
38. évfolyam 47 szám.

„NE BÁNTSD A 
M AG YA RT"

Zrínyi MURAKÖZ
Ara 24 Hliér

•« Admeeék tisztelet 
s  katona

eszménynek“
Zrínyi-fohász

E lő fiz e tési ár: fél évre 6.™ P. 
Kiadóhivatal: Horthy Miklós-lér 6. Csáktornya, 1943. november 26. P o l i t i k a i  h e t i l a p .  

Megjelenik pénteken .

November 18 - Zrínyi Miklós emlékezete
A Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának ünnepe

297 év ! Még egy nemzet életében is 
jelentős idő. Három évszázad alatt népek 
tűnnek el a történelem sülycsztőjében. 
Eltűntek, csak a nevük maradt meg a 
könyvtárak elporosodott foliánsaiban. A 
mindennapi életben senki sem emlegeti 
őket, legfeljebb a szorongó diákok. De 
gróf Zrínyi Miklós ma is él, teste clpor
ladt, de szelleme állandóan itt van kő 
zőttünk. Ez lelkesíti hős honvédeinket, 
ez ad erőt a belső frontnak, hogy „ön 
ként és önzetlenül“ védjük ezt a hazát, 
amelyen kívül nincs számunkra hely.

Zrínyi szelleme hívta ide azokat, 
akik eljöttek áldozni nagy Vezérlő Esz
ményképünk emlékének, annak a Zrínyi
nek, aki itt vívta nagy életküzdelraét. 
Mikor Zrínyit ünnepeljük, «-3 nemcsak 
Csáktornya, vagy csak környéke, hanem 
egész Muraköz megszentelt napja, mert e 
szent rögök, a Zrinyivár, a szentilonai 
kápolna sugározzák egész Magyarország
ra, a magyar nemzet minden fiára azt az 
eszmét, amit gróf Zrínyi Miklós három
száz évvel ezelőtt tanításként örökségül 
ránk hagyott.

Ünnepelt Muraköz népe, mert vala 
mennyien, akik itt élnek Muraköz falvai 
ban, a Szegediek, Hunyadiak, Kanizsai-

Élőre bocsátjuk, hogy a háborús vi
szonyok miatt nem volt semmi költséges 
parádé, ez tisztán a lelkek ünnepe volt.

A Vitézi Rend, illetve Zrínyi cso
port központi ve/.etösége részéről Buda
pestről itt] megjelentek vitéz Rózsás Jó 
zsef ezredes, vitéz Robogány Ede ezre
des, vitéz Soltházi Pál ezredes, a honvé
delmi minisztérium részéről Kalkó Gyula 
vezérkari ezredes, továbbá vitéz dr Ne
mes Árpád min. tanácsos, Hadik osztály
tanácsos, ezután vitéz Darvassy István fes
tőművész, tanár, vitéz Mikessy Álmos 
MÄVAG. főfelügyelő, Hajós Elemér 
iró, gimn. igazgató, Kostya Sándor, Agocs 
Gc/a hírlapírók, Zilahi Erzsébet írónő, 
Herboly László zeneszerző, mindnyájan 
Zrínyi munkatársak, továbbá újságírók, 
haditudósitók és még több előkelőség.

A Ferencrendiek templomában meg
tartott szentmise (requiem) után 9.45 óra 
kor a Zrínyi emlékmű előtt állt fel az

A honvédzenekar rövid térzenéje 
után a honvédség parancsnoka mondotta 
el ünnepi beszédét: Nemcsak hozzátok 
szólok — igy kezdi — hanem rajtatok

ak, Muraköziek, Törökök, Újlaki, Nagy- 
falusiak, fököliek, Dobsák, Hasznosok, 
Furdiak és még Isten tudja hány jó ma
gyar nevüek, mindannyian utódai Zrínyi 
hős katonáinak, őseik ezekért a rögö
kért hullatták vérüket, életükkel védel
mezték Muraközt. Egyik kezükben az 
eke szarva, a másikban kard, s ha meg
harsantak Zrínyi trombitái, mindnyájan 
ott voltak.

Most itt élnek, távol a világrengető 
harcoktól, békésen, egy családként, de 
mindenkor Zrínyit tekintik vezérüknek, 
apjuknak. Ez a testvéri együttértés, a 
közös családfő tudata ad erőt ennek a 
népnek, hogy kövesse vezérét, hirdesse 
igéit és hely álljon a mai borzalmas vi
lágégésben.

Eljöttek vezetőink, hogy hódoljanak 
a nagy költő és hadvezér emlékének, de 
ok csak a rabonbánok, táltosok, fáklya
tartók, it a nép ünnepelt, Zrínyi harco
sainak, ugyanoly hősi utódai álltak levett 
főveggel a turulmadaras emlékoszlop előtt 
és fohászkodtak a Magyarok Istenéhez, 
hogy Zrínyi Miklós halhatatlan szelleme 
töltse be vitéz katonáinkat és segítse di 
adalra fegyvereinket.

ünneplő közönség. A Vitézi Szék képvi 
sóletében vitéz Székely József ezredes 
zalaegerszegi szék kapitány, Zalavárme 
gye képviseletében Dr Brand Sándor al 
ispán, Mindszenty József pápai prelátus, 
zalaegerszegi apátplébános, nagyobb tiszti 
küldöttség, a honvédség egy diszszakasza 
zenével, a polgári hatóságok Dr Vida 
Ferenc főszolgabíróval az élen, a városi 
elöljáróság és képviselőtestület Korentsy 
Endre főjegyző vezetésével. Vitézek, front 
harcosok Kákossy Győző szervezötiszt 
parancsnoksága alatt, a Zrínyi csoport a 
Muraközi Szövetség által Muraköznek 
adományozott díszes zászlóval, az ipar 
testület küldöttei, a leventeegyesület id. 
Wohlsein Károly elnök vezetésével, az 
összes iskolák zászlóik alatt. Perlakról 
sokan, köztük dr Sebestyén Mátyás kir. 
közjegyző és az egész Zrínyi teret betöl
tő ünneplő közönség.

keresztül egész Muraköz népéhez ! Mun 
ka cs harc a hazáért, „önként vállalva 
és teljeitsve". Eljön az idő, mikor még 
több hazafiságot és még több harciked

vet kell mutatni. Zrínyi Miklós ismerte 
fajtája jó tulajdonságait és hibáit. Ebből 
merítette tanulságait. Tudott jutalmazni 
és ostorozni. Személye hibátlan példa ko
ra és nemzete előtt. Ebből merítsünk mi 
is. A példa becses. Önként vállalt mun
ka, önzetlenül teljesítve.

Muraköz népe, Zrínyi népe tudja 
lejobban a súlyos időket most, amikor a 
mindennapi élet nyugalma felett kell őr
ködni. Jusson el minden házba Zrínyi 
izenete, végezze mindenki becsületesen 
munkáját, akkor majd meg lesz az áldás, 
boldog élet a családban. Kövessék az 
elöljárókat, akik pedig járjanak elől jó 
példával, mindenkor Zrínyi szellemében.

Ezek után a szónok a muraközi 
anyákhoz intézi szavait, üzenetét min
den anya jól vésse szivébe. Gondolkod
janak azon, mit várhatnak azoktól a 
gyermekeiktől, akik elhagyták a szülői 
hazat és átszöktek a határon. A gyer
mek hálával, hűséggel, tisztelettel, szere
tettel tartozik szüleinek, otthonának, ha
zájának. HÍvják haza a hazug eszmék 
által megtévesztett gyermekeiket. Rablás
ból, lopásból, fosztogatásból megélni, ha
zát fentartani nem lehet, csak becsületes 
munkával. Ne csempészettel, feketézés- 
sel foglalkozzék a fiatalság, dolgozni be
csületesen. Sajnos még mindig látni a fi
atalságot az utcán ácsorogni, munkát 
kerülni, korcsmázni, ma mikor az egész 
világnak össze kell fogni, a munka mak- 
szimumát nyújtani, parazitáknak, gyárfosz
togatóknak, tolvajoknak itt nincs helye.

Térjenek meg azeltévelyedettek, keres
sék a munkát, a becsületes életet, mert 
még nagy idők következhetnek és min
denki munkájára szükség lesz.

Tudjuk mi megy túl a Dráván. Test
vérharc, polgárháború, százezerszámra 
gyilkolják egymást a testvérek. Hálát ad
junk a jó Istennek, hogy mi ettől meg 
vagyunk kiméivé, nyugodtan hajthatjuk 
álomra fejünket. A polgárháború talán 
jó egyeseknek, akik lehúzzák mások lá
báról a bakkancsot, de Muraköz népe 
idáig nem /ülhetik. Tekintsünk bizalom
mal a szebb jövőbe, a felsőbségek azon 
vannak, hogy dolgozhassunk, készülhes
sünk, ha jön a nagy leszámolás, úgy 
fogjuk a kardott forgatni mint a volt 
48-as bakák és 20 as honvédek, mint 
Zrínyi katonáinak méltó utódai.

A Vitézi Rend szelleme terjed, itt 
volt magja, terebélyes fája innen nyújt 
árnyékot, boldog életet az egész haza 
számára Biztosítja Muraköz népét, hogy 
az ezeréves haza most is mindent meg
tesz, hogy hűséges, hazafias, becsületes,

A Csáktornyái ünnepségek

Szózat Muraköz népének
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munkás fiainak országa minél előbb nagy és bol
dog legyen.

Magyar, horvát, szerb, szlovák, román, né

met mind egy testvér e hazában. Ez Szent Ist
ván birodalmának elsőszülött joga. Ezt kell 
megérteni, igy leszünk nagyok. így legyen.

