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Megjelenik p é n te k e n .

Angolszász barbárság
Az angol globetrotter, aki az éhbé- 

ren tartott munkások által megkeresett 
jövedelemből utazgatta be a világot, oly 
gőgös volt, hogy megkövetelte, mindenütt 
tudjanak angolul, mert ö a világ első 
nemzetének a tia és nem hajlandó meg 
tanulni semmiféle más nyelvet. S voltak 
olyanok, akik elhitték, hogy az angolok 
ezen fölényes magaviseleté tényleg jogos 
és hogy az angol nép műveltség dolgá
ban tényleg vezető szerepet játszik.

Az utolsó napokban azonban az an 
golok bebizonyították, hogy gonoszság 
dolgában még a bolsevikiek is tanulhat
nak tőlük. Régi közmondás, hogy jótett
ért jót ne várj és ez teljes mértékben 
bevált az angoloknál, mert még soha egy 
nemzet sem mutatkozott hálátlanabbnak 
nálukná!

Emlékezzünk csak vissza a háború 
elejére. Ha a franciák nem álltak volna 
Anglia mellé, ma bizonnyára német tá 
bornok parancsolna Londonban, de a 
franciák hü szövetséges léttükre, annak 
dacára, hogy Hitler vezér kijelentette, 
hogy Franciaországgal szemben semmi 
követelése nincs, hadat üzentek Német
országnak és feláldozták fiatalságukat an
gol érdekek szolgálatában. Es ezzel szem
ben mit tettek az angolok ? Először is 
Dünkirchennél „dicsőségesen“ visszavo
nultak és sorsára bízták a franciákat, 
akik miután vérüket elfolyhattak az an 
golok támogatásában, kénytelenek voltak 
fegyverszünetet kérni. Hálából ezután az. 
angolok megtámadták a francia flottát, 
annak nagy része a tenger lenekére ke 
rüll, később elfoglalták gyarmataikat, 
majd pedig bombázták Parist és több száz, 
nem harcoló, polgári egyént, köztük 
nőket, gyermekeket, küldtek a másvi 
lágra.

A franciák feljajdultak, tiltakoztak, 
de mindez nem használt semmit, az an 
goi barbárság nem ismert kegyelmet még 
a szövetségessel szemben sem. A leg 
utóbbi napok angol kegyetlenkedései 
azonban betöltötték minden mértéket. A 
párisi több. mint 50 halott, az antwer
peni több mint 2300 halott, köztük több 
mint 300 ískolásgyermck vére az égig 
kiált. Mit vétettek ezek a polgári halot
tak és ártatlan gyermekek 1 Mily fontos 
hadiérdek követelte ezeket agyonbombáz, 
ni? S az angolszászok hadihely/ete meny
nyiben javult az ártatlan áldozatok meg- 
öletésével ?

Mi magyarok nemcsak a keresztény 
emberiség mély megrendülésével gondo 
hűik ezekre a borzalmas tömeggyilkos 
Ságokra, hanem a legmélyebb megvetés
sel is vagyunk az olyan nemzet iránL

amely ilyen fegyverekkel tud küzdeni. A 
katona csak katona ellen harcol, ezt mi 
tudjuk ezer év óta s ezt minden háború
ban szigorúan be is tartottuk szövetsége 
seinkkel együtt. Varsó ostrománál a né 
met hadvezetésig felszólitotla a lengyel 
parancsnokot, adja át a városi, hogy ne 
kelljen feleslegest vért ontani, sőt még 
egy semleges zónát is kínált a polgári 
lakosság elvonulására és csak akkor kezd
te meg a varos bombázását, amikort ezt 
a nemes és einberies ajánlatát visszauta
sították.

Parist a franciák nyílt városnak je
lentették ki s a németek bev onultak anél
kül, hogy csak egyetlen egy polgári sze
ntély életét vesztette volna.

A nyílt városok bombázását az an
golok kezdték meg. Hitler vezér és 
kancelár három hónapig tűrt és várt, köz
ben megüzente az angoloknak, hogy ne 
bántsák a nyílt városokat és az ártatlan 
polgári lakosságot, mert minden német 
polgári halottért száz angolnak kell fizet
nie. Az angolok saját bőrükön tanulhat 
ták meg, mit jelent a polgári lakosság 
bántalmazása és meg fogják tanulni most 
is, mert a németek nem felejtenek és el 
fog jönni az az idő, amikor az angolok 
visszakapják a kölcsönt kamatostól.

Az angolok, akik büszkélkednek 
magas műveltségükkel és kultúrájúkkal, 
nem átalják tönkretenni Európa évezre
des műkincseit sem. Lte mit lehel várni

egy olyan nemzettől, amelynek legfőbb 
papja, a canterbury-i érsek a bolsevizmus 
győzelméért imádkozik, egy oly nemzet
től, amely tühöz-fához kapkodva, szövet
kezik egy oly ellenséggel, amelytől maga 
is fél és amelyről tudja, ha győzelemre 
segíti, előbb utóbb őt is meg fogja sem
misíteni.

Mi pedig nézzük ezt a barbárságot 
és önként felmerül bennünk a kérdés, 
katonák ezek? Micsoda hősök, miféle 
vitézek ezek, akik templomok, múzeumok, 
iskolák, gyermekek és öreg emberek el
len hadakoznak ? Hősi tettnek számit az, 
világos nappal, derült égbolt alatt ponto
san rácélozni az iskolákra és agyonverni 
több mint háromszáz gyermeket? Nem, 
ezek nem katonák, ezek legfeljebb a le
vegő partizánjai s épp oly elbánást érde
melnek, mint a földön bujkáló társaik.

Céljukat, hogy a polgári lakosság 
között zavart keltsenek, elérni nem fog
ják, mert a polgári lakosság ma már tud
ja, honnan fúj a szél s minden barbár 
támadás után fokozódik benne az angol
szuszok iránti gyűlölet és az összetartás 
a nagy ellenség ellen. Egyet azonben el
értek az angolszászok. Majd, ha a boldog 
béke idején, valamelyik angol beteszi 
lábát Európába, mindenki tudni fogja, ez 
annak a nemzetnek a fia, amely barbár
ságban túltett még Dzsingisz Khánon is 
és a szerint fogja fogadni.

A halottakat eltemetik, a bánat se
bei beheggednek, a romokon új élet fa
kad, de az angolszász kultúra szégyen
foltja örókkön-örökké megmarad, mig 
csak a világ világ lesz.

Hatalmas tömeg résztvételével tartotta 
meg szervező gyűlését a 
Muraközí Közművelődési Egyesület
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dési Egyesületnek megalakítását kimondják.

Mit akar a Muraközt 
Közművelődési Egyesület í

M ik  K á r o l y  a szerv. biz. titkára szó
lalt fel ezután. Fimondja, miképpen lett úrrá az 
a felfogás, hogy népünk tudását fejleszteni, élet
hivatásának elvégzését számára megkönnyíteni, 
jövedelmét fokozni és a családok anyagi boldo
gulását elősegíteni elsőrendű kötelességünk. A 
muraközi embert azonban nemcsak önmaga és 
családja, de a társadalmi és nemzeti közösség 
számára is értékesebbé kell tenni azáltal, hogy 
anyagi gondozásán kívül az együvétart ozás érzé
sét, az egymás szeretetére, megbecsülésére, tá
mogatására, segítésére való törekvést ug> az 
egyesekben, mint a társadalom minden rétegében 
kifejlesztjük. Ez a felfogás egyre erősebb a visz- 
szatérés óta szerzett tapasztalatok birtokában, 
valamint népünk szellemi és anyagi szükségletei
nek ismeretében.

Az őslakosság kívánalmai
Az őslakó muraközi értelmiség többször 

nyilvánította azt a kívánságát, hogy a lakosság 
lelki és társadalmi kultúrájának ápolását, nemesí
tését, gazdasági tudásának fejlesztését és ezzel 
anyagi jólétének előmozdítását, valamint szociális 
gondozását szolgáló — egész Muraközre kiterjedő 
— szervezett és hatékony munkát akar végezni. 
Ezen célok megvalósítására szolgál az a pártokon 
felül álló munkaközösség, amely Mnraközi Köz
művelődési Egyesület név alatt ma, itt szervez
kedését megnyitotta és csatlakozásra, munkára 
szólít mindenkit, aki szereti a szép Muraközün
ket és szorgalmas, derék népünk felemelését 
szolgálni kívánja.

Csáktornya szellemi világító 
tornya kell, legyen 
Muraköznek

Részletesen ismerteti a MKE céljait, a cél 
elérésére szolgáló eszközöket, az egyesület alosz
tályainak feladatait. Egyéni élményeivel és az 
életből vett példákkal igazolja, hogy e mozgalom
nak Csáktornyáról kell kiindulnia s e mozgalom
ban Csáktornyának a világítótorony szerepét kell 
vállalnia. Muraköz népe elvárja Csáktornya egész 
társadalmától, hogy meleg szeretettel forduljon 
feléje és őszinte szívvel vegye gondozásba ezt a 
hányatott népet, amely az ország délnyugati sar
kában bizonyosságra és megnyugvásra áhítozik.

Magyarország az édesanya 
szerepét vállalta

Részletesen vázolja azt, a felvilágosító mun
kát, amelynek rá kell mutatnia többek között ar
ra, hogy Muraköz a magyar édesanya közbelé
pésének köszönheti, hogy az összeomló Jugosz
lávia romjai el nem temették, hogy köteles hű
séggel tartozik az. államhatalomnak, amely sza
mára a termelőmunka békés légkörét biztosítja 
és személyének, vagyonának biztonsága felett őr
ködik,

hogy Magyaroszégban elpusztíthatatlan és 
örök életerő van, amely v nemzetet örök életre 
Ítélte és épp ezért minden tagjától keményebb 
életformát követel,

hogy a magyarság alkotó és épitőerejének 
hatásait már ma a legnehezebb időkben is 
láthatja Muraközben,

hogy a magyar állam a szentistváni gondolatot 
nemcsak hirdeti, de minden vonatkozásban meg 
is valósítja.

