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Megjelenik p énteken .

A MÉP Csáktornya nagyközségi 
pártvezetösógének értekezlete

Pecsornik Ottó kerületi országgyűlési képviselő 
nagyszabású beszámolója

A miniszterelnök üzenete 
harcoló katonáinkhoz

A képes Tábori Újság legutóbbi 
száma hozta Kállay Miklós miniszterelnök 
üzenetét az orosz harctéren küzdő hős 
fiainkhoz.

Ez az izenet elsősorban a hősöknek 
szólt, de ha jól meggondoljuk, itthon is 
sokat tanulhatunk belőle. Felesleges volna 
itt hőstetteket emlegetnünk, tudjuk nagyon 
jól, hogy derék honvédeink száz halál közt 
is helyt állanak, vezetésük pedig a leg
kitűnőbb. Ott küzdenek a fronton legjobb 
fiaink, védik drága hazánkat s szabad 
percükben bizonyára örömmel olvasták a 
miniszterelnök üzenetét. Mi itthoniak, akik 
a belső fronton súlyos gondokkal küzdve, 
de szívesen hozzuk meg a legnagyobb 
áldozatokat is hős fiainkért, mégis csak 
nyugodtan hajtjuk le fejünket álomra bé
kés otthonainkban, mert tudjuk, hogy ott 
a messzi orosz rónákon, borzalmas harcok 
közepette, ott állnak fiaink és az acélnál 
keményebb falat alkotva, védik hazánkat, 
családjainkat és otthonunkat.

Ma nem szabad és nincs is magyar 
család, ahol ne gondolnának naponta hős 
honvédeinkre, ahol ne imádkoznának na 
ponta az apáért, fiúért, vagy testvérért, de 
még azoknak is imádkozniok kell, akiknek 
nincsen hozzátartozójuk a fronton, hiszen, 
akik ott vannak, nemcsak családjukat vé
dik, hanem édes mindnyájunkat. Egyeknek 
kell lennünk az imában és egyeknek a 
kötelességteljesítésben, egyeknek az áldo
zatokban és egyeknek a lemondásban.

És itt érezzük a miniszterelnök üze
netéből, hogy súlyos szavai elsősorban 
nekünk itthonmaradotlaknak is szólnak. 
Hitvány áruló és utolsó volna az a nép
— így szól Kállay Miklós miniszterelnök
— amely nem kész minden áldozatra 
azokért, akik érte küzdenek. Aki nem 
segít a hadbavonultak rászorult hozzátar
tozóin, aki élelmiszert, ruhaneműt vagy 
bármit drágábban ad el, mint amennyi 
annak az ára. Valóban hazaáruló az, aki 
a nemzeti kötelességteljesítés elöl meg
szökik s nem tekinthető másnak, mint 
gyáva katonaszökevénynek.

Azt is mondja a miniszterelnök, hogy 
komoly idők várnak ránk. A végtelen 
orosz pusztákon rettenetes harcok, itthon 
pedig súlyos megpróbáltatások. Benne 
vagyunk a súlyos megpróbáltatások ide
jében és viseljük is azokat, mert tudjuk, 
hogy ezekért a nagy áldozatokért meg
kapjuk a legnagyobb jutalmat: a jövendő 
boldog hazát.

A halál kaszája a legjobb fiaink közt 
arat sürü rendeket s a legdrágább kalász, 
az égbe szállt hősök élén az első vitéz 
Kormányzó Urunk fia, aki a legszebb 
példával járt elől s hazaszeretetét életével

Szombaton, szeptember hó 26-án tartotta a 
MÉP Csáktornya nagyközségi pártvezetősége szo
kásos értekezletét Gasparich József megyei 
központi párttitkár részvételéül. A z  értekezleten 
teljes számban megjelent párttagokon kivül, na
gyon sok vendég is részt vett.

A  következő perceket vitéz nagybányai 
Horthy István kormányzóhelyettes urunk emléké
nek szenteli. Felviradt Szent István napja, Magyar- 
ország örömünnepe, de szomorú felhő borította 
be az eget, jó magyar vitézünk, a hősök példa
képe életét áldozta a haza oltárán. Sírba szállt 
jövőnk reménysége. Halála legyen példa a síró 
anyáknak, gyászos özvegyeknek, árván maradt 
gyermekeknek.

Beszéde további részében Pecsornik Ottó 
áttér az ország belpolitikájára. Előtérben áll a 
kormányzóhelyettesi kérdés. Kormányzó Urunk, 
dacára az elszenvedett súlyos csapásoknak, ma 
is teljes erejében van és a kormánnyal együtt 
megfogja találni ennek és az egyéb közjogi kér
déseknek a leghelyesebb megoldását. A  nemzet 
akkor volt a legboldogabb, amikor saját véréből 
eredő férfiak uralkodtak felette.

Foglalkozva a jelen kérdésével, fejtegeti 
Maraköz speciális helyzetét. A  23 évi megszállás 
alatt harmadrendű polgároknak tekintettek ben
nünket, de mi megtartottuk intranzigens magyarsá
gunkat és kirostáltuk a kétes elemeket. Láttuk 
hogyan bánták a letört népekkel, de mi átmen
tettük népünket a magyar életbe s már egy és 
fél éve harcolunk a magyar jövendőért.

A  munka fontos és a megoldás sürgős. Óri
ási a vajúdás Európaszerte, minden perc drága, 
éjjel-nappal kell dolgoznunk, felépíteni az új 
Magyarországot. 23 évi tapasztalatunk megtanított 
arra, hogy meg kell erősíteni a magyarságnak ezt 
a csücskét, kiküszöbölni mindet, ami árt. A  libe-

A  jövőre nézve megállapítja Pecsornik Ottó 
országgyűlési képviselő, hogy szent meggyőző
dése, hogy a háborút megnyertük. (Éljenzés.) A  
jövendő nagy magyar nemzeti állam máris előre 
veti árnyékát. A  külföldi magyarok nagy részét 
Bukovinából, Boszniából hazatelepítettük, a többiek 
is jönnek, egyelőre a háború akadályozza. Batyu
val vándoroltak ki, idegen faj szorítására. Ezeket 
haza kell hozni, ők fogják a nemzetet megerősí
teni, A  németek is így tesznek s a háború után 
minden állam így fog tenni.

Szükebb hazánkat, Muraközt be kell vezetni 
a magyarság révébe. Népe más — muraközi 
nyelven beszél, de szívében magyar. Itt is min
denkinek segítenie kell. A z  új magyar nemzeti 
állam beleilleszkedik az új európai rendbe, ke
resztény faji alapon. Itt minden dolgozó és dol
gozni akaró megtalálja kenyerét. Nem lesz libe
rális kizsákmányolás, önálló, független, egyenrangú 
munkatársa lesz a többi nemzeteknek.

— Funk német birodalmi miniszter mon-

Kovács István pártelnök megnyitó beszéde 
után Pecsornik Ottó, a kerület országgyűlési 
képviselője emelkedett szólásra. Üdvözli a meg
jelenteket és Gasparich József megyei központi 
párttitkárt.

E szomorú percben nemzetünk atyjához, 
Horthy Miklós Kormányzó Urunkhoz fordítjuk
szívünket, aki, bár a legsúlyosabb csapás érte, 
friss erővel, törhetetlen ül vezeti az országot. 
Biztosítjuk hűségünkről és szeretetünkröl! Isten 
tartsa meg sokáig!

A  beszédnek ezt a részét a megjelentek 
állva hallgaták végig és utána hallgatással áldoz
tak a Kormányzóhelyettes Ur emlékének.

rális korszak önzése, egyéni érdeke ma nincs. 
Minden érdeket n köznek alárendelni: ez az uj
alap. Itt a kérdés, hogy végezzük : gyűlölettel 
vagy szeretettel. A  magyar nem gyűlöl, mert fel- 
sőbbrendü, de ma, amikor ez a vajúdó korszak 
az idegen elemek korbácsával űzött szláv eszme 
össze akar törni minket, helyes a gyűlölet. A  
háború élet halálra megy. Tetteinkkel számolnunk 
kell. Akik a fronton túl vannak és a belső ellen
ségeket, akik a magyarság faját tönkre akarják 
tenni, azokat gyűlölni kell.

Bizalommal kell lenni a vezetők iránt, támo
gatni munkájukat, egymásközt nem acsarkodni, 
összefogni az erőket és a belső front megerősíté
sére fordítani. így lesz erős az ország.

Harc mindenki ellen, aki gáncsol, gyűlölet a 
keresztény magyar ellensége ellen (Élénk éljenzés 
és helyeslés). Ezt követeli a nemzet, az orosz 
puszták hősi halottak Emelt fővel nézzünk szembe 
halott hőseinkkel, mutassuk meg, hogy nem hiaba 
ontották vérüket, abból lesz az új Magyarország. 
(Viharos éljenzés és taps.)

dotta, hogy Magyarország a háború után méltó 
partnere lesz gazdasági téren Németországnak. A  
Duna a legfontosabb vízi út Európán át. A  déli 
államok nagy ipari jövőt biztosítanak, mondotta 
Funk. A  mill.árdos mezőgazdasági törvény hozzá
segíti a mezőgazdákat Európa ellátásához. Ebből 
nagy hasznunk lesz.

Bizalommal van a jövő iránt, bár még nagy 
utat kell megtennünk, amíg a béke eljön. Eddig 
megkímélt bennünket a háború. Ezen a nehéz 
úton összefogás, kéz a kézben, magyarosan, az 
út végén a szabad, boldog, nagy Magyarország. 
(Szűnni nem akaró éljenzés és taps.)

Utána Legenstein Géza főtitkár üdvözölte 
a vendégeket. Kifejti, hogy a párt nem titkol 
semmit, nyilvánosan dolgozik. Egy cél lebeg 
előtte: a jövendő boldog Magyarország. Szívesen 
és szeretettel fogadunk mindenkit a párt kötelé
kébe, aki még nem tag, lépjen be.

Ezután Kovács István ebök ezt a népes 
értekezletet bezárta.

Megemlékezés Kormányzóhelyettes Urunkról

Az ország belpolitikája

Az ország jövője



pecsételte meg. Ezt nem lehet megtanulni 
semmiféle könyvből, ezt meg kell érezni, 
a hazaszeretetnek a szív mélyéből kell 
fakadnia. Kormányzóhelyettes Urunkat 
magas közjogi állása megvédte volna 
minden veszélytől, de ő csak egyet látott 
maga előtt: a szent hazát, amelyért min
den fiának meg kell hoznia a legnagyobb 
áldozatot — és ő meghozta.

Az önzésről is beszélt a miniszter
elnök. Valamikor a jól alkalmazott polgári 
önzés vagyonok alapjául szolgált, de ma 
félre kell tenni minden önzést, első a haza 
s ha kell az önzésnek még a legerősebb 
eszközökkel is gátat kell vetni.

Mi, akik e sorokat papírra vetjük, 
ismerjük Muraköz népét s tudjuk és val- 
juk, hogy népünk megértette a miniszter- 
elnök szózatát, mindig helyt állt és most 
sem lesz méltatlan azokhoz a dicső hon
védekhez, akiknek soraiban már számos 
muraközi is feláldozta életét a szebb 
magyar jövőért. SP.

Vitéz gróf Teleki Béla főispánunkat súlyos 
gyász érte. Édesapja, gróf Teleki Tibor m. kir. 
titkos tanácsos, a Magyar Szent Korona őre, a 
pestmegyei Gyömrön levő birtokán, hosszas be
tegség után elhunyt.

