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Megjelenik pénte ken .

Üdvözlet Muraköz felszabadítójának, 
Horthy Miklós Kormányzó Urunknak!

Előre az ezeréves határokig! így 
szólt a parancs, mi muráközick pedig 
türelmetlenül lestük a pillanatot, amikor 
az első magyar katonát megláthatjuk, aki 
ben megtestesült a Kormányzó Ur párán 
csa. Azóta már harmadszor hajtjuk meg 
zászlónkat az országgyarapitó Nagy Ve 
zér előtt.

Gondolataink visszatérnek az 1919. 
évi szomorú időkre. Idegen megszállás 
alatt, lelkünk elnyomva, tilos a magyar 
beszéd és minden ami édes hazánkkal 
kapcsolatos. Hivatalainkat, iskoláinkat ide 
gén eleinek foglaltak el, akiknek gondol 
kodás módját nem is lehet hasonlítani a 
mienkhez s a nagy szláv eszme nevében 
leromboltak mindent, ami itt a magyar 
kultúrára emlékeztetett.

És eljöttek az őszi novemberi napok. 
Hallottuk, hogy Horthy Miklós fővezér 
az első nemzeti hadsereg élén bevonult 
Budapestre. Hallottuk, hogy az ország 
szive felébredt mély ájulásából, újból él
ni akar, mert az Isten életre teremtette 
és eszünkbe jutottak a legnagyobb ma 
gyár, Széchenyi szavai: „Magyarország 
nem volt, hanem lesz!“ Mi pedig itt mély 
fájdalomban hordoztuk a rabság láncát, 
oly közel és mégis oly távol hazánktól. 
Nem siethettünk felajánlani karjainkat 
védelmére annak a hazának, amely 1000 
éven át áldásdus életet adott nekünk, 
amely nem kívánta, hogy mondjunk le
anyanyelvűnkről, szokásainkról, csak eg>et 
kívánt, szeressük hazánkat és legyünk 
hűek hozzá!

De ezt meg is tettük. Muraköz tiai 
számtalanszor és számtalan csatateret ön
töztek vérükkel, mindenkor áldozatosan 
kivették részüket a haza védelmében. Bi
zonyítják ezt szerte Európában a hősi 
temetők, a még élő vitézek, frontharco
sok, rokkantak, hadiözvegyek, árvák es 
a második világháború hősi halottal es 
vitézei. Mikor vitéz Kaltróy Antal ezre 
des bevonult a Mennyei Hadsereghez, 
nem kellett sereget toboroznia ott var ak 
rá a muraközi hősök, csak elükre kellett

állnia s ha majdan az Örök Fővezér el 
indítja csapatait, a muraköziek sora nem 
lesz rövid.

Az elmúlt 23 év alatt is vártuk Fő 
vezérünket, vártuk Magyarország Kor 
Hiányzójának parancsát, amely elszakítja 
a trianoni láncokat, leveri karjainkról a 
rabbilinrseket és visszavezet bennünket 
oda, ahol 1000 évig boldogan és béké
sen éltünk.

23 év rövid idő a nemzetek éleié 
ben, de hosszú az. emberek életében. Ez 
idő alatt egy uj generáció nőtt fel, ame
lyet egész, más, az. ősi magvar hazát gyű
lölő szellemben neveltek fel. Nekünk nem 
volt szavunk ennek a generációnak a 
nevelésében, tilos volt emlegetnünk a 
régi hazát s igy ez. a fiatalság velünk 
homlokegyenest ellenkező nevelést ka 
pott.

De eljött a felszabadulás szent nap 
ja. Muraköz a Főméltóságu Kormányzó 
Ur parancsára visszatért ősi hazájához, 
Szent István birodalmához, a lelkek fel

szabadullak, a fiatalság, az uj generáció
pedig röv'd idő alatt meglátta a különb 
seeet eddigi és mostani levelese között 
os máris ig\ ekv/ik a magyar haza iránti 
s/.-ri lellb n nem utóiéi ni, hanem tulha 
ladni bennünket.

Benne vagyunk а világégés közepé
ben Kői ütöttünk lángul minden, nemze- 
t к pusziidnak el a szörnyű veszedelem
ben. Életünkért, vallásunkért, kuliurán 
kéri harcolunk. Szörny ü orkán csapdos- 
sa hajónkat az élet tengerében, de az or
szág Kormányzója, hajónk Admirálisa 
szilárdan áll a parancsnoki h dón és \e  
Zet i hajén lkat minden veszélyen keresztül 
a jobb jövő feléi Példát mulatott az. első 
világháborúban, midőn nehéz sebektől 
borítva vezette hajóját, példát mutatott 
I9 1 ‘) ben, midőn fel kellett támasztani az 
országot és legfőképpen példát mutat ma, 
amikor mindenkinek helyt kell állnia, 
Kormányzó Urunk a haza oltárán felál
dozta a legdrágábbat fiát, Kormányzó- 
helyettesünket, jövőnk reménységét.

Valamikor Kossuth Lajos leborult a 
nemzet nagysága előtt a haza védelmére 
megszavazott 200.000 újoncért, ma pedig 
a nemzet borul le Kormányzója előtt és 
kéri rá a Mindenható áldását. A magyar 
nemzeltel együtt Muraköz népe is lebo
rul felszabadító Kormányzó Ura előtt és 
hálát ad neki, hogy visszahozta az ezer
éves magyar anya kebelére. A három- 
sz.inii magy ar zászló leng Szent Miklós 
napján Muraköz minden házán és viskó
ján. minden templomában ájtatos imák 
járulnak az Örök Atya zsámolya elé és 
buzgó szívvel kérik a Mindenhatót, áldja 
meg vitéz nagybányai Horthy Miklós, 
főméltóságu Kormányzó Urunkat hosszú 
élettel, hazánk és magyar nemzetünk ja
vára, áldja meg bölcsességgel, hogy ben
nünket elvezethessen a jobb jövő felé és 
adja meg neki, hogy küzdelmes életének 
és dicső tettének gyümölcsét nagyon so
káig élvezhesse.

Isten éltesse Kormányzó Urunkat!
Sp .

Az uj honvédek esküje
Mintha a Magyarok Istene je l«nl ekaHIa 

olna. hogy kedves neki honvédünk «M»“ '® 
és/iilödése drága hazájuk vedelmere, 
z egész heti ködös, esős idő után, 
szta égboltról sugározta ránk lényét

aPjaUj honvédeink zászlóval, hangos zeneszó

és egy diszszázad kíséretében vonultak először 
a templomba ünnepi misére, utána pedig a lak
tanya mögötti Erzsébet-liget előtti gyakorlótérre, 
amelyet ez alkalomra zászlós oszlopokkal díszí
tettek, ugyancsak zöld gályákkal voltak díszítve 
a kiállított különböző fegyverek. Az eskütételnél 
megjelentek a katonai hatóságokon kívül a vité

zek és frontharcosok, a polgári hatóságok, a vá
risi és községbeli elöljáróságok és képviselőtes
tületek. a tanitóképzóinté/et százada és nagyszá
mú közönség.

A parancsnoki jelentés vétele és a Hiszek
egy után az újoncok parancsnoka intézett hoz
zájuk beszédet, kiemelvén a nini szent nap fon
tosságát. A mai honvédeskü biztosítja az ezer
éves magyar hazát, önfeláldozó hü védői lesznek. 
Az eskü kötelez az elődök vitézi példájának kö
vetésére, nem maradhatunk el tőlük. Az eakii



szent fogalom, kötelező ígéret a kötelesség telje
sítésére. Szeretni a hazát, megtartani az esküt, 
ez a becsület koronája, megszegni az esküt, 
egyenlő a becsület elvesztésével.

A sok hős ragyogó példája lebegjen előt
tük, legyenek méltók hozzájuk.

Ugyanezt a beszédet a ruszin és bunyevác 
újoncoknak anyanyelvükön is tolmácsolták. Utá
na a katonai lelkészek, a római katolikus és 
református magyarul, a helybeli plébános pedig 
muraközi nyelven intézett buzdító beszédet az 
újonc honvédekhez, felhiván figyelmüket az eskü 
szentségére, és tüzetesen megmagyarázván az

Egy gyermek számára felemelő szép nap 
édesapja nevenapja. Minden jó gyermek meleg 
szeretettel kisebb-nagy óbb ajándék kíséretében 
mond köszönetét azért a sok jóért, amiben édes 
Szülője részesíti.

Ma, december 6-án a Magyar nemzet Édes
apjának, vitéz nagybányai Horthy Miklós Kor
mányzó Úrnak van a nevenapja. Elő tehát az 
ajándékkal a hűséges magyar szívvel, amely nem 
rest életet és vért áldozni Kormányzójáért. Hű
séges szivünk ragaszkodását meg is érdemli, 
hisz egész életében hazáját és nemzetét szolgál
ta, amit életrajzából is látunk.

Szolnok vármegyében Kenderesen született. 
Iskoláinak elvégzése után a fiumei Tengerészeti 
Akadémiára ment. 4 év múlva mint másodosz
tályú hadapród került az Osztrák-Magyar hadi
tengerészethez. Bátorságát, férfias megjelenését 
mindenütt megcsodálták. Sikereit feljebbvalói 
számtalanszor jutalmazták.

A reája bízott feladatot mindig nagyszerű
en végezte el, úgy hogy I. Ferenc József csá
szár és király figyelmét is magára vonta. Hűsé
géért és becsületes kötelességteljesitéséért Őfelsé
ge szárnysegédévé nevezte ki. Öt évig teljesítette 
ezt a tisztséget, ahol annyira megszerették, hogy 
el sem akarták az udvartól engedni.

A világháború alatt legendáshírű hajójával 
egymásután aratta a győzelmeket. A háborúból 
mint minden kor legnagyobb tengeri hőse került 
ki. Ellenségeink Kormányzó Urunk személyében 
emberre akadtak. A legfényesebb csatája mégis 
az otrantói csata volt. A harcban maga is súlyo
san megsebesült. Ö lett az Osztrák-Magyar Mo
narchia legkiválóbb tisztje. A király és császár 
ellentengernaggyá és a Monarchia haditengeré
szetének parancsnokává nevezte ki.

