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Üdvözlet hazatért honvédeínknek
Mint lapunk más helyén közöljük, 

Zalaegerszegre megérkezett a harctérről 
vitéz honvédeink egyik műszaki százada, 
hogy a majdnem egy évig tartó harci fá
radalmak után, a hazai levegőben, egy 
kis pihenéshez jusson.

A rettenetes téli szovjetofíenzivában 
a magyar honvéd ősi virtussal állt helyén 
a 40 íokos hidegben s amikor arról volt 
szó, hogy a frontot meg kell rövidíteni, 
a magyar honvéd volt az, aki végsőkig 
kitartott s utolsónak hagyta el őrhelyét, 
ezzel pedig nemcsak hazájának szerzett 
örök dicsőséget, hanem bajtársainak, szö
vetségeseinek is szolgálatot tett.

Amikor Sztálin megindította rettcne 
tess téli ofíenzivaját, amelyet arra szánt, 
hogy visszafoglalja l Ikrajnát s a háborút 
átvigye európai területre, hős honvédeink 
dacolva a borzasztó orosztéllel, vissza 
utásitottak minden támadást, mi pedig 
itthon féltő gonddal, de büszke boldogság 
gal olvastuk, hogy a magyar csapatok 
hősi kitartásán megtört a szovjet gőzben 
ger. Honvédeink ezzel örökre beírták ne 
veiket Magyarország történelmébe és a 
késő utódok is csak kalaplevéve fogják 
emlegetni nemzeti hőseinket.

Valóban nincs és nem lehet okunk 
kételkedni a magyar nemzet jövőjébe Ne
tett hitben, amíg a magyar harcos úgy 
áll <írt a Don mellett. Most írják a keleti 
fronton Magyarország s vele Európa jö 
vendójét, most dereng a szebb és jobb 
élet hajnala hazánk felett s ebben az 
oroszlánrész honvédcinket illeti.

A magyar nemzet sorsát az isteni 
Gondviselés és a magyar bátorság őrizte 
ezer éven át s őrzi most is Mi magya 
rok őriztük ezer éveken át a ny ugati 
kultúrát s a kereszténységet. Amikor l.u 
répát veszély fenyegette, az mindig ke 
létről jött. Most is ősi keleti ellenségünk 
kel hadakozunk, amely ma sokkal erő
sebb, mint valaha is volt és egész Euró 
pa megsemmisítésére törekszik. Mind ezt 
jól tudja a magyar honvéd. Ez teszi el 
len.iHúsát szilárddá, ez hevíti szivét cs ez 
teszi képessé a harcra. A szovjet katona 
indul a harcba, mert parancsolják, de 
nem tudja miért; elesik ha kell, mert ezt 
is parancsolják és ezzel befejezte földi 
életét, mert arra tanították, bogy Isten 
nincs, család nincs, haza nincs, csak 
Sztálin van, aki élet halál ura és felelős 
ség nélkül küldhet oinbermilliókat a pusz 
tolásba. De a magyar honvéd tudja miért 
harcol. Tudja, hogy meg kell védeni ezer 
éves hazáját, kenyeret adó földjét, csa 
ladját, templomát és a magyar kulurát. 
A magyar honvéd, ha vérét kell áldoz

nia, s/ivesen teszi, mert tudja, hogy sze
retteiről gondoskodni a/ otthomaradottak
első kötelessége.

De ezt az isteni ( íondviselést a nem
zetnek meg kell hálálnia és meg is há
lálja. Még sohasem volt olyan egységes, 
mint a jelenlegi borzalmas világtörténe
lemben. Valóban példát mutató a nemzet 
egysége, úgy hazafias, mint gazdasági 
vonatkozásban. Mindent a hazáért és hős 
honvédeinkért! Ez a jelszó ma és ez ve
zet bennünket.

Háromszáz évvel Krisztus után Kons
tantin, a nagy római császár hadra ve
zette seregeit. A jósok nem tudtak neki 
semmi jót jósolni, de az ütközet előtti 
éjjelen égi jelt látott. Megjelent az ég
bolton egy fényes kereszt és alatta e 
szavak : „ln hoc signo vinces“ „E jelben 
győzni fogsz.!“ Konstantin a kereszt se
gítségével megnyerte acsatát és az égi 
jel emlékére felépítette Rómában a Ti 
beris partján ma is álló Angyalvárat.

Ilyen égi jel nekünk honvédeink di 
csősége. Ey a jel vezet bennünket is a 
győzelemre és ennek a jelnek állítsunk 
szivünkben örök emléket. E jel legyen 
minden bizodalmunk, ez vezessen ben
nünket a belső fronton az összetartásra, 
a haza iránti kötelességtudásra és a mi
nél szorgalmasabb munkára.

Ez az égi jel töltse be szivünket, 
hogy ne feledkezzünk meg dicső honvé
deink családjairól, özvegyeiről, árváiról 
Az özvegyek és árvák állandóan magú 
kon hordják ezt a jelt. Ne lásson soha 
senki szűkölködő honvédözvegyet és síró 
honvédárvát. Töltsön el bennünket az a 
tudat, hogy apáik, férjeik miértünk vé 
reztekel a kegyetlen orosz harcmezőn s 
az ö dicső haláluk sugározza be hazán
kat. * )k már felülről, az örök fényesség
ből tekintenek le ránk s ne lássa onnan 
egy se, hogy özvegye, árvája nélkülözi a 
legszükségesebbet, mert ők azért áldoz 
ták életüket, hogy nekünk itthon békes
ségünk, nyugodt életünk legyen. Csak az 
a nemzet birt létjogosultsággal ezen a föl
dön, amely meg tudja becsülni vitézeit, 
hőseit.

S ha majd hazajönnek a mi vitéze
ink is, fogadjuk őket a legnagyobb sze 
retetted és ünnepélyességgel, magasztosul 
jón bennünk az a tudat, hogy ők a volt 
20 as honvedek és 18-as bakák méltó 
fiai. Apáik ezer halállal néztek szembe, 
dalolva mentek rohamra, ők pedig, apáik 
nyomdokait követve, még súlyosabb har
cokban, hóban, fagyban elűzték az ellen
séget kétezer kilométerre tölünk, ott áll
nak őrt és vigyáznak, nehogy baj érje

hazánkat.
Szentek előttünk a dicső magyar ka

tonák, szent legyen előttünk minden 
szenvedésük és szent legyen minden 
irántuk való kötelességünk. Ebben le
gyünk eggyek magyar muraköziek. Mu
tassuk meg, hogy méltók vagyunk dicső 
honvédeinkhez, akik a mi véreink és ér
tünk küzdenek.

S p .

Muraköz vértanúijának, 
Gasparich Márknak szobot állítanak 

Csáktornyán
Gasparich Márk, a „tüzes barát“, a 

perlaki járási Drávaegyház szülötte, kit 
szegénysorsu szülei nem bírván taníttatni, 
de talentumos létére, tanítói ajánlására a 
szombathelyi, majd pozsonyi szeminári
umokban végezte ingyenesen tanulmányait. 
Kiváló előmenetele folytán korán szentel
tetett pappá, ezután pedig tisztán nemze
tének szentelte életét, 1848-ban tábori 
pap, tüzes szónoklatával úgyszólván az 
egész Dunántúlt és az Alföldet fellelke- 
siti a haza védelmére. A szabadság elbu
kása után bujdosó, majd 1856-ban elfog
ják és 1S57 ben a Bachkorszak alatt Po
zsonyban kivégezték. Rokonaihoz irt utol
só levelében azt kérte, hogy ne feled
kezzenek meg róla, mert ő magyar ha
záját mindig nagyon szerette. A bitófa 
alatt utolsó szavaival hazáját éltette.

Ennek a nagy muraközi nemzeti vér
tanúnak Farkas Sándor szobrászművész, 
néhai Margitai József volt Csáktornyái 
tanitóképezdei igazgató unonkája, elkészí
tette szobrát és azt ingyen, tisztán költ
ségei megtérítése ellenében felajánlotta 
Csáktornyának.

Vasárnap, április 4-én tartották a le
leplezés ügyében a városházán az érte
kezletet, amelyen megalakították a rende- 
zöbizottságot és megállapították, hogy a 
leleplezés május 2-án lesz nagyszabású 
ünnepség keretében.

Az ünnepségen Uzdóczy Zadravecz 
István ny. tábori püspök, felsőházi tag is 
részt vesz. és pontifitálja az ünnepélyes 
tábori misét.

A szobor költségeit felerészben a já 
rás községei adják össze, felerészben pe
dig társadalmi utón fogják összegyűjteni.

Mint értesülünk, ezen a nagyszabású 
ünnepségen sok muraközi származású 
előkelőség, úgy a vármegye és a testvér- 
városok vezetőségei is részt vesznek.

M e g t e t t e d - e  kötelességedet »
vitéz honvédeinkkel szemben?
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KALTRÓY ANTAL
m. kir. alezredes

Megdöbbenve közöljük a szomorú hirt, hogy 
Kaltróy Antal m. kir. alezredes a hazájának tett 
szolgálata teljesítése közben, a harctéren szer
zett betegségében hősi halált halt.

A halál április 7-én, életének 45. évében kö
vetkezett be.

Temetése április ö-én, délután fél 5 órakor 
lesz a Honvéd-utca 27 szám alatti gyászházból.

Si tibi terra lé vis !

Április 16, 
Muraköz ünnepe!

A jövőhéten, április 16-án lesz két 
éve annak, hogy Csáktornyán, a Rákóczi 
utcában megpillantottuk az első honvéd- 
járőrt, utána pedig a felszabadító magyar 
honvédcsapatokat.

E nappal, április 16-ával szűnt meg 
Muraköz 23 éves álma, uj életre ébredt 
s azóta virul a magyar haza ölén, 
Muraköziek! Április 16. a a mi legna
gyobb ünnepünk. A város és járás mél
tón fogja megünnepelni ezt a napot. Ott 
legyen mindenki! Részletes programmot 
a falragaszokon lehet megtudni.

Zalaegerszegen ünnepélyesen fogadták 
a harctérről hazatért zalai 

műszaki századot
Zalaegerszegen a minap ünnepélyesen fogad

ták a harctérről hazatért zalai műszaki századot. 
Az állomásparancsnok üdvözölte őket elsőnek. A 
Legfőbb Hadúr nevében köszönetét mondott ne
kik a harctéren tanúsított példaszerű magatartá
sukért és kérte őket, hogy gyermekeiket ugyan
abban a szellemben neveljék, amellyel ők is el
érték minden magyarnak dicséretét és az ország 
háláját.

Utána dr. Brand Sándor alispán köszöntöt
te őket. Belelentette, hogy a hivatalos minőség
ben távol le vő főispán nevében is átadja- a kor
mánynak az üdvözletét és elismerését a köteles
ségét példaszerűen teljesített csapatnak. Majd az 
alispán Zala-megyének nevében üdvözölte őket.

A műszaki század volt parancsnoka meg
hatott szavakkal mondott köszönetét a meleg fo
gadtatásért.

Az ünnepségei a megyeháza elölt diszme- 
net zárta be.

A honvédvezérkar főnökének bírósága 
ítéletet mondott 48 Csáktornyái 

és környéki vádlott felett
Még a tél folyamán történt, hogy a Csák

tornyái csendőrség nyomozást indított egy csomó 
Csáktornyái és környékbeli fiatalember ellen hűt
lenség gyanúja miatt.

