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Ribbentrop német külügyminiszter 
látogatása Magyarországon

Az uj esztendővel megkezdő-' 
dőtt az általános magyar éld  a 
visszatért déli végeken és meg
különböztetés már csak a kü
lönleges helyi problémákkal“ 
kapcsolatban lehet.

Muraköz teljes jogú, teljesérté- 
kü darabja az országnak, né[xf 
a magyar nemzet testének szer
ves része, amely egyenlőképpen 
kiveszi részét az erőfeszítések
ből, az örömökből és bánatok
ból, a nehéz munkából és а 
dicsőséges felemelkedésből.

Társadalma beleolvad az 
anyaország társadalmába, azzal 
természetes egységet alkot és 
egyenlő elbírálás alá esik. Vál
lalja és élvezi ennek a társada
lomnak minden előnyét, érté
két és jutalmát, de vállalja, vál-' 
lainia kell a nehézségeket, ál-’ 
dozatokat és megrovásokat. Az 
elfogulatlan, jóakaratai bírálatot 
már nem a visszatérő tulérzé- 
keny lelkületűvel kell elvi
selnie, nem a vendég kívülálló 
bántódottságával, hanem a csa
ládtag, az egyenlő társ józan 
elfogulatlanságával, becsületes 
önismeretével.

Az őszinteség őszinteséget ér-‘ 
demel. A szemethunyó elnézés, 
a kedveskedő dicsérgetés idfejc 
lejárt és az uj esztendő már az 
egyedül helyes, a nevelő és épí
tő őszinteséget kívánja meg az 
uj élettől. A köntörfalazás, az cl 
nézés, a meggyőződés és igaz
ság nélküli elismerés mostantól 
kezdve már súlyos hiba, az 
egységes nemzet és a muraközi 
nép igazi érdekét veszélyeztető 
tévedés lenne.

Nem akarunk — nem is akar
hatunk — félrenevelt, félreveze
tett társadalmat, amely a tiszta 
értékelés hiányában hamis ké  ̂
pert rajzol meg önmagáról és a 
körülötte történő dolgokról, 
mert mindaz, aki ma hazug ön
ismeretre. az építő őszinteség 
megtagadásába vezeti a társa
dalmat, veszedelmes ellensége, 
tudatlan rosszakarója a nem
zetnek.

Ez a becsületes felismerés 
váltsa fel a most kezdődő év
ben mindkét részről, vezetők és 
vezetettek részéről, a visszaté
rés első idejének, rendkívüli kö
rülményeinek enyhébb megítélé
seit, amelyek alkalmasak voltak 
a végleges, a teljes áthasonulás 
késleltetésére és az egyedül üd
vös, kölcsönös megismerés ha
mis útra terelésére.

A vezetők erkölcsi bátorsá
gukkal és méltó felelősségérzet
tel lássanak hozzá a hibák meg
javításához. Vezesse Őket mun

Z novim letom se na povrnje- 
nim krajim se posod hapi se po- 
precno magjarsko eivlenje, a ea 
nekaj eksternoga se moci spomi- 
nati samo, ako se de v sterom 
mestu nekaj trefi.

Medjimurje je res toga orsaga 
s punim pravom i s punom vre- 
dnosti, narod medjimurski spada 
v telő magjarskoga narodai jed- 
nako se bori s poteskocama, 
jednako se veseli i salosti i jednako 
i dicno se podiie svojim delom.

Ludi su postali jeden narod e 
narodom matere eemle, ejeducili 
su se po naravi i jednako se imaju 
presoditi. Te narod je nase fel 
se dobro i su vrednost naroda 
matere femle, ali je fel nase i 
mora aeti i se poteíkoce i aldu- 
vanja. Pravicno soditi. 1 tu se vec 
ne smeti e bantuvati, toboie mi 
koji smo se povrnuli, nas ve ban- 
tujejo, nego je treba se dobro  
premisliti kajti smo si jednaki i 
sakoga pripada jednaka pravica.

Istina fahteva istinu. Та vre- 
mena su minula, da se bilo moci 
Smajhlati i sakajacke neistinite po
fale popevati velkomu on vuha i 
ovo novo leto fahteva pravo i is- 
tinito iivlenje, istinitost i delo od 
sakoga cloveka. S kaka ti koli 
nekoga, ea Emeriti falinge, pofaliti 
nekoga, koji toga naje vreden, 
tomu denes vec néma mesta, se 
to je denes vec velki greh i sko- 
dilo bi ne samo celomu narodu, 
nego v prvam redu nam medji- 
murskim ludem.

Necem o — i nebi steli — ve 
soditi one ludi, kője su opelali 
na krivi pót, koji netnaju prece- 
niti se ono, kaj se koii njih pripeti 
i stvaraju si krivoga soda, samo 
velimo, da saki on, koji ludi vodi 
po krivom potu, koji njih vuci na 
lati i neistinite stvari, on je pogi- 
belen i najveksi nepriatel naroda-

Orak, na posten nácin moraju 
ve. v növöm letu, ve v prvom 
vremenu, как smo se povonuli, 
delati si oni, koji su voditeli i si 
oni, kője vodiju, vremena su 
ívunredna i tak se moraju preso
diti. Se kaj je protivno tomu, $ko- 
dilio bi jedinstvu, kője se mora 
do kraja okoreniti i pelalo bi nas 
na kr.vi pót, na kojem nebi naili 
nasu srecu.

Voditeli moraju fnati svoju od - 
govornost i moraju fnati naroda 
pelati i falnige popravlati. Moraju 
meti pred oemi, da su oni postay- 
leni fu narodno dobro, moraju 
prerafmeti sekoga cloveka i naj- 
ciktese i najpofteneíe delati ea se 
nas, prepoinati se prilike, de se 
da narodu pomoci i te prilike 
ponucati.

A oni, kője vodiju, moraju

Ribbentrop neméki minister vunjskih poslov 
pohaja Magjarsku

Csütörtök délelőtt Budapest népe és a kormány ünnepé
lyesen fogadta Ribbentrop Joachim német birodalmi külügy
minisztert, aki hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. 
A külügyminisztert Bárdossy László miniszterelnök fogadta 
a Keleti pályaudvaron a kormány tagjainak és a magyar 
közélet előkelőségeinek társaságában. Ribbentrop útja való
ságos diadalut volt a lobogódlszben ünneplő fővárosi utcákon. 
A birodalmi külügyminiszter hivatalos látogatása több napig 
tart és közben Magyarország kormányzója is fogadja.

V cetrtek pred polden su, (leírod Budapestet i vlada t velkom 
paradom prijeli Ribbentrop joachima nemskoga ministra tvunjskih 
poslov, koji je dosel na slulbeno pokajanje v Magjarsku. Ministra 
fvunjskih poslov je prijel Bárdossy László minister predsednik na is- 
hodnom banhofu, a bili su poleg ministri i druge velka gospoda, koji 
f driavom ravnaju. Kud se Ribbentrop pelal, se vulice su bile puné 
naroda i hiie su bile lepő okincene s rastavami. Minister svunjskih 
poslov nemSke drsave bo ostal vise dni i boga i Guverner Magjarskc 
prijel na audenciji.

Japán csapatok á ttörték  
a perak i arcvonalat és közelebb  

nyom ultak Sin
Japanske trupe su predr/e frontu pro Perak-и 

i  doS/e su btite Singapur-a
Singapuri angol tudósítások szerint a japánok széles arc- 

vonalon áttörték a peraki északi frontot a Maláj félszigeten, 
A  japán főhadiszállás is megerősíti azt a hirt, hogy a malayai 
arcvonalon hadászatilag átkarolták az angol balszárnyat.

Mindanao szigetétől nyugatra súlyos tengeri csata zajlott le 
amerikai csatahajók és japán rombolók között. Egy amerikai 
hajó elsüllyedt, egy másik súlyosan megrongálódott.

Po engle&kim glasam su japanci v éirokoj linijí predrli severnu 
frontu pre Perak-u, na Malajskoj zemli. Japanska glavna komanda ja 
isto potrdila glass, kaj su na malajskoj fronti zs o kro iili englesku 
levu frontu.

Proti zapadu od otoka Mindanao je bila teáka morska bitka med 
ameriőkim taborskim ladjam i japanskim rezovaöim. Jena ameriöka 
ladja te  vtopila, a jena druga se te ik o  skvarila.

Hatalmas japán légitámadás a manilai 
0b61 erődítései ellen

Velki japanski napadaj z zraka 
na kule v Manili

Amerikai részről hivatalosan jelentik, hogy 60 japán 
bombázó rendkívül eulyoe támadást Intézett a manilai öböl 
erődítései ellen. A Fülöp-szigetek szárazföldi arcvonalain 
súlyos harcok lángoltak fel. A japánok az egész arcvonalon 
újból megkezdték támadásaikat éa növekvő nyomást fejtenek ki.

Ugyancsak súlyos légitámadásokat hajtanak végre a 
corregidori erődművek ellen, amelyekre több órán át hulltak 
a bombák.

Z Amerike dohaja sluzbeni glas, kaj su 50 japanski bom
bast naprapili jako teskoga napadaja г zraka na ícule v Manili 
tarn, de ladje stojiju. Japanci su na celoj fronti hapili velke 
borbe i se bole teiäju napriatela.

Isto su japanci napravili velke zraöne napa da je na kule v 
Corregidor-u, kam subombe curele vile vur.



kájukban az emberséges meg
értés mellett az a legtisztább és 
legigazabb közérdeket szem 
előtt tartó elszántság. amely 
minden egyéb befolyáson túl 
érvényt tud szerezni*a jól fel
ismert, hasznosnak tartott el
gondolásnak

A vezeteti társadalom pedig! 
félremagyarázás nélkül, a saját 
érdekében levőnek felismerve, 
fogadja az intézkedéseket és a 
legnemesebb szándékot lássa a 
vezetés tnögött

Nem történik semmi másért, 
mint a muraközi nép érdeké
ben. Ha lesznek, akik egyéni ér
dekeiket ezzel nem tudják ösz- 
szeegyeztetni, azok vonuljanak 
vissza, mert káros működésü
ket, hangulatkeltésüket nem 
nézzük ölhetett kezekkel...

A legmagasabb célt, a társa
dalom valódi érdekét szem előtt 
tartó bírálatunkkal mindenkor 
rá fogunk mulatni a hibákra, 
viszásságokra és az egyenlő ma
gyar társadalmat megillető egye
nességgel és keménységgel vilá
gítjuk meg a téves értékeléseket.

Mert jól jegyezzük meg . az 
uj esztendő a teljes feloldódást 
jelenti a magyar társadalom
ban, a magyar nemzetben, mely
nek életformáját, szellemét és 
igazságát vállalni kell. A birá- 
latöt pedig nem a muraközi 
népre, hanem ennek a társa
dalomnak egy egyenlő jogú és 
kötelességül részére mondjuk ki.

