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Megjelenik pén teken .

Orosz bombák estek
ismét magyar földre és oitoltak ki ártatlan em
beri életeket. Ne áltassuk magunkat, mintha 
háború nem volna és légitámadás nem érhetne 
bennünket a front mögötti térségben, a hadmű
veletektől mentes, úgynevezett hátországban.

A légitámadások célja az ellenség részéről 
éppen abban áll, hogy a hadiszolgálatra be nem 
vont polgárság lakó- és munkatelepeit, iparüze
meit, mezőgazdaságát, kereskedelmét és közle
kedési hálózatát megbénítsa, egyszóval: felborítsa 
a mindennapi szorgos állami életet és a háború 
gyors és sikeres befejezését önmaga számára elő
nyösen biztosítsa.

Tehát a meglepetésszerü légitámadások, a- 
melyek a közelmúlt napokban hazánkat érték, azt 
célozzák, hogy az ellenségnek szüksége van a 
jelen háborújának döntő pillanataiban a hátország 
állandó légitámadás alatti tartása, mert az igazi 
hadszíntéren előnyei a győzelemre nincsenek.

Ezt a tehetetlenséget igazolják a légitáma
dások.

Tehát az eddigi hadszintéri tehetetlenség 
után az utolsó remény, hogy kezükben van még 
az eddig ki nem játszott utolsó tét, a hátország 
légitámadása, a polgári lakosság megfélemlítése, a 
rombolás és pusztítás. Az éjjeli nyugalom helyett 
az állandó zaklatás és az állandó ébrenlétre 
kényszerítés, tudva azt, hogy mindezek hatása az 
ember lelki életére, a munka teljesítésére jelen
tékenyen hatnak s így rövid időközökben a hát
ország támadásaival ellensúlyozni próbálják a 
hadszíntér sikertelenségeit.

Lelkileg és erkölcsileg széjjel bomlasztani a 
hátországot a cél, mert az arcvonal sziklaszilárd, 
kemény és győzelmesen ütőképes. Ennek az ütő
képességnek az alapját, éltetöerejét, a hátország 
egységes polgári frontját, amely alig fejezte be a 
téli felszerelés szükséges eszközeit az arcvonal 
győzedelmes sikeréhez, akarja bomlasztani, lazí
tani, hogy most talán megfordítottan mint I9l8-ban 
— nem a külső, hanem a belsőfront szétzüllesz- 
tésével akarja magához ragadni a győzelmet.

Tanultunk!
1918-nak szelleme sem katonáink, sem pol

gári lakosságunk frontján léket nem üt! 1919-nek 
133 napja a magyarság tűzkeresztsége vo lta má
sodik ezredév küszöbén.

Polgári lakosságunk és ifjúságunk lelkiereje 
edzett. Mindennapi munkája kitartó és tudja, hogy 
háború van és azt is tudja, hogy a Ma háborúja 
mivel jár, mit követel az arcvonal mögöttiektől.

S ha a légitámadást az emberi áldozatok és 
a jelentéktelen károk leszámítása mellett valódi 
arculatáról nézzük és mérlegeljük, — tisztán lát
hatjuk, hogy az nem más, mint a bolsevizmus 
örök politikai eszköze, a röpcédulákkal való pro
paganda légitámadás.

A Budapestre szórt szenny- és röpcédulák 
tartalmából kitűnik minden és a támadások hát
terének mozgatóit ismeri az egész nemzet közvé
leménye.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy komoly 
légvédelmi intézkedések és azok pontos betartá
sára polgári lakosságunk fel ne készüljön, sőt 
a legkomolyabb eszközöket ragadja meg a táma
dások elleni védekezésre, amelyre a hatósági 
hirdetmények kellő útmutatást adnak, de légióként 
azonban a lelkitámadás, a hamis utakon járó 
hírverések, a támadások okozta károk hamis és 
óriás jelentőségű beállításaival szemben, különns- 
kép félelemérzet és tömeghisztéria ellen küzdjön 
kitartó és lankadatlan munkával.

RODE IMRE

„Minden magyarnak helyt kell állni 
Itthon és a harctereken“

A Magyar Élet Pártja járási vezetőségi értekezlete Perlakon

A Magyar Élet Pártja perlaki szervezete 
járási vezetőségi értekezletet tartott, amelyen részt 
vettek többek között vitéz Horváth Ferenc nyug. 
vezérőrnagy, a perlaki kerület országgyűlési kép
viselője, Gasparich József, a MÉP vármegyei 
titkára, Czulek József kerületi szervező titkár, 
Harmath Jenő légrádi főjegyző, Virág Pál perlaki 
főjegyző, Vük Mihály földbirtokos, járási MÉP 
elnök, Nagy János perlaki igazgató tanító, stb.

Az értekezlet megnyitása előtt vitéz Horváth 
Ferenc országgyűlési képviselő mélységes fájda
lommal és részvéttel emlékezett meg vitéz nagy
bányai Horthy István kormányzóhelyettes úr hősi 
haláláról, amit a megjelentek néma kegyelettel 
állva hallgatak végig, majd bejelentette, hogy a 
kerület képviseletében részvétét fejezi ki és részt 
vett úgy Budapesten, mint Kenderesen a főmél- 
tóságu kormányzóhelyettes űr temetésén.

Sostarics Antal pártvezető megnyitó és 
üdvözlő szavai után vitéz Horvath Ferenc kép
viselő rövid beszámoló beszéde során rámutatott 
arra, hogy ma totális háborút viselünk, ebben a 
háborúban tehát minden magyarnak itthon és

kint a harctereken részt kell venni, helyt kell 
állni, hogy a bolsevizmust, amely hazánkat és 
vele együtt a nyugati műveltség minden fényét 
letiprással fenyegeti, letörhessük. Az eredmény 
attól függ, hogy kötelességeinket, feladatainkat 
teljesítjük-e. Le kell bontani minden válaszfalat, 
amely a magyart a magyartól elválasztja és egy
más mellett és nem egymás ellen kell dolgoznunk.

A nagy tetszést aratott beszámoló után a 
nagyon szépen dekorált vitéz Csizmadia István, 
Harmath Jenő és Bedeniczky József a Mura és 
Dráva szabályozása kérdésében szólaltak fel, 
Csonkás István pedig a szén- és faellátás nehéz
ségeit tette szóvá, majd Harmath Jenő légrádi 
községi főjegyző lelkes szavakkal mondott kö
szönetét vitéz Horváth Ferenc országgyűlési 
képviselőnek azért a lelkes, kitartó és eredményes 
munkájáért, amelyet a kerület lakossága érde
kében kifejt.

Vitéz Horváth Ferenc országyülési képviselő 
és Gasparich József vármegyei titkár kíséretükkel 
délután Drávadiós község MÉP szervezetét láto
gatták meg.

Halálbüntetés Jár a légitámadás 
alkalmával világítókra

Értesülésünk szerint 10-én éjjel, amikor Zala 
megye egyes részeit légitámadás érte, többen 
nyugodtan tovább világított ablaknal tartózkodtak. 
A zalaegerszegi rendőrkapitányság többek ellen, 
mert nem sötétítették el a lakásukat, egy gép
kocsivezető ellen pedig, mert a riadó alkalmával 
nem állította le gépkocsiját, honvédelmi vétség 
címén megindította az eljárást és ügyüket áttette 
a kir. ügyészségre, ahol hamarosan a bíróság elé 
állítják őket.

Ezekkel kapcsolatosan nyomatékosan ismé

telten figyelmeztetjük a város lakosságát, hogy a 
légvédelmi riadók alkalmával történt világítás 
esetében a törvény öt évi íegyházzal sújtja azo
kat, akik a rendelkezéseknek nem tesznek eleget, 
ha pedig a várost és a községet légitámadás éri 
és ekkor derül ki valakire, hogy nem sötétítette 
el lakását, akkor a törvény halálbüntetést mond 
ki a bűnösre. Mindenkinek tehát érdeke, hogy 
a törvénnyel ne kerül jön öeszeütközé'be és a 
légvédelmi intézkedéseket a legpontosabban 
tartsa be,

ELSÖTÉTÍTÉS
A repülés fejlődése és műszaki berendezé

seinek tökéletesedése az éjszaki repülést könnyen 
megvalósíthatóvá tette. A sikeres elhárítás még 
nehezebb éjszaka, mint nappal, a támadás erkölcsi 
hatása éjjel szintén lényegesebben nagyobb. Ezért 
éjszakai repülőtámadásokkal számolnunk kell.

A békéi fényekkel kivilágított városok, épü
letek, ipartelepek, stb. nem csak megkönnyítik az 
ellenséges repülőknek a megközelítést, de lehe 
tővé teszik a célzott bombadobást is. Az égre 
vetődő fény már biztos irányt mutat mesziröl, 
odaérkezve pedig biztos célpontot jelentenek a 
legkisebb fények is. Ezért van szükség az elsö
tétítésre.

A közterületek központilag kikapcsolható 
lámpáit légvédelmi készültség elrendelésekor ele
gendő, ha íénycsökkentő berendezéssel látjuk el 
és csak akkor oltjuk el, ha felhangzik a riasztás. 
Ugyanígy járunk el a járóművek lámpáinál is. A 
közterületek és a jármüvek csökkentett kivilágítása 
szükséges a forgalom biztonsága szempontjából. 
Nem forog fenn ez a lakóházaknál és egyéb

épületeknél, ezért ezeknél a honi légvédelmi 
készültség elrendelésétől kezdve a kívülről szem
lélt teljes elsötétítést kell alkalmazni, vagyis úgy 
kell elsötétíteni, hogy még az ajtók, ablakok 
nyitásakor se szűrődhessék ki fény. Abban az 
esetben, hu a fényátbocsájtó felületek megfelelően 
be vannak vonva fényáthatlan anyaggal, akkor 
benn a helyiségben a békebeli világítást szabad 
használni. A közlekedésre szánt helyeken (udvar, 
folyosó, stb.) az úgynevezett belsöirányfényt sza
bad alkalmazni.

Az elsötétítés végrehajtása mindig a fény
forrással rendelkező személy kötelessége. így a 
ház tulajdonosa, illetve a légoltalmi beszerzésekre 
kötelezett személy csak a ház azon részeinek az 
elsötétítéséről tartozik gondoskodni, amelyek nem 
tartoznak egy ik bérlemény hez sem. Így a lépcso- 
ház, udvar, folyosó, mosókonyhr elsötétítéséről, 
ha nem tartozik egyik bérleményhez sem, a ház
tulajdonos, míg viszont a bérlemények, a lakások, 
irodák, üzletek, műhelyek, pincék, stb. elsötétíté
séről azok bérlői kötelesek gondoskodni.
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Halálra ítélte a rögtönitélö bíróság Rigó Mihályt, aki az elsötétítés alatt
betörést követett el

_________________________________________________ „ M u r a k ö z “__________

A budapesti törvényszék rögtönitélö birósá- 
ga vasárnap délelőtt tárgyalta Rigó Mihály 26 éves 
kövezőmester bűnügyét, aki mint ismeretes, az 
elsötétítés alatt betörést követett el az Aréna- 
útón.

