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Elszámolás a honvédek ünnepélyes egyhangúsággal elfogadta a felsőrészére adományozott
ház a hősi halált halt Kormányzóhelyettes
téli holmiról
emlékét megörökítő törvényjavaslatot
A felszabadult Muraköz és különö
sen a Csáktornyái járás méltán mutatta
meg háláját az anyaország és gondosko
dását szeretett vitéz hadseregünk iránt a
téli segélyakció alkalmával.
A gyűjtés eredménye:
176 pár érmelegitő, 328 pár gyapjúharisnya, 2 pár bőr lábszárvédő, 272 pár
kötött lábszárvédő, 27 fülvédő, 264 nyak
sál, 108 hósapka, 130 kötszövött alsónad
rág, 102 kötszövött alsóing, 178 kötszö
vött ujjas poulover. 2 pár kötszövött térd
védő, 8 tábori takaró, 16 pár lábszárte
kercs, 7 pár si felszerelés, 408 pár kötszövött
jégzokni, 6 sikabát, 4 sinadrág, 40 pár
sikesztyü, 10 hószemüveg, 3 autószem
üveg, 6 pár szőrmés bőrkesztyű, 276 pár
kötszövött kesztyű, 5 szőrmés mellény,
9 szőrmés ujjas mellény, 5 drb. kötszövött
szőrmés sapka, 19 drb. szőrmés sapka,
1 drb. börsapka, 3 drb. kiskabát, 6 drb.
mellény, 8 drb. férfi bunda, 6 drb. téli
kabát és felöltő, 4 drb. télikabát, 2 drb.
női bunda, 1 drb. gyermekbunda 14 drb.
bunda bélés, 156 drb. szőrmés bőr, i \b.
szőrmés bőr kabát, 3 drb. szőrmés láb
zsák, 10 drb. muff, 11 szövet és flanell
drb., 3 drb. boa, 12 drb. haskötő, 3 drb.
gyapjutakaró, 11 drb. esővédő csuklya,
3 drb. gyapjú női kötött kendő, 2 drb.
gyapjú női kötött kabát, 3 csomag prém
hulladék, 2 csomag szövött hulladék, 2
zsák kötött gyapjú anyaghulladék 1 drb.
hátizsák, 1 drb. törülköző, 6 drb. zseb
kendő, 7 drb. vászoning, 7 drb. vászon
alsónadrág. 3 drb. angóraprém, 41 drb.
nyers prém, 1 drb. medvebőr, 1 drb.
kecskebőr, 4 drb. fásli, 1 drb. spárga
szőnyeg, 1 drb. katonaköpeny, 240 pár
szövött férfi kesztyű, 240 pár téli zokni,
240 pár jégzokni.
Összesen 3652 darab illetve pár.
Igen szép példával jártak elöl az
adakozásnál sok munkást foglalkoztató
gyárosaink.
A gyűjtést a MANSz és Bajtársi
Szolgálat hölgyei végezték a levente if
júság segítségével.

A hölgyek bejárták az összes utcá
kat, minden házat meglátogattak, a külső
községeket kocsin járták be és minden
honnan megrakodva tértek haza. Mindenki
azt adta, amije volt és kevés kivétellel,
mindenki adakozott. Akinek nem volt
megfelelő téliholmija, különössen a falusi
lakosság, készpénzt, babot, csirkét, tojást
stb. ajándékozott.
A begyült készpénzen a hölgyek téli
holmit vásároltak. A z összes egy begy ült
adományokat a hölgyek, fajok szerint cso-

A felsőház szerdai ülésén Bethlen
Pál gróf előadó és Kállay Miklós minisz
terelnök felszólalása
után ünnepélyes

egyhangúsággal elfogadta a hősi halált
halt Kormányzóhelyettes emlékét megörö
kítő törvényjavaslatot.

Laval beszéde a francia néphez: Ha Németorszá
got legyőznék a bolsevizmus elleni harcban,
valamennyi nemzet függetlensége véget érne.
(Vichy) Laval francia miniszterelnök
kedden este beszédet intézett a francia
néphez, amelyben komolyan figyelmeztet
te, hogy teljesítsék a kormány feltételeit a
szakmunkásoknak Németországba való

küldése iránt. Ha Németországot legyőz
nék a bolsevizmus elleni harcokban, va
lamennyi nemzet függetlensége véget érne,
mondotta többek közt a miniszterelnök.

Gróf Zrínyi Miklós hadvezér-költö
emlékének méltó megörökítése
Már a múlt évben olyan értelmű megbízást
adott ki a m. kir. miniszterelnök, hogy a vissza
tért Csáktornyán a Zrinyi-sirhely és Zrínyi emlékek
megfelelő rendezését, valamint a nagy hadvezérköltö jelentőségéhez méltó Zrínyi-kultusz orszá
gos kifejtését rendeltetéséből és illetékességéből
kifolyólag a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja intézze.
E döntés alapján megindultak a kérdéses megol
dás érdekében szükséges előkészületek. A Zrínyi
Csoport központi vezetőségéből már a múlt évben
Mindszentek napján küldöttség zarándokolt el
Csáktornyára, kogy kegyelettel hódoljon Vezérlő
Eszményképe halhatatlan emlékének, s egyben a
helyszínen tájékozódjék a megoldásra váró felada
tokról. Ugyanekkor megalakult Csáktornyán a he
lyi Zirnyi Csoport, amely természetszerűleg első
sorban kívánja kivenni részét a rendszeres Zrinyi-kultuszból.

szontagsága. A kriptákat a szerb megszállás alatt
feldúlták, de a bevonulás után ideiglenesen rendbe
hozták.
Tény azonban, hogy Zrínyi Miklós sírhelyén
mindeddig emlékmű, sőt egyszerű megjelölés
sincs. . . . Így valóban nagy, évszázados nemzeti
adósság törlesztésére vállalkozik most a Zrínyi
Csoport, amikor rendbehozatja a Zrínyi-sírhelyet,
s rajta megfelelő művészi emlékművet kíván
emelni. Bizonyos, hogy ehhez a munkájához nem
csak az illetékes tényezők, hanem az egész ma
gyar társadalom rokonszenvét és támogatását
megnyeri, hiszen ezzel is nagy — s ma fokozot
tan időszerű — nemzeti közérdek előmozdítását:
ősi-örök katonaeszményünk tervszerű szolgálatát
végzi.

A z ősi Zrínvi-vár jelenleg a Csáktornyái
Ipartestület birtokában van, s részben különböző
közhivatalok elhelyezésére szolgál, de már a helyi
Zrínyi Csoportnak is van benne megfelelő he
lyisége.

A cél eléréséhez ez első jelentős lépés máris
megtörtént. Szentilona község kb. 120 négyszög
öl temetkezőhelyet, a rajtalcvö kis kápolnával
együtt a Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának ajándé
kozta, я egyben felajánlotta, hogy a rendbehozás
és az emlékmű-állítás munkálataihoz készséggél
és önzetlenül hozzájárul.

A Zrínyiek temekezőhelye a várostól kö
rülbelül 2 kilométerre lévő Szentilonán, az egy
kori Pálos-kolostor romjai alatt van. Mindössze
egy kis kápolnarészletet kiméit meg az idők vi-

Zalavármegye főispánja kezdeményezésére a
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete 2500, maga a
vármegye pedig 2000 pengőt szavazott meg a
Zrinyi-sirhely rendbehozatalára. Ezenkívül a Zri-

portositva, ládákba csomagolták, és el
küldték Budapestre a központi gyűjtő
helyre.
Általában mindenki szívesen ajándé
kozott. Az összegyűjtött holmikból látható,
hogy mindenki azt adta amije volt. Ha
akadt itt ott egy-egy szűkkeblű, hazája
sorsával nemtörüdö, lelketlen, embernek
nevezett teremtmény, az elveszett a jóte
vők tengőiében. A z ilyenek gondolják
meg jól, hogy mit vétettek hazájuk ellen s
igyekezzenek a jövőben pótolni azt, amit
elmulasztottak azokkal a dicső honvédek
kel szemben, akik védik nemcsak a jó
hazafiak hazáját, hanem azokét is, akik

csak a maguk hasznát keresik s nem tötődnek szülőföldjük sorsával.
A M ANSz és a Bajtársi Szolgálat
hölgyeit, akik saját gondjaikat félretéve,
páratlan önfeláldozással és szorgalommal
végezték a gyűjtést, rendezést és elkül
dést, úgy a nemesszivü adakozókat a
nemzet belső hálája illeti meg. Helyszűke
miatt nem említhetjük meg az összes köz
ségeket és nemesszivü adakozókat, de
szolgáljon nekik lelki megnyugtatásul az
a tudat, hogy jót tettek azokkal a vitéz
honvédekkel, akik vérüket és életüket
áldozzák értünk, otthonainkért, hazánkért
és jövendő boldogulásunkért.
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Milyen korhatáron belül jelentkezze
nek honvédelmi munkára a nők
Kérdésünkre: hogy milyen korhatáron belül
jelentkezhetnek önkéntes honvédelmi munkaszol
gálatra a magyar nők, a Központi Munkabizottság
elnöknőjétől az alábbi felvilágosítást kaptuk :
Köztudomású, hogy az 1939-ben napvilágot
látott törvény a 14 éves kortól a 70 éves korig
mindkét nemre nézve kötelezővé teszi, hogy a
honvédelem érdekében testi és szellemi képessé
gének megfelelő munkát végezzen. 7'ehát a hon
védelmi szolgálat a nők számára is kötelező.

