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Megjelenik pén teken .

A sokgyermekes anyák kitüntetése
A  MANSz ünnepi estje

Az éter hullámain keresztül
kormányzó urunk hitvesétől elhangzott kérő szó 
talán sehol nem talált oly megértő visszhangra és 
cselekvő tettrekészségű áldozathozatalra, mint 
Muraköz népénél. Valóban a szívek kapuit nyi
totta meg és indította útnak azt a határtalan, példa 
nélkül álló áldozatkészséget, amellyel honvédsé
günk téliruhafelszereléséhez hozzájárult a mura
közi nép.

Muraköz központjában, Csáktornyán, tíz 
körzetben járlak házról-házra azok a nemesen 
gondolkodó és névtelenül dolgozó asszonyaink, 
leányaink és levente ifjaink, akik összeszedték 
az elkészített téli holmit és szállították a gyűjtő
helyre, rendezték és csomagoltak hatalmas ládákba. 
Csáktornya egész társadalma rang és valláskülönbség 
nélkül adta le adományait. Gyárak, vállalatok, 
üzemek, intézmények és a járás községei. Min
denki érezte, tudta, hog az átadott tárgy való
ságos értéke nem fedezet ahhoz az emberi érték
hez, amely értünk ott künn vérzik az orosz 
mezőkön, de tudatában volt az összességet átfogó 
hatalmas belsöfront ily módoni kiépítésének er
kölcsi sikerében, hogy ezzel is erősítse katoná
inkban azt a hihetetlenül nagy lelki erőt, amely 
tudatossá teszi bennük az egységes nemzeti 
összefogásért a végsőkig folytatott nagy küzdel
met, amely nagy küzdelemben mint parányi sejt, 
ott van a legszegényebbtől a leggazdagabbig 
mindenki és ebből következik, hogy — a belső 
frontnak is ugyanilyennek kell lennie, ahol a 
szociális meglátások és megértések, a szociális 
feladatok, a szociális kötelességteljesítések elöl 
menekvése nem lehet senkinek. A „vájjon mit 
tehetek én ?" folyton visszatérő cselekvésnélküli 
dallam élete lejárt.

Fel kell ébrednünk, hogy korunk nagy szo
ciális kérdéseit teljesen megoldhassuk és titokban 
azt mondhassa minden ember a maga szívéhez: 

segítenem k e ll!
Mindenkinek tudnia és éreznie kel l : hol, 

mikor, hogyan és miként kell a segítés eszközei
vel százszázalékosan odaállania. Katonáink egész 
életüket ajánlották abban a pillanatban, amikor a 
frontra megindultak, hogy az itthon maradottak 
nyugodtan, kényelmesen folytathassák békés pol
gári életüket. Gondoljunk vissza a tőlünk búcsút 
vett és frontra indult katonáinkra, azoknak minden 
áldozatra kész tekintetükre.

Tőlünk egyet kértek, illetve várnak, hogy a 
nagy orosz tél velőt fagy asztó éjtszakáiban eggy el 
több melegítő ruhadarab legven rajtuk és mind az 
amit ottani helyzeti adottságuk, terepviszonyok, 
időjárás megkívánnak.

Mindezt megértette és átérezte Csáktornya 
közönségével Muraköz népe. Kopogtatásra ajtó
nyitás volt és kedves, örömteljes mosoly kísére
tében így gyűltek össze az érmelegítők, gyapjú 
harisnyák, lábszárvédök, fülvédők, nyaksálak, hó
sapkák, kötszövött alsók és pulóverek százai, 
tábori takarók, keztyük, bundák, bundabélések, 
szörmedarabok, gy apjúfonalak, sí öltönyök, si fel
szerelések és sok-sok felsorolandó tárgy, amely 
a nemes célt van hivatva szolgálni. Természetes, 
nem egy hely volt, ahol nem volt felesleges leadni 
való, de leleményesség is van, — rengeteg sok 
készen vett új pulóver, bőrkeztyíi, harisnya, 
gyapjúíonal volt elkészítve, vagy tekintélyes 
készpénzadomány ezen helyeken.

Mindenki igyekezett szívvel, lélekkel az ada
kozók között ott lenni. Voltak helyek, amikor a 
gyűjtők ott jártak, hogy távol voltak a lakásból 
és igy az adományokat nem adhatták le, egy 
nap után ők maguk jelentkeztek és panaszolták, 
hogy őket talán elkerülték ?

Kimondott szegény helyen, — ahol a férj a

Az országos gyász miatt elmaradt ünnepélyt 
a MANSz vasárnap, szeptember 6 án tartotta 
meg a Levente Otthonban.

A Hiszekegy eléneklése után kis óvodásaink 
mutatták be, hogy eddig mit tanultak. Előadásuk 
szívet lelket gy önyörködtető volt. A közönség — 
legnagyobb részt anyák — állandó tapssal kisérte 
kis előadásaikat, különösen nagy tetszést keltett 
az „orvosi vizsgálat“.

Száraz István dr. járási szolgabiró ünnepi 
beszédében megható szavakkal üdvözölte a szín
padon körötte ülő sokgyermekes anyákat. Csák
tornya áldozatkészsége, emely mindig első helyen 
állt, tette lehetővé ezt az ünnepélyt, a magyar 
anyák ünnepét. További szavaival beszél az 
anyák szent hivatásáról. Az anya a kezdet, foly
tonosság, a tavasz, a jövő, az új élet, a jövendő 
Magy arország, az örök lét. A Föméltóságu Asszony 
kitüntetése a legtöbb gyermekes anyáknak — le
gyen példa minden magvar anyunak.

Ezután dr. Száraz István kiosztotta az egyen- 
kint 50 pengős jutalmakat a meghatottságtól köny- 
nyezö sokgyermekes anyáknak, kik a következők: 
özv. Horváth Antalné, Soltics Józsefné, Koros 
Józsefné, Basch Istvánná, Grabar Balázsné és 
Mikulcsics Istvánná. Végül Ígéreteit tett, hogy a

Szeptember 6-án délelőtt 10 órakor a csák- 
tornyavidéki körjegyzőség hivatalos helyiségében 
bensőséges ünnepség keretében nyújtották át a 
két körjegyzőség területén lakó többgyermekes 
édesanyáknak az „áldozatos anyaság" jelvényeit.

Nagyszámban jelentek meg a községekből 
édesanyák gyermekeikkel és férjeikkel, hogy 
lássák a nap jelentőségét. Ott voltak a községek 
bírái, elöljárói, akik előtt Kákossy Győző főjegyző 
ismertette a magvar kormányzat gondoskodását 
az igazi áldozatos any asággal szemben. Örömének 
adott kifejezést, hogy hála Isten vannak még 
édesanyák, akik tudják miért vannak és mi a 
rendeltetésük e világon. A muraközi édesanyák 
is az anyai hivatásérzet magaslatán állanak és 
sokan vannak, akiket szintén ki kellene tüntetni, 
de ez nem mellőzést jelent, mert a kitüntetés 
évröl-évre más-más édesanyát fog érni. Felhívta 
az édesanyákat, hogy gyermekeiket istenfélelem
ben és vallásosan neveljék, mert az elmúlt két 
évtized nem eredményezte a vallásos nevelést és

1942 március 1-től a hadbavonultak és á l
talában a katonai szolgálatra bevonultak ellátat
lanul maradt hozzátartozói hadisegélyben része
sülnek. A hadisegély a nem hivatásos állomány ban 
szakaszvezetőnél nem magasabb rendfokozatban 
teljesített katonai vagy közérdekű munkaszolgálat 
alapján jár, amennyiben a hozzátartozók rászo
rulnak. Közszolgálati, köztestületi, közintézeti és

fronton van, egyedüli kenyérkereső az itthon 
maradt feleség, — tíz pengőt adtak szónélkül.

Egy bunda átadásakor a kisö hang ez volt: 
„oda megy vissza, ahonnét jött."

Sok-sok megörökíteni való esemény volna

jövőben is megfogják jutalmazni az arra szoruló 
szegény, sokgyermekes anyákat.

Az énekek és szavalatok után, amelyekből 
a legmegrázóbb hatást Gyóni Géza verse : „Csak 
egy éjszakára" keltette, ami után következett az 
ünnepély fénypontja, a „Magyar Asszonyok" ha
zafias színdarab előadása.

Egymás után vonultak fel korszerű, díszes 
magyar öltözetben Magyarország történelmének 
nagy női a lak ja i: Árpádházi Szent Erzsébet, 
Árpádházi Szent Margit, Rozgonyiné Cicelle, Szi
lágyi Erzsébet, Kanizsay Dorottya, Dobó Katica, 
Lórántffy Zsuzsanna, Zrínyi Hona, Damjanicsné 
gróf Teleki Blanka és áldott királynénk Erzsébet. 
Dióhéjban Magyarország ezeréves történelme. És 
a mai magyar asszony, aki az ősök példájából 
merít. Amely nemzetnek ilyen asszonyai, ilyen 
anyái vannak, annak léte — örök !

Mondanunk sem kell, hogy a termet zsúfo
lásig megtöltő közönség lelkesedése óriási taps
viharban tört ki, az anyák legnagyobb része — 
sirt, de nem bánatában!

A felszabadult Csáktorny a az első pillanat
tól, sokszor erejét meghaladó áldozatosággal is, 
karolt fel minden magyar hazafias ügyet s ezúttal 
is helyt állt.

a hitről egy bizonyos fokig letértek. Tanulják meg 
és tudják is a gyermekek, mi a negyedik pa
rancsolat.

Majd a kitüntetett édesanyák mellére tűzte 
az érmeket és kérte őket, hogy minden egyes 
ünnepélyes alkalomkor“ tűzzék ki és azt büszkén 
viseljék.

Kitüntetést kapott: Kraljics Istvánné szász- 
kői 17 gyermekből 11 élő, Bubek Istvánné zala- 
njvári 10 gyermekből 9 élő gyermek anyja. — 
Kitüntetést és 50 pengőt kapott Farkas Andrásné 
szentilonai 9 élő gyermek és Fukszár Imréné 
zsidényi 15 gyermekből 11 élő gyermek anyja.

Körmendy János drávaszentmihályi főjegyző 
adta át a kitüntetést és 50 pengőt Kovacsics Pálné 
kristóffalvai és kitüntetést Balogh Imréné nyirvöl- 
gyi lakosnak.

A kitüntetett édesanyáknak a nap jelentő
ségét muraközi nyelven Kollarics Pál szászköi 
bíró tolmácsolta.

közüzemi alkalmazottak külön hadisegélyt nem 
kaphatnak.

Hadisegély jár : feleség, gyermek, egy üttlakó 
szülök, unokák, testvérek, házasságon kívül szü
letett gyermekek és ezeknek a gyermekeknek 
anyja részére megfelelő esetben. Gyermek és 
unoka után 16 éves korig utalható ki hadisegély, 
tanúlmány időtartama alatt legfeljebb 24 éves

még, mi azonban örülünk, hogy társadalmunk 
megértette a hívó szót és példaadóan kivette az 
öt megillető részt. Csáktornya közönsége önmagát 
becsülte meg a gyűjtés eredményességével.

Rode Imre.

Sokgyermekes édesanyák kitüntetése a csáktomyavidéki 

és a drávaszentmihályi körjegyzőségekben

Ki és miként juthat hadisegélyhez
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korig. A hadisegély gyermektelen családnál jár: 
12.000 lakosnál nem nagyobb községben, ha a 
jövedelem 80 pengőnél nem nagyobb. Gyermek 
vagy unoka esetén személyenként a fenti alap
összeg tíz százalékkal emelhető fel. Ezekben az 
esetekben a hadisegély feleség részére 16 pengő, 
családtagok részére 10, negyedi és további gyer
mek után 15 pengő.

Felemelt hadisegély akkor jár, hogyha 1938 
szeptember 1. óta legalább három hónapon át két 
ízben volt a családfő katonai szolgálatra behíva. 
A hadbavonult hadisegélyét csapatparancsnoksá
gánál kell kérnie, az érdekelt családtag pedig a 
lakhely szerint illetékes közigazgatási hatóságnál 
(községi elöljáróság), ezeken kívül még a lakó-

_____________ it

helyenként megszervezett Bajtársi Szolgálatnál is. 
A közigazgatási szervek bírálják el a hadisegély - 
kérelmeket. A határozat ellen a törvényhatóság 
első tisztviselőjéhez lehet jogorvoslattal fordulni.

A hadisegélyt a bevonulás hónapjának első 
napjától kezdve kell folyósítani, ha ebben a hó
napban az anyagi rászorultság már fennáll.

