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Irta: Kelem en Ferenc

Antiin JnpúnnoK szóld hadüzenetre 
akarja rdvennl о Szovjetet

Engleska oée nagovorltl Sovjato, 
kaj bi Japanu preglaslll tabora

A visszatért Muraköz »hét 
köznapjairól« már irtunk. a 
muraközi »lelket« is emleget
tük, most a muraközi »egység
ről« kell még megemlékeznünk.

Igen, kell erről a kérdésről is 
beszélnünk, mert a murakőzi 
egység sajnos nincs meg és pe
dig nincs meg abban az érte
lemben, ahogy arra muraköz uj 
életébe nokvetlenül szükség van.

Mi is az a Murakőzi »egy
ség« ?!

Muraköz polgárságának tár
sadalmi különbség nélkül való 
felolvadása abban a magasabb 
gondolatban, amely ennek az 
értékes földnek minden rendű 
és rangú polgárát az egyéni ér
dekek és szempontok áldozatos 
alárendelése mellett a* köz szol
gálatára egyesiti. A köz alatt itt 
Muraközt kell értenünk, azt a 
darab földet, amely a szenlist- 
ván imagyar birodalom délnyu
gati sarkában ezerév óta a szent- 
istváni gondolat jegyében éllé 
a maga külön éleiét, mindaddig, 
amig a vesztett háború vihara 
pár évtizedre el nem sodorta 
tőlünk A Gondviselés úgy akar
ta, hogy ez az idegen uralom 
ne tartson tovább, mint huszon
két évig és lehetővé tette, hogy 
még az a nemzedék érje meg 
ennek a földnek az anyaország
hoz való visszatérését, amely 
cselekvő tényezője volt annak 
a háborúnak, amelynek baljós 
befejezése miatt veszett cl ezer- 
kilencszáztizennyolcban a mi 
gyönyörű Muraközünk

A huszonkétév nem sok a 
nemzetek életében, de sok voll 
az idegen uralom alatt. Csak 
most, hogy visszatért hozzánk 
ez a drága föld, látjuk, sok te
kintetben, mily lényeges válto
záson ment át a muraközi lé
lek. Az idősebb rétegek, ame
lyek még fiatalkorukban együtt 
élték át a magyar uralom bol
dog emlékű napjait, lelkűk mé
lyén megőrizték a régi Mura
köz képét s boldogan fogadták 
a megváltás óráját. A fiatalabb 
generáció azonban meglelt a 
szláv nemzeti gondolat mérgé
vel s csak bizonyos palástolt, 
vagy néha nyílt idegenkedéssel 
hajlandó beleilleszkedni az uj 
rendbe. Nem kétes, hogy pár 
esztendő múlva minden mura- 
közi polgár egyforma loyalifás
sal és a magyar haza' iránti 
egységes ragaszkodással fog 
részt venni Muraköz uj éleié
ben Ehhez azonban szükséges, 
hogy maga éclőtt lássa a ma
gyar rétegek, a megszállás ideje 
utalt magyarságukban megérő

Vec smo pisali ca to, kakii su 
»delavni dnevi« povrnjenoga Medji- 
murja, emislili smo se i ca »du$u« 
Medjimurja, a ve se jól moramo 
zmisliti ca »jedinstvo Medjimurja«.

)e moramo se i cato spominati, 
kajti na calost, toga jedinstva да 
ne, barem ne tak, как Ы moralo 
biti v növöm íivlenju Medjimurja.

Kaj je prav iá prav to Medji- 
mursko jedinstvo?!

Medjimurski narod mora biti 
jedinstven, se jeno, jeli je gospon, 
mester ili moí v onoj velkoj 
misli, koja postavi v slucbu sakoga 
cloveka ca narodno dobro i de 
ne smeti gledati hasne jenoga 
cloveka. Medjimurje je ona sveta 
eemla, koja je tu vjurnom kotu 
kralestva Svetoga Stefana civela 
erei «jecero Jet, pod obranom 
Svetoga Stefana se tak dugó, dók 
ju je ne viher zgublenoga tabora, 
na par deset let cél nam vkraj, 
Svemoguci Bog je tak 5tel, kaj je 
to gospodarenje ne trpelo duce 
как dvajsti tri leta i kaj bodo 
oslobodjenje doeiveli jók oni ludi, 
koji su ca mlada jós srecno civeli 
pod magjarskim gospodarenjem, 
koji v dusi enaju kakse je negda 
Medjimurje bilo i koji su c vesel- 
jem docekali oslobodjenje. AU 
mlajsim ludern je dúsa puna s 
slovenskim giftom i visepot se 
nekak v kraj dreiju od novoga 
reda. Znamo mi dobro, kaj ca 
par let, da bo i mlajsina previdla, 
kakse je ve civlenje i kakié je 
bilo pod stranjskim gospodaren
jem, kaj bo celi medjimurski 
narod vérén svojoj magjarskoj 
domovini i si bodo radi delali ca 
bolse civlenje Medjimurja.

Ali ktomu je potrebno, kaj bodo 
si oni ludi, koji su pod stranjskim 
gospodarenjem navek pokacali, j 
kaj su oni pravi medjimurski ma- ) 
gjari, skup drcali, kaj bodo stvo- 
rili jedinstvo Medjumurja i si skup, 
jeden ca drugoga delali i potpo- 
mogali boliemu civlenju Medji
murja.

Novo Medjimurje cahteva, kaj 
se saki clovek mora podrediti ca 
hasén sih, svoje privatne interese 
pustiti na stran i delati ca hasén 
celoga naroda. Treba je stvoriti 
celo i pravo „medjimursko jedin
stvo“ , ako ocemo, kaj bo celi 
narod как jen clovek stal pred 
novim civlenjem. Magjarskim vo- 
ditelem Medjimurja je sveta due- 
nost stvoriti to jedinstvo kajti prec 
jedinstva v Medjimurju nabo 
moglo biti niti jedinstvenoga Me
djimurja. _______

Edén angol külügyminiszter 
Sztálinnál folytatott megbeszé
lés után visszatért Londonba. A 
Popolo di Roma stockholmi ér
tesülése szerint a megbeszélések 
tárgya a Japánnak küldendő 
szovjet hadüzenet volt. London 
mindent elkövet, hogy szövetsé
gesét belerántsa a Japán elleni 
háborúba. A Szovjet azonban 
az eddigi jelek szerint habozik.

Washingtonból érkezett szik
ratávirat szerint Roosevelt sze
mélyes megbeszélésre hívta 
Sztálint Washingtonba.

Japanski avioni  su 
jenoga rezoraőa,

A japán császári főhadiszál
lás legújabb jelentése szerint a 
japán repülők Brit-Borneónál 
56 ellenséges repülőt, köztük 16 
nagy vízirepülőgépet semmisí
tettek meg. Bombáztak ezenkí
vül repülőtereket is.

El súly esztette к egy rombolót, 
két tengeralattjárót, megrongál
tak 22 kisebb hajót.

Egy másik jelentés szerint a 
háború kezdete óta a japánok 
16 ellenséges tengeralattjárót 
sülyesztettek el.

Perlakon az egyik korcsmá
ban egy kisebb társaság a tán
cosnők miatt összeveszett, úgy, 
hogy csendőröket kellett hivní 
Mikor a csendőrök odaértek és 
Bakai József csendőr ki akarta 
nyitni az ajtót, hatalmas ütés 
érte fejét és ájultan összeesett. 
Társa elfogta a tettes К liner 
István 19 éves Legényt. akit 
vasraverve beszállítottak Nagy
kanizsára. ahol statáriális bí
róság Ítélkezik felette.

Bakai csendőr válságos álla
potban fekszik a Csáktornya» 
kórházban

Eden, engleski minister cvunj- 
skih pöslov je imel s Stalinom 
konferenciju, рак je cetem doSel 
паса] v London. Taljanske novine 
Popolo dt Roma tak éujejo в 
Stockholmé (Svedska), kaj su ca 
to respravlali, kaj Ы Japanu pre- 
glasili tabora. V  Londonu ее semi 
silami oéeju, kaj bi toga svoiega 
priatela potegli v tabor proti Ja- 
pana, ali как se vidi. Sovjeti si 
premiilavaju.

Z  Amerike je doiel radiote- 
legram, po kojem je Roosevelt 
poeval Stalina v svoj glavni varai 
Washington, kajti oée injim rés** 
go var a ti.

vniStiii 56 avionov, 
i  dve podmornice

Japanski cesarski glavni taborski 
kvarter javla najnoveie, da su 
japanski leteci soldati pre engles- 
kom delu otoka Borneo vnistili 
56 nepriatelskih avionov, med tem 
16 velkih vodenih masin. Zvun 
toga su hitali bombe i na eletiiéa.

Vtopili su jenu ladju reroraca, 
dve podmornice i skvarili su 22 

I menjse ladje.
Po jenoj drugoj vesti su japanci 

od pocetka tabora v topili 16 
nepriatelskih podmornic.

V  Prelogu v jeni kremi se jen# 
menjse drustvo eabavlalo, pák su 
se ebog tancaric tak posvadili, 
kaj su morali eandare evati. Da  
su eandari doili, je Bakai Jócsef 
candar stel vrata otpreti, pák je 
c batinom taklega hipa dobil na 
glavu, kaj je omedlel i skup op a l 
Njegov pajdal je v&initela Klinec 
Stefana, 1 f let staroga deck« vlo- 
vil i odtrrali su да v ieleeo sve- 
eanoga v Kaniru, de да bo  sodil 
statariumski sód.

Bakai iandar s telkimi тока mi 
leci v Cakovskim spitalu.

56 repülőpépet, egy rombolót, 
bét tengeralattiárét semmisítettek meg 

a japán repülök

Husánggal leütötte a csendőrt —  rögtönitélő 
bíróság elé került

Deéko je  z batinom iandara dőli vudrii 
Dojde pred Statariumski sód
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I A Muraköz! Szövetség budapesti ünnepsége
M edJIm uraka Z a jed n ica  v Budapafttu Ja aocti 

oalobodjanja
Muraköz visszacsatolásának 

törvénybeiktatása alkalmából a 
Muraközi Szövetség december 
21-én Budapesten fényei ünrep 
séget rendezett.

