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Megjelenik pénteken.

Az Angolok támadása Madagaszkár
ellen

Kültirális kapcsolatok
Nagykanizsa és Csáktornya között

Irta: Kélemen Ferenc.

A lig  egy éve annak, hogy Muraköz 
a Szent Korona integrális része s benne 
Csáktornya az ősi Zrínyi város visszatért 
hozzánk s máris oly intenzív forgalom 
alakult ki a két szomszédos város között, 
mely megítélésünk szerint a megszállás 
előtti méreteket is túlhaladja.

A  kapcsolatok természetesen első
sorban gazdasági téren indultak meg s 
főleg Nagykanizsa és Csáktornya személy 
és csereforgalma emelkedik napról-napra 
örvendetes módon.

Ez természetes, hiszen a két várost 
egymásra utalják a tradíciókon, az ősi 
barátságon kívül olyan gazdasági ténye 
zők is, amelyeknek döntő súlya van két 
szomszédos város tartós érintkezésében.

De a gazdasági kapcsolatok mellett 
rendkívül fontosak a két gazdasági góc 
pont viszonyának alakulása szempontjából 
a kulturális kölcsönadások is.

Nagykanizsa e tekintetben is nagyon 
fontos tényező nemcsak a szükebb Zala- 
országban, hanem a művelődési szem
pontból igazán vezető pozíciót betöltő 
egész Dunántúlon is. Ebben a városban 
évek óta pezsdülő művelődési élet folyik, 
amelyet a város kiváló tanintézménye 
élükön az évszázados piarista rendházzal 
fáradhatatlan buzgalommal ápolnak. A z  
irodalomnak, a festészetnek, a zenének 
sok értékes és országos viszonylatban is 
számottevő tehetsége él ebben a város 
ban, amelynek munkáira a művelődési 
élet széles köreiben felfigyel az érdeklő 
dés. A  kulturális munka irányítását a 
város vezetősége mellett a Télszázados 
múlttal rendelkező és gróf Zrínyi Miklós 
nevét viselő Irodalmi és Művészeti Kör 
végzi, amely az utóbbi években, illetve a 
letűnt két évtizedben többszáz liceális 
előadást, hazafias ünnepélyt rendezett 
meg, melynek színvonala messze felette 
áll a legtöbb vidéki város hasonló vállal 
kozásainak.

Ez a kör most e hó 9. én lerándul 
Csáktornyára, hogy a felszabadult testvér 
város fejlett kulturérzékü lakosságának 
hangverseny keretében bemutassa büszke 
ségét a Királydíjas dalárdát. Az első ko
molyabb lépés ez azon az utón, amely a 
két város kulturális közeledését óhajtja 
előkészíteni sazt majdnem rendszeresíteni. 
A z  elmúlt első év alatt volt már alkal
munk egymás művelődési készségét meg
ismerni, élvezettel hallgattuk a Csáktornyái 
leányok kedves énekszámait a felszaba
dulást ünneplő városi díszteremben, cső 
dálattal hódoltunk nemrég a Csáktornyái 
műkedvelő gárda magas kvalitásainak s

Vichy-i jelentés szerint az angolok támadása 
Madagaszkár ellen igen heves volt. Két francia 
hadihajót elsiilyesztettek s heves tüzelés után si
került az angoloknak csapatokat partra szállítani.

Л Német Távirati Iroda jelentése szerint a 
keleti front északi részén is megindultak a hadi 
cselekmények. A német tüzérség hevesen bom-

nagykanizsai műkedvelők is szerepeltek 
már a Levente Otthonban. Mindez nagyon 
kedves kulturális bevezető volt a tartós 
kapcsolatokhoz, most azonban Nag> kanizsa 
büszkesége, az Irodalmi Kör országos hírű 
Királydíjas dalárdája indul el Csáktornyái 
útjára, hogy a dal és az énekművészet, a 
dalkultusz elbűvölő és szívhezszóló ere 
jével összekapcsolja a két város szivét. 
További programmunk magának az lro 
dalmi Körnek bemutatkozása Csáktornyán 
a maga kiváló előadóival, poétáival, ame
lyekből egyébként a legkiválóbbat ízelítő 
nek már most is magunkkal visszük s az 
egyes dalos számok között Csáktornya 
közönségének be is mutatjuk, azután 
szándékunk van levonulni a nagykanizsai 
zeneiskola kiváló tanári karával, amelynek 
élén európai hírű zeneköltő és kiváló 
zenepedagógus áll.

Mindezeket a terveket már a legrö
videbb időn belül megvalósítani szándé 
kozunk, mert meggyőződésünk, hogy a 
kulturális érintkezés elindítása elsősorban 
az Irodalmi Kör feladata s mert reméljük, 
hogy ezt a munkánkat Csáktornya finom 
kulturérzékü publikuma megértéssel fo 
gadja és viszonzásul minket is részesíteni 
fog általunk mindenkor nagymértékeit 
kulturmunkájának áldásaival.

Csáktornyának mindig nagy érzéke

A francia tábornok az angolok felszólítására, hogy 
adja át a szigetet, kijelentette, hogy az utolsó 
emberig védekezni fog. Az angolok hét repülő
gépet vesztettek.

bázta Leningrádot s több hadianyaggyárban heves 
tüzek keletkeztek.

volt a művelődés kérdései iránt, ez a 
hajlama még a falusi tömegek szunnyadó 
ösztöneiben is benne vibrál. A  muraközi 
népnek határozottan nagy érzéke van a 
népi művelődés iránt. Ezt az érzéket, va
lamint a város kulturális készségát most 
olyan kiváló tényezők irányíthatják, mint 
a muraközi új közoktatásügyi tanszemély
zet, mind mind meganny i pionírja a magyar 
gondolatnak, a magyar művelődésnek a 
húsz évi rabságából felszabadított ősi föl
dön, közöttük természetesen első helyen 
az új életre kelt Tanitóképezde is, mely 
a múltban is mindenkor Csáktornya büsz
kesége, a magyar érzés meleg vára és a 
muraközi kultúra leghatékonyabb ténye
zője volt. A z  új és fiatal vezetők bizo 
nyára átveszik elődeik termékeny szellemét 
s a maguk részéről intensiven tovább viszik 
azt a munkát, mely Csáktornya és Muraköz 
kulturális fellendüléséhez fog vezetni.

Nagykanizsa és Csáktornya kulturális 
kapcsolatainak felélesztéséhez és azoknak 
tartós és eredményes ápolásához ezek 
szerint minden előfeltétel adva van. Re
méljük, hogy az Irodalmi Kör szombati 
hangversenye valóban közel hozza egy 
máshoz a két szomszédos város müértő 
közönségét s megalapozza a tartós és hasz
nos kulturális kapcsolatokat Nagykanizsa 
és Csáktornya között.

Corregidor szigete megadta magát
Mint a Döméi iroda a Fiilöp szigeti harcok- I után letette a fegyvert. A japánok kezébe sok 

ról jelenti, Corregidor védőserege heves harcok fogoly, fegyver és hadianyag került.

A német tüzérség tűz alá vette Leningrádot

Északafrikában erős homokviharok
dúlnak.

Északafrikában oly hatalmas homokviharok I dályoznak. A német és olasz légihaderök folytat- 
dulnak, amelyek minden hadmozdulatot megaka- | ják Málta bombázását.
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Anyák napja
Irta: Berecz Sándorné áll. tanítónő Dráva vásárhely

A  virágos május hónap legszebb va
sárnapján a harci zaj közepette, egy pil
lanatra összedobban az emberiség szive. 
A  müveit világ az Édesanyát ünnepli.

A z  Édesanyát, aki egyforma az egész 
világon. Aki gyermeket táplál a szive 
vérével, aki ott sóvárog a beteg gyerme
ke ágyánál s annak kínjait tízszeresen 
érzi, aki névtelenül küzd a családjáért.

A z  Édesanyát ünnepli a világ, aki a 
gyermeknek minden vétkét megbocsátja, 
eltakarja, mert szereti. Szeretni lehet 
sokféleképpen, de senki úgy nem tud 
szeretni, mint az Édesanya a gyermekét. 
Ha mindenki megvet, mindenki rossznak 
tart, taz Édesanyádnak akkor is jó és 
szép vagy. A  bölcsőtől a sírig kiséri a 
gyermeket az Édesanya szeretete.

piszén mint a költő mondja: ,,Aki 
gyermekét szerette, gondját sir el nem 
temette.“

A z  anyai szeretet hatalmát fensége
sen írja le egy német költő: „Der Löw e 
von Florenz“ c. költeményében. Florenz 
városában ketrecéből kitört egy oroszlán. 
A  félelmetes hir villámgyorsasággal terjed 
el a városban. Mindenki elmenekül. Nem 
sokára üres minden tér és utca, csak egy 
kis gyermek játszik gondtalanul a vásárté
ren. Már már hallani a közeledő oroszlán 
ordítását, sokan látják munkahelyükről a 
veszedelmet, amely a kis gyermeket fe
nyegeti, de egynek sincs bátorsága ahhoz, 
hogy a gyermek megmentése végett a ha 
Iáiba rohanjon. A z  oroszlán a gyermeket 
megpillantva egy ugrással ráveti magát 
és már-már megragadja a biztos zsákmányt, 
amikor egy házból kirohan e gy ‘ asszony 
és kikapja karmai közül a gyermekét. 
Mig az oroszlán e meglepő jelenségtől 
dermed ten áll, anya és gyermeke biztos 
helyre menekül.

Ez az. Ilyen az édesanya. Élete árán 
is megmenti féltve őrizett kincsét gyer
mekét.

