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„NE BÁNTSD A  

M A G Y A R T “
Zrínyi MURAKÖZ „Adassák tiszteiét 

a katona
eszménynek“

Zrínyi-fohász

E lő fiz e té s i  ár: fél évre 5.— P. 
Kiadóhivatal: Horthy Miklós-tér 6.

Csáktornya, 1942. november 6. P o l i t i k a i  het i l ap .  
Megjelenik pénteken.

Legyünk méltók
gróf Zrínyi Miklóshoz!

A Csáktornyái Zrínyi ünnepségek
1942. október 31 ike és november 1-re 

Csáktornya, az ősi Zrínyi város és Szentilona 
szomszédos község a Zrínyiek temetkezési helye, 
történelmében fényes betűkkel lesznek feljegyezve, 
E napokon ünnepelte Eszményképünk, a nagy had
vezér, államférfiu és költő gróf Zrínyi Miklós 
emlékét, a Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának ren
dezésében, több ezer főnyi közönség részvéte
lével.

A  Zrínyi Csoport központi vezetősége ré
széről megjelentek : vitéz Horváth Ferenc ny. ve
zérőrnagy, országgyűlési képviselő, vitéz Rózsás 
József alezredes, vitéz Robogány Ede alezredes, 
a budapesti Vitézi Szék igazgatója, vitéz Földházy 
Pál alezredes, vitéz Kapitányffy Albin vezérkari 
százados, Dr. Kőszeghy Rezső, a Vitézi Rend 
Zrínyi Csoportja szövetkezetének elnöke, vitéz 
Mezey Dénes a Zrínyi Csoport főtitkára, a Mura
közi Szövetség részéről Zalán István ny. minisz
teri tanácsos, Küvessyné Eged Laura, Probszt 
Mária tanárnő, Majhen Ferenc iparművész, Her- 
boly László ig. tanító, Murai István ig. tanító, 
Darvas József МЛ\ felügyelő és még sokan má
sok, továbbá Dr. Lukács Kálmán műegyetemi ta
nár, a Műemlék Országos Bizottságának igazga
tója, Dr. Füredi Lajos a honvédelmi minisztérium 
rádióelőadója, Budinszky Sándor a rádió lectora 
és még sok vendég és újságíró.

A  Zalavármegyei Vitézi Szék részéről Szé
kely József ny. ezredes vitézi székkapitány és 
Perédy Nándor, vámfelügyelő, Csáktornyái vitézi 
hadnagy jelentek meg.

Zalavármegyét vitéz gróf Teleki Béla főispán 
képviselte, Csáktornyát pedig, az elöljáróság és 
képviselőtestület élén Pecsornik Ottó országgyű
lési képviselő, városbiró.

Ezenkívül megjelentek az összes hatóságok, 
testületek, a Vitézi Rend, a tűzharcosok, az ösz- 
szes iskolák és egyesületek, levente ifjak és le
ányok.

Október 31-én a fellobogózott Csáktornya 
már reggel ünnepi külsőt öltött. 9 órakor felvo
nult a honvédség dis'zakasza fa honvéd zenekar
ra1 az élén, 9‘30-kor pedig a Znnyi var udvarán 
gyülekeztek a vendégek cs az ünneplő közönség,

ahol Saffarics István ipartestületi elnök üdvözölte 
a vendégeket, majd a vár megtekintése után ki
vonultak Szentilonára, a Zrínyiek temetkezési he
lyére, ahol Csupor Lajos szentilonai áll. el. isk. 
igazgató Szentilona község nevében köszöntötte a 
vendégeket, munkatársakat és az ünneplő közön
séget. Ezt a nagy ünnepet — úgymond — évek 
óta várva vártuk. Őseink szelleme nem halt ki 
sviviinkből. Tudjuk, hogy Zrínyi Miklós a legna
gyobb muraközi és egyben a legnagyobb magyar 
szelleme kötelez minden becsületes muraközi, de 
elsősorban minket szentilonaiakat. Lelke itt lebeg 
felettünk, minden bokor, minden patak azt susog
ja. Ez kötelez bennünket Magyarország és az e- 
gész keresztény világ védelmére. Ezt tudjuk és 
ezért kiáltjuk büszkén az egész világ fülébe „Ne 
bántsd a Magyart!“

Utána Dr. Mathya Károly százados mon
dotta el beszédét: Oldjuk meg sorsunkat e szent 
helyen, a Pantheon előtt, amelynek kötőanyaga 
1000 éves vér. A  magyar történelem titokzatos 
Atlasza viszi rendületlenül a magyar életet. A  
nemzetnek emlékeznie kell nagyjairól. A  nagy 
álmodozónak, Hadvezérnek, Államférfinak és köl
tőnek még nincs emlékköve ! Itt állunk mi utódok, 
hogy pótoljuk a mulasztást nagy Eszményképünk
kel szemben, Idézi Zrínyi szaváit: „Ha majd csak 
testemen uralkodhatnak . . . .

Zrínyi szelleme ott jár az egekben és onnan 
biztat bennünket, kitartani a szebb jövőért. N e
künk ősök kellenek, olyanok mint Zrínyi volt, aki 
nemzetét hazaszeretetre és vitézségre nevelte. 
Amig lesznek ilyen hőseink, addig lesz magyar 
jövő.

A  kursaneci erdőbcli gyilkosság a nemzet 
legnagyobb tragédiája. Itt Zrínyi Miklós porladó 
csontjai mellett szent hitet teszünk, hogy vezérlő 
Eszményképünkhöz, szerzetesi alázatossággal, v i
tézi elszántsággal mindrökre hűek leszünk.

Ez után a budapesti regösök csoportja adott 
elő magyar Rákóczi korbeli kuruc dalokat, ezu
tán pedig Okresa Rókus, Szentilona község bírája 
adta át a kápolnát és sírhelyet a Vitézi Rend 
Zrínyi csoportjának a következő beszéd kísére
tében.

A sirhely átadása, Okresa Rókus községbiró beszéde

Október 31-én és Mindenszentek nap
ján, november 1-én gróf Zrínyi Hiklós 
emlékét ünnepeltük. Azt a hőst, aki Ma
gyarország egén üstökösként ragyogott s 
akinek fénye még ma is betölti minden 
magyar lelkét.

Zrínyi Miklós több mint 300 évvel 
ezelőtt azt irta, hogy „a mi első politi- 
tikánk fegyver volt, most is annak kell 
lennie!“ Ezekkel a szavaival a nagy Zrí
nyi azt akarta mondani, hogy őseink a 
honfoglaló vezérek keletről jőve, fegyver
rel szerezték meg uj hazájukat és biztosí
tottak megélhetést a jövő nemzedéknek 
itt a nyugati kultúra határán, de tudták 
azt is, hogy nem elég az országot elfog
lalni, hanem azt meg is kell tudni tartani 
akkor is és a jövőben is,

Amit Zrínyi akkor mondott nagyon 
igaz volt azon időben, de talán fokozot
tabb mértékben igaz ma. Akkor a török 
veszedelem ellen kellett az országot meg
védeni, ma pedig a vörös keleti rémet 
kellett elűzni határainkról. Ezt ma min
den igaz magyar embernek tudnia kell és 
attól a tudattól áthatva áldozatosan dol
goznia a hazáért.

Mindenkinek készen kell lennie a 
legnagyobb áldozatra és azokat a hazáért 
büszkén kell vállalnia. Apáink, fiaink, 
testvéreink odakint a messzi orosz fron 
ton el tudnak pusztulni hazájuk védelmé
ben egészségüket, vérüket, életüket da
lolva tudják feláldozni azért, hogy mi itt
hon békében dolgozhassunk és nyugodtan 
hajthassuk álomra fejünket. Ép igy kell 
nekünk itthon harcolnunk a munka fegy
verével áldozatosan és kitartva az utolsó 
csepp vérig. Nem lehet példaképül állítani 
az olyan embert, aki csak önző célokért 
küzd, aki nem tud áldozni a nagy célo
kért, hazájáért. Eszményeink csak azok 
az emberek lehetnek, akik mindenkor, 
minden áldozatra készek, becsületesek, 
nyílt szivüek s csak a hazát látják maguk 
előtt. Ilyen volt gróf Zrínyi Miklós s ilye 
nek a mai harcoló vitéz hőseink. Legyünk 
méltók hozzájuk!

A  Zrínyi név ismert az egész világon! 
Ezt a nevet évszázadok óta megtaláljuk a 
történelem lapjain. Csodálatosan sok tehet
ség származott ebből a nemzetségből. Gróf 
Zrínyi Miklós a szigeti hős, Gróf Zrínyi 
Miklós a költő és hadvezér, Muraköz ka
pitánya, Zrínyi Ilona, Rákóczi Ferenc 
édesanyja, a munkácsi vár hős védője, 
Zrínyi Péter a vértanú. Mind oly nevek, 
amelyek aranybetükkel vannak beírva 
nemzetünk történelmébe.

Ezt a családot a jó Tsten jókedvében 
ajándékozta a magyar nemzetnek. Ebből 
merit a magyarság erőt hogy századokon

Kedves Vendégeink cs kedves Munkatár
saink !

Itt állunk a Zrínyiek temetkező helye előtt, 
amelyet sikerült Szentilona községnek a Szlavó
nia Faipari Részvényfái saság zágrábi cég mura- 
közi képviseletétől megszerezni minden ellenérték 
nélkül azért, hogy ezen helyet a Nagyméltóságu 
miniszterelnök ur által megbízott Vitézi Rend Zrí
nyi Csoportjának rendelkezésére bocsássuk. Bi
zony szomorúan néz ki ezen hely, hogy miért, 
azt most itten fejtegetni nem kívánjuk, a pillanat 
sokkal magasztosabb semhogy fejtegessük a 23 
éves elnyomatás részleteit.

át megvédhesse és megtarthassa hazáját.
Muraköz is boldognak és szerencsés

nek vallhatja magát, hogy a sors épen 
neki jutatta a legnagyobb hősök, a legna
gyobb államférfiak egyikét, gróf Zrínyi 
Miklóst. A  liberális korszak nem adta 
meg a Zrínyieknek azt, ami őket méltán 
megilleti, az elnyomatás keserű 23 éve 
alatt itt Muraközben nem hogy nemzeti 
hőseinknek áldozni, de még hangosan ma
gyarul beszélni sem volt szabad, csende
sen is csak négy fal között s igy ve-

Amihez a múltban mi szentilonaiak nem 
nyúlhattunk, hozzányúltunk amihelyt lehetett, 
megszereztük vezérlő Eszményképünk és hozzá
tartozói sírhelyét a hozzátartozó kápolnával, ezt 
most átadom a község nevében a Vitézi Rend 
Zrínyi Csoportjának azzal, hogy az átadás száraz 
tényével Szentilona község közönségének tevé
kenysége nem szűnt meg. Tudjuk azt, hogy or
szágos mozgalom indult ezen helyen méltó em
lékmű állítására, ezen mozgalomban mi szentilo
naiak is részt kívánunk venni, anyagiakkal, de 
főleg dologi szolgálmányokkal, ami szegénységünk
től tellik megtesszük — áthatva vezérlő Eszmény-

zérlő nagy Eszményünknek csak lelkeink- 
ben emelhettünk oltárt.

De Muraköz felszabadult, elválasztha
tatlanul és örökre egyesült az anyaor
szággal, igy lelkeink is felszabadultak és 
gróf Zrínyi Miklós felállítandó emlékműve 
hirdetni fogja az idők végtelenségéig, hogy 
a magyar nemzet és Muraköz megtudja 
becsülni nagy őseit és azok emlékét.

így leszünk méltók gróf Zrínyi Mik
lóshoz I

Sp.
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képünk magasztos szellemétől, ezzel is dokumen
tálni kívánjuk azt, hogy muraközi magyarok va
gyunk és mint ilyenek legelső sorban igyekszünk 
áldozatokat hozni, tevékenykedni a nagy ügyért, 
hogy e nagy mü mielőbb hirdesse azt, amit e 
magyar végvár vezérlőharcosának szelleme mindig 
hirdetett, hogy már elég volt a megaláztatásból, 
az elnyomatásból: „Ne bántsd a magyart!“

Vitéz Rózsás József alezredes fenkölt szel
lemű beszéddel veszi át a Zrínyi Csoport nevé
ben a sírhelyet és kápolnát. Eszmények hirdetik 
a nemzetek életet, — úgymond — enélkül nem 
élhetnek. Ezer éves történelmünkben fényes győ
zelmek hirdetik nemzetünk nagyságát, de gyászos 
bukások is borítják egeinket. A  gondviselés küldte 
278 évvel ezelőtt nekünk gróf Zrínyi Miklóst, ve
zérlő Eszményünket. Eljöttünk, hogy kegyelettel 
adózzunk a nagy férfiúnak, aki örök Eszményké
pünk, örök Géniuszunk, aki megtanított bennünket 
áldozatos hazaszeretetre, vitézségre, bátorságra, 
férfias kiállásra, vallásosságra és minden erényre.

Vitéz gróf Telel
Ezek után vitéz gróf Teleki Béla Zalavár- 

megye főispánja a maga és Zalavármegye nevé
ben köszönti a vendégeket és muraközieket. A z  
emlékezés alkalmából a vármegye is szót kér, 
amely a Szent István által alapított Magyarország 
integritását őrzi és minden igaz magyar ügyet az 
elsők között szolgál itt a hármas határon és ter
jeszti a magyar kultúrát. Példa erre Tihany 900 
éves benczés kolostora, a szentilonai Pálos rend 
s ezt szolgálta 300 évvel ezelőtt nemzetünk leg
nagyobb harcaiban gróf Zrínyi Miklós a költő, 
hadvezér és államférfiu. A  vármegye örül hogy a 
katonaszellemet szolgáló Vitézi Rend Zrínyi Cso
portja vette át a sírhelyet és kápolnát gondozásra.

