
„NE BÁNTSD A 
M A G YA R T“

'Zrínyi

38. évfolyam 25 szám.

MURAKÖZ
Ara 20 fillér

„ Adassék tisztelet

E lő fiz e tési ar: fél évrt' 5.— P, 
Kiadóhivatal: Horthy Miklós-lér 6. Csáktornya, 1943. junius 25. P o l i t i k a i  h e t i l a p .  

Megjelenik p é nt e ke n .

Egy évtized
küzdelmei és eredményei

I r t a :  V I T É Z  L U K Á C S  B É L A

t á r c a n é l k ü l i  m . k i r .  m in is z te r ,  a  M a g y a r  É l e t  P á r t j a  o r s z á g o s  e ln ö k e

Tíz esztendővel ezelőtt, ezekben a 
napsugaras júniusi napokban Csonkama- 
gyarország városaiban és községeiben 
zászlót bontott a Nemzeti Egység Pártja. 
Ma országos szervezeteink megalakulásá
nak egy évtizedes fordulóját ünnepli a 
megnagyobbodott és megerősödött 0 b -  
gyarorszag пере.

A trianoni Magyarország másfél év
tizedes szenvedései, megaláztatásai s az 
úgynevezett konszolidációs politika nehéz 
esztendei után vitéz Gömbös Gyula állt 
az élre és határozott, érces hangja a ma
gyar lelkekben a hit, remény s a nem
zeti önbizalom erőforrásait nyitotta meg. 
A nemzettest millió és millió idegszálán 
végigfutott Magyarország reformer minisz
terelnöke gondolatainak árama s a Nem 
zeti Munkatervbe foglalt kormányzati 
programmá reménykedő) és új erő»próbákra 
kész nemzeti tömegek hitvallásává lett.

A Nemzeti Munkaterv 85 ik pontja 
többek között ezt mondja: „Kötelessé
günknek tartjuk az uralkodó lelki válság 
leküzdését, a nemzet lelki újjászületésé
nek előmozdítását és az egységes, ma
gyar világnézet kialakítását.“ Ma, egy év 
tized küzdelmei után megállapíthatjuk, 
hogy az a lelki válság, amelyre annak
idején Gömbös Gyula utalt, pártunk nem
zetpolitikai nevelő» munkája*és a magyar 
életiátás tisztázó harcának eredményekép
pen megszűnt. A nemzet küzdelmek, 
szenvedések között kialakította józan élet 
szemléletét és megszületett nem a hu 
dapesti aszfalton, nem a papiroson ha
nem a feltámadé) Magyarország hősi har
cából a széles eujópai látóhalárra beállí
tott иj, magyar világnézet. Pártunk a 
széles néprétegek bekapcsolásával a nem
zetpolitikai kérdések egynéges felfogását 
és mérlegelését tü/te ki legfőbb céljául s 
ezt az elmúlt esztendők során ketsegtr 
lenül el is érte, mert éppen a mi szer
vezeteink munkájának tulajdonítható az a 
nyugodt, józan cs öntudatos magyar eh t 
látás, amellyel népünk a világ jelenlegi 
súlyos válságában a mai magyar felada
tokat és sorsunk alakulásának lehetőse 
geit nézi. A nagy nemzeti kérdésektől 
tiszta és lehiggadt közvéleményt terem
tettünk s a nemzeti közfelfogás tenged) li
ve a szegedi gondolatot tettük meg. A 
közel 25 évvel ezelőtt felragyogott sze
gedi gondolat helyzeti energiáit Gömbös 
Gyula szabadította fel és pártunk egy év
tizedes küzdelem során ezeket az 
fiákat a gyakorlati politika eszközeivel

kül- és belpolitikai vonatkozásban egy
aránt — a magyar élet szolgálatába állí
totta.

A szegedig gondolat bátor nacionaliz
must és szociális érzést jelentett. A mi 
mozgalommá szélesült pártszervezetünk 
tehát ennek megfelelően az új magyar 
nacionalizmust s a szociális gondolat fé
nyét vetítette a magyar életre. Mindkét 
gondolatot a keresztény erkölcsök síkján 
vittük előre s igy alakítottuk ki az alko
tó jobboldali politika eszmevilágát. Az igy 
kibontakozott magyar politika elvi követ 
kezetessége szerint természetes, hogy 
mind szorosabbra fiiztiik kapcsolatainkat 
a két európai nacionalista nagyhatalom
mal, sőt kezdeményezői voltunk a róma- 
berlini tengely megteremtésének Az el 
múlt nehéz esztendők folyamán pártunk 
mindenkor a magyar élet teljességét szol
gálta, mert mi mindenkor a nemzeti múlt, 
jelen és jövő» egységét néztük, mindenkor 
a széles, történelmi magyar határokat lát
tuk szemeink elöli. Ma inár elmondhat 
juk, hogy Kormányzó Urunk bölcs veze
tése alatt kül- és belpolitikai erőfeszíté
seink nem voltak hiábavalók, mert a 
megnagyobbodni t ország megerősödött 
társadalmi, gazdasági, erkölcsi és szellemi 
ereje bizonyítja, hogy a Gömbös Gyula 
szavára felsorakozott tömegek erejével, 
áldozatával, hitével és hűségével, ragyo
gó eredményeket értünk el az országépi- 
tés munkáijában.

Az a 05 pont, amelybe annakidején 
Gömbös Gyula összefoglalta mindazokat 
a tennivalókat, feladatokat és célokat, 
amelynek megvalósítása az űj Magyaror
szághoz, vezet, a magyar élet egész prob 
lémakörét érintette. Mikor pártunk 1(>39 
h<*n a Magyar Elet Párt nevet felvette, 
c/yo\ a külső jellel is hangsúlyozni kíván
ta, hogy nem pártpolitizálással, hanem a 
nemzet örök életének állandó és hűséges 
szolgálatával akarja nemzetpolitikai fela
datait megoldani Pártszervezeteink s az 
ezekre támaszkodó kormányzat az elmúlt 
tiz esztendő alatt ettől a magasztos céltól 
soha el nem távolodott s azok az ered 
menyek, amelyek megtelt htunkat jelzik, 
mutálják, hogy sohasem részérdekekért, 
hanem mindig a nagy nemzeti közösség 
életéért dolgoztunk.

Szervezkedésünk a tíz év előtti zász 
lóbontásunk után a Nemzeti Munkaterv 
alapján indult meg. Gömbös Gyula annak
idején nem hónapokra vagy néhány esz
tendőre terjedően foglalta rendszerbe a

kormányzati feladatokat, hanem messze 
előre kijelölte mind politikai, mind gaz
dasági és szociális területen azokat a cé
lokat, amelyeknek irányában haladnunk 
kell.

Hosszú lenne felsorolni azokat az 
eredményeket, amelyeket politikánk tíz
éves munkájával elértünk. De ezen az 
évfordulón mi nem ünnepelni, hanem az 
elért eredmények tudatában újabb küz
delmekre és erőfeszítésekre akarunk fel
készülni, helyes tehát, ha számadást vég
zünk.

A Nemzeti Munkaterv alapgondolata 
„az alkotmányos központi akarat által 
kormányzott független, erős, öncélú nem
zeti állam megerősítése. Evégből minden 
békés eszközzel törekszünk a békeszer
ződések revíziójára“. Ma már a trianoni 
helyzet revíziójának négy jelentős szaka
szán tűi vagyunk. A magyar külpolitika 
legfontosabb célját tehát eredményesen 
szolgáltuk. A titkos választójog beveze
tése, a munkaviszonyok szabályozása, az 
új sajtótörvény, a munkanélküliség meg
szüntetése, az. álláshalmozások kiirtása, 
gazdasági és pénzügyi életünk egyensú
lyának fenntartása, a szociális és a csa
ládi szempontokat figyelembe vevő adó
zás bevezetése, a nemzeti termelés foly
tonosságának biztosítása, a keresztény kis- 
és középegzisztenciák szaporítása, az-irá
nyított gazdálkodás fokozatos bevezetése, 
az. érdekképviseleti rendszer kiépítésének 
eddigi eredményei, a társadalombiztosítás 
kiterjesztése, a munkaidő és a munkabé
rek szabályozása, a mezőgazdasági, ter
melés korszerűsítése, a hitbizományi 
rendszer reformja, telepítés, földjuttatás 
és ház.helyakció, a gazdaadósságok ren
dezése és azt követően a mezőgazdasági 
hitel lehetőségeinek megteremtése mind 
azt mutatják, hogy a zászlóbontásunkkal 
elindított jobboldali politika korszakalkotó 
eredményeket ért el Ha ezekhez az ered
ményekhez hozzávesszük a kisipari hitel
keret megteremtését, a háziipar fejleszté
sét, az. áralakulás szabályozását, a nyers
anyagtermelés eddigi eredményeit, a két 
resz.tény kereskedelem érdekében hozot- 
eddigi intézkedéseket, az Országos Nép 
és Családvédelmi Alap létesítését, az or
szág sokszáz községében épült egészség
házat és egészségügyi intézményt, úthá
lózatunk tervszerű kiépítését, a légi for
galom fejlesztését, a magyar faji sajátos
ságokban gyökerező kultúrpolitikánk leg
újabb alkotásait, közoktatásügyi reform
jainkat, közkönyvtárak létesítését, ä nép
művelés és az ifjúsági testnevelés átszer
vezését, akkor büszkeséggel gondolhat 
minden tisztségviselőnk és párttagunk ar
ra, hogy olyan táborhoz tartozik, amely 
az alkotó munkának gazdag sikerére hi
vatkozhat. Belső erőkifejtésünk legjelen
tősebb eredménye azonban a nagyszerű 
magyar honvédség megteremtése. Hon-
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A Kormányzó Úr születésnapját
Muraköz minden községében 
hódolatteljesen ünnepelték

Az ünnepségekről ül közlünk néhány beszámolót

A Kormányzó Úr születésnapját 
ünnepelte Csáktornya

védségünk és közbiztonsági szerveink 
korszerű felszerelésére a kisemberek 
anyagi megterhelésének kikapcsolásával 
eddig milliárdokat teremtettünk elő s ez
zel lehetővé tettük a modern és erős ma
gyar hadsereg megszervezését. Ez a had
sereg már dicsőséges harcokban megmu
tatta erejét és készen áll, hogy minden 
pillanatban megvédje határainkat és a to
vábbi alkotó munkához biztosítsa azokat 
az erényeket, amelyeket tíz esztendő ne
héz küzdelmei között elértünk.

