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Megjelenik pénteken.

33.000-re emelkedett a Tobruknál 
fogságba esett angolok száma

Nemzetszolgálat
Sorskérdésről van s zó ! Magyarnak 

lenni, vagy nem lenni. A  felelet könnyű: 
— A  tett az első, a szó a második. (Széche
n y i: Világ. 157. I.) Cselekvő munka tehát 
az egész magyar élet minden vonalán s 
bekapcsolni végkép ebbe az eszmevilágba 
magunkat minden ellenszolgáltatás nélkül 
a 23 évi elszakítottság után újra, — mely 
idő alatt a magyar kultúra kifosztottja volt 
Muraköz népe.

Beállni a nagy munkába, ami a ma
gyarság közös életfejlődését a Ma nagy 
magyar kérdéseinek megoldásában előre 
v is z i!

Itt nincs magyarabb magyar, — mu
raközi és anyaországi, törzsökös vagy nem 
törzsökös.

Egy fajta van : —
Életen halálon keresztül, hazáját szol 

gálni tudó magyar! — akit bárhova bár 
milyen foglalkozási ágban is állított oda a 
a magyar élethivatás, százszázalékos mun
kát fejt ki.

Vagyis nem kétséges, hogy - Akarunk- 
e nemzetileg újjáalakulni vagy beérjük-e 
eddigi ringy-rongy foltozással? (Széchenyi: 
Hitel. II. 228. I.)

Énünket kell újjáalakítani teljesen, 
szociális apostoli lélekkel, fanatikus hittel 
és erőfeszítéssel dolgozva mezőgazdaság
ban, iparban, kereskedelemben, a nevelés, 
oktatás terén, stb. Egyszóval: átalakító 
reform munkát cselekedve új embertípust 
plasztikáim a közvetlen buzdítás és sze
mélyes ráhatás erejével az eddigi sok-sok 
okozati körülmények folytán önhibáján 
kívül sok tekintetben e nemes eszmével 
szemben közönyös réteg előtt.

Rajongó szeretettel élni az eszmének 
a gyakorlati élet ezer és ezer életfona
lával keresztül szőtt mindennapi életmeg
nyilvánulások érzékeltetésével, — de nem 
szó szerinti helyi hazafiságot é ln i! —  ha
nem kialakítva a magasabb nemzeti szel
lemiséget, az önzetlen egymásközti mun
kamorált a közíiletért dolgozva, hogy 
tettekben tanuljuk meg áldozatok árán is 
odafejleszteni énünket, hogy lelkileg mind
jobban bekapcsolódjunk s így egész Mura
köz népe a magyar kultúra javaival ön
maga számára gyakorlatilag hasznot hajtó 
intézmények kiépítésében is részt vehessen, 
ezzel beolvadva harmonikusan az új nagy 
magyar nemzeti közösségbe, m ert; Nem 
a nép sokasága okozza egy vidék virág
zását, hanem a nép mineműsége. (Széche
nyi: Stádium. 108. 1.)

Muraköz gazdasági szintjének emelése 
a legelső és legfontosabb feladat, mert a 
termésátlag ugyanazon szinten mozog, mint 
50 évve l ezelőtt, a terhek azonban több
szörösére ' emelkedtek. A  közegészségügy

(N. S. T.) Észak Afrikában, Tobruk 
erődjénél fogságba britt katonák száma 
33.000-re emelkedett. Egyébként az egyip-

(Berlin) Moszkvai jelentések elismerik, 
hogy a szovjethajóhad már nem tudja hasz
nálni a szebasztopoli kikötőt, mert azt az 
állandó bombázások következtében hasz-

(M.T.I.) Német tengeralatjárók az ame
rikai vizekben újabb 20 ellenséges hajót 
sülyesztettek, összesen 102.000 tonna tar-

A több mint két évtizedes rabságból felsza
badult Muraköz és Muravidék legderekabb ma
gyarjainak : a Mura mentén lakó, szívben és ér
zésben magyar nép derék vitézeinek, június 21-én 
volt, a Csáktornyái Zrínyi-vár udvarán, ürnepélyes 
eskütétele.

Ez alkalommal a belső vár udvarát nemzeti 
színekkel gazdagon feldíszítették és a bejárattal 
szemben a Kormányzó Ür óriási arcképével dí
szített oltárt állítottak fel, amely előtt P. Murai 
Frigyes ferences szerzetes szentmisét olvasott. Az 
istentisztelet alatt a Csáktornyái állami tanítóképző 
énekkara — Lomoschitz Pál képzői zenetanár 
vezénylete mellett — szebbnél-szebb hazafias 
egyházi énekeket adott elő.

Az. ünnepélyes eskütételen megjelent: az 
Országos Vitézi Rend képviseletében: vitéz gróf 
Teleki Béla Zalavármegye főispánja, vitéz Föld- 
házy Pál alezredes törz.s-széktartó, vitéz Révy 
Pál alezredes a Vitézi Rend országos társadalmi 
bizottságának elnöke, a Vitézi Székkapitányság 
részéről: vitéz Székely Jenő ezredes vármegyei 
vitézi székkapitány, vitéz Horváth Bertalan tár
sadalmi bizottsági elnök és vitéz Fíilöp Péter t. 
hadnagy vitézi széktartó. A vitézi rend tagjai kö-

megoldatlan problémái, a kultúrintézmé
nyek kiegészítése és továbbfejlesztése, az 
ipar- és kereskedelem átállítása, a társa
dalmi és kulturális munka terén minden
kitől tehát egész embert követel.

Ezek a belső fegyvernemei. Mindenki 
elkötelezte magát erre pályaválasztásával, 
hogy melyik fegyvernemhez tartozik. Nem 
lehet presztízs kérdés, hogy az egész vo-

tomi határ közelében tovább folynak a
harcok.

nálhatlanná vált. A  feketetengeri szovjet 
hajók most Novoroszijszk kikötőjében 
gyülekeznek.

talommal. Elsülyesztették még egy örhajot, 
négy más hajót pedig torpedótalálattal sú
lyosan megrongáltak.

zül: vitéz Perédy Nándor a Csáktornyái járás-, 
vitéz dr. Hertelendi Ferenc a perlaki- és vitéz 
Turza Antal az alsólendvai járás vitézi hadnagya.

Az ünnepély fényét emelte, hogy azon vitéz 
Széchy Ferenc tábornok kerületi parancsnok is 
megjelent.

A hatalmas várudvart zsúfolásig megtöltő 
nagy tömeg soraiban ott láttuk a Csáktornyái járás 
főszolgabírójával: dr. Vida Ferenccel az élen nem 
csupán Csáktornya és a Csáktornyái járás, de a 
szomszédos járások vezetőit vitéz dr. Hertelendy 
Ferenc perlaki főszolgabíróval és az összes társa
dalmi rétegek képviselőit. Ott voltak a tűzharco
sok, az ipartestület képviselői, а KIOE zászlóval, 
a Gránar-gyár női leventecsapata is.

Evangélium után dr. Varasdy László nagy
kanizsai piarista tanár mondott magyar szívtől 
sugallt szent beszédet.

Az istentisztelet után a tanítóképző ének
kara a Szózatot énekelte el, amely után vitéz 
Székely .lenő ezredes üdvözölte a megjelent elő
kelőségeket, vitéz gróf Teleky Béla főispánnal és 
vitéz Széchy Ferenc vezérőrnaggyal az élen. 
Nemzeti Hiszekeggyel végzett beszéde után vitéz

nalon, ha kell s a szükség úgy hozza 
magával, hogy a munkakör betöltése 
„miként“ oszlik meg, —  akkor is felelős
ségteljes munkát tölt b e !

Tehát ez a belső front, belső egység 
létfeltétele, amely a társadalmi összetartás 
és szilárdság kovásza kell legyen minden
napi életünkben.

Rode Im re.

A szovjet hajók már nem tudják 
használni Szebasztopol kikötőjét

Észak és közép-Amerika partjánál újabb 
20 hajót sülyesztettek el a német tengeralatjárók

L eg ú j a b b :  (Bp.) Tobruknál a hadifoglyok száma 50.000-re emelkedett.

Muravidéki vitézek eskütétele 
Csáktornyán
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Földházy alezredes olvasta fel az esküre megje
lent 19 vitéz nevét. (A huszadik vitézről, a hősi 
halált halt Groszinger Jánosról, vitéz Székely ez
redes emlékezett meg hősi halotthoz méltó köny- 
nyeket fakasztó beszédben.)

A  tizenkilenc esküt tett vitéz névsora a kö
vetkező ; Földi (Feldor) József, Jánosi (Janusics) 
József, Páncél (Poszavecz) György, Bors Mátyás, 
Dobsa György, Varga Vince, Horváth János, No- 
vák József, Vargha Károly, Gábervölgyi (Golenko) 
Mátyás, Nagy István, jNyirvölgyi (Meszarics] Fe
renc, Rétháti (Radikovics) István, Szente Lajos, 
Telkes (Tuliszár) György, Tóth Vince, Zala vári 
(Zserdin) Iván, Tóvári (Toplek) János vitézek és 
Rózsa Elemér várományos.

Az eskü után vitéz Székely Jenő ezredes 
tűzte föl a vitézi jelvényeket, majd ő  és Zala- 
vármegye főispánja kézfogással fogadták az öröm
től ragyogó arcú új vitézeket a Vitézi Rend illuszt
ris sorába.

