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Megjelenik p é nt e ke n .

KATYN
Nem kell messze viszzafelé forgat 

mink a történelem lapjait, hogy Lengyel 
ország háromszori felosztásához érjünk. 
Ez a nemzet helytelen bel- és kíilpoliti 
kajával, a belső egyenetlenségekkel ka
tasztrófát katasztrófa után ért meg. Az 
első világháború után Középeurópa rom
jain megalakult a nagy, 42 milliós Len 
gyelorsz.ág s úgy látszott, hogy a lengyel 
nép végre révbe ért.

De a lengyel politikusok épp oly 
vakok voltak, mint azok akik a páriskür- 
nyéki békét diktálták. Ok sem látták, 
vagy nem akarták belátni, hogy a nagy 
német nemzetet nem lehet csak úgy egy
szerűen kitörölni a világból. Külpolitiká
jukban a nagy Entente füttyszavára tán
coltak és ez. vezette őket újabb katasz
trófához.

A páriskörnyéki béke után az Enten 
te hatalmában bizó és saját nagyságuktól 
megittasult lengyelek megkezdték az ott 
nagy számban élő németek’ üldözését. 
Gyilkosságok, kivégzések napirenden vol
tak. Lengyelországban németnek' lenni 
egyenlő volt a megsemmisüléssel. Hitler 
vezér és kancelár, amikor átvette a ha
talmat és Németországot talpraállította, 
első» kötelességének tartotla megmenteni 
a lengyelországi németeket és a minden 
emberi jogok ellenére elrabolt Danzigot 
visszavezetni az anyaországhoz.

És itt kezdődik a lengyelek szomo
rú tragédiája. ( )k nem olvastak történél 
met nem tanulták meg, hogy az angol 
világpolitika saját érdekéért képes a nem 
zeit к egész sorát feláldozni, lelkiismere
tűk ellenére azzal hitegettek népükét, 
hogy az angolok ennyi meg ennyi százezer 
katonát lettek partra és már Berlinben 
vannak, onnan fogják diktálni a beket 
Mikor pedig a németek levertek a len
gyel hadsereget, akkor vezetőik gyáván 
megszöktek és azóta Londonból intéznek

Íia tudnák a lengyelek sorsát.
Sztálin csak erre várt A lengyel 

hadsereg harcképtelen, a bolsevisták 
könnyű szerrel, puskalövés nélkül, bevo
nultak a németektől szabadon hagyott 
lengyel területre és mindjárt megkezdte!: 
sajat módszerüket. ( tsszefogdostak a 
tiszteket, másfél milliónyi polgári lengyelt 
elhurcoltak. Isten tudja hová, ezeket hi 
ába siratja Sikorsz.ky londoni kormánya, 
a tízezer tisztnek pedig a Katyni erdőben 
életét kellett áldoznia azért, mert a len
gyel kormány vakságában angol érdekék
ért dobta őket a bobevizmus véres kar 
jaiba.

Katyn!
Amig a \ ilág világ lesz, е / a név 

örök intöpéldaja lesz a késő utókornak,

hogy a minden emberi érzésből kivetkő
zött pokoli gonoszság mire képes. Ahogy 
az. ártatlan Ábel vére az. égig kiáltott, 
úgy kiált az égig az ártatlanul kivégzett 
lengyel tisztek vére s ha majd betelje 
sédnek az Írás szavai: „Szemet szemért, 
fogat fogért“, itt nem lesz kegyelem, itt 
csak büntetés lehet.

Nekünk magyaroknak is van Muhi 
pusztánk, van „hős vértől pirosuk gyász 
terünk... Mohács“, de IV. Béla és II. 
Lajos nem idegen érdekekért harcoltak, 
hanem csapataik, köztük II. Lajos is, a 
haza védelmében, a túlerővel szemben, 
nyílt csatában, hősi küzdelemben estek 
el. Habár örökké fájni fog e két nagy 
nemzeti katasztrófa emléke, de büszke 
seggel emlegetjük, a nemzet és a haza 
védelmében elesett hősöket, de a katyni 
áldozatokért a történelem itélösz.éke sú
lyos felelősségre fogja vonni a mai lengyel 
vezetőket.

A lengyelek ma ellenségeink. Vala
mikor jóbarátok és fegyvertársak voltunk. 
Üldöztetésük idején minden magyar úri 
házban volt „lengyel menekült“ s együtt 
énekelték :

1 Vdóczv-Zadravetz István nv. tábori püspök 
felsőházi t ig heszéde é". a Kossuth ének elvnek- 
lése után a './.ó.vkív lépett év; a varos nevében 
őrzésre átvette a szobrot FV < s o m i t ,  Ottó or
szággyűlési képviseli»,-\arosbiro a követkéz«» be 
s/édd«á :

Csáktornya várnia nevében átveszem Gás
páré h Márk s/obrat «мок megőrzésre. I / a szo
bormű nemzedéke «l-nemzedékre lógja hirdetni 
egész Muraköznek eg.ik legnagyobb fia emlékét, 
kinek minden tette ha/ajat s/olgalta. IV tudom, 
bog} ez a szobor nemcsak eg\ élettelen erőmű 
lesz, hanem azt a szellemet is árasztani fogja 
• z.éltiben lm . zuhan Muraköz, lankaira es síkjaira, 
melyet a „Tu/esharat" csiholt ki hazaszeretet
től lángol«» szívvel, felébresztve szunnyadó érzé
seket, megerősítve, ápolva egy szent Intet: a ha
zaszeretetei.

Példaképen kell és fog itt állani ez az em
lékmű, mint a mura közi lélek apotenzisa. Annak 
a léleknek, mely Zrínyieket, Caspars hókat és 
és még számtalan, né\télén hőst és harcost adott 
a S7,entistváni hazának. Példája lesz a murakö/i 
ifjúságnak is, akik ma mint névtelen kis Gáspá
rnál Markok sokszor rongyos kis cipőcskéjiikben, 
sokszor mezítláb is, de rendületlenül rújjak min
dennapi útjukat az iskola padjaihoz, hogy maj
dan vállaikra vehessék Muraköz sorsat. Azt a

„Polak, Wenger dva bratanki
i do szabié, i do sklanki.“
Lengyel és magyar két testvér, úgy 

a kardnál, mint a pohárnál. Bár harcban 
állunk, mégis mélyen megdöbbenve szem
léljük a lengyel nemzet Katyni katasztró
fáját, amelyhez hasonlót nem találunk a 
vilá gtört é n ele mbe n.

Sztálin tagad. ( Iskori leletnek mond
ja a katyni áldozatokat, felmondta a len
gyeleknek a barátságot, az angolok elő
ször hallgattak, utána ötöltek hatoltak s 
igyekeznek elsimítani ezt a nekik kelle
metlen „incidenst“, a lengyel kormány 
fűhöz fához kapkod, hogy legalább a más- 
félmillió lengyelből a még élőket meg
mentse s talán most rájön arra. hogy 
nem volt jó az angolok szekerét tolni, 
mert az angol nem ismer mást, csak sa
ját magát.

A lengyel történelem gyászos lapjai 
mellett ott fognak tündökleni a magyar 
honvédség aranylapjai, mint a keresztény
ség és európai kultúra örök védelmezői, 
mi muraköziek pedig boruljunk térdre és 
adjunk hálát a jó Istennek, hogy vissza
kerültünk az áldott magyar haza kebe
lére, ahol nincs Katyn, nincsenek parti
zánok és nyugodtan hajthatjuk álomra 
fejünket, mert a dicső magyar honvéd 
megvéd minket minden gonosztól. Sp.

sorsot, nielhéit Gáspárnál Küzdött, élt és mellvért 
a legszentebb Koronát nyerte el, a mártírok mir- 
tu ./koronáját. IV  épp e szomorú vég volt fel
emelkedést* és a magyar gondolat biztos pillére 
a jövőre itt Muraközben. Mert nem az élők, ha
nem a halottak jats/.al; a legnagyobb szerepet 
eg\ nemzet életében és a vértanuk zálogai a 
jövőnek. C sak а/ a nemzet, melynek útját a már
tírok mérföldkövei szegélyezik, lehet nagy és lé
lekben hatalmas, megmutatva így, hogy igenis él
ni akar és élni i tud.

Mi mur iköziek tudjuk és hisszük, hogy míg 
Gasparuh Márk szelleme őrködik teleltünk az 
örök magyar harcos módján egyik kezében kard
dal, a másikban fennen a kereszttel és míg érez.- 
/iik bennünk lobogni annak a lángnak csak egy 
szikráját is, mely éltette öt, minden cselszövés 
bar jöjjön akármilyen oldalról is, csak cselszö
vés marad. Mi mindenek dacára habozás nélkül 
haladunk a történelem évszázadaitól kijelölt egye
nes utón, melynek irányát Muraköznek a Gas* 
párnáink és^Zrinyiek élete és halála jelölte meg.

Lein t ez az út göröngyös, lehet nehéz, de 
tni kitartunk.

Isten minket ügy regéljen!
Ezt az esküt nemcsak Pecsornik Ottó mon

dotta, hanem vele kiáltotta az ünneplő közönség 
is.

„Példaképen kell és fog itt állani
ez az emlékmű, mint a muraközi lélek 
apotcozísa“

— mondotta Csáktornyái szoborátvevő beszédében Pecsornik Ottó képviselő 
Gasparich Márk szobrának leleplezési ünnepségéről szóló ripor
tunk befejező közleménye
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Ezután Pecsornik Ottó képviselő a szobor 
alkotóját Boldogfai Farkas Sándort, Muraköz szü
löttét, néhai Margitai József, volt Csáktornyái ta- 
nitóképezdei igazgató unokáját, a nagy szobrász
művészt, aki a szobrot ing>en ajánlotta fel a vá
rosnak és a leleplezést szerényen meghúzódva 
nézte végig, is üdvözölte a következő meleg sza
vakkal:

Megtisztelő kötelességemnek tartom, hogy e 
^helyről is hálás köszönetét mondjak városom ne

vében e szobor alkotójának, Boldogfai Farkas 
Sándor urnák, aki önzetlenül, csupán szőkébb 
pátriájának, melyhez vérségi kapcsok fűzik, kíván 
szolgálni, felajánlotta és megajándékozta városo
mat e nagyszerű alkotásával.

Mivel városunk főterét díszíti és mi mindig 
hálával fogunk reá gondolni, mert elsősorban néki 
köszönhetjük a mai lélekemelő napot. Köszönjük 
és köszöntjük, Isten áldását kérve nemes lelkére.