Súlyos időket élünk, Most amikor Zrínyinek 
áldozunk egyúttal fogadalmat is kell tennük. Ön
magát becsüli meg az a nemzet, amely múltját

A koszorúk
A  regősök szép Rákóczi korabeli nótái 

után vitéz Rózsás József szép beszéd kíséretében 
elhelyezi a Vitézi Rend koszorúját, majd követ
keztek Budapest székesfőváros, a Vitézi Rend 
Csáktornyái Zrínyi Csoportjának, a Csáktornya V i
déki körjegyzőség, a szentilonai áll. elemi iskola, 
a Csáktornyái áll. polgári iskola IV. osztályának és 
Csáktornya város koszorúi, amely utóbvit Pecsor-

A  maiak vegyenek példát tőle. Ma sorsdöntő órá
kat élünk, de győzni fogunk, mert győznünk kell, 
hiszen Zrínyi szelleme vezérel bennünket. Hitet 
teszünk, kogy Zrínyi Miklós áldozatos, harcos, 
vitéz élete lesz eszményképünk.

Beszéde további részében elmondja a Zrínyi 
eszme ápolásának történetét, amelyet Gömbös 
Gyula ismert fel elsőnek. Magyarország fenkölt 
Kormányzója adott megbizát a Zrínyi kultúra ápo
lására. A z  első lépés Szentilona község ajándéka, 
amit a Kormányzó Ür elfogadott. Átveszi a Zrí
nyi Csoport nevében a sírhelyet és kápolnát és 
köszönetét mond Szentilona község elöljáróságá
nak és lakosságának, Zalavármegye főispánjának, 
a Csáktornyái járás főszolgabirájának, továbbá 
Zalavármegye közönségének és a Magyar Mező
gazdák Szövetségének a pénzbeli támogatásáért.

Ezután Kovács Ibolya IV. oszt. tanuló sza
valta el Juhász Gyula „Csáktornya" cimü Zrínyi 
vonatkozású versét.

Béla beszéde
tiszteli. A  mostani különösen nehéz időkben itt 
merítünk erőt Zrínyi sírjánál. A z  ő emléke köte
lez bennünket, hogy híven szolgáljuk a nemzetet, 
nem népszerűségért, hanem önként és önzetlenül. 
Első a kötelesség, a nemzet érdeke. Zrínyi pél
dája lebegjen előttünk, aki egyedül küzdött a tö
rökök ellen, kitartott és áldozott. Példáját követte 
sok hős s az olyan nemzet, amelynek ilyen fiai 
vannak, örökké élni fog. Zrínyi Miklós a közös 
ellenség ellen küzdött s ma is a közös ellenséget 
kell levernünk közös vérünk hullásával.

Beszéde végén ismét köszönti a megjelente
ket, kéri a Magyarok Istenét, erősítse meg har
cosainkat, hogy Zrínyi szellemével győzzenek, 
majd elhelyezi a kápolnában Zalavármegye ko
szorúját.

elhelyezése
nik Ottó országgyűlési képviselő helyezte el, A  
Szózat elhangzása után a honvédség, a levente if
jak és leányok diszmenetben vonultak el vitéz 
Horváth Ferenc ny. vezérőrnagy előtt.

Délben közös ebéden vettek részt a vendé
gek és a helybeliek közül nagyon sokan, este 18'30 
a Levente-otthonban fővárosi nívójú

„ M u r a k ő z "

Műsoros estet
rendezett a Vitézi Read Csáktornyái Zrínyi cső- 
portja.

Pécsi József Puszlai látomását az 5. honvéd
gyalogezred zenekara adta elő Pécsi István hon
véd karnagy vezetésével, Zrínyi Fohász után vi
téz Mezey Dénes a Zrínyi Csoport főtikára „Zrí
nyi Miklós és a Magyar Szellemi Élet" címmel 
mondott igen magas röptű megnyitót. A  Csáktor
nyái Magyar Énekkar több dallal szerepelt ma
gyar és muraközi nyelven Nagy Károly polg. isk. 
igazgató vezetésével. A  Zrínyi Munkatársak több 
verse, köztük Dudás Sándor helybeli gyógyszerész 
„Huzatos Vértanú" cimü verse szerepelt a műso
ron. Erkel Ferenc: Hazám, hazám, Kacsóh Pong
rác: Rákóczy megtérése és Késő ősz van dalait 
énekelte vitéz Király Sándor, a m. kir. operaház 
művésze, Kiszely Gyula zongoraművész kíséreté

vel óriási hatást keltve.
A  honvédzenekar dalcsokra és a Csáktor

nyái Magyar Énnekkar után Bálint Sarolta elsza
valta Csinger József Zrínyi vezess! cimü versét. 
Ezt követte Kiszeli Gyula zeneszerző, zongora
művész, a Rádió rendezője Gróf Zrínyi Miklós 
cimü saját szerzeménye és Liszt Ferenc XI Ma
gyar rapszódiáját. Kiszely Gyulát rádióeloadásaból 
országszerte jól ismerik s nagyon sokan örültek, 
hogy személyesen is megismerhették. Páratlan 
tehnikája és művészi játéka viharos tapsot keltett. 
Nemes Sándor nótaénekes Magyar Dalai, Herboly 
László zongorakiséretével, a Regöscsoport miisor- 
számai és a honvédzenekar Rakóczy indulója fe
jezte be ezt a felejthetetlen magyar nívójú ünnepi 
műsort, amelyért úgy a művészeket, mint a ren
dezőket minden elismerés és dicséret megillet

ünnepségek november 1-én
8 óra 30 perckor ünnepi misével kezdődött I töltő közönség előtt, majd a csepergő eső miatt 

e nap. Mise után a honvédzenekar a Zrínyi em- I a Levente-otthonba vonult az ünneplő közönség, 
lékmü előtt térzenét játszott az egész teret meg- | ahol a Hymnus után következett:

vitéz Horváth Ferenc ny. vezérőrnagy a perlaki járás 
országgyűlési képviselőjének beszéde

aki muraközi testvéreihez a következő szavakat 
intézte:

Ma egy éve is itt álltam hazánk nagy had
vezérének és költőjének emlékoszlopánál, hogy 
a múlandóság és az örökkévalóság napján, Mind
szentek ünnepén gróf Zrínyi Miklós halálának év
fordulóján az ő emlékének hódoljunk.

Eljöttem haza közétek földijeim, velem za
rándokolt ide a Vitézi Rend Zrínyi csoportjának né
hány lelkes Zrínyi munkatársa. Idezarándoklásunk 
főcélja a Zrínyiek temetkezési helyének átvétele 
volt, de idejövetelünkkel kifejezést és bizonysá
got is akarunk tenni, adni azon szeretetünknek 
amely szeretet, ragaszkodás minket a Zrínyiek 
földjéhez Muraközhöz és annak derék népéhez 
fűz.

Zrínyi Miklós gróf a költő, a hadvezér, a 
zázslós ur, Csáktornya és Muraköz Kapitánya ko
rának legműveltebb magyarja példátadásával, 
eszméivel és bátorságival, mint az éjszakában 
fénylő fáklya mutatja nekünk az utat a dicsőséges, 
jobb magyar jövő felé. A z  ü  ragyogásban gazdag 
szellemi hagyatékát, dicső emlékét az újkor saj
nos mostohán, közönnyel kezelte a hadvezér köl
tő panaszkodott is többször, hogy az irigység és 
rosszakarat hadvezéri érdemeit is el akarta homá- 
lyositani, gáncsolni. Éppen ezeken okulva ma a- 
midön egzistenciális érdekünk, hogy valami nagy
ból, valami egyészböl, a Zrínyi Miklósból meguj- 
hodjunk, vegyük tehát ö t  lelkűnkbe, zárjuk ö t 
magunkba. Fogjuk meg test
véreim egymás kezét, meneteljünk a Zrínyi meg

jelölte térségben és utón, félre az egyéni törtetés- 
sel, érvényesülési vágyakkal és ne legyen hódí
tási területe és kitágulási lehetősége a nekünk a- 
dott előlegezett bizalom.

Nagy történelmi és zsociális feladatok megol
dása vár reánk, ezeknek beteljesülése, elvégzése 
érdekében rögzítsük akaratunkat, és zajtalan de 
önzetlen munkásságunkkal, ahogy Zrínyi mondta: 
„Munka és harc a hazáért önként és önzetlenül,, 
cselekedjünk, hogy igy Muraköz földjéből, külö- 
nőskép a tegnap átvett szentilonai kegyeleti szent
hely rögeiből merített ihlet ne csak a Vitézi rend 
Zrínyi csoport tagjainak és egész Muraköz lakos
ságának, hanem adja Isten egész Nagymagyaror- 
szág minden polgárának legyen e térség megszen
telt zarándokhelye. Csáktornya, Szentilona zarán
dokhely lesz, ezen törekvést és vágyunkat pecsé
telje meg a tegnap hazahozott muraközi szentzász
ló, amely zászló nemcsak Csáktornyáé, hanem 
egész Muraközé és igy fogadjuk meg mindnyájan 
földijeim, hogy nemcsak követni fogjuk a zászlót 
hanem Zrínyi hagyományainak szellemében el is 
fogjuk végezni azokat a nagy feladatokat, amelyek
kel elsősorban a Zrínyiek temetkezési helyének 
méltó rendbehozásával ezen szenthelyet tényleg 
zarándokhelyé fogjuk avatni.

És most úgyis, mint földi, és mint a V i
tézi Rend tagja és a Zrínyi Csoport munkatársa, 
a Vitézi Rend nevében hazafias szeretettel kö
szöntelek benneteket és felhívlak, hogy fejlesszük 
és hirdessük a halhatatlan lelkű Zrínyi példája 
nyomán az ő dicső emlékét és befejezésül szive
tekbe vésem Zrínyi mondását:

„Tanulj Istenfélelmet, vitézséget, tanulj hű
séget hazádhoz, ez ad Neked erőt és jószerencsét 
ezen a világon".

A z  énekkar és a regösök előadása után Za
lán István ny. miniszteri tanácsos átnyújtotta szép 
beszéd kíséretében, Dr. Csury Jenő miniszteri ta
nácsos mint a Muraközi Szövetség elnöke nevé
ben a Szövetség által Muraköznek ajándékozott 
zászlót a Zrínyi Csoportnak megőrzés végett. Ezt 
a zászlói tavaly Uzdóczy-Zadravecz István, ny. 
tábori püspök, Muraköz nagy fia szentelte fel s 
az volt a terv, hogy Molnár altábornagy fogja át
adni, de sajnos a halál megakadályozta ebben. 
Elmondja a Muraközi Szövetség keletkezetének 
történétét. Molnár altábornagy és Csury min. ta
nácsos alapították. Programja volt Muraköz visz- 
szatérése, 20 évig dolgoztak ezen, eredménye, 
hogy e zászló itt van és többé soha nem enged
jük kicsavarni kezünkből (óriási taps). E zászló 
jelképezi a meghallgatott imádságot.

и Molnár tábornagy emlékének az ünneplő 
közönség felállással és egy percnyi hallgatás
sal áldozott.

I Gyomorbajos? Vesebajosí I 
T a r t s o n  i v ó k u r á t l  Д |^и |

A TERMÉSZETES SZÉNSAVAS Щ Щ

PEIÁNCI GYÓGYVÍZ

JW4 üdít — gyógyít
FŐ R A K T Á R : w a  9 9

MURASZOMBAT, Lendva u. 2.
-  T E L E F O N :  68.  -  Щ Щ
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Probszt Mária tanárnő szép szallagot kötött 
a zászlóra s beszédében hivatkozott a magyar 
nők áldozatos munkájára. A  muraközi Szövetség 
Női Tábora is kivette részét a munkából. Ma
gyarország Nagyaszonyának segitségét kérte a 
továbbiakban.

Pecsornik Ottó országgyűlési 
képviselő beszéde

A  Zrinyi Csoport nevében Pecsornik Ottó 
országgyűlési képviselő vette át a zászlót a követ
kező szavak kiséretébén :

Tisztelettel és köszönettel veszem át a Csák
tornyái Zrinyi Csoport nevében megőrzés végett 
a Muraközi Szövetség által adományozott zászlót. 
De nemcsak a Zrinyi Csoport, de azon túl a ma
gyar Csáktornya és Muraköz nevében is azzal a 
fogadalommal, hogy nemzeti trikolorunk^ fog 
bennünket minden tetteinkben vezérelni és irányt 
szabni jövő életünknek.

De köszönetét is jöttem mondani. Köszöne
tét a Muraközi Szövetségnek, annak lelkes veze
tőinek és minden tagjának, akik kiüldözve és el
zárva szükebb hazájuktól, de lelkűkkel mindig 
ide fordulva egy nagy célt tűztek ki maguk elé, 
munkálkodni Muraköz felszabadításán. Nem ki
méivé fáradságot, Írásban, szóval és tettekkel száll
tak sikra Muraköz igazáért és ezt a munkát nem
csak a trianoni határokon belül, de azokon mesz- 
sze túlra is vitték, számos barátot szerezve iga
zunknak. Es bennünk, akik 23 éves árva elha- 
gyottságban küzdöttük a kisebbségi sorsba kény- 
szeritet magyarság létfentartó harcáért éltető 
vigaszként élt az a tudat, hogy vannak odaát 
véreink, akik féltő gonddal vigyáznak sorsunk 
alakulására és ez a tudat mindig uj kezdémenye- 
zö erőt kölcsönzött nekünk, uj ellenálásra sarkalva. 
És munkásságukat az 1941. április 16-ika igazolta. 
Ma újra magyar ez a föld. Volt e és lehetett-e 
valaha is más ? Mint honfoglaló őseink gyepiielve, 
majd Szent István királyunk szabja meg határait, 
Egy Csák, egy Hahót vallja magáénak, hogy kul
mináljon magyar voltában Zrinyi Miklóssal, És 
lehetett-e más mint magyar ? Hiszen ennek a 
földnek sikjai, lankái, erdei sugározták azt a ma
gyarságot, mely nagy költőnknek a nagy magyar
nak : Zrinyi Miklósnak adta a tollat a kezébe, 
majd fegy vert ragadtatott vele, hogy sikra száll
jon hazája védelmére. És amilyen tragikus véget 
ért ő 1664-ben a magyarságért vivott harcában, 
úgy akarták elbuktatni Muraközt 1918-ban. De 
ahogyan feltámadt az Ő szelleme és ragyogóan 
él példaképen a nemzet előtt, úgy támadt fel itt 
is az igazság. Mert azt amit az Isteni gondviselés, 
a természet törvényei, egy nemzet akarata és vére 
tartott egy évezreden össze, ezt az egységet meg 
lehet erőszakkal ideig-óráig bontani, de mint aho
gyan a Kárpátok koszorúját félretolni, a folyamok 
folyását megváltoztatni nem lehet, ugyanígy gátat 
vetni az igazságnak sem lehet.

