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A finn válaszra uiabb 
angol jegyzék érkezett

Na finski odgovor so engtezi dali 
novu notu

A mura közi problémával fog
lalkozó tárgyilagos szemlélő 
örömmel állapíthatja meg, hogy 
ennek a közelmúltban oly sokát 
zaklatott félszigetnek élete már
is a megszokott munka képét 
mutatja. Ez elsősorban Mura
köz népének józanságában, val
lásosságában és közismert pol
gári erényeiben találja magya
rázatát. Áz a százezernyi nép, 
mely a jugoszláv megszállás 
elöli csendben és békében élte 
itt a maga teljesen külön életét, 
sohasem szerepelt az országfel
forgató nemzetiségek sorában, 
sohasem hajlott bárhonnan jö- 
szélsőséges eszmék felé, hanem 
minden figyelmét a kispolgár 
egyszerű, dolgos életére össz
pontosította. A falvak szerény 
házai felelt ott lobogott min
dig a munka eszménye, amely
nek -ez a derék nép a maga bol
dogulását elsősorban köszön
hette.

Most, hogy huszonkét évi ide
gen uralom után ismét vissza
tért a Magyar Szent Korona 
felségterületéhez, életét az el 
mull pár hónap nyugtalansá
gától eltekintve, megint u régi 
szellemben folytatja

A muraközi polgár egyszerű
en eltemette az elmúlt évtizedek 
keserű álmát és helyes valóság
érzésével folytatja munkáját ott 
ahol azt a jugoszláv megszállás
kor abbahagyta.

A muraközi ember a békés 
munkának s nem a politikai 
szenvedélyeknek, vagy nemze
tiségi ábrándoknak az embere 
Egy kívánsága van csak: hogy 
nyugodtan dolgozhassak, ter
ményeit tisztességes áron érté 
késithesse. a gazdálkodásához 
és egyéni háztartásához szükség 
ges eikkeket beszerezhesse és 
vasárnaponkint békés szívvel 
imádkozhasson az Г г  házában.

Ezekéi az erényeket minden
kinek meg kell becsülnie s n 
magyar kormányzat tiszteletben 
akarja tartani ennek a népnek 
sok tekintetben teljesen egyéni 
életét. A magyar közigazgatás 
emberei, a népoktatás szervei, 
ott állomásozó katonáink csak
hamar rájönnek arra. hogy a 
visszatért Muraközben megbíz
ható, állumhü és mindenkivel 
szemben békés polgári lakos
sággal állanak szemben amelyet 
megértéssel és szereld tel kell 
kezelni.

Nem kétséges, hogy ez való
ban igy' is lesz. mint ahogy igy 
is volfevszázadokon át.

Természetes, hogy a fejlődő 
éld. a változott gazdasági és

Oni koji se baviju z Medjimur- 
jem i glediju njegov zivot s stra
mm okom, moreju z veseljem reci, 
kaj je ova zemla, koja je v zadnje 
tulko pretrpela, pomalem dosla 
do svojega mirnoga zivlenja i do 
svojih poslov po stari navadi. V 
prvom redu se to more zafaliti 
tomu, kaj je medjimurski narod 
trezen, pobozen i posten, как je 
to seposod poznato. Te narod od 
sto jezer tudi je, pred jugoslaven- 
skom okupacijom tu zivel tiho i v 
iniru, sam на sebe, nigdar se ne 
zmistil на nikse puntarije proti or" 
sagu, nigdar se ne dal od nikoga 
spuntati, nego je sam isel za tem, 
как se sika zivjeti delavnomu clo- 
veku, malomu gospodaru. Saka 
hiza se brigala samo za delo, za 
svoje posle i tomu se more za- 
faliti najpredi, kaj je posten narod 
tak lepő sprehajat.

Ve da se te narod, potli dvaj- 
stidve letnog stranjskog gospoda- 
renja nazaj povrnul pod Svetu Ma- 
gjarsku Korunu, ve se v Medjimurju 
pák nazaj tak zivi, как se predi 
zivelo zvun ovih zadnili nemirnih 
mesecov. Medjimurec je zakopal 
sve svoje zalosti, kője je pretrpel 
erez óva leta, pák se hapil detati 
tain, de je posla ostavil, da ga je 
jugoslavenska okupacija dostigla.

Medjimurec je stvoren za mirno 
delo, a ne za kakse politicke he- 
carije, ili za kakse narodnosne se- 
njarije. Ima samo jednu zelu i to, 
kaj si more svoje posle mirno 
zvrsiti, a kaj mii zraste, kaj si po- 
steno proda i kaj si more se ono 
kupiti, kaj mu je potrebno za nje- 
ga i za njegvo gospodarstvo, a v 
nedelu pák s poboznim srcem iti 
к mesi.

Öve dike medjimurskog naroda 
mora saki postuvati, a i magjarska 
vlada oce i postuvati toga naroda 
i njegov posten zivot. Ludi ma- 
gjarske uprave, skotski voditeli, 
soldacija, koja tam sluzi, bodo za 
kratko vreme prepoznati, kaj so v 
povracenim Medjimurju nasli po- 
stene ludi, koji so verni svojoj 
domovini, dobri i mirni proti sa- 
komu i tak je treba postupati stem 
narodom.

Sigurni smo, kaj bo se to tak 
islo, kajti tak je bitó erez cuda 
sto let.

Samo po sebi se razme, kaj se 
zivot rezvija, gospodarske i tudske 
prilike so takse, da se cuda kaj-kaj 
toga mora menjati i v Medjmurju 
i cisto sigurno bo magjarska vlada 
napravila se, kaj je potrebno, kaj 
bo i te posten narod dosel do 
sega onoga dobroga kaj se tice j 
skolanja, narodnog zdravíja, ludske | 
pomoci, kulture i gospodarskog i

Helsinkiből nyert értesülés 
szerint az angol kormány fe
nyegető jegyzékére küldött finn 
válaszra újabb angol jegyzéket 
küldtek Helsinkibe. A finn kor
mány a jegyzék átvizsgálása

legújabb német előnyomulással 
kapcsolatban azt a megálapltást 
közölte lapjában, hogy a német 
hadsereg hatalmas ereje már pusz
tulásba sodorta a Szovjetet és 
akkora területet foglalt el, mint

után hozza csak nyilvánosságra 
az u j jegyzék tartalmát.

Как cujemo s Helsinki, en
gl ezi so se opet grozili na fin 
ski odgovor. Fins ka vlada bo 
pregledala to notu i  onda bo 
dala odgovor na javnost.

Anglia négyszerese.

Jeden stranjskí zvestitel, x no- 
vim nemékim maréom pite v evő
je novine, kaj je jaka nem ika 
soldaöija stirala sovjete v propast 
i zavzela je tulko zemle как je 
étiripot Engleska.

B o rz a lm a s  erejű lé g itám ad ás  
Szentpétervár ellen

Strafen! napadal z zraka na Petrograd
A Német Távirati Iroda legu}abb Jelentése sze

rint a német légierő legújabb támadása során sok
ezer kilógram bombát dobott a városra. Hatalmas 
tüzek keletkeztek és a hadiberendezések Jó része 
elpusztult.

Nemfeka telegrafska kancelarlja najnovefee Javla, 
kaj so nemfeki avion! öuda Jezer kilogramov bombe 
hitali na te varafe. Velki ognjl so bili i öuda soldaö- 
koga matriala se ponifetilo.

A német hadsereg pusztulásba 
sodorta a Szovjetet

Nemska soldaöija je sovjeta stirala v propast
Egyik külföldi haditudósító a
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szociális viszonyok Muraköz 
életében is bizonyos átalaku
lási követelnek s a magyar .ál
lamhatalom bizonyára el fog kö 
vélni mindent, hogy ezt a be
csületes népet is részesítse 
mindazokban az egészségügyi, 
szociális és művelődési előnyök
ben. valamint azokban a gaz
dasági juttatásokban, amelyek
nek az anyaország lakossága a 
kormányzat megértő és korsze
rű politikájának eredményeké- 
pen máris oly nagy használ 
látja.

A magyar falu népének álta
lános problémái a muraközt 
polgárok életét is közelről érin
tik. s igv mindent, amit ebben 
a tekintetben a közeljövőben 
lenni szándékozunk, meg kell 
tennünk Muraközben is.

De külön is foglalkoznunk 
kell Muraközzel, mint teljesen 
egységes gazdasági területtel, 
amelynek adottságait kellőké
pen ki kell használnunk.

Céltudatos, józan, alkotó 
munkára van szükség, hogy Mu
raköz uj élete boldog és meg
elégedett legyen és újból azzá 
tegyük ezt a termékeny és hasz
nos félszigetet, ami volt a jugo. 
szláv megszállás e lőtt: a Ma
gyar Szent Korona »gyón- 
gyévé'...

(A  honvéd haditudósító szá- 1 
zad közlése.) Legutóbb két nagy 
napjuk volt a magyar vadász 
repülőknek : tizenöt vörös Rátát 
lőttek le a Dnyeper felelt.

A vadászszázad arra kapott 
parancsot, hogy biztosítsa az 
egyik előnyomuló német sereg
test útját. Dél felé indult a há
rom gépből álló első magyar 
raj, €вУ órát töltött túl a Dnye
peren ,de nem ft a lát kozott ellen
séges géppel. Nem volt több 
szerencséje a második rajnak 
sem, de a harmadik - a késő 
délutáni órákban ugyancsak 
kivette részét a küzdelemből.

Négy órakor indult ez a há
rom gép. S. hadnagy volt az 
élen. mögötte B. zászlós és Sz. 
zászlós vezették gépeiket. T)nyc- 
nropetrovszk felett a raj kilenc 
Halával találkozott. Ezek közül 
három a közelben kóválygott, 
a többi hat messzebb. Mielőtt 
a három közeli gép menekülés
re foghatta volna a dolgot, a há
rom kis magyar vadászgép már 
felettük is volt. S. hadnagy a 
vezérgépet támadta meg, a két 
zászlós pedig a másik kettőre 
csapot tie. Hiába védekeztek a 
vörös gépek, egy perc múlva a 
folyó partján hevert mind a há
rom acélmadár füstölgő fváza.

Közben azonban B. zászlós öl 
újabb szovjetgéppel keveredett 
harcba s az öt gép körbe vette 
a magyar fiút. áigy tüzelt rá B. 
zászlós nem adta fel a tiarcol 
s csakhamar lángolva, {zuhant le 
az egyik vörös támadó Ekkor 
S hadnagy és'Sz. zászlós is be
avatkozott a küzdelembe is ez 
már sok volt a vörösöknek : el
menekültek.

R. zászlós gépét ugyan tizen
öt találat érte, a vezető is meg-

pomaganja, как to narod v materi 
íemli po dobroj i raiumnoj poli- 
tiki magjarske vlade vec vziva.

Se ono, kaj je potrebno po se- 
lima *emle matere, to se tice i 
medjimurskoga naroda, pák rato, 
kaj se bo tam napravilo, mora se 
vciniti i v Medjimurju.

A jós se ekstra moramo baviti 
z Medjimurjem, kakti z jednom 
gospodarskom celinom i se dobro 
znucati, kaj bode narod imel cim 
vec hasna i bolse zivlenje.

Moramo voditi dobru hasnovitu 
i delavnu politiku, kaj bode növi 
zivot Medjimurja srecen i zadovo- 
len i kaj bo ta rodna i hasnovita 
zemla na2 aj ono kaj je bila: „naj- 
lepSi gjungy Magjarske Svete Ko- 
rune“ .

—- Gyorsírás! tanfolyam
kezdődik október hónap fo

lyamán a Csáktornyái álla ni ke 
reskedelmi középiskolában. Ta
nítjuk az egységes magyar 
gyorsírást. Kczdő(k és haladót, 
egyaránt beiratkozhatnak. A 
résztvevők államvizsgát tesznek. 
Jelentkezni lehet október 10-ig 
naponként délelőtt 8— 12-ig és 
délután 4—5-ig a kereskedelmi 
iskola épületében.

sebesült — a combjába repesz- 
darab turódoll —, de a gép 
mégis elérte támaszpontját.

Másnap újra kezdődött a tánc. 
de ekkor már az első raj harc
ba keveredett : mégpedig egy 
szovjetrepülötér felett. Hét Ra
ta már a levegőben keringett, 
négy pedig éppen indult a re
pülőtérről. Az ütközőt szokat
lanul sokáig, csaknem tiz percig 
tartott A magvar fiuk öt Rálát 
löllek le.

Egy másik raj ugyancsak jól 
dolgozol!. Kilenc vörös géppel 
került szembe s kettőt lelőtt. A 
szovjet repülök itt is. mint anyi. 
szor. átvették a fordulóharcot , 
amiben a magyarok legyőzhetet- 
lenek és — ez lelt a vesztük. E 
nap délutánja is meghozta a si
kert : egv vadászszázadunk a 
Dnyeper túlsó oldalán három 
Rálát küldött a folyóparti mo
csarakba...

(Vest magjarske honvedske 
zvestitelske Kompanije).

Zadnjipot so meli magjarski le- 
teci lovei dvd velke ddne : Dot so 
strelili 15 crlene Räte ober vode 
Dnjeper.

Lovdékd kompdnijd je dobild za- 
poved, dd mord osigurdti pot 
jedne nemske trupe, kojd ide ndpre. 
Koli polddn so isii prvi tri md- 
jdrski dvioni, jednu vuru dugo so 
ili prek Dnjepera, dli ne so vidli 

nepridtelskogd «viona. Niti drugd 
partija neje imeld vise srece, nego 
tretja — kesno popolddn -  опд 
je imeld dostä poslä v borbi.

Ove tri masine isle so ob strti 
vuri. S. hddndgj je bil voditel, za 
njim so B. zdstdvnik i Sz. zastav- 
nik vodili svoje masine. Ober 
Dnjepro petrovskd su se zisli z 
devet Rdtdind. Od togd so tri blizo

let ele, a lest dale. Predi, как bi 
se bile ove tri maline vugnule, vec 
so male magjarske masine bili ober 
njih. S. hadnagy je isel na vodi- 
telsku malinu, a dva zastavniki 
pak na ove druge dve. Zabadav 
so se branile ove drlene masine, 
za minutu so se tri zetezne ftice 
lezale vdimu poleg vode.

