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Megi icnik pénteken.

Nagy német támadás indult 
Leningrád körül

Hogyan oklasuk 
a muraközi levr ítéinket

A  pedagógiai szemináriui előadáson Muraszer- 
dahelyen VI. 6-án elmondotta Hodrovich Nándor 
főhadnagy, járási leventekőrzeti parancsnok.

Nem könnyű dolog idegen befolyás, 
örökös politikai pártoskodás alatt felnőtt, 
laza erkölcsű fiatalságunkat önérzetes ma
gyar hiszekegyet hivő magyarrá nevelni.

Ezt elérhetjük elsősorban egy Trianon 
előtti ezeréves magyar múlt felvázolásá
val, a szigetvári hős, a magyar mágnás 
Zrinyi Miklós, majd a magyar hadvezér, 
költő, hős, illetve mártír Zrinyi Miklós 
ismertetésével, akiknek katonái zömét a 
muraköziek alkották, azoknak ősei, ükapái, 
kiknek a fiai a mai muraközi leventék.

Nézzünk csak körül, milyen sok jó 
magyar nevű fiú van köztük. A z  ország 
belsejében viszont mennyi horvát, illetve 
muraközi nevű ember él, kik egy szót sem 
tudnak, sem horvátul, sem muraközi nyel
ven. Már ezekből is megállapíthatjuk: mind 
egy, hogy valaki szlovénul, vendül, hor
vátul vagy muraközi nyelven beszél, csak 
magyar legyen a lelke, az akarata, már is 
besorozhatjuk magyar testvéreink közé. 
Hisz ha megkérdik idősebb szüleiket, kik 
a magyar nyelvet majdnem k’vétel nélkül 
beszélik és ha rámutatunk г a a mu
raközi származású magyar e ekre, kik 
magas méltóságokat töltene »e az or
szágban, már is meggyőztük oKet, hogy 
az ezeréves magyar muraközi rögnek a 
fiai, kiknek bajtársakként, éc?s magyar 
testvérekként kell egymást mi idén jóban, 
bajban, veszélyben segíteni s c ak a bűntől 
egymást óvni. Kik közül ifjú' te tő k e t vá
lasszunk ki a többiek vezetésére. Köszönt
sék egymást, a levente apródok az ifjakat, 
az ifjak a l e v e le  legényeket, valamennyien 
oktatói1 elöljáróikat és bajtársaiknak 
s^’”  /лz egyforma korosztályúak előzzék 
r £ egymást a köszöntésben, hisz az az 
ügyesebbik, egyben okosabbik is, aki a 
másikat hamarabb észrevéve köszönti.

A z  idősebbek ilyenkor köszönjenek 
rá a fiatalabbakra, ha ezt ugyanannál több
ször ismételni kellene, úgy foglalkozás 
alkalmával a nehezen köszönőt köszön
tésben gyakorlottá kell tennünk. Tiszteletet 
adj, hogy tiszteletet érdemelj elv alapján, 
hisz ez sem pénzbe, sem fáradságba nem 
kerül. Ha a köszöntést általánossá tesz- 
szük, már elérjük azt, hogy a lelkületűk 
otthonossá, a közérzetük pihentté s az 
egyének összetartozóvá válnak. Meg kell 
velük értetni, hogy a leventézés nem csak 
honvédségi előkészítés, hanem egy általa 
nos testet, lelket erőltetés nélkül nevelő^ 
foglalkozás s nem ők vannak a levente 
parancsnokok miatt a foglalkozáson, ha
nem mi oktatók, parancsnokok vagyunk

(В. T.) A német csapatok Leningrád és a 
valdai magaslatok körül nagyarányú támadást in
dítottak. A harcok igen kemények, a bolsevisták

(D. I.) A japán bombázógépek kedvezőt
len idő közepete tevékenykednek Kinában. Egy 
repülőkötelék a visszavonuló csunkingi csapatokat

az ő jövőjükért, javaikért. Tehát nem csak 
azért leventézünk, hogy az ifjúságot az ősi 
magyar katona erények nyomán a haza 
védelmének magasztos feladataira testben 
és lélekben előkészítsük, hanem azért is, 
hogy őket ügyesebbekké, képzettebbekké, 
egészségesebbekké és rátermettebbekké 
neveljük, akik rövidebb idő alatt több, 
jobb munkát tudnak végezni s maguknak, 
később családjuknak nagyobb kenyeret 
biztosítani,

Meg kell a közösséget kedvehetni 
velük, hisz ha összetartunk, nincs hatalom 
és erő, mely legyőzhetne. Míg ha szét
húzunk, bármennyire bátrak, erősek, fel 
fegyverzettek vagyunk is, könnyűszerrel 
keresztül gázolnak rajtunk. A  méhecskék 
törzse, a finn nemzet jó példák erre. Míg 
az oroszok 29 milliós jól felszerelt had
seregükkel az egész világot legyőzni 
és elvörösíteni akarták, széthúzásukkal, 
brutális lelketlenségeikkel még szövetsé
geseik segítségével sem tudnak eredményt 
elérni, mert sem Istenük, sem szentségük, 
sem esküdt feleségeik sem édes gyerme
keik, sem magántulajdonuk nincs, ez min
den kommunisztikus alapon az államé, 
pedig az orosz katona, úgy hírlik, egyé
nileg kitűnő, de a leikéből még a tudat
alatti ősi ösztönt is ki akarják irtani, e 
helyett mesterséges lelkületet nevelni belé. 
Ezért a finnek ellen 1:50 arányban sem 
tudtak boldogulni. Ebből láthatjuk állam- 
rendszerük tarthatatlanságát és a közel 
jövőben megérjük annak végét.

N e csak nagy szeretettel, de még több 
türelemmel kezeljük őket, a nyelvi ne
hézségeket minden egyes foglalkozáson tíz 
magyar szó kórusbani megtanításával, ma
gyar nóták éneklésével kell áthidalni, hi
szen száz, a gyakolati életben leginkább 
előforduló szóval már meg tudjuk ma
gunkat értetni, különösen akor, ha magunk

szívós ellenállást tanúsítanak és a küzdelembe 
sok harcikocsit vetettek bele.

támadta meg, ugyanakkor egy más kötelék bom
bázta Pucang városát és ettől délre elpusztítottak 
45 ellenséges tehergépkocsit.

meg a muraközi nyelvet igyekszünk el 
sajátítani. Hisz lépten nyomon tapasztalni 
lehet, hogy kedvelik és szívesen tanulják 
a magyar nyelvet, örömmel szavalnak és 
énekelnek magyarul. Szinte tőlünk okta
tóktól várják az irányítást. Elmondhatjuk, 
hogy nagyon fogékonyak. Tegyük önér
zetessé, iparkodjunk a fiatalságot kedé
lyessé, nappal bor nélkül nótássá, neme 
sen versengővé, társaságot szeretővé, de 
feltétlen megbízhatóvá és ezek révén 
fegyelmezetté tenni. Kirohanásaikat kor 
látok közé szorítani s jó irányba terelni. 
Rámutatni saját felelőségükre „Hisz min 
den nemzedék felelős önmagáért, ők csak 
nem lehetnek hitványabbak elődeiknél“ . 
A  16— IS éves leányokat is a női levente 
szakosztály keretében kell oktatnunk, ha 
sonlóan a fiúkhoz, a fegyverforgatás, illetve 
a harcászat kivételével, a betegápolás, 
főzés, kézimunkázás a házi és az itthoni 
gazdálkodási munkálatok minél tökélete
sebb elvégzésére. Meg kell velük értetni 
a régi magyar neves honleányok, a finnek, 
japánok példáival, hogy milyen magasztos 
hivatás vár rájuk nemcsak a haza vé
delmével kapcsolatosan a fegyvernélküli 
katonáskodással, betegápolással, az ellátás 
szolgáltatásával, hanem főképen a heves
séggel az anyasággal kapcsolatban. Míg a 
fiú leventéket arra neveljük, hogy kell 
józanul dolgozni, munkálkodni, a hazát 
megvédeni, ha kell, érte meghalni, addig 
a nőket arra, hogyan kell dolgozni, mun
kálkodni s a hazáért élni. Egy női levente 
szakosztály iskolapéldáját, melyet Rozgo- 
nyiné asszony vezet Stridóváron, bárki 
megtekintheti. Hiszem, hogyha munkánkat 
lelkiismeretesen elvégezve, a magunk éle
tével is példát mutatunk, nem csak nagy 
nemzeti feladatot oldunk meg, hanem 
eredményt látva, azt élvezve lelkileg is 
megjutalmazva érezhetjük magunkat.

Két repülőgépanyahaj ót és 120 repülőgépet vesz
tettek az angolszászok a Midway szigeteknél

(D. I.) A Midway szigetek körüli harcokban szigeteken fontos katonai berendezéseket puszti- 
a japánok elsülyesztettek két ellenséges repülő- tottak el. 
gépanyahajót és lelőttek 120 repülőgépet és a —

Japán repülők támadása a kínai fronton

■■Adr S r eW  Ш Ш  H D  т # П Т  ..NE BÁNTSD Ae“n<ny"ti, |у |IIK  П It II # "agya":,
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Tisztelettel értesitem 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 JANOS tulajdonos
CSÁKTORNYA

ZENSKE
Prtuletne kapute í oprave

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

Л еh ü tz.
Nagykanizsa - Zalaegerszeg jj|j|||í

G o s p o d a r s t vo
Sesija Járás ke gospodarske komisije

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

Antonovic Ignác predsednik je olprl sesiju 
i pozdravil je Or. Vida Ferenca főszolgabiróva, 
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 zivinc 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 gmajne 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 /a 
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 jako 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 
komisiji.

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 
,, Pén ztá rosnő* ‘ jelige re e 1 a p 
kiadóhivatalához kéretnek

Törlesztéses kölcsön i T l Ä
építkezésre évi 6°/o kamattal. Kereskedők, 

és iparosoknak hosszabb lejáratra.

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

Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cístítí pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
Horthy Miklós tér 9.

A  Csáktornyái kir, járásbíróság
Pk. 4499-1942.

Hirdetmény
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré te

szi, hogy Kocián Imréné sz. Zseleznyák Ágota 
drávaszentmihályi lakos részéről a 2800 1919.
1. N. sz. rendelet alapján előterjesztett kérelme 
folytán az állítólag eltűnt Zseleznyák János, aki 
1891 május 8-án született Húzás községben, atyja 
Zseleznyák Miklós, anyja Novák Józsa, róm. kath. 
vallásu, nőtlen, 1914 év december havában mini 
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 
drávaszentmihályi lakos holtnaknyilvánítása iránt 
az eljárást a mai napon megindította.

Felhívja a kir. járásbíróság mindazokat, akik 
az eltűnt életbenlétéről, 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. 
járásbiróságnál.

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

Az 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 átrenoválva 
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 

kon>hám kitűnő minőségét. -:-

Pontos, figyelmes kiszolgálás:
Szives pártfogást kér

Németh György
Zrínyi szállodás.

Hirdessen a „Muraközben“
APRÓHIRDETÉSEK - MALI OGLASI
Apróhirdetések dija szavankint 10 fillér. A  vastagon 
nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

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

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

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

Nyomásért felel: Sárecz Antal.
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Megj lenik pénteken.

Nagy német támadás indult 
Leningrád körül

Hogyan okta tok 
a muraközi levr liléinket

A  pedagógiai szemináriui előadáson Muraszer- 
dahelyen VI. 6-án elmondotta Modrovich Nándor 
főhadnagy, járási leventekörzeti parancsnok.

Nem könnyű dolog idegen befolyás, 
örökös politikai pártoskodás alatt felnőtt, 
laza erkölcsű fiatalságunkat önérzetes ma
gyar hiszekegyet-hivö magyarrá nevelni.

Ezt elérhetjük elsősorban egy Trianon 
előtti ezeréves magyar múlt felvázolásá
val, a szigetvári hős, a magyar mágnás 
Zrinyi Miklós, majd a magyar hadvezér, 
költő, hős, illetve mártír Zrinyi Miklós 
ismertetésével, akiknek katonái zömét a 
muraköziek alkották, azoknak ősei, ükapái, 
kiknek a fiai a mai muraközi leventék.