Mindezek elvégzése társadalmi feladat, 
amelynek feltétlenül Csáktornyáról kell kiindulnia.

Végül leírja, miként ölelkezik a boldog Mu
raközi múlt és a szebb jövendő a maraközi ta
nítóság munkáján keresztül s kéri Csáktornya 
társadalmát, értse meg és kövesse az élet kíván
ságait, szeresse, gondozza Muraköz népét azzal, 
hogy a MKE munkájába kapcsolódik.

A szervezőbizottság minden tagja hosszú és 
alapos mun’ia után jutott el a mai napig, most 
már Csáktornya társadalmán van a sor, megér
tett-e bennünket ? Módot adunk erre mindenki

nek. Segítő kezünket a murakőzi egység megte
remtése végett őszinte szeretettel nyultjuk min
denkinek.

Muraköz Iparossága meg
akarja ismerni az országot

H o r v á t h  Mi h á l y ,  helybeli keramikus 
és fazekasmester a régi jóhimevéről ismert 
muraközi iparosság nevében szólalt lel. Megem
lékezik a visszacsatolás közeli évfordulójáról. Izzó 
lelkesedéssel beszél a megszállás előtti időkről, 
amely idő alkalmat adott arra. hogy az ország 
belsejében murakőzi iparosságunk magat minden 
téren tovább képezhette és igy patinas nevet 
szerzett a muraközi iparosságnak. A megszállás 
ideje az emberi életnek egyharmada, ami a nem
zet életében porszem, mégis a mai fiatalok csak 
tőlünk, megmaradt öregektől hallottak szépet, jót 
a magyar iparról, mert a régi hazaban szerzett 
tudásuk után jóhimevük és mindenütt különös 
megbecsülésük volt. Éppen ezért drávántuli szom
szédaink ide küldték fiaikat tanoncoknak, segé
deiket továbbképzésre, akik legnags obbrészt itt 
maradtak, önállósították magukat.

Mai iparosságunk átérezve mindezt, várja a 
kedvező alkalmat, hogy az országot minél előbb 
megismerje.

Muraköz földmives lakossá
gának csatlakozása, a magyar 
tanítóság megbecsülése
M a g d a l  e n i c s  F e r e c felsőpusztafai 

gazdálkodó murakőzi nyelven fejezte ki Muraköz 
földmives lakosságának c satlakozását a MKE-be. 
Beszédében elmondja, hogy Muraköznek a 
megszállás előtt jó hírneve volt. Falvai kiváló 
embereket adtak a magyar hazának. Sokszor alig 
akadt párja a murakőzi jóhimevü embernek. Fel- 
szóllitja Muraköz lelkes és dolgos földmives ifjú
ságát, tegye félre a jugoszláv gondolatot, hogy 
most ismét biztosítva vannak számára azok a 
feltételek, amelyeket apáik annak idején élveztek, 
éppen azért fogadják szívesen a magyar tanító
kat, mert mint apáik számára, úgy nekik is a 
békés murakőzi életet boldoggá és zavartalanná 
fogja varázsolni, ha a tanítóság munkáját támo
gatják. A földmives lakosság nevében csatlako
zását jelenti be a MKE-be.

Muraköz asszonyai és leányai
M u n c z i J  ó z s e f II é, kereskedő neje ma

gyar és muraközi nyelven beszélt és hívta fel 
Muraköz aszszonyait és leányait a Muraközi 
Közművelődési Egyesületbe való belépésre. 
Muraköz asszonyai, akik régente is hitvesi és 
anyai hivatással mindenkor becsületesen teljesí
tették kötelességeiket az édes magyar haza 
javára, a megszállás hosszú évei után Zrínyi 
Ilona szellemében tudni fogják a murakö/i anyák 
és leányok kötelességüket továbbra is.

A muraközi munkás méltó 
akar lenni újra, régi be<sü- 
lestes nevére

К о s z t e 1 у János a munkásság nevében 
szólott és hívta fel csatlakozásra a murakőzi 
munkás népet. Beszéde során mondotta: a mu
raközi mező nem virágos, hanem gazos, ezt ki 
kell tisztítani és tiszta magot bele vetni. Elmond
ja a megszállás alatti sok szenvedést. Kijelenti, 
hogy a munkásság örömmel csatlakozik és támo- 
gani fogja a MKE-t.

Páratlan lelki élmény volt 
a felszólalók miden szava,

amelynek hatása alatt állott a hallgatóság. A mu- 
rakozi szív által sugalt felszólalásokból a lelsz«» 
lalók a murakőzi nép lelkét tárták elénk. Min
denki érezte, hogy hatalmas munka megindulásá
nak voltak els«» tanúi, amely Muraköz legkisebb 
falujának legegyszerűbb lnk«»jat is őszinte sz.eie- 
tettel fogja magához «»lelni.

Késő este volt, amikor a szervező gyűlés 
hallgatói az elsötétített Csáktonya utcáin о szik
rától meggvnjtott lelki mécsük világával az új 
ezeréves sorsközösség magvát vitték otthonukba

__________ „ M u r a k ö z
hazáért és most már onnan felülről, a többi meg- I 
dicsőült honvédek társaságában tekint le reánk Г  
és vitéz bajtársaira.

Kaltróy Antal m. kir. alezredes temetése 
április 9-én, délután fél 5 órai kezdettel ment f 
végbe. A holttestet diszőrség kíséretében a Gróf f 
Zrínyi Miklós honvédlaktanya udvarába hozták, Щ 
ott helyezték ravatalra s a körül helyezkedett el R  
a gy ászoló közönség. Az összes hatóségok, Zala- Й 
vármegye küldöttsége dr. Brand Sándor alispán I  
vezetésével, Nagykanizsáról egy nagyobb küldött- 1  
ség dr. Krátky István kormányfőtanácsos polgár- I 
mester vezetésével, a honvédség tisztiküldöttsége, Щ 
a Vitézi Rend központi vezetősége részéről vitéz Jg 
Rózsás József alezredes, az állami rendőrség disz- % 
sisakkal, a csendőrség, a \ itézi Rend, a túzhar- I  
cosok, a \ itézi Rend Zrínyi csoportja, a Baross $  
Szövetség, az Ipartestulet, a postások zászlóval, ;f 
a tűzoltók, A Magyar Asszonyok Nemzeti Szó- J) 
vétségé Csáktornyái csoportja, a községek küldött- 
ségei és ols nagy számú közönség, hogy az is- 
kólái és levente ifjúság már «sak a Honvéd-ut
cában tudott elhelyezkedni.

Szem nem maradt, szárazon mikor a tanitc- 
képezde énekkara Eomoschitz. Pál ének- és 
zenetanár vezetésével elénekelte a halotti búcsúz
tatót latinul, majd utána egy gyászdalt.

Az egyházi szertartás után a honvédség 
parant'snoka lépett a ravatal elé, hogy néhány 
szóval elbúcsúzzék bajtársától, n volt zászlóalj- ff 
parancsnoktól. Eljöttek, úgymond hogy el- ; 
búcsúztassák azt, aki a hazaszeretet oltárán a 
legnagyobb áldozatot hozta, mert életét adta ha
zájáért, hitéért.

Fájdalommal búcsúzik halott bajtársátó], de 
példaképül marad, mert vitézül harcolt azzal az 
ellenséggel, amely a legdrágábbat, hitünket, ha
zánkat, magyar életünket, kultúránkat akarja el
pusztítani. Itt a ravatalnál fogadja, hogy ugyan
azzal a hittel, lelkesedéssel és áldozatkészséggel 
fognak harcolni, amellyel nagy halottunk harcolt 
és amellyel életét áldozta.

Utána dr. Brand Sándor alispán Zalavárme- 
gye nevében búcsúztatta Kaltróy Antalt, kiemel
vén katonai és Muraköz felszabadítása korüli ér
demeit.

Nagy Károly polg. isk. igazgató a Vitézi 
Rend Zrínyi csoportja, a sportegylet és egyéb 
társadalmi egyesületek nevében mondott megható 
búcsúbeszédet.

Ezután megindult a gyászmenet végelatha- 
tatlan sora. A katonai kíséretet maga a helyőrség 
parancsnoka vezette. Az elölhaladú két századot 
követte a honvédzenekar, utána a keresztvivő 
honvéd, majd egy másik katona fekete bársony 
vánkoson a megboldogult számos kitüntetéseit 
vitte. Ezt követte a papság, majd a gy ászkocsi a 
holttesttel, a koporsó fedelén az elhalt csapatve
zér harci sisakja és kardja. A sokszámú k«>szo- 
rut a kocsin nem bírták elhelyezni, két oldalt 
honvédek vitték a diszőrség és a kocsi között. A ■ 
honvédzenekar gyászindulói, a tompa dobpergés, 
a Honvéd-utca gy ászlobog« ji, a meghatott közön
ség adták a méltó keretet ehhez a szomorú me
nethez.

A koporsót Követte a gyászol«» csalud és a 
rokonság, a be nem osztott tisztek, a különböző 
küldöttségek, egyesületek, iskolák, leventék, tűz
harcosok, vitézi rend és az óriási gyászol«» kö
zönség. A menetet a honvédség százada zárta 
be.

A temetőben honvédek vitték válukon a 
koporsót a sirhoz^s az egyházi búcsúztatás és a 
tanítóképző enekkaránek gyászéneke után a nyi
tott sirnal Pecsornik Ottó, országgy űlési képviselő 
városbiro C sáktorny a közönsége nevében mondott 
istenhozzádot nagy halottunknak. Kiemelte nemes 
és megért«» lelkét, amellyel Csáktornya megbe
csülései с:, szeretetét vívta ki. Páratlan vitézsége, 
katonai egyénisége, tevékenysége a társadalmi 
életben maradandó nyomot hagyott lelkűnkben s 
ez biztosítja, hogy a város közönsége Kaltróy j 
Antalt sohasem fogja elfelejteni, emléke örökké í 
elm fog szivünkben, az. ősi magy ar murakőzi löld ■ 
pedig szeretettel fogja őrizni hamvait.