Az ünnepségen résztvettek a 
Muraközi Szövetség! tagjai tel
jes számban dr. Csurv Jenő mi
niszteri tanácsos, a szövetség el
nökének vezetésével, Zala vár
megye képviseletében dr. Brand 
Sándor alispán. Csáktornya vá
ros részéről Pecsomik Ottó vá- 
rosbiró, Korentsy Endre fő
jegyző és dr. Bujanics Sándor 
orvos. A Vitézi Bend Zrínyi 
csoportja is képviseltette magát.

Az ünnepi misét fél 9 órakor 
a Bazilika főoltára előtt Uz- 
dóczy Zadraveez István ny. tá
bori püspök, a szövetség disz- 
elnöke celebrálta, utána pedig 
magas szárnyalásu beszéd kísé
retében megáldotta a Muraközi 
Szövetség által Muraköz részére 
adományozott, a Zrínyi család 
és Zala vármegye címerével di- 
szilett feliér selyemzászlót.

A templomi ünnepséget a Te 
Deum és a Himnusz fejezte be, 
utána pedig a Bazilika előtt a 
budapesti cserkészcsapat dísz- 
százada diszmenetben tisztelgett 
a zászló előtt, majd elvitte a 
Zrínyi csoport fteviczky-utcai 
székilázába, ahol Hózsás alezre
des, a Zrínyi csoport vezetője 
vette őrizetbe ünnepi beszéd kí
sérel ében.

A zászló a Zrínyi csoport őrí
zeiében marad mindaddjig. amig 
azt egy ünnepség keretében a 
Csáktornyái Zrínyi csoportnak 
út nem adják.

Az ünnepség dr. Brand Sán
dor, Zala vármegye alispánjá
nak köszönő szavaival fejező
dött be.

Medjimurska Zajednica v Buda- 
pestu je decembra 21.-да drzala 
velku paradu ta to, kaj su oslo- 
bodjenje Medjimurja deli v zakón.

Na toj paradi su si tam bili, 
koji spadaju v Medjjmursku Za- 
jednicu, a vodil njih je dr. Csury 
Jenő miniszteri tanácsos, pred- 
sednik zajednice Zalavarmegjiju 
je zastupal dr. Brand Sándor vice- 
ispan zalavarmegjije. Od strane 
varasa Cakovca bili su tam Pe- 
esornik Otto varaski birov, К °- 
rentsi Endre prvi nótárius i dr. 
Bujanics Sándor, a od Zrínyi grupe 
Vitezkoga Reda dva zastupniki.

Párádnu mesu je ob Vs9 vuri 
slueil v Baziliki, v najveksoj cirkvi 
v Budapesti, pred glavnim oltárom 
Uzdóczy-Zadravecz István, sól- 
dacki biskup v penziji, castni pred- 
sednik drustva a po svetoj mesi 
je drzal jakojepo velko prodestvo 
i blagoslovil belu svilnu zastavu, 
okincenu s cimerima familije 
Zrínyi i Zalavarmegjije, koju ie 
Medjimurska Zajednica daruvala 
Medjimurju.

Na cirkvenoj paradi su jós po- 
pevali Te Deuma (Tebe Boga 
falimo) i Himnusa, zatim pák je 
pred Bazilikom s paradnim marsom 
odmarSikala jena kompánia cser- 
készov (skauti) i dala postuvanje 
zastavi, onda pák su zastavu pre- 
nesli v hizu Zrínyi grupe. da je je 
Rózsás potpukovnik. voditel Zrínyi 
grupe prek zel na cuvanje.

Zastavu bodo tam cuvali se tak 
dugó, dók nabo v Cakovcu kaksa 
parada, onda bodo ju prek dali 
cakovskoj Zrínyi grupi.

Na zadnje se jós dr. Brand 
Sándor viceispan z lepimi recmi 
fafalit i stem je parada bila zvr-

A M A N S z h ö lg y e k  ka rá cso n y i 
a já n d é ko sz tó  ünnepé lye

Gospe Zenskoga Drustva su rezdellle boziéne dare
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södött és megkeményedett mu
raközt m agyarok töretlen egy
ségét és minden disszonáncia  
nélküli összefogását az uj építő 
munkában.

Sajnos, e tekintetben azon
ban  a visszatérés óta nem ta
pasztalható az a harm ónia, a 
m elyre a m egpróbáltatás nehéz 
évei után joggal számíthattunk 
vohia. A  murakózi és fő leg  a 
Csáktornyái vezető m agyar ré- 
t«gek soraiban mintha valami 
hasadás mutatkoznék. Lappan 
gó személyi ellentétek bontják  
meg a m agyarság zárt Sorait 
és veszélyeztetik az újjáépítés 
nehéz munkáját

Ennek minnél előbb meg kell 
szűnnie !

Az uj M uraköz ügye a sze
mélyi érdekek, vagy érzések lol- 
jes alárendeléséi s a köz vál- 
vetett és önzetlen szolgálatát kí
vánja meg. Meg kell teremteni 
a teljes és m inden törés nélküli 
»m uraközi egységet«, ha azt 
akarjuk, hogv* M uraköz egész 
népe egyemberként sorakozzék  
fel az u j életforma mellett. A 
vezető m agvar réteg becsület
beli ügve, hngv ezt az egységet 
haladéktalanul megteremtse, 
mert m ura közi egység nélkül 
nem lesz egységes, m agyar Mu
raköz sem ..

Rufíaseg&yben részesül
itek átiadjgondozQttak

Taborskl obskrbleni bodo 
■ ‘ t fo to m  o p ra v e  •—
A honvédelmi miniszter érte- 

silétté a murakózi és alsólend- 
vai járások föszolgabiráit. hogy 
a járásaik területén nyilvántar
tott és ideiglenes járadékot él
vező hadigondozol tak és hadi
rokkantuk számára polgári ru
ha kai. ruhaanyagot és fehérne
műt küld.

A segélyben azok a hadigon
dozottak részesül beinek, akik a 
szükséges ruházati cikkek be
szerzésére maguk nem képesek 
és valóban rá vannak szorulva 
a segítségre. Ezenkívül termé
szetesen erkölcsi és nemzethü- 
ségi szempontból sem esnek ki
fogás alá

Méltányos kéréseiket az ér
dekellek járásaik főszolgabirá- 
jához küldjék be. aki azt az 
Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap szociális gondozónőivel 
vagy egyéb megbízót faival kar
öltve bírálja el.

Honyedski minister je zvestil fő- 
szolgabirove v Medjimurju i Len- 
devi, kát bo posldl civil ne oprave, 
stole i flake za one taborske ob- 
skrblene i taborske invalide, koji 
su tu zapisani « dobivaju privre- 
menu peneijti.

To pomoé dobiju oni tabors ki 
obskrbleni, koji si saini nemre ju 
kupiti potrebne oprave i nucaju 
pomoő Zrun toga moraju biti 
posteni i nesmeju nikaj krivi biti 
proti vernosti к narodu.

Molbe naj daju к főszolgabirovu, 
a on je bo presodil skup s skrbi- 
telima Orsackoga Fónda га Ob- 
ranu Naroda i Familije.

Szép ünnepély keretében osz
tották ki december 23-án a 
MANSz hölgyek a Leventeott- 
honban a karácsonyi ajándéko
kat.

Az ünnepély 5 órakor kezdő
dőit ,de a szegények sokasága 
már a kora délutáni órákban 
megtöltötte a nagytermet.

Az ünnepség a gyermekek ka
rácsonyi énekével kezdődött, 
kik Kovács Dezső tanító veze
tésével és zenekiséretével szép 
karácsonyi énekeket adtak elő. 
A sok verselő közül kimagaso
dott Szentmiklósi Marica és 
Szenlmiklósi Margit szép elő
adása.

A fénypontot Pelmi József 
pápai prelútus. zalaegerszegi 
apátplébános magasszárnyalást] 
beszéde adta. ki előreboesátván, 
hogy Muraköz felszabadulásá
nak becikkelyezése után már 
nem kell politikai beszédet mon
dani. karácsony jelentőségét 
méltatta Megemlékezett a mos/ 
szj harctereken küzdő bős hon
védőink karácsonyáról. Elmon
dotta. hogy a betlehemi Jézus 
idegen istállóban, oly szegény
ségben születeti, hogy még a 
szalma, melyen feküdi, sem voll 
az övé, de midőn az angyalok

kihirdették a nagy örömei. a 
környékbeli pásztorok, kik ma
guk is szegények vollak. fogiák 
amijük voll és ajándékba vili ék 
a kis Jézusnak.

A Jézust jelképező karácsony 
fa kövességünkké Leszi a szegé
nyek megajándékozását és nagy 
örömmel látja, hogy Csáktor- 

, nva közönsége ebből kivette ré- 
részét.

Hampamer János muraközi 
nyelven tolmácsolta a pápai 
prelitus beszédéi, utána pedig 
kioszlotlák a szegén vek közt a 
pénzbeli és ruhasegélyeket de
cember 24-én pedig a Zala vár
megye főispánja által kiutalt ci
pőket.

A magyar kéz isméi érezlelie 
melegét Köszönet a MANSz 
hölgyeknek, akik a gyűjtésben, 
varrásban és egyéb munkákban 
taradhatutlanok voltak és kö
szönet a Csáktornyái adakozók
nak, kik lehetővé telték, hogy a 
szegények karácsonya is szebb 
lehetett.

Decem bra 23-gd su v Levente 
domii rezdelili med sirmake bo- 
iiene dare. Deca su popevala lepe 
bozicne popevke. Pehm jó fsef 
papinski prelat je drzal lepoga 
govora, v kojem je rekel, da je i

Zs M i t
a  nokriiK« a №tde
miderne

stofe od öipki
v *akoj sírinl se dobiju 
po fal ceni pre

Nagylcanixaa 
Za lacgersxeg  .

mali Jezusek bil velki siromak, ali 
cim iu angeli popevali, da se Je- 
zusek narodil, mám su mu siro- 
maski pastiri nosili dare, sto je 
kaj iinel, tak i mi moramo siro- 
makam daruvati.

Fala tjospem, kője su pobirale i 
sivale, fala dobrim ludem, koji su 
daruvali, kaj su stem i nasi siro- 
maki meli malo lepsega Bozica.