Ezután vitéz gróf Teleki Béla főispán mondott 
ünnepi beszédet. Első sorban a vitézek első ka
pitányát: Kormányzó Ür Őfőméltóságát köszön
tötte a hála és elismerés meleg szavaival, aki a 
Vitézi Rendet életre hívta. Tolmácsolta vitéz Bánó 
Kálmán altábornagy meleg üdvözletét, aki beteg
sége miatt meg nem jelenhetett s akinek megbí
zásából az eskütételt vezette. Zrínyi méltó utó
dairól emlékezve, megemlítette, hogy az elszállítás 
miatt Muraköz hősei eddig nem részesülhettek 
abban az erkölcsi elismerésben, amit méltán

kiérdemeltek s amit a jelenlegi kitüntetés jelent. 
Felhívta a vitézeket, hogy a vitézi szellemet és a 
nemzethüség szellemét ápolni meg ne szűnjenek, 
mert ezen eszmék segítették vissza a már vissza
tért területeket és ezek fogják számunkra bizto
sítani az egész Magyarországot. Figyelmeztet arra, 
hogy e hazában nyelvre való tekintet nélkül 
mindenki egyforma jogokat élvez, amit bizonyít 
ez a mai ünnepély is és felhívta a vitézeket, hogy 
legyenek mindig e haza rendjének és fegyelmének 
megbízható pillérei. Záró szavaiban Zrínyi szelleme 
és a szegedi szellem azonosságát és párhuzamos 
voltát fejtegette a főispán, szűnni nem akaró tapsot 
kiváltó, ékes szavakkal.

A  vármegye alispánjának üdvözletét dr. 
Tomka János vármegyei főjegyző tolmácsolta, 
bátorításul arról emlékezve meg, hogy a legna
gyobb nemzeti veszedelmek idején mindig hónunk 
alá nyúlt a magyarok Istene és küldött olyan 
vezért, aki nemzetét újra naggyá és szabaddá tette.

• Jakabfy Antal háborús emlékei szintén mély 
hatást váltottak ki a hallgatók leikéből.

Végül vitéz Giczy Elemér a szomszéd Vas
vármegye nevében köszöntötte az uj muramenti 
vitézeket.

A Zrínyi-emlékmű megkoszorúzása után a 
vitézek és frontharcosok díszmenetben vonultak 
el az előkelőségek előtt.

Az ünnepélyt követő vitézi áldomáson vitéz 
Széchy Ferenc tábornok a Kormányzó Ür Őfő
méltóságát köszöntötte föl.

Újdonság Csáktornyái hölgyek és 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 Szmec Pál féle üzlet helyén, ahol kifog 
dolgozni rendelésre mindennemű női ruhát, kabátot, felöltőt, 
slilert, gyermeköltönyöket, úgyszintén férfi ruhákat.

{. á A legprecízebb kívánságnak is eleget tesz, a legutolsó divat szerint. — A 
ÍÜ: A  hölgyeknek alkalmuk lesz a legutolsó divatlap és model szerint választani, 

a legjobb kidolgozás mellett, budapesti és párisi divat szerint, csak egy meg- V  *41} tekintés és mindez be fog bizonyulni. — Úgyszintén úri és női konfekciót 
f  :1 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
s z a b ó m e s t e r

A  Kormányzó U r szül etésnapját hódolatteljes 
tisztelettel ünnepelték országszerte

A z  egész ország bensőséges lélekkel 
és alattvaló szeretettel ünnepelte a Fő- 
méltósági Kormányzó Ur születésnapját. 
Úgyszólván az egész ország lobogódíszt 
öltött, mindenfelé hálaadó istentiszteleteket 
tartottak. Kállay Miklós miniszterelnök 
táviratban üdvözölte a Kormányzó Urat,

azonkívül este 8 órakor a rádióban mon
dott köszöntőbeszédet. Budapest utcáit 
reggel honvéd zenekarok járták be és az 
Országzászlónál volt nagyszabású ünnep
ség. A  tábornoki kar egy tálas díszebeden, 
a harcoló honvédek pedig parancsnokuk 
útján fejezték ki hódolatukat.

Kállay miniszterelnök erdélyi útja
Kállay Miklós miniszterelnök erdélyi és szé

kelyföldi körútja, — amelyből valóságos diadalút 
lett — sokat jelentett a székely népnek és sokat 
az egész országnak. Szabolcs vezér leszármazott
jának, a büszke alföldi magyarnak és kemény
vágású, hegylakó székelynek nagyszerű kézfogása 
ismét olyan erővel, olyan impozánsan dokumen
tálta az örök magyar egységet mint 1940-ben az 
alföldi és dunántúli fiúkból álló honvédség erdélyi 
bevonulása. Most azonban a politikus, az állam
férfi személyén keresztül is alkalma volt látni a 
székely ségnek, hogy nem az a Magyarország tért 
vissza hozzájuk, amely 1918-ban hűtlenül elhagyta 
őket. Nem a széteső, pártoskodó, liberális állam, 
hanem a nemzeti egységben élő, fajvédő Magyar- 
ország kormányelnöke szólt hozzájuk. Olyan férfi,

aki magában érzi az alkotnivágyást, a minden 
magyarért való felelősséget s aki háta mögött 
tudja a poraiból megélemedelt 15 milliós magyar 
nép egész erejét, a milliós magyar hadsereg im
ponáló energiáit.

S ezeknek a tényeknek ismeretében foko
zott súlya van Kallay Miklós minden szavának. 
Megkülönböztetett hangsúlya a Székelyföldön fel
törő esküviharnak, mely — mint egykor Kossuth 
és Bem korában — most is a nemere zúgásával 
harsogja : meghalunk a magyar Székelyföldért. 
Nekünk magyaroknak, — mondja Kállay Miklós, 
— az egész országnak, kormánynak, hadseregnek 
és minden erőnek az a feladatunk, hogy ennek 
az országrésznek ügyeivel törődjünk és biztosítsuk 
ezt a népet, hogy mellette állunk minden elhatá

rozásunkkal, minden akarásunkkal. Ez a felelet 
azoknak az álmodozóknak számára, akik azt hiszik, 
hogy „ezen a földön lehet még más gondolat, más 
hatalom, mint a mienk, magyaroké."

Gömbös Gyula
emlékezete

Kilenc évvel halála után, vasárnap, 
június 21-én leplezték le Budapesten 
Gömbös Gyula magyar miniszterelnök 
fehér márványszobrát. A  napilapok bőven 
írtak a leleplezésről s így csak a nagy 
magyar államférfiú emlékének óhajtunk 
áldozni.

Gömbös Gyula volt az első, aki a 
német— olasz orientáció fontosságát felis
merte és ebben látta nemzete feltámadá
sát és jövőjét. A z  1918-as összeomlás 
után előbb Bécsbe, majd Szegedre ment 
és teljes erővel fogott hozzá^az ellenfor
radalom megszervezéséhez.

Később, mint miniszterelnök erős hittel 
és vasakarattal küzdött nemzete jobb jö
vőjéért, Nemzeti munkaterve a magyar 
nemzet megerősítése, felvirágoztatása, min
denki részére az elérhető legnagyobb er
kölcsi és anyagi jólét biztosítása volt. —  
Erősen küzdött a békeszerződések revízió
jáért s ő volt az első vezető államférfi 
Európában, aki Hitler Adolfot Berlinben 
felkereste és fenntarüís nélkül az ö új 
Németországa mellé állt. De Gömbös Gyula 
volt a német— olasz összefogás leglelke
sebb propagálója is. Hogy menynyire igaza 
volt megmutatták az események.

A  Magyar Életpárt híven halad a 
Gömbös Cyula által megmutatott úton a 
nemzet jobb jövője felé.

To b ru k ...
Kezdjük mindjárt az elején. Norvégia, Dün

kirchen, Hongkong, Fülöp-szigetek, Jáva, Borneo. 
Celebes, Malaya, Thaiföld és utána Tobruk ! Hol 
vagytok ti gőgös angolok, kik lenéztétek a világot, 
feltett lábbal ültetek az asztalnál és megkövetel
tétek, hogy az egész világ beszéljen angolul, mert 
ti nem vagytok hajlandók más nyelvet megtanulni? 
Vájjon, hogy fogja a hírhedt, évek óta segítséget 
kolduló miniszterelnöktök, Churchil úr bereferálni 
a háborúból aranyat csináló, a lelkiismeretlenség
ben méltó cimborájának, Roosevelt úrnak, hogy 
Tobruk „megadta magát". Több mint 27.000 angol 
hadifogoly, közte több tábornok, óriási hadianyag 
és a földközitengeri angol uralomnak — vége. 
Minő új hazugsággal fogja Churchil ezt a szégyen- 
teljes bukást az angol népnek fényes győzelem
ként beadni.

Chamberlain egyszer, még a boldog béke- 
vitágban azt mondotta ; „talán még mi is megér
jük, hogy Anglia alkotó elemeire fog felbomlani". 
Majdnem miniszteri tárcájába került ez a jóslat, 
kár, hogy nem érte meg.

De hát, ki miben vétkezik, abban pusztul. 
Anglia eljátszotta kisded játékait, Tobrukot még 
nagyon sok történelmi név fogja követni s Chur- 
chilnak még nagyon sok szónoklatot kell majd 
betanulnia, míg az angol nép végre észretér s 
elsöpri a világ színpadáról.

Anglia felett húzzák a lélekharangot s ismét 
beteljesednek a Szentírás szavai: „Perditio tua 
est inte". „A te pusztulásod benned magadban 
vagyon".

^ l o c c o + o l r  viáYét«k az üvegcserepet 
O i e b S e i e K  26-án, 27-én és 30-án a 
polg. isk. kis udvarába a nagykapun át, a 
papírhulladékot pedig az I. fiúosztályba, első 
emelet. — Megszabadultok egy tehertől, a 

szegény tanulóknak meg segítség.
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Ruháit festesse, tisztíttassa 
Oprave farbatí, cistití pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
Horthy Miklós tér 9.