Zászlóbontásunk tízéves fordulóján 
seregszemlét tartunk. Sorainkban itt van
nak mind a régi harcosok, akik Gömbös 
Gyulával elindultak. Törvény hozók, tiszt
ségviselők és párttagok hatalmas és ön
tudatos egysége jelenti azt a minden ál
dozatra kész tábort, amely küzdelmekben 
megacélosodva, az elért eredmények 
büszke tudatával megerősödve az alkotó 
munka utján megy tovább, előre.

Az országos pártvezetőség háláját és 
köszönetét nyilvánítom mindazon tisztség- 
viselőnknek és párttagunknak, akik az 
elmúlt tíz esztendő alatt hűséggel, hittel 
és kötelességeik példás teljesítésével mel 
lettünk állottak. Ök jelenftk igazi erőn
ket s az ő akaratukkal, elszántságuk 
kai és munkájukkal visszük tovább a 
zászlót a küzdelmes magyar sors útján.

Leventeverseny
Rotorban

Pünkösd napján rendeztek a kotori levente- 
egyesület a perlaki járás első leventeversenyét.

A járás minden részéből 500 főnyi levente
versenyző érkezett Kotorha s a nagykanizsai le
venteegyesület zenekarának indulói mellett vonult 
a levente spontpályára, ahol P. Fekete Géza 
mondott ünnepi misét, amelyen részt vett az elöl
járósággal élén úgyszólván éz egész község, a 
szomszédos községek vezetői, a tótszerdahelyi 
leventék diszszakasza, a helybeli tűzoltók zászlós 
csapata.

Még a mise előtt fogadták a honvéd küny- 
nyühadosztály leventeparancsnokság képviselőjét 
Freisinger Ágoston századost, utána pedig P. Fe
kete Géza szentelte fel a járási leventecsapatok 
zászlóit, amelyeket a kotori leventeleányok díszí
tettek fel koszorúkkal és zászlókkal.

Az új csapatzászlók előtt Németh у László 
körzetparancsnok vette ki szép beszéd kíséreté
ben a leventék fogadalmát, fig> elmezletvén őket, 
hogy mint Zrínyi Miklós katonáinak unokái le
gyenek méltók apáikhoz, akik az első világhábo
rúban küzdöttek magyar hazájukért.

Ezután Freisinger Ágoston százados a had
osztály leventeparancsnokság képviseletében adta 
át a zászlókat buzdító beszéd kíséretében. Az 
ünnepség a Himnusszal és diszmenettel ért véget, 
utána pedig megkezdődött a verseny.

Elsők voltak: futásban: Krizsai György Kis- 
szabadka, Fundák Gyula Kotor, Jambrovics Sán
dor Muraszentmária, váltófutásban: Perlak és Drá- 
vaegyház L.F., ugrásban: Balogh József Perlak, 
Loparics János Törökudvar, súlydobásban: Misii s 
Jenő Perlak, Bermanecz Vince Drávaegyház, Ka- 
lamári Rókus Kisszabadka és lövészetben Domi
nies István Muravid.

Törökudvar csapata nyerte el elsőnek a 
Lukács László nagykanizsai sportkereskedő által 
felajánlott bronzszobor vándordijat.

A versenydijak kiosztása után egy kis sze
rény táncmulatság fejezte be ezt a szép ünnep
séget.

Megtetted-e kötelességedet
vitéz honvédeinkkel szemben?

A mai nehéz időkhöz méltó komoly 
sággal ünnepelte meg Csáktornya városa 
Kormányzó Urunk 75. születésnapját. Az 
utcák zászlódiszbe borultak, a kirakatok 
ban a Kormányzó Ur legújabb kiadású 
“75“ jelzésű művészi arcképe virágok és 
nemzetiszinü zászlók, illetve szallagok 
közt.

Délelőtt 9 órakor ünnepi mise, ame
lyen a honvédség, az összes hatóságok,

Folyó hó 18-án zászlódiszbe öltözött a köz
ség. Az üzletek egész napon zárva voltak, a 
kirakatokban mindenütt a Kormányzó l ír beke
retezett születésnapi arcképe nézett velünk szem
be nemzetiszinü szalagok és \irágok koszorújából.

Délelőtt 9 órakor ünnepi szentmise volt a 
plébániatemplomban, amelyen részt vett a köz
ségi elöljáróság, a község tisztviselőkara, a négy 
iskola tántestülete, a katonai alakulatok, a pénz
ügyőri szakasz, a csendőrség, a leventealakulatok 
és nagyszámban a község lakossága.

Folyó hó 20-án délelőtt a községházán a 
képviselőtestület díszközgyűlést tartott, amelynek 
egyetlen tárgya volt a Kormányzó Lr születés
napjának megünneplése. A képviselőtestület ülé
sén Szabó Jenő községi vezetöjegyzö hosszabb 
beszédben emlékezett meg a Kormányzó Úrról.

Kormányzó Urunk 75. születésnapja alkal
mából Muracsány községben ünnepi hálaadó is
tentisztelet volt a plébánia templomban, amelyen 
a községi elöljáróságon kívül részt vett a teljes- 
számú képviselőtestület is. A templomot a részt-

Délelőtt 11 órakor tartotta meg Zala várme
gye törvényhatósága a díszgy ülését valóban emel
kedett ünnepi és lelkes hangultban.

\ ítéz gróf F e le k  i Béla főispán nyitotta 
meg a közgyűlést a következő beszéddel:

Ünnepi díszközgyűlésre jött össze ma Z.ala- 
vármegye törvényhatósági bizottsága, olvan idők
ben, amikor a legtöbb áldozat, a legtöbb gond, 
pusztulás, szenvedés, gyász és fajdalom sújtja az 
emberiséget, a nemzeteket, amelyek életre-halálra 
vívnak egy még soha nem látott méretű harcot, 
világküzdelmet. Európa határain pusztítanak a 
gyilkos erejű bombák és a müveit államok a 
művelődésnek ősi fészkeit, legremekebb alkotá
sait elvakult dühükben és hatalmi tébolyukban 
örökre megsemmisítik és pololhatatban kincsektől 
fosztják meg a jobb, a szebb, az igazságosabb 
élet után vágyódó emberiséget.

Keleten áll a nagy harc a kereszténv műve
lődés és nemzeti eszme védelmében, a minden 
nemeset, szépet és jót elsöpréssel fenyegető, a 
legkegyetlenebb eszközök alkalmazását szadista

egyesületek és a templomot zsúfolásig 
megtöltő közönség vett részt.

Utána а МЕР helyi szervezete tar
tott a Kormányzó l r  75. születésnapja 
alkalmából diszgyülést, amelyen Safarics 
István helyettes párt vezető méltatta hosz- 
szabb beszédben, magas szárnyalásu, ékles 
szavakkal Kormányzó Urunk érdemeit. 
A díszgyiilésről táviratilag üdvözölték a 
Főméltóságu Urat.

Kiemelte, hogy a mostani nagy világégésben, 
ahol nemzetek tűnnek el a történelem színpadá
ról, mi még aránylag jóval kisebb mértékben 
érezzük a háború sújtó kezét, mint a szomszédos 
államok. Ismertette a Kormányzó Lr életének fő 
erényeit, majd az egész, község ne.éhen kérte a 
Mindenhatót, hogy tartsa, óvja, őrizze meg Öt 
számunkra még hosszú éveken keresztül

Muraköz izzó lelkesedéssel, hittel, meleg 
szeretettel tekint fel nemes, fenkült alakjara és 
hiszi, hogy Kormányzó Lr jóvoltából most már 
végérvényesen kapcsolódhatott be a magyar 
éleibe.

A vezetöjegyzö szavait többször szakította 
meg az éljenzés, majd a beszéd végén külön, 
hosszasan, lelkesen ünnepelték a Kormányzó 1 rat.

sz. j.

vevők teljesen megtöltötték. Magy ar egyházi éne
keket énekeltek az all. elemi iskola 1\ . osztályos 
leány tanulói Szotyon Márta tanítónő vezetésé- 
vel. A mise végén a Himnuszt énekelte el az 
egybegyült hivösereg.

módon érvényesítő bolsevizmussal szemben. I'b- 
hen az észbontó világnézeti és \ ilagbirodalinak 
közötti küzdelemben részt kér magáriak és részt 
vesz benne a magyar nemzet is.

Hazánktól, vármegyénktől is áldozatot, 
helytállást, bátor kiállást, fegyelmet kíván 
a mai magy ar sors.

Ismét folyik a magvar v ér lövőnkért és az euró
pai művelődi “, védelmében.

I s mégis ezekben a vészjárta időkben, ami
kor nemzetek tűnnek »1 I urópa térképéről,

e hazában folyik az építő munka, 
a fejlődés nem all meg, a rend, a fegyelem, a 
nyugalom biztosítja a termelő munkát. Gyarapszik 
a nemzet erőben, hatalomban, tekintélyben.

( hlkent adódik a kérdés, vájjon e szinte 
csodával határos valóságot minek köszönhetjük?

Az isteni Gondviselés különös kegyelme 
liiarionn után olyan vezért adott a magyar nem
zetnek, aki visszaadta elesettségében hitét, önbi
zalmát, aki

A Csáktornyái Ipartcstület diszgyülésen

ünnepelte a Kormányzó Ur születésnap- I dek után táviratilag üdvözölték Ország- 
ját, amelyről az elhangzott ünnepi beszé- | gyarapító Kormányzó Urunkat.

A Kormányzó Úr születésnapjának megünneplése Stridóváron

Kormányzó Urunk 75-ik születésnapja emlékére 
Zalavármegye törvényhatósága három hadiárva 

eltartását és nevelését vállalta magára
Díszközgyűlésen ünnepelte Zalamegye a területi épségét visszaadó 

Kormányzó Urunkat

Muracsány ünnepelt a Kormányzó Úr születésnapján
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megállta a helyét példaadóan mint hős 
katona, mint szervezd fővezér és örök 
időkre beleírta nevét a magyar történe
lem legdicsöségesebb lapjára,

mint bölcs- államférfi és mint látnoki képességgel 
megáldott, a magyar jövőben törhetetlen hittel 
bizo országmentő és országgyarapitó kormányzó.