A z  ország közérdekében mindig tevékenyen 
vett részt. ízig vérig hazafi volt, emiatt a kom
munizmus alatt üldözésnek volt kitéve s négy 
hétig őrizetben is volt. Kiváló gazda s a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetének elnöke is volt.

Muraköz népe mély fájdalommal osztozik 
szeretett főispánja gyászában s kéri a Minden
hatót, adjon neki erőt súlyos fájdalmának elvi
seléséhez.

A  gyászoló családhoz Kállay miniszterelnök, 
dr. Brand alispán, Pecsomik Ottó országgyűlési 
képviselő és még sokan intéztek részvéttáviratot.

Ott
s * *

a L o l U e tt!
az Osztálysorsjegy szerencsés nyerőszáma! 

Ne halogassa tehát megvenni, mert kevés 

pénze — vagyont érhet! Egyetlen sorsjeggyel 

szerencsés esetben 700.000 P nyerhető.

Húzás már október 17-én I

Kézilámpák használata 
csőkentelt világítás idején

A  honvédelmi miniszter rendeletet adott ki 
kézilámpáknak a csökkentett világítás ideje alatt 
a polgári lakosság részéröl történő használata 
tárgyában.

A  rendelet kimondja, hogy csökkentett vilá
gítás alatt csak olyan kézilámpát szabad hasz
nálni, amely gyenge kék fényt sugároz. A  kézi
lámpának olyannak kell lennie, illetőleg azt olyan 
szerkezettel, ernyőzéssel kell ellátni, hogy fénye 
használat közben lefelé irányítható legyen s ebben 
a helyzetében a fényforrást a vízszintes felett 
látni ne lehessen.

A 13 aradi vértanú emlékezete
A  Csáktornyái m. kir. állami keres

kedelmi középiskola „gróf Zrínyi Miklós" 
sportköre október 6-án délelőtt 11 óra
kor a 13 ARADI VÉRTANÚ emlékére 
„ k e g y e le t i  s t a f é t á t “ rendez. A ver
seny a laktanya őrségtől indul, célja pedig 
az Országzászlónál lesz.

Felhívjuk olvasóink figyelmét e haza
fias emlékversenyre, tiszteljék meg hős 
vértanúink emlékezetét minél számosabb 
megjelenéssel.

f ly e rs  vadbőrökeU
(pézsma, borz, nyest, görény, 
róka, vidra, házi és mezei 

nyúl, kutya)

l e g m a g a s a b b  
oapi áron. v e s z e k  
S z ó l ó 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.

Halálra ítélték Bogdán Imrét, aki 
Szloboda József rádióUzletében 

a betörést elkövette
Bogdán Imre 22 éves stridóvári lakos, fog

lalkozására lakatos, szeptember 21-éré virradóra 
az elsötétítés ideje alatt betörést követett el.

A  csendőrség a legrövidebb idő alatt kézre- 
kerítette és 26-án már a nagykanizsai statáriális 
bíróság ítélkezett felette. A  statáriális biróság dr. 
Almássy Gyula elnöklésével meghozta halálos 
ítéletét. A  vádat dr. Birkás Géza kir. ügyész 
képviselte. A  védelmet dr. Mező Ignác ügyvéd 
látta el.

A  biróság délelőtt fél 11 órától délután 5 
óráig többször visszavonult, míg meghozta halálos 
ítéletét. Bogdán őszinte, beismerő vallomást tett 
és többször sírva fakadt. Vallomása során elő
adta, hogy édesanyját már 7 éves korában, 
édesapját pedig 17 éves korában vesztette cl. 
Szülők nélkül nőtt fel és hányatott élete volt. 
Munkanélküliségét azzal indokolia, hogy nem 
tudott sehol munkát kapni, mert nem érti a

magyar nyelvet. — Ez nem áll, mert Muraköz
ben minden mester érti a muraközi nyelvet.

A  betörést megelőzően négy nappal előbb 
már tájékozódott, hogy az üzletbe hogyan tudjon 
bejutni. A  tett elkövetése előtt moziban volt, 
majd mozi után az általa szerzett kulccsal az 
üzletajtót felnyitotta és magához vette a grama- 
íont, 12 darab lemezt és 7 doboz tüt, majd az 
ajtót visszazárva, távozott.

Hisszük, hogy ez az ítélet — elrettentő 
például szolgál majd azoknak, akik úgy gondol
ják, hogy az éj leple alatt tolvajlásokat és betö
réseket lehessen sorozatosan, minden felelősségre 
vonás nélkül űzni és elkövetni, mint évekkel 
ezelőtt.

A  magyar csendőr a vagyon és jogbizton
ság biztos őre és mint látjuk, — a legrövidebb 
időn belül bírái elé állította a bűnöst.

Újabb nemeslelkü adakozás 

a muraközi szegénysorsú tanulók részére
Muraköz távolban élő fiai csak nem feled

keznek meg szülőhazájukról. Aki teheti, igyek
szik szeretetét az édes anyaföld iránt anyagi 
segítséggel is kimutatni.

A  napokban kaptuk az értesítést, hogy 
Adorján (Hadrovics) József, városunk szülötte, a 
pestszenterzsébeti О. К. H. ügyvezető elnöke, 
ismét 500—500 pengőt ajándékozott a Csáktornyái 
kereskedelmi középiskolának és a polgári isko
lának tankönyv vásárlásra, szegénysorsú tanulók 
részére.

Adorján József földink tavaly az elsők kö

zött volt, aki sietett többszörös adományaival 
Muraközben a magyar iskolaügyet támogatni, a 
szegénysorsú tanulóifjúság oktatását előmozdítani 
s végeredményben a muraközi jövendő magyar 
középosztály nevelését elősegíteni.

A  szegénysorsú muraközi szülők nagyon 
hálásak Adorján Józsefnek e nemes cselekede
téért s kérik a Mindenhatót, adjon Muraköznek 
sok ilyen hazafias támogatót, hogy fiatalsága 
minél előbb elfoglalhassa méltó helyét az új 
Magyarországban.

A  M É P _ H I R E I

Pecsornik Ottó országgyűlési 
képvisel« vidéki pártértekezletei

Vasárnap, szeptember 27-én Pecsornik Ottó 
a Csáktornyái kerület országgyűlési képviselője, 
Gasparich József megyei párttitkár kíséretében 
pártértekezletet tartott és pedig: délelőtt Felsö- 
mihály falván, délután pedig Murasiklóson és 
Zsidényben.

Mind a három helyen nagy számban jelen
tek meg a párttagok és figyelemmel hallgatták 
meg Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő mu
raközi nyelven mondott beszédét, amelyben rész
letesen kitért az ország belső és külső politikájá
ra, a mai gazdasági helyzetre és a jövendő nagy 
Magyarország célkitűzéseire.

Beszédei elején megemlékezett vitéz nagy
bányai Horthy Isván kormányzóhelyettesünk hősi 
haláláról. Szavait mélyen meghatva és állva hall
gatták meg és kegyelettel áldoztak nagy nemzeti 
hősünk emlékeinek.

Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő be
szédei mindenütt mély hatást keltettek és szavait 
többször szakította félbe taps és éljenzés.

A Magyar Vöröskereszt október 3-án és 4-én 

gyűjtést rendez és felkér mindenkit, hogy áldo

zatos szívvel támogassa közérd ekű m unk áját
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Herney Cabrl«Ha b>llc«i élt, tanítónő verseiből:

ttUQHtfupitás
A z  élet fájó 
Csendes hangulat,
Szeretni volna jó,
De szeretni nem szabad.

Csak távolról mint félelem 
Minden ami szép volt.
A  Minden helyén nincs,
Csak egy nagy, fekete mély folt.

Sötét, mély, de nyugodt 
Tó a lelkem. Nem háborog.
Mélyen lehunyt szemekkel 
Megbékélten a nagy halott.

Mélyen lehunyt szemekkel 
Elnémultam kín gyötrelem, szeretet. 
Csak egy név van hullámaiba 
írva : a neved.

Belica, 1942. aug. 16.

V U jÁ c i d ó t

Pillangók szárnyán repülök, 
Utánam füttyent a madár, 
Szellő kergetőzik velem 
és az illatos nyár 
úgy ölel körül, 
hogy szinte habzsol, 
hogy szinte fáj.
Óh, de szép az é le t ! 
Színes, csattogó réten 
Járni te véled, 
hol csókot hint rád 
a csókos napsugár, 
hol ajkadon kacagás, 
arcodon derű ül.
Óh érzem, érzem
itt enyém vagy egyedül.

TÁJÉKOZTATÓ
a Városi Zeneiskola Nagykanizsa 

Csáktornyái fiókiskolájáról
Folyó évi október hó 2-ával megkezdi mű

ködését a Zeneiskola, egyenlőre zongora és 
hegedű főtanszakkal. Kellő számú jelentkezők 
esetén a magánének tanszak is felállítást nyer. A  
tanév tartama azonos a középiskolaival. A  tanév 
végén a növendékük vizsga letétele után bizonyít
ványt nyernek.

Azok, akik már bizonyos készültséggel ren
delkeznek, de Zeneiskolai bizonyítvánnyal nem 
rendelkeznek, magasabbb osztályba is kerülhetnek. 
A z  oktatás hetenkint 2 tanórában történik.

Fizetendő díjak :
Beiratási díj a zongora és hegedű főtansza

kon : az alsó tagozatban 10.50 P, a közép tago
zatban 15.50 P, a felső tagozatban 20.50 P.

H Í R E I N K .
— Nemcslelkü adomány. Vitéz Horváth 

Ferenc ny. vezérőrnagy, a perlaki kerület ország
gyűlési képviselője, egy összeget küldött V. Pe- 
csornik Paula polg. isk. tanárnőnek a polgári 
iskola részére, amelyet a fizikai könyvtár gyara
pítására használt fel. A  nemes gesztusért hálás 
köszönetét mondunk.

— Katonai kitüntetések. Vitéz Farkas 
Ödön nagykanizsai zászlóaljparancsok és Böször
ményi Géza alezredes a Magyar Érdemrend lovag- 
keresztjét kapta a kardokkal, Palotay József 
hadnagy a II. osztályú vaskeresztet, a vakolai 
származású Bor Zoltán tartalékos zászlós pedig a 
Signum Laudist a hadiszalagon a kardokkal. A  
kitüntetések az ellenség előtt tanúsított bátor 
magatartás legfelsőbb elismeréseként kerültek a 
nagyszerű teljesítményeket végző zalai honvéd
tisztjeink mellére.

— A Csáktornyái járási Bajtársi Szolgá
lat irodáját a Tűzoltó-laktanyából a Levente 
Otthonba helyezte át. A z  egész járás területéről 
hadbavonultak családtagjainak itt áll rendelkezé.

Beiratási díj alól felmentés nincs. Ha azon
ban egy növendék egyidejűleg több tanszakra is 
beiratkozik, például hegedűre és zongorára, úgy 
csak egyszeres beiratási dijat fizet.

Tandíjak a zongora és hegedű főtanszakon : 
az alsó tagozatban havi 10 P, a közép tagozatban 
havi 15 P, a felső tagozatban havi 20 P.

Beiratási díj a magánének tanszakon: az 
előkészítő tagozatban 15.50 P, a felső tagozatban 
20.50 P.

Tandíj a magánének tanszakon: az előké
szítő tagozatban havi 15 P, a felső tagozatban 
havi 20 P.

A z  iskola felvesz vidékről beutazó növen
dékeket is.