1918-ban, amidőn hazánkban a kommuniz
mus szörnyű pusztítást vitt végbe, Ö mentette 
meg szép magyar hazánkat. 1919-ben Szegeden 
Nemzeti hadsereget szervezett. November 16-án 
bevonult Budapestre.

A magyar nemzet belátta, hogy abban a

1941-et irtunk. A dicsőséges magyar hon
védek felszabadították Muraközt és ezzel Csák
tornya városára nézve uj élet kezdődött. Nem 
elég a romokat eltakarítani, hanem építeni, fej
leszteni mindazt, amit jugoszlávia alatt elmu
lasztottak.

A visszacsatolás után Csáktornya nagyköz
ség villamosmüve abba a helyzetbe került, hogy 
Muraköz és a Muravidék területén mint egyedüli, 
Matján Lajos elektromérnök vezetésével, meg
felelő szakképzettségű személyzettel rendelkező, 
áramszolgáltató vállalat maradt.

A volt Horvát Bánság energiaszolgáltató 
vállalatának Csáktornyái kirendeltsége megszűnt 
működni, úgyszintén az A. G. Faal Rt.-nak Né
metország területére eső részét egy uj vállalat 
vette át, úgy hogy a fenti vállalatok országunk 
területére eső hálózatai gazdátlanul, őrizetlenül 
és minden műszaki felügyelet nélkül maradtak. 
Az áramszolgáltatás folytonossága ekkor ve-

eskü lényegét és tartalmát. Megemlékeztek a 
mindenkori magyar vitézekről, különösen az első 
világháború hőseiről és arról a nagy veszede
lemről, amibe azok döntötték az országot, akik 
megfeledkeztek az eskü szentségéről.

Ezek után az újoncok letették az esküt a 
zászló és a fegyverek előtt, mindenki a maga 
anyanyelvén és ezzel váltak a haza igazi vé
dőivé.

A Szózat elhangzása után diszmenetben 
vonultak el uj honvédeink parancsnokaik és a 
nagyszámú közönség előtt.

válságos helyzetben csak az Ő izmos karja és 
lángesze mentheti meg az országot. Hálából vitéz 
nagybányai Horthy Miklóst kormányzójává vá
lasztotta. A forradalom után a szomszéd orszá
gok lebecsülték hazánkat. De a magyar nép 
nem csalódott Kormányzója bölcsességében, mert 
Ö fokozatosan oly magasra emelt*, hogy szom
szédaink is megtanulták becsülni a Magyart. О 
szabadította fel drága hazánkat Trianon bilin
cseiből.

1938 őszén a Felvidéket, 1939 tavaszán 
Kárpátalját, 1940 őszén Erdély egy részét és a 
Székelyföldet, 1941 tavaszán Bácskát és a Mura
közt szerezte vissza újból Kormányzó Urunk.

Kinek köszönhetjük tehát mi muraköziek, 
hogy 23 éves szenvedés után szép magyar ha
zánkhoz visszakerülhettünk és hogy újból meg
szólalhattunk a szép magvar nyelven? Kinek 
köszönhetjük ? Kinek ? — Kinek másnak mint 
Kormányzó Urunknak és az általa megszervezett 
dicső hadseregnek, amelynek v édelme alatt állunk ? 
Mi muraköziek tudjuk, igen is jól tudjuk. hogy 
csak életünkkel, vérünkkel és halálig tartó hű
séggel hálálhatjuk meg az oltalmat Kormányzó 
Urunknak !

Ma van 76-ik névnapja a Legfőbb Hadúr
nak, arra kérjük a jó Istent, szórjon reá bőséges 
áldást, adjon neki hosszú életet, mert csak ő  ve
zethet minket dicsőségesen ezen a háborún ke
resztül, csak ö  vezethet bennünket ismét a fel
támadásra egy boldogabb, büszkébb, szebb ma
gyar Jövő felé !

Adja Isten, úgy Egyen!

A szerkesztőség megjegyzése. Kovacsics 
Ferenc csak két éve tanul magyarul. E rövid 
idő alatt nemcsak hogy kellő jártasságot szerzett 
a magyar nyelvben, hanem történelmi tudása is 
szépen fejlett, hazafias érzése, szeretete a ma
gyar haza iránt pedig épen dicséretre méltó. 
Muraköz, magyar volt és magyar lesz.

szélyben forgott (a visszatérés után vagy tiz nn- 
pig nem is volt áram) és nem volt senki, aki 
az esetleges üzemzazar esetén felelősséget vál
lalhatott és a zavart elhárította volna.

A villamosmü bizottságának akkori elnöke, 
Pecsornik Ottó, országgyűlési képviselő, azidö- 
beni városbiró, első kötelességének tartotta, az 
áramszolgáltatás terén szükségessé vált intézke
déseket sürgősen keresztülvinni, felhívta a kato
nai parancsnokság figyelmét a villanyáramszol
gáltatással kapcsolatos rendetlen helyzetre. Ennek 
eredményeként a Csáktornyái villamosmü kezelé
sébe kerültek a Perlak, Drávavásárhely, Dráva- 
csány, Pusztafa és Muraszerdahely községi elosz
tó hálózatok, valamint az azokat tápláló magas
feszültségű vonalak.

Felhívta továbbá Pecsornik Oltó, a hely i 
hatóságok bekapcsolásával az Iparügyi Miniszté
rium figyelmét, hogy az A. G. Faal tulajdonát 
képező villanyberendezések gazdátlanul és őri-

Csáktornyái Járás 
vitézeihez!

Kormányzó Ür öfőméltósága névünnepén 
1943. december hó 6 án járási vitézi értekezletet 
tartok. A járás vitézeinek és várományosainak 
megjelenése kötelező, ünnepi öltözetben, az ösz- 
szes kitüntetések viselendők. Gyülekezés a köz
ségháza előtt reggel 8 órakor.

vitéz PER ÉD Y NÁNDOR
járási vitézi hadnagy

zetlenül állanak és hogy a Németország terűle
letén az A. G. Faal utódául megalakult vállalat 
a Magyarorszag területén lévő villanyberendezé
seket saját tulajdonának nem tekinti. Ennek az 
intézkedésnek az lett az eredménye, hogy az 
Iparügyi Minisztérium külön rendeletben a Csák
tornyái Villamosmüvet bizta meg az A. G. Faal 
tulajdonát képzett, Magyarország területére eső, 
villanyberendezések kezelésével. Ez alkalommal 
uangyancsak a Csáktornyái Villamosmü kezelé
sébe ment át a Csáktornyái ipartelepek, valamint 
Muraszombat, Belatinc és Battyánfalva községek 
villanyárammal való ellátása.

Pecsornik Ottó, a villanymü akkori intéző- 
bizottságának elnöke, faradságot nem kiméivé, a 
község és a villamosmü vezetőivel többször fel
utazott Marburgba, ahol letárgyalták az áram- 
szolgáltató vállalattal megkötendő szerződést, 
amelyben a villamosmü részére kitűnő feltétele
ket sikerült elérni.

A Csáktornyái ipartelepek, valamint Mura
köz és a Muravidék összes áramszolgáltatásának 
átvételével a Csáktornyái Villamosmü s ezzel 
együtt Csáktornya nagyközség közönsége is nagy 
eredményt ért el. Elsősorban ezzel Muraköz és a 
Muravidék területén a Csáktorny ai \ illamosmü lett 
az első tényező a villamosítás terén, másodsor
ban a villamosmü jövedelme megnövekedett. Ha 
figyelembe vesszük, hogy a visszacsatolás előtt a 
villamosmü évente csak cca 500.000 KW. óra 
áramot adott el, mig a mostani időben fogyasz
tása cca 2 500.000 KW. órára rúg, ebből tatjuk 
a villamosmü óriási fejlődését.

Csáktorny a Nagy község \ illamosmüve ezek
nél az eredményeknél nem állt meg, hanem 
megkötötte a muraszerdahelyi szénbányákkal is 
a szerződést az áramszolgáltatásra vonatkozólag. 
Ennek alapján a muraszerdahelyi szénbányák 
120.000 pengővel járulnak hozzá a Csáktornya 
és Muraszerdahely közötti távvezeték, valamint 
a Muraszerdahely község határában felállítandó 
transzformátorállomás kiépítéséhez. Megszerezte 
az engedélyokiratot Muraszerdahely és Alsolend- 
va község villanyárammal való ellátásához, 
amelynek alapján a muraszerdahelyi szénbányá
kon kívül Muraszerdahely és Alsólendva közsé
gek is a Csáktornyái villamosomtól fognak ára
mot kapni. A berendezések kiépítése után a 
Csáktornyái villamosmü további cca 1,200.000 
KW. óra áramfogyasztásra számíthat.

A Csáktornya és Muraszerdahely közötti 
távvezeték munkálatai már múlt hó 3-án meg
kezdődtek és hála a kitűnő időjárásnak, mar 
szépen előrehaladtak.

Ezenkívül a villamosmü vezetősége, mint 
legsürgősebb teendőjét, Csáktornyán egy Dicsei 
motorhajtásu tartalékerömütelep felállítását tűzte 
ki céljául.

Mindezen vállalkozásoknál és munkálatok
nál Pecsornik Ottó első munkatársa Matján La
jos elektromérnök volt, ki fáraehatatlan szorgal- 
mav’al nagy szaktudásával sokban hozzájárult 
a kiváló eredményekhez és ma is közmegelége
désre vezeti a vállalatot.

Horthy Miklós névnapjára
Irta: Kovacsics Ferenc a polg. isk. IV. o. tanulója

Kiépült a Csáktornya-Muraszerdahely- 
Alsólendvai áramszolgáltató távvezeték
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Csáktornya város vezetőségi! nem politizált 
cs elsősorban nem személyeskedett és nem ke
reste a széthúzáson alapuló harcokat, hanem 
igyekezett a város szociális és anyagi jólétét 
emelni.

Ennek egyik legszebb példáját adja a most 
épülő távvezeték, amely a város anyagi helyze
tét a legvérmcsebb reményeken felül is megja
vította, azonkívül, hogy az uj távvezetékbe be
kapcsolt szénbányák termelése körülbelül 100 0 o- 
al emelkedik.