Az alacsony, borostásképü vádlott szepegve 
állott bírái előtt és halk hangon válaszolt a hoz
záintézett kérdésekre. Szabó Zoltán dr. ügyész 
terjesztette elő a vádat, mely szerint Rigó szep
tember 10-én este 11 órakor az Aréna-út 74. 
számú ház bezárt rácsos kapuján keresztülmászott, 
majd egy 2 méter magas kőkerítésen átdobta 
magát és egy nyitott földszinti ablakon keresztül 
behatolva, a lakásból ellopott egy pénztárcát,

amelyben 102 pengő, azonkívül élelmiszerjegyek 
voltak.

Rigó Mihály vádlott azzal védekezett, hogy 
nagymennyiségű bort ivott és nem emlékszik 
semmire. — Szabó Zoltán dr. ügyész vádbeszéde 
és a kirendelt védő felszólalása után a bíróság 
egyrendbeli lopás büntetében és egyrendbeli lo
pás bűntettének kísérletében mondotta ki bűnösnek 
a vádlottat és ezért halálra ítélte.

Az ítélet kihirdetése után az elitéit és a 
védő kegyelemért falyamodott. A bíróság ezután 
kegyelmi tanáccsá alakult át. A kegyelmi tanács 
döntése titkos.

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 Szrnec Pál féle üzlet helyén, 
ahol kifog dolgozni rendelésre mindennemű

női ruhát, kabátot, felöltőt, slifert, gyermeköltönyöket, Úgyszintén férfi ruhákat.
A legprecízebb kívánságnak is eleget tesz, a legutolsó divat szerint. A hölgyek
nek aikalmuk 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.

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

Muraközi szegény gyermekek középiskolai nevelése
Már többször megemlékeztünk arról, hogy 

Muraközben nagyon sok tehetséges gyermek 
születik, kiknek szülei nincsenek oly helyzetben, 
hogy megfelelő iskolai nevelésükről gondoskod
hassanak. Muraközben nem ismerik az egykét, 
az Isten áldása sok gyermek alakjában bőven 
hullik épen a legszegényebb családokra s bizony 
sok szülő szemeiből hullanak a könnyek, amikor 
jól tanuló tehetséges gyermekét, kora ifjúságában 
napszámos munkára fogja, vagy a legjobb esetben 
valamely gyárban elhelyezi, holott tudja, hogy 
gyermeke magasabb rendű hivatásra termett, de 
a szegénység gátolja hivatása kifejlesztésében.

Járásunk képviselője, Pecsornik Ottó, szem 
előtt tartván azt az elvet, hogy egyrészt nem 
szabad a tehetséges tanulókat a szegénység ten
gerében elsülyeszteni, másrészt és elsősorban, 
hogy Muraköznek minél több fia részesüljön 
felsőbb kiképzésben, szolgáljon tehetségével ma
gyar hazájának és ezzel is dokumentálja Muraköz 
mindig magyar voltát, akciót indított, hogy a 
magyar állam által taníttatni vállalt 30 diákon 
felül még 12 tehetséges szegény gyermeket 
lehessen a magyarországi gimnáziumokban elhe
lyezni.

Az akció eredménye, hogy a Graner Test
vérek harisnyagyár és a Teszler József King trikó
gyár elvállalta ennek a 12 gyermeknek iskoláz
tatási kölségeit és ezért évi 12.000 pengőt fizet.

A gyermekek elhelyezését, beiratását, fel

ügyeletét Mindszenty József pápai prelátus, zala
egerszegi apát-plébános vállalta nagy szeretettel 
és az ügyhöz méltó buzgalommal, így kis diákjaink 
már szorgalmasan tanulnak édes hazánk nyelvén. 
Tizenegyen Zalaegerszegen, egy pedig Keszthelyen 
nyert elhelyezést a gimnáziumban. A tanulók 
közöl öt Csáktornyái, hét pedig falusi, sokgyer
mekes, szegén у sorsú család fia.

Amidőn készséggel elismerjük a Graner és 
King gyárak nemes gesztusát, nem mulaszthatjuk 
el megemlíteni, hogy Csáktornyán még több gazdag 
vállalat van, amelyek, reájuk nézve csekély áldo
zattal, még sok diákot nevelhetnének és hozzá
járulhatnának Muraköz közművelődésének eme
léséhez. Ezzel nemcsak hazafias kötelességet tel
jesítenének, hanem hozzájárulnának annak a nép
nek jobb sorsához is, amelynek létüket és va- 
gyrnukat köszönhetik.

A muraközi középosztály kihalt, a legújabb, 
szláv szellemben nevelt generáció küzd a lét 
vagy nemlét nehézségeivel. Nekünk kötelességünk 
oly egészen új, Magyarország prezstizsének meg
felelő, müveit, hazafias középosztályt nevelnünk, 
amely a legnag>obb viharban is megfogja állni 
helyét.

Vegyenek hát példát vállalataink, segítsenek 
felnevelni a jövendő muraközi középosztályt és 
ezzel Muraközt azzá tenni, ami mindig volt és 
lesz — magyarrá és műveltté.

Feliratban kéri Zala vármegye a kormányt, hogy fizetési pótlékban 

részesítse a visszatért zalai területen működő tanítókat

Zala vármegye közigazgatási bizottságának 
legutóbbi ülésén vitéz gróf Teleki Béla főispán 
elnöklete alatt kimondották, hogy a bizottság a 
kormányhoz feliratot intéz, amelyben alapos ér
vekkel alátámasztva rámutat arra a kívánságra, 
hogy az állatállomány nyugodt áttcleltetésének 
biztosítása céljából az egy-egy állatra megállapí
tott napi 5 kg széna és takarmány fejadagot 8 
kg-ra emeljék fel.

Ugyancsak feliratban kéri a bizottság a 
kormányt arra, hogy a visszatért zalai területeken 
működő tanítók különleges hivatását figyelembe

véve, nehéz anyagi körülményeiken fizetési pót
lékkal segítsen. Bejelentette a főispán, hogy 
elkészült a muraszerdahelyi közúti forgalmi híd 
és már át is adták a forgalomnak. Helyreállt 
tehát a teljes körforgalom Csáktornya felé erre is, 
meg Letenyén át is.

Ezután ismertették a földmivelésügyi mi
niszter leiratát. Ezúttal is felhívta a miniszter a 
vármegye gazdaközönségének figyelmét arra, hogy 
az olajos növények termesztése igen fontos hon
védelmi érdek.

:Nyers vadbőröket=
(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 o n  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.

ítélet a 760.000 dináros 
valutaperben

A budapesti büntetőtörvényszék tanácsa 
többnapos tárgyalás után hozta meg Ítéletét abban 
a valutabünperben, amelynek vádlottjai 760.000 
dinárral való üzérkedés, illetve az abban való 
közreműködés miatt kerültek a vádlottak padjára.

A bíróság sok tanút hallgatott ki, majd 
valutavisszaelés bűntettében mondta ki bűnösnek 
Eisenstädter Árpád Csáktornyái kereskedelmi 
utazót és egyévi börtönbüntetésre, valamint 2000 
pengő pénzbüntetésre Ítélte. Heimer András mu
raszombati kereskedelmi utazót valutatörvénybe 
ütköző kihágásért hathónapi elzárásra ítélte.

Kéthónapi fogházzal sújtotta a ' büntetőtör
vényszék Schwartz Ferenc Csáktornyái kereske
dőt, két és félhónapi fogházzal Stern Sándor 
Csáktornyái kereskedőt ugyancsak vétségért, míg 
három vádlottal szemben 1000, 600 és 200 pengő 
pénzbüntetést állapított meg, A többi vádlottat 
felmentette. Az ítélet nem jogerős.

H Í R E I N K .
— Személyi hír. Kollarics Mátyás, a Csák

tornyái kir. járábiróság hites horvát tolmácsa 
katonai szolgálalából hazaérkezett és megkezdte 
működését.

Tanügyi hírek. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Fodor Henrik dr. oki. 
középiskolai tanárt a Csáktornyái állami keres
kedelmi középiskolához helyettes tanárrá nevezte 
ki. — A tankerületi főigazgató Pados Irén 
helyettes tanítónőt Muraszilvágyról Légrádra he
lyezte át.

— Tűzharcos beszervezés volt szeptem
ber 13-án Belicán és Bottornyán, ahol Kákossy 
Győző szervezőtiszt 150 tűzharcost szervezettbe.

Muraköz népe egységesen a magyar 
oktatás mellett. Muraköz népe ismét hitet tett 
magyarsága mellett. A muraközi iskolákban most 
tartották meg a beiratásokat és a szülök minde
nütt száz százalékban a magyar nyelvű oktatás 
mellett foglaltak állást.

— Szentilonán, Csáktornya mellett, szep
tember 22-cn .nagy ló-, szarvasmarha- és kirako
dóvásár lesz.

— Postaügynökség Alsómihályfalván.
Szeptember 11-én megnyílt Alsómihályfalva köz
ségben az új postaügynökség, amely a Csáktor
nyái postahivatalhoz tartozik.

— Sokgyermekes anyák jutalmazása 
Drávavásárhelyen. A sokgyermekes anyák ré*

t
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Derék postásaink nemes cselekede- i lom nűnden rétegének. Áldás kisérje további 
tűkkel valóban példát mutattak a társada- | munkájukat.

(Híreink folytatása)
szere juttatott jutalmakat és kitüntetéseket az 
elöljáróság szeptember 8-án osztotta ki. Az ünnep
ség a drávavásárhelyi tűzoltó otthonban folyt le, 
ahol Ben kő János községi jegyző nagyszámú kö
zönség előtt köszöntötte a kitüntetett anyákat, 
hangoztatta, hogy a Kormányzóné Őfőméltósága 
akciójára a hatóságok a mai súlyos gondok mel
lett is találnak módot a sokgyermekes anyák 
jutalmazására. Ezután kiosztotta a kitüntetéseket, 
Horváth Jánosné drávavásárhelyi anya 10 élő 
gyermekével, Goriczai Jakabné drávaóhidi anya 
9 élögy érméké vei kitüntetésben és 50—50 pengő 
jutalomban részesült, Poszavecz Ferencné dráva
vásárhelyi anya pedig 11 élő gyermekével kitün
tetésben részesült. Az elhangzottakat Csrncsecz 
Vince községi biró ismertette a hallgatósággal 
muraközi nyelven. Az ünnepség a magyar Hiszek
egy elimádkozásával ért véget.

— Az állami líceum- és tanítóképző
intézet vasárnap kezdi meg a tanévet. Veni 
Sancte a fél 11 órai szentmisén lesz, utána az 
intézet dísztermében van az ünnepélyes évnyitás.

A PERLAKIJÁRÁS HÍREI
(Saját tudósítónk jelentése.)

— Személyi hír. Vitéz Horváth Ferenc 
nyug. vezérőrnagy, Alsómuraköz országgyűlési 
képviselője folyó hó 9-én Nagykanizsán a ható
ságok és hivatalok vezetőinél és az ottani МЕР 
vezetőségnél látogatást tett s kerületének ügyes
bajos dolgait intézte. 10-én Zalaegerszegen részt 
vett a törvényhatósági közgyűlésen, majd pedig a 
muravidéki „Nemzetvédelmi Kereszt ügyek bi
zottsági ülésén.