Újra magyar vizsga
Megkapó ünnepség színhelye volt 14-én 

délután a drávavásárhelyi öreg iskola.
A III. és IV. osztályos lánykák vizsgáztak.
Egy III. osztályos kislányka, Krsztnik Ka

talin üdvözölte a vendégsereget először magyar, 
majd muraközi nyelven.

S utánna megkezdődött az évi termés be
mutatása. Ügyesen felelgettek, szép munkábán 
gyönyörködtek kedves vendégeink, kik közt 
örömmel üdvözöltük Mik Károly népművelési 
titkárt, Barabás Győző gyak. isk. tanár, körzeti 
iskolalátogatót, Kriszt János tanügyi előadót, Csonka 
István körzeti iskolafelügyelőt s illusztris vendé
günket Vreszk Vince ny. volt helybeli igazgatót, 
ki a régi jó időkben több mint két évtizeden át 
volt vezetője ennek az iskolának.

Megható volt, amint meglett emberek, több- 
gyermekes családanyák könnyázott szemmel szót
lanul szorongatták kezét s ragaszkodásukat sze
rették volna szóval is elmondani, volt tanítójuk
nak, kit szerettek és még most is szeretnek s Ő

Drávavásárhelyen
személyén át szeretik a sok szenvedés után ismét 
gyermekére talált magyar Hazát.

Petőfi szavaival kell szólnom a napról, melyen 
„itt van egy szobában múlt, jelen és jövő". Mi 
új tanítói Muraköznek mi vagyunk a gyermek
sereggel a jelen, s kedves vendégeink, kik mind 
egytől-egyig nagyrészben csáktomyaiak — elhoz
ták a múltat, melyből merítve formáljuk a jövőt. 
Mely mienk lesz, ha lélekben nyugodtan trónol 
szerteszét a Muraközben a múlt, az a múlt mely
nek volt ereje szíveket egymás mellé fűzni, mint 
gyöngyszemeket. Reméljük, sikerül továbbfüznünk 
a gyöngyöt; biztosíték erre az aranylelkü gyer
meksereg s a melegszívű tanítónénik, mint Kle- 
ment Vili és Dómján Ili. Áldja meg munkájukat 
a mi Istenünk !

Közben levizsgáztak a többi osztályok ugyan
ilyen eredménnyel s a többi tanítók és tanítónők 
érdemben semmivel sem állnak hátrább, mert 
fáradhatatlanul és buzgón teljesítették kötelessé
geiket.

Békebeli hangulat, рот- в\ Ж  - El sőrendű italok,
pás ellátás a H É V Í Z I  Л kitűnő cigányzene,

BALÁZS KÁLMÁN a rádió ismert prímásának vezetésével. Tulajdonos: Pócza Sándor

Д Kormányzó Ur ünneplése Perlakon
Perlak község hatóságai, iskolái testületéi, 

pénzintézetek ünnepélyes istentiszteleten vettek 
részt a Kormányzó Ür születésnapján, melyen a 
község lakossága is igen nagy számban jelent meg.

H Í R E I N K .

tát árasztja, mert ti dolgozó nők vagytok a jobb 
jövö megtestesítői. A meleg szavakat Wéber Jó- 
zsefné polg. isk. tanárnő megismételte muraközi 
nyelven. A gyűlésen jelen volt a MANSz kultúr- 
elnöke, V. Pecsomik Paula és a legmesszebmenő 
támogatást Ígérte meg a tanári és tanítói kar kultu
rális téren való bekapcsolódásáról. A Csáktornyái 
MANSz minden téren érezteti építő-segítő mun
káját. A gyűlés után a leventeleányok négyes 
sorokban a vitézek eskütételére mentek, a Zrínyi 
várba.

Református istentisztelet
lesz e hó 28-án, vasárnap délután 4 órai 
kezdettel a Csáktornyái áll. polg. iskolában.

Vöröskercsztes ápolónői tanfolyam 
Perlakon

PeHak községben vitéz dr. Hertelendy Ferenc 
főszolgabíró és dr. Sebestyén Mátyásné elnöklése 
és legfőbb vezetése mellett, a napokban fejező
dött be a Vörös Kereszt ápolónői tanfolyam. A 
tanfolyamon úgy az értelmiség, mint a község 
polgári lakosai közül 40 hallgató vett részt. A tan
folyamot a ni. kir. áll. Szemkórházban tartották.

Megalakult a leánylevente 
a Gráner-gyárban

Folyó hó 21-én, vasárnap délelőtt 9 órára 
hívta össze az első alakuló gyűlést a gyár szoci
ális gondozó nővére, Zetelaki Tóháty Marianna. 
Száznál több fiatal pirosarcu falusi leány és iro
dában dolgozó leányka töltötte meg zsúfolásig а 
gyár közművelődési termét. A  szociális nővér a 
Hiszekegy elimádkozása után meleghangon üd
vözölte az egybegyültekei és röviden kifejtette a 
programját, — átszeretné hidalni a huszonhárom 
év mulasztásait vallási, erkölcsi, szociális téren. 
Három ajándékot hozott lelkében számukra — 
еЙУ*ебУ piros szívet a szeretet szimbólumát, cgy- 
egy liliomot az ártatlanság jelképét és a zöld 
illatos fenyőágot, amély a jövő reményteljes illa-

Községi bíróváltozás Perlakon
Kosz József eddigi községi bíró helyére, a 

közszeretetnek és köztiszteletnek örvendő Angyal 
János gazdálkodót nevezte ki községi bírónak a 
perlaki járás főszolgabírája.

Perlaki sorozások régi magyar időket 
hozták vissza

A m. kir. honvéd sorozóbizotlság 8 napig 
tartózkodott Perlak községben, hogy a soralá ke
rülő 1921 évfolyambeli és az elmaradt korosztá
lyokat a honvédség kötelékébe besorozza az egész 
járásból. A községekből rezesbandával, magyar 
nótaszó mellett, magyar zászló alatt vonultak fel 
a muraközi ifjak és látszott a tekintetükön, hogy

szívesen jönnek, örömmel lesznek tölgyfa lombos 
magyar honvédek. Nem maradt egyetlea egy köz
ség sem el, mind részt vett a nemes versenyben, 
hogy melyik tud szebben felvonulni, melyik község 
ifjai különbek és melyik község ifjai kapnak több 
magyar nemzeti színű szallagot. A z  eskütétel is 
ünnepélyes keretek között zajlott le. Ez volt a 
felszabadulás óta az első magyar sorozás és méltó 
volt a régi magyar időkhöz. A perlaki ifjak a 
Gasparich Márk vértanú emlékműve előtt tettek 
hitet a magyar haza és honvédség iránt. Végig 
járták a községet magyar zászlóval, magyar nóta
szó mellett, földig érő pántlikákkal. Sírtak az 
édesanyák és boldogok voltak a muraközi lányok. 
Egy év munkája, egy év szerető gondolkodása 
örökre hozzánk láncolta Muraközt, annak népét, 
fiatalságát, az ezeréves múlt visszatért és ma már 
elszakíthatatlanul összefort Muraköz a Magyar 
Hazával.

Budapesti nagyvállalat
keres áruüzleti vagy pénzitézeti 
gyakorlattal biró őskeresztény

férfi és női tisztviselőket
Idővel nyugdíjas állás, Menza ebéd

Ajánlatokat „Biztos jövő" jeligével a Vidéki Napilapok 
Gazdasági Egyesülete továbbit. (Bpest., Szervita tér 3)

Áthelyezések
Álmos László perlaki segédjegyzőt Hodo- 

sányra, Vincze Gábor ligetvári körjegyzőt Kis- 
szabadkára, Kovász József hodosányi körjegyzőt 
pedig Ligetvárra helyettesítették be a körjegyzői 
állásra.

Beiratás a Csáktornyái áll. polg. iskolába
Az 1942—43. iskolai évre június hó 26-án 

és 17-én délelőtt 8 órától 12 óráig a polgári is
kola II. fiú osztályának tantermében tartjuk a 
beíratásokat.

Az a tanuló, aki életének 10. évét már be
töltötte, de 13. évét még nem és az elemi iskola 
IV. osztályát sikerrel elvégezte, vehető fel a pol
gári iskola 1. osztályába.

A  felvételhez a következő okmányok szük
ségesek : születési anyakönyvi kivonat, vagy ke
resztlevél, az előző tanulmányokról szóló iskolai 
bizonyítvány és az újraoltási bizonyítvány.

Beíratás és felvételi dijak címén 4.20 P fi
zetendő. A szorgalmas és jó magaviseletti tanulók 
tandíjkedvezményben részesülnek. A polgári isko
lával kapcsolatos latin tagozatban a gimnázium 
I—IV. osztálya is elnyerhető.

Perlak község földet adott a gazdasági 
irányú népiskola számára

Perlak község képviselőtestülete 30 kát. 
hold területet engedett át a gazdasági irányú 
szakoktatás céljára. Erre vonatkozólag a szüksé
ges intézkedések már meg is történtek és hama
rosan megvalósulnak az annyira szükséges gazda
sági irányú oktatások.

Perlaki járásban Napközi Otthonok
Dr. vitéz Hertelendy Ferenc főszolgabíró 

fáradságot nem ismerve, elkövetett mindent, hogy 
járásának nagyobb községeiben, a nyári Napközi 
Otthonok, étkeztetéssel egybekötve megvalósulja
nak és в szükséges anyagi fedezet biztosíttassak.