Aki idetartozónak érzi magát, 
az látni fogja a mi igazságunk; t
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inati, da njihovi voditeli oceju 
samo dobro, moraju se pokoca- 
veti njihovim odredbam i nesmeju 
krivo soditi svoje voditele.

Se to se dela ca nikaj drugo, 
nego samo za dobro medjiinur- 
skoga naroda. Ci bi se naSli taksi, 
koji bi svoje interese napre po
stavili narodnom dobru i nebi Steli 
sluiiti celomu narodu, taksi bole 
da odhajaju, kajti njihove kvazne 
posle i krive navuke nabomo gle- 
dali s v kric detim rókám.

Mi gledimo najviiesi cil i naj- 
bolse dobro naroda i navek bomo 
pokazali, de su falnige, de se ve 
dela dobro, kajti ocem o soditi 
trdo, ali jednako pravicno za 
dobro celoga magjarskoga naroda.

D obro si moramo za pametiti, 
novo leto znaci da smo se zjednili 
s celim magjarskim narodom, mo
ramo nase zeti njegvc zivlenje, 
njegvoga duha i njegvu pravicu. 
A  nas sód bo se tikal ne medji- 
murskoga naroda, nego jednoga 
dela celoga magjarskoga naroda, 
v koji del spada medjimurski na- 
rod z jednakom pravicom i z 
jednakimi duznosti.

Koji misli, kaj sem spada, on 
bo videl nase pravice.

— Elkészült a kotor! komp.
A kotorj Mura-komp javítási 

munkálatai december hó 18-án 
befejeződtek és a rendes forga
lomnak átadták.
— Kotorlbski brod je gotov 

Kotoribskoga brod« su do de -
cembra 18 -ga zgotovili i moci se 
redovito pelati prek Műre.

A K IO E karácsonyi m űsoros estje
Boítőna parade К. I. О. Е.

A Keresztény Ifjak Országos 
Egyesületének Csáktornyái cso
portja december 2G-án es 28-án 
a Katolikus Otthonban a tag
jelöltek ünnepélyes avatása al
kalmával, a tanitóképezde nö
vendékeinek közreműködésével, 
nagyon szép és megható kará
csonyi műsoros estet rendezett.

A műsoron hazafias és ma
gyar, német és mura közi nyelvű 
karácsonyi énekek, két rövid, 
magyar és muraközi nyelvű 
karácsonyi színdarab előadása 
szerepelt.

P. dr. Horváth Athanáz való
ban nagy munkát végzett ily rö
vid idő alatt, a többnyire ma
gyarul alig beszélő mai gene
rációval ily szép eredményt tu
dott felmutatni.

Sajnos, a Csáktornyái közön
ség ezúttal nem mutatta meg 
szeretetét a Csáktornyái iparos- 
ifjúság iránt, melynek hazafias 
szellemben való nevelése ép oly 
fontos, mint akár az úri-, vagy 
paraszttársadalomé, mert csak 
jól nevelt if jakból lehetnek de
rék, becsületes magyar iparo
sok.

Az ingyenes gyermekhelyek 
mind megteltek, de a felnőtt kö
zönség részére fenntartón he
lyek legnagyobb része üresen 
maradt Hérnéljük. hogy a jö
vőben j Csáktornyái közönség

a véréből származott iparosit ju- 
ság hazafias neveléséhez meg 
fogja adni a méltán megillető 
segítséget.

Orsacko Drustvo Krscanske 
Majsine, cakovska grupe je drzala 
decembra 26,-ga i 28.-ga, s po - 
mocjomcakov^kih preparandistvo, 
v Katolickom Domu lepu bozicim 
paradu na kojoj su se i mladi 
decki zapisali v drustvo.

Na programm su bile rodo- 
lubne magjarske, onda bozicne 
popevke magjarski, nemski i me
djimurski.

Páter Dr. Horváth Athanaz je 
za istinu velko delo napravil stem, 
kaj je v̂  to kratko vreme s tak- 
simi decki, velkojih najvise njih 
jós slabo govoriju magjarski, tulko 
lepoga pokazal.

Na nasu, cakovanci su za ve 
ne pokazali svoju lubav za ca- 
koveku mestersku mlajsinu, a te 
odhraniti v rodolubnom duhu nam 
je ran taksa sveta duznost, как i 
gospodsku ili selsku decu, kajti 
samo taksi mladi decki bodo  
dobri i posteni magjarski mestri, 
koji su za mlada dobili dobre  
navuke.

Mesta za decu, de se nikaj ne 
plati, bila su sa puna, a ona 
mesta, de bi morali sedeti sta- 
resi ludi, bormcs su najvec bila 
prazna. Nadjam o se, kaj za drugi 
pót bodo na$i cakovcanci nasu 
mestersku mlajsinu, koja je rod- 
jeva od njihove krvi, na bol$i 
nácin podpirali pre njihovom ro
dolubnom poslu.

A perlaki járás is megünnepelte Muraköz
visszacsatolásának törvénybe iktatását

V preloókim Járású su na vreden nácin svetili 
zakonski povrnjeno Medjimurje

A perlaki járás ezúttal is 
megmutatta törhetetlen ragasz
kodását a magyar haza iránt 
és önmagához méltóan ünne
pelte meg Muraköz visszatéré
sének törvénybeiktaláását.

A járás összes községei hódo
ló és köszönő táviratot intézlek 
a Főméltóságu Kormányzó Г г - 
hoz.

Perlakon az ünnepség Gas- 
parich Márk emlékoszlopánál 
folvl le. A tüzoltózenekar Him
nusza után Belies Ferenc vitéz- 
jelölt, perlaki gazdálkodó ma
gyar és muraközi nyelven mon
dóit hazafias beszédei, vissza
pillantván a 23 év előtti ka
rácsonyra, mikor az emberek 
sirva bújlak házaikba. Gaspa
ri eh Márk szobrát ledöntötték, 
de újra itt áll és hirdeti a ma
gyar haza törhetetlen egységét.

Indítványára hódoló és kö
szönő táviratot intéztek vitéz 
nagybányai Horthy Miklós kor
mányzó úrhoz és Bárdossy 
László miniszterelnökhöz, majd 
az ünneplő közönség menetté 
alakult és a főszolgabiróság elé 
vonult, ahol vitéz dr. Herte- 
lendy Ferenc főszolgabíró in
tézett buzdító beszédet a tömeg
hez és köszönte meg Perlak ra
gaszkodását. Utána dr. .Sebes
tyén Mátyás újonnan kineve
zett kir. közjegyző mondott ha
zafias beszédet és biztosította 
a kormányt Alsómuraköz hü 
ragaszkodásáról.

Az ünnepélyen — dacára a 
karácsonyi szünetnek az ösz- 
szes iskolák is resztvettek taní
tóik vezetésével.

Prelocki járás je i ve pokazal 
svoju trdu vernost к magjarskoj 
domovini i na sebi vreden ná
cin je svetil гакопа, da se Medji- 
imirje povrnulo.

Se opcine járása su telegraf- 
ski zjavile svoju pokornost i za- 
falnost preuzveselnom Oosponu  
Cuverneru.

V  Prel°gu je bila parada pre 
spomeniku Gasparich Marka. Fe-

Krvergarska muzika je odigrala 
imnusa, a zatem pák je Belies 

Ferenc, buduci riter, prelocki 
gospodar po magjarskom i me- 
djimurskom jeziku drzal lepoga 
rodolubnoga govora. Zmrslil se 
Bozica pred 23 let, da su se ludi 
plakali i skrivali pohizaj. G aspa - 
ricovoga spomenika su zrusili, ali 
su stoji nazaj i siriglasa jedinstva 
magjarske domovine, koja se nig- 
dar vise nabo zrusila-

Na njegov predlog poslali su 
telegrama vernosti i zafalnosti 
Gosponu Guvem eru, vitéz nagy
bányai Horthy Miklósu i Bárdossy 
László-u ministru predsedniku. 
Polli toga je prosecija isla do 
kancelarije foszolgabirova, da se 
je vitéz Dr. Hertelendy Ferenc 
foszolgabirov г lepimi recini za- 
falil za vernost prelocaneov, a za 
njim pák je Dr. Sebestyén Mátyás 
novo postavleni kralevski nótárius 
drzal rodalubnoga govora i obe - 
cal, kaj bo Dolnje Medjimurje i 
dale verno svojoj domovini i 
magjarskoj vladi.

Prem da su ve skolske Ferije, 
itar su sa skolska deca, s svojimi 
navuciteli bili na paradi. ,

Kotor község karácsonyi ünnepélye
Boíiőna parada v Kotoribi

Kotor községben a nagy ün
nephez méltóan ünnepelték 
meg az első magyar karácsonyi. 
Az iskola nagytermében az ősz- 
szes tanulók, szülők és nagy
számú ünneplő közönség jelen
létében Kenyeres Béla áll. isko
lai igazgató szép beszédben 
méltatta a visszatéri Muraköz 
első karácsonyát, felhívta a meg
jelenteket. hogy a mostani ne
héz időkben ne hagyják el a 
szegényeket, mert Krisztusnak 
ad, ki a szegényeknek ad.

Utána 250 szegény sorsú gyer
meknek kiosztották a karácso
nyi ajándékokat, melyeket a

lelkes tanítók gyűjtöttek és a 
szülök könnyezve fogadtak

V  Kotoribi su na vreden nácim 
; svetili prvoga magjarskoga Bo

zica. V  skolskoj velkoj sáli su se 
zisla sa deca, voditeli i cuda 

. drugi ludi. Kenyeres Béla direk- 
• tor skoje je drzal lepoga govora, 

v kojim je tolnacil vasnost prvoga 
svetoga magjarskoga Bozica i 
posyal je ludi, da ve, v tem tes- 
kimicajtima naj ne ostaviju siro- 
make, kajti Jezusu da on, koj siro- 
maku da.

Zatem su rezdelili 250 deci 
bozicne dare, kője su dobri na- 
yuciteli skup nabrali, a roditeli su 
je s surami prijeli.

Kötelességéről meg
feledkezett tisztviselő
Goinbócs Imre Csáktornyái 

kir. járásbirósági dijnok, aki 
muraszombati születésű és a 
magyar uralom vette át itteni 
szolgálatba, a közeli falvakban 
bírósági végrehajtónak adta ki 
magát, felvett többrendbeli bün
tetéspénzeket és azokat saját 
céljaira fordította.

December 21-én a csendőr
ség csalás gyanúja miatt letai- 
tóztatta és bekísérte a nagykanj 
zsai kir ügyészség fogházába

Cinovnik pozabll za svoju 
duznost

G om bóc i Imre, pisar pre kr. 
sodu у Cakovcu, rodjen v Murski 
Soboti, kojega je magjarske vlada 
prek zela v nasu sluzbu, se po 
selima vundal za sodskoga seku- 
t ö «1» Pak je med ludmi, koji su 

I duzni bili strófa, peneza pobiral i 
zase potvosil.