Ezután következeit a szobor megkoszorú
zása. Dr. Brand Sándor alispán Zalavármegye, a 
helyőrség parancsnoka a honvédség, Orávaegv- 
ház község n saját és a rokonság koszorúját „a 
Bácsinak", dr. Vida Ferenc főszolgabíró a járás, 
dr. vitéz Tamásy István polgármester Zalaeger
szeg város, dr. Krátky István kormány főtanácsos 
Nagykanizsa város, Pecsornik Otto országgyűlési 
képviselő Csáktornya város, Majhen Ferenc bu
dapesti iparművész a Muraközi Szövetség, Kele
men Ferenc nagykanizsai bankigazgató a Zrínyi 
Irodalmi és Művészeti Kör, Angyal János község- 
biró Perlak község, dr. V ida Ferencné a MANSz 
hölgyek, Magdalenics József bádogos az iparosok 
Polesinszki Jenő tanitóképezdei igazgató, dr. Ber- 
náth József kereskedelmi középiskolai igazgató, 
Nagy Károly polgári iskolai igazgató és Csonka 
István áll. elemi iskolai igazgató iskoláik nevében 
helyeztek el koszorút szép szavak kíséretében.

Ezt követte a diszfelvonulás a szobor előtt.
9 Elsőnek a honvédség diszszázada tisztelgett, utana 

a Vitézi Rend és a Tűzharcosok Szövetsége vo
nult el Perédy Nándor járási vitézi hadnagy, il-

tf
letve Kákossy Győző szervezőtiszt vezetésével. 
Elvonultak még a leventeifjak és leányok, iskolák 
és a tűzoltók s püspök urunk láthatóan gyönyör
ködött, hogy fiatalságunk rövid két év alatt meny - 
nyit haladt.

Ezután nagy püspökünk a városházára vo
nult, ahol fogadta a nagy számban megjelent kül
döttségeket. Kellemesen lepte meg a muravidiak 
ajándéka. Fgv házilag lonott kosárban sok gyö
nyörű virág és néhány, otthon készült, művészi 
rajzokkal díszített húsvéti tojás.

A fogadás után nagy főpapunk leleplezte a 
városháza nagytermében függő Kormányzó Urunk
nak a Vérmezőn, a nemzet előtt, a tábori püs
pök kezeihez történt eskütételéről készült, Maj
hen Ferenc budapesti iparművész, néhai Margitai 
József tanítóképző intézeti igazgató rokona által 
a városnak ajándékozott művészi festmény egy 
sokszorosított példányának leleplezésén.

A városházáról püspökünk a Zrínyi Szálló 
éttermébe vonult, ahol egytálas közebéden vett 
részt, estefelé a temetőben imát mondott és be
szentelte édesanyja, az összes rokonság és az 
elhalt papok és szerzetesek úgy a hősi halált 
halt Kaltróy Antal m. kir. honvédezredes sírjait, 
majd meglátogatta összes rokonságát.

Este 9 órakor a honvédzenekar szerenádot 
adott a főpap lakása előtt. Mikor megjelent az 
ablakban, eget verő éljenzés fogadta я püspökünk 
megható szép szavakkal búcsúzott el Csáktornyá
tól és Muraköztől.

Reggel fél 6 órakor nagy püspökünk csen
des szentmisét nwdott, megáldoztatta összes 
rokonait, majd a mise utána pedig a reggeli 
gyorssal, Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő 
kíséretében visszautazott Budapestre.

Az ünnepség befejeződött. Mindenki vissza
tért lankájához. Gasparich Márk, a „tüzesbarát“ 
ott áll Csáktornya főterén, kezében a kereszttel, 
balja kardján nyugszik és őrzi Muraközt, az 
„aranyszájú" püspök szavai pedig örökké élni 
lógnak Muraköz népének szivében. Sp

Megalakult
a Muraközi Közművelődési Egyesület

Uzdóczy-Zadravetz István ny. tábori püspök nagy beszéde

A Muraközi Közművelődési Egyesület múlt 
vasárnap tartotta Csáktornyán zászlóbontó köz
gyűlését. Ez az egy esület űrt fog betölteni Mura
köz belső életében, mert a népi sajátosságok 
megőrzése és a muraközi nyelv fejlesztése mel
lett a lakosság legszélesebb rétegeit összekapcsol
ja a magyar műveltségben, a gazdasági és szociá
lis népérdeket szolgálja. A gyűlésen Pecsornik 
Ottó országgyűlési képviselő elnökölt és hangoz
tatta, hogy az egy esület ezt a jelszót tűzi a zász
lóra : Önzetlenül.

Az alapszabályok ismertetése után védnök
ké Uzdóczy-Zadravetz István ny. tábori püspököt, 
vitéz gróf Teleki Béla főispánt, dr. Terbóc z Mik
lós miniszteri osztály főnököt és Mindszenty József 
prelátus, zalaegerszegi apátplébánost, tiszteletbeli 
elnökké vitéz Horváth Ferenc ny. vezérőrnagy 
és Pecsornik Ottó képviselőket választották meg. 
A Levente-otthon nagytermét teljesen megtöltötte 
a közönség. Uzdóczy-Zaclravetz István nyug. 
tábori püspök beszédében ezeket mondotta :

Sokszor kaptam életemben rózsákat, de a 
rózsákkal kapcsolatban igen furcsa szokásom volt. 
A rózsákat az oltárra helyeztem, de egy-egy tö
vist mindig leszakítottam róluk és eltettem ma
gamnak. Eltettem, hogy figyelmeztessen arra: az 
eszmékért vérezni kell. Valóban, a sok f<»vis vé
gigszántott az életemen, de a szellem s/eretetét 
cs azon át â  megdicsőülést megkaptam. Szegény 
gyereknek születtem itt, Csáktornyán, éppen ab
ban n házban, ahol ma a leventeotthon áll. Csak 
az iskolában kapott szép oktatások, n Zrínyiek 
ősi várának titokzatos ereje volt velem, meg a 
muraközi nép becsülete. Az ifjúság ma már nincs 
magára hagyatva. íme, itt van a Murakö/i Egye
sület jóakarata, amelyet tekintélyének egész sú

lyával támogat a hivatalos vármegye is. Csak be
le kell kapaszkodnia ebbe az egyesületbe az if
júságnak és felnőtteknek, a n y a g i  érde
keikkel és szellemi szükségleteikkel egyaránt. 
Akkor meg fogjátok érezni annak a segítségét. 
Érzem, sejtem, bogv valami titkos vágv, kimond
hatatlan kívánság él az én népem lelkében. \ aln- 
mit akar ez a nép: azt akarja, hogy a leikéhez 
közelebb férkőzzenek. Nos, hat a nyelvén ke
resztül kell a leikéhez férkőznünk, ki kell azt 
csiszolnunk a művelődéssel, hogy szebben gördül
jön elénk ez. a lélek. A nyelv kiművelése annvi, 
mini a műveltség zsiiipnv itasu: Ha a nveK ki
művel!, akkor majd a szeiilislvani ’ gondolat ./el- 
ömlik a murukö/i nyelven keresztül. I s én Hal
létté üllők ennek a munkának, hiszen az én vé
remért történik ez a munka. Köszönöm, hogy 
olyan szeretettel fogadtatok itt a szülőt».Meinen, 
mintha csak maga az édesanyám fogadott volna. 
Alig tudtam szóhoz jutni, amikor a sok-sok ezer 
muraközinek ajkútól átadó szavakat hallottam és. 
szentéből csillogó szét eletet láttam. Fzl a sze
rétéül leteszem édesanvam sűjára, aztán towibl^ 
viszem magammal azt, amely több miden emlék
nél, erősebb minden ölelésnél, jólesóbb minden 
csóknál.

Az elerzekeny tilt emberek egy c apásra fel
álltak heh, ükről és percekig tapsolva ünnepelték 
a püspököt, ak* s/ivarvanv ludat létesített a szege
di gondolat és a muraközt gondolat között.

Vitéz gróf Teleki Béla főispán szintén fel
szólalt és vallomást lelt arról a szeleteiről, amely- 
öt a muraköziekhez fűzi. Megígérte, hogy minden 
igyekezete arra irányul, Imgy az állam támogatá
sát is biztosítsa az egyesület fejlődésének.

Hölgyeim! Egyszerre 130 kötőtű
század szenzációja! Munkája kézimunka. Minden minta köthető. Néh.mv óra alatt köthet pulóvert, 
blúzt vagy ruhát. Kezelése egyszerű. Ara P 62.10. „Rapid" (98) tűvel uiu P 48.30. Kerje a - ismer 
tetőt. Á R U F O R G A L M I  K F T . ,  B u d a p e s t ,  IV. Sütő-utca 2 szám, félemelet 3.
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Gyomor, vese, bél, hó- I 
lyagbajok és mindenféle* ! 
hurutos megbetegedések 

I gyógyhelye. Ivó kúra, me- j 
i leg ásvány vizes és szénsa

vas fürdők. Inhalatorium.
D i é t á s  k o n y h a .
F e lv ilá g o s ítá s t nvujt a

; fíinliiiga/iialos,-!] Biks/áílliiriiő

Nyolcévi fegyházat 
kapott Máté Ferenc,
aki megölt egy letenyei gazdát

Olvasóinknak még élénk emlékezetében 
lesz a múlt évi december 19-én, Cetemén tör
tént gyilkosság, amelynek áldozata Rác/ Mihály, 
fiatal letelned gazda volt.

Fgv fiatal mura közi legényekből álló társa
ság borozott állapotban tartott hazafelé a letenyei 
Öreg-hegyről s minthogy Kötényén igen hangosak 
voltak és éppen Rácz Mihály háza előtt békét- 
lenkedtek, az ifjú gazda kiment megnézni, mi a 
lárma oka, mire a megvadult Máté Ferenc, hódo
sam i legény a mar előzőleg kinyitott bicskával 
neki rohant, kését bal mellébe vágta, közvetlen 
szive mellé, majd a mellette levő utszéli árokba 
h<kte és ott még az arcát is megszórta. A vele 
levő Vlahek Ferenc, szinten hódosán у i legény 
néhány borosüveget vágott közibiik, egy fiatal
korú pedig eldobta a véres kést, hogy ezzel 
megakadályozza a nyomozást.

A csendőrök még aznap este elfogták a 
tetteseket s a napokban tárgyalta az esetet a 
nagykanizsai kir. törvényszék. A tárgyalás egész 
napon át tartott s annak befejezése után a bíró
ság Máté I erencet szándékos emberölés büntette 
miatt nyolcévi fegvházzal és ötévi jogfosztással 
sújtotta, \ lahek Ferencet bizonyítékok hiány á
ban felmentette, a fiatalkorút pedig egy évi pró
bára boc sújtotta.

Az Ítélet nem jogerős.
Rác/ Mihály fiatul özvegyet és két kicsiny 

gyermeket hagyott hatra.
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László tanítójelölt. A Csáktornyái ifjúság megdöb
benő erejű szavalókórussal fogadott hűséget a 
zászlónak, melyet a továbbiakban nagyon finom 
ének kultúrával előadott énekkarokkal és szavala
tokkal ünnepeltek. Ezeket dr. Pfeiffer Vilmos és 
Lomoschitz Pál tanárok vezényelték. Az ünnep

ségen tettek fogadalmat a tanító hivatás-eszményre 
a most végzett tanítójelöltek is. A 10 ballagó 
öreg diák már délben elbúcsúzott az intézettől, 
tanáraitól, tanulótársaitól és este a májusi zápor
tól felfrissült város főutcáit járták végig bucsu- 
énekkel.