A folyósítás leszereléskor szűnik meg. Hősi 
halál vagy eltűnés esetén egy évig, illetve a hadi- 
gondozási igény megállapítását követő járadék 
vagy segély folyósításáig kapják a hozzátartozók 
a hadisegélyt. Hadisegélyt tehát csak ezekben az 
esetekben lehet kérni, jogtalan követelés tehát 
céltalan és csak nehezíti a hatóság munkáját.

Újdonság Csáktornyái hölgyek és urak részére!
Visszajött 22 évi külföldi tartózkodás után KRCSMlRFK ISTVÄR 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, slifert, gyermeköltönyöket, úgyszintén férfi ruhákat.
A legprecízebb kívánságnak is eleget tesz, a legutolsó divat szerint. A hölgyek
nek alkalmuk lesz a legutolsó divatlap és model szerint választani, a legjobb ki
dolgozás mellett, budapesti és párisi divat szerint, csak egy megtekintés és mindez 
be fog bizonyulni. — Úgyszintén úri és női konfekciót találnak Csáktornya és 
környéke lakosai, olcsn és jól kidolgozva.

Stives pártfogást kér tisztelettel: K r c s m é r e k  I s t v á n ,  s z a b ó m e s t e r .

A kereskedelmi középiskola jelentősége Csáktornyán
Irta: dr. Bernáth József áll. keresk. középisk. igazgató.

A magyar kormány, a kultuszminisztérium 
tisztában volt azzal, miért fontos, a ma annyira 
döntő gyakorlati és gazdasági élet szempontjából, 
Csáktornyán a kereskedelmi középiskola létesítése.

Az emberiség életstandardja a műveltség 
emelkedésével arányosan nő, tehát a kultúrával 
lépést tart. Az újabban megjelenő szükségleteket, 
amelyek hovatovább életszükségletekké vállnak, 
ki is kell elégíteni. Ezt pedig csakis a haladó, 
mindennapi élet tudja a fogyasztóknak nyújtani. 
A fejlődő gazdasági életben több és több hozzá
értő szakemberre és munkásra, de egyaránt vezető 
emberre is szükség van. A kéz a kézben haladó 
munkának és termelésnek nem lehet egy bizonyos 
ponton megállnia, hanem a kívánalmakat ki kell 
elégíteni. A gazdasági élet minden terén működő 
szakembereket és vezetőket a kereskedelmi kö
zépiskola adja, mert közvetlenül a gyakorlati 
életre, a fejlett és sokágú gazdasági életnek neveli 
növendékeit. Természetes, hogy az előkészület e 
nagy feladatokra nem könnyű munka, de viszont 
az ellenérték, a fizetés, a megélhetési lehetőség 
is ehhez igazodik. Az pedig, hogy tőkénkből meg

élhetésünket biztosíthassuk s kamataiból élhessünk, 
megfelelő tőkét is kell gyűjteni. Ezt a tőkét a 
kereskedelmi középiskolai tanuló négy év alatt 
gyűjti össze és befejezi az érettségi vizsgálattal 
tanulmányai végén. Könnyen kiszámítható mek
kora tőkét gyűjtött egy-egy növendék, ha érettségi 
vizsgálat után nem egy esetben kezdő fizetésként 
250—300 pengőt kap havonként. Ezért a kama
tért érdemes dolgozni és kell is minden magyarnak. 
Ne felejtsük el, hogy ma valamenny ien katonák 
vagyunk még akkor is, ha épenséggel nem a 
harctéren egyenruhában harcolunk, hanem itthon 
hivatásunkat teljesítjük édes Hazánkért, felelőssé
günk tudatában a szebb magyar jövőért.

Csáktornyán azért is fontos a kereskedelmi 
középiskola működése, hogy Muraköz centrum
jának olyan vezetőket adjon, akik az itteni gaz
dasági életet vezessék és tovább fejlesszék a 
helyi adottságok figyelembevételével és kihasz
nálásával, egyéni és nyelvi iudásuk alapján a 
szép szülőföld javára és gazdasági felvirágoztatá
sára.

■  h ó i

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

Sehiitz
Nagykanizsa - Zalaegerszeg

át a Dráván Horvátországba
volt Joszipovicsnak. — Ekkor a sértett egy levelet 
mutatott fel a törvényszék előtt, amelyben Varga 
azt kérte, hogy valljon mellette. A levél teljes 
bizonyítékot szolgáltatott Varga bűnössége mellett. 
Az egyesbiró Varga Ferencet két hónapi fogház- 
büntetésre, mint főbüntetésre és egy évi hivatal- 
vesztésre, valamint politikai jogainak ugyanilyen 
időtartamra való felfüggesztésre, mint mellékbün
tetésre ítélte.

Lopott sertést csempészte!:
Varga Ferenc muraszentmártoni lakos lopás 

vádjával került a nagykanizsai törvényszék egyes- 
birája elé. A vád szerint egy horvátországi, bu- 
koveci emberrel, Joszipovics Ivánnal ez év már
cius 3-án elhajtott Kovács Antal és Kovács Pál 
közös birtokáról egy sertést és azt leölve átcsem
pészték Horvátországba. Varga először mindent 
tagadott és azt mondta, hogy nem tudja a társa 
nevét, továbbá azt hangoztatta, hogy ő megbizottja

=Nyers vadbőrökeU
(pézsma, borz, nyest, görény, 
róka, vidra, házi és mezei 

nyúl, kutya)

l e g m a g a s a b b  
napi á r on  v e s z e k  
S z o t á k  I s t v á n
n y e r s b ő r b i z o m á n y o s  
Csáktornya, Hitler u. 3. sz.

Levente vezetőfőoktatói 
értekezlet

volt szeptember 5-én délelőtt a Levente Otthon
ban. Az értekezletet Modrovits Nándor főhadnagy, 
járási levente parancsnok nyitotta meg. Az érte
kezlet az 1942—43 kiképzési anyagát tárgyalta. 
Az ifjúvezetőképző tanfolyamon szerzettekről ifj. 
Pataki Ferenc ifjúvezető számolt be. A szabadkai 
tanfolyamon előadott anyagot Gráf Ernő vezető
főoktató ismertette.

Balogh József főhadnagy részletesen ismer
tette az 1942—43 évi kiképzési intézkedést. — 
Rode Imre vezetőfőoktató a leventék Bajtársi 
Szolgálat‘‘-ba való bevonását és beszervezését 
ismertette. Tóth Mihály vezetőfőoktató a kikép
zési intézkedések foglalkozási kereteit ismertette. 
Tóháthy Marianna a leány leven te szakosztály 
munkájáról szólt. P. Fekete Géza t. lelkész a 
leventék lelki gondozásáról beszélt. Végül Nagy- 
őszi Sándor országos bajnok különböző atlétikai 
fogásokat és indulási mozdulatokat mutatott be.

Az értekezlet során vett búcsút a megjelent 
oktatói kartól Hegedűs János főhadnagy, eddigi 
járási levente parancsnok, akit más katonai be
osztás folytán áthelyeztek. Kérte volt munkatár
sait, kogy továbbra is lelkes és odaadó munka
társai legyenek utódjának, hogy a megkezdett 
munka minél sikeresebb legyen.

H Í R E I N K .
— Veni Sancte a népiskolában, polgári és 

kereskedelmi iskolában. Folyó hó 9-én nyitotta 
meg kapuit a Csáktornyái népiskola, polgári és 
kereskedelmi iskola növendékei számára. — 
Kilenc órakor szentmise volt, utána az Ország- 
zászló elé vonultak az iskolák. A Hiszekegy 
eléneklése után Krasznai Antal méltatta a zászló 
jelentőségét. Szentmiklóssy Teréz verset szavalt. 
A Himnusz eléneklése után tisztelgő elvonulás 
volt az Országzászló előtt.

- Halálozás. Meghalt az édesanya, özv. 
Behojnik Mihály né, aki Muraköz megszállása alatt 
sok bánatos könnyet ontott, a felszabadulás után 
pedig örömében sírt. Aki minden kényszer da
cára, magyar szellemben nevelte gyermekeit. Aki

bár tudott horvátul mindenütt csak magya- 
rul beszélt. Halával Csáktornya egy regi, tősgyö
keres magy ar polgárasszonyát vesztette el. Szóm; 
baton, szeptember 5-én temették a város óriási 
részvéte mellett. Koporsója felett Nagy Károly 
polg. isk. igazgató szívet indító búcsúztatót éne; 
kelt. Barabás (Behojnik) Győző tanítóképző-intézett 
gyakorlóiskolai tanító és Behojnik Mihály vaske
reskedő, a Baross Szövetség helyi csoportjának
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Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik felejthetetlen, 

jó anyánk

özv. Behojnik Mihályné
halála alkalmával részvétükkel fájdal
munkat enyhítették, koporsóját virággal 
díszítették, utolsó útjára elkísérték, kü
lönösen pedig Nagy Károly áll. polgári 
iskolai igazgató úrnak a megható bú
csúztatóért, ezúton fejezzük ki leghálá- 
sabb köszönetünket.

Behojnik Mihály 
és testvérei.

elnöke édesanyjukat gyászolják az elhunyban. 
Csendesen pihenjen a felszabadult magyar mura
közi földben, amelyet oly nagyon veretett.

Áthelyezés. Hegedűs János főhadnagy, 
járási leventeparancsnokot inás szolgálati beosz
tása folytán elhelyezték Csáktornyáról. Hegedűs 
főhadnagy, mint első leventeparancsnok, a Csák
tornyái járásban megszervezte a Levente Egye
sületeket, vezette a leventeparancsnok kiképző 
tanfolyamot s mind e körül nagy érdemei vannak. 
Szolgálatát Modrovits Nándor főhadnagy vette át, 
aki eddig is, mint leventeparancsok működött 
Csáktornyán.

Tűzharcosok beszervezése volt folyó 
hó 8-án délelőtt Stridóváron, ahol 300 ember vett 
részt a beszervezésen. Délután Víziszentgyörgyön 
150 tüzharsos volt jelen. Szeptember 13-án dél
előtt 8 órakor Bottornyán és délután 3 órakor 
Belicán tartja a szervezést Kákossy Győző szer- 
vezötiszt.

Pénzt kap kezdetű Diana hirdetésre 
felhívjuk olvasóink figyelmét, mert pénzt kap, aki 
üres Diana-sosborszesz.es üvegeit visszaviszi ke
reskedőjéhez, kinél vásárolni szokott.

A honvédség téli ruhagyűjtésének 
határideje szeptember 12. Csáktornyán és a 
járás területén a honvédség téli ruhafelszerelési 
gyűjtése nagxjában véget ért. Mint értesültünk, 
Csáktornya közönsége meglepetésszerűen vette ki 
részét a honvédség számára gyűjtendő adakozás
ból. Jövő számunkban közölni fogjuk a gyűjtés 
pontos és végleges hivatalos eredményét.

Az Országos Nemzetvédelmi Bizottság
Vármegyei Elnöksége augusztus 15-én a várme
gyeház nagytermében ünnepélyes keretek között 
kiosztotta a legújabban kitüntetetteknek a Nem
zetvédelmi keresztet. Előzőleg istentiszteleten vettek 
részt, majd letették az ünnepélyes fogadalmat. Az 
ünnepi beszédet mondotta és a feldíszítést végezte 
vitéz Somogyi Pál ny. vezérőrnagy, székkapitány. 
Csáktornyáról Svagell \ iktor ny. MA\ ellenőr 
részesült, hazafias szolgálataiért, e díszes kitün
tetésben.

Muraközi sakkbajnok. A Magyar Sakk- 
szövetség által felajánlott Maróczу-vándorserlegért 
a múlt héten ért véget a verseny. A küzdő felek 
között szőkébb hazánk, Muraköz fia, dr. László 
Csaba, dr. László Béla helybeli ügyvéd fia is sze
repelt, aki dr. Gecseivel folytatott játszmájában 8 
órás elkeseredett küzdelem után egyenlő végjá
tékra és döntetlenre vezetett. Dr. Gecsei támadó 
kísérleteit dr. László szívós játékkal, kitűnő véde-
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kezéssel szerelte le. — Csáktornyán még röviddel 
ezelőtt is, igen élénk sakkélet folyt. Reméljük, 
hogy ezt a szép és nemes sportot, derék fiatal
ságunk, most a felszabadulás után, fokozottabb 
mértékben kultiválni fogja.

Muraközi Katolkius 
Könyvnyomda

Könyvkötészet és Papirkereskedés.