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

— Téli ruhagyűjtés a honvédeknek. A
honvédek részére történt téli ruhagyűjtés várako
záson felüli eredménnyel zárult. A szegény 
pásztor is oda adta kucsmáját, mondván, hogy ő 
is ad valamit a honvédeknek.

— Gyűjtés az Országzászló talapzatára.
Perlak községben a jövő évben, a visszatérés 
második évfordulóján felavatandó, Kiskanizsa által 
felajánlott Országzászló talpazatának és az egyéb 
költségeknek biztosítására a községben erre a 
célra készített bélyegekkel folyik a gyűjtés nagyon 
szép eredménnyel.

— Helyrehozzák a községi épületeket.
17.000 pengős költséggel tataroztatják a perlaki 
kir. járásbiróság épületét, amely Perlak község 
tulajdona.

— Elsötétítési rendszabályok. Perlak 
nagyközségben szintén rendben történik az elsö
tétítés és egyetlen kihágás eddig nem történt.

— Másodszor virágzik az almafa. Sebes
tyén Mátyás dr. perlaki kir. körjegyző gyümöl
csösében másodszor virágoznak a jonatán almafák. 
A gyümölcsös éppen úgy virágba borult, mintha 
tavasz lenne. Az egész község csodájára jára a 
természeti tüneménynek.

S  S P O R T É
Magyar Acél SC Csáktornyái SK 5 :3  (2:1)
Az utazástól fáradt Csáktornyái csapat Bu

dapesten balszerencsével küzdött, de ugyanilyen

arányban egy kis szerencsével győzhetett is volna. 
A csapaton nagyon meglátszik a jó kapus hiánya. 
Ezúttal elmaradtak Benkö Gy. pompás támadásai 
is, egyetlen akciója sem sikerült. Említésre mél
tóan jól játszott Sárics, Grábár és Novák.

Iz országos uszóhét keretében folyó hó 6-án és
8-án a Csáktornyái strandfürdőben lebonyolított 
uszónapról szóló és a múlt heti számunkban 
megjelent cikkünkből sajnálatos tévedés folytán 
kimaradt a 12 éves Lovrencsics Mária, aki az 
50 m-es mellúszásban 58 mp-es eredményével 
tüntette ki magát.

K ö z g a z d a s á g
Az otajosmag bevásárló 
hálózatának kibővítései

A napraforgó és olajosmagvak aratása, vala
mint értékesítése megkezdődött. Annak érdeké
ben, hogy minden termelő minél kényelmesebben 
értékesíthesse termését, illetékes hatóságok gon
doskodni kívánnak az olajosmag bevásárló hálózat 
kibővítéséről.

Az olyan községekben, ahol Futura bizo
mányos nem működik, megfelelő szakképzettség
gel biró, férőhellyel és tökével rendelkező keresz
tény terménykereskedők nyerhetnek a M. Kir. 
Ipari Anyaghivataltól vásárlási engedélyt napra
forgó, vadrepce és tökmag vásárlására. Ily bevá
sárlási engedélyért — a fennálló rendelkezések 
értelmében — az elsőfokú iparhatóság utján kell 
a folyamodványokat a M. Kir. Ipari Anyaghivatal 
Olaj- és Vegyiipari osztályához (Budapest, II. Fő 
u. 68.) címezve benyújtani. A kérelmezők részére 
úgy fentnevezett hivatalnál, mint a Futura olaj
magosztályánál kérvényürlapok díjtalanul állnak a 
felek rendelkezésére, úgy hogy azokat egyszerűen 
kitöltve kell benyújtani az elsőfokú iparhatóságnál 
(községekben a fői zolgabirói hivatal, városokban 
a polgármesteri hivatalhoz).

A vásárlási engedélyek kiadása szeptember 
hóban megtörténik, ezért mindenkinek érdeke 
kérvényét mielőbb benyújtani, mert későbbi 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

Zár alá vatták az 1942. évi 
termésű kukoricát

A „Budapesti Közlöny" szeptember 12-i 
számában jelent meg a közellátásügyi miniszter 
rendelete, amelynek értelmében a jelzett naptól 
kezdve az 1942 évi termésű kukoricát eladni és 
megvenni a közellátásügyi miniszter további ren
delkezéséig nem szabad.

N Ő I
ruhák, pongyolák és blouzok

hatalmas választékban vannak raktáron. —  Kész 
mosó ruhák szép mintákban már P 1626-tól kaphatók.

&ekiiiz
Nagykanizsa - Zalaegerszeg



2 26 8Z.

Halálra ítélte a rögtönítélő bíróság Rigó Mihályt, aki az elsötétítés alatt
betörést követett el

____________________________________  „ M u r a k ö z “__________

A budapesti törvényszék rögtönitélő bírósá
ga vasárnap délelőtt tárgyalta Rigó Mihály 26 éves 
kövezőmester bűnügyét, aki mint ismeretes, az 
elsötétítés alatt betörést követett el az Aréna- 
útón.

Az alacsony, borostásképü vádlott szepegve 
állott bírái előtt és halk hangon válaszolt a hoz
záintézett kérdésekre. Szabó Zoltán dr. ügyész 
terjesztette elő a vádat, mely szerint Rigó szep
tember 10-én este 11 órakor az Aréna-út 74. 
számú ház bezárt rácsos kapuján keresztülmászott, 
majd egy 2 méter magas kőkerítésen átdobta 
magát és egy nyitott földszinti ablakon keresztül 
behatolva, a lakásból ellopott egy pénztárcát,

amelyben 102 pengő, azonkívül élelmiszerjegyek 
voltak.

Rigó Mihály vádlott azzal védekezett, hogy 
nagymennyiségű bort ivott és nem emlékszik 
semmire. — Szabó Zoltán dr. ügyész vádbeszéde 
és a kirendelt védő felszólalása után a bíróság 
egyrendbeli lopás büntetében és egyrendbeli lo
pás bűntettének kísérletében mondotta ki bűnösnek 
a vádlottat és ezért halálra ítélte.

Az ítélet kihirdetése után az elitéit és a 
védő kegyelemért falyamodott. A bíróság ezután 
kegyelmi tanáccsá alakult át. A kegyelmi tanács 
döntése titkos.

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

SZABÓ SZALONT
Honvéd utca 12 szám alatt, a volt Szrnec Pál féle üzlet helyén, 
ahol kifog dolgozni rendelésre mindennemű

női ruhát, kabátot, felöltőt, slifert, gyermeköltönyöket, úgyszintén férfi ruhákat.
A legprecízebb kívánságnak is eleget tesz, a legutolsó divat szerint. A 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.

Sziies pártfogás! kér tiszteletiéi: K r c s m á r e k  I s t v á n ,  s z a b ó m e s t e r .

Muraközi szegény gyermekek középiskolai nevetése
Már többször megemlékeztünk arról, hogy 

Muraközben ' nagyon sok tehetséges gyermek 
születik, kiknek szülei nincsenek oly helyzetben, 
hogy megfelelő iskolai nevelésükről gondoskod
hassanak. Muraközben nem ismerik az egykét, 
az Isten áldása sok gyermek alakjában bőven 
hullik épen a legszegényebb családokra s bizony 
sok szüíő szemeiből hullanak a könnyek, amikor 
jól tanuló tehetséges gyermekét, kora ifjúságában 
napszámos munkára fogja, vagy a legjobb esetben 
valamely gyárban elhelyezi, holott tudja, hogy 
gyermeke magasabb rendű hivatásra termett, de 
a szegénység gátolja hivatása kifejlesztésében.

Járásunk képviselője, Pecsornik Ottó, szem 
előtt tartván azt az elvet, hogy egyrészt nem 
szabad a tehetséges tanulókat a szegén) ség ten
gerében elsüllyeszteni, másrészt és elsősorban, 
hogy Muraköznek minél több fia részesüljön 
felsőbb kiképzésben, szolgáljon tehetségével ma
gyar hazájának és ezzel is dokumentálja Muraköz 
mindig magyar voltát, akciót indított, hogy a 
magyar állam által taníttatni vállalt 30 diákon 
felül még 12 tehetséges szegény gyermeket 
lehessen a magyarországi gimnáziumokban elhe
lyezni.

Az akció eredménye, hogy a Graner Test
vérek harisnyagyár és a Teszler József King trikó
gyár elvállalta ennek a 12 gyermeknek iskoláz
tatási kolségeit és ezért évi 12.000 pengőt fizet.

A gyermekek elhelyezését, beiratását, fel

ügyeletét Mindszenty József pápai prelátus, zala
egerszegi apát-plébános vállalta nagy szeretettel 
és az ügyhöz méltó buzgalommal, így kis diákjaink 
már szorgalmasan tanulnak édes hazánk nyelvén. 
Tizenegyen Zalaegerszegen, egy pedig Keszthelyen 
nyert elhelyezést a gimnáziumban. A tanulók 
közöl öt Csáktornyái, hét pedig falusi, sokgyer
mekes, szegénysorsú család fia.

Amidőn készséggel elismerjük a Graner és 
King gyárak nemes gesztusát, nem mulaszthatjuk 
el megemlíteni, hogy Csáktornyán még több gazdag 
vállalat van, amelyek, reájuk nézve csekély áldo
zattal, még sok diákot nevelhetnének és hozzá
járulhatnának Muraköz közművelődésének eme
léséhez. Ezzel nemcsak hazafias kötelességet tel
jesítenének, hanem hozzájárulnának annak a nép
nek jobb sorsához is, amelynek létüket és va
gyonukat köszönhetik.

A muraközi középosztály kihalt, a legújabb, 
szláv szellemben nevelt generáció küzd a lét 
vagy nemlét nehézségeivel. Nekünk kötelességünk 
oly egészen új, Magyarország prezstizsének meg
felelő, müveit, hazafias középosztályt nevelnünk, 
amely a legnagyobb viharban is megfogja állni 
helyét.

Vegyenek hát példát vállalataink, segítsenek 
felnevelni a jövendő muraközi középosztályt és 
ezzel Muraközt azzá tenni, ami mindig volt és 
lesz — magyarrá és műveltté.

Feliratban kéri Zala vármegye a kormányt, hogy fizetési pótlékban 

részesítse a visszatért zalai területen működő tanítókat

Zala vármegye közigazgatási bizottságának 
legutóbbi ülésén vitéz gróf Teleki Béla főispán 
elnöklete alatt kimondották, hogy a bizottság a 
kormányhoz feliratot intéz, amelyben alapos ér
vekkel alátámasztva rámutat arra a kívánságra, 
hogy az állatállomány nyugodt átleleltetésének 
biztosítása céljából az egy-egy állatra megállapí
tott napi 5 kg széna és takarmány fejadagot 8 
kg-ra emeljék fel.

Ugyancsak feliratban kéri a bizottság a 
kormányt arra, hogy a visszatért zalai területeken 
működő tanítók különleges hivatását figyelembe

véve, nehéz anyagi körülményeiken fizetési pót
lékkal segítsen. — Bejelentette a főispán, hogy 
elkészült a muraszerdahelyi közúti forgalmi híd 
és már át is adták a forgalomnak. Helyreállt 
tehát a teljes körforgalom Csáktornya felé erre is, 
meg Letenyén át is.

Ezután ismertették a földmívelésiigyi mi
niszter leiratát. Ezúttal is felhívta a miniszter a 
vármegye gazdaközönségének figyelmét arra, hogy 
az olajos növények termesztése igen fontos hon
védelmi érdek.