Ezek a munkaiatok nagyságban és jelentő
ségben méltán sorozhatok a múlt század végén 
és a jelen század elején a város fejlődése körül 
erősen megindult akcióhoz, amikor a laktanyát 
felépítették, a villanyvilágítást bevezették, ui pos 
tahivatalt, járásbíróságot, .polgári és elemi iskolát 
építettek az akkori vezetők.

A jugoszláv uralom alatt stagnáeio állt be 
minden téren, a felszabadulással beköszöntött a 
fejlődés hajnala s reméljük, hogy továbbra is eb
ben a szellemben fog haladni.

Sp.

Kisgazdasszonyképző 
tanfolyam Ráckanizsán

Népművelés keretében rendkívül fontos és 
hasznos négyhetes tarfolyamot tartanak Ráckani- 
zsán. A tanfolyamot nagy örömmel fogadták a 
fiatal lányok. Hetenként háromszor jönnek az 
iskolába. Jókedvtől kipirult arccal tanulják a 
jó ízletes magvar ételek elkészítését. Ok hozzak 
a főzéshez szükséges anyagot és szüleik szíve
sen adják nekik, mert ők is őrülnek, hogy le
ányaik gondos vezetés mellett sajátítják ei a ma
gvar konyha titkait. - A tanfolvamot Rái kani 
zsa lelkes-tantestületéből Bendekovics Józsefné 
és Vaszilesin Anpéla tanítónőik vezetik.

Muraköz lassankint teljesen bekapcsolódik 
a magyar kultúrába. Ma itt, holnap ott rendez
nek valamilyen tanfolyamot, amely nemcsak, hogy 
a népmiivelődést mozdítja elő, hanem egyben a 
magyar haza szereidét is állandóan ébren tartja 
Stridóvar jo példával jár elől e/.en a téren s biz
ton hisszük, hogy a rác kanizsai tamtonoket a

hosszú tél folyamán Muraköz számos falujában 
követni fogják. Nem lehet mindent az államtól 
várni, a lelkes tanítóság már több ízben megmu
tatta, hogy egy kis ügybuzgalommal, áldozatkész
séggel sokat lehet elérni.

A nélkülözések idején válik el, 
hogy ki a magyar

mondotta vitéz gróf Teleki főispán Alsólendván

November hó folyamán MÉP nagy választ
mányi ülés volt Alsólendván.

Dr Országh Pál országgyűlési képviselő 
hangoztatta, hogy a mutatkozó nehézségeket a 
háború okozza és ezek jóval kisebbek, mint leg
több államban. Akinek mégsem tetszenek, kap
hat útlevelet máshová.

\ itéz gróf Teleki Béla főispán az alsólend- 
vai járás vendségéröl többek között a következő
ket mondotta :

Az alsólendvai járásban élő vendség ezer 
esztendőn át hü volt a szentistváni Koronához s 
a Magyar hazához. Reméli, hogy a jövőben is 
ilyen lesz és akkor éppúgy megkap minden jo
got, mint fajmagyar testvérei A felszabadulás 
mámorában könnyű volt sokaknak magyarnak 
vallani magukat, de most, a nélkülözések idején 
válik el, ki a magyar. Mert vannak olyanok, 
kik nem a magyar célt szolgálják, hanem tudva, 
vagy tudatlanul is sokan az ellenség eszközeivé 
válnak. Nagy szláv birodalomról álmodoznak. 
Tudva van, kik, de a magyar nem bosszúálló, 
türelmes, mig lehet. Bármi is lesz a háború vé
ge, e hazában a magyar lesz az ur, arról meg 
lehetnek győződve.

Felhívás az adózókhoz!
A pénz ügy igazgatóságok felhívják az adózó 

közönséget, hogy adófizetést kötelezettségének 
december hó végéig tegy en eleget.

Aki adótartozását a folyó év végéig kifize
ti, egyrészt hazafias kötelességének tesz eleget, 
amennyiben országépitö nagy munka eredmé
nyességét és a mai időkben mindennél fontosabb 
honvédelem sikerét mozdítja elő, de másrészt 
saját magának is jelentős anyagi előny t szerez 
azáltal, hogy megtakarít további 6 " " késedelmi 
kamatot, 3 ' végrehajtási költséget, sőt a folyó 
évre kivetett adójának 2 " о át vissza is téritik.

Jelentős erkölcsi és anyagi előnyöket sze
re/ tehát maganak minden adózó akár Budapesti, 
akár vidéki, aki köztartozásait a folyó év de
cember ho 31-ig akar a községi, városi, kerületi 
adópénztáraknai készpénzben, vagy a postahiva
taloknál csekkel kifizeti.

— A szerkesztőség postája : B. J. Rac- 
Kanizsa. A közleményt őrömmel hozzuk, sajat 
véleményünkkel kibővítettük. Kérjük bennünket 
máskor is felkeresni, minden közérdekű cikket 
szívesen közlünk.

H. J. Szekszárd. Elkésve érkezett. Legkö
zelebbi számban jön. Évi előfizetési dij 12 
PeUgöc

Elkészül a légrádi hid
I.égrád hires varos . . . mondaná a nóta. 

Büszkén sorakozik Légrádunk Muraköz legszebb 
gvöngvei közé, hiszen gróf Zrínyi Miklós volt 
kapitány a, a légrádiak eg\ ütt küzdöttek a többi 
muraközi csapatokkal és bizony kiverték a törö- 
köt Nagykanizsáról. Tartott is gróf Zrinvi Miklós 
hálaadó istentiszteletet Légrádon és megjutalmaz
ta a légrádi hősöket.

A n\ ugalmas, békés időkben Légrád is 
szépen fejlődött. A katolikus és protestáns lakos
ság a legszebb egyetértésben élt egy ült. Köz
pontja Nagykanizsa, arra felé estek erdei, legelöl. 
Valamikor a Dráva balpartján feküdt, de a folyó 
szeszélyes kanyargásai folytán átkerült a jobb 
partra s igy a jugoszláv elnyomatásban is részt 
kellett vennie, amit bizony, velünk együtt, keser
vesen megsinylett.

A felszabadulás után Légrád is belekapcso
lódott a magvar haza életébe, de továbbra is 
élénk össze köttetéshen maradt Muraközzel A 
megszállás alatti kompkö/lekedés már nem felelt 
meg a mai viszonyoknak s а/ért az intéző körök 
elhatározták egy hid megépítését a Dráván át 
Légrád és Alsódomboru között. A hid elkészült 
és ezzel Légrád még közelebb került az. anyaor
szághoz és Muraközhöz, amelly el közösen viselte 
23 éven át az elnyomatás keserű sorsát.

A Baross Szövetség
Csáktornya és vidéke fiókja

irodai tisztviselő állás betöltésére. — Szá
mításba jőíhet kizárólag színtiszta keresztény 
egyén aki a magvar és horvátnyelvet töké
letesen birja és a gépirésban jártas. Ajánla- 
okat életleirással és fizetési megjelöléssel 
1943. évi December hó 15 ig írásban kell 

benyújtani fenti Szövetséghez.

Érdekes felvételek a Zrínyi ünnepségről Csáktornyán

,  « t i  ,i а tbzti- és üwüulyeltssi küldolU«** a Hiaausz alatt, jobbra: a sisatiloaai Zriayi-sirholy bejárata és a k&ldtttségok csoport^.
Balra: koszorúk borítják a városi Zrtoyl-MWefcfrt,



4 M u r a k ö z "

H Í R E I N K
— Esküvő. Antonovics Olgát, Antonovics 

Kálmán helybeli vendéglős bájos leányát, novem
ber 28-án délben egy órakor vezette oltárhoz 
Kerkai Imre m. kir. honvédzászlós. Minden kü
lön értesítés helyett. Sok szerencsét az uj pár
nak.

— Egy volt Csáktornyái lelkész hadi- 
szolgálatban. Dr Horváth Athanáz ferences lel
kész, a kiváló ifjúsági vezető, aki nemrégiben 
Muraközben is érdemes szolgálatokat végzett a 
katolikus magyar szellem ápolása terén, most 
mint honvédlelkész folytatja, századosi rangban, 
hazafias szolgálatát.

— A honvédvezérkar főnőkének felhí
vása. A honvédvezérkar főnöke felhívja a kö
zönség figyelmét, hogy a táboripostai címre szó
ló zárt vagy nyitott levelekben ezentúl az írásbeli 
közleményen kiviil csak okiratok, vagy egyéb 
iratok, családi- vagy egyéb vonatkozású fényké
pek helyezhetők el. Egyéb tárgyak, használati, 
vagy élvezeti cikket (például szivarkát) e leve
lekben elhelyezni tilos. A tiltott tartalmú levele
ket visszaküldik a feladónak.

— Földrengés Csáktornyán. A vasárnap
ról hétfőre virradó éjjel, három óra tájban Csák
tornya lakói közül nagyon, sokan felijedtek ál
mukból, mert mozgottj alattuk az ágy. Sze
rencsére csak gyenge földlökést éreztünk, halk 
morajtól, kisérve és sem az épületekben, sem az 
emberekben semmi kár nem történt. A földlökés 
alig egy két pillanatig tartott és nem ismétlődött.

Törökország több helyéről jelentettek föld
rengést, sőt az ankarai rádió 1000 halottról be
szél, továbbá a bolgár fővárosból Szófiából is je
lentették, hogy rengéseket észleltek s nincs ki
zárva, hogy a nagyobb földrengések utórezgései 
hozzánk is elértek.

— Légiriadó volt Csáktornyán. Vasárnap 
délben hirtelen megszólaltak a légiriadót jelző 
szirénák üvöltő bugásai és mindenkit haza ker
gettek, 25 perc múlva azonban máris megszólalt 
a légiveszély elmúltát jelző sziréna. Délután két 
óra tájban ismét a sziréna bugása zavarta meg 
az emberek pihenőjét, de szerencsére ez sem 
tartott sokáig.

Mindkét riadó alatt a légoltalmi készültség 
percek alatt elfoglalta kijelölt helyét, a közönség 
pedig példás fegyelmet tanúsított. Ellenséges 
repülő Csáktornya felett nem mutatkozott.