A kürt«»s imához fújt, n honvédség utoljár* 
tisztelgett vitéz párán« snoka sírjánál s ezzel

n.̂  Ankd in. kir. alezredez. befejezte földi 
pályáját,^bevonult nz égi hadsereghez, emlékét 
meg lógják őrizni a késő utódok is, sírja pedig
zarándokhelyük lesz.

Adassék tisztelet a katonaeszménynek
s a Hazaért megdicsőültek szeUeme tölteöo 
el bennünket.

Kaltróy Antalt eltemették
Elmenti Bevonult Csaba vezér dicső had- I Hadúrnál, jelentésében elmondotta a magyar hon- 

seregéhez. Jelentkezett kihalgatásra a menybéli | védség dicső tetteit, szenvedéseit, áldozatait a
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Folytatják és még ez évben befejezik 
a visszatért muraközt területeken 

a földbirtokpolitikai eljárást
Illetékes helyen a következő értesii 

lést nyertük:
A földmivelésügyi minisztérium dél

vidéki földbirtokpolitikai kirendeltsége új 
ra megkezdte a télen félbeszakadt birtok 
politikai eljárást a visszatért délzalai te
rületeken. Az alsólendvai járásban a bi 
zottság már működésben van. Rövidesen

a  Csáktornyái é s  perlaki j á 

rásba i s  kiszáll a b iz o t t s á g .

A bizottság íöldbirtokpolitikai tény 
kedése kiterjed a jugoszláv uralom alatt 
életbelépett mezőgazdasági reform során 
juttatott ingatlanok tulajdonjogának felül
vizsgálatára és

a z  e l j á r á s  f o ly a m á n  ú jó la g  b i r t o k 
h o z  j u t ta to t t  s z e m é l y e k  v é g le g e -  

s i t t e t n e k  a  tu la jd o n jo g b a n .

Ezúttal is hangsúlyozni kell, hogy a 
felülvizsgálatnál elsősorban a nemzetim 
ség szempontjából bírálják meg a jugosz 
láv uralom idejében juttatottak személye 
it. Földet mindenekelőtt azoknak a ma 
gyaroknak juttatnak, akik a jugoszlávok 
idejében elnyomást szenvedtek, de

b i r t o k b a n  h a g y j á k  m i n d a z o k a t  a z  
ő s l a k ó k a t ,  m u r a k ö z i  a n y a n y e l v ű -  

e k e t ,

akik a nemzethez való hűség szempont 
jából kifogás alá nem esnek.

A bizottságok birtokpolitikai tevé
kenységüket oly ütemben fogják folyatni, 
hogy az még ebben az évben teljesen 
befejeződjék.

A juttatott birtokok tulajdonosait tér 
helik a műszaki költségek,

m a g a  a  j u t t a t á s  a z o n b a n  a z o n b a n  
n e m z e t i  a j á n d é k n a k  m i n ő s í t e n d ő ,

mivel a kataszteri tiszta jövedelemnek 
mindössze negyvenszerese az a megálla
pított ár, amelyért az állam a földet bir 
tokukba juttatja Ha valaki a birtokában 
hagyott ingatlanért már a jugoszláv jutta
tás során fizetést teljesített, a letizetett 
összeget neki betudják a megállapított 
átvételi árba

Kemény van arra, hogy ezen intéz
kedések megfelelnek annak az általános 
kívánságnak, amely a földbirtokjuttatás- 
nak gyors felülvizsgálatát és elintézését 
szorgalmazta.

V ité z  g ró f  T e l e k i  B é l a  z a l a i  f ő i s 
p á n  é s  a  m u r a k ö z i  k é p v i s e l ő k  
k e z d e t tő l  fo g v a  s z iv ü k ö n  v i s e l t é k  
a z  ü g y e t

és minden lépést megtettek, hogy az ér 
dekelt lakosságnak nyugtalanító érzése 
megszűnjék, hogy az ingatlanok birtoklá
sát illető bizonytalanság állapotának vé
get vessenek és hogy igy az ellenséges 
szándékú hírverés izgató anyaga is kikü 
szöböltessék.

Április 16
Ma tartja Muraköz népe legnagyobb ünne

pét, felszabadulásának második évfordulóját.
Minden muraközi ember ájtatos szívvel for

dul a Mindenhatóhoz, hogy hálát adjon álmaik 
beteljesüléséért cs áldást kérjen Kormányzó 
I Irunkra és vitéz honvédeinkre, akik nekünk ezt 
az. örömnapot megszerezték.

Reggel zenés ébresztő», 4 órakor tábori mise 
az országzászló előtt, utána ünnepély ugyanott.

Az ünnepélyről tudósítást a jövő számunk
ban hozunk.

A Vitézi Rend Zrínyi csoportjának 
gyászülése Kaltróy Antal alezre

des halála alkalmából.

A Vitézi Rend Csáktornyái Zrínyi cső 
portját néhai Kaltróy Antal alezredes ve 
zette nagy szeretettel és sok fáradozással 
és aránylap, rövid ittartózkodása alatt her 
vadhatatlan érdemeket szerzett

Halála alkalmából a Zrínyi csoport 
április К án este a városháza nagy termében 
gyászülést tartolt amelyen Nagy Károly 
polg, isk. igazgató méltatta Kaltróy Antal 
működését A Zrínyi csoporton kívül a 
sportot is nagyon szerette, részt vett 
Csáktornya társadalmi életében, ápolta a 
katonaság és polgárság közti meleg baráti 
viszonyt és általában mindenki becsületét 
és szeretetét vívta ki

Emlékét jegyzőkönyvben örökítik meg 
s koporsójára koszorút helyeztek.

A vezérkari főnök hadbíróságának 
szombathelyi Ítélete

Múlt számunkban már közöltük, hogy a m. 
kir. honvédség vezérkari főnökének hadbírósága 
ítélkezett Szombathelyen a muraközi, a magyar 
nemzet elleni hűtlenséggel vádolt és letartózta
tásban levő egyének lelett, ahol három vádlott 
kapott életfogytiglani, kettő l 5 évi fegvházat. 
Többen 5 — l ü évre és ennél kisebb büntetésre 
lettek elitélve. Néhány vádlott ügyében később 
fognak ítélkezni, kettő pedig fel lett mentve.

F.z az ítélet szolgáljon például a téveszmék 
által félrevezetett fiatalságnak. Senki ne nézzen 
sem kelet sem másfelé, hanem mindenki tartsa 
legszentebb kötelességének és leghívebben szol
gálni hazáját és mindent feláldozni érte.

Ballá A ntal:
Magyarország történőié

Rövid idő alatt második kiadásban jelenik 
meg a kiváló történetíró magyar történelmi kézi
könyve. Az új kiadas is arra mutat, hogy a 
könyv érdeklődésre talált a közönség körében és 
komoly szükségletet elégít ki Még inkább meg
győződünk erről, ha elolvassuk Bállá Antal mü
vét. A történet legapróbb tényeirc és az esemé
nyek minden rugójára kiterjedő széleskörű tudá
sát a legkorsszeriibb történetszemléletét emeli a 
magasabbrendü történetírás síkjára. A kézikönyv 
természete szerint nem engedi meg a terjengős 
részletezést. „Magvarors/ág története" összefog
laló mii, amely semmilyen fontosabb mozzanatról 
sem feledkezik meg, de nem vész el a részletek
ben sem. Bállá Antal müvének nia|dnem fele a 
10. és 20. századdal foglalkozik. Ez a mi éle
tünket és sorsunkat döntően befolyásoló korszak 
a történetírónak is szívügye: itt érvényesülnek

Első Muraközi Szövődé Rt.
CSÁ KTO RNYA

Széchenyi u. 50 <: Telefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST

leginkább egyéni szempontjai. Ezek a szempontok 
magasan fölötte alianak a divatos áramlatok, a
pártpolitika és a pillanatnyi érdek manapság gyak
ran tapasztalt színvonalának. Bállá Antal, mint 
tudós, tárgyilagosan törekszik, mint magyar em
ber pedig ösztönszerüen az. igasságosság és az 
emberiesség örök eszményeihez igazítja mértékét, 
ezeknek szemszögéből tárgyalja az eseményeket. 
A zűrzavaros elméletek és az események érde
kek szerint elferdítő áltőrténeti cikkek és müvek 
áradatában nagy szerep vár Bállá Antal tiszta 
felfogású történelmére. Könyve kiválóan alkalmas 
arra, hogy legszélesebb rétegekben is elterjedjen. 
Az ismert köziró művészi cs mégis mindenkihez 
szoló egyszerű stílusa egyforma erővel fest koro
kat és embereket. A szerző egyik legavatottabb 
ismerője a modern történelem hatalmas mozgató
erejének, a gazdasági rugóknak. Közönségünk ál
talában igen kevéssé járatos a gazdaságtörténet
ben, ezért Bállá Antal könyvének érdeme, hogy 
a politikai történet gazdasági hátterének feltárá
sával helyes történetszemléletre tanít. Minden 
magyar emberhez szól Bállá Antal könyvének 
végső következtetése : „Azt hisszük, az olvasó 
vérzivataros nemzeti történetünkből levontja azt 
a szükséges és nagy tanulságot, hogy az önálló 
nemzeti léthez, elévülhetetlen jogunk van".

Bállá Antal könyvét a Singer és Wolfner 
Irodalmi Intézet Rt., tehát Magyarország úgyszól
ván legnagyobb könyvkiadóvállalata adta ki, ami 
mar maga a siker biztosítéka.

A U etesM iat végzem
A szent keresztútat végzem.
A kápolna csendes, minden hallgat.
A szem merengőn függ a képen,
S lelkem hirtelen szárnyra kap.
Mily tömeg tolong a mélyben ?
Mint szennyes, piszkos dúló áradat,
A földtekét befonja egészen,
S vészes zúgása idehat...
Okiét fenyegetve rázza,
S vad sz.ilajon rohan, hogy megüsse,
Kit ? Ott megy elöl árnyékalakja,
Lassan, némán, meggörnyedve.
Te vagy az Jézus Krisztusom ?
Kit minden dicsér, magasztal,
S kit csak egyedül az ember,
Szid, káromol, és durván ütlegel.
S Te mégis szeretsz bennünket,
Megnyitod előttünk vérző szived,
Amelyből sok gyenge és beteg 
Embertestvér erőt merhet.
A kápolnában hallgat a csend,
Csak a szivem dobog, halkan verve.
S a mécsnek lángja kóvályogva leng,
Eekete árnyakat festve.