Beiratás október hó 2-ától délelőtt 10— 1-ig 
és délután 4— 5 óráig a Zeneiskola helyiségében 
(Levente Otthon) eszközölhető. A  rendes tanítás 
október hó 5-én megkezdődik.

Részletes tájékoztatás a jelzett időben nyer
hető az iskola igazgatójától az iskola helyisé
gében.

sére. Hivatalos idők : szerdán és pénteken dél
előtt 10— 12-ig. Mindennap délután 4—6-ig.

— Tűzharcos beszervezés a járás terüle
tén szeptember 20-án befejeződött Drávanagyfalun 
a környező községek bevonásával. Drávanagyfa- 
lunk 80 tűzharcos vett részt és a környező köz
ségek megbízottai. Tűzharcos ügyekben további 
felvilágosításokat Kákossy Győző szervezötiszt ad.

— Tizenegy órakor be kell zárni a ven
déglőket és a kávéházakat. A  hivatalos lap
kormányrendeletet közölt, amely szerint az összes 
vendéglátó üzemeket (vendéglőket, korcsmákat, 
kávéházakat, mulatókat) legkésőbb este 11 órakor 
be kell zárni. A  többi szórakozóhelyeken (mozi, 
szinkáz) az előadásokat olyan időpontban kell 
befejezni, hogy a helyiség este fél 10 óráig már 
kiürítetten be legyen zárva. A  rendelet azonnal 
hatályba lépett.

— Betörtek a Csáktornyái dohánynagy- 
árudába. Szeptember 25-ére virradóra betörtek 
vitéz Óváry György dohánynagyárudájába. Kife- 
szítelték az udvar felöl a lépcsöházban lévő 
vasrácsot. Behatoltak a belső helyiségbe, ahol a 
lezárt kasszát felfeszítve, 2087 pengő 92 fillér 
készpénzösszeget vittek el. A  dohányáru fellel
tározása után tudható meg, hogy abból mennyi 
értéket vittek magukkal. — Ugyanekkor Kollin 
Imre dr. orvos kerékpárjáról, amely a lépcsőház
ban volt elhelyezve, leszerelték az alkatrészeket 
és a gumikat magukkal vitték. A  tetteseket sta
tárium várja.

— Egy magyar tanító tragikus halála.
Habacht Béla Csáktornyái származású fiatalember 
Szlovenszka Kovacsiczán, belovári járásban, Hor
vátországban tanítóskodott. Mintegy három hete 
a városba igyekezvén, útja egy erdőn vezetett 
keresztül, ahol a csetnikek megtámadták és ször
nyű kínzások között meggyilkolták. Holttestére 
másnap akadtak rá a járókelők, özvegy édes
anyját, több testvérét és fiatal özvegyét borította 
gyászba tragikus halála. A  hazánkfia szomorú

N Ő I

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

Seküiz
Nagykanizsa - Zalaegerszeg
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Jurcsek Béla közélelmezési államtitkárnak a termelés 
és közellátás terén döntő újításokat bejelentő cikkéből 

_  Első közleményt lásd a „Muraköz" 27. számában.

Mindazok a termelők, akik a be
szolgáltatandó többtermelésükkel a 
búzaértéket meghaladó mennyiséget 
szolgáltatnak be, e többletmennyiségért 
magasan jutalmazott árat fognak kapni. 
Viszont mindazok, akik területeiken 
megfelelő szorgalmat ki nem fejtve, 
ezen megkívánt mennyiségeket nem 
érik el, hiányt mutatnak fel, a hiány 
értékét többszörösen meghaladó bünte
tést kell, hogy fizessenek a köznek azért, 
mert a haza földjén nem megfelelően 
gazdálkodtak.

Ezen elgondolással automatikusan 
mozdítjuk elő a többtermelést és jutal
mazzuk a szorgalmas és takarékos 
gazdát. Ugyanakkor azonban bünteti 
önmagát mindenki, aki akár gondatlan
ságból, akár hanyagságból az idők 
parancsoló szavát meg nem érti, amely 
parancsot a magyar honvédnek a harc
téren kihullott vére kell hogy minden
kinek lelkiismeretébe beleírjon.

Természetes, hogy esetleges elemi 
csapásokat, árvizeket, jégveréseket vagy 
aszályokat az érintett vidékeken a várt 
terméshozamnál megfelelő mértékben 
figyelembe kell venni. A  gazdaközön
ségnek teljesítenie kell kötelezettségét 
s így a jövő gazdasági évtől kezdődően 
mentesülni fog az eddig alkalmazott 
rekvirálási, illetőleg igénybevételi eljá
rásoktól.

A z  őszi vetésidő megindultával, 
már most tájékoztatni kívánja a kor
mányzat a gazdaközönséget arra vonat
kozóan, hogy a kenyérgabonamennyi
ségeket a jövő évben minden földtu
lajdonos, szántóföldterületének mennyi
sége után lesz köteles beszolgáltatni. 
A  közel jövőben megjelenő rendelke
zés az 1943. évi termésre vonatkozólag 
a szántóföld minden kataszteri tiszta 
jövedelem aranykoronája után 10 kg 
mennyiségben olyan kenyérmag beszol
gáltatására fogja kötelezni a tulajdonost 
vagy gazdálkodót, amilyen gabonaféle
ségeket vidékenként kenyérmagként 
termelnek s ilyenképen fogyasztanak, 
tehát általában búzában és rozsban,

ahol emberi táplálkozásra kukoricát, 
árpát vagy zabot is felhasználnak, ott 
ezekben a terményekben is lesz leró
ható a természetbeni beszolgáltatási 
kötelezettség.

Ez a beszolgáltatási kötelezettség 
nem jelent különösebb megterhelést a 
gazdaközönség részére, mert a mennyi
ségeket általában mindig és mindenkor 
piacra is hozták és a jövőben feltétle
nül piacra kell hozniok és ennek be
szolgáltatása alól különleges elemi 
csapáson kívül semmi más indok nem 
lesz elfogadható. Természetes, hogy 
kert, gyümölcs vagy szőlőterület után 
gabonabeszolgáltatási kötelezettség nem 
forog fenn. E módszer a becsületesen 
termelő részére a szorgalmas takaré
kosságot jutalmazza, a hanyag vagy 
dolgozni nem akarót automatikusan 
kiírtja.

A  másik feltétlenül és hasonló 
módon megtermelendő mezőgazdasági 
produktum a jövő évre a zsír lesz, 
amelyet minden gazda vagy természet
ben, vagy sertésben, olajosmagban, 
tejben, esetleg e teljesítések lehetet
lensége esetén a megfelelő zsírmennyi
ség előállítására szükséges abraktakar
mányban lesz köteles a közellátás 
rendelkezésére bocsátani.

El tudok képzelni hiányokat, de 
akkor feltétlenül a termelésben, illető
leg a termelő felfogásában és munká
jában kell, hogy a változás megtör
ténjék. A z  elmúlt világháború után egy 
összeroppanás, összeomlás és orszá
gunk szétesése volt a vég. De a múlt 
háború eredményeivel szemben orszá
gunk örvendetesen gyarapodott és 
szövetségeseink oldalán egy győzedel
mes háborúban veszünk részt. Teljes 
tudatában kell lennünk annak, hogy 
az új elrendezésű Európában a minket 
megillető helyünket csakis teljesítmé
nyeink alapján foglalhatjuk el és ezzel 
tudjuk a boldog jövőt nemcsak ma
gunknak, hanem az örök nemzet 
számára is biztos alapokra fektetni.

(Vége.)

sorsa felett városszerte érzett őszinte részvétében 
mi is osztozunk. A  sors távol vetette hazájától, 
nyugodjék békében!

— A  muraszerdahelyi hidat átadták a
forgalomnak. Amikor Jugoszlávia belépett a 
háborúba s elérte méltó sorsa, a visszavonuló, 
feloszlásban lévő szerb csapatok azt hitték, hogy 
a diadalmas magyar és német csapatokat fel 
tudják tartóztatni, ha tönkre teszik a hidakat. így 
a Murán négy, a Dráván pedig Varazsdnál két 
hidat robbantottak fel. A  felszabadító magyar 
csapatok órákon belül helyreállították az össze- 
kötettetést Muraköz és az anyaország között, a 
háború romjainak eltakarítása után pedig meg
kezdődött a békés munka, így a hidak helyre- 
állítása is. A  murakereszturi vasútihidat azonnal 
a bevonulás után, később pedig a letenyei hidat 
állították helyre, ezután pedig sor került a mura
szerdahelyi polgári hidra, amelyet nemrég fejeztek 
be és adtak át a forgalomnak. így most már 
mindenfelé megvan az összeköttetés Muraköz és 
az anyaország, illetve központja Zalaegerszeg 
felé, ami különösen az alsólendvai és muraszom
bati forgalom szempontjából is nagyon fontos. 
Ügy halljuk, hogy a muraszerdahelyi vasúti híd 
is nemsokára sorra kerül, amely közgazdasági 
szempontból óriási fontosággal bir.

— Új tanítók a visszatért muraközi te
rületeken. A  kir. főigazgató újabb tanítói kine
vezéseket eszközölt az új iskolai évben visszatért 
muraközi területeken. Helyettes tanítók lettek 
Kassai Klára Muraviden, Horváth Margit Dráva- 
nagyfaluban, Lacker Kálmán, Lackner Kálmánná,

Halmosi Erzsébet és Hasznos Valéria Viziszent- 
györgyön, Timschina Antal, Tóth Etel és Balogh 
Gyula Muraszentmárián, Rácz Imre és Rajczi Irén 
Dezsérlakán, Nagy Gyula Tiiskeszentgyörgyön, 
Gergely Ilona Szentmargithegyen, Szotyori Márta 
Muracsányban, Csodó Irma Törökudvaron, W ag
ner Mária és Jákli Erzsébet Tiiskeszentgyörgyön, 
Érfalvy Zita Drávafüreden, Kollár Katalin Alsó- 
ferencfalva-Mikófán, Magyar Margit Szentilonán, 
Girardoni Elenóra és Zalai Gabriella Dékánfalván, 
Prikler Erzsébet és Briski Janka Muracsányban, 
Kiss József Lajos és Ritzel András Hodosányban, 
Hradil György Szentmargithegyen, Szalay József 
Alsódoinborúban, Polgár József Muraszilvágyon, 
Veöreös Anna Stridóváron. Rendes tanító lett 
Somos József Muracsányban, Molnár Nándor 
Szászkön, Pál Jenő Muraviden, Bodó Sándorné 
Csáktornyán.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

4946/1942. szám.

h i r d e t m C n y .
Felhívja az elöljáróság mindazon szülőket, 

akiknek 1920, 1921 és 1922 évben született 
sorozásra kerülő fia Németországban tartózkodik, 
hogy azokat folyó évi október hó 13-án a Csák
tornyái Levente Otthonban tartandó sorozásra 
táviratilag hívják haza.

Elöljáróság.
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Csáktornya nagyközség elöljárósága.

5013/1942. szám.

Hirdetmény.
Felhívja az elöljáróság a gazdaközönség fi

gyelmét az alábbiakra:

1. A z  a birtokos, aki az 1943. év tavaszán 
vetett termények terméseredményét fokozza az
által, hogy a tavaszi termények alá az őszi 
szántást 1942 december 31-ig legalább 15 cm 
mélyen elvégzi, az ily módon megmunkált terület 
után katasztrális holdankint 10 P termelési jutal
mat kap, feltéve, ha az 1942. évi őszi vetésterü
let nem kisebb az előző évi őszi vetésterületnél.