Mindennemű elemi-, polgári- 
és kereskedelmi iskolai köny
vek és tanszerek, térképek, 
atlaszok, töltőtollak és ceruzák, 
finom levélpapír, üzleti köny
vek, mindenféle iskolai és köz
ségi nyomtatványok kereske
dése. - Elválalja mindennemű 
iskolai, üzleti, községi és ma
gánhasználatú könyvek bekö

tését.

Gyors kiszolgálási
Olcsó áraki

Búcsúszó. Mindazoktól a jó barátoktól 
és ismerősöktől, akiktől áthelyezésem alkalmá
val személyesen elbúcsúzni nem tudtam, ez 
úton mondok Istenhozzádot. — Szebb Jövőt! 
Hegedűs főhadnagy, járási leventeparancsnok.

— A nemzet hősi halottjáról: vitéz nagy
bányai Horthy Istvánról közöl kegyeletes megem
lékezést a Tükör szeptemberi száma. A további
akban cikket írtak még Hlatky Endre Nagyvárad 
Szent László tiszteletéről, Domán Andrea a mű
vészet és a mitológia kapcsolatáról, Szilágyi Ödön 
Kőszeg váráról, Szabó Zoltán pedig színes tollal 
ismerteti a szeptemberi fordulót. A szépirodalmi 
részben Koroknay István és Gyallay Domonkos 
novellája, ezenkívül Flórián Tibor és Barsi Irma 
verse szerepel. A szokásos rovatokon kívül szá
mos fénykép és művészi rajz díszíti a szép kiál
lítású folyóiratot. A Tükör Révay József dr. szer
kesztésében és a Frankiin-Társulat kiadásában 
jelenik meg.

K ö z  g a z d a s ág
A napraforgó betakarítása

A napraforgómag termés örvendetes korai 
beérése szükségessé teszi, hogy a gazdaközön
ségnek különösen az a része, amely eddig napra
forgómagot nem termelt, a betakarítás és cséplés 
helyes keresztülviteléről a szükséges tájékoztatást 
idejében megszerezze. Már augusztus bó elején 
felhívás jelent meg a sajtóban, hogy az érésben 
levő napraforgómagnak a szél elleni védelme, 
kellő időben való aratása és helyes cséplése te
kintetében tájékoztató útmutatót a gazdák a Futára 
központjától (Bpest, V. Vigadó u. 6.) vagy bármely 
vidéki megbízottjától, vagy a mezőgazdasági ka
marától beszerezzék és szem előtt tartsák.

A Futura ezen termesztési bemutatót valamint 
a szárítóüzemek igénybevételére vonatkozó tájékoztatót 
is minden szerződéses termelőjének külön levélben meg
küldi, tehát elsősorban azoknak a termelőknek kell 
ezen nyomtatványokért jelentkezniök, akiknek a 
cime a Futuránál nyilvántartásban nem lévén meg, 
az útmutatót meg nem kapták. Azok részére, akik 
ezen útmutatót még kézhez nem vették volna, a napra
forgómag betakarításáról illetékes helytől nyomatékosan 
a következők szem előtt tartását ajánljuk:

Szélnek jobban kitett fekvésben különösen 
magaböi áni fajtáknál a szél, érés táján nagy k á 
rokat okozhat. Ilyenkor célszerű a lábán álló 
napraforgót 4—6-szorosával a tányér alatt egy
máshoz kötni s így a napraforgók egymást támo
gatva jobban ellentállnak a szél károsításának.

Á napraforgómag nehezen szárad, hamar 
romlik, penészedik, miért is fontos, hogy aratást



M u r a k ö z 25 s*.
4 f«

it

ne siessük el. Az érés jelei : a levélzet teljes 
leszáradása, a tányér aljának kénsárga színe
ződése.

A késői szedésnél figyelemmel kell lenni a 
a madarak nagyobb kártételeire is, ezért madár- 
ijesztőről, a termés őrzéséről gondoskodni kell. Sze
gélynövényként való termesztéskor a madárkárok 
miatt megokolt lehet a kissé koraibb aratás. Fontos 
azonban, hogy ne esős időben arassunk, hanem le
hetőleg szép napsütéses időben végezzük a munkát.

Az aratás akként történik, hogy néhány 
centiméteres szárcsonk meghagyásával a tányéro
kat a tőről levágjuk. Ha eléggé érett volt a ter
més, a tányérokról a mag azonnal kicsépelhető. 
Ha bármilyen ok folytán azonnal nem csépelhe
tünk, a tányérokat csak nagyon szellős helyen, 
teljesen nyitott, huzatos fészerben tudjuk vala
mennyire, de akkor is csak felaggasztva, felfűzve, 
vagy csak egysoros rétegben fektetve, lübbé- 
kevésbé kiszárítani.

Ha bármi ok folytán aratásra nem elég crett 
a termés és mégis aratni kényszerülünk, akkor a 
a táblán megszáríthatjuk a forgót úgy, amint az 
Oroszországban is szokásos. E célból a tányéro
kat szárcsonk nélkül vágjuk le, közepét, ahol 
többnyire léha magvak vannak, kifúrjuk és magvas 
részükkel lefelé egy-egy erősebb, felső végén 
kihegyezett, lábán álló, napraforgószárra huzzuk. 
Egy-egy kóróra 15—30 tányér húzható. Alul a 
legalsó tányért egy kis napraforgószár-darabbal 
kissé felpeckeljük, hogy földre ne érjen.

A kisebb mennyiségű termés kézi erővel is 
könnyen csépe'hető, amennyiben a tányérok magvas 
felét rövid botokkal ütögetve, akár gyermekek is 
könnyen kicsépelik a magot. Cséplés után a tá
nyér és szár nedves részeit azonnal ki kell 
rostálni, hogy a mag minél könnyebben szárad
hasson és vékonyan, legfeljebb 4 5 cm vastagon
kell a magot elteregetni. Száraz, szellős helyen 6 
napig naponként át kell lapátolni, ha szükséges 
naponként át kell lapátolni, ha szükséges napon
ként többször is, később azonban ritkábban. 
Semmiesetre sem szabad megvárni, míg a mag 
melegedni kezd, mert ez már nagy értékveszte
séget jelent.

A napraforgómag értékesítésének módját, átvételi 
árakat és feltételeket minden községben a Futura 
hirdetményei ismertetik. Ezek a hirdetmények min
den Futura bizományosnál, engedélyes magbevá
sárlónál, valamint a községházán, gazdakörökben 
stb. ki vannak függesztve, ahol a hirdetmény nem

volna található, vagy az. átvétel lebonyolítása ellen 
bármi panasz merülne fel, sürgősen a Futura 
központjához kell fordulni (Bpest, V. Vigadó u. 6.) 
ahonnan megfelelő intézkedés történik.

10.000 mangalica tenyészkoca 
kedvezményes kiosztása
A földinívelésügyi miniszter a mezőgazdaság 

fejlesztésének programja keretében a népies man
galica sertéstenyésztés minőségi színvonalának és 
termelőképseségének emelése céljából még a folyó 
évben kisgazdák részére több mint 10.000 törzs
könyvelt származású tenyészkocának kedvezmé
nyes áron való kiosztását határozta el, amelyet a 
vármegyei gazdasági felügyelőségek, a Mangalica- 
tenyésztők Országos Egyesületének közreműkö
désével bonyolítanak le.

A kiosztásra kerülő tenyészkocák 8 hóna
posnál fiatalabbak és 12 hónaposnál idősebbek, 
továbbá 45 kg-nál könnyebbek és 60 kg-nál ne
hezebbek nem lehetnek s azokból 1 1 darabot
csak a J0 kát. holdnál kisebb szántóföldi növelés 
alatt álló területtel rendelkező kisgazdák kaphat
nak. Az akció eredményének érdekében közsé
genként legalább 20 darab kocát kell kiosztani.

A kiosztásban részesült kisgazdáknak köte
lezettséget kell vállalniuk, hogy a kapott tenyész- 
kocákat legalább két esztendeig tenyésztésre 
használják. Ezen időn belül tehát azokat eladni 
vagy levágni csak a vármegyei gazdasági fe'- 
ügyelöség előzetes engedélye alapján szabad. A 
kiosztásra kerülő kocák kedvezményes kiosztási 
ára azoknak súly szerint 100, 110 és 120
pengő. Az igényléseket a gazdasági felügyelőség
nél kell bejelenteni. Az akciót november végéig 
be kell fejezni.

Szinleges iparűzés esetén 
visszavonják az iparigazolványft

A kormány a gazdasági és hitelélet rendjé
nek, továbbá az államháztartás egyensúlyának 
biztosításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 2. § aban 
foglalt és legutóbb az 1942. évi XI. törvénycikk 
meghosszabbított felhatalmazás alapján a követ
kezőket rendelte el :

Az illetékes iparhatóság az iparigazolványt, 
illetőleg iparengedélyt visszavonja attól, aki ipar
igazolványa, illetőleg iparengedélye alapján az ipar 
gyakorlását más, az ipar gyakorlására a fennálló

jogosítványok szerint nem jogosított személynek 
teszi lehetővé.

Az olyan személy, akinek iparigazolványát, 
illetőleg iparengedélyét az előbbi bekezdés alapján 
visszavonták, a visszavonást elrendelő véghatáro- 
zat jogerőre emelkedésétől számított három év 
alatt iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt nem 
kaphat, kivéve, ha az illetékes miniszter kivételes 
méltánylást érdemlő esetben erre engedélyt ad.

—  S P O R T  —
Rovatvezető: Legenstein Géza.
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Bajnoki mérkőzések első startja, amely majd
nem vereséggel végződött. Az első félidőben nagy on 
gyenge játék, Csáktornya csatársora teljesen tehe
tetlen. A budapestiek az. egyetlen góljukat az első 
félidő 25 percében érték el. A második félidő 
20-ik, 22-ik és 30-ik percében azután Benkó I. 
megszeri a győzelmet. Utána a vendégcsapat még 
küzd, hogy javítson az eredményen, de a Csák
tornyái védelem helyén van.

— Tennisz. A budapesti országos ifjúsági 
tenniszversenyen Légenstein László és Movcsán 
József a fiúpárosban erős küzdelem után a har
madik helyet foglalták el.

— Az országos uszóhét keretében folyó 
hó 6-án és 8-án, a Csáktornyái strandfürdőben 
lebonyolításra került a helyi uszónap. Az uszó- 
sport népszerűsítését és fellendítését szolgáló ver
seny minden tekintetben sikerültnek mondható és 
kitűnő eredménnyel végződött. Az uszónapon nem 
kevesebb, mint 59 fiú és 26 leány, 11-tól 21 éves 
korig igazolta uszástudását s ezzel megkaptak a 
Magyar Úszó Szövetség emléklapját. Ezek közül 
szintidőn belül úszott 27 fiú és 11 leánv, akik 
ezzel elnyerték a MUSz díszes jelvényét. A leg
jobb eredmény eket a következők érték e l :

az 50 m-es női mellúszásban: Szitár Ilona 
40 mp, Kollarics Jrénke 58 mp, Zuzel Annuska 
58 mp, Zuzel Mária 58 mp, a l l  éves Bélavári 
Mária 60 mp és a 12 éves Szmolec Verica. 60 mp.

az 50 m-es férfi gyorsuszásban: Horváth 
Ferenc 34 mp, Istvánovics Károly 40 mp, Fapp 
László 42 mp, Zuzel Tibor 44 mp, Bezerédy Fe
renc 44 mp, Hunyák Kornél 45 mp, Kacun Miklós 
46 mp és Farkas József 46 mp.

az 50 m-es férfi mellúszásban : Sztrahonya 
András 46 mp és Sáfrán Oszkár 47 mp.

A versenyzők nagyszámú részvétele és az 
elért kitűnő eredmények ékesen bizonyítják a 
Csáktornyái uszósport népszerűségét és országos 
viszonylatban is kielégítő színvonalat. Hisszük, 
hogy célszerű propagandával és neveléssel az 
ifjúságnak még nagyobb tömegeit sikerül majd az 
uszósprot számára megnyerni s ezzel párhuzamo
san komoly és sportszerű edzéssel sikerülni fog 
Csáktornyának is felszínre hozni a magyar uszó
sport büszkeségeit, a maga dr. Bárány Istvánjait 
és dr. Csik Ferenceit.

A versenyt Sztrahonya József, mint a Ma
gyar Úszó Szövetség helyi szervezője, valamint 
Nagy Károly polg. isk. igazgató, dr. Wéber Mi
hály tanítóképző-intézeti tanár, Tamás pálmán 
kér. isk. tanár és Hampamer Józesef sportklub 
elnöke közreműködésével megelégedésre ren
dezték.