Minthogy a nyomozás során súlyos terhelő 
adatok merültek fel, a letartoztatott gyanúsította
kat beszállították a szombathelyi honvé<lbir«>ság-
ho7.

A honvéd vezérkar főnökének bírósága a 
múlt hétfőn Budapestről kiszállt Szombathelyre 
és megkezdte a nagyarányú biinper tárgyalásai.

A mintegy három napig tartó tárgyalás után 
a bíróság kihirdette az Ítéletet, amely szerint két 
vádlottat életfogytiglani fegyházra, hármat 15 15
évi fegyházra, a többieket 5 10 évi V . ennél
kisebb fegyház és börtönbüntetésre ítélte, kettőt 
pedig felmentett.

и

Az elítéltek valamennyien fiatalemberek, 
akik megfeledkeztek hazájuk iránti kötelességük
ről, téveszméknek hódoltak, el hagy ták magukat 
tántoritani az ellenséges propagandtától s ezzel 
nemcsak saját egzisztenciájukat törték derékon 
ketté, hanem szüleiket, családjaikat is mély bá
natba döntötték.

Szolgáljon ez a súlyos Ítélet például min
denkinek. Minden magyar embernek csak egy 
kötelessége lehet: szeretni hazáját mindenek te’- 
lett és feláldozni érte mindent.

Élelmíszer-razia
a Nagykanízsa-Síófoki vonatokon

A nagykanizsai rendőrkapitányság szigorú 
intézkedéseket tett a közellátás érdekében. Ezen
túl polgári ruhás rendőrül; fogják ellenőrizni a 
vonatokat egész Siófokig a végtől, nehogy köz
szükségleti cikkeket csempésszenek ki, amit azu
tán másutt droga áron eladnak.

Ezzel kapcsolatban intézkedés történt, hogy 
a hentesmesterek kötelesek ezentúl elszámolni a 
város által részükre kiadott sertéshúsról és zsír
ról. Általában ugyanis az a panasz, hogy a hen
tesek megkapják a város által hizlalt és a köz
fogyasztás céljaira kiadott sertéseket, de a város 
közönségének ebből vajmi kevés int.

Ez az intézkedés a városban nagy meg
nyugvást keltett. \ város vezetőséginek nagyon 
körültekintő munkájával sii-;erü!t a fenti közfo
gyasztási cikkeket a közönség ré sz é i biztosítani 
és igv lehetetlenség, hogy a hely í fogyasztókö
zönségnek szánt éUlmicikkeket kivigyék a '.áros
ból.

A MÉP H Í R E I
Kovács István járási pártszervező 

kinevezése
Kállay Miklós miniszterelnök, а МЕР or

szágos vezére Kovács lst\án Csáktornyái fényké
pészt a Csáktornyái járási pártv e/t tö,..\é nevezte 
ki. A kinevezési okmány a napokban érkezeit 
le a megvei pártJnökségiöl.

Gaspcrich Józsefet áthelyezték
A Megvár kilét Párt központi vezet őség.« 

Gnsparich József nu-gvei központi titkárt Zala- 
mcgyéböl Baráti vámügyébe beívelte at E napok
ban búcsúzott el az itteni pártszervezett« l s U; 
állását már el is foglalta.

Sohár Bertalan az új müraközí 
szervező titkár

А МЕР központi vezetősége Sohár Bertalant 
nevez le ki Muraköz részére .■•/« г  ч\'« >. litkurrá. 
E napokban kezdi meg működését e* kérjük 
pártszervezeteinket, lumog., мак öt nehéz és ha
zafias munkájában.

Légoííalmi gyakoriéi 
a ßrener és King-leie iparíolepgn

Március 21 én délután 15 .ír ti kc-.dvltel 
nagyszabású légvédelmi gv..korlatot tartottal, a, 
össze, munkásság es légoltalmi sforve/elek L  - 
vonásával, amelven megjelentek i ’uliMn:./k, Jen«, 
áll. tanítok« pc/dci igazgató, u Légoltalmi Liga el
nöke, a varos részéről Korcutssy India h'.jegj /ö. 
továbbá Tassán у i csendortiszihelyeltes, I any ai 
rendörbi/.tos és a többi vállalatok légoltalmi pa 
rancsnokai.

Szúkségriaszló eszközökkel feli ias/fótiak az 
egész ipartelepet, pár percen belül minden gép, 
minden munka Icáit és a munkások a legnagyobb 
fegyelem tanúsítása melleit levonultak a":;/,maik
ra kijelölt óvókéi\ckre.

Ezután megindult az egye:, osztagok gya
korlata. A gynjtobonihák becsapódását füstgyer
tyákkal jeleztek, amire u tüzoilóor.ztagok, felsze
reléseikkel rohamban kivonullak és a „tüzeket" 
eloltották. A sérülteket az, egészségügyi osztagok

nagy hozzáértéssel ápolásba vették es a segély
helyre szállították.

* A gázvédelmi osztag kiváló hozzáértést ta
núsított a gyakorlat alatt. A műszaki osztály a 
viz- és gőzhálózat sérüléseit perceken belül 
helyrehozta. Érdekes volt, hogy a munkásság az 
óvóhelyeken milyen nyugodtan viselkedett dacára 
annak, hogy a parancsnokság az. óvóhelyek ajta
jai előtt fütyülő és robbanóbombautánzatokkal 
óriási dörejt és zajt idézett elő.

A telep legkorszerűbb légoltalmi felszerelé
sekkel rendelkezik, a szükségóvóhelyek az elő
írásnak megfelelően vannak berendezve, orvosi 
szolgálattal, ambulanciával és kiképzelt személy
zettel van ellátva.

Ajánlatos, hogy az ily **п gyakorlatokat és 
óvóhelyeket a széleskörű közönség is tekintse 
meg, hogy a látottak alapján saját házcsoportját 
is sasonlóan rendezze be.

A gyakorlatot Sátrán László parancsnok és 
Apathy István helyettes parancsnok vezették 
nagy hozzáértéssel s a befejezés után a szintén 
korszerűen berendezett légoltalmi iskolában az 
összes osztagparancsnokokkal beható tárgyalás 
alá vették a lefolyt gyakorlatot!.

Gondoltál-e a honvédcsaládokra?

iialácsy Dezső:

fl biztosítási eszme és az ifjúság
Érdekes és tanulságos könyvet bocsátott ut

jain Halácsvi Dezső». Múvábcn a mai élelmes és 
minden gazdasági kérdés iránt érdeklődő magyar 
Hiúságot ismerteti meg a biztosítási intézmények 
hasznos munkájával és a magyar falunak csa
ládvédelme szempontjából eléggé nem méltatható 
újabb problémáival. A diákkaptárak biztositó in
tézménye és az egyes helyeken jelentkező vállal
kozási készség máris ekés tanúbizonysága annak, 
hogy a diákká piai ak keretében is egészséges 
meglátásai igyekeznek kikerülni valami nem |ó 
esőmen\ bi következés« t és annak nem vart, de 
bekövetkezhető esetére biztosítást kössenek. Ami 
a diákkaptárak kicsinybem tevékenységét jellemzi, 
az nemzetgazdasági szempontból országos jelen
tőségű.

Kitér az élet, bales«.!, tűz és jégkárbiztositás 
eseteire, kiházitás, takarékos lejárati és egyéb rit
kán jelentkező» de annál érdekesebb bi/tositási 
furcsa kikötésekre, amelyeknek megismerése a 
biztosítástól ma még idegenkedő falu népét is kö
zelebb hozza érdekei felismeréséhez.

Lakni okos..ugi nap«.kun aí. előírt kó/ga/J.,- 
ági órakon kivid, a diákkaptár mozgalmon ke

resztül reméli a szerző a biztosítás intezménve- 
nvi. népszerű ütését és ennek a valóban oly fon
tos es érték« r. közgazda-ági tevékenységének 
mégis,mertetését a tanuló Hiúsággal. Dicséretre 
méltó szándék, szakismeret világiig ki az iro so
raiból, aki az Hiúság általános műveltsége melle 
a reális számvetést és önnön érdekeinek helyes 
tel mérését adja útra valóul.

h/íayyararszág története
s i a d a  A n t a l  n n ^ v s ie r ii  m iivé
M ásodik kiadásban jelent mejj

! mIí i Antal a tartus alapos:.ayaval. 
' torlénctiiu ulá^o:. szemléletével 

‘1 kitűnő publicista iráskész- 
•scorvH a második világháború 
kitöréséig tárgyalja Hazánk törté
netét. Miive a mai, történelmet 
lormáio időben, különös érdeklő- 
«lésre számíthat. A  h atalm as, 
térképek kel kiegészített mii.

Ara 9*- pengő
‘.»inger es Á oltiirr Irod.dmi Intézel 
kiadása Iludapel, \ l. Aiulrassy u. 16.

Kapható íi DeUiuék minden k ó n y v h e r t ís k e d é s c t je i i .
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Az új 50-ik

magyar királyi osztálysorsjáték
játékterve páratlan e s é l y e k e t  nyújt,
n*»rt **gy sorsjeggyel szerencsés esetben nyerhető:

700.000
pengő

J u t a l o m :

400.000 P.
F ő n y e r e m é n y e k :

300.000 P.
100.000 P.
70.000 P.
60.000 P.

2 x 50.000 P.
2 x 40.OOO P.

továbbá
30.000 P.

16 á 20 000 P.
27 á 10.000 P. s tb . s tb .  

Ö s s z e s e n :  10,810.000 p e n g ő .

Az első oszt. sorsjegyek hivatalos á ra :  
Nyolcad Negyed Fél Egész 

3.50 pengd 7 pengd 14 pengd 28 pengd
Sorsjegy az összes íőelárusitóknál kapható! 

Minden számnak egyenlő esélye van!

A b ú z á s  k e z d e t e  á p r i l i s  10.

H Í R E I N K
— Kinevezések. A pénzügyminiszter La

katos Lajos pécsi. Szilágyi Lajos stridóvári és 
Bősze László pápai lakosokat a Csáktornyái, Me- 
gyesi Ödön pécsi lakost a perlaki kir. adóhiva
talhoz gyakornokká nevezte ki.

— Hatálytalanított jegyzői kinevezés. A
belügyminiszter visszavonta Falka Jenő nagy len - 
gyeli segéd jegyzőnek viziszentgyörgyi körjegyzővé 
való kinevezését.

— Eljegyzés. Sostarich Lajos bankigazgató 
és néhai Rernhausen-Rai< hle Hilda leányát Hildát 
eljegyezte ifj. dr. Csórja Papolczy Gyula.

Ügyvédi iroda megnyitás. Or. Mátyás 
József előbb pécsi, jelenleg Csáktornyái és dr. 
Zsigics Milán Csáktornyái ügyvédek együttes iro
dájukat Csáktornyán, Zrínyi-tér 1 szám alatt özv. 
\\ ollákné hazában megnyitották.

Muraközi szülöttünk előléptetése. Or.
Horányi Mihályt, a budapesti Hercog Klinika or 
vosát tanársegéddé nevezték ki. Dr. Horányi Mi
hály Csáktornya tia. Apja Horánsi (Horvatics) 
András innen származott el Budapestre s az. idő
sebb Csáktornyáink még élénken emlékeznek rá.