nyi Csoport érdekkörébe tartozó Szövetkezet
multévi jövedelmének nagy részét szintén erre a
célra fordítja.
A z idei Mindenszentek ünnepére a Zrínyi
Csoport központi vezetőségéből és számos vidéki
szervezetéből alakuló küldöttség zarándokol Csák
tornyára. Ez alkalommal a kegyeletes megemléke
zésen kívül megtörténik a Zrinyi-sirhely átvétele
és rendbehozatalára, valamint a tervezett em 
lékmű elkészítésére szükséges megállapodás, az
illetékes szervek szakértő képviselőinek bevoná
sával. Ugyancsak ez alkalommal adják át a Mu
raközi Szövetség által a visszatért Muraköznek
ajándékozott s a budapesti Bazilikában már meg
áldott díszes zászlót is, amelyet a helyi Zrínyi
Csoport vesz át.

Az 1942. évi Csáktorynai ut
lefolyásának tervezete
Október 30. (péntek) 18 óra 30 perckor in
dulás a budapesti Déli pály (udvarról a menet
rendszerű gyorsvonattal. Érkezés Csáktornyára 23
óra 55 perckor.
Október 31. [(szombat) 9 óra 30 perckor
gyülekezés a Zrínyi-vár bejáratánál; a vár meg
tekintése után gyalogmenetben kivonulás Szentilonára.

11 órakor a Zrínyi sírhely ünnepélyes át
vétele és kegyeletes megemlékezés Vezérlő Esz
ményképünkről, halálának 278. évfordulója alkal
mából. Közreműködik a H. M. egyik regőscso
portja. Helyszíni megbeszélés a Zrinyi-sirhely
rendbehozása és az emlékmű felállítása tárgyában.
13 órakor közös ebéd Csáktornyán.
17 óra 30 perckor értekezlet a központi és
helyi Csoport vezetőség tagjaival a városházán.
18 órakor ünnepi előadás a küldöttségek,
vendégek és meghívott közönség részvételével.
Közreműködnek budapesti és helybeli munkatár
sak, valamint a H. M. regőscsoportja.
20 órakor bajtársi vacsora.
Novem ber 1 (vasárnap) 9 óra 30 perckor
ünnepi szentmise, 10 ó. 30 perckor ünnepség a
Zrinyi-emlékmünél, s ennek keretében a Muraközi Szövetség zászlójának átadása a Csáktor
nyái Zrínyi Csoportnak. Kedvezőtlen idő esetén
az ünnepséget zárt helyiségben tartjuk, s az em
lékművet innen kiinduló küidölség koszoruzza
meg.
12 órakor ebéd.
14 órakor indulás zissza budapestre, sebes
vonattal.

Egy muraközi stróman-per a nagykanizsai
törvényszék előtt
Felenként 500— 500 pengő pénzbüntetésre ítélték a két szereplőt
Horváth
István
muraszerdahelyi
épületanyag kereskedő, valamint Steinitz
István Csáktornyái izr. terménykereskedő
állott a nagykanizsai törvényszék büntetőtanácsa előtt. Az volt ellenük a vád,
hogy az 1939. évi IV. t. c. 26. § ának 6.
potjába ütköző vétséget követtek el va
gyis

a zsidótörvényt kijátszották
azzal, hogy Horváth nevére Steinitz Hom 
bár albizományosságot szerzett, üzletet is

alapítottak Csáktornyán, a szellem irányí
tója az egésznek azonban Steinitz volt.
A kir. ügyészség perbefogta mindkettőt
és ezért kellett felelniök a kanizai tör
vényszék büntetötanácsa előtt.
A bizonyítási eljárás befejezése után
a törvényszék mindkettőt bűnösnek mon
dotta ki a vádszerínti bűncselekményben,
vagyis a zsidótörvény kijátszásában és
ezért őket egyenként és fejenként 500 —
pengőre ítélték.

Köztudomású azonban az is, hogy ugyanez
a törvény módot ad arra is, hogy a magyar nők
honvédelmi szolgálata önkéntes jelentkezés alapján
is megszervezhető legyen. Ilyen formában a ma
gyar N ői Önkéntes Honvédelmi Munkaszervezet
nem azonos például a finn Lott a-szervezettel. A
magyar nők a törvény elgondolása, illetve ren
delkezése szerint csak a belső fronton: iparban,
közgazdaságban, kereskedelemben, mezőgazdaság
ban és kereskedelemben mezőgazdaságban és
minden nemii szellemi foglalkozási ágban nyernek
beosztást, illetve elhelyezést.
Tehát: az a feladatuk, hogy a fronton küz
dő férfiak helvét a magyar élet minden területén
hiánytalanul és jól betöltsék, hogv helyetesitsék
a férfi munkaerőt. Mint már mondottuk, minden
egészséges munkakézre szükség van. .Szakmunká
sokra elsősorban, de olyanokra is, akik eddig
kizárólag csak a saját háztartásukkal foglalkoztak.
Ezeket, ha szükséges a Női önkéntes Honvédel
mi Munkaszervezet szakmunkásokká képezi
ki
a különbő/ö idő tartamú tanfolyamain. A munka
szolgálatra beosztott nőket megfelelő díjazásban
részesíti, sőt a kiképzési időre is biztosítanak
megfelelő javadalmazást.

A M ÉP J i I R E I
November 3-ig szünetelnek a
panasznapok
Gasparich József országos központi várme
gyei titkár egyéb elfoglaltsága miat november
3-ig nem lesz panasznap.

Ha őszre vagy télre jól fel
akar ruhászkodni, kérése fel

V U G R IN E C Z

konfekció kereskedését
ahol n a g y

választékban a

legnagyobhlól a legkisebbig vannak

öltönyök, felöltök és télikabátok
Vugrinecz János
konl. keresk.
Szent
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Ax első őszi katolikus
prédikáció
Október 19-én hétfőn este tartot
ta P. Dr. Polonyi Fem ec Jézus Társa
ság» budapesti gimnáziumi tanár prédi
kációját a zsúfolásig megtelt Levente
otthon nagytermében.
M ély tudásu beszédét Dávid 3000
évvel ezelőtt kelt zsoltárára alapítja,
amelyben már akkor megjósolta a mai
időket.
Végig
vezeti
hallgatóságát a
történelmen. A katolikus egyháznak
sokszor meg kellett küzdenie a pogányokkal és eretnekekkel. Sok vértanút
kellett az egyháznak áldoznia, de az
egyház mindenkor győzelmeskedett, a
vértanuk pedig égi dicsőségben része
sültek.

Ilyenek a mai idők is. A vörös
keleti rém több mint 20 évig nem tett

egyebet, csak készült a katolikus és
illetve keresztény egyház rombadöntésére és először Furopa, majd azután
az egész világ bolsevizálására. De a
jó Isten most sem engedi egyháza bu
kását. A szentirás szerint erős harcok
lesznek, az Antikrisztus minden fegy
verét felhasználja, de Krisztus a Ki
rály egyháza győzedelmeskedni fog.
A világ teremtésében az idő nem
számit, csak mi emberek vagyunk tü
relmetlennek, de ennek a harcnak is
vége lesz, Krisztus Király országa győ
zelmesen kerül ki ebből a háborúból
is, a vértanuk pedig elnyerik égi ju
talmukat.
Beszéde a hallgatóságra mély
benyomást keltett.

Az elsötétítés alatt bemászott az ablakon
a csárdába és két üveg pálinkát lopott
Még a múlt héten történt, hogy az elsötétítés
alatt, pontosabban éjféltájban Alsódomboru és
Kotor között levő, úgynevezett Golub-csárdában
ismeretlen egyén az ablakon át bemászott, beha
tolt a söntésbe éz az italszekrényről elemeit két
üveg pálinkát. A jelek szerint, az éjszaka isme
retlen lovagja, ahogy jött, úgy távozott is — az
ablakon keresztül. A csárda tulajdonosa reggel
észrevette, hogy mi történt az éjjel és jelentést
tett a csendőrségen, ahonnan egy járőr nyomban
a helyszinre szállt ki és megindította a nyomo

Vigyázzunk a kémekre:

zást. Bravúros munkát végzett, mert rövidesen
sikerült kinyomozni, hogy az éjszakai látogató
nem volt más, mint Sersa József 33 éves kotori
lakos, akit nyomban előállítottak az őrsre. Sersa
kihallgatása alkalmával nem tagadta, hogy ö volt
a titokzatos éjféli lovag, aki meglátogatfa az abla
kon keresztül Golubékat, ahonnan két üveg pá
linkát magával vitt. Ittas állapotával védekezett.
A csendőrség Sersát nyomban beszállította
Nagykanizsára, ahol 4 hónapra bünteték.

