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Szabotőrök
kezei dolgoztak Muraközben a nov.
7-én történt vasúti merényletnél, hogy iz
galmat, félelmet, zavart és fölfordulást
keltsenek Muraköz lakosságának körében.
Gaztetükkel úgy gondolták, hogy bor
zalmas gonoszságuk a mérgezett törnél
is veszedelmesebb sebet ejt majd a mu
raközi nép szivében és halálfélelmet zúdit a tömegekre, mert ime az idegen sza
botőrök és csőcselék hordalékainak gaztet
tei ide is eljutnak már.
A z egész ország közvéleménye mély
megvetéssel ítéli el a történteket és tudja
hogy a szabotőrök előbb- utóbb megkap
ják méltó büntetésüket.
A magyar közvélemény eddig is ki
vetette magából a legkisebb salakját is
minden olyan megmozdulásnak, amely a
szabotálás legkisebb árnyékaként ütötte
fel fejét.
Nem beszélhetünk megtévedt vagy a
nyomorból kiemelkedni akaró egy- néhány
emberről, akik az idegen pénz hatalmába
kerítve szabotáltak és munkájuk végezté
vel jobb és könnyebb életet gondoltak ma
guknak biztosítani, — hanem valóságos
bűnszövetkezetről — gálád hazaárulásról.
Nyíltan beszélünk!
Muraköz népének arra kel töreked
nie, hogy minden gyanús elemet magától
távol tartson és kitaszítson.
Nem tudjuk eleggé hangoztatni, hogy
a magyar közvélemény a legsúlyosabban
Ítél a megtörtént eseményekkel kapcso
latosan.
Muraköz értelmes népének tudnia,
éreznie kell. hogy a magyar közigazgatás
a legszigorúbb cs legerélyesebb megtorlás
sal él, — bárki legyen az e hazában, aki a most folyó nagy világharcban itthon
a heroikus munkát a legcsekélyeb mér
tékben is veszélyezteti.
Éppen azért a legerélyesebben utasít
son el magától minden hozzá beférkőzni
szándékozó idegen elemet és szolgáltasson
minden gyanús egyént a hatóság kezeire,
hogy példátadóan megtorolhasson minden
államellenes cselekményt az államhatalom.
Rendkívüli időket élünk és kötelessé
geink is fokozottabb mértékben lelkiisme
reti és becsületi üggyé teszik, hogy annak
a hatalomnak, amelynek szervezete élet
és vagyonbiztonságunk felett őrködik,
segítségére legyünk és munkáját támogat
va megkönnyítsük.
Mindenkinek tudnia kell és éreznie,
hogy a magyar állampolgárnak jogai mellett
ilyen rendkívüli időkben felelősségteljes
kötelezettségei vannak, — még a legegy
szerűbb és a legszegényebb embernek is.
Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy

nem az egyéni érdekés személyi ügy az
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Aljas merényletterv a római
gyors ellen
amelyet 40 perces késése mentett meg a tömeg
katasztrófától amely 7-én 23 óra 15 perc. a Csáktor
nyáról előzetes engedéllyel kiinduló vegyestehervonat, mert a gyors késett, — a 42, sz. őrház
után körülbelül 700 méterre, — kisiklott.
Л kisiklást a pályatesten mintegy 40 méter
hosszúságban felszedett és széttolt sínpár okozta.
A szabotőrök az összeerősitő lapokat lecsa
varták és három akác rúd segítségével a sínpáro
kat széjieltolták. így a szerelvény a vasútvonalról
a kb. 2‘8 m, mély árokba zuhant. A mozdony,
paklikocsi és kilenc teherkocsi összeroncsolódott.
A mozdonyvezető meghalt, maga alá temette a
földbe fúródott mozdony. Holttestét csak vasár
nap délután tudták kiemelni és Csáktornyára be
szállítani. A fütő és a vonatkísérő kisebb zuzódást szenvedett.
A szerencsétlenség színhelyére azonnal ki
szálltak a hatóságok. A merénylők miinkája szak
avatott kezekre vall.