Mikor kell a házassági kölcsönt kér
ni 7 Az érdekelt hatóságok és a sajtó is töhb- 
i/ben felhívta a hatóságok figyelmét arra, hogy 
a házasodási kölcsönt a házasság elölt kell kér
ni, nagyon sokan mégis csak hónapokkal a há

zasság megkötése után folyamodnak e kölcsönért. 
Minthogy a jövőben az ilyen elkésett kérelmek 
teljesítése még kivételesen sem lehetséges, az 
Országos Szociális Felügyelőség újólag felhívja a 
házasulok figyelmét, hogy kérelmüket saját érde
kükben a házasságkötés tervbevett időpontja előtt 
legalább 60 nappal terjesszék elő.

-  Új posta Viziszentgyörgyön. Zala-vár- 
megye Csáktornyái járásához tartozó Viziszent- 
györgy községben f. évi április 1-én uj postaügy
nökség nyílott meg, amelynek forgalomköre Vizi- 
sz.entgyörgy községre, valamint Bányahegy, Fe- 
renrhegy, Kedveshegy, Kerekheg), Lapáthegv, 
Oskolahegy lakott helyekre terjed ki. Az. uj pos
taügynökség bárhova szóló levélpostai (közönsé
ges és ajánlott) küldemények, belföldi posta és 
csekkutalványok, belföldre szóló értéklevelek és 
csomagküldemények felvételével és mindennemű 
küldemény kézbesítésével, valamint postatakarék 
pénztári közvetítő szolgálat ellátásával van meg
bízva A küldemények utánvéttel is terhelhetők. 
A postaügynökség leszámolás és ellenőrzés tekin
tetében a Csáktornyái postahivatalhoz tartozik és 
összeköttetését a Yiziszentgyörgyről Csáktornyára 
naponként l-szer közlekedő gvalogküldönc utján 
nyeri.

ítélet a sikkasztó felsőmihályfalvai 
postai kézbesítő ügyében. Megírtuk, hog> Ko- 
vacsics Ferenc felsőmihályfalvai községi kézbesítő 
visszaélt a beléhel) ezett bizalommal és a rábízott 
postai küldeményeket eltélajdonitotta. A kétrend
beli hivatali sikkasztás, egyrendbeli magánokirat- 
hamisítás és egvrendbeli csalás büntette miatt ke
rült a nagykanizsai törvényszék elé. A beismer»» 
vallomás után a törvényszék 1 évi és 1 hónapi 
fogházra Ítélte Kovacsicsot. A kir. ügyész a bün
tetésnek fogházban való megallapitasa miatt felleb
bezést jelentett be.

Elmarad a tenyészállatvásári utazási 
kedvezmény. Legutóbb hirt adtunk arr* »1, hogy 
az idei kiállításra bejelentett tenyészállatok ott
honról történő értékesítésének előmozdítása és a 
vevők odautazásának megkönnyítése érdekében 
50 százalékos utazási kedvezményt fog a vásár
lóknak biztosítani. Mivel azonban az igén) lök 
száma csekél) mérvű volt és amellyel kapcsolat
ben egyébként is váratlan nehézségek merültek 
fel és igy elmarad. A rendezöbizottság az uta
zási igazolványért beküldött dijakat az érdekel
teknek haladéktalanul visszautalja. A tenyészál
latokra biztositort fuvardíjkedvezmény érvénvben 
marad.

- Elfoglalta állását Zala-vármegye uj 
árvaszéki elnöke. A napokban foglalta el hiva
talát dr. vitéz Hertelendy Ferenc, Zala-vármegye 
árvaszékének uj kinevezett elnöke. Kbböl az al
kalomból Ti volt F.lemér, majd Gombás Jenő me
leg szavakban köszöntötte. А/. uj elnök megkö
szönte az üdvözlést és kérte a munkájában való 
lelkes támogatásukat. Hangoztatta, hogy minden 
törekvése az, hogv az árvaszéknek hagvományos 
tekintélyét fokozza és a háború által is megnöve
kedett nemes feladatait a legszocialisabb szellem
ben elmélyítse.

- Közművelődés előadás volt vasárnap 
délután fél 4 órakor a Zrinvi Szálló nagytermé
ben a MANS/, rendezésében. Túrák János polg. 
isk. tanár „A magyar munkás az irodalomban" 
címmel tartott hosszabb előadást, amelyben vá
zolta a magva* munkások hatását az újabb köl
tőkre Adytól József Attiláig. Dr. Felszeghy Ele- 
niérné kereskedelmi középiskolai tanárnő pedig 
Körösi Csorna Sándor, a magyarok ázsiai kuta
tójának élettörténetét adta elő fiatal korától Ázsi
ában t»»rtént tragikus elhalálozásáig, lefestvén a 
nagy tudós és úttörő törhetetlen akaratát és szén-

Első Muraközi Szövődé Rt.
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi u. 50 » Telefon: 31.

K ö z p o n ti  i r o d a :  B U D A P E S T

vedésteljes utazását. Mindkét előadást a nagy
számú közönség viharos tapssal jutalmazta. Ajánl
juk ezeket az értékes előadásokat a közönség fi
gyelmébe.

— Felrobbant a gyufával melegített ké
zigránát cimü cikkünket oda helyesbitjük, hogy 
nem kézigránátról, hanem gyakorlótölténytől szár- 
maz«att a könnyebb baleset, óva intünk minden
kit, hogy a gyakorlótéren, vagy bárhol talált ka
tonai lövedékekhez senki ne nyúljon hozzá, mert 
az veszélyes és könnyen nagy szerencsétlenséget 
okozhat. A7 ily l«*vedékeket ott kell hagyni és 
a legközelebbi katonai parancsnokságnál, vagy a 
csendőrségnél bejelenteni, amely azt hozzáértő 
emberekkel meg fogja semmisíteni. Kolönösen fel
hívjuk a szülök és tanítók figyelmét, hogy oktas
sák ki a gyermekeket, hogy ilyen tárgyhoz nyúl
ni nem szabad, mert könnyen életükbe kerülhet.

— Az adófelszólalási bizottság Csákor- 
nyán márc. 29-től ápr, 3-ig tartott, melyen Pecsor- 
nik Otto képviselő elnökölt, a pénzügyigazgatóság 
részéről pedig dr. Hodonvi Sándor előadó műkö
dött közre.

Közművelődési előadások előadásso
rozatában vasárnap du. fél 4 órakor Dévay F. 
Gizella középisk. tanárnő és Polesinszky Jen»* 
áll. tanítóképző igazgató tart előadást a Zrínyi 
Szálló nagy term ében. Mindenkit szeretettel meg
hívunk.

— A Muraközi Közművelődési Egyesü
letek f. hó 10-én, szombaton este fél 9 órakor 
a Levente Otthonba ülést tart, amelyen a bizott
ság ismertetni fogja az egyesület célkitűzéseit és 
progratnmját. Kérjük a tagok megjelenését, minél 
nag)obb számban.

A P E R LA K IJÁ R Á S HÍREI

(Saját tudósítónk jelentése.)

Dr. vitéz Hertelendy Ferenc búcsúzta
tása. A perlaki és Csáktornyái járás jegyzői Ko- 
torban, niegleg ünneplésben búcsúztak el szere
tett főszolgabirájuktól. Kondorossy József mura- 
csányi főjegyző könnyekig megható beszédben 
búcsúztatta a távozó főszolgabírót, akit minden 
jegyző, tisztviselő és a perlaki járás összes la
kossága rajongásig szeretett. Máris 4000 aláírást 
gyűjtöttek, hogy szeretett föszolgabiráfuk itt ma
radjon, de a jelsöbb parancs ugv kívánja, hogy 
egy nagyobb hivatást töltsön be. Isten vezérelje 
utian es hosszú éveken át dolgozhasson az ele
settek és gyámolitásra szorulók érdekében.

A perlaki járás kereskedőinek a Baross
Szövetségbe való belépése és a Baross fiók 
megszervezése folyamatba van. Vass János közs. 
irodatiszt már a szükséges intézkedéseket meg 
is tette, hogy a járás kereskedőit egységbe tö
mörítse.

Kőbányai Polgári Serfőzde
muraközi egyedárusitója, úgyszintén || jedini prodavec pive za Medjimurje i

P E T Á N C I A S V á l lY V IZ  fő ra k tá ra  || glavno skladisce PETANSKE kisele vode
Csáktornya, Kossuth L.*u. 1 sz. alatti nyitral MRAZ TIBOR Csáktornya, Kossuth L. vulica hr. 1.

t e l e phe l y i s é g é t  Á T H E L Y E Z T E  || je  s v o je  s k l a d i s c e  i m a g a z i n e  PREMESTIL V 
A Z R Í N Y I  VAR B E L S Ő  U D V A R Á B A .  I ZNUTRESNJI DVOR ZRÍNYI GRADA (Staroga grada)
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az árkiilönbö/eti dijai az ilyen allat után is be
kell fizetni. Ha a községi elöljáróság (polgármes
ter) a felajánlott marhát nem veszi át, azzal a 
tulajdonos szabadon rendelkezik.

Szarvasmarha, vagy borjú elhullása esetén 
a községi elöláróságtol (polgármestertől) a ható
sági állatorvos vagy húsvizsgáló igazolása alapján 
az elhullás okát feltüntető igazolványt kell kérni 
és azt egy évig meg kell őrizni.

Igénybevett vágómarha elhullása vagy kény 
szer vágása esetén a községi elöljáróság (polgár 
mester) a hatósági állatorvos vagy húsvizsgák. 
igazolása alapján az előbb emlitett igazolvány ki
adásával egyidejűleg a vágóállatot az igénybevé 
teli kimutatásból törli és erről a MÁÉSz-t - a 
községi elöljáróság ezenkivül az alispánt is 
értesíti.

Meghívó
az A lsóm uraközi T ak arék p én ztár r. t-nak  
Perlakon 1943, április hó 30 án, délután 3 óra
kor sajut üzlethelyiségében megtartandó

rendkívüli közgyűlésére
T Á R ГЛ S O R O Z A T :

I. a társaságnak felszámolás utján való meg
szűnése.

2 a felszámolok kirendelése.
Részvényesek, akik e rendkívüli közgyük- 

• <vi ré‘./lvetini óhajtanak, köteles,ek részvényeiket 
I le nem iart ‘ /eb énvekkel együtt a társasai; 
pénztáránál az alaps/abáKok I н-а értelmében 
leiétbe helye; ni.

Ha e rendkívüli kö/.gvillésen nem jelenné
nek meg kellő számban a részvényesek, e rend
kívüli közgyűlésen az alapszabály ok 1 V &-a ér
telmében tekintet nélkül a részi ény esek és a 
részvények szamara határozatképes.

Az igazgatóság.

C s á k t o r n y á i  j á r á s  f ő s z o l g a b i r á j a .

403 1943. •:/.

Hirdetmény
Csáktornya községben, НИЗ. év man ms 

havában pénztárrá és benne pénz találtatott Iga
zolt tulajdonosa a talált tárgyát a hivatalos órák 
alatt hivatalomban átveheti.

Csáktornya, 1943. évi apiilis hó 2-án.
2(09 1943. sz.