Dr. Brand Sándor, Zalavármegye alispánja
vitéz gróf Teleki Béla Zalavármegye főispánja 
izenetévéi kezdi beszédét. Azt üzeni főispánunk, 
nagyon sajnálja, hogy személyesen nem jöhetett, 
más irányú elfoglaltságával akadályozva lévén, 
annyival is inkább, mert gróf Zrínyi Miklósnak, 
Zalavármegye egykori főispánjának nemcsak hi
vatali utóda, hanem rokoni kötelékek is fűzik 
hozzá. Lélekben velünk van és hódol nagy Esz
ményünknek.

Beszéde további során Zrínyi Miklóst mint 
nemzeti ideált állítja elénk. A költőt, a hős, a 
tudóst, államférfiul aki annyira szerette Mura
közt, hogy sok arra érdemes vitézt nemesi rang
ra emelt. Zalavármegye föispánságával egyidejű
leg Horvátország bánja és főkapitánya. Küzdött 
a török ellen, magyar és horvát együtt ontotta 
vérét, közösen fejlődött, közös volt a sorsa min
dig. Zrínyi hűsége a magyar eszméhez, áldozat- 
készsége, saját költségén állított ki hadseregeket, 
szolgáljou például, igy kel a hazát szolgálni. Zrí

nyi Miklós népe mindig hü volt, igazolják ezt a 
mai nehéz megpróbáltatások.

Beszél az 1918-ik évi forradalmi időkről, 
amikor azt hirdették, csak nemzetközi alapon 
lehet boldogulni. A hazaárulók forradalma a sö
tétségbe taszította az országot, onnan kellett visz- 
sza vezetni. Kéri Muraköz népét és a várme
gyét, tartsa fenn a rendet és a fegyelmet, szor
galmas munkát, áldozatkészségét, csak ez vezet
het bennünket a szebb jövő felé. Ennek az or
szágnak jövőjét biztosítani csak Zrínyi szellemé
ben, karöltve a m. kir. honvédséggel lehet.

Kegyelettel emlékezett meg az első világ
háború és a mostani hősi halottakról, akik be
vonultak Csaba vezér táborába, emlékük örökké 
él, szellemük köztünk van és ök jelentik Zrínyi
nek, hogy a zalai honvédek vitézsége most is 
áll és fényesen tündöklik.

A nagy költő és hadvezér egy vallásos fo
hászával fejezte be beszédét.

Kostya Sándor
lépett ezután a szószékre és nagy költői ihlettel 
szavalta el Vörösmaty Mihály „Szózatát". Száz 
éve hangzottak el először nagy költőnk szavai 
„Hazádnak rendületlenül légy hive óh magyar". 
Talán a próféta nyilatkozott meg a költőben, 
mikor e sorokat papírra vetette. Magyarország 
történelmében talán még soha nem volt annyira

szükség rendületlen hivségre, mint a mostani vi
lágégésben, amikor egy felöl a vörös rém, más
felől az angolszász plutokrata veszedelem akar
ja hajónkat a bolsevizmus tengerében elsülyeszte- 
ni. Legyünk hívek tűrhetetlenül magyar hazánk
hoz, mert bármit hoz a sors, itt élnünk, halnunk 
kell.

Vitéz Pánczél György első világháborús hős
muraközi nyelven szólott a nagyszámban meg- 
jelent Zrínyi néphez. Elmondotta a hős elődök 
vitézségét, törhetetlen hűséget a magyar haza
hoz. Vezércsillagként állította eléjük a nagy Zrí
nyi Miklóst a hadvezért, aki kardiával minden
kor meg tudta védeni Muraközt és a/, ú népét. 
Példaként álljon az ősök dicsősége, akik vezé
rükért éltek haltak. Az ö szelleme töltötte el 
szivünket és tette törhetetlenné ha/afiságukat. 
Ez a szellem tölti be ma is Muraközt, de túlter

jed határain az egész országon át és mindenho
vá, ahol magyar honvéd küzd hazájáért.

Felhívja Muraköz népét, hogy mint apáik 
az első világháborúban, mint őseik Zrínyi alatt, 
küzdjenek a magyar szabadságért, a magyar jö
vőért, acélkarjaikon meg fog törni az ellenség 
bősz csapása és akkor az. egész világ tudni fog
ja, mit jelentenek a nagy költő es hadvezér 
szavai;

„Ne bántsd a magyart!“

Az emlékmű megkoszorúzása
következett ezután. Az első koszorút a katonai 
parancsnok tette le a m. kir. honvédség nevé
ben. Utána vitéz Rózsás József m. kir. honvéd- 
ezredes a Vitézi Rend Zrínyi Csoporja és a 
munkatársak nevében helyezett el egy nagyon 
díszes Zrinyijelvényes babérkoszorút. Dr Brand 
Sándor alispán vitéz gróf Teleki Béla főispán, dr 
Vida Ferenc főszolgabíró Zalavármegye, Kákossy 
Győző a vitézek és frontharcosok, Korentsy 
Endre Csáktornya varos, Saffarics István a Vité
zi Rend Csáktornyái Zrínyi Csoportja, id. Wohl*

Ünnepség
A városi emlékműnél befejeződött ünnep

ség után, a zenekar megindult Szentilonára, utá
na a diszszakasz, majd a csendőrség és az is
kolák közül a Tanítóképző ötödéves növendékei 
zászló alatt. A budapesti és helybeli előkelősé
gek és a közönség a várkerten át a fasoron végig 
gyalog zarándokoltak ki a Zrínyi sírhelyhez.

Itt már a felállított diszszakasz, zenekar, 
Szentilona lakossága várta a kivonuló zarándo
kokat.

A Hiszekegy után, amelyet a zenekar ját
szott, vitéz Robogány Ede ezredes mondott nagy 
hatású emlékbeszédet, kiemelvén, hogy ezen kis 
hely sugározza ki az egész országba azt a hatalmas 
szellemet, amely kell, hogy áthassa minden rendű 
és rangú magyar lelkét, ki ebben a hazaban el, 
Zrínyi eszméjét tegye magáévá és egy erős, 
acélos uj magyar életet teremtsen az egész vo
nalon.

Utána Okreea Rókus szentilonai bíró mon
dott muraközi nyelven rövid beszédet, megemlít
ve, hogy ök mindig büszkék arra, hogy e hely 
a nagy Zrínyi szellemének forrása és ide jön 
zarándokolni az ország. Hitet tesz, hogy a köz

sein Károly a leventeegyesület nevében koszo- 
ruzták meg az emlékművet. Majd sorban követ
keztek a tanitóképezde, kereskedelmi középisko
la, polgári és ellemi iskola koszorúi.

A Himnusz után diszmenet zárta be ezt a 
felejthetetlen ünnepséget. Különösen feltűnt a 
képezdei és kereskedelmi iskolai növendékek 
szép, szabályos, ütemes menetelése. A katonai 
parancsnok szívesen fogadta a tisztelgést és lát
hatóan gyönyörködött a jövendőbeli honvédtisz
tekben.

Szentilonán
ség népe kitüntetésnek tartja, hogy ennek a hely
nek megőrzője lehet.

Majd a síremlék megkoszorúzása követke
zik, amely előtt vitéz Rózsás József ezredes az 
eg> begyült hatalmas tömeggel elmondotta a Zrí
nyi fohászt, utána elhelyezte az Országos Vitézi 
Rend és a Zrínyi Csoport koszorúját.

Ezután dr Brand Sándor Zalavármegye al
ispánja kegyeletes szavakkal tette le a varme
gye koszorúját.

A honvéd helyőrség tisztjei, tiszthely ettesei és 
legénysége nevében a honvédállomás parancsnok 
helyezte el a koszorút, hitet téve Zrínyi példá
jának követésére. Csáktornya város koszorúját 
Korentsy Endre főjegyző, Szentilona községét 
Okresa Rókus községi biró, Vitézi a Rend Csák
tornyái Csoportja koszorúját Saffarics István ip. 
test. elnök helyezte el. Utána a Szózatot játszot
ta el a honvédzenekar. Ezzel a délelőtti ünne
pély befejeződött. A Budapestről lejöttek hely - 
szini megbeszélést folytattak még a sírhely kor
nyékének rendezése tárgyában a helyi vezető
séggel.

A Vitézi Rend Csáktornyái Zrínyi Csoportja
délután 4 órakor tartotta meg szokásos értekez
letét. A Zrínyi fohász elmondása után vitéz Ró
zsás József ezredes nyitja meg az értekezletet. 
Melegen emlékezett meg a csoport volt vezetőjé

ről, néhai vitéz Kaltróy Antal m. kir. honvéd
ezredesről. Súlyos a veszteség, de Istenben ve
tett hittel el kell viselnünk. Emlékének az érte
kezlet egy percig néma felállással áldozott. Beje-
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lenti, hogy temetésén a csoport résztvett és 
koszorút helyezett sírjára. Az értekezlet napian, 
délután 3 órakor küldöttség kereste fel nyugvó 
hamvait és koszorúval hódolt emlékének. Csa
ládja gondozását a csoport szivébe zátta, Zala
vármegye alispánja az árva részére egy alapít
ványi helyet helyezett kilátásban.

Sollies István városi elöljáró felolvassa Pe- 
csornik Ottó országgyűlési képviselő izenetét, 
kinek minden percét lekötik a fontos ország- 
gyűlési tárgyalások, igy a mai ünnepségen, leg
nagyobb sajnálatára nem jelenhetett meg, de 
lélekben itt van és együttérez az ünneplőkkel.