Nézzünk csak körül, milyen sok jó 
magyar nevű fiú van köztük. A z  ország 
belsejében viszont mennyi horvát, illetve 
muraközi nevű ember él, kik jgy  szót sem 
tudnak, sem horvátul, sem muraközi nyel
ven. Már ezekből is megállapíthatjuk: mind 
egy, hogy valaki szlovénul, vendül, hor
vátul vagy muraközi nyelven beszél, csak 
magyar legyen a lelke, az akarata, már is 
besorozhatjuk magyar testvéreink közé. 
Hisz ha megkérdik idősebb szüleiket, kik 
a magyar nyelvet majdnem k'vétel nélkül 
beszélik és ha rámutatunk г a a mu
raközi származású magyar e ekre, kik 
magas méltóságokat töltene >e az or
szágban, már is meggyőztük ortet, hogy 
az ezeréves magyar muraközi rögnek a 
fiai, kiknek bajtársakként, éc'?s magyar 
testvérekként kell egymást mi »den jóban, 
bajban, veszélyben segíteni s c ak a bűntől 
egymást óvni. Kik közül ifjú1 te tő k e t vá
lasszunk ki a többiek vezetésere. Köszönt
sék egymást, a levente apródok az ifjakat, 
az ifjak a l e v e le  legényeket, valamennyien 
oktatói1 elöljáróikat és bajtársaiknak 
s^"’ /az egyforma korosztályúak előzzék 
r £ egymást a köszöntésben, hisz az az 
ügyesebbik, egyben okosabbik is, aki a 
másikat hamarabb észrevéve köszönti.

A z  idősebbek ilyenkor köszönjenek 
rá a fiatalabbakra, ha ezt ugyanannál több
ször ismételni kellene, úgy foglalkozás 
alkalmával a nehezen köszönőt köszön
tésben gyakorlottá kell tennünk. Tiszteletet 
adj, hogy tiszteletet érdemelj elv alapján, 
hisz ez sem pénzbe, sem fáradságba nem 
kerül. Ha a köszöntést általánossá tesz- 
szük, már elérjük azt, hogy a lelkületűk 
otthonossá, a közérzetük pihentté s az 
egyének összetartozóvá válnak. Meg kell 
velük értetni, hogy a leventézés nem csak 
honvédségi előkészítés, hanem egy általá
nos testet, lelket erőltetés nélkül nevelő^ 
foglalkozás s nem ők vannak a levente 
parancsnokok miatt a foglalkozáson, ha
nem mi oktatók, parancsnokok vagyunk

(В. T.) A német csapatok Leningrád és a 
valdai magaslatok körül nagyarányú támadást in
dítottak. A harcok igen kemények, a bolsevisták

(D. I.) A japán bombázógépek kedvezőt
len idő közepete tevékenykednek Kinában. Egy 
repülőkötelék a visszavonuló csunkingi csapatokat

az ő jövőjükért, javaikért. Tehát nem csak 
azért leventéziink, hogy az ifjúságot az ősi 
magyar katona erények nyomán a haza 
védelmének magasztos feladataira testben 
és lélekben előkészítsük, hanem azért is, 
hogy őket ügyesebbekké, képzettebbekké, 
egészségesebbekké és rátermettebbekké 
neveljük, akik rövidebb idő alatt több, 
jobb munkát tudnak végezni s maguknak, 
később családjuknak nagyobb kenyeret 
biztosítani,

Meg kell a közösséget kedveltetni 
velük, hisz ha összetartunk, nincs hatalom 
és erő, mely legyőzhetne. Míg ha szét
húzunk, bármennyire bátrak, erősek, fel 
fegyverzettek vagyunk is, könnyűszerrel 
keresztül gázolnak rajtunk. A  méhecskék 
törzse, a finn nemzet jó példák erre. Míg 
az oroszok 29 milliós jól felszerelt had 
seregükkel az egész világot legyőzni 
és elvöfösíleni akarták, széthúzásukkal, 
brutális lelketlenségeikkel még szövetsé
geseik segítségével sem tudnak eredményt 
elérni, mert sem Istenük, sem szentségük, 
sem esküdt feleségeik sem édes gyerme
keik, sem magántulajdonuk nincs, ez min
den kommunisztikus alapon az államé, 
pedig az orosz katona, úgy hírlik, egyé
nileg kitűnő, de a leikéből még a tudat 
alatti ősi ösztönt is ki akarják irtani, e 
helyett mesterséges lelkületet nevelni belé. 
Ezért a finnek ellen 1:50 arányban sem 
tudtak boldogulni. Ebből láthatjuk állam 
rendszerük tarthatatlanságát és a közel 
jövőben megérjük annak végét.

N e csak nagy szeretettel, de még több 
türelemmel kezeljük őket, a nyelvi ne
hézségeket minden egyes foglalkozáson tíz 
magyar szó kórusbani megtanításával, ma
gyar nóták éneklésével kell áthidalni, hi
szen száz, a gyakolati életben leginkább 
előforduló szóval már meg tudjuk ma
gunkat értetni, különösen akor, ha magunk

szívós ellenállást tanúsítanak és a küzdelembe 
sok harcikocsit vetettek bele.

támadta meg, ugyanakkor egy más kötelék bom
bázta Pucang városát és ettől délre elpusztítottak 
45 ellenséges tehergépkocsit.

meg a muraközi nyelvet igyekszünk el 
sajátítani. Hisz lépten nyomon tapasztalni 
lehet, hogy kedvelik és szívesen tanulják 
a magyar nyelvet, örömmel szavalnak és 
énekelnek magyarul. Szinte tőlünk okta
tóktól várják az irányítást. Elmondhatjuk, 
hogy nagyon fogékonyak. Tegyük önér
zetessé, iparkodjunk a fiatalságot kedé
lyessé, nappal bor nélkül nótássá, neme
sen versengővé, társaságot szeretővé, de 
feltétlen megbízhatóvá és ezek révén 
fegyelmezetté tenni. Kirohanásaikat kor 
látok közé szorítani s jó irányba terelni. 
Rámutatni saját felelőségükre „Hisz min 
den nemzedék felelős önmagáért, ők csak 
nem lehetnek hitványabbak elődeiknél“ . 
A  16— IS éves leányokat is a női levente 
szakosztály keretében kell oktatnunk, ha 
sonlóan a fiúkhoz, a fegyverforgatás, illetve 
a harcászat kivételével, a betegápolás, 
főzés, kézimunkázás a házi és az itthoni 
gazdálkodási munkálatok minél tökélete
sebb elvégzésére. Meg kell velük értetni 
a régi magyar neves honleányok, a finnek, 
japánok példáival, hogy milyen magasztos 
hivatás vár rájuk nemcsak a haza vé 
delmével kapcsolatosan a fegyvernélküli 
katonáskodással, betegápolással, az ellátás 
szolgáltatásával, hanem főképen a heves
séggel az anyasággal kapcsolatban. Míg a 
fiú leventéket arra neveljük, hogy kell 
józanul dolgozni, munkálkodni, a hazát 
megvédeni, ha kell, érte meghalni, addig 
a nőket arra, hogyan kell dolgozni, mun
kálkodni s a hazáért élni. Egy női levente 
szakosztály iskolapéldáját, melyet Rozgo- 
nyiné asszony vezet Stridóváron, bárki 
megtekintheti. Hiszem, hogyha munkánkat 
lelkiismeretesen elvégezve, a magunk éle
tével is példát mutatunk, nem csak nagy 
nemzeti feladatot oldunk meg, hanem 
eredményt látva, azt élvezve lelkileg is 
megjutalmazva érezhetjük magunkat.

Két repülőgépanyahaj ót és 120 repülőgépet vesz
tettek az angolszászok a Midway szigeteknél

(D. I.) A Midway szigetek körüli harcokban szigeteken fontos katonai berendezéseket puszti- 
a japánok elsülyesztettek két ellenséges repülő- tottak el. 
gépanyahajót és lelőttek 120 repülőgépet és a —

Japán repülők támadása a kínai fronton

Г* V------
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PANNÓNIA SZÁLLÓ, HÉVÍZ
Fenyveserdö mellett, komfortos, szép szobákkal, pazar ellátással, olcsó árakkal várja muraközi vendé
geit. Kitűnő cigányzene, hangulatos műsoros esték. Szobafoglalás: lémclll JÉZttl, Pannónia j>záU6^Héviz

Az első magyar pedagógiai szeminárium 
Csáktornyán

Tanfolyamok a muraközt tanítóság számára

A Zrínyiek ősi fészkében, a 23 évi elsza- 
kítottság után, f. hó 6-án délelőtt 9 órai kezdettel 
tartotta meg a tanítóképző-intézet dísztermében a 
Csáktornyái járás 1. számú körzetének tanítói kara, 
első magyar pedagógiai szemináriumát.

Megjelent Rhosóczy Rezső, a muraszombati 
elsőfokú Közoktatásügyi Igazgatási Kirendeltség 
vezetője — akit Barabás Győző körzeti felügyelő, 
a szeminárium igazgatója üdvözölt, beszédében ki
emelvén, hogy Rohsóczy Rezső a muraközi isko
lák megszervezésével örök időkre beírta nevét 
Muraköz történetébe. Ott volt továbbá Antauer 
Jenő tanügyi előadó, a kirendeltség vezetőjének 
helyettese, Mik Károly népmüv. titkár, Sághvári 
Iván dr. szolgabíró, Pölesinczky Jenő tanítóképző
intézeti igazgatóval az egész tanári kar, Korentsy 
Endre Csáktornya főjegyzője, a tanítóképző ötöd 
és negyed -éves növendékei, Nagy Károly polg. 
isk. igazgató, P. Horváth Athanáz dr. hittanár, a 
Csáktornyái népiskola egesz tantestülete, a körzet 
18 községének tanítósága és a magyar tanügy 
iránt érdeklődő nagyszámú közönség.

Barabás Győző gondolatokban gazdag meg
nyitójában hangsúlyozta a pedagógiai szeminárium 
fontosságát és felhívta kartársai figyelmét arra, 
hogy annak a muraközi népnek vagyunk lelki 
magvetői, amely nép és föld ezer esztendő óta 
szerves része és tartozéka volt Szent István ko
ronájának és birodalmának, de népe szivében hü 
magyar, lelkében őseinek hagyománya él, anya
nyelve muraközi.

Ez ez anyanyelv bennünket, muraközi taní
tókat nagy nehézségek elé állít, bár a muraközi 
gyermekek jó felíogásuak, éles esziiek, gyöngéd, 
finom lelküek, mégis a nyelvtanítás miatt óriási 
nehézségeink vannak. Ennek érdekében rende- 
zendök a szemináriumok, mert nemcsak tanítanunk 
kell, hanem nevelnünk is, hogy a muraközi nép
nek szívében továbbra is őseinek hagyománya 
éljen és becsületes magyar érzelmű hü fia legyenek 
ennek a sokat szenvedett szegény hazának, amely 
nem kér tőlük egyebet, csak hűséget.

Ezek után Kollarics Ferenc gyak. isk. tanár 
tartott magas színvonalú és nagyon értékes elő
adást a számolás és mérés anyagának módszeres 
felépítéséről az első osztály anyagából. Előadásá
val óriási sikert aratott. Krakszerné Farkas Irma 
szentilonai tanító saját osztály ával mutatott be 
olvasmány tárgyalásból, Nagy Ferenc drávaszent- 
mihályi tanító fogalmazásból és Horváth Antal 
drávanagyfalusi tanító földrajzból mintatanítást. 
Utóbbi magyar és muraközi nyelven is.