Perlak nagyközség elöljáróságától.

3943 1942 szám.

Hirdetmény.
A Perlak község tulajdonát képező nagy- 

vendéglő és szálloda, valamint az ottoki korcsma 
1942 szeptember 20-án délelőtt 10 órakor bérbe 
lesz adva 6 évre a községházán. Kikiáltási ar az 
els<inéi 83 q, a másodiknál 16 q búza. Árverési 
feltételek a Csáktornyái ipartestületnél és a per
laki elöljáróságnál megtekinthetők.

Kelt: Ferlak, 1942 évi szeptember hó 1. 
Olvashatatlan alairás. s. k. községi biro. 
Olvashatatlan aláírás, s. k. községi jegyző.



MEGYIMURJE
Preplatna cena: 5,— P. na pol Ida. 
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Z i d e  s a k i  petek.

Obrana od zraka

Reci,
stere su dosle s zraka,

z vusta visoko dostojne Gospc Guverner- 
ke, morti su nigdi ne tak zasla v srce i 
morti njih nî |di nesu lulko razmeli, как 
rano pre megyimurskom narodu.

Za istinu srca su otprla te reci i nas 
megyimurski narod se pozuril alduvati za 
zimske oprave za nase honvédé na taksi 
nácin, da nam ga ne pelde.

V srdini Megyimnrja v Csáktornya 
su nase gospe — niti jena se nece faliti 
s svojim imenom —■ s plemenitim srcem 
hodale z nasimi dobrimi leventasi od hize 
do hize, pobirale su vec prepravlene op
rave i nosile v leventaski dóm, tani pák 
su je pakovale v velke kiste. Se to su 
daruvali, prez rezlike si cakovcanci, na
rod celoga jarasa, se fabrike, mestri i 
stanunari.

Saki clovek je znal i cutil, da je она 
vrednost, steru je alduval, dalko od one 
vrednosti i aldova, steri na dalekim ru- 
skim polanam za nas krv preleva, ali je 
znak i to, da nasa jaka znutresnja fronta 
pomaze i objaci nasu soldaciju, daje njim 
jaku dusu za njihove teske borbe, kajti 
znaju, da v ovom teskom taboru celi na
rod stoji za njiini, od najsiromaskesega 
do najbogatesega. Je, taksa mora biti do- 
maca fronta, saki mora spuniti svoje na- 
rodne duznosti i tomu se nisei vugnuti 
nemre i nesme.

Minule su te reci: ,,im kaj bi ja mo 
gel napraviti?“ Za navek su minule. Mo 
ramo sc zbuditi i dclati za oasu domovi- 
nu i saki clovek mora reci sam sebi v 
sreu : moram pomagati.

Saki clovek mora znati i cutiti, de 
je najveksa sila za pomoc i tarn mora bi 
ti ne mestu. Nasi soldati su pustili na al- 
dov svoje celo zivlenje onda, da su se 
genuli na frontu samo zato, kaj bomo mi, 
steri sino doma ostali, mogli mirno ziveti 
i nase posle obavljati, Moramo se globo- 
ko zmisliti za nase soldate, da su nam 
rekli z Bogom i odisli na frontu, kaj su 
oni se alduvali za nas.

Od nas samo jeno prosiju i cekaju, 
da dobiju za jen falat vise tople oprave 
i drugu kaksu pomoc, steru zahtevaju nji
hove'prilike tam, na onim mrzlim ruskim 
polanam.

Se to je dobro prerazmel nas megyi- 
murski narod Ruzili smo i vrata su se 
sigdi otprla i sigdi su nase pobirace pri- 
jeli z dobrim sreem. I tak su se nabrali 
stuclni, tople stomfe, каре, sali, tople ga- 
ce i robace, prusleki, gunji, rokavice, 
bunde, krznene podstave i se drugo, kaj 
niti nabrojiti nemremo i kaj bo se sluzilo

Ve как je i do nas dosla pogibel 
bombi z zraka, je viceispan Zalavárme- 
gyije vun dal ovu naredbu:

Nigdi niksa svetlost, stacuni, kreme, 
hize öblöké gosto pokriti. Z lámpásom ho- 
díti ne smeti.

Z najza znositi dőli se kaj bi moglo 
goreti. peska i vodu pripraviti.

Ako se cuje sirena (trobenta) si fo- 
ringasi na mesti postati na desnoj strani, 
ludi skriti se v najblizesu obranu.

nasim dobrim honvedam.
Bilo je dosti mesta, de su ne meli 

taksu opravu za vkraj dati, stera bi bila 
dobra za soldaciju, tam pák su za репе 
ze kupili tople stvari, ili pák su daruvali 
gotove peneze i sakojacke druge stvari, 
stere se daju v peneze obrnuti i za to 
nekaj kupiti soldatam.

Saki clovek se pozuril s svojim da- 
rom. Bile su hize, de su pobiraci nikoga 
ne doma nasli, oni su drugi den sami do- 
nesli svoje dare i sponasali, kaj od mene

Koli hiz i stal, pre kozlicaj se 'posode 
napuniti z vodom, prepraviti lojtre, kram
pe, i druge mestrije. Straze drzati. Ludi 
se nesmeju na kupé shajati.

Qgnje gasiti, ranjenikam pomagati, 
den i noc strazu drzati, zapovedi vodite- 
lov tocno i fletno zvrsavati.

To su za ve najvaznese zapovedi, 
naj se saki clovek cuva i naj ima pred 
oemi, da mora braniti, sebe, familiju na- 
roda i domovinu.

necete? Pre siromaskoj hizi, de je jedini 
skrbitel kruha, otec na fronti, je zena prez 
jene reci dala 10 pengő.

Jeni su donesli bundu z ovimi recmi: 
,,z ruske fronte je dosla, ta naj ide na- 
zaj“ . Cuda bi bilo toga za pripovedati i 
nas jako veseli, kaj je nas narod preraz
mel lepe reci i pokazal peldu rodolubnoga 
srca.

Narod Megyimuria i varasa Csáktor
nya je stem daruvanjem sam sebi dal po- 
stuvanje.
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Bolsevicke bombe v Budapestit
Magyar ska Telegraf ska Kancelarija glasi septembra 5-ga: Denes noc su dosli 
s severne ishodne strane sovjetski aeroplani i bombe su hitali na Severnu 

Magyarsku i okoli Budapesta.
Dale glasi Magyarska Telegrafska Kancela

rija, da su septembra 4-ga v nőéi ob pol 12 vuri 
doleteli sovjetski aeroplani v tri partije i hitali su 
bombe, najviée koli Budapesté. Bilo je 8 mrtvih, 
med njimi 2 dece, 21 tesko i viée lehko ranjenih.

Те bolsevicki napadaj je bil cisto proti clo- 
veejem i taborskom zakonu. Sovjetski aeroplani 
su najpredi steli vkaniti nase kanonire za obranu 
od zraka stem, kaj su na avione deli magyarske 
Signale. Ali nasi su mam znali za to lopovstinu, 
pak su fest strelali na nje i cuda njih pretirali. 
Dale sovjetski aeroplani nesu hitili niti jenu bom- 
bu na soldacka mesta, nego sair.o na civilne hize. 
Так su zaklali osem civilnih ludi, med njimi dvo- 
je dece, steri nikaj nemaju s táborom i ne spa- 
daju v soldaciju. Skvarili su jenu cirkvu i nestemih 
civilnih hiz.

Se to su napravili zato, kajti nam na tabo- 
riscu nikaj nemreju naskoditi. Za badav se na-

V soldacki spital sem dosel. Z doma su mi 
pisali, da mi je jen priatel ranjen, pak tu lezi v 
nesternim spitalu. Njega iscem vec par dni ali na 
zalost, niti tu ga nesem nasel. Rano se spravlam 
oditi, da se mi jena sestrica Crlenoga Kriza malo 
nasmeje, pak v e li:

No, kaj vam nabo te pot zabadav, dam vam 
nekaj za rjovine.

Pun mi je zep z matrialom za novine, ali 
se jeno pitam, kaj bi to bilo.

Hodte zmenom, bom Vas odpelala к jenomu 
betezniku véli, pak ide napré po dugom ganjku.

Idem stiha za njom. Zisli smo v jenu betez- 
nicku bizu. Pet-sest beteznikov lezi nutri.

Recite sinek gosponu kadetstrazamestru, как 
ste se obranili od sigurne smrti, veli sestrica je
nomu betezniku.

Beteznik, Simonyi László honvéd, najpredi 
stisne roke onak po soldacki к stegnam onda se 
pomalem hapi govoriti.

Sestnajst pajdasov nas je skupa bilo mine 
smo pobirali pred varasom l im.  Istina malo smo 
prevec zasli napre, ali как se pripetilo, nemrem 
si premisliti, samo na jempot nas je obkolilo jeno 
petdeset rusov. Так fletno su nas obleteli, kaj se 
nikak nesmo mogli braniti. Sih sestnajst su nas 
vlovili. Crleni su nam fletno zeli oruzje i onda su 
nas bezecki odtirali nazaj v svoje lagere pred nekse- 
ga oficira. Dobro smo znali, da se otod nemremo 
osloboditi, pak smo se zato dospomenuli, kaj bo- 
do god znami napravili, valovali nabomo.

Oficir nam je mam prek, svojega tolnacnika 
rekel, ako bomo na sa pitanja odgovorili nikaj 
se nam nabo pripetilo i moremo biti veseli, kaj 
smo opali v zaroblenistvo. I tak su nas hapili 
rotiti.

Tu je mojemu soldatu postalo slabo. Óéi je 
zaprl, suha vusta si je lizal, sestrica je mam 
skocila do njega i dala mu je nekse vractvo. Si- 
romak jos je slab, kajti je cuda krvi zgubil,

Za par minut je dosel к sebi i otprl je oci 
i onda sam mu reke l: To mi recite priatel, как 
ste si zivlenje obranili.

pinjaju i za badav reskiraju na stotine jezer svo
jega ludstva i tulko matriala, do ve su magyarske 
honvédé niti za jen korák ne mogli nazaj stirati. 
Magyarski honved se bori za svoju domovinu, 
za svoju cirkvu, za svoju familiju i za bolse ziv
lenje, a sovjeti bi steli se to zrusiti, vnistiti po- 
bozne i postene narode, siriti prezboznoga bolse- 
vizma i vnistiti se, kaj su kulturni narodi v Fu- 
ropi stvorili érez jezere leta.

Ali se to je za badav. BoUevizmu je od- 
zvonilo i za kratko vreme bomo za njega zmjslili, 
как da smo kaj hudoga senjali.

Narod obsipan z bombami v Budapestu se 
drzal jako junacki, cim su sirene zatrobentale, si 
ludi su v najveksem redu odisli na mesto obrane, 
a soldacija je vitezki zvrsavala svoju duznost.

Kaj su nam bolseviki dali, bomo njiin po- 
steno povrnuli z interesom,

Da su vidli, kaj znas nikaj nemreju vun do- 
biti, — pripoveda dale Simoné i honved — su nas 
odtirali v srdinu jene sume, dali su nam lopate 
vroke i morali smo grabu kopati. Vec smo znali,
kaj to z lam enu je..............a mislili smo i to, kaj
nas samo strasiju. Dók sem kopal, fúrt sem Boga 
mold. Prosil sem Boga naj neda, kaj bi me bol
seviki zaklali, im su oni i nepriateli Boga.

Da je graba bila gotova, postavili su nas 
nutri. Oficer nas je jos jempot pozval naj valuje- 
mo se, drugac nas da zive zakopati. All komaj, 
kaj nam je tolnacik te reci reztolnacd, naglo se 
pokazal ober nas aeroplan. Neznam jeli je bil 
magyarski ili nemski, samo sem znal, da ga je 
Bog postal. Kaj se dale pripetilo, to je islo tak 
na fletnom i tak cudno, kaj ja to niti pripovedati 
nemrem. Samo tulko se morém zmisliti, kaj smo 
si skupa fletno doli hitil v grabu. Bombe su jena 
za drugom pokale koli nas. Luft nas je cisto 
zngnjel v grabi, ali fala Bogu, nikaj se nam ne 
pripetilo, graba nas je obcuvala od falatov bombi. 
Da smo glave porinuli vun / grabe, strasno je 
bilo, kaj smo vidli. Krvavi falati eloveejega mesa 
su lezali koli nas, To su bili ostanjki od nasih 
strazarov i mocitelov.