Decemra 24.-ga, na sveti port 
su ga zandari prijeli i zbok v ka- 
njila odlizali v Kanizu vreSt dríav- 
noga tuzitela.

Hirdessen lapunkban!



A magyarság mindig elismerte 
a nemzetiségek Jogait

Magjarska je navek primala prava narodnosti
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A Hét -  Tjeden
Bárdossy miniszterelnök a nemzetiségekről

Bárdossy László-a, mlnistra predsednlka 
za navodnostl

Bárdossy László miniszterel
nök a »Láthatár« cimü kisebb
ségi szemlében nagyjelentőségű 
cikket irt magyarságunkról és 
a nemzetiségekről.

Rámutatott bevezetőjében ar
ra, hogy a magyarság már az 
őshazából természetjogként hoz
ta magával a vendégszeretetet. 
Lelkületében nem volt gyanak
vás, bizalmatlankodás, mert bá
torsága és öntudata nem ismer
te a félelemből fakadó idegen- 
gyűlöletet.

— A történelem során 
mondotta a továbbiakban — 
mindig többen és többen hú
zódtak és menekültek a ma
gyarság katonai erejével védett 
területre, jobb életviszonyok 
közé.

Hogy szeretettel fogadtuk 
őket, kenyerünket megosztot
tuk velük, védelmünket kiter
jesztettük rájuk is — az faj
tánk jellemző tulajdonsága, a 
mely a magyarság politikai 
gondolkodásmód ját irányit ja.

A magyarság — bármelyik 
szellemi vezetőnk tanításait 
nézzük — mindig elismerte 
minden nemzetiség jogát arra, 
hogy nyelvét, sajátos faji jel
legét és népi tulajdonságait 
szabadon ápolja és fejlessze.

Méltón ezeréves politikai ha
gyományainkhoz, ma is a meg
értés vezet bennünket és nem a 
gyűlölködés.

A gyűlölködés ma is idegen 
tőlünk, pedig az elmúlt húsz év 
alatt megismertük és megtanul
tuk, mit jelent a kisebbségi sorsi 
idegen uralom alatt.

Huszonkét év keserves ta
pasztalatai megtanítottak ben
nünket arra, hogy lemérjük, mi 
a különbség1 a magyarságra jog
talanul és minden igazság elle
nére rákényszeritelt kisebbségi 
sors és a Magyarországon élő 
nemzetiségek önként vállalt, a 
vendégjog alapján nyugvó élet
formái között.

De ez sem változtat álláspon
tunkon és magatartásunkon. 
Csak azt valljuk, hogy az idegen 
impériumok alatt jogtalanul, 
sokszor erőszakkal szerzett ja
vak, hasznok és előnyök soha
sem lehetnek a kisebbségi jog
védelem tárgyai.

Európa igazságos életének 
megteremtésén dolgozunk. Ezért 
hoztunk a múltban is annyiszor 
áldozatot.

— Kenyeres Béla kinevezése.
Kenyeres Béla kotori állami 

elemi Iskolai igazgatót, a szom
bathelyi in. kir. tankerüleit fő
igazgató körzeti iskola felügye
lővé nevezte ki. Ezen kitüntetés 
olyan munkás és kiváló tanítót 
ért, aki ezt a tisztséget a leg
nagyobb lelkiismerettel fogja el
látni és munkájával, tanácsaival 
igen sokban hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy Muraköz magyar
nyelvű oktatása a legrövidebb 
időn belül eredményeket tudjon

Bárdossy Lássló minisster pred- 
sednik je v list „Láthatár“, no- 
vine iö narodnosne menjsine na
pijai jeno jakó vazno pismo za 
magjarstvo i ta narodnosti.

Ö d  kraja je v svojem pismu 
naglasil, kaj su magjari jói is svoje 
stare domovine sobom donesli 
lubay proti gostu. V  svojoj dűli 
magjari nigdar ne su bili nevero- 
vani proti stranjskomu, kajti su 
bili hrabri i svesni i zbog toga 
nesu se bojali i nesu mriili stranjske 
ludi.

Dale véli v svojem pismu, da 
povest dokare, kaj su navek se 
vile i vise stranjski narodi dohajali 
po obranu magjarskoga oruzja, de 
su si nasli bolle sivlenje.

A  kaj smo je radi gori *eli, 
kruha delili i njimi i branili je, to 
je Mika naie fájté, i to pokase 
nase politicko mislenje.

A  fadaca, koju smo stem nase 
seli, je bila dosta velka. Cres vre- 
men su se tu nabrali sakoformu 
narodi, koji su mcli svoje lege  i 
svoje mislenja, a se te skup spra- 
viti s magjari pod jen skrlak tak, 
kaj bo sakomu prav, je bil jako 
telki posel.

Ali narodi imaju navek prilike, 
kaj se med sobom istinski pozav- 
najnu i vrediju svoje sivlenje.

Magjari —  Iteri god dusevni 
voditel, si jednako govoriju —  su 
navek prisnali sakoj narodnosti 
njeno pravo, kaj slobodno govori 
svojim jesikom, kaj si cuva svoje 
narodne lege i kulturu.

Vredno naioj jesero let staroj 
kulturi i politiki i denes nal vodi 
rasum к narodnostiina, a ne mrinja.

I denes nikoga ne mrsimo prem, 
da smo eres dvajsti let preposnali 
i navcili se, kaj snaci sa narod
nosti liveti pod stranjskom vlada- 
vinom.

Cres dvajstidve leti smo se 
sohko navcili, kaj snamo resliko- 
vati, kaj je cnacilo *a magjarstvo 
iiveti pod tudjim jármom, kojega 
su um nasimuli prés sakoga prava 
i pravice i kaj snaci siveti narod- 
nostima pod magjarstvom tam, de 
su s pravom gosta sami naie leli 
se duznosti sa domovinu i de 
mirno tiraju svoje sivlenje.

Imi nabomo menjali svoje sta- 
novisce. Samo to velimo, da ono, 
kaj se je pod stranjskom vlada- 
vinom, prés prava, cudapot pod 
silóm spravilo, nigdar nabo imelo 
obranu narodnosne menjline.

Delamo sa to, kaj bo v Europi 
pravicno sislenje. Za  to smo i v 
prollosti cudapot alduvali.

felmutatni.
— Kenyerei Béla

direktor dri. narodne ikole v 
• Kotoribi je postavlen po glavnom 
I inlpektoru v Ssombathelyu, sa 

Ikolskoga inspektora. O va cast je 
dostigla taklega navucitale, koji 
bo ovu svoju duznost spunjaval 
po dúlnom sposnanju i s svojim 
delom i navukima bo puno po- 
magal к tomu, kaj se bo megjar- 
sko Ikolanje v Medjimurju poka- 
salo na visokoj vrednosti.

I Csütörtök — Óetrtek |

Szingapúr körülzárásánuk 
hadműveletei megkezdődtek. — 
A távolkeleti légi térben a ja
pán repülők döntő fölénybe ke
rültek. — Állandóan hátrál Lu
zon szigetén az amerikai had
erő. — A keleti arcvonalon 
minden támadási kísérletet visz- 
szavertek a németek. — ACseii- 
des-oceánon tizenhat tenger
alattjárót vesztettek az angol» 
szászok. Menekülnek az an
golok Szingapúrból — Hat 
nap alatt ötvenhat repülőgépei 
lőttek le a japánok és tizenhat 
buvárnaszádot sülyesztettek el. 
— La Valetta előtt elsülyesz- 
tettek a németek egy* nagv an
gol vilorláshajót. — Egy hét 
alatt 60 légitámadás volt Malta 
ellen. - Elsülyedt a 6285 ton
nás Sagabalos amerikai gő
zös.

Pre Singaporu su se hapili ce- 
loga varasa obkoliti. Japanski avioni 
imaju prevlast v zracnom taboris 
cu na dalekom ishodu. Amcricka 
soldacija se na otoku Lusonu 
stalno naiaj vlece. Na ishodnoj 
fronti su nemei odvrnuli se bolse- 
vicke napadaje. Na tihom oceanu 
su engleci sgubili sestnajst pod- 
mornit. Englezi pobegavlaju Sin- 
gapuru. Japanci su erez sest dni 
dőli stretili petdesetsest aerop- 
lanov i vtopili su sestnajst pod-

- , ' •- 
Varai Manila je opal. Vlada i 

soldacki zapovednik Filipinskih oto- 
kov su pobegli. japanci su predrli 
i trelju liniju za obranu na Malaj- 
skoj zemli. S Tokio javiaju: ja
panci su do ve vtopili 7 velkih i 
dve menjse taborske ladje, 2 stra- 
zarske ladje, 2 rezorace, 16 pod- 
mornic, 2 ladje ca stuke, 6 ladje 
za törpédé, 5 velke trgovacke 
ladje i dőli su strelili 873 aerop- 
janov. V  Severnoj Afriki i na 
ishodnoj fronti dale idejű telke 
borbe. japanci v Kini preganjuju 
pet divizije.

I Szombat — Sobota |

A japánok elfoglalták Ku- 
antan kikötőjét és 190 mérföld- 
nvire megközelítették Szinga
púrt. — A maláji harcok miatt 
az angolok nem tudnak segí
teni a Szovjetnek. — A Führer 
napi parancsot intézett a német 
hadsereghez. — A német hadi- 
tengerészet eddig 10.6 m illió 
Ionná hajóteret súly esztett el. 
— Egy hét alatt 58 repülőgépet 
vesztett Anglia Észak-Afriká- 
ban és a Föld közi-tengeren. — 
Első ízben jelentek meg japán 
repülőgépek Ausztrália felett.— 
Brit Borneóból kivonult az an
gol katonaság.

japanci su zavzeli varasa Kuan- 
tan, de ladje stoiiju i dosli su do  
stodevetdesetlmilje pred Singapur.

Az afrikai hadszíntér (Foto R. D. V.)

mornic. Pred La Valettom (A f 
rika) su vtopili jenu velku englesku 
ladju. Crez tjeden dni su 60 pót 
hitali bombe na Maltu. Vtopila se 
americka ladja Sagabahos od 
6275 ton.

I Péntek — Petek |

Manila elesett, a Fülöp-szi- 
getek kormánya és katonai pa
rancsnoka elmenekült. Át
törték a japánok a Maláji fél
sziget harmadik védelmi vona
lát. — Tokióból jelenük : Ed
dig 7 csatahajót, 2 cirkálót, 2 
rombolót, 16 buvárnaszádot, 2 
ágyunaszádot, 6 torpedónaszá
dot, 5 nagy kereskedelmi ha- 
lyó tsülyesztettek el és 873 re
pülőgépet lelőttek. Eszak- 
Afrikában és a keleü arcvona
lon változatlan hevességgel foly^ 
nak a harcok. — öt csunkingi 
hadosztályt üldöznek a japá
nok.