C saktornya községben egy darab karórát tá
lallak. Igazolt tulajdonosa a talált tárgyat a híva* 
t dós urak alatt hivatalomban átveheti

Csáktornya, 1943. évi március hó 29-én.
Dr. Csik  

tb. szolga bin».
— .........  ■ - ! I -ТГГ

. .  I l ln m o f l  tófölddel rendelkező gazdaságban is a takarmány*Maovarok Védasszonya Meznad gond * amellett meg értékes ^  sokszor meg
m u ü y u iu n  lüHUUub« ,  jegyre is korlátozva kapható melléktermékeit is

Előző két ismertetésem befejezéséül az ed- élvezhessük. Vetőmag, mint előző cikkemben
dig tudottakat az alábbiakban foglalom össze. irtain, nálam beszerezhető.

Sokan azt mondják, hogy cirok, pedig tu- Koronczay László,
lajdonságai inkább nádra vallanak. Bugája olyan, -. - - —  —
csak magja nagyobb s ezért nehezebb és tömött.
Szára épp oly súlyos, züldfényü még januárban, mm mm 9  C  á  f l
sőt márciusban is, mint a bambusznádé s ezen- |V  Q  Z  g  О А О  C l  #  О  Э
felül kemény is, nem mint a többi cirokfajtáé. A -------- ■ — ---------
ciroktól szinte kiválik nemes tisztaságával, egész-
séges színével, levélzete sem hullik foszlányokra, Д  s z a r v a s m a r h a  e S  3  b i v a l y
hanem épszélü, rózsaszínű még szárazon is lé- f o r g a l m á n a k  s z a b á l y o z á s a
vés az a nézet, hogy hazákban csak az Állóidon ®
érik be a magja. Frissen trágyázott talajban juni- Ц1. Л  v á g ó m a r h a  é s  a  v á g ó b iv a ly  
us 20-án vetett mag is érett búgát hozott Azon- icS én v b ev éte le
ban nem lehet állítani, hogy csak jó talajba való, ,гУ,
mert trágy átlan, de elég jó gyeptöréses talajban (tolytatas.j
három méterre is megnőtt. Es ha gyenge talajban /v\int az előzőkben láttuk, a vágómarha és
pl. márfélméter magasra no. még igv is többet vágóborjú forgalma csak annyiban van korlátoz-
hoz bármelyik hazai terményünknek va# |l0gN a vásárlásra jogosultak köre megállapi-

Tenyészideje pedig nem hosszú és a kuko- nyerf Budapenten és környékén csak a
riiánál pedig semmivel sem hosszabb. Az időben MÁÉSz, vidéken a MÁI Sz, a kijelölt kereskedők 
elvetett és kifejlődött méznád adja a méz ma\i- kjjd()|t husiparosok vásárolhatnak vágóállatot,
mumát, mig az elkésett és hideg időkben fejlő- mas nem д  tenyésztők azonban szabadon ren-
dött növények csak minimális mennyiségű mézet delkezhetnek állataikkal és korlátozás csak am
adnak, bár levelük elég van. de az. túlnyomórészt nyiban áll fenn, hogy ha az állatot levágás cél
vizet tartalmaz és a besűrítés hosszú ideig tartó jara d  akarják adni, csak a fentiek szerint va-
forralással történhet. A melegben nevelődött méz- sarläsra jogosultaknak adhatják el: az azonban a
nád olyan levelet ad, amely 40 százalék mézet tenyésztő tetszésétől függ, hogy az állatot elakar-
ad- . ... . . ........................ , ,  ja-e adni, vagy sem.

Mézét nyerhetünk a i salamadeszen. zo d д  fenti szabályoz.ás következményeképpen
szárak levéltelenitett vastag szárreszebol is, mely е).. a/ a hd zd ,K>gv a tenyésztők kellő
búgáját még nem mutatta, de barnas lesz a mez. s/ámu vágójU|atot vételre nem kínáltak fel és Így
mert sok klorof.lt tartalmaz es ez. a forralás koz- a húsdlátásban zavarok mutatkoztak. Ennek meg-
ben fekete szint ad a meznek, akar a malata cu- s/ünlet-se végclt a közellátásiéi miniszter
kor és az u e  is arra emlékeztet. A j«.l beérett >10 100 104 3. számú körrendeletével 1943 ...ár-
szárakból azonban szép v ilágos, a mellek virág- ^  ] 3 .n íe]|wtaimazta a törvényhatóságok első
mézéhez hasnnh. szmu mézet nyerünk, т е  у sem tvise,fli| hog ha a havonta levágható vágó-
f /í re; . Se,m ' T e  W eh 4"l7U- Sen!ni!,Ve Г " 1 állatmenny iséget szabad vásárlás utján jeleznikülönbözik. A mehek ctetesere jobb a cukor- nem ,ehd a húsellátást a végé,marhák hatósági
szörpnél. . igénybevétele utján biztosítsák.

A méznád bugáját melyből a magot k.pre- Tekintettel arra, hogy az ország húsellátá-
seltuk, széna gyanánt eszik az. állatok, ugyancsak q/ dadásrQ fdkinall vágóállatok i sekély
a ma« Pe vvalyal, a lehat IS Mint >J«r száina miatt bármikor zavarni mutatkozhatnak,
korán kell vetni, amint a (old lelmelegsz k es a k„/el|atasll,,yi miniszter З Ш   1943. К. M.
?” !ko.r • k“kooc"  T I .  ,v.* ,k- k'?>' " számú rendeletével (К. I . 12. sz.) lehel..vé tette
,dok beálltakor mar fejlődésben legyen, hogy cg - ^ Illa to k  rendszeres és állandó Igénybevé
részi gyokerzete kite,lodjun es a szárazságot i job- rés>.|<,tesen szabáU«zta az erre vonalU-
ban bina. másrészt pedig, hogy szara le*lcvelzete { y  rendelet 194$ április elsejei, lé
egyen s ezalta a levegő szénhidrátja, időben „ t’la(al4 ba , s eltol az. időponttól kezdve a 

felhasználva azt mielőbb cukorra dolgozhassa fel. 1 ... . , . . .  . -, , wi, . , i t >n ri llrs . ., , ... c . , 1 1  .. vágóállatok igény bev etek* csak az ennen a rcn-Ez a korai vetes különös fontossággal bír az or- . у* , .. . . . . , .. ,i
szag északi részein, ahol a kései vetés nem érik f t ' - " * “ m-KallaP "° "  sz a b lV"k " >rUllb‘ '
he azonban nincs az országnak olyan területe. ' • д  K M. s/. №mlelel szerint
ahol az áprilisi vetesu meznad ne eme be mag- . , . . ,i , ,v az igenybevetel a vagomarhakra vonatkozik, bor*
Га IS m . , . и I jnkat nem lehet igénvbeveni. Mentesek ezeníeliil

1 alajzsarolónak éppen nem mondható, leg- a/ jgén>bevétel alól- 
feljebb a nedvesség tekintetében, talajigényc lm- a, n k(V. .„agántenvés/lés .éliára szol
r.onlo a kukoricához, mert az ugvanazon helyre <;|| |vnvés/bikák
vetett méznád a második évben sem volt kisebb ' . . ,, . . .  .
és kukorica 8 évig volt ugyanazon helyen nap- . , . a b.rzsk»ny veit es ellenőr... lem. szál 
ratorgóva! vegyítve és ugv a kukorica, m inta bú'k es ezeknek torzskonv velesre alkalma- «I..-
napraforgó évrö évre szebb volt, mert a hulládé- ta1, . f , ........................ ....
kuk és gyökérzetük elkorhadásaval a talaj álla,,- . . .  <1 « kulaiellegnek megfelelő I- minőségi, le- 
dttan javult. Mélyebbre ne vessük 2 -  3 cin nél. nveszuszo.,
Első kapálása a legfontosabb, amikor 3 1 leve- (4 a/ allanu akciók során kiosztott len>ész
lel hozott, de gyökérzetét ne bolygassuk. Ha úgy állatok.
palántázzuk, nedves időben, ^lehetőleg nedves e) a megállapíthatóan hasas, borjas és lejös
fttldbe tegyük. A faládikába nevelt palántákat két- tehenek,
három levéllel ültessük ki. f) a gazdaság terjedelméhez es minősegéhez

Befejezésül közlöm még a szegedi \ővény- képest a mezőgazdasági munkálatok elvégzéséhez 
kísérleti Állomás vizsgálatának eredményét, amelv szükséges igásokrök,
a méznád szárárak lé és cukor tartalmat a kö- g) jármozotl tehén ott. ahol az állattartó
vetkezőkben mutatja ki : a szár also részében egyéb erre alkalmas igásallat hiányában ezeket
kimutattak ő4'34 százalék lé mellett 14 5 száza- használja igavonásra
lék cukrot ebhö! invcntcukor 11 S sráralék cs |,| egy tchvn. 'lm .1 / „Ibllukudouov.mk a
nádcukor 3 5 srazaiek. Л szúr (cls;. részében le |(,n|t,|,bi pontok , /erinl menles „in. -:
50 százalék, összes cukor 9 /5, ebből invent < u- .
kor 6*2 és nádcukor 3 55 százalék. /) ' :  ,aen\brvelel történhetik » budapestkor-

M , .. , I nvek. központ, ellátás < óljaira, vagv pedig a tor-
Ne riasszon vissza senkii, hogy a meznad 44;nyha,„sig„k saiat Hlalás,, céljára Л keljék-

kezdetben gyenge növény, meri akkor meg egyet- i^  hL.vtH(.| ki,|„n. kli|„n van szabályoz,a.
len hajszalvékony gyökéren el, de amikor taniasz-
gyökereit kifejlesztette, hihetetlen gyorsan novek- IV , K é n y s z e r v á g á s , e lh u llá s
szik.

A mai nagy takarmány hiány miatt feltélen Szarvasmarha, borjú kény szervágása cselén
ajánlom minden gazdának, prohálja ki ezt a ne- "  cloljarosagfol (polgármeslertöI) a l.ato-
mes növényt pár négyszögölnyi területen, hiszen állatorvos, vagy a husvi/sgálú igazolásai alap
énak nyerhet vele. Aki azután az idén saját ta- |an a kényszervágás okát leltiinteto igazolványt 
pasztaldtai szerint megismerte, úgyis termelője herm os azt egs évig meg kell ori/ni
lesz. Ne várjunk mindig arra, hogy más kapuiju Л kény sz.ervágott marhát, vagy borjút k«"»z-
ki szamunkra a gesztenyét, itt az. alkalom, ragad fogyasztás céljára lel kell ajánlani. A községi
juk meg, hogy Muraköz állattenyésztése ismét a eloljajoság (polgármester) a felajánlott kijelölt lius-
régi lehessen és megszűnjön a legkevesebb szán- iparossal átvétetheti és kiméretheti; a befolyt ősz-
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MEGYIMURJE
Preplatna cena: 5 .— P. na pol leta. 
VuredniStvo: Horthy Miklos-tér 6.

Csáktornya, 1943 aprila 9 P o l i t i c k i  t j e d n i k  
Z i d e  s a k i  p e t e k .

Pozdrav povrnjenim honvedam
Как na drugom mestu nasega lista 

pisemo, v Zalaegerszeg je s fronte dimo 
dosla jena kompánia honvedov, kaj si 
bodo potliskorom leto dneva v teskom har- 
cuvanju, v domacem luftu malo pocinuli

V toj strasnoj zimskoj sovjetskoj ofen 
zivi je magyarski honved s starinskim 
virtusom stal na svojem mestu v 40 gra 
dusov jakoj zimi i da je bila rec za to, 
da se fronta ima na krajse deti, magyar 
ski honvéd je bil on, steri je do zadnjega 
zdrzal i steri je zadnji ostavil svoje stra 
zarsko mesto, a stem je ne samo svojoj 
domovini napravil vekivecnu diku nego 
cuda bil na pomoc svojim pajdasam, s 
sterimi smo povezani.