Nase delo i nasa 
buduőnost

S pravom delavskom, pajda- 
skom lubavi pozdravlam ve, na 
pocetku nasega posla se voditele 
nasih organizacija, nadale se clane 
nase stranke, koji su verni ovomu 
gibanju i s disciplinarom dusom 
i s gizdavorfi svesti oceju pomo- 
gati delo Magjarska Stranke Zi- 
vota, kajti znaju, da se to dela za 
vekivecnost.

Nasi posli su naslonjeni na sku- 
pnu jakost naroda, to enaci, kaj 
celi narod mora bi ti v taksoj 
delavnoj zajednici, koja se neda 
restepsti z niksom silóm i v toj 
sajednici delaju si za jenoga, a 
jen za se. Samo taksa delavna 
organizacija bo valala za nasu 
skupnu sodbinu, v kojoj si zivim- 
V toj drustvenoj organizaciji néma 
nisei veksu pravicu, nego samo 
velke duznosti proli narodu i 
skupnuj zajednici, v kojoj si skupa 
zivimo.

Nasa povest nam pripoveda, 
kaj smo jako nucali taksu dríavnu 
i drustvenu organizaciju, koja ne 
sluzi samo jenomu cloveku, ili 
jednoj klasi, nego celomu narodu.

Magjarska Stranjka Zivota se 
oslonila na celi narod i tak tira 
gibanje ludeh. Óva gibanja, koja 
prepravlaju novu povest naroda, 
ne poznaju nekse eksterne klase 
v narodu, ne poznaju niti nikse 
eksterne programé, nego imaju 
pred sobom dobro celoga na
roda. Bori se za dobro za sakoga 
cloveka, koji je clan ovoga naroda.

Magjarska Stranjka Zivota je 
organizacija za bolsi i lep$i zivot 
magjarskoga naroda i dela samo 
zato, kaj bo magjarski narod nazaj 
zadovolen v svojoj domovini.

Osabitu brigu vodi ta stranjka 
г a obranu i objacanje familie. 
Oce rezdeliti dobodka i imetka 
na taksi nácin, kaj bodo si ludi 
zadovolni i kaj bo socialna misei 
i narodno jedinstvo spunjeno. Isto 
je v programú stranjke na menjse 
deti porciu siromaskim ludem i 
spraviti njim grünte i zemle.

Gasparich József 
varmegjinski tajn ik.



Muraköz visszacsatolási ünneplése Csáktornyán
Z vélkom paradom su svetili v Óakovcu povrnjeno Medjimurje
December 22-én Csáktornya 

közönsége méltó módon ünne
pelte Muraköz visszatérésének 
törvénybe iktatását.

Már a kora délelőtti órákban 
minden házon nemzeti lobogó 
lengett A városban szerte hul
lámzott a helybeli és vidéki kö
zönség s türelmetlenül várta az 
ünnepély kezdetét

Délután 4 órára a Horthy 
Miklós tért 4000 főt meghaladó 
ünneplő közönség töllötte meg. 
Zászlóerdő és komoly ünneplő 
hangulat. Pontban 4 órakor Pe- 
osornik Ottó városbiró a váro.v- 
háza erkélyéről beszédet inté
zett a közönséghez s többek kö
zött ezeket mondotta:

»1941. december 22-ére vir
radt ma. Ez a nap Muraközünk 
hányatott történelmének egyik 
sarkalatos és ragyogó napja 
azért, mert ma az ősi magyar 
alkotmány rendje szerint leli 
törvénybe iktatva Muraköz visz- 
szacsatolása a 23 évi erőszakos 
elcsatolás után a szentistváni bi
rodalomhoz. Ezzel a ténnyel 
minden idegen intrikának és ár
mánykodásnak egyszersmind en 
korra vége van s Muraköz ezer
éves határain fennen lobog a 
magyar trikolor azzal a figyel

meztetéssel : Xe bántsd a ma
gyart U

Decembra 22.-да su v Cakovcu 
z vrednom paradom svetili zakona 
povrnjenoga Medjimurja.

VeÖ zárán v jutro je na sakoj 
hiii visela magjarska narodna za- 
stava. Varai je vés pun bil doma- 
cege i zvunjskoga naroda i ludi 
su komaj óekali, kaj se bo parada 
hapila.

Popoldan ob 4. vuri je na 
Horthy Miklós piacú bilo ludstva 
prek 4000 glav. Cela suma zastavi 
i seposod paradno respoloienje. 
Tocno ob 4. vuri je Pecsornik 
Otto, varaski birov s balkona va- 
rakkih hiz drzal narodu govora, v 
kojem je med vike toga ovo rekel:

Denes je 1941. leta december 
21. Te den je jeden jako yaien i 
glasoviti den nakega Medjimurja, 
koré ima jako tesku povest, kaj ti 
denes je po starinskom magjar- 
skom zakonu Medjimurje, potli 
23 let, как su nam да silóm zeli, 
zakonski nazaj prekapcen к dr- 
sagu Svetoga Stefane. Stern je ve, 
za jempot i zanavek kraj sakim 
stranjskim lazim i podkopanjem 
i ne jezero let staroj granici Me- 
djimurja visoko se vija magjarska 
narodna zastava i opomene sa- 
koga: „Naj bantuvati Magjára!“

Boldog karácsony — Sreöe Boáiő
Hálát adott a Mindenhalónak, 

hagy Muraköz megérhette leg
nagyobb ünnepét és legboldo
gabb karácsonyát, a Főméltósá- 
gu Kormányzó Urunk, kinek 
bölcs vezetése adta meg nekünk 
a visszatérés lehetőségét, majd 
szavait a Kormányzó Ur, Ma
gyarország és az örökre felsza
badult Muraköz éltetésével fe
jezte be.

A kitörő lelkesedéssel és él
jenzéssel fogadott beszéd után 
az ünneplő közönség elénekelte 
a Himnuszt, majd menetté ala
kulva, végig járta a város főbb 
utcáit, hazafias dalokat énekel
ve. a Kormányzó Urat, Magyar- 
országot és a felszabadult Mura
közt éltetve.

A menet élén a Csáktornyái 
tüzoltózenekar haladt, mely ez 
alkalommal mutatta he az Acs 
István, Muraköz szülötte által 
szerzett »Muraközi indulót«, a 
zalaujvári régi muraközi nem
zeti viseletbe öltözött leányok 
pedig Március János, első vi- 
lágháborubeli géppuskás sza
kaszvezető vezetésével régi inu- 
raközi- dalokat énekellek ma
gyar és muraközi nyelven.

Zafalil se Води sveinoguceno, 
kaj je Medjimurje inoglo doiiveti

svojega najveksega svetka i naj- 
srecnesega Bozica, preutvikenom 
Oosponu Guverneru, cija svetla 
pamet nas je pomogla do toga, 
kaj smo se mogli pvrnuti к nekoj 
starinskoj damovini, a svoje reci 
je zvrkil s kricanjem éljen Gos- 
ponu Guverneru, Magjarskoj do- 
movini i za navek oslebodjenom 
Mcdjimurju.

Toga govora je narod prijel z 
velkim zdusevlenjem i kricanjem 
éljen, a latim su popevali Him- 
nusa, a onda pák se napravila 

■ prosecija, koja je ikla po sem 
veksim vulicam varasa, a pajdoc 
su popevali rodolubne popevke i 
kricali éljen Gosponu Guverneru. 
Magjarskoj i oslobodjenom Me- 
djimurju.

N a  pocetku prosecije je igrela 
cakovska fejervergarska muzika, 
koja je stom prilikom prvic igrala 
„Medjimurskoga Marsa“, kojega 
je spopeval nak domorodec Ács 
István, a pribislavske рисе, v sta
rinskoj medjimurskoj narodnoj 
nosnji popevale su lepe starinske 
medjimurske narodne popevke po 
magjarskom i medjimurskom je- 
ziku. Vodil i naveil njih je Március 
János, stari masingeverski eugs- 
firer s prvoga svetskoga tabora.

A haza mindenkiről gondoskodik 
se briga za sakoga

Domovina

A város körüljárása и Ián a 
menet ismét a városháza elé vo
nult, ahol Pecsornik Ottó város
biró muraközi nyelven mondot
ta el imént elhangzott beszédét, 
kiemelvén, hogy Magyarorszá
gon minden hű és becsületes 
embernek meg van a létjogosult 
sága és a magyar haza minden 
polgáráról gondoskodik. A kö
zönség sűrű éljenzések között 
oszlott szét.

Utána a város elöljárósága é-s 
képviselőtestülete tartott disz-

gyülést, amelynek során hódoló 
és üdvözlő táviratokat küld lek 
vitéz nagybányai Horthy Mik
lós Kormányzó Urnák, Bár- 
dossy László miniszlerelnöknek, 
Uzdóczy Zadravecz István nv. 
tábori püspöknek, vitéz gróf Te
leki Béla Zala vármegye főis
pánjának, dr. Brand Sándor Za
la vármegye alispánjának, Petim 
József pápai prelátusnak és kö
szönőleveleket mindazoknak, 
akik Muraköz visszacsatolása 
körül érdemeket szerelek.

Da je prokecija nazaj dokla pred 
varaiké hize, onda je Pecsornik 
Otto varaski birov po medjimur- 
skom jeciku reztolnacil svoje prveke 
reöi i rekel je kcoj, da v megjár- 
skim orsagu saki pokten i vérén 
clovek ima pravo üveti i ma
gjarska domovina briga se za sa
koga svojega sina.

Narod se rezikel z velkim kri
canjem éljen.

Pgtli toga su varakki poglavari
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i zastupniki driali paradnu sesiji 
v kojoj su poslali pokorne i po- 
zdravne telegramé Gosponu O v~  
verneru vitéz nagybányai Horthy 
Miklosu, Bárdossy László-u, mi- 
nistru predsedniku, Uzdóczy Z ad -  
raveci Istvánu soldackom biskupu 
v peniiji, vitezu grofu Teleki Beli, 
velkom ikpanu Zalavármegjije. dr. 
Brand Sándoru, viceispanu Zala - 
varmegjije, Pehm Józsefu papin- 
skom prelatu i zafalno pismo se- 
monim, koji su pomagali, kaj se 
Medjimurje oslobodilo.