Szakács István
V'. о gt'mn. magántanuló.

A g y t o l l a k a t
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A MÉP H Í R E I
Pecsornik Oltó országgyűlési 

képviselő látogatása 
Drávaóhidon

Minthogy országgyűlési képviselünk 
kerületének minden községét megakarja 
látogatni, ezúttal Drávaóhid volt soron, 
ahol vasárnap, április M én mondotta el 
beszámolóját.

Pecsornik Ottó országgyűlési képvi
selő beszédét az egész falu és szomszé
dos községek lakosai előtt mondotta el. 
Bel- és külpolitikai, továbbá az agrárföl
dek küszöbön álló felülvizsgálatára, úgy a 
közellátásra, beszolgáltatási kötelezettsé
gekre vonatkozó fejtegetéseit nagy figye
lemmel hallgatták párthívei. Sok éljen és 
taps közepette.

Beszámolója után képviselőnk fesz
telen ^beszélgetés között meghallgatta a 
megjelentek kívánságait és panaszait.

Nagy tűzvész Békásdon
Április 6-án, délután 6 órakor felhanzott 

Csáktornya utcáin a tüzoltótrombita. Tűzoltóink 
robogtak Muraszentmárton felé, hogy embertár
saiknak segítséget vigyenek.

Csakhamar megtudtuk, hogy Békásdon, a 
muraszentmártoni körjegyzőség egyik falujában 
keletkezett tűz és tűzoltóink telefonhívásra vonul
tak ki Kovács Pál parancsnokhelyettes és ifj. 
Kropek Rezső szakaszparancsnok vezetésével.

Á hosszú ideig tartó tavaszi szárazság miatt 
egymásután gyuladt ki hat gazda szalmával fe
dett háza és melléképületei. Л kutak alacsony 
vízállása miatt, még szerencse, hogy oly közel 
volt a Mura, igy onnan vezették a vizet a tűz
fészekhez.

A kitünően működő motorfecskendö dacára, 
öt óra kellett, amig sikerült annyira lokalizálni a 
tüzet, hogy továbbterjedéstől nem kellett tartani. 
Tütoltóink derék munkát végeztek.

A tűzhöz kivonultak a környékbeli tűzoltók, 
az alsólendvaiak motorral, sőt késő este a mura
szombatiak is, de akkora már nem akadt dolguk.

Л tűz keletkezésének oka ismeretlen. Л 
kár nagy és biztosítva nem volt semmi.

«ló volna, ha falusi gazdáink okulnának eze
ken n szerencsétlenségeken és mindenki bebiz
tosítaná tűz ellen a házat és egyéb vagyonát. 
Sohasem tudhatja az ember, mikor üthet ki a 
tűzvész és pusztul a szegén', ember vagyona.

H Í R E I N K
— Kormányzói kitüntetés. Л I (»méltóságú 

Kormányzó Ur Koronczay László tart. hadnagyot 
kiváló harctéri szolgálatai elismeréséül kormán} - 
zói dicsérő elismeréssel, a hadiszallngon a kardok
kal, tüntette ki.

-  Az első mestervizsga Csáktornyán.
Április 10-én tartották meg Csáktornyán az Ipar-

testület helyiségében az első mestervizsgát. Dr. 
Simon László, a soproni kereskedelmi és  iparka
mara kiküldötte, mint a mestervizsgáztmó bizott
ság elnöke és Herlics Mátyás szabómester, járási 
vizsgabizottsági elnök részt vételé vek A Muravi
dékről és Csáktornyái járásból mintegy 20 
jelölt vizsgázott, valamennyi jó eredménnyel. A 
Csáktornyái jelöltek : llampainer László és Németh 
Imre az elsők között nyerték a mesteri képesí
tést.

— Megszüntetett ilrávai malmok. A za
laegerszegi m. kir. pénzügyigazgalóság, a közellá
tási minisztérium rendeletére a miksavári körjegy
zőség területén nyolc drávai malmot bezáratott 
és működésüket beszüntette.

— Damásán nagy tűz volt. Április 9-én 
délelőtt 10 órakor a muragárdonyi csendörség 
telefonon kérte a Csáktornyái tűzoltókat, mert 
Damásán nagy lüz pusztított. Amikor a motoros 
fecskének» Sáfrán László parancsnok vezetéséve l 
a leggyorsabban kivonult már hét gazda gazda
sági épületei és több szalma és szénakazal lán
gokban állott. 1 üzoltóinknak a me>te>ros fecsken
dővel és a környékbeli bajtársak segítségével egy 
órai megfeszített munka után sikerült a tüzet lo
kalizálni és teljesen eloltani. A tűz keletkezésé
nek oka egyelőre ismeretlen.

— Murasiklóson is tűz pusztított. A mn-
rasiklósi Levente Otthon gondatlanságból eredő 
tűz martaléka lett vasárnap este. A kályhacső egy 
gerenda alatt vezette be a füstöt a kéménybe. Á 
cső annyira átmelegitette az amúgy is száraz ge
rendát, hogy az észrevétlenül meggy ulladt és mire 
észrevették a csupa fatelö lángokban állt. A kör
nyék tűzoltói dicsérendő gyorsasággal megjelentek 
és derekas munkával megmentették a szomszéd 
épületeket, sőt még az Otthon tetőzetének egy 
részét is. Bár az anyagi kár is nagy, de talán 
nagyobb kár, hogy a leventék Otthon nélkül ma
radtak. Reméljük azonban, hogy a társadalom se
gítségével a szorgos leventekezek hamarosan új
ból felépítik.

A közművelődési előadássorozat utol
só előadását virágvasárnapján délután 4 órai 
kezdettel Mindszenty .József prelátus plébános 
tartja. Л rendezőség kéri a hallgatóságot minél 
nagy obg számban váló megfelenésre.

M e g te t te d -e  k ö t e l e s s é g e d e t

vitéz honvédőinkkel szemben?

A PERLAKI JÁRÁS HÍREI

(Saját tudósítónk jelentése.)

Perlakon bezárattak négy drávai malmot.
Л nagykanizsai forgalmi adóhivatal kiküldöttje 
Dolenecz Vince, Kuhár Bálintné, Kubát l'erenc 
és «Szinkovies Antal perlaki lakosok, drávai ha
jómalmát hatóságilag lezárta, mert nevezettek 
Horvátországba nagyobb mennyiségű kukoricát 
csempésztek át és a csempészeknek egyéb élel
miszer álesempés/ésére módot adtak és a Dráva 
mentén levő malmukban dugdosták az árukat. 
Mind a négyet internálta a perlaki járás fős/ol- 
gabirája, azonban a fellebbezés során az interná
lásukat megszüntették és csak rendőri felügyelet 
alá helyezték őket.

Engedélymegvonás, özv Bermane. / An- 
talné perlaki kereskedőtől a járási íöszolgahiro 
megvonta a közszükségleti cikkek árusítására vo
natkozó engedélyt, mert nevezett nem tudott Hl

kg cukorral elszámolni az ellenőrzés során.

Új kis magyar jött Perlakra. Vass dános 
perlaki irodatiszt, lapunk külső munkatársának 
ielesége a nagykanizsai kórha/ban egy egészsé
ges fiúgyermeket szült. A kis V ass ( labor és 
édesanyja a boldog apa nagyobb örömére jó 
ege 8 z s égn e к örvendene к.

C s á k t o r n y a  n a g y k ö z s é g  e l ö l j á r ó s á g a

21 OH 1943. sz.

Hirdetmény

Nők korra való tekintet nélkül jelentkez
hetnek. kerliak < sak azok, akik 19. éviiket még 
nem érték el, továbbá akik 36. életévüket bétől 
lőttek e . katonai szolgálatra nem lettek alkalma
sak es 4 3 evesnél idősebb férfi egyének.

• !» lentkezok igazolvány aikat hozzak maguk 
óul, mert azt jelentkezéskor lel kell mutatni.

N .



MEGYIMURJE
Preplatna cena: 5 .--  P. na put leta. 
YuredniStvo: Horthy Miklos-tér 6. Csáktornya, 1943 aprila 16 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 .
- .....................

Anglosasko
Hogati englezi jako radi putujeju po 

svetu. Penez imnju dosti, kajti delavci 
njim po íabrikaj delaju za fal piacú. Te 
ludi su bili tak gizdavi, kaj su se posod 
zabtcvali, da tarn, kam oni dojdu, mora 
ju dvoriteli znati engleski, kajti oni su 
sini prvoga naroda na svetu i neceju se 
navciti niksega drugoga jezika.

I nasli su se íaksi ludi, steri su ve 
ruvali, da englezi irnaju prav, ako se lak 
ponasaju i da su englezi za istinu vodi 
teli, kaj se tiée inteligencije.

Ali öve dneve su englezi posvedo 
cili, da kaj se tiée zloceste duse, jós i 
bolseviki se nioreju od njih vuéiti. Stara 
!e reé, da za dobroéinstvo ne treba se 
nadjati nikse zafale, a ta reé se rano pre 
englezam pokazala za pravti istinu, kajti 
jós nigdar niti jeden narod se ne pokazal 
tak nezafalnim как oni.

Malo da se zmislimo, как je bilo na 
pocetku tabura. Da francozi nebi bili sta- 
li poleg Engleske, denes bi sigurno nem 
ski general zapovedal v Londoni!, ali 
francozi, verni svojem obecanju, prem da 
je Hitler, voditel zrekel, da on od Fran
coske néma nikaj za iskati, preglasili su 
tabora Nemskoj i alduvali su svoju mlaj- 
sinu v sluzbi englezam. A kaj su za to 
englezi napravili? Najpredi su se pre 
Dünkirchenu „dicno“ nazaj potegli i pre 
pustili su francoze sodbini, a oni da su 
vec prelejali svoju krv za pomaganje en 
glezov, bili su prisiljeni prositi mirovanje 
oruzja.