A közben megérkezett gyorsvonat utasai át
szállással segély vonattal értek be Csáktornyára.
A tehervonat szállítmánya gabona, textill,
papír, szén és vasáru volt. H ozzávetőleges becs
lés szerint körülbelül 80 q gabona szóródott széjjel.
A gyorsvonat a 40 perces késéssel nagy
tömegkatasztrófától mentesült.
Vájjon a gaztettet elkövető szabotőrök szá
moltak-e az ártatlanul kioltani szándékolt em ber
életekkel, családapák és anyák elvesztésével, ár
vák százaival, de egyébként is az átutazó kül
földi utasok élet és vagyonbiztonságáért erkölcsi
felelősséget vállaló magyar államhatalommal szem
ben, hogy csorbítsák annak tekintélyét és meg
bízhatóságát 9
Reméljük hogy a szabotálok kézrekeritésében minden magyar polgár teljes tudásával és er
kölcsi felelősségérzetének tudatával a hatóságok
•segítségére lesz.
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Hösök emlékére
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Mindenszentek napján
Mindenszentek napján bensőséges kegyeleti
tel áldozott a hősök emlékének a drávaszentmihályi temetőben a hősök sírjánál a csáktornyahelyőrség és Csáktornya közönsége.
A z ünnepségen az áll. tanítóképző-intézet
kiküldött szónoka Barabás G yőző gyak. isk. tanár
mondotta az ünnepi beszédet. Magasan szárnyaló
beszédjében először a Csáktornyái temetőben ny ug
vó hősökről emlékezett meg, s a többek között
ezt mondta:
Több mint húsz éve annak, hogy ezen a
napon elzarándokolunk erre a helyre is, a temető
nek ebbe a részébe, ahol ezek az egyforma, egye
nes sorokban ásott sírok terülnek, ahol százhu
szonnyolc világháborús hősi halott holtteste n> ugszik.
Kik voltak ezek a hősi halottak? Ki volt ez
a 128 hősi halált szenvedett vitéz? Katonák! V i
téz, hős katonák voltak! Magyarok, muraköziek,
németek, horvátok, szlovének, muzulmán horvátok
voltak! Mindegyik más és más nyelven beszélt,
s mégis milyen szépen megférnek egymás mellett
a sir mélyében. Am ilyen szépen rendben egymás
mellett feküsznek itt előttünk, éppen olyan szépen
egymás mellett váll vállt vetve együtt is harcoltak
kint a végtelen orosz mezőkön, a szerbiai hegye
ken, Doberdó poklában; együtt harcoltak, igen
együtt harcoltak mindnyájan szent hazánkért, a
szebb boldogabb jövendő Magyarországért. Ezért
ami mindnyájunk halottak Ezért mindny ájan a
a mi hősi halottaink ök ! !
Kedves magyar és muraközi testvéreim!
Földi életüket nem ismerjük. Épen olyan küzdő
dolgos emberek voltak mint mi. Békében, boldog-

Ságban szeretetben éltek családjukkal mint mi.
Egy napon aztán felkerekedtek, of thagyták a b é
kés családi otthont, a szántóföld barázdáit, a mű
helyek padjait, kis városuk csendjét, faluikat vá 
rosaikat, ahol az Isten napja először sütött, ahol
a csillagos ég először mosolygott, ahol először
érezték az anyai csók melegét. Azután m egkez
dődött a végtelen szenvedések láncolata, - éhség
szomjúság, napok hetek hónapok vizes sáros fa
gyos árkokban. Körülöttük és felettük ágyuk dör
gése puskák ropogása, gránátok zúgása géppuskák
kattogása szuronyok
csattogása
betegek n yö
szörgése haldoklók hörgése...
Tűzeső
vérzuhatag, égszakadás földindulás, a halál ! ! Körülöttük
és felettük a halál angyala lebegett s ök mégis
mentek nem, rohantak előre, a halálba amíg a
halálos
sebet
megkapták
s
itt
kö
rünkben lehelték ki nemes áldozatos lelkűket.

elsö, hanem a közület, tehát a közért
vagyunk, azért dolgozunk, — azért a ma
gyar közületért, amely Középeuropában
mindezideig nyugodt, példás és mintaszerű
volt.
Keresztény nemzeti önérzetünk és
magyar mivoltunk nem engedheti egy pil
lanatra sem, hogy bármily oldalról és bár-

mily irányból indított szabotálási kísérle
tek üssék fel fejüket Muraközben. A leg
erélyesebb elfojtására és végleges kiirtá
sára Muraköz minden polgárának, — amig
a nép magát Zrínyi utódának vallja, — bát
ran és hősi elszántsággal harcba kell
szállnia.
Rode Imre