A Gondviselés megengedte, hogy a mai na
pon vitéz nagybányai Horthy Miklós főméltőságu 
Kormányzó l runk országosának 24. évében tel
jes szellemi és lelki frisseségben betölthesse éle
tének 75. évfordulóját és ugv érzem, hogy e mai 
napon, amikor hálaadó imával fordul a haza min
den templomában népünk az egek Urához és 
minden törvényhatóság és községi képviselőtes
tület, az egyesületek ünnepi díszközgyűlések ke
retében emlékeznek meg () róla, akkor ez a hála
adás és megemlékezés valóban az egyetemes 
nemzeti leiekből, minden igaz magvar szívből ön
ként fakad és száll a magyarok Istenéhez.

A hűség és hódolat hangján kell, hogy kö- 
szöntsük Oföméltóságut, akinek döntése következ
tében Zala vármegye történetének legdicsőbb 
napjai közé tartoznak 1941 április 11-ike és 
16-1 ka.

Horthy Miklósnak hazaszeretete, példás kö
telességtudása adta a/ erőt ahhoz, hogy mint hős 
katona, vérét áldozza hazájáért, hogy mint apa 
fiát odaadva, meghozza a legnagyobb áldozatot 
nemzetéért, Istenbe vetett erős hite adja meg ne
ki azt a lelkieröt és elszántságot, hogy minden 
csapást elszenvedve,

töretlen akarással járjon, látnoki szemmel 
előre tekintve az élen

és vezesse tovább nemzetét a feltámadás utján a 
jobb jövő felé.

Remek példája Ö annak, amit egy nagy- 
magyar hazafi igv fejezett ki : „dó szerencsében 
hazafinak lenni v sak könnyű kötelesség, a balsze
rencse csapásai kü/ütt meg nem rendülni magasz
tos polgári erény

Ö a mai magyar életnek biztos alapja, 
amely a múltra épült és szilárdan all a viharban, 
О az a magyar férfi és vezér, aki nemzetét a 
világnak szörnyű válságán átvezetheti.

Adja a mindenható Isten, hogy a nemzet 
minden tagja felismerje és átérezze ezt a valósá
got és bármily nehéz időket hozzon még a jövő 
szamunkra, egy emberként álljon mindig ország- 
menti) és országgyarapitó 1« »méltóságú Kormányzó 
Urunk mögött.

A gondviselő Istennek periig a zeit, hogy 
Ot nekünk adta,

soha eléggé hálás nem lehet a magyar 
és kérjük ()l, hogy áldja meg hosszú élettel, 
egészséggel, hogy szellemi és testi erejének tel
jében, ti nemzet élén allva, megélhesse azt a 
boldog, békés korszakot, amelybe küldetéssz.erüen 
iNeki kell a magyar nemzetet átvezetni.

A viharos éljenzéssel és tapssal fogadott 
beszéd után

nős adományakép fizikai és szellemi képességé
nek teljességében ülheti meg 75. születésnapját 
országlásának 24. évében.

Beszéde további részében elmondja, hogy 
minden kiadott rendelkezés ellenére zászlódiszben 
ünnepelt a Felvidék, Erdély nagy része, Bácska 
és Muraköz, Zalamegye közönsége tiszta lélekkel 
és emelt fővel sorakozik az ünneplőkhöz.

A Fővezérnek legendás bevonulása alkal
mával zalai bakák is meneteltek Budapestre, a 
kormányzóválasztáson a zalai képviselők is 
ott voltak, Nagykanizsán pedig szinről-szinre 
hódoltak a Főméltőságu Ur előtt.

Elmondja a Kormányzó Ur ténykedéseit és 
hongyarapitó cselekedeteit, véráldozatait Otrantó- 
tól a hazáért hősi repülőhalált halt fiának az or
szág Kormányzóhelyettesének elvesztéséig.

Hajoljunk meg mi is mélységes tisztelettel 
a Főméltőságu Család előtt, azzal a Gondviselés
hez küldött fohásszal,- hogy adjon megnyugvást 
a szülőknek és özvegyeknek egyaránt az elszen
vedett súlyos veszteségekért és fakasszon új re
ményt az új nemzedékek sikeres fejlődésével. Az 
országban pedig legyen ez a mai nap, nagy meg
próbáltatásunk idején a magyar lélek fölemelke
désének napja, kishitüeknelc, bizakodóknak, öz
vegyeknek, árváknak, gyermekeiket vesztett szü
lőknek egyaránt. És hirdesse szerte a nagyvilág
ban e nemzetnek élet jogát és Istentől kapott ál
lamalkotó és nemzetfentartó erejét.

Vitéz gróf Teleki Béla főispánnak és dr. 
Tafanyi Ferenc beszédeit lelkesedéssel, allva 
hallgatta meg a közönség és viharosan eltette a 
Kormáuyzó Urat.

A legszebb születésnapi ajándék
Azután dr. Schmidt Jen») vármegyei főjegy

ző előterjesztette vitéz gróf Teleki Béla főispán 
indítványát, hogy a Kormányzó Ur születésnapja 
emlékére a törvényhatóság három hadiárvának el
tartását és nevelését vállalja magára. Mind a ba
rom hadiáryának a legszegényebb sorsú zalai hő
sök gyermekének kell lenni és pedig az egyiknek 
a Zala vármegyéhez visszatért délvidéki területről 
kell származnia. A törvény hatóság nagy lelkese
déssel fogadta az indítványt és ezzel kapcsolat
ban megemlékezett az ország első hadiarvájáról, 
a hazáért élétét áldozó vitéz nagy bányai Horthy 
István kormányzóhelyettes űr fiáról, a Kormányzó 
Ur unokájáról, ifjú Horthy Istvánról, akit az egész 
nemzet szeretete és tisztelete vesz körül.

A közgyűlés végül felkérte a főispánt, hogy 
táviratilag is fejezze ki a díszközgyűlés hódolatat 
a Föméltóságú Urnák.

A történeti nevezetességű közgyűlés a Him
nusz eléneklésével végződött.

„ M u r a k ö z “

Jól sikerült kirándulást rendezett 
a perlaki Baross Szövetség 
a Balaton mellékére

A Baross Szövetség Perlak és \ idéke fiók- 
szervezet tagjai részére dr. Dómján Gyula ügy véd, 
baross ügyész és \ áss János titkár vezetésével 
balatoni kirándulást rendezett a pünkösdi ünne
pek alatt.

A kiránduláson 24-en vettek részt, pünkösd 
napján a reggeli gyorssal utaztak el Fonyódra, 
ahonnét két órás tartózkodás után, hajóval men
tek át Badacsonyba, ahol bogati Hajdu Lajos volt 
badacsonytomaji az elsövilágháboru előtt kotori 
ve/etöjegyzö várta a vendégeket és felkisérte 
ükét a Kisfaludy-házba, ahol közös ebéden vettek 
részt.

A közös ebéden. Hajdú Lajos ny. főjegyző 
üdvözölte meleg szeretettel a muraközi baross 
tagokat.

Nagy lelkesedéssel fogadott beszéde után 
dr. Doniján Gyula ügyvéd mondott beszédet, 
amely ben köszönte a szives fogadtatást, megértést 
es támogatást kért Muraköz népének.

A társaság jó hangulatban utazott tovább Ta
polcára, ahol a Baross képviseletében Bauer 
ugyv. elnök fogadta őket és kísérte el szállásukra.

A tavasbarlang megtekintése után a tarsasag 
Burján-féle kerthelyiségben „pihente“ ki faradal
mait.

Másnap reggel a korai személyvonattal uta
zott el a tarsasag Tihanyba, ahol Szunyogh baross

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

Széchenyi u. 50 о Telefon: 31.

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

testvér várta őket és kalauzolta a kiránduló cso
portot. A nevezetességek megtekitése után a Szu- 
nyogh féle vendéglőben volt a közös ebéd, ahon
nét autóval a hajókikötőbe mentek, ahol Tanczer 
iigyv. elnök várta őket, Horváth Zsigmond volt 
bfiiredi községi bíró látta teljesen ingyen vendégül 
a baross kiránduló csoportot. Nagyszerű hangu
latban telt el a nála töltött pár óra és rózsás han
gulatban mentek a hajókikötőhöz, hogy Siófokra 
menjenek, ahonnan a pünkösdhétfői esti gyorssal 
jöttek haza.

Ez az ismerkedés is hazánk szebb és bol
dogabb jövőjét szolgálta.

Ne légy fukar
Ma nagyon sokat adtam magamból 
Éned énem, — velem mellettem 
Dalolt egész éjjelen.
Sóvárgásaim, hitem és hü imám 
Daloltam el Néked kedvesem.
Kettős énemnek titkát.
Kértelek, mondjad, hogy szeretsz!
Olyan könnyen kimondható 
Ez a kis szó 
S jnégis . . .
Egy Világ!...

Most már elég volt
Most már elég Volt 
Minden az enyém volt...
Kegyelmes Istennek 
Jóságos szerelnie 
Krisztus Urunkhoz 
Hala zengésem 
Újra született az élet 
Bennem
Aleluja... Aleluja...

Szenvedés
Arcomon mosoly ül,
Szivemből könny fakad 
Fátyolt nem hordok 
De nagyon gyászolok 
Szamorű vagyok...
De elég volt a szenvedésből 
Pontot teszek a múltra...
Gyúlékony égő fáklya volt 
A hulló könnyem...

Utazás előtt
Búcsúzóul helyetted írom 
F kis versikét 
Illatos szirmú 
Rózsákat küldök 
Oltárként Feléd!

Helyettem írod 
Ezen sorokat 

«Gondolni fogok 
Rád, ha leszáll 
A nap.

Isten meghallgatta
Fohászomat 
Áldó vized 
Gyógyírt adott a 
Szivemnek

Már is utazom 
Búcsú csókot 
Dobok •
Isten veled, veled 
Szép Balatonfiired.