Kornéliának a római nemesasszony 
nak hiú felcicomázott barátnője ékszereit

mutogatta és kérdezte tőle, hogy neki 
vannak-e ékszerei. Kornélia ekkor két 
szép gyermekére mutatott és azt mondta, 
hogy itt vannak az én ékszereim, rajtuk 
kívül más kincsem nincsen.

Muraközi Édesanyák! Ha hivalkodó 
asszonytársaitok ékszereitek után érdek 
lödnek, ti is szép gyermekeitekre mutas
satok.

Ezen a mai napon, az Anyák-napján 
felejtsétek el az átvirasztott éjszakákat és 
a nappal nehéz kenyérgondjait, örüljetek 
gyermekeiteknek, akik szivük virágát 
nyújtják ma felétek Kicsiny és nagy 
egyaránt melegebben tekint reátok e na
pon, kezetcsókol vagy könnyet ejt. A b 
ban a tekintetben, kézcsókban és könny
cseppben, benne van a gyermeki szív 
hálája. —

Gépmadár süvít, gránát robban, pus
ka ropog a levegőben és valahol Orosz
ország végtelen sártengerében ezer meg 
ezer derék vitéz honvéd lelki szemei előtt 
kigyulladnak egy imádkozó anyának ün
nepi gyertyaszálai és ajkuk mosolyogva 
rebegi: „Édesanyám érted harcolok, a Te 
imádságos otthonod védem.

Muraközi Édesanyák, Zrínyi Ilonák 
hős unokái, áldjon meg benneteket az 
Isten. Neveljétek továbbra is gyermekeid 
teket imádságos lélekkel. Istenben bízó 
hittel.

Kitörölhetetlenül szivébe vésődik 
gyermekeiteknek igy egy kép. az Édes 
anya képe és ha időnként el is homályo- 
sitja az élet forgataga, újra előtűnik.

Ha a gyermek felnő, ha majd más 
vidékre veti is a sors, ha megöregszik, 
őszbeborult fejjel, fáradt léptekkel megy 
a kis falu temetőjébe és hiába mondja 
neki a temetőőr. hogy Édesanyád sírját 
nem jelzi sem fa sem kőkereszt, Ö azt 
mondja, hogy rátalál. Lelke mélyén él a 
legnagyob erő a szeretet és átérezi a költő 
szavát: „Valami titkos erő él bennem, az 
megmutatja merre kell mennem“ .

Csáktornya városa a honvédekért
Még mindnyájan a búcsuzás megható, kedves 

emlékének hatása a tett vagyunk. Honvédetek bu- 
csuzásánál a város apraja-nagyja kinyilvánította a 
magyar nemzet büszkesége, hadserege iránti őszinte 
megbecsülését és s/eretetét. Ezt a nagy szeretetet 
érezték meg honvédeink és bizonyára ez acélozta 
meg őket a végső győzelem iránti nagy akarásban.

Csáktornya város társadalma osztály kiilönb- 
ság nélkül vette ki részét honvédségünk iránti 
áldozatos munkából. Mindenki vállvetve arra tö
rekedett, hogy az elbucsuzásnak a pillanatait ked
vessé és felejthetetlenné tegye. Ebben az áldoza
tos munkában különösképpen kivették részüket 
Csáktornya asszonyai és leányai élén a MANSZ 
vezetőségével.

Most, amikor már a katonanóták is messze 
a lengyel síkságokon szállnak tovább, úgy érezzük, 
hogy arról az áldozatos munkáról, amelyet Csák
tornya apraja-nagyja a honvédekért kifejtett, rövid 
beszámolót adjunk.,

Rádió hírekből, újságokból nap-nap után ol
vashatjuk az egyes varosok nagy-nagy áldozat- 
készségét a honvédek iránt. Ügy érezzük, hogy 
mi csáktornyaiak egy hajszálnyira sem maradtunk 
mögötte a nagyobb városok áldozatkészságeinek. 
A kérő szavak mindig megértő meleg szivekre 
találtkk Muraköz és Csáktornya lakosainál és ez 
a megértő szeretet szívesen nyitotta ki minden 
egyes gyűjtés alkalmával a város hazafias lakos
ságának pénztárcáját. Amikor megrendezte a lüst- 
telen napokat, gyűjtött a honvédeteknek.

Az őszi gyűjtésűnkről, melynek eredménye 
3028.40 pengőt tett ki, már beszámoltunk. Ott 
számoltunk be Csáktornya és környéke iparválla
latai tisztviselőinek és munkásainak erőt megha
ladó szép áldozatkészségükről is. A tél folyamán 
is a MANSZ teaestjének jövedelmei majdnem 
teljes mértékben honvédeink segélyezésére íordit- 
talott. Ig> a MANSZ második füstiden napi gyűj
tésével 1155.88 P , MANSZ hölgyek különgyűj
tése 55 P, Lipics Balá/sné gyűjtése 50 P, dr. 
Száraz Istvánné gyűjtése 572 P, 200 konzerv és 
10 kg cukorka, Sztrahonya József gyűjtése a ke
reskedők körében 250 P. Az összes gyűjtés ered
ménye 5466.78 P. Ezenkívül sok cigarettát is 
gyűjtött a lelkes hölgygárda.

A gyűjtött összegből 3028 P értékben tra
fikot és közszükségleti cikkeket tartalmazó szeretet 
csomagokat küldtünk az orosz fronton harcolt» 
zalai honvédeknek. A fennmaradó 2438 P 78 fil
lér értékben két darab rádió (1000 P). dohányt 
és közszükségleti cikkeket adtak át elvonuló hon
védeteknek. Az átadott két telepes rádió, mint 
ahogy a község főjegyzője, Korents} Endre mon
dotta, legyen összekötő kapocs az orosz mezőkön 
harcoló zalai honvédeink és az anyaország, Csák
tornya között.

A MANSZ hölgyek kedvességének meg
nyilatkozása volt a szépen hímzett két kis zászló, 
melyeket az indulás perceiben megható szavakkal 
nyújtottak át az elvonuló zászlóaljak parancsno
kainak.

Itt emlékezünk meg a polgári iskola növen
dékeinek kedves apostolkodásáról, amelynek ered
ménye volt 3250 drb cigaretta és 120 P. Így az 
iskola tornatermében elhelyezett százhetvenkét 
honvédünket tudták cigarettával és édességgel 
megajándékozni. Megható és kedves jelenet volt, 
amikor a kis növendékek a tanári testület veze
tésével átadták szeretetcsomagjaikat.

Csáktornya város közönsége, amint a fenti 
számok igazolják, mélyen átérezte az áldozatkész
ség nemes gondolatát és szívesen sorakozott be 
a többi városok példátadó sorába.

N Ő I
tavaszi kabátok és ruhák

hatalmas választékban vannak raktáron.
G y e r m e k  k a b á t o k  minden méretben

Nagykanizsa - Zalaegerszeg jjjjjjj

Műsoros est Drávavásárhely nagyközségben
Napi pályáját végezve még az öreg Nap is 

megállt s elmosolygott az égen amikor felharsant 
leendő» tanítóink szivéből az üdvözlő első nóta: 
„Jó estét kívánok, megjöttek a Csáktornyái diá
kok.“ A késő délutáni utca megmozdult s rajta 
mozgott a falu népe, mely színűdig töltötte meg a 
hatalmas előadó termet.

„Jöttek, láttak s győztek !“
Győztek kedves közvetlenségükkel, mellyel 

már az utcán magukhoz láncolták a gyermekse
reget, s győztek mindvégig érdekes, hangulatos 
műsorukkal, mely muraközi nyelvű előadásokból

s magyar-muraközi nyelvű kedves nótákból volt 
mű vészien összeálitva.

Sajnálkozással bucsuzot tőlük a falu népe, 
kik szivet szívért cseréltek a Csáktornyái képzős 
növendékekkel; s e testvéri szívbe zárták Dr. 
Pfeiler tanár urat, az előadott nóták tűzről pat
tant, dalratermett melegszívű dirigensét.

Az előadást társas vacsora követte, melyen 
a község vezetői teljes számban résztvettek.

Azután búcsúztunk, áldozatos munkájukra 
Isten áldását kérve — a viszontlátásra. Isten hoz
zon Benneteket 1 K. F.

M uraköz irodalma és művészete
A Volt jugoszláv uralom alatt „felszabadí

tóink" mindig azzal érveltek, hogy Muraköznek 
sem irodalma, sem költészete sem művészete 
nincs, és tűzzel vassal terjesztették úgy az isko
lákban, mint a nép között a nekünk teljesen ide
gen irodalmat és népdalokat.

Igenis voltak és vannak Muraközben költői 
ihletséggel és művészi tehetséggel megáldott egyé
nek, de ezeket elnyomták, vagy ha tehetségük ki
tört és egekért kiáltott, akkor elvitték őket ide
genbe, idegen nevelést adtak nekik és azt mond
ták : „Ti szlávok vagy tok, nektek a szláv kultúrát
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kell emelnetek". így bizony sok muraközi tehet
ség elveszett a szláv tengerben és sok élő mű
vészünk van, aki elfelejtette, hogy muraközi anya 
szülte okét es muraköz áldott földje ihlette meg 
lelkűket.. Távol élnek tőlünk, de talán néha eszük
be jutnak a költő szavai:

Szülőföldem szép határa 
meglátlak-e valahára.

No de hála a magyarok Istenének, Muraköz 
ismét magyar s a mi költői lelkületű ifjaink ismét 
magyar nyelven zenghetik dalaikat.