2. A  fenti termelési jutalmon kívül a birto
kos katasztrális holdanként 10 P termelési juta
lomban részesül az 1942. év őszén búzával vagy 
rozzsal elvetett azon területe után, mely megha
ladja az 1941. év őszén búzával és rozzsal elve
tett területet.

Akik ezen jutalom kifizetését kívánják,
1943. január 15-ig tartoznak a községi elöljáró
ságnál igényüket bejelenteni.

Csáktornya, 1942. szeptember 24.

Elöljáróság.
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Zide s a k i  petek.

Reci ministra predsednika nasim 
soldatam NAJNOVESI GLASI

V soldackim novinam, v zadnjem 
broju, je Kállay Miklós, minister predsed- 
nik poslal glasa nasim vitezam, steri se 
boriju na ruskim polanam.

Glasa je dal minister predsednik naj- 
predi junakam, ali ako si dobro premi- 
slimo, cuda toga se i nas tice.

Zvisesega bi bilo, ve tu spomenuti 
kaksa junacka dela, jako dobro znamo, 
da nasi dobri honvedi sto pót glediju v 
oci smrti  ̂ i stojiju na svojem mestu, a 
voditeli su рак, как najbolsi. Tam na 
fronti se boriju nasi najbolsi sini, braniju 
nasu dragu domovinu, pák ako negda 
imaju minutu vremena, sigurno z vese- 
Ijem citaju, kaj njim je minister predsed
nik dal na glas.

Mi, steri smo doma, s teskimi briga
nd drzimo domacu frontu, ali z dobrim 
srcem aldujemo se za nase vitezke sine. 
Ali mi se itak mirno lezemo spat v na- 
simi domi, kajti dobro znamo, da na da- 
lekim ruskim polanam, v strasnom ognju 
i borbam, tam stojiju nasi vitezki sini, 
drziju stenu trdesu как ocel i braniju na
su domovinu, familiju i doma.

Denes ga ne, a niti nesme biti famí
lia v magyarskoj zemli, stera nebi saki 
den mislila na nase honvédé, stera nebi 
saki den Boga molila za oca, sina ili bra- 
ta. A moraju Boga moliti i oni, steri ne- 
maju nikoga na fronti, kajti nasi vitézi 
ne braniju samo svoje familije nego i nas se 
skupa. Zjediniti se moramo v molitvi, v 
zvrsavanju duznosti, v alduvanju i odreci 
se sega onoga kaj nemre biti.

I tu cutimo, da te teske reci mi
nistra predsednika glasiju najpredi i nam. 
Zadnji narod i prosti izdajitel bi bil on 
narod — tak véli Kállay Miklós minister 
predsednik — steri nebi bil prepravlen 
alduvati se za one, steri se za njega bo
riju. Steri nebi pomagal siromaske fami
lije onih, steri su na fronti, steri draze 
trzi hranu, opravu, ali kaj gud drugo, 
nego mu je cena. Za istinu pravi izdaji
tel je on, steri pobegne od zvrsavanja 
svoje narodne duznosti i neje drugo, как 
on kukavica, steri pobegne z soldacke 
sluzbe.

I to je rekel minister predsednik, da 
nas cekaju teska vremena. Na prezkraj- 
nim ruskim polanam strasne borbe, a 
doma teske brige. Nutri smo v tem tes- 
kim vremenima i nosimo se terhe z dob
rom volom, kajti znamo, da za ta velka 
alduvanja borao dobili najlepsega i naj- 
vrednesega dara: nasu sreenu domovinu.

Smrtna kosa kosi goste rede med 
nasimi najbolsimi sini, a najdrazesi kiás 
je med junaki, steri su zasli v nebo, pryi 
vitéz, sin nasega Gospona Guvemera. On

Hitlerov veliki govor
V Nemskoj se ve hapiju pobirati 

zimske stvari za soldaciju. S tóm prili- 
kom je Hitler Adolf, voditel i kancelar 
nemskoga naroda v Berlinu drzal velkoga 
govora. Restolnacil je celo pripecenje na 
fronti od Charkova do Stalingrada, spo- 
nasal je sovjetam, kulko oni soldacije po- 
fratiju prem da oni znaju, da je nemei 
preladaju. Véli da Nemska nejde za tem, 
cim vise zemle zavzeti, nego vnistiti ne- 
priatela. Letosnja zima bo bolsa, как je 
lanjska bila, bole su za nju prepravleni.

De nemski soldat ide napre s puskom, 
tam mám za njim ide nemski delavec s 
plugom i kosom. Najbolse zemle i cuda 
petroljomskih zdencov je v nemskim ‘ró
kám. К leto nabo celoj Europi kruh sfalil, a 
v Rusiji se vec ve kaze glad, a bolseviki 
samo vnistavleju i vnistavleju.

Zvrsil je svojega govora s tem, da 
Nemska i njene priatelske drzave moraju 
i bodo toga tabora gvinule, a bolseviki 
i anglosasi bodo prepali.

Velko delo magyarske soldacije
(M.T.J) Na magyarskom delu fronte 

pre Donu, su nase trupe, na bister nácin 
zasle na jeden otok v Don vodi, vnistile

su nepriatelske trupe, zavzeti cuda zaro- 
blenikov i teskoga oruzja. Otok je cist 
od nepriatela.

Konferencija Magyarske Stranjke Zívota 
v Csáktornya

Velki govor Pecsornik Otto-a orsackoga oblegata

V sobotu, 26 seplcmbra je drzala Magyar- 
ska Stranjka Zivola v Csáktornya svojukonferen- 
ciju, na stem je dosel i Gasparich József varme- 
gyinski lajnik stranjke. Na konkrenciju su dosli 
si clani stranjke, a zvun togá i cuda gostov.

Kovács István predsednik stranjke je otprl 
konferenciju, a za njim pák je Pecsornik Ottó 
orsacki oblegat zdigel rec, pozdravil konferenciju
i goste.

Spornen Gosponu Namestnomu Guverneru
Öve minote bomo posvetili — tak veti — 

vitéz nagybányai Horthy Jstvánu, nasem Gosponu 
Namestnomu Guverneru. Zbudili smo se na den 
Svetoga Stefana, na veseli svetek Magyarski^ga 
Orsaga, a nebo su pokrili zalostni obiaki nas do- 
ber niagyarski vitéz, példa junakov, je alduval 
svoje zivlenje na oltaru domovine. 2njim je odi- 
slo v grob nase vufanje v buducnost. Njegva smrt 
naj bo példa materam, Stere se placeju za svoje 
sine, zalostnim dovicam i malim soldackim po-

pilam.
V ovom zalostnom casu obrnemo nase srce 

к оси nasega naroda, к nasemu Gosponu Guver
neru, Horthy Miklósu, steri je, makar ga dostigel 
najteskesi hip, friski i jaki, neporusen vodi dale 
nasega orsaga. Nasa vemost i lubav mu je sigur- 
na. Bog naj nam ga cuva éim duze!

Ovoga govora su si poslusali stojecki i ne
mo su alduvali spomenu Gosponu Namestnomu 
Guverneru.

je pokazal najlepsu peldu i platil je svoju 
lubav za domovinu c °vojim zivlenjem. To 
se ne moci naveiti z nikse knige, to je 
treba cutiti, lubav za domovinu mora doj- 
ti z globokoga srea.

Nasega Gospona Namestnoga Guver- 
ncra je njegvo visoko mesto moglo obra- 
niti od sake pogibeli, ali on je samo je- 
no videl pred sobom : svetu domovinu, 
za stem saki njeni sin mora podnesti i 
najveksega aldova — i on ga podnesel.

I za sebienost je govoril nas mini
ster predsednik. Negda sveta je spametna 
sebienost cloveka spravila do imetka. Ali

denes toga nega, sebienost na stran deti, 
prva je domovina, a sebienost se mora 
zatreti, ako je potrebno, i na najostresi 
nácin.

Mi koji ove rede pisemo, dobro poz- 
namo megyimurskoga naroda, znamo i 
verujemo, da je te narod dobro preraz- 
mel reci ministra predsednika. Nas narod 
je navek bil na svojem mestu, pak niti 
ve nabo zaostal v vrednosti onih dienih 
honvedov, med sterimi su véé i vnogi 
nasi megyimurci alduvali svoje zivlenje 
za lepsu magyarsku buduénost.
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Jurcsek Béla közélelmezési államtitkárnak a termelés 
és közellátás terén döntő újításokat bejelentő cikkéből 

— Eső közleményt lásd a „Muraköz" 27. számában.

Mindazok a termelők, akik a be
szolgáltatandó többtermelésükkel a 
búzaértéket meghaladó mennyiséget 
szolgáltatnak be, e többletmennyiségért 
magasan jutalmazott árat fognak kapni. 
Viszont mindazok, akik területeiken 
megfelelő szorgalmat ki nem fejtve, 
ezen megkívánt mennyiségeket nem 
érik el, hiányt mutatnak fel, a hiány 
értékét többszörösen meghaladó bünte
tést kell, hogy fizessenek a köznek azért, 
mert a haza földjén nem megfelelően 
gazdálkodtak.

Ezen elgondolással automatikusan 
mozdítjuk elő a többtermelést és jutal
mazzuk a szorgalmas és takarékos 
gazdát. Ugyanakkor azonban bünteti 
önmagát mindenki, aki akár gondatlan
ságból, akár hanyagságból az idők 
parancsoló szavát meg nem érti, amely 
parancsot a magyar honvédnek a harc
téren kihullott vére kell hogy minden
kinek lelkiismeretébe beleirjon.

Természetes, hogy esetleges elemi 
csapásokat, árvizeket, jégveréseket vagy 
aszályokat az érintett vidékeken a várt 
terméshozamnál megfelelő mértékben 
figyelembe kell venni. A  gazdaközön
ségnek teljesítenie kell kötelezettségét 
s így a jövő gazdasági évtől kezdődően 
mentesülni fog az eddig alkalmazott 
rekvirálási, illetőleg igénybevételi eljá
rásoktól.

A z  őszi vetésidő megindultával, 
már most tájékoztatni kívánja a kor
mányzat a gazdaközönséget arra vonat
kozóan, hogy a kenyérgabonamennyi
ségeket a jövő évben minden földtu
lajdonos, szántóföldterületének mennyi
sége után lesz köteles beszolgáltatni. 
A  közel jövőben megjelenő rendelke
zés az 1943. évi termésre vonatkozólag 
a szántóföld minden kataszteri tiszta 
jövedelem aranykoronája után 10 kg 
mennyiségben olyan kenyérmag beszol
gáltatására fogja kötelezni a tulajdonost 
vagy gazdálkodót, amilyen gabonaféle
ségeket vidékenként kenyérmagként 
termelnek s ilyenképen fogyasztanak, 
tehát általában búzában és rozsban,

ahol emberi táplálkozásra kukoricát, 
árpát vagy zabot is felhasználnak, ott 
ezekben a terményekben is lesz leró
ható a természetbeni beszolgáltatási 
kötelezettség.

Ez a beszolgáltatási kötelezettség 
nem jelent különösebb megterhelést a 
gazdaközönség részére, mert a mennyi
ségeket általában mindig és mindenkor 
piacra is hozták és a jövőben feltétle
nül piacra kell hozniok és ennek be
szolgáltatása alól különleges elemi 
csapáson kívül semmi más indok nem 
lesz elfogadható. Természetes, hogy 
kert, gyümölcs vagy szőlőterület után 
gabonabeszolgáltatási kötelezettség nem 
forog fenn. E módszer a becsületesen 
termelő részére a szorgalmas takaré
kosságot jutalmazza, a hanyag vagy 
dolgozni nem akarót automatikusan 
kiírtja.