Zalán Katalin

Jégszekrényt közepeset veszek. Cím a ki 
adóban. —
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Emlékérem
a Kormányzó Ur 75. születésnapjára

Legmagasabb óhajra ebben az. esztendőben 
minden ünnepi külsőség nélkül ülte meg a nem
zet Kormányzó Űrünk születésnapját, de hálatelt 

% lélekkel köszöni meg a Mindenhatónak, hogy 
történelmének legsúlyosabb korszakában ( >t sze
melte ki a magyarok vezéréül. Mindnyájan érez
zük és tudjuk: elsősorban vitéz nagybányai Horthy 
Miklós érdeme, hogy megnagyobbodott házában 
és építő munkában egyesülve bizalommal tekint
hetünk a jobb magy ar jövőbe.

A nemzet hálájának, hódolatának és szere- 
tetének jelképes kifejezésére elhatározta a kor
mány, hogy vitéz nagy bányai Horthy Miklós szü
letésének háromnegyed százados évfordulója al
kalmából arcmásával díszített uj ötpengös váltó
pénzt hoz forgalomba és külön emlékérmét veret.

A művészi kivitelű, bronzbevonatu 50 mi- 
liméter átmérőjű emlékérme a Magyar Vöröske
resztnél szerezhető be 20 pengős áron*. 'Az ér
mék értékesítéséből befolyó összeg a Magy ar 
Vöröskereszt támogatására szolgál.

H Í R E I N K
— Házasság. Mátyás Ferenc tanilóképzö- 

intezeti zenetanár és Rostás Borbála dravászon!- 
iváni tanítónő f. hó 17-én tartották polgári eskü
vőjüket Csáktornyán. Tanuk vollak: Barabás 
Győző és Takács József. Az egyházi esküvő 
Esztergomban lesz.

— Eljegyzés. Gábercz Mancika és Takács 
István Csáktornyái Máv. pályamester f. hó 19-én, 
szombaton tartották eljegyzésüket. Szívből gratu
lálunk az új jegyespárnak.

— Képesítő vizsgálatok a tanítóképző
ben. Folyó hó 16-án fejeződtek be a Csáktornyái 
tanitókédzőintézetben a képesítő vizsgálatok. Mi
nősítési biztosként Dr. Medve István zala\ árme
gye kir. tanfelügyelője küldetett ki, A képesítésre 
jelentkezett 10 növendék sikerrel végzett és kö
zülük 7 muraközi és 3 vend nyelvű képesítést is 
nyert a kisebbségi nyelvtanítására.

— A járási levente csapatversenyek
eredménye alapján a járási levente vándorzászlot 
a Drávaszentmihályi Levente csapat nyerte el. A 
csapat kioktatója Nagy Ferenc aki mellett vitéz 
Pánczél György községi bíró lelkes és odaadó 
munkájának köszönhető az eredmény. Sok ilyen 
lelkes emberre van szüksége a magyar Levente 
ügynek.

— A Villamos Müvek Máv vasutas 
m érkőzés bevételének összegét hadiözvegy
nek juttatták. A legutóbbi mécsén befolyt tiszta 
jövedelem 60 p. 40 Ы1. összegét a hazáért hősi 
halait halt Vukovics József ar\u|a részére aján
dékozták s azt a Vörös Kereszt Bajtársi Szolgá
lata utján ö/.v. Vukovics Józseínéiiek kifizették.

Óvónők vándorgyűlése Csáktornyán.
Dunántúl óvónői Nagykanizsán kongresszust 

tartanak mely alkalommal egy napot vándorgyűlés 
keretében Csáktorny án töltenek június 27 én. Mint 
értesülünk, városunkba a reggeli vonattal érkez
nek, Délelőtt 0 órakor szentmisét hallgatnak, 
majd az Országzászló előtt tisztelegnek. Délelőtt 
fél 11 órakor a Levente-otthonban a Csáktornyái 
kis ovódasgyermekek bevonásával gyűlést tarta
nak, ezt kozebéd követi. Délniau a sportpály án

népies dalos játékokat mutatnak be és az esti 
vonattal térnek vissza Kanizsára.

A Csáktornyái népiskola szegény sorsú 
tanulóinak felruházására pünkösd hétfő délelotjén 
áldozott Csáktornya nemes és megértő szivü kö
zönsége. Mindenki áldozott a „gyermekekért-," 
mert a jövendő életsorsok elindulásának alapjait 
erősítette, Igazán a nemes lélek és a szív meleg 
szeretete nyilatkozott meg, amikor annyi sok 
más gyűjtési akció után is 7-12 P. gyűlt be ezen 
célra az. urnákból. A legnagyobb hala és köszö
net a „gyermekek" nevében a nemes szivü ada
kozóknak'.

K éthetes tanfolyamot rendez a Magyar 
Műszaki Szövetség vidékről jelentkező villamos
szövetség vidékről jelentkező villainoshegesztők 
számára. Részletes tájékoztatót díjmentesen küld 
a szövetség Budapest, \ II . Liszt Ferenc tér 11.

S t r id ó v á r i  H ír e k

— Meteorologiaí állomás Stridóváron. A
m. kir. Qí szagos Meteorologiai és Földmágnességi 
Intézet Stridóváron megfigyelő állomást létesített, 
amelynek vezetésére Kovács Sándor népiskolai 
igazgatót kérte fel. Az állomás nemrégiben mar 
meg is kezdte működését. Folyo hó 10 án Dr 
Köpecz.i-Nagv Zoltán m. Kir. osztálvmeleorologus 
az állomás felszerelését és működését ellenőrizte 
es a látottak felett a legteljesebb megelégedését 
fejezte ki. Megemlítette, hogy Stridóváron, mint 
egyik legfontosabb határponton, szeretné az állo
mást magasabbrendü állomássá kifejleszteni.

Az ősszel megkezdi m űködését а 
gazdasági iskola. Mint ismeretes, Filo Balázs 
ny. igazgató-tanitó, stridóvári lakos birtokát és 
Stridóváron lévő házát az államnak ndoiná-4 
nyozta gazdasági iskola léiesitése céljára. Fzzel a 
dicséretre és követésre méltó cselekedettel lehe
tővé tette, hogv a község újból gazdagodjék egv 
intézménnyel. Az. elmúlt héten itt iáit az iskola 
létesítése körüli részletek letárgv alapára Rhosőezv 
Rezső muraszombati tanügyi előadó, ugyanakkor

itt volt a gazdasági iskola most kinevezett igaz
gatója, valamint a minisztériumból egv számve
vőségi tisztviselő. A tárgyalás eredményeként) a 
folyó év őszén már meg is kezdi a gazdasági is
kola áldásdus működését.

A kataszteri felm érés munkálatainak 
ellenőrzése. Beszámoltunk arról, hogy gyors 
ütemben folyik a község kataszterének elkészítése. 
A helyszíni munkák olyan szépen haladnak, hogy 
előreláthatólag inég a íolvó évben a községnek 
at tudják adni az. uj katasztert. Ezeknek a mun
kaiatoknak az ellenőrzésére most itt tartózkodik 
Stridóváion \ ét Sándor pénzügyi tanácsos, ni. 
kir. kataszteri helyszinelési felügyelő Szombat
helyről.

Mozi létesítése Stridóváron. F.gy buda
pesti vállaikozó kérelmet intézett a községhez, 
hogy itt mozit létesíthessen. Valószínűleg rövide
sen leutazik Stridóvárra, hogy a helyszínen nézze 
meg a mozi céljára alkalmas épületet és egyen
gesse a mozi létesítésének ügyét. A járási fő
szolgabírónak és a községi elöljáróságnak azonban 
az az elgondolása, hogy lehetőleg muraközi hadi
rokkant jusson Stridóváron moziengedélyhez. Ez
úton hívja fel a községi elöljáróság azokat a mu
raköz! hadirokkantakat, akik hajlandók Stridóvá
ron mozit létesíteni, hogy ez ügy ben mielőbb lép
jenek érintkezésbe a községi jegyzővel, nehogy az 
engezélyezésnél ne lehessen őket figyelembe venni.

^ S P O R T e z
CsZTE Pécsi VSK 3:3 (3:1)

Pécs, NB III. bajnoki. Vehette: Sárosi.
Csáktornya kezdi meg a támadást és a 8. 

pben Csóngei nage kapufát lü, a visszapattanó 
labdát \rbanec ruszinja, l : 0 -r.t vezet a CsZTE. 
A 20. pben G  ongéi Megír, támadásból az utób
bi már 2:0-ra növeli a előnyt. í eliönuck a pé
csiek is, de a CsZIL védelme jól all a lábán, sőt 
( songéi а За. pben szép golt Ы, 3:0 ! A pécsiek 
a 44. pben sarokrúgásból szépítenék, 3:1.

A II. félidőben a pécsiek nagy lendülettel 
támadnak s az ö. pben mar 3:2: Grábár hibájá
ból a pécsiek 11-ediez. jutnak, amivel ki is 
egyenlítenek. 3 :3 ! Most Csáktornya kezd támad
ni, de eredmény t nem ér el.

Nagy iramú játék volt, a CsZTE-n az uta
zás fáradalma látszott. Sarosi elsőrendűen vezet
te a mérkőzést.

I ././el befejeződött a bajnoki szezon és a 
sok nehézség dacára is szépen végeztek fiaink 
a bajnoki tabellán, melyet a jövő szamunkban 
húzunk.

3636 1943. sz.

Hirdetmény
I elhívja az. elöljáróság a lakosság figyelmét, 

hog\ adófizetési kötele/eltscgének tegyen eleget 
íinnv ival is inkább, meit akik múlt évi hátralé
kukat es a tolvo e\ 1 esedékes adókat még nem 
tizet lek be, azok ellen a le.gerély esebb vegrehaj- 
tasi eljárás folyamatba lesz téve.

Csáktornya, 1943. junius 16.
1 LÖLJARÓSAG.

Gondoitál-е a honvédcsaládokra?



Deset let v borbi i posln
Pise: Vitéz Lukács Béla

m. kr. miniver i orsacki predsednik Magyaroké Stranjke 2ivota

Deset let je tormi, da je v lépőin i 
suncenom inesecu juniusu v varasaj i se- 
laj krnjaste Magyarske zdigla zastavu 
Stranjka Narodnoga Jedinstva. Deaes sve 
ti po célom, poveksanoni orsagu narod 
Magyarske, da je deset let tómű, как su 
se te organizacije stvorile.