De ünnepelünk is ma. Zrinyi népe, Zrinyi 
katonáinak az ivadékai hajolnak meg kegyelettel 
vezérük nagysága előtt és köszöntik a V ítézi Rend 
Zrinyi Csoportjának vezetőségeit azzal a biztosí
tékkal, hogy igazi Zrinyi szellemben, őseikhez hí
ven kívánják szolgálni nemzetüket..

És a Zrinyi vár ormán ma, Isten akaratá
ból újra büszkén leng a magyar zászló mint len
gett láthatatlanul az elszakitottság 23 évében, mint 
lengett a török-tatárdulás alatt, mint lengett az 
imperalisztikus császárok idejében és lengett a 
keresztény-magyar eszmét nemzetközivé átalakí
tani akaró korban is és hűségre, magyarságra, ki
tartásra int bennünket, de mementó is mindazok 
felé, akik nem sorakoznak fel e zászló alá. Le
gyen figyelmeztető ezeknek Zrinyi Miklós hallha
tatlan mondása! „Ne bántsd á magyart!“

Zamuda Gizella polg. iskolai IV. oszt. tanuló 
nagyon sikerült szavalata és a polgáristák éneke 
után elhelyezték a Vitézi Rend Zrinyi Csoprtjá- 
nak, Budapest Székesfőváros, a Vitézi Rend Csák
tornyái Zrinyi csoportjának és Csáktornya város 
koszorúit a Zrinyi emlékműre s ezzel ez a Mu
raköz történelmében határkövet képező, lélek
emelő ünnepség véget ért.

Vitéz, hős gróf Zrinyi Miklós! Ha letekin
tesz az égből, láthatod hogy a te vitéz katonáid 
utódai hűek a te nagy Szellemedhez és emléked
hez. és az eke és kapa mellett mindenkor készek 
fegyverrel megvédeni szent földedet, hazájukat!

Sp.

A fni zászlónk!
Irta: vitéz Horváth Ferencné

Hadurak Istene tekints le a földre,
Segítsd fiainkat hazánk győzelmére!
Fenn a zászló lengjen, ez győzelmünk jele, 
És szentelje fel azt Zrinyi szent szelleme.

Fehér selyem zászlónk, legelső lengése, 
Téged üdvözöljön hazánk hadvezére. 
Zászlószentelésünk szép ünnepi fénye, 
Muraköznek büszke reménysége.

Félszigetünk zászlaját magasra tartják,
Hogy azután a földig meghajtsák.
Édes jó Szűz Anyánk kérünk, óh mond el majd: 
Te magyarok Istene, áldd meg a magyart!

Leng a fehér zászló aranvos sujtással, 
Zrínyiek címere, a szent koronával. 
Hűségűnk esküje, szálljon fel az égbe,
Szent István királyhoz, mint a tömjén füstje.

Szent László királyunk, segíts győzelemre ! 
Szűz Anyánk képe a zászlónkon lengve: 
Nagy arany palástod fedje be a múltat,
S mindazt mi a múltból bánatot okozhat,

Legyen ez a zászló a hűségűnk jele, 
Muraközi vitézek ezzel csak e lő re !
Ez a Zászló vezessen a nagy győzelemre 
S Zrinyi dicsőségét hirdessük vele.

„ t y u r a k g z “

MEGJELENT AZ ELSŐ

G YA KO RLA TI

muraküzi nyelvtan
Katonatiszteknek, t a n í t ó k n a k ,  
jegyzőknek, vasutasoknak, postá
soknak,csendőröknek és más ma
gyar közalkalmazottnak nélkülözhetetlen.

Ara 1’- pengő
Kapható Csáktornyán

a Muraközi Kai. Könyvkereskedésben

Fizetést kapnak a hon
védelmi munkára 

jelentkező nők
A z uj világháború iszonyú vihara sok min

dent elsöpört és könnyű pehely ként fújta el a fe
lelőtlen asszonyi életeket. Ma már nem akad egy 
nö sem, aki ne tudná, hogy amikor a hadbavo- 
nult férfiak helyettesítésére a hazának női munka
erőre van szüksége, akkor áldozatos lélekkel fel- 
készülten, teljes felelősséggel kell résztv ennie a 
nagy munkában.

A  haza családi, társadalmi és gazdasági éle
tének biztosítására nagyszámú női munkaerőt igé
nyel a Női önkéntes Honvédelmi Munkaszerve
zett (a jelentkezés helyét a napilapok közölték). 
A  NÓHM célja az alkalmas női munkaerők biz
tosítása. A  NÖHM  minden — a jelentkezési fel
tételeknek megfelelő önként jelentkező nőt szak- 
képzettségének, tudásának, egyéni rátermettségének 
legjobban megfelelő helyre állít, hiszen a c é l: a 
hadbavonult férfiak munkahelyeinek minél tökéle
tesebb betöltése.

Jelentkezni azonnal lehet, de a jelentkezők 
várják türelemmel amig behívják őket. A  honvé
delmi munkára beosztott önkéntes jelentkezők 
nem ingyen végzik feladatukat. Valamennyien ren
des díjazásban részesülnek. Fizetést kapnak, de 
munkájukat az önkéntes jelentkezéssel aldozattosá 
avatják.

Megalakult A Csáktornyái Társaskör
Október 29-én csütörtökön este 6 órakor, a 

Zrinyi szálló nagytermében megalakult a Csáktor
nyái Társaskör.

Dr. László Béla ügyvéd, korelnök indítvá
nyozta újítsák fel a régi, az első világháború előtti 
társaskört. Iratait ő a megszállás alatt megőrizte 
s jelenleg az elemi iskola birtokában vannak. Dr. 
Vida Ferenc főszolgabíró indítványára kimondották 
az azonnali megalakulást s Dr. László indítványá
ról a választmány később fog előterjesztést tenni.

Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő be
szédében rámutatott az összes magyarok úgy az 
anyaországbeliek, mint a muraközi benszülöttek 
közti összetartás fontosságára. A  társaskör célja 
ápolni az igaz magyarságot, társadalomi külömbség 
nélkül.

Közben a jelölő bizottság indítványa alapján
megejtették a válsztásokat

Elnök: Dr Antal Pál kir járásbirósági elnök:
Társelnökök: Dr. Vida Ferenc főszolgabíró 

és Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő.
Alelnök: Dr. Brodnyák Imre kórházi igaz

gató főorvos.
Pénztárnok: Dudás Kálmán gyógyszerész.
Ügyé sz: Dr. László Béla ügyvéd.
Ellenőr: Muraközy Mihály gyári cégvezető.
Könyvtáros: Barabás Győző tanító.
Ezenkívül megválasztották az összes társa

dalmi körökből a nagyszámú választmányt.
A  megválasztottak nevében Dr. Antal Pál 

járásbirósági elnök köszönte meg a bizalmat. 
Irányelve: összefogás a régiek és ujjak közt. Po
litika nincs a társaskörben, csak egy cél, a ke
resztény független Magyarország.

A  társaskör máris megkezdte működését.

Kereskedelmistáink kölcsönkönyvtára
Október 29-én délután négy órakor a Csák

tornyái m. kir. állami kereskedetmi iskola fontos 
közgazdasági esemény színhelye volt. Megalakult 
az ország legújabb és talán legkisebb „részvény- 
társaséga".

A z  alakuló közgyűlésen Dr. Felszeghy Ele
mérné tanárnő, a diákkaptár vezető tanára, cso
portelnök vezetésével, kimondták a részvénytár
saság megalakulását. Horváth Boldizsár IV. évfo
lyamú tanuló tartalmas megnyitó beszédében 
vázolta a részvénytársaság keletkezésének törté*
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P É N Z
áll a házhoz, ha idejében 

beszerzi államsorsjegyét 1 
A  pénzzel együtt nyugalom 

és boldogság költözik otthonába.

A M. Kir. Államsorsjáték
40.000.—  ar. P-ős

főnyereményének,

összesen 29.360 kisebb-nagyob nyeremény
nek húzása

december 4-én.
Egész sorsjegy 3.— P. Fél 1.50 P.

netét, célját, felolvastatta az alapszabályokat, 
amelyeket egyhangúlag elfogadtak és mindjárt 
megválasztották az igazgatóságot, amelynek élén 
„vezérigazgató“ áll.

A  részvénytőke 160 drb, teljesen befizetett 
részvény á 2 pengő alapján, 320 pengő.

A  társaság célja : a ponyvairodalom teljes 
leküzdésével, legjobb könyvek vásárlása, azok 
kikölcsönzése mérsékelt dijakért, a begyült dijak
ból újabb könyvek vásárlása, kikölcsönzése és 
igy tovább.

Kis miniatűr részvénytársaságunk működése 
elé a legnagyobb várakozással nézünk. Diákjaink 
az iskolában megtanulják a kereskedelmi jogot, a 
társaság keretén belül pedig a praktikus kereske
delmi életet és takárékosságot. Mindez pedig nagy 
hasznára lesz azoknak, akik az iskola elvégzése 
után a kereskedelmi pályára mennek.

A  közgyűlés végén Dr. Bernáth József, a 
kereskedelmi iskola igazgatója mondott néhány 
buzdító szót, amelyben vázolta a társaság hasz
nos voltát, fontosságát kulturális és gazdasági 
szempontból. A  legjobb írók müveit kell meg
venni. A  társaság keretén belül az elméleti okta
tás mellett a gyakorlati élet megismerésére kell 
törekedni. A  ^helyesen alkalmazott iskolánkivüli 
népműveléssel egész Csáktornya közönségét irá
nyítani lehet, mindenki olyan irodalomhoz jut, a- 
mely nemcsak nevel, hanem nyelvi ismereteinket 
is bővíti. Beszéde végén felhívta a diákokat, v i
gyék ezt hírül a közönség között.

A z  igazgatóságba beválasztották Pandur Má
tyás, Horváth László, Varga Viktor, Madarassy 
Dezső, Zámbó János és Horváth Boldizsár diá
kokat,

A  magunk részéről kereskedelmistáink a ne
mes törekvését olvasóink legmelegebb figyelmébe 
ajánljuk.

H I R E J  N  K.

A  temetői ünnepélyről szóló tu
dósításunk, anyagtorlódás miatt jövő 
számunkban jelenik meg.

— Köszönetnyilvánítás. Most mikor Gya
korlati muraközi nyelvtanomat piacra dobtam, kö
szönetét mondok vitéz Horváth Ferenc ny. vezér
őrnagy, országgyűlési képviselő urnák, ezenkívül 
Rhosóczy Rezső, Mik Károly, Christ János, Po- 
lesinsky Jenő és Hajnal tanító uraknak tanácsai
kért. Remélem, hogy beavatkozásuk csak emelte 
munkám értékét. Tisztelettel dr. Láposi H. Jenő.

— Ügyészi megbízotti kirendelés. A  nagy- 
kanizsai kir. ügyészség elnöke Dr. Skrilecz András, 
Csáktornyái kir. járásbirósági aljegyzőt, a Csák
tornyán működő nyomdavállalatok által előállított 
időszaki és egyéb sajtótermékek ellenőrzésére és 
kinyomatásának engedélyezésére kirendelte.

A  Csáktornyái postahivatal kéri mindazo
kat, akik valamilyen beadvánnyal fordulnak a 
postahivatalhoz, írják alá teljes címüket, mert énéi-

kül a beadvány ügyében sem tárgyalni sem pe
dig érdemlegesen intézkedni nem lehet.

Névtelen beadványok semmi esetben sem 
vétetnek figyelembe.

— Öngyilkos lett egy Csáktornyái bobély- 
mester. Először lugkövet ivott, pár nap múl
va felvágta az ereit. Kopjár Károly Csáktornyái 
borbélymester eddig meg nem állapított okból vé
get akart vetni életének. Pár nappal ezelőtt lugkő- 
oldatot ivott. Ekkor azonban nem sikerült az ön- 
gyilkosság, mert idejében észrevették és bevitték 
a kórházba, ahol a gyors orvosi beavatkozás meg
mentette az életnek.

Alig került azonban ki Kopjár a kórházból, 
újra öngyilkossági tervekkel foglalkozott. Ezúttal 
a halálnak azt a nemét választotta, hegy felvágta 
késsel az ereit és több mély szúrással felhasitotta 
a nyakát is, úgy hogy mire rátaláltak elvérzett. 
Tettének okát magával vitte a sírba.

=  S P O R T  =
Rovatvezető: Legenstein Géza.

TSC. Budapest — Csáktornyái ZTE. 
7:0 (3:0)

Bajnoki Mérkőzés melynek során Csáktornya 
csapata sajnos megint nagyarányú vereséget szen
vedett. Megmagyarázhatatlan, hogy csapatunk a- 
mely, a hazai talajon minden mérkőzését megnye
ri, idegenben majdnem mindig vereséget szenved. 
A  csapatkisérök jelentése szerint az ok elsősor
ban egy-két játékosunk fegyelmezetlensége, külö
nösen a játékvezetővel szemben, másodsorban a 
rossz és pártos játékvezetőkben rejlik, akik a gyá
ri csapatoknál nem mernek ellenük ítélkezni és 
teljesen a kisszámú elfogult gyári szurkolók ha
tása alatt állanak.