Medtem je В. zastavnik dost! у 
borbu s pet novimi sovjetskimi 
masinami. Ove so se spravile okoli 
magjarskoga decke i tak so stre- 
Idli na njega, ali B. zastavnik ne je 
popustil v borbi i ndjenpot je jeden 
crleni napadac v plamenu opal 
doli. Onda so se i S. hadnagy i 
Sz. zastavnik zmesali v borbu to 
pak je crlenam prevec bilo, pak 
so odmeglili.

B. zastavnikova masina je dobila 
15 susov, a i sain voditel je ran- 
jen, dobil je falat zeleza v stegno 
— ali je masinu i tak dimo spravil.

Drugi den se pies opet hapil, 
ali onda so mam prvi tri dosli v 
borbu i to ober jednoga sovjets- 
koga letilca. Sedem Rata je vec 
bilo v luftu, a cetiri so se rano 
spravlati letet. Bitka je jako dugo, 
skorom deset minőt trajala. Ma- 
gjarski decki so pet Rate doli 
strelili.

lend druga partija je isto dobro 
delala. Zisli so se z devet crlenimi 
masinami, pak so dve doli stre
lili. Sovjetski letaci so i tu, как 
i drugipot, hapili se boriti s *pre~ 
obracanjem“ veem je  magjare 
ne moci prevladati — i to njim 
je bila propast. I ova popoldan je 
donesla uspeh: jedna nasa lovacka 
kompanija je  z on kraj Dnjepera 
spravila tr i Rate v moevaru, 
kraj vode.

F E L H Í V Á S — Gyászmisék Csáktornyán 
az aradi vértanukért

Muraköz visszacsatolása a 
trianoni bilincseitől megszaba
duló uj Magyarország történe
tének egyik legizgalmasabb fe
jezete Elhatároztam, hogy ösz- 
szegyüjtöm és önálló munkálna 
kiadom ennek a közel négyhó
napos komoly erőfeszi lésnek 
minden adatát, minden okmá
nyát és megírom ennek a vissza 
térésnek részletes történetét az 
utókor számára. Kérek minden
kit. aki ebben segítségemre le
hel, akinek bármily adata, ok
mánya, röplapja vagy más, a 
visszacsatolással összefüggő ira
ta, feljegyzése van, juttassa el 
hozzám és álljon mellém a ne
héz feladatban Akik jx'dig 
tényleges szerepet vállaltak a 
munkában, Írják meg közremű
ködésük történetét, vagy közöl
jék velem annak lényegét, hogy 
mindent megörökíthessek ebben 
a készülő műben. Ónálló cikke
ket is szívesen leközlök az uj 
könyvben, ahol külön fejezet
ben akarom megörökítem a 
visszacsatolással kapcsolatos 
összes érdekes epizódokat is. 
Aki tehát ilyeneket ismer, azo
kat is legyen szives velem mi
előbb közölni.

Nagykanizsa, 1941. szeptem
ber hó 28-án

Hazafias muraközi üdvözlet
tel

Kelemen Ferenc 
Nagykanizsa

Október 6-án Csáktornyán a 
ferencrendi templomban kél 
gyászmisét mondottak az aradi 
vértanukért. Az elsőn 9 órakor 
az összes iskolák, a másodikon 
pedig, 10 órakor a katonaság, 
a polgári hatósági személyek és 
a közönség vett részt.

-  Crne meSe v Cakovcu za 
Arad-ske muéenike.

Oktobra 6-ga so v Cakovcu, v 
Franciskanski cirkvi dve crne mise 
sluzili za one narodne mucenike, 
kője je 1949. leta, na te dán, aust- 
rijska vlast dala skoncati. Prva je 
bila ob devet vuri za su skolsku 
decu, a pre drugoj, ob deseti vuri 
so bili soldati, civilne vlasti i op- 
cinstvo.

— A Rhédey grófok k irályi 
rokonsága

A Tükör októberi száma Írja 
A Kisküküllő völgyének egyik 
kiszélesedésében fekszik Erdő- 
szén így örgv község A falu leg
nagyobb épülete a Rhédey grófi 
kastély, jelenleg főszolgabírói 
hivatal. Közvetlenül a kastély 
szomszédságában, a szovátai or 
szágut mellett, az ódon reformá
tus templom kriptájában van 
eltemetve Rhédey Claudüa gróf
nő. Viktória Mary angol anya- 
királyné nagyanyja. A tem
plomban közvetlenül a szószék 
mellett angol—magyar szövegű 

j fekete márvány emléktábla örö 
kitii meg az angol királyi ház , 

I és a Rhédey grófók rokonságát

így harcolnak a magyar repülők 
Так se boriju magjarski leteci soldati



A  Hét -  Tjeden
I CrtWfrtttk -  Cetrtek |

A magyar seregtestekkel 
szembenálló ellenség két kisebb 
előretörést kísérelt meg a Dnye
peren át, de mindkét támadása 
összeomlott honvédeink tűsé
ben — A finn csapatok elfog
lalták Pelrovszkojt, К eleik űré- 
lia fővárosát. — Egy német 
páncélos hadosztály Dnyeperül 
petrovszktól keletre előretörése 
közben elfogott több ellenséges 
üteget. — Egy másik páncélos 
hadosztály megsemmisített 45 
szovjet harcikocsil. — Német 
harci repülők sikeres éjszakai 
támadást intéztek Moszkva ka
tonai berendezései ellen. — 
Északafrikában az olasz repü
lők eredményesen bombázták 
Marsa Matruh angol hadállá
sait. — Német repülőkötelékek 
bombázták Newcastle hajóépí
tő központját. A berendezések
ben sok tűz és nagy robbanás 
keletkezett. A Kormányzó lJr 
vitéz Lit táv András vezérezre
dest a honvédelmi miniszterhe
lyettesévé nevezte ki.

Nepriatel, koji stoji naprti ma- 
gjarske. soldacije, je dvapot pró
bál predreti prek Dnjepera, ali 
nasi honvedi so да obedvapot 
sprecili. Find so eavieli Petrov- 
skoja, glavnofld varasa istocne 
Karelie. Jedna nemska okloplena 
diviiija je istocno od Dnjepo- 
petrovska faviela vi$e nepriatel- 
skih batri. jedna druga okloplena 
diviiija je pon&tila 45 sovjetskih 
ratnih kol. Nemski taborski avioni 
so v nőéi fest bombarderali sol- 
dacke stvari v Moskvi. V sevemoj 
Afriki so talijanski avioni isto fest 
bombarderali engleske d0|0gaje v 
Marsa Matruhu. Nemei so i avio- 
nih hitali bombe na cenralp, v 
Newkastlu, de se ladje delaju. Cu- 
da ognjov i eksploiije so napra- 
vili. Gospon Guverner je Littay 
Andrása, visokoga generáld po- 
stavil ca namestnika honvedskoga 
ministra.

1  Péntek — Petek |

Honvédcink arcvonalán az el
lenség csak kisebb tehermente
sítő támadásokkal próbálkozott, 
amelyeket uzonban visszaver
tünk Londoni jelentés sze
rint u La Manche-csatornán az 
ellenségeskedések szünetelését 
tervezik, hogy az egynapos fegy
verszünet alatt zavartalanul ki
cserélhessék a súlyosan sebesült 
katonákat. A német légierő 
ismételten támadta Newcastle 
kikötőjét, az angol hajógyártás 
legfontosabb központját. A 
Führer »német kereszt néven 
uj érdemrendet alapított hős 
katonái jutalmazására. Az ér 
mek aranyból és ezüstből ké
szülnek. Az olasz expedidós 
csapatok folytatják bekerítő 
hadmozdülataikat a Dnyeper 
mentén és mindenütt nagy vesz
teségeket okoznak a Szovjetnek.

A cseh—morva védnökség
ben kétszázra emelkedett a ki
végzettek száma. Papén né
met nagykövet Ankarában Clo- 
dius dr gazdasági küldöttel 
tárgyalt, aki még egy hétig ma
rad a török fővárosban. 
Churchill beszéde nem elégi let
té ki sem Amerikát, sem a 
Szovjetet.

Na liniji nasih honvedov se je 
nepriatel hapil samo г menjsimi 
napadaji, ali so да zvrnuli. Как г 
Londona javlajii, na kanalu La 
Manche kaniju na jedenden miro- 
vanje oruzja napraviti, kaj bi voto 
vreme mogli zameniti tesko ranje- 
ne soldate. Nemski avioni so opet 
napadali na Newcastle, to je naj- 
vaznese mesto, de englezi ladje de- 
laju. Führer je stvoril novu medalju 
„Nemski kriz«, kaj bo znjom okincil 
svoje hrabre soldate. Medalje se 
bodo delate i data j srebra. Ta- 
Ijanske trupe na ruskoj fronti, dale 
okroriju nepriatela na Dnjeperu i 
delaju sovjetam velke zgubicke. V 
Cetsko-Moravskom protektoratu, 
vec je do 200 skoncanih Nemski 
poslanik Papén je v Ankari res- 
pravlal z Dr. Glodiusom gospo- 
darskim eastupnikom, koji ostane
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Orion kisszuper három kímúgősió tulajdonsággal: 
nagysugarú vételkörzet, tökéletes állomás- 
választó élesség, csekély áram fogyasztás  
Minden napszakban -O r io n  rövidhullám-vétel

Kapható minden rádiókereskedönél

jós tjeden dni v turskom glavnom 
varasu. S Churchilovim govorom 
ne so zadovolni niti v Ameriki 
niti pák Sovjeti.

I Szombat — Sobota |

Valamennyi német lap jelen
tési közöl a magyar csapatok
nak a Dnyeper és a Donee kö
zött végrehajtott sikeres áttöré
si mozdulatairól. Hitler ve
zér és kancellár az idei téli se
gély-akció megnyílása alkalmá
ból" nagy beszédet mondott a 
berlini sportpalolában. Bejcleib

tette, hogy az Európát veszé
lyeztető szovjethatalom már 
inegtört és többé sohasem emel
kedik fel. A bolseviki foglyok 
száma két és fél millióra, a ha- 
dizsákmány 22 ezer ágyúra, 18 
ezer páncél kocsira és 14.500 re
pülőgépre emelkedett. — A Le- 
ningrád melletti történelmi cári 
palotákat már elfoglalták a né
met csapatok. — A német és 
olasz légihaderő újabb hatásos 
támadásokat hajtott végre 
északafrikai angol erődítések el
len — Vitéz Bartha Károly hon
védelmi miniszter rádió-felhi-

M urakö z  magya r sága
Ta llózás a muraközt vezeték nevekben

A nyelvtudósok már régen 
megái lapították .hogy a magyar 
vezetéknevek tárgyak vagy hely. 
ségekből, a szlavoké jiedig 
nevekből — vezeték-, vagy ke. 
resztnevekből — erednek

A szláv népeknél ősidők óta 
a gyermekeket keresztnevén ki
viig ha származását is meg 
akarták jelölni, apja keresztne
vén is nevezték azzal, hogy apja 
keresztnevéhez egy ics -el, 
vics« -et vagy > о vies -et ragasz

tottak, ami a családi származást 
jelenti, például Stefan Pavlo
vién , István, Pál fia , Iván 
Karlovics , János, Károlv fia 
sth

Ez a muraközi népnél soha
sem fordul elő. Ez a nép- min
denkor tárgyak után választotta 
vezetéknevét, vagy nagyritkán 
olyan családnevet vett fel, amely 
tisztán fantáziájából eredt és 
sem tárgyat, sem más fogalmat 
nem jelentett, de sohasem vég

ződött vezetékneve ics -el, mert 
ez a muraközi nyelv szellemétől 
messze állott s ha a gyermeket 
apja után akarta megjelölni, ak
kor a muraközi helyes megje
lölést alkalmazta : Ivanov sin , 
»Anina kese , »János fia , An
na leánya , slb.

A sok ezer közül itt csak/né
hány tősgyökeres muraközi ne
vet sorolunk fel : Hajdinyák, 
Doveeser, Hob. Katanec, Yrba- 
nec, Medjiinurecz, Klobursár, 
Yrhar., sib.

Az »ics -csel végződő veze
téknevek nem mura közi erede
tűek Hazánk ezeréves történel
me alatt Magyarország és Hor
vátország között a határok nem 
voltaik lezárva, tehát a ki- és 
bevándorlásoknak, határontuli 
házasságkötéseknek tág tere 
nvilt. A muraközi vásárok, kü
lönösen a lóvásárok országszer
te híresek voltak és sok láto
gatójuk volt Horvátországból is, 
akik megismerve a muraközi

viszonyokat, szívesen adták fiai
kat muraközi családokhoz. Ezek 
hozták magukkal az ics vég
ződésű családi nevekéi, de már 
az első generáció után asszimi
lálódtak és ma a legjobb ma
gyar és muraközi hazafiak.

Muraköz lakossága, ainelv 
századokon kérésziül sok vérrel 
áldozott, szívesen fogadta ezt a 
csendes bevándorlást, mert a 
vitézi harcokban elpusztult sok 
munkaerői pótolni kellel!, de 
muraköziségét és magyarságát 
soha fel ne madta A muraközi 
őslakosságból soha nem lett 
lmrvál, hanem a bevándorlot- 
tak lettek muraköziekké,

Figyelemre méltó a mura közi 
magyar őslakosság száma is. Ili 
laktak magyarok akkor is, ami
kor anvakonvvnek még hire-5 
hamva sein volt s igy nem le
het megállapítani, hogy mely 
évszázadban, valószínű a ma
gyarok első terjeszkedése, eset
leg a tatárjárás idején, kerül
hettek ide. Csák Máté a XIII. 
században alapitolta Csáktor
nyát, Pót-tornya (ma Bottornya) I 
is az időben keletkezett egy I

Póth nevű földesur alapítása
ként Tehát a tatárjárás idején 
Muraközben már magyarok lak
tak Muraköz alsó és felső járá
sa tele van a legszebb magyar 
nevekkel : Varga, Furdy, Ká
li izsay. Szegedy, Hunyady, Ha
ramia, Soós, Nagy, Nagyíalussy, 
Muraközy, Balogh. Kórós, He
gedűs, Angyal, Végh, Rhosóczy, 
Faisz, Mihóezy, Juhász. Fodor, 
Osztrugnyay slb. Ezek mind 
ma is élő mura közi magyar 
családok és sokan közülük ma 
is őrzik oklevelüket.
Sajnos a legújabb generáció 
alig lúd már magyarul és nevé
nek történelmi jelentőségét sem 
ismeri.