— Verhár Márton tragédiája. A Csák
tornyái patakba fulladt. Verhár Márton 58 
éves Csáktornyái lakos a murasiklósi körjegyző
ségnél volt alkalmazásban, mint községi, Írnok. 
Verhár a napokban megkapta a községtől a ka
rácsonyi segélyt és — magános, nőtlen ember 
lévén — örömében egy jó napot csinált magának. 
Mikor hazafelé ballagott, útközben beleesett a 
Csáktornyán keresztül folyó patakba. A sötét 
éjszakában nem járt arra senki, igy ott fullad 
meg a patak vizében. A holttestét találták meg 
másnap reggel.

— Betörők jártak Murasiklóson. Kelle
metlen meglepetés ért a napokban három mura
siklósi gazdát. Betörök jártak portájukon, feltör
ték a kamrákat és lisztet, ruhaneműket, lábbeli
ket és más egyebet zsákmányoltak.

A csendörség erélyesen nyomoz a tettesek
után.

— Sót akartak a határon átcsempészni.
A napokban Drávamagyaród község határában, 
közel a Drávához egy gazdátlan kocsiban, a 
trágya alatt elrejtve 200 kg. sót találtak a határ
őrök. A sót át akarták csempészni a határon, de

__________ и

úgy látszik a csempészek megijedtek a határ
őröktől és elbújtak, a sót pedig sorsára bízták.

— Zakál Dénes meghalt. Ismét egy régi 
Csáktornyái, nemesi, patrícius család sarja szállt 
a sírba. Zakál Dénes, néhai Dr Zakál balos előbb 
Csáktornyái, később perlaki ügyvéd fia, néhai 
Zakál Henrik csákto-inyai ügyvéd unokája, zene
költő, a Budapesti Rádió művésze, Budapesten, 
fiatalon elhalálozott. Párttikárunk Sohár Bertalan 
unokaöccsét gyászolja benne. Nyugodjék békével.

— A Csáktornyái iparorstanonciskola 
uj igazgatójául e héten Dr Csóka Ferencet, a 
m. kir. áll. kereskedelmi középiskola igazgatóját 
választották meg egyhangúlag. Egyben a bizott
ság az eddigi igazgató, Rode Imre tanítónak jegy
zőkönyvi köszönetét szavazott eddigi működé
séért.

I r o d a l o m

A halál és tanítványa
Irta : Szenczei László.

A nagytehetségü fiatal iró, akinek egy Er
délyben megjelent regénye már méltó feltűnést 
keltett, a tragikus sorsú magyar tudósnak, Apá
czai Csere .Jánosnak életregényével végleg elfog
lalja helyét a „beérkezettek" sorában.

Apáczai sorsa örökösen kísértő, szomorú 
és mégsem csüggesztö példa mindazok szemében, 
akik emberek és intézmények maradiságával 
szembeszállva, uj eszmék meggyökereztetésére 
szánják életüket. Apáczai, amikor ösztöndíjas 
szegény diákként Nyugatra ment, nem „ugarról" 
távozott, hanem egy tiszteletreméltó, de avulni 
és elmaradozni kezdő erdélyi kultúrából. Az uj 
eszmék, amelyeknek megvalósításáért a nyugal
mas németalföldi életről lemondott, nem idegen 
levegőt akart erdélybe behozni : ellenkezőleg, 
magyarrá akarták tenni a latinnyelvii tudományt, 
hozzáférhetővé tenni mindenki számára. Jórészt 
idegenek voltak azok, akik tekintélyükkel, befo
lyásukkal elgáncsoltak. Gyönge teste nem bírta 
sokáig a küzdelmet, az. izgalmakat, a nyomorú
ságot. Reménytelenül, legyőzötten kellett meg
halnia. „Nem értették meg kortársai — mondja 
könyvének utolsó soraiban Szenczei — elbuktak 
az eszmék, amelyekért küzdött, s a mostoha 
sors néhány esztendő alatt a semmivel tette 
egyenlővé azt, amit elért. Hazája és egyháza 
vaksötét századok küszöbére lépett s gondolatai, 
vívmányai még nevénél is hamarabb mentek fe
ledésbe. Mily szerencse, hogy abban az égi kör
ben, ahová jótékony halála juttatta, a Gondvise
lés nagy tervei elvonták annak a nagyobb és 
gyászosabb halálnak a látványától, amelynek e- 
gész életműve áldozatul esett."

Amig e szép, emelkedett sorokig eljut, 
Szenczei könyve színesen kiséri végig Apáczai 
életét a híven megrajzolt külföldi egyetemeken, 
szerelme és házassága megható történetén s azon 
a kettős küzdelmen, amelyet a tudományok 
megszólaltatására még alkalmatlan magyar nyelv
vel és eszméinek konok ellenségeivel folytatott : 
de megmutatja azt a mélységes szeretetet is, 
amelyet nyomába szegődő tanítványaiban keltett, 

a szenvedésnek azt a szent jutalmát, amely 
az Apáczai utódokat évszázadok múltán újra meg 
újra elindítja az ö ösvényén . . .

UJ IDŐK Irodalmi Intézet Rt. (Singer és 
Wolfner) Budapest, VI. Andrássy ut 16. kiadá
sában jelent meg.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

7493 1943 sz.

Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy mindazoknak n ter

mészetes személyeknek, akik adótartozásukat és 
pedig úgy az esetleges hátralékot, mint a folyó évi 
előírást 1943 évi december hó 31-ig teljesen ki
egyenlítik, a folyó évi helyesbített előírás után 
2 'Vo-os kamattérítést nyernek.

Csáktornya, 1943 november hó 29.

Elöljáróság.

48 sz.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

7210/1943 sz.

Hirdetmény
A Csáktornyái járás főszolgábirájának 1943 

november hó 16-án kelt 9515/1943 számú ren
deleté alapján Csáktornya nagyközség területén 
vegyeskereskedők üveg, porcellán és kőedény 
árusításával nem foglalkozhatnak.

A meglévő árukészletet legfeljebb folyó év 
végéig árusíthatják, azonban újabb *urut már be 
nem szerezhetnek-!

Ellenben lámpa, lámpaüveg, lámpaernyő és 
egyéb lámpaalkatrészek árusításával továbbra is 
foglalkozhatnak.

A jugoszláv uralom alatt vegyeskereskedők 
üveg, porcellán és kőedény árusításával nem 
foglalkoztak, és ezért ezen áruk árusításával csak 
szakemberek foglalkozhatnak.

Csáktornya, 1943 nov. 19.
Elöljáróság.

230 1943 vght. szám

Árverési hirdetmény
Dr Délczeg Ferenc perlaki ügyvéd által képviselt 

Alsómurakozi Takarékpénztár Rt. javára 72 peng« 50 fillér 
toké és több követelés és járulekai erejéig, amennyiben a 
követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámí
tásával a perlaki kir. járásbíróság 1943 évi 230 sz. végzé
sével elrendelt kielégítési végrehajtás foly'tán végrehajtást 
szenvedőtől 1943 évi szeptember hő 2-án lefoglalt 1980 pen
gőre becsült ingóságokra a oerlakí kir. járásbíróság Pk 
5746 94 3 sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
végrehajtást szenvedő lakásán. Dé kánfalván leendő megtar
tására határidőül 1943 évi december bó 10 napjának dél
előtti 1 ' 12 órájára tűzetik ki, amikor a hiroilag lefoglalt 
lovat, borjut s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de 
legalább a becsár - i-részéért, készpénzfizetés mellett el fo
gom adni.

Perlak, 1943 évi november hó 5 n
Varjú József.

kir. bírósági végrehajtó

224 1943 vght. szám.

Árverési hirdetmény
Dr Dómján Gyula perlaki ügyvéd által képviselt özv. 

Dómján Istvánné javára 317 pengő 50 tiller tőke és több 
követelés cs járulekai erejéig, amennyiben a követelésre 
időközben reszletfizetcs töitént, annak beszámításával, a 
perlaki kir. járásbíróság 1943 évi Pk. 5745 1943 sz. végzé
sévé! elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vegreliaitast 
szenvedőtől 1943 évi szemptember -hó 2 an lefoglalt 1200 
pengőre becsült ingóságokra a perlaki kir jbirósag Pk. 
5745 1943 sz. végzésével az árveres elrendeltetvén, annak 
végrehajtást szenvedő lakásán, Tüskcszentgyörgyün 9 házszám 
alatt leendő megtartása határidőül 1943 évi december ho 
10 napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biroilag 
lefoglalt tehenet s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, 
de legalább a becsár :-rcszéert, készpénzfizetés mellett el 
logom adni.

Perlak. 1943 évi november hó 4 n.
Varjú József

kir. bírósági végrehajtó.

121 1943 vght. szám.

Árverési hirdetmény
Dr Doniján Gyula perlaki üg> véd által képviselt Ba

rát Erzsébet dékániak ai lakos javára 100 pengő toké es 
több követelés és járulekai erejeig, amennyiben a követelés
re időközben részletlizetés történt, annak beszámításával, a 
kir járásbíróság 1943 évi 280 sz. végzésével elrendelt ki- 
elégitevi végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1943 
évi május hó 1-én lefoglalt 1600 pengőre becsült ingóságok
ra a perlaki kir. jbiroság Pk. 4941 1943 sz. végzésével az 
árverés elrerdeltetvrn. annak végrehajtást szenvedő lakásán. 
iKkánfalvan 20 házszám «lalt leendő megtartására határidőül
1943 évi december hó 10 napjának délelőtt 12 órája
tűzetik ki, amikor a biroilag lelogialt kancaló csikóval együtt 
s egvébb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább 
a becsár t-reszéert, készpénzfizetés mellett el fogom adni 

Perlak, 1943 évi november hó 4 n.
Varjú József 

kir. bírósági végrehajtó.
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Zid e  ga k i  p e te k .

Pozdrav Oslobodítelu Megyimurja nasemu Gosponu
Guverneru Horthy Miklósu

_  Napre do jezero let starih granic ! 
Так je glasila zapoved, a mi megyimurci 
pák smo z velkom nestrplivosti cekali 
minotu, da bomo vidli prvoga magyar 
skoga soldata, v sterim se spunila zapo
ved Gospona Guvernera. Od potli toga 
vec tretji pót prignemu nasu zastavu pred 
naéim Velkim Voditelom, éteri nam je 
orsaga povekéal.