Eskü a Vérmezőn Majhen Ferenc ajándéka 
Csáktornya közönségének

Majhen Ferenc, budapesti iparművész, a 
Muraközi Szövetség tagja alapításától, Muraköz 
szülötte, részt \ett a (insparich Márk szoborle- 
leplezésén s ekkor átadta ajándékba Csáktornya 
varos közönségének Dudits Andor történelmi 
festményének művészi reprodukcióját a következő 
sorok kíséretében :

Csáktornya nagyközség tek. Közönségének :
Az elveszett szülőföld visszatért; tajain is

mét megcsendül a magyar szó, a magyar dal.
A nagy hazamentés, melynek egyik gyümöl

cse Muraközünk a Magyar lktza szent földjéhez 
való visszacsatolása volt, Szegedről indult ki. 
Hongyarapitó Kormányzó t runk ott bontotta ki 
a nemzetmentés háromszinii lobogóját. Hűséget 
esküdött és szabadságot Ígért Szent István meg
alázott birodalmának. Az. eskütétel a budapesti 
Vérmezőn l zdóc zy-Zadravelz István tábori püs
pök, Muraköz, szülöttének kezeihez történt. Az 
Isteni gondviselés már ott kapcsolatba hozta el
rabolt szülőföldemet a magyar íölszabadulássai.

Az eskütétel magasztos jelenetét művészi 
kéz megölökitette. F.rről a festményről kevésszá
mú, hasunlóképen művészi értékű sokszorosítás 
készült, melynek egy példányát már régebben 
sikerült megszereznem. A képet kezem munká
jával készített keretbe illesztettem.

4 Az a boldogság, melv szülőföldein vissza
térése alkalmával egész, valómat eltöltötle, azt a 
gondolatot ébresztette bennem, hogy ennek a 
képnek igazi helye Muraközben van. Minthogy 
pedig szülőföldemnek mind kulturális, mind gaz
dasági központja Csáktornya, úgy vélem, helye
sen cselekszem, ha ezt Csáktornya közönségének 
ajánlom fel.

Kérem Csáktornya közönségét, fogadja sze
rény ajándékomat azzal a szeretettel, amellyel

én azt neki felajánlom és őrizze meg azzal a 
megbecsüléssel, mely annak történelmi értékét 
megilleti.

Hazafias üdvözlettel: 
Majhen Ferenc
Muraköz szülötte.

A kép közepén ott all a Fóméltóságu Kor
mányzó Ur, jobbját esküre emelve, balját kard
ján ny ugtatva, körülvéve a nemzet nagvjaitól. Ott 
vannak József Ferenc és József kir. hercegek, 
tábornokok, miniszterek, főrendek, az összes íe- 
leke/etek püspökei, ko/tiik Muraköz uagv fia, 
l zdóczy-Zadravetz István tábori püspök. Л Vér
mezt'» sok történelmi eseménynek volt tanúja s 
ez a nagy jelenet Magyarország megújhodása 
c sak emelte értékét.

A kép a városháza dísztermében van ki
függesztve s a küldöttségek fogadása után nag\ 
püspökünk jelenlétében 1'ec sorúik < Mio országgy ük 
képviselő leplezte le s a püspök ur igen értékes 
magyarázatot tartott a nagy történelmi esemény 
hez, név szerint megjelölvén az. egves személye
ket.

A díszes művészi keretet maga Májhen Fe
renc készítette.

Majhen Ferenc muraközi születésű, rokona 
néhai Margitai József volt Csáktornyái tanitók&- 
pezdei igazgatónak. Muraköz megszállása után 
állandó budapesti lakos lévén, egyike volt a Mu
raközi Szövetség megalapítóinak s támogatta 
anyagilag és erkölcsileg a menekült murakö/ieket.

Amikor felvirradt az ezeréves Magyarország 
visszaállításának hajnala, Majhen Ferenc az. elsők 
között volt, aki legtöbbet fáradozott Muraköz fel
szabadulásáért s ezen önzetlen hazafias ajándék
kal beírta nevét Csáktornya közönségének szi
vébe.

A MÉP H Í R E I
Pecsornik Ottó országgyűlési 

képviselő nagy beszéde 
Drávaszentivánon

\ asánap délután járási képviselőnk Diáva- 
s/entiván községet látogatta meg, ahol "liási lel
kesedéssel fogadtak. Beszédét több mint 400 em
ber hallgatta végig. Képviselőnk kél órás beszá
molójában kitért az. ország bel- és külpolitikai 
kérdéseire, a közgazdasági helyzetre, bes/olgal- 
talási kötelezettségre, a jugoszláv ok áltál végre
hajtott agrárreform felülvizsgálatára és minden, a 
népet érdeklő kérdésekre.

Beszédét sokszor félbeszakítottak viharos 
tapsokkal, éljen és úgy van kiáltásokkal.

Beszámolója után Pec sornik < >tté» orszag- 
gyülési képviselő fesztelen beszélgetés közben 
hallgatta meg a panaszokat és kérelmeket.

Л Bolond Asvayné-t
adta a Nagykanizsai Keresztény tisztviselőnők 
j .gyrstilete műkedvelő csoportja vasárnap délután 
és este a Levente Otthonban zsúfolásig megtelt 
Közönség elölt.

Az öreg Asvayné szerepében Mázni l ulu 
önmagát múlta felül, ele a többi szereplők is ki
tünően játszottak és sok tapsol kaptak. A közön
ség feledhetetlen est emlékével távozott.

A tiszta jövedelem a Gacparich szoboralap
ra jut.

A tűzoltók ünnepsége
Vasárnap ünnepelték derék tűzoltóink véd- 

szentjiik, Szent Mórián napját. Délelőtt ünnepi 
misét hallgattak, utána diszíelvonulás zenével, 
majd a tűzoltólaktanya előtt Korentsy Endre ve
zető jegyző, -egyesületi elnök intézett néhány 
buzdító szót hozzájuk, kiemelvén, hogy e rendkí
vüli időikben rendkívüli munkát végeztek. F.z a 
testület a megszállás alatt is megőrizte magyar
ságát, erre mindig lehet számítani. Büszkeséggel 
gondol az alapitokra és kéri, hogy e nehéz idők
ben is áljának lielvl derék tűzoltóink. Délután 
egy kis áldomással jutalmazták egész évi fárado
zásukat.

A MANSz Csáktornyái csoportja 
és Csáktornya közönsége 

. miniszteri elismerést kapott
A vallás- és közoktatásügyi miniszter elis

merését é ; köszönetét fejezte ki a Magy ar Asz- 
szonyok Nemzeti Szövetsége Csáktornyái rsopotja 
elnökségérlek a Csáktornyái állami népiskola sze
gén у sorsú tanulóinak ruhaneművel való ellátásá
ra adományozott 1 350 pengőért és C sáktornya 
község elöljáróságának és közönségének, ugyan
csak az említett iskola tanulóinak cipővel vak’» 
ellátása céljából adományozott S00 jrngöért.

Megtetted-e kötelességedet
vitéz, honvédőinkkel szemben?

iÜ\ *

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

Széchenyi u. 50 » Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A P ES T

H Í R E I N K
— Kitüntetés. A Kormányzó Ur Ofőmél- 

tósága Zetelaki Tóháti Mariannát, a Gráner-gyar 
v olt szociális fiatal gondozónőjét, aki az erdélyi 
román megszállás alatt hősies magatartást tanúsí
tott és abban az időben különféle bántalmazáso
kat szenvedett el, a Nemzetvédelmi Kereszt tel 
tüntette ki4

Áthelyezések a vármegyén. Az alis
pán a szolgálat érdekében dr. Martos László tisz
teletbeli szolgabirót Zalaegerszegről Csáktornyára, 
dr. Csík Béla tiszteletbeli szolgabirót pedig Csák
tornyáról Sümegre helyezte at.

Új jegyző Viziszentgyörgyön. A Csák
tornyái járás föszolgabirája a viziszentgyörgyi kör
jegyzői állásra Somogy i Béla drávanagy falui se- 
gédjegyzöt rendelte ki.

— Evangélikus istentisztelet lesz. május 
16-án délelőtt II) órakor Csáktornyán az elemi 
iskola nagy termében.

R e f o r m á t u s  istentisztelet lesz
vasárnap délelőtt. ,11 órakor a Csáktornyái pol
gári iskolában.

Kinevezés. A belügyminiszter Kovács 
István dr. orvost murakirályi körorvossá nevezte 
ki.

— A stricióvári iskola új igazgatója. A
m. kir. vallás- és közoktatáügy i miniszter Kovács 
Sándor Zalaapati-i igazgató-tanítót a* stridóvári m. 
kir. áll. elemi népiskola igazgatójává nevezte ki. 
Kovács Sándor régi ismerősünk. Mint föhadnagv 
hosszabb ideig szolgált Csáktornyán. Kulturális 
és közgazdasági téren sokat tevékenykedett és 
nagy lépésekkel vitte előre a népnevelést. Mura
köz tanítósága kiváló erővel gyarapodott és itteni 
működése is nagy hasznára lesz a magyar kultú
rának.

— A Csáktornyái áll. líceum és tanító
képző intézet első évfolyamára felvételt május 
30-ig lehet kérni. Felvilágosítást ad az intézet
igazgatósága.

AMI T
ma megtehet, ne h a- 
1 a s s z a  holnaputanra, 
meri junius S-an van 
a jótékonycélu magyar 
királvi állami sorsjáték 
húzása a m e l y n e k  
f ő n y e r e m é n y e

40.000 or. P.
29.360 n y e r e m é n y ,
420.000 P érték b en . 
A s o r s j e g y  á r a :  
egész P 3, fél P 1*50. 
A sorsjegy kapható 
sorsjcgyfüái usilóknál 
és tlobaiiyliiséékben



4 M u r a k ö z » 19 sz.

— A perlaki vöröskereszt egész Perlak 
intelligenciájának hathatós támogatása folytán igen 
szép* eredménnyel dolgozik és segít a hadbavo- 
rfültakon, azok családtagjain és a község szegé
nyein. A sebesült honvédek részére a húsvéti 
ünnepek alkalmából a következő szeretetcsoma- 
gokat adták át a zalaegerszegi 527 számú hadi
kórháznak : 69 drb. muraközi húsvéti perec, 30 
drb. fonott kalács, 6 kg. keksz, 10 püspök ke
nyér, 24 drb. piskóta tekercs, 5 kg. sonkát, 2 
rúd szalámit, 72 drb. alma, 5 drb. görbe bot, 
1532 cigaretta, 10 liter bor, 61 drb. pirostojás, 
100 doboz gyufa. A frontra pedig 50 szeretetcso- 
magot küldtek .el. A helybeli szegények részére 
150 pengőt osztottak szét. Ahol ilyen a 
női szivek jósága és ahol ilyen asszonyok van
nak, ott a magyar jövő biztos alapokon nyugszik.

— Névmagyarosítás Hazsics Simon szent- 
margithegyi füldmives Harkány-ra változtatta 
családi nevét belügyminiszteri engedéllyel.