Majd az idegen, ismeretlen helyen nyugvó
Csáktornyái és Csáktornya környéki hősökről
szólott: Kedves keresztény magyar és muraközi
testvéreim! Am ikor ezekről az itt, előttünk fekvő
hősi halottakról emlékszem meg, valami a szivem 
be markol és azt kérdezteti, azt mondatja velem:
Ö, ti drága, kedves hősi halottak, ti itt pihentek,
itt aluszátok örök álmotokat, itt várjátok a feltá
madást, de hol pihennek azok a Csáktornyái buzási, batyáni, drávaszentmihályi stb. Csáktornya
környéki hősi halottak akik az első, most már a
második világháborúban haltak meg a hazáért?
Ó, ti áldott magyar és muraközi katonák!
Ti ezerszer áldott magyar hősök hősei, akiknek
még az a jutalom sem adatott meg, hogy itthon,
abban a földben, annah a rögnek a mélyén alusz-
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válogatták, az egészségeseket becsomagolják és
elküldik Szombathelyre a honvédkórházba, a hi
básakat pedig szeletekre vágják, megaszalják és
a télen kompótnak fogják felhasználni sebesült
vitézeink részére,
Ezzel Muraköz lakossága máris több mint
egy fél vagon almát ajándékozott sebesült vité
zeinknek s ismét megmutatta hogy a hazafiasság
ban és vitézeink szeretetében nem szorul isko
lára.
A Bajtársi Szolgálat hölgyei a nemes aján
dékozóknak legmelegebb köszönetüket fejezik ki.

Ha őszre vagy télre jól fel
akar ruhászkodni, kerese fel

V U G R IN EC Z

konfekció kereskedését
ahol n a g y

választékban a

leonagyobbtól a legkisebbig vannak

öltönyök, felöltök és télikabátok
Vugrinecz János
honi. keresi. - Csáktornya
Szent

László

tér

8

A M ÉP H Í R E I
Vitéz Horváth Ferenc ny. vezér
őrnagy a perlaki kerület ország
gyűlési képviselőjének
látogatása
szátok örök álmotokat, amelyért annyit de annyit
szenvedtetek és elviseltetek! stb. Beszéde könnye
ket csalt ki a hallgatóság szeméből. Szem nem
maradt szárazán.
Utána a katonaság részéről a parancsnok
helyezte el koszorúját a hősök sirján. Koszorút
helyeztek még: a népiskola, a polgári iskola, a
kereskedelmi középiskola és Csáktornya nagyköz
ség nevében Herlics Mátyás pénztárnok.
A z ünnepséget a tüzoltózenekar gyászdalok
előadásával fejezte be.

kiegészítésére nagyobb mennyiségű vánkostollat
gyűjtsenek.
Sebesült honvédeink, kik értünk áldozták
vérűket s talán egyik-másik egész, életén át v i
selni fogja testén hősi magatartásának következ
ményeit, valóban megérdemlik, hogy súlyos be
tegségükben, súlyos sérülésükben megfelelő ápo
lásban részesüljenek. Tudjuk azt hogy orvosaink
vöröskeresztes ápolónőink, erejükön felül mindent
elkövetnek, hogy sebesült vitézeink minél jobb
ápolásban részesüljenek, de ez nem elég, szüksé
ges még a nagyközönség támogatása is, mert hi
szen nem lehet mindent az államtól követelni, amelynek elsősorban az a gondja, hogy a harctéri
katonákat lássa el minden szükségessel.
Muraköz népe a felszabadulás óta oly sok
szor megmutatta, hogy helyén van a szive, hogy
derénk honvédőinkért, kiknek békés életünket
köszönhetjük, minden áldozatra kész, és meg va
gyunk győződve, hogy ezúttal is az elsők közt
lesz, akik derék honvédőinknek segítségére siet
nek s nem fogja engedni, hogy hőseink bármiben
is hiányt szenvedjenek.
A z ágy toliadományok leadhatók Csáktornyán
a Vöröskeresztfióknál, a Bajtársi Szolgálatnál és
a M A N S z csoportnál.