N Ő I
ruhák, pongyolák és blouzok

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

&ekiiiz
Nagykanizsa - Zalaegerszeg
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Ennek eredményeként Perlak községben 400, 
Rotorban 450, Muracsányban 380 és Muravid 
községekben 300 szegény gyermek részesül napi 
étkeztetésben és szakszerű nevelésben. A  nyári 
napközi otthonok 1942. július 1-én kezdődnek és 
augusztus 31-ig tartanak. Az intézkedések már 
megtörténtek, hogy a szükséges élelmiszer ren
delkezésre álljon. A gondozónők kirendelése már 
megtörtént és rövidesen egy újabb nagy munka, 
nemzetnevelő és gyámolító munka indul el, a köz
szeretetnek örvendő főszolgabíró atyai támogatása 
és segítsége révén. Az árvaszéki alelnöki tiszt
ségből ide került főszolgabíró, jóságos gondviselője 
ennek a népnek és minden bajában, bánatában 
segít is ezen a gyermekáldott vidéken, a szegény, 
nélkülöző muraközi gyermekeket segíti, gyámo- 
lítja. Atyja ennek a járásnak, mert nem mint 
tisztviselő karolja fel a szociális ügyeket, hanem 
mint a rabságból felszabadult muraközi testvérek 
édesapja, szerető gondviselője viseli szívén ennek 
a népnek jólétét és szebb jövőjét.

Legfőbb minőségű 
nun-, likőrök és málnaszörp kapható

N  a j b о 1 s i 
rum, likeri i málinov sok se dobi pre

Borlay Endréné
„Sabaria" rum- és likőr gyárában

Szombathely, Thököly Imre utca 71. sz. 
T e l e f o n :  10-68.

Beiratások a esáktornyai m. kir. állami 
kereskedelmi középiskolába

az 1942—43. iskolai évre június 26—27-én dél
előtt 9—12-ig lesznek а III. osztály termében. Az
I. osztályba iratkozók okmányaikat: 1. а IV. pol
gári vagy gimnáziumi bizonyítványt, 2. állami 
anyakönyvi kivonatát (keresztlevél) a beíratás 
napján reggel 8 órakor nyújtsák be az igazgató
nak, hogy felvételüket eképen biztosíthassák. Az
I. osztályba iratkozók beíratáskor szülői kísérettel 
tartoznak megjelenni. А  II—IV. osztályba menők 
maguk is iratkozhatnak, a beiratáshoz csak a bi
zonyítvány kell. Üj tanulóknál a felsőbb osztá
lyokban is szülői kiséret szükséges. Beíratási díj 
kb. 24 pengő (felvételi díj, filmdíj és egyéb mel
lékdíjak) a beíratáskor fizetendő. Tandíj 108.— P 
az év folyamán 6 részletben fizetendő.

Az együttes oktatásra való tekintettel az I. 
osztályba leányok is jelentkezhetnek, de csak 
korlátolt számban.

Kereskedelmi középiskolát végzett növendé
keink az érettségi vizsgálat után a gyakorlati

életben mindenhol elhelyezkedhetnek s tovább is 
tanulhatnak.

A mai helyzet nemcsak a felelős vezetőket, 
hanem a szülőket is arra készteti, hogy az ifjú
ságot a gyakorlati pályákra tereljék, amelyre 
szakismereteket legilletékesebben a kereskedelmi 
középiskola ad.

Perlak községben megalakult 
a Gazdakör

Perlak községben, Virágh Pál főjegyző szer
vező munkája és az Alsódunántúli Mezőgazda- 
sági Kamara támogatása révén, megalakult a 
Gazdakör. Elnökké Angyal János községi bírót, 
alelnökké Kollarek Antal gazdálkodót, pénztárossá 
Perkó János községi pénztárost választották meg 
és betöltötték a többi tisztségeket is. Ez a Gazda
kör lesz hivatva arra, hogy a jugoszláv uralom 
alatt nagy szerepet játszó egyesületek helyét be
töltse. A  gazdaközönség körében nagy érdeklő
dést váltott ki a Gazdakör megalakítása és nagy 
számmal léptek be a gazdák.

Szeptemberi magánvizsgálatok 
a Csáktornyái állami polgári iskolában

A  szeptember hónapban tartandó magáji- 
vizsgálatok iránti kérelmek beadásának határideje 
július 1. A  kérvényt a Tankerületi Királyi Főigaz
gatósághoz Szombathely, kell címezni és a polgári 
iskola igazgatóságához kell beadni. A kérvényhez 
csatolni kell: a születési anyakönyvi kivonat, vagy 
keresztlevelet, végzett tanulmányairól szóló minden 
bizonyítványt eredetiben, vagy másolatban, ható
sági lakásbizonylatot, nyilatkozatot arról, hogy a 
vizsgálatot nem kísérelte meg másutt, bejelentést 
arról, hogy ki készíti elő a vizsgálatra, a tanul
mányok megszakítása esetén ezenfelül a közben 
eltöltött idő igazolását is. A vizsgálat kísérletére 
és az előkészítő bejelentésére vonatkozó nyilat
kozatot egy iratba kell foglalni, hogy a mellék
letek száma kevesebb legyen. A kérvényre 50 
filléres, a mellékletekre 30 filléres okmánybélyeg 
kell. A folyamodvány szegénységi bizonyítvány 
alapján bélyegmentes.

A  VKM 65.907— 1941. számú rendelete 
alapján azok a magántanulói;, akik a jugoszláv 
népiskolában elvégezték а IV'. vagy több osztályt 
és túlkorosak, ráutaltság esetén tandíjmentesen, 
magánúton egy időpontban vizsgázhatnak az I. és
II. osztályról, а III. és IV. osztályos magánvizs
gálatokat pedig az előbbi vizsgálat sikeres leté
tele után fél-fél évközben tehetik le. A tandíj- 
kedvezményt a Tankerületi Királyi Főigazgató 
adhatja meg.

A kérvények beadásakor osztályonként 20 
P előleg és 1.50 P kezelési költség fizetendő, 
mely összeget a vizsgadíjba beszámítjuk.

Csáktornya, Polgári Iskola Igazgatósága.

Magyar Tűzharcos Szövetség 
Vezetőtisztjétől

Felkérem a Csáktornyái összes tűzharcos 
bajtársakat, hogy a szervezés ügyében tartandó 
megbeszélésre folyó évi július hó 5-én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor a városháza nagytermében 
megjelenni szíveskedjenek.

= = 5 P O  R T  = =
Rovatvezető: Legensteín Géza.

Csáktornyái ZSE— Kábel SE Budapest 2 :0  (0 :0 )
Az első félidőben gyenge kapkodó játék, 

amely dilletáns nívón mozgott. Szerencse, hogy a 
Kábel csatársora gólképtelen volt, de annál jobb 
volt a védelme. A második félidőben Csáktornya 
csapatát átszervezik, amelynek eredménye a 20. 
percben Benkö gyönyörű gólja 1:0. Utána Csák
tornya kapujához szegezi ellenfelét és támadást 
támadásra vezet. A  30. percben Yugrincsics szé
pen ívelt saroklövését Takács a hálóba küldi 2:0. 
A Kábel még kísérletezik, hogy az eredményen 
javítson, de hiába Csáktornya védelme helyén 
van. Jók voltak Novák, Branovics, Benkő és 
Takács. Nagyon helyes volt a második félidőben 
a sérült Vugrincsicsot szélre tenni, aki ívelt be
adásával megzavarta a Kábel védelmét. Játék
vezető Németh elég jól vezette a mérkőzést.

9.—  P-ért nyaralhat
A NEMZETI SZÁLLÓBAN
BALATON BOGLÁR ON főszezon
ban, három elsőrendű étkezéssel.

Ijjjjjjjj F ü r d ő k a b i n  s t r a n d h a s z n á -  
' l at t al .  — F o l y ó v i z e s  s zobák.

K ö z  g a z d a s á g
A csalángyüjlés

A textilnyersanyagellátás érdekében a m. 
kir. közellátásügyi miniszter május 31-én kiadott 
rendeletével kötelezővé tette a vadontermő csi- 
püscsalány gyűjtését az egész ország területén, 
egyben a csalán más célra (pl. takarmányozásra) 
való felhasználását szigorúan eltiltotta.

A csalánkóró gyűjtésével, illetőleg a meg
felelő szervezet kiépítésével a Magyar Gabona
kereskedelmi Rt. és a Taurus Nyerstermék Ke
reskedelmi Rt. cégeket bízták meg. A két cég a 
szervezést közösen végzi s megbízottai már az 
ország minden részében működnek.

Kívánatos, hogy a hatóságok az eredményes 
gyűjtés érdekében mind a gyűjtőket, mind pedig 
a gyűjtés megszervezésével megbizottakat a leg- 
messzebbmenöleg támogassák.

Mit kell tudni az idei cséplésről?
A június 11-én kiadott gabonarendelet fon

tos intézkedéseket tartalmaz a cséplésre vonatko
zóan is. A  rendelet kimondja, hogy minden 
használható cséplőgépet a tulajdonosnak június 
20-ig olyan üzemképes állapotba kell hozni, amely 
mellett a szemveszteség és a szemtörés a leg
kisebb mértékű.

Kézierővel gabonát csépelni csak a közellá
tási kormánybiztos engedélyével szabad ott, ahol 
nem áll elegendő cséplőgép rendelkezésre.

Az, aki gabonát gépierővel vagy járgányos 
cséplőgéppel csépel, köteles mázakönyvet és 
cséplési naplót vezetni. A mázsakönyvet és a 
cséplési naplót a gép tulajdonosa, vagy megbi 
zott ja vezeti.

Hirdessen a „Muraközben“
Qglasujte v „Megyimurju“



Pre Tobruku se broj engleskih 
zaroblenHcov povisil na Ш 0 0

(N .S .T ) V  Severnoj Afriki, pre Tobru- I na 33.000. Na granici poleg Egiptoma bitka 
ku se broj engleskih zaroblenikov povisil | dale traje.