A  másik feltétlenül és hasonló 
módon megtermelendő mezőgazdasági 
produktum a jövő évre a zsír lesz, 
amelyet minden gazda vagy természet
ben, vagy sertésben, olajosmagban, 
tejben, esetleg e teljesítések lehetet
lensége esetén a megfelelő zsírmennyi
ség előállítására szükséges abraktakar
mányban lesz köteles a közellátás 
rendelkezésére bocsátani.

El tudok képzelni hiányokat, de 
akkor feltétlenül a termelésben, illető
leg a termelő felfogásában és munká
jában kell, hogy a változás megtör
ténjék. A z  elmúlt világháború után egy 
összeroppanás, összeomlás és orszá
gunk szétesése volt a vég. De a múlt 
háború eredményeivel szemben orszá
gunk örvendetesen gyarapodott és 
szövetségeseink oldalán egy győzedel
mes háborúban veszünk részt. Teljes 
tudatában kell lennünk annak, hogy 
az új elrendezésű Európában a minket 
megillető helyünket csakis teljesítmé
nyeink alapján foglalhatjuk el és ezzel 
tudjuk a boldog jövőt nemcsak ma
gunknak, hanem az örök nemzet 
számára is biztos alapokra fektetni. 

(Vége.)

sorsa felett városszerte érzett őszinte részvétében 
mi is osztozunk. A  sors távol vetette hazájától, 
nyugodjék békében!

— A muraszerdahelyi hidat átadták a 
forgalomnak. Amikor Jugoszlávia belépett a 
háborúba s elérte méltó sorsa, a visszavonuló, 
feloszlásban lévő szerb csapatok azt hitték, hogy 
a diadalmas magyar és német csapatokat fel 
tudják tartóztatni, ha tönkre teszik a hidakat. így 
a Murán négy, a Dráván pedig Varazsdnál két 
hidat robbantottak fel. A  felszabadító magyar 
csapatok órákon belül helyreállították az össze- 
kötettetést Muraköz és az anyaország között, a 
háború romjainak eltakarítása után pedig meg
kezdődött a békés munka, így a hidak helyre- 
állítása is. A  murakereszturi vasútihidat azonnal 
a bevonulás után, később pedig a letenyei hidat 
állították helyre, ezután pedig sor került a mura
szerdahelyi polgári hidra, amelyet nemrég fejeztek 
be és adtak át a forgalomnak. így most már 
mindenfelé megvan az összeköttetés Muraköz és 
az anyaország, illetve központja Zalaegerszeg 
felé, ami különösen az alsólendvai és muraszom
bati forgalom szempontjából is nagyon fontos. 
Ügy halljuk, hogy a muraszerdahelyi vasúti híd 
is nemsokára sorra kerül, amely közgazdasági 
szempontból óriási fontosággal bír.

— Új tanítók a visszatért muraközi te
rületeken. A  kir. főigazgató újabb tanítói kine
vezéseket eszközölt az új iskolai évben visszatért 
muraközi területeken. Helyettes tanítók lettek 
Kassai Klára Muraviden, Horváth Margit Dráva- 
nagyfaluban, Lacker Kálmán, Lackner Kálmánná,

Halmosi Erzsébet és Hasznos Valéria Viziszent- 
györgyön, Timschina Antal, Tóth Etel és Balogh 
Gyula Muraszentmárián, Rácz Imre és Rajczi Irén 
Dezsérlakán, Nagy Gyula Tüskeszentgyörgyön, 
Gergely Ilona Szentmargithegyen, Szotyori Márta 
Muracsán>ban, Csodó irma Törökudvaron, W ag
ner Mária és Jákli Erzsébet Tiiskeszentgyörgyön, 
Érfalvy Zita Drávaíüreden, Kollár Katalin Alsó- 
ferencfalva-Mikófán, Magyar Margit Szentilonán, 
Girardoni Elenóra és Zalai Gabriella Dékánfalván, 
Prikler Erzsébet és Briski Janka Muracsányban, 
Kiss József Lajos és Ritzel András Hodosányban, 
Hradil György Szentmargithegyen, Szalay József 
Alsódomborúban, Polgár József Muraszilvágyon, 
Veöreös Anna Stridóváron. Rendes tanító lett 
Somos József Muracsányban, Molnár Nándor 
Szászkőn, Pál Jenő Muraviden, Bodó Sándorné 
Csáktornyán.

Csáktornya nagykózség elöljáróságától.

4946/1942. szám.

H IR D E T M É N Y .
Felhívja az elöljáróság mindazon szülőket, 

akiknek 1920, 1921 és 1922 évben született 
sorozásra kerülő fia Németországban tartózkodik, 
hogy azokat folyó évi október hó 13-án a Csák
tornyái Levente Otthonban tartandó sorozásra 
táviratilag hívják haza.

Elöljáróság.

■-■■■-------1_________и I .....

Csáktornya nagyközség elöljárósága.

5013/1942. szám.

Hirdetmény.
Felhívja az elöljáróság a gazdaközönség fi

gyelmét az alábbiakra:

1. A z  a birtokos, aki az 1943. év tavaszán 
vetett termények terméseredményét fokozza az
által, hogy a tavaszi termények alá az őszi 
szántást 1942 december 31-ig legalább 15 cm 
mélyen elvégzi, az ily módon megmunkált terület 
után katasztrális holdankint 10 P termelési jutal
mat kap, feltéve, ha az 1942. évi őszi vetésterü
let nem kisebb az előző évi őszi vetésterületnél.

2. A  fenti termelési jutalmon kívül a birto
kos katasztrális holdanként 10 P termelési juta
lomban részesül az 1942. év őszén búzával vagy 
rozzsal elvetett azon területe után, mely megha
ladja az 1941. év őszén búzával és rozzsal elve
tett területet.

Akik ezen jutalom kifizetését kívánják, 
1943. január 15-ig tartoznak a községi elöljáró
ságnál igényüket bejelenteni.

Csáktornya, 1942. szeptember 24.

Elöljáróság.
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Hitlerov veliki govor
V Nemskoj se ve hapiju pobirati 

zimske stvari za soldaciju. S tóm prili 
kom je Hitler Adolf, voditel i kancelar 
nemskoga naroda v Berlinu drzal velkoga 
govora. Restolnacil je celo pripecenje na 
fronti od Charkova do Stalingrada, spo- 
nasal je sovjetam, kulko oni soldacije po- 
fratiju prem da oni znaju, da je nemei 
preladaju. Véli da Nemska nejde za tem, 
cim vise zemle zavzeti, nego vnistiti ne- 
priatela. Letosnja zima bo bolsa, как je 
lanjska bila, bole su za nju prepravleni.

Velko delo magyarske soldacije
(M.T.J) Na magyarskom delu fronte 

pre Donu, su nase trupe. na bister nácin 
zasle na jeden otok v Don vodi, vnistile

Konferencija Magyarske Stranjke Zívota 
v Csáktornya

Velki govor Pecsornik Otto-a orsackoga oblegata

V sobotu, 26 seplcmbra je drzala Magyar- 
ska Stranjka Zivota v Csaklomya svojukonferen- 
ciju, na steril je dosel i Gasparieh József varme- 
gyinski tajnik stranjke. Na konferenciju su dosli 
si clani stranjke, a zvun togá i cuda gostov.

Spornen Gosponu Namestnomu Guverneru
Öve minote bomo posvetili — tak véli — 

vitéz nagybányai Horthy Istvánu, nasem Gosponu 
Namestnoniu Guverneru. Zbudili smo se na den 
Svetoga Stefana, na veseli svetek Magyarskíjga 
Orsaga, a nebo su pokrili zalostni obiaki nas do- 
ber magyarski vitéz, példa junakov, je alduval 
svoje zivlenje na oltaru domovine. Znjim je odi- 
slo v grob nase vufanje v buducnost. Njegva smrt 
naj bo példa materam, Stere se plaéeju za svoje 
sine, zalostnim dovicam i malim soldackim po-

De nemski soldat ide napre s puskom, 
tam mám za njim ide nemski delavec s 
plugom i kosom. Najbolse zemle i cuda 
petroljomskih zdencov je v nemskim ró
kám. К leto nabo celoj Europi kruh sfalil, a 
v Rusiji se vec ve kaze glad, a bolseviki 
samo vnistavleju i vnistavleju.

Zvrsil je svojega govora s tem, da 
Nemska i njene priatelske drzave moraju 
i bodo toga tabora gvinule, a bolseviki 
i anglosasi bodo prepali.

su nepriatelske trupe, zavzeti cuda zaro- 
blenikov i teskoga oruzja. Otok je cist 
od nepriatela.

Kovács István predsednik stranjke je otprl 
konferenciju, a za njim pák je Pecsornik Ottó 
orsacki oblegat zdigel rec, pozdravil konferenciju
i goste.

pilam.
V  ovom zalostnom casu obrnemo nase srce 

к оси nasega naroda, к na sem и Gosponu Guver
neru, Horthy Miklósu, steri je, makar ga dostigel 
najteskeéi hip, friski i jaki, neporirten vodi dale 
nasega orsaga. Nasa vemost i lubav mu je sigur- 
na. Bog naj nam ga cuva éim duze!

Ovoga govora su si poslusali stojeéki i ne
mo su alduvali spomenu Gosponu Namestnomu 
Guverneru.

Reci ministra predsednika nasim 
soldatam

V soldackim novinam, v zadnjem 
broju, je Kállay Miklós, minister predsed
nik poslal glasa nasim vitezam, steri se 
boriju na ruskim polanam.

Glasa je dal minister predsednik naj- 
predi junakam, ali ako si dobro premi- 
slimo, cuda toga se i nas tice.

Zvisesega bi bilo, ve tu spomenuti 
kaksa junacka dela, jako dobro znamo, 
da nasi dobri honvedi sto pót glediju v 
oci smrti  ̂ i stojiju na svojem mestu, a 
voditeli su рак, как najbolsi. Tam na 
fronti se boriju nasi najbolsi sini, braniju 
nasu dragu domovinu, pák ako negda 
imaiu minutu vremena, sigurno z vese- 
ljem citaju, kaj njim je minister predsed
nik dal na glas.

Mi, steri smo doma, s teskimi briga- 
mi drzimo domacu frontu, ali z dobrim 
srcem aldujemo se za nase vitezke sine. 
Ali mi se itak mirno lezemo spat v na- 
simi domi, kajti dobro znamo, da na da- 
lekim ruskim polanam, v strasnom ognju 
i borbam, tam stojiju nasi vitezki sini, 
drziju stenu trdesu как ocel i braniju na
su domovinu, familiju i doma.

Denes ga ne, a niti nesme biti famí
lia v magyarskoj zemli, stera nebi saki 
den mislila na nase honvédé, stera nebi 
saki den Boga molila za oca, sina ili bra- 
ta. A moraju Boga moliti i oni, steri ne- 
maju nikoga na fronti, kajti nasi vitézi 
ne braniju samo svoje familije nego i nas se 
skupa. Zjediniti se moramo v molitvi, v 
zvrsavanju duznosti, v alduvanju i odreci 
se sega onoga kaj nemre biti.