Életbe lépett az ul üzleti záróra
rendelet
A Kereskedelmi és Közlekedésügyi minisz
ternek a törvény végrehajtására vonatkozó rende
leté a Budapesti Közlöny keddi számában jelent
meg. A törvény értelmében a nyilt árusítási üz
letek nyitvatartásának idejét, a kis- és nagyköz
ségek területén a vármegye alispánja állapítja meg,
azok között a keretek között, amelyeket a törvény
11. paragrafusa részletesen szabályoz. A rendelet
a gépjármüvek árusítására berendezett üzletekre,
valamint a kizárólag továbbárusitókat kiszolgáló
üzletekre délelőtt 8 órától délután 4 óráig terjedő
ny itvatartási időt és ezzel az osztatlan munkaidőt
kívánja bevezetni.
Szombaton azonban ezeket az üzleteket az
ország egész területén déli 2 órakor kell zárni.
Lényeges változást jelent a törvényes munkaszü
neti napnak nem minősülő, Gergely naptár szerinti
ünnepnapnak az ország egész területére szomba
ton és minden kereskedelmi szakmára kiterjedően
tartott déli 12 órai záróra. A rendelet az egész
ország területén szabályozza az üzletek nyitvataitását a pályaudvarokon, gyógyhelyeken és fürdő
helyeken. Ugyancsak országos hatállyal szabá
lyozza a kizárólagos pálinkamérések és borterme
lői kimérések nyitvatartását olyképpen, hogy eze
ket az élei mis/erkereskedések nyitvatartásának
ideje alatt szabad ny itva tartani. A kávémérések
és tejivócsarnokok az. ország egész, területén reg
gel 6 órától este 11 óráig tarthatók nyitva.

Nem az a veszélyes ellenség, aki
fegyerrel a kezében, nyíltan és
bátran harcol ellenünk, hanem az,
aki földallati aknamunkát végez,
az ismeretlenség leplébe burko
lózik és bizalmunkba férkőzve,
jóbarátnak adja ki magát, a há
tunk mögött azonban
becsap,
tönkreteszi családunkat, házun
kat, hazánkat.

Ez a k é m !
A kém mindent lát, megfigyel,
kihallgat, különösen katonai dol
gok iránt érdeklődik, rábeszél,
beugrat, karmai közé kaparint és
végül megfojt.

Óvakvdjunk a kémektől!

A törvény rendelkezésének ellenőrzése céljából
egy egy munkaadóból és alkalmazottból álló el
lenőrző bizottság felállítását teszik kötelezővé.
A z üzleti záróráról szóló 1942 VI. t.-c. ok 
tóber 17-én, szombaton lépett hatályba.

Idegenekkel, külföldiekkel szem 
ben légy tartózkodó és légy óva
tos az eléd kerülő vándorló áru
sokkal, ügynökökkel szemben is.
De ugyanakkor tartsd szemmel
őket, figyeld mondanivalójukat és
ha gyanú ébred benned irántuk,
késedelem nélkül hívd fel rájuk a
katonai és csendőrparancsnok fi
gyelmét! Vigyázzunk a kém ekre!

Ezt meg kell várni!
H Í R E I N K .

MURAKÖZ
mezőgazdáinak, állattenyésztőinek
gyümölcstermesztőinek, háziaszszonyainak, édesanyáinak, üzlet
embereinek,

MURAKÖZ
Mindkét nyelven bes?élő magyarjainak,

MURAKÖZ
aprajának — nagyjának,

MURAKÖZ
minden lakójának egész esztendőn
át nélkülözhetetlen tanácsadója,
útmutatója, segítsége, szórakoz
tatója a

Muraközi Szent István Naptár,
amely

a közeli

hetekben

megjelenik

160

o l d a l o n , sok olvasnivalóval és képpel,

m ag ya r és m u r a k ö z i nyelven.

Ara 1-50 P.
Kapható lesz nagyban és kicsiben a
Muraközi Katolikus K ö n y v k e re sk e d é sb e n

és kicsib en minden elárusítónál.

Hősi balál. A Csáktornyái postafőnök és
feleségének gyásza. Simon Gyula Miklós, in. kir.
tart. zászlós, a Baeder illatszergvár tisztviselője, 29
éves korában, az orosz harctéren szerzett sebe
sülése következtében, 1942. szeptember 8-án, a
hazáért hősi halált halt.
A mggbolJogult hült teteme, az ezred szé
pen gondozott hősi temetőjében, bajtársai között
nyugszik.
Hősi halottunk Perjés Istvánné szül. Simon
Zita, a Csáktornyái posta főnöke feleségének fi
vére volt.
•

Esküvő. Fényes esküvő zajlott Csáktornyán
szombaton, október 17-én. Vugrincsics Ferenc
gyári alkalmazott vezette oltárhoz M ekovecz Ig 
nác városi képviselőtestületi tag és neje bájos
leányát, Máriát. Násznagyok voltak Pecsornik
Ottó országgyűlési képviselő és Sáfrán László
gyárvezető.
Áldás kisérje utján az uj párti

- A MANSz hölgyek teaestélye. Vasár
nap, október 18 án tartotta meg a M A N S z helyi
csoportja a szezon első teaestélyét a Royal ká
véházban.
A z estélynek azultal is barátságos családi
uzsona jellege volt. A höly gyek szorgoskodtak
vendégeik ellátása körül, tea után árulták a jóié-
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A tanfolyam iránt érdeklődők közvetlenül is
fordulhatnak a Zalavármegyei Közjóléti Szövetke
zethez, vagy a helybeli tanítók, jegyzők segítsé
gével indíthatják meg a szervezkedés előmunká
latait. A tanfolyamok november második felében
kezdődnek, de ahonnét komoly érdeklődés mu
tatkozik, oda már most is szívesen kiutazik a
Szövetkezet háziipari v e ze tő je : Somogyi Marilla
iparművésznő, hogy az előkészületi munkákat
megbeszélje.
Nem szabad lekicsinyelni a csuhémunka
jelentőségét. Gondoljunk Hajdúnánás városra, amelynek a szalma feldolgozásaiból évi 2,000.000
pengőnél nagyobb bevétele van.
A csuhé feldolgozva jól érvényesül, pótolha
tatlan nyersanyagokat helyettesit és aki bérmun
kában a Szövetkezet csuháját dolgozza fel ottho
nában, családja körében megkeres 3 — 4 pengőt
naponta. Mai időkben nagyot segít azzal is, ha a
család nyári lábbeli szükségét pótolja és igy a
jegyre oly szűkén adott bőrcipőket is menti.
Gyűjtsük a csuhét és szervezzük a csuhé
feldolgozó tanfolyamokat, mert a faluk, városok
népének nagy mértékben enyhítünk gondjain.
A Zalavármegyei Közjóléti Szövetkezet bizik
abban, hogy ezt az akciót is oly nagy megértés
sel fogadja majd a megye lakossága, és a nép hi
vatott vezetői,
amellyel
a
selyemtenyésztési
akcióját karolta fel és jutatta olyan sikerhez,
amely Zala és az ország jobblétének komoly té
nyezője.
A Zalavármegyei Közjóléti Szövetkezet ál
dásos munkája áldást hoz az egész Zalavármegye
népére.

kony utón beérkezett “ zsákban macskát", a fia
talság pedig vígan táncolt.
A hazafias célra ismét szép összeg gyűlt
egybe.
Külön köszönetett mondunk Legenstein Géza
Royal kávéház tulajdonosának, aki helyiségét,
konyháját a M A N S z rendelkezésére bocsátotta,
valamint Behojnik Mihály vaskereskedő és Markovits Márk porcelán kereskedő uraknak, akik
sziveségükkel a sikert előmozdították.

— Áthelyezés. Vass Ferenc m. kir. adóhi
vatali tisztviselőt
lyezték át.