Sovjeti vec nemreju nucatí v Sebastopolu 

staciju za ladje

Narodna sluzba
Tu je rec za nasu sodbinu! Jeli smo 

magyari, ili nesmo! Na to je lehko od- 
govoriti: Prvo je delo, a rec je stopram 
drugo. Delati na celoj fronti magyarskoga 
zivlenja, pokoravati se ovoj misli, prez 
toga, da bi clovek na kaksi nezasluzen 
hasén gledal, prem ve, potli 23 letnog 
robstva, za stero vreme je megyimurski 
narod bil odsecen od najbolse magyarske 
kulture.

Postaviti se v velko delo, stero bo 
napre spravilo nase skupno magyarsko 
zivlenje i resilo bo sa danasnja magyarska 
pitanja.

Nega tu bolsega ili hujsega magyara, 
nega rezlike, jeli je sto z Megyimurja, ili 
z matere zemle, jeli je sto rodjen z ma
gyarske ili ne z magyarske familije.

Imamo samo jenu fajtu ludi i Ma
gyaré, steri bodo znali sluziti svoju do- 
movinu erez zivlenje i smrt! Takse stere 
kam gud je postaviju i kakse gud delo 
bodo zvrsavali, sigdi bodo stali na svo- 
jem mestu, za svoju magyarsku domovinu 
i duznost do skrajnosti.

Mislimo, da bo saki clovek priznal, 
da neje se jeno, jeli si ocemo stvoriti 
postenu novu domovinu, ili pák bomo 
zadovolni z onom krparijom, steru smo 
do ve tirali.

Obnoviti samoga sebe, z bratskom 
apostolskom dusom, s cvrstom dusom i 
jakom verőm i velkom sílom delati v 
polskom gospodarstvu, v  mestriji, v  trgo- 
vini, podvucavati mlajsinu i se drugo. Z 
jenom rec jóm : obnoviti nase zivlenje, 
stvoriti nőve ludi trsiti se i potpomagati 
jen drugoga, kaj se ono popravi, kaj je 
te narod, prez svoje krivnje, zbog slabíh 
voditelov zanemaril.

Ziveti v  pravoj lubavi, v  sakdasnjem 
zivlenju pokazati pota jen drugomu, а к 
tomu neje dosti, kazati den na den svo
ju rodolubnost, nego z lépőm peldom iti 
napre, potpomagati slabese, delati si sku- 
pa za narodno dobro i za se nas, makar 
je к tomu treba nekaj i alduvati, onda 
bomo dosli na ono mesto na sterom bo i 
megyimurski narod mogel pokazati, da si 
zna z magyarskom kulturom stvoriti bol- 
se zivlenje bo dosel na visinu nőve Eu
rope i magyarske narodne zajednice. N e
je glavno, kulko naroda zivi na jednom 
kraju, nego как je te narod resvecen i 
как si zna svoje zivlenje ravnati i podi 
gavati.

Prvo i najglavnese je, da se gospo- 
darstvo v Megyimurju podigne, kajti po- 
vanje je prinas i ve ran takse, как je 
bilo pred pedeset let, a terhi su se po- 
visili na vise vrsti. Narodno zdravje je 
treba pobolsati, rezsvecenje naroda je 
isto vazna stvar, stera ceka da se spum.

(Berlin) V  moskvi priznaju, da sovjet- 
ske taborske ladje vec nemreju nucati v  
Sebastopolu staciju za ladje, kajti su ju

(M.T.I.) Nemske podmorne ladje so na 
americkam vodam pák vtopile 20 nepria- 
telskih ladji, se skupa od 102.000 ton. Na-

V nedclu júniusa 21-ga su prisegli v Csák
tornya nasi najbolsi vitézi, najbolsi sini i junaki 
magyarskoga Megyimurja i Prcknnirja.

Staroga Zrinyigrada i to stene v znutresnjem 
dvoru su za to priliku s zastavami i cvetjem ja- 
ko lepő okincili a naprti velkih vrat su napravili 
velkoga oltara, ober steroga je visel velki kip 
Gospona Guvernera.

Na paradnu prisegu su dosli: v ime orsac- 
koga vitézkoga rcda vitéz gróf Teleki Béla velki 
ispán Zalavármcgyije, vitéz Földházy Pál alezre
des, vitéz Révy Pál alezredes, Poglavari Vitéz
koga Reda, vitéz Székely Jenő ezredes, kapitan 
Vármegyinske Vitezke Stolice, vitéz Horváth Ber
talan i vitéz Fülőp Péter poglavari, a od nasih 
vitezov, hadnagyi vitéz Perédy Nándor za Csák
tornya, vitéz Hertelendy Ferenc za Perlak i vi
téz Turza Antal za Alsólendva. Dosel je na pa- 
radu i general vitéz Széchy István okruzni zapo- 
vednik.

Zvun toga su bili si zastupniki civilnih vla- 
sti, frontski soldati, Mestersko drustvo, KIOE. 
decki s zastavom, zensko levente druStvo i celi 
dvor pun naroda.

Svetu mesu je sluzil P. Muray Frigyes, a 
prodestvo je drzal kanizski profesor Dr. Varasd 
László. Pre mesi su v prvom redu sedeli nasi 
vitézi: Gáborvölgyi (Golenko) Mátyás Ráckanizsa,

Trgovinu i mestrije postaviti na bolse 
fundamente, se to zahteva, postaviti na 
sako mesto celoga cloveka.

Se je to oruzje domace fronte. Saki 
clovek, da si je zebrái, kaj oce biti, ob- 
vezal se, da se bo na svojoj fronti za 
svoju domovinu borii.

Ne je glavno, átéri ólovek kaj dela,

nemei z bombami su srusili. Sovjetske la
dje na Crnom Morju se ve shajaju pod va
rasom Novorosijsk.

dale vtopile su jenu strazarsku ladju i s 
torpedami tesko su skvarile stiri druge 
ladje.

Novák József Zala újvár, Varga károly Alsódom- 
boru, Morvát Jájios Nyiresfalva, Varga Vince Mu
raszilvágy, Dobsa György Zrinyifalva, Páncél 
(Posavecz) György Drávaszentmihály, Jánosi (Ja- 
lusics) György, Földes (Feletár) József Alsódom- 
bo. u, Bors Mátyás Csáktornya, Nyirvölgyi (Mesza- 
rics) József N^irvölgy, Rétháti (Radikovics) Jó- 
zse Réthát, Telkes (Tukszár) György Muraszilvágy, 
Zalavári (Zserdin) Iván Nagypalina, Tóyári (Top
lak) János Alsólendva, Szente Lajos Badacsony- 
szigliget, Nagy István Dióskál, Tóth Vince Borsfa 
i Rózsa Elemér, sin vitéz Rózsa Jánosa Zalaud- 
varnok, vitézki od vetek. Pokojnoga vitéz Gros- 
singer Jánosa, steri je podnesel junacku smrt, je 
vitéz Székely ezredes ekstra spomenul'
Potli mese su preparandisti popevali „Szózata“, 
zatim je vitéz Székely ezredes pozdravil gospodu i 
vitéze, a vitéz Földházi alezredes je éital imena 
vitézov i prisegu, stem su polozili.

Potli prisege je vitéz Székely Jenő ezredes 
sakomu vitezu del na prsa vitézkoga cimera i oni 
i vitéz gróf Teleki Béla veliki i§pan su sakomu 
vitezu dali roku i stem su je prijeli v Vitezki 
Red.

Potli toga je vitéz gróf Teleki Béla drzal 
paradnoga govora. Najpredi je pozdravil prvoga 
vitéza i velkoga kapitana, visokodostojnoga go
spona Guvernera Horthy Miklósa. Tolnaéil je po

sted je veksi, steri je menjsi gospon, pred 
domovinom smo si jednaki, nego to je 
glavno, da saki élovek posteno spuni svo
ju duznost za svoju domovinu.

To je nasa znutresnja fronta, nase 
znutresnje jedinstvo i to mora biti funda
ment nasega sagdaánjega iivlenja.

Rodt Imrt.

Pre Sevemoj i Srednjoj Ameriki su nemske 
podmome ladje pak vtopile 20 ladji

Najnovese : Pre Tobruku je broj zaroblenikov narasel na 50.000.

Nasi megyimurski i prekmurski vitézi su 

prisegu polozili
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zdrav vitéz Bánó Kálmána generala, átéri zbog 
betega neje mogel dojti i v éije íme je prisegu 
vodil.

Govoril je za naáe vredne junake, odvetke 
Zrinyiove soldacije, átéri zbog áalostne okupacije 
Megyimurja do ve ne su mogli dobiti ono poátu- 
vanje átérő njih pripada za njihova junaéka dela. 
Pozval je vitéze naj éuvaju vitézkoga duha, naj 
bodo verni svojoj domovini, ove dike su pomogle 
do oelobodjenja i bodo njim zasigurale celu ma- 
gyarsku domovinu. Opomenul njih je, da v ovim 
orsagu si ludi vzivaju jednaka prava, makar kak- 
sega gud jezika govoriju, to posvedoci i denesnja

parada i pozval je vitéze naj bodo navek cvrste 
kule domovine i zakonskoga reda.

Na zadnje je joá spomenul Zrinyiovoga i 
szegedinskoga duha, átéri su spodobni i oslobodili 
su domovinu.

Zatem je bilo joá vise govora a potli toga 
su odiáli к Zrinyiovom spomeniku, de su venca 
polozili.

Potli parade je bil vitezki áldomás, na ste- 
rom su bili si vitézi s svojimi familijami. Vitéz 
Széchy Ferenc general je drzal paradnoga govora 
na gospona Guvernera.