Zbog  borbi v Malajskoj zemli 
englezi vise nemreju dati pomoc 
sovjetam. Führer je dal dnevnu 
zapoved nemskoj vojski. Nemiki 
marineri su do ve vtopili 10’6 
miljonov toni engleskih ladji. Crez 
tjeden dni su englesi sgubili v 
Severnoj Afriki i na Sredujem  
Morju 56 aeroplanov. Prviö su sa 
pokazali japanski aeroplani obar 
Australie. Z  engleskoga otoka 
Borneo se engleska vojska vugnula.

I Vasárnap — Nedela |

Nem tud elmenekülni Ame^ 
rika ázsiai flottája a manilai 
öbölből. — Teljes erővel indult 
meg a harc Szingapúr és Hol- 
land-India ellen. — A Fülöp- 
szigetek vasérctelepei fedezik 
Japán szükleteit. — Heves har
cok Észak-Afrikában és a keleti; 
arcvonal középső szakaszán. — 
A Fülőp-szigetek megszállása 
után Holland-India következik,



4 MURAKÖZ
1942. január 8.

— Szingapúrt zár alá vették a 
japánok. — Gyors ütemben kö
zelednek Szingapúr felé a szá
razföldi japán csapatok. — Hu
nan tartomány fővárosát Újév 
napján szállták meg a japánok.
—  A  »Neptun« brit cirkáló el
süllyedt. Ötszáz tengerész és két
száz ujzélandi katona a tenger
be veszett.

Americke taborske ladje vec 
nemreju pobegnuti i mórja poleg 
Manile. Proti Singapuru i H ol- 
landskoj Indiji s célom silóm idejű 
borbe. 2eleio, kője se skopa na 
Filipinskim otokam bo dosti sa 
japanske fabrike. Ö ltre  bitke v 
Severnoj Afriki i na sredini is- 
hodne fronte. Da bodo Filipinski 
otoki zavzeti, onda dojde H ol- 
landska Sudija na red. Singapur 
je laokroien i japanske trupe se 
brio  priblifavaju. Clavnoga ya- 
rala v sémii Hunan su japanci v 
nedelu favseli. Engleska ladja 
»Neptun« se vtopila. Petsto ma- 
rinerov i dvesto soldatvo se 
vtopilo.

I Héttő — Pondelek ]
Kétórás légiriadó San Fran- 

cdskóban. — Vasárnap hajnal
ban hatalmas légitámadás volt 
Szingapúr ellen. — Telitalálat
tal súlyosan megrongáltak egy 
amerikai zászlóshajót. — Tókiófc 
jelentés szerint rövidesen meg
semmisülnek a Fülöp szigeteken 
még védekező ellenséges csapa
tok. — Végveszélybe jutottak ar 
szigetek védelmére összpontosí
tott amerikai hadihajók. — A 
japánok állandóan bombázzák 
a manilai öbölből menekülő csa
patokat. — A harcokban eddig 
360 amerikai repülőgépet lőt
tek le. elsülyesztettek 4 rombo
lót, 2 tengeralattjárót és 5 más 
hajót. — Német repülők hatal
mas támadása a moszkvai tér? 
s égben.

V  San Francisko (americki va
ras) je ere* dve vure bil zracni 
alarm. V  nedelu farán je bil velki 
napadaj z zraka na Singapur. Z  
bombami su fest skvarili jednu

Éinericku «asUvnu ladju. (N a  koioj . 
admiral komandira). S Tokio ja- j 
vjaju, kaj bodo za kratko vreme : 
vniltili nepriatelske trupe na Fili
pinskim otokam. AmeriÓke ladje 
kője kaniju braniti te otoke, su 
dolle v smrtnu pogibel. japanci 
stalno bombardiraju trupe, kője 
pobegavleju i Manile. V  tem bit- 
kam su do ve japanci dőli strelili 
360 ameriökih aeroplanoy, vtopili 
4 rezoraöe, 2 podmornice, i 5 
drugih ladji. Nemiki avioni su 
napravili velke napadaje ober 
Moskve.

I Kedd — Tork

Eszak-Borneóban újabb kék 
várost foglaltak el a partraszállt 
japán csapatok — Újabb táma
dás a Hawai szigetek ellen. — 
Egy amerikai hadihajó sulyer 
san megrongálódott. — A Maláji 
félsziget kétharmadrésze már a 
japánoké. — Négy angol hajót 
elsülyesztettek. kettőt súlyosan 
megrongáltak a németek. — 
Mindenütt visszaverték a néme
tek a bolsevisták megújuló tá- 
dásait. — Moszkva térségében 
vasutakat, menet- és jármüosz- 
lopokat bombáztak szét a néme
tek. — Feodoziánál öt nagy 
szovjethajók.felgyujtottak, két 
rombolót és egy nagy kereske
delmi hajót súlyosan megron
gáltak a németek. — Ribben- 
trop német birodalmi külügymi
niszter hétfőn este több napos 
látogatásra Berlinből Magyar- 
országra utazott.

Na otoku Borneo, od severne 
strane, su japanci pák dva varaié 
zavzeli. Proti Hawaia idejű növi 
napadaji jednu emericku ladju su 
telko skvarili. Dve tretine M a- 
lajskoga otoka su vec japancam  
v rokaj. Nemei su Itiri engleske 
ladje vtopili, a dve telko skvarili. 
Nemei su seposod odlubili bol- 
levicke napadaje. Pre Moskvi su 
nemei bombardirali zelei nice, marl- 
kolone i trena. Pre Feodosiji 
(Ruska) su nemei z bombani vuz- 
gali pet sovjetske ladje, skvarili 
su dva rezorace i jenu velku trgo- 
vacku ladju. Ribbentrop, nemiki 
minister zvunjlkih poslov se z Ber- 
lina dopelal na Magjarsku i os- 
tane par dni.

A perlaki járási újonnan 
kinevezett községi elöljárók 

eskütétele
szép ünnepség keretében folyt 
le. Vitéz dr Hertelendv Ferenc 
járási főszolgabíró kivette a 
megjelent, újonnan kinevezett 
elöljáróktól az esküt, majd utá
na szép beszéd kiséret ében fi
gyelmeztette az elöljárókat kö
telességeikre, kiemelvén, hogy 
m a^ar elöljáróknak lenni, kü
lönösen a mai nehéz időkben, 
nagy és szent kötelesség.

Növi poglavari preloő- 
koga jaraSa poloíili 

su prisege
Lepa parade je bila v Preloga. 

N ovo postavleni opcinski pogla
vari su polozili prisegu v roke 
vitéz Dr. Hertelendy Ferenca, fö- 
szolgabirova, koji njih je z lepim 
govorom opomenul na njihove 
duznosli, prem ve, v tem teskim 
cajtima biti magjarski poglavar je 
velka i sveta duznost.

Országjárás -  Putovanje pó orsagu

SOPRON,
Az ország egyik legrégibb, 

legkedvesebb városa az Alpok 
keleti nyúlványánál és a fertő- 
melléki szelid dombos, kies fek
vésű és termékeny völgy szűkü
letében elterülő Sopron.

A várost még a kelták ala
pították. A népvándorlás alatt 
teljesen elpusztult s az avaro
kat legyőző Nagy Sándor csa
patai csak romokat találtak itt. 
A történelem további folyamán 
is nagy szerepet játszik Sop
ron, amely a honfoglalás óta 
védőbástyája az országnak. Tör
ténelmének legdicsőbb fejezeté
hez azonban a legújabb kor
ban érkezett el, amikor a sze
rencsétlen világháború végén а 
felkelők elszántsága és a város 
hazafias lakossága mentette meg 
az Ausztriához való csatolástól 
Ettől kezdve nevezik a »hűség

a hűség városa 
váráé vernost i

városának , civitas lidelissima- 
nak.

Sopron je jeden od naj starelih 
i naj leplih varalov na ishodnoj 
strani Alpinskih bregov i poleg 
vode Fertő i leli v lepojdolini.

Toga varasa su stvorili stari 
narod Kelti. Za vreme, da su se 
selili narodi, se vés zruSil. Velki 
cesar Aleksander, koji je prevla- 
dal avarske narode, je tu nalel 
samo rulevine. I v dalujoj povesli 
su nevek spomenuli Soprona, koji 
je za vreme, da si je magjarski 
narod stvoril sovju domovinu, bil 
kula za obranu. Ali najveklu zna- 
menitost je imel te varai v naj- 
noveloj dobi, potli nesreónoga 
svetskoga tabora, da su rodolubni 
narod i oni soldati, koji su se 
gori stali, obranili varasa, kaj su 
да ne prikapcili к Austriji. O d  
toga vremena да zoveju za »v a 
raié vernosti«

Régi házak..
Ma kevés olyan város van az 

országban, amely a régmúlt szá
zadoknak annyi mü- és kullur- 
tórténelnii emlékét őrizné, mint 
Sopron. A belváros finom Íve
lésű szűk utcáival, а XV. és 
XVIII századból fennmaradt 
házaival és árkádos udvarai
val, nemes ódonságával ritka 
festői képet nyújt. Az öreg kö
veken szinte még ma is hallja 
az ember a középkor vitézeinek 
dóngő lépteit. A Ferenc József- 
tér renaisance-stilü házai, a ben
cések gyönyörű temploma és a 
vármegyeház nemes egyszerűsé
gű épülete felejthetetlen hatás
sal vésődnek az emlékezetbe.

Ugyanitt áll a hatvan méter 
magas várostornya, régebbi ne
vén Tűztorony, amelynek alap
ja még az Árpádok korában 
épült. Az 1670-i nagy tűzvész 
után restaurálták, ekkor kapta 
renaissance díszítését és a regi 
oromzatos védőfolyosóból át
alakított szép. oszlopos körtor
nácát.

Templomok erdeje..
A Városház-térről halkszavu 

utcák nyílnak egymás mellett, 
nemesvonalu, régi lakóházak
kal. Az Esterházy hercegek zár
kózott egyéniségű palotáján túl 
a nagy evangélikus templom 
emel itornyát az égnek.

A középkori építésű, régi tem
plomok egész sora emelkedik a 
házak fölé. Majdnem valameny- 
nvi gótikus. Legszebb közülük 
a Szent Mihály plébániatem
plom és a bencések rilkaszép- 
ségü temploma U^ancsak 
gyönyörű műemlék a Szent Ja
kab kápolna. A szentháromságu 
szobor az ország egyik legkivá
lóbb ilyennemü aJkotása.

A régi, szép házak sorából 
történelmi kapcsolatával ki
emelkedik Mátyás király egy
kori lakóháza, az úgynevezett 
Stornó-ház, amely különösen 
gazdag stukkó-diszitéseivel tü 
nik fel.