Hódságról

Csáktornyára

he

Felhívás a telefonelőfizetőkhöz! A m.
kir. postavezérigazgatóság rendelete értelmében
a nagy forgalom és kevés személyzet miatt a he
lyi beszélgetések korlátozandók.
A Csáktornyái postahivatal kéri a telefonelő
fizetőket, hogy helyi beszélgetéseiket korlátozzák
a legrövidebb időre. Ha a felhívásnak nem lesz
eredménye, úgy a postaigazgatóság rendelettel fogja
a helyi beszélgetéseket 5 percre korlátozni.
— Háborúban nincs böjt. őszentsége a
Pápa felhatalmazására Magyarország Hercegprí
mása pásztorlevelet bocsátott ki, amelyben az
összes katolikus hívőket, a háború tartamára fel
menti mindenféle böjt alól. Kivételt képeznek
hamvazó szerda és nagypéntek, amely napokon
a háború alatt is böjtölni kell.
— Halméreg. A Búvár októberi száma írja.
A halhús sokkal könnyebben romlik, mint a többi
húsféleség mert nagyobb a víztartalma és ez a
baktériumok elszaporodására kedvező. A bakté
riumok termelte toxinok teszik veszedelmessé
már a romlás legkezdetén a halhúst. Sokszor
megtörténik, hogy érzékszerveinkkel még nem is
merjük fel a romlást, de a mérgek már tetemesen
felgyűlnek. Épp ezért legjobb éló állapotban vá
sárolni a halat. A mérgeket termelő baktériumok
többnyire rothasztok.
Cukortartalmú virág. A Búvár októberi
száma Írja. A z indiai mahuafa (Illipe latifolia) v i
rágzata ökölnyi nagyságú és édes. A vegyi vizs
gálat szerint 60-80 százalék cukrot tartalmaz. Egy

fáról 80-300 kiló virág hull le, amelyeket a
bennszülöttek nyersen, sütve vagy szárítva fogya
sztanak, esetleg süteményt készítenek belőle. Sze
szesitalt is erjesztenek belőle. Európai ember nem
szereti ezt a virágeledelt, egérszagunak tartja.
— „T á p a n y a g v o n a l“ . A Búvár októberi
száma Írja. Frey-wissling, ismert élettani kutató
végigvizsgálta a kémiai elemeket abból a szem
pontból, hogy melyek szükségesek a növények
számára. Úgy találta, hogy a nélkülözhetetlen elemek a periódusos rendszerben a széntől az
argonig húzott vonal mentén helyezkednek el. Ezt
a vonalat „tápanyagvonal,,-nak nevezte el. A tőle
való távolsággal aranyosan csökken az illető ele
mek jelentősége a növény számára.

Közgj azd a ság
értékesítésének
másik módja

A kukoricacsuhé

A csuhé értékesítésének van egy másik,
sokkal számottevőbb lehetősége. Ha nem adjuk el
a csuhét, de sajátmagunk feldolgozzuk. Természe
tes, hogy azt előbb meg kell tanulni, de erre most
mindenütt van lehetőség, csak akarat keli hozzá,
Zalamegye Közjóléti Szövetkezetének köz
benjárására az íparügyi Miniszter Zalavármegye
területére ez évre 50 háziipari tanfolyamot enge
délyezett, és tekintettel a nagy nyersanyag hiány
ra, főleg csuhé feldolgozó tanfolyamot kíván ren
dezni a Szövetkezet háziipari osztálya. így Zala
megye 500 községéből! minden 10-ik községbe
jut már ezidén egy-egy tanfolyam.
A tanfofyamok ingyenesek, de csak ott tart
hatók, ahol legalább 20 résztvevő jelentkezik. A
tanfolyamok 4 hétig tartanak. Megtanulják ezeken
a tanfolyamokon a csuhé mindenféle ledolgozását.
Fonást, festését épp úgy, mint papucs, szandál,
cipő, szatyor, kosár, szőnyeg, táska és mindenféle
strandholminak való feldolgozását.
A z unalmas téli napokat hasznos munkával
tölthetik, akik ezeken a tanfolyamokon megtanul
ják a csuhé feldolgozását.

A férfi értéke
A livornoi anyakönyvvezeiő hivatalban meg
jelent egy 48 év körüli asszony, hogy vőlegényé
vel való házasságkötési szándékát bejelentse.
Amikor a tisztviselő a 8 líra (kb. 1.50 P) illeté
ket az asszonyon be akarta hajtani, a menyaszszony magából kikelve csak annyit mondott:
„Ennyit már nem ér meg nekem ez a fickó!"

Muraszentmártoni körjegyzőségtől.
2263/1942. szám.

Árverési hirdetmény
Békásd és Tündérlak községek (Zala vm.)
572 és 694 kát. hold területének vadászati joga
1942 évi november 10-én délelőtt 9 órakor Bekásd d. u. 2 órakor 1iindérlak községben a községi biro házában, nyilvános árverésen a legtöbb
ígérőnek bérbe fog adatni. Kikiáltási ár 20— 20
pengő. Bánatpénz 20 pengő. Árverési feltételek a
muraszentmártoni körjegyzőségen hivatalos órák
alatt megtekinthetők.

Muraszentmárton, 1942. október 16-án.
KÖRJEGYZŐ.

MEGYIMURJE

Prcplatna cena: 5,— P. na pol leta.

Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 6.

Csáktornya, 1942 oktobra 23

Politicki tjednik
Z id e s a k i p e t e k .

Obracun za zimsku opravu, steru su NAJNOVESI GLASI
dobri ludi daruval! nasim honvedam
Oslobodjeno Megyimurje, osobito já
rás Csáktornya je na vreden nácin pokazal svoju zafalnost materi zemli i svoju
brigu za nase lublene i vitezke honvédé,
da su pobirali zimsku pomoc.
Nabrali su öve stvari:

178 pari stuclnov, 328 pari vonenih
stomfi, 2 pare koznate kamaslne, 272
pare strikane kamaslne, 27 pari krpi za
vuha, 264 sale, 108 каре za sneg, 130
toplih gac, 192 tople robace, 178 puloverov z rokavi, 2 para sare za kolena greti,
8 pari pokrovcov, 16 pari kamaslinov za
sijati, 7 pari letvi za sijati, 408 pari stomfi
za sijati, 6 kaputov za sijati, 4 hlace za
sijati, 40 pari rokavic za sijati. 10 pari
ocale za sneg, 3 pari ocale za autó,
10 pari krznenih, koznatih rokavic, 276
pari strikanih rokavic, 5 krznenih pruslekov z rokavi, 5 krznenih, strikanih kap,
19 krznenih kap, 1 koznatu kapu, 3 ka
puié, 6] pruslekov, 8 moskih bundi. 6
zimskih kaputov, 4 zimske kapute, 1 detecju bundu, 14 podstave za bunde, 156
krznenih koz, 1 krznenoga kaputa, 3 krznena vreca za noge greti, 10 mufov, 11
íalatov stofa i flanela, 3 macke za na
sinjak deti, 12 krpe za na crevo vezati,
3 vonaté gunje, 11 pokrivala za de/.dj, 3
vonaté robce, 2 vonaté strikane kapute,
3 paklece krznene krpe, 2 paklece stofnate krpe, 2 vrece vonaté krpe, 1 vrece
za na hrbtu nősíti, 1 obrisac, 6 robcekov
za zep, 7 platnenih robaca, 7 platnenih
gac, 3 angora krzne, 41 sirovu krznu, 1
medvedovu kozu, 1 kozinu kozu, 5 povojov, 1 pletenoga tepiha, 1 soldackoga
kepenjka, 240 pari tkanih moskih rokavic,
240 pari moskih stomfi. 240 pari stomfi
za led. Se skup 3657 falatov ili pari.
Pobiranje su zvrsavale Gospe Magyarskoga Zenskoga Drustva i Pajdaske
Sluzbe a pomagaii su nasi mladi leventasi.
Gospe su obhodile se vulice, pogledale su v saku hizu, zvunjske opcine su
obhajale s kolim i od sikud su dosle di
me bogato naklajene, Saki je dal ono,
kaj je imel, jako malo njih je bilo, steri
nesu darovali. Sto je ne imel zimske stva
ri, prem na seli, dali su gotove peneze,
bazola, piceke jejci i tak dale.
Za gotove peneze, kaj se nabralo,
kupile su gospe zimske stvari. Se dare,
steri su se nabrali, su gospe lepő sortirale, saku vrs za sebe, spakerale v lajce
i poslali v Budapest na centralu, de su
dari skup dosji s celoga orsaga.
Как se vidi, si ludi su radi daruvali.
Z onoga kaj se skup nabralo se vidi, da
je saki clovek dal ono, kaj je imel. Ako se
negdi-negdi nasel, na zmes nesői z voski-

Na paradnoj sesíjí z jenim glasom su príjeli zakonskoga predloga za ovekovecenje spomena, z
junackom smrtí hmrloga Namestnoga Guvernera
V sredu je imela Zgornja Hiza svo
ju paradno sesiju, na steroj su potli govora Bethlen Pál grofa, referenta, Kállay
Miklósa ministra predsednika z jednim

glasom prijeli su zakonskoga predloga,
da se ovekoveci spornen, z junackom
smrti hmrloga Namestnoga Guvernera.

Lavalov govor francoskom narodu: Ako bi
Nemsku preladali v borbaj proti bolsevízma
si narodi bi zgubli svoju samostalnost
(Vichy) Laval francoski minister predsednik je vtork na vecer drzal govora
francoskom narodu, v sterim ga ozbilno
opomenul, naj zvrsi vladine naredbe, da
se posleju fabricki delavci v Nemsku.