=Nyers vadbőröket:
(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.

ítélet a 760.000 dináros 
valutaperben

A budapesti büntetőtörvényszék tanácsa 
többnapos tárgyalás után hozta meg Ítéletét abban 
a valutabünperben, amelynek vádlottjai 760.000 
dinárral való üzérkedés, illetve az abban való 
közreműködés miatt kerültek a vádlottak padjára.

A bíróság sok tanút hallgatott ki, majd 
valutavisszaelés bűntettében mondta ki bűnösnek 
Eisenstädter Árpád Csáktornyái kereskedelmi 
utazót és egyévi börtönbüntetésre, valamint 2000 
pengő pénzbüntetésre Ítélte. Heimer András mu
raszombati kereskedelmi utazót valutatörvénybe 
ütköző kihágásért hathónapi elzárásra ítélte.

Kéthónapi fogházzal sújtotta a ' büntetőtör
vényszék Schwartz Ferenc Csáktornyái kereske
dőt, két és félhónapi fogházzal Stern Sándor 
Csáktornyái kereskedőt ugyancsak vétségért, míg 
három vádlottal szemben 1000, 600 és 200 pengő 
pénzbüntetést állapított meg, A többi vádlottat 
felmentette. Az ítélet nem jogerős.

H Í R E I N K .
Személyi hír. Kollarics Mátyás, a Csák

tornyái kir. járábiróság hites horvát tolmácsa 
katonai szolgálatából hazaérkezett és megkezdte 
működését.

Tanügyi hírek. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Fodor Henrik dr. oki. 
középiskolai tanárt a Csáktornyái állami keres
kedelmi középiskolához helyettes tanárrá nevezte 
ki. — A tankerületi főigazgató Pados Irén 
helyettes tanítónőt Muraszilvágyról Légrádra he
lyezte át.

Tűzharcos beszervezés volt szeptem
ber 13-án Belicán és Bottornyán, ahol Kákossy 
Győző szervezőtiszt 150 tűzharcost szervezettbe.

-  Muraköz népe egységesen a magyar 
oktatás mellett. Muraköz népe ismét hitet tett 
magyarsága mellett. A muraközi iskolákban most 
tartották meg a beiratásokat és a szülök minde
nütt száz százalékban a magyar nyelvű oktatás 
mellett foglaltak állást.

-  Szentilonán, Csáktornya mellett, szep
tember 22-cn nagy ló-, szarvasmarha- és kirako
dóvásár lesz.

— Postaügynökség Alsómihályfalván.
Szeptember 11 -én megnyílt Alsómiliályfalva köz
ségben az új postaügynökség, amely a Csáktor
nyái postahivatalhoz tartozik.

— Sokgyermekes anyák jutalmazása 
Drávavásárhelyen. A sokgyermekes anyák ré*
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Messze Keleten a magyar katona harcol, őrt áll. Áldozatot hoz az itthonmaradot- 
takért, áldozata a mi békességünk, őrtállása a nyugalmunk, nehéz harca, küzdelme a mi 
jólétünk.

Nehéz küzdelemben kötelességteljesítés közben a halál arat. Aratása véreink, 
hozzátartozóink elmúlását, névtelen hősök sokaságát jelenti. E névtelen hősök között 
Csáktornyáról indultak is vannak, kiknek elmúlása példaadás az itthonmaradottaknak. Ne 
legyen az innen elindultak közül egy sem, kinek neve ne vésődjön minden magyar szivé
be, hogy emlékük késő unokáknak is útmutatás legyen. Ne maradjon közülük egy sem, 
kinek nevét márványba vésve ne örökítené meg a kegyelet. Ezért a Csáktornyái posta
altiszti egyesület nevében felkérem, indítson akciót arra, hogy Csáktornya nagyközség á l
lítson emléktáblát a magyar hősöknek talán a laktanya falán elhelyezve.

E célra fogadja a felajánlott 100 pengőt, hogy az emléktábla hirdesse a köteles
ségteljesítést és hősi elszánt akarás dicsőségét a késő utókornak.

JAKAB FERENC elnök.
Derék postásaink nt'mes cselekede- . lom minden rétegének. Áldás kisérje további 

tűkkel valóban példát mutattak a társada- | munkájukat

(Híreink folytatása)
szére juttatott jutalmakat és kitüntetéseket az 
elöljáróság szeptember 8-án osztotta ki. Az ünnep
ség a drávavásárhelyi tűzoltó otthonban folyt le, 
ahol Benkő János községi jegyző nagyszámú kö
zönség előtt köszöntötte a kitüntetett anyákat, 
hangoztatta, hogy a Kormányzóné Öfőméltósága 
akciójára a hatóságok a mai súlyos gondok mel
lett is találnak módot a sokgyermekes anyák 
jutalmazására. Ezután kiosztotta a kitüntetéseket, 
Horváth Jánosné drávavásárhelyi anya 10 élő 
gyermekével, Goriczai Jakabné drávaóhidi anya 
9 élőgyermekével kitüntetésben és 50—50 pengő 
jutalomban részesült, Poszavecz Ferencné dráva
vásárhelyi anya pedig 11 élő gyermekével kitün
tetésben részesült. Az elhangzottakat Csmcsecz 
Vince községi biró ismertette a hallgatósággal 
muraközi nyelven. Az ünnepség a magyar Hiszek
egy elimádkozásával ért véget.

— Az állami líceum- és tanítóképző- 
intézet vasárnap kezdi meg a tanévet. Veni 
Sancte a fél 11 órai szentmisén lesz, utána az 
intézet dísztermében van az ünnepélyes évnyitás.

A PERLAKI JÁRÁS HÍREI
(Saját tudósítónk jelentése.)

— Személyi hír. Vitéz Horváth Ferenc 
nyug. vezérőrnagv, Alsómuraköz országgyűlési 
képviselője folyó hó 9-én Nagykanizsán a ható
ságok és hivatalok vezetőinél és az ottani МЕР 
vezetőségnél látogatást tett s kerületének ügyes
bajos dolgait intézte. 10-én Zalaegerszegen részt 
vett a törvényhatósági közgyűlésen, majd pedig a 
muravidéki „Nemzetvédelmi Kereszt“ ügyek bi
zottsági ülésén.

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

— Téli ruhagyűjtés a honvédeknek. A
honvédek részére történt téli ruhagyűjtés várako
záson felüli eredménnyel zárult. A szegény 
pásztor is oda adta kucsmáját, mondván, hogy ő 
is ad valamit a honvédeknek.

— Gyűjtés az Országzászló talapzatára.
Perlak községben a jövő évben, a visszatérés 
második évfordulóján felavatandó, Kiskanizsa által 
felajánlott Országzászló talpazatának és az egyéb 
költségeknek biztosítására a községben erre a 
célra készített bélyegekkel folyik a gyűjtés nagyon 
szép eredménnyel.

— Helyrehozzák a községi épületeket.
17.000 pengős költséggel tataroztatják a perlaki 
kir. járásbíróság épületét, amely Perlak község 
tulajdona.

— Elsötétítés! rendszabályok. Perlak 
nagyközségben szintén rendben történik az elsö
tétítés és egyetlen kihágás eddig nem történt.

— Másodszor virágzik az almafa. Sebes
tyén Mátyás dr. perlaki kir. körjegyző gyümöl
csösében másodszor virágoznak a jonatán almafák. 
A gyümölcsös éppen úgy virágba borult, mintha 
tavasz lenne. Az egész község csodájára jára a 
természeti tüneménynek.

S é s p o r t é
Magyar Acél SC Csáktornyái SK 5 :3  (2:1)
Az utazástól fáradt Csáktornyái csapat Bu

dapesten balszerencsével küzdött, de ugyanilyen

arányban egy kis szerencsével győzhetett is volna. 
A csapaton nagyon meglátszik a jó kapus hiánya. 
Ezúttal elmaradtak Benkő Gy. pompás támadásai 
is, egyetlen akciója sem sikerült. Említésre mél
tóan jól játszott Sárics, Grábár és Novák.

Az országos uszóhét keretében folyó hó 6-án és
8-án a Csáktornyái strandfürdőben lebonyolított 
uszónapról szóló és a múlt heti számunkban 
megjelent cikkünkből sajnálatos tévedés folytán 
kimaradt a 12 éves Lovrencsics Mária, aki az 
50 m-es mellúszásban 58 mp-es eredményével 
tüntette ki magát.

K ö z g a z d a s á g
Az otajosmag bevásárló 
hálózatának kibóvitésel

A napraforgó és olajosmagvak aratása, vala
mint értékesítése megkezdődött. Annak érdeké
ben, hogy minden termelő minél kényelmesebben 
értékesíthesse termését, illetékes hatóságok gon
doskodni kívánnak az olajosmag bevásárló hálózat 
kibővítéséről.

Az olyan községekben, ahol Futura bizo
mányos nem működik, megfelelő szakképzettség
gel biró, férőhellyel és tőkével rendelkező keresz
tény terménykereskedők nyerhetnek a M. Kir. 
Ipari Anyaghivataltól vásárlási engedélyt napra
forgó, vadrepce és tökmag vásárlására. Ily bevá
sárlási engedélyért — a fennálló rendelkezések 
értelmében — az elsőfokú iparhatóság utján kell 
a folyamodványokat a M. Kir. Ipari Anyaghivatal 
Olaj- és Vegyiipari osztályához (Budapest, II. Fő 
u. 68.) cimezve benyújtani. A kérelmezők részére 
úgy fentnevezett hivatalnál, mint a Futura olaj- 
mngosztályánál kérvényürlapok díjtalanul állnak a 
felek rendelkezésére, úgy hogy azokat egyszerűen 
kitöltve kell benyújtani az elsőfokú iparhatóságnál 
(községekben a fői zolgabirói hivatal, városokban 
a polgármesteri hivatalhoz).

A vásárlási engedélyek kiadása szeptember 
hóban megtörténik, ezért mindenkinek érdeke 
kérvényét mielőbb benyújtani, mert későbbi 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

Zár alá vették аж 1942. évi 
termésű kukoricát

A „Budapesti Közlöny" szeptember 12-i 
számában jelent meg a közellátásügyi miniszter 
rendeiete, amelynek értelmében a jelzett naptól 
kezdve az 1942 évi termésű kukoricát eladni és 
megvenni a közellátásügyi miniszter további ren
delkezéséig nem szabad.

N Ő I
ruhák, pongyolák és blouzok

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

Sehiitz
Nagykanizsa - Zalaegerszeg Щ
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Varjú József kir. járásbíróság! 
végrehajtó, Páriák

Pk. 2095/1942. sz.

árverési hirdetmény.
Csáktornyái Muraközi Takarékp. II. Gráner 

testv. végrehajtató javára (képv.: dr. Hídvégi Miksa 
Csáktornyái ügyvéd) 2690f465 P —f követelése 
és jár. erejéig 1942 évi szeptember hó 23 napján 
10 órakor Perlak községben Rév utca 12 sz. 
alatt perlaki kir. járásbíróság 232 és 233/1941 
sz. végzésével elrendelt végrehajtás során lefog
lalt 3480 P —f becséttékű ingóságokat: bútorokat, 
lovat, tehenet, sertéseket birólag elárverezem.