A nemesek között sok mura
közi nevű is előfordul, mint a 
(.lavina, Mihoczek, Hajdinyák 
családok. Ez iáméi csak a mura- 
köziek magyar hazafiságát és 
ősi vitézségét bizonyítja.

Fpugy megőrizte a muraközi 
nép századoson át nyelvének 
sajátságál is. Ezen nem tudott 
változtatni még a 23 évi meg
szállás sem.

Spectator í
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vást intézett az ország népéhez, 
amelyben a Vörös Kereszt tá
mogatását kérte minden ma
gyartól. — Halálra ítélték és 
kivégezték Graisin Grozda újvi
déki tisztviselőnőt, aki bomba
merényletet kísérelt meg egyik 
üzlet ellen. — Stankov Natália 
19 éves diákleányt 14 évi fegy- 
házra ítélték. — Tizhónapi bör
tönre ítélték Vágó Pált, aki tőr
rel halálra sebezte leánya zsi- 
dószármazásu udvarlóját.

Se nemske novine piseju, как so 
Magjarske trupe junacki predirale 
med Dnjeperom i Donecom. Hit
ler, voditel i Kancelar pre otvo- 
renju letosnje akcije za simsku 
pomoé, driíal je vei кода govora у 
Cerlinu v sporlskoj palaci. Prijavil 
je. kaj se sovjetska vlast, koja se 
grozila celoj Europi, vec zrusila i 
nigdar vüe se nabo zdigla. Broj 
bolsevickih zaroblenikov se podi- 
gel na dva i pol miljuna, taborski 
plen na 22.000 stukov, 18.000 ok- 
loplenih kol, i 14.500 avionov. Po- 
leg historiske carske palace Lenin- 
grada so nemei vec zavzeli. Nem
üké i taljanske iracne sile so na- 
pravile nőve jлке napadaje na 
engleske kule v severnoj Afriki. 
Vitéz Bartha Károly honvedski 
minister je erez radio pozyal na- 
roda orsaga, za pomoc crlenom 
Kriíu. Graisin Grozdu, cinovnicu 
v Ujvidéku so odsodili na smrt i 
obesili tato, kaj je bombu vlozila 
v jeden stacun, a Stankov Nataliju, 
skolaricu, koja je stara 19 let, so 
odsodili na 14 let reüta. Vágó 
Pavla, koji je z nozom na smrt 
ránil hofiranta njegve ceri, koji je 
bil iidovskoga roda. odsodili so 
na 10 meseci resta.

I Vasárnap — Nedela |

T  ü térségünk eredményesen 
támogatta a szövetségesek gya
logságának előretörését, a hon- 
\'Й légierők pedig ismételten 
bombázták a szemben levő el_ 
fenség közlekedő vonalait. — A 
német repülők a Fekete Tenge
ren elsülyesztcltek egy 20000 
tonnás csapatszállító hajót és 
nagy légitámadást hajtottak 
végre Moszkva és Szentpétervár 
hadifontosságu célpontjai ellen. 
— A nagy német előnyomulás 
sikeresen folyik. — Az angolok 
öt hél alall 476 repülőgépei ve
szi teltek. A németek vesztesége 
ugyanakkor 10 gép volt. pén
teken éjjel angol bombázó re
pülőgépek Rotterdamban le
romboltak két templomot és el- 
süly észtét lek egy kórházba jót.

Német tengeralattjárók az 
Atlanti Óceánon elsülvesztettek 
négy kereskedelmi és* egy tar
tályhajót. Megkezdődött Bu
dapesten az Országos Katolikus 
N agy gy ülés. Megn V i tóbeszéd ct
dr. Serédíi Jusztinián, Magyar- 
ország bíboros hercegprímása 
mondott. Délután szentségi kör
menet volt a Bazilikától az or
szágház lépcsőin felállított ol
tárig.

Nah kanoneri so dobro potpo- 
magali nahm skupnim pesickim 
trupam pre napredovanju, a hon
vedski avioni pák so hitali bombe 
tia ceste nepriatela, koji stoji na- 
prti nasih. Nemüki avioni so na 
crnom moJju vtopili jednu ladju 
20.000 tdn, koja je vozila solda- 
ciju, a v Moskvi i Petrovgradu so

hitili duda bombi, na taborski vaz- 
na mesta. Nemei idu fest napre. 
Englezi so erez 5 tjednov zgubili 
476 avionov, v isto vreme so nern- 
zgubili 40 malin. V petek v noci 
so engleski avioni v Rotterdamu 
z bombami zruiili dve cirkve i 
vtopili jednu ipitalsku ladju. Nem
ike podmornice so na Atlanskom 
inorju vtopile itiri trgovacke i jed
nu ladju s cisternama. V Budape- 
iti se hapila velka Katolicka skup- 
scina. prvoga govora je drial Dr. 
Serédi justinian. kardinal i herceg
prímás Magjarske. Popoldan je 
bila prosecija s sakramentom od 
bazilike do oltara na stengam or- 
sacke hire.

I Héttő — Pontlelek ]
A Bund cimü svájci lap nagy 

cikkben ismerteti a magyar ka
tonák nagyszerű teljesitménye- 
ité s a magyar gyorscsapatok 
lendületes, eredményes támadá
sait. — A német ’égierő foko
zódó és nagyhatású légitáma
dásokat intézett Moszkva hadi
üzemei ellen. — Az uj német 
támadás egyetlen szakaszon 11 i 
vasútvonalat és 1 1 vasutat pusz- 
titotl el. — Német rohamcsóna
kosok elfoglalták Abruka szi
getét és foglyul ejtették a védő- 
őrséget. Szentpétervár hajó
gyárait és kikötőberendezéseit 
ágyuzta a német tüzérség.

Moszkvában pánik van ál
lapítják meg az amerikai lapok.

A német légierő ismét nagy 
veszteségeket okozott a szovjet 
repülőknek. Ot nap alall 
179 ágyul. 472egéppuskál és ,11 
páncélost zsákmányoltak a né
metek. Keletkaréliábnn a 
finn csapatok eredményesen 
folytatják hadműveleteiket. — 
Nagy sikerrel zárult a Yöröskc- 
reszl kétnapos fővárosi gyűj
tése.

Svajcarski list „Bund" zvani на 
velkom pise, как so junacki napre 
üli magjarski soldati i magjarske 
fletne trupe kakse uspesne napa
daje delaju. Nemski avioni so opet 
velke napadaje napravile na ta- 
borske fabrike v Moskvi. Növi 
nemski napadaji so samo na jed- 
noj liniji ponistili 44 streke i 14 
zeleznice. Nemei so coni zavzeli 
sotoka Abrrjka i zarobili subrani- 
tele. Nemüki kanoneri so strelali 
na fabrike i stajalisca ladji v Pet
rovgradu. Americke novine piseju, 
da je v Moskvi velki strah. Nem
ski avioni so opet cuda sovjetskih

avionov potukli. Za pet dni so 
nemei zavzeli 178 stukov, 472 ma- 
singeverov i 34 okloplenih kol. V 
istocnoj Kareliji finci lepő napredu- 
vaju. V Budapesti so za dva dni 
cuda nabrali za crleni kriz.

| Kedd — Tork |
A magyar kalóriák hőstettei 

egyaránt kivívják barát és ellen
ség bámulatát — írják az olasz 
lapok a honvédség harcairól 
szólva. — A körülzárt szentpé
tervári helyőrség minden kitö
rési kísérlete meghiúsult — A 
város előtt lángokban állnak a 
Putilov-müvek hatalmas gyárai.
— A kronstadti öbölben súlyos 
veszteséget szenvedtek a partra
szállást megkísérlő bolsevisták.
— Zsúfolásig megrakott szovjet 
szállitóhajókat sülyesztettek el 
a németek. — A német akna
kutató hajók nagy* sikerrel tá
mogatták a Balti-szigetek elle
ni hadműveleteket. Nagy an_ 
goi erőket összpontosítottak az 
afgán határon, mert Anglia A f
ganisztántól is a német állam
polgárok kiutasítását követeli.

Német és olasz osztagok szá
mos foglyot ejtettek és sok 
fegyvert zsákmányoltak Sol uin
nál Az olasz légierő Máltát 
és Ciprust bombázta, a német 
repülök pedig újabb légitáma
dást inléztek Szuez ellen. — 
Kormányzó Urunk táviratban 
üdvözölte a bolgár királyt Irón- 
ralépésének évfordulóján. — Az

egész ország mélységes kegye
letlel adózott vitéz Gömbös 
Gyula, Magyarország öt évvel 
ezelőll elhunyt miniszterelnöke 
emlékének. Folytatódtak a 
Katolikus Nagygyűlés ünnepsé
gei a fővárosban

Taijcinski listi pisejo za magjar
ske honvédé, da so magjarski sol- 
dati taksi junaki, kaj se njim cudiju 
priateli i nepriateli. Zaokrozeni 
soldati v Pelrovgradu so steli vun 
predreti, ali so ne mogli. Pred 
varasom goriju velke Putilov fab
rike. Pre Kronstadt-u so steli bol- 
seviki stopiti na suho zemlii, pák 
so poleg toga velke zgubicke meli. 
|ak° puné sovjetske ladje so nem
ei vtopili. Nemske ladje, kője is- 
ceju mine, so bile nemeam na 
velku pomoc pre Baltijskim oto- 
kima. V Afganistanu so spravili 
velku vojsku na granicu, аг eng
lezi Zdhtevaju, kaj bi i odnod nem- 
ce pretirali. Nemske i taljanske 
trupe so cuda soldacije zarobili i 
cuda oruzja zavzeli pre Sollunu. 
Taljanski avioni so hitali bombe 
na Ciprus i Maltu, a nemski pák

KERESKEDŐ,
ÜZLETEN BÉR, 
I P A R O S
nem nélkülözheti a hirdetést.

A k it  többen  ism e rne k, 
t ö b b e n  k e r e s n e k l

Hirdessen lapunkban
és egész Muraköz ismerni fogja!

Keretes hirdetések ára: 
miliméter soronként lO fillér.

z nova na Suez. Nas Gospon Gu- 
verner je telegrafski gratuleral bu- 
garskom Kralu na letosnjicu, как 
je stopil na trónus. Celi orsag je 
pokazal svoju zalost spomenu vi- 
teza Gömbös Gyule magjarskoga 
ministra predsednika, koji je hmrl 
pred pur let. Paradne velke kato- 
licke skupscine v Budapesti idejo 
dale.

| Szerda — Sreda |

A magyar seregtestek előli ál
lói L szovjetarcvonal összeom
lott és az ellenség megkezdte a 
visszavonulást. Kisebb hon
védkötelékek nyomban meg
szálltak néhány fontosabb pon
tot a Dnyeper keleti partján. 
Többszáz foglyot is ejtettek. — 
A német és szövetséges cs ipatok 
nagy győzelmei arattak az Azo- 
vi Tengertől északra levő tér
ségben. Foglyul ejtették a ki
lencedik szovjet-hadsereg egész 
vezérkarál. — A német légierő 
már bombázta Roszfovot, mélv 
a Don torkolatánál fekszik és 
igen jelentős ipari központ. — 
Rádión felhívták Észak-Japán 
lakosságál, hogy készüljön fel 
a védelemre. Az északi sziget 
egyik része szovjet birtok. 
Londoni vélemény szerint a 
Szovjetunió válságosabb hely
zetbe kerülhet, mint valaha és 
i él ni kell Moszkva bekerítésétől 
is. Nagyarányú angol kato
nai előkészületek folynak Tö
rökország déli határán.

Sovjibkd frontd, koja je stala 
pred magjerskiin trupama, se íru- 
sila i nepriatel se pocel povlaciti- 
Menjse honvedske trupe so nam 
zavzele nestere vazne tocke na is
tocnoj strani Dnjepera, i zarobili 
so i parsto solddtov. Nemske i 
zvezane trupe so napravile velku 
pobedu severno cd Azovskog mór
ja i vlovili so celi gcncralÜtab de- 
vete sovjetske armije. Nemski a- 
vioni so vec i na Rostov, koji lezi 
pre Don-u i ima cuda fabrike, hi- 
taü bombe. Na radio so pozvali 
stanovnislvo v severnom Japanu,

1 naj se spravi na obranu. Severni 
otok je v jednlm delu sovjetam 
v rokaj. V Londonu so mislenja, 
kaj bodo sovjeti dosli v hujsi po- 

j lozaj, как so da bili i treba se bojati 
i kaj bodo i Moskvu zaokrozili. Na 
í turski granici, od poldnevne strane 

englezi cuda soldatov spravlaju 
! skup.



Muraközben 
örökké él Gasparics Márk szelleme 
és hazaszeretete

Magyar érmésektől áthatott megnyllatkomás volt 
a perlaki emlékmű vissxaállitása és  le le p le z é s e

V Medjimurju za nave к düh domolubnost
Gasparics Marka

Sprav/anje i  odkrivanja spomenika v Pre/ogu je  bilo puno domo/ubnosti
/  magjarskog őuvstva
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Valószínű Gasparich Márk 
égi szellemének köszönhetjük, 
hogy az egész heti borús, esőre 
hajló idő szombaton délután 
hirtelen derültre fordult, va
sárnap reggel pedig a legszebb 
őszi napra virradtunk.

Az utcák ragyogtak a tiszta
ságtól. minden házon nemzet; 
zászló s már korán reggel a 
templom előtti főtér tele ün
neplőruhás emberekkel, akik a 
zászlókkal, virágokkal feldíszí
tett és fehér lepellel boritoll 
emlékművet nézegetik.

9 óra 30 perckor felvonult 
a 17. honvédgyalogezred Per
lakon állomásozó zászlóaljának 
egy diszszázada, utána a per
laki és környékbeli tűzoltó-csa
patok zenekaraikkal. Nagy lel
kesedést keltett a perlakiak és 
d r ávaegy ház iák disz f e 1 vonulá sa 
Legelői a lovasbanderium mu 
raközi nemzeti viseletben, utá
na a biciklisták hosszú sora, 
majd a beláthatatlan hosszúsá
gú menet zászlóerdő alatt nem
zeti viseletben.

Sigurno moremo zafaliti ne- 
beskom duhu Gasparics Marka, 
kaj se po tóin oblacnom, na dezdj 
spravlenom vremenu, kője je bilo 
erez celi tjeden, v soboto popol- 
dan obrunlo vreme na lepő vedro 
a v nedelu v jutro pák smo se 
zbudili na lepi suncani jesenski 
den.