Az iskolák alig féléve, hogy oktatják a 
zengzetes magyar nyelvet s a tehetség máris, úgy
szólván a hú alul bújik ki,

Ilyen tehetséggel megáldot muraközi ifjú Lisz- 
ják Vincze polgári iskolai tanuló is, szorgalmasan 
tanul s a mellett költői tehetsége is bontakozik. 
Verses füzetének egyik másik költeményén már 
most a komoy irodalomi érték ércverete csillog.

Anyák napja
Máju$ első vasárnapján csókoljon mindenki 

édesanyjának kezet és nézzen hálás szeretettel 
hűséges szemébe, mert Anyák napja van. Nem
csak életünket köszönhetjük neki, hanem minden 
benső értéket is, amely minket emberré emel. Ö 
kulcsolja először imára kezünket, szerető támo
gatásával tesszük meg az első lépést, vele me
gyünk először kézenfogva az iskolába is.

Örömteli vagy aggódó szeretete kisér minket 
akkor is még, amikor otthonunkat elhagyva, ki
léptünk az élet utjara. Segítő, simogató, átdó keze 
még sokáig elér bennünket. Bajban, veszedelem
ben, fájdalomban őt hívja őrzőangyalként az em
ber. Még a halálos ágyon is félrebeszélve, feléje 
sir a lélek, mert a jóság, türelem, megbocsátás 
ideáljai és mert a fonál, amely hozza köt, halálig 
tartó.

Az irók regémeikben őrizték meg anyjukat, 
a zeneszerzők dalba szőtték nevüket, a festő ezer 
színben álmodja meg édesanyját és alkotni fog a 
világ az Anyáról, amig ember él a földön.

Ma háború van, a férfiak harcolnak, az ö 
vitézségükkel van tele minden újság. A nőnek, 
ha látszólag nem is, ép oly felelőségteljes nehéz 
szerep jutott osztályrészül a mai sorsdöntő órákban.

Az otthoni fronton a szeretet és a kitartás
frontján, az élniakarás ösztönszerü frontján ép oly 
óriási munkát végeznek a nők, mint a férfiak 
fegyverrel a kezükben.

A hitvesnek, az anyának, tizszerezen kell 
otthon helytállnia. At kell vennie a fődd megmű
velését, a gazdaság irányítását, az üzlet vezetését, 
nagyvárosokban ö bonyolítja le a forgalmat, mint 
viliamoskalauz, sofför, rendőr, a nehéz üzemekbe 
ő áll be férje helyett.

Ebben a háborúban a hátsó front óriási, meg
feszített munkát végez, ez mind az anya érdeme.

És ha honvédőink a nagy harc után haza
térnek, odahaza békés meleg otthon, rendezett 
viszonyok várják majd őket, ez mind annak az 
ezer meg ezer szorgos, lelkiismeretes női kéznek 
és annak a nagy, kitartó, buzdító, rendíthetetlen 
szeretetnek érdeme, amelynek magyar édesanya 
a neve.

v. Pecsornik Paula.

HEIDEKER PÁL
GŐZSZAPPANGYÁR R. T.

K A P O S V Á R
Alapítva: 1851.

W

Márkás gyártmányai:
„H O L L Ó " szappan,
„N Ó R A " habzó mosószer, 
„SZ IRO M " áztatószóda, 
„V IL L Á M " tisztitópor, 
„H A ID E K K E R " borotvaszappan

Áthangoló kúrák
A latin államokban bevált módszer a „Lavote de organisme" a szervezet átöblitése. Ha- 

tásaképen a belek, az epe és a hugyutak megszabadulnak a salaktól, tehát felfrissíti az emésztés, 
anyagcsere, sőt a felesleges zsírlerakódás is eltűnik. A magyar orvosok a nagy gyógyeredményü 
áthangoló kúráknál előírják, hogy 4—6 héten át reggel, éhgyomorra, langyosan egy pohár Mira ghu-
bersós gyógyvizet kell fogyasztani. Kérdezze meg orvosát.

„ M n r a k ő z “

H Í R E I N K .

Trachoma kezelői állomás Kotor ban
Miután a perlaki trachoma kórház, a járási 

székhelytől távollakó betegek részére túl messze 
van, a m. kir Belügyminiszter Alsó-Muraköz ré
szére Kotor székhelly el trachoma kezelői állomást 
létesített.

A trachoma kezelői teendőkkel Ehman La
jos murakereszturi lakost bi/ta meg a miniszter.

Évi rendes közgyűlését
tartotta az elmúlt vasárnap a városháza dísz

termében a Csáktornyái önkéntes tűzoltóság. A 
közgyűlés első felében Sátrán László parancsnok 
elnökölt. Ez alatt az idő alatt felolvasták a titkári, 
pénztári, nemkülönben a parancsnoki jelentéseket. 
A jelentésekből kitűnt hogy a tűzoltóság munkás
sága, mint mindig, az elmúlt esztendőben is ki
fogástalan volt s valóban hivatása magaslatán 
állott.

Sátrán László elnöklő parancsnok ünnepi be
széde következett ez után. A szónok beszédében 
visszapillantást vetett a Csáktornyái önkéntes tű
zoltóság múltjára s rámutatott arra, hogy ennek 
az intézménynek magyar jellegét és magyar szel
lemét még a könyörtelen jugoszláv éra sem tudta 
megtörni. Sőt: bátrán meri állítani jelentette 
ki Sáfrán László az egybegyűltek nagy tapsa 
közben, hogy Csáktornyának az elmúlt 23 esz
tendő folyamán tulajdonképpen csak a tűzoltósága 
volt a magyarságnak egyetlen, katonailag szaksze
rűen kiképzett támaszpontja, amelyre a veszély 
óráiban Csáktornya mindig számíthatott. Ez a tűz
oltóság mentette meg Csáktornyát a csetnikek 
garázdálkodásától a múlt év vérzivataros napjai
ban s ezek a tűzoltók életük kockáztatásával éj
nek idején szedték fel az aláaknázott hidak ak
náit. A Csáktornyái tűzoltóság jugoszláv egyenru
hában öntudatos magyar szivet hordozott.

Az óriási éljenzéssel fogadott beszéd 
végén Sáfrán László pro forma - feloszlottnak 
jelentette ki a jugoszláv alapszabály okon ny ugvó 
tűzoltó testületet a gyűlés további elnöklését pe
dig átadta Korentsy Endre vezetőjegy zökek, aki 
a magyar törvények szerint hivatalból elnöke a 
tűzoltóságnak.

Korentsy Endre ismertette mindenekelőtt a 
tűzoltóság magyar alapszabályait, majd az elnök 
javaslatára egyhangúlag megválasztotta a közgyű
lés az alelnököt, pénztárost, titkárt és a választ
mányi tagokat.

A közgyűlés ezzel több, mint két órás ősz- 
szejövetel és tárgyalás után véget ért.

Honvédeink búcsúztatása
A hét folyamán elvonuló honvédeinket Csák

tornya közönsége méltó módon búcsúztatta.
A nemzeti zászlókkal, Magyarország címe

reivel és virágokkal gazdagon díszített Zrínyi em
lékmű előtt várakoztak az összes hatóságok, a

be nem osztott tisztikar, az összes iskolák, min
den tanulónak virágcsokor a kezében, a MANSz, 
Sport és többi egyesületek és a város és vidék 
apraja nagyja.

Egetverő éljenzés hangzott fel, midőn a hon
védség teljes felszereléssel, a tűzoltó zenekar kí
séretével diszmenetben felvonult. A Himnusz 
hangjaira a honvédség tisztelgett, a közönség le
vett kalappal énekelte, majd utána Korentsy Endre 
főjegyző a város nevében mondott búcsúbeszédet, 
melynek során sokak szeméből kicsordultak a 
a könnyek. A városnak a honvédség iránt érzett 
szeretete jeléül két rádiókészüléket adott át a pa
rancsnokságnak, melyek a távolban is jelképezni 
fogják ezt a szeretetet és az örök kapcsot a vá
ros és a honvédség között.

P. Dr. Horváth Athanáz megszentelte a két 
kürtre való selyem zászlót, mellyekket Dr. Vidáné 
Dr. Szárazné, Szivoncsik Mómé és Kolarícs Fe- 
rencné szül.Hánzsel Annus díszítették fel a kürtöket.

A hölgyek a tisztikart, a tanuló ifjúság pe
dig a legénységet díszítette fel gazdagon nemzeti 
kokárdákkal és virágcsokrokkal, majd a Hiszek
egy után a honvédség zeneszóval, a közönség ó- 
riási éljenzése közt elvonult.

Itt jegyezzük meg, hogy a Vitézi Rend Zrí
nyi csoportja is, megható ünnepség keretében bú
csúzott el a honvédségtől, melynek során számos 
felküszöntö hangzott el.

Grói Zrínyi Miklós születésnapjának 
ünneplése Csáktornyán

Május 1-én Csáktornya közönsége kivételes 
ünnepet tartott. E nap minden muraközi ember

78. jótékonycélu ra. kir. óllamsorsjáték

Főnyeremény:

40.000 aranypengő
29.360 nyeremény

420.000 pegö értékben
Nyeremények:

20.000 ar. P 10.000 ar. P
2x5.000 ar. P 4x2.500 ar. P
6x2.000 ar. P 33x1.000 ar. P

és még számos nagyobb és kisebb nyeremény, me
lyeket mind készpénzben fizetnek ki.

Húzás junius 5-én.
Sorsjegy árak:

EGÉSZ: ar P 3 .- ,  FÉL: ar. P. 1.50 

Kapható minden osztálysorsjegy föelárusttónál, 
valamint az összes d o h á n y t ő z s d é k b e n .
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szivében a legnemesebb húrokat pendíti meg, 
mert e napon született 322 esztendővel ezelőtt, 
Muraköz legnagyobb fia, gróf Zrínyi Miklós a 
költő és hadvezér.