E zt meg kell várni!
MURAKÖZ

mezőgazdáinak, állattenyésztőinek 
gyümölcstermesztőinek, háziasz- 
szonyainak, édesanyáinak, üzlet
embereinek,

MURAKÖZ
Mindkét nyelven beszélő magyarjainak, 

MURAKÖZ
a p r a j a n a k  — n a g y j á n a k ,

MURAKÖZ
minden lakójának egész esztendőn 
át nélkülözhetetlen tanácsadója, 
útmutatója, segítsége, , szórakoz
tatója a

Muraközi Szent István Naptár,
amely a közeli hetekben megjelenik 160 
o ld a lo n , sok olvasnivalóval és képpel,

magyar  és m u r a k ö z i  nyelven.
Ara 1-50 P.

Kapható lesz nagyban és k icsiben a 

Muraközi Katolikus K ö n y v k e re s k e d é s b e n  
és kicsiben minden elárusítónál.

K ö z g a z d a s á g
Milyen magvak maradtak 

szabad forgalomban?
A z egymást követő zárolási rendeletek a 

magpiacot is közelről érintették, mert a legtöbb 
magféleségre készletbejelentési és zár alá helye
zési kötelezettséget állapítottak meg. A  következő 
magféleségekben legmagasabb áron még szabad a 
forgalom: lóhere, lucerna, őszi és tavaszi bükköny, |

nyulszapukamag, rostkendervetőmag, ricinusmag, 
szójabab, baltacimmag, biborheremag, pannónia 
bükköny, répamag, hajdina, 'kendermag, komló, 
koriandermag, köménymag, mustármag.

A fiizvessző és a gyékény
rendkívül értékes ipari nyersanyag. A  Zalavár- 
megyei Közjóléti Szövetkezet felhívja mindazok 
figyelmét akinek füzvessző és gyékény termésük 
van, hogy készleteiket ajánlják fel megvételre a 
Szövetkezetnek.

A  Zalavármegyei Közjóléti Szövetkezet nem
csak a kukoricacsuhéból, de a gyékényből és 
füzvesszőből is minden mennyiséget megvesz.

Ahol pedig az említett anyagokat szeretnék 
feldolgozni és igy otthon végezhető munkájukkal 
is keresethez kívánnak jutni, jelentsék be ezirányu 
szándékukat a Szövetkezetnek. A  Szövetkezet 
mindenütt szívesen rendez az említett anyagok 
feldolgozására háziipari tanfolyamot. A  tanfolyam 
teljesen ingyenes és azokon a résztvevők az anya
gok sokirányú feldolgozását tanulhatják meg. Ki
kötése csak az, hogy legalább 20 jelentkező le
gyen egy-egy tanfolyamra. A  tanfolyamot sikerrel 
végezetteket szívesen foglalkoztatja tovább is a 
Szövetkezet.

Ha pedig valahol már fel tudják dolgozni az 
említett nyersanyagokat, akkor kérjük, hogy a 
készáruk fajtáját és minőségét jelentsék be a 
Szövetkezetnek, amely versenyképes árukat min
den mennyiségben megvesz.

Vigyázzunk a kémekre!
Nem az a veszélyes ellenség, aki 
fegyerrel a kezében, nyíltan és 
bátran harcol ellenünk, hanem az, 
aki földallati aknamunkát végez, 
az ismeretlenség leplébe burko
lózik és bizalmunkba férkőzve, 
jóbarátnak adja ki magát, a há
tunk mögött azonban becsap, 
tönkreteszi családunkat, házun
kat, hazánkat.

Ez a k é m !
A  kém mindent lat, megfigyel, 
kihallgat, különösen katonai dol
gok iránt érdeklődik, rábeszél, 
beugrat, karmai közé kaparint és 
végül megfojt.

Óvakvdjunk a kémektől!
Idegenekkel, külföldiekkel szem
ben légy tartózkodó és légy óva
tos az eléd kerülő vándorló áru
sokkal, ügynökökkel szemben is. 
De ugyanakkor tartsd szemmel 
őket, figyeld mondanivalójukat és 
ha gy anú ébred benned irántuk, 
késedelem nélkül hívd fel rájuk a 
katonai ér. csendörparancsnok fi* 
gyeimét I Vigyázzunk a kémekre I



MEGYIMURJE
Preplatna cena: 5.— P. na pol leta. 
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Csáktornya, 1942 novembra 6 P o l i t i c k i  t j e d n i k  
Z i d e  s a k i  petek.

Da bodemo vredni
grofa Zrínyi Miklósa.
Oktobra 31 -ga i na Sesvete, novem

bra 1-ga smo svetili spornen grofa Zrínyi 
Miklósa. Svetili smo onoga junaka. steri 
se pokazal na nebu magyarskoga országa, 
как jena svetla repaca i ta svetlost jós i 
den denes spunjavle dusu sakoga magyara.

Zrínyi Miklós je pred vise как 300 
let napisal ovo: „Nasa prva politika je 
bila oruzje, te politike se moramo i denes 
drzati“ . S térni recmi je Zrínyi stel reci, 
da nasi predci i voditeli, da su dosli z 
istocnoga kraja sveta, z oruzjem su nam 
stvorili nasu domovinu i zasigurali su ziv- 
lenje svojim odvetkam tu, de se hapila 
zapadna kultúra, ali znali su i to, da ne
je dosti orsaga zavzeti, nego ga treba znati 
i zacuvati za sebe i za buduce odvetke.

Kaj je Zrínyi Miklós onda rekel, je 
bila jena velka istina onda, a morti jós 
veksa istina je denes. Onda se treba bilo 
braniti proti turskoj pogibeli, a denes mo
ramo pretirati z nasih granic prokleto 
cerleno istocno strasilo. To mora denes 
znati saki posten magyarski clovek i pun 
te svesti mora z alduvanjem delati za do
movinu.

Saki clovek mora denes biti preprav- 
len na najvekse aldove i mora biti giz- 
dav, da more alduvati za svoju domovinu. 
Nasi oci, sini i brati pogineju na dalekoj 
ruskoj fronti za svoju domovinu, popevaju 
da alduju svoje zdravje, krv i zivlenje za 
to, da mi moremo tu doma zvrsavati svoje 
posle i prez brige leci spat. Ran tak se 
moramo i mi boriti z delom tu doma, al 
duvati i zdrzati do zadnje kaple krvi. Ne 
moci za peldu postaviti onoga cloveka, 
steri samo sebe i svojega hasna gledi, 
steri nezna alduvati za velke eile, za svoju 
domovinu. Nasi ideali moreju biti samo 
oni ludi, steri su sigdar prepravleni na se 
aldove, steri su posteni, imaju odprto srce 
i vidiju pred sobom samo svoju domovinu. 
Taksi je bil gróf Zrínyi Miklós i taksi su 
nasi vitézi, junaki. Da smo vredni njih!

íme Zrínyi je poznato po célom sve- 
tu! V nasoj povesti najdemo to ime erez 
vise stotin let. Cuditi se treba kulko vei 
kih ludi je zislo z öve familie. Gróf Zrí
nyi Miklós szigeteki junak, branitel grada, 
gróf Zrínyi Miklós, pesnik i voditel sol 
dacije, kapitan Megyimurja, Zrínyi Ilona 
mati Rákóczi Ferenca, junacka branitelica 
grada Munkács, Zrínyi Peter mocenik. Sa- 
ma taksa imena, stera su zlatnimi slovami 
napisana v nasoj povesti.

Dragi Bog je bil jako dobre vole, da 
nam je to familiu daroval. Oya família 
nam davle jakost, kaj si erez cuda stotin 
let moremo obraniti i zadrzati nasu do
movinu.

NAJNOVESI GLASI

Japanci su na otoku Guadalcanal predrli 
zadnju americku liniju

(Tokio) November 2. je bil crni den 
za americke trupe. Japanska soldacija je 
z velkom sturmom, s cuda aeroplani vnis- 
tila americku frontu, i predrla zadnju lini

ju. Devet desetin americke soldacije je 
doli opalo. To je bila za amerikance naj- 
tezesa bitka na Juznom morju,

Magyarske trupe zavrnule su bolsevicke 
napadaje pre Donu

(Berlin) Pre dón vodi su magyarske 
trupe zavrnule bolsevicke trupe i napra- 
vile su velkoga protunapadaja. V jutro 
zárán v megli su v gumenimi coni zasli 
prek vode i med mlakami dosli su do

bolsevikov i tak fletno su je napali, kaj 
su se bolsevíki vec ne mogli braniti. Z 
bombami su njim stelunge pustili v zrak, 
a v kule su njim z rokami gránáté na 
hitali, kaj je ne mrtvo, ono je zavzeto.

Na jedanaisti den engleske olenzíve je Rommel 
general gospodar na afríckoj fronti

(Berlin) Jedanajstoga dneva na afric- zavrnuli i na taboriscu je gospodar gene- 
koj fronti rezvila se velka bitka s teskimi ral Rommel. 4
taborskimi koli. Nemei i taljani su engleze —

Parada za grofa Zrínyi Miklósa v Csáktornya
1942 október 31 i november 1. Te dnevi 

bodo v povesti starinskoga varasa Zrinyiovih, v 
Csáktornya i v sosednoj opcini Szentilona. de ku 
se. Zrinyiovi zakapali, zapisani z zlatnimi slo
vami. Öve dneve su svetili spornen nasega veli- 
koga soldackoga voditela i pesnika grola Zrinyi 
Miklósa, a paradu je drzala Zrinyi Grupa Vitez- 
koga Reda, ludstva pák je bilo vise jezer.

Od voditelstva Zrinyi Grupe dosii su vitéz 
Horváth Ferenc generalmajor v penziji orsacki 
oblegat jarasa Perlak i vise visokih oficirov, a do
sli su i nasi megyimurski domorodci: Zalán István 
ministerski tanácsos v penziji, Fgyed Laura, Probszt 
Mária profesorica, Majhen Ferenc, Herboly Lász
ló skolski direktor, Murai (Malek) István skolski 
direktor. Darvas (Dvorcsák) József zeleznicarski 
inspektor i jós cuda drugi.

Zalavarmegyiju je zastupal vitéz gróf Teleki 
Béla veliki ispán, a varasa Csáktornya Pecsornik 
Ottó orsacki oblegat, varaski birov poglavari i 
zastupniki.

Zvun toga bili su na paradi se vlasti drus- 
tva Yitezki Red, frontski soldati, se skole, leven- 
tasi, decki i puce.

Oktobra 31-ga je varas vec v jutro pun bil 
zastavi i naroda. Ob 9 vuri su dosli honvedi v 
paradi s svojom muzikom a ob pol deseti vuri 
su se gosti zisli v starom Zrinyi gradu, de njih 
je pozdravil Saffarics István predsednik mester- 
skoga drustva, pregledali su staroga grada i od- 
nod su odisli pesice v opcinu Szentilona na grob- 
je Zrinyi familie, de njih je pozdravil Csupor 
Lajos skolski direktor Szentilona.

V svojem govoru véli: Ovoga velikoga svet- 
ka smo cuda let tesko cekali. Znamo da düh 
najveksega ^megvimurca i magyara, grofa 
Zrinyi Miklósa veze sakoga postenoga megyimur- 
ca a najpredi nas svetojelencane. Njegva velika 
duja leti ober nas, saki grm saki potok nam to 
pripoveda. To veze nas za obranu magyarske ze- 
mle i celoga krscanskoga sveta.To mi dobro zna
mo i zato gizdavo kricimo celomu svetu vu vu- 
ha: „Naj bantuvati magyara"

Nase Megyimurje je sreeno, kaj je 
dragi Bog rano nam daruval jenoga od 
najveksih junakov, drzavnih voditelov, 
grofa Zrinyi Miklósa. Prosla vremena ne- 
su dala Zrinyiovim ono, cega su oni ja
ko vredni. Za vreme 23 letne zohke o- 
kupacije je v Megyimurju ne bilo smeti 
na glas magyarski govoriti, a niti aldu
vati nasitn narodnim junakam i tak smo 
mogli alduvati spomenu nasega velikoka 

voditela samo v dusi.

Ali Megyimurje se oslobodilo i pre- 
kapcilo za navek к materi zemli, odkod 
se vec nigdar na bo dalo, kraj odseói, 
tak su se oslobodile nase duse i spome- 
nik, steri se bo postavil grofu Zrinyi Mi- 
klósu, bode glase nosil za vekovecna vre
mena da magyarski narod i Megyimurje 
zna postuvati svoje velike ludi i njihovoga 
spomena.

Так bomo vredni grofa Zrinyi Mi
klósai
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vitéz Horváth Ferenc generalmajor v
drzal svojim megyimurskim bratam ovoga govora

Dragi Domorodci!
1 pred leto dni na sesvetni svetek, na den 

koj nas zmisli da se mine, samo duáa je vekoveé- 
na, smo takaj tu stali pred spomenikom nasega 
velikoga sina Megyimurja, grofa Zrínyi Miklósa, 
na deneánji den tojest na njegovom smrtnom dne- 
vu mislimo i poklonimo se njegovoj tenji i spo
menu. Doáel sam pak dimo med Vas dragi me 
gyimurci, zmenom sn doáli, kakti hodocasniki 
gospoda élani Vitezkoga Reda i oduáevljeni po- 
moéniki coporta Zrinji. Da smo doáli glavni cil 
nam je bil, da smo prek zeli grobno mesto Zri
nyiovih i da pokafcemo i naáe éuvstvo i lubav 
za zemlu Zrinyia, naáe Megyimurje a i sem me- 
gyimurcam.

Zrínyi Miklós bil je pesnik, vojskovodja, za 
stavnik, kapitan Megyimurja i Csáktornya magyar- 
ski magnat, najbole vucen magyar svoje ondaánje 
dobé, nam i denes davle peldu svojim plemeni- 
tim miálenjem, viteztvom, perom i sabljom i ka
ié  nam как bakla pota za lepáu i boláu 
magyarsku buduénost.