Trianonska Magyars к a je trpela pet 
najst let, bila je poni/.ena, ali za tem tes- 
kim vremenim je dosel na celo vitéz Göm 
bös Gyula i njegov síguren glas je zbudil 
v magyarskim dúsam vem i vufanje i na- 
rodnu svest. Kaj je onda minister pred 
sednik rekel, zaslo je miljonam ludem 
magyarske zenile v dusu i program, ste- 
roga su si onda stvorili, postai je как ti 
vera naroda.

V tem programú med drugimi pise i 
ovo: Duznost nam je du.se zmiriti, poma- 
gati da se narod preporodi i da bo jene 
misli v svetskoj politiki,,. Denes, pofii de 
set letne borbe moremo reci, da su se 
narodu duse zmirile, как je to Gömbös 
Gyula rekel i nasa stranjka vodi taksu 
poj itik и stera nas pela do zdravoga ra- 
zuma.

Narod je imel teske moke i steh 
mok se stvorila, ne na papéra nego v du i 
naroda ona nova misei, stera dalko, po 
celoj kuropi gledi i \ idi dojdoce boke 
zivlenje. Nasa stranjka je zela к sebi ce 
Inga naroda i vodi zdravu politiku i stem 
je, erez ova leta dostigla, da nas narod, 
v denesnjoj teskoj krizi celoga sveta, mir 
no i trezno gledi i zvr.savle svoje duznos - 
ti za doinovinu. Stvorili smo eisto narod- 
no mislenje, a os toga je szegedinska misei 
stera je zasvetila bli/o 2b let, Gömbös 
Gyula pred deset let oslobodil narodne 
sile i one vodiju i slu/iju magyarskoj 
zvunjskoj i znutresnjoj politiki.

Szegedin:, к a mise! zahteva evrsto bra- 
niti jedinstvo naroda \ pomoc sakomu. 
Nasa stranjka si je po ovoj misli stvorila 
svojega pota. Krscanski delali i pomoc 
sakomit i tak smo stvorili politiku desne 
stranjke. Po toj politiki smo dosli do naj- 
jaksili dveh europskih narodov i bili smo 
na velku pomoc, da se stvorila osovina 
Rim Berlin. Crez óva leska leta na a 
stranjka je uavek slu/ila magyarskomu 
zivlenju, na vek smo isii za tem, da slii- 
zimo onim narodam, steri ziyiju ined sta- 
rinskimi sirokimi granicami i da jo zjc- 
diniino. Denes vec moremo reci, da smo 
se pod inodrim voditelstvu nasega G o- 
pona Guvcrnera, ne zabadav napinjali, 
kajti orsag nam je poveksan, ima diust 
venu, moralnu i gospodarsku jakost i to 
posvedoci, da su oni, steri suse z Gombos

Gyűlöm zdigli, si svojom verőm, alduvanjem 
i V4 rnosti dostigli, du se je orsag i narod 
podigel.

Oni paragrafi, ' tere je Gömbös Gyu
la v ono vreme postavil one zadace i ei- 
li, steri nas vodiju do nőve Magyarske, 
liceju se celoga na.ega magyarskoga ziv- 
lenja. Da je nasa stranjka 1939, leta ze
la nase novo ime Magyarska Stranjka 
Zivota, onda je stem doka/ala, da ne vo
di praznu politiku, nego da kani sluziti 
verno, vekovet noinii /ivlenju naroda. Na
sa stranjka i vlade, stere su se na nju 
oslanjale erez ovih des*g let nigdar ne su 
v kraj stopile od öve misli i kaj su te 

'vlade do ve postigle, pnkaze, da nigdar 
ne su delale za interese nesternih, nego 
navek za celi narod.

Nasa organizacija je pred deset let, 
da je zdigla zastavu, isla po planu posla. 
Gömbös Gyula je za ono vreme ne na par 
meseci, ili na par leta postavil programa 
stranjke, nego za dalko vreme je posta
vil se one eile, za sterimi moramo iti v 
nasoj politiki, gospodarstvu i socialnim 
potu.

Pre cuda hi bilo nabrojiti se (-no, 
kaj smo z nasoru politikom érez deset 
let dostigli, ali mi ve, da se deset let о 
brnulo, ne kanimo к ik e parade slu/.it, 
nego z onim, kaj smo dostigli, ocemo se 
objaciti na nova dela i napinjanja, zato 
je potrebno, da napravimo recune.

Prva misei je bila, stvoriti jaku ne* 
odvisnu narod mi drzavu, stem ravna za- 
konska vlada. Zato je potrebno harcuva- 
ti, ze semi mirnimi salami za reviziu mi- 
rovnih kontraktov. Denes smo vec presli

Júniusa IS-ga, ob II vuri 'su varmegvinski 
zastupniki Zalavármegyije drtali velku paradnu 
sesiju, stero| ji* gktvna tokivá bila

g o v o r  v e lk o g a  i s p a n a  v i t e z a  g r o ia  
T e l e k i  B e l e

N.i paradnu velku sesiju smo se denes /.isii 
/astupniki ZaUvánnegyiie v taksom vremenu, da 
podnasamo najvekse aldove, da iinamo najveé 
brig. íalosti 1 mok v tem slrasnom svetskom ta
bor u, kaksega i*a jus ne bilo na svetu. Strasne 
bombe rust|u Europu í varosé, starinske kulture i 
nepriateli v svojoj sleposti oceju vnistiti takse le- 
pote i kince, store nigdar naba moci namestiti.

crez celiri revizije trianonskoga kontrakta 
i stem smo dobro sluzili nasoj zvunjskoj 
politiki. Cuda sega smo dostigli i v znut
resnjoj politiki. Tajno pravo zbiranje, bol- 
se prilike za delavce, növi zakón za 
stampu. gospodarske i financialne prilike 
vrediti, poreije pobirati z obranom fami- 
lie, bolse povanje, pomoc malim i sred- 
njim krscanskini familiam, regulacija de- 
lav noga vremena i place, moderno pol- 
sko gospodarenje, kolonizacija, rezdelenje 
zemei i gruntov, pomoc selskim duznikam 
se to kaze, da je nasa desna politika cu - 
da toga dostigla. Ako к tomu jos kcoj 
zemeino pomoc domacoj mestriji, regula- 
ciju cen, sirovoga materiala preskrbeti, 
pomoc pre narodnom zdravju, nove ceste 
pote, nove skole, rezsvecenje naroda 
zvun skole, onda si mi, steri spadamo v 
ovu stranjku gizdavo moremo reci, da 
smo spunili velke duznosti.

Ali najvekse, kaj smo stvorili, je ob- 
rana domovine, nase dicno magyarsko 
honvedstvo, stero je tak dobro zmustra- 
no i opravleno. Za to smo do ve stvonli 
miliarde penez, prez toga da hi malim 
ludem nalozili terhe. Ova soldaéija je do 
ve v dicnim bitkam pokazala svoju jakost 
i v sako vreme je prepravlena obraniti 
nase granice i da nam zasigura nase mir- 
no zivlenje.
Tu smo ve na granici nasega desetletno- 
ga programa. Tu su med nami si oni, Sterisu 
od pocetka harcuvali z Gömbös Gyűlöm. 
Si prepravleni na dalnje hareuvanje.

Orsacko voditelstvo stranjke zrece 
svoju zafalu sem onim, steri su erez ovih 
deset let verno i marlivo slali poleg nas 
i pokazali su peldu, как je treba spunja- 
vati duznost za domovinu. Oni su nasa 
prava jakost i znjirni, z njihovom volom 
l pomoci bomo dale nosili zastavu na po- 
tu magyarskoga zivlenja-

Na ishodnoj fronti stoji vellra bitka, brani 
krscarv tvo i se kaj je lepő i plemenito, proti ne-
milosrdnomu bolse* izrnu, steri oce vnistiti se, kaj 
je Bug ere/, dve je/ere let nam stvoril. I v tem teá* 
kom harcuvanju i magyarski narod ima svojega 
resa.

I od nase domovine, od nase var- 
megyije zahteva denesnja sodbina 
velke aldove i vitezko drzanje.

1 ve curi nasa krv za nasu buduenost i za 
europsku kulturu. A poleg sega toga, ve da se 
narodi zbriseiu z europske таре

▼ toj domovini se ve dele za do-

la  spornen 75 lelaoga rodjentlneva Gospona Guvernera Zalavármegyija je 
nase zela odliraniti Iri taliorske popile. Jeden od njih mora biti s 

povrnjenih krajov
N a  p a r a d n o j  s e s i j i  s u  d a l i  p o s tu v a n je  V is o k o d o s to jn o m  Gosponu Guverneru
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bro orsaga
prínas nikaj ne stoji, prinas je red i mir i to 
nam zasigura. nase dolo"Narodu raste . jakost i 
moc. A komu moramo se to velko éudo zafaliti ?

Milost Svemoguéega Boga nam je dala tak- 
sega voditela, Steri nam je povmul veru i vufa- 
nje onda, da smo doli opali, Steri je

stal na mestu как vitezki sóidat, 
как pravi voditel naroda i zapisal 
je svoje ime za navek v povest 
magyarskoga naroda na najdicnesi 
list.

Nas Guverner z modrom glavom vodi drza- 
vu, zna ravnati, ima trdo vufanje v nasu boláu 
buducnost.

Semoguci je dopustil, da nas Visokodostojni 
Gospon Guverner, vitéz nagybányai Horthy Mik
lós v 24. letu njegvoga vladanja more zdrav i 
friéki svetiti svojega 75-ga rodjendneva i tak mi- 
slim, da denes, da se v sakoj cirkvi moli Bog 
za njega, saka varmegyija, saka obcina i si vé
reim drziju paradne sesije na sterim se zmisliju 
za nasega velkoga Voditela. da je onda to mohi
vá celoga naroda i s éistoga srca se zdize к 
dragomu Bogu.

Zato smo se i mi tu zisli na paradnoj se- 
siji Zalavarmegyije, da pokazemo nasu zafalnost 
Visokodostojnomu Gosponu Guverneru, Najvise- 
semu Soldackomu Gospodaru, Ocu naroda, steri 
nam je poveksal nasu varmegyiju.

Verno i pokorno pozdravlamo nasega Viso- 
kodostojnoga Gospona Guvernera, steri nam je 
napravil, da su 1941 április 11-i i 16-i dicni dne- 
vi Zalavarmegyije.