— Gyermekszinielőadás Ráckani/sán.
A ráckanizsai áll. népiskolában a felső tagozat 
húsvéti ünnepek alatt tartotta évzáró ünnepélyét. 
Előadták „Hamupipőke" cimii mesejátékot ma
gyar nyelven és „Zajcseki“ c. húsvéti jelenetet 
muraközi nyelven. Az ünnepély iránt nagy volt 
az érdeklődés és többszőr kellett előadni. A jó- 
tékonycélu adományokból nyolc gyermeket láttak 
el ruházattal. Az előadást V aszilcsin Angela és 
Bendekovics József tanítók rendezték.

— Tudnivalók a magyar honos, volt ju
goszláv hadifoglyok hazaszállításáról. A MTI
hivatalos jelentése szerint a magyar honos volt 
jugoszláv hadifoglyok közül azokat, akik Németor
szágban vannak, hozzátartozóik sokszor kérelme
zik. Ezzel kapcsolatosan megállapítják, hogy 
egyetlen kérelmezés, akár levelezőlapon is, telje
sen elegendő, mert erre az első kérelemre elö- 
jegyzik valamennyit és a lehetőséghez képest, 
hazaszállításuk érdekében mindent megtesznek a 
magyar hatóságok. Csak olyan foglyokat kell ké
relmezni, akiket eddig nem kértek. Ebben az 
esetben pontosan fel kell tüntetni a személyi ada
tokat, lakhelyet, katonai csapattestet és rendfoko
zatot. A kérelem a H. M. 21. osztályhoz, Buda
pest, V. Juhász Andor-utca 9 szám alá cimzendö. 
A megbízhatatlanokat egy előre nem;szállitják haza.

— Bokáig érő vízben megfulladt egy 
asszony. Halabarecz Istvánná szül. Koszmács 
Anasztázia 32 éves szentilonai asszony a rétre 
ment a libáknak füvet szedni. Közben egy kis 
patakocskán kellett keresztülmennie. Á pa
takon való átkelés közben szívroham lepte meg 
és az alig bokáig érő vízben megfulladt. Az asz- 
szony már régóta szívbajban szenvedett és ez most 
végzett vele.

— öngyilkos lett szerelmi bánatában 
egy muraközi szabósegéd. Cimmermann József 
muraszerdahelyi fiatalember szerelmi bánatában 
a Mura hídról a folyó hullámai közzé vetette 
magát. Életét nem lehetett megmenteni, holttestét 
még nem találták meg.

K ö z  g a z d a s ág
Az olajlen vetések 

megóvása és pótlása
A huzamosan tartó szárazság és az átlagos

nál lényegesen magasabb hőmérséklet egyes vi
dékeken komolyan veszélyezteti az olajlenmag 
vetések állapotát. Ezért a l VJd.nivelésügy i Minisz

Eladó kazánok
6-os Hofherr 10 légkörös eredeti gyári ma
gánjáró, 4-es Hofherr 8 légkörös, 4'/»-es 
Inig. 8 légkörös, 6-os Marshal 7 légkörös 
huzatosak. Köriilgyíiriís 900-as cséplők, 
1000-es elevátor, 17'/V jelű MÁV benzin
motor. Magánjáró felszerelések. Harang jár- 
gánvgépek részletfizetésre is eladók/ bérbe 

is kiadók.

s z i l v A si  g y u l a
ZALAEGERSZEG Arany János utca 22

térium felhívja az ipari növények (olajos magvak) 
terjesztésére kötelezett gazdaságokat, hogy úgy 

.rendeletbeli kötelezettségük folytán, mint az or
szágnak növényi olajokkal való ellátása tekinte
tében fennáló hazafias kötelességükre való tekin
tettel is mindent kövessenek el lenmagtermésük 
sikeres fenntartása érdekében és kellőleg véde
kezzenek a szárad időjárás folytán fellépő bolha
veszéllyel szemben. A Futura által kiküldött ter
mesztési útmutató, valamint a legutóbbi havi je
lentései is közlik, hogy a bolhafogáshoz szüksé
ges kátrányt ajánlatos idejében beszerezni. A bol
hafogásnál szükséges kátrány beszerzésére vonat
kozóan illetékes helyről a napokban már tájékoz
tatták a közönséget. Ezen tájékoztatás lényegét itt 
ismételjük:

A földmivelésiigyi miniszter 282.474 — 1943 
IL 1 sz. alatt rendeletet adott ki valamenny i gaz
dasági felügyelőséghez és  értesítette okét, hogy 
az Anyaghivatal 55.961/1943 sz. rendelete értel
mében a 262. anyagszámu barnaszénkátrány a 
lenmagtermelők (úgy az (Jaj. mint p rostlennél) 
által a községi elöljáróság, illetve gazdasági felü
gyelő egyszerű tanúsítványa ellenében bármelyik 
kátránykészlettel rendelkező kereskedőnél minden 
anyagkiutalás nélkül beszerezhető. Ha közeli ke
reskedőnél nem volna kátránv, a legközelebi gáz
gyárnál kell beszerezni. Nehézségek felmerülése 
esetén a termelők forduljanak közvetlenül a Fu
tura olajmagosztályához.

A lennel bevetett terület minden kát. hoki
ja után 1.5 kg., különösen indokolt esetben pedig 
3 kilogram barnaszénkátrány szolgáltatható ki a 
terjnelöknek.

A termelő a beszerzett kátrány mennyiséget 
és azt, hogy kitől vásárolta, postai lev. lapon a
M. kir. Jpari Anyaghivatal Széngazdásági Osz
tályához (Budapest, 11. Fő-utca 68) köteles beje
lenteni.

Arra az esetre, ha az olajlenmagvetés min
den fáradozás ellenére sem volna mégmenthető, 
a Fóldmivelésiigyi Minisztérium felhívja az érde
kelt gazdákat, hogy a Futurával érintkezésbe lép
ve, minden haladék nélkül gondoskodjanak meg
felelő egyéb, a jelenlegi időpontban még sikerrel 
vethető olajos növények, elsősorban napraforgó- 
mag és az. erre alkalmas területeken, a szója pót-, 
lólag* való vetéséről.

A Futura az ország minden részében ele
gendő szállításra kész nemesitett vetőmaggal ren
delkezik mindkét olajmagféleségöl és a termelési 
szerződést kötő gazdáknak kamatmentesen köl
esónképpen bocsájtja rendelkezésre a vetőmagot.

A vetőmagot igénylő gazdak közvetlenül a 
Fntura közpotjához, vagy bármely vidéki megbí
zottjához forduljanak termelési szándékukkal

A gazdáknak a bolhaveszélytöl meg nem 
menthető lenterületek kiszántását a gazdasági fe
lügyelőségeknél be kell jelenteniük. Ha a kiszán
tott olajlent más olajos növénnyel önhibájukon 
kivid pótolni nem tudnák, a gazdasági felügyelő
ségek utasítását kérjék ki.

Megalakult a Biztositásügyi 
Országos Gazdaválaszftmány

Felhívással fordul a magyar gazdatársada
lomhoz a jégkárbiztositás elterjedése 

érdekében
Az Országos Mezőgazdasági Kamara, az 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület, továbbá 
a vidéki mezőgazdasági kamarák, valamint "a 
Gazdák Biztosító Szövetkezete Biztositásügy i Or
szágos ( iazdaválasztmánv t alakítottak azzal a «.ól
lal, hogy rendszeresen negyedévenként tartandó 
üléseken megvitassák a magyar gazdatársadalom 
egyetemét érdeklő időszerű biztosítási kérdéseket, 
kialakítsak a helyes biztositásügyi közvéleményt 
a magyar gazdatársadalom körében és tájékozta
tást adnak gyakorlati biztosítási ügyekben.

A Biztositásügyi Országos Gazdnválaszlrnány 
a múlt hónapban tartotta első ülését báró Vay 
László m. kir. titkos tanác sos, a Gazdák Biztositó 
Szövetkezetének ügyvezető elmükének elnökleté
vel, széleskörű érdeklődés mellett. Az Orsságos 
Mezőgazdasági .Kamara képv iscletébcn megjelent 
Khuen-Héderváry Károly gróf elnök, Hala« s 
Ágoston dr. igazgató és báró Diószeghy Ottó dr. 
igazgatóhelyettes, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület képviseletiében pedig Mutschenbacher 
Emil dr. ügyvezető igazgat«) vett részt az ülésen, 
amelyen képviseltették magukat a kerületi mező

gazdasági kamarák is, — igy az Alsódunántuli 
Mezőgazdasági Kamara képviseletében Patak \ 
József biztosítási osztályvezető, a Felsödunániuli 
Mezőgazdasági Kamara képviseletében Vuchetich 
György 'igazgató, a Kárpátaljai Mezőgazdasági 
Kamara képviseletében Karczub Szilárd biztosí
tásügy i előadó, a Kisalföldi Mezőgazdasági Ka
mara képviseletében Rázgha Károly elnök és 
Sztrázsik Andor igazgató, a Tiszántúli Mezőgaz
dasági Kamara képviseletében dr. Hank Olivér 
helyettes igazgató jelent meg. A Gazdák Biztositó 
Szövetkezete részéről jelen volt Marék koránt 
m. kir. gazdasági főtanácsos, ügyvezető igazgató 
és vitéz Násfav Zoltán dr. igazgató.

A Biztositásügyi Országos Gazdaválns/tmány 
gazdatársadalmunkat érintő több fontos kérdést 
tárgyalt meg. Vitéz Násfay Zoltán dr. igazgató 
javaslatára a jégkár elleni biztosítás minél na- 
gyobb кt»rben való elterjedése érdekében E lhi
vassál fordul a gazdatársadalomhoz. Ez a jégkar 
elleni biztosításra vonatkozó felhívás rámutat ar
ra, hogy a gazda sohasem lehet biztos abban, 
hogy földjét a jégverés elkerüli, a jégverést meg
előzni, bekövetkezését elhárítani nem lehet. Hl 
lehet azonban kerülni a jégverés által okozott 
károsodás hátrányos anyagi következményeit a 
jégkárbiztositás utján. A termésnek jégkár elleni 
biztosítása, ezáltal a termelés anyagi eredményé
nek és folytonosságának megvédése nemcsak 
egyéni érdeke minden gazdának, hanem köteles
sége is családjával és nemzetével szemben' \ 
jégkár elleni biztosás különösen kötelessége ma, 
amikor az ország sorsa függ a termelés folytonos
ságától és eredményétől. Az altruista «ólokat 
szolgáló, kartelen kiv ül álló Gazdák Biztosit«) 
Szövetkezete a jégkárbiztositási díjtételeket és 
feltételeket évröl-évre a gazdatársadalom hivatott 
árdekképv iselelfeivel egyetértésben állapítja meg, 
ami által a biztosított gazdatársadalom érdekei a 
legmesszebbmenöen figyelembe vetetnek.