M a g y a r u j esztendő
Mag]arsko novo letu

Újból fordult egyet az idő 
végiele л kereke é£ egy év bele
hullt a mull utolérhetetlen mély
ségébe. Visszanézünk a távozó
ra és, meleg szívvel, bizakodó 
lélekkel adunk hálát az Idők 
Urának és kimérőjének azért 
a sok jóért, boldogságért, amit 
ebben az évben megadotl ne
künk. Magyar hazánknak, Mu
raközünknek, családunknak és 
niiinagunkuak... Van mi,l kö
szönnünk és nem is fukarko
dunk a hűiával. A  visszatérés 
csodája, öröme világit még min
dig a lelkűnkben. Muraközi ez 
a> esztendő tette újból magyar
ra. vezette vissza az ezeréves 
hazábu és szerezte meg számára 
s békés, boldog élet lehetősé
géi.

le le  vagyunk szép emlékkel, 
feledhetetlen képekkel, de tele 
vagyunk kutató, várakozó gon
dokkal is az uj év felé tekintve, 
mit hoz ez az esztendő ‘

A kérdésre jórészt már a
múltban megtaláljuk a választ. 
Л/ ut amelyet elkezdtünk az 
őrét évben, amely már is sokat 
leijüiletl Muraköz népének sor
sán* amelyen felruházták gyer
mekeinkéi, biztosították nyu
godt életünket, megélhetésünket 
és vagyonunk élvezetét, tovább 
is a boldogulás felé vezet ben
nünket. Persze ,mi jót tudjuk 
azt is ,liogy nehézségekkel, le
mondással is kell számolnunk 
és hogy a munka nagyobb lesz 
az eddiginél is. De nein rettent 
meg bennünket a küzdés tudata, 
mert tudjuk, hogy* ha a mull 
ki is esett hatalmunkból, a jövő 
kezünkben van és munkánkkal, 
akaratunkkal, hitünkkel célja
ink megvalósítójává tehetjük.

Bizalommal nézünk a magyar 
uj esztendő elé, amely hitünk 
és akaratunk szerint meghozza 
szent ügyünk teljes diadalát, kí
vánságaink., teljesedését, mun
kánk bőséges gyümölcséi.

Erős kéréssel fordulunk az 
Egek Urához, hogy ne hagyjon 
i*l bennünket ebben az évben 
sem, váltsa valóra reményeinket 
és adja  kegyelmét, hogy az el
vetett magoK bőséges termést 
hozzanak az emberek szivében 
és a föld méhében egyaránt. 
A talaj jó, csak óvja széltől,'vi
hartól, alattomos férgektől az 
elhintett szemeket.

így kérjük, akarjuk, hisszük 
a boldog uj, magyar esztendőt.

Pák se je prezkrajni kotac yre- 
mena jempot obrnul i pák se jeno 
leto vtopilo v prackrajnu globlinu 
proklosti. G ladim o navaj na leto

kője odhaja i stopiimi recmi i i  
dukom puné v ufanja lafalimo 
Води, koji nam vreme kroji, ca se 
ono dobro i srecu, kaj ja, dal 
za ovo leto nam, nakoj magjars
koj domovini, nakemu Medji- 
murju, nakiin fainilijam i nam se
inem. Imamo kaj safaliti i s safa- 
lom nesmemo skopi biti. N a ie  
srecno oslobodjenje, to veselje 
nam jók nevek sveti у duki. O vo  
leto je napravilo, kaj je Modji- 
murje nazaj magjarsko, dopelalo 
ga nasaj к jezero let staroj dom o
vini i spravilo nam je mirno, 
srecno i veselo zivlenje. •

Puni smo lepi fi spom enov,' nji- 
hovi kipi nam puniju duke, ali 
puni smo i brig ve, da gleditno 
v novo leto. Kaj bo, беда se 
bom o v cekali ? ^ »

N a  to pitanje smo skorom vec 
dobili celoga odgovora. Pót, po  
kojem smo ikli v starom letu, koji 
je ve6 duda pomogel Medjimur- 
skom narodu, koji nam je öble- 
kai naiu decu, zasigural nam naie  
mirno iivlenje i sigurnost nalega  
imetka, bo nas i dale pelal do  
паке srece. Ali dobro mi snamo 
i to, kaj se sa ve moramo prepra- 
viti i na to, kaj nam bo negdi 
nekaj sfalilo, a delo bo jakke, как 
je do ve bilo. Ali se nabomo 
prestrakili od toga, kaj se ’ mo
ramo jakke feoritw kajti snamo* 
makar se nam je proklost smeknula 
■rok, buducnost je пака i i  nakom 
volom, verőm i delom si ju bom o  
polepkdli.

Z  vufanjem gledimo pred ma
gjarsko novo leto, kője nem bo, 
po  nakoj veri i voli doneslo, kaj 
se nam se паке iele spuniji, kaj 
bo nake delo blagoslovleno i kaj 
bom o dostigli se ono, za kém 
idemo.

S ponienom molbom ideme 
pred nasega Boga, naj nas niti 
ovo leto ne ostavi, naj nam spuni 
ono, vukaj se vufamo, naj ham 
podeti svoju milost, kai bomo se 
ono, kaj smo posejali, bogatö p ö - 
zeli i na sémii i v sreu пакет. 
Fundus je dober зато  Bog пат  
cuvej posejano seme od vetra, 
vihra I od semelskih ervovr ^

Prosimo, ocem o i verjemo, kaj 
nam bo takle magjarsko novo lato.

-r- Muravidéklek legkedvel
tebb találkozóhelye Zalaegersze
gen a GoeztonyT vendéglő és 
étterem. Szállószobák tiszták és 
olcsók. Gosztonyi vendéglő, Zala
egerszeg, Kossuth LaJoa-utoa. w

HlrdMMn lapunkban I
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A Hét
I Kedd — Тогк |

H itler átvette a hadsereg fő
parancsnokságát. —  Döntő ja 
pán  tám adás készül a Fülöp  
szigetek ellen. —  Bekerítették 
a hongkongi angol flottát. —  
Ném et tengeralattjáró az Atlan
ti óceánon elsülyesztett egy an
gol repülögépanyahajót. —  Hit
ler hadseregparancsa : » E lha
tározási erőm  csak az ellenfél

^ mmisitését és a háború  
_  mes befejezését ismeri.« 

—  A  keleti arcvonal középső 
szakaszán minden megkísérelt 
szovjet támadást visszavertek. 
—  A  németek szétbombáztak  
egy nagy angol iparmüvet. —  
Sikeres japán  tengeralattjáró tá
m adások a kaliforn iai partok  
mentén —  Dél kelet-Anglia ki
kötőit bom bázták a németek.

Hitler je prek fel glavnu ko- 
mandu nemSke soldacije. Proti 
Filipinskim otokam ide velki ja- 
panski napadaj. Zaokroeili su 
engleske taborske ladje pre Hong
kongs Nemska podmornica je na 
Atlantskom oceanu vtopila jednu 
englesku maticnu ladju ea aero
plane vociti. Hitlerova soldacka 
lapoved : »M oja  misei je samo 
jedna: ponistiti nepriatela i voditi 
tabora tak dugó, dók do kraja 
pobedim o«. N a  sredini ishodna 
fronté su se nepriatelske napa- 
daje odbili. Nem ei su c bombami 
reshitili jednu velku englesku fab- 
riku. japanci su napravili velke 
napadaje s podmornicami na Kali- 
forniu (Am erika). V  Engleskoj, 
juíno ishodno su nemei (bőmbe 
hitali.

I Szerda — Sreda |
A Fülőp szigeteken megkez

dődtek a döntő ütközetek. — A 
japánok újabb nyolc gépesített 
hadosztályt tettek partra. — 
Mindano fővárosa elesett — 
Manilla harapófogóban. — A 
keleti arcvonal középső szaka
szán súlyos veszteséget szenved
tek a szovjet csapatok. A né
met tengeri haderő már a ne
gyedik brit repülögépanyahajót 
sülyesztette el. -- A szebasztopoli 
vizeken súlyosan megrongáltak 
egy szovjethadihajót. A kö
zépső szakaszon hóviharban 
verlek vissza a németek a bol
seviké ek támadásait. Heves 
ütközetek Kardia és Soltúm sza
kaszán. Churchill Amerikába 
repült, hogy Rooseveltlel tár- 
nyaljon. f

N a  Filipinskim otokam su se 
hapile velke borbe. japanci su 
deli osem motorne divieije na 
suhu icmlu. Glavnoga grade Min
dene su cayeeli. Na sredini ishodne 
fronte imaju sovjeti velke cgubicke. 
Nemiki marineri su vec cetrtu 
englesku maticnu ladju ca avione 
vositi, vtopili. Pre Sebastopolu su 
teiko skvarili jednu sovjetsku ta- 
borsku ladju. N a  srednjoj fronti 
su nemei v velkom sreínom vi- 
heru odbili sovjetske napadaje. 
Teika bitka v Afriki pre Bárdiji 
i Sollumu. Churchill je odletel v 
Ameriku, kaj be  respravlal z 
Roose véltem.

■ Tjeden
I Szombat — Sobota \

Szingapúr eleste rövidesen 
várható. — Hatalma« légi táma
dás Burma fővárosa ellen. — 
Teljesen birtokukba vették a ja
pánok Wake szigetét és elfogtak 
egy 10.000 tonnás amerikai ha
jót. — Tarthatatlan már a Fü- 
löp szigetek védőinek helyzete.
— Ribbentrop : Németország és 
szövetségesei a teljes győzelem
ig folytatják a háborút. — 
Hongkong utolsó érődéi ellen 
folyik a harc. — Eddig 6 ame
rikai kereskedelmi gőzöst tá
madtak m«g a japám tengeralatt 
járók.

Cekaju, kaj» bo Singapur fa 
kratko vrema opal. Velki napadaj 
z zraka na glavni varas Burme. 
Otoka Wake su japanci do kraja 
zavzeli i vlovili su jenu americku 
ladju od 10.000 ton. Braniteli 
Filipinskih otokov se vec nemreju 
dríati. Ribbentrop je rekel: NemSka 
i njene zvezane drzave tiraju tá
bora, dók да do kraja dobiju. V 
Hongkongu se boriju véé za 
zadnie kule. Do ve su japanci 
nepáli na 5est americkih trgovac- 
kih ladji.