V íme zafalnosti su onda englezi na
leteli na francoske ladje, vclki del istih 
lezi pod vodom, pulii toga su njim zav- 
zeli njihove kolonie, za lem pák su bőm 
bardirali glavnoga varasa Pariza i poslali 
.su na drugi svet vise stotin civilnih ludi, 
steri nemaju nikaj s táborom, nied njitni 
zenskc i dccu.

Francozi su zakriéali od zalosti. pro 
tcstirali su, ali se to neje nikaj hasnilo, 
englczki barbari/am ne pózna milost piti 
protí svojirni pove/animi narodi. Ali kaj 
su englezi zadnje dneve napravili prez 
sake milosti, to vcé ide prek sake mere. 
V Parizu su prek 250 mrtvih, v Antwer
peni! prek 2)00  mrtvili, rm*d njimi prek 
200 skolske dere, ta krv kriéi do neba. 
Kaj su skrivili te civilni mrtvi i ta ne- 
du/na deéica ? Kaksi vazni taborski into 
res je /álltéval, zaklati z bombi te siro 
make? I taborski polo/.aj anglosaskih sil 
kulko se popravil stem, kaj su te uekri 
ve i neduzne aldove spoklali ?

Mi magyari ne samo da z globoko 
prestrasenom dusom krséanskoga clove 
canstva mislimo na ovo strasno poklanje 
celoga kupa ludstva, nego i z najveksoni

barbarstvo I
merőm dőli gledimo onoga naroda, steri 
samo s taksim oruzjem zna harcuvati. 
Soldat more harcuvati samo proti soldatu, 
to mi znamo véé érez jezero let i toga 
smo se navek i drzali, ran tak mi, как i 
znami povezani narodi.

Da su varasa Varsava obseli, nemsko 
taborsko voditelstvo je póz való komán- 
danta polske soldacije, naj da prek va
rasa, kaj se nabo morala zabadav krv 
prelevati, a jós su ostavili i jen prazni 
straf zemle, kud bi se mogel civilni na 
rod vugnuli i samo onda su se hapili va 
rasa bombardirati, da su njim ovii pleme- 
nitu i clovecansku ponudu odvrnuli,

Za Pariz su íranco/i zrekli, da je ot- 
prti varas i nemei su zasli nutri prez toga, 
da bi samo jena civilna persona zgubila 
zivlenje.

Odprle varasé bombardirati su se 
englezi hapili. Hitler, voditel i kancelar 
je tri mesece trpcl.j éekal, a med tem 
je englezam glasa dal, naj ne bantujeju 
odprle varasé : nekrivoga civilnoga naro
da, kajti za sakoga nemskoga civilnoga 
mrtvoga mora platiti sto englezov s svo 
jini zivlenjem. Fnglezi su se mogli navci
ti na svojoj közi, kaj je to, da se bantuje 
civilni narod, a bodo se navcili i ve, kaj
ti nemei nabodo pozabili to zlocesto dclo 
i doslo bo vreme, da bodo englezam po 
vrnuli z intereseim ono, kaj su njim po
sod ili.

Fnglezi se stimaju s svojom visokom 
inteligencijom i kulturom i ne njih je 
sram, па nikaj deli one kince starinske 
umetnosti. stere je Europa erez jezere 
leta skup nabrala. Ali kaj se moci vce- 
kati od onoga naroda, éiji najvisesi pop, 
Kenterburski nadbiskup Boga inoli, da 
bi bolseviki preladali sveta, od naroda, 
steri se lövi za salai betvu slnme i po- 
veze se s taksim nepriatelom, od sleroga 
se i sam boji i za steroga zna, da ako 
ga pomore do pobede, predi ili pofii bo 
i njega vnistil

A mi pák gledimo te barbarske po- 
sle i samo po sebi se zbudi v nasoj du 
si pitanje, jeli su to soldati? Kaksi juna 
ki, kaksi vite/i su to, steri se bijeju proti 
cirkvam, muzejam, skolam, deci i starim 
Indem ?

Jeli je to vitezko delo, po belőni dne 
vu, pod vedrim nebom punktum nacilati 
z. bombami na skole i zaklati prek Iristo 
dece? Ne, to su ne soldati, to su najda- 
le partizani lufta i ran tak je treba znji- 
ini zvrsiti, как /. njihovimi pajdasi, steri 
se po zemli skrivaju.

Svojega cila, da bi oni napravili 
zmesariju med civilnim narodom, dostigli 
nigdar nabodo, kajti civilni narod jako

dobro zna, odkod puse veter i potli sa
koga barbarskoga napadaja se bole ne tr- 
piju anglosaskc bande i se bole skup 
dr/iju proti velkoga nepriatela. Ali jeno 
su itak dostigli anglosasi. Vre bo jempot 
dosel blazeni mir i ako bo onda steri en- 
glez stopil na europsku zemlu, si skupa 
bomo znali, da je to sin onoga naroda, 
steri je v barbarst vu pretekel i najvekse 
ga barbarskoga voditela starinskoga sve
ta, Dzingis Khana i tak ga bomo i prijeli.

Mrtve bodo zakopali, rane zalosti 
bodo zacelile, na zrusenom svetu bo se 
stvorilo novo zivlenje, ali sramota anglo- 
saske kulture bo ostala za vekovecna vre- 
mena, dók bo svet stal.

SP-

Slaze se Megyímursko 
Kulturno Drustvo
\ sobotu, áprilisa 1l)-ga je bila v Csáktor

nya v Levente domu velika sesija, na §teru su 
do síi za pimu salu domaci i selskí ludi i de se 
resilo jako vazno pitanje za Megyimurje. Zrekli 
su da se stvori Megyimursko Kulturno Drustvo, 
da se nas narod v du§i podigne na ono mesto 
Stero zasluíi med drugimi narodi.

Potli molitve Vera Bo/.a je

P e c s o r n i k  O ttó

orsacki oblegat z lepimi recmi odprl sesiju poz- 
dravil ludi steri su ta dosli i onda pripoveda, za 
kaj je to drustvo potrebno. Véli da je jo§ za vre
me .lugoslavije, v Horvatskoj Hano\ini bila rec 
za takse drustvo, ali fala Bogu, nas \ isokodostoj- 
ni Gospon Guverner i nasi vitezki honvedi su 
preobrnuli obraza Megyimurja i oslobodili su nas. 
Onda smo bili narodna menjsina, a denes mi vo- 
dimo. Treba je ovo drustvo, kajti se je ne moci 
celcati od drzave, v kulturnom pogledu mi mora- 
mo rezsvetiti i voditi naroda i to v misli korune 
Svetoga Stefana а к tomu moratno paziti i na 
sebujnost Megyimurja.

M ik  K á r o l y

sekretar za rezsvef-enje naroda je v svojem vel- 
kom govoru pripovedal za zalostna vremena 1918 
leta. Meg\imurje je bilo za 24 vure vkraj vtrgje- 
no od matere zemle. Mag\arskoj je bil grob sko- 
pan, ali te narod je stvoren za vekivecno iivlenje. 
Oni steri su gn od mag\arije zavzeli, su samo 
zemlu zavzeli, a srce narodu ne. Mi nabomo to 
falingu napravili, megyimurskoga naroda je treba 
zdignuti. Megyimurski narod, prek 100.000 ludst- 
va, stoji pred vratmi varasa Csáktornya, moramo 
ga prijeti ksebi, dati mu z.nanost i saku drugu 
pomoc, zato je treba napraviti ovo druátvo.

Za tem pripoveda, как bode ovo kulturno 
dru&tvo orgnnizirano. Bode Sest ra/redov. Prvi za 
organi/aciju, stampu, drugi za rezsveéenje naroda 
zvun skole, za nas starinski jezik, knige, muiika, 
popevke, tretji za gospodarstvo, mestriju, bolSe 
povanje, domacu mestriju, strti za narodno z.drav- 
je, spravlanje delavcov i druiine, péti za tolnaőe- 
nje zakonov, pomoc pre sodu i oblasti i sesti za 
odhraniti mlajsinu v narodnom duhu, dobre deake 
spraviti v vi§e§e Skole.

Se to bo se genulo od nas i megyimurski 
narod bo dosel na ono mesto, kam spada po 
svojoj vrednosti. Sveta nam je duinost verno pa- 
/iti na nas narod. Magyarska nam da bolt« íiv*
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lenje. Stíri pot su njoj groba skopali, ali ju nesu 
mogli vniStiti. Bog óuva ovoga naroda.

Zvrsil je svoje reói stem, da óim veő me- 
gyimurcov naj se glasi v ovo dru&tvo i prosi Bo- 
í.u  pornoó za ove*posle.

Horváth Mihály
peóarski i lonóarski mester véli; 

za par dni bo dve leti, kaj se je Megyimurje 
nazaj povmulo, 7  veseljem se zmisli za ona vre 
mena. Narod je dosel pred magyarsku soldaciju 
ne po zapovedi, nego z veselom dusom. Megyi- 
murski narod i vt^z veseljem ceka svoje voditele 
da ga zdigneju.

Crez 22 leti se v Megyimurju óuda preme- 
nilo. Stareov ga ne, srednjih ludi je polovica dőli 
«pala, a mlajsina cd nas óeka, da njim prepove- 
damo za nasu lepu magyarsku domovinu.

Nasi mestri su glasoviti, mladi su putuvali 
po svetu, óuda sega su se navóili delaju najbolsu 
robu na velkom glasu. S Horvatske su ludi radi 
dali deóke za inuse, tu su se dobro zvucili, tu 
su ostali i denes su dobri magyari. 1918. leta su 
tu ostali cuvati staru domovinu. Nasa mlajáina je 
ne méla kam iti, a denes se ima de rezsvetiti. 
Stoga se bo rezvila sloboda, jednakost i bratska 
lubav. Megyimurje je lepi i vet na vrtu mngwir- 
skoga naroda.