I tu cutimo, da te teske reci mi
nistra predsednika glasiju najpredi i nam. 
Zadnji narod i prosti izdajitel bi bil on 
narod — tak véli Kállay Miklós minister 
predsednik — steri nebi bil prepravlen 
alduvati se za one, steri se za njega bo
riju. Steri nebi pomagal siromaske fami
lije onih, steri su na fronti, steri draze 
trzi hranu, opravu, ali kaj gud drugo, 
nego mu je cena. Za istinu pravi izdaji
tel je on, steri pobegne od zvrsavanja 
svoje narodne duznosti i neje drugo, как 
on kukavica, steri pobegne z soldacke 
sluzbe.

1 to je rekel minister predsednik, da 
nas cekaju teska vremena. Na prezkraj- 
nim ruskim polanam strasne borbe, a 
doma teske brige. Nutri smo v tem tes- 
kim vremenima i nosimo se terhe z dob
rom volom, kajti znamo, da za ta velka 
alduvanja bomo dobili najlepsega i naj- 
vrednesega dara: nasu sreenu domovinu.

Smrtna kosa kosi goste rede med 
nasimi najbolsimi sini, a najdrazesi kiás 
je med junaki, steri su zasli v nebo, prvi 
vitéz, sin nasega Gospona Guvemera. On

je pokazal najlepsu peldu i platil je svoju 
lubav za domovinu s svojim zivlenjem. To 
se ne moci naveiti z ni к se knige, to je 
treba cutiti, lubav za domovinu mora doj- 
ti z globokoga srea.

Nasega Gospona Namestnoga Guver 
ncra je njegvo visoko mesto moglo obra- 
niti od sake pogibeli, ali on je samo je- 
no videl prod sobom : svetu domovinu, 
za steru saki njeni sin mora podnesti i 
najveksega aldova — i on ga podnesel.

I za sebienost je govoril nas mini
ster predsednik. Negda sveta je spametna 
sebienost cloveka spravila do imetka. Ali

denes toga nega, sebienost na stran deti, 
prva je domovina, a sebienost se mora 
zatreti, ako je potrebno, i na najostresi 
nácin.

Mi koji ove rede pisemo, dobro poz- 
namo megyimurskoga naroda, znamo i 
verujemo, da je te narod dobro preraz- 
mel reci ministra predsednika. Nas narod 
je navek bil na svojem mestu, pak niti 
ve nabo zaostal v vrednosti onih dienih 
honvedov, med sterimi su vec i vnogi 
nasi megyimurci alduvali svoje zivlenje 
za lepsu magyarsku buduénost.
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Znutresnja politika őrs aga
V dalnjem svojem govoru je Pecsornik Otto 

preáel na znutraánju politiku orsaga. Na prvom 
mestu stoji pitanje namestnika guvernera. NaS 
Cospon Guvemer. prem da je pretrpel teáke 2a- 
losti, i dendenes vliva  najboláe zdravje, bode, 
skupa z vladom nasel naéina, как se bodo óva 
i druga pitanja orsaéke vaznosti najbole rcáila. 
Narod je onda bil najsreénesi, da su nad njim 
kraluvali ludí z njegve krvi.

Kaj se tiée denesnjih pitanja, Megyimurje 
ima svoje eksterno mesto. Za vreme 23 letne o- 
kupacije bili smo purgari tretjega reda, ali mi 
smo zadrzali nase trdo magyarstvo i zresetali 
smo one, steri ne spadaju med nas. Vidli smo, 
kaj delaju z onimi narodi, stere su zruáili, ali mi 
smo nasega naroda obranili i prenesli v  novo ma- 
gyarsko zivlenje i véé se leto i pol borimo za 
magyarsku budusnost.

Delo je jako va2no ifletnotreba je reáiti. Po 
celoj Europi velke su moke, saka minota je drá
ga, den i nőé je treba delati i zgraditi novu Ma
gyarsku. Crez 23 let smo se navéili, da je treba 
v ovom kotu magyariju objaéiti, posiknuti vkraj 
se ono kaj ákodi. Denes ga nega onoga, kaj je

bilo za starih vremen, kaj bi saki samo za se 
gledal. Saki mora delati za se nas. To je növi funda
ment, а как bomo to zvrSili: z mrznjom, ili z lu- 
bavi. Magyar ne mrzi nikoga, kajti stoji na visini, 
ali denes, v tern teskim vremenim, da stranjski 
duhi s korbaéom tiraju slavenske horde, naj nas 
vniátiju, onda je mrznja na mestu. Tabor ide za 
zivlenje i smrt. Moramo znati, kaj delamo. One, 
sten su prek fronte i znutresnje neprialele, steri 
oéeju vnistiti magyariju, one treba mrziti’

Moramo meti vufanje v nase voditele i po- 
magati njihova dela, med sobom se ne svaditi, 
skup drzati i objaéiti domaéu frontu. Так bo on
da i orsag jaki postal.

Borba proti sakoga, steri zapreke dela, 
mrznja proti sakoga, Steri je nepriatel krscanskoj 
magyariji (glasni krici tak je, éljen !) To zahteva 
narod i naSi junaéki pokojniki na ruskim polanam. 
C lave bomo visoko zdigli i tak bomo gledali v 
óéi naSim pokojnim vitezam i bomo njim poka- 
zali, da su ne zabadav preleiali svoju junacku 
krv. Ste krvi se rodi nova Magyarska. (Glasno 
pokanje z rokami i kriéi éljen !)

Buducnost nasega orsaga
Kaj se buduénosti nasega orsaga tiée, véli 

dale Pecsornik Ottó orsaéki oblegat, évrsta i sve- 
ta nam je vera, da smo tabora gvinuli. (Éljen!) 
Véé se napre kaze velka, narodna, blazena Ma
gyarska, Velkoga dela zvunjskih rnagyarov z Bu- 
kovine i Bosne smo dimo doselili i drugi bodo 
dosli, za ve je spreéava tabor. S pinklecom su 
vandrali vun, a stranjski duhi su je nato silili. 
Ove treba dimo dopelati, te bodo naroda obja- 
éili. I nemei delaju tak, a po taboru bodo se dr- 
zave tak delate.

Nasu domovinu, Megyimurje treba dopelati 
v  sree magyarije. Narod te zemle govori drugoga, 
megyimurskoga jezika. ali v sreu je magyar. I tu 
moramo pomagati. Nova magyarska, narodna dr- 
zava spravla se v  novi europski red i to po krs- 
canskom narodnom fundamentu. Tu bo saki, steri 
dela i delati oée, nasel svojega kruha. Nikoga na- 
bodo znucali. Na§ orsag bo samostalen, neodvi- 
sen i z jednakim pravom skup delal z drugimi 
narodi.

Nemski minister Funk je rekel, da bo Ma
gyarska potli tabora, na vreden naéin pajdasila

v gospodarskom pogledu z Neinskom. Duna je 
najvaznesi vodeni pot prek Europe.

Juzne drzave bodo nam dale velku buduc
nost i cuda posla v fabriékim stvarim, rekel je 
Funk. Novi gospodarski zakón, z jezero miljonov 
stroskom, bode potpomagal gospodarstvo cele 
Europe. Stoga bodo nasi gazdi dobroga hasna 
imeli.

Imamo vufanje v nasu buduénost, makar i- 
mamo jos dugoga pota do mira. Do ve nas je 
tabor ne cuda bantuval. Na tem teskom potu skup 
drzati, roku v roku, na magyarski nácin, na 
kraju toga pota je slobodna, blazena i velka Ma
gyarska. (Éljen prez kraja i pokanje z rokami.)

Za njim je Legenstein Géza, glavni Sekre
tär pozdravil goste. Ova stranjka — tak veli — 
nikaj ne dela tajno, se pred narodom. Jenoga 
jedinoga cila ima pred sobom: dojduca sreéna 
Magyarska. Rado i z lubavi éekamo sakoga v 
stranjku, Steri joS neje nutri stupil, naj dojde.

Za tem je Kovács István ovu konfereneiju
zaprl.

Nasega velkoga ispana vitéza grofa 
Teleki Bélu je dostigla velka zalost. Njc 
gov otec, gróf Teleki Tibor, m. kr. tajni 
tanácsos, strazar Svete Magyarske Koru- 
ne, je na svojem imetku v Gyömrő, Pest 
varmegyija, potli dugoga betega hmrl.

Cuda je alduval v orsackom politic- 
kom zivlenju. Bil je pravi sin svoje do- 
movine, zbog toga su ga komunisti pre- 
ganjali i bil je erez tjedne zaprti. Dober 
polski gospodar i predsednik Magyarsko- 
ga Gospodarskoga Drustva je bil.

Megyimurski narod s pokornim sr- 
cem deli tesku zalost nasega lublenoga 
velkoga ispana i prosi svemogucega Boga, 
naj mu podeli milost, kaj bo mogel svoju 
tesku zalost premagaditi.

Kállay ministerpredsednik, Dr. Brand 
viceispan, Pecsornik Ottó orsacki oblegat 
i jos cuda drugi su telegrafski zjavili fa- 
miliji svoju zalost.

Novi plemeniti dar siromaskim 
megyimiirskim deakam

Sini nasega Megyimurja steri ziviju v dalc- 
koj zemli, samo nemreju pozabiti za svoju domo
vinu. Komu je moguée, trsi se z materialnom po
rnóéi pokazati svoju lubav svojoj slatkoj materi 
zemli.

Ove dneve smo zazvedili, da je sin nasega 
varasa, Adorján (Hadrovics) József, poslovni pred
sednik Orsaéke Kreditne Zadruge v Pestszenter- 
zsébetu pák daruval trgovackoj srednjoj i purgar- 
skoj skoli v Csáktornya, sakoj po 500 pengő za 
siromaske deake.

Nas domorodec Adorján József je lani med 
prvimi bil, i pozuril se z visepotnimi dari potpo- 
magati skolstvo v Megyimurju, podpirati siroma
ske deake i stem na kraju kraja stvoriti mogue- 
nost, kaj se bodo i sironiaska deca mogla zasko- 
lati za srednju sluzbu.

Megyimurski siromaski roditeli su jako za- 
falni Adorján Józsefu za ov plemeniti dar i pro- 
siju Svemogucega, naj nam da cuda taksih rodo- 
lubnjh sinov kaj bo i megyimurska mlajsina mogla 
zavzeti ono mesto v buduéoj Magyarskoj, stero 
ju pripada.

Zvrsili susmrtnoga soda nad Rigó Mihályom
V na§em broju 26. smo napisali, da je Sta- 

tariumski sód, sodbenoga stola v Budapestu od- 
sodil na smrt Rigó Mihálya zato, kaj je za vreme 
vkmiéenja predrl v ludski stan i od jene siroma
ske 2ene vkral 102 pengő i cedule za hranu.

Krivec i branitel su podnesli molbenicu za 
milost. Sód je molbenicu prek zel i poslal dale, 
ali z visokoga mesta je doslo reSenje, da se ima 
zakonu zadovoliti.

Так su onda v subotu, septembra 26-ga po-

poldan smrtnoga Strófa zvráili nad Rigó Mihá
lyom.

2ivimo v teskimi cajti. Nepriatel nas je na 
dva maha, z daleke zemle pohodil z aeroplnni, 
hitil bombe, zaklal dosta ludi, zru§il cirkvu i vise 
hi2 i stem napravil velkoga kvara.