Mindhárom tanítás nagyon értékes és tanul
ságos volt. Három község gyermekeit láttuk — 
leikükön keresztül a magyar tanító ugart törő és 
nagy-nagy aratást ígérő nevelő-oktatói munkássá

gát. A gyermekek gyönyörűen olvastak, megértve 
és átérezve a magyar nyelv kifejezésbeli 
szépséget. Fogalmaztak, rövid tömör mondatokban 
a közvetlen környezetük életéből. Megismerték az 
édes magyar haza kedves, hangúlatos tájegy ségeit, 
azok egymásra utaltságát. A tanításokból kicsen
dült a magyar tanítóság nevelő-oktatói munkássága, 
hogy nevelünk először, azután oktatunk és min
den lépésünk ismeretszerzésénél a Mindenható 
örök bölcsességével találkozunk. Mindhárom elő
adó a legteljesebb elismerést érdemelte ki. Taní
tásukkal Muraköz tanítóságának lelkiségét és eddig 
adott lankadatlan munkásságát szólaltatták meg a 
nyilvánosság előtt.

Mik Károly népmüv. titkár tartotta meg a
hallgatóság lelkét mélyen átfogó előadását az is- 
kolánkíviili népművelés megszervezésének fontos
ságáról muraközi viszonylatban. A legrészleteseb
ben ismertette az eddigi és az őszre meginduló 
új népművelési munka változatosságát, valamint a 
népművelésen keresztül a muraközi nép kereső- 
tevékenységének biztosítását célzó különféle gya
korlati irányú tanfolyamok megszervezését. Kérte 
a tanítóságot, hogy ezen munkából is vegye ki az 
őt igazán magyar tanítóhoz méltó munkarészt, mert 
a muraközi nép minden nemzetiségnél jobb ter
mészetű és tiszteletet adó. Ha népünk így kap
csolódik be a magyar haza közösségébe, mindezért 
a magyar haza határtalan szeretetét fogja adni 
cserébe, amint a jelenlegi háborús idők rende
ződnek.

Utána P. Horváth Athanáz dr. hiltanár szó
lott a hitoktatás, szentmise és gyóntatás kérdései
nek megoldásáról.

A nagyértékü szemináriumot Rhosóczy Re
zső zárta be, kiemelvén örömmel, hogy legfelsőbb 
hely en a legnagy obb elismerés hangján beszélnek 
a magyar tanítói kar muraközi munkásságáról, 
amelyet itt e helyen is kér fokozottabb mértékben 
tovább folytatni — legnagyobb örömének kifeje
zést adva. Ezzel kapcsolatosan bejelenti, hogy 
Muraköz tanítósága számára három tanfolyam lesz. 
Mégpedig az. oklevél nélkül működő kereskedelmi 
és gimnáziumi érettségivel rendelkező muraközi 
ny elvet bírók részére államköltségen a Csáktornyái 
tanítóképző-intézetben hathetes tanfolyam képesí
téssel július hóban. Az anyaországból ide kine
vezett tanerőkből minden iskolától egy, a mura
közi ny elvet elsajátító négy hetes tanfolyam Pécsen. 
Végül azok részére, akik a jugoszláv uralom alatt 
szereztek oklevelet, háromhetes magyar tanfoly am 
lesz Pápán a tanítóképző-intézetben.

A Himnusz eléneklése után közebéd volt a 
Fliszár-féle vendéglőben, ahol Mik Károly népmüv. 
titkár modott pohárköszöntőt Kormányzó Urunk 
Őfőméltóságára. Rode Imre.

Hátú- hi
Irta: Barbarits Lajos.

Tavasz volt. . . egy éve a csodának : 
a magyar föld sok-sok templomában 
te-deumokat zsolozsmáztak.
Mindenfelé rab magyar tízezrek 
mondtak hálát az Ég Urának, 
aki parancsolt az Életnek:
„menj, tégy igazságot a földön !“ 
és parancsolt a Halálnak :
„félre! most az Élet következik! 
jól imádkoztak a szenvedők 
és a sáfárok jól sáfárkodának,“

Örömtüzek lobogtak akkor át 
túl a Muráról, át a hegyeken.
Üj szántás indult köröskörül, 
hogy a vetés újra úgy serkedjen, 
mint valamikor boldog-régen.
Húsz év után a Mura-mentében 
beragyogott a nap egy árva népet, 
amelynek arcán nem volt mosoly, 
míg rajta Trianon korbácsa égett.

Azóta imádság száll Zrínyi földjén : 
„Úristen, köszönjük Neked 
Köszönjük a fajtánk erejét!
Köszönjük a magyarnak megmaradt 
földet, vizet, virágos füveket.
Köszönjük, hogy a korbács egy ága 
leszakadt és törik a bilincs 
körül a magyar édesanya testén.
Isten, ki rendelted, hogy soha sincs 
igazságból csak egyetlenegy, 
köszönjük, ezerszer köszönjük Neked, 
hogy lenéztél sokat vert nemzeted 
elkínzott, hűséges arcára is.
Es könyörögve kérünk, Uram, 
most tedd acéllá e népnek a lelkét, 
hogy eltakarítsa mind a bűnt, amivel 
az ezeréves határát kikezdték.
Mi most, Uram, nagy’ idők kínpadáról 
felkeltünk és nyújtózunk oly nagyot, 
hogy elérjük a magyar föld felett 
hasadozó, fekete égboltozatot 
és felírjuk a trónusod elébe 
ragyogva szálló felhők szőnyegére 
a soha nem szűnő magyar imákat, 
hogy mindig halljad és mindig lássad 
es azt zúgják mind a magyar harangok 
Csáktornyától Kassáig egyvégtébe:

Hala Néked . . . hála . . . hala !
S most jöjjön el, Uram, az alkotó béke 
és támadjon fel benne néped álma : 
a leggonoszabb emberi ítélet helyén 
a Te igazságod Nagymagyarországa!"

Csáktornyán megalakult 
a Légvédelmi Bizottság

Vasárnap délelőtt tartotta a városháza ta- 
nácsterméaen a Légvédelmi Bizottság alakuló 
gyűlését. Korentsy Endre főjegyző megnyitó be
szédében Polesinszky Jenő tanitóképezdei igazgatót 
kérte fel az elnöklésre, aki hosszabb beszédben 
vázolta a légvédelem fontosságát. Csáktornyán 
megvan a biztonság érzése, amely hibás frukción 
alapszik. A mai totális háborúban — bár nálunk 
a veszély 1:1000 arány lik — minden lehetséges 
s a netáni légi támadás esetén ki vállalja a fele
lősséget az esetleges rombolásokért és elpusztult 
emberéletekért. Meg kell alakítani a bizottságot, 
amely mindenkinek megadja a szükséges felvilá
gosítást és megszervezi a védelmet.

Varga Győző tanár ismertette az alapszabá
lyokat, amelyeket egyhangúlag elfogadtak. Utána 
megválasztották a tisztikart. Elnök Polesinszky 
Jenő, alelnök Dr. Bernáth József, tiszteletbeli el
nökök Dr. Yida Ferenc, Pecsomik Ottó, Ham- 
pamer János és Kaczun István, titkár Varga Győző, 
pénztáros Lomoschitz tanár, ügyész Dr. László 
Béla, fegyelmi bírák Dr. Csertői és Dr. Gévay, 
oktatók Varga Győző és Barabás Győző. Ezen
kívül megválasztották az elnöki tanácsot, szám- 
vizsgálókat, ellenőröket és a bizottságokat. Az 
alapszabályok jóváhagyása után a bizottság meg
kezdi működését.

Gyüjtsetek üvegcserepeket és papír
hulladékot a Csáktornyái polgári iskola 

diákkaptára részére!

Újdonság Csáktornyái hölgyek ás urak részére!
Visszajött 22 évi külföldi tartózkodás után KRCSMÁREK ISTVÁN speciális 
férfi és női szabómester, aki most június 6-án nyitott nagy

SZABÓ SZALONT
Honvéd utca 12 szám alatt, a volt Szrnec Pál féle üzlet helyén, ahol kifog 
dolgozni rendelésre mindennemű női ruhát, kabátot, felöltőt, 
slifert, gyermeköltönyöket, úgyszintén férfi ruhákat.
A legprecízebb kívánságnak is eleget tesz, a legutolsó divat szerint. — A 
hölgyeknek alkalmuk lesz a legutolsó divatlap és model szerint választani, 
a legjobb kidolgozás mellett, budapesti és párisi divat szerint, csak egy meg
tekintés és mindez be fog bizonyulni. — Úgyszintén úri és női konfekciót 
találnak Csáktornya és környéke lakosai, olcsón és jól kidolgozva.

S z i v e s  p á r t f o g á s t  k é r  t i s z t e l e t t e l :

Krcsmárek István
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ruhák, pongyolák és blouzok

hatalmas választékban vannak raktáron. —  Kész 
mosó ruhák szép mintákban már P 16'26-tól kaphatók.

S c h ä tz
Nagykanizsa - Zalaegerszeg

H Í R E I N K .
Személyi hír

Pecsomik Ottó országgyűlési képviselő szom
batra Budapestről hazaérkezik.

Muraközi Nemzetvédelmi Keresztesek
Örömmel értesültünk, hogy Murai (Malek} 

István rákosligeti igazgató-tanító, a „Topol“ mun
katársa, valamint húga, Murai Ilona pesthidegkuti 
óvónő még tavaly az elsők között megkapták a 
Nemzetvédelmi Keresztet. A harmadik Murai test
vér, Károly, tápiószecsői tanító dekorálása is rövid 
idő kérdése. A három testvér perlaki születésű, 
lelkes muraközi földijeink, kiknek kitüntetéséhez 
Muraköz osztatlan szeretettel fejezi ki szerencse- 
kivánatait.

Magyar Űrnapja Csáktornyán
Az állandó esős, szeles idő után derült időre 

ébredtünk Űrnapján. A templom előtt már korán 
reggel díszes oltárt állítottak s 8 órára a Szent 
László tér teljesen megtelt ájtatos ünneplő közön
séggel. Megjelentek a honvéd csapatok, külön 
díszszázaddal, az összes katonai és polgári ható
ságok, a városi és külközségi képviselő testületek 
és elöljárók, az összes iskolák, az egyenruhás 
KIOE és a leventecsapatok zászlóikkal, nemzeti
ruhás és fehérruhás leányok és a hívők óriási 
serege. A város fel volt lobogózva, a körmenet 
utcáiban pedig az ablakok mindenütt virágokkal 
és és égő gyertyákkal voltak díszítve.

A templomban muraközi nyelven, a templom 
előtti oltárnál pedig magyar misét mondottak, 
amelynél a Katolikus Vegyeskar működött közre. 
A körmenet során az egyházi énekeket magyarul 
ugyancsak a Katolikus Vegyeskar, muraközi nyel
ven pedig a nép énekelte.

A kitünően megszervezett körmenet a leg
teljesebb rendben ért vissza a templomba.

A  Vitézi Rend Zrínyi Csoportja
június 3-án tartotta rendes havi értekezletét, ame
lyen Nagy Károly polg. iskolai igazgató tolmá
csolta Kaltróy Antal alezredes üdvözletét, aki — 
mint tudjuk — más katonai beosztás folytán el
távozott Csáktornyáról.

Az értekezlet tárgya az Országzászló fel
szentelésével kapcsolatban a muraközi néprajzi 
kiállítás, illetve muzeum felállítása és megnyitása 
volt. A  szükséges helyiségeket, az őrizetében levő 
régi céhzászlókat, céhládákat, császári diplomákat 
és egyéb régiségeket az ipartestület bocsátja ren
delkezésre.

Drávanagyfalun felfedeztek egy Zrinyi kora
beli terméskőkutkávát, amelyet be fognak hozni. A 
Póka-kuriát, Zrinyi Miklós történelmileg bebizonyí
tott gyilkosának házát, továbbá a kursaneci erdőben 
Zrinyi Miklósnak a jugoszlávok által elhurcolt emlék
oszlopának helyét emléktáblával fogják megjelölni.

A szentilonai Zrinyi-kápolna nagyon el van 
hanyagolva, azt is rendezik. Az Országos Műem
lékbizottság megfogja tekinteni a kápolnát.