Ne smo meli cuda kaj spekulerati, skocili 
smo z grabe, stera nam )e kanila biti grob, a na 
mesto toga nam je zivlenje obranila i bezali smo 
v sumu. Bolseviki, steri su zivi ostali, su nas 
fletno zgledali i fest strelali za nami. Mitili smo 
se doli i pak smo bezali, как dugó je divji beg 
trpel, neznam, samo da smo vec skorom vuni bili 
s sume, onda me kugla trefila. Skup sem opal i 
zgubil sam svest. Pre nemei sem dosel к sebi, da 
su me povezali. Tam sem zazvedil, kaj su me 
nemska okloplena kola nasla, oni su rano isii na 
nepriatela v sumu. Se bolseviké, steri su tani bili, 
su nemei spolovili.

A kaj je bilo s pajdasi ? sem na zadnje
pital.

Oni su, zvun jenoga, ili dva ranjenih, drugi 
den vec dale pobirali bolsevicke mine — rekel 
je na mesto Simonyia, jen drugi beteznik, steri 
je isto z onoga mesta dosel v spital.

SIROVE DIVJE KOZE
od lasice, thorca, vidre, jazveca, le- 
sice, domacega i divjega zajea, psa 
i se druge kupujem po najveksoj 

dnevnoj ceni.

s z o t Ak  is t v A n
AGENT ZA SIROVE KOZE

Csáktornya, Hitler Adolf utca 3.

hodka od 80 pengő. De su je deca ili vnuki, tam 
se dohodek more povisiti za 10" <>.

Na taksem mestu z.ena dobi soldacku po
rnóé od 16 pengő, za decu 10 pengő, za strto i 
sako dalnje dete po 15 pengő.

Povisena soldaéka pomoc se dobi, ako je 
otec familije potli 1938. septembra 1-ga bil dva- 
pot érez barem tri mesece v soldaciji. Molbenicu 
more soldat prek dati na svojoj komandi, a fa
mília pak pre svojoj opcini, zvun toga i pre Paj- 
daskoj Sluzbi. Poglavari bodo presodili molbeni- 
ce. Ako je sto ne zadovolen, more apelaciju dati 
na viceispana.

Pomoc se daje od prvoga onoga meseca, 
da je sto odisel v soldaciju, ali samo onda, ako 
je família vec v ovim mesecu bila potrebna po
rnóéi. Ako je sto pednesel junacku smrt, ili je 
na taboriséu zginul, onda se pomoé da jos leto 
dni, ili do onoga vremena, dok se odredi penzija.

Soldacka pomoc se da samo, как je gori 
napisano, pak koga ne pripnda, naj ne fersi \la- 
sti, kajti stem samo zastavla druge vazne posle.

Matere s cuda deceom su dobile 
zelenciju i peneze v notarjusiji 

zvunjskoj i Drávaszentmihály
Ovoga meseca 6-ga ob 10 vuri su v kance- 

lariji zvunjske notarjusije z lepom paradom rez- 
delili zelencije materam „stere cuda alduvaju", v 
tern dvein notarjusijam. To su same zene s cuda 
dece.

Z teh opéin je doslo cuda zen z decom i s 
svojimi mozmi to lepu paradu glet. Bili su tam 
birovi i poglavari, a Kákossy Győző notarjus je 
drzal govora i tolnáéit vaznost toga dneva i как 
se magyarska vlada briga za one matere, stere 
cuda alduju za domovinu. Veseli se, kaj se jos 
najdeju matere, stere znaju svoju duznost. Me- 
gyimurske matere su v tern na visokom mestu. 
.los ga je cuda mater, stere bi morale dobiti ze
lencije, ali to je ne zapostavlanje, kajti sako ieto 
bodo druge matere dobile postuvanje.

Pozval je matere, naj pobozno odhraniju 
svoju decu, kajti erez ovih 23 let se je versko 
zivlenje i poboznost malo doli poskliznula. Deca 
se moraju navciti, kaj je i\ . zapoved.

Zatim je materam na pisa postavil zelenci
je i prosil je, naj ju nosiju na sakoj paradi. Ze
lenciju su dobile Kralyics Istsánnó Százkő, od 17 
dece 11 zivih, Bubek Istvánné Zalaujvár, od 10 
dece 9 zivih, Zelenciju i 50 pengő su dobile Far
kas Andrásné Szentilona, 9 dece i Tukszár 1m- 
réné Zsedény od 15 dece 11 zivih.

Kőrmendy János notarjus Drávaszentmihály 
je dal zelenciju i 50 p. kovacsics Mihály né kris- 
tófalva i zelenciju Balogh Imréné Nyirvülgy.

Kollarics Pál birov iz Szá/kö je po niegyi* 
murskom jeziku tolnacil zenam vaznost svetka.

Groba su si skopali i stem su obranili svoje 
zivlenje i slobodu

Sreca sestnajst vlovlenih honvedov

Sto í как more dobíti soldacku pomoé
Od 1942. márciusa 1-ga familie onih, steri 

sluriju soldaéiju, éi su toga potrebni, moreju do
biti soldaéku pomoé.

To pomoc moreju dobiti soldaéke familije 
éiji otec, sin ili brat ne slu/i stalno soldaciju, ne
go samo ve za vreme tabora i to samo od sza
kaszvezető (eugsfirer) saráé doli i éi su toga po
trebni.

Oni éteri su v kakáoi drzavnoj varmegyin-

skoj ili opéinskoj sluzbi nemreju dobiti soldacku 
pomoé.

Soldacku pomoé dobiju : zene, deca, roditeli 
éi su na jenom kruhu, vnuki, brati i sestre, ne- 
zakonita deca i matere, ako njih je otec hranil. 
Deca i vnuki dobiju do 16-toga leta pomoé ako 
pak idejű v visesu skolu, onda najdale do 24 
leta. Soldacka pomoé se daje zeni v opcinaj ne 
prek 12.000 dús, ako familija néma veksega do-

Glasi Magyarske Stranjke Zivota
Nas orsaéki oblegat Pecsornik Ottó je de 

ovo pismo:
Dragi gospodin orsaéki oblegat i vodj 

MLP-a!
Od srca se napre zafaljujemo orsaékoj 

voditelu Magyarske Stranjke Zivota i \am к 
priznate nase trude i pozdravljátn v prvom re
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Orsaákoga Voditela onda Vas kakti voditela ja- 
raáa onda se one, koji éitaju v Muraköz novinai 
da su vredni diplome kője bomo dobili.

Ali trebttin pozdraviti i onoga seljaákoga 
nasega Megyimurskoga naroda, ki je pristupil v 
ovu nasu stranjku, samo po narodu se nekaj da 
dostici. Ali nas narod v Alsóíerencfalva i Mikófa 
je mislim ne zadnji bil niti v taboru 1914. do 
1918, рак je niti denes ne zadnji. Так dragi Me- 
gyimurci i dale tak idite, odhitite od sebe one, 
koji rovaju pod zemlom proti nase drage domo- 
vine Magyarske, jer как ja vidim i z nam néma 
zemle, niti korune, niti zastave как je svetoga 
Stefana. Bog ju pozivi i nase honvédé.

Mikófa 1942. VIII. 31.

HATLAK JAKAB 
elnök MÉP-a.

Od nase strane i mi pozdravlamo nasega ver- 
noga elnöka MEP-a, Hatlak Jakaba i se one, steri 
su od Orsackoga voditela diplomu dobili i celu 
nasu Stranjku Magyarskoga Zivota.

Jako nas veseli, kaj se delo nasih voditelov 
prizna i na visokom mestu. Mi smo dobro znali, 
da je narod nasega Megyimurja, fala Bogu, ve 
vec oslobodjenoga Megyimurja navek vérén bil 
svojoj domovini svetoga Stefana.

Pod ovom Korunom zivelo je Megyimurje 
jezero let i bo naslo svoju srecu i bolse zivlenje 
jós drugih jezero let.

Magyarska vlada je véé cuda pót pokazala 
у gospodarstvu, v skolanju i v drugim sem, da 
joj Megyimurje na srcu lezi, ovi hudi cajti bodo 
minuli i saki posten i delaven megyimurec bo 
nasel svojega kruha i srecu v starinskoi, ali ve- 
kiveénoj magyarskoj domovini Svetoga Stefana.

Nagykanizsai 
Királysörfőzde

a DREHER-HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczun
kereskedés С$Й к!0Ш Уа 

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

Dika matere s cuda dece
Parada gospeb Magyarskoga Zenskoga 

Drustva

Zbog velke orsacke zalosti su zadnji pót 
ne mogli obdrzati cvu paradu, pák su zato v ne- 
delu, septembra 6-ga v Levente domu odsluzili 
postuvanje materam, stere imaju cuda dece.

Odpopevali su Veru Bozu, zatem pák su 
mala deca, stera jós v ovodu hodiju pokazala, 
kaj su se navcila. Lepe igre su bile, matere su 
se jako veselile toj deci.

Dr. Száraz István szolgabirov je drzal párád- 
noga govora. Z lepimi recmi je pozdravil matere 
stere su koli njega sedele i imaju cuda dece. Yara§ 
Csáktornya, steri je v alduvanju navek bil na 
prvom mestu, je podnesel i ve aldove, kaj se ta 
parada mogla obdrzati. Govori za svete duínosti 
matere. Mati je poéetek, prtuletje, buducnost, no
vo zivlenje. Visokodostojna Gospa Gnvemerka je 
stavila ovu diku za mater s cuda decom i to naj 
bo példa sakoj magyarskoj materi.

Zatim je [Dr. Száraz István rezdelil dare 
materam. Saka je dobila 50 pengő. To su bile 
özv Horváth Antalné, Soltics Józsefné, Koros Jó- 
zsefné, Base к Istvánná, Grabar Balázsné i Mikul- 
csics Istvánná. S suznimi ocmi su se zafalile. 
Obecal je dr. S'/áraz István, da bodo potli i dru- 
ge matere, stere imaju éuda dece, dobile dara.

Bile su popevke i versi a na zadnje pred- 
stava z povesti Magyarske. Dosle su napre gospe 
s starinskoga magyarskoga zivlenja, stere su ran 
tak junacki branile i alduvale za svoju domovinu 
как i njihovi moii.

Parada je bila jako lepa i ludi su pokali z 
rokami, a matere su se plakale — a ne od 2a- 
losti.

Oslobodjeni vara§ Csáktornya je od prve 
vure rád alduval za saku magyarsku narodnu 
stvar, pák je bil i ve na svojem mestu.

K A J  JE  NO VOGA?
Zalostna smrt. Nasa stara purgarica dovica 

Behojnik Mihálya nas je za navek ostavila. Za 
vreme zalosne okupacije se cuda plakala za nasu 
magyarsku domovinu, ve potli oslobodjenja je od 
veselja suze prelevala. Znjom smo zgubili dobru 
starinsku magyarsku, megyimursku purgaricu. V 
subotu, 5 septembra su ju, z velkim sprevodom 
zakopali. Barabás (Behojnik) Győző navucitel 
preparandijske skole i Behojnik Mihály stacunar 
s zeleznom robom i predscdnik Barossovoga dru
stva su znjom svoju mater zgubili. Naj v miru 
pocivá v oslobodjenoj magyarskoj zemli, stem je 
tak jako rada imela.

— Kriza za Obranu Naroda je dobi! nas 
domaci sin Svagel Viktor kontrolor drzavne ze- 
leznice v penziji,

— Do septembra 12-ga pobiraju zimske 
oprave. V Csáktornya i v járású su na veksein 
vec pobrali zimske oprave za honvédé.

Как smo zazvedili nasi Cakovcsanci su se 
pre tem daruvanju jako lepő vladali. Drugi tjeden 
bomo dali sluzbenoga recuna od sega, kaj se na- 
bralo.

— Smrtni sodi v Zagrebu. Horvatski mi- 
nisterium je presiril statariumskoga soda na one, 
steri siriju hude glase. Statariumski sód je odso- 
dil 10 person, med njimi 8 zen na smrt. Osem 
njih su mám strelili. Isto tak su skoncali jenoga 
policaja, kajti je s svojom nemarnosti skrivil, kaj 
je jen komunist vusel.

— Premescenje Hegedűs János főhadnagy 
levente zapovednik nasega jarasa je premescen v 
drugu sluzbu. On je bil nas prvi levente zapo
vednik, on je napravil organizaciju leventasov v 
célom járású i njemu se more zafaliti, kaj nasi 
decki cisto drugac zglediju, как pred leto dni.