Njegovo veliko delo nesu átéli v nogi opa- 
ziti, imel je on dosta neprijatelov, pak se je i 
viáepot toril da ga neéeju razmeti. Rano zato da 
nato pomislimo, dobivamo i mi jakost od njego- 
voga duha i poiáéemo vrline za naá napredak.

Dragi domorodci, primimo se z rokom jeden 
8 drugim i maáirajmo po onoj stezi kojom je on

penziji, orsacki oblegat jarasa Perlak
iáéi, najbo kraj tomu, da saki samo na svoju do- 
bru buduénost misli i ono povjerenje kője smo 
mi vasi vodje od vas dobile naj ne posluzi dru- 
gomu cilu samo interesu naroda. Ceka nas velika 
socialna i historijska duznost, zato zajedniékim 
i nesebiénim poslom napnemo naáu jakost i volu 
i delajmo tak как Zrínyi veli: „Delaj i bori se za 
domovinu sam od sebe i nepristrano“ moramo 
se trsiti, da iz öve zemle megyimurske i iz gru- 
de sv. Jelenske uspomene dobijemo jakost da bi 
ovo mesto bilo sveto hodocasce za celu Magyar
sku.

Ovu naáu volu i zelu naj zapecati ovu sve
tu megyimursku zastavu pak zato vas pozivlem 
se megyimurce, da bo sila da bo treba da se si 
postavimo pred tu svetu zastavu.

Zato obecamo da bumo isii z ovom svetom 
zastavom опак, как nam to uspomena Zrinyia 
zapoveda e v prvom redu obecamo, da bomo o- 
vu grobnicu na Szentilona tak postavili i posve- 
tili, da bo to sakak hodocasno mesto za nas sih. 
A  ve pak pjzdravlam vas dragi domorodci iz 
toplog srca v ime Viteskoga Reda i prosim как 
vaá domorodec, da se drrimo tak navek i zapisi- 
te si v vasa srca ono, kaj je] Zrínyi rekei i spo- 
peval:

Boji se Boga, navéi se hrabrosti i vernost 
domovini, to ti da jakost i dobru sreéu na ovom 
svetu.

Potli murikaáov i popevki je Zalán Gyula 
ministerski tanácsos, na mesto Dr. Cyury Jeno-a 
ministerskoga tanácsosa prek dal zastavu, steru 
je Megyimurska Zveza darovala Megyimurju. Pri- 
poveda, как su se naái megyimurci, átéri stanu- 
jeju dalko od svoje domovine, borili za oslobodje- 
nje Megyimurja érez 20 let. Delo njihovo je bla- 
goslovleno, zastava i oni su tu. То zastavu vise 
nigdar nabo moéi nam zrok zeti.

Probszt Mária profesorica, rodjena megyi- 
murka je prevezala na zastavu lepoga modroga 
pantleka, zatim pak je Pecsornik Ottó orsacki ob
legat prek zel zastavu z ovim govorom:

Govor Pecsornik Ottó-a orsackoga 
oblegata

Z velikim poáluvanjem i zahvalom zemem 
prek v ime Zrínyi grupe v Csáktornya na éuva- 
nje zastavu, átérő je daruvala Megyimurska Zveza. 
Jemlem ju prek ne samo v ime Zrínyi grupe, ne
go prek toga i v ime magyarskoga varasa Csák
tornya i Megyimurja i s tem svetim obecanjem, 
da nas óva narodna zastava bode navek v sem 
naáemi posli vodiia i bo nam pota kazala v na- 
áem buduéem zivlenju.

A li doáel sam i zato, kaj se zafalim. Zafa- 
lim se Megyimurskoj Zvezi, njihovim voditelam i 
sem clanam, átéri su bili pregonjeni i vun sklu- 
éeni s svoje domovine, ali z dusami su navek 
bili obmjeni к nam i postavili su si velkoga cila, 
delati za oslobodjenje Megyimurja. Nigdar njim 
nije bilo zal za trud, borili su se za pravicu Me
gyimurja s pismami, z recmi i z delami i ovo 
svoje dele su rezáirili ne samo v trianonskiini 
granicami, nego i dalko prek toga i spravili su 
naáoj pravici cuda priatelov. A  mi koji smo se 
tu, érez 23 let tesko borili, как deca prez rodi- 
delov, za to da nam ostane naáe mag>arsko ziv
lenje, stero su silóm vudrili v narodnosno menj- 
áinu, trostali smo se stem, da tani prek ziviju 
naáe krvi, átéri z velikom brigam paziju na nase 
i to nam je navek daio novu jakost, da smo se 
mogli zagnjetaéima proti staviti. 1 ovo njihovo 
delo je posvetil 16 april 1841 leta. Denes je ta 
zemla nazaj magyarska. A  jeli je bila i jeli je 
mogla biti da druga как magyarska? Naái predei, 
átéri su nam domovinu stvorili, a za njimi nas 
Sveti Stefan Kral je postavil granice, tu je go- 
spodaril velikaá Csák, za njim Hahót, a na vrhu 
magyarstva je bila za vreme grofa Zrínyi Miklósa. 
Jeli je mogla biti drugo как magyarska? i öve 
doline, bregi, áume su blagoslovile dühe one ma- 
gyarije, átera je naáemu velkomu pesniku, veli- 
komu magyaru, grofu Zrínyi Miklóáu dala v ruke 
najpredi pero, onda oruzje, da znjim brani svo
ju domovinu. I kakáu zalosnu smrt je on pretrpel 
1664 leta, da se je borii za magyariju, tak su 
átéli 1918 leta prepastiti i Megyimurje. АН как 
se je zdigel njegov duh i zivi v narodu как svet- 
la példa, tak se i prinas zdigla pravica, kajti ono, 
kaj je Bozja vola, naturalni zakoni, krv i vola 
naroda, érez jezero let skup drzala, ono je moéi 
za ktatko vreme ruáiti, ali ran tak как je ne 
moéi venca K^rpatskih bregov vkraj porinuti i 
teéeée vode nazaj obrnuti, ran tak je ne mcci 
pravicu zakopati.

A li denes imamo i svetka. Zrinyiov narod 
odvedki Zrinyiovih soldatov prigneju se denes 
ponizno pred dühöm svojega velikoga voditela 
i pozdravlaju voditelstvo Zrínyi Grupe Vitezkoga 
Reda i valuju, da oéeju sluziti svojega naroda po 
pravim Zrinyiovim duhu tak, как su ga sluzili 
njihovi predei.

1 denes se po Bozjoj voli na turnu Zrínyi gra- 
da nazaj gizdavo vija magyarska zastava, Как 
se ne\idlivo vijala i za vreme zalosnih 23 let, 
dók smo bili v kraj odtrgnuti, как se vijala za 
vreme turskih i tatarskih klanja, как se vijala 
za vreme cesarskih gospodarenja i как se vijala 
za ono vreme, da su krséansku magyarsku mi
sei steli vniátíti. Ta zastava nas vleée na vernost 
na magyarstvo i na to, da moramo zdrzati, ali 
i spornen za se one, átéri se neéeju postaviti 
pod ovu zastavu, naj bodo njim opomena i öve 
reéi Zrínyi Miklósa átere se bodo éule dók bo svet 
s»al, a to su reéi: „ Naj bantuvati magyara"

Zamuda Gizela vuéenica IV. razreda pur- 
garske ákole je deklamirala lepoga versa, skol- 
ska deca su popevala i na zadnje su polorili 
vence i t o :

Zrínyi Grupa Vitezkvga Reda, glavni varaá 
Budapest, éakovska Zrínyi Grupa Vitezkoga Re* 
da i varaá Csáktornya i stem je ova lepa para
de bila zavráena.
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Vitéz, junak gróf Zrínyi Miklós!
Ako gledis z neba dőli, vidiá, da su od- 

vetki tvoje soldacije verni tvojemu velkomu Duhu 
i tvojemu spomenu i da su poleg pluga i motike 
navek prepravleni i s oruzjem branitit voju svetu 
zemlu i svoju domovinu!

________ ____________________ Sp.

Parada na Sesvete za na§e pokojne 
Vitézé na Mihovljanskom cintoru

Na sesvete su nasi krsceniki i solda- 
cija na nasem cintoru s toplim srcem al- 
duvali spomenu nasih pokojnih junakov.

Za paradnoga govora bil je postav- 
len Barabas Győző navucitel prakticne 
skole drzavne preparandije. V svojem 
govoru, steri se gibal v visokim duhu naj- 
predi se zmislil za one junake, steri po- 
civleju v nasem grobju i med drugimi re- 
ci rekel je ovo:

Sto su bili ovi junacki mrtvi? Sto 
su bili ovi 128 vitézi steri su podnesli ju- 
nacku smrt? Bili su soldati! Junaki vité
zi! Magyari, Megyimurci, Nemei, Horváti 
Slovénei Turcini! Saki je govoril drugoga 
jezika, a ve glejte как lepő pocivleju je
den poleg drugoga globoko v grobu. Как 
tu leziju, ran tak su se borili jeden poleg 
drugoga, vuni na preskrajnim ruskim po- 
lamam, na serbskim bregam, doberdan- 
skom peklu i drugdi se po sud za nasu 
svetu domovinu, za srecnesu Magyar- 
sku. Za to su tu ti nasi junacki mrtvi.

Dragi moji magyarski i megyimurski 
brati! Как su oni ziveli na ovoj zemli 
to mi neznamo. Bili su tak delavni ludi 
как i mi, ziveli su v miru s svojimi fa- 
miliami как i mi. Jen den рак su ostavi- 
li svoje dome svoje zemlice, de je bozje 
sunce prvic svetilo na njih, de njih je 
mati prvic kusnula i onda su su hapile 
muke. Ober njih leti Angel smrti, pu- 
ske pokaju, stuki grmiju gránáté curiju 
bajnete se bliskaju, smrtne ranjeniki javee- 
ju nebo se rusi s zemlom, se po sud o- 
koli smrt i smrt, a oni samo napre na- 
pre, dók nesu dobili smrtnu ranu i tu 
med nami su zdehnuli.

Dale se zmislil za nase vitézé, steri 
pocivaju Bog zna de, na nepoznatom me 
stu, pák je rekel ovo: Dragi moji krséan- 
ski magyarski i megyimurski brati. Ve 
da smo se zmislili za öve junacke mrtve 
steri leziju tu koli nas, nekaj me zgrabilo 
za srce pák me pita: Oh vi dragi nasi 
junacki mrtvi steri tu pocivate, spite ve- 
kovecnoga sna, dók se nate zbudili na 
najvekse veselje, a de pocivaju nasi vité
zi junaki, deca opcin Csáktornya, Búzás 
Battyán, Dravászentmihály, i.t.d. steri ste 
hmrli za domovinu v prvim a ve vec 
v drugim svetskim taboru.? О blagoslo- 
vleni magyarski i megyimurski soldati О 
Vi jezeropot blagoslovleni magyarski sol
dati junaki junakov steri niti to neste mo- 
gli dobiti, da bi mogli pocivati doma, v o- 
noj zemli za stero ste pretrpeli toliko i 
alduvali svoje zivlenje,

Dale je v svojam govoru prosil na
se junacke mrtve vitézé, naj se poklek- 
neju pred Bozjim tronoáom i naj prosiju 
Boga da bi se nasá domovina resila tes- 
kih mok i da bi nazaj bila blagoslovlena 
da bi prevladal sveti Kriz i krscanska 
vera.

Te govor je sem ludem stiral suze 
z oci i si su se pomolili Bogu za nase 
pokojne junake.

Zatem je zapovednik honvedstva del

lepoga venca na grob junakov a zvun 
toga jós su venca deli narodna Skola, 
purgarska skola, trgovaéka srednja skola 
i velika opcina Csáktornya.

Fejervergarska muzika je igrala za- 
losne smrtne popevke i stem je ova pa
rada zvrsena.

________ „Me gy lmt t r |e“________

Megyimurski delavci pazite!
Moci bo premeniti nemske Marke

Na prosnju nasega orsaékoga oblegata Pe- 
csomik Ottó-a je Magyarska Narodna Banka z 
Nemskom Drzavnom Bankom vodila dogovore po 
kojimi je Nemska Drzavna Banka privolila, kaj 
bodo oni megyimurski delavci Steri su bili v Nem
skoj na delu i donesli su sobom makar i prez 
dozvole, némáké marke, mogli te marke preme
niti prek Magyarske Drzavne Banke.

Zato saki delavec steri je bil v  Nemskoj na 
poslu i ima s svojega posla preáparane marke, 
naj se cim predi glasi pre svojem opcinskom po- 
glavarstvu i naj se tarn da zapisati,

Treba je povedati svoje ime i mesto stano- 
vanja, da je odisel v Nemsku i daje dosel nazaj. 
Как se gazda zove, de je delal i de stanuje i 
kulko marki ima za premeniti.

Ako su je taksi, steri su svoje peneze os- 
tavili v Nemskoj v Banki, oni moraju bankino 
kvitanciju cim predi poslati Magyarskoj Narodnoj 
Banki i isto se ovo na glas dati, ako pák su i 
taksi je, steri su vec prosili banku, kaj bi njim 
peneze premenila, a jós kvitancije nesu poslali, 
ili su je nazaj dobili i oni je naj posleju Magyar
skoj Narodnoj Banki i naj napiáeju broja prve- 
sega lista. Sto pák néma kvitanciju, naj tocno na- 
piáe, de mu leziju penezi v Nemskoj.

Magyarska Narodna Banka bo v pravo vre- 
me na glas dala, da i как se bodo marke mé
njeié.

Как zazvedimo za deset marki se bo dobilo 
16 pengő 42 filiere.

Stem je nas orsaéki oblegat Pecsornik Ottó 
pák pokazal véliku pomoc nasem narodu, kajti 
znamo da je v Megyimurju cuda delavcov, átéri 
su v Nemskoj nekaj zasluzili, a do ve nesu znali 
kam s térni penezi.