Az ünnepség a 1115 órakor megtartott ünnepi 
misével kezdődött, melyen részt vettek az összes 
hatóságok, iskolák, testületek és egyesületek. A 
mise után felvonulás a zászlókkal és virágokkal 
gazdagon feldíszített Zrínyi emlékműhöz, ahol a 
szózat elének lése és a  Zrínyi fohász elmondása 
után Safarics István, id. Wohlsein Károly és Le- 
genstein Géza az emlékművön elhelyezték a Zrí
nyi csoport óriási, feliratos nemzeti szallagokkal 
díszített koszorúját.

Ezután Serfőző János V. éves tanitóképez- 
dei növendék mondott igen tartalmas ünnepi be
szédet, melyet első sorban Muraköz ifjúságához 
intéz, kiemelvén Zrínyi Mikk>s erényeit, tetteit, 
mély vallásosságát és követendő például állítja az 
ifjúság elé. *

Keresztury Imre I. éves tanitóképezdei nö
vendék elszavalta az „Álmodik a torony" cimü 
allegorikus verset, utána katonadalokat edott elő 
a tanitóképezdei énekkar. Következtek Szabó Géza 
„A Honvéd" Janics Miki „Magyar vagyok" és 
Antal László „Csáktornya" cimü verses szavala
tai, a Himnusz eléneklésével az ünnepség vé
get ért.
Emléket állít Zrínyi Miklós szentilonai 
sírján a Vitézi Rend Zrínyi csoportja

A Vitézi Rend Zrínyi csoportja vezérlő esz- 
muényképének Zrínyi Miklós gróf, a költő és 
hadvezér* születése napján, május 1-én 

ünnepi Zrínyi estet rendezett a Vitézi 
Rendházban

A hazafias és a szép ünnepségen részt vet
tek a Zrini csoport tagjai közül igen sokan. Csák
tornya várost Pecsornik Ottó országgyűlési kép
viselő, városbiró képviselte küldöttség élén, Szent- 
ilona községet pedig elöljárósága.

A Zrínyi fohász elhangzása után a központi 
csoportvezető üdvözölte a megjelenteket, külö
nös melegséggel köszöntötte Szentilona’ község 
elöljáróságát, mint annak a községnek a kiküldöt
teit, amelynek földjében Zrínyi Miklós hamvai 
pihennek. 4

Határozatilag kimondották, hogy Zrínyi 
Miklós szentilonai sírhelyét sürgősen 
rendbehozzák és emléket állítanak a ma
gyar katona es nemzeti eszmény halha

tatlan képviselőjének.
Zrínyi Miklós születés napját, május 1 -ét 

pedig a nemzeti újjászületés napjává avatják.
Ezután előadást tartottak Zrínyi Miklósról a 

magyar hadvezéri lángelméről, a halhatatlan köl
tőről és nagy magyarról.

Az ünnepély a Hiszekegy eléneklésével ért 
végett majd bajtársi vacsora következett.

A munkások adománya a honvédeknek
Lipics Béláné gyári munkásnő a Neumann 

szövődében a munkások között újabb 60 pengőt 
gyűjtött össze a harctérre induló honvédek ré
szére, amit április 30-án a parancsnokságon ki
osztás végett át is adott.

Halálozás
Kollarics Mátyás polgártársunk május 2-án 

rövid betegség után, 75 éves korában elhunyt. 
Gyászolják özvegye, gyermekei és. kiierjedt ro
konsága.

Az elhuny tban Weber Józsefné, a Csáktor
nyái állami polgár iskola tanerője,,atyját vesztette.

Helyreigazítás
Az április 16-i ünnepélvről szóló tudósítá

sunkat oda helyesbitjük, hogy Polesniczky Jenő, 
a Csáktornyái állami tanitóképezde igazgatója a 
Csáktornyái Zrínyi Tornaegylet koszorúját tette 
le a hősök emlékművére.

Nagyszabású hangverseny 
Csáktornyán

A Vitézi Rend Csáktornyái Zrínyi Csoportja, 
a MANSZ helyi szervezete, a Vöröskereszt Csák
tornyái Fiókegyesülete és a Magyar Énekkar ren
dezésében 1942. május hó 9-én, szombaton este 
fél 9 órakor a Nagy kanizsai Zrínyi Miklós Iro
dalmi és Művészeti Kör Király díjas vegyeskara 
hangversenyt tart.

A műsoron Bach és Palestrina művei, Ki
rály Péter magyar müdalai, Harmath Arthur, Bár
dos Lajos és Halmos László népdalfeldolgozásai 
kerülnek bemutatóra.

Kelting Ferenc karnagy, a nagykanizsai pol
gári fiúiskola igazgatója a magyar népdalról tart 
ismertető előadást.

A hangverseny tiszta jövedelmét a rende
zőség a bevonult honvédek családjainak segélye
zésére fordítja 'és felülfizetéseket köszönettel fogad

Ezt a nagy műélvezetet nyújtó és valóban 
hazafias célt szolgáló előadást a közönség szives 
figyelmébe ajánljuk.
Csáktornyái állami tanítóképző-intézet 

igazgatójától
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a 

jugoszláv tanítóképző-intézet öt osztályát végzett 
tanítójelöltek képesítővizsgálatát augusztus máso
dik felére halasztotta el. Felvilágosításokat a ta
nítóképző-intézet igazgatója ad.

Köszönetnyilvánítás
F.ngedtessék meg ez úton kifejezni hálás 

köszönetünket mindazoknak, akik felejthetetlen 
halottunk, id. Kollarics Mátyás úr elhunyta al
kalmával őszinte részvétükkel osztoztak fajdal ̂  
műn к ban. A gyászoló család.

K öz g a z d a s á g
A Járási Mezőgazdasági 

Bizottság ülése
A Járási Mezőgazdasági Bizottság május ő-án 

tartotta ülését a városháza nagytermében.
Antonovics Ignác elnök nyitotta meg az 

ülést, üdvözölte a megjelent l)r. \  ida Ferenc fő
bírót, majd felkérte Szigetváry Imre gazdasági 
felügyelőt előadása megtartására. ,

Szigetváry Imre gazdasági felügy elő hosszabb 
beszédben beszámol az ország gazdasági hely
zetéről, a háború okozta hiány okról. Áttér a járás 
helyzetére, a gazdasági munkák a rossz időjárás 
miatt sokban elmaradtak. Megemlíti, hogy dacára 
a szigorú télnek, Muraközben a rossz vetések 
szebbek mint az ország más részében, sőt a leg
szebbek, amire büszkék lehetünk. Áttér az állat- 
tenyésztésre, figyelmezteti a községeket, hogy a 
mai viszonyok közt a községek lakosainak össze 
kell tartaniok és segíteniük egymást. Nehéz a 
legelőkérdés, kevés van belőle, pedig ez a leg
fontosabb az állattem észtés szempontjából. Fi
gyelmezteti a községeket, igyekezzenek a legelőket 
egyesíteni, feljavítani. %

Az állattenyésztést illetőleg kifejti, hogy mi
után a jelenlegi háborús helyzetben az apaállatok 
beszerzése nagy nehézségbe ütközik, a gazdák 
maguk igyekezzenek tenyészbikákat és kanokat 
nevelni. A borjukat és malacokat \ izsgáltassák 
meg az állatorvossal, a tenyésztésre alkalmasakért 
sokkal jobb árt érnek el, mintha hentesnek ad
nák el.

Az idei télen sok kukorica fagvott meg és 
most nem csiraképes. A kukoricát csak teljesen 
érett állapotban szabad leszedni, akkor a fagy 
sem árt neki, mert kevés a víztartalma. Vetésre 
lehetőleg padláson szárogatott kukoricát kell hasz
nálni. Elmond több esetet, midőn a gazdák hibá
jából egész kukoricatermésük elromlott.

Figyelmeztette a gazdákat a napraforgó és 
egyéb olajosmagvak köteles termesztésére és azok 
fontosságára a honvédség szempontjából.

Akik önként felajánlják a burgony a vetőma
got, egy pengő prermiumot kapnak a maximális 
áron felül. A jegyzők és gazdasági bizottságok 
minden felvilágosítást megadnak.

Utána Yrana Lajos, az. Alsódunántuli Me
zőgazdasági Kamara titkára olvasta fel jelentését 
az egyes községi gazdasági bizottságok kérelmei 
és panaszai tárgyában.

\ égül Dr. \  ida Ferenc főszolgabíró adta meg 
a feltett kérdésekre a szükséges felvilágosításokat.

Nemet'páncélosok előnyomulása.

Be küldte már-e
az előfizetését?