Horthy Miklós lubitel svoje domovine, pél
da njegva, как je treba spunjavati duznost za 
domovinu, как vitezki soldat alduval je svoju 
krv za domovinu, как otec dal je svojega sina, 
najveksega aldova za domovinu i njegva trda ve- 
ra v bozu milost mu davle jakost. da se to more

Varas Csáktornya je gledec na de- 
nesnja teska vremena na vreden nácin 
svetil toga velkoga dneva. Se vulice, se 
hize okincene s zastavami, po stacunskim 
oblokam se posod najnovesi kip nasega 
Gospona Guvernera i gori broj „75“ a 
se okoli evetje i narodne zastave i 
pantleki.

Pred poldan ob 9. vuri je bila pa- 
radna mesa, pre steroj su bili honvedi, 
se vlasti, sa drustva i puna cirkva

Na 75 letni rodjenden je v obeini 
Muracsány bila paradna mesa v farnoj 
cirkvi, pre Steroj su bili si poglavari i 
obeinski zastupniki, a narod je cirkvu 
su napunil. Pre mesi su pucike ÍV. raz-

Juniusa 18 ga je cela obcina bila pu
na zastav. Stacuni su bili celi den zaprti 
a v oblokaj najnovesi kip Gospona Gu
vernera, okincen /. vénei i narodnimi pan
tleki.

Ob 9. vuri je bila paradna mesa 
pre steroj su bili obeinski poglavari, si 
cinovniki, sih cetiri skol, soldacija, finan 
ci, zandari, leventasi i skorom cela fara.

V nedelu, júniusa 2Ü-ga pák je na

pretrpeti i dale voditi svojega naroda na potu 
boláega zivlenja.

On je te élovek, za koga je jen velki rodo- 
lubni magyar rek el: „V dobroj sreci lehko je biti 
dober sin domovine, a v velkoj nesreéi ne zru§i- 
ti se i zdrzati, to je pravi sin domovine.

Gospon Guverner nam je siguren funda
ment nasega áivlenja, z njegvom pomoci trdo 
stojimo v viheru, On je nas voditel i bo nas prek 
prepelal érez ov Strafen svetski ogenj.

Prosimo Boga naj rezsveti pamet sakoinu 
éloveku, da bomo si как jeden stali za nasim 
Gosponom Guvernerom, Steri nam je poveksal i 
cuva orsaga.

Nigdar nemremo Bogu dosta za
faliti

da nam je dal toga voditela i prosimo dragoga 
Boga, naj mu da dugó zivlenje i zdravje, kaj bo 
mogel doziveti i dopelati nas v sreéno i mirno zivle
nje, za kaj ga je Bog postavil.

Toga govora su prijeli z velkim éljen kri- 
com i pokanjem rok, za njim pák je dr. Tarányi 
Ferenc velki ispán v penziji, kotrig Zgornje Hi
ze i varmegyinske sesije drzal paradnoga govora 
v sterim se z lepimi recmi zmislil za velka dela 
Gospona Guvernera i dal mu je velko postuvanje.

Vitéz gróf Teleki Béla veliki ispán je pred- 
lozil, da na spornen rodjendheva Gospona Gu
vernera va^nieg>ija naj /eme nase tri taborske 
popile za odhraniti stem, da jeden od njih mora 
biti z povrnjenih krajov. To je sesija z jenoin 
reci nase zela.

Stom prilikom su se / lepimi recmi zmislili 
i za prvoga taborskoga popila orsaga, sina Go
spona Namestnoga Guvernera vitéz Horthy 1st - 
vána, steri je svoje zivlenje alduval na oltaru do- 
movine, steroga celi orsag jako rád ima.

Na zadnje su telegrafski pozdravilí Gospora 
Guvernera.

naroda.
Polli mese je domaca organizacija 

Magyarske Stranjke 2ívota dr/ala párád 
nu sesiju, na steroj je Safarics István, 
namestni voditel stranjke dr/al dugsega 
i jako lepoga paradnoga govora, v ste 
rim je spomenul sa ona velka dela, stera 
je nas Gospon Grtverner vcinil za nas 
orsag. S te paradne sesije su telegrafski 
pozdrava poslali Visokodostojnomu Gos
ponu.

reda narodne skole magyarski pope vale, 
vodila njih je Szotyori Marta navuéiteli- 
ca, a na orgule je igral Szitányi József 
direktor skole. Potli mese je cela cirkva 
popevala Himnusza.

obeini bila paradna sesija samo za postu 
vanje rodjendneva Gospona Guvernera. 
Na toj sesiji obcinskíh zastupnikov se je 
Szabó Jenó, prv i notarjus z dugsirn, lepim 
govorom zmislil za Gospona Guvernera. 
V lem denesnjim velkim ognju - tak ve 
li de narodi zgineju z. toga sveta, je 
nam jós navek cuda bole i ménje znatno 
za svetski tabor, как druge sosedne dr 
zave. Pripovedal je velka dela, stera je

naá Gospon Guverner vőinil za svoje ziv
lenje i prosil je svemoguéega Boga, naj 
nam ga cuva i brani í jós erez cuda leta.

Megyimurski narod z vrocom dusom 
i verőm i z vrocom lubavi gledi njegovu 
plemenitu i dienu personu i verje, da 
smo se, s pomocjom Gospona Guvernera 
za vekivecna vremena prikapcali к slad- 
koj magyarskoj domovini.

Govora prvoga notarjusa su visepot 
pretrgli z éljen kricom, a na kraju njego- 
vih reci su erez dugó vrenie krícali éljen 
nasemu Visokodostojnomu Gospodaru.

Spornen medállá 
za 75. rodjenden 

Gospona Guvernera
Po najvisesoj z.eli je ovo leto narod, 

prez sakojacke vekse parade svetil ro
djendneva Gospona Guvernera, ali se s 
toplim srcem zafalil Svemogucemu Bogu, 
kaj nam je v tem teskim vremenim nje
ga postavil za voditela. Si skupa znatno, 
da samo vitéz nagybányai Horthy Miklósu 
moremo zafaliti, da v toj poveksanoj do
movini mirno i z vufanjem moremo de- 
lati za bolsu magyarsku buducnost.

Da narod pokase svoju zafalnost i 
lubav svojemu Gospodaru, je vlada odre- 
dila, da se na 75. leto zivlenja nasega 
Gosponaa Guvernera vitéz nagybányai 
Horthyi Miklósa, kovaju növi penezi z 
njegvim kipom, od 5 pengő i zvun toga, 
da se kovaju spornen medalje.

Óva jako lepő zdelana, z bronzon 
oblecena, 50 milimetri visoka medálja mo
re se dobiti pre Magyarskim crlenim Kri- 
zu po 20 pengő. Cisti hasén bo Crleno- 
mu Krizu na pomoc.

Trgovci Barossovoga Drustva 
v Periaku su pohodili Balatona

Grez trojacke svetke su nasi trgovci Baros- 
sovoga Drustva pohodili nase najlepse mesto Ba
latona. \ odili su njih Dr. Dómján Gyula fiskal i 
\ áss János drustveni sekretar.

Botnikov je bilo 24. Na trojacku nedelu, v 
jutro s snelcugom su se odpelali do Fonyóda, 
tam su se mudilt dve vure, onda pák z ladjom 
prek Balatona v Badacsony. Tam njih prijel i z 
lepim govorom pozdravil Hajdú Lajos, pred 
prvint svetskim taboru prvi notarjus v obeini Ko
tor. \ Badacsonyii su meli skupnoga obeda, de 
je рак Hajdú Lajos pozdravil s toplom lubavi na
se megyimurce. Na tem lépőm govoru se Dr. 
Dómján G>ula fiskal zafalil /. jako lepimi recmi, 
zafalil se i za to, kaj su njih tak lepő prijeli i 
prosil |e, naj i dale pod pi raju Megyimurje.

Nasi potniki su veseli odpulovali z Bada
csonya v lapoku, de njih je v ime Barossa 
prijal Bauer predsednik i sprevodil na njihov 
к vártér.

Pogledali su „ lavasbarlanga", velko suplo 
pod zemlom, stero ima vise jezer let, zatem 
pák su na vrtu jene kreme meli veselje.

Drugi den zárán su se odpelali v Tihany. 
Jako lepő mesto na bregu poleg Balatona, tam 
je slarinska cirkva. Го su se pogledali i onda su 
se z. ladjom odpelali v Balatonfiired. To je jako 
glasovito kopalisce na Balatonu, a zvun toga z 
zemle zvira vutla za vractvo i c uda bete/.nikov ta 
hódi zdrav je iskati. Tam njih ji-Horváth Zsigmond 
predi obeinski birov, podvoril, éisto za badav z 
najboisim v illőin. \ veselju su tam sedeli par 
vur, onda pák su se z ladjom odpelali v biotok, a

Rodjendneva Gospona Guvernera su po célom 
Megyimurju, v sakoj obeini dostojno svetílí.

Za par obein tu pisemo parade. 
Rodlenden Gospona Guvernera v Csáktornya

Parada v Muracsányu na rodjenden 
Gospona Guvernera

Parada v Stridóváru na rodjenden Gospona Guvernera
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odnod veéer s cugoin dímo.

Так njim je lepő bilo i tak lepe kraje nase 
blazene domovine su vidli da to nigdar nabodo 
pozabilí.

Dobaja zetva, pazite na 
nepriatelske balone, 
steri ognja doneseju

Nasi nepriateli su ne zadovolni stem, kaj 
bi nas samo na fronti Steli zrusiti, nego zato, kaj 
nam na fronti nikaj nemreju zapovedati, bteli bi 
nas gospodarski vnistiti, kajti oni dobro znaju, 
da ako nam vnistiju kruba i krmu, onda su nas 
spravili na kolena, kajti gladen soldat nemre har- 
cuvati, a gladen delavec nemre delati.

Lanjsko leto su nasi megyimurci culi i v 
nasim novinam citali, da su nepriateli posilali 
balone z vuzigalom. Taksega su i na Belici d«>U 
strelili, pák ocemo znova opomenuti nase ludi, 
kaj se bodo znali cuvati.