O d  piaca varalkih hii se odpi- 
raju tihe vulice z lepimi i pleme- 
nitami starinskimi hiiami. Tu stoji 
velka palaca hercege Eszterházy-a, 
lidana v gospodskom stilu, a prek

— Stara hiíe
Denes imamo malo taksih va- 

ralov v orsagu, de bi vi starih 
vreme ostalo tulko spomenov na 

, kulturu i umetnost, kak v Sopronu. 
Znutralnji varai ima svoje sta- 
rinske voske vulice s hizami u 
XV. i XVIII. stoletja i c lepimi 
dvori, punih arkadov, se to po - 
kale lepe i plemenite stvari. D e  
clovek hoda po tem starom ka- 
meniju, как da bi se culi jaki ko
raki starih viterov. Piac Ferenc 
lózsefa ima lepe hile vremena 
renesance (d a  se umetnost obno- 
vila), benediktinski fratri imaju 
jako lepu cirkvu i varmegjinski 
hiza velka i lepa, se je to takle, 
kaj je ne moci pozabiti.

Isto su stoji i sestdeset metri 
visoki túrén varaskih hií, predi su 
да zvali fejervergarski túrén. Fun
damente toga túrna su napravili 
jól sa vreme Arpadovih kralov. 
Potli velkoga oguja 1676. leta su 
да popravili i poleplali i onda su 
napravili od staroga ganjka, koli 
vrha, novoga i leplega.

— Cela äuma cirkvi
nje se túrén evangeiieke cirkve 
zdize proti nebu.

Celi red cirkvi se zdize ober 
hiz, se starinske i zidane v sred- 
njem veku. Skorom se su v got- 
skom stilu zidane. Naj leple med  
njimi su farna cirkva Svetoga 
Mihalja i benedinktinska cirkva, 
koja ima lepote, kője se retko de 
najdeju. Isto je jako lepa kapele 
Svetoga jakoba, a spomenik sve
toga Trojstva je jeden od naj- 
lepsih v célom orsagu.

M ed starinskimi lepimi palecami 
se zdize velka palaca, da je negda 
stanuval kral Mátyás, negda su ju 
z vali »Storno« hila, koja ima jako 
lepe gips figure.

NagymüveltségU polgárság 
Navod velki inteligencije

A város mostani képét a mű
velt .áldozatos szellemű polgár
ság alakította ki, az építészeti 
kincsek minden részét ez a pol
gárság hozta össze minden tá
mogatás nélkül a maga erejé
ből. A szellemi értékeknek és a 
műveltségnek kevés városban 
volt annyi munkahelye, mint itt.
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fekvésével â  kiránduló” '’ ezred Ь  9 i ^ " 'k °  а- ' Р<Г -  meS vül Пе e rendszer szerint, mint h°gy takarmányterulctunk. felé-
von/a ezenkívül h tes széníiá- f  V 1 ?“ кГ ! poha' í |u.’ a legtöbb helven, bajok jöttek a be velünk csak csalamádét és\onza. ezen к Im ii nires szenna glasoviti |e i *bog lapora, koiega öa7íia4áttr rtJovanis nnnik inásik felébe május elején ta
nyája teszi ertekesse. tam koDaiu gazaasagra. ug\ams япппк еие ь о ^ л п ^ ь л « « ^ »  vetünk Köv

A macvar múltnak a m.ievh,* c p 1 ; . v nőre. hogy a gazdasag 30 száza- »ármánykáposztát vetünk bgy
polgári erénveknek dicsőséges .Sopron je glasoviti varas ma- lékban tákarmánvt termelt, az holdra két kalocram mag kell óe
ékköv" Sopron ПMost amikor ? 'arske рг̂ 1о5‘ ' magiarskoga Po- rosszul volt elosztva. Egyszerre 50 cm sortávoTságra wtjuk el.

h u ^ d ik  év- *teno.?a M cn ,a v eda su szeli voll sok és télre meg fa s s z a l  , S
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sten. Minden tehén tulajdonos   _______ ________ ■■■ —  karmány csatát«.
köteles a fedeztetés előtt bárcát и ■■ щ ■ ♦ • м » r n  т . . . . .

Ш  Mezogazdasan G sjp  R.-T. щ э
m(& ? & ta n M a v re k  Elek elöl- nagykanizsai és muraközMerakata és képviselete.
járónál ----- ^ --------------- А как bi se vredili taborsko

Felsöpuszlalán Sollies István«■ «n«m.r..»ltk, а«.»1бк, .w .k..á,ák, r4P..* t4k, uk.rni.nTfail...nk, .kék, 0ospoParenje * krmom. Stari
elöljárónál be onák, kapáló, kaaiáló-, arató, vetőgépak atb. maaőgaxdasági gépek lerakata. gardl velljU: CUda Sena -  CUda

A bikák elsőrendű maov-ir ni ----------— -----------------------------------------------------------------------  marhe, cuda marhe -  éuda gno|a,
ros-tarka fajbikák! fedeztetésre T .i.ft.: И». S a m u  L a j o s  N a g y k a n i z s a .  , !г*Ц-и1<|‘  ” ■ cuda gnoja -  cuda pridela, éuda
U'-álóan alkalmasak Zala vár- _____________________________________________________________________  p" del«< “  fud* pene,! Za »°  I*



6 MURAKÖZ
1942. január 8.

I'ako vazno za to se spominati, 
;ajti ako si dobro premislimo, 

naie celo polsko gospodaranje 
bo  evelo ili prepalo samo po 
krmi.

V e  bom o pogledali, jeno gos- 
podarstvo od 100 mekot как si 
bo  vredilo tvoje taborsko gospo- 
darenje s krmom. (Zato  pisemo 
100 mekot, kajti po tem recimu 
si saki more na svoje vekle, ili 
menjse gospodarstvo napraviti 
svoje redime.)

V tom gospodarstvu je do ve 
bilo 10 mekot senokole 10 mekot 
deteliöe i 10 mekot kuruznice za 
krum. Ali po tem je na najvec 
mesta dollo cto na gospodarstvo. 
Prem, da je 30°/o zemle bilo za 
krum, ali je ne dobro bila rezde- 
lena. N a  Tempót ga cuda bilo, a 
sp zimu i prtulelje ga ne bilo 
íelene krme. Treba je to bolle  
vrediti i to ovak: Treba je teh 
Ю  mekot senokose bole vred 
postaviti, dók ga ne snega, grmje 
vun skopati, kamenje skup pob- 
rati, z dobrim zrelim gnojom ili 
komposom pognojiti i po zimi z 
20% gnojsnicom i 80% vodum 
dobro polejati. Dober bi bil i 
umetni gnoj, ali i gnojsnica da 
cuda ved sena. Delaticu ortavimo, 
ali ju tak ravnamo, kaj dve m e- 
kote ostavuno za seme. Bomo 
ved vidli zakaj. A  za osem mekot, 
kaj nam ostane bi ovak rekli. 
Modi sejati hrz ili grahovku. Tomu 
sime ne Ikodi i cuda krme da, 
to je dobro i za druguje sensku 
setvu, a zvun toga na saki zemli 
iraste i ne treba gnojiti. V  srdini 
aprila je to vec modi marhi da~ 
vati i to jako radijeju. N e  pet 
mekot je рак modi posejati dobru 
krum: zob z grahovkom. To ved 
malo vise prosi, ali z gnojom  
zrasta í na pesku. Kositi je modi 
med prvom i drugom detelicom.

V sevemom i zapadnom kraju 
orsaga se pokazala jeden jako 
pogibelen svinjski beteg: Svinje 
odreveniju. Te beteg se ved predi 
pokazal v biváoj őehoslovaőkoj 
republiki, odnod se Siril i tak 
je doáel v Csallóköz, (Magjarska), 
a prek Stajerske) je doáel v biváu 
Jugoslaviju i tak smo se mi spoz- 
nali ínjim v povrnjenim Murskim 
krajim.

Te beteg je jako trdi, rád se 
dale diri, joá se neznamo braniti 
proti njega. Как smo prepazili, 
diri na viée naőine. Najpredi ga 
diri beteína svinja, ali ga áiri i 
takáa svinja, koja je z beteznom 
skup bila, makar i joá neje be
teína. Cudapot че pripetilo i to, 
kaj se te beteg pokazal v taksem 
dvoru, de ga betelne svinje ved 
Őre* let ne bilo. Pre takáem zbe- 
teíanju vidimo viáe fele pota toga 
betega. Naj predi tak,

kai so betega prenesli z 
mesom beteíne svinje 1 to 
tak, kaj su vodu, v kojo] 
bu prall meso od beteíne 
svinje, s Söavom dali po- 

jestl zdravoj svlnjl,

koja je zatem fletno zbetezala. 
Zato se nesme sirovo meso pro- 
davati. I sam dlovek more pre- 
nesti betega, ako v takáem dvoru 
hódi, de su beteíne svinje, pák

Так nam je protuletna krma si- 
gurna, najpredi z grahovkom, a 
zatem detelicu moremo stalno 
kositi.

Po prvi koluji ved dojde zob 
z grahorkom. Cim grahovka i zob 
s grahovkom dőli dojde, graho- 
rilde dobro pognojimo i obedovje 
stn .tilce na pol globoko svrjemo 
j mám povlacimo z branom. To  
je jako vaino, kajti se zemla nabo 
posusila. Tu se onda se ja kuruz- 
nica grahortan na zmes, onda 
krma duda vile vala. Stem i s 
detelicom nam je onda zelena 
krma sigurno za celo leto, a 
zvun toga po zetvi moremo jó l 
sejati prosu, hajdinu itd. Morem o
1 tak napraviti, kaj samo na polo- 
vicu, na podetku májusa zelje za 
krum. Na jenu mekotu je treba
2 kg. zemena i na 50 cmeterne 
rede ga sejamo. A  moremo i 
i skup s kuruzom sejati jen red 
zelje, jen red kuruze po 30 cm. 
dalko. V  jesen da kuruza dőli 
velide, onda pocne zelje fest ratli 
i moci z jene melkote do 150-200  
metrov nabrati. A  kaj je najvaz- 
nese! To dojde vjescu, da ga 
vec zelene krme ne.

Так bi dolli do toga, kaj bomo 
od prtuletja do prtuletja navek 
dosti krme meli i nasa zivina bo  
jaka i fest bo mogla delati, a 
poleg toga moremo jól vec marhe 
zapovati. Vise i bolle  marhe, vile 
gnoja da, moremo si zemle bole 
hraniti, a drugo leto bo vec pri- 
dela i vec penez. Na dve meko- 
táj zraste najmenje 4 metri se- 
mena, to je Itiripot 380 pengd =  
1520 pengő. Stem si moremo 
kupiti drage obroke, umetnoga 
gnoja ! jó l nam penezi ostaneju, 
ako ocem o erez zimu sovjega 
sina dati v gospodarsku Ikolu. 
Kajti nesmemo pozabiti, samo 
zvuceni gospodar se more tu 
dome boriti za bolse gospodarstvo 
i veklega povanja.

se mu beteg prime za áolce i 
opravu.