Njegovu sluzbu je prek zel Modrovits Nán
dor főhadnagy, on je vec i do ve zvrsaval sluzbu 
levente zapovednika v Csáktornya,

— Vkradjenu svinju su presvercali prek 
Drave v Horvatsku. Varga Ferenc iz Muraszent- 
mártona je dosel, obtozen zbog kradje, pred sod- 
beni stol v Nagykanizsi. Optozen je bil zbog toga 
kaj je z neksim Josipovic Ivánom, z Bukovca 
Horvatska, ovoga leta, márciusa 3-ga z grunta 
Kovács Antona i Kovács Pavla odtiral jenu svinju 
i zaklanu su ju presvercali prek v Horvatsku. 
Varga je najpredi se tajil i rekel je da ne/na, 
как se zove, potli je рак rekel, da je on bil sa
mo nameslnik Josipoviéov. Nato je Kovács bo- 
kazal pred sodom jenoga lista, v sterim ga Varga 
prosil, naj valuje kraj njega. Te list je dosti po- 
kazal Vargovu krivnju i tak ga sód odsodil na 
dva meseca resta, zvun toga na leto dni zgubi sa 
politicka prava.

Veni Sancte, sveta mesa je bila za de- 
cu narodne skole septembra 9-ga. Potli meáe su 
stali pred orsacko zastavu, tarn je Krasznai An
tal navucitel drzal prodestvo. Na zadnje su dali 
postuvanje zastavi.

7

— Frontske soldate su organizovali sep
tembra 8-ga v Stridóvám, doálo je do 300 starih 
soldatov, a v Viziszentgyörgyu do 150. Septembra 
13-ga ob 8. vuri v Bottomya a popoldan ob 3. 
vuri na Belici bode drzal organizaciju Kákossy 
György oficer za organizaciju.

P r v a  poz n a t a  k a t o l i l k a

zitna trgovina
Behojnik - Bezerédy -Cernkovícs
F U T U R A  P O D K O M I S I O N E R I
CSáKTORNYfl. Hitler Moll ul. 3. Frei nraikih №.

Kupujemo sake vrsti zmja, ku- 
ruzu, graha, i semen ja za olje, 
po sluzbenoj dnevnoj ceni. Fletno 
podvorimo.

Vkmiciti obloke
Magyarska vlada je zbog sovjetskoga 

bombardiranja v Budapestit, da su zaklali 
osem ludi, dala vun naredbu, da se od 
vecera do jutra si obloki i sa vrata mo- 
raju vkmiciti tak, kaj se od zvuna na 
niksi nácin nesme videti svetlo. To je 
jako potrebno zbog toga, kajti ako Ы 
nepriatel videl negdi svetlo onda bi znal, 
kaj su tarn hize, pak bi hital bombe, a 
to bi bila strasna nesreca.

Sto se toga nabo drzal, bo jako 
strófán.

T a b o r s k i  gl asi
Sovjetska fronta

Stalingrad! Negda da bodo pisali najnovesu 
povest ruskoga naroda, te varas bo napisan na 
árnoin listu.

Toga varasa, kakti zadnju obranu v Juznoj 
Rusiji su sovjeti za kratko vreme prenapravili za 
tak jakoga grada, как da bi moral cuvati granicu 
a ne stati prek srdine zemle, na glasovitoj vodi 
Volga.

Как nemski glasi dohajaju, se okoli varasa, 
na vi§e redov su napravili jake betonske i zelezne 
kule, stere je treba saku ekstra rusiti, ili drugac 
zavzeti. Ali proti nemskom oruziu ga ne kul. Vec 
v cetrtek su nemei glasili, da su obkolili Stalin- 
grada se okoli do Volgc i stem su presekli * jedi- 
nu zeleznicu, stera je pelala z Stalingrada v sr- 
dinu orsaga. Zvun toga su i ladje na Volgi doále 
v velku pogibel.

Samo po sebi se razme, kaj nemei fest bom- 
bardiraju i tereju te kule i как od petka do torka 
őujemo, saki den idu dale napre. Jesu dnevi, da 
po 30 taksih teskih kul zrusiju. Gtalingradu su 
dnevi odbrojeni.

O B  JAVA.
Dajem na znanje da sem v Csáktornyi, Zdelár József u. br. 3 (Pintacsova hiza)

O t p r l  magazi ne
de kupujem se fele zrnja 2«o, päenicu, zob, kuruzu, GRAHA
kupujem slain о saki denf kulko god sto dopeK, na velkom i malom 
trgovci dobiju proviziju, se vrsti semenja, i se drugo stero spada к ovomu poslu. 
«Placam se po vlastima odredjenoj ceni. 2ito i psenicu dajem vun na cedule.

S postuvanjem: V E R H A R  A N T A L
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Bolsevicke bombe v Budapestu
Magyarska Telegrafska Kancelaríja glasi septembra 5-ga: Denes noc su dosli 
s severne ishodne strane sovjetski aeroplani i bombe su hitali na Severnu 

Magyarsku i okoli Budapesta.
Dale glasi Magyarska Telegrafska Kancela- 

rija, da su septembra 4-ga v nőéi ob pol 12 vuri 
doleteli sovjetski aeroplani v tri partije i hitali su 
bombe, najvise koli Budapesté. Bilo je 8 mrtvih, 
med njimi 2 dece, 21 tesko i viáe lehko ranjenih.

Te boláeviéki napadaj je bil cisto proti élo- 
vecjem i taborskom zakonu. Sovjetski aeroplani 
su najpredi steli vkaniti naáe kanonire za obranu 
od zraka stem, kaj su na avione deli magyarske 
signale. Ali naái su mam znali za to lopovstinu, 
pák su fest strelali na nje i éuda njih pretirali. 
Dale sovjetski aeroplani nesu hitili niti jenu bom- 
bu na soldaéka mesta, nego samo na civilne hize. 
Так su zaklali ősein civilnih ludi, med njimi dvo- 
je dece, átéri nikaj nemaju s táborom i ne spa- 
daju v soldaéiju. Skvarili su jenu cirkvu i nestemih 
civilnih hiz.

Se to su napravili zato, kajti nam na tabo- 
riáéu nikaj nemreju naákoditi. Za badav se na-

V soldacki spital sem dosel. Z doma su mi 
pisali, da mi je jen priatel ranjen, pák tu lezi v 
nesternim spitalu. Njega iáéem >ec par dni ali na 
zalost, niti tu ga nesem naáel. Rano se spravlam 
oditi, da se mi jena sestrica Crlenoga Kriza malo 
nasmeje, pák v é li:

No, kaj vám nabo te pot zabadav, dam vám 
nekaj za novine.

Pun mi je zep z matrialom za novine, ali 
se jeno pitam, kaj bi to bilo.

Hodte zmenom, bőm Vas odpelala к jenomu 
betezniku véli, pák ide napré po dugom ganjku.

Idem stiha za njom. Zisli smo v jenu betez- 
nicku hizu. Pet-áest beteznikov lezi nutri.

Recite sínek gosponu kadetstrazamestru, как 
ste se obranili od sigurne smrti, véli sestrica je
nomu betezniku.

Beteznik, Simonyi László honvéd, najpredi 
stisne roke ónak po soldacki к stegnam onda se 
pomalem hapi govoriti.

Sestnajst pajdaáov nas je skupa bilo mine 
smo pobirali pred varasom Tim. Istina malo smo 
prevéé zaáli napre, ali как se pripetilo, nem rém 
si premisliti, samo na jempot nas je obkolilo jeno 
petdeset rusov. Так fietno su nas ubleUJi, kaj se 
nikak nesmo mogli braniti. Sih ácstnajst su nas 
vlovili. Crleni su nam fietno zeli oru/.je i onda su 
nas bezecki odtirali nazaj v svoje lagere pred nekáe- 
ga oficira. Dobro smo znali, da se otod nemremo 
osloboditi, pák smo se zato dospomenuli, kaj bo- 
do god znami napravili, valovali naboino.

Oficir nam je mam prek, svojega tolnaénika 
rekel, ako bomo na sa pitanja odgovorili nikaj 
se nam nabo pripetilo i moremo biti veseli, kaj 
smo opali v zaroblenistvo. I tak su nas hapili 
rotiti.

Tu je mojemu soldatu postalo slabo. Óéi je 
zaprl, suha vusta si je lizal, sestrica je mam 
skocila do njega i dala mu je nekse vractvo. Si- 
romak jós je slab, kajti je cuda krvi zgubil,

Za par minut je dosel к sebi i otprl je oci 
i onda sam mu reke l: To mi recite priatel, как 
ste si zivlenje obranili.

pinjaju i za badav reskiraju na stotine jezer svo
jega ludstva i tulko matriala, do ve su magyarske 
honvédé niti za jen korák ne mogli nazaj stirati. 
Magyarski honved se bori za svoju domovinu, 
za svoju cirkvu, za svoju familiju i za bolse ziv- 
lenje, a sovjeti bi átéli se to zruáiti, vniátití po- 
bozne i poátene narode, áiriti prezboznoga bolse- 
vizma i vnistiti se, kaj su kulturni narodi v Fu- 
ropi stvorili erez jezere leta.

Ali se to je za badav. Bolsevizmu je od- 
zvonilo i za kratko vreme bomo za njega zmislili, 
как da smo kaj hudoga senjali.

Narod obsipan z bombami v Budapestu se 
drzal jako junacki, cim su sirene zatrobentale, si 
ludi su v najvekáem redu odisli na mesto obrane, 
a soldacija je vitezki zvrsavala svoju duznost.

Kaj su nam boláeviki dali, bomo njim po- 
áteno povrnuli z interesom,

Da su vidli, kaj znas nikaj nemreju vun do- 
biti, — pripoveda dale Simonyi honved — su nas 
odtirali v srdinu jene sume, dali su nam lopate 
vroke i morali smo grabu kopati. Vec smo znali,
kaj to zlam enuje.............. a mislili smo i to, kaj
nas samo straáiju. Dók sem kopal, fúrt sem Boga 
molil. Prosil sem Boga naj neda, kaj bi me bol
seviki zaklali, im su oni i nepriateli Boga.

Da je graba bila gotova, postavili su nas 
nutri. Oficer nas je jós jempot pozval naj valuje- 
mo se, drugaé nas da zive zakopati. Ah komaj, 
kaj nam je tolnaéik te reci reztolnaéil, naglo se 
pokazal ober nas aeroplan. Neznam jeli je bil 
magyarski ili nemáki, samo sem znal, da ga je 
Bog poslal. Kaj se dale pripetilo, to je iálo tak 
na fletnom i tak cudno, kaj ja to niti pripovedati 
nemrem. Samo tulko se morém zmislili, kaj smo 
si skupa fietno dőli hitil v grabu. Bombe su jena 
za drugom pokale koli nas. Luft nas je cisto 
zngnjel v grabi, ali fala Bogu, nikaj se nam ne 
pripetilo, graba nas je obeuvala od falatov bombi. 
Da smo glave porinuli vun z grabe, strasno je 
bilo, kaj smo vidli. Krvavi falati clovecjega mesa 
su lezali koli nas, To su bili ostanjki od naáih 
strazarov i mocitelov.

Ne smo meli cuda kaj spekulerati, skocili 
smo z grabe, stera nam je kanila biti grob, a na 
mesto toga nam je zivlenje obranila i bezali smo 
v sumu. Bolseviki, átéri su zivi ostali, su nas 
fietno zgledali i fest strelali za nami. Mitili smo 
se dőli i pák smo bezali, как dugó je divji bég 
trpel, neznam, samo da smo véé skorom Mini bili 
s sume, onda me kugla trefila. Skup sem opal i 
zgubil sam svest. Fre nemei sem dosel к sebi, da 
su me povezali. Tani sem zazvedil, kaj su me 
nemska okloplena kola naála, oni su rano isii na 
nepriatela v áumu. Se bolseviké, átéri su tani bili, 
su nemei spolovili.

A kaj je bilo s pajdaái ? — sem na zadnje
pital.

Oni su, zvun jenoga, ili dva ranjenih, drugi 
den vec dale pobirali bolsevicke mine rekel 
je na mesto Simonyia, jen drugi beteznik, éteri 
je isto z onoga mesta dosel v spital.

SIROVE DIVJE KÖZE
od lasice, thorca, vidre, jazveca, le- 
sice, domacega i divjega zajca, psa 
i se druge kupujem po najveksoj 

dnevnoj ceni.

SZOTÁK ISTVÁN
AGENT ZA SIROVE KÖZE

Csáktornya, Hitler Adolf utca 3.

hodka od 80 pengő. De su je deca ili vnuki, tam 
se dohodek more povisiti za 10'Vo.

