszülőkig 
bezárólag (nősöknél a feleség 
is) tiszta keresztény származás,
3. rendezett anyagi viszonyok,
4. büntetlen előélet (kivételt ké
pez az olyan büntetés, melyet az 
illető a megszállás ideje alatt 
magyarságáért szenvedett el),
5. na nősök, a házasságuk a 
honvédségben uralkodó néze
teknek mindenben megfelel, 6. 
szigorú orvosi vizsgálat ered
ménye szerint esapatszolgálatra 
még huzamossal)!) időn át tes
tileg is teljes alkalmasság, 7. a 
volt jugoszláv hadseregben 
(csendőrségben) eltöltött leg- 
alább 12 havi szolgálat, 8. kivé
telesen jelentkezhetnek a fenti 
feltételeknek egyébként megfe
lelő olyan személyek is, akik a 
volt jugoszláv hadseregben 12 
hónapnál kevesebbet ,dc leg
alább 10 hetet szolgáltak. Ilye
nek azonban csak a szakszolgá
latos ágazatokban szakszolgá
latban való továbbszolgálatra, 
illetve ily minőségben való fel
vételre jöhetnek tekintetbe.

Akik a volt jugoszláv had 
seregben (csendőrségben) a kö
telező katonai (csendőrségi) to- 
vábbszolgálatot vállaltak, a in. 
kir. honvédségnél továbbszolgá
latra kivételesen sem jöhetnek 
tekintetbe.

A jugoszláv hadseregben eléri 
rendfokozatát senki sem tart
hatja meg.

A továbbszolgálatra való fel
vételt a községi elöljáróságok
nál díjmentesen kapható ̂ "Je
lentkezési 1 ap cimü űrlapon 
kell kérni.

Pozlv za one, kojl oéeju v 
vojskl dale sluiiti. M. kr. hon- 
védski minister je dal vun oglas, 
iá one ludi, koji su s z Medji- 
murjem povrnuli i ne su oficeri 
i koji su zvrsili svoju redvoitu ak- 
tionu soldacku sluzbu, oni bi se 
mogli javili za dale sluziti v ak- 
tionov standu pri m. kr. domo- 
branstvu.

Kondicijc. 1. Ne^me bi ti sta- 
resi od 30 let 2. Cisti krscanski 
rod gori do dedeka (pri ozenje-

nimi i fena). 3. Imetek mu mora 
biti v redu (Nesme biti zaduzen). 
4- Nesme biti strófán (Zvun ta~ 
tsega strófa, kojega je dobil za 
vreme okupanije zbok magjarije). 
5. Ako je olenjen, zenidba mora 
odgovarati v svemu honvedskom 
mislenju. 6. Stroga doktorska preg- 
ledba, mora biti za soldacku sluzbu 
erez dugse vreme potpuno spo- 
soban. 7. Móra meti v bivsoj jugo- 
oslavenskoj soldaciji (pre zandari) 
naj menje 12 ineseci sluzbe- 8. Iz- 
nimno se rnoreju javiti i taksi, 
koji imaju gornje kondid je, a slu- 
zili su v jugoslavenski soldaciji 
menje od 12 mesecov, ali barem 
10 tjednov, ali taksi se moreju 
zeti Samo v strucmu sluzbu.

Oni koji s v jugoslavénskoj 
soldaciji (pri zandari) ober svojega 
róka dale sluzili, niti iznimno se 
nemreju pre m. kr. honvedaj gori 
zeti.

Nisei nemre zadrzati onu sarzu, 
koju je imel v jugoslavénskoj 
soldaciji.

Za sluzbu dale s treba javiti 
pre opcinskom poglavarstvu, tam 
daju zabadav potrebne stamparije.

— (M egérkezett Csáktornya 
házi-zászlóalja)

A legfelsőbb katonai parancs
nokság Csáktornyára vezényelte 
a nagykanizsai honvéd gyalog
ezred 2. zászlóalját. A zászlóalj 
már el is foglalta uj állomás
helyét és vasárnap délelőtt ün
nepi istentiszteleten vett részt 
a ferencrendiek templomában.

DoSel je domaéi bataljon v 
Csáktornyu. Po najvisesoj sol- 
dackoj zapovedi je v Csáktornyu 
komandiran 2. bataljon kanizkog 
honvedskog regimenta. Bataljon je 
vec tu i v nedelu pred poldan so 
soldati bili pre svetoj mesi v Fran- 
ciskanskoj cirkvi.