A ve se nasle misli vracaju na za- 
lostna vremena 1919. leta. Pod stranj- 
skira jármom, duse su nam bile stiéjene, 
prepovedan magyarski jezik i se drugo, 
kaj nas je za nasu dragu domovinu zmis- 
lilo. Po nasim kancelariam i skolam se 
posud so stranjski ludi zavzeli sa mesta, 
njihove misli niti spodobne nesu к nasim 
i v íme velke slavenske misli zrusili su 
se, kaj nas je zmislilo na magyarsku kul 
turu.

I dosli su jesenski novemberski dne- 
vi. Culi smo, da je Horthy Miklós velki 
vezér na celu prve narodne soldacije do 
maréeral v Budapest. Culi smo da se srce 
orsaga zbudilo z globoke omedlevosti i 
oce nazaj ziveti, kajti ga je Bog stvoril 
za ziveti i zmislili smo se za reci nasega 
najveksega magyara, grofa Szechenyia: 
„Magyarska neje bila, nego bo'\ A mi tu 
v globokoj zalosti nosili smo robske lan 
се. Так blizo, a itak tak dalko od do- 
movine. Ne smo se mogli pozuriti ponu- 
diti nase jaké roke za obranu domovine, 
stera nam je érez jezero let dala tak bla 
zeno zivlenje, étera je ne zahte'a^a da 
se odrecerao nasega niaterínskoga jezika 
i nasih starinskih segi, samo jeno je zah 
tevala, da moramo radi meti svoju do
movinu i njoj verni biti.

A to smo i véinili. Sini Megyimurja 
su jako cudapot i na cuda taboriécaj pre

zgubiju v toj velkoj nesreci. Harcuvlemo 
levali svoju krv, navek su z velkimi al- 
dovi branili svoju domovinu. Posvedociju 
to vitezki grobi po celoj Ruropi, jós zivi 
vitézi, frontski soldati, invalidi, taborske 
dovíce i popili i junacki mrtvi i vitézi 
drugoga svetskoga tabora. Da je vitéz 
Kaltróy Antal ezredes dorukoval v ne- 
besku soldaciju, ne je moral nabirati se- 
bi soldate, tani su ga cekali megyimurski 
vitézi, samo je trebal stati pred njih i da 
bo Vekivecni Velki Vezér génül svoje tru
pp, red megyimurcov nabo kratek.

Crez 23 leta stranjskoga jarma ceka
li smo nasega velkoga Voditela, cekali 
smo zapoved Guvernera Magyarske, ste
ra nam reztrgne trianonske lance, zeme 
dőli zrok robske okove i odpela nas na
zaj ta, de smo erez 1000 let blazeno i 
mirno áiveli.

23 leta je kratko vreme v zivlenju 
naroda, ali dugó je v zivlenju cloveka. 
Za to vreme je odrasel jen celi növi rod 
steroga su odhranili v cisto drugim duhu, 
da je treba mrziti starinsku magyarsku 
zemlu. Na zalost mi smo ne moli rec 
pre odhranjenju ovoga roda, nam je bilo 
pripovedano spomenuti staru domovinu i 
tak se ta mlajsina odhranila cisto v pro- 
tivnom duhu z nami.

Ali dosel je sveti den oslobodjenja. 
Megyimurje se po zapovedi Visokodostoj- 
noga Gospona Guvernera povrnolo к sta 
rinskoj domovini, к Koruni Svetoga Ste- 
íana, duse su se oslobodile, a nas növi 
rod, nasa mlajsina pák je za kratko vre 
me previdla rezliku, как ju odhraniju 
denes i как su ju predi i vec oce v lu 
bavi za magyarsku domovinu ne dostiéi, 
nego preteci nas.

V srdini smo velkoga svetskoga tá
bora. Koli nas se guri, celi narodi se

za nase zivlenje, za nasu veru i za naSu 
kulturu. Strasni viher nam hiée naéu la- 
dju sem tam v morju zivlenja, ali vodi- 
tel orsaga, velki admiral nase ladje trdo 
stoji pre kormanu i vodi nasu ladju do 
lepse buducnosti. Pokazal nam je peldu 
v prvom svetskom taboru, da je pokriti 
z teskimi ranami, vodil svoju ladju, po
kazal nam je peldu 1919. leta, da je tre- 
balo zbuditi i zdici orsaga i najglavnesu 
peldu nam kaié denes, da saki mora sta 
ti na svojem mestu, a nas Gospon Gu 
verner je alduval na oltani domovine о 
no, kaj mu je najdrazese — svojega sina, 
nasega Namestnoga Guvernera, nase vu- 
fanje v buduée zivlenje.

Negda se Kossuth Lajos pokleknul 
pred narodom. da mu je orsacka hiza 
dozvc.lila 200000 regrutov za obranu do 
movine, a denes рак se narod pokleknul 
pred svojim Gu vernerom i prosi na njega 
bozega blagoslova. Skup z magyarskim 
narodom se i megy murski narod poklek
nul pred svojim Osloboditelom, Gosponom 
Guvernerom, i zafali mu, da ga je dope- 
lal nazaj v krilo 1000 let stare magyar 
ske matere zemle. Na den Svetoga Mik 
lósa se v Megyimurju na sakoj velkoj i 
maloj hizi vija magyarska zastava na tri 
farbe, cerlena, bela i zelena. V sakoj 
cirkvi se narod pobozno moli pred Ve- 
kivecnitn Otcom i prosi ga s toplim sr- 
cem, naj blagoslovi z dugim ?.ivlenjem 
nasega Gospona Guvernera, vitéz nagy
bányai Horthy Miklósa, za dobro naéega 
naroda i domovine, naj mu da modru 
glavu, da nas bo mogel voditi v boléu 
buducnost i naj mu da milost, kaj bo 
mogel vzivati ploda svojega teskoga tW- 
lenja i diénih poslov.

Bog pozivi nasega Gospona Gu
vernera !

Presegli su nasi
Kak da nam je dragi Bog stel рока 

zati, da se mu dopada, как se nasi hon 
védi z lubavi spravlaju na obranu dorno- 
vine, potli hudoga, meglovitoga i dezgyov- 
noga vremena erez celi tjeden, za nede
lu nam je poslal lepoga suncenoga dneva.
Celi den je zlatno, svetlo sunce svetilo z 
vedroga neba.

Naéi növi honvedi su, z paradnom 
muzikom i z jednom paradnom kompa- 
niom isii najpredi к svetoj mesi, on̂ a 
pák na piac, odzadi za kasarnom. Ma

növi honvedi
piacú su bili velki stupi s zastavami i se 
vun zlozeno oru/.je je bilo okinóeno z ze- 
lenim kitárni. V'un na soldacku paradu su 
dosli, zvun soldacke komande, vitézi, 
frontski soldati, civilne vla t̂i, poglavari i 
zastupniki z varasa i sosednih sei, pre 
parandija i cuda naroda.

Najpredi su ígrali Veru Bozu, onda 
je zapovednik regrutov drzal njim govo- 
ra. Spomenul je, как je vázén te denesnji 
sveti den. Denesnja honvedska prisega 
nam zasigura nasu jezero let staru do

movinu. Oni ju bodo verno branili. Pri
sega njih veze, da moraju slediti vitezka 
dela njihovih prednjakov i nesmeju zaos- 
tati za njimi. Prisega je sveti zagovor, 
obvezno obecanje, da bodo svoje duznos- 
ti spunili. Radi imeti svoju domovinu, 
obdrzati prisegu, to je koruna poétenja, 
pregaziti prisegu, to je zgubiti postenje.

Svetla példa nasih éuda junakov, 
naj njim pota kaze, naj bodo vredni njih.

Za tem su soldacki pateri, katolicki 
i rcformirani drzali novim honvedam go- 
vora magyarski, a nas plébános gvardian 
megyimurski i opomenuli su njih na sve-
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tost prisege i dobro su njim restolnadili, 
kaj je prisega i kaj se ima vu sebi. 
Zmislili su se za magyarske viteze sih 
vremen, osobito za junake prvoga svet- 
skoga tabora i za onu velku pogibel, v 
steru su orsaga spravili oni ludi, steri su 
pozabili kaj je sveta prisega.

Zatem su regruti polozili prisegu pred 
zastavom i oruijem saki po svojem ma- 
terinskom jeziku i stem su postali pravi 
braniteli naáe domovine,

Potli muzike „Szózat“ su nam reg
ruti pokazali, как znaju raaráerati v pa- 
radi i stem je bil te lepi svetek zvrsen.

Za imenden Gospona Guvernera 
Horthy Miklósa

Magyarski napisal Kovacsics Ferenc deák IV. razreda purgarske skole
Za sako dete je lepi i dicni den, da inu o- 

tec ima imendneva. Sako dobro dete se trsi s 
toplom lubavi z neksim menjsim, éli vékáim da- 
rom, zafaliti se za ono dobro, kaj viiva od svo- 
jih staresih

Denes, decembra 6-ga, svetimo imendneva 
dobroga oca magyarskoga naroda, naáega Gos
pona Guvernera, vitéz nagybányai Horthy Mikló
sa. Napre ve z dari, z vemim magyarskim sr- 
rem, átérő rado alduje zivlenje, i krv za svojega 
Guvernera. Vreden je on aldova nasega vernoga 
srca, im je érez celo svoje iivlenje sluíil samo 
svoju domovinu i naroda.

Rodil se v Kenderesu, v Szolnok varmegyi- 
ji. Potli zvráenih ákol je bil deák marinerske a* 
kademie v Fiumi. Za 4 leta marinerski kadel v 
austro-magyarskoj marineriji. Sigdi su ga pofalíli, 
da se navek drzal как junak i to su cudapot 
priznali i njegvi predpostavlení.

Svoje zadaée je navek tak dobro zvráaval, 
da je doálo to ti jam do trónusa pokojnoga ce- 
sara I. Ferenc Józsefa. Za njegvu vernost i pos- 
teno spunjavanje duznosti, ga kral postavil za 
svojega adjutanta. Pét let je zvráaval to sluzbu i 
tak su ga radi meli, kai su ga ne átéli odpustiti.