Kniznica nasih deakov trgovackes kole
Oktobra 29-ga su si nasi deaki trgovacke 

skole napravili akcionarsko druátvo za knjige po- 
soditi. Imaju 160 akcia po 2 pengő. Za te peneze 
bodo knjige kupili, átere bodo za fal peneze po- 
sodili za citati, za te peneze bodo pák kupili i 
posodili i tak si bodo imetka poveksali.

Glavni cil toga druátva je, stirati vun z na- 
roda se one knjige, átere na ponjavi trziju i áte
re narodu prem mlajáini dusu kvariju. One knji
ge átere bodo naái deaki kupuvali i resposodili 
bodo od najbolsih piscov i bodo sirili kulturu.
A  cuda bo to druátvo hasnilo i deakam. V skoli 
se vuciju zakone, a v druátvo se bodo se nav- 
éili praídicno trgovacko zivlenje i kaj je najgla- 
vneáe, áparati.

Na zadnje je jós Dr. Bernáth József direk
tor trgovnéke ákole drfcal deakam lepoga govora, 
v áterim njim je tolnaéil vaánost druátvu, prakti- 
cno trgovaéko Vivienje i da bo to druátvo jako 
hasnovito za narodnu kulturu.

Preporucamo to druátvo roditelam i priate- 
lam deakov najtoplese, naj podpiraju nase deake.

2enskc delavke dobija plaíu
Straáen viher novoga svetskoga tabora je 

cuda kaj kaj odpuhnul, tak je odpuhnul i lehko 
zivlenje nasih zenski, prez sake odgovornosti.

Denes ga vec ne zenske, stera nebi znala 
da onda, da su moáki odiáli v tabor, zenske mo
raju sluiiti domovinu, moraju se nato pripraviti 
z dusom puné alduvanja i postaviti se na delo 
s célom odgovornosti.

Zenska Dobrovolna Honvedska Delavska 
Organizacia nuca denes za zasiguranje domovin- 
skoga, familiarnoga drustvenoga i gospodarskoga 
zivlenja cuda zenskih delavcov. Ovo druátvo bo 
saku zensku stera se bo dobrovolna oglasila, po-
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stavilo na ono mesto, átérő naj bole paáe za nje- 
nu znanos* i zdravlje, kajti eil je: как najbole 
namestiti moáke delavce, steri su odiáli v tabor. 
Oglasiti se moci mám, ali Zenske átere su se og- 
lasile, naj poőekaju dók njih pozoveju na posel. 
Öve zenske, átere se dobrovolno oglasiju na hon- 
vedsko delo, nabodo za badav delale. Saka dobi 
redovito piacú. Bodo placene, ali stem kaj se 
same oglasiju, pokaZeju, kaj se alduvaju za do
movinu.

K A J  JE  N O V O G A ?
— Skoncal se jen barber у Csáktornya

Kopjár Károly barberski mester je svojom volom 
odiáel v smrt. Najpredi je spil nekáega gifta, od 
toga su ga zvraéili ali kajti je sikak átél hmreti 
prerezal si je t ile  i skrvaril je. Da su ga naáli 
véé je bil mrtev.

Za svoje delo bo Bogu dal reéuna, mi ga
nesmemo soditi.

— Namestnik drzavnoga tozitela. Kr. dr-
zavni tozitel v Nagykanizsa je postavil Dr Skri- 
lec Andrása, podnotariusa pre kr. sodu v Csák
tornya za pregledavanje sih novin i stamparaj, 
átere zidu vnn v Csáktornya.

— Kr. posta v Csáktornya. Prosi se one, 
steri imaje kaksega posla s poátom naj na svoje 
molbeníce napiseju tocno svoje ime i atresa, kaj- 
bi prez toga ne moci molbenice reáiti.

Molbenice prez potpisa se nabodo gori zele.

Kasino v Csáktornya su stvorili v velkoj 
stariji. V to kasino se more| dati zapisati saki 
posten krácenik magyar, átéri neje nikaj skrivil 
proti svoje domovine.

V kasini je moci knjige i novine citati spo- 
menke i druge zabave tirati. Glavni eil je: krá- 
canski neodvisni Magyarski orsag i kultumo 
zivlenje,

Ako se ocete za jesen ili zimu 
dobro obleéi, onda p o iá é ite

V U G R I N E C Z

KONFEKCIÓ OTACUNA
de bodete v velkom zbiranju na- 
sli od najveksega do najmensega

oprave jesenske i zimske kapuié
Vugrinecz János
Stacun gotove oprave Csáktornya
S z e n t  L á s z l ó  piac 8.

Pazite na Spione!
Ne on je pogibtlen nepriatel, sto 
se s oruzjem v rokaj, otprtobori 
proti nas, nego on, áto pod zemlom 
róva, sto se skríje pod nepoznato 
ime, da se vun za nasega priate- 
la, a za naáim hrbtom nas vkan- 
juvle, vniátavle nam naáe familie, 
dome, domovinu!

A  T O  JE  S P I O N
Spion vidi se, pazi na se, poslu- 
áa se osobito soldacke stvari rad 
éuje, nagovarja nas na kaj-kaj, 
na zadnje, da nas zgrabi med 
svoje skrample, onda nas zaguti.

Cuvajte se Spijonov!
Ako se pokaze kakái stranjski 
clovek s zvunjskih zemel, od 
takáih se treba éuvati. Cudapot 
se obleéeju ápioni za vandravee, 
trgovee, agente. Na takáe treba 
paziti kaj govoriju, spitavleju i 
ako se vidi, da tiraju kakáé ne- 
éiste posle, prijaviti je zandaram. 
Cuvajte se ápionov.



6 „ M e g y i m u r j e “ 33 br.

Za njim je govoril Dr. Mathya Károly 
kapitan: Veli da na ovom svetom mestu je treba 
obutel doli zuti, kajti ovo mesto je posveéeno s 
krvi érez 1000 let. Narod se mora zmisliti za 
svoje velke ludi. Zrinyiov duh nam z neba kaze 
pota, átéri nas pela v lepsu buduénost. Zrínyi

Govor Okresa Rol
Tu stojirao pre grobju Zrínyi familie átérő 

je opéina Sentilona domogla od Slavonije zagre 
backoga drustva prez sake place za to, da ga mo
re prek dati Zrínyi grupi Vitezkoga Reda steru 
je preuzviseni Gospon Ministerpredsednik za to 
odredil. Bormes zalosno zgledi denes to mesto 
a zakaj to denes tu nabomo respravlali.ovo vreme je 
pre/eé svetesno za to, kaj bi na pre donesli se 
one poteákoée, kője smo pretrpeli érez 23 letne o- 
kupacie. Cesa se mi svetojelenéani érez proslo 
vreme nesmo smeli teknuti, zeli smo v roke mam 
как smo mogli, preskrbeli smo grobje nasega ve- 
iikoga voditela s kapelicom i to ja ve prek dam 
v ime opéine Zrínyi grupi Vitezkoga Reda. S tern 
ali posli opcine ne su prestali, Znamo da se v 
celim orsagu zdiglo gibanje, kaj se na ovom me
stu postavi vreden spomenik, pak v tom gibanju 
oée i nasa opcina resa meti. Kaj bo od nasega 
siromastva mogoce, materiala, bringe, tezake bo- 
mo radi dali, kajti mi oéemo pokazati da smo 
vemi nasemu velkomu voditelu i da smo i mi 
dobrí magyari i kakti taksi radi aldujemo za ouv

Govori vitéz gróf Telel
Najpredi je pozdravil goste celoga Megyi- 

murja v ime svoje i v ime Zalavármegyije. Veli 
dale, da v ovom spomenu oce dela meti i var- 
megyia stera navek éuva onu Magyarsku, steru 
je stooril Sveti Stefan i rada sluzi sakoj rodolu- 
bnoj magyarskoj stvari pak i tu, de se zideju tri 
granice, éuva i siri magyarsku kulturu.

Példa je za to Tihany (visoki breg poleg 
Balatona) de véé 900 let stoji benediktinski kloster 
pavlinski kloster v opcini Szentilona i to je slu- 
zil pred 300 let v najveksami borbami naroda i 
gróf Zrínyi Miklós pesnik i voditel soldacije i dr- 
zave. Varmegyija se veseli kaj je Zrínyi Grupa 
Vitezkoga Reda, átéri sluzi soldaékoga duha, prek 
zela grobje i kapelu na dalnje cuvanje.

V teskimi cajti zivimo. Ve da aldujemo Zri- 
nyiovom duhu, moramo i dati veliko obeéanje.

nas vuéi, как je treba domovinu lubiti. Dók ima- 
mo takáe predce, zatoga nam je buduénost sigurna.

Po tem su budapestanski muzikaái igrali, 
onda pak je Okresa Rok birov opéine Szentilona 
prek dal Zrínyi grupi grobje i kapelu z ovim go- 
vorom:

, opcinskog birova
velku stvar tak, da bo te spomenik éim predi ce- 
lomu svetu na glas dal one reéi, átere je nas ve- 
liki voditel z ovoga mesta na granici orsaga na
vek na glas dal, da dosti je bilo ponizavanja i 
gnjetanja, da le : „naj bantuvati magyara ! “

Vitéz Rózsás József alezredes je z lepim 
govorom prek zel grobje i kapelu v ime Zrínyi 
grupe, Visoko dostojni Gospon Guverner je od
redil, da se ima poátuvati spornen Zrinyiovih. 
Prvoga koraka je napravila opcina Szentilona z 
ovim darom, a Gospon Guverner ga je prijel. 
Zafalil se poglavarstvu i narodu Szentilona, veli- 
kom ispanu Zalavármegyije, föszolgabirovu jarasa 
Csáktornya, nadale Zalavarmegyiji i Magyarskom 
Polskom Gospodarskom drustvu (Magyar Mező
gazdák Egyesülete) za penezne dare.

Doáli smo sem, da se poklonimo velkom 
duhu grofa Zrínyi Miklósa, nasem voditelu i po- 
lazem veru, da nam bo njegvo vitesko zivlenje 
példa za navek.

Kovacsics Ibolya vuéenica IV. razreda je 
deklamirala jenoga lepoga versa. Zatem

i  Béla veliki ispán
Sam sebe postuje on narod, átéri zna postuvati 
svoju proálost. V ovimi jako teskimi cajti bomo 
nasli jakost pre Zrínyiovim grobu. Njegov spornen 
nas veze, da pósteno sluzimo domovini ne za to 
da dojdemo na veliki glas, nego dobrovolno i 
nesebicno. Prvi je narod i duznost. Zrínyiova pél
da naj nam kaze pota. On se sam borii proti tur- 
kov, zdrzaval i alduval je. Za njim je doálo éuda 
junakov, i on narod átéri ima takáe sine, bo za 
na vek zivel. Zrínyi Miklós se borii proti skup- 
nom nepriatelu, pak i denes moramo skupnoga 
nepriatela preladati skupnom krvi.

Na kraju svojega govora je рак pozdravil Me- 
gyimurje i prosi Boga naj nam objaca nase vité
zé da bodo s Zrinyiovim dühöm obladali nepriatela 
i polozil je v ime varmegyie lepoga venca na 
grob Zrinyiovih.

Polaganje vencov
Potli lepe muzike z Rákoczijovih vremen 

polagali su vence v ime Vitezkoga Reda, glavno- 
ga varaáa Budapesta, éakovske Zrínyi grupe Vi- 
tezkog Reda. Zvunjske notaríuáije Csáktornya, 
narodne ákole Szentilona, I. A  razreda purgarske 
ákole Csáktornya i varaáa Csáktornya. Ovoga je

poloiil Pocsornik Ottó orsaéki oblegat. Potli po 
pevke Szózat su soldaéija, leventaái decki i puce 
v paradi odmarsirali pred generálom vitéz Hor
váth Ferencom.

Na veéer je v Levente domu bila velika 
parada. Muzika, popevke i verái i govori.

Parada novembra 1-ga
Ob 8 vur 30 minut je bila paradna meáa. 

Zatem je soldaéka muíika igrala pred Zrínyi spo-

vitéz Horváth Ferenc generalmajor v
drial svojim megyimurskim bratam ovoga govora

Dragi Domorodci!
I pred leto dni na sesvetni svetek, na den 

koj nas zmisli da se mine, samo duáa je vekoveé- 
na, smo takaj tu stali pred spomenikom nasega 
velikoga sina Megyimurja, grofa Zrínyi Miklósa, 
na deneánji den tojest na njegovom smrtnom dne- 
vu mislimo i poklonimo se njegovoj tenji i spo
menu. Dosel sam pak dimo med Vas dragi me- 
gyimurci, zmenom sn doáli, kakti hodocasniki 
gospoda élani Vitezkoga Reda i oduáevljeni po- 
mocniki éoporta Zrinji. Da smo doáli glavni cil 
nam je bil, da smo prek zeli grobno mesto Zri
nyiovih i da pokazemo i nase éuvstvo i lubav 
za zemlu Zrinyia, nase Megyimurje a i sem me
gy imurcam.

Zrínyi Miklós bil je pesnik, vojskovodja, za 
stavnik, kapitan Megyimurja i Csáktornya magyar- 
ski magnat, najbole vuéen magyar svoje ondasnje 
dobé, nam i denes davle peldu svojim plemeni- 
tim miálenjem, viteztvom, perom i sabljom i ka
ié  nam как bakla pota za lepsu i boláu 
magyarsku buduénost.

Njegovo veliko delo nesu átéli v nogi opa- 
ziti, imel je on dosta neprijatelov, pak se je i 
viáepot toíil da ga neéeju razmeti. Rano zato da 
nato pomislimo, dobivamo i mi jakost od njego- 
voga duha i poiáéemo vrline za nas napredak.