Rodjendneva Gospona Guvernera su z velkim 
postuvanjem svetili po célom orsagu

Se posod po célom orsagu su z glo- 
bokim postuvanjem i pravom lubavi sve
tili rodjendneva Gospona Guvernera. Po 
celoj zemli se posod zastave i se posod 
paradne mese. Kállay Miklós minister 
predsednik je telegrafski pozdravil Gospo
na Guvernera, a na vecer ob 8 vuri je

v radio drzal velkoga paradnoga govor 
V  Budapestu su v  jutro po vulicaj hon 
vedske muzike igrale, a pre Orsackoj Za- 
stavi je bila velka parada. Generali su 
na paradnom obedu, z jednom hranom a 
frontski honvedi pak su prek svojega ko- 
mandanti skazali svoje postuvanje.

Kállay minister 
pohodil

Pot ministra predsednika Kállaya po 
Erdélyu je bil taksi, как paradni pot vel
koga soldackoga pobednika i cuda je ha- 
snil erdélyskomu narodu i samomu or
sagu. Odvetki velkoga voditela Szabolcsa, 
trdi székelyi su si roke dali z magyari 
velke nizine med Dunavom i Tiszom i 
ov bratski pozdrav je рак dokazal jezero 
let staro jedinstvo velke Magyarske, stero 
su nasi dicni honvedi stvorili, da su 1940. 
leta nazaj zavzeli Erdély a. A  ve su nasi 
székelyi, prek pohajanje najvisesega ci- 
vilnoga politicara vidli, da je ne ona ma- 
gyarska dosla nazaj, stera njih je 1918 
neverno ostavila, nego pozdravil njih je mi
nister predsednik jake trde i cvrste ob-

predsednik je 
Erdélya

novlene Magyarske. Clovek, steri cuti v 
sebi, da zna stvoriti bolse zivlenje i zna 
nősíti odgovornost za sakoga posla, a ima 
za sobom magyarskoga naroda od 15 mi- 
ljunov.

Ci je treba, bomo i hmrli za nasu 
zemlu. Mi magyari, — tak véli Kállay 
Miklós székelyam — celi orsag, ves na- 
rod, vlada i sa soldacija imamo ze sem 
silam duznost brigati se za ov narod i 
zasiguramo ga, da bomo navek, za sem 
nasimi silami kre njega stali.

To je odgovor onim, steri jos i de
nes senjaju i misliju, da bi na ovoj zemli 
jos i denes mogla biti druga misei, druga 
vlast, nego nasa — magyarska.

Spornen na Gömbös Gyulu
De vet leti potli smrti su v nedelu, jú

niusa 21-ga, v  Budapestu Gömbös Gyűli 
posta vili spomenika z beloga mramora. 
Stom prilikom duznost nam je, da se 
spomenemo za toga velkoga voditela ma
gyarskoga naroda.

Gömbös Gyula je bil prvi, steri je 
prepoznal vaznost nemske — taljanske 
orientacije i v  tem je videl preporod i 
buducnost nasega naroda. Potli velke na- 
rodne nesreée 1918. leta isel je najpredi 
v  Вес, a odnod v  Szeged i marlivo je 
delal, da organizira protirevoluciju.

Potli как miniszter predsednik s cvr- 
stom verőm i jakom volom borii se za 
bolse zivlenje magyarskoga naroda. Jako 
se borii za reviziju mirovnih kontraktov i 
on je bil prvi drzavni voditel v  Europi, 
steri je pohodil v Berlinu Hitler Adolfa 
i prez dalnjega stal je к novoj Nemskoj. 
A li Gömbös Gyula je tiral najbole i gla- 
sa za nemsko-taljansko priatelstvo, Как 
je imel prav, pokazala su pripccenja.

Magyarska Stranjka Zivota verno 
ide po onom putu, steroga je pokazal 
Gömbös Gyula, za bolsu buducnost naroda,

Tobruk. . .
Hapimo se od kraja. Norveáka, Dünkirchen, 

Honkong, Filipinski otok, Java, Borneo, Celebes, 
Malaya, Thaifeld i za njimi Tobruk !

De ste vi gizdavi Englezi, átéri ste doli gle- 
deli celoga sveta, de ste sedeli, noge ste si na 
stol deli i zahtevali ste, da celi svet mora znati 
engleski, kajti vi se neéete naveiti drugoga jezi
ka ? Kak bode ve vas, na hudom glasu stojeéi 
minister predsednik, gospon Churchil steri vec erez 
leta bogéari za pomoé, raporta dal svojemu, v

prezduánosti vrednomu pajdasu, Gosponu Roo.se- 
veltu, steri z ludske krvi zlato dela, da se je 
„Tobruk prédái"? Prek 30.000 engleskih zaroble- 
nikov, med njimi viáe gencralov, jako cuda ta- 
borskoga matriala i stem je zbogom englesko go- 
spodarenje na Srednjem Morju.

Pokojni engleski minister je joá negda, v 
dobrom mirnom vremenu rekel, morti bomo jos i 
mi do/iveli, kaj se bo Engleska restepla na svoje 
rese! Zbog toga je skorom zgubil svoju minister-

sku stolicu, ákoda kaj je to ne dozivel.
Ali áto kakáega greha napra vi, takáega átrofa 

dobi. Engleska je odigrala svoje male igracke, i 
za Tobrukom bodo doála joá éuda povesna ime- 
na i Churchil bo se moral joá cuda govorov nav- 
éiti, dók bo engleski narod doáel do pameti i bo 
ga stiral z onoga mesta, s áteroga vodi svojega 
naroda v nesreéu.

Ober Engleske zvoniju zvonci za mrtve ipák 
su se obistinile reci Svetoga Pisma: Propast tvoja 
je v tebi samomu.

V opcíní Drávavásárhely je bil z 
nova magyarski ispít

Lepa parada je bíla 14-ga popoldan v staroj 
skoli, v opcíní Drávavásárhely

Pucike III.—IV. razreda su polagale ispite.
Mala pucika III. razreda, Krstnik Katica je 

pozdravita goste najpredi magyarski, onda po 
megyimurski.

Zatem su pokazali, kaj su se celo leto navcili. 
Jako lepe i dobre odgovore su dali i gosti su 
bili jako veseli i zadovolni. Med gosti smo vidli 
Mik Károlya tajnika za narodno rezsvecenje, Ba
rabás Győzőa profesora preparandijske skole, 
Kriszt Jánosa ákolskoga referenta, Csonka Istvána 
navuctfela i Vreszk Vincija ákolskoga direktora 
v penziji, steri je v dobrimi starimi cajti, prek 
20 let bil voditel ove skole.

Cloveku je dusii genulo, как su mu sta- 
resi ludi, steri su se pri ríjem vucili, s suznimi 
oemi tiskali roku i skazali iubav svojemu navuci- 
telu steroga su radi meli i denes ga jos radi 
i máj u.

Zisla su se stara i ml ad a kolena i veseliju 
se növöm Megyimurju, v áterom bo se nasa mlaj- 
sina vucíla seg'a dobroga i postenoga. Nasi navu- 
citeli vredni su saku pofalu.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a DREHER-HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczun
kereskedés CSÓktOmVa 

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

Ostri sfrofí proti ceskoj opcíní Liditz, 
ciji su stanovníki podpirali krivee 

atentata proti vísokoga zapovednika 
Heydrich-a

(MTI) Sluzbcni glas:
V kviziciji proti ubitelam Heydricha glavno- 

ga komandanta sturm kompanije su prenasli pra- 
ve dokaze da su opcinari sela Liditz, poleg va
rasa Kladno, podpirali i davali pomoc onim kriv- 
cam, steri su to zlo vcinili. Prem da su je v kviziciji 
preslusali, dokaze su prenasli prez njihove po
rnóéi. Opcinari ovoga sela su napravili greha 
proti dr/avi stem, kaj su sirili letake proti drzave, 
dr£ali su prisebi oruzje i municiju, imeli su prez 
dozvole vise radio átacionov za dőli davati. Skri- 
vali su opcinari cuda takáe robe, stera stoji pod 
drzavnom kontrolom i vise toga se prenaslo, da 
su stanovniki opcine v sluzbi nepriatela.

Zbog toga, da su opcinari podpirali ubitele 
Heydricha i v najveksoj meri pogreáili se proti 
preglasenim drzavnim zakonima, su za strof se 
punoletne moske toga sela dőli postrelali, ?.enske 
su odtirali v lagere, a decu pak v druge lagere 
za skolanje. Hize te opcine su porusili do zemle, 
a ime opcine su zbrisali z imenika,
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T a b o r s k l  glasl
Sovjetska fronta

V zadnjem broju nasih novin véé smo na- 
pisali, da je varas Sebastopol na Krimu v velki 
pogibeli. Ve je ta pogibel dopelala toga varasa 
do zadnjih vur.

Nemske trupe v ostroj bitki jen za drugim 
jemleju sovjetam najfakse kule. Так je jós pro- 
sloga tjedna opala kula „Siberija", zatem pák 
najjaksa kula „Maksim Gorkij“. Poleg toga su 
vnistili do 2014 malih kul, napravlene s zemle i 
betona i gori su pobrali okoli varas 65.254 min.

Öve mine su najhujse oruzje, kaj si élovek 
more premisliti. Sovjeti te mine zakopaju po ce- 
staj, po polu i se posod de moéi. Z mine stoji 
vun ober zemle jen topi éavel i cim se élovek 
makar najmenje dotekne toga cavla, mina se re- 
spoéi i se kaj je ober nje, odleti v zrak. More 
vnistiti i teska toborska kola.

Nemski soldati, átéri su za to zvuéeni, po- 
biraju te mine. 'IV je jako pogibelen posel i on, 
steri to dela, mora se dobro razmeti v te posel.

Po najnovesim glasam, nemei su véé pre- 
drli v varas Sebastopol i véé po vulicaj tiraju v 
ostrim bitkam potucenoga nepriatela. Lehko je 
moguce, da ve, da öve reci pisemo, su nemei 
véé zavzeli celoga Scbastopola.