Za vreme svetskoga tabora je s svojom gla- 
sovitom ladjom jen za drugim tukel nepriatela. 
Z tabora je ziáel как najvekái junak svih vre
men. Nepriateli su naáli svojega éloveka v per- 
áoni Gospona Guvernera, ali najsvetlesa bitka mu 
je itak bila v kanalu Otranto. V bitki je i on 
sam bil teíko ranjen. On je postal najizvrsneái 
oficer Austro-Magyarske. Cesar i kral ga je pos
tavil za admirala i zapovednika marinerske sol- 
daéije.

1918, leta, da je v naáoj domovini haral

straáen komunizam, on je obranil nasu lepu ma- 
gyarsku domovinu, a 1919. leta je organizeral v 
Szegedu narodnu soldaciju i novembra 16-ga je 
ánjom dorukoval v Budapest.

Magyarski narod je previdel, da je v tem 
teákim vremenim samo jaka róka i módra glava 
Gospona Guvernera mogla obraniti or.saga. Za za- 
íalnost je orsag zebrái vitéz nagybányai Horthy 
Miklósa za Guvernera. Potli revolucie su sosedni 
orsagi obsanili naáu zemlu ali magyarski narod 
se ne vkanil v modrosti svojega Guvernera, kajti 
on ga korák za korakom lak visoko podigel, kaj 
su se i sosedni narodi navcili postuvati Magyar- 
sku. On je oslobodil nasu dragu domovinu od 
trianonskih lancov.

V jesen 1938. leta je nas Gospon Guverner 
oslobodil Gornjega Kraja, na prluletje 1939. lela 
Podkarpatsku, v jesen 1940. jen rész Erdély«'« i 
Széke!)fülda, a na prtuletje 1941. Backu i Me- 
g> imurje.

Komu moremo onda mi megyimurci zafaliti, 
kaj smo se potli 23 letnoga trpienja mogli povr- 
nuti к naáoj lepoj magyarsknj domovini i kaj p«?k 
éujemo lepoga magyarskoga jezika? Komu to 
zafalimo? Komu? Komu drugomu, как naáemu 
gosponu Guverneru i dicnoj soldaciji, stem je on 
slvoril i stera nas bram! Mi megyimurci jako 
dobro znamo, da smo duzni z naáim zivlenjem, 
krvi i vernosti do smrti zafaliti se za obranu na- 
áerau Gosponu Guverneru.

Denes je 7f> imenden naáega velkoga Go- 
spodara. PrOsimo Boga, naj mu da obilnoga bla- 
goslova i dugó zivlenje, kajti samo On nas more 
z dikom voditi prek erez ov tabor, samo On nas 
more voditi, da se nazaj zdignemo v boláu, srec- 
neáu i lepsu magyarsku budueno* *!

Daj Bog, da bo tak !

Zakopali su junackoga branitela Megyimurja
V obrani Megyimurja je Bácsi János honvéd 

podnesel junaéku smrt. Njegvi pajdaái spravili su 
mu paradnoga sprevoda. Mrtvoga junaka su v 
cirkvu odnesli i odsluJili mu paradnu ernu mesu, 
a soldacka muiika je kcoj igrala. Po meái je 
soldacki pop posvetil mrtvo telő i drzal lepo 
prodeátvo, v áterim je pokojnika postavil za pel- 
du pred svoje pajdaáe.

Zatem su raku postavili na lafetu (nacem 
se stuk vozi) i genul se sprevod, pre áterim su 
bili si obéinski poglavari, skolska deea i si ob- 
cinski ludi. Dok je sprevod iáéi, je soldnéka mu- 
zika igrala.

Na kraju obéine je sprevod postal, tarn je 
Bácsi Jánosa honveda v ime svojih pajdaáov, 
spriéaval jen honvedski örvezetö i rekel je med 
viáe toga ovo:

„Bácsi honved! Ti stojiá pred nami, как 
svetla példa. Ti si svojom junaékom smrti po- 
svedoéil, da si vérén ostal svojoj prisegi do zad- 
nje minote i opal si za aldov lopovskoj kugli za 
domovinu!

Nam pák si ti s svojom junaékom smrti 
vtrdil roke, vtrdil si nam Jile i vtrJil si nam 
naáe sree da bomo stopot jakse nazaj \udrili, da 
bo zato vura dosla!

Zatem jd honvedski zapnvednik spriéaval 
toga honvedskoga junaka. Med svojimi reémi je 
rekel ovo:

Ve da stojimo pred rakom nasega pajdaáa, 
dvoja éuvstva imam v srcu. Zalost i gizdu. 2 a- 
lostim se za zgublenim pajdaáom, a gizdavo mi 
je sree, kaj je naáa honvedska familija mogla

podnesti aldova za domovinu i lehko mi je pre 
srcu v tulko, da on narod, átéri zna donesti 
nldove za svete misli, onoga zagnjesti ne nmei i 
bo /ivei /a naveke. Fii ziveli bodo za navek i 
spomeni onih junakov, steri su svoju prisegu za 
peéatili svojim zivlenjem i krvjom! Honvedi ! Ov 
junak naj nam sluzi /a peldu.

, Zatem je govoril megyimu'skomu narodu. 
Bácsi .lános honved je alduval svoje Vivienje v 
obrani Megyimurja. Poátujte i imajte radi ovu 
domovinu, stera z oruzjem i junaékinti aldovi 
brani ovii zemlu i domacega ognja od sakoga 
zvunjskoga nepriatela. Krv alduje za to, kaj mi 
tu moremo mirno delati i vZivati hasna svojega 
dela.

oviin mrtvim telom pozivle naroda 
Megyimurja, naj ostane i dale vérén svojoj ma- 
gyarskoj domovini.

Zapov» dnikove reéi je domaéi plébános tol 
naéil po megyiinurski. Zatem pák je mu/ikn za- 
igrala Himntisa, jós jen trdi zadnji pozdrav, hon
vedi su trdo stali, ali vusta su se gibala i z oci 
su zvirale teske pajdaske suze.

Po mrzlom, dezgyovnom i vetrovitom no- 
vemberskom vremenu genula su se kola z mrt
vim telom, da odpelaju Bácsi Jánosa honvéda, 
dimo V rodno selo v Pusziaederics, da tani po
civá med svojom rndhinoni.

Posta vurednika:
zuá ne kole tuste purane, 
ée i néma posla z pijanci

D. F. Csáktornya. BoJié 
•lakó slab veri, Mali J e 

ne pece masne poga-

Nesteme reci megyí- 
murskom narodu

Na den katalenskoga séma je bil prinas jen 
mladi élovek z Dolnjega Megyimurja, z sela Mu- 
racsány. platil je za novine i véli, da mi drugac 
piáemo, kaa tani ludi govoriju.

Da smo ziáli s prvim brojom naáih novin, 
rekli smo, da oéemo povrnuti naáemu narodu 
naáega lepoga, starinskoga, megyimurskoga jezika, 
steroga su naái starci govoriii érez jezero let í 
áteroga si nedamo zeti od nikoga, stem viáe, kajti 
toga jezika nigdi drugdi ne govoriju i mi se oée
mo átimati stem, kaj smo znali naáega jezika za- 
éuvati опак, как su nam ga naái starci ostavili,

Za vreme íalostnoga stranjskoga jarma átéli 
su nam nnáegn jezika cisto napak obrnuti. Doále 
su reéi, átere nigdar nesmo éulí, jezik se nam 
zmesal tak, kaj su na zadnje ludi jen drugoga 
ne razmeli. Osobito naáa mlajáina govori denes 
tak, da se Bogu smiluj. Nití megyimurski, niti 
как drugaé.

Naái ludi ne orjeju rali, nego mekote, ne 
kosiju livade, nego senokoáe, ne voziju djubra, 
nego gnoja, ne sejaju pasulj, nego bazola, éli gra- 
ha, ne jeju kukuruz, nego kuruzne zlevanjke (daj 
Bog da bodo fest mastne), mlinar ne mele bras- 
no, nego melu, nejdu na bunar po vodu, nego к 
/denen, ne nosimo áeáire, pregaée i postole, nego 
ákrlake, fortufe, surce i áolet, ne vozimo se po 
vlaku, nego po eugu, da ocemo znati, kulko je 
vur, ne gledimo sat, nego vuru, da idemo spat, 
ne légnemű se na krevet nego na postelu, supu 
ne jemo, nego dobru juhu, deca ne pijeju mlijeko, 
nego mleko, pecenku jemo z vilicom, a n éz vi- 
Ijuskom, kőkút prinas neje pjetao, к rave ne jeju 
sijeno, nego seno, ráz ne sejamo, nego hrz, s toga 
nam je blagoslovleni lírzeni kruh. Prinas se ne 
köti zdrijebe. nili pilici, nego se köti zrebe i pi
teki se valiju, Nemamo patke, nego tuste race,
(daj Bog cuda toga pre saki hi/.i,) a vecer nej- 
deino kuci, nego dime. Nasa stara marna nesu 
baka, nego mamira, majka, babica véé de как.

Mi ne lozimo vatru, nego si znkurimo og
nja v peri i fám se grejemo, a da imamo cuda 
sliv onda nam nasi íganjari prepraviju dobru zga- 
nicu, kajti rakiju ne pijemo. $to pák se tak na
piig kaj postane hurmasti, on neje Ind, nego no- 
ri í govori hurmastoée, a ne ludorie.

Prinas se ne rodiju deéki : Vjekoslav, ()g- 
njeslav, \ atroslav, Peíen, Mladen, Tvrtko, Zvon- 
ko, Branko, nego nosiju lep.a krscansk.a imena 
Stefek, Franeek, Joiek , Pavlek, Karol, Jakob,
F lorian, Tomaá i tak dale. Sama lepa posveéena 
imena. Ran tak i pucike. Mi ne nucamo takáa 
iuiena, átere niti v jenim kalendaru ne moci naj- 
ti, pák se ne moéi svojemu svetu pomoliti.