Betega je modi lehko prepoz- 
nati. Beteína svinja se nuse sim- 
tam, da hódi, potli nemre stati 
na jenu, ili drugu nogu. a na 
zadnje se niti stati nemre. Leíi 
na jenoj strani, noge gible po 
luftu, a na se zadnje joj noge 
éisto odreveniju. Vilepot svinja 
zgubi apetita, trudna je, negda je 
nemirna, vrti se okoli, köze se 
ne smeti teknuti. mám cvili. Ako 
se mozgjani ne vuzgeju, íivina je

do kraja pre svesti i poje hranu. 
Trefi se, kaj к tomu betegu dobi 
joá i drugoga, verbanca, kugu, 
tifusa, paratifusa i onda ta ved 
slaba íivina mora poginuti.

Как smo ved rekli, e ceple- 
njem, ili na drugi nádin za ve se 
joá nemremo braniti proti toga 
betega, pák je ministarstvo za 
polsko gospodarenje odredilo, kaj 
se te beteg mora joá v klici vnié- 
titi. S toga magjarska vlada se 
beteíne svinje i one za kője se 
misli, kaj su beteíne, kupi po 
najvekáoj ceni, a plodne svinje, 
po plodnoj ceni. S tem jako has- 
novitim respoleganjem bi se bil 
mogel beteg vniátili, da bi bili i 
sami gasdi svesni toga, как 
je  pogibel velka i da bi bili äu- 
vali svoje interese. Vlasti i ma- 
gjarski kr. íivinski doktori su si 
dnda truda dali i iskali su te be
teíne svinje. Ali navek su se 
naáli ludi, éteri betega nesu pri- 
javili, nego su beteíne svinje 
skrivonce zaklali i stem beteínim 
mesom so zasmradili i dvore dru- 
gih gazdov. I to se pripetilo, kaj 
je neádi poginulu svinju ciganam 
dal, to рак jako vala za rezái- 
renje betega. Kajti su najviáe 
zbog toga tajili betega, jer su 
morali z beteznimi i one svinje 
zaklati, kője su z njimi skup bile, 
ve se na drugi nádin niáti te 
beteg.

Yeö ga ne petka za prek 
dati, nego kr. íivinski dok
tor mám doma preceni 
svinju po najviáeáoj ceni 
1 samo beteínu svinju je 
treba mám doma zaklati,

H Í R E K
— Köszönetnyilvánítás

A Csáktornyái járás Ipartes- 
tülete ezúton "mond köszönetét 
azon névtelen jószivü adakozó
nak, aki a karácsonyi ünnepek 
alkalmával volt szives 150 pen
gőt a szegény elaggott iparosok 
részére adományozni.

— Közjegyzői kinevezés
A m. kir. igazságügy minisz

ter dr. Bertin József nagykani
zsai ügyvédet Csáktornya szék
hellyel és dr. Sebestyén Mátyás 
perlaki ügyvédet, jelenleg a 
perlaki kir. járásbíróság veze
tőjét, Perlak székhellyel kir. 
közjegyzővé kinevezte"
— Postavlll su kr. notarjuáe

M. kr. minister pravice je posta- 
vil Dr. Bertin józsefa Kanizkoga 
fiskaljula v Cakovcu i Dr. Sebes-

a gazda mám doma dobi skorom 
celoga svojega kvara. Zdrave 
svinje ostaneju doma, koci i dvor 
se jako dobro podistiju i onda 
se dvor dőli zapre.

Nadjamo se, kaj bodo gazdi 
znali poátuvati to pomoé, skojom 
kvaren gazda skorom celoga 
kvara nazaj dobi, kajti beteína 
svinja bi sigurno poginula, a vlada 
ju plati skorom po celoj ceni, 
pák bodo gazdi od ve mám pri- 
javili kr. zivinskom doktoru, ako 
se de beteg pripeti.

Koji niti ve, poleg te velke po
rnóéi, nebo spunil svoju duínost 
prijave, bode po zakonu jako 
átrofan.

tyén Matjasa, predi filkaljula, a 
ve voditela prelockoga kr. soda, 
v Prelogu ta krelovske notarjule.

— Megdézsmálta a meg
őrzésre átadott böröndöt

Sebestyén János Csáktornyái 
szállodaportás egy vendégtől át
vett egy böröndöt megőrzésre. 
Mikor a vendég visszakérte bő
röndjét, meglepetve látta, hogy 
bőröndjét felnyitották és abból 
egyes dolgokat elloptak. A csend 
őrök a portás-szobában megta
lálták az ellopott holmit, mire 
Sebestyént letartóztatták és be
kísérték Nagykanizsára, ahol a 
bíróság egy hónapi fogházra 
Ítélte.

— Obkral je kútra, na kojega 
je moral pazltl

Sebestyén Janosu, cakovskomu 
hotelskomu portiru je jeden gost 
prek dal kufra, naj ga cuva. Da  
je gost nazaj prosil kufra, znena- 
dil se, kaj je bil otprti i nekoje 
stvari su bile okradjene. Zandari 
su v partizovi hiei okradjene stvari 
nalli i nato su Sebestyena vlovili 
i odbirali v Kanizsu, de ga je 
sod odsodil na mesec dui veita.

— Muravidékiek legkedvel
tebb találkozóhelye Zalaegersze
gen a Gosztonyl vendéglő és 
étterem. Szállószobák tiszták és 
olcsók. Gosztonyi vendéglő, Zala
egerszeg, Kossuth Lajos-utca.

A kiadóhivatal u] elm e: 
Árpád-utca 11. M'.nden levél, 
előfizetés, egyéb közlemény 
Ide küldendő.

Novi atres ad m in istra te : 
Árpád-u. 11.

PAUSICS
FEST* TISZTIT
F A R B A  • CI STI
Gyár: Nagykanizsa
Csáktornyái gyűjtő: Horthy M lklós-tér 
(volt Kelemen Imre-fóle helyiéig)

Kaj mora gazda napraviti, ako si oöi 
zaöuvati svinje i njihovu vrednost?



M A G Y A R  T A N Í T Ó
Posll érez éetirl т м в е е

— A perlaki Járásbíróság 
elnöke

A perlaki kir. járásbíróság el
nökévé dr. Borsos Józsefet ne
vezték ki, aki régen, a trianoni 
békeparancs előtt is Muraköz
ben volt és szeretettel és öröm
mel foglalta el ui állomáshelyét. 
A tisztviselői kar meleg szavak
kal üdvözölte a Muraközbe visz- 
szatért elnököt és biztosította őt 
odaadó munkájáról. Dr Borsos 
válaszában visszaemlékezett ar
ra, hogy őt valamikor szerb ka
tonák kisértek a > Sreslá U red- 
га«, járásbíróságra és tolonool- 
ták ki onnét, ahová a szive hú
zott.

— Predsednikpreloökoga soda
Za  predsednika prelockoga soda

postavili su dr. Borsos Jóisefa, 
koji je vec i pred trianonskom 
sapovedi bil v Medjimurju i e ve- 
seljem je dosel nazaj. ómovniki 
su да toplo pozdravili i obecali 
um vernost. Dr. Borsos se v svo- 
jem odgovoru zmislil, kaj su да 
negda srbski soldati tirali na „Sreski 
U red “, na sód i na zadnje suga 
pretizali z onoga mesta, кат  да 
srce oleklo.

— Kotor községben megindul 
az lskolánkivüli népművelés.

Kenyeres Béla állami elemi 
iskolai igazgató lankadatlan 
szorgalommal szervezi a tanfo
lyamot. A tanfolyam célja az 
lesz, hogy a horválajku lakos
ságot meg, anitsa magyarul be
szélni, Írni, olvasni es számol
ni. A tanfolyam kedves munka
köre lesz a magyar táncok ta
nítása és a magyar nóta meg
ismertetése a lakossággal. Két
szeres munkát igényel itt a nép
művelési tanfolyam, de az iga» 
gatóval az élén a tanítói kar 
fáradhatatlanul dolgozik azon, 
hogy horvátajku testvéreinket 
megismertessék a magyar nyelv 
szépségeivel és megszerettessék 
velük mindazt, ami magyar.
— V Kotorlbl su se hapili 
navukl zvun dkole

Kenyeres Bele direktor narodne 
skole je z velkom marlivosti stvo- 
ril to skolu, koja ide za tem, kaj 
bi se ludi, koji znaju samo m e- 
djimurski govorili, naveili inagjar- 
ski govoriti, citati pisati i recu- 
nati. Dale se bodo vucili magjarski 
tancati i popevati. Óva skola isce 
duplesno delo, ali skolski direktor 
i navuciteli se radi trudiju, kaj 
bodo nasa medjimurska braca 
prepoznali lepő tu magjarskoga je- 
zika i kaj bodo radi meli se ono, 
kaj je magjarsko.
— „Eltévedt“ vadászok.

Horvátország területéről va
dászpuskával átjöttek a régi va
dászbérlők, hogy még a szer- 
bek ideje alatt kibérelt terüle
ten vadásszanak A naiv vadá
szokat a csendörség elfogta és 
egy kis kioktatás után áttették 
őket a horvát határon. Remél
jük a jövőben ilyen kalandokra 
nem vállalkoznak a bősz vadá
szok
— Stranjki vadas! su se 
zaleteli

S Horvatskoga su su s puskaini 
prek doili vadasi, koji su jós za 
vreme srbske vladavine zeli vada-
siju z rende. Zandari su je vlovili, 
malo su je naveili i onda su je 
deli prek horvatske granice. N a - 
djamo se, kaj se vec taksega kaj 
nabodo hapili.

Na  kraju leta saki dober gazda 
enova pregledne, kaj je celo leto 
delal, znova si zrecuna svoje gos- 
podarstvo i kaj se v proslosti nav
ert po tem se ravna za drugo leto. 
Mislimo, kaj nabo prei sakoga 
hasna, ako bodo i medjimurske 
skole napravile recuna doveidas- 
njega posla i bodo pogledale, kaj 
su dove postigle.

Nabom o slepili samoga sebe. 
Znamo dobro, kaj se ve josne moci 
spominati ca kakse velko delo. A  
kaj smo napravili, to nabomo so- 
dili mi, nego nas dober medji- 
murski narod, koji zna stvari dobro 
i trezno presoditi.