Feladatunk, mondja tovább vitéz Rózsás 
József ezredes, ápolni és propagálni a Zrínyi 
szellemet. Minél többet dolgozni. Erős lélekkel 
Zrínyi szellemében. Első a Zrínyi sírhely rende
zése. A Eőméltóságu Kormányzó Ur Legfelsőbb 
Elhatározásával elfogadta vitézi telekül a kápol
nát a hozzátartozó telekkel. Vitéz dr Nemes Ár
pád miniszteri tanácsos előterjeszti a rendezésre 
vonatkozó terveket, dr öreg János a jugoszláv 
agrerreform felülvizsgálására kirendelt kir. tör
vényszéki biró kilátásba helyezte a szükséges 
területnagyobbitást, Kákossy Győző külte
rületi vezető jegyző a kézi és fuvarnapszámoso
kat ajánlta fel, Korentsy Endre városi jegyző a 
fasor beültetését jelenti be.

Ezek után vitéz Rózsás József ezredes be
jelenti, hogy Horvay János szobrászművész el
készítette gróf Zrínyi Miklós szobrát (viharos él
jenzés) a költségekről a Zrínyi csoport gondos
kodik, a felállítás ünnepélyes keretek közt log 
megtörténni.

Néhai vitéz Kaltróy Antal helyett közfel
kiáltással a m. kir. honvédállomásparancsnokot 
választották meg a csoport vezetőjéül. Nagv Ka
roly polg. isk. igazgató áthelyezése folytán a tit
kári teendőket Rode Imre tanító végzi.

Turányi Kovács Imre Zrínyi szobrának ki
sebbített mását vitéz Rózsás József ezredes 
mint a művész ajándékát átadja a csoportnak, 
Saffarics István a csoport gazdája veszi át meg
őrzés végett.

A következő évi program megállapítása 
után az értekezlet, lelkes hangulatban véget ért.

Ünnepség a leventeotthonban
Pontban :1A 5 órakor a leventeotthon nagy 

termét zsúfolásig megtöltötte az ünneplő közön
ség. A színpadon két elsőrendű, békebeli rádió 
sugározta az ünnepi hangokat. A műsor első 
pontja a budapesti rádióközpont ünnepi műsora. 
Ennek első száma vitéz Rózsás József ezredes 
bevezetője Zrínyi életéről, Kiss József előadásá
ban. Utána Zrínyi versek, dalok.

Ezt követte dr Dezső Gábor egyetemi ta
nár előadása ; a Zrínyiek mint a magyar állam- 
eszme képviselői és védelmezői, '['ártalmas elő
adásában visszavezet bennünket az előadó a 
Zrínyiek történelmében, úgyszólván az őskorig. 
Már 11. Endre korában szerepeltek a Zrínyiek. 
Eredetük római, a sasszem, római arc, márvány 
jellem. Felsorolja a hires generációk hősi tetteit 
A két Miklós, Szigetvár hős védelmezője, aki

„ A r a n y  B á r á n y “
Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 9. - Telefon 143. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m
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mint vitéz katona és mint igaz ma
gyar halt meg hősei élén. A másik 
Miklós, az első dédunokája, a költő, 
hadvezér, nagy államférfi, európai mű
veltségű főur, katonáinak, jobbágyai
nak apja, a Csáktornyái vár ura, aki 
hadvezéri teendői mellett megírta a 
„Török Afiumot“, a „Zrinyiázst" és 
a végén halálos szerencsétlenség ál
dozata lett.

Nem is félünk. Amig Magyaroszág 
egén a Zrínyi Miklósok csillagai ra
gyognak, addig e földet nem fogja a 
bolsevisták sáros csizmája tiporni, Zrí
nyi népe mint egy ember állja a vár
tát s jaj lesz, aki a magyart bántja.

A szünet után a honvédzenekar Le
hár darabokat játszott, majd Visontay 
Ilona polgári iskolai tanárnő Kacsóh P. 
Rákóczy megtérését énekelte, viharos 
tapsokkal és Weber Józsefné zongo- 
rakiséretével. Néhány Zrínyi vers elő
adása után következett az est fény
pontja : (Hunyadi áriája és Szaffilbdlépő- 
je páratlan hatást keltett.)

Tóvizi Irén operaénckes- 
nö szereplése

A Csáktornyái leventeotthon falai 
nem dicsekedhetnek történelmi niuit- 
tal, de mióta fennallanak, még ilyen 
fenomonális előadásnak és sikernek 
nem voltak tanúi. Tóvizi írén pályája 
kezdetén áll, de Csáktornyái szerep
lését bátran Írhatja legszebb sikerei 
sorába. Fellépése babérkoszorújának 
legékesebb leveleit alkotja. Hanganya
ga, különösen a magas regiszterekben, 
trillái Furópa színpadjain is első he
lyet biztosítanak számára. Csáktor
nya zenei élete magas nívón áll, de 
a zeneileg képzett közönség sem győz
te bevárni az egyes szólamok végeit,

mindenkinek tapsra állt a keze. Volt 
is belőle elég. A művésznő nem 
győzte a „ráadásokat“ énekelni, két
szer-háromszor is elbúcsúzott a kö
zönségtől, de mindig visszahívták s ő, 
látván, hogy a közönség szeretetét el
ső pillanatra kivívta, nem takarékos
kodott az édes- bus magyar nótákkal. 
Az előadás után sokan siettek hideg
vizes borogatást rakni tenyerükre, 
mert bizony pirosak és dagadtak vol
tak a sok tapstól.

Amint értesülünk, már is mozgalom 
indult meg, hogy a művésznőt, a Csák
tornyái zenebarátok hálából legköze
lebb egy újabb művészi előadásra hív
ják meg, annyival is inkább, mert Tó
vizi Irén, a szent cél szolgálatában, 
ezúttal teljesen díjtalanul ajánlotta fel 
művészi közreműködését.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy is
teni örök igazságban, hiszek Magyar- 
ország feltámadásában ! Fzt muzsikál
ta befejezésül a honvédzenekar. Igen. 
ebben hiszünk ! Az Isteni Örök Igaz
ság és Vezérlő Fszményünk mutatja 
az utat a magyar nemzetnek és a 
megdicsöült hősök szelleme őrködik 
felettünk.

Az ünnepség rendezésében faradha
tatlanul szorgoskodott Rode Imre taní
tó, a Zrínyi Csoport helyettes titkárja. 
Ugsan ö latta el a bemondó tisztét is, 
kapott is egy csom<» tapsot.

Nemzeti nagv Hadvezérünk, gróf 
Zrinyi Miklós1 Tekints le az. égből ! 
Hős katonáid, vitéz utódai, a mura
közi honvédek és dicső vezetőik kö
vetik példádat és igyekeznek méltóak 
lenni hozzád ! Számunkra nem haltál 
meg, szellemed őrökké él és vezet 
bennünket a jövendő, dicső Magyar- 
ország utján 1

Újoncaink eskütétele
A helybeli csapatok újoncai f. hó 

28-án, vasarnap délelőtt, a katona mi
se után teszik le az ünnepélyes hon
védesküt.

Frre az ünnepségre az. állomáspa- 
rancsnokság az. újoncok hozzátartozóit

és városunk érdeklődő polgárait sze
retettel meghívja.

Az eskütétel helye jő időben a lak
tanya melletti réten (cukorgyárral szem
ben) rossz időben a laktanya fedett 
lovardájában.

\Я ( J l a M y t !  ___
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— Uj lelkészek Csáktornyán. Csáktor
nyára lelkészi szolgálatra vonultak be a székesfe
hérvári rendhazból Kosa Szalvátor és Karsay 
Vilmos ferences atyák.

— Л Vöröskercsz Miklósnapi estélye. 
A Vöröskereszt Csáktornyái fiókja november 22 
én gyűlést tartott a hadbavonulfak családtagjai
nak megsegítése tárgyában, elhatározták, hogy 
december 5-én, Miklós előestéb en, délután 5 órai 
kezdettel, a Leventeotthonban, műsoros estélyt 
rendeznek. Az állami tanitóképzőintézet ifjúsága 
fogja a kiváló programot szolgáltatni. F napon 
mindig a tanítóképző intézetben, jóhangulatban 
ünnepelték a Mikulásestet, azonban az idén, te
kintettel a nemes célra, az intézet igazgatósága 
szívesen vállalta a ha/afias ünnepség ily irányú 
megrendezését. A befolyandó összeget a \ őrös- 
keresztnek bocsátják rendelkezésére a fentirt ha
zafias célra.

Felkérjük a hazafias közönséget, látogassák 
minél többen ezt a nemes célú ünnepséget, ál
dozzanak a hősök családjainak és segítsenek 
ahol lehet.

Nívós szórakozásról és ízletes büfféröl gon
doskodik a rendezőség

— Uj Nemzetvédelmi Keresztesek Mu
raközben. Muraközben újabban n következő 
személyek kapták meg a Nemzetvédelmi Ke- 
reszetet :

Bencze Ferenc cipész (Csáktornya), Czinzek 
István igazgatótanitó (Miksavár), dr Csury Jenő 
nyug. miniszteri tanácsos (Muraszentmárton), 
Gombár Imre földmives (Zalaujvár), Grábár La
jos nagykanizsai rendőrségi főtiszt (Csáktornya),

Gasparith József központi vármegyei MI\P titkár 
(Ferink), Harmat Nándor községi jegyző (Csák-
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tornya), Hazafi János vegy üzemi tulajdonos 
(Csáktornya), Hegedűs Пек földmives (Hodosány), 
Herboly Magda Lenke postamester (Muravid), 
Horváth-Labodics Mihály cipész (Csáktornya), 
Ivacsics József tanító (Csáktornya), Jurisága Ist
ván községi dijnok (Alsóferencfalva), Kostarics 
György földműves (Zalaujvar), Krauthacker Al
bert földbirtokos, segédjegyzö (Slridóvár), Koch

Jenő főkönyvelő (Csáktornya).
A zárójelbe foglalt helységnév a kitüntetett 

személynek születéshelyét jelenti. Ha valakinek 
neve, aki Muraközzel kapcsolatban van, a ki
tüntetettek közül kimaradt volna, bejelentés ese
tén készséggel pótoljuk.