Magdalenics Ferenc
polski gospodar z Felsüpusztafa govori v íme sel- 
skoga naroda za nepriatelsku soldaciju, áteru nesu 
postuvali ali presiljeni su ju bili nmgaditi. Na§ 
megyimurski narod je navek bil na velkom glasu 
Imamo velke ludi selskoga roda v visokoj sluzbi 
se na nasu diku.Megyimurski delavec ima sigdi 
postenje, kajti je marliv i posten. NaSi konji su 
glasoviti v Nemskoj, v Magyarskoj, v lirdelyu i 
se posod.

Mi smo ostali posteni 1943. leta su nas dió- 
ni honvedi oslobodili, to nam je vekoveóni sve
tek.

Zatem pozivle selskoga naroda naj ostane i 
dale vérén, svojoj magyarskoj domovini, mlajSina 
naj pusti na stran jugoslavensku misei naj v srce 
primeju magyarske navuóitele, steri nas bodo 
navóili sega dobroga. Saki megyimurec naj stopi 
v to kultumo druStvo, da nas bo óuda, ne se 
óekati od drJave, gospoda nam bodo pomogla.

Gospa Muncí Jó/.sefné
z» na Stacunara jev íme zen i puc rekla, da se 
skupa bodo potpomagale ovo kulturno drustvo i 
pozvala je se zenske naj se daju zapisati.

Kosztely János
delavec s Csáktornya v ime delavcov véli, da 
nam je duznost sem skupa stopiti v ovo druStvo 
i potpiratl narodnu kulturu. Megyimursko pole je 
nazalost denes puno draca, toga je treba vuu 
spleti i posejati cisto megyimursko seme, pleme- 
nitoga ploda, onda bo lepi evet. Za to moramo 
si skupa delati. To boino trpeli. Mi smo se rodili 
pod ipgyaari i skup z.njimi krv porelevali.

Dosli smo trudni / tabura jen den smo se 
zbudili nato, tu je nepriatel. Obranu nesmo meli, 
napravili su nam zalostnoga Bozica. Rekli su ve 
bo bole, srneti bo dohana saditi, mozi bodo slo- 
hodno stali na tratuaru, drugi tjeden su je doli 
stirali, tu nemate nikaj za iskati. Dali smo njim 
kvartéra, a oni su nas z nasega pravoga vun stirali.

Trpeli smo i nadjali smo se bolsega. Jenoga 
dneva njili je veter otpubnul, a mi smo tu ostali 
gazdi na svojem. Ocemo pomagati ovo drustvo. 
Deca su nam nazaj dosla i oceju nas poslulmuli 
Kadi se vuóiju od к raja tezi a ve vec zlehka, 
Delavci. gospodari i gospoda, si jednaki v poslu, 

'da bode Megyimurje kulturno i rezsveóeno.
Pecsornik Otto, orsacki oblegat je zapil o- 

vu lepu i visoko v red nil sesiju i na zadnje su 
popevali Himnusa.

rom leto dni se vitezki tukel za kráóanstvo, za 
magyarsku domovinu, za nas i naSe famiie. Pre- 
jaka i preoStra ziraa mu je podgrizla zdravje i 
tak je dosel dimo, da si pre svojoj familiji malo 
pocine i zdravje popravi i[tu ga do stigla prezmilostna 
smrt i tak je odiSeí к nebeskoj soldaóiji rned 
svoje pajdase, Steri su tulikajse alduvali svoje 
Vivienje za domovinu.

V cetvrtek áprilisa 9-ga su ga sprevodili na 
vekiveóno poőivanje. Taksega sprevoda v naáern 
varasu jós nesu vidli, moremo reci, da ne samo 
celi varas, nego i se okolisna sein, se vlasti, se 
skole, si vereini, deputaciju Zalavarmegyije je 
vodil Dr. Brand bándor viceispan, z Nagykanizse 
dve deputaciju, civilna i soldacka, óuda oficerov, 
Vitézki red z Budapesté, nasi vitézi, frontski 
soldati, postán s zastavom, opóinska poglavarstva 
s óuda sei.

Paradni bataljon soldatov je pozdravil mrtvo 
telő, da su ga donesli v kasarne i tani je bilo 
sprióavanje. Preparandisti su popevali sprevodnu 
popevku latinski i za tem jenu magyarski. Pofii 
posveóenja rake se soldaóki komandant spricaval 
v ime pajdasov i nagiasil je vitezko delo pokoj- 
nika. Za njim je Dr. Brand Sándor viceispan go 
voril v ime Zalavarmegyije, onda pák je Nagy 
Károly direktor purgarske skole drzal lepő spn- 
óavanje v ime sih vereinov i purgarstva.

Se oci su puné bile s suzami, da se spre- 
vod génül profi cintoru tak na dugom, da mu ne 
bilo kraja videti. Na cintoru, pre otprtom grobu 
je Pecsornik Ott«», orsacki oblegat v ime varasa 
Csáktornya govoril i nagiasil plemenitu dusu po- 
kojnikovu i vrednosti njegve. Nigdar ga nabomo 
pozabili 1 njegvoga groba homo postuvali.

Trombentas je trobental na molitvu, solda- 
óija je dala zadnjegn po/drava svojemu komán- 
dantu i stem je Kaltróy Antal m. kir. alezredes 
odisel v svetli Kaj rned svoje pajdase, steri .síi 
tulikajse alduvali svoje ziv lenje za svoju domo
vinu.

Hapilí se bodo i jós ovo leto bodo zvrsílí 
posla kontrolu agrarne reformé 

v povrnjenom Megyimurju
Na sluzbenom mestu smo zazvedili

ovo:
Komisija ministeriuma za polsko gospo- 

darenje za resenje agrarne politike juznih 
krajov na povrnjenimi Ju/.nimi Kraji se 
nazaj hapila posla, steroga je v zimi mo
rale zastaviti. V járású Alsólendva ко 
inisija vet: dcla, a za kratko vreme bo se 
hapilu v jarasaj Csáktornya i Perlak.

Óva komisija bo kontrolerala se 
zemle, stere su pod jugoslavenskom via 
davinom, potem agrarne reformé rezdelili i

sterim gazdam po kontroli os
tane zemla, oni su onda veko- 
vecni gospodari svoje zemle.

I ve treba naglasiti, da pre kontroli 
bodo najpredi gledali, sto je bil vérén 
svojoj magyarskoj domovini za vreme ju 
goslavenskoga kralestva. Zemlu dobiju 
najpredi oni magyari, stere su za vreme 
Jugoslavie preganjali, ali

ostane zemla sim gospodaram 
starinskoga megyimurskoga 
roda

proti sterili ga ne niksega prigovora glede 
vernosti svojoj domovini.

Komisije bodo svoje delo zvrsavale 
tak fletno, kaj bodo jós ovo leto cisto 
gotove s posli.

Stroske za komisiju i meru bodo 
piacaii gazdi

a same zemle se imaju recu- 
nati kakti narodni dar

kajti se skup. samo cetcrdesetpot óisti ka 
tastralni dobicek bo ona cena, /a stem 
drzava da zemlu gazdam v roke. A ko je 
sto za zemlu pod Jugoslavijom vet’ nekaj 
platil, to mu bodo zeli v recmi, v onu 
centi, za stem dobi zemlu

Veik о vuíanje imamo, kaj bodo ovi 
posli odgovarali onoj zeli naroda, stera 
ide za tem, da se kontrolu fletno zvrsi 
i re:á.

Vitéz, gróf Teleki Dél a veliki ispán 
Zalavarmegyije i, megyimurski orsacki ob 
blegati su od po* etka nosili na sreu toga 
posla I napravili su se korake, kaj se bo 
narod, steri je intereseran \ agrarnoj re 
forrni, óim predi viuiril, kaj bo prestala 
nesigurnost glede ládán ja /emel i kaj bo 
do tak i nepriatelski zlotesti glasi, steri 
samo puntaju ludstvo, jempot vtihnuli.

Kaltróy Antala alezredesa su zakopali
Ov tjeden je varaáa Csaktorma tlostigla vei- I riscu. 

ka ialost. Hmrl je Kaltróy Antal m. kir ale7re- I Kaltros Antal je tani v aprilisu mesecu odi- 
des, zapovednik honvedskoga bataljona na taho ' êl s svojim bataljonom na sovjet^ku frontu, sko

Sparati je rodolubnost,
iratiti je izdajstvo domovinel

Április 16.
Denes sluzi narod Megyimurja svo 

jega najveksega svetka, drugoga leto dne
va svojega oslobodjenja. Toga dneva se 
saki megyimurski clovek s poniznim sr 
cem obrne к Svemogucemu Bogu, da se 
zafali kaj se nasa senja spunila i da pro 
si bozega blagoslova na nasega Gospona 
Guvernera, i na naso vitezke honvédé, 
steri su nam toga veseloga dneva pre 
skrbeli

V jutro su nas zbudili /  mu/ikom, 
ob ó vuri mesa pred orsackom zastavom 
za tem parada na istum mestu.

V drugim broju bomo napisali, как 
se ta parada zvrsi la

Glasi Magyarske Stranjke Zivota
Pecsornik Ottó orsacki oblegat je 

pohodil opcinu Drávaóhid

Kajti nas orsaóki oblegat kani poho 
<Jltl se °póine svojega jarasa, za ve je 
dosla opóina Drávaóihid na red, de je \ 
nedelu, áprilisa II ga, dr/al svojega g») 
vora

( iovora Pecsornik Ottó a, orsaókoga 
oblegata su poslusali ludi domaói i s so 
sednih sei i njegvo rezlaganje v znutres 
njoj i z.vunjskoj politiki nasega orsaga i 
(jnda za kontrolu agrarne reformé, stera je 
pred vratmi, nadale, kaj se tice narod ne 
obskrbe i du/nosti nutri davanja su ludi
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fest odobravali i ne su falili krici éljen i 
tak je.

Potli svojega govora se nas oblegat 
nevezano, fraj spominal z ludmi i poslu- 
sal njihove prosnje i pritozbe.

Jeli si se zmislil za honvedske iamilie?