Vulice se svetiju od cistoce, na 
saki lázi zastava i vec v jutro zá
rán je piac pred cirkvom pun ludi 
v svetesnji opravi, koji glediju spo- 
inenika, okincenoga s zastavami i 
cvetjem i pokritoga z belim plas- 
tom.

Ob 9 vur i 30 minut je dosla 
paradna kompanija honvedskog 
bataljona, 17. honvedskoga regi- 
menta. koji ve v Prctogu sluzi, za 
njimi fejervergari prelocki i z oko- 
lice s svojimi bandami. )ako je 
lepő bilo gledati da je dosla pa
radna prosecija s prelocancami i 

I cirkovlancanami. Na pre decki 
I konjeniki v medjimurskoj narod- 

noj opravi, za njimi dugi red bici 
klistov, a dale za njimi. Bog zna 

I kulko naroda, moski, zenske v pa- 
I radni opravi.

Érkeznek az előkelőségek
Gospoda doliajaju

Közben megérkeztek az elő
kelőségek : vitéz gróf Teleki 
Béla. Zala vármegye főispánja, 
vitéz Horváth Ferenc vezérőr
nagy dr líraiul Sándtor, Zala 
vármegye alispánja, dr. Vida 
János és vitéz //ért elend у Fe
renc, a két járás főszolgabirái, 
dr. Gasparich György kano
nok. esperes-plébános, Szabó 
Győző nv. járásbirósági elnök 
és még sokan mások. Kivonul
tak a perlaki és drávaegyházi 
iskolák tanítóik vezetésével a 
letenyei tűzharcosok egy sza
kasza dr. Csempész Dénes kir 
közjegyző vezetésével és a Széni 
László cserkészcsapat egy őrse. 
A főteret teljesen megtöltötte a 
mintegy 5000 főnyi közönség.

Med tern so dosla gospoda: 
vitéz gróf Teleki Béla veliki ispán 
Zalavannegjije, vitéz Horváth Fe
renc general, dr. Brand Sándor 
viceispan Zalavarmegjije, dr. Vida 
János i vitéz Hertelendi Ferenc 
poglavari tih dveh medjimurskih 
kotarov, dr. Gasparics György, 
kanonik, jaspris, plébános, Szabó 
Győző predsednik soda v pen- 
ziji, koji je negda v Prelogu s]u- 
zil, i cuda gospode. Onda so bila 
skolska deca s Preloga i Cirko- 
vlan, s svojimi navueiteli, jeden 
eug frontskih soldatov i Letine, 
vodil njih je dr. Csempész Dénes 
kr. notavjus, jeden eug Szent 
László cserkeszov, i naroda do pet 
jezer ludi, koji su napunili pijaca.

Ünnepi táborimise a Templom-téren
Paradna' otprata meSa pred cirkvom

rag Frigyes fercncncndi áldozár 
mondott muraközi nyelven 
szenlbcszédct az akkori idők
ről és méltatta Gasparich Mjárk 
hazaszeretetét és vértanú ha
lálát.

Paradnu mesu je sluzil Pehm 
József, papinski prelat, opat plé
bános v Zalaegerszegu, asistent 
je bil P. Muray Frigyes francis- 
kanski duhovnik, a popevale so 
pralocke puce, jako lepő, vodih 
njih je Skok Albin  prelocki 
kantor.

Po sveti mesi je Pehm jóasef 
papinski prelat drzal prodestvo,
kője je ludem islo do srca.

V prodestvu je Gasparics Marka 
prespodobil к Svetom Ferencu 
asiskomu, Obedva so b ili apos
toli siromastva i  v sreu obed- 
veh je  gorela boza iskva i  lu- 
bav za domovinu. V tem so 
spodobni, makar je med njimi 
dugó vreme i velka cemla.

Gasparics Marko, bil je jako 
dober cirkveni prodikator, a da 
so dosla zalostna vremena 1848. 
leta,

onda si je  к kriíu  preve- 
zal 1 sablu

i tak je batrovil junake, a da je 
narod nesrecino prepái, onda se 
skrival, dók so ga ne 1853* sep- 
tembra 2.-ga, oni kukavei, koji so 
meli vlast v rokaj, napra vili za bo- 
zega i narodnoga muéenika.

Da je to prodestvo, kője je i$lo 
globoko do du5e preslo, onda je 
P. Muray Frigyes franciSkanski 
duhovnik po medjimurski reztol- 
nacil ona vremena i v svojem 
prodestvu spomenul domolubnost 
i mucenicku smrt Gasparics Marka.

Ú jra  ál Ia G asparícs-em /ékm ű
Gasparícsov spornenik nazaj stoji

nemzeti hősei,Az ünnepély egyházi részé
nek befejezése után a hivatalos 
személyek, megyei és városi 
előkelőségek elfoglalták helyei
ket az emlékmű előtti emelvé
nyen.

A himnusz elhangzása után 
elsőnek Kolarek Szilviéit, a per
laki elemi iskola tanulója lépett 
az emelvényre nemzeti viselet 
ben és clszavalta a Ledőlt szo
bor ciinü verset. Szép magyar 
kiejtése meleg örömet keltett.

Utána dr. Brand Sándor, Za
la vármegye alispánja, a szo
bor-bizottság által felkért ün
nepi szónok mondotta el nagy
hatású beszédét.

Zala vármegye nevében is 
meg kell emlékezni Gasparich 
mark szelleméről, — mondotta 
többek között — akinek emlé
ke a megyében soha nem Imii 

'ki. Most, midőn Horthy Miklós 
parancsára

magyar honvéd őrzi a
Dráva partját, a Gaspa- 

richok is katonák.
A hősök kultusza nemzeti kö
telesség. Л magyar nemzet nem 
lehetne Európa bástyája, ha

(nem volnának 
vértanúi.

Da se cirkvena parada cvrsila, 
onda so sluzbeni ludi, varme- 
gjinska i varaska gospoda zavzela 
svoja mesta na tribini pred spo- 
menikom.

Najpredi so igrali i popevali 
Himnusa, onda je stala prva na 
tribinu Kolarek Silvica, vuce- 
nica prelocke narodne skola i 
deklamirale je pesmu „ Ledőlt 
S z o b o r Lepő je govorila ma- 
gjarski, sakomu se dopalo.

Zatiin je dr. Brand Sándor, 
viceispan Zalavarmegjije, кода je 
odbor za postavlenje spomenika, 
za to zaprosil, zrekel svoj veik! 
paradni govor:

Hapil se stem, da se i v ime 
Zalavarmegjije treba zmisliti za 
velki düh Gasparics Marka, a
njegov düh i denes zivi v sreu 
varmegjije. Ve da po capovedi 
Horthy Miklósa,

magjarski honved pazi na
Dravi, so i Gasparicsi 

soldati.
Spornen junakov cuvati je narodna 
duznost, magjarski narod nebi 
mogel biti kula Europe, da nebi 
imel narodne junake i mucenike.

A z emlékmű széttörte a trianoni 
bilincseket

Te spomenik je zruSil trianonske lance
Az ünnepi misét Pehm  József 

pápai prelátus, zalaegerszegi 
apátplébános mondotta P. Mu
rai[/ Frigyes ferencrendi áldozár 
segédletével. Az egyházi éneke
ket a perlaki leánykar adta 0iő 
Skok Albin kántor vezetésével.

A szentmise befejeztével 
Pehm József pipái prelátus 
lelket indító prédikációt mon
dóit.

Párhuzamot vont Assisii 
Szent Ferenc és Gasparich MA к 
között. Mindketten a szegény
ség apostolai voltak és mind
kettőben lángolt az isteni szik

ra és hazaszeretet. Ez tünteti cl 
kettőjük közt a nagy idő- és tér
beni különbséget.

Gasparich Márk, a kitűnő egy 
házi szónok, az 1818-i viharos 
idők alatt

a kereszthez kardot kötött,
lclkcsitclt, buzdított, majd a 
nemzet szerencsétlen bukása 
illán bujdosott, amíg 1853. szep
tember 2-án a hatalom akkori 
gyáva birtokosai nemzeti vér
tanúvá nem avatták.

A mély hatást keltett prédi
káció elhangzása után P. Mu-

Beszéde további részében 
megemlítette, hogy néhai Mar
git ai József, a Csáktornyái ta- 
nitóképezde volt igazgatójának 
eszméje 1920-ban az volt, hogy 
Gasparich emlékművét vissza 
kell szerezni és fel kell álltam 
Zalaegerszegen. Az alispán vé
leménye azonban az volt, hogy 
a szobor jó  helyen van a nagy 
vértanú Muraközben élő, haza
fias robotjai őrizetében, mert el- 
eljön az az idő, inakor

az a szobor szét fogja törni 
a trianoni bilincseket és

fel fog épülni a hid, ame
lyen át Muraközt vissza 
fogja hozni a testvéri ka

pocs.
Az emlékművet néhai Margi- 

tai József tervezte, néhaii Trst- 
tenyák Bódog, perlaki születésű, 
Csáktornyái kőfaragó mester 
véste márványba és íme isméit 
ill áll és büszkén hirdeti ajma- 
gyar nemzet erejét és Gasparich 
Márk uértanusagát.

Gasparich Márk 1810-bfen 
született Drávaegyházban, sze- 
génysorsu ,sokgyermekes föld-
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műves szülőktől. Iskoláinak el
végzése után pappá szentelték. 
Az ország különböző vidékein 
hirdette Isten igéit. Az akkori 
nagy férfiak, Széchenyi, Deák 
lebegtek szemei előtt, ezektől 
sohasem tántorodott el. A sza
badságharc kitörése után Per- 
czel Mór tábornok tábori papja 
lett, kereszttel és karddal a ke
sében lelkesítette a hazáért küz
dő hősöket. A nagy nemzeti bu
kás után földönfutóvá lett, majd 
1853. szeptember 2 án a magyar 
nemzeti Géniusz feltette fejére 
a vértanuság dicső koszorúját.

Dale je rekel v svojem govoru, 
kaj je pokojni Margitai József 
direktora preparandije v Cakovcu 
1920. leta rekel, da je  treba 
Gasparicsov spomenik nazaj zeti 
i  postaviti да v Zalaegerszegu, 
ali mislenje viceiépana je  bilo, 
da je  spomenik na dobrom 
mestu, domolubna rodbina vei- 
кода mucenika, koja zivi v Me- 
djimurju, да vemo tuva i  doslo 
bo vreme

da bo ov spomenik zruSil
lance trianonskoga kon-

trakta, bo se zazidal most, 
prek kojega bo bratska 
lubav Medjlmurje nazaj 

dopelala.
Spomeniku je plana napravil po

kojni Margitai József, sklesal ga v 
mrainor pokojni kamenoklesar 
Trsztenyák Bódog, prelocki sin i 
evő ga, nazaj tu stoji i gizdavo 
glasi jakost magjarskoga naroda i 
mucenicku sinrt Gasparics Marka.

Gasparics Mark se rodil 1810. 
leta v Cirkovlanaj, od siromaskih 
selskih roditelov. Bil ie jako do- 
ber deák i da je skole zyrsil so 
ga posvetili za popa. Bil je veiki 
cirkveni govornik. Ondasnji veiki 
ludi Széchenyi, Deák, Kossuth so 
mo bili pred ocmi, od ovih se ne 
nigdar dal odstraniti, a da je izbil 
tabor za slobodu, onda je postal 
taborski pop pre generalu Perczel 
Móricu. S krizom i sablom v roki 
je batrovil narodne junake, koji so 

! se borili za slobodu. Da je dosla 
velka narodna propast, postal je 
vandravec se dok mu ne je 1853. 
leta septembra 2. magjarski na- 
rodni Genius, na glavu del dic- 
noga venca narodnog mucenistva.

Zrínyi és Gasparics a nemzet nagyjai
Zrínyi i Gasparics veiki őloveki naroda

Rokonaihoz irt utolsó levelé
ben azt mondja : Egy bűne volt, 
hogy hazáját nagyon szerette és 
ezért meg kell halnia. Kérte 
őket, őrizzék meg emlékét és 
szeressék hazájukat. A vigasz
talására küldött lelkészt még ő  
bátoritotta s utolsó szavai vol
tak :

„Éljen és élni fog a ma
gyar haza!“

A magyar nemzetnek szüksé
ge volt Szent Istvánra, Szent 
Geliértre, Zrínyire és katonáira, 
Gasparich Márkra és társaira. 
Ezek tették naggyá a nemzetet.

Minden muraközi magyarban 
lángdlni kell a nagy hős esz
méjének. Két név, két eszme:

Zrínyi: „Ne bántsd a ma
gyart !“ és Gasparich Márk
Krisztusi alázatossága és 

vértanú halála
lebegjen szemeink előtt.

Ezután lehullott a lepel az 
emlékműről és szavait azzal fe
jezte be az alispán, hogy a maga 
részéről hirdetni és követelni 
fogja a magyar eszme fényes 
ragyogását Muraközben. Kér
te a Mindenhatót, hogy áldás, 
békesség szálljon Muraközre és 
derék népére.

V zadnjem listu, к svojoj rod- 
bini véli : jeden je greh, kaj je  
jako labil svoju domovinu i zato 
тога, hmreti. Prosil njih je, naj 
cuvaju njegov spornen i naj lubiju 
svoju domovinu. Duhovnika, ko
jega so mu poslali, daga prepravi 
na smrt, je jos on batrovil, a zadnje 
reci so mo bile:

„Naj iivi i za navek zivela 
bo magjarska domovina.“
Magjarski narod je moral meti 

Svetoga Stefana, Svetoga Gellerta, 
Zrinyiove soldate, Gasparich Mar
ka i spodobne к njemu. Те so 
napravili, kaj je  magjarski na
rod veiki.

V sakom medjimurskom ma- 
gjaru mora z visokim plamenom 
goreti misei velkoga mucenika.
Dva imena, dve m ise li:

Zrínyi: „Naj bantuvati ma
gjára !“ i Gasparics : Kris- 
tuSova poniznost i njegva 

muéeniőka smrt,
naj nam bode navek pred ocmi. 
Zatem so doli zeli plast s spo- 
menika.

Svoje reci je govornik zvrsil stem, 
da bo on navek glasil i zahteval, 
kaj bode magjarska misei navek 
svetla v Medjimurju. Prosil je  
svemogueega Рода naj bo bla- 
goslov i m ir nad Medjimurjem i 
njegovim poétenim narodom !