— A veszprémi Alma Mater kérelm e 
volt növendékeihez. Az angolkisasszonyok 
veszprémi tanitónőképzője 1944 május második 
vasárnapján ünnepli fennállásának 50 éves jubi
leumát. Az Intézet igazgatósága kéri mindazo
kat, akik 1894 óta a veszprémi tanitónöképző- 
ben végeztek, közöljék vele december 25-ig tel
jes címüket, küldjenek önmagukról, életkörülmé
nyeikről, a megalakulandó „Végzett Iskolatársak 
Szövetsége" részészére rövid ismertetést. Közöl
jék azt is, hogy részt tudnak-e venni az ünnep
ségen ? Ha igen, gondoskodjék e az. Intézel 
éjjeli elszállásolásról és ellátásról ? Az. ünnep
ség részletes programját a címek beérkezése 
után küldjük az érdekelteknek. Az Alma Mater 
meleg szeretettel várja gyermekeit!

Veszprém, 1943 november 6.
Az angolkisasszonyok 

veszprémi tanilónöképzöjénck 
Igazgatósága

G yüjtsetck 6 1 centis üres cipő- 
kremdobozokat a polgári iskola D iákkaptá
rának. Egy darab 10 fillér.

•azért, hogy a mi honvédcsaládunk áldozatot hoz
hatott a hazáért és megnyugvást érzek, mert az 
a nemzet, mely szent eszmékért áldozatot tud 
hozni, az legyőzhetetlen és örökké élni fog. De 
örökké élni fog azoknak a hősöknek emléke is, 
akik szent esküjüket életükkel és vérükkel pe
csételték meg! Honvédek, ez. a hős legyen pél
daképetek !

Ezek után Muraköz népéhez, intézte szavait. 
Bácsi János honvéd életét Muraköz védelmében ál
dozta fel. Becsüljék és szeressék ezt a hazát, amely 
fegyverrel és husi áldozatokkal védi ezt a föl
det és a családi tűzhelyet minden külső ellen
ség ellen. Vért áldoz azért, hogy mi itten béké
sen dolgozhassunk és munkánk gyümölcsét nyu
godtan élvezhessük.

E halott teteme előtt hivom fel Muraköz 
népét, legyen továbbra is hü magyar ha/ájahoz.

A zlj. pk. szavsit a helybeli plébános tol
mácsolta a lakosság nyelvén. Azután felcsendült 
a magyar himnusz hangja. Még egy utolsó ke
mény titszteletadás, mely alatt megrándult egy- 
egy feszesnn álló honvéd arca és a rezdülő 
szempillák alól itt is ott is legördült egy-egy 
nehéz bajtársi köny csepp.

November borongós hűvös szelében pedig 
elindult a halottat vivő kocsi, hogy a hős Bácsi 
János honvéd szülő falujában, Pusztaedericsen

amikor a kormányzat a hivatalos lap szerdai 
számában megjelent kormányrendelettel kényte
len volt az összes ipari, kereskedelmi és mező
gazdasági üzemek, sőt az összes hadiüzemek vil
lamos energi a cs gázfogyasztását is korlátozni, 
ennek a felhívásnak mindenki önként teszt ele
get. A minisztérium utasította az energiát szol
gáltató vállalatokat annak szigorú ellenőrzésére, 
hogy a fogyasztók eleget tesznek-e ennek a fel- 
hivásnak. Ha az. ellenőrzés azt állapítja meg, 
hogy a felhívás nem vezetett eredményre, a mi
nisztérium a magánháztartások villamos energia- 
és gázfogyasztása tekintetében is a legszigorúbb 
korlátozó rendelkezéseket fogja életbeléptetni és 
a rendelkezések megszegőinek megbüntetéséről 
és a fogyasztásból való kizárásáról is gondoskod
ni fog. (s)

A szerelmes pilóta 
ajándéka

Eider Béla m. kir. honvéd repülő szakasz- 
vezető Ikervárról kikerült a keleti arcvonalra és 
hosszú hónapokon át harcolt a többi magyar ho- 
védhőssel repülőink között. Aztán egy napon ha
zakerült Eider Béla, Debrecenbe. Ott lakik ugya
nis a mriiv asszonv a, akit a maga nemében pá
ratlan ajándékkal lepett meg a vőlegénye. Egyik 
orosz repülőgép üvegdaiabjuból, amelyet Eider 
Béla lőtt L•, g>önvörü, művészi kivitelű, miniatűr 
üveg! epüiögépct csiszolt és ragasztott össze. 
Pontosan a saját repülőgépének a mását, a mely- 
lyel szállt a végtelen orosz mezők felelt, szembe
nézve bátra minden veszéllyel és ott hordozva 
szivében akkor is az itthon hagyott leány képét. 
A repülőgép kerekded alakú fém alapon nyug
szik és alatta a keretben ott van a fiatal par 
arcképe. Az ajándék repülőgépnek csodájára 
járnak az emberek. Megcsodálják, mire képes a 
magyar pilóta hős, ha szerelmes egy mosolygós 
arcú kislányba.

Eladó
Nicholson cséplógépgarnituza (lo- 
komobil cs szekrénvj komplett, 
jó karban tartott 1000 mm 4 H. 
P. golyóscsapágyakkal, nincs el
cserélve. Czim a kiadóhivatalban.

Pk. 5741 sz. 1942. 1942 vghtói 14S I 49 sz.

Árverési hirdetmény
Dr Schwarz Lajos Csáktornyái ügyvéd által 

képviselt kk. Zsignics Ferenc és Mária (Sztojkó 
Balint gyám) javara összesen litt/ P 51 fillér 
toké és több követelés járulékai erejéig a Csák
tornyái kir. járásbíróság 1937 év 5 6 7 -6 0 2  sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőtől 1942 évi október 
ho 17-én lefoglalt 1260 P. f. becsült ingóságok
ra a nagykanizsai kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az. árverés elrendeltetvén annak végr, 
szenv. lakásán, Lapány községben csendőri kar
hatalom igény bevételével leendő megtartására ha
táridőül 1913 évi decem ber hó 10 napjának 
délelölt 12 órája tűzetik ki, amikor a biróüng 
lefoglalt bútorok, bordér, hombár, kerékpár, 
sértés, üszők, ponyva s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, eset
leg becsáron alul is el logom adni.

Elek László
Kir. bir. vcjjrelwijtó, mint bírósági kiküldött.

Salamon Imre Csáktornya, Búzás 48

BAROMFI- ÉS ÍOlASKERESKEOÉS
Veszek mindenféle baromfit, tyúkot, 

liba*, récét, pulykát, csirkét, tojást. Tö
mött libákat ót kil< m, tömött récéket 
barom kilón felül élősúlyban. Makszi- 
malis árat fizetek és vételi jegyet adok 
gazdaköny vhöz. Átvétel minden nap.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  jjijr

Muraköz hősi halottjának temetése
Muraköz védelmében hősi halait hall Bácsi 

János honvédet katonai gyászpompával búcsúz
tatták bajtársai. A hőst a templomban ravatozlak 
fel. Az ünnepélyes gyászistentisztelet után, ame
lyen az ezred zenekara játszott gyászénekeket, 
az ezred lelkésze papi segédlettel elvégezte a be
szerelést, majd gyászbeszédben búcsúztatta és 
példaképül állította bajtársai elé a hőst.

Ezután a koporsót ágvutalpra helyezték és 
megindult a gyászmenet, amelyben a honvédség 
helybeli alakulatai, a község vezetősége, az isko
lás gyermekek és a község lakossága vett részt. 
Menet alatt a zenekar gyászindulókat játszott.

A falu végére érve megállt a menet, ott 
Bácsi János honvédet bajtársai nevében egy őr- 
vezető búcsúztatta, aki ezeket mondotta: ,,Te 
példaképül állsz előttünk Bácsi honvéd ! Te, ki 
hősi haláloddal tettél bizonyságot nekünk, hü 
voltált esküdhöz az utolsó percig és áldozatul 
estél egy aljas horda golyólyának a — Hazáért!

Nekünk pedig hősi haláloddal megacéloztad 
karjainkat, megkeményitetted szivünket, elszán- 
tabbá tetted akaratunkat, hogy százszoros erővel 
üthessünk vissza majd a megtorlás órájában."

Utána a katonai parancsnok búcsúztatta“ a 
honvédhőst. Beszédében többek között ezeket 
mondotta :

,.Amikor most itt állok a koporsó előtt, 
két érzés van szivemben ; Bánat és bőszkeség. 
Bánat bajtársunk elvesztése felett, de büszkeség

megtérjen övéihez.

Felhivás
a magánháztartásokhoz!

A háború ötödik évében részben az anyag
hiányra, részben a megnövekedett szükségletek
re tekintettel elkerülhetetlen a villamos energiá
val és a gázzal való fokozott takarékoskodás.

Felhívja ezért a minisztérium a magánház- 
tarásokat a villamos energiával és a gázzal való 
legmesszebbmenő takarékosságra. Ne fogyasszunk 
feleslegesen villamos energiát és gázt ! Neveze
tesen : a helyiségek világítására nem feltétlenül 
szükséges égőinket kapcsoljuk ki, nagyobb égő
inket kisebbekre cseréljük fel és gondosan 
ügyeljünk arra, hogy azokat a helyiségeinket, 
amelyekben senki sem tartózkodik, ne hagyjuk 
megvilágítva és egyébként is a legnagyobb fi
gyelmet fordítsuk a villamos energiával vak» ta
karékosságra. Gázfogyasztásunkat is a lehető leg
kisebb mértékre korlátozzuk.