A Zrinyi csoport egyben felkéri Muraköz 
hazafias közönségét, akinek birtokában van vala
milyen Zrinyi emlék, vagy néprajzi és történelmi 
vonatkozású tárgy, bocsássa azt a kiállítás tar
tamára a Zrinyi Csoport rendelkezésére. A mu
zeális tárgyakat Nagy Károly polg. isk. igazgató, 
a Zrinyi Csoport jelenlegi vezetője veszi át és ad 
róluk elismervényt. A muraközi vonatkozású em
lékeket gyűjteni hazafias kötelesség, mert ezzel is 
kitudjuk mutatni, hogy a muraközi nép művészete, 
fejlődére mindenkor az európai népek színvonalán 
mozgott.

A kiállításon muraközi művészeink : Matyán 
Antal festményekkel, Schultheisz Sándor pedig 
szobrokkal vesz részt.

Muraszerdahelyen is tartottak 
pedagógiai szemináriumot

június 2-án, amelyet Bertalan Lajos a Csáktornyái 
járás II. körzetének iskolafelügyelője rendezett.

8 órakor ünnepi misét mondottak, utána 
pedig a Levente Otthonban gyülekezett a nagy
számú tanítóság, ahol a Hiszekegy elmondása után 
Rhosoczy Rezső, a muraszombati elsőfokú Köz- 
oktatásügyi Igazgatási Kirendeltség vezetője nyi
totta meg a szemináriumot, hangoztatván, hogy a 
muraközi magyar tanítóság derekas munkát vég
zett s a magyar nyelvben nagy eredményt ért el, 
de gyermekeink is fogékonyak, nagy kedvet mutat
nak a magyar nyelvhez és énekekhez.

Utána Kovács Dezső a Csáktornyái áll. el. 
iskola igazgatója tartott értékes előadást az új 
tan tervről.

Mik Károly népművelési titkár előadása a 
népművelés fontosságáról, útmutatással a további 
teendőkre nézve, nagy érdeklődést keltett.

Szabó Ilonka muraszerdahelyi áll. tanítónő 
gyakorlati tanításának bemutatása és Kovacsícs 
Ella beszéd és értelemgyakorlata a trianoni hő
sökről igazi mintatanítások voltak.

Modrovich Nándor m. kir. főhadnagy, kör
zeti leventeparancsnok beszédét a leventeokta
tásról lapunk vezetöhelyén közöljük.

Dr. Viola Lajos muraszerdahelyi körorvos az 
iskolaegészségügyről értekezett,

Bertalan Lajos muraszerdahelyi áll. iskolai 
igazgató a beteg tanyai gyermekekről tartott meg
rázó hatású felolvasást.

A szeminárium Rhosoczy Rezső zárószavai
val és a Himnusz eléneklésével ért véget.

_____E L A D Ó _____
K E S Z T H E L Y E N :

a város szívében 3 utcai, 1 udvari szobás, stb. 
mellékhelyiségekből álló családi ház 35.000 P.
— 4 utcai szoba, fürdőszoba, stb. parktól 40 
lépésre 32.000 P. — 4 utcai szoba 200 | j  
öles telekkel 35.000 P. — 4 utcai szoba, 
fürdőszoba, stb. 50.000 P. — Főútvonalon 
legszebb emeletes üzletház, földszinten 4 nagy 
üzlethelyiség, emeleten 8 szobás lakás, 3 
udvari lakás, pince, udvarban nagy raktárak,
180.000 P, esetleg V2 része is.

H É V I Z É N :
2 szobás, fürdőszobás, szuterinban 1 szoba, 
konyha, új ház, 25.000 P. — 18 szobás villa,
12 kétágyas szoba, 450 |~| ölön teljes bútor
zattal és berendezéssel együtt 60.000 P, netto 
jövedelem 9 %. Dr. Kozák László ing, forg. 
irodája, Keszthely, Deák Ferenc u. 49. Tel: 83.

Szombatesti magyar litániák
Hogy a magyar katolikus köröknek és az 

ifjúságnak ájtatosságok és a rendszeres heti, illetve 
havi szentgyónásra és másnap a szentáldozásra 
egész éven alkalmas időt biztosítsunk, az eddig 
szokásos vasárnap délutáni litániák helyett min
den szombaton este hét órakor magyar litániát 
tartunk. Előtte, alatta és utána szentgyónási al
kalom. Ugyancsak a litániák után egyházi énekek 
gyakorlása, amelyre a híveket és az ifjúságot 
szeretettel várja a plébánia hivatal.

Az ipartestület elöljárósága
vasárnap, június 7-én tette le, a Hiszekegy el
mondása után az esküt dr. Vida Ferenc főszolga
bíró kezébe, aki ezután kiosztotta a kinevezési 
okiratokat. Saffarics István ipartestületi elnök rövid 
üdvözlő beszédére dr. Vida Ferenc főszolgabíró 
mondott köszönetét a megtisztelésért, majd búz- 
dította az ipartestületi elöljáróságot, tartsa meg a 
régi nívót, amely az anyaországban is példaképül 
szolgált.

Anyák napja
Zalaujváron folyó hó 7-én délután 6 órakor 

tartotta a m. kir. népiskola tantestülete az Anyák 
napja ünnepséget az iskola udvarán felállított 
szabadtéri színpadon. Olt volt az egész község. 
De ott láttuk Mik Károly népművelési titkárt, 
Nagy Károly polg. iskolai igazgatót, Hajnal Ernő 
tanítót és még sokan másokat Csáktornyáról.

A Hiszekegy elmondása után Preininger 
János mb. ig. tanító szép beszéddel üdvözölte a 
nagyszámú közönséget. Majd Krisanich Mária 
üdvözölte az édesanyákat. P. Bujanics hitoktató

HARKÁNY
G Y Ó G Y F Ü R D Ő
R Á D IÓ A K T IV , KÉNES 62 C FO KO S 

G Y Ó G Y F O R R Á S A IV A L  

m odern  gyógyszállójával s z e re te t te l

V A R J A  A  M U R A K Ö Z I  L A K Ó IT I

Reuma, ischiás és számos más 
megbetegedés közismert gyógy

fürdője I
Ideális üdülési, pihenési és szóra- 
rakozási lehetőségek. Az 50 hol
das rózsaligetparkban mi nden  

délután sétahangverseny. 
Pazar thermálstrand.

Ölesé érik mllell bőséges ellátás.
Kérjen díjmentes prospektust a furdöigaz- 

ga tőségtől.

i 10" “  B A L A T O N F E N Y V E S I Margitgyöngye PENSIÓ ■
és étterem. Pazar ellátás, olcsó árak. A  Délvidék lakóit magyaros vendégszeretettel várja lllülls 

__________________________ __________ G AR AY G YULA  vendéglős. jjjjjjjj

Csáktornya nagyközség ez évi költségvetése
A  képviselőtestület legutóbbi ülésében le- közművelődésre és egyházra 3.306 pengőt, sze- 

tárgyalta az ez évi költségvetést, melynek összes gényügyre és népjólétre 19.478 pengőt, közleke- 
szükséglete 408.779 pengő, erre fedezet 322.393 désre 85.572 pengőt, vagyonigazgafásra 75.675 
pengő, hiány 86.436 pengő, amelynek fedezetére pengőt, különfélére 10.070 pengőt, beruházásokra 
a 172.872 pengő alap után 50 százalékos pótadót 47.260 pengőt fognak fordítani, 
fognak kivetni. . , A költségvetés, dacára annak, hogy a város

A  költségvetési szükséglet egyes fontosabb fejlesztése érdekében az elöljáróság mindent meg
tételeiből : Igazgatásra 87.354 pengőt, adókeze- tett, a legnagyobb takarékosság jegyében készült 
lésre 2.730 pengőt, tűzrendészetre 20.680 pengőt, s az elmúlt 23 évi megszállás aíatt a pótadó so- 
közegészségügyre és állategészségügyre 26.932 hasem volt ily alacsony, 
pengőt, tanügyre és testnevelésre 39.717 pengőt, —
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horvát nyelven méltatta az Anyák napja jelentő
ségét tartalmas beszédben. Két kis színdarab és 
több vers és énekszám tarkították a műsort, ame
lyet a népiskola I—IV. osztályú növendékei adtak 
elő, szép és kedves alakítással.

A  tantestület közös munkáján kívül a ren
dezés főérdeme Décső Erzsébet tanítónőé, aki 
fáradhatatlanul búzgólkodolt a sok kisgyermek 
jelmezének elkészítésével, kartársaival együtt.

A  Csáktornyái Zrínyi Énekkar 
hangversenye 1942. június 14-én
A Csáktornyái Zrínyi Énekkar most készül 

egyéves fennállásának megünneplésére. Ezen ének
kar tagjai már azokban a sorsdöntő, nehéz és 
várakozó órákban gyűltek össze és ők voltak az 
elsők, akiknek ajkáról Muraközben a magyar dal 
szárnyra kelt. Azóta az énekkar szép fejlődésen 
ment át. A működő tagok száma a hatvanat is 
meghaladja és azok ma is a Csáktornyái hazafias 
polgárság soraiból toborzódnak. Az énekkar kar
nagyi teendőt Nagy Károly polg. iskolai igazgató 
végzi, aki ezen munkát teljesen önzetlenül és ön- 
feláldozással teljesíti, amely munka eredménye az 
énekkar eddigi többszöri sikeres fellépése volt.

Az ünnepély keretében ez év június 14-én 
este fél 9 órai kezdettel a Levente Otthonban 
tartja az énekkar első nyilvános énekestjét, ame
lyen műsorra kerülnek a következő énekszámok: 
Hiszekegy, Beteg leány, Két gyöngye volt a fa
lunak, Megyen már a hajnalcsillag, Réten-réten, 
Béres vagyok béres, Honfidal, Éj van csend van, 
Esik eső szép csendesen esik, Csáktornyái kis
leány és muraközi énekek.

Ezenkívül közbeiktatták a „Vén lány tánca" 
és „Rebeka néni" bohózatokat, Burgolics hegedű
szólóját és Novák harmonika játékát.

Miután ez az énekkár első nyilvános fellé
pése, ezúton is felkérjük Csáktornya lelkes ma
gyar polgárságát, hogy az énekkar sok-sok fárado
zását megjelenésével megjutalmazni szíveskedjék.

Gytijtsünk hulladékot
Mint azt a kormány a lapok útján már több

ször tudomására hozta a közönségnek, a papír
hulladék, ócskavas és rongy gyűjtése a háborús 
gyártás szempontjából nagyon fontos. A hazának 
használunk vele és azonfelül készpénzért vesznek 
át minden mennyiséget.

KIOE hírek
Mint ismeretes, most zárult Budapesten a 

KIOE megrendezésében a második országos tanonc- 
munka kiállítás. Ezen a kiállításon a Csáktornyái 
KIOE csoport tagjai is résztvettek figyelmet keltő 
munkáikkal és pedig: Hunyák Kornél droguista 
segéd festménnyel, Matyán István lakatostanonc 
festménnyel és Varga János müszerésztanonc re
pülőgép modellel. Mind a hárman dicsérő, illetve 
elismerő oklevéllel lettek kitüntetve.

Napraforgót termesztenek 
a Csáktornyái polgárísták

A polgáriskolai Diákkaptár vezetője Vavrohné 
Pecsornik Paula tanárnő a községtől 20 kg nap
raforgómagot igényelt kaptárosai számára, akik a 
hasznos olajtermö magot kis kertjükben, földeiken 
el is ültették. A diákok a magokat ingyen kapták.

Kérjük a Csáktornyái közönséget, kapcso
lódjon bele diákjaink papírhulladék és üvegcserép 
gyűjtésébe, hogy ezzel is gyarapítsa tanulóink 
filléreit.

Az összegyűjtés napja és helye a Muraköz
ben közölve lesz.

Beiratások a Csáktornyái m. kir. állami 
líceum és tanítóképző-intézet

első osztályába az 1942—43. tanévre 1942, június
30-án és július 1-én lesznek.