Da je Stalin podigel svoju strasnu 
zimsku ofenzivu, s sterom jc kanil Ukra 
jinu nazaj zeti i da tabora prenese na 
europsku zemlu, nasi honvedi, ne samo 
da su se mocili s strasnom ruskoin zimom, 
nego su i odvrnuli se napadaje, a mi pák 
tu doma, v velkoj brigi, ali gizdavo smo 
citali, da se je ruski henger steri je stel 
pregaziti celu Europu zrusil na oruzju 
nasih vitezkih honvedov.

Stem su nasi honvedi za navek za 
pisali svoja imena v povest Magyarske i 
nasi késni vnuki bodo skrlake zdigli. da 
se bodo zmislili za imena nasih narodnih 
vitezov

Za istinu nemamo zroka i nesmemo 
biti zdvojeni za buducnost magyarskoga 
naroda. dók magyarski honved drzi stra 
zu pre Don vodi Ve piseju na ishodnoj 
fronti buducnost Magyarske i znjim cele 
Europe, ve se zdize zora lepsega i bol 
sega zivlenja ober nase domovine, a v 
tem glavnoga resa imaju nasi honvedi.

Bog i magyarski junaki su cuvali 
magyarskoga naroda erez jezero let i cu 
vaju ga i ve. Mi magyari smo cuvali erez 
jezero let zapadnu kulturu i krscanstvo. 
Da god se Europi grozila kaksa pogibel, 
la je navek z ishoda dohajala I ve har- 
cuvlemo z nasim starinskim ishodnim ne 
priatelom, steri je denes cuda jaksi, как 
je negda bil i i oce vnistiti celu Europu. 
Se to dobro zna magyarski honved i to 
ga objaci, da je trdi как kamen, to mu 
greje sree i krv, da more harcuvati. Sov 
jetski soldat ide v bitku zato, da mu to 
zapovedaju, ali nezna z.akaj, opadne ci je 
potrebno, kajti i to je zapoved i stem je 
on svoje zvrsil na ovoj zemli, kajti tak 
su ga naveili, da ga Boga ne, familie ga 
ne, domovine ga ne, samo Stalina ga je, 
on je gospodar zivlenja i .smrti i more 
prez sake odgovornosti poslati miljonc 
ludstva v smrt. Ali magyarski honved 
zna, zakaj harcuvle On zna da mora ob 
raniti svoju jezero let staru domovinu,

svoju zemlu, stera mu kruha da. svoju 
familiu, cirkvu i magyarsku kulturu,. Ma
gyarski honved, da mora svoju krv pre 
lejati, to rad vcini, kajti zna, da se celi 
narod briga za njega i sprevaja mu sako 
ga koraka i zna, da onim, steri su doma 
ostali, je prva du/nost, brigati se za nje 
govu familiu.

Ali ovu bozu pomoc mora narod i 
zafaliti i to mi i vcinimo. Nigdar jos nas 
narod neje bil v taksem jedinstvu как ve, 
v tem strasnom svetskom teboru. / a  is
tinu, peldu kaze nas] narod v jedinstvu, 
kulko v rodolubnosti, tulko i v narodnom 
gospodarenju. Se za domovinu i se za 
nase vilezke honvédé. To je denes nasa 
zapoved i ta nas vodi v sakom nasem 
poslu.

Tristo let potli kristusa je velki rim- 
ski cesar Konstantin vodil svoju soldaci 
ju v tabor. Proroki mu ne su mogli ni 
kaj dobroga reci, ali pred bitkom onu 
noc je videl nebeskoga znaka. Na nebu 
se pokazal svetli kriz i spod njega ove 
reci: „In hocsigno vinces" "Z ovim zna- 
kom bos pobedil". Kontantin je s pomoc - 
jom kriza preladal nepriatela i za spornen 
nebeskoga znaka je dal v Riinu, poleg Ti- 
beris vode, zazidati tak zvanoga Angel 
skoga Grada, steri jos i denes stoji.

Taksi nebeski znak je za nas dika 
nasih honvedov. Te znak nas vodi do 
pobede i tomu znaku moramo postaviti 
v nasem sreu vekivecnoga spomena. Те 
znak naj bo nase vufanje i naj nas vodi 
na domacoj fronti, da bomo skup drzali, 
da bomo spunjavali svoje duznosti za do 
movinu i cim bole mariivo delali.

I e nebeski znak naj nam spuni na
sa srea, da nigdar nabomo pozabili na 
nase honvédé, njihove familie, dovice i 
popile. Taborske dovice i popili furt no 
si ju na sebi toga znaka. Nigdar nisei ne- 
sine v ideti taborsku dovicu da bi stradala 
i taborskoga popila da bi se plakal Naj 
nam spuni sree ona vera, da su njihovi 
mozi, oci za nas prelejali krv na stras
nom ruskom taboriscu i njihova dicna 
smrt nam sveti ober nase domovine.

Oni vec od zgora, z vekivecne svet 
losti glediju na uas doli i niti jeden naj 
ne vidi, da njegva dovica i dete strada 
najpotrebnese, im su oni zato alduvali 
svoje zivlenje, da mi tu doma moremo 
meti mira i srecno zivlenje. Samo on na 
rod ima pravo ziveti na ovom svetu, ste
ri zna postuvati svoje viteze.

A da bodo dimo dosli i nasi vitézi, 
da je primemo z najveksom lubavi i pa- 
Jadom. Da nam zdigne dusu ona svest, 
da su oni vredni sini 20. honvedskih i 
48. pesickih soldatov. Oci njihovi su je-

zeroput smrti v oci gledali, s popevkom 
su isii na sturmu, a oni pak po tragu 
svojih ocov, v jos teskesim borbam, v 
snegu i zimi pretirali su nepriatela dve 
jezere kilometrov dalko od nas. tarn dr 
ziju strazu i paziju, da se nebi nasoj do
movini kaj pripetilo.

Sveti su pred nami ovi dicni ma
gyarski soldati, sveto naj bo pred nami 
sako njihovo trplenje i sveta naj nam bo 
saka nasa duznost za njih. V tem mora
mo biti si jednaki mi megyimurski ma
gyari. Pokazimo, da smo vredni nasih 
dicnih honvedov, steri su z nase krvi i 
za nas harcuvleju

Kállay Miklós minister 
predsednik ie bil 

v Rimu -
Stara sega je prinas, da ako dojde 

na vladu novi minister predsednik, da 
pohodi glavu Taljanske zemle, voditela 
taljanskoga naroda zemle Mussolinia.

Nas minister predsednik, Kállay Mik 
lös je, zbog taborskih prilik do ve ne 
mogel zvrsiti ovu priatelsku duznost, pak 
si se zato ve nasel vreme, da pohodi 
taljanskoga voditela i priatela nasega na
roda.

Kállay Miklós je v cetrtek v jutro 
dosel v Rim, de su ga prijeli z najveksom 
paradom. Na banhofu ga pozdravil sam 
Mussolini, isti den ga je prijel na auden- 
ciji taljanski krai III V'iktor Emanuel i 
potli audeneije pozval ga na juzinu.

Kállay Miklós i Mussolini meli su 
med sobom velkoga rezgővora, v sterim 
su se dospomenuli za se, kaj se tice 
skupnoga harcuvanja Magyarske i Taljan
ske proti strasnomu bolsevizmu, steri oce 
vnistiti luiropu, i za sega onoga, kaj se 
tice politike osovinskih sil. Stoga rezgo- 
vora se pak vidi, da su te dva orsagi v 
najbolsem jedinstvu i priatelstvu i cvrsta 
njim je vola. da bodo i dale harcuvali za 
bolsu Europu.

Drugi den je nas minister predsednik 
bil na audeneiji pre Svctom Ocu Papi. 1 
tarn su ga prijeli z. najveksom paradom. 
Sveti otec je vise как jenu vuru drfcal 
konfereneiju s Kállay Miklósom i stom 
prilikom je minister predsednik prek dal 
Svctom Ocu molbenicu, da bi blazenu 
Margetu, rod jenu z Arpadovc familie pre- 
glasili za svetu.

Kállay Miklós minister predsednik 
je dosel dimo v Budapest v tork pred 
poldan, na Banhofu su ga docekali s pa 
radonb a v cetrtek na vecer je bila kon- 
fereneija v Stranjki Magyarskoga 2ivota, 
de je Kállay Miklós prepovedal za svoj 
timski pót.
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Partizaní su pre Mltrovici snelcuga zgleizali
(NTI) V pondelek je ne dosel v re- 

dovito vreme snelcug, steri dobaja z Mit- 
rovice prek Oseka v Magyarsku i ide 
dale P é cs- Nagykanizsa Sopron. Poleg 
Mitrovice su partizani vekslna pustili v

zrak i tak su dva vagoni odleteli s stre 
ke. Na srecu nisei neje hmrl, nego ima 
vise ranjenih. Streka se tak pokvarila, 
kaj je snelcug devet vur zakesnil.

Nemski stuki strelalí su prek kanala v Englesku
(NTI) V La Manche Kanalu su nem

ei spazili, da se gibleju engleske lad je, 
zato su nemski stuki, steri dalko nosüu,

mám strelali na nje i na varas Dower, 
steri naprti lezi na engleskoj zemli i /  
daleka su se vidli velki ognji.

Englezi i ameríkancí su pák bombardírali 
svoje priatele

(NTI) Med taborskimi glasi pisemo, 
da su englezi i amerikanci v nedelu bom- 
bardirali Pariza. V tork su le dobri paj- 
dasi bombardírali belgijskoga varasa Ant
werpen i zaklali vise stotin ludi. Hitili su

bombu na jenu skolu, tarn je 180 dece 
zatukla ta bomba. Na holandski varas 
Rotterdam su tulikajse hitali bombe, tarn 
je 227 mrtvih, med njimi prek 60 dece.

Április 16. Svetek 
Megyimurja

Drugi tjeden, áprilisa 16-ga bode 
dve leti, da smo v Csáktornya, v Ráko- 
czy vulici zgledali prvu honvedsku patro 
lu, a za njom pák magyarske honvedske 
trupe, Stere su nas oslobodile'

Stem dnevom, z áprilisom 16 tim 
prestalo je 23 letno sno Megyimurja, zbu- 
dilo se na novo zivlenje i od potli eve
té v krilo matere zemle.