I gyancsak elhatározta a (iazdaválasztmánv, 
hogy lelkéri a mezőgazdasági érdekképv iseleteket, 
tegyenek lépéseket a pénzügyminiszternél annak 
érdekében, hogy az évenként kiadatni sz«>kott 
jövedelem-, vagyon és kereseti adó kivetési kör
rendeletben az épületek tiizkárbiztositási dija ki
fejezetten soroltassák fel a kezelési és fenntar
tási költségek cimén levonható költségek sorában 
és hasonlóképpen a mezőgazdasági kárbiztositási 
dijak is kifejezetten vétessenek be a földbirtok
ból eredő nyers jövedelemből levonható költsé- 
gek közé, foglalkozott a gazdaválasztmány az 
időszerű biztosítási tanácsoknak és figy elmezteté
seknek a rádió utján való közlésével is, majd 
néhány egy éb, a mezőgazdasági társadalmat érintő, 
biztosítási kérdést letárgyalva, a nagy fontosságú 
értekezletet báró \ av László m. kir. titkos taná
csos zárószavai fejezték be.

Cigarettázóknak fontos megismerni
a legdrágább П Ц Р Е  A  
He leg jobb  К А Г Г А

CIGARETTAHÜVELYT
Szopokája szabadalmazott niko- 
tinrnentesitö betéttel. Ezen keresz
tül a szívás még a legolcsóbb 
dohányból is a legkellemesebb. 
Nem idéz elő köhögést, vagy 
krakogast cs tüdejének sem art.
Ara: 100 darab 2-es, vagy 3-as 94 fill. 

Ugyanilyen itikolinmenlesilo betéttel

C I G A R E T T A S Z I P K A
b a k e l i t b ő l  ! darab 8 fillér, 
jávorfából I darab 44 és 80 fillér, 
Raffa piccolo 3 darab válogatott 
szipka I 4 darab tartalékbetéttel 
80 fillér.

Mindegük szipkához cserélhető 
Raffa-betet 1 0  darab 20 fillér.
KAPHATÓ minden dohánykisárodáhan,

viszonteladóknak megfelelő áren
gedménnyel a m. kir. dohúny- 
nagyárudúkban és
NY Í RI  S. nagv kereskedésében.

Gondoltál-e a h o n v éd csa lád o k ra?
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Z id e  s a k i  p e te k .

Katyn
Ne moramo jako dal ко nazaj obra 

cati knigu povesti, da dojdemo do toga, 
da su Polskii tri pot rezdelili. Ov narod 
je s svojom krivom znutresnjom i zvunj 
skom politikom, z znutresnjim nacukava 
nji dozivel jenu nesrecu za drugom. Potli 
prvoga svetskoga tabura se na rusevinam 
Srednjc Lurope, stvorila nova, velka Pol
ska zemla s 42 miljone stanovnika i tak 
je zgledalo, da je polski narod jcmpot 
itak dosel do svojega cila

Ali potli toga politicari suran tak slepi 
bili, как oni, steri su v ono vreme knli 
Pariza diktirali mirovne kontrakte. I oni 
su ne vidli, ili su ne steli provide!i. da 
velkoga nemskoga naroda je ne moci 
samo tak na prosto vun zbrisati s sveta. 
V svojoj zvunjskoj politiki su tak*plesali, 
как njiin je velka Antanta fuckala i to 
njih je dotiralo do nőve velke ncsrece.

Potli, как su koli Pariza mira pod 
pisali, su te polaki, steri su se vufali v inoc 
velke Antanté i bili su pijani od svoje 
velke jakosti, hapili preganjati nemee sie 
ri su v velkom broju stanuvali v Pol 
skoj.

Klanja i skoncanja su bila saki den 
na redu. V polskoj biti nemec, to je tul 
ko valalo, как sinrt podnesti. Hitler vo- 
ditel i kancelar, da je prek zel vlast i 
postavil na noge Nemsku Zemlu, drzal 
je za svoju prvu du/.nost, da obrani od 
dalnje moke nemee, steri su stanuvali v 
Polskoj i da dopela nazaj к materi zemli 
varasa Danziga, steroga su njoj zcli proli 
sakoj clovecjoj pravici.

I tu se hapila zalostna tragédia pol 
skoga naroda. Oni ne su citali p°vest, ne 
su se naveili, da engleska svetska politi 
ka za svoje interese, prez dalnjega akluje 
celoga reda narodov.

Polaki su se pustili v labor z Ncm- 
skom. Protivno s svojim bolsem znanjem 
i protivno s svojim clusnim spoznanjem 
su stem slepili svojega naroda, da su en 
glezi tulko i tulko sto jezer soldacije po 
slali i da su englezi vec v P.erlinu i od 
nod bodo diktirali mira, a da su nemei 
potukli polsku soldaciju, onda su njihovi 
voditeli kukavii ki pobegli i od potli bi /. 
Londona ravnali, da bi mogli, sodbinu 
polskoga naroda.

Stalin pak je samo na to cekal. Pol 
ska soldaci ja se ne mogla gemiti. Bolse- 
viki su z lelika, prez toga, da bi jempot 
s puske strelili, zasli v onu polsku zemlu 
stern su nemei praznu ostavili i mam su 
se hapili gospodariti po svojoj segi.

Oficere su skud spolovili, poldrugi 
miljon civilnoga naroda su odvlckli, Bog 
7na kam, a dvanajst jezer polskih ofice 
rov je moralo v sumi Katyn aldusati

svoje zivlenje zato, kaj njih je polska 
vlada, v svojoj sleposti, za engleske inte
rese, hitila bolsevikam v saku

Katyn! Dok bo svet stal, bode to 
iine vekoveena példa i opomena kesnim 
odvetkam, kaj more se napraviti peklen 
ski zlocesti duh, steri se slekel sega скь 
veéjega cuvstva.

Kak je nekriva i nedu/.na Abelova 
krv kricala do neba, ran tak krici do ne 
ba i krv nekrivo i neduzno skoncanih 
polskih oficerov i da bo doslo vreme, 
kaj se bo spunila rer Svetoga Pisma „Öko 
za oko, zob za zob", onda tu nabo mi 
losti, tu more biti samo kastige.

I mi Mngyari iinamo nase teske na 
rodne zalosti. 1214 leta, na velkoj pusti 
Muhi, proli divjim lataram smo zgubili, 
cuda jezer junakov, a za varas Mohács 
je velki pesnik rekel, da je te piac pun 
junacke krvi, tarn je doli opal evet na 
sega naroda. Samo ondasnji voditeli kral 
I3cla IV. i kral Lajos II. nesu barenvali 
za ludske interese, nego su njihove trupe 
med njimi i Lajos II. opale v odprtoj 
bitki, v junackom harcuvanju proti pre- 
velke nepriatelske sile.

Prem da nam bodo te velke narod 
ne zalosti za navek ostale v sreu, itak 
na vek gizdavo spomenemo te junake, su 
opali za obranu naroda i domovine, ali 
za nekrive aldove sume Katyn bode sod 
povesti potegel voditele polskoga naroda 
na velku odgovornost.

Polaki su nam denes nepriatcli. Neg- 
da smo si bili priateli i pajdasi v taboru. 
Za vreme, da su njih preganjali, skorom 
pre sakoj magyarskoj gospodskoj hizi se 
nasel steri skriti polski gospon i skup su

Meg\ imursko Kultiirno drustvo jt* mnjusa 
? rfa ilr/alo s\<>ju v**lku sesiju v i.saklormi v 
Levente (hinni. Ovii drustvo ima velku za da i'll v 
znutresnjem zivlenju Megwmurja, kajfti mora cii* 
vali sebiijnosti toga naroda i rezvijati megsimur- 
skoga jezika, poleg toga skapc ifi naroda z. ma- 
gyarskom kulturom i pomagati ga v sorialnom i 
gospodar‘.kom pogledu.

Pecsornik Oltó orsaeki ohlegaf je hil pred^ed- 
nik na sesiji i v'svojem govuru je naglasil, da 
se ovo drustvo stvorilo cisto nesebiéno i ore de- 
lati samo za dobro naroda.

Za branitele su zebrali I Iz.dórz.y-Zadravetz 
Istvann bi .kupa, viteza grofa Teleki Belu velko- 
ga ispana, L̂ r Terborz Miklósa visoga ininisteri* 
umskega éinovnika i Mindszenty Józsefa papin- 
skoga prelata, za castne predsednike vitéz Hor-

Polak i magyar su dva brati, как 
pre .sabli, tak i pre kupici. Makar smo 
v taboru 2 njimi, itak s prestrasenim sr- 
cem gledimo velku nesrecu polskoga na
roda pre sumi Katyn, a spodobne к toj 
ga ne v celoj svetskoj povesti.

Stalin se táji, on véli, da su ta mrt- 
va tela, stera su nasli v sumi, Katyn, 
starinske kosti, odpovedal je priatelstvo 
polskoj vladi, englezi su uajpredi tiho bili, 
zatem pak meleju sem tarn i probaju ne- 
kak zmiriti to za njih jako ne vugodno 
pripecenje, polska vlada pak se lovi za 
saku betvu slame, da obrani barem one 
ludi od poldrugoga nhljona zajetih, steri 
su jos zivi ostali i morti bo dosla na to, 
da ne je dubro bilo pomagati rivati en
gleska kola, kajti engiez ne pózna nikoga 
drtigoga, nego samo samoga sebe.

A mi pak stopot prignemo nasu za- 
stavu pred dicnom magyarskom soldaci- 
jom, stera je jezeropot zapisala z dicnim 
delom i zlatnimi slovimi svoje ime v po- 
vest nasega naroda. Kaj hi znas bilo, ako 
bi bolsevicko strasilo bilo preladalo nasu 
magyarsku domovinu ? Kulku sumi Katyn 
bi bila napravila ova peklenska horda? 
Ali magyarski honved je dieno pretiral 
ovo ishodno strasilo prek jezero kilomct- 
rov od magyarske granice i den denes 
stoji na strazi, v starinskoj magyarskoj 
domovini, pre Don vodi i tarn brani svo
ju domovinu, familiu i cirkvu.

Poleg ernih listov polske povesti sve- 
tili se bodo zlatni listi magyarskih hon- 
vedov, kakti vekoveeni braniteli krscan- 
stv a i europske kulture, a mi megyimurci 
pak moramo opasti na kolcna i tak zafa- 
lili dobroinu Bogii, da nas je nazaj do- 
pelal pod blagoslovleno keilo magyarske 
domovine, de ga ne sume Katyn, nega 
partizanov i mi mirno si moremo leöi 
spat, kajti magyarski dieni honved nas 
brani od sega zla.

Sp.

váth I Vrrnra generalmajora i Pe* sornik Otto-a, 
orsarke obligate. Velka sala Leventodoma je sa 
puna bila z narodom i doSle su „l ivöngyösbo- 
kreta" pu< e v paradnoj narodnoj nosnji.