Az első osztályba az a fiútanuló vehető fel, 
aki a gimnázium, vagy a polgári iskola négy osz
tályát sikerrel elvégezte és 17. életévét szeptember 
15-én még nem töltötte be. A felvétel a jelenlegi

középiskolai gyakorlatnak megfelelően a tanévvégi 
bizonyítvány alapján történik, de tanácsos az in
tézet igazgatójánál előre Írásban jelentkezni. A 
nem helybeli fiú tanulók az intézet internátusában 
kaphatnak lakást és teljes ellátást. A példás maga- 
viseletű, jeles, jó előmenetelü és szegénysorsu 
tánulók díjfizetési kedvezményt kaphatnak.

Beíratáskor 9.30 pengőt kitevő felvételi díjat 
és járulékot kell fizetni. A jeles és jó előmene
telü hadigondozottak özek fizetése alól fel vannak 
mentve. A  beiratkozáskor a tanuló szülőjével 
jelenjen meg s hozza magával éwégi bizonyítvá
nyát, születési anyakönyvi kivonatát és helyható
sági bizonyítványát.

A  Bajtársi Szolgálat
megalakult Csáktornyán, amelynek feladata a. 
fronton küzdő katona és az otthon közötti kap
csolat rendszeres fenntartása, hatáskörük gondo
zása, erkölcsi és szellemi támogatás minden ügyes 
bajos dolgaikban. Szükségessé váló mezőgazdasági 
és ipari munkák elvégzésének megszervezése.

Működése kiterjed a járás területére. Hiva
talos helyisége a főszolgabírói hivatalban van.

Leventemisék Muraközben
Pünkösd vasárnapján és hétfőjén Muraköz

ben több helyen, többek közt Viziszentgyörgyön, 
Drávavásárhelyen és Belicán tartottak levente
misét. Különösen fényes volt a mise Viziszent- 
györgyön, ahol Falka Jenő körjegyző, tartalékos 
főhadnagy vezetésével vonultak a leventék példás 
rendben a templomba, amelyet a hívők zsúfolásig 
megtöltöttek. A misét P. Fekete Géza mondotta 
és utána díszmenet volt.

Ballagás és zászlószentelés a polgári 
iskolában

Szombaton, június 13-án délben tartják a 
Csáktornyái polgári iskola végzett növendékei 
diákballagásukat.

Vasárnap, június 14-én 9 órakor lesz a 
polgári iskolában a pcstszenterzsébeti leánypolgári 
iskolától ajándékba kapott zászló ünnepélyes fel
szentelése.

Mindkét ünnepélyre az iskolát kedvelő kö
zönséget szeretettel várja a polgári iskola igaz
gatósága.

Anyák napja és szülői értekezlet a taní- 
tóképző-intézeti gyakorlónépiskolában

Nagyszámú és előkelő közönség jelenlétében 
tartották meg az Anyák napja ünnepségét és egy
ben szülői értekezletet folyó hó 7-én délután 4 
órakor a gyakorlónépiskolában.

A Hiszekegy elmondása után az I—II. o. 
tanulók szép szavalatokkal kedveskedtek, majd 
énekszámokkal. Az Anyák napját Barabás Győző 
gyak. isk. tanár méltatta, beszédében oly mélyen- 
szántó gondolatokkal, hogy szem nem maradt szá
razon. Utána Vida Ildikó III. o. tanuló szavalt nagy 
sikerrel, melynek legszebb jelenete saját édes
anyjának átnyújtott csokorral együtt — mintegy 
riadóra — az összes kis növendéksereg ki-ki 
édesanyjának nyújtotta át csokrát, amire az édes
anyák nem is gondoltak, — mint az édesanyái 
szeretet jelképét. Utána szavalatok voltak, majd 
a Himnusszal az ünnepség befejeződött. Rövid 
szünet után „A szülő és az iskola kapcsolata" 
címmel igen tartalmas értekezést tartott Kollara- 
rics Ferenc gyak. isk. tanár.

Ez idő alatt kedves játékba merülve szóra
koztak a gyermekek az intézet udvarán.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától.
2939—1942. szám.

Hirdetmény.
A délvidéki területen a megszállás alatt az 

a viszás szokás kapott lábra, hogy a közútak 
határát egyes szomszédos telektulajdonosok a közút 
árkának közepén tartják, aminek következtében a 
szomszédok megnem engedett cselekményei foly

tán a közútak kezelése és fenntartása nehézsé
gekbe ütközik. Tekintettel arra, hogy a közútakat 
fenntartó hatóság állandó törvényes gyakorlata 
alapján az útárok külső szélétől, vagy ahol ilyen 
nincs, az. áttöltés lábától 1 méter, illetve bizonyos 
esetekben 50 cm távolságig a terület útfenntartás 
céljára igénybe vétetett, minden olyan cselekmény 
az 1890. I. t. c. 132. §-ában ütközik és lörvény 
szerint büntettetik. A törvényes igénybevétel csak 
1 méter, illetve 50 cm-re terjed ki az út árkának 
külső szélétől számítva, ha tehát az út fenntartása 
vagy gyalogjárdák előállítása érdekében ennél szé
lesebb területekre volna szükség, úgy ezen terü
let a tulajdonos beleegyezése vagy törvényszerű 
kiigazítás utján vehető igénybe.

Csáktornya, 1942. június hó 3-án,

Elöljáróság.

Hévizgyógyfürdö fürdője, amellett ideá
lis nyaraló hely. Felvilágosítást ad Fürdő
igazgatóság H É V Í Z .  Zala megye.

S P O R T
Rovatvezető: Legenstein Géza.

Nagymányoki SE — CsSK 4:1 (2:1)
Félnapos viszontagságos utazás után a csa

pat fáradtan, alvás nélkül |szükségjátékvezetővel) 
megpróbált birkózni e mostoha körülmények kö
zött induló játékkal. De mind hiába, kezdés után 
Csáktornya magához ragadta a vezetést, de a 
diletáns bíró minden Csáktornyái akciót megakaszt 
és a belőtt gólokat lesállás címén megsemmisíti. 
Ehhez járul még a közönség sportszerűtlen visel
kedése, amikor játékosainkat ismét csetnikeknek 
nevezték. (T udniillik Jugoszlávia alatt magy áronok - 
nak nevezték játékosainkat.) Ilyen körülmények 
között nem volt más hátra, mint а II. félidő 24. 
percében levonulni és Nagymányok barátságos 
vendegszeretetét a Magyar Labdarugó Szövetség 
fegyelmi bizottsága elé utalni.

Harkányfurdő a muraközieké!
Harkány, amely az első világháború végéig 
Muraköz lakóinak legkedveltebb nyaralóhelye és 
gyógyfürdője volt, ma olyan, mintha a Muraköz 
fővárosa lenne. Csak a Csáktornyái országszerte 
híres luxus tenyészló-vásárok alkalmával lehetett 
azt a képet látni, amelyet itt látunk ma 1 Úgyszól
ván a Muraköz minden községe képviselve van, 
Harkány világhíres gyógyfürdőién. A hatalmas 50 
holdas parkban épült gyönyörű strandfürdőn száz 
és száz muraközi élvezi a harkányi nyár szépsé
geit, de ugyancsak muraköziek dominálnak a 
gyógyfürdőkben, a gyógyintézettel összeépített 
modern gyógyszállóban, a sétányokon, a terrasz- 
kávéházban, a nagy telepi étteremben és esténként 
a Grillben, ahol a legszebb asszonyok szórakoznak 
dalias gavallérjaik oldalán. Délután a rózsaliget- 
park tündért környezetében sétahangversenyt ad 
a kitűnő türdőzenekar. Harkány nagy vonzóereje 
elsősorban a csodás radióktiv, 62 C tokos hévvíze, 
mely rlieuma és sok más megbetegedés világszerte 
ismert gyógytényezöje, másik nagy vonzóereje a 
táj szépsége, a pazar kirándulási lehetőségek a 
Meesek legszebb pontjaira, végül olcsósága mellett 
a kitűnő ellátás, mely méltán vívja ki a hatálmas 
vendégsereg legteljesebb elismerését. Feledhetetlen 
minden nap, amit Harkányfürdőn tölt az ember, 
a béke boldog szigetén, a muraköziek kedvelt 

nyaraloparadicsomában.

Hirdetmény.
Légrád község elöljárósága 1942. évi június 

hó 21-én délelőtt 10 órakor adja bérbe nyilvános 
árverésen négy évre, a község tulajdonát képező 
nagyvendéglöt.

Árverési feltételek a jegyzői irodában bete- 
kinthetök.

A* ELÖLJÁRÓSÁG.
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Preplatna cena: 5.— P. na pol leta. 
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 13. Csáktornya, 12. juna 1942. P o l i t i c k i  t j edn i k .  

Z i d e  s a k i  petek.

Kak je treba mustrálj nase 
megyimurske leventase

Neje lehka stvar nasu mlajsinu, stera 
je zrasla pod stranjskimi misli, v  vekivec- 
noj politickoj borbi v  slabom moralu, spra- 
viti z zivlenje tak, kaj bodo postuvali i 
radi meli svoju starínsku magyarsku do- 
movinu i kaj bodo pobozno molili Veru 
Bozu.

Treba njim je predstaviti Magyarsku 
od predi Trianona, stera je stara jezero 
let, velkoga szigetvárskoga viteza, ma- 
gyarskoga velikasa grofa Zrínyi Miklósa, 
a za njim velkoga magyarskoga voditela 
soldacije, pesnika, viteza i mucenika, me
gy imurskoga grofa Zrínyi Miklósa, ciji 
soldati su bili naj vise megyimurci nasi 
dedi i prededi, a njihovi odvetki su nasi 
denesnji leventasi.

Poglednimo po megyimurju i vidli bo- 
mo, kulko dobrih ltidi imamo tu z lepimi 
magyarskimi imeni, a nutri v  orsagu kul
ko ludi ima, steri nosiju horvatsko ili 
megyimursko ime, a poleg toga neznaju 
niti jenu rec niti horvatski, niti megyi- 
murski. I stoga se vidi, da je cisto se 
jeno, jeli sto govori slovenski, bohnecki, 
horvatski ili megyimurski, naj bo samo v 
dusi i v  voli magyar, onda ga moremo 
vec recunati med magyaré. lm ako bomo 
pitali starese roditele, steri si znaju ma- 
gyarski govoriti i ako poglednemo one 
magyarske ludi, rod jene megyimurce, steri 
su v  orsagu na visokim mestim, onda se 
mam osvedocimo, kaj su to sini jezero 
let stare megyimurske grude, steri se 
moraju как dobri pajdasi i pravi magyar- 
ski brati pomagati jen drugoga, v dobrim 
i hudim i cuvati od zla.

Z ovih si moramo zbirati voditele, 
steri bodo mlade vodili. Nasi leventasi se 
moraju najpredi naveiti pozdraviti. Mali 
naj pozdraviju vekse, veksi velke, a si 
si skupa pák svoje komandante, poglava- 
re i pajdaske voditele. Jednako stari pák 
se moraju ftekati steri bo steroga predi 
pozdravil, steri je vrlesi i fletnesi, on bo 
drugoga predi spazil i pozdravil.

Stari moraju na to gledati, kaj se 
bodo mlajsi naveili pozdravlati, prem oni 
steri se tesko preveiju na pozdrave. Tre 
ba njih je visepot vpotiti. Zakón mora bi
ti ovaksi: postuvaj, kaj bős postuvanja 
vreden. To ne kosta nikse peneze, a niti 
niksega truda. Da se bodo deéki vec si 
naveili posteno pozdraviti, onda bodo bo
le priatelski i bratski med sobom i bodo 
bole skup drzali. Decki moraju znati, kaj 
je levente skola ne samo prepravlanje za 
honvedsku sluzbu, nego stem se objaci 
njihovo telő i dúsa prez sakoga veksega 
truda i sile i decki se ne vezbaju zbog 
komandantov, nego komandanti se trudiju 
za njihovo bolse i lepse Vivienje. Nesu

Velki nemski napadaji su se hapilí kolí 
Leníngrada

(В. T.) Nemske trupe su se hapile velke na- I su jako ostre, bolseviki se jako vpiraju i hitili su 
padaje koli Leníngrada i bregovja Valda. Borbe v bitku cuda taborskih kol.