Ako bi Nemsku preladali v borbaj proti
bolsevikam, onda bi si narodi zgubili svo
ju samostalnost, rekel je francuski ministarpredsednik,

Timosenkove trí divizije su nemei zrusili
(NST) Timosenko, sovjetski general
je s trenii divizijami napravil velkoga
n a p a d a j a
p r o t i
nemskih
liniji ali neje nikaj mogel stvoriti. Nemei

su pustili strasnoga ognja na sovjetsku
soldaciju i vise как polovica lezi mrtva
na taborskom polu.

Na vreden nácin bodo postavili spomenika
velkom vodítelu soldacije i pesniku
grofu Zrínyi Miklósu
Predsednik ni. kr. vlade je jós tani dal odredbu za Zrínyi grupu \ itezkoga Reda, naj vredi
v povrnjcnom varasa Csáktornya groba Zrínyi
Miklósa, naj pobere skup se spomene, steri se
tiéeju familije Zrinyi i naj poíjlavi faksega spomenika, steri bo vreden tomu velikoniu vitezu, voditelu soldacije, i pesniku. Po toj odredbi véé su
se lani prepravlali posli. l.ani na Sesvete je tu
bila veksa deputacija Zrinyi Grupe alduvali su
spomenu svojega velikoga voditela, steroga narod

nigdai pozabiti nemre i da se na licu mesta dogovoriju, kaj je potrebno napraviti. V isto vreme
se i v Csáktornya napravila Zrinyi Grupa ítera’
isto oce meti svojega resa v sémi posli, kajti joj
v prvom redu pripadaju.
Starinskoga Zrinyi grada imaju denes v rokaj cakovski me.^tri, nutri su vise fele kancelarije
a i Zrinyi Grupa ima tam svoje mesto. Zrinyiovi
su se к a pali pre Szentilona, po priliki dva ki
lometre od Csáktornya tarn, de je negda bil pav-

mi grudimi, steri se ne briga za dobro
svoje domovine, clovek prez duse, steri
neje vreden, da ga za cloveka zovemo,
te se zgubil v morju dobrih ludi. Taksi
si naj dobro premisliju, kaksega greha su
napravili proti svojoj domovini i naj se
trsiju namestiti drugipot ono, kaj su zamudili vciniti za one nase diene i vitezke
honvédé, átéri braniju domovinu ne samo
dobrih, rodolubnih ludi, nego i onih, steri
glediju samo svojega hasna i nikaj se ne
brigaju как ide njihovoj rodjenoj materi
zemli.

Gospe Magyarskoga Zenskoga Dru
stva i Pajdaske Sluzbe dele su vkraj se
svoje brige, jako marlivo su se alduvale
pobiranju, spravlanju i posilanju darov i
si plemeniti daruvateli vredni su zafalu
toga naroda. Nemamo tulko mesta, kaj bi
mogli spomenuti se opcine i se darovatele, nego naj sim skupa bode pre dusi
toplo za to, kaj su pomogli onim vitezkim
soldatam steri na dalkim ruskim polanam
alduvaju svoju krv, i svoje Vivienje za

nas, za naáe dome, za nasu domovinu i
za naáe bolse Vivienje.
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linski kloster. S tih vremen nam je ostala se skup
jena mala kapelica. Grufta su za vreme srbske
okupacije sfondali ali da su magyari nazaj dosli
su ga do vremena vred postavili. A li istina je to
da ga do denes nega na grobu Zrínyi Miklósa
nikáega spomenika. Zrínyi grupa bo ve povmula
stotin let staroga narodnoga duga stem, kaj bo v
red postavila grufta familije Zrínyi i podigla vrednoga spomenika. Sigurno je da bodo ktomu pomogli ne samo oni átérih se to tiée, nego i celi
magyarski narod, to nam je narodna duznost i
stem podpomazemo v narodu junackoga duha.
Prvi korák za to je véé napravlen. Opéina
Szentilona je véé daruvala Zrínyi Grupi Vitezkoga Reda 120 klaftrov mosta, se skup s kapelom
de su se Zrínyiovi zakapali i obecala je da bo
i pre popravlenju i postavlenju spomenika pomagala. Na reéi velkoga ispana Zalavarmegyije je
Zadruga Magyarskih Polskih Gospodarov 2.500 p.
a sama Zalavarmegyija 2.000 p. daruvala za popravlanje Zrinyiovih grobov. Zvun toga bo zadru
ga átera spada v interese Zrínyi Grupe velikoga
dela svojega lanjskoga dobicka potrosila za te
popravke.
Letos na Sesvete bo doála v Csáktornya je-

na velka deputaeija Zrínyi Grupe z Budapesta i
drugih varaáov. S tom prilikom bodo drzali spo
rnen govore i bodo se dospomenuli, na kakái ná
din bodo prek zeli Zriuyiovo grob je i как ga
bodo popravili. V isto vreme bodo prek dali zastavu áteru je Megyimurska Veza daruvala povrnjenom Megyimurju i átérő su v glavnoj cirkvi v
Budapestu véé posvetili a éuvala bo ju Zrínyi grupa
Program za te pot je ov :
Oktobra 30-ga v petek na veéer dojde de
putaeija z Budapesta. Oktobra 31 ga v sobotu ob
9 vuri i 30 minőt se bodo shajali pre starom gradu, pogledali grada i onda pesice vun do Szent
ilona. Ob 11 vuri bodo s paradom prek zeli Zrí
nyi groba i govora drzali nasemu Velikomo Voditelo na spornen. Bodo se dogovorili na kakái
naéin se bo grob popravil i spomenik postavil.
Po poldan ob 17 vuri 30 minőt na varaskaj
hiíaj konfereneija Zrínyi Grupe.
Novembra 1- ga v nedelu ob 9 vuri 30 mi
nőt paradna mesa. Ob 10 vuri 30 minőt parada
pre Zrínyi spomeniku i stom prilikom bodo prek
dali zastavu Megyimurske V eze Zrínyi Grupi v
Csáktornya. Popoldan ide deputaeija nazaj v
Budapest.

Veliki govor Kállay Miklósa ministra
predsednika v Ungváru
Kállay Miktós ministerpredsednik je v nedelu pohodil oslobodjenoga varasa Ungvár pák je
tamoánjem narodu, magyarskomu i rusinskomu
drzal velkoga govora.
S prvimi reémi zafalil se ministerpredsednik
za poziv naroda i véli, ako v svojem telu ne je
mogel tu biti, ali v dusi je éudapot tu bil. Pred
15 leti da je bil veliki ispán, je Ungvármegyija
imela samo tri sela, se drugo je bilo pod éeáírim
jármom, a denes smo pák si skupa tu nazaj i
gledi nas poveksana Magyarska.
T o je magyarska povest, magyarska vekiveénost, to je vekivecno magyarsko zivlenje, stero se neda zrusiti, to je svetostefanska misei. Ova
misei ne je samo drzavna granica, nego to je
skupno zivlenje za navek sih onih narodov, stere
je Bog odredil na ovu zemlu. Opoceni smo jeni
na druge, a stoga nam je duznost jeni druge pomagati, jednako kiveti, jednako braniti Karpate i
Bog je postavil magyarskoga naroda, da erez jezero let bode voditel na ovoj zemli.
Na ovoj zemli su bila velka historijska pripecenja,
med njimi ona, zadnjih 22 let. Bili su koli nas i proti
nas silne demokratske, slobodnozidarske i Bog te
pitaj kakse *joS dritave, a proti njih samo mala
kmjasta Magyarska, a samo jena ininota a kocka
se obmula i pokazala je svetu, da как god su
nas restrgali i zagutiti steli, se to je bilo v nasoj
povesti samo jako kratko pripecenje. Spuhnul je
samo mali vetrek, se se zruáilo i mi smo nazaj
tu i bomo tu ostali za vekovecna vremena. Nega
te sile i nigdar je nabo na svetu átera bi nas
restrgala.
T o moreju razmeti si narodi steri z nami
ziviju, magyari, rusini i drugi narodi, kajti Bog
nam je odredil skup ziveti i skupne duznosti.
Magyari imaju morti i druge falinge, ali najveksa njim je a v isto vreme i najlepáa dika, da
oni imaju radi sakoga cloveka. Mi magyari smo
jedini narod, Steri znamo radi meti i druge fajte
ludi. Ö ve svete reéi „lubi svojega bliznjega", как
samoga sebe“ nigdi nesu se tak spunile как prinas. Priatelska roka sakomu, a to je najveé kaj
se dati more.