•Nepriatelsko vuzigalo more biti dve fele. 
Do letiju nepriatfclski avioni i hiceju dőli zvepli- 
ne tablice, stere se vuzgeju od toploga sunca, iii 
male glaznate posode, stere dőli opadneju i tak 
se potereju, a kaj je nutri se mám vuzge. Druga 
fela pák more biti, kaj nepriateli pustiiu v' lull 
male balone, steri plavaju po luítu. Znjih dőli vé
si plehnata skatula, puna s petroljomom, ili ben- 
zinom. Da se balon dőli spusti, skatula se.rezide i 
gori je malo vuzigalo, stero se inam sprozi, vuz
ge petrolejoma i napravi \elkoga ognja.

Obedve fele su jako pogibelne prem ve 
vleti, da bo se puno krizov i kozlic

Braniti se treba ovak:

Treba jako paziti, ako bi doletel nepriatel- 
ski avion, jeli kaj curi £njega. Ci je kaj dőli pus- 
til mám za njim iti i inarlivo pobirati. Zveplene 
tablice í flasice ne smeti z golom rokom loviti, 
kajti napraviju linde rane po rokaj, stere tesko 
zaeeliju, nego z zamotanom rokom, ili z rokavi- 
com tre pobirati v jenu \edru de je voda nutri 
i onda negdi zakopati, de je ne pogibel. Glavno 
je, da se íletno pobere se, kaj je doli curelo, 
kajti se tablice i llasice jako íletno vuzgeju. 
Ne smeti tablice v zep deti, kajti i od clovecje 
toplote se moreju vuzgati.

Strnisce je treba mám zorati, kajti i 
strnisce se more v uzgati i ako jen kriz gusi, o- 
genj po zemli ide dale í moreju se i drugi kri- 
zi vuzgati. Snopje как najpredi dimo zvoziti, 
zmlatiti i zrnje pospraviti, í zemlu zorati, kaj se 
na polu niksi ogenj na bo mogel pripetiti.

Nepriatelski mali baloni su jako pogi- 
belni za séta. \ Megyimurju su jós na cuda 
mesta slamnate hize, stale i druga stanja. Ako 
opadne mali balon s kantom 5-0 litri petroljoma 
na taksu hi zu more celo selo zgoreti.

Zato je treba jako paziti ve za vreme zet- 
ve i velke vrocine na öve male balone. Ako de 
sto vidi taksega balona plavati po luítu, main je 
treba bezati po zandare, ili ako njili nega bli/o 
onda na obcinu i na glas (lati, kaj su vidli, zan- 
dari bodo nupravili, kaj je potrebno, da nabo 
pogibel. Ako pák balon zide do zemle, ne smell 
se ga teknuti, kajti lebko bi se kaj respocilo i 
ludi zaklalo, nego je как velimo, mam treba po 
zandare bezati. Ako se petroljom vuzge treba ga 
mám poripati :: zendom dók vgasne.

Y seli pre sakoj hizi moraju biti posode, 
puné z vodom na vise mestaj i sa mestrija za 
ogn)a gasiti. Nelske spricalke moraju biti v redu 
prepravlene, ci se bi nesresa pripetila, kaj su 
mám k kredu. Fejervergari naj se dobro inustraju, 
da bo treba kaj bodo íletno na inestu nesrece i 
dobro delali.

V sakim r.eli den i nőé straza, paziti na po
lu i doina i sto kaj \idi, mám bezati glasa nesti.

Ako se homo sega toga dobro dr/.ali, on
da homo niogli nepriatelu pokazati, da nas nabo 
mogel preladati niti z oru/.jem, niti nikak drugac.

Prosimo nase ludi naj sí to dobro precitaju 
i naj si spruvi)u помпе, kajti stoga bodo i pb * 
mogli vide ti kaj je treba vcmiti za obranu od 
luíta.

Leventasi s Csáktornya su bili 
v Zalaegerszeg».

Na trojaéki pondelek su na§i leventasi po- 
hodili svoje pajdase v Zalaegerszegu. Prijeli su je 
z velkom lubavi, pokazali su njim se znamenite- 
stvari varasa i voditel njim je drzal lepoga poz- 
drava.

Po obedu su na áportiscu fotbal meca igra-
li nasi s r,portási leventaSov v Zalaegerszegu i 
nasi su gvinuli na 3 :1  (1 : 0). Nasi decki su ja
ko dobro igrali, prem da su bili trudni od potu- 
vanja i hodanja po varasu, osobito obrana je bi- 
la jako dobra.

V drugi polovicí igre su zaíaegeréani tri
decke zmenili samo kaj bi gvinuli, ali se to za- 
badav, nasi decki su stall na svojem mestu.

Nasi leventasi su gizdavo i z lepimi spo- 
meni dosli dimo z Zalaegerszega i vredni su bi
li pofalu svojega zapovednika.

Leventaske vtekanje v obcini Kotor

Na trojake su leventasi v obcini Kotor dr- 
zali svoje prvo vtekanje za varas Perlak.

Z sih °tran jarasa je doslo 500 leventasov 
v Kotor i 7 inuzikom kanizskih leventasov su 
isii na vtekalisce, de njim je P. Fekete Géza 
sluzil párád nu mesu, pre steroj su bili si pogla- 
vaii, cela obcina, voditeli sosednih obcin, leven
tasi z Tótszerdahelya, domaci fejervergari s zas- 
tavom.

Pred mesom je dosel Freisinger Ágoston 
százados v ime leventaske komande honvedske 
divizije, a po mesi P. Fekete Géza posvetil zas- 
tave za leventase, a domaée leventaske рисе рак 
su je okinciie s pantleki i vend.

Pred novimi zastavimi je Nemeth László 
leventaski zapovednik drzal lepoga govara i opo- 
racnul je te mlade decke, da su oni odvetki 
Zrin>i Miklósove soldacije i moraju biti vredni 
svojih ocov, steri su v prvim svetskim taboru 
harcuvali za magyarsku domovinu.

Zatem je Freisinger Ágoston százads re/de- 
Ш zastave i opomenul leventase na njihove duz- 
nosti. Parada se zvrsila s Himnusom i paradnim 
marsom, onda pak je bilo vtekanje.

Prvi su bili : v bezanju Krizsai György 
Kisszabadka, Fundák Gyula Kotor, Jambrovics 
Sándor Murasz.entmária, v bezanju z. menjbom 
leventasi Perlak i Drávaegyház, v skakanju Balog 
József Perlak, Loparics János Törökudvar, v lii- 
tanju gvihta Misics Jenő Perlak, Bermanecz \ in
te  Drávaegyház, Kalamári Rókus Kisszabadka i 
v strelanju Dominies István Mura viel.

Leventasi Törokudvar su prvi gvinuli bron- 
zanoga kipa, steroga je daroval Lukács László 
sta« unar za sportske stvari v Nagvkanizsi. Te kip 
sako leto drugam ide.

Premie su re/delili, onda su malo plesali i 
tak se zvrsila ova lepa rodolubna parada.

K A J J E  NOVOGA?
-  Paradoa sesija mesterskoga drustva

v Csáktornya je bila na rodjenden Ciospona Gu- 
vernera, na steroj je bilo vise paradnih govorov 
i telegrafski su pozdruvili naf̂ ega \ isokodostojno- 
ga Gospodara, steri nam je orsaga poveksel.

— Ispiti v preparandiji. Ov mesec 16-ga 
su nasi deaki doli deli novucitelske ispite v pre
parandiji. Deset se glasilo i si su dobro doli deli 
ispite. Sedem njih su za Megyimurje a tri za 
Bohnecko clobili ovlaäcenje.

Elektrícari i zele/nicari su igrali futba- 
la, kaj je nutri doslo, dobila je taborska do 
vica. Zadnjipot su igrali fotbala i kaj su nutri 
dobili éistoga basna 00 p. 90 f. su dali popilu 
pokojnoga Vukovics József«, steri je za domovi- 
nu podnesel junacku smrt i te peneze su prek 
Pajdaske Slu/.be Crlen<jga Kriza vun dali dovici 
\ ukovics Józsefa.

Pobiranje za siromasku skolskii de-
cu narodne skole v Csáktornya na trojacki pon
delek. Si dobri i plemeniti ludi su alduvali za

decu kajti ona su na&a buduenost, na njimi bo 
evet stal. Na§i ludi su ve£ dosti alduvali, ali joi 
su se nasli za siromaáku decu filleri. Se skup se 
nabralo 742 p. za zimske oprave za siromaáku 
decu. Najlepäa fala sim darovatelam.

Na leventaäkom vtekanju jarasa Csák
tornya zastavu su gvinuli leventasi obeine Drá- 
vaszentmihaR. Glavni navucitel je Nagy Károly, 
a poleg njega cuda se more zafaliti vitéz Pánczél 
Györgyu, obőinskomu birovu, on si jako éuda 
truda davle, kaj bodo na§i decki как naj véé zna
li i najbole zmuStrani. Cuda taklih pomagaéov bi 
nucali za nase leventase.

Kaj je novoga v Strídóváru
Stáción za vreme kontrolerati se postavil 

v Stridóváru. Voditel toga je Kovács Sándor di
rektor narodne skole. Te stáción je jako vázén. 
S celoga orsaga dojdu v Budapest glasi, kakse 
je de vreme i stoga bomo znali, kaksega vreme- 
na se moremo nadjati. to рак je za gospodare 
jako vazno.

— V jesen se bo hapila gospodarska
skola. Kak je poznato, Filo Balázs direktor Sko
le v Stridóváru v penziji je drzavi daroval svo
jega imetka i hizu v Stridóváru za to, kaj se bo 
napravila gospodarska skola. S tem fale vrednim 
delom je dal mogocnost, kaj je obcina Stridóvár 
pak postala bogatesa z jenom jako vaznom sko- 
lom. Öve dneve je tu bil Rhosoczy Rezső skol- 
ski inspektor z Muraszombata, ondanovo postav- 
leni direktor te skole i jeden visoki cinovnik z 
ministerium. Drzali su koníerenciju i tak zgledi, 
da vec ovo jesen bo se skola hapila s sVojim 
jako hasnovitim i blazenim delom.

— Kontrola katasterske mere. Kak smo
vec napisali, v obcini se jako zuríju napraviri no- 
voga katastra. Na lieu mesta si posli lepő idejű 
napre i tak zgledi, kaj bodo jós ovo leto mogli 
obcini prek dati nőve katastre. Na kontrolu teh 
poslov je dosel v Stridóvár Vér Sándor pénzügyi 
tanácsos, od strane katasterskoga inspektoraa v 
Szombathely u.