Stem lepim megy imurikim jezikom se áti- 
mamo i oéenm ga ruvati, dók bo svet stal. Prn- 
simo naáe ludi, stare naj vpotiju mlade, na nase 
lepe starinske reéi, a mlade prosimo, naj se vuéiju 
od starih, kajti steri narod zgubi svojega jezika, 
on je zgubil samoga sebe, nko se vtopimo v sla- 5 
avenskom morju. naái odvetki nabodo znali, Ja 
je negda i Megyimurje bilo na svetu.

Na zadnje pozdravlaino naáe ludi niegyi- 
murski: halén bodi Jezuá Kristuá, a ne Hvaljen - 
Isus.

Da su teska vremena onda se zna 
sto je pravi magyar

je rekel vitéz gróf Teleki Béla velki ispán 
v Alsólendvi

y.  ̂ novembru mesecu je Magyarska Stranjka 
.̂ivota clr/ala velku sesiju v Alsólendvi, na steru 

su dosli vise voditeli stranjke.
I 9 r Országh Pál orsacki oblegat je naglnsil. 

da poteákoce, átere trpiino delaju taborska vre- 
mena, ah se te poteákoée su prinas éuda menjse, 
как v drugim orsngam. Komu se niti tak vidi, 
lehko se seli drugam.

 ̂iléz gróf Teleki Béla velki iápan je 7Л 
bohnece, steri stanujeju v jara.su Alsolendva, 
med vise toga rekel ovo:
i . bohneci, steri stanujeju v járású Also- 
lendva su érez jezero let verni bili Koruni Sve*



48 br. 7

Kőbányai Polgári Serfőzde
muraközi egy edárusitója, úgyszintén II jedini prodavec pive za Medjimurje i

P E T Ä N C I Ä S V Ä N Y V IZ  f ő r a k t á r a  | glavno skladtéce PETANSKE kisele vode
Csáktornya, Kossuth L.-n. 1 sz. alatti nyitrai MR AZ TIBOR Csáktornya, Kossuth L  vulica br. !.

l e LeJ*.í.e ,y ,*f ®é l A Т, Н *  L V E Z T E II je evője skladisce i magazine PREMESTI L  V 
A Z R Í N Y I  VAR B E L S Ő  U D V A R Á B A .  ZNUTRESNJI DVOR ZRÍNYI GRADA istirau itiiil

toga Stefana i Magyarskoj Domovini. Nadja se, 
kaj bodo i dale takái i onda bodo ran tak vfci- 
vali se pravice, как i njihovi magyarski brati,

V velkom vesulju oslobodjenja lehko je bi- 
lo cuda njim priznati se magyaram, ali ve, da 
su te§ka vremena, da je treba éuda toga stradati 
ve se bo znalo, sto je pravi sin megyarske do- 
movine, kajti imamo i taksih, steri ne sluziju 
magyarskomu cilu, nego znali, éli ne znali pot- 
pomaíeju nepriatelu i senjaju za nekSe velko 
slavensko kralestvo.

Znamo mi §to su ti, ali magyarski narod 
nejde za osvetom, on je strpliven, dók je moéi. 
Как god se tabor zvrsil v ovoj domovini bodo 
raagyari gospodarili, zato raoraju si biti osve- 
doéeni.

Pozív za plaíanje porcie
Financdirekcie pozivaju sakoga, sto 

je porciu du2en, naj do kraja decembra 
meseca spuni svoju duznost placanja 
porcie.

Sto svojega duga na porciji do kraja 
ovoga leta splati, z jene strane spuni 
svoju rodolubnu duznost za domovinu, 
kajti pomaza velko delo za orsaga gori 
zdiői i kaj je najvaznese, pomaze hon- 
vedam domovinu braniti, a z druge stra
ne i sebi napravi velkoga hasna, kajti 
prespara 6°/o zamudnoga interesa i3%>stros 
ka Sekucije, а к tomu joS dobi nazaj 
2°/° letosnje porcije.

Zato si saki gospodar, steri je por 
ciu duzen, napravi, makar v Budapestu, 
makar po varasaj i selaj hasna ako plati 
svojega duga na'porcijí makar v&tajramtu, 
éli pre obcini s penezi, éli pák na posti 
na cek.

V Ráckanizsi su napravill skolu za 
mlade gazdarice

Narodi se navak moraju vuéiti, ako neéeju 
zaostati za drugimi. Svet ide napre, sto zaostane 
on slabo zide. Naái selski navuéiteli se to dobro 
/naju. Ve v najnovese vreme su v obéini Rác- 
kanizsa napravili Skolu za mlade gospodarice, za 
bolse hrane kuhati. Skola bo trpela stiri tjedne. 
NaSe mlade puce ju jako rade pohajaju. 1 ripot 
na tjeden dojdu v Skolu, lice njim je crleno od 
veselja i rade se vuciju kuhati dobre í tecne 
niagyarske hrane. Matriala za kuhati z doma do- 
neseju i roditeli njim radi daju sega toga, kajti i 
oni se veseliju, kaj se njihove éeri pod briznom 
rokom vuéiju kuhati naj bolse magyarske hrane. 
Skolu vodiju gospa Bendekovics Józsefné i » as/.i- 
lasin Angela navuéitelica.

Első Muraközi Szövődé Rt.
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi u. 50 « Telefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST

Megyimurje se pomalem cisto prekapéilo к 
magyarskoj kulturi. Denes tu, zutra tara driiju 
taksu skolu, a to ne saino da narodu hasni, ne
go drzi budno lubav za magyarsku domovinu. 
Stridóvár ide napre z dobrom peldora i sigurno 
verjemo, da za ovim dvema navuéitelicam v 
Ráczkanizsi i za nasim dobrim pucikam se 
bodo i drugi isii po Megyimurju takse 
Skole drzali.

Neje moci se od drzave cekati. NaSi dobri 
navuéiteli su éudapot pokazali, z dobrom volom 
i alduvanjem je moci cuda véiniti.

T a b o r s k i  g l asl
Sovjetska fronta

NajnoveSi glasi nam piseju, da se sovjetska 
fronta na najviSe mesta nazaj vleée. Pred vara
som Kiev su velke i oStre bitke i nemei sigdi 
idu napre, Pre vodi Nevel su nemei zavzeli viSe 
sei, a ran tak je bilo i pre nikopolskom 
mostu. Tu su sovjeti imeli jako velke zgubiéke 
v taborskimi koli,

Pre varasu Korosten je ov tjeden tulikajSe 
velka bitka bila. Tu su nemei zaokrofrli jenu 
vekSu nepriatelsku trupu soldacije, vlovili su o- 
semsto zaroblenikov, zavzeli su viSe oklopk*nih 
kol, 80 Stukov i éuda drugoga orufcja i matriala.

Hudo vreme, velki dezgyi, globoko blato 
jako spreéavle za vekSa dela na ovoj fronti. Так 
zgledi, kaj se bo po malem hapil zimski tabor.

Taljanska í engleska fronta
Ov tjeden su nemei pák vtopili cuda ne- 

priutelskih ladji, zato su se, z teskimi bombaSi 
na velkom spravili na nemske varasé. Po'.li dru- 
gih velkih varaSov su ov tjeden na Berlin hitali 
velke i pogibelne bombe, Stere su cuda hiz zru- 
sile i éuda ludi zaklale. Englezi nikaj ne glediju 
kam hiceju bombe i tak naiviSe cun na civilne 
hiíe, de stanuje nekrivi narod.

Göbbels, nemski minister je drzal govora, 
v slerim je rekel, da ve potli drugih velkih va
raSov Berlin dosel na red, da ga nepriatel zasip- 
le z bombami za vuzigati i respokati Padaju cir- 
kve, spitali h ite  de delavci stanujeju, ali tak vé
li, nega v NemSkoj zurneSega posla, как povr- 
nuti v Londonu z intereSom se ono zlo, kaj su 
nam vcinilí i ve véiniju. Zato fabrike delaju den 
i noc i neje dalko vreme, da bo njim se to nap- 
laéeno.

KAJ JE  NOVOGA?
Táti su bili \ obcini Murasiklós. Gr-

do znenadjenje su táti napravili trem gospodaram 
v obéini Murasiklós. Vdrli su niim v komoré i 
pokrali su melu, oprave, obuteli i druge stvari, 
do éega su dosli.

Zandari tiraju jaku kviíiciju za talima.

-  Nesreéen Verhar Marton Vtopil se 
v potoku v Csáktornya. Verhar Márton, naS 
domaci, 58 let star élovek. bil je nameSéen za 
obéinskoga pisnra pre notarjuSiji Murasiklós. Öve 
dneve je Verhar dobil svoju bozienu pomoé i 
как je on sam znse, ledicen élovek, si je nap- 
rovil veseloga dnevn. Da je dimo iáéi, pajdoé je 
z nesrcéom opal v potok, steri tefe erez varas 
Csáktornya. V trdoj kmici je niSéi tarn ne hodil 
i tak se siromak v plitvoj vodi \topil. Drugi den 
vjutro su mrtvo telo naSli.

— Potres je bil v Csáktornya. V nőéi 
od nedele na pondelek, koli tretje vure su se v 
Csáktornya éuda ludi zbudili i prestraSili, kajti 
se postela pod njimi gibala. Na sreéu je samo 
slab potres bil i éulo se, как nekaj pod zemlom 
mréi, ali na slabom glasu. Kak smo sreéni, nikaj 
kvara se ne prepetilo niti v hizaj, niti ludstvu. 
Potres je trpel samo par sekundi i ne se opeto- 
val.

S Turske, z vi§e mesta éujemo, da su bili 
velki potresi. Radio v Ankari. glavni varai Tur
ske, je dal na glas, da je v Turskoj od potresa 
po nesreéi hnirlo 1000 ludi. Z Indije onda z glavnoga 
varasa Bulgarske, z Sofie tulikajie smo dobili 
glasa, da su bili potresi i lehko je mogoce, da 
je od teil velkih potresov zadnje gibanje zemle 
do nas doseglo.

— Alarm za obranu od lufta je bil v 
Csáktornya. V nedelu ob poldan su se naglo 
zaéule Sirene za obranu od lufta i stirale su se 
ludi dimo. Ali za 25 minőt véé se cul niiren glas, 
di je pogibel z lufta minula. Popoldan koli 2. vu
re véé je pak sirena tulila na pogibel i zmesal 
ludern pocinka, ali na sreéu niti ta pogibel neje 
dngo trpela.