Taljanske podmome ladje su na Crnom 
morju, pred Sebastopolom vtopile osem sovjet- 
skih ladji.

Júniusa 22-ga je bilo leto dni, как se so- 
vjetski tabor hapil. Stem se krséanska Europa re- 
sila strasne bolseviéke pogibeli, stera ju je stela 
spraviti v piámén.

Veliki voditel nemskoga naroda je v pravo 
vreme v pamet zel, kaj kuhaju englezi s sovje- 
tima proti nas. I mi smo stopram potli zazvedili, 
da su sovjeti spravili stotine i stotine divizije 
soldacije na granicu. (Jena divizija ima najmenje
14.000 ludi*) Glavna linija njim je bila, zvun nem
ske, prek érez Magyarsku se dőli prek Balkana, 
tijam do mórja i tak bi i naáe Megyimurje po- 
stalo prah i pepel.

Nemremo dostj zafaliti nasim vitezkim bon- 
vedam i nemskoj soldaéiji, kaj su nas od te ne- 
sreée obranili.

V tóm leto dnevu su sovjeti zgubili prek 4 
miljunov zaroblenikov, 25.000 taborskih kol,
38.000 stukov i 24.000 aeroplanov, se to je bilo 
prepravleno, da nas pregazi.

Engleska fronta.
Na toj fronti je najnovese, da je Churchil, 

engleski minister predsednik odlctel v Ameriku 
bogcaril pomoc, stem mu gospon Roosevelt nikak 
nemre dati, kajti i sam ima dosti brige za obra- 
nu svoje zemle v átéri je zasel radi svoje ohol- 
nosti i jala. Englezi su se obvezali sovjetam, da 
bodo napravili v Europi drugu frontu, a za to 
niti govora nemre biti.

Nemske podmorne ladje marlivo vtaplaju 
engleske ladje, a avioni pák bombardiraju engle- 
ske varasé.

Africka fronta
Na toj fronti su englezi pretrpeli ne samo 

bozu kaátigu, nego i najveksu sramotu Stera je 
mogla dostici ovoga gizdavoga i ohologa naroda.

Englezi su sikak steli pomagati sovjetam 
i napravili su velku ofenzivu na nemce i taljane. 
.Nemski visoki general Rommel ne samo, da je 
zavrnul to ofenzivu, nego je tiral engleze tijam 
do varasa. Tobruk na Srednjom Morju steri je 
s kulami jako obkoljen i bil je glavni stáción za 
englesku soldaciju i taborski matrial,

Prod Tobrukom je bitka trajala samo jen 
den. Drugi den je engleski general, komandant 
Tobruka postal generalu Rommelu belu zastavu, 
da on préda varasa. I tak su nemske i taljanske 
soldacije zasle v Tobruk.

Englezi su zgubili prek 30.000 zaroblenikov 
svoje najbolse soldacije, med njimi áest genera- 
lov, se puné magazine, jako éuda taborskih kol, 
avionov, Stuke, oruzja i drugoga taborskoga ma- 
triala, a kaj je najglavneSe, zgubili su vazno me* 
sto, kam su njihove ladje vozíle pomoé, soldaéiju,

matriala i se drugo. Poleg toga su taljanske pod
morne ladje z morske strane Tobruka vtopili je- 
no osem engleskih ladji, Stere nesu dospele vujti' 

Как su englezi ne mogli drzati Tobruka, tak 
su morali pustiti i varasé Bardia i Biz el Gobi i 
morali su se povleéi tijam do Egiptoma (kam je 
Sveti József z malim JezuSekom vuSel pred He- 
rodesom) kaj se bo dale znjimi pripetilo, bomo 
véé zazvedili.

Amerícka fronta
Nemske podmorne ladje su öve dneve vto

pile pák 19 ladji, od se skup 109.000 ludi. Ci 
bo to tak dale iSlo, bodo se amerikanci pomalem 
v koritaj vozili.

Japanska fronta
Za ov tjeden se nikaj novoga ne éuje, Ja- 

panske podmorne ladje su v Kanadi Severna A- 
merika bombardirale varasé Vanconov, Pos’ 
Brown i West Post. Ova velka tisina znaéi, cl 
se japanci pák spravlaju na nekse velko delo.

Najnovese z Africke fronte.
Englezi su odredili, Da se varas Aleksandria 

ima sprazniti. Aleksandria je glavni varas na 
Suezkom kanalu i ako toga zgubiju, onda véé 
nemaju nikakvu moguenost, da se z ladjami pe- 
laju po krajsem potu v Indiju, nego moraju iti 
koli Afriké, steri pot je za par jezer kilometrov 
dugsi.

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

V  Granerovoj íabriki se stvorílo 
zensko levente drustvo

V nedelu, júniusa 21-ga jc bila prva sesija, 
steru je skup pozvala fabricka socialna skrbitelica 
sestrica Zetelaki Tóháthy Marianna.

Fabriéku salu za narodno rezsveéenje je

napunilo prek sto fajnih érlenih selskih fabriékih 
i kancelarijskih puc. Najpredi su zmolili magyar
sku Vem Bozu, zatem pák njih je socialna skr
bitelica lepő pozdravila i na kratkom dala svoj 
program. Treba je namestiti se ono, kaj se érez 
23 let zamudilo na verskom, moralnom i social- 
nom polu. V svojoj dusi je donesla sobom tri da
re : érleno srce puno lubavi, belu leliju, znak ci- 
stoée i zelenu borovu kiticu, vufanje v buduénost. 
Vi zenske — tak véli — ste prava boláa budué
nost, vu vas se moéi vufati. Öve lepe reéi je 
gospa Wéber Józsefné, navuéitelica purgarske 
skole tolnacila po megyimurskom jeziku.

Na [sesiju je dosla i gospa V. Pecsornik 
Paula, predsednica kulturne grupe Drustva Ma- 
gyarskih Gospeh (MANSz) i obecala je, da bodo 
profesori i navuéiteli как najdale potpomagali ovo 
druátvo na kultumom polu. Nase Zensko druátvo 
se posod pokaze svoje delo, de je treba po
magati.

Potli sesije su naáe levente puce lepő v re- 
du, po éetiri, isle na paradu vitezke prisege v 
stari Zrínyi grad.

Zapis v purgarsku skolu Csáktornya
Za ákolsko leto 1932/43. bodo zapisi jnniuáa 

26—27-ga od 8—12 vur v II. razredu purgarske 
skole.

Moreju se v I. razred gori zeti deaki, steri 
su minuli 10 let stari, a jós nesu spunili 13. leto, 
ako su dobro zvrsili IV. razred narodne skole.

К zapisu je treba donesti krstnoga lista, 
ákolsku svedoebu i svedoebu da je vceplen proti 
kozice.

Za zapis treba mám platiti 4 p 50 f. Skola- 
rina na leto 40 p to se piaca na 8 rate. Dobrim 
i marlivim deakami se more nekaj pustiti.

V purgarskoj ákoli moéi se od I.—IV. razre- 
da i latinski vuciti.

7

С * zuríte se nesti 26., 27 i
V J lc lZ O V lllU . 30 júniusa v purgarsku 
skolu erez velka vrata, a stare papere v I. 
razred za decke. Resite se terha, a siroma- 
skim deakam date pomoc.

Értesítés
Értesítem 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  SZEM BEN

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

dését kiérdemelni.

O j j a ^
Dajem na znanje domaéem 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 ísto i cuda sako formu stoíov, iz sterih delam 
oprave po meri. — Trsil se bőm, kaj bőm spunil se 
zahteve mojih postuvanih kupcov i kaj bodo si zadovolni

Tisztelettel - S postuvanjem

VUGRINECZ JÁNOS, Csáktornya
késrruha kereskedő -  trgorec i  gotovom rabom

|||1:|||!1|||!|||[[![П|!Ц|[|[||||||1|| Szent László tér 8.
IfHHHf üfítr f  ШЩГ fitt: Ш1



8 „M ’• gyimurje** 14 br.

ZENSKE
oprave, slafroke i blúzé

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

Nagykanizsa - Zalaegerszeg

Opdina Perlak je aa vreden nácin 
svetila rodjendan Gospona Guvernera

Se vlasti, skole, drustva, sparkase bile su na 
rodjenden Gospona Guvernera na paradnoj me§i, 
a narod je cirkvu su napunil.

Na znanje deakam trgovacke skole 
Zapisi v kr. magv. trgovacku skolu 

v Csáktornya
bodo za Skolsko leto 1942/43. juniuáa 26-27. od 
9—12 vur. Steri idu v prvi razred moraju done- 
sti krstnoga lista i svedocbu IV. razreda gimna- 
zije ili purgarske Skole. Roditeli moraju znjimi 
dojti, ran tak i z novimi deaki. StareSi deaki v 
П—IV. razred se moreju i sami dati zapisati, 
nucaju samo Skolsku svedoébu. Za zapis treba 
platiti mám 24 pengő, a Skolarina 108 pengő se 
piaca érez leto dni na Sest rate.

Moreju se javiti i puce, ali v ograniéenom 
broju. Növi deaki naj daju svedocbe v jutro ob 
8 vuri direktoru v roke, kaj njim bo zapis si- 
guren.

V denesnje vreme je trgovaéka skola naj- 
bole hasnovita, zvrSeni deaki najleíi dobiju naj- 
bolse sluzbe.

Gospodarsko drustvo v Perlaku
S organizacijom Virágh Pavla, prvoga notar- 

jusa i s pomoéjom Gospodarske Komoré (Alsó- 
dunántuli Mezőgazdasági Kamara) su v Perlaku 
napravili Gospodarsko Drustvo, Za predsednika 
su zebrali Angyal Jánosa, opcinskoga birova, 
podpredsednik je Kolarek Antal i kaser Perkó 
János opéinski kaser. Ovo gospodarsko drustvo 
bode pomagalo gospodare v njihovimi sakojackimi 
brigami i posli. Cuda gazdov je stupilo v drustvo.