A Haidekker Gőzszappangyár a Muraközért
Nincsen még egy anyaországi gyár, mely oly villámgyorsan bekapcsolódott a Muraköz gazda

sági életébe, mint a kaposvári Haidekker Pál Gőzszappangyár Rt. Ez a közel 100 esztendős cég, 
mely 1581. óta állt szoros összeköttetésben a Muraközzel az elszakításig, a boldog felszabadulás első 
napjaitól kezdve hazafias lelkesedéssel áll a muraközi fogyasztók rendelkezésére és a muraközi ke
reskedők rendeléseit a mai rendkívüli viszonyok ellenére is a lehető leggyorsabban teljesíti. A legtöbb 
anyaországi gyár még meg sem szerezte a muraközi cégek névsorát, amikor a Haidekker gyár már 
javában szállított. Haidekker Pál gyárigazgató ugyanis nem engedte megsemmisíteni 1918-ban az el
szállítás után a muraközi cégek kartotékait, szentül élt benne a meggyőződés, hogy azokra szükség 
lesz még! Haidekker Pál optimizmusa 23 év után igazolást nyert. Sok muraközi kereskedő, aki atyja 
utódaként vezeti üzletét, mély megindultsaggal vette fel a 23 év elölt megszakadt kapcsolatokat a 
Haidekker-céggel, melyről boldogult atyja mindig, mint a szolidság és megbízhatóság megtestesítőjéről 
beszélt. A 23 év alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül a kaposvári Haidekker-gyár, a magyar- 
vidék vezető szappangyára, melynek óriási érdemei vannak a Muraköz szappanellátása terén. Ennek 
a gyárnak köszönhető, hogy a szappanellátásban, dacára az egyre súlyosbodó nyersanyaggondoknak, 
nincs semmi változás, ma is lehet tartani az 1 év előtti színvonalat. Talán az egyetlen gyár az egész 
országban, mely ma is a legnagyobb gondot fordítja minden cikkére, évszázados tradícióihoz híven 
nem teszi magáévá a konjunkturavállalatok álláspontját, hanem minden cikke ma is kitűnő minőségű. 
Az évszázados hirii „Holló“ szappant a 23 éves elszakítás alatt sem felejtette el a Muraköz lakos
sága, éppúgy, mint a Haidekker borotvaszappant sem, a gvár új cikkeit, a „Nóra“ habzó mosószert, 
„Szirom“ áztatószódát, „Villám" tisztítóport pedig szintén általánosan megkedvelte. A Haidekker-család, 
mely közel egy évszázad előtt úttörő munkára vállalkozott a Dunántúl és a Muraköz szappaniparában, 
ma is azokkal a tiszteletreméltó elvekkel vezeti a családi részvénytársaságot, mint a gyár nagynevű 
alapítója.

Pécsett van dolgaT JÖ|JÖ1| a Mádorba,



Preplatna cena: 5.— P. na pol leta. 
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 13. Csáktornya, 8. m aja 1942. P o l i t i c k i  t j ednik .  

Z i d e  s a k i  petek.

Materín den
Pise: ßeiecz Sándmné navucitelica, Dráva vásárhely

Na najlepsu nedelu meseca majusa, 
punoga cvetja, v  srdini strasnoga tabora, 
ludem na jenu minotu glasnese kucne srce. 
Celi svet sveti den matere. .

Slatku majku, stera je jednaka na 
célom svetu. Stera s krvjom svojega srca 
hrani svojé dete, stera se tam zalosti pre 
posteli svojega beteznoga deteta i deset 
pot tezi trpi njegve moke, stera se prez 
imena bori za svoju familiju.

Slatku majku sveti celi svet, stera 
oprosti i pokriva se grehe svojega deteta, 
kajti ga rada ima. Radost moci pokazati 
na cuda lorme, ali nisei nemre taksu ra 
dost pokazati, как mati svojemu detetu. 
Koga si zapostavlaju, si za zlocestoga dr 
ziju i on je materi dober i lepi. Materina 
lubav ide z detetom od zibke do groba.

Как i pesnik v é l i : „Sto se svojemu 
detetu radoval, nigdar brige neje zakopal.“

Najlepse je napisal moc materine lu 
bavi jeden nemski pesnik: „Der Löwe 
von Florenz“ „Florentinski oroslan“ . V 
varasu Florenc (Firenze, Taljanska) je je
den oroslan vusel s svoje gajbe. Те stra 
sen glas se v jenim hipu rezsiril po va
rasu. Si ludi su se rezbezali na jempot 
su se vulice i si piaci bili prazni, samo 
na semiscu se jen decec igral prez sake 
brige. Vec je bilo cuti, как je gladen o- 
roslan tulil, cuda ludi jé s hiz vidlo to 
pogibel, stera se detetu grozila ali nisei 
se ne vupal zbog deteta skociti v  sigurnu 
smrt. Oroslan je zgledal dete skocil к 
njemu i vec ga je imel v skramplaj, da 
je z jene hizc skocila jena zenska, cuk 
nula oroslanu dete s skrampli, a dók je 
oroslan siroko gledal, kaj se pripetilo, 
ona je z deletom vusla.

Je vis, to je mati. Ona bo reskerala 
svoje zivlenje samo da obrani svoje lub- 
lena dete.

К jenoj rimskoj gospe, Korneliji je 
dosla njena priatelica, pak joj je kazala, 
kakse sc forme z.latnine i druge kince, 
pak ju je pitala, jeli i ona ima takse 
zlatnc stvari. Kornelija je nato pokazala 
svoju lepu dvoju decu i rekla je, to je 
za mene najlepsi kinc i drugoga nemam.

Medjimurske Matere: Лко vas bo 
stera jelova zenska pitala za vase z.latni 
ne, pokazite svoju lepu decii i recite, da 
ga lepsega ne na svetu !

Na te den, na den matere, pozabite 
se teske noci, stcre ste preskoz.nuvali i 
se teske brige za kruh veselite se svojoj 
deci, stera vam s srca ponujaju svoju lu 
bav Mali i veliki si vas radi glediju na 
te den i prelevaju slatke suze za vas V 
tem slatkom pogledti i v tem suzam je 
sa lubav i zafalnost za mater, za vas.

Zelezne ftitice letiju, granati grmiju,

Englezi napadalu na Madagaskar
Как 7 Vichy-a javlaju, englezi su napra vili 

velkoga napadaje na otok Madagaskar. Dve fran- 
cuske taborske ladje su vtopili i potli jaké borbe 
su englezi spravili trupe na suhu zemlu. Francu-

skoga generala su englezi pozvali, naj da prek 
otoka, a on je zjavil, da se bo brand do zadnjega • 
cloveka. Englezi su zgubili sedem avionov.

Otok Corregidor se predal
Kak japanska sluzbena kancelarija Domei 

javla za bitke na Filipinskim otokam, braniteli 
Corregidora su potli teske bitke oruzje doh deli.

Japanci su vlovili cuda zaroblenikov i zavzeli 
cuda oruija.

Nemski kanoneri strelaju na Leningrad
Как Nemska Telegrafska Kancelarija javla, 

na severnoj strani ishodne fronte su se nazaj ha- 
pila taborska dela. Nemski kanoneri fest strelaju

V  Severnoj Afriki
\ Severnoj Afriki haraju taksi jaki viheri 

i tiraju peska, kaj je ne moci niksa taborska gi-

na varas l.eningrad i vuzgale su se vise fabrike 
za taborski matrial.

haraju jaki viheri
ban ja napraviti. Nemski i taljanski avioni dale hi- 
ceju bombe na Maltu.

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

Na prvom mestu stoji Hitlerov govor. \ odi- 
tel nemskoga naroda i najvisesi zapovednik nem- 
ske soldacije je preslu nedelu popoldan skup pozval 
neinsku orsacku hizu i dal je oblegatam recune 
za presla zimska pripecenja.

lakse zime veli nemski voditel — как 
je presla bila, ga ne bilo v J.uropi do 150 let. 
Da je Napoloneova vojska pre Moskvi prepala su 
merili samo 25 gradusov, a ve je bilo zime do 
45, a negda i do 52 gradusov.

Prepovedal je one strasne moke, stere je 
soldacija morala pretrpeti, a poleg toga i cuvati 
Imije od strahovitih bolsevickih napadajov, kajti 
oni su mislili, da bodo nazaj dosla Napoleonova 
vremena i nemska soldacija bo prepala, ali su se 
grdo vkanili, zgubili su cuda ludi matriala a nem
ska soldacija je i ve tarn gdje je i bila, a negdi 
jo; i dale napre.

„/.nfalil se soldaciji od generala do prostoga 
sóidat a, kajti samo tak je bilo moci frontu drzati, 
kaj su soldati alduvali sve svoje sile i v velkim 
maham junacki su dr/ali svoje linije a celi nem
ski narod je slal za njimi как jen clovek ievrsto 
spunjaval svoju duznost.

puskc pokaju po zraku i negdi dalko v 
Rusiji, V blatu prez dna se boriju nasi 
vitezki honvedi i v dusi vidiju svoje ma
tere, как za njih Boga moliju i veliju vu 
sebi ,,Draga mama, zate se borimo, za 
tvoj sveti dom“ .

Megyimurske Matere ! Vitezke vnuke 
vitezke Zrínyi Hone! Naj Vas Bog bia- 
goslovi! I dale hranite svoju decu v po- 
boznosti i v vufanju v Boga.

Materin kip je zasecen v deteeje 
srce i neda se nigdar odnod zbrisati,

Z velkim postuvanjem je spomenul nasega 
Gospona Guvernera, kakti cloveka, steri je Ma- 
gyarsku s svojom modrom glavom i junackim de- 
jom jempot vec oslobodil od crlenoga strasila, a 
i denes med nami zivi, kakti zastupnik nove srec- 
nese Europe.

Pofelil je se narode pomagace v ovoj velkoj 
borbi. Magyaré, taljane, horvate, slovake, rumunje, 
fince, spanjolske, francuske i helgijske dobrovolce, 
steri su si ran tak cvrsto i hrabro zdrzali i mo- 
cili se za svoje domovine,

Bolsevikam je obecal, da je bo tukel se tak 
dugo, dok se bodo v prah zrusili, a englezam bo 
povrnul se one nevole, stere su oni nemskom na
rod u napra vili.