Dragi domorodci, primimo se z rokom jeden 
a drugim i maáirajmo po onoj stezi kojom je on

menikom, ob 11 vuri su zbog dezuja odisli v 
Levente dom, de je

penziji, orsacki oblegat jarasa Perlak
iáéi, najbo kraj tomu, da saki samo na svoju do
bni buduénost misli i ono povjerenje kője smo 
mi vasi vodje od vas dobile naj ne posluzi dru- 
gomu cilu samo interesu naroda. Ceka nas velika 
socialna i historijska duznost, zato zajednickim 
i nesebiénim poslom napnemo naáu jakost i volu 
i delajmo tak как Zrínyi veli: „Delaj i bori se za 
domovinu sam od sebe i nepristrano" moramo 
se trsiti, da iz öve zemle megyimurske i iz gru- 
de sv. Jelenske uspomene dobijemo jakost da bi 
ovo mesto bilo sveto hodoéaáée za celu Magyar
sku.

Ovu nasu volu i zelu naj zapecati ovu sve
tu megyimursku zastavu pak zato vas pozivlem 
se megyimurce, da bo sila da bo treba da se si 
postavimo pred tu svetu zastavu.

Zato obecamo da bumo isii z ovom svetom 
zastavom опак, как nam to uspomena Zrinyia 
zapoveda e v prvom redu obecamo, da bomo o- 
vu grobnicu na Szentilona tak posta vili i posve- 
tili, da bo to sakak hodoéasno mesto za nas sih. 
A  ve pak pozdravlam vas dragi domorodci iz 
toplog srca v ime Viteskoga Reda i prosim как 
vas domorodec, da se drzimo tak navek i zapiái- 
te si v vasa srca ono, kaj je] Zrínyi rekei i spo- 
peval:

Boji se Boga, na vei se hrabrosti i vernost 
domovini, to ti da jakost i dobru sreéu na ovom 
svetu.

Potli muáikaáov i popevki je Zalán Gyula 
ministerski tanácsos, na mesto Dr. Cyury Jenö-a 
ministerskoga tanácsosa prek dal zastavu, steru 
je Megyimurska Zveza darovala Megyimurju. Pri- 
poveda, как su se naái megyimurci, átéri stanu- 
jeju dalko od svoje domovine, borili za oslobodje- 
nje Megyimurja érez 20 let. Delo njihovo je bla- 
goslovleno, zastava i oni su tu. То zastavu vise 
nigdar nabo moéi nam zrok zeti.

Probszt Mária profesorica, rodjena megyi- 
murka je prevezala na zastavu lepoga modroga 
pantleka, zatim pak je Pecsornik Ottó orsaéki ob
legat prek zel zastavu z ovim govorom:

Govor Pecsornik Ottó-a orsackoga 
oblegata

Z velikim poátuvanjem i zahvalom zemem 
prek v ime Zrínyi grupe v Csáktornya na éuva- 
nje zastavu, átérő je daruvala Megyimurska Zveza. 
Jemlem ju prek ne samo v ime Zrínyi grupe, ne
go prek toga i v ime magyarskoga varasa Csák
tornya i Megyimurja i s tem svetim obeéanjem, 
da nas óva narodna zastava bode navek v sem 
naáemi posli vodila i bo nam pota kazala v na- 
áem buduéem zivlenju.

A li dosel sam i zato, kaj se zafalim. Zafa- 
lim se Megyimurskoj Zvezi, njihovim voditelam i 
sem élanam, átéri su bili pregonjeni i vun sklu- 
éeni s svoje domovine, ali z duáami su navek 
bili obmjeni к nam i postavili su si velkoga cila, 
delati za oslobodjenje Megyimurja. Nigdar njim 
nije bilo zal za trud, borili su se za pravicu M e
gyimurja s pismami, z reémi i z delami i ovo 
svoje dele su rezsirili ne samo v trianonskimi 
granicami, nego i dalko prek toga i spravili su 
naáoj pravici éuda priatelov. A  mi koji smo se 
tu, érez 23 let teáko borili, как deca prez rodi- 
delov, za to da nam ostane naáe magyarsko ziv
lenje, átérő su silóm vudrili v narodnosno menj- 
áinu, trostali smo se stem, da tarn prek ziviju 
naáe krvi, átéri z velikom brigam paziju na nase 
i to nam je navek dalo novu jakost, da smo se 
mogli zagnjetaéima proti staviti. 1 ovo njihovo 
delo je posvetil 16 april 1841 leta. Denes je ta 
zemla nazaj magyarska. A  jeli je bila i jeli je 
mogla biti da druga как magyarska? Naái predei, 
átéri su nam domovinu stvorili, a za njimi nas 
Sveti Stefan Kral je postavil granice, tu je go- 
spodaril velikaá Csák, za njim Hahót, a na vrhu 
magyarstva je bila za vreme grofa Zrínyi Miklósa. 
Jeli je mogla biti drugo как magyarska? i öve 
doline, bregi, sume su blagoslovile dühe one ma- 
gyarije, stera je naáemu velkomu pesniku, veli- 
komu magyaru, grofu Zrínyi Miklósu dala v ruke 
najpredi pero, onda oruzje, da znjim brani svo
ju domovinu. I kakáu zalosnu smrt je on pretrpel 
1664 leta, da se je borii za magyariju, tak su 
steli 1918 leta prepastiti i Megyimurje. A li как 
se je zdigel njegov duh i zivi v narodu как svet- 
la példa, tak se i prinas zdigla pravica, kaiti ono, 
kaj je Bozja vola, naturalni zakoni, krv i vola 
naroda, érez jezero let skup drzala, ono je moéi 
za ktatko vreme rusiti, ali ran tak как je ne 
moéi venca Karpatskih bregov vkraj porinuti i 
teceée vode nazaj obrnuti, ran tak je ne moéi 
pravicu zakopati.

A li denes imamo i svetka. Zrinyiov narod 
odvedki Zrinyiovih soldatov prigneju se denes 
ponizno pred dühöm svojega velikoga voditela 
i pozdravlaju voditelstvo Zrínyi Grupe Vitezkoga 
Reda i valuju, da oéeju sluziti svojega naroda po 
pravim Zrinyiovim duhu tak, как su ga sluiili 
njihovi predei.

I denes se po Bozjoj voli na turnu Zrínyi gra- 
da nazaj gizdavo vija magyarska zastava, Как 
se nevidlivo vijala i za vreme zalosnih 23 let, 
dók smo bili v kraj odtrgnuti, как se vijala za 
vreme turskih i tatarskih klanja, как se vijala 
za vreme cesarskih gospodarenja i как se vijala 
za ono vreme, da su krséansku magyarsku mi
sei átéli vniátíti. Ta zastava nas vleée na vernost 
na magyarstvo i na to, da moramo zdrzati, ali \г 
i spornen za se one, átéri se neéeju postaviti 
pod u zastavu, naj bodo njim opomena i öve 
reéi Zrínyi Miklósa átere se bodo éule dók bo svet 
ŝ al, a to su reéi: „ Naj bantuvati magyara"

Zamuda Gizela vuéenica IV. razreda pur
garske ákole je deklamirala lepoga veráa, skol- 
ska deca su popevala i na zadnje su poloíili 
vence i t o :

Zrínyi Grupa Vitezkvga Reda, glavni varaá 
Budapest, éakovska Zrínyi Grupa Vitezkoga Re
da i varas Csáktornya i stem je ova lepa para
da bila zavráena.
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Vitéz, junak gróf Zrínyi Miklós!
Ako gledis z neba dőli, vidiá, da su od- 

vetki tvoje soldacije verni tvojemu velkomu Duhu 
i tvojemu spomenu i da su poleg pluga i motike 
navek prepravleni i s oruijem branitit voju svetu 
zemlu i svoju domovinu!

______________________________________ Sp-

Parada na Sesvele za naSe pokojne 
Vitézé na Míhovljanskom cintoru

Na sesvete su nasi krsceniki i solda- 
cija na nasem cintoru s toplim srcem al- 
duvali spomenu nasih pokojnih junakov.

Za paradnoga govora bil je postav- 
len Barabas Győző navucitel prakticne 
skole drzavne preparandije. V svojem 
govoru, steri se gibal v visokim duhu naj- 
predi se zmislil za one junake, steri po 
civleju v nasem grobju i med drugimi re- 
ci rekel je ovo:

Sto su bili ovi junacki mrtvi? Sto 
su bili ovi 128 vitézi steri su podnesli ju- 
nacku smrt? Bili su soldati! Junaki vité
zi! Magyari, Megyimurci, Nemei, Horváti 
Slovenci Turcini! Saki je govoril drugoga 
jezika, a ve glejte как lepő pocivleju je
den poleg drugoga globoko v grobu. Как 
tu leziju, ran tak su se borili jeden poleg 
drugoga, vuni na preskrajnim ruskim po- 
lamam, na serbskim bregam, doberdan- 
skom peklu i drugdi se po sud za nasu 
svetu domovinu, za srecnesu Magyar 
sku. Za to su tu ti nasi junacki mrtvi. 

i Dragi moji magyarski i megyimurski 
brati! Как su oni ziveli na ovoj zemli 
to mi neznamo. Bili su tak delavni ludi 
как i mi, ziveli su v miru s svojimi fa- 
miliami как i mi. Jen den рак su ostavi- 
li svoje dome svoje zemlice, de je bozje 
sunce prvic svetilo na njih, de njih je 
mati prvic kusnula i onda su su hapile 
muke. Ober njih leti Angel smrti, pu- 
ske pokaju, stuki grmiju gránáté curiju 
bajnete se bliskaju, smrtne ranjeniki javee- 
ju nebo se rusi s zemlom, se po sud o- 
koli smrt i smrt, a oni samo napre na- 
pre, dók nesu dobili smrtnu ranu i tu 
med nami su zdehnuli.

Dale se zmislil za nase vitézé, steri 
pocivaju Bog zna de, na nepoznatom me 
stu, pák je rekel ovo: Dragi moji krsőan- 
ski magyarski i megyimurski brati. Ve 
da smo se zmislili za öve junacke mrtve 
steri leziju tu koli nas, nekaj me zgrabilo 
za srce pák me pita: Oh vi dragi nasi 
junacki mrtvi steri tu pocivate, spite ve- 
kovecnoga sna, dók se nate zbudili na 
najvekse veselje, a de pocivaju nasi vité
zi junaki, deca opcin Csáktornya, Búzás 
Battyán, Dravászentmihály, i.t.d. steri ste 
hmrli za domovinu v prvim a ve vec 
v drugim svetskim taboru.? О blagoslo- 
vleni magyarski i megyimurski soldati О 
Vi jezeropot blagoslovleni magyarski sol
dati junaki junakov steri niti to neste mo- 
gli dobiti, da bi mogli pocivati doma, v o- 
noj zemli za stero ste pretrpeli toliko i 
alduvali svoje zivlenje,

Dale je v svojam govoru prosil na
se junacke mrtve vitézé, naj se poklek- 
neju pred Bozjim tronosom i naj prosiju 
Boga da bi se nasá domovina resila tes- 
kih mok i da bi nazaj bila blagoslovlena 
da bi prevladal sveti Kriz i krscanska 
vera.

Te govor je sem ludem stiral suze 
z oci i si su se pomolili Bogu za nase 
pokojne junake.

Zatem je zapovednik honvedstva del

lepoga venca na grob junakov a zvun 
toga jós su venca deli narodna skola, 
purgarska skola, trgovaéka srednja skola 
i velika opcina Csáktornya.

Fejervergarska muzika je igrala za- 
losne smrtne popevke i stem je ova pa
rada zvrsena.

Megyimurski delavci pazite!
Moci bo premeniti nemske Marke

Na prosnju nasega orsafkoga oblegata Pe- 
csomik Ottó-a je Magyarska Narcdna Banka z 
Nemákom Drzavnom Bankom vodila dogovore po 
kojimi je Nemska Drzavna Banka privolila, kaj 
bodo oni megyimurski delavci steri su bili v Nem
ákoj na delu i donesli su sobom makar i prez 
dozvole, némáké marke, mogli te marke preme
niti prek Magyarske Drzavne Banke.

Zato saki delavec átéri je bil v Nemákoj na 
poslu i ima s svojega posla preáparane marke, 
naj se cim predi glasi pre svojem opcinskom po- 
glavarstvu i naj st tarn da zapisati,

Treba je povedati svoje ime i mesto stano- 
vanja, da je odiáel v Nemáku i daje dosel nazaj. 
Как se gazda zove, de je delal i de stanuje i 
kulko marki ima za premeniti.

Ako su je takái, steri su svoje peneze os- 
tavili v Nemákoj v Banki, oni moraju bankino 
kvitanciju cim predi poslati Magyarskoj Narodnoj 
Banki i isto se ovo na glas dati, ako pák su i 
takái je, steri su vec prosili banku, kaj bi njim 
peneze premenila, a jós kvitancije nesu poslali, 
ili su je nazaj dobili i oni je naj poáleju Magyar
skoj Narodnoj Banki i naj napiáeju broja prve- 
sega lista. Sto pák néma kvitanciju, naj tofno na- 
piáe, de mu leziju penezi v Nemákoj.

Magyarska Narodna Banka bo v pravo vre- 
me na glas dala, da i как se bodo marke mé
njeié.

Как zazvedimo za deset marki se bo dobilo 
16 pengő 42 filiere.

Stem je nas orsafki oblegat Pecsornik Ottó 
рак pokazal veliku pomoc nasem narodu, kajti 
znamo da je v Megyimurju cuda delavcov, steri 
su v Nemskoj nekaj zasluzili, a do ve nesu znali 
kam s temi penezi.

Kniznica nasih deakov trgovackes kole
Oktobra 29-ga su si nasi deaki trgovacke 

ákole napravili akeionarsko druátvo za knjige po- 
soditi. Imaju 160 akeia po 2 pengő. Za te peneze 
bodo knjige kupili, átere bodo za fal peneze po- 
sodili za fitati, za te peneze bodo pak kupili i 
posodili i tak si bodo imetka poveksali.

Glavni eil toga druátva je, stirati vun z na- 
roda se one knjige, átere na ponjavi trziju i áte
re narodu prem mlajsini dusu kvariju. One knji
ge átere bodo naái deaki kupuvali i resposodili 
bodo od najboláih piscov i bodo áirili kulturu.
A  cuda bo to druátvo hasnilo i deakam. V skoli 
se vuőiju zakone, a v druátvo se bodo se nav- 
cili praktiöno trgovacko zivlenje i kaj je najgla- 
vnese, sparati.