Uzdóczy - Zadravetz Isván
biSkup je drzal velkoga govora i rekel je ovo : 

„Cudapot sem v svojem zivlenju dobil roie i 
stemi ro>.ami imam spajsnu segu. Ro>.e sem del 
na oltár, ali jenoga trna sem si navek spravil za
to, da me zmisli, da je za velke niisli treba krv 
prelevati. I za istinu, éuda trnov me érez Vivie
nje prekopalo, ali dobd sem luba\ duha i prek 
toga zveluenje. Rodil sem se kakti siroma^ko de- 
te, rano \ onoj hizi, de denes Leventedom stoji. 
Samo lepi skolski navuki i tajne jakosti sfarin- 
skoga Zrinyi grada i postenje megyimurskoga na-

Velka sesija Kulturnoga Drustva
Uzdóczy Zadravetz István biskup je drzal paradnoga govora
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roda je bilo zmenom. Mlajsina denes vec neje 
zapuscena. Vidite tu vám je Megyimursko Kul- 
turno drustvo z dobrom volom, stem podpira s 
celim. svojim vugledom i sluzbena varmegyija. 
Samo se mora toga drzati i mlajsina i staresi, ze sémi 
svojimi matrialnimi i dusevnemi potrebami, onda 
bo te cutili i njegvu pomoé. Cutim v sebi, da ov 
narod ima v svojoj dnsi nekse tajne /.ele, Stere 
se nedaja zreci. Nekaj bi stel te narod, a to je 
da bi mu dosli blize к dusi. Crez njegov jezik 
rtni je treba blize dojti к dusi. Materinskoga je- 
zika spalerati, to je tulko как otpreti kulturu za 
sakoga. Ci je jezik spalerani onda bodo i misli 
Svetoga Stefana doSle crez megyimurski jezik 
v dusu narodn. Л ja stanem kcoj к ovo- 
mu dein, im se to zvrSavle za moj narod, za 
moju krv. Fala vam lepo, da ste me tak lepo 
prijeli na mojem rodnom mestu, как da bi me 
moja sladka mati prijela. Komaj sem dosel do 
reft, da sem óul lepe reci z vusta cuda jezer 
megyimurcov i videl lubav zvirati s svetlih oci. 
Ovu lubav pola/.em na grob svoje sladke matere 
i nosim sobom ono, kaj vise vala od sakoga spo- 
mena, a to je lubav naroda.

Nas velki biskup je tak lepo govoril, kaj 
Ru se ludi plakali, si как jeden su se gori zdigli, po- 
kali z rokami i kricali éljen, ßiskup je s svojom 
dusom napravil mosta med szegedinskoj i megyi- 
murskoj misli.

Vitéz gróf Teleki Béla
velki ispán je za tem govoril i valuval onu lubav 
fitera ga veze к megyimurskomu narodu. Obecal 
je, da bo napravil se korake, da bo i drzava 
podpirala rezvijanje ovoga drustva.

Jeli si spunil svoju duznost
proti nasim vitezkim honvedam?

Glasi M a g ya rsk e jtra n jk e  Zivota
Veliki govor Pecsornik Otto-a, orsacko- 
ga oblegata v opcini Drávaszentiván

V nedelu pop<)ldan je nas orsacki oblegat 
pohodil opcinu Drávaszentiván, de su ga prijeli z 
velkim veseljem. Njegvoga govora je poslusalo 
prek stiri sto ludi. Na§ oblegat je govoril prek 
dve vure i dal je napre nasu zvunjsku i znutreS- 
nju politiku, orsacko gospodarenje, duznost nutri* 
davanja, kontrolu jugoslavenske agrarne reformé 
i sa pilanja stera se ticeju naroda.

Njegvoga govora su cuda pót pretrgli z glas- 
nim éljen i „tak je" kricom i pokanjem rok.

Potli svojega govora se Pecsornik Olló nr- 
sacki oblegat rezgovaral z Intimi i poslusnl pri- 
tozbe i pro An je.

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

Osem let teskoga resta je dobit Mate 
Ferenc steri je zaklat jenoga 

gospodara v Letenye
Nasi citateli bodo se jós zasigurno dobro 

zmislili na zlocesto delo, stem se pripetilo lani 
decembra 19-ga, da su v Letenye zaklali Racz 
Mihálya mladoga gospodara.

Neksi mladi deéki s 1 lodosanya su se v starim 
goricam napili i z velkim glasom isii dimo i kajti 
su v Letenye prevec velku larmu napravili 1 rano 
pred hízom Rácz Mihálya su se svadili, je te ne- 
sreéen mladi gospodar dosel \un glet, kaj je to, 
a nato je zdivleni hodosányski det ko Mate l e 
rent: z odprtim no/oin naletel na njega i vpiéil 
ga V levu stran prsa, rano poleg srca, onda ga 
posiknul v grabu poleg sebe i vpicil ga jos v 
obraz. Znjim je bil \ lahek Ferenc tulikajse s Hó
dosán ya, on pak je par vinskih ilas hitil med nje, 
a jen mladoletni pak je krvavoga noza skril, kaj 
bi stem zaprecil trage. Rácz je na mesti hmrl.

Zandari su jos isti vecer vlovili krivce i ove 
dneve su v Nagykanizsi pred Kr. Sodbenim Sto- 
lom respravlali to zlocesto delo. Sodili su teli 
den i na zadnje je Kralevski Sodbeni Stol Mate 
Ferenca odsodil zbog vubistva cloveka na osem 
let teskoga resta i zvun toga na pet let ygubi 
purgarska prava. Vialiek Ferenca su oslobodili, 
kajti ga ne bilo dokaza proti njega, a mladolet* 
noga su pustili na leto tlm probe.

Sod je apeleran.
Rácz Mihály je ostavil mladft dovicu i dvoje 

malodobne dece.

Na mesto psenice vrba da kruha
Nasa lepa i velka opcina lezi tarn blizo, de 

se Mura i Drava shaja. Tu vec malo psenice ras
te, narod najvise kuruzu pova. Zemla je na cu
da mestaj niska, vt>dena i jako vala na njoj vrbe 
povati, to se najbole splati povati. Jeni tak veli- 
ju, da na jenom kvadratmetru more /.rasti sibja 
5-7 pengő vredno i to da familiji posla /a celo 
leto. Nasi mariivi ludi crez celt) leto povaju, gu- 
liju, kuhaju i pleteju to sibje.

Korpice plesti su magyarske vlasti jos pred 
prvim svetskim táborom nasale tog.» naroda, ali 
pod jugoslavenskom vladavinom je to se skup 
skorom prepalo, ali potli, как smo se povrnuli 
se ta mestrija pak zdigla.

Cisto blizo pre stációnu stanuje jen mester, 
steri na velko plete vrbo\o sibje. \ magazinu le- 
ziju velke vrednosti, korpe, stoli, stok i, stolice 
/a vrt i se tlruge fele rob;», jena lepsa otl ilruge.

Te mester - zove se Maltar N\il»al> - / ve
seljem pripoveda, da se \ domacoj zemli cuda 
toga isce » da su nasi mestri vec i v Nemsku 
cuda pletene robe poslali. Ova mestrija tu. na o- 
voin mestu barem jezero ludem da posla crez 
celo leto.

Korpe plesti, to je negda bila hizna mestri
ja, ali denes vec imamo do tridcsti zvucenih 
mestrov v opcini i saki ima dva-tri inuse i tri 
do stiri detice. Sibje ludi priprnvlaju tloma i sko- 
rom pre sakoj hizi se vidi, как mariive roke su- 
siju i guliju sibe.

Ovi mladi pletaci /a ve jos neznaju magyar- 
ski, ali nnvecer marlivo idejű v skolu j vuciju 
se mag\ arski. Jako njiin je zal, kaj su ne meli 
prilikn ill v magyarsku skolu, ali marlivost njim 
ne fab » v vecernim skolain su se éuda navéih.

Rieten je korpic da zivienje ne samo stanov-

nikam oprint; Kotor, ncgn i vise selam Dolnjega 
Megsimurja i tak si zasluziju \eksi falacek kruha. 
Naroda ga* dosta, kruha ga pr» malo i tak si te 
ludi z mestrijom zaslu/.iju ропюс za bolse zivle- 
nje.

V Ráckanizsi je bila deteca
predstava

V Ráckanizsi, v narodnoj skoli su 
staresa deca vuzmone dneve zvrsila skol- 
sko leto. Stom prilikom su dr/ali dve 
prcdstave. Po magyarski lc‘pu starinsku 
pripovest „Hamupipőke“, a po megyimur 
ski pak lepu vuzmenu pripovest „Zajce- 
ki“. Za te predstave su se ludi jako in 
teresirali, pak su zato deca visepot nio 
rala igrati. Kaj su dobri ludi skup dali 
репе/, za to su 8 siromaskoj deci kupili 
opravu. t

Koli tih predstavi éuda su se trudili 
Vas/.ilcsin Angela navucitelica i Bende- 
kovics ,J»)zsef na\ucitcl.

Novi dar za nase ranjene honvédé
Juretics Jakab, stari soldat z Drávnollara, 

je vec v zimi jempot dal 3.30 kil mnsce /a ko- 
lace za ranjene honvédé, a ve je pak donesel 3 
Idle masce za nase viteze i prek ju je dal Ma- 
gvarskom Narodnom Zenskom Drustvu.

Juretics Jakab ima vise medalji, bil je ra- 
njen v prvom svetskom taboru i tak veli, da s 
tem darom oce se zafaliti denesnjim junakarn /a  
to, kaj su ga gospe Crlenoga Kriza onda tak lepo 
dvorile » vracile.

I.udi! Zemite si peldu od Juretics Jakaba, 
jenostavnoga pólódéira / Drávaollara !

Kip velke prisege Gospona Guvernera 
na varaskim hizam

Nas domorodec Majlien Ferenc, mesterski 
umetnik \ ßudapestu je dal na senk \ aradi 
C sak torn у a jenoga jako k'poga kipa, na stemm je 
zmnlani nas \ isokodostojni (iospon Guvorner, kak 
go|og|;»\ pod \edriin nebom pola/,«* pris»*gu, da 
ho ‘-l,Vi,l > hcanil magear.ku zemlu i povekdil do 
stara granice. Kip j** jako lepi i velka umetnor.t, 
a ramu je zdelal sam Alajhen Ferenc.

Kotli za prodati
1 lofherr Nr. 6, 10 atmosfera, pravi fabricki 
lokomobil, Ffofberr \r. 4, 8 atmosfera, Fmg. 
iNr' ’• s atmosfera. Marshal Nr. 6, 7 at- 
mosifera, onda mlatilke 900 m m. elevator 

/ . ," m benzinmotor, zlamenje 17' 
potiehscine za lokomobile i se drugo. Masine 
41 pmdajn i na rate, a daju se i z rende.

s z i l v A si  g y u l a
ZALAF.GERSZliG Arany János utca 22
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Gospe Megyarskoga Narodnoga 
skoga Drustva i varaS Csáktornya 

dobili su poialu od ministeriuma

Minister za vem i skole je poslal 
pismo priznanja i pofalc gospem Magyar- 
Sikoga Narodnoga íenskoga Drustva i va 
rasu Csáktornya zato, kaj su gospe skup 
nabrale i dartivale za oprave za siromas- 
ku skolsku decu 1350 pengő a poglavar- 
stvu varasu Csáktornya рак zato kaj su 
dali za solce za siromasku skolsku decu 
800 pengő-

Fejervergarski svetek 
Florjanovo

\ luiK-lu su nasi dobri fejervergari svetili 
svojega patrona Svetoga I I-»rjana. Frei! poldan su 
bili pro svetoj paradnoj mesi, zatem je bil pred 
rirkvom paradni mars, tarn su marsirali nasi fe- 
jervergari, med njimi i stari. как da bi i dents 
soldati bili, a fejervergarska inu/ika njim je kcoj 
igrala. Pred fejervergarskim domum njih je po- 
zdravil Korentsy Fndre, prvi varaski notarjuS, pred- 
sednik fejervergarov.