Ako bodo od nas, medjimurskih 
navucitelov recuna prosili, onda 
nabomo to rekli, kaj smo decu 
naveili, vise, ili menje citati, pisati 
i recunati. Ne. Kajti za to mo- 
ramo recune davati na drugom  
mesto (Dusno spoznanje, skolki 
inspektor itd) i tam moramo po- 
kazati, sto kaj zna. Nego jeno 
moramo reci — ran zbog toga, 
kaj nas, magjarske navucitele, me
djimurska deca tak radi imaju — 
magjarski navuciteli su s svojimi 
dovezdasnjimi posli rezsejali lubav 
med medjimurskim dúsam.

Medjimurska deca su zavolila 
svoje navuéitele i jako radi idejű 
v skolu, kaj se i stoga vidi, kaj 
jako malo de steri fali. A  vidi se 
to i stoga, kaj je nasoj maloj 
deci, da skola mine, navek 
pre rano dimo iti i navek prosiju, 
kaj bi jós malo ostali, kaj nebi 
jós dimo isii.

Rano öve dane se pripetilo, kaj 
je jeden navucitel stel piestrasiti 
svoje male deake, pák njim je rekel: 
Ako nabote dobri, onda bo tanító 
bácsi odisel nekam drugam. Kaksi 
strah je bil na to. Rekla su deca, 
da oni ne pustiju svojega tanító

Kinevezések 
a Csáktornyái postánál

Pre éakovskoj poáti su na 
novo postavleni

A Csáktornyái postahivatal
hoz, a jugoszláv postától a m. 
kir. postavezérigazgatóság átvet
te és átminősítette a következő 
postatiszteket, illetve altiszte
ket :

Pintarics Józsefet és Razlek 
Jánost segédtisztekké, Zuzel Jó
zsefet, Poszavecz Imrét és Mos- 
mondor Istvánt I. oszt. posta
altisztekké, Szobocsán Antalt, 
Benkovics Ferencet, Mosmon- 
dor Józsefet, Siinonka Józsefet 
és Kreszinger Józsefet II. oszt. 
postaaltisztekké.

A m. kir. posta tisztiállomá
nyában az ide kirendeltek ki
neveztettek :

Rontó Jenő segéd el lenőr mű
szaki ellenőrré, Kulcsár Ilona 
segédtisztnő segédellcnőmővé, 
Rudics József né dijnoknö keze
lőnővé.

Gldvna direkcija poste je pre 
cakovskoj posti prek eela v svoju 
sluzbu cinovnike i postare, koji 
su predi sluzili pre jugoslavenskoj 
posti, a zvun topa su postavleni 
cinovniki i postari v stalnu sluzbu, 
koji su do ve bili samo koman- 
dirani.

bácsid, ako pák sikak oce oditi, 
onda peju znjim, makar na kraj 
sveta.

Na ve viite, lubav, koju smo 
donesli sobom je rodila lubav i 
naSla je vec istu bratsku lubav.

O va mala deca sami neznaju, 
как moreju negda dragi biti na- 
semu navucitelskomu srcu.

I to nam je lepő za videti, как 
je te medjimurski narod v dusi 
magjarski i как bi to rad pokazal 
i z mayjarskim jezikom.

V  narodni skoli, v magjarskim 
razredim su bila, a i ve jesu taksa 
deca, koja imaju magjarsko íme, 
a v septembru jós nesu znala niti 
jednu rec magjarski, a se jeno, 
na saki nácin su stela iti v ma
gjarske razrede. Za  mesec dni 
smo njim rekli, naj idu prek v 
drugi razred, de hodiju njihovi 
pajdasi medjimurskoga jezika tam 
bodo se culi po medjimurskom 
jeziku. Nato su se resplakali i 
prosili su, kaj bi ostali. Mi smo 
ujim to zelu spunili.

(íudnovato je, как deca negda 
znaju prav imeti . ..

Magjarskomu navucitelu bo i 
nadale sveta duznost, odgajati 
pFmemitost duse. Ocem o tu stva- 
rati lepe i plemenite duse. Ludi z 
otprtim srcem, koji sigurno stojiju, 
koji oceju i vupaju odgovornost 
nase zeti, takse ocemo stvarati. 
A  to vciniti nabo nas strah, как 
god teskoga posla, makar erez 
den i noc, nase zeti.

Magjarski navucitel jako dobro  
pózna svoje duznosti proti sa- 
komu i dobro pózna glasovite 
reci Parkerove: Navucitel, koji 
samo poznavanje siri, on je O brt- 
nik, a on koji dusu odgaja : je 
umetnik.

— A Csáktornyái adóhivatalból
Vitéz Majoros József állam'* 

pénztári tanácsos Csáktornyán 
a katonai közigazgatás alatt 
pénzügyi előadóként működött. 
A katonai közigazgatás meg
szűntével a pénzügyminisztéri
um ideiglenesen megbízta a m. 
kir adóhivatal vezetésével Mi
után Majoros Józsefet visszahe
lyezték Újpestre, helyébe a pénz 
ügyminisztérium Apáthi János 
szobránci állampénztári főtisz
tei nevezte ki a Csáktornyái adó
hivatal vezetőjévé. — Dr. Gás
pár László paksi pénzügyi fo
galmazót a pénzügyminisztérH 
um a Csáktornyái m. kir. adó
hivatalhoz helyezte át hasonló 
minőségben. Dr. Kohánszky4 
pénzügyigazgató kijelentése sze-4 
rint még egy I. oszt. állampénzr 
túri tiszt Csáktornyára való át
helyezése várható. r
— Kaj Je novoga v Cakovcu 
v Stajramtu

Vitéz Majoros József séf ca- 
kovskoga stajramta je premeiéen, 
naiej v Újest, a na njegvo mesto 
dojde ea leta Apáthi János is 
Seobranca, Isto je premescen v 
Cakovec iá  cinovnika v itajramt 
dr. Gáspár László i tak se éuje, 
kaj bomo joS jenoga éinovnika 
dobili v stajramt.

NAGYJAINK
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Kossuth Lafos
A magyar ébredés, a szabad

ságharc egyik legnagyobb alak
ja. a legnépszerűbb és legked
veltebb magyar hazafi, Kossuth 
Lajos, 1802-ben született Mo
nokon, Zemplén megyében. Köz
életi pályafutását a nevezete» 
első reform-országgyűlésen, 
1832—30-ban kezdte, amelyen 
mint egy távollevő főrend he
lyettese vett részt és a gyűlések 
lefolyásáról egy kéziratos lapot, 
az Országgyűlési Tudósításokat 
szerkesztette. A bécsi kormány 
nem jó szemmel nézte ezt a 
működését, megtiltotta a kézirat 
kiadását, amikor pedig az to
vábbra is megjelent, Kossuthot 
börtönbe záratta Kiszabadulása 
után kezdődik meg nagyszabású

Pályafutása. Megalapítja a Pesti 
[irlapot és lelkesítő, gyujtóha- 

tásu cikkéivé/ az egész nemze
tet maga mellé állítja. Az 1847- 
48-as utolsó rendi országgyűlés 
sen ő az uj magyar alkotmány 
legelső harcosa és kivivója. Az 
első felelős minisztérium pénz
ügyminisztere, majd a szabad
ságharc megindulása után az or
szág kormányzója lesz. Egész ón
védelmi harcunknak az ő ihle-‘ 
tője ; az ő lelkesedése, tüze és 
fáradhatatlan hazaszeretete te
remti meg a magyar honvédek 
dicsőséges seregét. Hatalmas 
szónoki tehetsége a világ leg
nagyobb szónokai közé emeß. 
Amikor a szabadságharc buká
sa után bejárja Európát, sőt 
Amerikában is megfordul, be
szédei, Írásai az egész müveit 
nyugat érzelmeit felénk fordít
ják. Haza azonban már a ki
egyezés után sem jön és turini 
magányában munkálkodik az 
ország érdekében 1894-ben be
következett haláláig. Tetemeit a 
nemzet hazahozatta és páratlan 
gyászpompával temette el Bu
dapesten. Sírja fölé gyönyörű 
emléket állított az ország' ke
gyelete. - i

Kossuth Lajos je bil jeden od  
najveksih ludi, onih vremen, da 
se Magjarska hopila c buditi i da  
se borik ta svoju slobodu. Te  
velki rodalub je bil najbole pocnati 
med narodom i najrajSi su ga meli. 
Rodil se 1802. leta, v Monok-u, v 
Zemplén vannegjiji. S politikom 
se hapil baviti na glasovitoj or~ 
seckoj sesiji 1832—36. leta, na 
kojoj je eastupal jenoga velikaia. 
Ste sesije je onu duval i  rokoni 
piiane novine. Becha vlada je ne 
c lepim okom gledala to njegvo 
delo i eabranila um je onu davati 
te novine, a da njih ja itak dale 
onu davai, dala ga v reit lapreti. 
D a je c reita fiiéi, onda se stop- 
ram bapil fest baviti s politikom.

U T F Á S IT Á S R A ,
PARKOSÍTÁSRA!

Bignonla, Piroslavelü bükk, Oeltif, 
Corylús colurna, plroevirAgu gaao- 
tenye, Gingko-biloba, Gömbakáo, 
Jegenyetölgy, Juglane nigra, Juha
rok Acer neg. föl. var. Gömb-

tubar, Schwedleri HAre, Nyír, 
Matán, Pr. piseardli, Triloba X 

nagyon olcsón: akác, kőria, nyár, 
szil. Fenyők, gyümö l c s f ák  
nagy választékban.

K o lauch  faiskola, S ie g e d

Kovács Dezső.
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Stvoril je novime „Perla" i Hírlap“ 
i svojimi pismami, koja su ludem 
éuie vucigala, spravil je celoga 
naroda koTi sebe. Na zadnjoj veli- 
kaikoj orsackoj sesiji 1847-48. 
leta se on prvi borii fa növi m a- 
gjarski ustav i postigel да. V  
prvom odgovornom ministarston 
je bil financminister, a da se or- 
sag borii sa slobodu, onda je bil 
guverner orsaga. On  je bil dúsa 
cele borbe fa slobodu.  ̂Njegva 
lubav ta dotnovinu, goreca du$a 
i delo pref truda je stvorilo m a- 
gjarske honvédé, koji su se tak 
dicno borili. Njegva velka govor- 
niőka sposobnost postavila ga med 
prve govornike eeloga sveta. Da  
je borba fa slobodu prepala, spre- 
lodil je celu Europu, bil je i v 
Ameriki, njegvi govori, njegva 
pisma su knam obrnula celoga 
sapodnoga sveta. Dimo ali ne je 
ved dokel niti onda, da se narod 
s kralom pomiril. Ostal je v Tal- 
janskoj v varasu Torino v samoci 
i tarn je delal iá narod se do 
svoje smrti 1894. leta. Mrtvo telő 
su dino dopelali i v Budapestu e 
velkom paradom eakopali. Na  grob  
um je tafalni narod postavil le- 
рода spomanika.