Perlak, 1942 évi szept. hó 7 n.
VARJÚ JÓZSEF kir. bir. végrehajtó.

Csáktornya nagyközség elöljárósága.

4937/1942. sz.

Hirdetmény.
A légvédelmi intézkedéssel kapcsolatban az 

elöljáróság a lakosság figyelmét az alábbiakra 
felh ívja:

1. Elsötétítés ideje alatt elkövetett minden
nemű bűncselekmény, a rögtönbiráskodás alá 
tartozik.

2. Légvédelmi készültség alatt, a házak 
kapuit becsukni nem szabad, azok egész éjjel 
nyitva tartandók.

3. Kézi villanylámpákat csak kék vagy zöld 
színű világítással, de akkor is csak pillanatnyi 
megvilágításra szabad használni.

4. Az elsötétítéssel kapcsolatban az elöljá
róság ez úttal is figyelmezteti a lakosságot, hogy 
az erre vonatkozó rendelkezéseket pontosan tartsa 
be, mert az e téren elkövetett mulasztások, a 
legszigorúbban lesznek büntetve.

Csáktornya, 1942. szeptember hó 15-én.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Csáktornyái járás főszolgabírója

8599/1942. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Csáktornyái járási 

főszolgabírói hivatalban őrzött és jogerősen elkob
zott mérlegeket és mérlegsúlyokat a Rüsz. 51. 
§-a alapján folyó évi szeptember hó 26-án délelőtt

9 órakor a Csáktornyái jegyzőségen tartandó 
nyilvános árverésen értékesíteni fogom.

Árverés alá kerülnek: tizedes mérlegek, 
tányéros mérlegek, öntött-vas és réz mérlegsúlyok.

Az árverésen megvett tárgyak értéke kész
pénzben azonnal kifizetendők és a tárgyakat 
azonnal el kell szállítani.

Csáktornya, 1942 szeptember 8.
Főszolgabíró h.: dr. Sághváry sk.

szolgabiró.



MEGYIMURJE
Preplatna cena: 5.— P. na pol leta. 
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 6. Csáktornya» 1942. septembra 18. P o l i t i c k i  t j ed n i k  

Z i d e  s a k i  petek.

Ruske bőmbe NAJNOVESl g l a s i

su pák opale na magyarsku zemlu i za- 
klale su nekrive i neduzne ludí.

Ne smemo sami sebe vkanjuvati, как 
da tobozé ne bi bilo tabora i как da 
nas od zraka, tu od zadi ne bi mogli na- 
padati. I tu odzadi za frontom, de ga ne 
otprtih borbi je moci z aeroplana napa- 
dati mirne ludi, как smo to vec vidli.

S temi napadaji z lufta oce nepriatel 
ran do toga dojti, kaj bi nam vnistil nase 
ludstvo, stero ne stoji v soldackoj sluzbi, 
nego doma mirno dela, kaj bi nam vni
stil nase hize, nase fabrike, trgovine, pol- 
sko gospodarenje, magazine, ceste, moste 
i zeleznice, z jenom reci, kaj bi nam 
prehitil nase sakdasnje, marlivo drzavno 
zivlenje i kaj bi se tabor fletno i tak zvr- 
sil kaj bi mi prepali, a on dobil-

Stoga, kaj su nas öve dneve, zne- 
nada z lufta napali, se vidi, kaj je ne- 
priatelu jako potrebno drzati nas v strahu 
od napadaja z lufta, kajti na fronti nam 
nikaj nemre zapovedati i njegve teske i 
krvave borbe mu nikaj ne hasniju. Se to 
dokazeju napadaji z lufta.

Как smo do ve vidli, nepriatel je v 
saki bitki bit bil, do ve je sigdi zgubil, 
a ve mu je to zadnja karta, zadnji adut, 
kaj nas oce v strah spraviti, civilnoga na- 
roda znenaditi, rusiti i ponistiti se kaj je 
moguce, ne dati nam spati, kajti si misli, 
da nam bo stem nase duse skvaril, na- 
bomo mogli delati, a se tu bi njemu ha- 
snilo na fronti.

Deti nas na nikaj v dusi i v telu, 
oslabiti domacu frontu, to je eil nepria- 
tela, kajti nasa fronta je trda как kamen, 
ne da se genuti i more nepriatele prcvla- 
dati. Toga trdoga fundamenta, to nasu ci- 
vilnu frontu bi steli zrusiti, ve da smo s 
pobiranjam zimske oprave pak pokazali, 
da smo cvrsti, da se aldujemo za nasu 
soldaciju, kajti si misliju, morti bi dosla 
nazaj vremana 1918. leta da se je zrusila 
domaca fronta i nasu domovinu su nam 
zmrevarili.

A li mi smo se naveili!
Duh*19l8. leta se nabo povrnul nig- 

dar vise i nabo nam skvaril niti soldaci
ju, niti nasega civilnoga naroda. Oni 133 
dni 1919. leta su nam bili как növi krst 
v drugimi jezero leti, stere smo se ve 
hapili ziveti. Nas civilni narod i nasa 
mlajsina ima ve jaku dusu. Delati smo 
se naveili i znamo zdrz.ati pre poslu, zna- 
mo da je ve tabor, a i to znamo, kaj 
zahteva denesnji tabor od nas, steri smo 
ostali doma, odzadi za frontom.

I ako poglednemo toga napadaja z 
lufta, steri nam je zaklal nesterne nekrive 
i neduzne ludi i napravil nam nekaj kva- 
ra i da mu vidimo pravo lice, onda se 
moremo osvedoéiti, da je to vekiveena

Stalingradska fronta
(EU.) Vazni deli Stalingrada su vec 

v nemskim rokam. Nemske trupe od se- 
vra i jaga, v teskim bitkam idu napre

po varasu. Saka hiza je kula i saku je 
treba ekstra zavzeti.

Englezi su postali fos bujsi nego su 
do ve bili

(Stefani) Velko znenadjenje je napra
vil engleski radioglas, v sterim englezi 
veliju, da nemreju napraviti drugu frontu 
nego pozivaju sovjetsku vladu, naj drzi

frontu dok se oni spraviju.
I stoga se vidi, da se englezi oceju 

boriti samo s oruzjem ludskih narodov.

Dve teske ladje vtoplene
Rio de Janeiro (OFI) Vcera su bile 

ladje Barbacana, od 6 375 ton i Diego,
od 2.547 ton torpedirane i vxopile su se.

Saki magyar mora stati na svojem mestn doma i na taboriscu
Konierencija voditelstva Magyarske Stranjke 2ivota v Perlaku

Jaraska organizaeija Magyarske Stranjke Xi
vota v Perlaku je dr/.ala voditelsku konfereneiju, 
na Stero je dosel vitéz Horváth Ferenc general- 
major v penziji, orsacki oblegat jarasa Perlak, 
Gasparich József vármegyinskj sekretar stranjke, 
Cziilek József sekretar za organizaeiju, Harmath 
Jenő prvi notarjus v Légradu, Virágh Pál prvi 
notarjus v Perlaku, Vük Mihály zemelski gospo- 
dar, jaraski predsednik stranjke, Nagy János 
skolski direktor v Perlaku i jós cuda drugi.

Najpredi se je vitéz Horváth Ferenc s glo- 
bokam zalosti spomenul za vitezku smrt nasega 
gospona Namestnoga Guvemera. To su poslusali 
nemo i v velikoj zalosti si oni steri su tam bili. 
Zatim je prijavil, da je v ime jarasa zjavil zalost 
visokodoslojnoj familiji i da je bil na sprevodu i 
v Budapestu i v Kenderesu.

Konfereneiju je otprl i pozdravil Sostarics 
Antal, a za njim je vitéz Horváth Ferenc oblegat 
obdrzal svojega govora.

Denes vodimo tabora ze sem silam (total- 
noga) — tak véli — i v tem taboru mora saki 
posten sin Magyarske meti svojega dela, ran tak 
doma, как i vuni na fronti, samo tak bomo mogli 
pregaziti bolsevizma steri se grozi nam i celoj 
F.uropi i nasoj civilizaciji. Cutimo i znamo, da ov 
tabor ima svoju frontu ne samo vuni na prez- 
krajnim ruskim polanam nego i tu doma. Denes

se moramo boriti na dve fronte, ako ocemo ne- 
priatela preladati.

Öve dve fronte spunjavaju jena drugu i na 
kraju nam cvete nasa nova magyarska buducnost. 
Nasi honvedi se v ruskom peklu vitezki boriju, 
reskiraju svoje zivlenje za nas domaci mir, a mi 
steri smo doma, duzni smo, s punom silóm delati. 
sparati, vise i bolse povaii tak, kaj bomo mogli 
dati se, kaj nasi vitézi, Steri se na fronti boriju, 
nucaju. Nam slobodno sfali se, ali oni moraju se 
meti.

Как bomo znali zvrsavati na§c duznosti, 
tak se nam bo sreca krojila. Nesmrmo meti med 
soborn nikse svaje, skup drzati, skupaj delati i 
potpomagati familije onih, §teri zvráavaju na fronti 
svetu duznost za nas.

Toga govora su pozdravili z vclkim éljen 
kriéom, zatem pak su govorili vitéz Csizmadia 
István (nosi jako lepe medalie), Harmath Jenő i 
Bedeniczky József zbog regulacije Mure i Drave 
a Csonkás István pak je spomenul poteskoée koli 
drv i lapora. Na zadnje se Harmath Jenő zafalil 
vitéz Horváth Ferencu i Gasparich Józsefu za 
njihov trud i posel steroga vlaieju za svoj 
narod.

Popoldan su vitéz Horváth Ferenc orsacki 
oblegat i Gasparich József vármegyinski tajnik 
pohodili organizaeiju Magyarske Stranjke Xivota 
у Drávadiósu.

borba bolsevizma proti krscanskomu sve
tu, steroga oce zrusiti i postaviti svoje 
prezbozno kralestvo.

Se to se vidi z onih cedul, stere su 
v Budapestu hitili z avionov, s sterimi 
su steli hecati nasega naroda, samo kaj 
njih mi jako dobro poznamo i nas narod 
se vise neda za nos pelati.

A  to nam je mam i opomena da se 
moramo na obrauu pravole prepraviti i 
obdrzavati se one zapovedi, étere smo

dobili od vlasti, cuvati svojega imetka, 
pomagati jen drugomu, ne gledafi navek 
samo svojega hasna, nego delati si skup 
za narodno dobro. A  najglavnese je, cd- 
hititi od sebe lazlive glase, one ludi steri 
nas oceju natirati v nepotreben strah, 
steri nam dojdu prepovedati laílive glase, 
da su se taksi i taksi velki kvari pripe- 
tili i stem nam oceju duse zmesati, te su 
jós hujsi od nepriatela, a takse je treba 
obtoíiti.
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Smrtnoga Strófa dobi, Sto bo svetil za vreme napadaja z Jaffa

Kak smo zazvedili, septembra 10-ga v nőéi, 
da su po Zalavármegyiji nepriateli bombe hitali, 
se pripetilo, kaj su nesterni ludi mirno dale svetili 
erez obloke. Policajski kapitan v Zalaegerszegu 
je obtozil viáe takáih, med njimi jednoga sofera 
zato, kaj je ne postal da su alarma puhali, i te bodo 
za par dni dosli pred sod zbog greha proti ob- 
rani domovine.