Rekel je v svojem govoru, da su nasi dobri 
tejervergari v zvunrednom vremenu zvrsili zvun- 
rednoga posla. Nasi tejervergari su i za \reine 
podjarmlenja zadrzali magvatskoga dulia i na njih 
navek moci recunati. Gizdavo se zmisli na starre, 
steri su pred 65 let stvorili prvo drustvo i prosi 
na.se dobre fejervergare, naj i v tem teskim vre- 
menim vciniju se za dobro naroda.

Po poldan su meli malo aldomasa nasi do- 
bri tejervergari.

J e l i  s t  s e  z m is l i l  z a  h o n v e d s k e  f a m i l i e ?

ZVUNJSKI GLASI
F t i c i  s u  p r e s t r a s i l i  e n g l e s k e  s o l d a t e

(M. N.) V Indiji, de \ e japanci vodiju veiko- 
ga tabura proti englezam, oceju zrusiti enßlesko 
gospodarenje i osloboditi podjarmlenoga naroda,
• и jako velke stale sütne. Jesu tak.se stare sume 
de jós nigdar clovek neje z nogom stak Samo po 
*o!>i se ra/me, da su te Sume pune sake tele 
divjih /veri. Так se najdeju i oni pDani llici, Stere 
mi zovemo za papagaje. le  ttiéi imaju taksu segii 
kaj se navéiju sakoga glasa, steroga éujeju. Predi
• u te fiiéi sa:no one glase popevali, store su v 
umi cnli, a ve v taborsko vreme zemeju gori

1 e ono, kaj v büki cujeju. lak je iena engleska 
patrola isla po toj gostoj ‘ inni, vidli ne su pred 
sobom nikaj nego najempot su pred njiini pokale 
ma inpu ke. Kngle/i su mislili, da japanc i strela* 
ju na njili i íletno su se na/aj obrnuli, stopram 
pulii su za/vedilt. da ga tam japaneov ne bilo, 
nego papag.aji su se niun norca napravili.

Jós lep'.e je zisel jen cngleski soldat na 
strazi. Postavili su ga v sütni na jeno mesto na 
«Ira/u. Soldat stoji i gh di trdu kmi< u. Na jem- 
pol se i'uje l.rit ,,Iok«' guii". Soldat se pre*’tra .d 
•am je bil, kaj b«. drugo napr.ml. Iiitil je pu'iku 
i zdigel roke Da je \cé jako tunten bil i siel je 
roke doli pirtiti, main je ml kiica : ,,/digni r..- 
ke drugae te stilun". I lak je soldat eelu noc 
stal / iokami proti nehi i stopram ч julro, da á- 
pu talo svetlo je \idel da ga ne neprialela, nego 
papagaj se 11111 поп а mprasil, all ftiea \v< neje 
inogd stivliti, haiti da je videl, da ga ne pngihe- 
li, orl velkoga truda l moke se zrusil na /emlu i 
tak ga patiola omedletoga nasla, a itic, priatel ja
pancov je med tem odletel.

F o t b a l i s t i  s u  b o le  b e / a l i ,  h a k  c u g

\ Spatijohkoj med visokimi bregi hvi mali 
varas Tar bt s. Imaju malii zelezmcu, ten  ne vo- 
/i ran tak fletno как snekug, ali dobta dobro ide 
Imaju i svoje íotbaliste, steri pák dobro igraju í

dobro znaju bezati. Zadnjipot se prípetilo. kaj su
iotbalisti v jenim drugim varasu igrali i da su se 
dimo pelali, na jenom átacionu, de cug malo du
ze stoji, spravili su se к juíini, i na jerapot su 
spazili, da njih je cug ostavil. Kapitan je zapo- 
vedal: „Decki noge pod pazduhe i hajd za njim“ 
I rihtig, na pr.vom átaeionu su decki cuga do- 
stigli, skocili V vagont* i srecno se dimo dopelali. 
Od potli su te fotbalisti jako gizdavi, kaj oni bo
le moreju bezati, как cug voziti.

T a b o rski  g l asi
Sovjetslca irónia

Celi svet se jor; navek zgraza na strasnom 
boláeviékom éinu, v sumi Katyn. Od áprilisa ?fi- 
ga do 30-ga je bila tam jena mednarodna koini- 
sija. Dosli su doktor1.ki profesori z Belgije, I3ul- 
garske, Dam.ke, Finske, Taljanske, Magyarske 
Horvatske, llol.andske, я C’eskoga - Móravskoga 
protektorata, Rumunjske, Sv.ijearske, Sk.vaéke 
Nemske i Fr.anroske i oni su te kupé mrtvih 
pregled.ili, preslusali su domace svedoke i dali 
su vun ovog.a znpisnika :

.1040 leta v man insu i aprilu su skorom 
saki den dohajali dugsi cugi na stáción Clniezdo- 
vo, poleg sume Katyn, puni s zaroblenimi polski-

mi ofireri. Na aulomolúlima su njih odptlali v 
siiinu Katyn i potli njih niih niAei neje videl. 
< tdkopali su do \e dva g r o b e  z ? r»00 mrtvih. 
Skorom 70",'.I njih su prepe. n.ali. Na sakim mrt- 
vim se vilii, da je strelen zbliza v zatelnjak. 
Ouda mitvi su bili sve/ani z ol-ovi, a cuda r.u 
spikani z bajom*ti. Postrelali su je \ grobu, grobe 
•и zravnali i na*iadili 7 mladim boro\jem. Komi 
sija je po opravi, gombaj i zvezdaj prenasla, da 
su to sarui рок I i ofireri. Zlatnine, \ ure su njim 
bulseviki /éli, nego papernate pénzé i liste je 
komisija po zepaj naski, /. Iistov se vidi, da su 
pisani \ mari iu ti i apnliSu Ю10 leta. Nasli su 
i jene nos ine od 1040. április Pf -ga.

Toga zapisnika su podpisali si doktori te 
komisije.

Fala i dil a nasim honvedam, da su nas od 
takse "• trasne nesrece obcuvali. Da bi bol- 
se.viki mogli do nas, Bog zna, kaj bi / nasim 
narodoni bilo,  ali nam je diagi Bog dal honvédé, 
téri su nepnatele d a l k o  pietiralíi braniju s svo- 

lom krvi, na.se dome i faunlie.
Na fronti velke bitke idejű samo pre Kuban

vodi. Boláeviki bi s silóm átéli predreti frontu i 
naáe trupe nazaj stisnuti. Как smo veó rekli, 
bolsevikem jako fali stroáek i fabrike. Ako bi 
mogli predreti, mogli bi meti vufanje, kaj bodo 
barem jen falat Ukrajine nazaj dobiti, tarn raste 
krtih. ali ga nabodo bolseviki zeli, nego naái.

Как dohajaju glasi, pre Kuban vodi su bol- 
Seviki frez vi§e tjednov den na den Sturme de- 
lali, a|i ne su niti z jenim korakom dosli napre, 
kajti némáké trupe su saku sturmu zavrnule. So- 
vjeti su v toj bitki, samo erez 10 dni zgubili 
150 okloplenih taborskih kol i viSe stotin aerop- 
lanov.

Pre Azovskom morju v Kaukazijí su bol- 
seviki steli trupe na sulin zemhi deti, ali nemski 
teáki aeroplani su mám tam bili i z bombami su 
vtopili 16 ladji za trupe voziti, a drugih osem su 
tak skvarili, kaj se nedaju kormaniti. N'toplene 
ladje su prek i prek puné bile s soldacijom i 
matrialom.

Najnovesi glasi nam vcliju, da ze sa sov- 
jetskoj fronti spravlaju velka dela. Sneg je odiáel 
poti su se posuAili i ve je moéi ofenzive delati 
na áirokoj fronti. Sovjeti to dobro znaju i bojiju 
r.e nemske ofenzive i zato prez glave delaju na- 
padaje pre Kuban vodi. Как su teske te bitke 
to se vilii z velikih zgubickov, átere su boláevi- 
ki erez tri tjedne pretrpeli.

Africka fronta
Ov tjeden se pák hapil s vtaplanjem ladji. 

V öetrtek smo dobili glasa, da su némáké pod- 
morne ladje na Atlnntskom Oceanu, v viáe dnev- 
noj morskoj bitki vtopile 16 nepriatelskih ladji 
.se skup 102.000 ton a druge stiri pák su s tor
pedóm strelili i teáko skvarile.

\r nedelu ve^ dobaja növi glas, da su v is- 
toj hitki nemske podmorne ladje vtopile joS 13 
ladji, se skup od 74.000 ton, a zvun toga vtopi
li su i jenu tabor.sku lailjti a dve su s torpedóm 
.strelili*.

V Tuni.su su ve najvekse bitke. \’arase Bi- 
zerta i Tunis su nemske i taljanske trupe ov 
tjeden spraznile i ve drziju drugu bolsu frontu.

Amerikanci i engjez.i su spravili na ovu 
frontu barem desetpot tulko sojdadije i matriala 
как nasi tam imaju, a itak nemei i taljani véé 
érez áest meseci dr/iju to frontu. To je tak vel-
l.o delo, da se to joá nigdar, v nikáem taboru 
ne pripetilo, kaj bi menjsi veksega preladal.

Kaj bode dale na ovoj fronti bomo v pra-
vo vreme napisali.

~  S P О R T  —
Cs. Z. T. E. — Wolfner S. E . Budapest 

4 :4  (2 :1 )

A Csáktorrnyai Z. T. F. Budapesten játszót 
bajnoki mérkőzést a W olfner S. E. ellen mely 
4 :4  (2 :1) eredménnyel \ égzodőtt.

A mérkőzés nagy iramú volt s kis szeren
csével a Csáktornyái Z. T. E. a mékőzé3t meg
merhette volna.

Góllövők: Takács, Novák, Benkő III. és 
Csöngei.

K A J J E  N O V O G A ?
— Növi direktor skole v Stridóváru. M.

kr. minister za vem i ákole je postavil za direk- 
tora navuéitela narodne ákole v Stridóvám Ko
vács Sandora s Zalanpáti

Kova* ; Sándor nam je stari no/nanec. Как 
főhadnagy je du2il duze vreme v Csáktornya. Na 
kulturnum i gospodarskom polu je éuda delel i 
éuda pomogel za rezsveéenjc naroda.