Megyimurci! Április 16 i je nas naj- 
veksi svetek! Varas i celi járás bo na 
vreden nácin svetil toga dneva. Da bomo 
si tam! Na vulici bodo plakati prekeljeni 
z onoga se bo vidlo, kaksa parada se bo 
drzala. »

Megyimurskomu moceniku, Casparich 
Marku bodo spomenika postavili v 

Csáktornya
Casparich Mark „ognjeni fráter", sin Dráva* 

egyháza, v jnraSu Perlak, roditeli su mu bili siro
maki, ne su ga mogli ftkolati dali, ali kaj ti je 
bil dober deák, navuóiteli su ga preporucili i tak 
je V Szombathelyi! i v Rozsom u, /abadav vucil 
ginmaziju i crnu skolu. Kajti je bil dober deák, 
na fletnom su ga posvotili za popa, a zatem jc 
svoje zivlenje posvetil svojemu naroclu. 1848 Irta 
je bil soldacki pop. S svojimi /.ereremi govori je 
< eloga Dunavskoga Kraja i eelu Magyarsku Doli- 
nu genul za obranu domovine. Da je tabor za 
slobodu prepái, moral se skrivati, ali 18% Irta 
su ga vlovili i 1857 leta, za vreme zalostnoga 
austrijskoga gnjetanjn su ga \ Pozsonyi! skoncali.
\ zadnjem listu, steroga je pisai svojoj rödbini, 
prosil je, naj ne prtzabiju na njega, kajti on je 
svoju magyarsku domnvinu navek rád imel. Pod 
galgami zadnje reci síi mu bile, naj Jivi do- 
movina.

lomu megsimurskomu velikonui narddnomu 
inuceníku je f arkas Sándor, vnuk pokojnoga Mar- 
gitai Józsefa, negda direktora preparandije v 
( sáktornva napravil spomenika i ponudil ga va
rosa Csáktornya, cisto za badav, samo njegove I

stroSke je treba povrnuti.
V nedelu apriliSa 4-ga je bila konjerencia 

/bog reskrivanja spomenika, dogovorili su se, как 
se bo ta parada odsluzila i zrekli su, da bo res- 
krivanje majusa 2-ga z velkom paradom.

Na to paradu bo doSel L zdóezy Zadravec 
István, soldacki biskup v penziji, kotrig Zgornje 
Htf.e, sin varasa Csáktornva i on bo sluz.il parad- 
mi meáu.

Stroske 7 \ spomenika bodo v pólóvá i skup 
dale opcine celoga jarasa, a clrugu polovicu bodo 
pobirali.

Как smo zazvedili na to paradu bodu dosli 
cuda velka gospoda, rodjeni megyimurci, a i vo- 
diteli varmegyije i sosednih bratskih varasov.

Soldacki sód séta honvedskoga 
generalstaba je odsodil 48 
megyimurskih obtozenikov

Jós o\e zime se pripetilo, kaj su /.andari v 
Csáktornya vodili kviziciju proli cuda mladih 
buli s ( sáktornva i okolisnih sei /bog zne vérén ja 
domovine.

Kajti su se v kviziciji prenasle teske krivi* 
< e proti оvib ludi su je zaresterali i potli yvric- 
ne kviAicije odtirali к soldncknmu soilu \ S/om- 
bathely.

\ pondelek je dosel soldaókí sód séta lion- 
ved.skoga generalstaba z Pudnpesta v Szombat- 
bel>.

Sód je trpel tri dni i zatem su preglasili, 
da su dva kiivei odsodjeni na rest do smrti, tri. 
saki na 15 let, a ovi drugi pák na 5-10 let reAtá 
a neSlerni su ménjéé stroíe dobib, dva pali su 
oslobodili.

Ovi odsodjeni ki su si mladi ludi i po/abih 
su na svoje du/nosti proti domovini, pokoravali su 
se кrivifií mislini, dali su se zapelati od nepria- 
telskih glasov i stem ne samo da su zrusili svo- 
je zivlenje, nego su naprnvili velku zalost svojim 
roditeiani i svojim famíliám.

Ov leski sód naj bo példa sakomu. Saki 
' lóvék, sin magyarske domovine, more meti sa
mo jednu dilinóst : rnd ininti svoju domovinu i 
alduvati se /a  nju.

J e l i  s i  s p u n il  s v o ju  d u z n o s t

p r o t i  n a s im  v i te z k im  h o n v e d a m ?

Glasi M a g y a rs k e jtra n jk e  Zivota
G a s p a r i c h  J ó z s e f  je  p r e m e s c e n

Centralno voditelstvo Magyarske Stranjke 
Zivota je Gasparich Józsefa, varmegyinskoga cen- 
tralnoga sekretara premestilo z Zalavarmegyije v 
Haranyavármegyiju. Öve dneve se sprióal od na- 
se organizacije i vec je zavzel svoje novo mesto.

Gasparich József je sin Megyimurja, po 
stricu je rod jak „ognjenoga Iratra" Gasparich 
Marka, steri je podnesel mucenicku smrt. Potli, 
как se Megyimurje povrnulo, mám se hapil s svo
jim delom, pohodil je se opóine Megyimurja i sig- 
di ,e organizeral domacu grupu Magyarske Stranj- 
ke Zivota. Njegvi govori po megyimurskom jezi- 
ku, puni plamena rodolubnosti su Indem globoko 
zaAli v dusu icuda pomogli ktomu, kaj se v Me- 
gyimurju stranjka tak fletno i dobro slo/ila.

vStem, da nas ostavia, je stranjka zgubila vrednoga 
poinagaca. Na njegvom növöm mestu zelimomu 
cuda srece, kaj bo mogel vredno delati za dob
ro domovine.

S o h a r  B e r t a l a n  je  n ö v i  s e k r e t a r  z a  

o r g a n i z a c i j u

Centralno voditelstvo Magyarske Stranjke 
Zivota je postavilo Sohar Hertalana za sekretara 
organizacije za Megyimurje. Öve dneve se bo 
hapil svojih poslov i prosimo nase organizneije, 
naj ga podpiraju v njegovom rodolubnom delu.

K o v á c s  I s t v á n  je  p o s t a v l e n  z a  ja ra& -  

k o g a  v o d i t e l a  s t r a n j k e

Kállay Miklós m. kir. minister predsednik, 
orsacki vodilel Magyarske Strenjke Zivota je pos- 
tavil Kovács Jstvána fotografa za voditela stranj- 
ke jarasa ( sáktornva. Öve dneve je dosel dekret 
od varmegyinskoga voditelstva.

Kovács István je i /a vreme /.alostne oku- 
pacije verno zdr£al poleg svoje magvarske do- 
rnovine. Za njegovu vernost su ga ne /davnja o* 
kincili s Krizom za Obranu Naroda. Njegvo pos- 
tavlenje je napavilo v stranjki velko veselje.

V ité z  H o r v á t h  F e r e n c ,  o r s a c k i  o b le g a t  

D o ln je g a  M e g y im u r ja  p o h a j a  s v o je  

o p c in e

\ itez Horváth Ferenc Generalmajor v pen- 
ziji orsacki oblegat Dolnjega Megyimurja, je po- 
hodil opcine Perlak, Cseklaka, 7 uskeszentgyörgv 
Alsopusztafa, Alsópálfa, Harascsánv, Muralöv«», 
Muracsáns, Hódosán у, Murakirály, lorökudvar, 
kisszabadka. Drávadios, Drávaollár, Ligetvar, He- 
nistalva, Muraszentmária i Als«.mihalyfalva. Nase- 
ga oblegeta su sigdi z velkim veseijem i lubavi 
gori prijeli, Dr?.al je konferencije, prepovedal je 
как stoji nasa zvunjska i znutreánja politika, po* 
slusal je pro^nje . brigal se, ka) dela Pajdaska 
Sluíba i narodna obskrba.

Se posud je videl naA oblegat, da makar su u  
v taborsko vreme gospodnrske puliké teSke, dob- 
r«> ji- i cuda hasni naroda rezsvetiti. Ludi z ve
seijem i strplivo zvrsavleju svoje delo i svoje 
duznosti, kajti si su osvedoceni, da homo na zad- 
nje nepriatela preladali. Skolanjc dece je jako 
dobro, navuciteli se duda trudiju za dobro nar«> 
da v skolaj i zvun skole.

.lakó se brigaju i za to, kaj bodo naAi pol- 
ski delavei na prtuletje i v leti posla meli \ 
no|,„em Meg> imurju voditeli i narod jako dob
ro dela /a narod i domovinu.

Jos pred V u/.mom bo naS oblegat vitéz Hor- 
vátti erenr pohodil jós i one opcine, Atere je do 
ve ne mogel.

Konlrola hrane na cugu 
Nagykanizsa • Siófok

I olicajska kapítanija v Nagykani/si je dala 
V" VS,r," n""«lbu /bog pr,-lírán.' naroda. ( >d ve 

l >f) °  P,° ‘<4!Í! v r ‘vilnoj opravi kontrolerali 
eL*k ,,ai|M í°  kaj nebi za narodnu ob-
skrbu potrebne stvari vun sver-ali i drugdi za 
drage pene7P ti/ili
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Ran tak je zisla naredba, da su mesari duá- 
ni obreéunatt ono meso i ma§éu áteru su svinje 
od varasa dobili. Bilo je cuda pritu/.bi, da mesa- 
ri dobiju v roke svinje, stere je varaä dal hraniti 
i vun dal za varaske ludi, a domaci stoga rano 
najmenje dobiju, kajti se vun odide*

Óva naredba je jako hasnovita i ludi su se 
vmirili. Так bo zapreéeno, kaj bi one hrane, ste* 
re su obsnoblene za domaci kraj, odiSledale v sver- 
carske roke.

Velka mustra za Obranu od lufta v 
labriki Graner i King

Márciusa 31-ga, ob 3 vuri popoldan su me- 
li v tem fabrikam velku mustru, ze sémi delav- 
ci i otganizaeijom za obranu od lufta.

S trobentom i signali su alarmerali Jabriku i 
za par minőt su postale se masine i delo v fab- 
riki, a delavci su v najveksem redu odisli na o- 
na mesta, stera su odredjena za obranu od 
lufta.

Za tem su.se hapiie mustre, Bőmbe za vuz- 
gati su markerali s svccami, stere delaju velkoga 
dima. Na to su dobezali fabricki fejervergari \ 
an-cvaj su ognja pogasili. Ranjenike su sankest 
odnesli na mesto za prvu pomoc.

Jako dobro su se muitrali braniteli od gaz- 
bombi. MeStri sa popravlanje su za nesterne im- 
note popravili cevi za damf i vodu. Delavci su 
se jako lepő drzali na mestu za obranu, prem 
da su pred vraimi bombe fuckale i pokale, a to 
je napravilo velku grmlavicu.

Fabrike imaju se potrebno za obranu od 
lufta i mesta za obranu su dobro vredjena. íma- 
ju doktorsku sluzbu i dobro zmustranoga perso- 
nala za prvu pomoc.

Dobro bi bilo, ako bi tak Se mustre i mes
ta za obranu pogledali i drugi ludi kaj bi si i 
svoje hize mogli mogli v taksu formu vrediti za 
obranu.

Mustru su vodili 7 velkim razumom Sáfrán 
László zapovednik i Apathy István namestni za- 
povednik, a gledali su ju i zapovednikí drugih 
fabrik.

Na banhoiu v Csáktornya je vkral 
rukoaka soldalu, steri je doíel na 

uriab

Gudlin Károly z Muracsanya je stal pred 
Í r. Sodbenim Stolom v Nagykanizsi, obtozen. d.\ 
je prez. dozvole stopil prek granice i da je kral. 
Gudlin je pri7nal, da je prez dozvole prtsel prek 
granice, ali neje priznal da )e kral.

Glavni svedok, Branilovics István je valuval 
da je idei to kradju. Na banhoiu v Csáktornva, 
je ono vreme v nőéi bilo vise civiirtv i sotdatov, 
steri su dosli na urlaub. Svedok je videl, как je 
Gudlin sem tam glcdal, jeli ga sto vidi, dvnput 
je zdigel Kulcsár Istvánovoga ruksaka i da je vi
dd, da ga nisei ne gledi, treljipot ga zdigel i o- 
disel znjim vun. Y ruksaku je bila hrana i nekse 
soldacke stvari.