Na zadnje je jós Dr. Bernáth József direk
tor trgovaéke ákole dríal deakam lepoga govora, 
v áterim njim je tolnafii vaínost druátvu, prakti- 
cno trgovafko zivlenje i da bo to druátvo jako 
hasnovito za narodnu kulturu.

Preporucamo to druátvo roditelam i priate- 
lam deakov najtopleáe, naj podpiraju naáe deake.

2enske delavke dobija plain
Straáen viher novoga svetskoga tabora je 

cuda kaj kaj odpuhnul, tak je odpuhnul i lehko 
zivlenje nasih zenski, prez sake odgovornosti.

Denes ga vec ne zenske, stera nebi znala 
da onda, da su moáki odiáli v tabor, zenske mo
raju sluziti domovinu, moraju se nato pripraviti 
z dusom puné alduvanja i postaviti se na delo 
s célom odgovornosti.

Zensk? Dobrovolna Honvedska Delavska 
Organizacia nuca denes za zasiguranje domovin- 
skoga, familiarnoga druátvenoga i gospodarskoga 
ádvienja cuda zenskih delavcov. Ovo druátvo bo 
saku zensku átera se bo dobrovolna oglasila, po-

stavilo na ono mesto, átérő najbole paáe za nje- 
nu znanost i zdravlje, kajti eil je: как najbole 
namestiti moáke delavce, átéri su odiáli v tabor. 
Oglasiti se moéi mám, ali Zenske átere su se og- 
lasile, naj poéekaju dók njih pozoveju na posel. 
Öve zenske, átere se dobrovolno oglasiju na hon- 
vedsko delo, nabodo za badav delale. Saka dobi 
redovito piacú. Bodo placene, ali stem kaj se 
same oglasiju, pokaZeju, kaj se alduvaju za do
movinu.

K A J  J E  N O V O G A ?
— Skoncal se jen barber v Csáktornya

Kopjár Károly barberski meáter je svojom volom 
odiáel v smrt. Najpredi je spil nekáega gifta, od 
toga su ga zvracili ali kajti je sikak átél hmreti 
prerezal si je zile i skrvaril je. Da su ga naáli 
vec je bil mrtev.

Za svoje delo bo Bogu dal reöuna, mi ga
nesmemo soditi.

— Namestnik drzavnoga tozitela. Kr. dr*
zavni tozitel v Nagykanizsa je postavil Dr Skri- 
lec Andraáa. podnotariuáa pre kr. sodu v Csák
tornya za pregledavanje sih novin i átamparaj, 
átere zidu vnn v Csáktornya.

— Kr. posta v Csáktornya. Prosi se one, 
éteri imaju kakáega posla s poátom naj na svoje 
molbenice napiáeju tocno svoje ime i atresa, kaj- 
bi prez toga ne moci molbenice reáiti.

Molbenice prez potpisa se nabodo gori zele.

Kasino y  Csáktornya su stvorili v velkoj 
átariji. V to kasino se more| dati zapisati saki 
poáten krsfenik magyar, átéri neje nikaj skrivil 
proti svoje domovine.

V kasini je moci knjige i novine citati spo- 
menke i druge zabave tirati. Glavni eil je: krá- 
canski neodvisni Magyarski orsag i kultumo 
zivlenje,

Ako se ocete za jesen ili zimu 
dobro obleéi, onda p o is ő ite

V U G R I N E C Z

KONFEKCIÓ SíACUNA
de bodete v velkom zbiranju na
áli od najvekáega do najmenáega

oprave jesenske i zimske kapute
Vugrinecz János
ilacungolove opiate Csáktornya
S z e n t  L á s z l ó  piac 8.

Pazite na Spione!
Ne on je pogibélén nepriatel, sto 
se s oruzjem v rokaj, otprto bori 
proti nas, nego on, áto pod zemlom 
rov \ sto se skríje pod nepoznato 
ime, da se vun za naáega priate- 
la, a za naáim hrbtom nas vkan- 
juvle, vnistavle nam naáe familie, 
dome, domovinu!

а  то j e  S p i o n

Spion vidi se, pazi na se, poslu- 
áa se osobito soldacke stvari rád 
fűje, nagovarja nas na kaj-kaj, 
na zadnje, da nas zgrabi med 
svoje ákrample, onda nas zaguti.

Cuvajte se Spijonov!
Ako se pokaze kakái stranjski 
clovek s zvunjskih zemel, od 
takáih se treba éuvati. Cudapot 
se obleőeju ápioni za vandravee, 
trgovce, agente. Na takáe treba 
paziti kaj govoríju, spitavleju i 
ako se vidi, da tiraju kakáé ne- 
ciste posle, prijaviti je zandaram. 
Cuvajte se ápionov.
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Megyimurci!
Za kratko vreme bo gotov jako lepi, s kipi zdelani v e l i k i

ME6YIMIRSKIXOLEHDM Sv. $TEFRDR
steri se bo dobil na velikom i na malom v

Megyimurskoj Katolickoj Knizari i Tiskari v Csáktornya
(Sárecz A n t a l ) ----------- HORTHY MIKLÓS PLAC 13.

щт ■ В f .  I  a  f  !  I Nemske branitelske ladje su napadaje odbili, jenuТ Э  D О  i S K I  g I а  5 I I englesku taborsku ladju vtopile, a jenu pak z
bombami vuzgale.

Sovjetska fronta
Pre Stalingradu su bitke malo henjale. Sov- 

jati vidiju da nemreju nikaj zapovedati, pak su si 
premislili, jeli je vredno tulko naroda poslati у 
sigurnu smrt. Stalingrada varasa ga véé ne, kaj 
je ostalo je samo ciglovje, kamenje, prah i pepel. 
Par fabrik i hize imaju jos sovjeti v rokaj, to njim 
saki den jemleju. Na drugi strani Volge sovjeti 

robaju prek zajti na ovu stranu, ali nemski bom- 
asi i stuki dobro paziju i zavracaju se sovjetske 

probe,
A li stem le jaksa borba pre Don vodi i v 

Kaukaziji. Nemska komanda je dala vun glasa, 
da su sovjetske trupe visepot probale frontu pre- 
dreti na |Donuf ali su ju nemske i magyarske 
trupe navek zavrnule mám na pocetku bitke i 
napravile sovjetam velke zgubicke. Zvun ovih 
borbi — tak veli nemska komanda, su magyar
ske trupe napravile pre Donu na drugu stranu 
vode nekoliko sturmov na sovjete, vnistile su cu- 
da malih kul, zavzele su sovjetska mesta i vlo- 
vili cuda zaroblenikov.

Pre Terek vodi zavzeli su nemei varasa 
Alagir, To je mali varas s 5000 dusi, ali ima 
jako vaznu soldacku cestu, steru su véé nemei 
prerezali. Ta cesta je duga 293 kilometrov i v 
sredini visokih Kaukazijskih bregov jedina cesta 
stera se da nucati.

V  Alagiru je cuda fabrik stere su delale za 
soldaéiju. Ve ili su poruSene ili pak su dosle v 
nemeke roke.

Kud se vleceju nazaj sovjetske trupe, sigdi 
ostavlaju éuda taborskoga matriala, steroga vec 
nemreju sobom zeti. Zvun toga se érez zadnjih 
10 dni vidi, da bolseviki jako puscaju z junackim 
dühöm.

Jeden vlovleni oficer garde valuje, da je 
sovjetski narod previdel, da su si njegvi aldovi 
za tabor za badav, vec nisei ne verje, kaj bi 
sovjeti mogli preladati, a predi je crlena soldacija 
z dusevlenjem isla v bitku. К semu tomu poma
de jos i jako slaba obskrba soldacije i naroda.

Na zadnje cujemo jos od nemske komande 
da su nemei na Crnom Morju, na Kaspijskom 
morju na Volgi i na Ladoga vodi, v oktobru me- 
secu vtopilí se skup 33 ladje i jenu taborsku, a 
tesko skvarili su z bombami 32 sake fele terhel
ne i stiri taborske ladje.

Engleska fronta.
V La Manche Kanalu su novembra 1-ga v 

nőéi englezi napali jenu nemsku karavanu ladji.

Africka fronta
Bitka trpi vec prek tjeden dni, a englezi su 

jos niti za jen korák ne dosli mmre. Englezi vla- 
zeju v bitku cuda taborskih koL^ aoroplanov s 
sterimi bi steli nemsku i taljanarú frontu predreti, 
ali si napadaji se njim zrusiju.

Zadnje dva dana su englezi zgubili prek 
2000 zaroblenikov, 37 stukov, med njimi i teske 
i cuda municije, zvun toga cuda avionov i dru- 
goga matriala. Englezi su cuda avionov vlo/iii у 
bitku, ali nemski i taljanski stuki je strelaju dőli 
как vrabce. Nemei imaju nekse nőve stuke, ste
re su napraviji po Rommelovom modelu, ovi stra- 
snu velku jakost imaju i zrusiju sa engleska ta- 
borska kola, stere pred njih dojdu.

Ne Srednjem Morju su englezi probali zajti 
na suhu zemlu, kajbi tobozé zasli nemeam i ta- 
Ijanam za hrbet, ali su je odvrnuli i meli su vel
ke zgubicke.

Americka fronta
Cim dale traje te tabor, se bole vidiju ame- 

rikanci kam njih je odpelal njihov lubleni pred- 
sednik Roosevelt. Nemei su na pocetku ovoga 
tjedna vun dali glasa, da su erez 4 dni vtopili 46 
americkih ladji, puné z municijom, hranom i ta- 
borskim matrialom, se skupa prek 250.000 ton.

V isto vreme veli nemski glas da su v me- 
secu oktobru vtopili nepriatelske ladje prek tri- 
fertale miljon ton. To je 75.000 vagonov robe, a 
de su vrednosti ladje i ludstva.

Komaj je te glas vtihnul, vec je dosel no
vembra 3-ga novi nemski glas, da su pre kanad- 
skim vodam vtopili pak 16 ladji, stere su vozile 
z Amerike v Englesku hranu, mtiniciju i drugoga 
matriala se skup od 94.000 ton. Tri ladje od ovih 
stere su bile najbole pune z municijom su z vel- 
kim ognjom zletele v zrak i za minotu su bile 
pod vodom. К tomu moramo znati, da su na se- 
vernom kraju Atlantskoga Mórja, kud su se ove 
ladje vozile, navek velke megle, pak se nepria
telske ladje lehko skrivaju i tak su nemske pod- 
mornice mele teske brige i moke, dok su mogle 
blizo dojti americkim ladjam.

Nega vise taksega morskoga pota, de 
nemske podmorne ladje nebi delale 

nepriatelu pogibel
Morisson engleski minister je v jenim svo- 

jem govoru rekel, как velke poteskoce imau en- 
gleske ladje z voznjom. Nato veliju nemske no

Ruháit festesse, tisztittassa 

Oprave íarbati, cístiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H o rth y  M ik ló s  tér 9.
------------------- шшшшшяшшшвшшшшт

vine, da su se japanske i nemske ladje véé zisle 
na Indijskom morju i nega vise morskoga pota, 
de nebi nepriatelske ladje bile v pogibeli.

G o s p o d a r s t v o
Vrbine sibe i trstika

su jako hasnoviti sirovi material za mesterske 
posle. Zalavarmegyinska Zadruga za Narod no Do
bro (Zalavármegyei Közjóléti Szövetkezet) pozivle 
se one steri povaju vrbino sibje i trstiku i sasa 
naj ponudiju zadrugi na prodaju.

Zadrugra kupi ne samo kuruzno luscinje, 
nego i vrbino áibje, trstiku i sasa, kulko god sto 
ima.

De pak oceju toga materiala vun zdelati i 
z domacim poslom nekaj zasluziti, naj daju to 
zadrugi na glas. Zadruga bo z drage vole sigdi 
napravila domaée skole za zdelavati toga rnateri- 
ala. Skola je cisto za badav i bodo se ludi nav- 
éili kaj-kaj zdelavati. Kondicija je samo tulko, 
kaj v sakoj skoli mora biti barem 20 vucenikov. 
Steri bodo skolu dobro zvrsili dobiju i dale delo 
od zadruge.

Ci so je de mesta, de vec znaju toga ma
teriala zdelavati, one zadruga prosi, kaj bi joj 
dali na glas, kaksu gotovu robu imaju, kajti za
druga kupi su robu, stera se da dobro prodati.

Kaksa semenja su jos v slobodnoj 
trgovini

Jena za drugom dohajaju naredbe, s sterimi 
sa zapira slobodna trgovina sake fele zrnja a kaj 
se bodo gospodari znali ravnati, dajemo na glas, 
kaj je slobodna trgovina, po maksimalnoj ceni 
jos zn ovo zrnje i semenje: detelica, lucerna, 
(becka detelica) jesenski i protuletni bükes kono- 
ple, ricinus, sojabob, bibor (crlena) detelica, pa- 
nonia bükes, répa, hajdina, mák, koriander, kumin 
i mustár.

Nagykanizsai
Királysörfőzde
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budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczun
Ä f e  в  C sák to rn y a-------------

Raktár: Petőfi Sándor utca 10 
— Bejárat a Levente utcában 
T e l e f o n  8 s z á m

Jeli sam platil za novine?

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróhirdetések dija szavankint 10 fillér. — A  vastagon 
nyomott ezó kettőnek s/ámit. Legkisebb hirdetés dija 1 P*

— Cséplőgép, teljes garnitúra, jó állapot
ban eladó. Megtekinthető Német Istvánnál, Mu* 
mór, Lenti mellett.

Irodai tisztviselőt keres a Baros Szövetség 
helyi szervezete magyar és horvát nyelvtudás meg- 
kívántatik. Írásbeli ajánlatokat Behojnik Mihály 
elnök címére.

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: Pecsornik Ottó 
Nyom U: Muraközi Katolikus Könyvnyomda — CséktornT* 

Nyomatért telel: Sirecc Antal.
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