8 „ M e g y i m u r f e " 19 Ьг.

Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistiti pre

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

Navuéiteli Megyímurja su dobili dobra po
rnóé i njegvi posli tu v nasem kraju bodo éuda 
pomogli magyarskoj narodnoj kulturi.

— Növi notarjus v Viziszentgyörgyu
Főszolgabirov jarasa Csáktornya je postavil So
mogyi Bein, pomoénoga notarjuSa z Drávanagy- 
falu za notarjusa opcine Viziszentgyörgy.

— Növi doktor v Murakirályu. Minister 
znutrespjih poslov je Dr Kovács Istvána posta vil 
za doktora v opcini Murakirály,

— Kriz za Obranu Naroda. Yisokodostoj- 
ni Gospon Guverner je podelil Kriza za Obranu 
Naroda Zetelaki Tóháti Mariani zato, da se jo o- 
na za vreme rumunjske okupacije Frdélya junac- 
ki drzala i za ono vreme cuda moke pretrpela.

— Pomagyaril íme. llazsics Simon polo- 
delec z Szentmargitheg> a je s dozvolom ministra 
znutresnjih poslov premenil svoje familarno ime 
na Harkán\,

— V pr. parandíju v Csáktornya je treba 
molbenice za prvi razred nutri dati do majusa 
30-ga. Pozvediti je moci pre direkciji preparan
dije.

— Vitezka prisega megyimurskoga vite-
za. Majusa 3-ga je na Vitezkoj Stolici v Zalae
gerszegi i bila vitezka prisega. Ptisegu su polo/.ili 
tri vitézi oíiceri i cetiri Soldati. Z Megyímurja je 
vitezku prisegu polo/il Novak Antal stra/.amester 
v rezervi z Drávacsánya.

— Kak je treba zaroblene megyimur 
ske soldate z Nemske dimo spravití. Magv ar- 
ska Telegrafska kancelaria nam glasi, da za one 
tahorske zaroblenike, steri su bili \ jugoslavenskoj 
soldaciji, a ve spadaju pod Magyarsku i zaroble- 
ni su v Nemskoj, njihove famdie posilaju cuda 
molbenice. Stern v vezi daju na glas, da je dosti 
samo jena molbenica, makar samo na karti, kajti 
na ovu prvu molbu ga magvarske vlasti /apiseju 
i napraviju se korake, da ga po moguénosti dimo 
spraviju. Molbenice pisati za takse zaroblenike, 
za Stere do ve nesu pisali. Treba je tocno napi- 
sati ime, rodno i mesto stanovanja, sokjaik u tru- 
pu i sarzu. Molbu poslati Honvédelmi Miniszté
rium 21. osztálv, Budapest V. Juhász Andor ut
ca 8. Steri nesu po ver jeni, one za ve na bodo 
dimo pustili.

— Letosnje goske i race ne smcti klati
Sluzbene novine piseju naredbu ministra za ob- 
skrbu naroda, da od dneva naredbe do 19* *11. 
septembra 11-ga ne smeti klati za potrrsnju le
tosnje goske i race. Zvun ako se mladinéetu kaj 
piipetí, da ga tre mám zaklati, ali niti taksu gos- 
ku ili racu ne smeti pustiti na prodaju i to gaz
da more ponucati samo za domaéi kraj.

— Skoncal se megyimurski snajdorski 
detic zbog lubavne zalosti. Czimerman József 
rnladi clovek z Muraszerdahelva je zbog lubavne 
zalosti skocil z Mrtrskoga mosta v vodu. Zivlenje- 
su mu ne mogli obraniti, a nirtvo telő voda jós 
neje hitila vun.

— Zenska se vtopíla v plitvoj vodi. Kosz- 
macs Anasztázia, zena I falabarecz Istvána z Szent- 
ilona, je öve dneve isla na senokosu zibeknm 
travu brat. Mecf tem je morala iti prek jenoga 
maloga potoka i rano v vodi ju je zgrabil srcani 
kré i lak se zenska vtopila v plitvoj vodi komaj 
do gleznja. Zenska je véé zdavnja bila bete/na 
na srcu i to joj je ve kínja napravilo.

— Premescenje v varmegyijí. \ armegyin-
ski viceiápan je zbog sluzbe premestil Dr Martos 
László-a szolgabirova c Zalaegcrszcga v Csáktor

nya, a Dr Csík Bélu szolgabirova s Csáktornya 
v Sümeg.

G o s p o d a r s t v o
Povati svilne gosenice

\armegyinska Zveza za Narodno dobro (Za- 
lavármegyei Közjóléti Szövetkezet) z veseljem da- 
je na glas dobromu narodu Megvimurja, da Jetos 
vec bo moci v célom Megyimurju povati svilne 
gosenice, stere daju lepoga dobicka nasemu na
rodu.

Znamo dobro, da se negda v Megyimurju 
povalo jako cuda svilnih gosenic, im je v Csák
tornya negda bil eksterm inspektor za povanje 
svilnih gosenic. I to znamo, da se od pofii sfon- 
dalo cuda malin. Zato imamo ve dve prosnje do 
dobroga i marlivoga megy imurskoga naroda.

Ne ostaviti niti jenu malinu lak, kaj se ne- 
bi znucala. Po prek je moci od sakoga malino- 
voga dreva zapovati jenu kilo svilnih gob, a za 
to plati magyarska drzava ö pengő. Так od sa
ke maline je moci zasluziti 5 peng»"» onomu, steri 
se ne vegja onda, da je prtiiletno delo vec goto- 
vo, malo truda si zeti i brati list je, a to moreju i deca. 
Drzava za hadav da jejci i cistoga papéra, kud 
gosenice plaziju, a oni, steri bodonajvec zapova- 
li, dobiju jos i eksternu premiu.

Zalavarmegyinska zveza bo i letos rezdelila 
1000 pengő premie med one, steri bodo najbole 
povali v Zalavarmegyiji. A drzava pak bo marli- 
vim povatelani dala takse premie, da saki, steri 
da nutri prek 20 kil I. kiás gobe, dobi za suku 
kilu ober 20 kil, ne 3, nego 7 pengő. Mariivá Iii- 
tli moreju s tern lehkim poslom, povanjem svilnih 
gosenic vec zasluziti, как da hi se relo leto nm- 
cili s povanjem mladine.

Druga nasa prosnja je, kaj bi cuvali, branili 
i povali te maline, stere nam daju Ink khko i 
dobro sluzbii, svilne gosenice. Mlade maline tnli- 
kajse da dr/ava za badav, samo je treba prositi.

Imamo vufanje, kaj bo dober narod Megyi- 
murja ze semi silami isel /a tem, kaj bo v Me
gy imurju nazaj cim vec malin cvelo i kaj bo sa- 
ko selo /a cuda korpi svilnih gob, éuda penez ilo- 
bilo. Zalem bo nazaj doslo blazeno mil no vreme 
da bo' v Csáktornya nazaj inspektor za povanje 
svilnih gosenic, tie bodo z velkom lubavi dali sa- 
komu navuka, как je treba svilne goseni<v pova
ti i cím vec penez zasluziti.

Zatoga pak je moci glasiti se za jejci svil
nih gosenic pre vurednistvii megyimurskih mnjn, 
ill pak pre: M. kir. Selvemtenyész.tési Telüvge- 
löáég Sümeg, Zala varmegye.

Obrana profi mladinske kuge
Y nasoj varmegyiji se mladinvka kuga jako 

siri. Mladina je velka narodna vreilnost i < uda 
pomaze pre obskrbi ludstva z mosom, Stcra je 
ve dosti teska. Zato se opomeneju gospodari, da 
je mladinska kuga taksi beteg, steri se mora main 
vlasti na glas (lati. Sto to zamudi, bo jako stró
fán. Dale se opomeneju gospodari, da taksu po- 
ginjenu mlad in и je najbole skuriti, kaj se beteg 
nebi dale siril, a nikak je ne smeti ciganam dati.

Sekulacia proti outija i toce
Let no vreme doha ja, vrocina bo, ve se mo- 

ramo zmisliti, da si obcuvamo nase siromastvo i 
bozega dara. Z nasim marhvim delom si kruha

preskrbimo, ali i cuvati si ga raoramo. Dobro zna
mo, da gospodar neje nigdar sigureh za svoj prj. 
del, dók ga dimo ne pospravi. V letno vreme se 
jako lehko toca pripeti i onda odide nazaj v 
zemlu se ono, za kaj smo se celo leto mocili 
Tóéi se vugnuti ne moéi, ali se moci vugnuti 
kvaru, ako si élovek da svoju setvu i gorice se- 
kulerati proti tóéi.

Ci se nesreca pripeti i steri gazda nastrada 
od toce, dobi peneze, s sterimi si more kruha i 
zrnje za novu setvu kupiti. Rano ve v taborsko 
vreme je jako vazno, kaj niti jen gospodar nabo 
ostal prez zrnja, kajti povanje kruha mora iti fúrt 
po ceíoj zemli.

Orsaéka Gospodarska Komora je genula pi- 
tanje, da bi se si gospodari slozili i dali sekule- 
rati svoje setve. Stroski nesu preveliki i saki 
gazda, steri trpi od toce, dobi tulko, kaj si more 
pomoéi za kruh i zrnje za novu setv u.

Ran tak je i s sekulacijom hize. Nasi ludi 
veliju, da grunt najmenje nosi, kajti saino spat 
hodimo na njega, ali kaj nam hasniju как god 
bogate zemle, ako si nemamo kam spraviti, ono 
kaj smo celo leto predelnli. Zato nam je du/nost 
pnziti i cuvati nase grünte, kajti prez njih nem- 
remo zivcti. Как smo vec napisali, v zadnje vre
me su se po Megyimurju parpot ognji pripetili i 
jaj onomu gospodaru, steri je ne imel sekulerano 
svoje siromastvo, ran ve v ovo tesko vreme z 
velkom mokom i z velkimi stroski bo si napra- 
vil novo stanje.

Zato opomenemo nase goqpodare, naj si da- 
ju sekulerati svoje setve profi kvaru od toce i 
stanja proti kvaru od ognja.

Pazite na lensku setvu
Lena i konople povati je denes jako vazno 

Ludi niioaju cuda platna za vés i domaée stvari, 
a z.a drz.avu je jako va/.no lensko i konopleno 
seme, kajti to pak soldacija jako nuca za m.azati 
aeroplane, masinpuske i stuke.

Zato je treba lena i konople sejati как naj- 
vise a ako je morti de seme zbok prtuletne su- 
se ne zislo, onda je treba mám sejati suncenicu, 
to je jako hasnovito povanje. 7a zrnje je dobiti 
ölje, pogacc* za marhu i svinje, a bet ve pak je 
moci skuriti.

Zvan toga suncenicino lensko konopleno 
seme ako se nutri da, to vala za ono, kaj gospo- 
(lan moraju nutri dali i tulko menje je treba dru- 
goga zrnja nutri dati.

Sparati je rodolubnost,
íratíti je izdajstvo domovine!
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