Druga jako vazna stvar je bila, kaj su se 
ov tjeden Hitler i Mussolini zisli na granici V 
Salzburgi!. \ ise vur su bili skup i dr/ali su ja
ko vazne konfereneije.

Kaj su respravlali med sobom to se nezna, 
ali tulko znamo, da god su se te dva velki vo- 
diteli zisli, stoga je navek nekaj dobroga zislo za 
osovinske sile.

Na sovjetskoj fronti je gibanje se jak3e. Do 
ve su sovjeti napadali na nasu soldaciju, a ve se 
stvar obrnula. Skorom po celoj fronti duga je
prek 300ü kilometrov nemske i nase tmpe 
vnistavaju nepriatelske gnje/de, hombardiraju za 
nepriatelskom íronlom magazine, stacione i fabrike.

makar negda negda i zabledi, ali itak 
sigdar zorno nazaj pokaze.

Deca odrasteju, nesteroga Bog odpela 
v stranjske kraje, ali da s serom glavom 
dimo dojde i zide na mali selski. cintor, 
zabadav mu jamar veli, néma kriza na 
grobu tvoje matere, trava ga zarasla, on 
véli: ,,ja ga bőm nasel.“ V  dusi mu zivi 
najveksa jakost lubav za materjom i как 
je pesnik rekel: „Neksa tajna sila me ti- 
ra z mojega kota i pokaze mi na meterin 
grob pota."
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Engleska fronta.
Fnglezi su ov tjeden pak steli zajti na fran- 

cusku suhu zemlu. Dosli su vnoci, v gumenimi 
sold i crno namazani, kaj je nemei nebi spazili, 
ali su se niti par vur mogli tarn bili, kajti nem- 
ska straza je bila к redu, i naái englezi steri su 
zivi ostali su oruzje spohitali i poskakali v morje, 
a ladje stere su se ne vtopile su brie odmeglile.

Fngleski aeroplani su se hapili nekaj novo- 
ga. Puscaju bombe na nemske varasé, na taksa 
mesta, de samo civilni ludi stanujeju i tak su 
zaklali cuda nekrivoga i neduznoga ludstva i 
dece i vnistili su cuda hiz i umetne starine.

Hitler je v svojem govoru obecal englezam, 
da bo njim to se povrnul z intereáom i vec su 
se nemáki avioni hapili bombardirati engleske 
varasé.

Nemske podmomice marlivo vtaplaju engle
ske ladje, stere stroska i matriala voviju.,

Africka fronta
Otok Malta, как se vidi te otok zivi svoje 

zadnje vure. Fnglezi se navek faliju, da je Malta 
gospodar ober ccloga Srednjega mórja i oni odnod 
vladaju po polovici sveta. Kak se vidi Malta bo 
tak zisla, как je zisel „glasoviti" Singapur.

Nemski i taljanski avioni как obiaki pokri- 
vaju nebo ober Malte i как dezdj sipaju najteze- 
se bombe i ve vec englezi ne su tak gizdavi 
i pitaju se, kaj bo stoga.

•V Afriki su nemei i taljani zavrnuli engle
ske probe za napre iti.

Americka fronta
Americki ministri i njihov Roosevelt se po- 

sod drziju velke govoraneije, как je treba sega 
matriala alduvati za drzavu delati nove ladje i 
fabrike, a med tem nemske podmornice njim lepo 
vtapluju Se ladje stere njim bli/o dojdu, a ame
ricki narod se po glavi cose, zakaj su ga spravi- 
li v taksi tabor de oni nemaju nikaj za iskati.

Japanska fronta
Vec smo zadnji pot napisali da je japanska 

fronta postala za ve najvaznesa. Japanske trupe 
su ov tjeden z velkom silóm doále napre i má
jusa prvoga, su na jen hip zavzele varasa Man
dalay.

Varas Mandalay je v Burmi najglavnesi ze- 
leznicki varas. Tu pela velika zeleznidf z mor- 
skoga varasa Rangun v Kinu i tu prek su en
glezi i amerikanci vozili taborskoga matriala v 
Kinu, stera je vec peto leto v taboru z Japan- 
skom. Ve su japanci toga pota zaprli i kajti kina 
nemre vise dobiti ponioc, njenoj soldaciji jako 
slabo ide i tak zgledi, kaj bodo za kratko vreme 
morali oruzje doli deti.

Za ve su japanci zaokrozili jenu velku ki- 
nesku frontu od 180.000 ludi, od toga su vec vlo- 
vili 50.00 glav s célom komandom.

Fnglezi i amerikanci si ve glave tereju, kaj 
bodo japanci dale delali, a japanci su tiho i po 
malem dohajaju do Indije i kajti se indijski na
rod jako punta proti engleskom jarniu, tak zgledi, 
kaj bodo englezi, makar njim Amerika pomaze v 
Indiji fletno morali pete nabrusiti s tem je onda 
engleska vladavina v Aziji za navek zaspala, kajti 
ga vec tarn engleskoga posestva nei englezi si 
bodo premislavali, как je nagda bilo, da su oni 
hasne vlekli od siromaskoga podjarmljenoga na- 
roda.

Kulturne veze Nagykanizsa-Csáktornya
Pise: Kelemen Ferenc

Komaj je leto dni, da se Megyimurje i vu 
njem Csáktornya i starinski Zrinyi grad povrnul 
к svetoj Magyarskoj Koruni i vec je med temi 
dvemi sosednimi varasi tak siroka veza, kaksu, 
— tak mislimo niti pred okupaeijom nesmo vidli.

Ta veza je najpredi gospodarska i saki den 
se se vise ludi vozi med Csáktornyom i Nagyka- 
nizsom.

To je éisto i po naravi, kajti te dva varasi 
su joá od negda v starom priatelstvu, a zvun toga

su se i takse gospodarske potrebe pokazale, da 
te dva varasi jedan drugoga nucaju.

A poleg tih gospodarskih poslov su jako 
vazni i kulturni, steri bodo te dva varasé jos 
bole skup. povezali. V Nagykanizsi je kulturni 
áivot na visokoj stolici, imaju cuda umetnikov 
sake vrsti. V sobotu bodo dosli v Csáklornyu

Doálo nam je leto tuge i Salosti,
Ne je moci zalost spisati za dosti. 
Jezero devetsto stirinajstoga leta,
Vnoga majka v tugi zivela je sveta.

Tnge i zalosti stirinajstoga leta,
Dosla mi je zalost do mojega srea. 
Moral sem staviti Megyimurje raalo,
De je v sakom grmu lepő evetje cvelo.

Augustusa meseca dneva drugoga, 
Ostavil sem para к sreu lublenoga. 
Moral sem oditi po sirokom svetu,
Da je saki vrtek bil v najlepsim cvetu.

Cesarska nas banda к eugu sprevodila, 
Ciospoda su cuga lepo okincila.
Zastave su bile na red nametane, 
Cvetje navezano na obedve strane.

Ob dvanajstoj vuri cug pocne gibati,
Na to je morala banda zaigrati.
Culo se kricanje: zbogom dragi sini, 
Samo verni bole svojoj domovini.

Stiri dni i noci smo se mi pelali,
Pre ruskoj granici s cuga doli stali. 
Svojim »cgimentam mi smo maserali, 
Pak smo pre Lublinu tabora drzali.

Pre Fublinu strasno stuki so pokali, 
Srapneli, granati na nas so padali.
Jen se ovdi zrusi, drugi tam opadne 
Suncece rumeno vec ga v grobu najde.

Jos se >.ivo zmislimo, как smo se z nasimi 
honvedi rezisli. Pre sprevajanju je bil celi varas, 
stari i mladi, velki i mali si su pokazali svoju 
radost za nase honvédé i ta radost bo njih obja- 
cila v njihovoj teskoj borbi.

Celi varas se trudil za nase drage honvédé, 
a najvise gospe Magyarskoga Narodnoga Zensko- 
ga drustva i nase mlade frajle.

Saki den z novin citamo i z radia cujemo, 
kaj su se posod po célom orsagu nadaruvali nase 
honvédé, рак smo niti mi tu v Csáktornyi ne 
zaostali za njimi. Narod Megyimurja i Csáktornye
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njihovi popevaci glasovitoga drustva Zrinyi Mik
lósa.

Как megyimurski narod ima velko cuvstvo 
za kulturu i umetnost i ako bo nâ . narod vise- 
pot skup dosel s kanizsanci, to se bo i med 
nami sirila kultúra, koja nam je erez ovih 23 za- 
lostnih let tak jako falila.

Dvajsti osmog dneva tri vure je tuklo, 
Zalosno javkanje véé se ovdi culo.
Hodi pajdas po me, rane mi zavezi,
Zdigni me gori, morti bo mi lezi.

Glavicu mu prímem i zdignemo ga vise,
A1 na velku zalost. junak vec ne diáé. 
Zadnji pot je zdehnul pogledal je к rtebu, 
Glavicu je spustil dole к ernoj zemli.

Groba smo skopali к raj sume zelene,
Venca smo mu spleli, steri ne povehne.
Ov bo venec spornen Megyimurskom sinu, 
Kaj je verno brand svoju domovinu.

Kri/a napravili z bora zelenoga,
Kaj bo znamenoval pokoja vecnoga.
S travicom zelenom smo groba pokrili, 
Suznimi ocimi smo ga ostavili.

Mamica lublena, radi bi vi znali,
De sem ja v taboru med dvemi gorami.
Z obadveje strane visoka planina,
Drugo se ne vidi, nebeska \isina,

Ne je ovdi cuti ftice popevati 
Niti vu vreaku ru/.ice gledati.
Oj ti tozna zemla nesi vredna toga 
Da je vnogi junak nasel groba svoga.