Na taksem mestu zena dobi soldaéku po- 
moc od 16 pengő, za decu 10 pengő, za strto i 
sako dalnje dete po 15 pengő.

Povisena soldacka pomoé se dobi, ako je 
otec familije potli 1038. septembra 1-ga bil dva- 
pot érez barem tri mesece v soldaéiji. Molbenicu 
more soldat prek dati na svojoj komandi, a fa
mília pák pre svojoj opéini, zvun toga i pre Paj- 
daskoj Sluzbi. Poglavari bodo presodili molbeni- 
ce. Ako je áto ne zadovolen, more apelaciju dati 
na viceiápana.

Pomoé se daje od prvoga onoga meseca, 
da je áto odiáel v soldaéiju, ali samo onda, ako 
je família véé v ovim mesecu bila potrebna po
rnóéi. Ako je áto pednesel junaéku smrt, ili je 
na taboriáéu zginul, onda se pomoé da joá leto 
dni, ili do onoga vremena, dók se odredi penzija.

Soldaéka pomoé se da samo, как je gori 
napisano, pák koga ne pripnda, naj ne tersi \la- 
sti, kajti stem samo zastavla druge vazne posle.

Matere s cuda deceom su dobile 
zelenciju i peneze v notarjusiji 

zvunjskoj i Drávaszentmihály
Ovoga meseca 6-ga ob 10 vuri su v kance- 

lariji zvunjske notarjusije z lépőm paradom rez- 
delili zelencije materam „étere éuda alduvaju", v 
tem dvem notarjuáijam. To su same zene s éuda 
dece.

Z teh opéin je doálo éuda zen z decom i s 
svojimi mozmi to lepu paradu glet. Bili su tani 
birovi i poglavari, a Kákossy Győző notarjuá je 
drzal govora i tolnaéil va/.nost toga dneva i как 
se magyarska vlada briga za one matere, stere 
éuda alduju za domovinu. Veseli se, kaj se jós 
najdeju matere, étere znaju svoju duznost. Me- 
gyimurske matere su v tem na visokom mestu. 
Jós ga jc éuda mater, étere bi morale dobiti ze
lencije, ali to je ne zapostavlanje, kajti sako leto 
bodo druge matere dobile poátuvanje.

Pozval je matere, naj poboz.no odhraniju 
svoju decu, kajti erez ovih 23 let se je versko 
zivlenje i poboznost malo dőli poskliznula. Deca 
se moraju navéiti, kaj je 1\. zapovcd.

Zatim je materam na pisa postavil zelenci
je i prosil je, naj ju nosiju na sakoj paradi. Ze- 
lenciju su dobile Kralyics Istvánná Százkő, od 17 
dece 11 zivih, Bubek Istvánná Zalaujvár, od 10 
dece () zivih, Zelenciju i 50 pengő su dobile Far
kas Andrásné Szentilona, 0 dece i Tukszár Im- 
réné Zsedény od 15 dece 11 zivih.

Körmendy János notarjus Drávaszentmihály 
je dal zelenciju i 50 p. Kovacsics Mihályné Kns- 
tófalva i zelenciju Balogh Imréné Nyirvölgy.

Kollarics Pál birov iz Százkő je po megyi* 
murskom jeziku tolnaéil zenam vaznost svetka.

Groba su sí skopali i stem su obranili svoje 
zivlenje i slobodu

áreca sestnajst vlovlenih honvedov

áto i как more dobiti soldacku pomoc
Od 1942. márciusa 1-ga familie onih, átéri 

sluziju soldaéiju, éi su toga potrebni, moreju do
biti soldaéku pomoé.

To pomoé moreju dobiti soldaéke familije 
éiji otec, sin ili brat ne sluzi stalno soldaéiju, ne
go samo ve za vreme tabora i to samo od sza
kaszvezető (eugsfirer) saríe dőli i éi su toga po
trebni.

Oni átéri su v kakáoi drzavnoj varmegyin-

skoj ili opéinskoj sluzbi nemreju dobiti soldaéku 
pomoé.

Soldaéku pomoé dobiju : zene, deca, roditeli 
éi su na jenom kruhu, vnuki, brati i sestre, ne- 
zakonita deca i matere, ako njih je olec hranil. 
Deca i vnuki dobiju do 16-toga leta pomoé ako 
pák idejű v viseáu skolu, onda najdale do 24 
leta. Soldaéka pomoé se daje zeni v opéinaj ne 
prek 12.000 duá, ako familija néma veksega do-

Glasi Magyarske Stranjke Zivota
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Orsaákoga Voditela onda Vas kakti voditela ja- 
raáa onda se one, koji áitaju v Muraköz novinaj 
da su vredm diploine kője homo dobili.

Ali trebam pozdraviti i onoga seljaókoga 
nasega Megyimurskoga naroda, ki je pristupil v 
ovu nasu stranjku, samo po narodu se nekaj da 
dostici. Ali nas narod v Alsóferencfalva i Mikófa 
je mislim ne zadnji bil niti v taboru 1914. do 
1918, рак je niti denes ne zadnji. Так dragi Me- 
gyimurci i dale tak idite, odhitite od sebe one, 
koji rovaju pod zenilom proti nase drage domo- 
vine Magyarske, jer как ja vidim i z nam ntma 
zemle, niti korune, niti zastave как je svetoga 
Stefana. Bog ju pozivi i nase honvédé.

Mikófa 1942. VIII. 31.

HATLAK JAKAB 
elnök MÉP-a.

Od nase strane i mi pozdravlamo nasega ver- 
noga elnöka MEP-a, Hatlak Jakaba i se one, steri 
su od Orsackoga voditela diplomu dobili i celu 
naáu Stranjku Magyarskoga Zivota.

Jako nas veseli, kaj se delo nasih voditelov 
prizna i na visokom mestu. Mi smo dobro znali, 
da je narod nasega Megyimurja, fala Bogu, ve 
vec oslobodjenoga Megyimurja navek vérén bil 
svojoj domovini svetoga Stefana.

Pod ovom Korunom zivelo je Megyimurje 
jezero let i bo naslo svoju srecu i bolse zivlenje 
jós drugih jezero let.

Magyarska vlada je vec cuda pót pokazala 
v gospodarstvu, v skolanju i v drugim sem, da 
joj Megyimurje na srcu lezi, ovi hudi cajti bodo 
minuli i saki posten i delaven megyimurec bo 
nasel svojega kruha i srecu v starinskoi, ali ve- 
kiveénoj magyarskoj domovini Svetoga Stefana.

Nagykanizsai 
Királysörfőzde

a DREHER-HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczun
kereskedés

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

Dika matere s cuda dece
Parada gospch Magyarskoga Zenskoga 

Drusíva

Zbog velke orsacke zalosti su zadnji pót 
ne mogli obdrzati cvu paradu, pák su zato v ne- 
delu, septembra 6-ga v Levente domu odsluzili 
postuvanje materam, stere imaju cuda dece.

Odpopevali su Veru Bozu, zatem pák su 
mala deca, stera jós v ovodu hodiju pokazala, 
kaj su se navcila. Lepe igre su bile, matere su 
se jako veselile toj deci.

Dr. Száraz István szolgabirov je drzal parad- 
noga govora. Z lepimi recrni je pozdravil matere 
stere su koli njega sedele i imaju cuda dece. Yara§ 
Csáktornya, steri je v alduvanju navek bil na 
prvom mestu, je podnesel i ve aldove, kaj se ta 
parada mogla obdrzati. Govori za svete duznosti 
matere. Mati je poéctek, prtuletje, buducnost, no
vo zivlenje. Visokodostojna Gospa Gnvernerka je 
stavila ovu diku za mater s cuda decom i to naj 
bo példa sakoj magyarskoj materi.

Zatim je [Dr. Száraz István rezdelil dare 
materam. Saka je dobila 50 pengő. To su bile 
özv Horváth Antalné, Sollies Józsefné, Koros Jó- 
zsefné, Basek Istvánná, Grabar Balázsné i Mikul- 
csics Istvánná. S suznimi oemi su se zafalile. 
Obecal je dr. Száraz István, da bodo potli i dru- 
ge matere, stere imaju áuda dece, dobile dara.

Bile su popevke i versi a na zadnje pred- 
stava z povesti Magyarske. Dosle su napre gospe 
s starinskoga magyarskoga zivlenja, stere su ran 
tak junacki branile i alduvale za svoju domovinu 
как i njihovi moii.

„Megy imurfe1*________

Parada je bila jako lepa i ludi su pokali z 
rokami, a matere su se plakale — a ne od za
losti.

Oslobodjeni varaá Csáktornya je od prve 
vure rád alduval za saku magyarsku narodnu 
stvar, pák je bil i ve na svojem mestu.

K A J  JE  NOVOGA?
Zalostna smrt. Naáa stara purgarica dovica 

Behojnik Mihálya nas je za navek ostavila. Za 
vreme zalosne okupacije se cuda plakala za nasu 
magyarsku domovinu, ve potli oslobodjenja je od 
veselja suze prelevala. Znjom smo zgubili dobru 
starinsku magyarsku, megyimursku purgaricu. V 
subotu, 5 septembra su ju, z velkim sprevodom 
zakopali. Barabás (Behojnik) Győző navucitel 
preparandijske skole i Behojnik Mihály stacunar 
s zeleznom robom i predsednik Barossovoga dru- 
stva su znjom svoju mater zgubili. Naj v miru 
pocivá v oslobodjenoj magyarskoj zemli, steru je 
tak jako rada imela.

— Kriza za Obranu Naroda je dobil nas 
domaci sin Svagel Viktor kontrolor drzavne ze- 
leznice v penziji.

— Do septembra 12-ga pobiraju zimske 
oprave. V Csáktornya i v járású su na veksem 
veá pobrali zimske oprave za honvédé.

Как smo zazvedili nasi Cakovcsanci su se 
pre tem daruvanju jako lepő vladali. Drugi tjeden 
bomo dali sluzbenoga recuna od sega, kaj se na- 
bralo.

— Smrtní sodi v Zagrebu. Horvatski mi- 
nisterium je presiril statariumskoga soda na one, 
steri Siriju hude glase. Statariumski sód je odso- 
dil 10 person, med njimi 8 zen na smrt. Osem 
njih su mám strelili. Isto tak su skoncali jenoga 
policaja, kajti je s svojom nemarnosti skrivil, kaj 
je jen komunist vusel.

— Premescenje Hegedűs János föhadnagv 
levente zapovednik nasega jarasa je premescen v 
drugu sluzbu. On je bil nas prvi levente zapo
vednik, on je napravil organized ju leventasov v 
célom járású i njemu se more zafaliti, kaj nasi 
decki cisto drugac zglediju, как pred leto dni.

Njegovu sluzbu je prek zel Modrovits Nán
dor főhadnagy, on je vec i do ve zvrsaval sluzbu 
levente zapovednika v Csáktornya,

— Vkradjenu svinju su presvercali prek 
Drave v Horvatsku. Varga Ferenc iz Muraszent- 
mártona je dosel, obtozen zbog к rád je, pred sod- 
beni stol v Nagykanizsi. Optozen je bil zbog toga 
kaj je z neksim Josipovic Ivánom, z Bukovca 
Horvatska, ovoga leta, márciusa 3-ga z grunta 
Kovács Antona i Kovács Pavla odtiral jenu svinju 
i zaklanu su ju presvercali prek v Horvatsku. 
Varga je najpredi se tajil i rekel je da nezna, 
как se zove, potli je рак rekel, da je on bil sa
mo namestnik Josipovicov. Nato je Kovács bo- 
kazal pred sodom jenoga lista, v sterim ga Varga 
prosil, naj valuje kraj njega. Те list je dosti po- 
kazal Vargovu krivnju i tak ga sod odsodil na 
dva meseca resta, zvun toga na leto dni zgubi sa 
politicka prava.

Veni Sancte, sveta mesa je bila za de- 
cu narodne skole septembra 9-ga. Potli meáe su 
stali pred orsacko zastavu, tarn je Krasznai An
tal navucitel drzal prodestvo. Na zadnje su dali 
postuvanje zastavi.
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— Frontske soldate su organizovali sep
tembra 8-ga v Stridóváru, doálo je do 300 starih 
soldatov, a v Viziszentgyörgyu do 150. Septembra 
13-ga ob 8. vuri v Bottomya a popoldan ob 3. 
vuri na Belici bode drzal organizaeiju Kákossy 
György oficer za organizaeiju.

P r v a  p o z n a t a  k a t o l í é k a

zitna trgovina
Behojnik - Bezerédy - Cernkovies
f u t u r a  p o d k o m i s i o n e r i  
CSillOMYi. Hiller Moll el. 3. Prek varaikib Mi.