Dve maticne ladje i 120 avionov su amerikanci 
zgubili pre Midwayskim otokam

(D. I.) V borbam koli Miadwayskih otokov otokam su vnistili vise vaznih soldackih nmga- 
su japanci vtopili dve nepriatelske maticne ladje zinov. 
za avione voziti, dőli su strelili 120 avionov i na —

Japanski letaci na kineskoj fronti
(D. I.) Japanski bombasi v Kini delaju po 

hudom vremenu. Jena grupa letacov je bombar- 
dirala cungkingske trupe, stere se vleceju nazaj, 
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leventasi samo zato, kaj se bodo po sta- 
rinskoj magyarskoj soldackoj diki, z du- 
som i telom prepravlali na svetu obranii 
domovine, nego i zato, kaj bodo jaksi, 
zdravesi, spamelnesi, kaj bodo bole mog 
li delati kajti on, steri fletne bolse i vek
se dela, on bo i sebi svoji familiji mogel 
bolsega i veksega kruha zasluziti.

Treba njih naveiti na pajdasku lubav. 
A ko  bomo skup drzali4 nega sile, stera 
bi nas preladala, ako pák bomo sirom 
vlekli, как smo god jaki i naoruzani, leh 
ко »as bodo pregazili. Za to pokazeju 
dobm peldu finski narod i emeld.

Ruski sovjeti imaju soldaciju od 29 
miljonov i dobro naoruzanu. Znjom su 
steli pregaziti celoga sveta, siriti bolse- 
vizma i vnistiti se, kaj je dobro i sveto. 
AU se to nemreju niti s pomocjom svojih 
saveznikov, kajti se boriju prez one cvr- 
ste pajdaske vere, stera bi njim dala vu- 
fanje.

Oni nemaju Boga, niti sakramenta, 
niti zakonite zene, niti zakonitu decu, 
niti pák svojega privatnoga imetka. Se je 
to komunistickoj reguli drzavno. Так cu- 
jemo, da je ruski soldat sam za sebe do- 
ber, ali dusu mu oceju zaklati i stvoriti 
znjega masinu prez duse i prez svoje 
vole. Za to su ne mogli proti finskom na- 
rodu nikaj napraviti, makar su na sakoga 
finca postavili 50 bolsevikov. Stoga se 
vidi, da njim je drzavni fundament po- 
kvarjen i za kratko vreme bomo vidli 
kraja toga.

Nase decke moramo mustrati ne sa
mo z lubavi nego i z strplivnosti, pote- 
skoce v  jeziku moramo preladati. Pre 
saki mustri naveiti najpredi samo deset 
reci magyarski, onda pák deset, a da bo 
do znali bar sto reci, onda se vec mod 
znjimi dospomenuti magyarski. К  tomu se

a v isto vreme drugi su hitali bombe na varas 
Pucang i od toga proti jugu vnistili su 45 nepria- 
telskih teskih automobilov.

moraju naveiti i lepe narodne povevke se 
to bo hasnilo, kaj bodo nasi leventasi, 
zvun svojega materinskoga megyimursko- 
ga jezika govorili i drzavnoga magyar- 
skoga jezika. lm na se strani vidimo, kaj 
se nasi decki radi vuciju magyarski i z 
veseljem popevaju magyarske narodne 
popevke i komaj cekaju, kaj jc njihovi 
voditcli bodo ravnali. Moramo se trsiti 
kaj nam bodo nasi leventasi i prez vina 
veseli, kaj se bodo ftekali za samo lepe 
stvari, kaf se bodo posteno ponasali i v 
drustvu radi meli i poznali reda i zakona. 
Preksije njihove stisnuti i ravnati njih na 
dober pót. Moraju znati svoju odgovor 
nőst.

Saki narod \e odgovoren sam za sebe 
i nasa mlaisina nesme biti hujsa как su 
bili njihovi dedi. I nase mlade puce od 
16— 18 let moramo leventaski mustrati. 
Ne mesto oruzja i taborskoga spravlanja 
one se moraju zvuciti beteznike dvoriti, 
z decom baratati, kuhati, sivati i se hizne 
posle znati dobro zvrsavati. Nase puce 
moraju znati, kaj su starinske magyarske 
zenske bie glasovite. Njihova je velka 
sveta duznost braniti domovinu prez o- 
ruzja z dobrim i hasnovitim dclom, mo
raju znati biti dobre zene i dobre matere. 
Moske levente mustramo za to, kaj je 
treba trezno ziveti i delati, braniti domo
vinu i ako je treba hmreti za nju, zenske 
levente, как je treba delati i ziveti za 
domovinu. V  opcini Stridóvár je gospa 
Rozgonyi postavila taksu zensku leven
te skolu. Та skola more sluziti sakomu 
za peldu i vredno ju je pogledati.

Ako bomo si skupa po dusnom spoz- 
nanju zvrsavali svoju duznost i s svojim 
zivlenjem pokazali mlajsini, как je treba 
ziveti, onda ne samo kaj smo spunili 
svoju duznost proti domovini, nego bomo 
imeli i velko veselje z na§im delom.
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Prvi magyarski skolski seminaríam v Csáktornya
Skola za megyimurske navuéitele

Potli 23 >tnog otceplenja, v stari gnjezdi 
Zrinyiovih su nasi navuéiteli júniusa 6. v velkoj 
sáli preparandije prvic dríali svojega semina- 
riuma.

Doáli su Skolski inspektor, si profesori i 
navuéiteli, civilne vlasti varaáko poglavarstvo Sko- 
le i deaki.

Glavna reé je bila v tem, da se ovomu na- 
rodu, Steri je jezero let íivel pod korunom Sve- 
toga Stefana, i Steri je v srcu navek vérén ostal 
svojoj starinskoj magyarskoj domovini, nazaj da 
ona stara svetlost duáe, Steru je imel pred za- 
lostnom okupacijom.

Treba je ovomu narodu, Steri véé po naturi 
ima svetlu pamet i rád se vuéi sega dobroga, 
dati priliku, da se zmuátra i v veksoj znanosti, 
da bo mogel si kruha najti po celoj naSoj domo
vini, a ne как je do ve bilo, znaS samo jenoga 
jezika i neznaá s fare vun.

Ne je to magyarizacija pod silóm, nego saki 
clovek mora znati drzavnoga jezika one domovi- 
ne de zivi, a zvun toga, ci clovek vec jezikov zna, 
viSe je vreden.

Navuéiteli su predstavili svoju skolsku decu

i pokazali su, kaj su éréz ovo prvo leto delali. 
Deca su jako lepő znala citati, pisati. reéunati, 
magyarske reéi zgovarjati, popevati i verSe dekla- 
mirati. Nasi navuéiteli imaju velke zasluge pri 
tóm poslu i cuda truda su alduvali, ali bormes i 
naSa deca su vredna saku pofalu, kajti se radi 
vuciju, radi idejű v ákolu i da vreme mine pro- 
siju, kaj bi joS malo ostali.

Bila je red i za to, kaj se i mladem ludem, 
Steri su Skolu vec ostavili, da prilika, kaj se bo- 
do dale vuéili. V jesen se bodo po selim drzale 
vecerne Skole, de se bodo mladi ludi vuéili sa- 
kojacke gospodarske i polodelske stvari, zenske 
posle i se drugo, kaj je na selu jako treba znati.

Poleg toga nabodo zapustili niti poboznost. 
Do ve su se jako brigali, jeli ve naSa deca vu
ciju poStuvati Boga i roditele svoje. Treba je na- 
roda rezsvetiti, da samo s bozom pomocjom i s 
poStenim krScanskim zivlenjem je modi napre 
dojti,

NaSi navuciteli su marlivi, naSa deca i deaki 
su dobri i marlivi, pák ako bodo posli dale tak 
iSli, megyimurski narod bo za kratko vreme po- 
kazal, da je vreden onoga mesta kam ga je dragi 
Bog postavil.

Letovanje nasíh delavcov
V jenim proSlim broju vec smo napisali, kaj 

bode Orsacka beteznicka kasa (OT1) poslala de- 
lavce, Steri su toga vredni i potrebni, na svoj 
stroSek na letovanje.

Prvi transport, 7 puc i 8 deckov, odiSli su 
majuSa 29-ga. Vodila njih je Kiraszics Szidónia 
cinovnica. Decke su smestili ober Budapesté pre 
Dunavu, v Visegradu, na Horthyi Telepu a puce 
pák v Leányfalu.

Celi den imaju kopeli, tornu, magyarske po- 
pevke i plesanje, muziku, suncanje, sakoformu 
predavanja za navciti lepe stvari i druge zabave. 
Zvun toga se z ladjom pelaju glet lepe kraje. 
StroSka imaju dobroga.

Nazaj njih bodo pák sprevajali, a pajdoc

bodo pogledali i Budapestu. Koli organizacije se 
P. Dr. Horváth Athanáz cuda trudil.

Drugi transport bo iSel" v Balatonkenese i 
Balatonlelle. Glasiti se jós navek modi.

Orsacka beteznicka kasa je i stem pokazala 
da zna zvrSavati svoju duznost. NaSi megyimur
ski delavci imaju stem ne samo dobro zasluze- 
noga pocinka, nego bodo spoznali i lepe kraje 
naSe domovine, od cega su bili, erez ovih 23 let 
vun skluceni, a bodo se poleg toga i cuda kaj-kaj 
navcili.

Ovomu rodolubnomu i cloveéanskomu poslu 
Orsacke beteznicke kasé se i delavci i oni steri 
posla daju jako veseliju.

Stroskovnik varaske opcine
Varaski zastupniki su na zadnjoj sesiji res- 

pravili i potrdili stroskovnikaj za ovo leto, steri 
ovak zgledi:

za opcinske stroske je potrebno 408.779 P. 
opcinski dohodki znasaju 322.393 P.
fali 86.336 P.

a to se bo pokrilo z opcinskim nametom od 50°/o 
steri se recuna po drzavnoj porciji od 172.873 P. 

Najvaznese tocke stroskovnika su öve: 
za opcinsku administraciu 87.354 P.
za pobiranje porcije 2.730 P.
za obranu proti ognja 10.680 P.
za éovjeeje i zivinsko zdravje 26.932 P.
za skole i mustranje dece 39.717 P.

T a b o r s k i  glasi
Sovjetska fronta

Potli velke pobede pri Charkovu i pre Ker- 
cu su bolseviki malo henjali s svojimi napadaji, 
kajti su v tem velkim bitkam zgubili skorom se 
svoje rezerve. Delaju i ve menjse napadaje na 
nasu frontu, kajti bi radi zazvedili, de su nemei 
spravili skup najvec soldacije i odkod se imaju 
nadjati velke nemske ofenzive, átera se bo hapila 
za kratko vreme.

Na sovjetskoj fronti su ve dve glavne tocke. 
Na Krimu su gospodari nemei i nase trupe, sa
mo jós na juznom kraju imaju sovjeti v rokaj 
varasa Sebastopola i okolicu. Da nase trupe mo- 
reju napre zajti proti Kaukaziji, potrebno je, kaj 
se celi Krim pocisti od nepriatela pák se zato 
ve delaju velki napadaji na varas Sebastopol i 
как najnovese cujemo celi varas je v plamenu. 
Za kratko vreme bo i ta bitka zvrsena i stem 
bodo sovjeti zgubili svoje zadnje mesto na Crnom 
morju de njim moreju ladje stati.

za cirkvene stroske i narodno
rezsvecenje 3.306 F

za pomaganje siromakov i na
rodno dobro 19.478 P.

za pote i ceste 85.572 F.
za administraciju opcinskoga

imetka 75.675 P.
za sakojacke stroske 10.070 F.
za investicije (nove zide itd.) 47.269 P.
Premda je poglavarstvo se napravilo kaj se 

bo nas varas cim bole rezvijal, itak su pre stros- 
kovniku sparali, как je najbole bilo moguce i 
erez 23 letne okupaeije opcinski namet nigdar 
neje bil tak niski.