Stem v red smo dobili strogu opomenu za 
narod, naj saki zna, da on átéri bo svetil za vre

me alarma zbog napadaja z lufta, bo tesko átrofanako 
рак bo áto svetil za vreme da nepriatel bombe 
hice, onda bode po zakonu odsodjen na smrt.

Naj se saki élovek cuva, kaj nabo pogresil 
proti zakonu i naj toéno zvrái zakonske odredbe.

Ne je treba drugo nikaj samo zvráiti kaj su 
vlasti dali na glas, a to je napraviti se posod tr- 
du kmicu, kaj nepriatel nigdi nabo mogel videti 
nikse svetlo. To se bo kontroliralo, i sto se toga 
nabo drzal, bo jako strófán.

Siromaska megyimurska deca v srednjim
skolam

Véé smo visepot spomenuli, kaj se v Me- 
gyimurju rodi cuda takse dece, stera su jako spa- 
metna, vredno bi njih bilo skolati, ali na zalost, 
roditeli su njim siromaski i nemreju njih v skolu 
poslati. V Megyimurju ga ne familije z jenim de- 
tetom, tu curi bozji blagoslov, v forrni cuda dece 
rano na najsiromasnese familije i bormes cuda 
matere placeju zohke suze, da moraju svoje do- 
bre deake, átéri bi se radi vueili v ranoj mlado- 
sti posilati v deru, ako pak njim sreca jako sluzi, v 
stem fabriku, prem da znaju, da njim je dete 
stvoreno za zvueenoga cloveka, a njihovo siroma- 
stvo njih sprecava, kaj bi sidete mogli dati zvu- 
citi.

Naá orsacki oblegat Pecsornik Otto je imel 
pred oemi, da z jene strane ne smeti spametne 
deake zakopati v morju siromastva, a 
zjdruge strane i v prvom redu, treba je cim vec 
megyimurskih sinov zaskolati v visesim skolam, 
naj sluziju svojoj niagyarskoj domovini s svojom 
pametjom i naj stem dokazeju, da je Megyimurje 
navek bilo magyarsko pak je napravil akeiju, da 
se bo ákolalo z vun onih 30 dece, stere je ma- 
gyarska drzava prek zela na skolanje, jos 12 de
ce v magyarskim gimnázium am.

Ta akeija je donesla takáega ploda, kaj su 
Cranerova i Teszlcr Józsefa King fabrika nase 
zele stroáke za ákolanje 12 dece i piaca ju za to 
12.000 pengő na leto.

Mindszenty József, papinski prelat, opat 
plébános v Zalaegerszegu je z velikom lubavi i 
jako mariivo nase zel brigu, kaj bodo ta deca 
dosla v dobra mosta i vcc se si lepo vueiju je- 
zika nase lepe magyarske domovine. Jedanajst 
njih je v Zalaegerszegu, a jeden v Keszthelyu v 
gimnaziji. Od te dece 7 je selskih, a pet z Csák
tornya, si sini siromaskih familiji, s cuda dece.

Radi priznamo plemenitoga koraka fabrike 
Graner i King, ali inoramo poleg toga spomenuti, 
da ga v Csáktornya, zvun ovih, jos i drugih bo- 
gatih fabrik i trgovin, stere bi mogle jos cuda 
dece dati skolati, prem da to za njih nebi bil 
prevec velki aldov i mogli bi potpomagati. kaj bi 
se Megyimurje v kulturi podiglo na vise. Stem bi 
zvrsavali ne samo svoju rodolubnu duznost, nego 
bi potpomagali i kfomu, kaj bi rano on narod, 
steromu moreju zafaliti svoje zivlenje i svojega 
imetka, dosel do bolsega zivlenja.

Megyimurska srednja gospoda su spomela, 
mlajsina nam je odhranjena v slavenskom duhu i 
ve se tesko bori za zivlenje, a nam pak je duz
nost odhraniti novu mlajsinu stera bo odgovaraia 
vrednoj Magyarskoj, a ste mlajsine bodo taksa 
srednja i velka gospoda, stera bodo i v najvek- 
sem viheru ostala na svojem mestu i tak bode 
Megyimurje nazaj onakse kakse je bilo navek — 
magyarsko, zvuceno i irueiigentno.

Statariumski sod je na smrt odsodil Rigó Mihálya zato, kaj je za vreme 
vkmiienja predrl v stan i krai

Statariumski sod sodbenoga stola v Buda
p e s t  je v nedelu pred poldan respravlal zlocesto 
delo Rigó Mihálya, 26 let starog zidara, steri je 
za vreme vkmicenja predrl v jen stan.

Krivec niski, kosmati clovek je v velkom 
strähn stal pred svojimi sodei i stiha je odgova- 
ral na pitanja. Dr, Szabó Zoltán drzavni tuzitel 
je podnesel tozbu, po kojoj je Rigó Mihály sep
tembra 10-ga na vecer ob pol 11 vuri prcplazil 
prek zaklenjena vrata, onda je skocil prek jene 
2 metra visoke graje i tak jc zaáel erez otprli 
obiok v jen stan, tarn je vkral jenoga bugjelarosa, 
nutri 102 pengő i cedule za hranu.

Rigó Mihály se stem brand, kaj je bil jako 
pijan i nezna kaj je delal. Doktori su ga pregle- 
dali i prenasli, da je cisto zdrav i odgovoren je 
za svoje delo.

Zatim je Dr. Szabó Zoltán zgovoril svoju 
tozbu, veli da je te obtozeni zidar zasluzil do 
600 pengő na mesec i mogel je meti lepo i po- 
steno zivlenje, alkohol, pijanstvo ga spravilo na 
greh. Zadnji pot je bil pred sodom zbog os.-m 
kradji i dobd je osem meseci resta, samo sod 
jos neje zvrsen. Sto ima taksu ernu proslost, on 
je v interesu drzave vreden da ga sod sodi naj- 
ostrese, a za ve je to — smrt.

Krivec i branitel podnesli su molbcnicu za 
pomilovanje.

Sod je molbenicu prek zel, a jeli bodo ga 
predlozili na pomilovanje. to se nezna, kajti ova 
sodska respolaganja su tajna.

Ci nabo dobd pomilovanje, smrtni sod se 
bo za najkrajse vreme zvrsil.

Kak je treba napraviti vkmicenje
Ve как se aviatika se bole rezvija i avioni 

su tehniéki se bolsi, je stem lezi v noci leteti, a 
braniti se od avionov je v noci cuda te2i как po 
dnevu. Ran tak taksi napadaji z lufta cloveka v 
noci v cuda vékái strah natiraju, как po dnevu. 
Za to se moramo prepraviti na noene napadaje z 
lufta vec napre.

Rezsvetleni varaái, velke hize, fabrike itd. 
как je áega svetiti v mirno vreme, jako pomaze 
nepriatelskim avionam dojti blizo, a zvun toga z 
lehka hiceju i bombe. Svetlost se zdize proti ne
bi i vec z daleka kaze pota, a da su blizo, onda 
i najmenjsa svetlost pokaze sigurnu tocku, kam 
treba bombe hititi.

Vuliéne lámpásé, átéri se daju z centrale 
vgasnuti je dosti, ako je spravimo na éisto tnalo, 
pokrito svetlo, a vgasnuti je treba onda, ako se

cuje alarm. Ran tak je treba delati s foringaski- 
mi lampasi. Mala svetlost na vulici i na foringaj 
je potrebna zbog sigurnoga hodanja, ali ne je to 
potrebna pre hizaj, pak zato od onoga vremena, 
как je v orsagu odredjeno vkmicenje moraju se 
hize i sa stan ja zvuna biti cisto v kmici, i to tak, 
kaj se niti onda nesme svetlo videti, da se vrata 
iii obloki odpiraju. Ako su si obioki dobro vkmi- 
ceni, onda je znutra smeti svetiti po segi. Po dvo 
ru, ganjku, v átali itd. je smeti hoditi samo z 
malim svetlom, ali odzgor i se okoli mora biti 
pokrito tak, kaj samo nakla malo sveti.

Za vkmicenje je navek odgovoren on, átéri 
stana hasnuje. Так je gospodar hize odgovoren 
samo za on stan, steroga sam hasnuje. de ga ne 
kvarternika. Po ovom ako ganjka, dvora, stenge, 
kuhnju za veá prati, kvarternik ne hasnaje, onda

je gazda odgovoren za vkmiéenje, a za stane, 
kancelarije, átacune, magazine, pivnice itd. navek 
on kvarternik, steri je hasnuje.

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 KOÍE

Csáktornya, Hitler Adolf utca 3.

Magyorski strazamester obranil stiri 
nemske soldate od sigurne smrti

Ishodna fronta, v septembru.
Csont«') Menyhért soldacki novínar pise ovo:
S Kerekes Lajosom strazamestrom, stem 

pravim vitézom sem se zisel v jenoj hudoj bilki. 
Devet aeroplanov nas je napadalo. Rano ober 
ceste. Kerekes je dosel z malim autóm pred nas. 
Brze smo kola zastavili i skrili se kre ceste v 
psenicu. Как smo lezali jen kre drugoga spazil 
sem na prsaj nemsku medalju, zeleznoga kriza. 
prosil sem ga, naj mi pripove, как je dosel do 
ove vredne rnedalje.

Bilo je to pre Charkovu na prtuletje, da nas 
je sovjetski general Timosenko napadal s slrasno 
cuda taborskimi koli. Tam sem sluzil kakti ko- 
mendant trena z municijom. V noci sem isel s fo- 
ringom nazaj po novu municiju. Pre jenim kriza- 
njem ceste sem spazil, kaj sem zasel v jen bol- 
sevicki velki tren. Najpredi sam mislil, da su nasi 
kajti su vcera ovud iáli, a niti rusi su ne spazili 
kaj sem magyár. Ostavil sem kotá kre ceste, na 
srecu me nisei ne prepoznal i tak sem se skril 
v psenicu. Rusi su se stiha pelali, vozili su 
hranu.

Na jempot sem óul nemske glase. Jako sam 
se cudil, najpredi niti ne sam veruval, da su tu 
nemei. Onda sam spazil da na kraju trena tiraju 
nemske zaroblenike. lsei sem za njimi, skocil 
sem z grabe vun, z moje masinpistole sem fest 
strelal na bolseviké, a nemeam sem zakrical: 
Decki bezite!

Boiseviki su se jako prestrasili, strelali su 
sem, tam, kajti su mislili, da smo mi z velkom 
trupom na nje zasli i fletno su odjahali.* Nemei 
su skocili kmeni, ja pak znjimi na kola, pak tak 
sam te stiri nemce resií sigurne smrli. V jutro 
smo se zisli z nemskom biciklistickom trupom, 
njim sem nemce prek dal.

Za dva Ijedne sam bil po/.vani к svojoj ko- 
mandi na report i dobil sem medalju zeleznoga 
kriza.

Nas honvédé jako veseli, da vidimo, kaj i 
z druge strane postujeju magyarske vitézé.