Krivci, Stere je soldacki sod §efa 
honvedskoga generalstaba 

v Szombathelyu odsodil
Zadnjipot smo vec napisali, da je soldaéki 

sod m. kr. honvedskoga generalstaba v Szombat- 
helyu odsodil one ludi /  Aleg> iinurja, steri su bili 
v rest deti zbog nevernosti proti Magyarskoj do- 
movini. 7.a ve Stampamo kuíko su krivi i strófa 
dobili.

iatrofani su : tri krivi i na teski rest do smrti, 
dva kriv» i na 15 let teskoga rest a, cuda kriveov 
na 5 - 10 let teskoga rest i, drugi рак na menjse 
strofe.

Za nesterne krivce к vizáéi ja jós neje z\rse- 
na, oni bodo potli sodjem, a dva su reseni,

()v sod naj slu/.i za peldu onoj mlajsini, ste- 
ra se da zapelati od sakojackih krivih misli. Nis
ei naj ne gledi na levo, nego saki clovek naj zna, 
da nrui je najsvetesa duznost najvernese slu/iti 
svoju domovinu i se alduvati za nju.

T a b o r s k i  gl asi
Mtisolini i Hitler su meli velku 

konierenciju
Crez stiri dni su respravlali politífke i 

taborske posle

Ov tjeden su se Mussolini Benito, taljanski 
voditel l Hitler Adolf voditel i kancelar nemSko- 
ga naroda zisli i crez stiri dni respravlali politir- 
ke posle i как se bo tabor dale vcdil. \ semi 
posli so bili jednakoga mislenja i skupa bodo 
napra vili se, kaj taborski posli zahtevaju.

Dogovorili su ne, da su njihovi narodi trdi 
stem, da je treba slo/.iti se sile, da se nepriatel 
preluda i eh se I uropa oslobodi od sili pogibeli 
inakar s stere god strane bi dosle. Drz.ave stere 
su ?;e zjedinile v trojrwm kontraktil moraju I uro- 
pi z.asigurati mira taksega, kaj bodo si narodi 
jednako meli sega dobra ovoga svefa.

Osovinske sile inmju trdu volu, da bodo o- 
voga tabora gs inule, a tak i bo, a ncpriateli nasi 
se bodo grdo vkarnli.

Sovjetska fronta
Moretno reci da je na toj fronti na najviáe

Velki ogenj v selu Békásd
Áprilisa 6-ga, v tork popoldan, ob 6 vuri 

éule su se po vulicam v Csáktornya fejervergar- 
ske trobente. Na§i dobri fejervergari su se áurili 
z motor Spricalkom proti Muraszentmártonu da 
pomoreju nesrecnim ludern.

Na fletnom smo zazvedili, da se ogenj pri- 
petil v Békásdu, v jenom selu notarjuSije xMura- 
szentmárton i na§e fejervergare su s telefonom 
pozvali na pomoc.

Zbog duge prtuletne suse jena za drugom 
su se vuzgale, slamom pokrite hize §est gazdov 
i sa gospodarska stanja. Po zdencaj je voda nis- 
ka bila i tak je bila velka sreca, kaj je Mura 
tak blizo i odnod su mogli vledi vodu.

Prem, da je motor spricalka jako dobro de- 
lala, i tak je bilo treba pet \ur, dok su fejerver- 
gari mogli ognja tak dal ko zastaviti, kaj se bilo 
treba bojati, da bi ogenj dale zasel. Nasi tejer- 
vergari su dobro delo zvrsili.

Dosli su к ognju i fejervergari z bliznjih sei 
z Alsólendva z motorom, a kesno na vecer i z 
jMuras7ombata, ali onda je na sreru vekSa pogibel 
vec bila zastaslena.

Как se ogenj pripetil, za ve se jós nezna, 
kvar je jako velki, a sekulerano je ne bilo nikaj.

Dobro bi bilo, da bi si nasi selski gazdi 
peldu zeli od öve veike nesrece i dabi saki dal 
sekulerati svoju hizu i drugoga svojega imetka. 
Nigdar nemre élovek znati, da se more kaksa 
nesreca pripetitii i zgoreti siromaski imetek.

mesta se tiho. Bolsevivi na mestaj, kam su svo- 
je ostanjke ludstva, stero njim je z veike ofenzi- 
ve jós ostalo, próbaju naleteti na nasu soldaéiju 
ali sigdi be/.iju na/aj. Nemski i tnagyarski aeropla- 
ni hitali su bombe na varas Kursk, vuzgali su 
vise magazinov, de guri ölje i taborski material. 
Jakse patrole zaSle su v Petrogradu v liniju za 
obranu i pnstili su v /rak cuda malii» kul.

Aíricka fronta
Ov fjeden je odislo pod morje 

248 500 fon

Ov tjeden prvoga glasa cujemo, da su nem
ei spravili pod vodu 14 nepriatelskih ladji se 
skup 102.000 ton, za dva dni su taljani vtopili 
jenu lesku ladju od S.000 ton, a najnovesi glasi 
nam veliju, da su nemske podmorne ladje vtopi- 
le 14 nepriatelske ladje se skup 158.500 ton. Zvun 
toga vtopile su se i taborske ladje, stere su öve 
sprevajale i taljani su vtopili dve nepriatelske 
podmorne ladje.

Na tuniskoj fronti se englezi i amerikanci 
fest spravlaju na velku bitku, ali do ve nesu 
mogli Rommelovoj soldaciji nikaj zapovedati. De 
su bili prejaki, nemei í taljani su se vugnoli v 
bolse polozaje i sigdi su nepriatela zavrnuli. A-

merikanski zarobleniki sami priznaju, da su nem- 
§ke i taljanske trupe prevec jaké i cuda kvara 
njim delaju.

Как őujemo z nemSke strane, amerikanci i- 
maju veike zgubidke.

Japanska fronta
Australski minister predsednik v se svojem 

govoru tozi da Amerikanci nikaj ne maraju za 
Australiu, a pogibel je velka, kajti se japanci 
jako spravlaju. Med tem japanski aeroplani na 
tihom oeeanu, a osobito v Novo Gvineji fest 
bombardereju stajalifcca ladji i zlettéőa aeroplanov.

Jeli si spunil svoju duznost
proti nasim vitezkim honvedam?

K A J J E  NOVOGA?
Misíonarsko prodestvo je bilo v Csák

tornya v cirkvi erez tri dni od 8-10 aprila, saki 
veöer od 8-9 vure za mo§ke. Cirkva je navek 
puna bila i ludi su pobozno poslusali krscanske 
navuke.

— Prvi mesterski ispit v Csáktornya.
Apnliáa 10-ga su drzali v Csáktornya v kance- 
lariji mesterskoga drustva prvoga mesterskoga 
ispita. Od strane Trgovacke i Mesterske Komoré 
v Sopronu je bil predsednik Dr Simon László a 
od strane jara§a Csáktornya Herlics Mátyás §naj- 
derski meSter.

7  Murskih Krajov i jaraSa Csáktornya je 
doslo do dvajsti detióov i si su dobro polozili 
ispita. 7  Csáktornya su dobili prvi mestersku 
diplonni Hampamer László i Németh Imre.

I v selu Damása je bil velki ogenj.
Na velku zalost ov tjeden véé drugoc moramo 
pisali za velkoga oguja. Áprilisa 9-ga su nasi dob- 
ri fejervergari pák puliali na alarm, l<ajti zandari 
v Muragárdonvu su teiefonski prosili pomoc, da 
je v selu Damása velki ogenj. Nasa motor Spri
calka je s zapovednikom Sáírán Lászlóm i z о 
sem ludmi najbr/.e vun zisla. ali za toga su véé 
gospodarska stanja sedem gazdov i vise ko/.lice 
krme i slame bile v plamenu.

Nasi fejervergari su z motor Spricalkom i 
s pomoc jóm fejervergarov z okolisnib sei, za je
nu vuru ognja zastavili i do kraja vgasili.

Как se ogenj pripetil, za ve se jós nezna, 
Aandari vodiju kviz.iciju.

Ludi, dajte si sekulerati hííe i iinelke !

— Zaprti dravski melíni. Po naredbi mi- 
nisteriuma za narodnu obrkrbu, je financdirekcija 
v Zalaegerszegu v notarjusiji Miksavár dala dőli 
zapreti osem dravskih melinov s tem, da te meli- 
ni dale nesmeju delati.

— V Zagrebu je Statariumski sod dal 
skoncaii dva visoke ministerske cinovnike.
Horvatski ministerium z.a znutresnje posle je s 
plakati dal na glas dva smrtne sode. Statarium- 
ski sod je na smrt odsodil Havranek Stefana in- 
zenera, sekretara iinancministeriuma zato, kaj je
40.000 kil olova preüvercal jenoj Svajcarskoj firmi, 
onda zato, kaj je za te peneze, prez dozvole kupil 
v Svajcarskoj 700 Napoleonovih cekinov i na 
zadnje zato, da je od ovih Napoleonovih cekinov 
260 falatov, márciusa 21 próbál pre§vercati prez 
dozvole v zvunjsku zemlu.

l ân tak je átatariumski sod na smrt odso
dil Dr Kolar Ivana visokoga cinovnika ministeri- 
urna zvunjskih poslov zato, kaj je s Havranekom 
skup drzal i z diplomatskom postom potnogel se 
Napoleonove cekine s Svajcarske v Horvatsku 
spraviti i za to jc dobi! 600.000 kuna penez i 
zato, kaj je jeno vreme s Horvatske posial v 
zvunjsku zemlu 200.000 kuna penez. Obedva 
smrtne sode su zvrsili.

V Zagrebu su te sodi v narodu napravili 
velko premislavanje, kajti su odsodjeniki visoke 
persone.

Jeli sam platil za aoviae?
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cístiti pre

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

— Velkí ogenj v Murasiklósu. V nedelu 
arilisa 11-ga, na veéer jev Murasiklósu zgorci, 
zbog nemarnosti LeventaSki doni. Ror od peci 
je bil spelan pod jednom grednm v rafung i tak 
je te ror tak segrel to suhu gredu, kaj se je vuz- 
gala. Dók su ju spazili, véé je eeli drveni krov 
gorel. Fejervergari z okoliSnih sei su se fale vred- 
no pozurili i s teSkom mokom obranili su sosed- 
ne hi?.e, a joS i nekaj krova na Leventaskom do- 
mu, prem da to vec raalo vrednosti ima. Sreca 
je bála, kaj je bilo tiho vreme, drugaé se bi cu- 
da vekáa nesreca pripetila, ali velki je kvar, kaj 
nasi leventasi za ve nemaju doma. Imamo velko 
vufanje, kaj si bodo leventasi, s pomoéjom dob- 
rih ludi, na fletnom nazaj napra vili svojega doma.