Felhívás. 
Pozlvl

Felhívom a szülők1, munka
adók és leventeköteles ifjak fi
gyelmét arra, hogy a kötelező 
leventekiképzés 1942. évi január 
hó 8-val megindul. Megjelenni 
kötelesek az 1919 , 1920 , 1921.,
1922., 19123., 1924., 1925/, 1926, 
1927, 1928, 1929. évben szüle- 
tett ifjak, tekintet nélkül arra, 
hogy járnak-e iskolába, vagy 
nem. Figyelmeit etem a szülőket, 
munkaadókat — és magát az 
ifjúságot —, hogy meg nem je
lenés esetén a mulasztókat, ille
tőleg a szülőket és munkaadó
kat a törvény szigora bünteti.

Megjelenés évfolyamok sze
rint a levente-otthon udvarán a 
következő sorrendben :

1942. január 8-in délután 1 
órakor: 1919, 1920, 19211. és
1922, délután 2 órakor : 1923,
1924.. 1925, és 1926, délután 
3 órakor : 1927., 1928 és 1929. 
évfolyamok.

Csáktornya, 1941. évi decem
ber hó 30.

Járási levente-parancsnok.
Opomenem voditele, se oni koji 

delo daju i se one mladice, koji 
su duini svrsavali levente slufbu, 
kaj se bo obvezatna levente Skola 
hapila 11942. leta januara 8.-ga. 
Dúlni su dojti si mladici, koji su 
rodjeni 1919, 1920, 1921, 1922,
1923, 1924, 1925,1926,1927, 1928, 
1929. leta i to se jeno, jeli idejű 
v skolu, ili ne. Opomenem vodi
tele i one, koji pode lo  daju — a 
i mladice — da oni, koji na bodo  
doili, bodo skud z voditeli i t 
onimi koji delo daju, po sakonu 
jako Itrofasi.

Dojti treba v dvorisce levente 
doma v ovom redu:

1942. januara 8.-ga ob t. vuri 
popoldan 1919, 1920,1921 i 1922, 
ob 2. vuri popoldan 1923, 1924, 
1925 i 1926, ob 3. vuri popoldan 
1927, 1928 i 1929 leta.

Csáktornya, 1941. leta dec. 30.
'Járási levente zapovednik.

I S tB a U c sM p ó M ia
PoSta vurednika

Válasz egy öreg muraközi 
barátom levelére

Kedves Barátom!
Leveled olyan kérdéseket tár

gyal, hogy szükségét éreztem a 
nyilvánosság előtt válaszolni.

Azt irod, Muraközben és Ma
gyarországon ma épp annyi 
marha van és fogy el, mint a 
háború előtt miért nincs mégis 
bőr, meg talp, miért olyan drá
ga a csizma.

Hát kedves Barátom, mi, akik 
a meleg szobában kritizáljuk az 
eseményeket, csak akkor mond
hatunk helyes Ítéletet, ha előbb 
megvizsgáljuk az okokat, ame
lyek a drágaságot előidézik.

Ne felejtsük el, hogy te vala
mikor 100— 120 pengőért adtad 
tehenedet, most pedig 800—900 
pengőt kérsz érte. S hány ké
zen kell a tehénnek keresztül 
mennie, mig csizma lesz belőle ? 
Ez a sok kéz pedig mind enn; 
és ruházkodni akar. Aztán meg 
gondolj csak dicső honvédeink- 
re, akik messze földön áldozzák 
életüket, hogy nekünk itthon 
békés életünk és mindenünk 
meglegyen. Te is öreg vitéz 
vagy és tudod, hogy a harcté
ren meddig tart egy pár ba
kancs. Inkább nekünk százszor 
ne legyen, csak nekik legyen, 
mert mi csak pénzt, ők pedig 
életüket áldozzák békés ottho
nunkért.

Azt irod továbbá, hogy miért 
nincs elég szövet, flanel, hiszen 
a mi gyáraink állanak. Tudod-e 
kedves Barátom, honnan jön a 
pamutk? Bizony Afrikából, 
Ázsiából és Amerikából. Tu
dod-e, hogy naponta hány el
lenséges hajót sülyesztenek el *? 
Békében ezek mind olyan árut 
szállítottak, amelyek nálunk 
nem teremnek, tehát pemulo* 
is. Most pedig csak azokból az 
államokból hozhatunk be árut, 
amelyek velünk szomszédosak 
és barátságosak. Látod, ezért 
van kevés ruhaanyag és itt is 
figyelembe kell vennünk, hogy 
a katonaság részére sok kell.

Azért kedves Barátom, ne 
zúgolódj. Elégedjünk meg azzal, 
ami van. A magyar állam min
denkor gondoskodik arról, hogy 
a kevésből mindenkinek jusson 
valami.

Nem messze van az idő, mi
kor Muraköz felelt megint a 
béke napja fog ragyogni s ak
kor bőven lesz mindenünk. Le
veled többi részére legközelebb 
válaszolok.

Addig is maradok muraközi 
magyar üdvözlettel

öreg barátod.
Odgovor na üst jenoga mojega 

staroga medjímurskoga 
priatela

Dragi priatel!
PiSes ini takse stvari, kaj vidim 

da je treba tu v novinaj odgovo- 
ra dati.

Pises mi, da да denes v Medji- 
murju i v Magjarskoj ran tulko 
marhe i ran tulko se potrosi, pák 
zakaj ga onda ne köze i potplatov 
i zakaj su cizme tak drage.

)e znas dragi priatel, mi koji tu 
doma fivimo i v topli hi!i kritife-

ramo pripecenja, moramo samo 
onda prav presoditi stvar, ako ho
mo predi tocno preiskali, kaj lo  
dragocu dele.

Nesmemo pozabiti, kaj si ti 
negda za 100— 120 pengő prodal 
svoju kravu, a ve pák prosi§ za 
nju 800— 900 pengő. I erez kulko 
rok mora ta krava prejti dók po- 
stane cizma z nje. A  te cuda ro - 
ke se oceju jesti i opraviti se. A  
onda misli na naSe diene honvédé, 
steri na dalekoj zemli alduju svoje 
zivlenje fato, kaj mi tu doma m o- 
remo mirno ziveti i sega meti- l 
ti si stari vitéz, pák dobro inai, 
как dugó driiju na taborűcu jeni 
bakancsi. Rajsi naj mi stopot ne- 
mamo, samo naj bo njim, kajti mi 
samo peneze, a oni pák i svoje 
zivlenje alduju za nas mimi dóm.

Pi§es dale, zakaj ga ne stofa i 
flanela, im nase fabrike stojiju. jeli 
znas drani priatel, odkod dojde 
pamuk ? Bormes f Afriké, Azije i 
Amerike. A  jeli znas kulko nepria- 
telske ladje saki den vtopiju? V  
mirno vreme su se öve ladje vo- 
zile taksu robu, koja prinas ne 
zraste, tak i pamuka, a ve moramo 
robu dopelati samo z onih orsa- 
gov, koji su nam sosedni i pria- 
telski. Vidis zato ga ne dosti ma- 
triala za oprave, pák i tu moreino 
nato gledati, kaj soldacija dosti 
trosi.

Zato dragi priatel naj se toziti, 
moramo biti zadovolni stem, kaj 
imamo. Magjarska drzava se navek 
briga, kaj od onoga maloga saki 
nekaj dobi.

N e  je dalko vreme, da bo ober 
Medjimurja pák svetilo blazeno 
sunce mira i onda bom o sega 
dosta meli. Dale bom ti na tvoj 
list drugi pót odgovoril.

Zatoga te megjimurski magjarski 
pozdravla

Tvoj stari priatel

A P R Ó H I R D E T É S E K
Apróhirdetések dija szavanklnt 10 fillér. A vas
tagon nyomott szó kettónek szAmft. Legkisebb 

hirdetés dija I 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 és autósofőr-tanfolyam. — Kupil 
bi motorkotaca 100— 220 kbem. marku 
Puch ili Wanderer. Popravlam i zemem 
nase sakoga posla koji spada v moju 
meátriju. Popravlam bicikle, aute, mo
toré, raaéine za áivati 1 se vrsti gospo- 
darske maéine. Autogen Sveisanje. Imam 
autotaksi i navóim ludi za Sofere.

Hunyadi autójavító-géplakatos 
Csáktornya, Jókai-u. Telefon 62.

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

Proti banhofu, de su vile, je jena za 
prodatl. -  Pitali ifj. Háry József, 
Mussolini-utca 16.

Tanoncot és tunulóleányt üzletbe, 
illetve kalapkészitőnónek keresek. — 
Zuzel Ferenc divatárukereskedő, Csák
tornya, Deák Ferenc-u. 4.

Inusa zemem v stacun i pucu, koja 
bi se vuéila ékrlake delati. — Zuzel 
Ferenc mod ni Stacun Csáktornya, Deák 
Ferenc-u. 4.

Viziszentgyörgyi szénbánya bérbe 
kiadó. Ő z t . Buján Imréné, Vashegy.

Eladó egy zongora, jókarban levő, 
olcsón Fuss László, Dráva vásárhely.

Zrínyi külvárosban egy 3 szobás ház, 
konyhával, éléskamrával és 164 öl te
lekkel eladó. Közelebbit Knekl András, 
Viziszentgyörgy.

Villartani se proda stanje, 3 hiíe, 
ipajz i 164 klaftri grunta. Pitati Knekl 
András, Viziszentgyörgy.

Eladó holmija, kiadó lakása v a a f
Tegyen be lapunkba egy apróhirdetést
és biztosan eredménye lesz.

Lakást keres? Hirdessen apróhirde
téseink között és biztosan talál. Cim: 
Horthy Miklós-tér 13. „Muraköz“ kiadó- 
hivatala.

Állásba akar Jutni? Lapunkon ke
resztül elhelyezkedhet, ha hirdet ná
lunk. Cim „Muraköz“ kiadóhivatala 
Horthy Miklós-tér 18.

Za tok v
a p i »  a multit
moderne

stofe od cipki
v sakoj sirini se dobiju 
po fal ceni pre

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, 
III. osztály 40 fillér.

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

Elsőrendű szén
és b ükk-, gyertyán-, 

ak ác - ás n y ír-

tüzelőfa
fe lvág va és ö lszám , 

minden mennylésgben  
kapható

Prvoklasnl la p o r
I bukóvá, grabrova, a k a -  

cijan a  I b rezova

d rv a
z a  k u rltl, cepana I na  
k la ftre , ku lko  god Je 

potrebno se dobi
S K V O R C Z  J Á N O S

taselőaayag kere kedő 
Csáktornya, Széchenyi-utea 1.

Ш Ш  i t t a  
a kiadóhivatal

Pelclős szerkesztő és felelős kiadó:
Dr. Szabad Lajos.

Nyomta: Közgazdasági RT. Nagykanizsa. 
Nyomdáért ísle l. Zalai Károly.
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