[ Vasárnap — Nedela \

A jövő évben 30.000 repülő
géppel rendelkezik Japán. — 
Ribbentrop : A japánok gyakor
latilag már megsemmisítették az 
Egyesült Államok Csendes-óceá
ni csatahajó-hadát »Roose
velt kihallgatásra hívta az angol 
miniszterelnököt . — Valami 
jönni fog, csak nem tudom, hol 
és mikor U mondotta Churchill
— Anglia Egyiptomtól katonai 
segítséget kér. — Vitéz Szombat
helyi Ferenc vezérezredes : A 
magyar hadsereg olyan erő, a 
melyre számíthatnak Magyar- 
ország barátai — A kaliforniai 
partok mentén ismét elsülvesz- 
tettek két amerikai tartályhajót.

Japanei bodo do к leta imeli
30.000 aeroplanov. Ribbentrop je 
rekel: japanci su véé vnistili ame- 
ricke taborske ladje na Tihom 
Oceanu. »Roosevelt je pozval 
engleskoga ministra predsednika 
na report«. Churchill je rekel: 
»Nekaj bo doslo, samo neznam 
da i de«. Engleska zahteva od 
Egiptoma soldacku pomoé. Vitéz 
Szombathelyi Ferenc visoki gene
rál je rekel: »Magjarska soldacija

je taksa, kaj znjom priateli M a- 
gjdrske nevek moreju reéunati. V  
Ameriki pre Keliforniji su рак v 
topili dve ameriöke ladje.

j Héttő — Pondelek |
Északról és délről nyomul

nak Manilla ellen a japánok. — 
A Luzon szigetén harcoló japá
nok az amerikai haderő feltét
len megadását követelik. — Az 
amerikai légihaderőt visszavon
ják a Fülöp szigeti támaszpon
tokról. — A japánok ünnepé
lyesen bevonultak Hongkongba
— 407 kereskedelmi hajót fog 
laltak le a japánok. — Nagy 
lendülettel törnek előre Délki- 
nában is tfunan fővárosa felé.
— Vasúti merénylet kő vei kéz
iében brit vezérkari tisztekkel 
szakadékba zuhant egy iraki

vonat. — A norvég vúteAcn a 
némttek el süiy wartet lek щу an
gol rombolót. — K arácsony haj
nalán alattomos rajtaütést kí
séreli meg a Szovjet, de vissza
verték.

japanci idejű od sevra i od juga 
proti vara§u Manila. N a  otoku Lu
ton japanci zahtevaju, da se am e- 
ricke trupe predaju pre« dalnjega. 
Americke avione su povlekli s 
Filipinskih otokov, japanci su s 
paradom easli v Hongkong. Isto i 
v Juínoj Kini idejű fest napre 
proti glavnomu varaSu Hunan. V  
Perziji se jen eug zru§il z engles- 
kimi Stabskimi oficiri zato, kaj su 
ga podmetaü. Na norveikom  
morju su nemei vtopili jenu en
glesku ladju. N a  Bozic v jutro su 
bolseviki napravili velkoga napa- 
daja, ali su je odvrnuli.

Csak ezt ne!
Uraim ! Az ut, melyen egye

sek elindultak, nem oda vezet, 
ahová ma minden magyar em
bernek törekednie kell ! — Igen 
igen ! Valljuk be őszintén és fér
fiasán, hogy hibák történtek. És 
jobb erre korábban rámutatni, 
mint később. De ha már eltér
tünk a helyes úttól, viszont jobb 
lesz oda késve is visszatérni, 
mint soha ! — Nézzen hát ki-ki 
egy kissé jobban a leikébe ! És 
ha észreveszi, hogy a megértés, 
az egymást keresés és segítés 
útjáról a más szennyesének ke
resése és kiteregetésének útjára 
tért, hát parancsoljon megálljt 
magának. Ha nem is önmagáért 
— a hazáért !

De a mellékvágányokról — 
Uraim ! — térjünk a főutra, 
föltétlenül és sürgősen !

Tudom, hogy nem könnyű 
dolog ez.

Tudom, hogy nehéz akkor el- 
ernyedni hagyni ujjainkat, ami
kor ökölbe szorulni kívánkoz
nak azok. Tudom, hogy a kese
rű orvosságot bevenni nem 
könnyű. És‘ mégis meg kell ten
ni ! — Magasabb szempontból... 
Hogyr erős, egységes legyen az 
organizmus.

Értjük Uraim !?
*

Az élet sok érdekességet szül 
és sok olyant termel, amit a 
legképzelctdusabb fantázia sem 
tudna kiagyalni. — így látjuk 
ezl beigazolva nap mint nap. 
A legjobb barátok válnak ellen
ségekké máról-holnapra s a {leg
ádázabb ellenségek simulnak 
egymáshoz, ha érdekük úgy 
kívánja

Szólj igazat, betörik a fejed«

PALCSICS
FEST-TISZTIT
F A R B A  • CI STI
Gyár: Nagykanizsa
Csáktornyái gyűjtő: Horthy M ik ló s té r
(volt Kelemen Imre-féle helyiség)

mondja magyar közmon- 
Viszont : Addig jár a korsó a 
kútra, mig eltörik — adja ele
ven és okos figyelmeztetőül 
elénk a másik közmondás az 
igazságok..

Igazság ! !? — De hát ki ke
resi azt ma ?

És ilt van a kutya eltemetve 
— tisztelt Uraim !

Ott a hiba, hogy az önbecsü
lés útját elhagyva, sokan a má
sok lebecsülésének útjára támo
lyognak. (Mintha biz ezzel bár
kinek is hasznúra volnának.) 
Sőt, sokan ott tartanak, hogy 
csak akkor érzik igazán boldog
nak magukat, ha boldogságuk
ért más legalább is pukkad — 
ha a boldogságuk másnak leg 
alább is fáj.

Valljuk meg nyíltan : önzés
re épül ma sok atyánkfiánál 
nem csupán a hazaíiság, de a 
vallásosság is !

Pedig ez nagy hiba !
Mert nem csak az önbecsül- 

helésről kell miatta lemondania 
az illetőnek, — ha igazságos ön
magával szemben is — de a köz- 
megvelés veszélyének is kiteszi 
magái.

Ámde most jön a nagy »de« !
Mert a harmadik magyar 

közmondás meg azt mond ja : 
Ne ilélj. nem ítéltetsz !«

Nem tetszik a barátod eljá
rása. viselkedése ? — Lehet,
hogy igazad van. Lehet, hogy 
alapos okod van rá. Kerüld hát 
el, ha mást megoldást nem ta
lálsz, de ne verd be a fejét 1 
Hibáját ne tedd nagy dobra. 
Ha pedig csak egy mód is van 
a nehézségek áthidalására, hát 
tedd meg édes testvér és hi
dald át a közietek tátongó mély
séget !

Az Isten szerelmére, ne ás
kálódjunk egymás ellen, hanem 
keressük és találjuk meg egv- 
má skezét !

Mert ha egymáson segítünk 
a hazán is segítünk. De ha egy
másnak ártani akarunk, a hazá
nak és a haza ügyének ártunk 
vele legtöbbet.

— Pedig ezt ugye, nem aka
rod — édes testvér ?!

Kovács Dezső

A kiadóhivatal uj cim e: 
Árpád-utca 11. Minden levél, 
előfizetés, egyéb közlemény 
Ide küldendő.

Növi atres adm in istra te : 
Árpád-u. 11.



NAGYJAINK
Vörösmarty Mihály

A magyar irodalomnak eg3'ik 
ltgnugyobb jelentőségű alakja, 
Vörösmarty Mihály 1800 de
cember 1-én született a fejér-
megyei Nyéken. Apja korán 
meghalt és igv iskoláinak el
végzése után magának is ke
nyeret kellett keresnie Nevélő 
lett s szegénységében az iro
dalomban talált vigasztalást. El
ső nagyhatású hőskölteménye, 
a Zalán futása (1825). egysze
ribe korának legelső költői kö
zé sorozta és jövőjét is biztosí
totta. Ettől kezdve már csak köl
tészetének élt. Irányította és fel
emelte a magyar irodalmat s 
nyelvének szépségével, tisztásá
ig  val és zengzetességével uj ala
pokra fektette a magyar költői 
nyelvet. Egyéni, nemzeti szel
lemet vitt költészetébe Hatása 
olyan nagy volt irodalmunkra, 
hogy azt alig közelítheti meg 
többé magyar költő. Izzó haza
szeretete végighúzódik egész 
munkásságán. Ebből fakadt a 
Szózat is, amely örök időkre 
megszabta a magyarság útját. 
Szépnél szebb költeményeit nem 
lehet mind felsorolni, de > A me- 
rengőhöz című verséről, A 
vén cigányáról és a * Csongor 
és Tündéréről mindenkinek 
tudnia kell. Hazájának féltése 
megbolygatta lelkének egyensú
lyát és aláásta egészségét. Fia
talon, 1855 november 14-én sir- 
baszállt, hogy gyászbaborult 
nemzetet és örök halhatatlan 
nagyságot hagvjon maga mö- 
tfttt.

Jeden od najveksih ludi nase 
magjarske literature Vörösmathy 
Mihály rodil je  1800. leta de- 
cembra l.-aa v Nyék-u, v Fehér 
varmegjiji. Otec műje fletno hmrl, 
pák si je moral, potli zvrsenih 
skol, sam kruba sluziti. Vucil je 
ludsku decu, siromak je bi!, pák 
si je med pesmani veselje iskal. 
Prva njegva velka pesma, Zalán 
futása (1825.) postavila ga mám 
med velke pesnike svoje dobé. 
Od te dobé se bavil samo s pes- 
mami, kajti ta prva velka pesma 
mu je i íivlenje zasigurala Z le- 
potom svojega jezika je ravnal i 
podigel magjarsku literaturu i stem 
lepim i harmonicnim jezikom joj 
je dal Öisto növi fundament. Stvo- 
ril je novoga duha v pisanju peli 
sem i tak je bil velki kaj ga pot- 
tesko ito dostigel. Po célom nje- 
govom delu se vidi, как je rad 
imel svoju domovinu. S toga je 
ziSla i ona lepa pesma Szózat, 
koja za navek kaze magjaram pota. 
Ne je moci nabrojiti se njegve 
najlepse pesme, ö ve : *A meren- 
göhöz“, „A véncigány“ {„Cson
gor és Tünde“, bi moral poznati 
saki clovek. Kak je jako strako 
bil ca svoju domovinu, to mu je 
podkopalo edravje. Mladi je hmrl 
1855. leta i ostavil je za sobom 
zalostnoga naroda i za navek 
svetlo ime.