A minisztérium elvárja a közönségtől, hogy



November 18. - Spornen Zrínyi Miklósu
Parada Zrínyi Csoporta Vítezkoga Reda

207 let! To je i v zivlenju jennga 
naroda zlamenito vreme. Crcz tristo let 
su i nesterni narodi zniknuli z ovoga sve 
ta i samo njihova imena 11 ostala v Ívni 
gaj za deake, da se vuciju, kaksi narodi 
su negda gospodarili 11a svetu. Ali gróf 
Zrínyi Miklós I den denes zivi. Telő rmi 
je sprhnulo, ali düh njegov jc stalno (u 
med nami. On batrovi nase honvédé, on 
da jakosti znutresnjoj fronti, da dobro 
volno i ne gledece na veiké basne bra 
nimo oriu domovinu, zvun store ncga 
mosta za nas.

Zrinyiov düh je pozval one, steri su 
dosli sem, da alduju spomenu Duha na- 
sega Velkoga Voditcla, onomu Zrínyin, 
steri je tu v Megyinuirju imel najteskesa 
harcuvanja svojega ziv Ionja. Da mi sve 
timo spornen grofa Zrínyin, to je ne sve 
tek samo za Csáktornya i iro ;h sel oko 
li varasa, nego je to sveti den ya colo 
Megyimurje, kajti öve svete grude, Slari 
grad grofa Zrinyia, kapela Szent Hona, 
posilaju svetle zrake na cclu Magyarsku, 
na sakoga sma magyarskoga naroda i 
posilaju onu svetu misei, stem nam jo 
gróf Zrínyi Miklós ostáv il pred tnsto let 
za herbiju.

Svelil je megyimurski narod, kajti si 
oui nasi ludi, steri tu ziviju v megyimur-

skim selam i nosiju glasovita plemenitas 
ka imena Szegedi, Hunyadi, Kanizsai Mu 
raközi, Török, Újlaki, Nagyfalusi, Tököli, 
Dobsa, Hasznos, kurdi i jós Bog zna 
kulko najlepsih imán, si ovi su odvetki 
vitezke Zrinyiove solda ije. Njihovi starci 
su za ovu zemlu prclevali krv i svojm 
ziv leniem su branüi Megyimurje. V jeni 
roki plug, a V drugoj sabla i da su zatro 
bentale Zrinyiove trupe, si su tani bili.

Ve tu ziviju te odvetki vrcdnih vi 
tezov, dalko od svetskoga tabora v mini, 
как jena família, ali i denes Zrinyia dr 
ziju za svojega voditela i oca. Óva brat 
ska lubav i skupni gospodar familie da 
jakost ovomu narodu, da slcdi svojega 
voditela, da síri njegve misli i da stoji na 
mestu v ovom strasnom sveiskom ognju.

Dosli su nasi voditeti, da se poklo- 
niju pred spomenom velkoga pesnika i 
voditela, ali oni su samo oni posveceni 
ludi. steri gorece bakle nosiju, tu je na 
rod svetkuval, ran tak vitezki í vredni 
odvetki Zrinyiovih soldatov su z reskri 
tóm glavoni stali pred spomenikom, na 
steriin orlin rezprestira svoje peroti i mó
lói su se Bogu magyarskoga naroda, da 
naj obleje düh Zrínyi Miklósa nase vitéz 
ke soldate i naj pomore na diku nase 
oru/je.

Parada v Csáktornya

Napre moramo reci, da /.bog tabor 
skill prilik neje bila niksa velka parada, 
7. velkimi stroski, tu su samo du.se svet 
kovale.

Od strane Vitczkoga Reda z Buda 
pcsta i honvedskoga ministeriuma dosli 
su vísoki oficerí, samí vitézi, visoki ci 
novniki, novinari, s Zalaegerszega, vitéz 
Székely József ezredes, kapitan vitez
ke Stolice, v ime Zalavármegyije Dr. Brand 
Sándor viceispan, cuda oficerov, jedan 
paradni szakasz honvedstva z muzikom,

se civilne via ti, obeinski poglavari i za 
stnpniki, vitézi. írontski soldati, Zrínyi 
csoport pod megyimurskom zastavom, 
most rí, leventasi, se skole pod zastavami, 
cuda stranjskih s Perlaka, jós cuda dm 
gih, slere nemremo se nabrojiti i pun 
Zrínyi piac naroda.

Ob 9 vuri je bila sveta mesa za po 
kojne vitézé, zatim su se zKli na Zrínyi 
piacú, de je najpredi soldacka muzika ig- 
rala, zatem pák je soldaőki zapovednik 
drzal govora i rekel

Rec Megyimurskomu Narodu

Ne govorím ja samo Vám, steri ste 
tu stem se hapil govornik — nego 
prek Vas celomu megyimurskomu narodu! 
Delati i harcuvati za domovinu у s;»ko 
vreme. Z dobrom volom i ne gledati sa 
nio samoga sebe. Doslo bo vreme, da bo 
treba pokazati jós vise mdolubnosli i vo- 
lu za harcuvanje. Zrínyi M'klós jc dobro 
póznál svojega naroda, njegve dobre st ra
ue i falinge. Stoga se je vm il Znal i‘ 
cliciti. a i strofati. Njcgva persona je svet 
la példa, prez falinge, za narod. Od njega 
se moramo vuciti i mi Relda njegxa |e 
jako vredna. Delati po dobroj voli i ne 
gledati samo samoga sebe.

Narod Megyimnrja, narod grofa Zri 
n\ ia najb >le zna dencsnja teska vremena, 
da jc treba pazili na nase mirno sakdaá- 
ii jc ziv lenje. Naj dojde v saku hizu Zri 
nyiov glas, naj saki clovek posteno zvr.si 
svoje delo, onda bo blagoslova i srecno 
ga zivlenja v familiji. Posluhnuti poglavare 
a oni pák moraju narodu lepu peldu ka 
zati, V Zrinyiovim duhu.

Zatem pák se govornik obrnul s svo* 
jimi recmi к megyimurskim materam. Naj 
si prcmisliju, cega se moreju nadjati od 
one svoje dece, stera su ostavila roditel- 
skoga doma i skocila su prek granice. 
Deca su duzna pokazati svojim roditelam

svojemu donui i svojoj domovini. vernosti i 
zafalnost. Naj zoveju dimo decti, sterim sus 
falisnimi misli glave zmesali. Z rauberije, 
kradje i plindranja ziveti i domovinu zdrza 
vati ne moci, nego samo з postenim delom. 
Ne svercati, ne emu trgovinu tirati, to neje 
posel za mlajsinu, nego posteno delati. 
Na Valóst, jós je i ve videti mlajsinu, как 
stoji po vulicaj, vugible se poslu, hódi po 
kremaj. Denes, da inora celi svet skup drzati, 
da je treba delati как najvise, néma me- 
sta v ovoj domovini tolvajam i onim steri 
oceju fabrike plindrati i z iudskoga kiveti.

Naj se pokoriju gresniki, naj se po- 
vrneju i naj se primeju postenoga posla, 
dosla bodo jós i velka vremena, da bo 
potreben posel i delo sakoga cloveka.

Znamo mi dobro как ide prek Dra- 
ve. Brati se koleju. Purgarski tabor. Na 
stotíne jezere se brati med sobom koleju. 
Moramo se Bogu zafaliti, kaj smo mi to
ga reseni i mirno se moremo leci na po- 
cinek. Purgarski tabor morti nesternim 
hasni, steri z drugih oprave i bakance 
dőli vleceju, ali megyimurski narod nemre 
tak nisko doli opasti. Z vufanjem moramo 
gledati v buducnost, nasi predpostavleni 
idu za tem, da moremo mirno delati i 
prepravlati se, a da bo dosel veliki den 
obrecuna, tak bomo obracali sable, как 
su negda nasi vitézi 48 asi i 20 asi hon- 
vedi, как vredni odvetki Zrinyiove sol- 
dacije,

Düh vitezkoga reda se siri, tu mu je 
zislo zrno, velko steblo je zraslo z njega 
I odtnd davle lepoga hlada i srecno Viv
ienje celomu narodu. Megyimurski narod 
naj bo siguren toga, da jezero let stara 
domovina i denes véini sc, da bodo nje- 
ni verni rodolubui, posteni i delavni sini 
srccni i da bu njim orsag veliki i bla- 
zeni.

Magyari, horváti, serbi i slovaki, ru- 
munji, nemei, si su brati v ovoj domovi
ni Na to ima pravo Kralestvo Svetoga 
Stefana как prvo rod jeni sin. To je treba 
razmeti, tak bomo velki postali, Так 
naj bo !

Dr. Brand Sándor, viceispan 
Zalavármegyije

je najpredi donesel glasa viteza grofa 
Teleki Bélé, velkoga ispana Zalavárme
gyije. Dal je glasa velki ispán, da mu je 
jako zal, kaj zbog velkih drugih poslov 
neje mogel dojti. Stern viSe mu je zal, 
kajti on je odvetek Zrinyi Miklósa neg- 
dasnjega velkoga ispana Zalavármegyije 
ne samo v ispanskoj sluzbi, negt) i po 
krvi. Z dusom je znami i klanja se vel- 
komu duhu.