Egy egyszerű tnuraközi asszony.
Jedna medjimurska selska zena

A leleplezési szónoklat után 
dr. Gasparich György, c. kano
nok, esperes-plébános, Perlak 
szülötte mondott ékes, tiszta 
muraközi nyelven beszédet. Is
mételte az alispán szavait, majd 
nagy vonásokban vázolta az az
óta bekövetkezett eseményeket. 
0 az egyedüli élő azok közül, 
akik az első leleplezésen részit 
vettek. A trianoni porbahullús 
után az emlék útban volt, el 
keltett távolítani, de Magyaror
szág hitt a feltámadásban és a 
Mindenható jóságában, aki pe

dig Istenben bízik, az nem csa
latkozik.

Magyarország feltámadt s 
e szobor újra áll!

Utána Kecskés Júzsa elemi 
iskolai tanuló szavalta el a 

Boldogasszony anyánk cimü 
versel, a refréneket pedig a ki
tünően összeválogatott és beta 
nitott elemista vegyeskar éne
kelte Nagy István igazgató veze
tésével.

Ezután következett az ünne
pély egyik fénypontja. Felállót!
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az emelvényre Pevcseczné Ko- 
larck Ilka, perlaki születésű, 
muraközi anyanyelvű paraszt
asszony és magyar nyelven, hi
bátlan kiejtéssel igen mély ér
telmű és nagyhatású beszédet 
mondott. Az egyszerű asszony 
bámulatos tájékozottságról tett 
ianubizony ságot Magyarország 
történelmével és a szent ist ván* 
eszméével kapcsolatiam.

Dr. Sebestyén Mátyás perlaki 
ügyvéd záróbeszéde után Kosz 
József perlaki községi biró át
vette az emlékművet megőrzés
re.

Za tem govorom je dr. Gas
parics György, kanonik, jaspris- 
plebanos. nas prelocki domorodec 
rekel govora po nasem svetlom i 
dragom cistom medjimurskom je- 
ziku. Ponovil je reci viceispana, a 
zatim pák je na velkom reztolna- 
cil pripecenja zadnjih let. On je 
zadnji zivi od onih, koji so bili 
poleg, da so prvic odkrili Gaspa- 
ricsovoga spomenika. Potli tria- 
nonskog ugovora, da so nas po- 
nizili, je te spomenik bil na zadevi, 
pospravili so ga, ali Magjarska je

verovala, kaj se bo jos zdigla i v 
dobroti Boga, a koji se v Boga 
vufa, on se ne vkani!

Magjarska se zdigla, a spo
menik nazaj stoji!

Za njim je Kecskés Pepica, vu- 
cenica narodne skole, deklamirala 
lepu svetu pesmu „Boldogasszony 
anyánk“ (Nasa blazena Mali), 
к coj so popevali zebrani deaki, 
decki i puce, na jako lépőm glasu, 
a vodil njih je skolski direktor Nagy 
István.

Za lem je dosla jedna svetla 
tocka programa öve parade. Stala 
je na tribinu Pgvcecka, rodjena 
Kolarek Ilka. Zena, rodjena pre- 
locanka, inozaca medjimurskoga 
jezika, pák je po magjarski, prez 
sake pogreske zrekla taksega go
vora, kaj so se si cudili. Tulko 
moremo reci, kaj Kolarek Ilka 
dobro pózna rnagjarsku povest i 
misli Svetoga Stefana.

Dr. Sebestyén Mátyás prelocki 
fiskaljus je s svojim govorom zvr
sil paradu i za njim je Kosz Jó
zsef prelocki opcinski birov prek 
zel spomenika na cuvanje.

Koszorúk erdeje. . .
Cela §uma vencov pokriva spomenika

Végül Németh Magda nagy- 
kanizsai' líceumi növendék, N é
meth Jenő perlaki születésit ta
nító leánya diszmagyarban el- 
szavalta a Tüzes barát -ot. Ez
után következett az emlékmű 
megkoszorúzása.

Koszorút helyezlek cl : Dr. 
Csempész Dénes letenyei kir. 
közjegyző, vitéz gróf Takách- 
Tolray József, a Tűzharcos Szö
vetség elnökének megbizá' ából a 
tűzharcosok nevében, vitéz IIor 
vátli Ferenc vezérőrnagy mint 
Muraköz fia, igen szép magyar 
és muraközi nyelvű szavak kísé
retében, vitéz Farkas Ferenc őr
nagy a m. kir. honvédség nevé
ben, dr. Brand Sándor alispán 
Zala vármegye közönsége nevé
ben, Szabó Győző nyug. járás
in rosági elnök a Nagykanizsán 
lakó perlakiak nevében, Pecsor- 
nik Olló városbiró Csáktornya 
közönsége nevében, Kelemen 
Ferenc bankigazgató a Baross 
Szövetség nevében, Kösz József 
községi bíró Perlak község ne
vében, a Szent László cserkész
csapat és Liszjuk Pál községi 
biró Damása község nevében.

A zene eljátszotta a Hiszek-

egy-et és ezzél ez a szép haza
fias ünnepély véget ért.

Na zödnje je Németh Magda, 
vucenica srednje skole, ci r avu- 
citela Németh jeno-a, prelockoga 
sina, v magjarskoj narodnoj nos- 
nji, deklamirala pesmu: „Tüzes 
Barát“ (Plameni Fráter), a zatem 
so polagali vence na spomenik.

Vence so deli: Dr. Csempész 
Jenő letinski kralevski notarjus v 
ime grofa Takách-Tolvay Jozsefa 
predsednika frontskih soldatov, vi
téz Horváth Ferenc, generla v svoje 
ime, kakti sin Medjimurja i z lepimi 
magjarskimi i horvatskimi recini, 
vitéz Farkas Ferenc major v ime 
magjarskog kr. honvedstva, dr. 
Brand Sándor viceispan v jine 
Zalavarn egjije, Szabó Győző pen- 
zionirani predsednik soda v ime 
prelocancov, koji stanujeju v Ka- 
nizi, Pecsornik Otto varaski birov 
v ime varasa Cakovce, Kelemen 
Ferenc direktor v ime drustva 
„Baross“, Kosz József opcinski bi
rov v ime prelocke opcine, cer- 
kesi Svetoga Lászlo-a i Liszják Pál 
opcinski biróv v ime opcine Do- 
masinec.

Bande so ódig rale „Hiszekegy “-a 
(Vera Boza) i stem je parada bila 
zvrsena.

Az ünnepi ebéd és a felköszöntök
Paradni obed i pozdravi

Az ünnepélyt követő társas- 
ebéden az első felköszöntőt vi
téz Horváth Ferenc vezérőr
nagy mondotta a Kormányzó 
Urra. Utána felolvasták Uzdó- 
czy-Zadravecz István nyug. tá
bori püspöknek vitéz Horváth 
Ferenc vezérőrnagyhoz intézett 
levelét ,melyben sajnálatát feje- | 
zi ki, hogy budapesti elfog
laltsága miatt az ünnepélyen 
nem lehet jelen, de lélekben ve
lünk van és osztozik hazafias 
örömünkben.

Dr. Sebestyén Mátyás perlaki 
ügyvéd vitéz gróf te lek i Béla 
főispánt köszöntötte fel, • akii 
magas szárnyalásu beszédben 
méltatta az eseményeket, a haza 
iránti áldozatra hívta fel Mura- 

‘ köz közönségét és jobb jövőt 
Ígért. Dr. Brand Sándor alispán 
programbeszédnek is beillő fel
szólalását meleg ünneplés fo
gadta.

Za paradom so se zisli si skup 
na obed. Prvi je vitéz Horváth
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veszélyeztető szovjet-hatalom már megtört 
és többé sohasem emelkedik fel

Ismét óriási méretű hadművelet folyik Keleten — Világszerte nagy 
feltűnést keltett Hitler beszéde

Ferenc aenerdi, pre obedu po- 
fdravil Gospona Guvernera. Za 
njim so precitali lista Uzdóczy- 
Zadravecz Istvúna, biskupa, ko- 
jega je napisal vité* Horváth Fe
rencit generalu, da inu je jako ial, 
kaj nemre dojti na paradu, ali ima 
te dneve prevec cuda posla v Bu
dapesti, nego v duhu je  znami 
i deli nase domolubno veselje.

Dr. Sebestyén Mátyás prelocki 
fiskalijus je pozdravil velkoga is- 
pana, viteia grofa Teleki Belu, 
koji je mam dal odgovora na 
pozdrav i v svojem visokom go- 
voru prepovedal svetska pripe- 
cenja, pozval raroda, da ve v 
tem teskim vremenimamora saki 
alduvati za domovinu i obecal, 
kaj bo i Medjimurje meló bolsu 
buducnost Onda je bil govor vi- 
ceispana dra Braad Sandora, koji 
je bil kakti program za buducnost 
i jako so ga pofaüli.

Muraköz boldogulni fog
Medjim urje bo sreőno

Nagy hatást váltott ki Kola- 
rek Ilka, aki háromszor is fel
szólalt és szívből jövő, magyar 
beszéddel éltette Szabó Győző
nél, volt tanítónőjét, a kanizsai 
vendégeket, és a magyar dalt, 
amelyet rögtön szép szoprán 
hangon el is énekelt.

Felköszöntöltck még vitéz 
Horváth Ferenc vezérőrnagyot, 
mint Muraköz nagy fiát és a 
felszabadításkor a m. kir. hon. 
védség képviselőjét,majd Mura
köz nagy barátját, Pehm József 
pápai prelátust, akinek hervad
hatatlan érdemei Muraköz fel
szabadítása körül örök emléke
zel iick lesznek. Szabó Győző nv. 
járásbirósági elnök pedig, aki 
18 éven át Perlakon bírásko
dott, szép emlékekkel leli be
széddel a perlakiaknak kivánl 
sok boldogságot.

Gasparich Márk ! Ha letekin
tesz az égből, látni fogod, hogy 
Muraköz népe Téged el nem fe
ledett és eszméidet követni fog
ja örökkön örökké !

L'tó' legyen !
Sр е к / a tor

Velko veselje so uezvedi govori 
Kolarek like, koja se tirpot og- 
lasile i s svojimi, |ie srca govo- 
rami, pref da bi se na to perpra- 
vila, poedravila gospu Szabó Győio, 
svoju negdasnju navucitelicu, ka- 
niske goste i magjarske popevke, 
pák je mam i odpopevala na svo
jem lépőm glasu jednu lepu ma- 
gjarsku popevku.

Pozdravili so jós vitéz Horváth 
Ferenca, generala, kakti velkoga 
sina Medjimurja i pre oslobodje- 
nju Medjimurja zastupnika kr. ma- 
gjarskog honvedstva, Pehm Józsefe 
papinskoga prelata velkoga priatela 
i pomocnika pre oslobodjenju Me
djimurja, koji ima takse zasluge, 
kője nigdar nabomo pozabili, a 
Szabó Győző, predsednik soda v 
penziji, koji je 18 let bil sodcec v 
Prelogu i ima lepe spomene stoga 
mesta, je pozdravil prelocance.

Gasparics Marko! Ako gledis 
z neba doli, vidis, kaj je medji- 
murski narod za Tebe ne pozabil 
i bode sledil tvoje misli za navek. 
Так naj bo! Spektator

U t t e l  (elvesz
a kiadóhivatal

Nem lehel csodálkozni azon» 
hogy az egész világ még most ás 
a birodalmi vezér beszédének 
hatása alatt áll. Ilyen nagy súlyú 
beszédet ma egyetlen államfő 
sem tud mondani, mert a: ese
mények irányit ásónak csaknem 
minden eszköze Hitler ve,Z\ér és 
kancellár kezében van. Ezekkel 
és még inkább az eddig elért 
eredményekkel alá tudja tá
masztani szavait és olyan nyo
matékül tud nekik adni, ami
lyent örömmel fogad a barát és 
saját bőrén fájlal az ellenség. 
Angliának már van néhány 
ilyen fájlalni valója, a Szovjet
nek pedig nemsokára már nem 
lesz Amerika csupán érzelmi 
szemlélője a nagy verésnek és 
mindeddig még csak azon volt, 
hogy a sajgó testrészeket az ígé
retek balzsamával kenegesse. 
Roosevelt azonban már kezdi 
unni a tétlen szemlélődést, kez
di röstelni a demokrata testvér 
állandó kudarcát és minden 
áron vállalni szeretne valamit a 
nehézségekből. A baj csak ott 
van, hogy az amerikai nép ke 
vésbé lelkesedik a reménytelen 
és értelmetlen kalandért és meg

A beszédről magáról meg kell 
állapítani, hogy legfőbb jellem
vonása most is az a végtelen, 
megrendithetellen bizalom volt, 
amely Hitler legkisebb, legegy. 
szerübb mondatából is olyan le
nyűgöző erővel csendül ki, hogy 
valóban nemcsak azokat ragad
ja magával, akik a faj termé
szetes, őrök kapcsolatain ke
resztül egyetértenek vezérük leg 
merészebb terveivel is. hanem 
hatalmába keríti azokat is, akik 
realitással követték a hitleri po
litika világtörténelmi pályafu
tásai. Hitler bizalma mind az 
események elindítását, mind be
következéséi tekintve, a végső 
kis részletekig megfelel tervei
nek, várakozásainak, amelyek
hez fokhálót valóban nem ismer 
a történelem, fis örömmel álla
pi! haljuk meg a beszédből azt 
is, hogy Hitler még sohasem 
bizotl ennyire, ilyen határtalan 
öntudattal, jóslatai és tervei 
még sohasem igazolódlak he 
ennyire, mini ma, amidőn síij ál

A kelet inagy harc változat 
Ians ikerrel folyik tovább. A 
nagy beszédben bejelentett 
újabb hatalmas hadművelet már 
vészthozó erőveit gördül előre 
a kijelöli utón és a már hagyo
mányosan jelentkező viharelőt
ti csend, amely a vezéri főhadi
szállás jelenléseit jellemzi, ha
talmas meglepetéssel fog szol
gálni az egész világnak. A né
met közvélemény figyelme a 
Donec-medence felé fordul, a 
mely a szovjet nehéziparának 
tulajdonképpeni központja éa 
amely már kétszáz kilométer
nyire van az edcKigi iránt előtt.

elégszik a szerény üzleti ha
szonnal, amelyet az angol-szov
jet hadigazdálkodás hoz a 
konyhára. Mert féljenek attól 
a szövetségesek, hogy az ameri
kai nép sokkal józanabb és reá
lisabb. semhogy hamis csengései 
eszmék és nagyhangú jelszavak 
el tudják elölte ködösíteni jól 
felfogotl anyagi érdekét.