Gyűjtésűnk
a Föméltósagu Asszony 

segélymozgalmára
Lapunkban megindított gyűjtésünk 

• duigi eredmény* a kővetkező Végh 
Józsainé gyűjtése 29G.50 P, King köt- 
szővö gvár 2000 P, Neumann S utó
dai, Csáktornyái Gőzmalom 200—200 
P, Dr. Sághváry István Vajda Elemér- 
né, Vajda András 150—150 P. Csák 
tornyai Cukorkagyár 100 P, Csáktor
nyái Muraközi Takarékpénztár, E. Vaj 
(la Konzervgyár 50—50 P, özv pe- 
csornik Ottóné 20 P, Mózes Géza, 
Lobi Mór és fin, Lobi Árpád. Sztru- 
honya József, Schlesinger Lajos, Be. 
hojmik Mihálv, Z*Hkó Kálmán. Leit
tier Márk, Rosenberg Lajoe, Hirech- 
sohn Testvérek, Nyíri S., Kekemen

MURAKÖZ
1942. január 1.

Béla, Scheier Károly, Vörös К általán 
10-10 P, Bezerédy Margit Stin<4 Fe- 
renc, Ilirschsohn Károly. Sptzer Mór, 
Koszltolicz Regina, FőLdes Stúdió, .\ 
N.. Sp-tzer Pál. Deutsch Miksa 5—5 P, 
Schm. l t  L , dzy Fischer Simonná, 
Rosenberger G. 2—2 P, B *’ger Si
mon 1 P

Vas- és vasáru kereskedők figyelmébe
A Közellátási Miniszter ur 

határozata folytán vas, fém és 
más e szakmába vágó cikekkel 
a gyárak és eladási szerveik a 
jövőben csak a Közellátási Mi
nisztérium által igazolt keres
kedőket szolgálhatnak ki.

A vidéki kereskedők igazolá
sa a m. kir. Közellátási Felügye
lőségek utján történik

Az igazoláshoz a következő 
okmányokat kell a kereskedők
nek a Közellátási Felügyelőség
nél bemutatni:

1. Az iparüző származásának 
igazolására szolgáló okmányok 
nagyszülőkig bezárólag.

2. Házastársa születési anya
könyvi kivonata.

3. Házassági anyakönyvi ki
vonat.

4. Az előbb említettek, vala
mint felmenő rokonaik vallás
változtatása esetén a vallásvál
toztatásra vonatkozó okirat.

5. A szakképzettséget igazoló 
okmány.

0. Iparengedély.
7 A tőke eredetére és nagy

ságára vonatkozó igazolás.
Külön felhívjuk az érdekeltek 

figyelmét, hogy társasviszony

esetén társ, csendestárs, igazga
tósági és feüigyelőbizottsági ta
gok, stb külön-kűlön kötelesek 
származásukat igazolni.

Felhívjuk a Zala vármegyé
ben működő vas. fém, zománe- 
edénv. ipari és mezőgazdasági 
szerszám é> gép. rádió, valamin! 
azon szatócs- és vegyeskereske
dőkéi, akik fenti cikkek eladá
sával foglalkoznak, hogy okmá
nyaikkal az alábbi sorrendben 
jelentkezzenek Zalaegerszegén, 
Kazinczv-tér í. sz. alatti hiva
talunkban délelőtt 9— 12 óra 
közt :

Alsóiéiulvai járás 1912. janu
ár 2 -3

Csáktornvai járás 1912. janu
ár 9 -1 0  ‘

Perlaki járás 1942. január 
29-30.

Csak a fenti sorrendben tör
ténő jelentkezést vesszük figye
lembe.

Az iparüzőnek az alkalmazot
tak származását is be kell jelen
teni a 70.000— 1941 I. M sz  ̂
rendeletben foglaltak szerint.

M. kir. Közellátási 
Felügyelőség Zalacgei'szeg

G yógyforrások Jászkarajenőn.
Szolnok mellett, Jászkarajenő 

halárában nagy jelentőségű ér
iekhez jutott Hazánk 1923-ban. 
Akkor fedezték ott fel a Mira 
forrásvizeket, melyeket azóta 
klinikáink, professzoraink, szak
orvosaink rendre megvizsgállak 
és a beibe!egségek számos ese- 
teiban elsőrendű természetes 
gyógyszernek minősitették és 
azóta intenziven elő is Írják.

Azóta a Mira telepen újabb 
forrásokat tártak fel, melyek at  
eddiginél is nagyobb mennyi
ségben tartalmazzák a glauber- 
sót. amellett a klinikai vegytani 
intézet megállapítása szerint 
erősen jódosak is.

Nagy nyereség ez, mert a 
Mira galubersós gyógyvíz nem
csak az epe-, máj-, gyomor- és 
bélbetegségeknél, tulhizás, stb 
belekben hat kitünően, hanem

Köhlis ШшщШщ GÉpgyár L-T.
nagykanizsai és muraközi lerakata és képviselete.

— — ---------

K«Vorlcamor»«olók. darálók, цемк«тА»6к, rfpaváfók, takarmAoyfailwtSk, ekék, 
b»*onák, kapáló ka»»Aló-, arató , ve tógépek »tk. meigftdatági gépek lerakat«.

wi Samu Lajos Nagykanizsa. К1гА1Г,<0> ^

jódos tartalma révén egyszers
mind a vérkeringési zavarok
nak. érelmeszesedésnek is 
gyógyszere.

Nemzetgazdasági szempont 
hói is megbecsülbetetlenek a 
Mira források, különösen a mai 
időkben, mert az azokkal tar
tandó ivókúrák, a magyar or
vosi kar tapasztalatai szerint, 
feleslegessé teszik a külföldi sze
rek és vizek behozat a át, a költ
séges és külföldi kurázásokat.

A Gazdák Biztositó 
Szövetkezetének kará

csonyi emlékkönyve
Az ország egyik legnagyobb 

és tisrta keresztényi alapokon 
álló biztosító intézménye, a 
Gazdák Biztosító Szövetkezete, 
kedves karácsonya emlékkel lep
te meg barátait, tisztviselőit és 
ügyfeleit. Az emlékfüzet alak
jában, diszes formában kiadott 
nyomtatvány gazdag tartalom- 
inai emlékszik meg a keresz
tény világ gyönyörűséges ünne
péről, a magyar karácsonyról 
és bemutatja a Szövetkezet ed
digi nagyszerű munkáját, ame
lyet legtalálóbban Kápolnás 
Ödön igazgató ragyogó jelmon

data fejez k i: »A  katona védi
hazáját, a biztosítás védi az em
berek gazdálkodását Ezért 
mindkettőnek tisztelet, megbe
csülés és szeretet jár.« Az ere
deti és igen értékes emlékfüzet 
Kápolnás Ödön, a Gazdák B iz 
tosító Szövetkezetének igazga
tója és Halácsy Dézső, a Szö
vetkezet sajtóreferense, az is
mert köziró kitűnő szerkeszté
sében jelent meg.

М Е Р  H Í R E K
M É P  glast

Panasznap Csáktornyán
V Üakovcu je bil da za 

prita£be
Múlt bélen Gasparich József, 

a MÉP za lamegyei titkára Csák
tornyán panasznapot tartott.' 
Meghallgatot tés elintézett sok 
panaszt.

Prosloga tjedna je Gasparics 
József, zalavarmegjinski tajnik 
M. E. P.-а v Cakovcu drial dneva 
sa pritozbe, posluzal je stranjke 
i resit je vise pritozbi.

A MÉP szervezkedése 
Muraközben

Organized ja MÉP v 
Medjimurju

A MÉP szervezkedése Mura
közben szép eredménnyel fo
lyik. Muraköz lakosságának zö
me a MÉP mellé állt s minden 
faluban megalakultak a helyi 
pártok. Muraköz híven követi 
azt a politikát, melynek felsza
badulását és az anyaországgal 
való egyesülését köszönheti.

Magjarska Stranjka Zivotaz se v 
Medjimurju jako lepő oiganicira. 
Narod Medjimurja stoji za tóm 
stranjkom i v sakom selu su stvo- 
rene mestne organizaoije- Medji- 
murje verno ide za onom politi- 
kom, kojoj more zafaliti, kaj se je 
oslobodilo i z materom zemlom 
skup skapcilo.
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Megnyilt a Csáktornyái áll. tanitóképzá-intázct
V Cakovcu se otporla preparandija

Huszonhárom éves szünet I 
után a tantermekben ismét ma
gyar szó hangzik, a tízperces 1 
szünetek zsibongásában magyar 
és mura közi szó ölelkezik . meg
indult a Csáktornyái áll. tanító
képző-intézet munkája. Másfél 
hónap megfeszített munkája á 
teljesen lerongyolódott épületet 
használható állapotba helyezte.
A hatalmas épület kívül még 
kopot tugyan, de benn a tan
termekben, a tanulószobákban 
már ragyog a tisztaság s ha да- 
gyon elhasználódott is a beren
dezés, már megint azt a gondo
latot szolgálja, amire régen, 
nagyon régen magva/' kezek 
munkája szánta. Sok tennivaló 
van még hátra, de minden meg
lesz. Az intézet feladatát telje
síteni akarja. És teljesíteni is 
fogja.

Ezt éreztük a Veni Sancte 
ünnepi hangulatában.

December 11. Szikrázik a nap 
a deres park gallyain ; kemé
nyen csattan a fiatal tanítóje
löltek ütemes lépése a keményre» 
fagyott utón : jönnek a fiuk az 
ünnepélyes évnyitásra a tem
plomból. A diszterem fenyőgaly 
és zászlódiszben áll. A polgári 
hatóságok és katonai parancs
nokságok képviselői és a szülők 
a vendégek. Meghatódott han

gulat : most indul uj honfogla
lásra az ezeréves magyar gon
dolat.