Ne bo mogla draga groba pohajati,
Na dusni clan na njem svecicu vuzgati. 
Zadnji pot nej rece, ovo ti bo spornen, 
Lehka ti zemlica, pokoj vecni : Amen.

Prenasel i zacuval:
W eber József

je navek s toplim srcem odgovarjal na proánje r 
s sakom prilikom daruval za honvédé.

V jesen se nabralo 3028 40 pengő, od toga 
je vec bil racun. Tu su alduvali i pokazali svoju 
lubav cinovniki i delavci nasih fabrik. Crez zimu 
su nase gospe Zenskoga Drustva drzale zabave 
i kaj se nabralo, skorom se su alduvali za hon
védé. Da je bil den prez pusenja su gospe na- 
brale 1155 88 pengő i jos ekstra 55 p. Lipics 
Balázsné je nabrala 50 p. a Dr. Száraz Istvánne 
572 p. 200 konzervi i 10 kg bonbona. Strahonya 
József je nabral med stacunari 250 p. Se skup

G Y O R S MÉ R L E GE K
hitelesítve, jőtálással már 350 Pengőért 

kaphatók:

Frank mérlegiizem
Nagykanizsa, Eötvös tér 2 a

T E L E F O N :  50<>.

Mérlegek és sulyok minden célra kaphatók, újak és 
használtak. Javítások olcsón a legmegbizhatobban és 

gyorsan készülnek.

Csáktornya za honvédé

Megyimurske narodne pesme. Nepoznati pesnik.
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se nabralo 5466 78, a zvun toga su gospe nab- 
rale jos i cuda cigarete.

Od te penez su potrosili na cigarette i dru- 
ge potrebne st vari 3028 p, i to su poslali honve- 
dam na front, a kaj je ostalo 2480 p. za to su 
kupili dva radio aparata (1000) dohana i druge 
potrebne stvari, se to so dali honvedem steriJ su 
odisli na frontu.

Tu moramo ekstra pofaliti nase deake pur- 
garske skole, steri su nabrali 3255 cigaretlinov i 
120 p. penez. Stern su nadaruvali honvédé, steri 
su v. skoli bili na kvarteru.

Stem su nasi ludi pak pokazali svoju lubav 
za nasu vitezku soldaciju.

K A J  JE  N O V O G A ?

Nasi preparandisti su drzali paradnu 
vecer v opcini Drávavásárhely
Áprilisa 10-ga jos je sunce ne z.aslo, vec su 

se cule popevke, i prvi pozdravi: „Dober vecer, 
dosli su Csáktornyái deákok.“ Vulice su se mam 
napunile z ludmi, a ran tak i velka sala v skoli.

Decki su dosli, vidli i mam su nas zavzeli.
Zavzeli su nas s svojom lubavi s sterom su 

vec na vulici decu к sebi spravili i zavzeli su 
nas s svojom lepom paradnom predstavom, v 
steroj su bile lepe popevke po magyarskom i me
gy imurskom jeziku i druga predavanja na obed- 
va jezike.

Te nasi preparandisti zash su v nasa srca, 
a osobito prolesor Dr. Pfeifer, steri je s topliin 
srcem vodil popevke.

Potli parade je bila skupna vecerja, na steru 
su dosli i si opcinari, onda pak smo se oprostili 
od nasih deakov. Prosimo bo/л blagoslov na njih i 
da se i drugi pot vidimo.

V opcini Kotor bo stacija za
trahomu vraciti

V opcini Perlak je vec od negda spital za 
trachomu vraciti, ali kajti je to predalko za one 
beteznike, steri dalko stanujeju, je m. kr. minister 
znutresnjih poslov postavil v opcini Kotor staci- 
ona za trachoma vraciti.

Za voditela ovoga staciona je minister po- 
sta\il I hmann Lajosa z Murakeresztura.

Nasi dobrovolni fejervergari
su preslu nedelu v velkoj sali varaskih hiz 

v Csáktornyi obdrzali svoju redovitu velku sesiju. 
V prvoj polovici sesije je bil predsednik Safran 
László zapovednik. Za to vreme su precitali, kaj 
su zvestili sekretar, kaser i zapovednik. S toga 
sega se vidlo, kaj je delo nasih fejervergarov, как 
navek i preslo leto je bilo prez sakoga prigovora i 
zaistinu su se vcinili как najbole.

Zatem je Safran László predsednik-zapoved- 
nik obdrzal svojega govora. Pripovedal je za pro- 
slost nasih fejervergarov i dokazal je, da su ma- 
gyarskoga duha v torn drustvu ne mogla zbrisati 
niti nemilosrdna jugoslavenska vremena, ran na 
proti rekel je Sáfrán László a ludi su o- 
dobravali i kricali éljen za vreme zalostnih 
23 lei su v Csáktornyi za prav samo fejervergali 
bili jedino, soldacki dobro zvezbanoj magyarsko 
drustvo na stero su se nasi purgari, ci je bila pogi- 
bel, navek mogli nasloniti. Ovi fajervergari su 
Csáktornyu obranili, kaj su v onim krvavim vre- 
menima lanjskoga leta cetniki ne mogli haraciti i 
vntétiti varasa. Те fejervergari su v noci pobirali 
mine s pod miniranih mostov i stavili v pogibel 
svoje zivlenje. Nasi fejervergari su i v jugosla- 
venskoj opravi nosili pravo magyarsko srce.

Potli toga govora, steroga su prijcli z vel- 
kirn éljen kricom je Sáfrán László, tobozé po 
forrni respustil fejervergarsko drustvo, stero je bilo 
stvoreno po jugoslavenskim zakonima, a predsjed- 
nistvo je prek dal Korentsy Fndri, prvomu no- 
tarjusu, steri je po zakonu sluzbeni predsednik 
fejervergarskoga drustva.

Korentsy l.ndre je najpredi tolnacil magyar- 
ske zakone za fejervergare, a onda su po njeg- 
vom predlogu zebrali podpredsednika, sekretara, 
kaséra i odbomike.

Stern je velka sesija, stera je trajala prek 
dve vur, bila zvrsena.

Nase honvédé smo sprevodili
Nase honvédé, steri su ov tjeden odisli, smo 

na lepi nácin sprevodili.
Na piacú pred Zrínyi spomenikom su se ziSle 

vlasti, oficiri steri nesu bili predeleni v bataljon, 
se skole, sa deca s cvetjem v rokaj, Gospe Ma- 
gyarskoga Zenskoga Drustva, Spcrtsko i sa druga 
drustva, celi varas i sa sela okoli varasa, veliki 
i mali.

Velki éljen krici su bili, da su honvedi do- 
marsirali v paradi spravleni na pot, a pred njimi 
je igrala fejervergarska muzika. Zaigrali su Himnusa, 
honvedi su saluterali, a civili gologlavi. Za tem 
je Korentsy Lndre, prvi notarjus, v ime varasa 
drzal lepoga govora s sterim se oprostil od sol
dacije, pak su bormes cuda ludern suze vusle. 
V ime lubavi, steru varas ima proti soldaéije je 
prvi notarjus komandantam prek dal dva radio 
aparate, steri je bodo i v dalekoj zemli zmislili 
za nasu lubav i za vekiveónu vezu med varasom 
i honvedam.

FL Dr. Horváth Athanaz je posvetil one dve 
zastave za trobente, stere su gospe nasile i te su 
onda prevezale na trobente.

Gospe su okincile s pantlekami i cvetjem 
oficere, a skolska deca pak soldaciju i za tem 
su odigrali Veru Bo/.u i soldacija je odisla z mu- 
zikom na svoj teski, ali dicni pot na banhof.

Tu moramo spomenuti, da je i Zrinyiova 
grupa \ itezkoga reda odsluzila nasim honvedam 
paradnu vecerju, na steroj su se z lepimi govori 
oprostili od nasih dicnih honvedov.

Gróf Zrínyi Milósovoga rodjendneva su 
z velkom paradom svetili v Csáktornyi

Majusa 1-ga su v Csáktornyi meli zvunred- 
nu paradu. Toga dneva ima saki Megyimurski 
clovek vekse veseljc v srcu, kajti pred 322 let, 
ovoga dneva se rodil najveksi sin megyimurja, 
Grol Zrínyi Miklós pesnik i voditel soldacije.

Parada se hapila ob vuri s paradnom
svetom mesom, pre steroj su bili se vlasti, skole 
i sa drustva. Potli mese su marsirali z muzikom 
к Zrínyi spomeniku, de su potli popevki i molitvi 
deli na spomenik velkoga venca, spletenoga s 
lorbekovoga listja, okincenoga z narodnimi pant- 
leki.

Za tem je Serfözö János preparandist V. 
razreda drzal jako lepoga paradnoga govora. Svo- 
jimi recmi se obrnul najpredi к megyimurskoj 
mlaj&ini i postavil njim je Zrínyi Miklósa za pel- 
ilu. Njegvo viteztvo, poboznost i plemenitu dusu. 
Njegov duh i njegva rodolubnost naj spuni duse 
nase mlajsine, kaj bodo i oni vredni odvetki \el- 
koga Zrínyi Miklósa.

Za njim su jos nesterni deaki deklamirali 
verse, onda su popevali Himnusa i stem je pa- 
rada bila zvrsena.