к
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Dale nam predstavla grofa Zrínyi Miklósa 
как velku peldu naroda. Pesnik, zvuéeni élovek, 
drzavni voditel, átéri je tak rád imel Megyimurje, 
da je éuda toga vrednih vitezov postavil na ple- 
menitaáku stolicu. Bil je velki ispán Zalavárme- 
gyije i v isto vreme ban i velki kapitan Horvat- 
ske. Harcuval je proti turkam, magyari i horváti 
skup su prelevali krv, skup su se rezvijali i skup- 
na njim je bila sodbina. Kak je vérén bil ma- 
gyarskoj domovini i как je za nju rad alduval, 
vidi se stoga, da je na svoj strosek postavil cele 
soldacije. To nam naj bo példa, tak je treba do- 
movinu sluáiti. Narod Zrínyi Miklósa je navek bil 
vérén, da smo bili na probu deti.

Govori za revolucionarna vremena 1918-19. 
leta, da su prodekovali, kaj je samo na medna-

Vitéz Pám
junak prvoga svetskoga tabora je za tem govoril 
po megyimurski velkomu broju Zrinyiovoga na
roda, átéri ga posluáal, Pripovedal je kakái su 
vitézi bili nasi starci, как su verni bili svojoj do
movini, magyarskoj zemli. Postavil nam je как 
svetlu peldu velkoga Zrinyia Miklósa, voditela 
soldacije, átéri je s svojom sablom navek znal 
obraniti Megyimurje i svojega naroda. Naj stoji 
как példa, dika naáih starcov, átéri su za svoje
ga voditela zivelí i hmirali. Njegov düh je napu- 
nil njihova srca i vtrdil njihovu rodolubnost. Ov 
düh i denes napunjavle duáe Megyimurja, i si-

rodnom fundamentu moéi sreéu vloviti. Revoluci- 
ja narodnih izdajitelov je naroda odpelala v 
kmicu, odnod ga je bilo treba nazaj dopelati v 
svetlo zivlenje. Prosi naroda Megyimurja i var- 
megyije, naj árit reda i posluánost, naj marlivo i 
7  alduvanjem dela za domovinu, samo to more 
dopelati do lepáe buduénosti. Buduénost ovoga 
orsaga je moéi stvoriti samo v Zrinyiovom duhu 
i skup z magyarskim kr. honvedstvom.

S toplom duáom se zmislil za pokojne ju- 
nake prvoga i vezdaánjega svetskoga tabora, átéri 
su zaáli v nebesku soldaéiju. Njihov spornen zivi 
za navek, düh njihov je med nami i oni nosiju 
glasa velkomu Zrinyiu, da su nasi honvedi i de
nes vitézi i njihovo ime se veti.

:é\ György
í e  dalko prek, érez celi orsag i sikam, de ma- 
gyarski honvedi harcuvleju.

Pozivle naroda Megvimurja, da ran tak как 
naái oci v prvom svetskom taboru, как nasi star
ci pod Zrinyiom, tak i denesnji nasi junaki naj 
harcuvleju za magvarsku slobodu, za magyarsku 
buduénost. Na njihovim ocelnatim rókám se bodo 
zruáili nepriatelski hipi i onda bo celi svet znal, 
kaj zlamenjujeju reci velkoga pesnika i voditela 
soldacije:

„Naj bantuvati M agyara!“

Polaganje vencov na spomenik
Prvoga venca je del honvedski zapovednik 

v ime m. kr. honvedstva. Za njim vitéz Rózsás 
József ezredes v ime Zrínyi Csoporta Vitezkoga 
Reda jako lepoga venca z lorbekovih listov. Dr. 
Brand Sándor viceispan v ime viteza grofa Te
leki Béla velkoga iápana, Dr. \ ida Ferenc fö- 
szolgabirov v ime Zalavármegyije Kákossy Győző 
v ime vitezov i frontskih soldatov, Korentsy Fndre 
v ime varaáa Csáktornya, Saffarics István v ime

Zrínyi Csoporta Vitezkoga Reda v Csáktornya, 
Wohlsein Károh stareái v ime Leventaákoga 
Drustva su polozili vence. Zatem su jós deli 
vence deaki preparandie, Irgovaéke, purgarske i 
narodne ákole.

Himnus i paradni mars je zvrsil ovii lepu 
paradu v Csáktornya. Jako lepő su marsirali na
ái deaki i soldacki zapovednik njih je z veseljem 
gledal. Zatim su si skupa odisli do

Kapele pre
Potli soldacke muciké Vere Bozse je vitéz 

Roboganv Ede drzal spomengovora i tak véli, da 
ovo malo mesto áiri po célom orsagu onoga vel
koga duha, átéri mora napuniti duáu sakoga clo-

govora Okresa
obeine Szent Ilona. Так véli da su se oni navek 
átimali stem, da je '*v njihovo, obeini ono 
sveto mesto, odkod zvira düh velkoga Zrínyi 
Miklósa i da se sem hodiju klánját toinu duhu. 
Zagovoril se, da je i da bo narod öve obéine na
vek gizdav, da more éuvati ovo sveto mesto.

Zatem su polozili vence na grob Zrin> iJMiklósa

Szent Iloni
véka átéri v ovoj domovini zivi, da se stvori ja
ko. cvrsto, novo sreéno magyarsko zivlenje. Za
tim je drzal po megyimurski

Rókus birov
i to Vitezki Red, viceiápan Zalavármegyija, oficeri, 
namestni oficeri i honvedi v Csáktornya, onda 
varas Csáktornya, obéina Szent Ilona i Zrínyi 
Csoport Vitezkoga Reda v Csáktornya. Gospoda 
z Budapeáto su jós drzala konferenciu z domaci- 
mi, как se bo kapela i mesto okoli popravlalo i 
v red postavilo.

Konferencia Zrínyi Csoporta Vitezkoga reda
je bila popoldan. S toplom duáom su se zmistili 
za pokojnoga voditela vitéz Kaltróy Antala m. 
kir. honvedskoga ezredesa, átéri je svoje zivlenje 
za domovinu alduval. Jena deputacia je isla na 
njegov grob i polozila venca.

Soitics István poglavar je spriéal Pecsornik 
Otto-a orsaékoga oblegata za to, kaj ga ne vidi- 
mo med nami, Naá oblegat ima v orsaókoj hizi 
jako éuda posla, respravla se drzavni stroskovnik. 
zato neje mogel dojti, ali z dühöm je med nami,

Zndaca Zrínyi Csoporta je sirili Zrinyiove 
misli i éim véé delati v njegvom duhu. Kapelu i 
grunta okoli je \ isokodostojni Gospon Guverner 
prijel za vitezkoga grunta. Treba je kapelu i grun- 
ta vred postaviti i polepáati. Obéina Széni Ilona 
da foringe i tezake, a obéina Csáktorny a bo drev- 
jo zasadíla.

Posta vili bodo spomenik a grofu Zrínyi Mik- 
lósu, véé je gotov, platil ga Zríny i Csoport.

Parada v Levente domu
Ob 5 vuri popoldan je bila parada v Le

vente domu. Radio z Budapesta je dal govora, 
steroga je napisal vitéz Rózsás József ezredes. 
Bile su popevke, govori, verái, se za spornen 
Zrínyi Miklóáa.

Verujcm jenoga Boga, verujem vekiveénu 
bozu pravicu i verujem, da se bo Magyarska 
gori zdigla I To nam je na zadnje igtala honved- 
ska muíika. Je  tak je ! V to verjemo. Yekiveéna

Boza Pravica i nas Velki Voditel kaz.eju pota 
magyarskomu narodu i duáe naáih zveliéenih vi
tezov nas cuvaju !

Velki nas voditel gróf Zrínyi Miklós! Po- 
gledni dőli z neba ! Vitezki odvetki tvoje junacke 
soldacije, megyimurski honvedi i njihovi dicni 
voditeli slediju tvoju peldu i oéeju vredni biti 
Tebe ! Za nas Ti ne si hmrl, tvoj düh zivi za navek 
i vodi nas na potu buduce, diene Magyarske. Sp.

Vkanili su se nesterni, steri su mislili, da je „tani prek“ do nakla vrhnje.
Moraju se vuciti, slerim je pretesna magyarska granica

Felbar István z Murakirálya je átél dojti v 
nekaj boláe i zato je júniusa 6-ga, prez dozvole 
i potnice skoéil prek v Nemáku. V Luttenbergu 
su ga nemei vlovili i odreddi mu, da mora dela- 
ti dríavne posle. Felbar ne je átél delati i zato 
su ga nemei od juniuáa 7-ga do novembra 10-ga

v reátu dr/.ali, a ve pák su ga deli prek granite.
Prinas su ga mam v rest deli i zato, kaj je 

prez potnice zasel prek granice. Sodbeni stol v 
Nagykanizsi ga strófái.

Stein János tiálerski detié je jós 1942 leta 
v juliuáu, pre Miksaváru skoéil, prez potnice

::íi
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IRGOViNA Z MLADINOM IJ E J C I
Kupujem sake fele mladinu, kokoái, 

goske, race, purane, piceke i jejci. So- 
pane goske prek pet kil, áopane race 
prek tri kile teáke zive vage. Plaéam 
maksimalne cene i zapisem v jedinice. 
Jemlem prek saki den.

prek granice i dotukel se do Klagenfurta, de je 
nekak delo dobd. 1 on je ne bil doma zadovolen 
i mislil je, kaj drugdi cekini curiju, ali se vkanil 
i stel je nazaj dojti. Na granici su mu zeli se 
dokumente, peneze, kufra i rekli su mu, Ha na
zaj dojde, onda dobi nazaj svoje stvari. Da je 
prek dosel na magyarsku zemlu, vlovili i od- 
tirali su ga v Nagykamzsu. Dobil je 10 dni ros
ta zato, kaj je prez dozvole dosel prek granice.