V Stridóváru kaniju napraviti kinő. J e 
den gospon z Budapesta je dal molbenicu na ob- 
cinu, kaj bi lu napravil kinő. Так éujemo, da za 
kratko vreme kani dojti v Stridóvár da si pog- 
ledne mesto, de bi se kinő postavilo.

Na főszolgabiroviji i na obcini su pak toga 
mislen ja, kaj bi engedek* za kinő v Stridcváru 
dali jenomu me'gyinuirskomu taborskomu invalidu. 
Stoga z ovim potem pozivle poglavarstvo one me- 
gyimurske taborske invalide, steri bi kanili v Stri
dóváru kinő napraviti, naj se cím predi glasiju 
pre obcinskomu notarjusu, kaj nabodo pre enge- 
delu vun spusceni.

ízléses nyomtatványok
gyorsan és pontosan 
K É S Z Ü L N E K  

a Muraközi Katolikus Könyvnyomdában

T a b o r s k l  g l asi
Sovjetska fronta

Na ovoni velkom taboriscu - tak cujemo v 
nedelu - vec érez 10 dili nega vekáih bitki i tak 
zgledi, da se tu spravlaju velka dela. Ov tjeden 
ga ne bilo nigdi nikaj vekSega i obedve stranjke 
spravlaju velke rezerve, a nezna se, s stere stra
ne se b«»do hapile z velkimi napadaji, steri bodo 
morti resili toga tabora.

Zakaj su sovjeti tak zastali, to se morti 
more razmeti i stoga, kaj su érez dve leti, od 
da sov jetski tabor trpi, zgubili do 20 miljonov 
mrtvih, ranjenih i zaroblenikov, zvun toga 36000 
okloplenih taborskih kol i 40.000 avionov, a de 
je jós drugi, te&ko spravleni taborski material.
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistíti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H o r t h y  M i k l ó s  tér 9.

Polli tak teskih zgubickov sovjeti cekaju, jeli bo* 
do englezi napravili drugu frontu v Europi. éteru 
vec erez leta obecuvleju, a englezi pák cekaju, 
kaj bi se bolseviki hapili velku bitku. I tak jen 
пз drugoga rivle ono, cega se sam ne vupa hapiti.

V Berlinu tak veliju v nedelu, da ova vel- 
ka tisina pred viherom bo sigurno nekaj donesla 
za sobom. Nepriateli posilaju patrole po nakli i 
po zraku i silóm bi steli zazvediti, de se nemei 
spravlaju i kaj delaju, de se spravlaju na vekse 
delo.

Nemski avioni su ov tjeden bombarderali
sovjetske varasé Gorkij, Jaroslav i Saratov, 

steri leziju dalko odzadi za frontom i stem oceju 
najpredi zmesati boléevikam dovazanje trtip i 
materiala.

Dale jako vazno je ov tjeden velko ciscenje 
odzadi za frontom. Nase trupe su na sovjetskoj 
fronti vlozile velke sile, da vnistiju partizanske 
bande za frontom i to ciscenje je isi о na dugom 
piacú. Se to kaz.e, da se na toj fronti nekaj sprav- 
la, a kaj bo, to bomo vec zazveddi.

V pondelek cujemo z Berlina, da je nem- 
ska soldacija pripra\lena na sovjetskoj fronti, de 
gud bo treba skoéiti na nepriatela. Nőve divizije 
z dobro zmustranom soldacijom, z novim oruziem 
cekaju zapoved, a da re bodo genuli, to r,e jós 
nezna.

Pre Kuban vodi su bolseviki pák probali 
predreti. Vlozili su cuda soldacije i materiala, ali 
se to zabadav, nemei su je zavrnuli.

V tork samo tulko novoga cujemo, da su 
nemski avioni na Azovskom Morju, pre Kauka- 
ziji bombarderali varasa Jejsk, stajalisce za ladje 
i vise fabrike i magazine za frontom.

Engleska fronta.
Tu bitke idejű samo v luftu. Lngle/i na 

nemske varasé, a nemei na engleske hiceju bom
be' Nemei su öve dneve postrelili vise stotin 
teskih engleskih avionov i na Atlatskom Morju 
vtopili su 14 ladji, se skup od 53.000 ton.

A öve dneve su hitatali bombe na London 
i druge varasé.

Как smo vec visepot napisali, englezi stal- 
no hiceju bombe na neméke varasé i koleju ne- 
krivoga civilnoga naroda, derű i zene. \’ varasu 
Wuppertal je Dr Göbbelr, nemski minister drzal 
velkoga govora na spornen onih nekrivih i neduz- 
nih civilov, éteri su morali svoje zivlenje alduvati.

V ime celoga nemskoga naroda se Dr. Gö- 
bbels minister sprical od tih nesreenih aldo\ov 
varasa Wuppertal i veli, da se cudi i étima, как 
nemski narod zdr/.i ove zlocestofe nepriatela. Ne
priateli nam moreju ruéiti nase varasé i sela, ali 
nam nigdar nabodo zrusili nase duse. Oni, éte- 
ram su hiz.e zrusili, moreju biti sigurni, da po 
ta borii, da bomo nepriatela do к raja zrusili, bode 
cell nemski nrrod skup stal i bodo njim napravi
li lepse hiz.e, как su do ve nidi.

Si skupa znamo, zakaj harcuvlemo v ovom 
taboru. Saim nepriateli su nam dali n.i glas, da 
ako bomo slabi, bodo nas presilili na takéi mir

od steroga je tabor cuda bóléi. Oni bi ételi sfon- 
dati nasega naroda, ali mi stojimo как jen clo- 
vek proti njih i pune roke su nam oruzja. Naéi 
moski i zenske su jaki i cvrsti. Nasi mrtvi su 
jaki svedoki, kaj delaju nasi nepriateli i dosel 
bo piacén den, da njim bomo se to povrnuli.

Tozim nepriatele pred celim svetom za to. 
da moeiju nekrive i nedu/.nc civilne hide, da je 
silijti v smrt i da nas tak prisiliju, da njim bomo 
podlozni. Yelka sramota je to za njih, da oni i- 
deju proti dece i starcov. C>ni zaklani starci, ze
ne i dece, su jaki svedoki proti engleskom i a- 
merikanskom z.locinu.

Dosla bo vura, dosel bo piacén den,. Ne
priateli su si napravili velkoga recuna i toga re
cuna bo treba jempot piatiti. Nasi inzeneri i dt - 
lavci stalno delaju na tern, kaj bo te piacén den 
cim predi dosel.

Taljanska i africka fronta
laljanski i nemski avioni stalno bnmbar- 

deraju africka stajalisca za ladje i nedaiit mira 
amerikancam, da bi se mngli spravlati. Saki den 
cujemo, da su njim pak vtopili ladje i doli stre- 
lili ctli к up avionov.

Japan.ska fronta
Na ovoj fronti je najnovose, da je doéel v 

Japan Bose velki voditel indijsknga naroda. Bo.se 
je do ve vise bil v reétu, nego na slobodi. kajti 
on je erez leta fut t delal na tem, da se narod 
oslohodi od engleskoga jarma i zato su ga en
glezi jako preganjali.

Bose je 1042 leta skocil z índije i do ve 
je bil v Nem.koj i s r.vojim* narodorn se mogel 
spominali samo erez radio.

India vu njim vidi svojegn branitela i odkti- 
pitela i englezi su ve fest strahom, kaj bodo 
7gubili svoju na j bol su koloniu, de su mogli znu- 
cali narod i, как su ga sami ételi.

\ zadnjoj bitki na kineskoj fronti su kiné
zi 7gubili 22.000 mrtvih, a cudn kinezke soldaci
je se prédáin japancam. Na Tihom Oceanu je je- 
na japanska pndmorna 1 »dja vtopila viie nepri- 
atelskih ladji, se skwp od 54.000 ton

Q o s p o d a r s f  v o
Vazna pitanja i odgovori za gospodare
K u lk o  je d in ic  v a l a  n u t r i  d a n o  p o v a n je

I. krusno zrnje
lu je Ireba nutri dnti od sake korune 

katastralnoga cistoga hasna ornnc zetnle, 10 jedi
nic (punktuiuov.)

Psenica, hektoliter bat ein 78 kil teski, naj- 
dale 2"/o stranjsko semenje
na zmes 100 kil 100 jedinic
Hrz, hektoliter barem 71 kilu
teski uajdalc 2%  stranjsko
semenje na zmes 100 kil 100 jedinic

Sorzica, teska как psenica 
i hrz zmesana, najdale 2%
stranjsko semenje na zmes 100 kil 100 jedinic

II. Masca
Tu si gazda more zbirali stem povanje bo 

nutri dal, ali mora od sake korune katastralnoga 
cistoga hasna orane zemle 10 jedinic nutri dati.

a) gotove masti

Talena svinjska maéca 100 kil 1200 jedinic
Svinjsko salo 100 „ 1100 „
Speh za taliti, friski ili slani 100 „ 900
Mladinska masca i salo 100 „ 1200 „
Puter, najdale 20%  vode nutri 100 „ 2000 „
Vrhnje, najmenje 16% ma
sti nutri 100 „ 400 „
Sladko vrhnje najmenje 32% 
masti nutri 100 „ 800 „
Koéciéno i suncenicino olje 
najdale 1"/ •> soca 100 „ 800 „

b) zive zlvine
Jedinice pod ( ) recunajti se za celu vagu 

a od toga oni broji, éteri su zvuna stam- 
pani valaju za maséu, a ono ober toga spada ped
III. to je slobodno zbiranje.

Zive svinje, mlade tuste: 
svinje za maécu

P o g l a v a r s t v o  v e ik é  o p c in e  C s á k t o r n y a

Broj 3639, 1943.

Na znanje
Ob. in* ko poglavarslvo opomene stanovnike, 

naj marlivo zvrsa.leju svoju du/nnst placanja 
poreije, kajti oni, steri ne su plalili lanjske os- 
tanjke i letosnju poreiju, stem je do ve doli zis- 
la, bodo dobili jako ostru sekucijti.

Csáktornya, 1943. junisa 16.
Poglavarstvo.
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