A kaj znaci ta lubav? Jednake pravice v
narodnom, poiltickom, kulturnom i gospodarskom
zivlenju, ali i jednake duznosti. Vemosft domovini,
spunjavati duznosti, strplivni biti i pomagati jen
drugoga. V narodnoj duznosti smo si jednaki.
Sumski drvar, polski tezak i varaski cinovnik
jednako je vreden sin svoje domovine, ako spunjavle svoje duznosti.
Oni Steri delaju nezadovolstvo, revolueije,
nigdar nabodo narodu hasnili. Skrivonce politiku
voditi, sveta preobrnuti ne inoci, nego v otprtoj
borbi braniti svoju pravicu, как to magyari dela
ju, zato su i denes tu, a oni steri skrivonce podkapaju, bodo stradali.
Znamo, da je i v tern delu orsaga tesko kaj
je bilo moci smo pomogli, ali ako neje jos se v
redu, krive su taborske prilike, ali i poleg tabora
smo cuda pomogli. Ktomu mora saki clovek znati,
da denes niSci nesme, na lehki nácin prez posla
ziveti, za to bodo strogi zakoni.
Denesnja politika ide na krscanskom fundamentu. Mi magyari smo bili prvi narod v Furopi,
steri smo tu politiku potirali, a denes vec vlada
po celoj Furopi i bo viadala po célom svetu. Od
1918 leta trpeli smo moke érez 20 let, bili smo
okrnjeui, poni/.eni i zato smo potirali krScanskoga
duha. Zato nam denes pripada prvo mesto, kajti
mi smo pota kazali krscanskoj politiki.
Dale govori ministerpredsednik, da je treba
postuvati magyarsko gospodarstvo i krscanskoga
kápitala. Nejdenio mi proti kapitala, nego proti
preveé velkoga hasna. Kapital da posla, ali nesmeju se prilike preveé znucati. deni bi prevec
fletno obogatili, a drugi nebi kruha meli.
Predi je vec rekel, da magyari imaju radi
sakoga naroda, a veli к tomu jos, da se i ludi med
sobom moraju radi meti. Ne biti jalen jen drugomu. Ta vremena su minula, denes si delati za
narodno dobro. Stari i niladi si jednako jaki mo
raju biti. Mlajsina drzi sveta, stari spomiraju a
mlajsina ostane i samo mlajsina more stvoriti na
rodu lepsu buduenost.
Toga govora Kállay Miklósa ministra predsednika pozdravili su z dugimi éljen krici.

Do Stere dobé se moraju zenske glasití v sluzbu za obranu domovine
Opitali sme se, do átere se dobé moraju zenske
glasiti za obranu domovine, pák sme od predsednice Centralne Komisije za Narodne Posle dobili
ovo restolnaéenje
T o znamo si. da je 1934. leta stvoren za
kón po kojem si muáki i zenski od 14-ga dó 70-ga
leta du£ni su za obranu domovina zvrsavati se pos
le za átérő su z dusom i telom sposobni. Так su
onda i zenske du£ne zvráavati one posle za ob
ranu domovine, átere znaju i moreju. A poleg

toga znamo i to, da zakón da moguenost, kaj se
magyarske zene moreju i same organizirati posle
za obranu naroda. Po tem je magyarska Xenska
Dobrovolna Domobranska Organizacija za Delo
ne takáa как je finska Lotta organizacija. Magyarske Zenske po tem zakonu moreju biti postavlene v posel samo na domacoj fron ti: v mestriji,
v gospodarstvu, v trgovini, v polskom gospodarenju i se posod po kancelarjam. Stoga njim je
duínost da seposod namestiju moáke v magyarskom

domacem äivlenju i to, da budo sigdi dobro i
valano zamenjale moske. Как smo vec rekli nucamo sakoga zdravoga delavca. Nucamo sake for
me zvuéene delavce a i takse, steri su do ve sa
mo domaéi posel zvráavali v svojimi domi. Tak
se, ako bo potrebno bode Zenska Dobrovolna
Domobranska Organizacija dala zvuciti za strucne delavce i za to se bodo dugse i krajse skole
drzale. Zenske bodo dobile piacú za svoje delo,
a bode njim plaéeno i ono vreme, dok se bodo
vucile.

Minister za narodnu
obskrbu se premenil
V fork yi zislo v sluzbenim novinam
pismo visokodostojnoga Gospona Guverra, sterirn je Losonczy Istvána, ministra
za narodnu obskrbu, na lastovitu molbu
rezresil njegve ministerske duznosti, a za
novoga ministra za narodnu obskrbu po
stavil je Szász Lajosa, do ve drzavnoga
sekretara v financministeriumu i orsackoga oblegata.
Losonczy István, rezreseni minister
dobil je pofalno pismo i postal je magyar
ski kralevski tajni tanácsos.

A k o se ocete za jesen ili zimu
dobro obleci, onda p o i s c i t e

VUGRINECZ

KONFEKCIÓ ÜTAC0NA
de bodete v velkom zbiranju nasli od najveksi»ga do najmensega

oprave jesenske i zimske kapute
Vugrinecz János
siacun unlove oprave Csáktornya
S z e n t L á s z l ó piac 8.

Zisel je zakón za
zapiranie stacunov
Minister za trgovinu je po növöm zakonu
za zapiranje stacunov dal vun naredbu. Stacuni
de se trziju stvari za automobile dr/.iju se otprti
od 8-4 vure. V soboto se te stacuni zapiraju ob
2 vuraj. Si stacuni, kakse god robe se zapiraju
v svetek, da je ne nedela, ob 12 vuri. De se
samo zganica i pijaéa prodavle, otprto se drzi tak
dugó, ka stacuni, de se hrana trzi. Kavu i mleko smeti tociti od jutra 7 vure do 11 vure na vecer.
Barberi v malim i velikim opcinam od jutra.
od 6, navecer do 7 vure, v sobotu do 9 vure,
na svetke do 12 vure smeju biiti otprti. Na staro leto do '/a 9 vure, ako pák je v sobotu sve
tek, do 5 vure popoldan imaju biti otprti. ob
poldan imaju stacuni biti 1-2 vure zaprti. Posli
se bodo kontrolerali. O v zakón vala od oktobra
17-ga dale.

Glasi Magyarske Stranjke Zivota
Do novembra 3-ga nabodo pritozbe
gori zeli
Gasparich József orsaéki, centralni, varmcgyinski sekretar ima do novembra 3-ga druge
posle, pák zato do toga vremena nabo pritoíbe
gori jemal.

31 br.

„ Me g y I m á t j e “

7

Pazite na Spione!

Prvo jesensko katolícko prodestvo
Oktobra 19-ga v pondelek na veéer je P.
Dr. Polonyi Ferenc jezuitski redovnik, profesor
gimnazije drzal svoje prodestvo v Levente domu
pred punom salom ludstva.
Svojega govora je hapil s Davidovimi 3.000
let starimi reci stere su véé onda prorokovale
denesnja vremena.
Pripovedal je celu nasu povest. Katolicka
cirkva se jako éudapot morala boriti s pogani i
prezverci. Cirkva je morala alduvati éuda moéenikov, ali je cirkva navek preladala nepriatela
moceniki pák su dosli v diku nebesku.
Takáa su i denesnja vremena, Crleni stra§ni nepriatel je erez 20 let nikaj drugo ne delal

Ne on je (pogibelen nepriatel, Sto
se s oruájem v rokaj, otprtobori
proti nas, nego on, áto pod zemlom
róva, §to se skrije pod nepoznato
ime, da se vun za naáega priatela, a za nasim hrbtom nas vkanjuvle, vnistavle nam naáe familie,
dome, domovinu!

samo se prepravlal, kaj bo zruSil krséansko cirkvo
i boláeviéko zivlenje prenesel najpredi v Europu,
onda pák v celi svet. A li dober Bog i ve neda
da bi njegva cirkva prepala. Sveto pismo véli,
da bodo teske borbe, Antikristos bo se borii
z velikim oruzjem, ali Cirkva Kristuáa Krala bo
preladala.
Pred Bogom, v vekovecnosti se ne
vreme, samo mi ludi smo nesterplivni, ali i
taboru bo kraj, cirkva Kristusa Krala bo i
taboru pregazila nepriatela, a moceniki se
veselilidiki nebeskoj.

broji
tomu
vtem
bodo

а

то

je

Sp

i o n

Spion vidi se, pazi na se, poslusa se osobito soldaéke stvari rad
cuje, nagovarja nas na kaj-kaj,
na zadnje, da nas zgrabi med
svoje Skrample, onda nas zaguti.

T e govor je ludem globoko za§el v duáu.

Cuvajte se Spijonov!