Da se branimo proti nepriatela, odredili su 
vlasti, da se cela naSa zemla ima v nőéi vkmiciti 
tak da nepriatel, steri leti visoko v  zraku, nabo 
mogel naiti na§e dome, fabrike, varaSe i soldacka 
mesta i da nam nabo mogel vnistiti nase familie, 
imetke i se ono kaj soldaéija nuca za obranu 
domovine.

To vkmiéenje bi nesterni zloéesti i prezdus- 
ni ludi ponucali za to, kaj bi obkrali siromaske 
ludi, Steri si s te$kom mokom kruha sluziju i re- 
sili bi njih jos i toga malo dobra, do cesa su z 
velkim trudom dosli, a oni bi se gavalerili i zi- 
veli prez dela.

Smrt Rigó Mihálya naj bo opomena sem o- 
nim, steri su svoju dusu vragu prodali i misliju, 
da bo i dale moci ziveti z ludskih mok prez sake 
brige i odgovornosti. Od tata se tesko branili i v 
bolsim cajtim, a kam denes, da cela zemla mora 
v kmici biti i da je cuda tezi paziti na svoje si- 
romastvo.

Statariumski sód je pokazal peldu, da na 
toj zemli jos vala zakón, toga se mora saki clo- 
vek drzati, a 5to bo raubal, kral i druge grohe 
véinil, naj si predi dene svoje zivlenje na vagu i 
naj si dobro premisli, jeli je vredno za malo do
bra podnesti sramotnu smrt.

Da je Rigó Mihály opal na fronti, bila bi 
mu dika, bil bi vitéz, junak, a tak je sramota 
svoje rodbine.

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

dnevnoj ceni.

SZOTAK ISTVÁN
A G E N T  Z A  S reO V E  KOÉE

Csáktornya, Hitler Adolf utca 3.

Na smrt su odsodilí Bogdan Imbru 
steri je predrl v stacun i obkral 

Szloboda Józsefa trgovca z rádióm

Bogdan Imre, 22 let star, s Stridóvára, slo- 
ser, je septembra 21-ga v noci, za vreme vkmice- 
nja napravil zloéesto delo, predrl je v stacun.

Zandari su ga za najkrajse vreme vlovili i 
véé 26-ga jc stal pred statariumskim sodom v 
Nagykanizsi.

Sód je trajal od pol 11 do 5 vure popol- 
dan. Bogdan je se priznal i visepot se resplakal. 
Rekel je, da je mater zgubil, da je bil 7 let star, 
a oca da je bil 17 let star. Prez roditelov se od- 
hranil i tepel po svetu. Veli, da je ne dobil delo 
zato, kaj nezna magyarski. To ali neje istina, kaj
ti v Megyimurju, saki mester zna megyimurski go- 
voriti.

Stiri dni predi, как je predrl v stacun, vec 
je gledal, как bi lezi nutri dosel. Predi, как je 
svoje zloéesto delo véinil, je bil v kino. Potli ki
na je z otpiraéom, steroga si jc preskrbel, otprl 
stacunska vrata, zel gramafona, 12 table i dve 
skatule igle. Stem je odisel i vrata nazaj za- 
klenul.

Za to delo ga je statariumski sod odsodil 
na smrt, ali véinil je i vise toga.

Te sod — tak mislimo — bo natiral v strah 
one, steri misliju, da je v nőéi, v kmici, prez 
sake odgovornosti smeti krasti i vrata predirati, 
ludem kvara delati, как se je to pred leti de- 
lalo.

Magyarski zandari su sigurni paziteli nasega 
imetka i 2ivlenja i как smo vidli, za najkraj§e 
vreme su gresnika postavili pred sod.
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Megyimurcl!
Za kratko vreme bo gotov jako lepi, s kipi zdelani v e 1 i к i

ME6YIMURSKI KOLENDflR Sv. STEFWU
steri se bo dobil na velikom i na malom v

Megyimurskoj Katolickoj Knizari i Tiskari v Csáktornya
(Sárecz A n ta l) -----------HORTHY MIKLÓS PLAC 13.

Kak je smeti z lampaSi boditi 
za vreme zakmtóenja

Honvedski minister je dal vun na
redbu, как sme civilno stanovnistvo ho- 
ddti z lampasi za vreme zakmicenja.

Po ovoj naredbi je za vreme zakmi
cenja smeti v rokaj nősíti samo takse 
lámpásé, steri daju slabo modro svetlost. 
Lámpás za v rokaj nősíti mora biti tak 
slozen i takse pokrivalo meti 
kaj bo svetlost samo nakla puscal a niksi 
nácin se nesme svetlost videti ober vo- 
doravne linije.

Glasi M a gya rsk e jtra n jk e  Zivota
Pecsornik Ottó orsacki oblegat je drzal 

konferenciju med narodom
V nedelu, septembra 27-ga je Pecsornik 

Ottó orsacki oblegat drzal konferenciju stranjke i 
to pred poldan v Felsőmihályfalva, a po poldan 
v Murasiklósu i Zsidényu, sigdi je bil znjim i 
Gasparich József varmegyinski sekretar stranjke.

Na sa tri mesta je doslo cuda ludstva po- 
slusat svojega oblegata. Pecsornik Ottó orsacki 
oblegat je po megyimurskom jeziku rezlozil znu- 
trasnju i zvunesnju orsacko politiku, denesnjega 
gospodarskoga polozaja i se ono, kaj Magyarska 
oce za buducnost. Se to so ludi jako pazlivo po- 
slusali.

Na poéetku svojega govora se zmislil za 
junacku smrt nasega Gospona Namestnoga Gu- 
vernera, vitéz nagybányai Horthy Istvána. Te reci 
su stojecki i pokorno poslusali i na zadnje su s 
tisinom alduvali spomenu nasega velkoga narod- 
noga junaka.
Reci Pecsornik Ottó-a su sigdi zaále v srce lud
stva i visepot su ga pretrgli s éljen kriéom i poka- 
njem roki.

K A J  J E  N O V O G A ?
— Plemeniti dar. Vitéz Horváth Ferenc, 

generalmajor v penziji, orsacki oblegat jarasa Per
lak je postal jenu svotu V. Pecsornik Pauli, pro- 
fesorici purgarske skole, za purgarsku skolu. To 
svotu su ponucali za poveksanje fiziéke kniznice. 
Za te plemeniti dar se najlepse zafaluju.

— Poziv roditelam, steri imaju v Nem- 
skoj sine za stelingu. Poglavarstvo velke opci- 
ne Csáktornya je dalo na glas, da se pozivaju si 
roditeli, Steri imaju v Nemskoj sine za Stelingu, 
rodjene 1920, 1921 i 1922 leta, naj je telegrafski 
pozoveju dimo na Stelingu, stera se bo drzala 
oktobra 13-ga v Csáktornya, v Levente domu.

MAGYARSKI ÓRLENI KRIZ
bo oktobra 3. i 4.-ga pobfral peneze za ran- 
jenike i prosi sakoga, naj z dobrim srcem 

podpira plemenito delo ovoga drustva.

— Ob 11 vuri je treba zapreti kreme i 
kafane. Sluzbene novine piSeju naredbu vlade, 
po kojoj se kreme, kafane i zabaviSca, najkesne- 
se vecer ob 11, vuri imaju dőli zapreti. V drugiin 
zabaviscam (kinő, kazalisée) imaju se predstave 
tak drzati, kaj bo vecer ob V* 10 vuri sala véé 
prazna. Naredba je stupila mám v íivlenje.

— Predrlí su v velku trafiku v Csák
tornya. Septembra 25-ga v nőéi predrli su v vel
ku trafiku vitéz Óváry Gyure. Na ganjku su z 
obioka strgali zelezne gatre i tak su nutri zaSli. 
Rezbili su zaprtu kasu i odnesli 2088 p, 92 f, 
penez. Kulko su dohana odnesli, to se jós nezna 
ve se dela inventarizacija.

V isto vreme su pod haustorom restepli 
bicikla Dra Kollin Imre, i odnesli su gumije.

Tata éeka Statariumski sód.

G o s p o d a r s t v o
Növi poti

(Prvi del stmpan v broju 27)

Si oni povateli, Steri bodo véé zapovali i 
nutri dali prek onoga, kulko su duzni, dobiju za 
ono, kaj ober duznosti nutri daju, éuda vise pla- 
éeno, a oni steri bodo nemarni i niti ono nabo- 
do zapovali, kaj bi na njihovi zemli moralo zrasti, 
oni bodo strofani zato, kaj su na zemli domovine 
ne dobro gospodarili.

Stem bomo doSli do bolsega povanja a mar- 
livi i Sparavni gospodari bodo dosli do veksega 
hasna, a hudi gospodar bo sam sebe strófái stem, 
ako bo zbog ne ma most i slabo gospodaril i nabo 
razmel deneSnja vremena. NaSi honvedi prelevaju 
krv za nas i to mora saki gospodar na duSno 
spoznanje zeti.

A  Vaskereszttel kitüntetett Degr<;lle, 
Rex-mozgalom vezetője (Foto RDV)

Samo po sebi se razme, ako bi se pripetila 
kakSa nesreéa, velka voda, toéa, susa i td. to se 
bo pre nutri davanju v recun zelo. Gospodari 
moraju spuniti svoje duznosti i onda se doj- 
duéega leta nabo rekviriralo, kajti saki gospodar 
bo tulko nutri dal, kulko ga zakón veie. A  de
nes, v tem teSkim vremenim je ne moéi 
tak reéi, bőm poval kulko je meni treba, a za 
dale kaj me briga.

Ziveti mora najpredi з о 1 d a é i j a Ste- 
ra nas brani, a iiveti moraju i oni, steri ncmaju 
zemle, kajti i oni za nas delaju. Ako fabriéki de- 
lavec nabo imel kruha, onda se nabodo mogli 
delati plugi, motike, sekire i se drugo, kaj gazda 
nuca.

Ve da se hapi jesenska setva, vlada véé ve 
oée na glas dati, как bodo 'gospodari 1943. leta 
morali zrnje za kruh nutri dati. Reéunal se bo 
éisti hasén zemle. Od sake zlatne korune éistoga 
hasna bo treba dati 10 kil zrnja, Ako je v ka- 
taatru napisano, da zemla nosi 10 zlatnih korún

éistoga hasna onda 100 kil i tak dale.
V takáem kraju, de se za kruh pova, zvun 

pSenice i hrzi, kuruza, jeémen ili zob, tam bo 
moéi takáe zrnje nutri dati.

Óva duinost je za gospodara ne nikSi teher 
kajti i do ve su gazdi prodali ono, kaj njim je 
zvi§e§ega zraslo, tak bodo morali i na dale nutri 
dati i zvun nesreée z lufta, z niéim se nabo moéi 
zgovarjati. Posteni gospodar bo do§el do vek§ega 
hasna, a nemaran i leni bo prepái.

Drugo velko pitanje je maSéa za drugo leto. 
Saki gazda bo moral povati debele svinje, oljeno 
semenje, mleko, ako pák sega toga nemre, onda 
tulko zrnja, s éesa se bo mogla masca stvoriti.

Pretrpeli smo prvoga svetskoga tabora i éu
da sega smo se navéili. Prvi tábor nas je zruSil, 
gospodarski vnistil, a orsaga su nam rezmrcvarili.

To se denes nesme i nabo pripetilo.
Denes smo v taboru poleg nasih priatelov, 

orsag se nam, na nase veselje lepő povek&al i 
tabora bomo gvinuli, a naái nepriateli bodo pre
páik A li poleg sega toga moramo znati, da v  no- 
voj Europi bomo samo onda do§li do onoga me
sta, stero nas pripada, ako bomo véinili se, kaj 
denes moremo i ako bomo stem zazidali buduc
nost nasu i naáih odvetkov.