Cserncsecz Imre z Svibovca (Horvatska) je 
vec bil strófán i po jugoslavenskom sodu zato, 
kaj se tepel. Nemei su mu dali mesec dni rosta, 
zato kaj je prek granice zaáel prez dozvole. No- 
vembra 7-ga je prez potnice zasel z Némáké 
prek v Magyarsku i átél je v obcinu Hétvezér, 
tobozé da ta tam ima poznate. Так je zgledalo, 
da осе z bogcije ziveti. Stiri leta je bil v Hor- 
vatskoj i tak se ne reéuna viáe za nasega. Do
bil je 8 dni reáta i onda bo superan.

Tersztenyak György je dobit tri leta 
teskoga resta, zato kaj je obkral 

stacunara Vugrinecz Jánosa
V jesen se pripetilo, kaj je Tersztenyak 

György, 24 leta star ánajderski detic z Csáktor
nya, dosel nazaj z Nagykanizse, de se je kratko 
vreme zadrzaval. Drugi den v jutro je s hamiá- 
nini kluéom odklenu! átacuna Vugrinecz Jánosa, 
átacunara i snajderskoga meátra, na znulreánjim 
vratam je pánté dőli vtrgel i z átacuna je vkral 
13 sake fele stofov, podstave, cuda koncov, pu
lóvere, cuda kravatlinov, balonkapute z ladleka 
jenu maáinu za fotografirati i druge stvari, kvara 
je bilo prek 7000 pengő.

Tersztenyak je vkradjenu robu spakeral v 
dva velke paklece i odiáel na banhof v Csáktor
nya, da se odpela v Budapest. Med tem je dos- 
ta vkradjenih stvari resprodal, tak i 60 Spuli kon
cov i zato je lepe peneze v zep del. Vec je ku* 
pil kartu za pelati se v Budapest, da su ga zan- 
dari vlovili. Da su paklece odprli, se se znaslo. 
le mladi tat je se priznal. Odtirali su ga v Nagy- 
kaniz.su i od potli tam sedi v reátu.

Ro kviziciji obtozeni su bili i oni, átéri su 
vkrndjeno blago kupili. Takáih je bilo do 18 i 
lak je se skup 19 obtozenih stalo pred sodom. V 
Nagy kanizsi, pred sodbenim stolom je bila rés* 
prava od jutra 9. vure do vecera do 7. vure. 
Obtozeni Tersztenyak je zvun tóga i druge kriv* 
nje imel na dusi, od toga je skorom se priznal, 
tak i druge kradje. Branil se, da mu je mali za 
njegve mladosti hmrla, de mu je oteo, to nezna. 
Bil je 7aprti v popraviliácu, tam se navcil snaj- 
deriiu i oslobodil se, ali svedoéba mu je oslala 
v Srbiji i tak je ne mogel dobiti delavnu knigu, 
ni ti posla.

Kup( i vkradjene robe su se branili, da su 
ne znali, kaj oni vkradjenu robu kupujeju.

Sodbeni stol je Tersztenyak Gy örgy a preg- 
lasil za krivoga v viáepotnoj talbini i zato su ga 
odsodili na tri leta reáta i zvun toga zgubi érez 
deset let sn purgarska prava. Drugi obtozeni su 

Sod je pod apelacijom.

Proda se
Nicholson masina za mlatití s kot- 
loin dnbro zdrznna 1 000 m m 4 
H. P. s kuglicnimi lageri neje 
resparjena. Pitati v vuredniátvu.
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Pozív privatnim gospodaram
Sparati z elektrikom

V petom k*tu tabura matriala imamo menje, 
a pót re be su vekse, zato je treba jako sparati z 
elektrikom i как najmenje trositi.

Zato ministeriuni pozivle se privntne gospo- 
dare, как najbole naj sparaju z elektrikom. Ne 
smeti zvisesega trositi elektriku. De je ne za si- 
gurno potrebno svetlo, lanipaát* vun skapciti, a 
velke lámpásé premeniti na menjse i jako paziti, 
da de ga ne nikoga nutri, tani sviítlo nesme go- 
reti, a i zvun toga samo tulko svetiti, kulko je 
za silu.

Ministerium se nadja, da bodo ludi ve, da 
je 7. vladinom naredbom i fabrikam i gospodar- 
stvam skraőeno éuda elektiike trositi, posiuhnoli 
toga poziva i dobrovolno trosili как najmenje. 
Kontrola se bo po ministerskoj naredbi zvrsavala i 
ako se bo prenaslo, kaj se potroáiteli ne poko- 
ravaju ovomu pozivu, bode ministerium i za pri- 
vatne hize skratil elektriku, a zvun toga bodo 
oni, steri se ovoj naredbi ne pokoravaju, Strófa ni 
í s potrosnje elektrike vun skluceni.

varmegy inski sekretar Magyarske Stranj
ke /.ivota Perlak, Harmat N. obciuski no- 
tarju§ Csáktornya, Hazafi János fabrikant 
Csáktornva, Hegedűs Elek polodelec Но 
dosány, íferboly Magda Lenke postarica 
Muravid, Horvát Labodics Mihály sos- 
ter.ski mester, Csáktornya, Ivacsics József 
naviieitel Csáktornya, Jnrisaga István ob- 
cinski cinovnik Alsoferencfalva, Kostarich 
György polodelec Zalaujvár, Krauthacker 
Albert zemelski uf>sPocíarf pomoőni no 
tarjus Stridóvár. Poleg imena sigdi pise 
roino mesto. Ako smo koga vun pustili 
naj se glasi prinas, z drage vole ga bo- 
mo pisali.

jeden svercar, po imenu Bedekovics Fe
renc je ponudil 50 pengő granicnim va 
Javam, ci je pustiju prek. Stra*ar je po 
zval svojega stra/amestra i on je z. bicik 
lom mám dosel, pák su i njemu ponudili 
peneze, a bili su i taksi, steri su jós dc- 
set pengő ponujaii, ako je nabo straza 
tirala. Za odgovor su dobili, kaj su je se

skup nutri odtirali, kuruzu kola, krave, 
peneze su zareSterali, a decke su gori 
dali. Так su svercari dosli pred sodbeni 
stol v Nagykanizsi.

Bedekovics Ferenc je dobil za pod- 
micenje i svercanje 150 pengő strófa, 
Ladies György kakti pomagac za podmi- 
cenje i svercanje 300 pengő, Cvetkovics 
Miklós za svercanje 50 pengő strófa. 
Zsnidarics Ferenc je med tem odisel v 
soldaciju, on bode ekstra sodjen, Kovács 
Ferenc je oslobodjen.

50 pengő i kuruzu éjim jo sód zel. 
Sód je kreposten.

G o s p o d a r s t v o
Как dojdu oni gospodari do kruha, 

steri su zbog nutri davanja ostali 
prez zrnja

Oni gospodari, Steri zbog nutri davanja 
kriisnoga zrnja nemaju za celo leto krusnoga zr
nja, moreju prositi od komisara za obskrbu na- 
roda (közellátási kormánybiztos), to je veliki is
pán, da se njim da nazaj krusno zrnje, ali naj- 
dale tulko, kulko su nutri dali. Molbu za kruáno 
zrnje treba atresirati na komisara za obskrbu na- 
roda, a nutri dati pre obeinskim poglavarstvu. 
Obéina pregledne, jeli je mólba istinita i to po- 
svedoéi, a zatem pák ju posle к komiáaru za 
obskrbu naroda. Komiáar da dozvolu za obskrbu 
gospodarove hifce, ali najdale na tulko hrii i páe- 
n»ce, kulko je nutri dal. Zrnje se reéuna 20 kil 
na mec za saku peráonu.

Лко gospodaru ono zrnje, kaj vun dobi, 
neje dosti za celo leto za kruh, onda za ono 
vreme, za átérő néma zrnja, more dobiti cedule 
za kruh i mein.

Na dozvolu komiáara, velkoga ispana se 
dobiju redule za zrnje kupuvati (Gabonaforgalmi 
központ kirendeltsége) za saki meter zrnja je tre
ba ptatiti Г20 pengő za cedulu i stem cedulom 
je onda moéi zrnje kupiti pre odredjenoj trgovini, 
stera mora tulko zrnja vun dati, kulko v ceduli 
piáé i more na meter 1 50 pengő gori zreéunati.

Vino na mesto zrnja daju nutri 
goricni, gospodari ako nemaju 

svojega zrnja
Goriéni gospodari, átéri nemaju zemlu za 

kruh, ako si sami obdelavaju gorice, moraju na 
mesto zrnja vino nutri dati.

Ako se prinas takái gospodar najde, mora 
inolbenicu dati na komisara za obskrbu naroda 

to je velki iápan — za kruáno zrnje vun do
biti. Komiáar mu odreai, kulko vina mora nutri 
dati. C\ ima vino 12 maliganov, onda za saki 
meter zrnja treba 28 3 litri vina nutri dati, ako 
pák vino ima samo 10 maliganov onda 34 litre. 
Smarnicu, direktora i s takáim vinom zmeSano 
vino ne moéi za zrnje nutri dati.