ТеШ  strofi zbog krive manípulacíje 
z valutom od 760.000 dínara
Sodbeni stol v Budapesti! je ove dneve res

pravlal erez vise dni tozbu zbog krive manipula- 
cije z dinari. Bili su opto^eni, kaj su na krivi 
nácin trguvali, a nesterni pak potpomagali tu tr- 
govinu, a rec je bila za 760.000 dinarjov.

Sod je preslusal cuda svedokov i na zadnje 
je preglasil za krivee ove: F.isenstäter Árpád tr- 
govacki potnik s Csáktornya je dobil leto dni 
resta i 2000 pengő peneznoga strófa. Heimer An
drás trgovacki potnik z Muraszombata je odso
djen na sest meseci resta, Schwartz Ferenc sta- 
cunar s Csáktornya je dobil dva meseca resta, a 
Stern Sándor trgovec s Csáktornya dva i p°| 
mesece resta. Si zbog toga kaj su pogresili proti 
valutnom zakonu, Jos tri krivei su dobili penez
noga strófa od 1000, 600 i 200 pengő, a drugi 
su oslobodjeni.

Proti sodu su vloiili apelaciju.
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Vazna sesija varmegyinske 
administrativne komisíje

Na zadnjoj sesiji varmegyinske administra
tivne komiáije, na áteroj je bil predsednik vitéz 
gróf Teleki Béla főispán, su zrekli, da bodo na 
vladu poslali molbenicu, kaj bi dozvolila érez zi- 
mu na sako marsé na mesto pet kil, osem kil 
krme za saki den, kajti zbog velke suáe ga ne 
paáe i tak je treba marhu véé ve z doma hra- 
n iti..

Isto tak prosiju vladu, kaj bi zbog velke 
dragoée i teskoga zivlenja megyimurskam navu- 
citelam, steri se tak éuda trudiju za naáu decu, 
povekáali nlaéu.

Nadaie je veliki iápan dal na glas, da je 
civilni most na Muri v Muraszerdahelyu gotov i 
véé su ga prek dali v slobodnu voznju i véé se 
moéi s Csáktornya sikam pelati prek Mure ma
kar érez Alsólendva, mekar érez Letenje.

Zatim su preéitali naredbu ministra za pol- 
sko gospodarenje. V toj naredbi i za ve opomene 
minister varmegyinske polske gospodare, da je 
jako vazno za obranu naroda i domovine, povati 
éim véé semenja za ölje.

Leventaska konferencija
je bila septembra 5-ga v Levente domu, na áteroj 
su bili si leventaski navuéiteli i zapovedniki. Mod- 
rovits Nándor főhadnagy, jaraski leventeparancs
nok je otprl konferenciju na steroj su respravlali 
skolskoga matriala za 1942/43 leto. Ifj. Pataki 
Ferenc voditel mlajsine je govoril za naéin, как 
je treba mlajáinu voditi. Kaj se éulo v skoli v 
Szabadki je prikazal Graf Ernő glavni leventaski 
navuéitel.

Balogh József főhadnagy je pripovedal, kaj 
se bodo sega morali vuéiti leventasi v 1942/43 
skolskom letu. Rode Imre glavni leventaski na
vuéitel je prepovedal za leventaáku „Pajdaáku 
Sluzbu", v steroj bodo leventasi isto morali po- 
magati. Tóth Mihály glavni leventaski navuéitel je 
isto za leventaskomuátran je govoril, a Tóháthy Ma
rianna za zenske leventaáe.

P. Fekete Géza soldaéki duhovni pastir véli, 
da leventasi moraju biti pobozni i dobri krséeniki. 
Na zadnje je joá Nagyőszi Sándor pripovedal za 
leventaska mustranja.

Na ovoj konferenciji se oprostil Hegedűs J á 
nos főhadnagy, dovezdasnji levente zapovednik. 
On je zbok cl rude soldacke sluzbe premeáéen. 
Prosil je svoje pomagaée naj imaju i na dale na 
brigi na.se leventase, kaj bodo znjih dobri, rodo- 
lubni i posteni ludi postali.

Posta!
Roditelam i skrbitelam leventaSov 

steri nejdu v skolu
V septembru su se hapile redovite muátre 

za leventase, Steri nejdu v skolu. Jaraáko zapo- 
vednistvo opomene se roditele, skrbitele i one, 
Steri posla daju, da naj redovito poáilaju svoje 
mlade leventase na muátre, onda po nedelaj i 
svetkaj к meái. Steri leventas bode zaostal, bode 
strófán i more dobiti reáta do dva meseca (8. i 
9. §) zakona. .

Ran tak bodo strofani i roditeli, skrbiteli i 
oni Steri delo daju, ako bodo leventase spreéava- 
li v njihovoj sluzbi. (11. i 17- §§•* zakona). Le- 
ventaáke muátre se drziju : saku sredu i éetrtek 
popoldan od 2 6 vur v levente domu.

Mese se sluziju od septembra 27-ga dale 
saku nedelu i svetka, v jutro ob 8 vuri, tak onda 
leventasi moraju biti ob pol osmi vuri v levente 
domu.

Parada materam s cuda dece 
v Drávavásárhelyu

Septembra 8-ga su poglavari rc/.delili « le n -  
cije i penezne dare materam s éuda dece v Drá
vavásárhelyu.

Paradu su obdriali v fejervergarskom domu. 
Benko János opéinski prvi noíarjuá je pred cuda

ludi pozdravil matere s éuda dece i véli, da je 
Visokodostojna Gospa Guvernerka i v tem teSkim 
prilikama naála moguénost, da se daruju matere 
s éuda dece. Na íalost deneánje gospodarske pri- 
like ne dozvolavaju, kaj bi se se matere, Stere 
imaju éuda dece nadaruvale, ali briga se vodi 
nad njimi i one, Stere su ve vun zaostale bodo 
к leto dobile.

Dale govori za svetu duznost matere i za 
éisto, poSteno familiarno zivlenje. Zatim je rezde- 
Ш dare. Horvát Jánosné Drávavásárhely z 10 i i -  
vih dece i Goriczai Jakabné z 9 fcivih dece su 
dobile zelenciju i saka 50 pengő, a Posavecz 
Ferenczné Drávavásárhely z 11 zivih dece je do- 
bila zelenciju.

Csrncsecz Vince opéinski birov je po me- 
gyimurski tolnáéit notarjuáove reéi. Na zadnje su 
zmolili Veru Boáu.

K A J  JE  NOVOGA?
— Osobni glas. Vitéz Horváth Ferenc ge- 

neralmajor v penziji, orsaéki oblegat Dolnjega 
Megyimurja je ov mesec 9-ga v Nagykanizsi po- 
hajal sluzbena mesta i voditele Magyarske Stranj- 
ke Zivota i reáaval stvari svojih ludi, a 10-ga je 
bil na varmegyinskoj sesiji i na konferenciji „Kri
za za Obranu Naroda" Murskih Krajov.

Kollarics Mátyás prisegjeni tolnaénik me- 
gyimurskog jezika pre kr. sodu v Csáktornya, je 
dosel dimo s soldaéije i hapil se svoje sluzbe.

— Skolskí glasi M. kf. Minister za veru 
i skole postavil Dr. Fodor Henrika diplomiranoga 
profesora za srednje Skole, к trgovackoj srednjoj 
Skoli v Csáktornya za namestnoga profesora.

Pados Irén navuéitelica v Muraszilvágyu 
premeSéena je v Légrád.

Frontske soldate su organizirali septembra 
13-gR na Belici i v Bottornya, de je Kákossy 
Győző oficir za organizaciju organiziral do 150 
frontskih soldatov.

— Nova posta v Alsómihályfalva Sep
tembra 11-ga se otprla nova posta v Alsómihály
falva v Dolnjem Megyimurju, Stera spada pod 
postu Csáktornya.

— Megyimurski narod je рак zrekel da 
осе magyarske skole. V megyimurskim Skolam 
su ve zvrsili zapise v Skole. Si roditeli, do sto po 
sto, su zrekli, da oéeju Skolati dati svoju decu 
po magyarskom jeziku.

— Drugoc cveteju jabuke v Perlaki! V
sadovnjaku Dra Sebestyén Mátyása kr. notarjusa 
v Perlaku drugoé cveteju jabuke. Sadovnlak je 
ran tak pun cveta, как da bi prtuletje bilo. Ce- 
la opcina hódi gledat to éudnu stvar.

— Pobiranje za fundament Orsacke za- 
stave. V opcini Perlak bodo klelo, na dan drugo- 
ga leta oslobodjenja postavili Orsaéku zastavu, 
Steru njim je daruvala Kiskanizsa. Za fundament 
i druge stroske véé pobiraju dare i как se éuje 
véé su hajdi nabrali.

— Popravlaju sodsku hizu. Hiza, de se 
sodi drziju v Perlaku, je opéinska. Kajti ju za 
vreme Jugoslavije nigdar nesu popravili, je jako 
dőli doSla. Ve ju popravlaju s stroskom od 17.000 
pengő.

Vkmicenje ide vredu v Perlaku. V Per
laku se v najveksem redu zvrSavaju naredbe za

vkmiéenje. Do ve je niSéi niti najmenje ne po- 
greSil.

— Zimske oprave za honvédé. I opéina 
Perlak je pokazala svoju lubav i poStuvanje hon- 
vedam. Cuda véé zimskih stvari se nabralo, как 
su se toga nadjali. 1 siromaSki pastiri su dali 
svoje каре i rekli su, da i oni oéeju nekaj dati 
honvedam.

— Pre Szentilona (Predi Sveta Je ’ na) po-
leg Csáktornja bode septembra 22-ga velki sejem 
za konje, marhu i sako fele robu.

G o s p o d a r stvo
Kam te treba dati oljeno 

semenje
Zetva i prodaja sunceniéinoga i drugoga ol- 

jenoga semenja se hapilo. Zbog toga, kaj bodo 
gospodari éim lezi mogli svoje semenje v peneze 
obrnuti, vlasti se oéeju brigati, kaj bo na éim véé 
mesta moéi semenje prodati.

De Futura néma svojega zastupnika, tam 
moreju drugi krséanski trgovei, steri imaju dosta 
mesta i kapitala, dobiti dozvolu za kupovanje 
sunéeniéinoga i repiénoga semenja i tikvine koséi- 
ce. Po zakonu takáe dozvole je treba prositi prek 
főszolgabirovije od kancelarije za matrial kupovati 
(M. kir, Ipari Anyaghivatal Olaj és Vegyipari osz
tályhoz, Budapest II. Fő u. 68.) Molbenica se 
dobi pre Futuri za badav, one treba spuniti i 
na főszolgabiroviji prek dati.

Dozvole za kupovati se bodo rezdelile v 
mesecu septembu, pák sto kani s tem semenjem 
trguvati, naj éim predi prek da molbenicu, kajti 
átéri bo zakesnil, njegvu molbenicu na bodo gori 
zeli.

Letosnju kuruzu, seno, i otavu su 
deli pod sekvester

Septembra 12-ga je zisla naredba ministra 
za narodnu prehranu, po kojoj od toga dneva ne 
smeti niti kupiti niti prodati kuruzu, stera je zra- 
sla 1942 leta se tak dugó, dók minister za naro
dnu prehranu nabo za to dal vun naredbu.