Az Egyesült Államokban 
egyébként csak úgy, mint a vi
lág más országaiban is, a Hitler 
beszéd áll elölérben. A lapok 
különösen a határozottságra 
mutatnak rá, amellyel a Füh
rer a bolsevista veszély végleges 
megtöréséről beszélt Feltűnő
nek találták, hogy említés sem 
történt az Egyesült Államokról. 
Ami Németország jövő lépéseit 
illeti, Washingtonban különösen 
arra figyeltek fel, hogy a be
szédben sejtetett hatalmas né
met támadás könnyen meghoz
hatja a döntést a keleti háború
ban. Ugyancsak oldalas cikkek 
ben foglalkozik a beszéddel az 
olasz, bolgár, lörök és spanyol 
sajtó és különösen kiemelik Mo
lotov európai követelésére vo
natkozó megjegyzéseket.

bevallása szerint is olyan ellen
séget győzött le, amely ha még 
pár hét, pár hónap áll rendel
kezésére, nemcsak a körülötte 
élő kis népekkel bánt volna el, 
hanem megtörhette volna a 
germán kolosszust is. »Most, 
hogy már eldőlt a küzdelem, 
bevallhalom, ami teddjg nem 
volt szabad kijelentenem: egy 
második Dzsingisz kán készülő
dén rohamra lu iró/ю ellen s 
nemcsak Európát, hanem ben. 
nünkei is megsemmisítéssel fe. 
ny egetett.«

Számunkra, magyarok szá
mára. van a történelmi jelentő
ség übeszédben két olyan mon
dat. amely nagy visszhangot kel
teti a társadalomban. A Führer 
egyedül Magyarországot e niilet 
le a hármashutalmi egyezmény
hez csatlakozott valamennyi ál
lam közül és kijelentelte, hog,, 
diadalmas háborúja illán alkot
ni. építeni akar és szebb jövőt 
kíván biztosítani egész Európa 
számára.

Berlini politikai és katonai kö
rökben rámutatnak arra, hogy 
újabb döntés előtt állanak a 
keleti harcok. Nem kétséges, 
hogy ezen a részen egészen rö
vid időn belül a kievihez hason
ló győzelem fog kialakulni 

Azonban bizonyos jelek más
ra is engednek következtetni, 
ami óriási meglepetéssel hal 
majd a világ közvéleményére. 
A német hadvezetőség tudja, 
mit tesz és számítani lehet rö
videsen olyan katonai győze 
lemre is, amely a szovjet vé
delmet a legváratlanabb helyen 
zúzza maja össze. Az elsöprő

erejű támadás már kialakuló
ban van és minden oldalról va
ló biztosítása már megtörtént 
Az újabb megsemmisítő hara
pó lógó már kimérte a maga da
rabját, sül már a két hatalma? 
erejű kar egészen közel van 
egymáshoz. Hogy ezt a hara
pást a szovjet sem anyagilag, 
sem katonaikag nem birja ki, 
az majdnem biztosra vehető. A# 
ingadozó, reesegő-ropogó szov
jet tákolmánynak ez megadja a 
kegyelemdöfést és az an go l- 
amerikai szövetséges legfeljebb 
már csak halottnézőbe mehet.. 
Ila ugyan egyáltalán menni 
akar. Mert a szerelem azért ko
rántsem olyan őszinte és igaz, 
amint azt mádv -к mutatták az 
ostoba medvének.

Finnország és Japán
A Finnországhoz intézett an

gol fenyegető jegyzékre mest 
juttatták el a finn választ Lon
donba. A finn jegyzék dránuu- 
an hideg hangon állapítja meg. 
hci'jy Anglia nem érezheti magát 
feljogosítva, különösen pedig 
kényszerítve ellenséges maga
tartásra azért, mert Finnország 
önvédelmi harcában nem egye
dül harcol a szovjet ellen. Is
merteti továbbá a finn válasz 
azokat az állandó és Finnor
szág megsemmisítésére törő tá
madásokat, amelyet a szovje* 
az 1939. évi novemberi hadjá
ratban kezdeti el. Finnország 
nem nézhette tétlenül, hogy ál
landóan beleszóljanak belügyid
be és halárain egymásután épál- 
sék az ellene irányuló hadászat; 
berendezésekéi. Végül megálla
pítja a jegyzék, hogy Finnor
szág védelmi háborúját minden
féle ]>olitikai kötelezettség nél
kül folytatja.
Igen nagy érdeklődésre tart

hat számol a japán közvéle
ményben egyre erősödő beavat
kozási hangulat. A japán lapok 
egyenesen felszólítják a kor
mányt, hogy' ne engedje magát 
megtéveszteni az amerikai tak
tikától. Hogy a helyzet igen ko
molyra vált és hogy a hivatalos 
japán tényezők is közeli döntés
re készülnek, azt mi sem bizo
nyítja jobban, minthogy Észak- 
Japán lakosságát rádión felhív
ták a védelmi előkészületek 
megléteiére, ügy látszik. Ja
pánt nem elégítette ki az az 
amerikai ígéret, hogy' lemonda
nak a vladivosztoki útvonalról 
és inkább a Perzsa-öblön ke
resztül szállítják a Szovjetnek 
szánt hadianyagot. Japánban 
egyre erőteljesebben bontakozik 
ki az a bizonyosság, hogy az uj 
világrend nem valósulhat meg a 
hó romba tál mi egyezmény' álla», 
mainak győzelme nélkül. j

„Eldőlt a küzdelem ..."

Döntés előtt a keleti harcok
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Veszprém: varad Krallce _________e_________
»Veszprém város a gidres amelynek falai között folyt le T » l p f n n  i n t e r u r b á i r  47

gödrös..*« így szól a nóta erről a mondákból ismert alku Árpád T e l e l ő n  in t e r u r D a n .  4/.
a bájos kis dunántúli városká- fejedelem és Szvatopluk között. -1—
ról, amely talán a világ leg- Zbog visokog svetisca i starin- j dolnji cirkvi v gruftu spi za navek
egyenetlenebb fekvésű városa „Veszprém varak je grabasti. sk0fl( kockastog plafona spada kralica Adelhaida, zene nasega 
Amint befelé indulunk a vasút- Так govori pesma za te lepi me(j najlepke starinske cirkve. V | krala Svetoga László-a. 
ról, alig teszünk néhány száz lé- mali varai, prek Dunava, koji je
pést, már hatalmas völgy sza- morti na célom svetu sam svoje OIZCllfl-káDOlnS
fád le előttünk. Nem kell azon- forme' Как idemo z banhofa nutri, ^
ban azt hinni, hogy valami csu- komaj kaj smo par sto korakov Gizella-kapela
pasz, legfeljebb fával benőit mé- napravili, véé je velka dolina pred , ........................................ , . c, , , ,
lyedésrol van szó. Szép, rendé- nemi, Ali ne morti kakva gola, s A székesegyháznál sokkal ré- örökítették a királyné alakját, 
zett utca gyönyörködteti a sze- par drevi naraicena graba, nego gebbi korból, még a 12. század- amint a koronázási palástot hí
met, amelynek emeletes házai lepa, vredjena vulica nam oci ve- ból valók a Gizrlla-kápolna alap mezi. f
szinte orra buknak a meredek seli, v kojoj visoke hiie skorom na falai Ezt az ősrégi kis kápol- Fundamenti Gizella kapele so 
lejtőn. nos padaju z brega v dől. nát csak azért nem vettük előbb jós puno staresi, как biskupecka

Mielőtt azonban tovább men- Ali predi nego bi isii v inutres- észre, mert szerényen odasimul cirkva, tijam iz 12. stoletja. To sta-
nénk a belvárosban, vessünk nji varai, bomo oko hitili na po- * püspöki palotához. Pedig ez rinsku kapelu smo samo zato predi 
néhány pillantást a görbe* vá- vesnu proilost toga „grbastoga“ egyik legértékesebb emlékünk a ne spazili, kajti se lepő tiho drii, 
ros történelmi múltjára, amely- varasa, koji makar svetel, makar magyar királyság első századai- kre biskupove palate. A to рак 
ben fény és árny egyaránt a temen, fúrt nosi glas magjarske ból. Szent István hitveséről, Gi- nam je najdrazesi spornen s prvih 
magyar erőt. a magyar dicső- jakosti, magjarske dike. Naturalne zella királyimról nevezték el, vremen magjarskog kralevstva. íme 
séget hirdeti. Veszprém gazdag bogatosti Veszpréma so poznali akinek legkedvesebb tartózko- So joj dali po kralici Gizeli, zeni 
természet ikincseil már a kő- ludi vec i v kamenoj dobi, ali so dási helye volt Veszprém. /// Svetoga Stefana, koja se najrajii 
korszak embere is ismerte, de v tóm kraju nasli trage i kulture him zie a felséges királyasszony zadrzala v Veszprémi!. Tu je  ve- 
megtalálták ezen a tájon a kő- bronzene dobé, koja je doila potli a koronázási jxilásl aranyszála- licanstvo kralica nasivavala plasta 
korszakot követő bronzkor kul- kemene. Da je pod staro rimsko H Ez a palást volt mindenkor ia krunenje s zlatnimi niti. Toga 
túrájának maradványait is. Ami- kralestvo spadala i Pannónia, onda л magyar királyok öltözete, plasta je nosil saki magjarski kral, 
kor a régi római birodalom ha- je na mestu denesnjega Veszpré- amikor fejükre telték Szent 1st- so mu dali korunu Svetoga
tárai Pannóniát is magukba ma vec stel varas pod imenom yán koronáját. Máig is megvan Stefana na glavu. I den denes да 
foglalták, Cimbriana néven már Cimbriane. Togo varosa so ta és a koronázási jelvényekkel imaju, рак да cuvaju skup s ko- 
város állott a mai Veszprém he- vreme selbe narodov zavzeli avari, együtt őrzik. runom.
lyén. Ezt foglalták el a népván- a potli slaveni. V 9 stoletju je tu A boldogemlékü királyné ki- prvi sveti nas kral je spunil zelu 
dorlás századaiban az avarok, kraluval Svatopluk moravski viador vánságát teljesítette első szent blaiene pokojne kralice, da je od- 
azután pedig a szlávok. A 9. i med stenami toga varasa so se, királyunk, amikor Veszprém likoval ves*prémskog biskupa s 
században Szvatopluk morva fe- как pripoveiti pripovedaju, рода- püspökének adta azt a kitünte- tem kaj mu je podelil pravo, kaj 
jede/em székhelye volt a város, jali vladari Árpád i Svatopluk. lést, hogy ráruházta a magy ar on more koruniti magjarske kra-

Vд  гчПсг\л1/и^г P i^ U im A w  királynék koronázási jogát. (ii- Üce. Od potli kralice Gizele je
[ A  püspökvár —  Blékupov grad zella királynénk óta a minden- navek veszprémski biikiip i kance-

Ezzel kezdődik meg Vesz- horde buntovnika Koppánya. Od kor‘ veszprémi püspök a ma- \aT magjarske kralice. Na malariji 
prémben a magyar történelmi toga vremena je  Veszprém je - 8Уар Királynék kancellárja is. A v kapeli, kője so iz 13. stoletjd, 
idő. Nem sokkal később a város den od najvaznetih stupov ma- kápolna értékes freskóin, ame. se vidi kip kralice, как naSivavle 
alatt vetették meg a keresztény gjarskog kriéanstva. *Уек a 1 századból valók, meg- plasta za komnenje.

F^*hsl'̂ "8 г g£?Tbiibotíi A múlt emlékei és a ma szépségei
i Ä Ä Ä  Й  S f Ü l f t Ä K  *  í » " « " 1 ProS|ostl i « м ф  lepote
ouar k e r e s z t é n u s é o ^ r a u i k l e  a mka|- nebl *na!í. ?a .,pr(f ost A hangulatos régi városró- szemlélőben.

^ o s a b b  támasza é.'fenntartó- -varaS<7  onda bl С“ Ы| 'ak° ‘ 1' vekhez harmonikusan illeszke- Nem csak maga a város, ha
l a lett fenntartóprlpeCen|a, koja so negda zmesal* dik az ujabbkori városnegyed, nem a környéke is tele van

Amint a város völgyben fék- '" 'é  1|°°а varasa- amelynek egyik legszebb része szépségekkel A dunántúli Iá,
vő kóznontiáhöl melindulunk Kak doidemo доп v biskupski a pompás park, benne a Maze- minden romanlikus szépsége
fel a püspökvárba olvan erővel ° r*d’ P ° « ! 'dnemo P° pl«cu Sve- ummal és az elragadó bakonyi ide gyűlt össze, hogy ámulatba 
kap d  bennünket’ a város és a toga TroJstva (Szentháromságtér) népművészeti házzal. A muzeum ejtsen és kedves pihenőhelyet 
táj történelmi levegője, hogy ha ! i eipr®á* se ?Ydimo+ ka,k i« Jcpa az ország egyik legértékesebb nyújtson. A veszprémi ilomon- 
még semmit sem tudnánk a vá- biskupecka cirkva. Ta katedrala gyűjteménye, amelyben számos kos apácák kolostorának roin- 
ros múltjáról, akkor ,is megérez- Sveto9a ^ h a lja  je najpredi bile ko- és bronzkori lelet Szent Ist- jai IV. Béla királyunk szenl- 
nék a döntő események drámai v ,sred1nlem veku» v romanskom van korabeli emlék tanúskodik életű leányáról, Boldog Margit- 
erejét amelv valaha felbolygat- st,lu» a,‘ ,a tursk,h vremen so jo Neszprém nagy történelmi mű t ról mesélnek, aki tiz éves korá- 
ta a város nyugalmát ‘ *rusili, a v 18 stoletju so na stare járói. A népművészeti házban ig ill élt és innen kerüli a Nvu-