Za obedva alarma su za pomoé i obranu 
odredieni ludi bili na svojemu mestu, a narod 
se jako poslusno drzal. Nepriatelske avione ober 
varnia nesmo vidli.

— Honvedam liste posilati как je treba
Honvtdski genualitab opomene na$e lud- 

stvo da liste na taborsku poitu je od se dob 
smeti posrlati sanio tak, kaj se v kuvertu, zvun 
lista smeju deti samo kaksi dokumeati i famíli
ámé fotografije. Druge stvari zn hasnuvati, eli 
hraniti, na priliku cigaretlne, vliste deti ne smeti 
Sto bi kaj taksega v listu poSilal, list mu dojde nazaj.

— Sol su steli svercati. V obéini Dráva- 
nagyarod, blizo granice su graniéni stra/ari, na 
jednim kolam, gospodara ga ne bilo poleg, na&li 
pod gnojom skrito dve sto kil soli. To sol su 
átéli preSvercati prek granice, ali su se Svercari, 
tak zgledi, skrili pred stra2om a sol su pustili 
na boiu milost.

И а д у к а м я м н г

Nagy választékban kaphatók 

divatos női télikabátok 

b u n d á k ,

elegáns kész nöiruhák
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G o s p o d a r s t v o
Obskrba naroda

Kak je treba povati i rezdeliti 
Veliki govor Dra Szász Lajosa ministra za 

obskrbu naroda

Ve, da respravlaju v orsaőkoj hiíi stroSkov* * 
nika za leto 1944, je Dr. Szász Lajos, minister 
za obskrbu naroda drzal velkoga govora, v §te- 
rim je med viSe toga rekel i ovo.

Как smo do ve vidli, da si gazda napravi 
plana, как обе svoje zemle obdelati i kaj обе 
povati, mora znati, kaj bo drzava od njega zahte- 
vala za obskrbu naroda. Ran tak i ludi potroái- 
teli moraju znati, kaj bodo mogli dobiti.

Zato je bilo potrebno orsaéko gospodarenje 
tak vrediti, kaj bo polski gospodar napre znal, 
kaj se bo od njega zahtevalo i kaj si bo tak 
ravnal povanje. To je sikak potrebno v sakom 
taborskom vremenu i prez toga nega taborskoga 
gospodarenja.

Jako smo pazili, da smo zrecunali, kaj mo- 
reju polski gospodari nutri dati. Fri tóm je bila 
mera kaj su ludi zadnjih deset let zrnja na piac 
donesli i prodali. Как do ve vidimo, dali smo 
vun jako hasnovite naredbe, stere su pomogle do 
toga, da su miljuni ludi dosli, z bozora milosti, 
do najvekáega kinca magyarske zemle, do sigur- 
noga sakdaSnjega kruha.

Tu moramo na§e gospodare opomenuti, da 
krivo misliju oni, átéri drziju,

da ako je gospodar spunil svoje duz- 
nosti nutri davanja i ako mu zvun 
toga i ober domacega stroska jós kaj 
ostane, da stem more respolagati po 
svojoj voli. Naredbe tocno piseju как 
se to ima ponucati i on opovanje, átérő 
ober ostane, nigdar nemre sluziti áver- 

carskim ludem i crnoj trgovini.
Sto kaj ima zviseáega, naj da nutri, dobi posteno 
plaéeno, a na kraju gospodarskoga leta joá i pre- 
miu.

Pre tekstilnoj robi idemo za tern, da on 
matrial, áteroga imamo, more sluziti samo za ái- 
roki narod. Fabrike ne delaju nikáe luksuzne 
robe, nego same takse, kakáé narod nuca. Na 
balost z zvunjskih zemel dobimo jako malo siro- 
voga matriala, pák tak ono, kaj imamo, moremo 
samo na voskom deliti, kaj átacunari dobiju mo
raju rezdeliti najpredi onim, átéri najmenje imaju. 
Kontrola bo jaka i áto bo pogreáil, bo strófán.

Kaj se ti6e obuteli, köze imamo se menje i 
menje, zato je teáko sakomu zadovoliti i gledimo, 
da se ono, kaj je je, rezdeli pravi6no med one, 
átéri najbole nucaju.

Pre soponu tulikajse imamo poteskoce /bog 
toga, kaj nemremo dobiti sirovoga matriala z 
zvunjskih zemel. Pre tem si pomaí.emo stem, kaj 
naái ludi viáe oljenoga semenja povaju. Po vék
áim mestam se sopon deli, kulko je najvekáa si- 
la, a po selim pák si ludi najviáe sami kuhaju 
sopona.

Fabrike se navek tak ravnaju, как dojdu 
do matriala. Sirovi matrial nam — na zalost — 
jako fali. pák je zato jako treba áparati z opra- 
vom. Naj si malo vukáaju oni, átéri nekaj imaju 
za oble6i i naj pustiju one napre átéri nikaj ne- 
maju. Poátuvati opravu steru imamo, to nam je 
kinc za duga leta Ne gledati cloveka, kakáu op
ravu ima, nego jeli mu je duáa postena. Bole je 
v staroj opravi sluziti za dobro domovine, nego 
v novoj opravi pozabiti za duznosti i pelati dr- 
zavu v propast. Jesu, átéri mrgo6eju, kaj nemreju 
kupiti dosti nőve oprave. Oprava denes neje luk- 
suz, nego potreba tela i jako slab clovek je, áto 
to nemre prerazmeti. Treba je áparati z opravom. 
Predelati, preobrnuti, farbati, krpati i áparati как 
najbole.

(Drugipot dale.)

Csáktornya nagyközség elöljáróságától.

7114/1943. snám.

Hirdetmény
Felhívja a községi elöljáróság a következőre 

a lakosság figyelmét.

Csáktornya nagyközségben 1943. évi októ
ber hó 26-án a Horthy Miklós tér 1 szám ház 
előtt a gyalogjárón egy pénztárca és benne pénz 
találtatott.

A pénztárcát és pénzt annak igazolt tulaj
donosa a Csáktornyái járás főszolgabirájának hi
vatalában a hivatalos órák alatt átveheti.

Csáktornya, 1943. november hó 16-án.
Elöljáróság.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

6055 1943. sz.

Hirdetmény
A magvar kir. Iparíígyi miniszter Urnák 

23.200/1943. Ip. M. számú rendeletében foglaltak 
alapján az elöljáróság felhivja a lakosság figyelmét 
arra, hogy a folyó évre beszerzett tüzelő anyag 
készletét, folyó hó 1. állapotnak megfelelően. 
1943. évi december hó 10-ig, a községi elöljáró
ságnak Írásban jelentse be. Nem kell bejelenteni 
a 20 mázsán aluli tűzifa és 25 mázsán aluli szén 
készletet.

A bejelentésben fel kell venni a intendő 
helyiségek és a családtagok számat is. — Л je
lentések a községi rendőrségen (földszint első ajtó 
balra) adandók be.

Figyelmezteti az elöliáróság a lakosságot, 
hogy a bejelentési kötelezettségnek pontosan te
gyen eleget, mert a bejelentés elmulusztása vagy 
valótlan adatok bejelentése szigorú megtorlást von 
maga után.

Csáktornya, 1943. december hó 1 én.
Elöljáróság.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

Hirdetmény
Minden sertéshiz.lalo, illetve bérhizlaló köte

les a hizó sertést 8 nap alatt a községi rendőrsé
gen jelenteni. Fz vonatkozik kivétel nélkül min
denkire, aki serlést bármily módon, akar saját 
maga, akár bérhi/.lalási szerződés alapján, hizlal, 
vagy hizlaltak

Csáktornya, 1943. nov. hó 20-án.
Elöljáróság.

Broj 7473/1943.

Na znanje
Daje se na glas, da si oni gospodari (uatu- 

ralne persone) steri óisto vun splatiju svojega 
duga na porciji i to staroga duga, i letoSnju por- 
ciu, do 1943. decembra 31-gn, dobiju nazaj od 
letosnje porcie 2 о v ime interesa.

Csáktornya 1943. novembra 29-ga.
POGL AVARS ÍVÓ.

Poglavarstvo velke obcine Csáktornya

Na znanle
Po naredbi fősz.olgabirovije v Csáktornya, 

vun danc 1943 novembra 16-ga pod brojem 
9515/1943, v velkoj obóini Csáktornya Stacunari 
z mesanom robom viáe nemreju prodavati glaz- 
nate, porcelanske i kamenate posode.

Kaj imaju robe doma, to moreju resprodati 
do kraja ovoga leta, ali novu robu ve6 nemreju 
sebi preskrbeti.

Ali slobodno i dale trflju te stacunari lám
pásé, cilindre za lámpásé, Skrlake za lámpásé i 
druge к lampaSu potrebne stvari.

Csáktornya, 1943. novembra 19-ga.

Poglavarstvo.

É  ■ .... — .............—  -
Salamon Imre Csáktornya, Búzás 48

IR60VINA Z MLADINOM IJ E J C I
Kupujem sake fele mladinu, kokosi, 

goske, race, purane, piceke i jejci. So- 
pane goske prek pet kil, sopane race 
prek tri kile teske iive vage. Placam 
maksimalne cene i zapisem v jedinice. 
Jemlem prek saki den.

Dr. Délcz.eg Imre perlaki ügyvéd által kép
viselt özv. Illiás Bálintné szül. Kerovec Mária 
javár 339 P 50 fill, tőke és több követelés és já
rulékai erejéig, amennyiben a követelésre időköz
ben részletfizetés történt, annak beszámításával, 
a perlaki kir. járásbíróság 1938. évi 307 sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1943. évi június hó 18 án 
lefoglalt 1400 P becsült ingóságokra a perlaki 
kir. járásbíróság Pk. 4979 1943. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenve
dő lakásán Harastyán-telepen leendő megtartására 
határidőül 1943. évi decem ber hó 10 napjá
nak délelőtti fél 11 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt szekér, tehén, sertések s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet igéiőnek, de legalább a 
becsár к ét Harmad részéért, készpénzfizetés tnel- I 
lett el fogom adni.

Perlak 1943. évi november hó 5 én.
Varjú József

kir biró.ági végrehajtó.
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