Gudlin se brand, Ja  je on ne stel ruksaka 
vkrasli, samo zato ga vun odnesel, kajti je bil 
jako gladen i stel je jesti. Kaj je null» hrane bdo 
je i pojel. Zatem je hodal po banhoiu de je bo

le kmica i cekal je euga broti Kanizsi, samo, jen 
strazar je spazil ruksaka i Gudlina, Steri se koli 
njega motal. Stvar je ne bila cista i strazar je 
pital cijije to ruksak, ali Gudlin je ne znal pra- 
voga odgovora najti i tak ga je odtiral к zandaram.

Как god Gudlin tajil, svedoki su dokazali 
tatbinu i sodbeni stol ga preglasil za krivoga i 
odsodil ga na tri mesece resta. Sód je kreposten.

Sparati je rodolubnost,
íratiü je izdajstvo domovine!

V Zalaegerszegi! su z veikom para- 
dom prijelí honvédé, steri su dimo 

dosli s Ironie

Öve dneve su dosli dimo v Zalaegerszeg s 
fronte Imnvedi i to jena inzenerska kompanija. 
Parada je bila pred cirkvom. Prvi njjh je poz- 
dravil zapovednik domoce soldacije, zafalil se mi 
v ime najviseSega soldackoga Gospodara za nji- 
hova vitezka dela i prosil njih )e, naj oni i svo- 
ju decu odhraniju v taksem duhu, s sterim su 
oni zaslu/.ilí diku cele Magvarske i zafalu orsaga. 
Za njim njih je pozdravil Dr Brand Sándor ' ice 
ispán v íme vlade, i velkoga ispana Zala verme 
gyiie-

Na zadnje ju bil paradni mars. .

Та b o r s k i  glasi
N a  P a r i z  s u  b ő m b e  h i ta l i ,  p r e k  2 0 0  

m r tv ih ,  c u d a  r a n j e n i h  i  v c l k i  k v a r

Fngleski narod. steri je za sebe drzal, da 
je prvi na svetu, si je v nedelu napravil taksu 
sramotu, da mu to niti za jezero let nabodo op- 
rostili, Francuski narod je véé v prvom svetskom 
taboru cuda alduval za engleze, a v ovom táborit 
je na stotine jezere curela írancuska krv za en- 
gleske interese. Englezi su se stem zafalilí fran- 
cozam za njihovu pomoc, kai su njim najpredi 
zeli, ili vtopiíi taborske ladje. Ond̂ i su njim pod 
silóm zeli njihove kolonije v Afriki i stalno bom- 
bandiraju írancoske varasé, koleju nekrivoga ci- 
vilnoga naroda, ali kaj sít \e zadnjic napavili to 
véé ide prek sega.

V nedelu popoldan su englcski i americki 
bombasi do§li ober Pariza i hilili su dőli celi 
dezdj bombi. Ludi sít se, da su alarma puhali, 
skrili de su se mogli. Так ie vise stotin ludi do- 
bezalo na tramvajski stáción i rano ta je opala 
bomba i reznesla staciona. Bilo je strasno za 
gledati. Se posod reztrgani falat! clovecjega mesa 
tijam i na drevju, iiero je tam okult zasaieno, su 
viseli íalati. Da su dosli ranjenike pobirat se po 
sód su po mrtvim tcbma gazdi i ne ga bilo jeno- 
ga mrtvoga, steri nebt bil reznesen.

Druga jena bomba je opala na sportiscu de 
su rano jenit igru melt. 1 tam je cuda ludi smrt 
podneslo. Vnistili su spitale, skole, prek 120 htz. 
Do ve su nasli prek 200 mrtvih, prek 500 ranje
nih, od sterih prek 50 vec hmira. a kulkoga dru- 
goga kvara, ne móri niti prebrojiti, mti zrecunati.

Petain marsai ie drzal svojemu narodit na 
radio zalostnoga govora, v Sterim je pozval naro- 
da tntj ostane trcli t naj dela za buducnost.

Ruháit festesse, tísztíttassa 
Oprave tarbati, cistiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
Horthy Miklós tér 9.

---------------------------------------------------------------  uШ Ш Ш а т  II — — ■

A g y t o l l a k a t
Tarka, jobb . . . — 150 1*— P. 
Szürke, fosztott . . 4 — 3 — 2 50 P. 
Fehérer, fosztott . . 8 50 7'— 6 '— P. 
I. rendű fehér fosztott 13’— 12'— 10’— P. 
Pelyhes, dunnába . 20'— 17*— 16'— P. 
Pehely, paplanba . 33'— 30'— — P. 
Szürke pehely . . 18 — — —1'— P.

Szállít bérmentve utánvétel brutto 5 kg os pap osa kb an  
R á c z  J Ó Z S E F N É  á g y t o l l  ü z le t e ,
KISKUNFÉLEGYHÁZA Holló Lajos álca 39.

Nemei su dőli strelih 19 nepriatelskih ma
iin.

Sovjetska íronta
Как srno vec zadnjipot napisali, na sovjet- 

skoj froti je nepriatelska ofenziva jako popustila. 
Sovjeti su potrosili svoje rezerve v ludmi i v nta- 
trialu i ve, da skrijeju svoiu slabost pobiraju 
skup soldaciju z réstepenih regementov i negdt 
negdi probaju nekai. Так su na mostu pre Kuban 
vodt napra vili velkoga napadaja, nemei su je za- 
vrnuli i bolsevik! su zgubili 456 okloplenih kot

Ran tak su sovjeti meli velke zgubicke pre 
Ladoga i Ilmen vodi, tam su njim nasi zaokrozih 
i vnistili jenu cela soldaciju. A ve na kraju tjed 
na pák su se hapil pre Kuban vodi napadati ali 
í tam su je nasi zavrnuli.

Как cujemo z Magyarske Telegrafske Kan- 
ceíarije, nase magyarske trupe su v zudnjim zim- 
skitn bitkam mele vitezke posle. Zapoved je bila 
dr/.ati frontit i nasi decki su ju tak dobro dríali, 
kaj su od sih stran dobili pofalu.

Как nemei piSeju, bolseviki su v ovom ta
boru zgubili do 37.000 aeroplanov.

Africka fronta
Ov tjeden se pák hapil s vtaplanjem. Na 

Atlantskom i na Srednjein Morju su nemske 
podrnorne ladje vtopile 17 ladji, se skup od 104. 
500 ton. Se to faii ameriékoj i engleskoj soldaéiji.

Kak je nemska komanda zbrojila, v marci- 
usu mesecu su vtopila se skup 149 nepriatelskih 
ladji, od 926.000 ton, lo je 92,000 vagonov robe 
i ludstva.

V Tunisu se Rommelova soldacija dobro 
prepravila za obranu. Bitka ide celi tjeden, ali 
amertkanci jós niti za jen korák nesu napre doá- 
li. Nigdi nemreju frontu predreti, makar imaju 
vec soldacije как nah. Zadnji glas z Tunisa veli 
da su nemei i taljani zavrmdi nepriatela.

Pofski DeSavci!
Sto se jo$ ne pogodil za sezonski po- 
sel naj se ztiri jos se je moéi pogoditi 
do dalnjega.

Gáspár József
Csáktornya. 0941 julius 9 piac 6

Jeli sam platil za novine?
K A J J E  NOVOGA?

— Megyimarski sin postavlen za pomod-
nika profesora. Dr. Horányi Mihály v Budapes- 
tu postavlen je na Hercog kllniki za pomoénika 
profesora. Dr. Horányi Mihály je sin varasa Csák
tornya. Njegov otec Horán>i (Horvatics) András 
se od n&s odselil v Audapest, stareái nah ludi 
ga joá dobro pamtiju.
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— Nova fiskalska kancelaria. Dr. Mátyás 
József fiäkal, predi v Pécs*u ve v Csáktornya i 
Dr. Zsigics Milan fiskai v Csáktornya, su svoju 
skupnu fiskalsku kancelariju otprli v Csáktornya, 
Zrínyi piac broj 1, v hifi gospe dovice Wollak.

— Postavlenje notarjusa zgubilo kre- 
post. Minister za znutreSnje posle je stavil /vun 
kreposti postavlenje Falka Jenö-a za notarjuáa v 
Viziszentgyörgyu.

— Postanska agencija v Viziszentgyör
gyu. Áprilisa 1-ga se otprla postanska agencija v 
Viziszentgyörgyu, Zvun te opcine spacla pod ovu 
postu jós Bányahegy, Ferenchegy, Kedveshegy, 
Kerekhegy, Lapáthegy i Oskolahegy. Moci je prek 
dati liste, paklece, peneze i se drugo kaj posta 
vozi. Zmed Csáktornya i Viziszentgyörgy bode 
saki den jempot postu nosil pesicki ordinanc.

— Nabodo dali falese karte za plodnu 
marhu gledati. Zadnji pót smo dali na glas, da 
kajti nabode sejem za plodnu marhu v Budapesti!, 
da si kupei lezi pogledneju plodnu marhu, bodo 
dali vun karte za polovicu eene vozne karte onini 
steri kaniju kupiti taksu marhu. Kajti se glasilo 
jako malo taksih ludi, a i druge poteskoce su 
dosle, nabodo vun dali takse kftrte. Ako je sto 
bestelal taksu kartu, dobi peneze nazaj.

— Novi predsednik popilskoga soda je 
zavzel svoje mesto. Ove dneve je zavzel vitéz
D. Hertelend у Ferenc, predi föszolgabirov v Perlaku, 
svoje novo mesto, kakli predsednik popilskoga 
soda Zalavármegyije. V ime sodeov i cinovnikov 
su ga pozdravili, a on se v svojem odgovoru za- 
falil i prosil sodee i t inovnike, naj ga podpiraju 
v njegovim poslu, kajti un ide ze semi silami /а 
tem, da se bode popilski sod jos vise /digel i 
mogel zvrsavatii one teske duznosti, store mu je 
zadalo vezdasnje taborsko vreme, da ga cuda \ee 
popilov, store jo treba potpomagati

Da je treba prositi zenidbeno poso
dilo? Ylnsti, a i novine su vec visepot na glas 
dale onima, steri se kaniju zeniti, da jo zenidbe
no posodilo treba prositi predi как se zeniju, 
a itak cuda njih na meseee potli zenidbe prosiju 
posodilo. Kajti se takse molbenice, stere su za- 
kesnile, za bodoce vreme niti z zvun reda nabo
do mogle gori zeti, Or sack i Socialni Inspektorát 
z nova pozivle one, steri se kaniju zeniti, naj 
svoje molbenice daju nutri barem 60 dni predi, 
как se kaniju zeniti.

— V Horvatskoj fali roba. S Zagreba do- 
haja glas, da v Horvatskoj je том  kupiti pamuc- 
nu, konoplenu i lenovu robu samo lak, ako ku- 
pec da nutri za kuplenu robu staru ili pak eanjke, 
kulko se mu odredi. Sto oée stomfe kupiti, mora 
stare stomfe nutri dati. Sto noma staru robu, mo
rn molbenicu nutri dati.