Samo po sebi se razme, da bodo nasi v 
toj bítki vnistili i se sovjetske ladje, a stere bodo 
vusle drugam se nemreju skriti, как v Tursku, 
tarn pák je bodo rezoruzali, kajti Turska za ve 
neje v taboru.

Druga jako vazna tocka je bitka koli varasa 
Volchov. Tam su v teskim borbam zaokrozili vek- 
su sovjetsku soldaéiju i ve ju vnistavaju. То su 
samo prvi koraki z nemske strane, a glavno bo 
stopram doslo.

Sovjetam je hapilo jako slabo iti. Najbolsu 
soldaéiju i rezervu su zgubili, od Engleske dobiju 
slabu pomoc i to jako teáko, kajti su njim si poti 
zaprti, samo jen varas Murmansk na severnom 
morju je otprti, ali nemske podmornice i avioni 
marlivo paziju na Severnom Ledenom Morju, 
pák bormes vtopiju cuda engleskih ladji stere 
pomoc voziju.

Как najnoveáe glase dobivamo, v Sebasto- 
polu su zadnje vure. Nemski stuki i avioni den 
i noc strelaju i hiceju bombe i vnistavaju soldac- 
ka mesta. Bombe tocno trefiju v cil ide átera o- 
padne tarn je semu kraj, véé su zavzeli cuda kul 
koli varasa.

Как vlovleni boláeviéki soldati pripovedaju, 
Sebastopol je zadnje átiri dni postai pravi [pekel. 
Magazini, hiie goriju vode ga ne, kajti su vniátili 
se cevi za vodu voditi.

Moramo jós naglasiti, da nemáka í magyar- 
ska komanda glasi, da se naáe magyarske trupe 
tak o&tro boriju i tak zavraőaju nepriatelske na
padaje, kaj je pred njimi jen den doli opala vet 
bolsevikov nego su oni érez pol leta zgubili.

Engleska fronta.
Nasi "englezi bi átéli boláevikam pokazati, 

как njim oni radi idejű na pomoc, ali poleg toga 
jako stradaju. Engleski avioni doletiju ober Ném
áké, ali dimo se ne dopelaju, kajti je nemei dőli 
postrelaju.

Saki den nemáka komanda javla, kulko en
gleskih aeroplanov je doli opalo i te broj se érez 
mesec május zdigel ober 350, tak kaj su englezi 
saki den zgubili prek deset maáin.

Ve da ober Engleske stalno leéeju nemáki 
avioni i se fabrike su den na den v pogibeli, je 
ne lehka stvar tulko aeroplanov namestiti, prem 
da engleska, zbog nemákih podmomic, teáko dobi 
matriala z zvunjskih zernel, a kaj je najhujáe, 
teáko je namestiti letaée. Dober letaé, átéri prav 
zna aviona voditi, mora se dve leti vuéiti i mu- 
strati, dók ga moéi pustiti na pot, a da zgine 
avion zgineju i ludi, átéri su bili na njem, kajti 
ili se zatuéeju, ili pák opadneju v ropstvo.

Africka fronta
V Sevemoj Afriki trupe generala Rommela 

dale tiraju engleze. Nemei su dőli strelili 14, a 
taljani 8 avionov, zvun toga su taljani vtopili dve 
nepriatelske podmornice.

Tu moramo napisati jós jenu velku englesku 
sramotu. Pre jenim vlovlenim engleskim oficiru 
su naáli zapoved, da nemskim zaroblenikam ne 
smeti dati jesti niti vodu, dók su ne presluáani i 
tak bi te siromaki v toj straánoj vroéini morali 
od zeje poginuli.

Nemska komanda je mam dala vun zapoved, 
kaj se ran tak mora postupati z englezkimi za- 
robleniki se tak dugó, dók englezi nabodo svoju 
zapoved povlekli i to su englezam ná glas dali. 
Na to su englezi ovu zapoved mám povlekli i 
nemeam érez radio na glas dali, tak su onda i 
nemei povlekli svoju zapoved.

Как nemei javlaju, englezi su do ve zgubili 
v Afriki samo na suhoj zamli prek 10.000 za- 
rooblenikov, 500 taborskih kol, 200 stukov i viáe 
sto automobilov.

Americka fronta
Zadnje dane su englezi vun dali glasa, kaj 

su amerikanci prosili od njih taborske ladje, kaj
ti si nemreju sami obraniti svoju zemlu. To je 
lehko za verovati, kajti Amerika se mora braniti 
z dve strane.

Od ishodne strane dohajaju nemske i ta- 
Ijanske podmornice i ov tjeden su njim vtopili 
pák devetnajst ladji se skup od 108.300 ton, za- 
tem mám ősein ladji i to samo na Atlantskom 
oceanu. V Ameriki véé jako protestiraju proti o- 
vomu velkomu zgubiéku, kajti saki den se átiri 
pót tulko vtopi, как je moéi v sem fabrikam na- 
praviti, ali pitamo mi, ki sam vrag je Ameriku v 
tabor zval ? Ci se je zmesala, de ju ne treba, 
naj poje, kaj si je skuhala.

Japanska fronta

, ... smo P°* napísali, da su englezi po- 
zabili kaj su francozi i v prvom i v ovom svet- 
skom taboru bili njihovi priateli i samo na en
gleski nagover su alduvali tak cuda krvi. Englezi 
su za priatelstvo stem zafalili, kaj ve francozam 
z oruzjein jemleju velkoga otoka Madagaskara 
poleg Afriké, tobozé zato, kaj bodo odnod branili 
Suezkoga kanala.

•lapanci — prem da je Madagaskar viáe je
zero kilometrov dalko od njih — su öve dane 
znenada dosli pod jen Madagaskarski varaá i s tor- 
pedami strelili su jenu englesku lehku ladju kri- 
zaricu od 5220 ton i jenu tesku taborsku ladju 
od 30.500 ton, a drugi den véé su japarci dali 
na glas, kaj su se öve obedve ladje vtopile. I tak 
su i englezi dobili plaéeno za svoje priatelstvo,
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stero su francozam skazali. a japanci su pokazali 
da su oni gospodari na Tihom oceanu.

Dale su japanske taborske ladje i podmor- 
nice bombarderale ameriéke otoke na tihom ocea
nu Aleutske zvane, sevemu zemlu v Ameriki, 
Alaska zvanu i otoke Midway. Tu sigdi imaju 
amerikanci svoje stacije za ladje, kajti na tak du
gom potu nemreju ladje prez poéinka potuvatl, 
moraju pajdoc ölje i vodu fasuvati.

V Australiji su bombardirali glavnoga vara
sa Sydney i vtopili su tam jenu americku ta- 
borsku ladju. Amerikanci zvun toga priznaju da 
su pre Midwayu zgubili dve ladje.

Na kineskoj fronti marsiraju japanci z dve 
strane napre i jen za drugim jemleju kínezam 
varasé i druga vafcne mesta.

Так se vidi, da bomo ste fronte jós cuda 
novoga culi.

K A J  J E  N O V O G A ?

Nasi popevaci Zrinyiovoga drustva 
bodo meli predavanje júniusa 14-ga

Nasi popevasi bodo ve svetili leto dneva 
как se drustvo stvorilo. Oni su bili prvi, steri su 
v onimi teskimi cajti, kője smo pretrpeli, zeli na 
svoja vusta nase lepe magyarske narodne popev- 
ke. Drustvo se lepő rezvija, popevaci si daju cu
da truda, a ravna njih Nagy Károly direktor pur- 
garske skole i jako velke brige si daje s térni 
posli.

Ve júniusa 14-ga bodo prvi pót nastupili v 
Levente domu i bodo pokazali kaj su se leto dni 
navcili. Vec smo cudapot culi nase popevace, 
pák se zato s veseljem nadjamo te predstave.

Glasi drustva nase mlajsine KIOE
Kak je poznato, öve dneve su v Budapesti 

zaprli drugu orsacku izlozbu onoga kaj su nasi 
inusi KIOE pokazali. Na toj izlozbi su se i nasi 
decki KIOE pokazali z lepimi stvari i to Hunyák 
Kornél detic v drogeriji z lépőm malarijom, Ma- 
tyán István slosarski inus z lépőm malarijom, a 
Varga János mehanicarski inus pák je napravil 
maloga aeroplana.

Si tri su dobili pofalnu diplomu.

najbolse kopalisce na 
svetu za reumu i pro- 

tina. Zvuntoga najlepse mesto za letovanje. 
pitati moci pre direkciji. Fürdőígazgatóság 

H É V Í Z  Zalamegye.

Stvorila se komisija za obranu 
od zraka

Makar smo od najblizese fronte na jezere 
kilometrov dalko i — fala Bogu ne trebamo se 
bojati nepriatelskih aeroplanov, itak se moramo 
prepraviti vec ve, dók je se dobro i vredu, na 
obranu.

Zato se v nedelu stvorila v Csáktornya ko
misija za obranu od zraka. V toj komisiji su ludi, 
steri se s temi posli jako dobro razmeju i oni bodo 
dali sakomu cloveku navuka, как se treba bra- 
niti od pogibeli z zraka tak, ako bi se — Bog 
nedaj nekaj pokazalo, kaj bodo ludi znali kaj 
je treba vciniti.

Levente mese v Megyimurju
Na trojacku nedelu su v Megyimurju na 

vise mesta, tak v opcini Viziszentgyörgy, Dráva- 
vásárhely i Belica sluzili svete mese za nase 
levente.

Osobito lepa je bila mesa v opcini Vizi
szentgyörgy, de je leventase vodil v cirkvu Fal- 
ka Lajos notarjus, főhadnagy v rezervi. Narod je 
cisto napunil cirkvu. Potli mese je bil paradni 
mars.

Deaki se bodo ápancerali i zastavu 
bodo svetili v purgarskoj skoli
V sobotu, juniu§a 13-ga ob poldan bodo 

meli na§i deaki v purgarskoj skoli, steri su zvr- 
sili IV. razrcda svojega spancera.

V nedelu júniusa 14-ga ob 9 vuri bodo v 
purgarskoj skoli posvetili zastavu, áteru je daru-

vala naSim deakam íenska purgarska Skola v 
Pestszenterzsébetu.

Na obedve parade z veseljem pozivle se 
priatele skole direkcija purgarske skole.

Opomena rendatoram
Varasko poglavarstvo opomene se one. ren- 

datore, steri imaju na rendi hize, grünte, zemle 
stranjskih drzavlanov, da se renda more placati 
samo prek Magyarske Narodne Banke (Magyar 
Nemzeti Bank) i to najpredi se mora porcija pla- 
titi. Steri bo drugac napravil bo strófán zbog 
svercanja penez.

Materín den
je bil v opéini Zalaujvár juniu§a 7-ga ob 6 vuri 
popoldan, steroga su obdrzali navuciteli na skol- 
skom dvoru pod vedrim nebom i pred célom op- 
cinom. Bili su tam zvun domacih navucitelov, Mik 
Károly sekretar za narodno rezsvecenje, Nagy 
Károly direktor purgarske skole, Hajnal Ernő na- 
vucitel i jós cuda ludi s Csáktornya.

Po molitvi Vera Boza jn direktor skole Prei- 
ninger János z lepim govorom pozdravil goste i 
roditele, a za njim je Krizsanics Mária pozdravila 
matere. P. Bujanics kateketa je po megyimurskom 
jeziku drzal jako lepoga govora, v sterim je tolna- 
cil svetu duznost matere, njene velke moke i cu
da alduvanja za svoju decu. Opomenul je decu, 
da je treba roditele jako visoko postuvati, kajti 
oni zvrsavaju od Boga zapovedanu duznost, da 
svoju decu hraniju i vuciju na posteno krscano 
zivlenje.

Skolska deca od I.—IV. razreda su poka- 
zala dve lepe male predstave, lepe verse i po- 
pevke i vidlo se, da su se deca jako trsila po- 
kazati se najlepse.