V Megyimurju je cuda ludi steri su 
i za vreme zalostnoga jarma ne samo os- 
taii verni svojoj magyarskoj domovini, 
nego su i delali za jezero let staru zem
lu, da se v njoj zecuva prava lubav za 
Korunu Svetoga Stefana i za nâ u mate 
rinsku zemlu, stera nas cuva i brani 
Visokodostojni Gospon Guverner je ve 
pák öve megyimtirce okincil s Krí/.om za 
Obranu Naroda:

Bencze Ferenc Sostarski mester C sák
tornya, Czinzek István direktor skole M<k- 
savár, Dr. Csury Jenő ministerski tana 
esős Muraszentmárton. Gombár Imre po
lodelec Zalaujvár, Grabar Lajos policaiski 
cinovnik Nagykanizsa, Gasp.rrich Jozset

Z mil«»! so sleli prek granice dejti svercari r Brávacsánya
Jenoga lepoga dneva spakovali su 

г svercari, sest njih z Dravacsanya i 
liznih sei naklali su na jena kravska kóla 
ar vrec kuruze, da ju bodu tani pre 
a dobre peneze prodali. Je  all su ti 
leli sreCu. kajti magyarskini granicnm 
adasara se tesko vugnoti. Da su udl 
trazare pred sobom, prestrasili su se 1
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistiti pre

Pálcsícsnál
Csáktornyái Fiók: Baumsteiger üzletében

Horthyi Miklós tér 9.

T a b o r s k i  gl asi
Sovjetska fronta

Véé smo viáepot napisali, da su nemei rekli, 
da bo dosel plaéen den za se ono zlo, kaj su 
njim nepriateli véinili. Так zgledi, da se te piacén 
den vec hapil.

Na sovjetskoj fronti, как smo vec pisali, 
bolSeviki su vlozili velke trupe, éuda orufcja i s 
silóm su átéli frontu predreti i nemce nazaj sti- 
rati. Nemski generali su prepoznalí, kaj sovjeti 
oéeju i tak su si vredili obranu. V Ukrajini se 
zimsko vreme cuda predi hapi, velki dezgyi, ha- 
mocne zemle, blato do kolena, nikud nikam. 
Nemei su se vugnuli prevelkoj boláevickoj sili i 
svoje trupe nazaj supotegli. Za sobom su vnistili 
se pote, se streke, sa sela i se varasé i tak bol- 
áeviki nesu pred sobom nikaj nasli. Nemreju kcoj 
voziti, niti municiju, niti kruha, a svoje trupe su 
na velkom porinuli napre.

I tak njih je dostigla boza kastiga. Moskva 
je ov tieden na velkom dala na glas, da su za- 
vzeli varasa Zitomir (juzno od glavnoga varasa 
Kieva), samo su 6 dni bili gospodari toga varasa. 
Novembra 13-ga su prve boláeviőke trupe nutri 
zaále i mám je bilo v Moskvi paradno strelanje 
s stuki 1 velki radioglas. Sovjetski general Va- 
tutjin je vlozil velke trupe, stel je odrezati sever- 
nu nemsku frontu od juzne, da bi tak pomalem 
zaokroz.il jednu za drugom. Ali za dva dni se 
taborska sreca obrnula na nemsku stran. Vec no
vembra 17-ga je radio z Moskve dal na glas, da 
su pod Zitomirom velke bitke s taborskimi koli. 
Probali su vloziti éuda bombaskih aeroplanov. ali 
véé drugi den su nemske trupe generala Mann- 
steina zaále v varaá i sovjeti su morali priznati 
da su toga varaáa bili prisiljeni gori dati.

Bitke su bile straáne. Nemei su morali od 
hize do hiíe áturmati i saku hizu eksterno za- 
vzeti. Z varaáom skup su zavzeli i éuda sei i vcl- 
koga prostora zemle.

Zaroblenikov, oruzja i matriala su sovjeti 
jako éuda zgubili, ve se broji kulko ga toga.

Так veliju nemei, da je to stopram prvi ko
rák protiofenzive.

Taljanska i engleska fronta
Velko delo nemske soldacije na 

Srednjem Morju
Nemáka soldacija i aeroplani su, pod ko- 

mandom generala Mwllera érez átiri dni meli tr- 
du bitku proti, v soldaéiji i orufcju cuda jaksemu 
nepriatelu i novembra 16 ga zavzeli su velkoga 
otoka Loresa, átéri je bil v engleskim rokam. 
Marineri i avioni su napravili velke zgubicke 
nepriatelu i omoguéili su trupam stati na suho 
zemlu. Nepriatel se*s átuki jako brand, a ném
áké trupe se jeno su s pomoéjom bombasih za- 
trle nepriatela i zaále na suho.

Némáké trupe su na prvi mah vlovile 5000 
soldatov, 200 oficerov, engleskoga generala ко- 
mandanta, onda 5000 taljanskih soldatov, 350 o- 
ficerov i taljanskoga komandanta admirala. V 
némáké roke je doálo 16 teskih engleskih stukov 
140 menjáih i vekáih átukov, 80 masinpuáek i 
drugo oruije i matriala.

V bitkaj predi как su na suho zemlu zasli 
nemáki marineri i avioni vtopili su 11 nepriatel- 
skih taborskih, 2 ladje za avione voziti, 4 trgo- 
vaéke ladje se skup od 12.000 ton i viáe menj
áih ladji za kcoj voziti, a teáko su skvarili 4 ta-

borske ladje.
Na London i druge engleske varaáe su 

nemáki avioni teáke bombe hitali

Japanska fronta
Celi sereg amerikanskih ladji se 

vtopilo
Japanska telegrafska kancelaria, Domci zva- 

na je dala vun ovoga glasa:
Pre Salamonskim otokam je od oktobra 27-ga 

do novembra 17-ga bilo pet morskih bitki med 
otakimi Bougainvile i Mono. Japanci su vtopili od 
amerikanskih ladji, pet ladje zaja 'ioné voziti, od 
toga dve vékáé, cetiri velke taborske ladje, dvajsti- 
devet menjsih i pak jenu velku taborsku ladju i 
deset ladji za kcoj voziti. Tesko su skvarili tri 
ladje za avione voziti, dve velke i jedenajst menj- 
se taborske ladje i pet ladji za kcoj voziti.

Zvun toga su amerikanci v tern bitkam zgu
bili prek 500 avionov.

К tomu veli japanska telegrafska kancelari- 
ja, da jc stem amerikanska taborska flota na 
Tihom Oceanu vnistena, prem da su amerikanci 
potli velke bitke pre Pearl Harboru, de su me
li velke zgubicke, jako pazili, a i tak su je ja
panci preladali, kajti oni harcuvleju za slobodu 
a ne za zep.

Na kineskoj fronti su japanci zavzeli vara
áa Lishein.

Japanci su dugó tiho bili, a da su se ogia- 
sili, onpa je bilo za hasén.

A Csáktornyái
kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.

5715/1943. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
Premec Imre végrehajtatónak Zsemlics Fe- 

rencné sz. Hepp Teréz pékmester neje végrehaj
tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében 
a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 730 
P. tőkekövetelés, ennek 1942. évi januái hó 1 nap
járó 5 %  kamata, 122, P. 63. f. eddig megálla
pított per- és végrehajtási, továbbá 160 P .~ f. 
töke, ennek 1942 május 10 napjától járói 5 ",'o 
kamata 41 P. 15 f. eddig megállapított per- és 
végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal 
megállapított 50 P.—f. költség követelési * és já
rulékai behajtása végett, a nagykanizsia kir. tör- 
vényvészék és a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területén fekvő a Csáktornya községben levő a 
Csáktornyái 1166. sz. tjkvben А. I. 1—2 sor 61 
brs/.ámu 67 öl területű ház 168 sz. udvar és 
kert a Perlaki utcában, valamint a 62 hrszámu 
57 □  öl területű ház 167 sz. udvar, kert a Per
laki utcában felvett ingatlanokról a B. 8 alatt 
Zsemlics Ferenené sz. Hepp Terézia nevén álló 
1 2-ed részben 8000 P. kikiáltási ár megállapítá
sa mellett elrendeli, azonban a Dn. 517'1934 sz. 
végzéssel Premecz Imre javára a C. 13 alatt be
kebelezési életfogytiglani haszonélvezeti jog sé
relme nélkül és érintetlenül hagvása mellett.

Az árverés 1944 évi január hó 20 napján 
délelőtt 9  órakor

a Csáktornyái telekkönyvvi hatóság helységében 
(Rákóczy utca 14 sz. 3. ajtó) fogják megtartani.

Az. árverésre kerülő ingatlan a kikiállasi 
ár felénél alacsonyabb áron nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 ü/o-a, amelyet 
a magasabb Ígéret ugyanannyi %-ára kell kiegé
szíteni.

Csáktornya, 1943 okt. 6.
Dr Gosztonyi Ferenc s. k.

kir. jb.

Л  Csáktornyái járás főszolgabirája.

12.152/1943 sz.

Hirdetmény
„Csáktornya nagyközségben 1943 évi no

vember hó 10-én vitéz Óvári György Csáktor
nyái Hitler Adolf utca 4 hsz. alatti dohánynagy- 
árudájában egv pénztárca és benne pénz talál
tatott.

A pénztárcát és pénzt annak igazolt tulaj
donosa a Csáktornyái járás főszolgabirájának hi
vatalában (Zrinyi-vár) bármely hétköznap a hiva
talos órák ideje alatt átveheti."

Csáktornya, 1943 nov. 20.
főszolgabíró helyett: 

dr Sághváry 
szolgabiró.

Nagy választékban kaphatók

divatos női télikabátok 

b u n d á k ,

elegáns kész nőiruhák 

m e l e g  p o n g y o l á k

Jeli su platil za novine?
APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLAS1
Aprőhirdetéeek dija aravankint 10 fillér. A vaatatfoo 
nyomott mó kettőnek я/ámit. Legkisebb hirdetés dija 1 P-

Jó  házból való fiút keresek pékinasnak.
Cím a kiadóhivatalban.
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