Как bomo svetili na Sesvete
Po célom svetu starinska je sega, kaj se na
Sesvete zmislimo na nase pokojnike, grobe njim
okincimo s cvetjem, svece vuzgemo i dragomu
Bogu se pomolimo za pokoj njihovih dús.
T o je sveta duznost sakoga krscanika, kajti
on, steri nezna postuvati grobe i duse svojih pokojnikov neje vreden toga, kaj bi po njegovoj
smrti postuvali njegvoga groba.
A li denes je drugi svet. Na dalkom Sevru
haraju strasne bitke. Ludi den na den curiju, как
muhe v iesen. Nepriatel ne spara svojega naroda
posila ga v sigurnu smrt. Mi branimo svoju domovinu, svoje familie, svoje dome, zemle i svoju
buducnost. A k o je nepriatel jaki, niti mi nesmemo biti slabi. Za jako obranu neje dosti meti lu
di, treba i cuda materiala. Petroljom i svece su
vázén material za soldaciju, toga jako cuda nuca-

ju a kaj se na taboriscu potrosi, to nam doma
se fali. Так onda za letosnju leto nabo tulko svec
как je to drugda bilo, a kulko njih bo, jako bo
do potrebne v zimi za domaci kraj.
V nasem orsagu se napravilo veliko gibanje, kaj
bi oni ludi, steri imaju pokojnike, one peneze
stere su drugda alduvali za svece, letos alduvali
za taborske dovice, taborske popile ranjenike i
siromaske familije, stere imaju oca, sina ili drugoga hranitela v taboru. Как bi lepő bilo, da bi
s térni penezi pomogli siromaskam taborskim fa niliam prem ve, da /.ima dobaja i treba je oprava,
kruh, kurilo i se drugo.
Sigurni smo, da bo megyimurski narod steri
je navek bil na svojem mestu, da je bilo treba
alduvati za domovinu i ve znal svojo plemenito
duznost zvrsiti.

KAJ

zasel neksi nepoznati tat i v kelneraju z ormara
je vkral dve flase zganice. Как se vidlo, te ne
poznati nocni tat kud je dosel, unud je i vun
zasel erez obiok. Vjutro je kremar pozval zandare i oni su na fletno roku prenasli tata, a to je
bil vSrsa József z opcine Kotor i na preslusanju

JE

NOVOGA?

— Junacka smrt. Simon Gyula Miklós, m.
kr. rezervni zastavnik je 1942. septembra, na ruskoj fronti od dobiéin* rane, za domovinu podnesel junacku smrt. Zakopali su ga na lépőm grobju, njegovoga regimenta rned pajdase.
Pokojnik je bil sogor sefa nase poste, Per
jés Istvana.
— Zenidba V soboto,

oktobra 17-ga je v
Csáktornya bilo lepő zdavanje, Vugrincsics Ferenc
tabricki namescenik i M ekovec Mária lepa cerka
M ekovec Ignaca, varaskoga zastupnika i njegve
zene su stali pred oltár prositi bozjega hlagoslova
na svoje novo zivlenje. Staresini su bili Pecsornik
Ottó orsaéki oblegat i Sáfrán László fabricki voditel.
Novomu paru zelemo cuda srece!

— Za vreme tabora ga ne posta. Po
ovlascenju Svetoga Oca Pape, je Hercegprímás
Magyarske vun dal pastirsko pismo, v kojem je
se katolicke vernike, za vreme tabora, oslobodil
od sih postov. Vun zeti su samo pepelnica i velki petek. Na te dneve se treba postiti i za v re 
me tabora.
Premescenje. Vass Ferenc éinovnik in. kr.
stajramta premescen je z Hódsága v Csáktornya.
— Strofani trgovei zbog zigravanja zakona. Saki jc dobit po 500 pengő strófa. Hor
vath István trgovec s zidarskim materialom z Muraszerdahelya i Steinitz István trgovec s zrnjem
s Csáktornya, zidov su bili öve dane pred sodbenim stolom v Nag>kanizsi. Obtoűení su bili
zbog toga, kaj su pogresili proti §. 26. zakonu
1939. IV. a to je kaj su zigrali zidovskoga zakona i to tak, kaj je Steinitz na ime Horvata napravil v Csáktornya zitr.i trgovinu Hombár a celo to trgovino vodil je samo Steinitz. Zbog toga
su bili obtozeni. Sodbeni stol je preslusal svedoke, a kajti se krivnja dohazala, obedva je strófái
zbog zigravanja zidovskoga zakona i to sakoga
na 500 pengő peneznoga strófa.

je priznal tatbinu. Üdtirali

su ga v Nagykaniz.su

de je dobil 4 mesece resta.

— Cele sume sunccníc pre vodam Don
i Kuban. Göring marsai Nemske drzave je öve
dane govora drzal kulko znaéi velika zetva sun
cenic v okupiranoj Rusiji. Та zetva bo cuda hasnila nemskomu narodu pre obskibi. 1938 leta su
sovjeti meli s sunőenicom zasajene zemla ne
menje как 3 miljon hektarov. (jen hektár ima
10.000 kvadrarnih metrov). Se te zemle su denes
nemeam vrokaj. Suncenicino zrnje ima 50 °/0 ólja
vusebi, a toga se bo jako cuda potroSilo za cloveéju hranu, Jako dobro z.aéinjalo je to ölje,
moci zamastiti kakáé god hrane, a jako dobro je
i za sopona kuhati. Spresane pogace tih koácic
pák sa jako dobra hrana za zivinu.
Ö ve velke sume suncanic bodo jako cuda
hasnile za maséu i celoj F.uropi, a v sovjetskom
gospodarstvu su te zgublene zemle na velku skodu, kajti tam se i narod hrani s tem koséicam.

Nagykanizsai
Királysörfőzde
a D R E H E R -HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége
egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczin
g a a s ttttlmw

— Za vreme vkimicenja je erez obiok
zasel v cardu i vkral dve flase zganice. Isce

Raktár:

zadnji tjeden se pripetilo, kaj je za vreme vkmicenja ob polnoci v Golubovu cardu, stera lezi
med opcinami Kotor i Alsódomboru, érez obiok

T e l e f o n

—

Petőfi Sándor utca 10

Bejárat a Levente utcában

8 szám —

Ako se рокаде kakái stranjski
clovek s zvunjskih zemel, od
taksih se treba éuvati. Cudapot
se obleéeju ápioni za vandravee,
trgovee, agente. Na takse treba
paziti kaj govoriju, spitavleju i
ako se vidi, da tiraju kakáé neciste posle, prijaviti je zandaram.
Cuvajte se ápionov.

2ganjaram na glas
V nasim zadnjim novinam smo d?nesli glasa, kaj bo moéi v Megyimurju slive zgati.
Ovoga glasa moramo popraviti tulko, da je
finaneminister dozvvlil zgati slive po lanjskoj segi, a to je, da se po 6-8 kotlov skup spravi v
jednu zgaujaru i tam si saki gospodar zgé svoje
slive.
Pre zganju bodo financi kontrolerali i saki
gospodar bo platil kulko nanjega dojde.
O vo vala samo za letoánje leto i samo za
slive.

Kulko je т о Ш vreden
(M.N.) V Taljanskoj v varaáu Livorno je
dosla pred voditela civilne matice jena 48 let stara zenska, pak je prijaviia da oée zamoz iti к
svojemu mladozenji. Cinovnik je prosil v ime
stroskov 8 lire (po priliki 1.50 pengő), na to se
zenska rezsrdila i rek la : ,JA lko je te fakin za
mene ne vreden." i stem je «Qisla.

=

SPORT =
R ova tvezető: Legenstein G éza .

Dombóvári VSE. — Csáktornyái ZSE.
5:0 (3:0)
Bajnoki mérkőzés. Dacára hogy az álmatlan
éjszaka után a Csáktornyái csapat fáradt volt, a
mérkőzés szép és elénk iramú. Csáktornya csapata
megpróbálta a lehetetlent is és erős iramban be
feküdt a játékba, de Dombóvár csapata, mindkét
félidőben uralta a játékot.
A legutóbbi csáktoroyai bajnoki mérkőzés
során a pályán a játékosok közt felmerült inci
dens folytán a MLSz. fegyelmi bírája a Csáktor
nyái Torna Egyletet 100 pengő büntetéssel súj
totta, továbbá egy rendezőt 2 évre eltiltott a
pályák látogatásától és mindenféle tisztség viselé
sétől. Ezt a jövőben jó lesz megjegyezni a ren
dező uraknak, akik a pályán elsősorban legyenek
rendezők, és csak másodsorban szurkolók. Da
cára hogy a legutóbbi incidenst a játékvezető t<*ves Ítélkezései okozták, ennek kellemetlen követ
kezményét, sajnos mégis csak a klub viseli.

Hirdessen a „Morakiz“ -liei
Oglasujte v „Megyimurju“
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Ruháit festesse, tisztittassa
Oprave farbati, cístiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H o r t h y M ik ló s tér 9.

tjeden trupe vozili i ve jóé dobavlaju i hapili su
se velkoga napadaja proti amerikancam. Na su
hoj zemli su japanci véé za ve jaksi, i imaju vi
se avionov i stukov nego amerikanci, a pomazeju njim i japanske taborske ladje.
Za ve se jós nezna, как se bo ta bitka
zvrsila, kajti japanci nedaju nikaj vun, ’dók neje
se gotovo. ali как mi japance poznamo si moremo premisliti, kaj bo stoga.