Navuciteli su se z decom jako cuda trudili 
za ovu predstavu, zvun toga Décsö Erzsébet na- 
vucitelica je bila jako mariivá koli dece i ona 
njim je pomagala sloziti opravice.

Nasi megyimurci dobiju krize 
za narodnu obranu

Z veseljem cujemo, kaj su Murai (Malek)

István direktor Skole v Rákosligetu i njegva se- 
stra Murai Hona navucitelica ovode v Pesthideg- 
kutu dobili kriza za narodnu obranu. Za kratko 
vreme bo dobd to medeliju i tretji brat Murai 
Károly navucitel v Tápioszecső.

Ovi dva brati i sestra su rodjeni v opcini 
Perlak od dobre mesterske familie, pravi megyi
murci z dusom i telom, pák njih celi megyimur- 
ski narod z veseljem pozdravla za postuvanje, 
stero su dobili z Najvisesega mesta i zeli njim i 
nadale cuda srece.

Magyarsko Telovo v Csáktornya
Potli hladnoga i vetrastoga vremena smo se 

na Telovo zbudili na lepi sunceni den. Pred 
cirkvom su vec zárán postavili lepoga oltara, a 
do 8 vure je piac pred cirkvom pun bil poboz- 
noga naroda. Dosli su hon védi, ekstra jena pa- 
radna kompanija, se soldacke i civilne vlasti, si 
zastupniki i poglavari varaske i zvunjske opcine, 
se skole, decki KIOE obleceni v paradu, leven- 
tasi, si s svojimi* zastavami, puce v belini i na- 
rodnoj opravi i cuda ludstva. Varas je bil pun 
zastavi, a obioki kud je 'prosecija isla, bili su 
okinceni s cvetjem i v sakom obloku su svece 
gorele.

V cirkvi je bila mesa po megyimurskom je
ziku, a vuni pred cirkvom pák po magyarskom 
jeziku. pre ovoj su popevali nasi katolicki pope
vaci a v cirkvi pák narod. Na proseciji isto tak 
su magyarski popevali katolicki popevaci, a me- 
gyimurski pák narod.

Prosecija je bila jako lepő slozena i v naj- 
veksem redu je dosla nazaj v cirkvu.

Pobirajte Qlazovinu i stare papere
za nase deake v  p u r g a r s k o j  s k o l i !

Zrínyi grupa Vitezkoga Reda
je júniusa 3-ga méla svoju sesiju, na stcroj je 
Nagy Károly direktor purgarske skole tolnacil

Értesítés
Értesitem a helyi és vidéki közönséget, hogy Csáktor

nyán Szent László tér 8 szám alatt

A F Ő P O S T Á V A L  SZEMBEN

nagyraktáru készruha üzletet nyitottam
Raktáron tartok nagymenyiségíi szöveteket, melyek
ből mérték után is készítek. Igyekezni fogok a 
nagyérdemű közönség igényeit kielégíteni, és megelége

dését kiérdemelni.

O g l a s
Dajem na znanje domacem i okolisnom opcinstvu, da 

sam v Csáktornya, Szent László tér, broj 8

N A P R T I  G L A V N E  P O S T E

velkoga stacuna z gotovom opravom
otprl. Imam isto i cuda sako formu stoíov, iz sterih delam 
oprave po meri. — Trsil se bom, kaj bőm spunil se 
zahteve mojih postuvanih kupcov i kaj bodo si zadovolni

Tisztelettel - S postuvanjem

VUGR1NECZ JÁNOS, Csáktornya
készruha kereskedő - trgovec z gotovom robem

Szent László tér 8.
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ZENSKE
oprave, slafroke í blúzé

jako cuda za zbirati v stacunu. Gotove - oprave za 
prati, lepe mustre se dobiju vec od 16*26 pengő dale.

&eküiz
Nagykanizsa - Zalaegerszeg

pozdrava Kaltrói Antala prvesega voditela, steri 
je odisel na drugo soldacko mesto.

Konferencijo se drzala zbog toga, koj bodo 
ve da bodo posvetili Orsacku Zastavu, napravili 
megyimurskoga narodnoga múzeuma v starom 
gradu.

Mesto za muzeum, starinske ceske zastave, 
i ceske ladice, cesarske diplome i druge starinske 
stvari bodo dali mestri. Prenasli su i nekse stare 
kamenate timnice. Se to bo zlozeno i drustvo 
prosi megyimurskoga naroda, ako sto kaj ima 
starinskoga, naj donese, kaj se zlozi, a potli saki 
dobi, prez falinge svoje stvari nazaj. Stvari je 
treba prek dati pre direktoru purgarske skole, 
tani saki dobi kvitaciju.

Popravili bodo i kapelicu pre Ssentilona.

Skolska parada v opcini 
Muraszerdahely

je bila júniusa 2-ga za navucitele ovoga jarasa.
Potli paradne mese je Roshoczy Rezső drzal 

lepoga govora s sterim je pofáid navuciteje za 
njihov veliki trud, steroga imaju z decom, a po
fáid je i decu, stera se jako rada vuciju i poka- 
zeju velku marlivost.

Kocsis Dezső, Szabó Ilona, Mik Károly, su 
drzali skolska predavanja, Dr. Viola Lajos za 
skolsko zdravje, a Modrovich Nándor főhadnagy 
как je treba nase mlade leventase vuciti i mu
strád, na zadnje pák Bertalan Lajos domaci skol- 
ski direktor „как je Bog pomogel beteznomu skol- 
skomu decki“.

Spravlati
je treba se kaj vkraj dojde, staro zelezo, papéra, 
conte, glazovinu. Se se to plati z gotovimi penezi 
i stem pomazemo domace fabrike, a prek toga i 
nase dobre honvédé.

Poglavari mesterskoga drustva
su v nedelu prisegu dőli deli v roke Dr Vida £e- 
renca főszolgabirova, steri je po prisegi rezdeld 
dokumente, sterimi su poglavari postavleni.

Safarics István, predsed. mesterskoga drustva 
je pozdravil Dr. Vida Ferenca főszolgabirova, a 
on рак se zahvalil i batrovil je poglavare, naj i 
nadale ostaneju na staroj visini toga mesterskoga 
drustva, stero je i v materi sluzilo za peldu.

Nesreca v kopeli
V Granesovoj fabriki su jós pred letaj na

pravili bazena de se cinovniki i delavci kopajü. 
Kovacsics Andrasova, masinsloserova mala pucka 
se poleg bazena igrala, pák je z nenade opala 
v vodu. Как su deca kricala, Zeizler Jenő fab- 
ricki delavec, steri je rano blizo bil, je mam sko- 
cil v vodu, pák je puchu obranil od sigurne 
smrti.

Pucka je dobila prvu pomoc i na fletnom 
je ksebi dosla i tak se ne nikaj hudoga pripetilo 
s te nesrece.

G o s p o d a r s t v o
Povanje ricinusa.

Как smo zazvedili skole i leventi su dobili 
dosta ricinusovoga semena, pák zato ve ocemo 
nasim gospodaram na znanje dati, как se ima to 
zrnje povati. S sluzbenoga mesta smo dobili öve 
ínformacije:

Povanje ricinusa. V toplesim krajim nase 
drzave vredno je povati ricinusa, jer se da na 
njemu lepő zasluziti. V njegvim zrnu ima nutri 
mnogo lahko teceno ölje i to 40—60% kaj neje 
samo za vractvo nego i v novo dóba za podina- 
zivanje aeroplana a nuca se i za druge stvari v 
fabrikam. Zato ricinusa se po sud jako isceju.

Vremenske potrebe. Ricinus ima rád toplo 
vreme, ali zato i v nasoj drzavi zraste v onim 
mestim, de dozreli i kesna zobarica.

Potreba zemle. Ricinur. treba tophi dobru 
i po srednjem trdu zemlu. Hladna i trda zemla 
ili slaba pesnata neje dobra. Как i kuruza tak i 
ricinus ima iste one potrebe za pretsetve.

Gnojenje. Friskoga stalnoga gnoja denemo 
samo na jako slabu zemlu, makar i ricinus treba 
jaku zemlo. De ima v zemli cuda nitrogena tam 
dobro raste samo slabe sibe donese i kesno do
zreli. V nekojim mestim fosfomo a na nekojim 
kali umjetni gnoj dobro hasni.

Ricinusa sadimo v gnjezdice 80 do 80 cm 
dalko i to kesno v aprilu ili v maju. V jenu 
gnezdicu denemo 2 do 3 semena ali da zide sa
mo jednu najjaksu steblo ostavimo. Kad redimo 
moramo cistam pri zemli odrezati druga stabla a 
nigdar nesmemo spuknuti vun, jer tak vnistimo ko- 
renje. Do rasta moramo 2 do 3 pot postrugati 
zemlu a ispod pazduha listov potirane mladike 
moramo potrgati. Na jednom stablu slobodno o- 
stavimo 3 do 5 sibe vise nikak.

Zetva. Ricinus ima na 3 do 4 dela razde- 
leno lopanje de je nutri seme. Ovo lopanje ne 
dozreli na jempot vec jedna predi a druga késne. 
Da dozreli ovo lopanje se respoci i zrelo seme 
scuri, dók drugo seme jós nije niti zrelo. Zato 
ricinusa tak zeju da pobereju samo ono lopanje 
kője su zrele a potli opet druge. To na tenko i 
sírom deneju susit. Da se posusi zrnje se z lo- 
panjem skup posle v fabriku i tam zemeju vun 
zrnje, jer na to treba jako paziti, jer seme lehko 
zdrapa, pák se onda pokvari.

Ricinus daje po katastralni mekoti 5—8 
metri ploda i seme se dobro plati.

Meghívó.
A  Csáktornyái Gőzmalom és Vil

lanytelep R. T. Csáktornyán 1942. jú
nius 27-én déletött 11 órakor tartja saját 
helyiségében

XXXIV.

évi rendes közgyűlését
amelyre a t. c. részvényeseit tisztelettel meghívja.

TÁRGYSOROZAT:
1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentések.
2. Az 1941. évi zárszámadások előterjesztése, 

a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása 
iránti és az igazgatóság és felügyelőbizottság 
felmentvénye feletti határozathozatal.

3. Választás az igazgatóságba.
4. Esetleges indítványok.

MEGJEGYZÉS: Szavazati jog csak azon részvény után 
gyakorolható, amely a közgyűlés előtt 8 nappal a vállalat 
pénztáránál vagy a Csáktornyai-Muraközi Takarékpénztárnál 
Csáktornyán és a Horvát ÁUalános Hitelbanknál Zágrában és 
Varazdou letétbe helyeztetett.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a DREHER-HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Г szár és Kaczun
Й зас CsáHinya

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

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróhirdetések dija szavankint 10 fillér. A  vastagon 
nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

Eladó Csáktornya belterületén lakóház,
kert és vendéglői üzem céljaira alkalmas ingatlan. 
Cim a kiadóhivatalban.

Géplakatosok, mehanikusok, akik autó- 
niunkán őnnálóan dolgoztak, 2 3 éves sofőrvizs
gával állást kaphatnak. Hunyadi Csáktornya.

Balatonmária fürdőn a vízparton 2 szoba 
külön-к ülőn is konyhával kiadó. Böveabett Stamf 
Zsigmond Nagykanizsa Fő ut 5.

Gépirónőt keresek ügyvédi irodába. Dr. 
Lakó Imre ügyvéd, Csáktornya.

Vrata na dvoja krila za prodati. Pitati pre 
Simon szabó Csáktornya, naprli kasarne.

10 litri sirotke za 6 filcre za svinje kr- 
miti, more se dobiti kulko god treba v fabriki 
sira О. M. T. K. (pri Vajda E. poleg banhofa) 
Csáktornya.

ANGÓRA NYULAK eredeti német angol 
leszármazásnak, kicsik és süldők eladók. Singer 
Gyula Csáktornya.

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

Nyomásért felel: Sárecz Antal.

-at festesse, tisztittassa 
Opn re farbatí, cístítí pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H orth y  M ik ló s  tér 9.
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