Kupujemo sake vrsti zmja, ku- 
ruzu, graha, i semen ja za olje, 
po sluzbenoj dnevnoj ceni. Fletno 
podvorimo.

Vkmiciti obloke
Magyarska vlada je zbog sovjetskoga 

bombardiranja v Budapestit, da su zaklali 
osem ludi, dala vun naredbu, da se od 
vecera do jutra si obloki i sa vrata mo- 
raju vkmiciti tak, kaj se od zvuna na 
niksi nácin nesme videti svetlo To je 
jako potrebno zbog toga, kajti ako bi 
nepriatel videl negdi svetlo onda bi znal, 
kaj su tarn hize, pak bi hital bombe, a 
to bi bila strasna nesreca.

Sto se toga nabo drzal, bo jako 
strófán.

T a b o r s k i  s l as i
Sovjetska fronta

Stalingrad! Negda da bodo pisali najnovesu 
povest ruskoga naroda, te varas bo napisan na 
ernom listu.

Toga varasa, kakti zadnju obranu v Juznoj 
Rusiji su sovjeti za kratko vreme prenapravili za 
tak jakoga grada, как da bi moral cuvati granicu 
a ne stati prek srdine zemle, na glasovitoj vodi 
Volga.

Как nemski glasi dohajaju, se okoli varasa, 
na viáe redov su napravili jake betonske i zelezne 
kule, stere je treba saku ekstra rusiti, ili drugac 
zavzeti. Ali proli neinskom oiuzju ga ne kuk Veá 
v cetrtek su nemei glasili, da su obkolili Stalin- 
grada se okoli do Volge i stem su presekli jedi- 
nu zeleznicu, stera je pelala z Stalingrada v sr- 
dinu orsaga. Zvun toga su i ladje na Volgi doále 
v velku pogibel.

Samo po sebi se razme, kaj nemei fest bom- 
bardiraju i tereju te kule i как od petka do torka 
éujemo, saki den idu dale napre. Jesu dnevi, da 
po 30 taksih teskih kul zruéiju. Stalingradu su 
dnevi odbrojeni.

О В JAVA.
Dajem na znanje da sem v Csáktornyi, Zdelár József u. br. 3 (Pintacsova hiza)

O t p r l  magazine
de kupujem se fele zrnja 2ito, p^nicu. zob, kuruzu, GRAHA
kupujem stalno saki dent kulko god sto dopela, na velkom i malom 
trgovci dobiju proviziju, se vrsti semenja, i se drugo stero spada к ovomu poslu. 
%Placam se po vlastima odredjenoj ceni. Zito i psenicu dajem vun na cedule.

S postuvanjem: V E R H A R  A N T A L
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ZENSKE
oprave, slaíroke í blúzé

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

(V é li i i t z
Nagykanizsa - Zalaegerszeg

Najnoveáe je na sovjetskoj fronti, da su na 
Crnom Morju zav^eli varasa Novorosijsk. Te vá
ráé je bil zadnje vékáé mesto, de su sovjetske 
ladje stati i nakladati mogle. Jesu jós 2—3 nie- 
sta na Crnom Morju za ladje, ali ona su véé pre- 
mala, a Novorosijsk je bil prepravlen cisto za 
taborsko vreme. Mesto za cuda ladji, cuda belez
nie, velki banbofi, odnod se matrial i hrana vozila 
na taborisce. Poleg toga su nemei na Crnom Mor
ju vtopili 4 pót nicke i 4 ladje za terha voziti.

Na severnom delu sovjetske fronte bi bol- 
seviki sikak steli frontu predreti, kaj bi stem po- 
mogli obrani Stalingrada, ali se si napadaji zrusi- 
ju v nemákoj obrani.

Pre Petrovgradu su probali z ladjami prek 
vode Neva, ali su se vtopili, pre varaáu Rzev na 
suhoj zemli, ali se to samo tulko vala, kaj cuda 
sovjetskih soldatov mora smrt podnesti, zruáilo se 
1000 aeroplanov i par sto taborskih kol, a Stalin 
na svoj radio stalno zove v pomoc engleze i a- 
merikance, véli da mu soldacije ne treba — njeg- 
vu dusu ne pece smrt svojega naroda, kulko god 
njih mora poginuti, — nego samo za matrial, stuke 
avione, taborska kola itd. se place, ali se to nem
re dobiti, kajti njegvi priateli niti za sebe nemaju 
dosta, a svojoj soldaciji pák zapoveda, da saki 
mora ostati na mestu do smrti, stera mu je v tem 
strasnom ognju cisto sigurna.

Engleska fronta.
Englezi su si napravili jenu novu nevolu. 

Dali su obesiti jenoga katolickoga delavca W illi
ams zvanoga zbog toga, kaj nece sluziti englesko 
robstvo i borii se za slobodu svojega naroda. Te 
delavec je bil irac. Irska zemla je katolicka, jen 
del se oslobodil engleskoga jarma, samostalna re
publika i neje v taboru, a drugoga dela jós i de
nes gnjeteju englezi i tam su zbog smrti Villiam- 
sa napravili velke demonstracije, tuceju se s 
policaji i s soldacijom i tak Engleska niti v svoji 
zemli néma mira.

Nemski avioni i dale pohajaju engleske va
rasé i fabrike, a na varas Dover s svojimi velki- 
mi [stuki z nakla strelaju. Varas Dover lezi na 
morju v La Manche kanalu naprti francuskoga 
varasa Calais (cita se Kaie). Tu je morje samo 
30 kilometrov sírok i tak nemski teski stuki lehko 
strelaju do ta. Kud su bili nemski avioni — fab
rike su rezmetane i goriju.

Africka fronta
Nega velkih bitki. General Rommel je en- 

glesku soldaciju pretiral do Egiptoma, stera zemla 
do ve neje v taboru i tak ^zgledi, da se ve sprav- 
laju na nekse vekse delo, ar cujemo i to da 
nemei i taljani fest kcoj voziju soldaciju i matriala. 
Poleg toga su englezi i ve biti, ov tjeden su 
nemei vlovili i jenoga engleskoga generala.

Amerícka fronta
Najnovesi nemski glas véli, da su némáké 

podmorne ladje öve dane pre Ámcriki, na At- 
lanlskom Morju i poleg Afriké vtopile рак 17 
ladji, se skup od 108.000 ton. Как se vidi, 
némáké podmorne ladje su takse oruzje, átérő se 
z nicim neda preladati.

Japanska fronta
Velke bitke su na otoku Nova Gvineja z 

amerikanskim trupama i japanci delaju nepriate- 
lam velke zgubiéke i lepő dohajaju napre. V

Australiji japanci bombardiraju varasé a obrana 
je jako slaba.

V Indiji se narod nikak nemre zmirili i 
i zahteva svoju slobodu, a engleska soldacija, de 
su kakáé vekse demonstracije, nemilosrdno kole 
svoje ludi. Ghandiju su obecali, da ga pustiju z 
resta vun, ako se odrece voditelstva, ali on nece 
biti izdajitel svojega naroda.

G o s p o d a r st vo
10.000 prasic bodo rezdelili po fal 

ceni v orsagu
Ministeriuma za polsko gospodarenje oce, 

kaj bode pri nas povanje svinj cuda bolse, pák 
zato bodo rezdelili ovoga leta, samo za male go- 
spodare 10.000 cisto zdrave prasice, ciste krvi 
mangalice zvane za pajceke ploditi. Te prasice 
bodo dali prek varmegyinskoga gospodarskoga in
spektora.

Prasice, átere bodo delili, nesmeju biti tulaj
áé od 8 meseci, niti stareáe od 12 meseci. Ne
smeju biti lehkese od 45 kil, niti teákese od 60 
kil. Gospodari, átéri imaju menje od 30 mekot 
orane zeinle, moreju dobiti jenu piasicu. Kaj bo 
cim vec zdravih pajcekov, v sako selo more doj- 
ti do 20 prasic.

Gazdi se moraju obvezati, kaj bodo te pra
sice barem dve leti meli samo za plod. V to 
vreme prasicu prodati ili zaklati je smeti samo z 
dozvolom gospodarskoga inspektora. Prasice bodo 
kostale, vec po vagi, do 100, 110 i 120 pengő. 
Molbenice treba dati na varmegyinski gospodarski 
inápektorat. Do zadnjega novembra moraju pra
sice biti rezdelene.

Mestersku dozvolu moci zgubiti, ako 
se znjom pokrivaju ludski ludi

Vlada je dala vun ovu zakonsku 
naredbu:

Mesterska vlast — főszolgabirovija more 
zeti sakomu onomu mestersku dozvolu, átéri znjom 
pokriva mestriju takáih ludi, átéri po zakonu nebi 
smeli mestriju tirali.

Taksa persona, steroj su po ovoj naredbi 
zeli mestersku dozvolu, erez tri leta nabo mogla 
dobit novu mestersku dozvolu.

Kak je treba pospraviti suncenicino 
seme

Na nase velko veselje suncanice se letos 
dosta zárán zreliju, pák zato moraju nasi gospo

dari, osobito oni átéri do ve to seme nesu povali 
znati как se stem semenom barata.

Fuiura (trgovina de se zni je prek daje) je 
dala vun stampane navuke za baratanje, to su 
döbiii si oni, átéri su na kontrakt sejaii suncanicu 
a átéri nemaju kontrakta, nej si dobro precitaju 
ovo :

Na takáem mestu, de bole veter puse, oso
bito pre visokim stincenicam, more veter cuda 
kvara napraviti. Zato je potrebno 4— 6 suncanice 
mam pod vrhom skup zvezati. Так bode jena dru- 
gu potpirale i nabodo se zrusile.

Suncenicino seme se tesko posusi, flctno se 
pokvari i splcsnivi. Zato se s pobiranjem ne smeti 
zuriti, Seme je zrelo da se Üstje posuái, a tanjer 
odspod postane zuti.

Pre kesnoj bratvi moramo paziti í na to, kaj 
ftici cuda kvara napraviju. Za to je treba posta- 
viti straáilo za ftice, drvene klapotce. De se po 
mejaj sejaju moci je i malo rane brati, samo 
je treba paziti na to, kaj se nebo bralo po 
dezdjovnom, nego po lépőm suncenom vremenu.

Brati se mo'-a tak, kaj se tanjeri odrezeju s 
stebla tak, kaj ostane malo periáce. Ci jc seme 
dosti zrelo moci mám mlatiti, ako pák je ne moci 
mám mlatiti, onda je treba glave obesiti v 
ákednju de fest puse, ako pák je nakla denemo 
onda ne smeti jednu glavu na drugo deti i se 
moraju susiti.

Ako bi se prepetilo. kaj je treba brati, a 
a seme joá neje dosta zrelo, onda treba tanjere 
odrezati prez pariáca v sredini, de seme nikaj ne 
vala. luknje napraviti i tak tanjere napelati na 
droscc. Ako droáci stojiju onda moraju glave biti 
dőli obrjene, najodspodneáu glavu treba z necim 
potpreti, kaj nebu na zemlu segla.

De ga menje toga semenja, moci je i zro- 
kom zmlatiti. To je lehki posel, to moreju i deca 
zvráavati. Seme je treba mam scistiti, zvetriti i 
susiti. Na ponjavi na tenkom, najdale 4 5 cm
visoko rezgmuti i na suhom mestu, de veter puse 
susiti. Crez 6—8 dni treba samo saki den neáte- 
ri pót z lopatom obracati, potli je i menjepot do
sta. Treba jako paziti kaj se seme nebi stopilo, 
kajti to jako skodi.

V sakoj opcini je dano na glas, de je treba 
seme prek dati i kakáé su cene. Sto kaj oce za- 
zvediti, naj pita pre Futuri, iii pre njenom agentu 
onda na poglavarstvu, ili \ gospodarskom drustvu, 
ako pák sto ima kaksu prituzbu. naj piáé direkt 
Futuri v Budapest, V. Vigadó utca 6, tozbe bodo 
reáene.

Hirdessen a „Muraköz“ -ben
Oglasujte v „Megyimurju“

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróhirdetések díja azavankint 10 fillér. A vastaßon 
nyomott szó kettőnek számít. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

Vrata za kuhínju 191 84 cm velka sko-
rom nova za prodati. Sárközy Sándor, Rét utca 1.

Eladó egy jo karban lévő sötétszürke téli
kabát. Érdeklődni Levente otthon házgondnoknál.

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

Nyomásért felel: Sárccx Antal.

Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistiti pre

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