— (Országzászlót ajándékoz 
Nagykanizsa Csáktornyának)

A nagykanizsai kópviselőtes- 
I iilct rendkívüli ülésén elhatá
rozta, hogy országzásízlót aján- 

I dékoz a visszatért Csáktornyá- 
I nak. A gyönyörű országzászlót 
1 a kanizsai asszonyok hímezik. ,

J E T R 0POL” SZÁLLÓCSÁKTORNYA
*  -------------------- • --------------------

Város közepén. Modern komfort, 22 vendég
szoba folyóvízzel, autógarázs. Mérsékelt árak.

Te l e f o n  i n t e r u r b á n :  47.

NAGYKANIZSAI TAKARÉKPÉNZTÁR
R ÉSZ V ÉN Y T Á R SA SÁ G  N A G Y K A N IZ SA

Alapítva: 1845-ben.

Elfogad: Takarékbetéteket és megbízásokat a bauk- 
iizlet minden ágában.

Telefon: 31 és 2-61.

Szerződéses viszonyban: a F o n c i é r e  Á l t a l á n o s  
B i z t o s í t ó  I n t é z e t t e l .

Drávakavics Kitermelő Vállalat Nagykanizsán.
szállít folyamkavicsot, homokot stb. 
Irodá ja: Nagykanizsai Takarékpénztárnál.

B E H O JN IK  M IH Á L Y
V A S -  É S  F E S T É K K E R E S K E D É S E

CSÁKTORNYA

Konyhaedény, épületvasalás, szerszám 
és gazdasági gépek 

n a g y  v á l a s z t é k b a n  k a p h a t ó k .

UHUI DELI
RÖFÖS-, DIVAT-, KÖTÖTT- 

ÉS RÖVIDÁRU KERESKEDÉSE

CSÁKTORNYA

NAGY VÁLASZTÉK!

Nagykanizsa bo poklonila 
Csáktornyi orsaéku zastavu.
Kaniski varaski zastupniki so na 
izvandrednoj sednici zrekli, kaj 
bodo dali varasu Csáktornya koji 
je povrnul, jednu orsacku zastavu. 
To lepu orsacku zastavu nasiva- 
vaju kaniske gospe.

— (Zalaegerszeg muraköz! 
gyermekeket iskoláztat)

Zalaegerszeg megyei székvá
rosban mozgalom indult meg, 

hogy a város tehetősebb család
jai vállalják egy-egy muraközi 
gyerek iskoláztatását. A mozga
lom máris lelkes fogadtatásra 
talált és rövidesen sor kerül a 
nemes gondolat megvalósí
tására.

Zalaegerszeg skola medji- 
mursku decu. V varmegjinskom 
varasu Zalaegerszeg se podigel 
pokret, kaj bi bogatesi varaski 
ludi zcli po jedno medjimursko 
dete na skolanje. Toga pokreta 
so radi prijeli i za kratko vreme 
bo se ta plemenita misei ostvarila.

— (Halálos veszekedés)
Kristóf falván Mrázovics Jó

zsef gazda összeszólalkozás köz
ben vasvillával gyomronvágta 
Yugrineez Lukácsot, aki lépre- 
pedes következtében a nagyka
nizsai kórházban meghalt. Mrá- 
zoviesot letartóztatták és a ka
nizsai ügyészség fogházába szál
lították.

Smrtna svaja. V Kristanoven 
je M.dzovic Jozef, v svaji, z zelez- 
nimi vilami tak vudril Vugrinec 
Lukaca po zelocu, kaj je ovomu 
mrena puknula, pák je v kanizkim 
spitalu hinrl. Mrazovica su zaves- 
tinali i odtirali v kanizki tuzitelski 
rest.

V Erdelyu se bllzo 300 híz 
zrusilo vei velke vode. Как nam 
najnovese javlaju v Erdelyu je pet 
dni bila velka voda, pák se blizo 
300 hiz zrusilo. Zvim toga je i v 
materiell! velki kvar.

Felelős szerkesztő: Or. Szabad Lajos. 
Felelős kiadó: Pecsornik Ottó.

Kiadja a „Muraközi Katolikua Könyvnyomda. 
Könyvkötészet, Papír- és könyvkereskedés“ 

Csáktornya.

Nyomta: Közgazdasági RT. Nagykanizsa. 
Nyomdáért felel Zalai Károly.
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