Felérve a ‘ püspökvárba k -- fundamente laiidali jako lepu erk- a Bakony ezernyi szép népi ha- lak szigetére A város határában 
rülnézünk a Szentháromsán té- vu v b , st,lu' a pot,i devet" РУОП1апуа, népművészeti kini se van a legutóbbi éveknek egyik 
ren és mindenek elolt a püspöki stot°9a. ,et? 50 i° naifli prendal. п'й ibety ár világának maradva- nagyszerű alkotása, a Veszprém 
székesegyház szépségét csodál- na stan st:L nyíX kcl hne,v benyomást a Grác-i műül viaduktja, amely
juk meg. A Szent Mihály szé- ---------------------------------------------- folyócska regényes vöi-
k esey у ház eredetileg középkori, gvél Íveli ál. Gyönyörű látvány
román stüusu épület volt, de #  v/ a merészhajlásu völgAhid az
ez a török időkben elpusztultés Я к  Ш 0 0 Л 0 0  alatta szelíden csörgedező fo-
a 18. században gyönyörű ba- I J U l  ■  m i i  m  lyócskával és a táj ezernyi szép-
rok templom épült a régi alap- 9  V #  ségével.
falakra. A kilencszázas ^ ek  ele- Veszprém város a gidres-
jén azután ismét az eredeti sti- л ^  gödrös, ne mjár benne villany-
lusnak megi'elelően építették át. E E m T A T I r V V I V  gőzös... A nóta kedvesen gu-
Magasra emelt, gyönyörű szén- Í r  K o P  J  ™  J  |  « У  I I I  nyolódik ,de benne van az
télye, ősi kazettás mennyezete w nagy szeretet, amely minden
legszebb templomi épitkezéseink С А П О Й  m I  magyar ember szivét‘eltölti, va
kőzé sorozza. Altemplomának ■ ШЩ I C  D  §Щ ® V  I  v  I  I  lahanyszor a bűbájos kis város
kriptájában alussza őrök álmát ra gondol és felelevenedik szi
szen/ László királyunk lütvose vében a kedves emlék, amelyet
Adelhaid királyasszony. r  - M a . u i , a - u . e  maradandóan rajzolt belé a he-

S tem se hapila v Vcsiprému вуш\ n a g y  K a n iz s a  gyes-völgyes Veszprém sok-sok
vreme magjarske povesti Ne 6uda Csáktornyái gyűjtő: H o r t h y  M  I k ló s - t é r
j r \ ° ’ ° vlm vaj a.íolJ1’ j U- ÍVOlt Kelemen Imre-féle hnlvissnt ^ lepomu staromu varasu se

l i farl! .yudnlL Undí '  1 neiemen imrereie neiyieeg) slte j „oveki varai, vunjem naj-
CSÍ № Г** ' í° ------------------------  lepli ie park, nutri je mureum i
kraia, da so prevladale poganske -------------------------- Í«ko lepa hila ta bakonjsku na-
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rádióujdonságok őszi vetések -  jesenske SetvC sejati г maMnom, kaki onda *e-

me dojde doita globoko v lemlu,
n a g y  választékban Az őszi vetések egy részei i tálló-trágyázásról. nikaj se ne rectepe i nikaj ne doj-

11 gondos gazdának níár túl u ~ ánéAo т<пЛ| dc pod kvar, как se to pripefti, ói
”  .  _ _  .  .  lennie. Az árpát és rozsot már f *  ® к“ 1" * ' „ hh “  « rokon, «ej«.
w S k f l  A  n i  9  I  szeptemberben el kellett vetni, yP - anná hasznosabb. Jako je vaíno i dobro gnojiti.
J b Q U U  H  I I  I  Q  I özeknek már zóldelniök is Az istálló-t ragyát ne hagyjuk Pre psenici more ca sigurno biti

x . x kell. Az őszi búza vetési ideje soká kupacokban a földön, umetni gnoj superfosfat
rad ló-ü zle tében  október első fele. Talán még mert a leve lefolyik a talajba és Za gakj meter umetnoga

Nagykanizsa, Vár-épület. ll'™ .1kf sl"m kIc'| !,a " ro ,vona|- ?* « |,М Р«ал ki gnoja zraste meter pSenfce,r______ kozolag egy-két tanáccsal szol- 1S szárad. KI kell rögtön tere- , v , , , v ,
--------  gálunk a gazdáknak. getni és leszálltam. a ne kosta ,n,tl po1. k a k P*enlca*

rodnu umetnost. Muzeum je jeden Mindenekelőtt legfontosabb Felhívjuk arra is a gazdák Nek°|e semle prosiju kaliovu sol,
od najvrednesih, ima nutri cuda szabály az. hogy vetni csak he*- figyelmet, hogy gabona.felesle- й!| to Iе, nioci prena|ti samo, zto
sega s kamene i bronzove dobé érett, porbanyós talajba szabad, güket be kell szolgáltatnak a se ecm,a dobro pregleda, iato
cuda spomena z dobé Sveloci ^ vetést .3—4 szántásnak és Hombár-nak legkésőbb október pref Prefllcdbe lemle bole, ako
Stefane, se to posvedoci velku többszöri fogasolásnak kell meg- 31-ig Aki ezt elmulasztja, at|f nc nucamo kaliovu sol. Kaliovoga
povesnu proslost Veszpréma. V előznie, Imgasolás közben a megbüntetik és már csak 10 umetnoga flnoja moramo pred
hizi narodne umetnosti jezero le- gyomokat ki kell szedni a (a- százalékkal kevesebbet кар да setvom s kiorom cistiti. Uve tt-
pót Bakonyskoga n«rid«. kinc híjból, különben az a v e r s e l
njegve umetnosti. ostanjki betyár- W i l l  kinő. Ugyancsak ki- n  , . v . ti
skih vreinen idu globoko do dus<- hell szednünk a vető.naglml is . 9 ° ber 0 « da v* ve? '"ora met. mti. Od juperfoífata je treba tSO
da njih clovek aledi. ’ a gyomot és a fejletlen szemel cuda l?»en*koga poseianoga. je í-  kil, a od kal.ove sol. 80 kil na

Ali c _  „ v mena i hrz)e trebalo posejati )os |ednu mekotu.
okolnia je puna lépőt. Se lépőié A ^ ^ K z n f k e M  ̂  C8* ‘  У Т * е,П.ЬгЛ  Г VC if  morale ,ako 'e . r" iiren ’ h«snoviti u- 
Dunántula so se tu slcup nabrale Váznl кв1Ь 1 ,elene b!h' Psenica se metn. gnoi mtrogenov umetn. gnoj,
da se njim clovek cudi i da s K e rt ugyanis elpusztítjuk *4* v pm polov.c, oktobra. Mis- lak fvana pet.-sob V mater. .eml.
.,aide lepő n.esto ra pocim,ti Ru- n™«™ l(4'ö betegség csirákat, hmo. ka, nabomo .akesml., ako skorom se posod to mece,u pod
sevine klostra do.ninikanskih opa- л  « sávázás történhetik csávázó bo™° Sa' dam *'“ «1, s per navukr setvu. К jesensk, setv, od toga
tic, pripovedajii га sveto iivlenie l«>rral és folyadékkal. Ez utób- Na pred, , na|vaíneie:|e, smet, se,at, samo 30-40 k.l, ka,t.
Bláíene Margité, kcerénaiegakrala bi í” bb A folyadékot felold- ga deid, spere m e  smelt да S
IV. Bele, kofa jé do desetoga le a juk egy kád vagy nagy hordó f rhku «m ÍM  Pred setvom ,e plugom podorati, как one druge 
tu iivela i otod je dosla „a Zaj- búzát |>edig zsákkal treba «emlu 3 -4  pot dobro pre- dy«, nego samo £ branom povla-
cov otok. V l.ataru varasa ie vei- kibélelt kosárba tesszük А ко- ° rat! i dobro povlacit,. Dracapo- cit,. Na slab, femle se more пи
ка u.netnost novil, vremen, éiadukt S!ir;d «* «»4 "  '>,'leiesszük a snz- Ь:?",’ .d„rl!0?c. Ь°  T ed letvom ra'  cat, skup s superfosfatom , ,ako
(suhimost) nacesti Vesrérém -  be és „ butát jót megdörzsölt s-'':.lsto tak ,e treba , seme po- lep, hasén da,e. Preporucamo to 
Gradec, koji ide prek lepe dolíne / "* A viz sziné,4- emelkedő ™ht, od slaboga >rn,a , dracovoga , nas.m ga.dam.
de tece vodica Séd. Jako lepő je sztMlu’|et leszedjük, majd a semena. Ve da smo pre lesenskom po-
gledati toga mosta г vclikimi eirkli, inegmosott búzát ponyvára ki- Píenlcu je  treba pred set- ** *" ™ { “  ®J®"
odspod lepő tece vodica i okoli- b'ritve, teljesen megszáritjuk vom pacatt. boko oran,e pod protuletnu setvu
na kaié stotinn lépőt. Megöntözni a búzát rossz, meri c( „kolemo se beteue koii ' вП° ''

»Veszprém varas je grabasti, nem véd. meg a fertőzéstől leieiu’pé rn fu P aca ti l é m o c i '  Cím se globle orje stem
vunjem ne vozi eug -  masina“ .. b*ert kouszkos azután a haza. ^  a i i  Sokom. Övo pótlás- Iе bo,e-
T  SenPOp,eí ka ler° . norca. delfl’ u L u a Znie je bolie. Soka denemo v jen Gnoja ne smeti dugó ostaviti v
sdkoaa^maajara’ da^se^zmisli'za ' A ' I t t *  lehetőleg 'vetgéppel ka^  j,i v Jen ,eflrv, vo^e' % nicu kup6ekaí na ка*  de*d>sdkogd mag ara, cid se zinisli za . « ' l .ii/; pák z vrecom v |ednu Icorpu. Kor- spere, a ívun toga se i posuit.
ov grad , obnoy, mu se v sreu .. L  ’ . ... y pu denemo v vodu, pieniru  Najbole je mam rerstepsti ga i
draga spornen, ko|u su mu tra,no ’^J^lődTk el belőle &  e, pa.k ГЫ sharim0 Kaj se smetja podorati.
rasekle v sree lepote toga breg ,- ' . . . ., • ' • . nähere na vodi, poberemo v kraj Moramo nase gospodare opo-
stoga, grabastoga grada. Pug ” ' S. éé„iW ' a opranu psenicu pak na ponjavi menuti jos i na to, da kaj imaju
--------------------------------- -------- ‘ x-iffvon tonlos ч ió tráirv í/ás dobro POSuMmo. Polevati psenicu zvisega írnje, moraju najkesne do

• 1 mSRítíín ne ic dobro- Va‘̂  * se nikaj 31 oktobra prodati. „Hombar“-u
_____ cl en ff ed li etc 11 c nií I s/iikséccs^-i ne -pac^  Zato dobi onda Р5еп'сл (trgovacko drustvo, kője kupuje),

И  ш ш  щ 9 Я  ~  Kiir«5ri!ii n hrdju Ovo pacanje se zove Len- kajti drugac bodo strofani i  га
W  m,z hardtovo pacanje. menje doblju za svoje zrnje.

CsSK Apatln 1 • 0 (0 0) m asáva l növeli a búza- A kukorica forgalmának szabályozása
Nézette: kamarel. Kel joke- termést J

pességii csapat élvezetes, erős- ^ra С5а^ |-e|0 a A kormány rendeletet adott sáról. Az 1911 évben termeti
iramú küzdelme volt a mérkő- nak Rgvés talajok káli'éót ki- ki„ a kukorica forgalmának és egészséges érett csöves tengeri
zés. amelyben a hazai csapat váltnak Ezt azonban csak ,m„- ^használásának szabályozását egmagasabb termelői ara száz
kis szerencsései nacvobh arány- tos vizsgálattal lehet .„egállá- col '  rendelet szerint minden k.logramonként a következő .
kis szcrencscAci nagyoDD ai an\ . ь jni„ivj7W<b „xi. termelő köteles bejelentem az 1941 oklobcr hóban 13.40 P
ban is győzhetett volna. A jól ! . V ,  ‘ i‘  ̂ ‘ k i • /.94/ évben kukoricáival heve* 1941 november hóban 14.60 P
felépített támadásokat a csatár- \ műtrátfváthas/ná- tctf terülef nagyságát és a be'a- 1941 december hóban 15.30 P
sor nem tudta eredményesen be ы  előtt ki kell klórozni Ezeket kar‘l.°,tt. kuk? ^  J ® «  január hóban 16 ,- P
fejezni és csak néhány kapufa, m Ä #  ' t e Ä Ä  IT IO  P
találat került к, a szép kapura- «.„^^foszfátböl 130 ku •, káli- **• ■' készleteket a termelő a kút Az 194t-ben termett egészsé-
törésekből. Figyelembe véve gp szükséges katasz- korica törésének befejezését kő- ges szemes tengeri legpiagasabb
hogy a vendégcsapat fáradságos trális hoidankéíit. K v^tci пУ0,с naP a,alt- dc Jegké- termelői ára száz kilogramon-
és kalandos utazás után csak az Nagyon elterjedi és hasznos /^-4 november 10 ig kö- ként a következő :
utolsó percben érkezett meg a műtrágya a nitrogén-műtrágya, teles bejelenteni. 1941 október hóban J^.70 P
nálvár*, ben ió iátékol láttunk' a  ̂ úgynevezett pétisó. Az anva- A kukoricát hatósági zár ala 1941 november hóban 19.70 P 
pályára, igen jo jalekol láttunk orsz^U>an ша „ 1Х|Г csaknem helyezettnek kell tekinteni és 1941 december hóban 20.40 P
es Apatinban nagyon jól kell mindeütt használják a gabonák azl forgalomba hozni csak a 1942 január hóban 21.— P
játszania a CsSK-пак, ha győz- a|̂  \7 ^szi vetéshez ebből csak hatóság engedélyével szabad 1942 február hóban 21.60 P
ni akar. A mérkőzés egvellen 30-40 kg-ot szabad használni, Nem vonatkozik a zár alá he- 1942 március hóban 22.2Ö P
„óliát 1 musics lőtte mert az eső kimossa A másik lyezési korlátozás az igazolt 1942 április hóban 22.90 P
* ■ * _______  kettővel ellentétben ezt nem háztartási és gazdasági kielégi- 1942 május hóban 23 .50 P

NV7F 7rmvi  SK 5 0 í‘> 2Í szabad leszántani sem, hanem tésre Akinek kukorica van a ......... ............................. — ------
NVZE—Zrínyi SK 5 0 (- 2), rsak leboronálni. Gyenge tala- tulajdonában, kukorica-felesle-
Nagyon rossz napot lógott ki jón a szuperfoszfáttal együtt geit köteles a közellátási minisz- brtesites. 

a ZSK, igy nem csoda a súlyos használható igen szép ered. tér által megállapított határidő- Azok a kerékpártulajdonosok 
vereség A jóképességű nagyka- ménnyel. Ezt ajánljuk a mura- ig a Hombárnak vagy blzoiná- akik használt gumijukat kiese
m é .; ’„ '„ .i,,*  #.e ** I „un,,‘„.pit közi gazdáknak is . nyosának vételre felajánlani. rélésre beadták hozzám, az uj

‘ ‘. * ‘ I Meg kell emlékezsűnk még Az árellenőrzés országoskor gumikat műhelyemben átvehe-
•1° jalckkal is nehezen gyozlie* az őszi munkákkal kapcsolat many biztosa rendeletét adott ki tik Hunyadi luechanikus, Csák-
tril volna, l öbb edzésre és jobb ban a tavasziak alá szükséges a csöves és szemes tengeri leg- tornya, .Jókai utca. Vágóhíddal
csapatszellemre van szükség. őszi mély-szántásról és az is- magasabb árának niegtállapitá- szemben.