Növi opcinski birov v Perlaku
Jaraski főszolgabirov je postavil na mesto 

dovezdasnjega birova, Angyal Jánosa gospodara 
za opcinskoga birova, koga si ludi jako postujeju 
i radi imaju.

Opcina Perlak je dala zemlu za 
gospodarsku narodnu skolu

Zastupniki opcine Perlak su dali 30 mekot 
zemle za narodnu gospodarsku skolu. Vec je se 
napravleno za to i za kratko vreme se bodo ha- 
pili gospodarski navuki, átéri su jako potrebni.

Skola za verterice Crlenoga Kriza 
v Perlaku

V opcini Perlak su öve dneve zvrsili Skolu 
za verterice Crlenoga Kriza. Predsedniki i glavni 
voditeli su bili vitéz Dr. Hertelendy Ferec fő
szolgabirov i Gospa Dr. Sebestyén Máty?né, V 
skoli je bilo od purgarskih i selskih familiji 40 
ienskih. Skola je bila v drzkvnom ocnom spitalu.

Csáktornya nagyközség elöljárósága

3067/1942. sz.

Hirdetmény.
A m . kir. kereskedelem és közlekedésügyi 

miniszter ur 48.264/1942. sz. rendeletével a gép
erejű bérkocsiválalatok viteldijának Zalavármegye 
területére történt megállapítását az alábbiak sze
rint közlöm :

I .A  községek közigazgatási határán belül 
fekvő helyekre teljesített fuvarokra vonatkozó ren
delkezések.

1. Zalavármegye területén (s megyei városok 
kivételével) a községek közigazgatási határán be- 
lüj fekvő helyekre az ugyanazon községben a 
közhelyről fuvarozó géperejű bérkocsik által úgy 
éjjel, mint nappal kötelező a fuvar vállalása és a 
szabályszerű díjszabási fokozatra kapcsolt vitel- 
dijjelző használatra.

A viteldijak (várakozási dijak) a díjszabási 
fokozatok és azok alkalmazásának esetei a kö
vetkezők :

a) A  kiskocsik I. díjszabási fokozata: Leg
feljebb három személy után nappal a község bel
területén valamint a község közigazgatási terüle
tén fekvő vasúti állomáshoz, vagy onnan teljesí
tett fuvarokért a köveikezö viteldijak (várakozási 
diiak) számíthatók fel: az első 1000 méterérét 
(alapdij) 74 fill, minden további 500 méterért

(szakaszdij) 25 fill, a várakozási idő dija 6 per- 
cenkint 23 fill.

a) A  kiskocsik II. díjszabási fokozata: Leg
feljebb három személy után éjjel a község belte
rületén, valamint a község közigazgatási területén 
fekvő vasúti állomáshoz, vagy onnan 'teljesített 
fuvarokért, továbbá napszakra való tekintet nél
kül a község külterületén, úgyszintén a temetések 
és esküvők alkalmával teljesített fuvarokért a kö
vetkező viteldijak (várakozási dijak) számithatók 
fel: az első 850 méterért (alapdij) 74 fill, minden 
további 425 méterért (szakaszdij) 25 fill, a vára
kozási idő dija 6 percenkint 23 fill.

c) A nagykocsik I. díjszabási fokozata: Leg
feljebb három személy után nappal a község bel
területén valamint a község közigazgatási terüle
tén fekvő vasúti állomáskoz, vagy onnan teljesí
tett fuvarokért a következő viteldijak (várakozási 
dijak) számithatók fel: az első 1000 méterért (a- 
lapdij) 74 fill, minden további 500 méterért (sza
kaszdij) 31 fill, a várakozási idő dija 6 percen
kint 29 fill.

d) A  nagykocsik II. díjszabási fokozata: 
Legfeljebb három személy után éjjel a község 
belterületén, valamint a község közigazgatási te
rületén fekvő vasúti állomáshoz vagy onnan tel
jesített fuvarokért továbbá napszakra való tekin
tet nélkül a község külterületén, valamint teme
tések és esküvők alkalmával teljesített fuvarokért 
és végül négy vagy több személy után nappal a 
község belterületén, valamint a község közigazga
tási területén fekvő vasúti állomáshoz, vagy on
nan teljesített fuvarokért a következő viteldijak 
(várakozási dijak) számithatók fel: az első 850 
méterért (alapdij) 74 fillér minden további 425 
méterért (szakaszdij) 31 fill, a várakozási idő 6 
percenként 29 fill.

e) A nagykocsik III. díjszabási fokozata: 
Négy vagy több személy után éjjel a község bel
területén, valamint a község közigazgatási terüle
tén fekvő vasúti állomáshoz, vagy onnan teljesí
tett fuvarokért továbbá napszakra való tekintet 
nélkül a község külterületén, valamint temetések 
és esküvők alkalmával teljesítet fuvarokért a kö
vetkező vételdijak (várakozási dijak) számithatók 
fel: az első 750 méterért (alapdij) 74 fill, minden 
további 375 méterért (szakaszdij) 31 fill, a vára
kozási idő dija 6 percenként 29 fill.

3) Podgyászpótdij az alábbi IV. fejezet ha- 
tározmányai szerint fizetendő.

II. A község közigazgatási határán kívül eső 
területekre teljesített fuvarokra vonatkozó rendel
kezések :

1. A község közigazgatási határán kívül eső 
területekre, a fuvar vállalása úgy nappal, mint 
éjjel kötelező és az ilyen fuvarok vitcldíjának 
megállapítására a viteldíjjelzőt használni nem 
szabad.

A fenti helyekre irányuló fuvarokat tehát a 
viteldíj jelző „Szabad“ állásában kell teljesíteni, a 
gépkocsi vezetője azonban az utazás célját egy 
feltűnő helyen elhelyezett „Vidéki fuvar" feliratú 
táblán feltüntetni tartozik.

2. A község közigazgatási határán kívül 
fekvő területekre teljesített fuvarok víteldíja és 
várakozási díja szabad megegyezés tárgya, de úgy 
kis-, mint nagykocsiknál km-ként köves úton 
nappal legfeljebb 40, éjjel legfeljebb 45 fillér, kö
vezetlen úton nappal legfeljebb 45 fillér, éjjel 50 
fillér víteldíj és napszakra való tekintet nélkül 
minden (bejegyzett) óra várakozás után legfeljebb 
98 fillér várakozási díj számítható fel. 20 km-es 
útig a várakozás első két órája, 20 km-cs úton 
felül a várakozás első két órája díjmentes.

3. A község közigazgatási határán kívül 
fekvő területekre való utazásnál, ha az utas a

bérkocsit visszaútazásra nem is használja, az 
útazás végpontjától visszafelé megteendő legrövi
debb út víteldíját is meg kell fizetni.

4. A közigazgatási határon kívül eső terü
letekre teljesített fuvarok befejezése után a gép
kocsi vezetője az útasnak a felvett viteldíjról 
(várakozásidíjról és podgyászpótdíjról), a bérkocsi 
tulajdonosának nevét (cégét) is feltüntető nyugtát 
(elismervényt) adni tartozik.

III. A pótdíjakra vonatkozó rendelkezések:
1. A géperejű bérkocsi belsejében díjmen

tesen legfeljebb két darab, a vasúti kézipodgyász- 
nak megfelelő nagyságú és súlyú podgyász he
lyezhető el.

2. A  kocsi belsejében elhelyezett kettőnél 
több, továbbá a gépkocsivezetőnél, a tetőzeten, 
vagy a podgyásztartóban elhelyezett podgyászok 
után darabonként 34 fillér pótdíjat kell fizetni.

IV. A község bel- és külterületének meg
határozására és napszakokra vonatkozó rendel
kezések :

1. Nappali fuvarnak a reggel 6 órától este 
9 óráig, éjjeli fuvarnak az este 9 órától reggel 6 
óráig teljesített fuvarokat kell tekinteni.

V. Vegyes rendelkezések :
1. A  kiskocsiban háromnál több utas nem 

szállítható, nagykocsiban legfeljebb annyi utas 
szállítható, ahány ülőhely van benne, 4 évesnél 
fiatalabb, karonülő gyermek külön szamélynek 
nem számít.

2. A géperejű bérkocsi kis-, vagy nagykocsi 
jellegét a gépkocsi külsején szembetűnő helyen 
meg kell jelölnii A megjelölés módját a járási 
főszolgabíró állapítja meg.

3. A  jelen viteldíjszabásban megállapított 
díjaknál magasabb díjat felszámítani vagy beszedni 
nem szabad.

4. Az utas csak olyan viteldíjat (várakozási 
díjat) vagy pótdíjat tartozik megfizetni, melyet a 
viteldíjjelző jelez, vagy melyről a bérkocsi vezető 
a bérkocsi tulajdonosának nevét (cégét) is feltün
tető nyugtát ad.

5. Híd-, alagút-, vagy egyéb vámdíjakat a 
gépjármű használójának kell fizetni.

6. Várakozás esetén a bérkocsi vezetője a 
már teljesített fuvar viteldíjat előlegképpen kérheti.

7. Bérkocsiban csakis a jelen viteldíjszabás 
szerint működő és hitelesített viteldíjjelzőt szabad 
alkalmazni.

Csáktornya, 1942. június hó 9-én.
Elöljáróság.

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLAS1
Apróhirdetések dija azavankint 10 fillér. — A  vastagon 
nyomott azó kettőnek azámit. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

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

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

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

Nyomásért felel: Sárecz Antal.
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