A Hiszekegy után Polesinszkv 
Jenő igazgató áll az ünnéplők 
elé, hogy elmondja megnyitó 
beszédét. Az őszinte átérzés él 
mindé szavában, hiszen itt szü
letett Csáktornyán, itt nevelke
dett az intézetben s most itt dol
gozhat szülőföldjéért. Progra
mot ad : a szeretet és tudás 
fegyvereivel akarjuk visszasze
rezni azt, ami huszonhárom év 
alatt elkallódott. Szivünkre 
akarjuk ölelni muraközi testvé4 
leinket. Fel akarjuk ébreszteni 
a muraközi öntudatot, amely 
ezer éven át magyarnak, mura* 
közi nyelven beszélő magyarnak 
vallotta Muraköz népét. Fej 
akarjuk támasztani a kigunyolt, 
elsorvasztásra Ítélt muraközi 
nyelvet. Nagy munka lesz ez : 
harc. Harc a* tud ás, megértés és 
szeretet fegyvereivel. Erre a 
harcra itt kell felkészülni. Mun
kára, szorgalomra buzdította a 
növendékeket, mert ez magyar 
kötelesség. A muraközi és vend 
nyelv tanulása alapvető része az 
itt folyó munkának. Majd muia 
közi nyelven üdvözölte a ma
gyarul inég nem beszélő növen
dékeket.

Maucsec Mátyás tanár vend

U j E u r ó p a
felé haladuek. A szooiélis felis
merés jobb megélhetést, több 
kultúrát és fejlettebb egészség- 
ápolást biztosit majd a tömegek 
nek. Ez utóbbi törekvés első
rendű eszköze lesz a Mir a glau-

bersós gyógyvíz, mely Ы/.tes ha
tású gyógyszere az epe-, máj 
és gyomorbajoknak, ha orveei 
lanács és ellenőrzés mellett foly- 
latunk vele 4 6 hetes kúrát.

nyelven beszélt az együvétarto 
zás ősi törvényeiről: Serfőző Já 
nos magyar, Bolmanácz György 
muraközi nyelv en biztosította az 
intézete ta különböző anyanyel 
vü növendékek megalkuvásnél
küli magyar hazaszeretetéről és 
testvéri együttérzéséről.

A Himnusz után az ifjúság 
soraiban a 7 leánynövendékkel, 
tisztelgett a magyar zászló előtt

A huszonhároméves munka
szünet varázsa megtört, a ma
gyar munka megindult.

Potli tiSrn od dvajstitri let se 
v skolskim salam pák cuje ma- 
gjarska ree. Da je pocinek od 
deset minut, se cujeju vesele ma- 
gjarske i medjimurske reci: hapili 
su se pnsli v cakovskoj drzavnoj 
preparandiji. Poldrugi inesee tes- 
koga posla je bilo, dók smo to 
cisto eugrund deto stanje malo 
vred postavili. Ta velka hiza je 
odsvuna jofc v hudom redu, ali 
■nutra, v salam de se skolaju i 
po hiiaj de se vuciju se se sveti 
od cistoce, pohistvo je jako znu- 
cano, ali sejeno sluii nazaj onoj 
misli, sa koju su je negda idavnje 
magjarske roke stvorile. lsee да 
tuda posla, ali pomalem se bo. 
Te skola oce svoju duinost spu- 
niti, pák ju i b o !

То smo öutili pre sveti meii 
Veni Sancte.

11. december. Snuce sveti po 
smrienom drevje v perku. S ter-

dimi koraki idejű deaki po imr- 
ienom potu: decki dohajaju s 
cirkve na otpiranje skole. Paradna 
sala sa je puna borovih kit i za- 
stavi. Kakti gosti su doili zastup- 
niki civilnih vldsti i soldackih za- 
povednikov. Nekak je prevec lepő 
zgledalo: ve ide napot po novu 
domovinu jezero let stara ma- 
gjarska misei.

Najpredi so popevali Veru Bozu, 
ondd se zdigel Polesinszky )enő 
direktor preparandije, da írece 
svoj govor. Prava lubav se mu 
cuje s sake reci, im se tu rodil 
v Óakovcu, tu se odhranil v toj 
skoli i ve tu more delati za svoje 
rodno mesto. Njegov je program : 
Z oruzjem lubavi i znanja ocemo 
preskrbeti nazaj ono, kaj se erez 
23 let zgubilo. Ocemo pregrliti 
na nase srce nase medjimurske 
brate. Ocemo zbuditi v njimi onu 
medjimursku svest, koja je erez 
jezero let govorild, da je Medji- 
murje magjarsko, govori po me- 
djimurski ali je magjarsko- Ocemo 
zbuditi nasega lepoga medjimur- 
skoga jezika s kojega su se tulko 
norca napravili i odsodili да, da 
mora zginuti. То bo velki posel, 
borba. Borba s orusjem znanja, 
razuma i lubavi. Za to borbu se 
moramo tu spraviti. Opomenul je 
deake, naj bodo marlivi, kaj ti to 
im je magjarska duinost. Medji- 
murski i bohnecki jesik bo glavni 
posel öve skole. Zatem je po me-

Csáktornyái-M uraközi Takarékpénztár R. T.
Alapítási év 1871. Csáktornya Telefon 9. szám.

Takarék- és folyószámlabetéteket a legelőnyösebb feltételek
mellett gyümölcsöztet.

Kölcsönöket ingatlanokra, árukra stb. a legkedvezőbb fizetési 
feltételek mellett folyósít.

Foglalkozik a banküzlet minden ágával.

É rd ekeltsége  a kb 600 vagon férőhellyel ren d e lk ező

Csáktornyái Nyilvános Közraktárak R. T.
Alapítási év 1892. € $ 0 М О Г П У д  Telefon 17. szám.

Foglalkozik áruk be- és k irak tá ro zásáv a l, azok  kezelésével.
K iállít k ö z rak tá ri jegyeke t, fo lyásit b e tá ro lt á ru k ra  e lő legeket.

Saját iparvágány. Reexpedició



djimurskem j#ciku »eidravit ene 
dcakc, koji jo$ n#*naju magjarski.

M dUM N z Mátyás profesor je 
po bohneékom jeciku govorii zt 
stari lakom po kojem si skup spa- 
damo sem. Deaki Serfoző János 
magjarski, a Bolinanacz György po 
medjimurskom jeziku su obecali, 
kaj bodo si deaki, makar govoriju

sakoformu jeiikov, verni megjár- 
skoj domevini i bratski bode skup 
drlaii.

Za tóm su popevali Himnusa, 
a onda su deaki, med njimi 7 puc, 
dali postuvanje magjarskoj zastavi.

Dvajstitri leta je posel stal, to 
je minulo, ve se magjarsko dele 
nazaj hapilo.

Négy hónap m érlege
Az év végefelé a gondos ga^da } 

is újra, meg újra áttekinti gaz
dasaga egész évi munkáját 
számbaveszi gazdasága ügy vite
lét s a mull tapasztalatainak fel- 
használásával készit uj terveket 
a jövőre. Tán nem lesz minden 
haszon nélkül való, ha a mura
közi iskolák is számotvetnek ed
digi munkásságukkal, fontolóra 
veszik az eddigi eredményeket.

Nem áltatjuk magunkat. Tud
juk, hogy nagy eredményről be 
szélni még korai lenne. Mun
kánk megítélése különben se 
rán 1(7: tanítókra, hanem a józan 
és bölcs Ítélőképességgel biró, 
derék muraközi népre tartozik.

Mi, magyar tanítók tehát, ha 
az eddigi munkánkat számonké- 
rik, nem is hivatkozunk az egy
szeregy nek, meg az irásszabá- 
lyoknak kisebb-nagyobb mér
tékben való megtanítására. 
Nem. Hiszen arról másnak is (a 
sa ját lelkiismeretünknek, a tan 
felügyelőnek, stb.) számot kell 
adnunk úgyis, megmutatván, ki 
a legény a gáton. Egyet azonban 
— éppen a muraközi gyereme- 
keknek hozzánk, magyar taní
tókhoz való ragaszkodása alap
ján — már is megállapitha- 1 
tunk : a magyar tanítók eddi- ! 
gi munkájukkal a szeretet mag- 1

vát hintették, vetették el a mu
raközi lelkekben.

A muraközi gyermek megsze
rette magyar tanítóját. Ezért 
szívesen jár iskolába is, amit az 
iskolamulasztások rendkívül 
alacsony száma is bizonyít. De 
igazolja ezt az is, hogy a taní
tási idő végén kicsi tanítvá
nyaink mindig korainak talál
ják a hazamenést és mindig 
azért rimánkodnak, hogy még 
maradjunk egy kicsit, még ne 
menjünk haza

Az egyik tanító a napokban 
meg akarta ijeszteni tanítvá

nyait s azért azt Meidta шьЫк ■ 
ha пеш lesztek jók. hát a tanít# 
bácsitok elmegy innét máshová. 
— Nosza lett erre ribillió. K ije
lentették, hogy ők bizony nem 
engedik el a tanitó bácsit, vagy 
ha minden áron elmegy, hát 
véle mennek — még a föld 
alá is.

Lám, az idehozott szeretet 
szere tetet szült és máris hasonló 
testvéri szeretetre és ragaszko
dásra ta lá lt!

Jól esik látni azt is, hogy a 
muraközi nép lelkében mennyi
re magyar és mennyire ég a 
vágytól, hogy 'ezt magyar nylelvi 
készségével is megmutassa.

A népiskola magyar tagozatá
nak osztályaiban voltak és van
nak olyan magyar nevű gyere
kek is, akik szeptemberben még 
egy árva szót se tudtak magya
rul. Es ők mégis mindenáron a 
magyar tagozatba kívántak jár
ni. Amikor pedig egy hónap 
múlva felhívtuk őket, hogy át
mehetnek a másik terembe, 
ahová a muraközi anyanyelvű

I M U R A K Ö Z  7
1*42. j«uuár 1.

U T F Á S IT Á S R A ,
PARKOSÍTÁSRA!

Bignonia, Pirosleveltl bükk, СеШй, 
Corylúe colurna, plroevirágu geei- 
tenye, Gingko-biloba, Gömbakác, 
Jegenyetölgy, Juglane nigra, Juha
rok Acer neg. föl. var. Gömb- 
Juhar, Schwedlerí Háre, Nyír, 
Platán, Pr. pissardii, Triloba 
nagyon olcsón: akác, kőris, nyár, 
szil. Fenyők, gyU m öloa iák  
nagy választékban.

K o lauch  faiskola, S ie g ed

osztálytársaik járnak s ahol 
mindent muraközt nyelven ma
gyaráznak meg, hát sírva fa
kadtak és kérve-kérték, hogy 
maradhassanak. Természetes, 
hogy kívánságukat teljesítettük 
is.