G o s p o d a rstvo
Как se na drugi nácin more kuruzno
luscinje ponucati

T a b o r s k i gl asi
Sovjetska fronta
Как véé érez par tjednov pisemo varasu
Stalingradu su odzvonile zadnje vure. Bolseviki
se braniju, как se najbole moreju, ali to je se
za badav, proti nemskim stukom i avionam nega
obrane. Boláeviki su samo jo§ v severnom kraju
toga 50 kilometri dugoga varasa. Jeden taborski
novinar, steri je z nemskimi trupami tam pise o v o :
Nemáka sturma proti severnom delu varasa
traja stalno véé dva dni, fúrt dohajaju nőve ném
áké trupe. Jeli si sto more premisliti hujsega pekla od toga. Kud idemo cela suma rafongov stoji
proti nebu, sako minoto se steri podere, se po
sod lezi ciglovje, potrto pohistvo i oruzje pod
njimi mrtvi prek toga pekla idemo napre.
2ile su nam napete do zadnje kaple krvi
z jenoga kupa ciglovja skacemo na drugi, da se
obranimo proti granata, pajduc si premislavamo
im je tu negda vulica bila, tu su hize bile, tu
su negda stanuvali fabriéki delavci s svojimi familjami, a kaj vidimo v e ? Na mesto vulice z
bombami zorana zemla, sigdi cigel na ciglu, se
zruáeno, hizam niti tora niti glasa.
Vidim o nesterne civile, steri su jós zivi ostali, как ze vleceju gladni, bledi, od velikoga
straha zruseni, podrapani, Stalinova zapoved zela
njim je jós i ono malo kaj su meli.
Nemska sturma je zrusila se ono vukaj je
bolsevicki nepriatel imel najveksu v'ufanje, mislil
je, da je s svojom teknikom napravil vekovecne
kule, ali te kule su se rezletile po zraku. Sov
jetska komanda jós si jeno misli, da bo mogla
ovo mesto obraniti, jós fúrt posila nojbolsa taborska kola, tira ludstvo v gotovu smrt, a nemski
soldat, pravi junak i vitéz jim jemle jeno vulico
za drugom i tak bo na mesto toga varasa ostalo
ciglovje, prah i pepel.
V Kaukaziji pre varasu Tuapse, na Crnom
Morju idejű velke bitke. Toga varasa isto jako
braniju, kajti to je veliko postajaliáée za ladje.
Ober toga varasa v kaukazkim bregam su nemei
na dve strane predrli frontu i tak su z dve strane dohajali proti tomu varasu.
Pre Don vodi na magyarskoj fronti su se
isto hapile vékáé bitke. Bolseviki delaju velke
napadaje, da bi stem pomogli Stalingradu. Magvarske trupe su zavrnule se napadaje i magyarska
komanda je eksterno pofalila oficire i soldate ste
ri su se vitezki borili i spravili diku magyarskoj
soldaciji.
Nemei su vlovili jenoga kapetana, v civilu
profesora i inzinera on je na preslusanju valuval,
da boláevikam pre municiji, oruz.ju i hrani véé

jako slabo ide, niti zeleznice niti ladje ne dospeju kcoj voziti.

Engleska fronta.
O v tjeden se hapil stem, kaj su nemei v
La Manch kanalu vtopili sest taborskih ladji.
Med tem nemski avioni marlivo pohajaju
engleske fabrike i zeleznice i den na den cujemo
glase, da su rusili i napravíli velke ognje.
Ö ve dane su v F.ngleskoj v Wembley-Stadionu drzali velko konferenciju, na steroj su preéitali lista steroga njim je Churcliil cngleski mini
ster predsednik pisai. Moguée je da bodo dosli
velki i teski nemski napadaji z lufta — tak véli
Churchil — i nisei nesme biti zadovolen z onom
obranom steru smo meli 1940— 41. leta. Nemremo napre zasigurno znati, как jaki bodo te na
padaji, stere bodo nemei proti engleskim varasain
napravili, ali bodo dosta teski i pogibelni, tak da
se moramo braniti ze sem, kaj je moguce, od napadajov od zraka.
Так trosta Churchil svojega naroda, steroga
véé stito let vodi za nos.

Africka fronta
Na pocetku tjedna su taljani ober Malte
doli strelili 33 engleskih masin, a v Severnoj Afriki stalno bombardiraju engleske lagere.
Nemski general Rommel voditel africke ném
áké i taljanske soldacije, je ov tjeden bil v Berlinu, ali vec je dosel nazaj v Afriku, a to znaéi,
da se bodo na ovoj fronti pák hapile velke
stvari.

Amerícka fronta
Kak smo zadnjipot napisali, da su nemske
podmorne ladje vtopile 18 americkih ladji, ov tje
den si amerikanci malo zdehavleju i ne su se
jako vupali zajti na morje, ali su zato nemei í ve
na pocetku tjedna vtopili dve braz.ilske trgovacke
ladje se skup 8172 ton.
V A friki crni ludi imaju svoju drzavu, zove
se Liberia. 'Га drzava do ve neje v taboru, ali
jako drzi z amerikanci, kajti njim je cuda du/.na.
Od nedele cujemo da su amerikanci tam soldaciju deli na suhu zemlu.

Japanska fronta
Na Salamonskim otokam vec par dni tece
tak velka bitka na suhoj zemli i na morju, za
steru australski radio véli, da ga tak velke bitke
na Tihom Oceanu jós ne bilo. Japanci su celi

Ci ne prodamo kuruzno luséinja, da se ponucali i na drugi nácin, ako ga sami zdclamo.
Samo se moramo to predi naveiti, prilike za to
ga dosta samo treba je dobra vola.
Zalavarmagyinska zadruga za Narodno Dobro (Zalavármegyei Közjóléti Szövetkezet Zala
egerszeg) je od ministeriuma shodila, kaj se bo ovo
leto po celoj Zalavarmegyi drz.alo 50 skol za domaée mestrije i kajti sirovi material jako fali, bo
se v glavnom delalo s kuruznim luséinjem. Так
bo od 500 opcin, kulko Zala varmegy ia ima,
letos saka deseta dosla do jene skole.
Skole bodo za badav, ali se bodo mogle
drzati samo, tam de se bo barem dvajsti ludi glasilo.
Skola bo trajala stiri tjedne.
tem skolain bodo
se naveili как na se forme je moéi luscinje zdelati. Moci je plesti farbati, papuce sandale, solce
cekere, korpe, tepihe, torbe i sakojacko drugo
robu, napraviti stoga. üni, steri se bodo v toj
skoli naveili luscinje plesti, bodo érez duge zimske dneve meli hasnovite posle,
Sto se interesira za te skole, more direktno
pisati na Szövetkezet ili s pomoéjom domaéega
navuéitela iii notarjusa napraviti organizaciju, Sko
le se bodo hapile v drugoj polovici novembra, ali
ako se negdi za istinu interesiraju, zadrugina navuéitelica, Somogyi Marilla véé ve dojde vun
kaj se zbog skolske organizacije dospomene.
N e smeti podceniti te posle s luséinjem. V
Magyarskoj na materi zemli )e jen varas, zove se
Hajdúnánás tam ludi na leto zasluziju prek
2.000.000 pengő samo s slamnatom robom. Luséinska roba je jako dobra, zamenja tak se inatriale do sterih je denes ne moéi dojti i on steri
za Szövetkezet doma dela robu z luscinja zasluzi na den 3-4 pengő tak, kaj se zdoma ne gene.
V denesnjem cajtu i to éuda hasni, kaj si lamiliji letne solce napravi i stem spara koznate, do
sterih je denes tesko moéi dojti.
Zato je treba sparati kuruzno luséinje i pohajati skole, de se bodo vuéili zdelavati, kajti bo
cuda hasnilo i vnraskonni i selskoni narodu.

Szövetkezet se nadja, kaj bo i megyimurski
narod prerazmel ovoga hasnovitoga posla steri bo
jako hasnovit za njega.

Jeli sam platil za novine?
APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróh irdetések dija szavnnkint 10 fillé r.
A vastagon
nyomott s/.ó keltűnek számit. L egk iseb b hirdetés dija 1 P«

Megyimurci!
Za kratko vreme bo gotov jako lepi, s kipi zdelani v é l i ki

MECYIMBRSKI Ш И Ш Sv. $ТЕ Ш

Hatósági zsírgyüjtö Csáktornyái irodája ré
szére megbízható ügyes, jó kéz.irásu gépirónöt ke
res, lehet kezdő is. Kézzel irt ajánlatokat Morandini u.j 5. szám
megjelölésével.
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Snajdarski delié za moske i zenske posle
isée posla v Csáktorn>i ili v Nagykanizsi. Meke
József, Kotor.

steri se bo dobil na velikom i na malom v
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