(Zvrseno.)

Vazna naredba za gospodare 
Saki gospodar dobi za bolse oranje 

10 pengő po mekoti.
Növi gospodarski zakón je öve dneve stupii 

v Vivienje. Baron Bánffy Dániel minister za pol- 
sko gospodarenje je po tóm zakonu vun dal va- 
znu naredbu.

Saki on gospodar, Steri bo za 1943 letnu 
prtuletnu setvu zemlu najkesne do 1942 leta 
decembra 31-ga najmenje 15 cm. globoko zoral 
i stem povanje poveksal, dobi od tak obdelane 
zemle, od sake katastralne mekote 10 pengő, ali 
samo onda, ako bo v jeseni 1942, najmenje tulko, 
jesenske oratve imel, kulko je prvese leto v  je
seni imel oratve za sejati.

Zvun toga saki gospodar dobi za saku kata- 
stralnu mekotu psenice i hrzi, kulko ima v 1942 
letu v jeseni viSe posijanoga od 1941 leta, 10 
pengő.

Sto oée te peneze dobiti, mora se glasiti 
naj kesne do 1943 leta januara 15-ga na opéini.

To je ono, kaj navek piSemo. ViSe i bolse 
z orati, stem je vékái hasén, v tem i vlada oée 
pomoéi sakomu poátenomu gospodaru.

=  S P O R T  =
Rovatvezető: Legensteln Géza.

Kerámia Budapest —  Csáktornyái ZSE 1 : 2  (5 :1 )
Bajnoki mérkőzés. A  Csáktornyái csapat e 

nagyarányú vereségét fegyelmezettlenségének kö
szönheti, kivéve Meglát, Sáricsot és Magyart. 
Csáktornya góljait ezúttal Bence lőtte.

— Tenisz. Dacára a labdahiánynak, a te
niszpályákon még élénk élet uralkodik. Különösen 
az ifjúsági versenyzők szorgalmasak az edzések
ben. Ezek közül ki kell emelni Barabás Anikót, 
Légenstein Lászlót, Sztrahonya Bandit és a Ká- 
kossy testvéreket, akik jövőre komoly erőt fognak 
képviselni. De azért az öregek sem maradnak el, 
köztük különösen Muraközi Mihály van kitűnő 
formában, aki a legutóbbi edzésen 8:6 arányban 
ért el szép eredményt az Európa-bajnok Puncsec 
Ferenccel szemben.
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oprave, slafroke i bluze
jako cuda za zbirati v stacunu. Gotove - oprave za 
prati, lepe mustre se dobiju vec od 16*26 pengő dale.

Nagykanizsa - Zalaegerszeg

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

Vara§a Stalingrad su nemei zavzeli prek 
polovice, a ve samo|jo§'za^tretju stran idejű straSne 
bitke. Kak smo véé jempot napisali ov varaá Icái 
kre Volge v duzini od 50 kilometrov. Ove dneve 
su nemei dali glasa, da su na glavnu palaeu ste- 
knuli nemsku zastavu.

Ve bomo malo poglednuli как stoji ta pala- 
6a. Najpredi sfmoramo premisliti, da je to ne jeno 
s tan je, nego se skup slozeno od osem velikih 
hii, stera je saka za sebe jena velka palaca. V 
toj grupi hiz su sovjeti meli celu svoju varasku 
i pokrajinsku administraeiju. Nutri je i Stalinov 
muzeum. Toga bloka velikih biz, steri je sam za 
sebe celi grad, i lezi v sredíni varasa, su bolse- 
viki opkolili z obranom, kaksu si je samo moci 
premisliti. Koli stanja su zazidali pod zemlom 15 
metri globoke kule, koli sten su] namestili dva 
rede vreö, punih s peskom, da cuvaju stene od 
bombi, a zVun toga su jos se okoli v zemli na- 
metali mine.

I tak zglediju se hize v Stalingradu. Saka 
hiza je prenaprovlena za kulu. ^Saku hizu tre- 
ba ekster zrusiti i zavzeti. A li to jos neje dosta. 
Bolsevicki soldati se skrivaju pod podrte hize i 
v  pivnice i odnod strelaju. Stalin ne spara z lud- 
mi. Njega ne pece dusa, kaj mu ludi na stotine 
i stotine jezer gineju cisto za badav prez toga 
kaj bi fronti to kaj hasnilo. Po njegovoj zapovedi 
nesme niti jena hiza cela dojti nemcima v roke. 
Ako de stera hiza ostane cela, ide nutri pet pio- 
nerov, pak ju z dinamitom pustiju v luft. Te ludi 
napre znaju, da idejű v  sigurno smrt, kajti s hí
zom skup i njihovo telő odleti v luft.

Nemski avioni jako pomazeju kanoneram 
i pesakam, samo jako treba paziti de je smeti 
bombe hititi. kajti v  jeni vulici su bolseviki, a v 
drugi nemei, рак kaj nebi potukli svoju soldaciju.

A  zakaj braniju sovjeti s tak velkom silóm 
toga grada? Ima toga vise zrokov.

Prvo je, sovjeti se nadjaju, kaj bo na flet- 
nom dosla zima. onda niti oni, niti nasi ne bi 
mogli dobiti potporu za frontom, onda bi mogli 
deti vun belu zastavu na on falacek varasa, steri 
je jos celi ostal. To neje istina, do zime Stalin
gradu niti tora, niti glasa, bo ostal samo prah i 
pepel, a nasa soldacija bo se v zimi sama bri- 
gala za sebe, как se i lani.

Drugo je, ako bolseviki predaju Stalingrada, 
tu se oslobodi cuda nemske soldacije i ta bi 
mogla frontu stisnuti na drugom mestu, de bi se 
sovjeti tezi mogli braniti.

Dale, taksi gosti varas da jaku obranu. Zru- 
sene stene, pivnice, vulice pune rusevin, se je to 
dobro za skriti se Stene cuvaju od kugli, od fa- 
latov bombi, a se tulko tezi je nemcam, kajti je 
za sakim voglu njih more cekati nepriatel.

Sovjetska soldacija, stera brani Stalingrada 
se vec ne bije za sam varas nego za bolse me- 
sto, de se lezi brani, a da poleg toga prepadne 
pol miljona civilnoga naroda i na jezere miljunov 
vrednosti, to nema recuna za to nisei ne pita.

Na drugom delu fronte sovjetska soldacija 
próba se posod predirati, samo da bi mogla po
rnóéi Stalingradu. Nemske soldacije pre Rzevu, 
a magyarska pre Don vodi drzi frontu i nikaj se 
ne gene, a bolseviki su zadnjih deset dni zgubili 
prek 1000 avionov i na stotine taborskih kol.

Engleska fronta.
Gibraltar. To ime smo do veéudapot neculi.

Med Spanjolskom i Afrikom je na spici spanjol- 
ske zemle morje jako vosko. To je prelaz z At- 
lantskoga na Srednje Morje. Ta spica je Gibraltar. 
Cuda menjsi od Megyimurja. Toga varasa englezi 
drziju v rokaj prek sto let, da su ga pod silóm 
zeli spanjolcam. Sto drzi Gibraltara, on je gospo- 
dar Srednjega Mórja.

V Gibraltaru imaju englezi velko postajali- 
sce taborskih ladji i kulko god ladji je doslo prek 
Srednjega Mórja na taljanske vode i do Afriké, 
se su odnod isle zdoma i se skvarjene engleske 
ladjc, ako se nesu pajdoc vtopile, bezale su v 
Gibraltar na popra vek.

Englezi — istina toga grada su z velkom 
silóm objacili — mislili su, da tu nisei nemre 
kcoj. Se posod jake straze, a vis, ov tjeden su 
taljanske podmorne ladje zasle v Gibraltarsku 
vodu i vtopile su nesteme engleske ladje, a dru- 
ge su skvarile. Potli englezi stalno drziju celu 
soldaciju v alarmu, den i noc letiju njihovi avioni 
ober mórja i isceju taljanske ladje, stere su vec 
zdavnja doma, ali stem ne su mogli spreciti, kaj 
v peték taljanski bombasi nebi bili dosli ta i kaj 
njim nebi hitili par bombi, store su magazine 
vuzgale.

Na englesku zemlu marlivo hicejtt nemSke 
bombe i nega dneva, da se nebi stera engleska 
ladja vtopila.

Americka fronta
Mam na pocetku tjedna su nemei dali glasa, 

da su na Atlantskom morju med Afrikom i Ame- 
rikom vtopili 11 ladji, se skup od 57.000 ton, 
ali najveksa nesreca njih je dostigla v pondelek. 
Na severnom kraju mórja se pelala jena karava- 
na ladji s soldacijom i malrialorn. Nemske pod- 
mornice su s lorpedami strelile i vtopile jenu 
ladju 19.000 ton, jenu 17.000 ton i jenu 14.000 
ton, se pune soldacije i taborskoga matriala zvun 
toga jenu taborsku ladju. stera njih je sprevajala 
tak kaj su amerikanci erez stiri dni zgubili 14 
ladji, se skup 104.000 ton i jenu taborsku. Jeli 
njim je to bilo treba?

Japanska fronta
Japanska cesarska velika komanda dala je 

na glas, da su se na Atlantskom Morju zisle ja- 
panske i nemske taborske ladje. Engleska je zgu- 
bila se morske pote, more se ve vufati samo v 
Ameriku. Ako zgubi i toga pota, mora prepasti, 
to priznaju i englezi.

Japanci se oceju na Atlantskom Morju sku- 
pa boriti z nemei i taljani.

Na kineskoj fronti japanci prepravlaju velke
bitke.

V Indiji revolueija dale ide, Engleska sol
dacija pomalem nabo mogla ladati puntare, a 
kam bo, da se bodo japanci hapili bitke.

Spornen za 13 Aradske 
mocenike

Sportska mlajsina zvana po „Grofu Zrínyi 
Miklosu“ trgovackc skolc v Csáktornya, bode 
oktobra 6-ga na spornen 13. ARAD SKIH  MO- 
CEN1KOV (magyarski generali stere je Austria 
dala v Aradu obesiti) drzala „stafetu spomena“ . 
X'tekanje se bo hapilo pre strazi kaserne, a zvr- 
silo se bo pre „Orsackoj Zastavi“

Prosimo nase citatele, naj daju postuvanje 
nasim velkim narodnim mucenikom stem, kaj 
bodo na to spornen vtekanje dosli v cim veksem 
broju.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a DREHER-HAGGENMACHER
budapesti sörgy rak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kacziin
Csáktornya

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

Hirdessen a „Muraközében
Oplasujte v „Megyimurju“

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

Za jenu hizu ponucanu pohistvo, ormare, 
postele, stola i drugo bi kupik Pitati v vurednistvu 
Horthy Miklós piac 8.

Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbatí, cístiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
Horthy Miklós tér 9.

Vendéglőbe jobb családból 3 középiskolát 
végzett tanoncot keresek. Jelentkezni Budai ven
déglőben, Vásártéren.

Megvételre keresek egy kisebb női íróasz
talt, lehet régi, jó karban tartott. Cim a kiadóban.

Stacunska vrata za prodati. Simon szabó, 
naprti kasarne.

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: P ecso rn ik  Ottó 
Nyomta: Muraközi Katolikus Könyvnyomda — CsAktorof* 

Nyomásért felel: Sárec* Antal.
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