Glasi jarasa Perlak
— Na paradu posvecenje Orsacke Za-

stave bod^ pozvali i Uzdóczy Zadravec
Istvana soldakoga biskupa v penziji.
Orsacku zastavu steru je daruval varas Kiskani- 
zsa opcini Perlak bodo z paradom posvetili má
jusa 30-ga. Na to paradu boda pozvali i velkoga 
sina varasa Csáktornya, Dzdóczy-Zadravec Ist- 
vána solda«'koga biskupa v penziji, kotriga Zgor- 
nje Hize.

Opéinsko poglavarstvo i komisija za spome- 
nik i zastavu se jako cuda trudi, kaj bt Orsaéku 
Zastavu na najlepSe i najvredneSe mesto postavi
li. Po zadnjem piami bodo spomenika za junake 
postavilí na Florian piacú, a tam bodo postavili 
i Orsacku Zastavu. Za to su odredili piaca na 
fri vogle i dobri ludi, magyarskoga srca, opcine 
Perlak su navozili ne menje как 2000 kol zem- 
le, kaj se piac zdigne. Spomenika Svetoga Flori- 
ana bodo deli na ishodnu stran piaca. Kak je 
denes tesko spraviti materiala, jako velku brigu 
zadavle preskrbeli cementa i materiala za graju, 
pak zato je do ve ne moglo biti posvecenje.

— V Perlaku su dali zaprti stiri drav- 
ske meline. Komisar stajramta v Nagykanizsi 
sluzbeno doli zaprl dravske meline Dolenec Vin- 
cea , Kuhar Balinta, Kuhar Ferenca i Szinkovics 
Antala s Perlaka zato, da su isti cuda kuru/.e 
presvercali v Horvalsku, dali su prilike Svercaram 
kaj su i druge^hrane presvercali i v svojimi melini 
na Dravi skrivali su svercarsku robu. F« »szolga 
birov jarasa Perlak jese stiri interneral, da su je 
na poslu vlovili, ali apelacija njih je internnciju 
resila i samo su je deli pod policnjsku pa/.nju.

— Zeli su njoj dozvolu. Dovici Bermanec 
Antalné, staeunarki v Perlaku je jaraSki foszolga- 
birov odzel dozvolu za prodavati robe za narod- 
nu potrebu zato, da je ista na kontroli ne mogla 
reéunn dati za 83 kile cukora.

— Növi mali magyar je dosel v Perlak.
Z.ena Vass Jánosa opcinskoga cinovnika, nasega 
zvunjskoga pomocnoga vurednika, je v Nagyka
nizsi v spitalu, áprilisa 5-ga rodila maloga sineka. 
Mali Vass Ciabor i mali su zdravi i komaj ceka- 
ju, kaj bi dinm dosli. lak zgledi, da je te mali 
soldat pocekal, dók mu otec z tabora dimo doj- 
de, kajti za par dni, как se otec oslobodil sluz- 
be, se i on oglasil.

G o s p o d a r s t v o
Cene dómat ih vrec

Ministerium za obskrbu naroda je odredil 
nőve cene za vreca, napravlena v naSoj zemli. 
Nőve cene za potroSitela su öve:

nice do kupca.
Fabrika niora na sako vrece stampati svoje 

ime i cenu, na steru vrecu nabo cena na stam- 
pana more se prodati samo po íaleSoj ceni, kak- 
sa je bila 1942 leta.

Sto kupi na velkom dobi fale za 3o/«, 5",° 
i í»,54u/o»

Admínistracia narodne obskrbe
Do ve je administracija narodne obskrbe ne 

pocivala na jenom zakonu. Bilo je vise naredbi, 
a da bodo posli lehkesi, je vlada dala vun jenu 
naredbu:

V toj naredbi su cetiri punktumi:
a) kakse posle ima vladin komisar;
b) v sakoj varmegyiji i v sakoj opcini bodo 

komisije za narodnu obskrbu
c) minister za narodnu obskrbu je ovlascen 

da prenese posle na opcine, steri su potrcbni /а 
obskrbu ludstva;

d) briga se naredba za stroske veksega per- 
sonnla, steri je potreben za administraciju.

VladinI komisar i za obskrbu naroda
Viadini komifiari su paziteli v t eli varme

gyei na to, da se bodo se vladine naredbi- toíno 
zvrSavale po celoj varmegyiji i se posle kontro- 
lerajn.

Inspektori obskrbe naroda
Vicelápan ima pre zvrsavanju zakonskih po- 

slov na respolaganje se varmegyinske i opcinske 
cinovnike, ali vladin komisar za svoje posle né
ma dosli zvucenih pomagacov za z.vrAavanje na
rodne obskrbe. Zato su postavlcni inspektori na
rodne obskrbe, kaj bodo zvrsavali se posle, stete 
njim nalozi vladin komisar. Zvtm toga bodo zvr
savali i se ono, kaj njiin nalozi zakón ili mini
sten urn.

Komisije za obskrbu naroda
Odpotli, как se drf.ava mora brigati za ob

skrbu naroda pokazale su se potrehe, da v sakoin 
kraju se lm delila hrana ónak, kakse su de pu
liké.

Zato je minister za narodnu obskrbu odre- 
dil, da se komisije za narodnu obskrbu imám po* 
staviti tak kaj bodo v njoj ludi sako torniu mes- 
trije. Pre varmegyiji ima ta komisija 12 kotrigov, 
tn su slu/heni, tri dojdu od mestrov i trgovcov, 
tri od polskih gospodarov, tri pak od zastupnikov 
trgovaéke i pojodelske komoré. Kan tak se ko

misija spravla i po opcinaj. Tretja stran doniaci 
gospodari, tretja stran domaéi stacunari i mestri, 
a tretja stran drugi ludi, как domace prilike ka- 
íeju. Kotrige postavla pre varmegyiji vladin ko- 
mi§ar za obskrbu naroda, po opcinaj pak föszol- 
gabirov. Predsednik je pre varmegyiji vladin ко- 
miSar, a v opcini opéinski birov.

Öve tíomiáije imaju na brjgí, kaj se bo sig- 
di se jednako rezdelilo i kaj bo i najsiromaskeAi 
clovek imel falacek kruha. Kaj bo stroäkov s tóm 
administraciom, bo se platilo z onih penez, kaj 
ludi nutri plaéaju pre nesternoj trgovini.

Poglavarstvo velke opcine Csáktornya

Rroj 2108/943.

Na znanie
M, kr. Minister za Polsko Gospodarenje je 

dal dozvolu, da s Zalavármegyije slobodoo ideiu 
polski gospodarski delavci v Nemsku na delo. 
Zato pozivle opcinsko poglavarstvo se one pol- 
•ike gospodarske delavce, steri oceju iti v Nem- 
sku na polsko dclo, naj se glasiju pre poglavar
stvo velke’opcine Csáktornya v kancelariji broj 8

Kontrakte potpisati su se hapili v Csáktor
nya, v levente domu áprilisa 15-ga.

Zenske moreju iti kulko god su stare. Mos- 
kí samo oni, steri jós nesu 19 Jet stari i oni prek 
36 let, alvó nesu zeti za soldate i moSki prek 
43 let stari. Sto se glasi naj donese so bőm svoje 
skazinge, kajti bo je treba pokazati.

Oni steri kaniju kontrakta potpisati naj d*i- 
neseju sobom peneze, kajti za potni list bo treba 
platiti 1 pengő i za doktor-,ко pregledanje 50 
file.ro v.

Saki delavee, steri se kani pogtiditi, naj do
nese sobom i dve fotografije.

Csáktornya, 1943, áprilisa 9-ga.
Poglavarstvo

Zalavármegye alispánja
13721 szám ni 1943.

Pályázati hirdetmény
Zalavármegye törvényhatósága által a m. kir. 

Ludovika Akadémián létesített alapítványi helyre 
1943 44 tanévre pály ázatot hirdetek.

A pályázni óhajtók pályázati kérelmüket 
hozzám f. évi junius hó 1. napjának déli 12 «»ra
jáig annál is inkább nyújtsák be, mert a később 
beérkező pályázati kérelmet nem vehetem figye
lembe.

í rre az alapítványi helyre mindazok a Zala- 
várrnegyei születésű és lakosú ifjak pályázhatnak, 
akik az erre vonatkoz«'» szabályokban magszabotl 
előképzettséggel rendelkeznek (gimnázium, К cetlin, 
ipariközépiskola, kereskedelmi középiskola, nu-- 
zögnzdasági középiskola stb. érettségi vizsgálati 
bizonyítvány a) és a megállapított egyéb általános 
kellékeknek is megfelelnek.

Alispán.

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLAS1
Apróbirdctt-Kt-k dija x/avankint 10 fillér. A va«ta^«»n 
nyomot! мд» kellőm-к »/.árait. L.t-gkiat-ЬЬ birdt-lésdiju 1 I*.

Kiadó Hoffherr 1000 ш nt-es cséplös/ek- 
rény кiss/ijjakkal D eák Jó zsef Nagykanizsa 1*-  
leky ut 8.

Lgy kom plet hálószoba és egyéb butor- 
bulordarabok szabadkézből eladok. Verhár J«»zseí 
Kossutli Fajos и. 4 b.

Za prodati s slobodne roke pohístvo za j«-- 
mi hizu za spati i drugo pohiAtvo. \ erhar József 
K«>ssutli I ajos и. -I b.

belel«')* szerkeszt«»: Pecsornik Ottó 
belelos kiadó és laptulajd«inos: P ecso rn ik  Ottó 
Nyf»*ta: hurakóal Katolikus Kflayviyoeda —  Caáktorays 

Nyomásért Utál. Sár«* AaUl.


	15