ч
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Az aradi tizenhárom
TMiraJftt nhiéenlkov v Arad-u

Október hatod ika a magyar 
nemzet történelminek egyiк
szomorú, gyászos lapja A sza
badságharc elbukott és a ma
gyarság legszebb harcának min
den férfias erénye és legendás 
digsössége egyszerre fekete tra 
gédiává lett. Emlékezzünk e 
napra ! Nehéz időkben, vérbe# 
és vasban ujitsuk meg október 
hatodika emlékezetét. Ne öblös 
szólamokkal, szenvelgő roman
tikával, hanem józan történe. 
mi öntudattal, hü emlékezéssel 
és néma fogadással. Jegyezzük 
meg és véssük örökre szivünkbe 
a hős magyar katonák nevét és 
mint az örök küzdelem jelsza
vait adjuk át az utánunk kö
vetkező nemzedékeknek : Aulich 
Lajos. Damjanich János, De- 
ssewffv Aurél. Kiss Ernő, Kné
zich Károly, Lahner György, 
Lázár Vilmos, Nagy-Sándor Jó
zsef, gróf Leiningen Károly, Pöl 
tenberg Ernő, Schweidel József, 
Tőrök Ignác, gróf Vécsey Ká
roly. íme ,hat magyar mellett, 
hat idegen név. Bizonyságául1 
altnak, hogy mindig történelmi 
nemzet \o’ l a magyar. S/enl Ist
ván koronájának eszméjében 
testvérré olvadt itt minden nem
zet fia. S 'magyarok ők valóban 
a mindennél erősebb halál jo 
gán Nézz a szivedbe késő kor 
magyarja és érezd a történelmi 
nagyságot e névsorban Emlé
kezz harcos életükre és bátor 
halálukra ! Gasparich Márk és 
a többiek, mink közéjük tartoz
nak. Ha elfelejted őket, meg
tagadod népedet és múltadat !

Oktober sesti je  ialosten den 
га povest mag jars кода naroda. 
Tabor za slobodu je  prepái г 
celo junaétvo magjarskoga na- 
röda i se moSke vrline toga tá
bora i  velke dike so se obrnule 
v Zrnu tragediju. Da se zmisli- 
Mo га te den. V tebkim vreme- 
nima v krvi i z zelezom v roki 
moramo ponovifi spornen be- 
stoga oktobra. Ne s éirokim i 
recmi i z bőin от romantikom, 
nego s treznom samosvesti 
nemim seZanjem г nemim  
obeéanjenm. Da si zapamtimo 
га rckoveZna nremena г zapre- 
mo v sree imena junaZkih ma- 
gjarskih sóidat on, г da je  dam о 
nabim herbam kakti vekor ehii 
znak junaeke borbe. Aulich La
jos, Damjanics János, Dessewffy 
{Dezsőfi) Aurel, Kiss Ernő, Kné
zich Károly, Lahner György, 
Lázár Vilmos, Nagy Sándor Jó
zsef, g ró f Leiningen Károly, 
Pölten berg Ernő, Schweidel Jó
zsef, Török Ignác, gróf Vécsey 
Károly. Evő vidítc poleg best 
magjarskik, lest stranjskih i - 
men. To posvedoZi, kaj je  ma- 
gjarski na rod папе к bil v po- 
nesti, v misli korune Svetoga 
Stefan a so se tu zjedinili sini 
sih Húrodon. I  si te so nmgjari 
postali po pranu smrti, koja 
je  jaksa od sega na zemli. Pog- 
ledni si n sree ti kcsno rodjen 
rpagyar i cutil bos v tem ime- 
nima ve tikost povesti Zmisli se 
как so se hrabro borili i как 
so junacki h m r li! Gnsparics 
Marko г si njegovi pajdasi spa- 
dajo med one! A ko bi га nje po- 
zabil, zatajil bi svoj 'ga naroda 
i svoju proslost ,

Tájékoztató
a battyánfalval m. kir. téli gazda

sági iskola ét mezőgazdasági 
szaktanácsadó állomásról

Mindenki tudja, hogy a föld termő 
erejét csak a megfelelően képzelt gaz 
da tudja kihasználni és a saját maga 
és a nemzet számára biz’o&itani Az 
utóbbi időkben a mezőgazdaság terén 
is sok lelfedezós történt és m n len 
téren nagymérvű haladás tapasz'аЦ- 
ható. Ezért fektet nagy súlyt — a 
lobbi államhoz hasonlóén — hazáik 
is az újabb mezőgazdasági ismere
tek minél tágafrb körű elsaját tásám, 
atnmek érdekében már eddig is szá 
mos gazdasági iskolát létesített

Ilyen mezőgazdasági iskola a mi 
Muravidékünkön is működik, éspedig 
Battyánfalván E z  az intézet 1038 b^n 
nyill meg, eddig azonban oly kicsi 
mértékben volt igénybe véve, hogy a 
két é v  alatt összesen alig 16 tanulója 
volt. Aminek oka, hisszük, hogy a ta
nulási ’idő hc’ytelen megállapításában 
keresendő Eddig ugyanis október 1-én 
kezdődött a tanítás és a kővetkező év 
év augusztus 304g tartott, ami által a 
legnagyobb munkaidő idején vonta 
a gazda legnagyobb segitségét a tf, 
éven felípi ifjakat A jövőben ez meg 
szűnik és a tanítási idő a két egy. 
mást követő év téli időszakában je
löltetik meg így a tanulók március 
végétől október végéig szülőik s,'git 
ségére állnak

Az iskola tanlerve nem csupán a 
növény termesztést, állattenyésztést, kei 
tészelet, gyümölcstermelést, szőlőkniii- 
velést slb- öleli fel ,de a közismereti 
tárgyakból hit- és erkölcstan, magyar 
nyelv, gazdasági levelezés, számtan 
mértan, stb ) is bő ismereteket nyújt. 
Azonkívül kiképzést nyernek a kosár
fonásban, kefe készítésben, méhészke 
désben, az apróbb bognármunkákban 
stb

A tanulmányok sikeres befejezése 
után a tanulók amanyka’ász jelvényt 
kapnak és mint arany kalászos gaz
dák» az országos szövetségben lömö- 
mörülhetnek

Az iskolával kapcsolatban in témát us 
is működik, a távoli tanulók részére.
A közel lakók kerékpáron, vasúton 
stb. is bejárhatnak. Az internátus havi 
ellátási dija 35 P, ami a inai viszot- 
nyok között igazán minimálisnak 
mondható.

Aki gazdáink nevelésének és oktatá
sának fontosságát a szivén viseli, hívja 
fel jelentkezésre ismerősei figyelmét, 
hogy az iskola által nyújtott tudási 
és egyéb előnyökét vidékünk minél 
több gazdája — és közvetve az egész 
haza élvezhesse.

A felvételhez szükséges: 1 erkölcsi 
bizonyítvány, 2 a községi elöljáróság 
igazolása arról, hogy az illető gazda 
fia, vagy ha nem az, a jövőben gaz
daságban kíván elhelyezkedni, 3. nép 
iskolai végzettséget igazoló bizonyít
vány A rendes életkor 16—21 év, de 
most kivételesen fiatalabbak és időseb
bek is kérhetik felvételüket

Az érdeklődőknek az iskola igazga 
lósága részletes felvilágosítást szívesen 
nyújt

Az intézet címe : M kir. Téli Gaz 
dasági Iskola, Battyánfalva, u. p. Mu
raszombat

Vpoöenja
m. kr. zimske gospodarske  Skole 
v Battyanfalvi, de je i Stáción za 

polske gospodarske navuke

Saki zna, kaj zemlu dobro znucafi 
zna sara о takái gospodar, koji se toga 
i nekaj navéil. V zadnje vreme so i v 
polSkom gospodarenju éuda kaj-kaj pre- 
naáli i na se strane je velko napredo 
vanje. Za to naáa domovina — как i 
druge driave! — ide jsko za tem, kaj 
bi se i misi ludi как najbole navőili 
sega novoea pre polákom gospodarenju, 
рак je  stoga napravila i vise gospo- 
darskih skol.

Taksa polska gospodarska Akola dela 
1 prinae v Murakom kraju i to v opéini 
Battyánfalva To ikolu so otprli joí»

1038. leta, all je btlo tak malo deakor 
v njoj, kaj ja erez dve lett bllo sega 
skap eamo 16. Mialimo kaj je tomu 
krivo, kaj so ékolsko vreme ne dobro 
rezredlli, kajti do ve se ta fikola ha- 
pila 1. oktobra, a trajala je do 30. 
augusta dojdoéega leta, pák so tak 
rano oni, koji so gospodaru najveé 
pomcgali, 16 let stnrl deéki, rano za 
vreme najvekőega dela ne bili doma. 
To ve nabo tak dale, nego bodo Skolsko 
vreme odredili, kaj se bo Skola dríala 
e rez d r e  z im e , jedna za drugóra i tak 
bodo deakí od kraja márciusa do kraja 
oktobra mogli pomagati svoj m sta- 
reáam.

V ákoll se bodo vuéili ne samo polske 
stvarl, marhu hraniti, vrtlariju, sadov- 
njaka, gorice itd. nego bodo vucili se 
kaj spamaten élovek znati mora, (na- 
vuk vere magjarski jezik, gospodarske 
liste pisati, reőunatl, meríti itd.) Zvun 
toga bodo se vucili korpe plesti, kefe 
delati, émclce povati, ménjéé kolarske 
posle itd.

Koji deák se bo dobro zvucil, ondobi 
znak, »aranykalász“ (zlatni kiás) i more 
stoplti, kakti „aranykalás70s gazda“ 
(gospodar s ziatnim kiásom) v orsacku 
zvezu teli gospodarov.

Poleg skole je  je i internat (de sta- 
nujejo i jejo) za deake koji dalko sta- 
nujejo. Koji so blizo, morejo dojti z bi- 
ciklom i po eugu. Za koétu i stan se 
plaéa na mesec 35 P. kaj je pre denes- 
ujim prilikama bormes ne cuda.

Komu je na sreu, kaj bodo nasi gazdi 
kaj najbole zvuceni, naj pozove svoje 
Poznanéi, kaj bi se óim vec gospodar- 
skth deckov zvucilo v toj skoli, kaj 
bodo tak oni i pn k nfih cela domovina, 
cim vec hasna méla.

Za gor prijeti treb a : 1 svedoeba da 
se poőteno ponasa, 2. epéinska svedocba 
d i  je  gospodarskisin ako pák neje, kaj 
bo za bodoce gospodarstvo sluzil 3. 
svedoőbu, kaj je zvrsil narodnu skolu. 
Redovita dóba je od 16—21 leto, ali za 
ve zvun reda se zemejo i staresi i 
mlajéi.

Koj oőe kaj znati, direktor skole rád 
da navuka.

Atresa ékole je M. Kir. Téli Gazda
sági Iskola Battyánfalva, utolsó poéta 
Muraszombat}

Legjobb,
legtartósabb,
legolcsóbb

utalványra és utalvány 
nélkül csakis

„Ciktánál"
Csáktornyán,

a templom mellett. Telefon: 87.

LÖBL MÓR 
ÉS FIA

Építkezési anyag, 
gyümölcs, tojás 
és takarm ány

» a i i  * I M i !

CSÁKTORNYA
Telefon: 46.

— Átadták a Csáktornya! 
elemi iskola régi iratait

Dr László Béla Csáktornyái
ügyvéd most adta át a Csáktor
nyái m. kir. állami népiskola 
igazgatóságának néhai Pólyák 
Mátyás .Csáktornyái áll népis
kolai igazgatótól annak idején 
átvett és a jugoszláv uralom 
ideje alatt megőrzött iratokat. 
Az igazgatóság meleghangú le
vélben köszönte meg a hazafias 
szolgálatot.
— Pisma őakovske narodne 
ftkole so nazaj dali.

Dr. László Béla cakovski fiska- 
lius je ve dal naraj direktori! m. 
kir. drzavne narodne ikole v Ca- 
koveu ona pisma koja mu je po- 
kojni Polyák*Mátyás direktor skole 
v ono vreme prek da! i kője je on cu- 
val iá vreme jugoslavenske vladavi- 
ne. Direktor skole mu je v tqplom 
pismu tofalil za ovu domolubnu 
sluzbu.
— Benzin korlátozás

A in. kir. kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter 1 12100 
—ig.f41. számú rendelete értel
mében október hóra csak az 
előirt benzinmennyiség fele szol 
gáltatható ki, de az egész jegy 
számolandó el. A rendelet meg
szegői kihágást követnek el és 
kél hónapig, háború esetén hat 
hónapig terjedhető fogházzal és 
8000 pengőig terjedhető pénz 
bírsággal büntetendők.
— Benzin na pol menje.

Minister trgovine i prometa je
svojom naredbom, br. 142.300/1941 
odredil, kaj se на automobile ima 
vun dati, za október samo pol 
benzina, a obracunati se ima cela 
karta. Prekrsitel toga bo strófán 
do dva meseca resta, v taborsko 
vreme do sest mesece resta i v 
penezi do 8 000 Pengő.

A P R Ó H IR D E T É S E K

Felelős szerkesztő: Dr. Szabad Lajos. 
Felelős k iad ó : Peceornik Ottó.

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

Csáktornya.

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