A gyermek ítélete és valóság
érzéke néha szinte csodálatos...

A magyar tanitó legfőbb teen
dőjének a jövőben is a lélek ne
velését, formálását fogja tekin
teni. Szép és értékes lelkeket 
akarunk itt formálni. Nyiltszi- 
vü, bátran kiálló és felelősséget 
vállalni merő és akaró embere
ket akarunk nevelni. S ennek 
érdekében az éjt-nappallá tevő, 
legkeményebb munkától sem 
riadunk vissza.

A magyar tanitó ugyanis 
tudja, hogy kinek, mivel tarto
zik és jól ismeri Parker jeles 
mondását, amely szerint: »A 
tanitó. aki csak ismereteket kö
zöl . mesterember ; a tanitó, aki 
a jellemet m űveli: művész.«

Kovács Dezső.

Cakovska-Medjimurska Sparkasa a. d.
Stvoreno 1871. leta. Caküvec Telefon broj 9 .

Zeme peneze na sparanje na knjtéice i tekuóe recune 
na najbolse kondicije.

Da posodila na lezeöe imetke, na robu itd , a za nazaj platiti
su najbolée kondicije.

Zvriavle se forme bankovne posle.

In te re s iran a  je  I p re

Cakovskim Javnim Magazinim a. d.
Cakovec

de vlezne do 600 vagonov robe.
St«rof>eno 1892. lefta. T e le fo n  b ro j 17.

Moöi skladati i vun voziti sakoforrr.u robu. Óuva i pazi na robu. Da vun magazinske karte, 
na kője meói peneze gori zeti i sama da peneze napre na robu, koja je v magazinu.

Ima svoju étreku. Reekspedicija.



8 MURAKÖZ
1942. január 1.

H Í R E K
— Eljegyzés

Vess János tisztviselő, hir- 
lapiró és Földessy Zsuzsanna 
tisztviselőnő karácsonykor tar
tották eljegyzésüket Rotorban
— Magyar litánia

A Csáktornyái magyar hívek 
óhajára 1942. január 1-től kezd
ve minden vasár- és ünnepnap 
délután 5 órakor magyarnyelvű 
litánia lesz a templomban. Min
den első péntek előtti csütörtö
kön este hattól hétig »Szentóra* 
lesz.
— Zalavármegyei Közjóléti 
Szövetkezetek

1942. január 7-i kezdettel ku- 
koricaháncs-munkák készítésé
re vezetőképző tanfolyamot ren
deznek. E tanfolyamon résztve
vők megfelelő díjazás mellett
— Muraköz területén — tanfo
lyamvezetésre kaphatnak meg
bízást, de házi-iparként is fog
lalkozhatnak kukoricaháncs- 
munkák készítésével s így állan
dó keresethez juthatnak. A tan
folyamra 1942. január ő-ig a 
MANSz helyiségében — 1941. 
jul. 9. tér 4. szám földsz — le
het jelentkezni hétköznapokon 
d. u. 2—5-ig. Ugyancsak a fent; 
helyen és időben jelentkezni le
het a MANSz által hirdetett var
rótanfolyamra is.
— Zalavarmegjinska zajednica 
za narodno dobro

bo dreala skolu га kuruzno ltis- 
cinje plesti. Hapili se bodo 1942. 
januara 7.-ga. Koji se bodo tu 
navcili bodo mogli biti voditeli 
takiih ikol po Medjimurju га piacú, 
a bodo mogli i doma plesti sako~ 
jacke stvari s к um г no g a luscinja 
i tak si bodo mogli nekaj zasluziti.

V  to skolu se moci dati zapisali 
do 1942. leta januara 6.-ga v C a -  
kovcu na piacú 1941. iuliusa 9.-ga, 
hiini broj 4 (hiza dra Franetovica), 
tam de magjarske gospe delaju, 
saki delaven den popoldan od 
2 - 5  vur.

Isto tam se moci javiti, sto se 
oce vuciti sivati.
— A Graner Testvérek cég

karácsonyi ajándék címén az
összes hivatalnokoknak és 
egyébb alkalmazottaknak egy 
havi fizetést adott.
— Graner Braöa firma

je dala v ime bozicnoga dara 
sem cinovnikam i drugim names* 
tenikam jenu mesecnu piacú.
— Hálaadó Istentisztelet Mura
köz visszacsatolásának tör
vénybeiktatása alkalmával

December 25-én fél 11 óra
kor a Csáktornyái ferencrendi 
templomban hálaadó istentiszte 
letet tartottak a Délvidék és M ir 
raköz visszacsatolásának tör
vényerőre emelése alkalmából, 
melyen az összes közhatóságok 
és a honvédség képviselői és a 
templomot teljesen megtöltő ün
neplő közönség vett részt.
— Sveta zafelna meSa v to 
Íme, kaj su prikapöenje 
Medjimurja v zakón deli.

Decembra 25-ga, ob V ili vuri 
s v Cakovcu, v franciskanskoj cirkvi 
sluíili svetu zafalnu mesu v to ime, 
kaj su prikapcenje Juznih krajov i 
Medjimurja у zakón deli. Pre mesi 
su bile se civilne vlasti, zastupniki 
soldacije i puna eirkva naroda.

— Csáktornyán kiosztották 
a délv idék i em léké met

Csáktornyán ünnepi isten
tisztelet után osztották ki és tűz
ték fel ünnepélyesen a Délvidék 
visszatérése alkalmával alapí
tott emlékérmet a Muraköz 
megszállásában résztvett hon
védeknek.
— V Cakovcu su rezdeleli 
medalje za juíne kraje.

V Cakovcu su soldaciji, koja je 
méla posla, da su Juzne kraje na- 
zaj zeli, rezdelili medalje, kője su 
za to stvorili na spornen.

Najpredi je bila paradna mesa, 
a zatem рак su sakomu soldati 
prsa okincili г medaljom.

— Kitüntetett csendőr- 
tiszthelyettes

Tassányi József csendőrtiszt- 
helvettest, a Csáktornyái csend
őrőrs parancsnokát, a vissza
tért Muraközben szerzett érde
meinek elismeréséül bronz szol
gálati éremmel tüntették ki. Az 
érmet ünnepélyes keretek kö
zött adták át a kitüntetett 
csendőrtiszthelyettesnek.
— Zandarskl offlcirski 
namestnik v Cakovsku je 
dobil medalju.

Tassányi józsef zandarski ofi- 
cirski namestnik, zapovednik cako- 
veékih zandarov, je imel punoga 
i vrednoga posla da se Mrdjimurje 
povrnulo. Za te svoje zasluge je 
dobil broncenu sluzbenu medalju, 
koju su mu s velkom paradom 
prek dali.

fi Kőbányai Polgári Serfőzde R.T.
Csáktornyái ierakata

nyitrai Mráz Tibor
sörnagykereskedő

Csáktornya, Kossuth Lajos-ucca 1.
Telefon 4 5 .

összes nb. vevőinek és isméi őseinek

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN
Öakovecko skladisce

Kőbányai Polgári Serfőzde R. T.
nyitrai Mráz Tibor

veletrgovec pivom

Cakovec, Kossuth Lajos vullca 1.
Telefon 4 5 .

sím poátuvanim kupcim i poznatim zeli

SRECHO NOVO LETO

Tisztelt vevőinek és 
üzletbarátainak

b ot d og  ú jéve t
kíván

Schlesinger Lajos
szállító, Csáktornya.

Boldog, békés  
újévet

kívánok barátaimnak és isme 
röselmnek, munkaadóimnak ét 
szeretett muraközi munkatár
saimnak.

Sreőno novo leto
telem  sem mojim priatelam i 
poznancam. sem onim, koji mi 
posla daju 1 sem mojim dragim 
pomagaőam.

H U N Y A D I
autójavító-géplakatos Csáktornya, Jókai-u.

Hirdetmény.
A farkashegyi m. kir. Állami 

Szőlőtelep vezetősége (posta, vas
út : Csáktornya) közli az érdekel
tekkel, hogy a f. évben kitermelt 
facsemetékre előjegyzéseket el
fogad. A csemeték tavasszal a 
telepen átvehetők, árak: I. osz
tály 1.— P, II. osztály 70 fillér, 
Ш. osztály 40 fillér.

Drzavne gorice v Farkashegy-u 
(Vukanovec) posta i zelezniea 
Csáktornya daju na glas, kaj je 
vec moci bestelati letosnje drevje 
za saditi. Mlado drevje moci na 
protuletje v goricaj prek zeti. Cene 
su: 1. kiás 1 P, II. kiás 70 filer, 
111. kiás 40 filer.

A P R Ó H I R D E T É S E K
Apróhirdetések dija szavanklnt 10 fillér A vas
tagon nyomott seó kettAnek o/ámlt. Legkisebb 

hirdetés dija 1 P.

100 220 köbcentis motorkerékpárt 
vennék Puch, Wanderer márkát. — 
Javítok és vállalok minden a szakmá
ban való munkát. Kerékpárok, autók, 
motorok javítása. Varró- és gazdasági- 
gépek javítása Autogén-hegesztés. Autó- 
takszi éR autósofőr-tanfolyam. — Kupil 
bi motorkotaéa 100—220 kbem. marku 
Puch ili Wanderer. Popravlam i zemera 
nase sakoga posla koji spada v moju 
meítriju. Popravlam bicikle, aute, mo
toré, maáine za áivati 1 se vrsti gospo- 
darske maáine. Autogen Sveisanje.Tmam 
autotaksi i navéim ludi za éofere.

Hunyadi autójavító-géplakatos 
Csáktornya, Jókai-u. Telefon 02.

Villa sorban vasút felé egy villa el
adó. — Közelebbit ifj. Háry József, 
Mussolini-utca 16.

Proti banhofu, de su vlle, jc jena za 
prodati. — Pitali ifj. Háry József, 
Mussolini-utca 16.

Tanoncot és tanulóleányt üzletbe, 
illetve kalapkészitőnőnek keresek. — 
Zuzel Ferenc divatáru kereskedő, Csák
tornya, Deák Ferenc-u 4.

Inuна zemem v itacun i pucu, koja 
bi se vuéila Skrlake delati. — Zuzel 
Ferenc raodni átacun Csáktornya, Deák 
Ferenc-u. 4.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó:
Dr. Szabad Lajos.

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