— Rcspocila sc granata sloplena s sibi-
com Toga glasa popraviamo stem, de neje mogla 
biti rec za roenu granatu, nego za granatu /a 
mustranje, kajti su doktori v deckovoj rani nasli 
papéra, a prava granata zasigurno bila bi zaklala 
njega i one, steri su blizo njega bili. Z hrigom 
opomenemo sakoga, da ne smeti se teknuti ni»e- 
**» soldaékoga za strelati, kaj se de najde, kajti 
se to je jako pogibelno i more lehko velku ne- 
srer'u napraviti. 5to kaj taksega najde, naj nstavi 
na mini i naj pove pre najblizesoj solda« koj ko- 
mandi ili pre zandaraj, oni se bodo brigali, kaj 
se takse stvari vnistiju. Osobito roditeli naj daju 
svojoj deci navuka, da ako se de igraju i najdeju 
nekaj soldaékoga, naj pusliju na mini, kajti s 
tnkSe igre bi se lehko smrt pripetila*

— Komisija za apelaciju pore ije je svoje 
posle zvrsavala oil márciusa 29-ga do aprila 3-ga 
i se je resila tak, da su si ludi zadovolni. I Veil- 
sednik komisije je bil Pecsornik Otl<> orsacki ob- 
legat, a od strane finanrdirekcije pak je bil Dr 
llodonyi Sándor referent.

—- Odsodjeni stacunski tat. Zerjav\!ú/sef 
megyimurski decko je na pocetku ovoga leta vdrl 
v stacun Iricsak Boldizsara, sl.uunara v I tamása 
i vkral je 212 pengő. Те vkradjene peneze je ne 
mogel potrusitti, kajti su ga zandari dosti iletno 
vlovili. Osmoga februnra su ga odtirali v Nags - 
kaniz.su na sod, a ove dneve su mu sodili. Sod- 
beni stol je toga ilecka odsodil na stiri meseee 
resla i zvun toga na tri leta zgubi sa polititii kn 
prava. Malo su ga menje strófáit za to, kajti je 
lepő priznal svojega greha. Sod je kreposten.

— Odsodili su ordinanca z Felsőmihály- 
falva, Steri si je ludske peneze prisvojil. Véé
smo pisali, da si je Kovacsics Ferenc ordinanc, 
rodom z Stridovára, v sluzbi v Felsőmihályfalva, 
na zlocesti nácin prisvojil ludske peneze, stere je 
moral s postom dale spravlati. Ove dneve je bil 
obtozen pred sodbenim stolom v Nagykanizsi i 
priznal je svoje grehe. Sodbeni stol ga je odsodil 
na leto i mesec dni resta. Kralevski drzavni to- 
zitel je apeleral soda zbog preslaboga strófa.

G la s i  j a r a s a  P e r l a k

Dr. vitéz Hertelendy Ferenc bivsi föszolga- 
birov járása Perlak se ove dneve spricaval svoje 
sluzbe. V opcini Alsódomboru su se zisle notar- 
jusi Oornjega i Dolnjega Megyimurja i v kresmi 
Csizmadia su mu napravili lepu paradu. Kondo- 
rossy József, prvi notarjrs v Muracsanyu mu je 
drzal tak lepo spricavanje, da su ludern su/e M i 

sié. 1m su Dr. Hertelcndyia si notarjusi, si ci 
novniki i si stanovniki jarasa perlak radi meli i 
nebi steli da odide. Spravili su skup cuda potpi- 
sov za molbenicu, da bi ga i dale ostavili pri nas. 
Ali sluzba zahteva, da ide za predsednika popil
skoga soda. Malo steroga cinovnika dopndne tulka 
lubav i zafala. Na novom mestu, kakti predsed- 
niku popilskoga soda daj mu Bog srecu i zdravje, 
kaj bo dugo let mogel delati za dobro soldac'kih 
i drugih popilov.

Barossovo drustvo su napravili trgov- 
ci jarasa Perlak. Organizacija Ü st ide, \ ass Já 
nos opcinski cinovnik. steri je  ve doscl s solda- 
cije dimo vec dela se koráké, kaj se bodo si 
krsranski trgovei zjedinili v ovo drustvo.

( i o s p o d a r s t v o
Nova naredba za rnarhu klafi, 

va/.no za gospodarc
(\idi prvipol \ broju 1J)

Как smo vec predi vidli Irgovina / marhoni 
i l«*li< i je rgranicena samo tulko, kaj je odredjeno 
sto «nie kupuvaii maihu za к lati. \ Budapesti 
sine kupuvati samo Drustvo /a Trgovinu z mar- 
hom, v orsagu pak ovo drustvo, onda trgovci / 
niarhom i odredjeni mesari. Povaleli pak slobod- 
no nspolazeju s svojom marhoin i samo tulko je 
trgovina ogranicena, da ako oeeju stem marsé 
prodati za kinti, onda se sine prodati oviin stere 
smo nabrojili. Poleg sega toga povateln stoji po 
Noli, jeh oce svoje marsé piodaii ili ne.

Poleg ovoga naredjena se pripetilo, kaj su 
povateli ne ponudili dosti mariié za klati i tak 
je ne bilo dosti mesa za Irositi. /bog toga je m - 
nister za narodnu obskrlm dal vim naridbu, s 
stemm je fial viceispami ovlaseenje, dn al'.o so 
nebi tulko mariié za kinti pomulilo, kulko jc* na 
mesiM potrebno, on !.. se more slu/beno mkviie- 
rati.

Ova naredba je stoj.ila v /.ivlenje РИЗ. ap- 
rilitjsa prvoga i o<| toga vremena ml,vnvnaja mo
re iti sam«» po toF n.uedbi,

Kekvuerati je nmei po toj nandbi samo 
marhu za kinti, telim ne moci r e k M m r a t i .  /vun 
toga 'ti od rekv ira« ije oslobodjt ni

•*) opcinski i piivatni luki za resplod,
b| \ malic и zapisana i konlrolerana marha 

za resplod i njilmvi ndvedki.
c) dobre I el ice a re-plod, stern i,d';ov araju 

svojoj tajti.
d) она inaiha za resplod stem je di/.na 

rezdelila.
e) breje, síelem* i dojne krave
I) vo/ni voll, kulko je za obdeke auje gos- 

podarstva potrebno.
8) 4ve vozne krave, ako gazda néma drii- 

gu vo/mi marhu i ove mica za delo.
h) jena krave, ako goxpodar uema drugo 

marsé, stem bi p«» goinjem bilo oslobodjerm < ,| 
rekviraeije.

Kckv iraeija morc biti za Budapest i /a var- 
megy invke potrebe, sake ima svoje paragralc.

Prísilno к lan je, ili c i  marsé v Itraj 
dojde

Ako je treba maisé prisilno zaklati, recemo 
ci se kaksa nesreca pripeti, onda je treba od

opcine svedoébu prositi, steru potpise zivinski 
doktor ili pregledac mesa, zakaj se mora klati i 
leto dni cuvati to svedoebu.

Prisilno zaklano marie ili tele je treba po- 
nuditi opcini za ludsku potrosnju. Opcina more 
odredjeno marsé prek dati mesaru za resprodati 
i kaj se nutri dobi stem gazdu splatiti. Odredjeni 
mesar more to marsé tulikajse samo z dozvoloni 
prek zeti. Ako opcina tak zaklano marsé nebi 
prek zela, onda gazda slobodno respola/.e znjim.

Ako niar.se ili tele \kraj dojde onda je tre
ba od opcine prositi svedoebu, Steru potpise zi
vinski doktor ili pregledac mesa, zakaj je vkraj 
doslo i leto dni cuvati to svedoébu.

Ako rekverirano marsé treba prisilno zaklati 
ili ako takse marsé vkraj dojde, onda tulikaj
se mora zeli taksa svedoeba i opcinsku poglavar- 
stvo bo to marsé zbrisalo z popisa.

(ZvrsenoJ

B liz o  d v a j s t i p o t  tu lk o  s e  t r o s i  n a  
p o lo d e ls k o  s k o la n je ,  к а к  p r e d i

Baron Bánfíy Daniel, minister za polsko 
gospodarenje je rekel v Orsackoj Hizi, da su 
respravlali siroskovnika 1943. leta, da se znanost 
polskoga gospodarenje ima rezsiritii v najinenjsem 
sein, ;» i v najviseSoj skoli. Na te govnr ministra 
za polsko gospodarenje su prepazili v gospodar- 
skom zivlenju celoga orsaga, kajti je gospodarsko 
skolanje denes za istinu najvaznesa stvar. Vec i 
z hrojki letosnjega siroskovnika se vidi, kulko 
drzavna vlast alduju za bolse polodelsko skola- 
nje. Fred sestemi leti je v drzavnom stroskovniku 
bilo samo dva miljone pengő za polsko gospodar- 
sku skolanje, dok je letos ta svota narasla blizo 
tridesti miljonov. \ ec i stoga, da je v programi! 
od jene miliarde (jezero miljonov) skorom dvajsti 
procentov odrdedjeno y:\ polsko gospodarsko sko
lanje i na takse stroske, steri poma/.eju polskom 
go* podarenjn, \idi se, da se vlada jako briga, za 
cim bolse polsko gospodarenje.

\ lada cuda da na to, da bodo si imái pol- 
ski gospodari cim bole zviu'cni v polskom gospo- 
darenju i v bolsem povanju i zato se se posud 
po orsagu, v sakim jarasu postavlaju zimske gos- 
podarske skole, как smo to vidli v I els«»pusztá
ja, a letos v Drávavásárhelyu. A te skole nesu 
preside niti v leti, kajti saki gospodar ima prili- 
ku pitati svojega navucilela za шпике, a to je 
gospodarski inspektor.

Zvun toga bodo se delala gospodarstva za 
v ucit i. Ta bodo inela barem 30-30 mekot zemle, 
deaki bodo nutri stanuvali s profesori, tain se bo
do nave ili naj modernese povanje najbolsih pride- 
lovi najbnlse gospodarenje / z.ivinoni i ze sem 
drugim. Как < ujemo v MegNimurjii ;e  bod«» dve- 
tal.se skoln zidale, jena \ ( saktonna, a druga
v Periaku.

I’ m lak y\' bodo pobrigali za skolanje sta
rt • ili gospodarov, steri vec lieinrejii iti za deake 
v go podarske skole. ( )ni sc both» saku zimu,
« и / tri meseee navcili, kaj njini je potrebno za 
polsk«; gospodarenje i vékáé povanje.

Jeli si se xniislil za honvedske iumilic?

APRÓHIRDETÉSEK - MALI OGLASI
Apr;»hirdett spk dija s/uvankinl 10 fillér. Л vastagon 
uy«»w,U a/о kettőnek Legkisebb hirdetés dija I Г.

Kiadó Hoffhcrr 1000 m m-es cséplöszek- 
n ny kisszijjokkal Deák Jó zse f Nagvkanizsa Te
lein ni S.

Pékinast, jó házból felveszek Meg la 'Antal 
< suklornwi Honvéd utca 40.

ni ^ t’^ovsl4oga inusa / dobre lu/.e zeniem gori, 
Hgta Antal Csáktornya, Honvéd vulica 40*

Kiadó eg\ velemei tiikíir márvány táblával 
k;,s/li márvány táblával, Zdvk.r Jo/st-f 

«•Ica » szám.

elek is szerkesztő: Bet sorúik Ottó 
releloa kiadó és Inptulajdonos: P e c s o rn ik  Ottó 
N?oeU: Katolikus KAafva,,>mda Uákloi.T*

(•!«! Aatal.


	14