Isto je vun dal minister za narodnu prehra
nu naredbu, da si oni, átéri imaju od letosnjega 
ili staresega sena i otave zviáeáega, ober onoga 
kaj za svoju marhu nucaju, duzni su do septem- 
bra 21-ga ponuditi na prodaju onu, kaj je zviáe
áega. Ako je toga ober sto metrov, mora se pri- 
javiti gospodarskom druátvu (Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete, Budapest, V. Alkotmány ut. 29) s 
preporuéenim listom a od sto metri men je se mo
ra pri)aviti na opcini. Kaj je шеи je od sto metri 
se prek zeme i plati za 30 dni, a kaj je viáe se 
mora éuvati do áest meseci i to tak, kaj se ne 
pokvari i mora biti sekuleranu.

Saki gazda ima pravo za svoj barat ostaviti 
sebi za sako maráe (konj, krava, zrebe, tele) za 
za saki den po pet kil krme se do 1943 leta 
majuáa 10-ga. V to krmu se raéuna se, seno sla- 
ma, otava, detelica bükes, kuruznica i se drugo 
a ober mora ostati éisto seno, ili otava.

Ta krma je zeta ped sekvester i nesme se 
prodati prez dozvole i mora se éuvati od kvara.

О В JAVA.
Dajem na znanje da sem v Csáktornya Zdelár József u. br. 3 (Pintacsova hiia)

O t p r l  magazine
de kupujem se fele zrnja Zuo, psenícu, zob, кш-uzu, ORAHA
kupujem stalno saki dent kulko god sto dope la, na velkom i malom 
trgovei dobiju proviziju, se vrsti semenja, i se drugo átérő spada к ovomu poslu. 
Plaéam se po vlastima odredjenoj ceni. 2ito i páenicu dajem vun na cedule.

S postuvanjem V E R H Ä R  A N T A L
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ZENSKE
oprave, slafroke i bluze

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

Sehätz
Nagykanizsa - Zalaegerszeg jj:::Í

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

V éetrtek v nőéi su nas sovjetski aeroplani 
pák pohodili, ali su se tresnuli v nasu jaku ob- 
ranu. Na§i stuki za obranu od zraka su je mam 
stirali v visínu od 5—6.000 metrov, odnod pák 
je véé ne moci cilati, prem v kmici i tak su bol- 
seviéke bombe najviáe opale na praznu zemlu. 
Nesteme su opale na menjse hize, pák je 
v célom orsagu se skup samo 3 mrtvih i 15 ra- 
njenih postalo.

Da su se ruski bombasi dimo pelali, nasi su 
dőli strelili éetiri sovjetskih aeroplanov.

Na sovjetskoj fronti idejű jós i denes naj- 
teskese bitke. Najnovesi nemski glas véli, da su 
nemei zasli vec v glavni banhov varasa Stalin
grad i ve se bijeju jós samo za sredinu varasa.

Ako ocemo dobro znati, kakse su prilike v 
Stalingradu, onda moramo najpredi poznati toga 
varasa i mesta okoli njega.

Stalingrad lezi cisto kre Volge. Z leve stra- 
ne te vode su velke nizine a kajti je Volga v 
zimi érez 100 dni na debelom zmrzena, na prtu- 
letje se éuda vode nabere, stera obleje celoga 
kraja i tam ne moci zidati, samo su v leti pase. 
Z desne strane pák, de su ve najvekse bitke, su 
éisto blizo vode bregi 7—800 metrov visoki. Fab- 
rike i banhofe je рак ne moci na breg spravlati 
i tak su sovjeti toga varasa, steri je pred prvim 
svetskim táborom bil dosta mali, a ve ima do 
pol miljona stanovnikov, zidali i sirili se vdilen 
kre Volge. Так je te varas denes 50 kilometrov 
dugi. Fabrike kre fabrike, banhof kre banhofa, 
ladja kre ladje, v sakoj hizi je jaka obrana, a 
zvun toga su postavili koli varasa na vise redov 
par jezer betonskih i zeleznih kul, punih stukov 
i masingeverov. Saku kulu i saku hizu je treba 
ekstra podreti i zavzeti, kajti Stalin je dal vun 
ostru zapoved. da se saki clovek mora braniti do 
smrti, nazaj iti ne smeti.

Ako si dobro premislimo, znamo zakaj sov
jeti tako ostro braniju Stalingrada. S Kaukazije 
dobaja sem na ladjaj sirovi petrol jóm. Tu ga éi- 
stiju, prekladaju, po eugaj voziju v celu Rusiju. 
Ako zgubiju Stalingrada, onda su zgubili sréanu 
zilu, stera brani celu sovjetsku zemlu. Rano zbog 
toga, ka) je Stalingrad velki stáción za petroljom, 
de su se napravile jako cuda fabrike, 
stere se petroljom tira. Tu su se delali automo- 
bili, stuki, sakoformu taborsko oruzje i vés drugi 
taborski matrial, steri bo ve sovjetam jako falil.

V obranu Stalingrapa su sovjeti na celoj 
2000 kilometrov dugoj fronti, od Severnoga Le- 
denoga Mórja pák se dőli do Kaukazije, napravi- 
li velke napadaje. Reskirali su cuda soldacije i 
matriala i как nemei glasiju, na devet mestaj su 
probali predreti frontu. Se se to zrusilo v nem- 
skom ognju. Sovjeti su zgubili érez jako kratko 
vreme prek 2000 avionov, na stotine taborskih 
kol, mrtve i zaroblenike prez broja, a fronta stoji, 
de je i predi bila i niti za jen korák ju sovjeti 
nesu stisnuli.

Magyarske trupe se v tem bitkam vitezki 
boriju. Jeden honvedski bataljon, pod komandom 
majora Gáli Sándora, je v kratkom vremenu za- 
vmul pet sovjetskih Sturmov, a v sakom su bol- 
Seviéke sile bile éuda jakse od nasih, ali nasi 
vitézi nesu se dali i sturme su se v nasem og
nju, jena za drugom zrusile.

Engleska fronta.
Ov tjeden je dosel z Engleske prek inorja 

na francusku zemlu jeden taborski con. Nutri je 
bilo 5 oficirov, med njimi jen major, onda jen 
strazamester i jen soldat prez sarze. Za par mi
nőt bili su tri mrtvi a stiri zarobleni, con se vto- 
pil i stem je „offenziva" na „drugoj fronti“ bila 
zvrsena.

Borbe v zraku dale teéeju. Ober Bremena 
i drugih nemskih varasov su dőli strelili 30 en- 
gleskih masin, hitili su bombe na engleske varasé, 
a v Kanalu su nemske ladje vtopile jenu engle* 
sku ladje, a nesterne pák su vuzgali. V Irskoj da
le se siri revolucija.

Africka fronta
V pondelek v jutro ob stri vuri su englezi 

na Srednjem Morju, pre Tobruku z vise ladji i 
cuda aeroplani napravili velikoga napadaja i steli 
su zajti na suhu zemlu. Ob deveti vuri vjutro niti 
tora niti glasa toj ofenzivi. Nemski i taljanski 
stuki i avioni su se mám hapiii strelati, vtopili 
su tri torpedaske ladje, vise strazarskih ladji i 
bárki. One ladje stere su vusle, su nemski i tal
janski avioni preganjali, dve taborske i vise menj
se ladje su vtopili, jenu menjsu taborksu i druge 
menjse su skvarili. Nasim je ostalo vrokaj 576 
zaroblenikov, cuda stotin mrtvih i ranjenih i cuda 
matriala.

V tem borbánt su englezi zgubili érez de- 
set dni 170 taborskis kol.

Americka fronta
Ov tjeden smo dvapot díjbili glasa za mor- 

ske bitke.
V pondelek glasiju nemei, da su njihove 

podmorne ladje v velikoj tekuéoj vodi Svetoga 
Lovrenca, v Kanadi na Atlanskom oceanu i pred 
Afrikom vtopili 18 ladji se skup 171.500 ton a 
jenu ladju su s torpedóm strelili. V isto vreme 
su glasih, da na Atlanskom morju tece velka mor- 
ska bilka.

V tork septembra 15-ga véé dale glasiju 
nemei da je na severnom Atlanskom morju pu- 
tovala jena velka engleska karavana ladji, od to 
ga su nemske podmorne ladje vtopile 19 ladji, se 
skup 122.000 ton. Zvun toga su vtopili 3 tabor
ske ladje, stere su öve sprevajaié i branile, a sest 
su s torpedami tesko skvarili. Mislimo da je do
sta za ov tjeden.

Japanska fronta
S kineske fronte ov tjeden nikaj ne éujemo, 

tak zgledi, kaj se japanci pák na nekaj spravlaju 
i bodo pák sveta znenadili.

Na australskoj fronti za eng. se slabese ide. 
Na Koralskom morju su japanci vtopili 14 lacjje 
za trupe voziti. Kulko je ludstva poginulo, to se 
nezna.

V Novoj Guinei su japanci dobili cuda sol
dacije na pomoc i fest napadaju na varas Port 
Moresby. Po najnovesem glasu, Australijanci vec 
su se hapiii spra/niti toga varasa. Nova Guineja 
je zadnja obrana pred Australijom, ako toga vel- 
noga otoka dobiju japanci pod sebe, onda bo 
knjim otprti pot do Australije.

V Indiji se narod se dale punta proti en- 
gleskoj vladavini. Delavci strajkaju, po varasaj 
podiraju i vuzizeju banhofe, fabrike, sluzbena 
mesta, engleski policaji i soldati strelaju na narod 
a ludi na njih, z obedve strane cuda mrtvih i 
ranjenih. Koga englezi od voditelov moreju prije- 
ti, ide v rest i ste velke borbe bo se narodila 
sloboda indijskoga naroda.

Nagykanizsai
Királysörffőzde

a DREHER-HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és KaczuH
kereskedés C S ák tO fiiya

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

P r v a  p o z n a t a  k a t o l i c k a

zítn a trgovina 
Beho jník - Bezerédy - Cernkovics
F U T U R A  P O D K O M I S I O N E R I  
CSÁKTORN YA, H ille r Adolf n i. 3 . Prek varaSkih hiz.

Kupujemo sake vrsti zrnja, l:u- 
ruzu, graha, í semenja za ölje, 
po slu/.benoj dnevnoj ceni. Fletno 
podvorimo.

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Aprúhírdetósck dija szavanliint 10 fillér. A vastagon 
nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P>

Vrata za kuhinju 191—84 cm velka sko* 
rom nova za prodati. Sárközy Sándor, Rét utca 1.

Elveszett egy női arany karkötő óra f.
hó 16-án reggel a Rákóczi-, Deák-, Szent László 
és Kossuth Lajos utcákon. Becsületes megtaláló 
magas jutalomban részesül és szíveskedjék Pallósi 
Máriánál Gráner Testvérek főirodájában leadni.

Zlatna zenska vura se 16-ga zgubila neg- 
di v Rákóczi-, Deák-, Szent László ili Kossuth 
Lajos vulici. Sto je nasel, naj da v glavnu kan- f 
celariju Graner Testvérek dobi velkoga tringelta.

Felelős szerkesztő: Pecsomik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: P ecso rn ik  Ottó j 
Nyomta: Muraközi Katolikus Könyvnyomda — Ceáktoroye 

Nyomásért felel: Sarecz Ад»Ы

Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistíti pre

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