Zrinyiova grupa Vitezkoga Reda 
bo postavila spomenika na grob 

Zrínyi Miklósa
Zrin\ iova grupa Vitezkoga Reda je drzala 

majusa 1-ga na rodjenden svojega velkoga vodi
tela, grofa Zrínyi Miklósa, velkoga pesnika i \o- 
ditela soldacije

v hizi Vitezkoga Reda paradnu Zrínyi 
vecer

Na toj lepoj i rodolubnoj paradi je bilo cu
da njih od Zrinyiove grupe. Varasa Csáktornya 
je zastupal Pecsornik Ottó orsacki oblegat, va
raski birov z jcnom deputacijom, a opcinu Szent- 
ilona je zastupalo opcinsko poglavarstvo.

Potli Zrinyäove molitve je centralni voditel 
Zrinyiove grupe pozdravil goste, a osobito toplo 
je pozdravil poglavarstvo opcine Szentilona, kakti 
zastupnike one opcine, v cijoj zemli Zrinyä Mik- 
lósove conte pocivaju.

Zrekli su, da bodo groba Zrínyi Miklósa 
v opcini Szentilona na fletnom v red po
stavili i bodu tomu velkomu magyarsko- 
mu voditelu soldacije i zastupniku ma- 
gyarske misli zdigli vrednoga spomenika.

Május 1. rodjenden grofa Zrínyi Miklósa 
pak mora biti narodni svetek.

Onda su jos drzali predavanje z zivlenja 
Zrínyi Miklósa, kakSi je bil velki talentirani vo
ditel soldaóije, velki pesnik i velki magyar.

Dar delavcov nasim honvedam
Gospa Lipics Béláné delavka je v Neuman- 

novoj fabriki med delavci pak nabrala 60 pengő 
za nase honvédé, Steri idejű na frontu i te pene- 
ze je áprilisa 30-ga prek dala na komandi, a tam 
su je rezdelili med honvédé.

Szeretet csomagok előkészítése

= =  S P O R T  = =
Kereskedelmi isk. Tanitóképezde 2:1 (0:0)

A mi derék diákjaink n szorgalmas tanulás 
melleit a sportal is nemes versengéssel foglalkoz
nak. Vasárnap mindkét csapat szép, férfias játékot 
mutatott, ahol egyforma játék mellett a szeren
csésebb csapat győzött.

A gólokat a kereskedelmi iskola részéről 
Benkó és a jobb összekötő a tanitóképezde ré
széről pedig Magyar lőtte.
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Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a volt Santek 
féle „Metropol“ szállodát és éttermet megvettem és azt MÁJUS 
9-én szombaton este S á r k ö z y  S á n d o r  és helybeli zenekara 
közreműködésével MEGNYITOM. Elsőrendű meleg és hideg éte
lek, kitűnő italok, pontos és jó kiszolgálás tisztelt vendégeim igé
nyeit ki fogják elégíteni. Az utazó uraknak panzió vagy menü 
rendszer. Társas vacsorákat, banketeket elvállalok 
A nagyérdemű közöségét szives pártfogását kéri

HENCS JÁNOS tulajdonos
CSÁKTORNYA

HH;::Пиш ZENSKE
Prtuletne kapute í oprave

sakoiorme za zbirati imamo cuda v sta- 
cunu. - Za decu kapute sakoforme mere

Sehiitz
Nagykanizsa - Zalaegerszeg jjj

G o s p o d a r s t v o
Sesija Jaraske gospodarske komisije

Jaraska Gospodarska komisija je majusa 6-ga 
drzala svoju sesiju v velkoj sáli varaskih hiz. *

Antonovic Ignác predsednik je otprl sesiju 
i pozdravil je Dr. Vida Ferenca főszolgabirova, 
za tem pák je Szigetvári Imre gospodarski inspek
tor drzal svoje predavanje.

Szigetvári Imre inspektor je v dugsem go- 
voru prepovedal za gospodarski polozaj celoga 
orsaga, i za ono, kaj nam zbog tabora fali. Dale 
prepoveda za járás. Cuda polskoga dela 
je zbog hudoga vremena zaostalo, ali 
poleg öve hude zime su nasi drobni zitki skorom 
v célom orsagu najlepsi i na to moremo gizdavi 
biti. Dale govori za zivine i véli, da v térni cajti 
moraju ludi skup drzati i jen drugoga pomagati. 
Tesko pitanje je zbog gmajni. Premalo pase ima
mo, i to je za zivine najglavnese. Opomenul je 
opcine naj si gmajnc poéistiju i popraviju.

Kaj se povanja marhe tice véli, da kajti je 
ve v taborsko vreme tesko dojti do plodne mar
he, naj si ludi sami hraniju bike i merosce za 
plod. Telice i pajceke je treba dati pregledati po 
zivinskom doktoru i steri su dobri za plod, one 
treba dobro hraniti, bodo mogli dobiti éuda vec 
penez, как da bi je mesaru dali.

Öve zime se cuda kuruze zmrzlo i nemre 
se skliti. Kuruzu je smeti brati samo da je cisto 
zrela, onda joj zima nabo skodila, kajti bo cuda 
menje vode méla vusebi. Za setvu je najbole zeti 
kuruzu z najze, tarn je nigdar ne tak zima, как 
v kuruznjaku. Prepovedal je za cuda gazdov,

steri su si kuruzu pokvarili zato, kaj su ju pre- 
rano pobrali.

Opomenul je gazde, da je ve po zakonu 
silno treba suncenice i drugo seme za ölje povati, 
kajti to soldacija ja ко nuca.

Steri bodo sami ponudili krompera za seme 
dobija jen pengő ober maksimalne cene. Notar- 
jusi i gospodarske komisije daju se navuke.

Za njim je \ rana Lajos tajnik gospodarske 
komoré precital prosnje nesternih gospodarskih 
komiáiji.

Na zadnje je Dr. \ ida Ferenc főszolgabirov 
dal odgovore na ono, kaj su ludi pitali.

K ö n y v e l é s b e n
jártas magyarul, horvátul 
beszélő k e r e s z t é n y

hivatalnoknő
kerestet i k.  Ajánlatok 
, .Pénztárosnö* ‘ jeligére e lap 
kiadóhivatalához kéretnek

Törlesztéses kölcsön i T L Ä
építkezésre évi 6% kamattal. Kereskedők, 

és iparosoknak hosszabb lejáratra.

F. S Z A B Ó
ny. fiókfőnők, SZEGED, Oroszlán u. 6.

Ruháit festesse, tísztittassa 
Oprave farbatí, cístiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H orth y  M ik i ós tér 9.

A  Csáktornyái kir. járásbíróság
Pk. 4499-1942^

Hirdetmény
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré te

szi, hogy Kocián Imréné sz. Zseleznyák Ágota 
drávaszentmíhályi lakos részéről a 2800—1919. 
I. N. sz. rendelet alapján előterjesztett kérelme 
folytán az állítólag eltűnt Zseleznyák János, aki 
1891 május 8-án született Búzás községben, atyja 
Zseleznyák Miklós, anyja Novak Józsa, róni. kath. 
vallásu, nőtlen, 1914 év december havában mint 
a 48. cs. és kir. gy. e. gyalogosa a szerb harc
térre ment, mely idő óta többet nem jelentkezett, 
sem pedig a békekötés után haza nem tért, volt 
drávaszentmíhályi lakos holtnaknyilvánítása iránt 
az eljárást a mai napon megindította.

Felhívja a kir. járásbíróság mindazokat, akik 
az eltűnt életbenlétéröl, tartózkodó helyéről, ha
lálának, eltűnésének körülményeiről, vagy holt- 
naknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körül
ményeiről, így különösen arról bírnának tudomás
sal, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett időn 
túl is életben volt, ezt a bíróságnál a kifüggesz
téstől számított 60 napon belül jelentsék a kir. 
járásbíróságnál.

Amennyiben a fenti időpontig bejelentés nem 
érkezik, úgy a bíróság az egyébként kihirdetett 
tények alapján fog a holtnak nyilvánítás kérdésében 
határozni.

Áz eltűnt részére ügygondnokul dr. László 
Béla Csáktornyái ügyvédet rendeli ki a kir. járás- 
bíróság.

Csáktornya, 1942. április hó 15. napján.
Dr. Csertő Károly sk. kir. járásbíró.
A kiadmány hiteléül: Németh díjnok.

Tisztelettel értesítem
Csáktornya n. é. közönségét hogy a

Z R Í N Y I  s z á l l o d á t
és é t t e r m e t  á t v e t t e m
Szállószobák teljesen át renoválva 
tisztán várják vendégeimet. Kitűnő 
magyar konyhámat feleségem szemé
lyesen vezeti. Felveszek havi abonen- 
seket (lakással is.) Utazó uraknak pan
zió és menü rendszer. Fürdő minden 
időben a házban, étkezést házhoz is 
adok. Lakodalmakat, banketokat, tár- 
sasvacsorákat elválallok. Ízleljék meg 

konyhám kitűnő minőségét. -:-

Pontos, figyelmes kiszolgálás:
Szives pártfogást kér

Német h György
Zríny i szállodás.

Hirdessen a „Muraközben“
APRÓHIRDETÉSEK - MALI OGLASI
Apróhirdetések dija s/avankiut 10 fillér. A  vastagon 
nyomott sió kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija t P.

Pekovski de tie isce mesto pre реки, ili 
drugdi spodobnu sluzbu. Govori magyarski i me- 
djimurski. Pitati pre Kecskés Pál, vegyeskereskedő 
Csáktornya.

Karel Rosalinde állást vállal mint nevelőnő 
gyermekekhez, jártas német és horvát nyelvben. 
Cim a kiadóhivatalban.

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: Pecsornik Ottó 
Nyom ta: Muraközi Katolikus Könyvnyomda — Csáktornya 

Nyomásért felel: Sárecz Antal.
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