Almagyiijtés a sebesült honvédeknek
Nemrég megírtuk, hogy drávadiós, Drávaoltár és Drávaszilas községek nagyobb mennyiségű
almát ajándékoztak sebesült honvédeinknek.
Ez a három község jó példával járt elől a
többiek pedig siettek követni őket.
Újabban a következő községek küldték be
adományaikat a Bajtársi Szolgálathoz sebesültjeink

Gyüjtsünk ágytollat
a Vöröskeresztnek
V itéz gróf Teleki Béla, Zalavármegye fő
ispánja mint a zalai Vöröskereszt választmányá
nak elnöke, valamennyi zalai Vöröskereszt Fiók
vezetőségéhez hazafias felhívást intézett, hogy a
Zalaegerszegen felállított honvédkórház részére
átadott vöröskeresztes hadikórház felszerelésének

Mint már megírtuk, vitéz Horváth Гегепс
ny. vezérőrnagy, országgyűlési képviselő, a múlt
héten lezajlott Zrínyi ünnepségeken megjelent a
Vitézi Rend képviseletében.
A perlaki kerület szeretett képviselője az
alkalmat felhasználva, hétfőn november 2-án, Per
lakon nagyszámú hallgatóság előtt pártértekezletet
tartott, amelyen részletesen beszámolt az ország
bel- és külpolitikai helyzetéről. Beszédét nagy fi
gyelemmel hallgatták és sokszor szakították télbe
éljenzéssel és tapssal.
A z értekezlet befejezése után az országgyű
lési képviselő közvetlen beszélgetés közben meg
hallgatta kerületének panaszait és kérelmeit.
Vitéz Horváth Ferenc e hét folyamán kerü
letének több, nagyobb községeit, köztük szülő
földjét, Dékánfalvát is bejárta. Mindenütt nagy
szeretettel és lelkesedéssel fogadták.
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A honvédség téli ruhagyüjtési akci
ónak végleges elszámolása
Egyik legutóbbi számunkban már
beszámoltunk a honvédség részére adományozott ruhadarabokról, ezúttal
pedig a begy ült készpénzadományok
számadását közöljü k:
A járás területéről a következő
készpénzadományok folytak be:
Drávaszentmihályi körjegyz. 240 30 P.
Drávavásárhelyi körjegyz.
523 22 P.
Belicai körjegyz.
425 34 P.
Muragárdonyi község.
277 06 P.
Hegedűs fődadnagy ellen
nyugtája
20 36 P.
Hegedűs főhadnagy ellen
nyugtája
200 28 P.
Miksavári körjegyz.
221 ‘44 P.
Bottornyai körjegyz.
60* — P.
Csáktornya vidéki körjegyz. 491 34 P.
Csáktornya város
1679 38 P.
Drávanagyfalusi körjegyz.
201’32 P.
17/2 pótszázad tisztikara
180 32 P.
Lepecsételt csomag Csáktor
nya és Szászkő
542 44 P.
összesen 5.062 48 P.
Ebből kiadás:
Bevásárlás Gráner gyárban
500 — P.
Bevásárlás King gyárban
2.270*68 P.
Összesen 2,770 68 P.
Maradvány készpénzben 2.291*80 P.
Ezt az összeget átutalták a M.
kir. Központi Ruhatár Budapest, szám
lájára a honvédség téli felszerelése
céljából.
A gyűjtés minden tételénél azt
látjuk, hogy az összegek fillérekkel
végződnek, ebből az következik, hogy
még a legszegényebb emberek is, —
akiknek nincsenek pengőik — szívesen
áldozták fel utolsó filléreiket a nemes
célra. Bizonyára ^voltak az adakozók
között gyermekek is, akik uzsona-,
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vagy egyéb filéreket tették a haza ol
tárára.
Muraköz, a Csáktornyái járással
az élén, a felszabadulás óta, mindig
helyén volt. Ha ki kellett mutatni a
hazafias érzést, ezres tömegeivel tün
tetett az édes magyar haza mellett,
ha pedig áldozni kellett a hazáért, szive
és tárcája — mint most is — minden
kor nyitva volt.
Hős hönvédeink ott a messze tá
volban, védjétek minden erőtökkel ezt a
hazát, mert tudnotok kell, hogy az itt
hon maradt testvéreknek Ti vagytok
az eszményképe, szivük csak értetek
dobog és minden áldozatra kész.
A nemes adakozóknak, a gyűjtést
sok fáradsággal intéző M A N S z és Baj
társi Szolgálatos hölgyeknek a haza és
a szent cél nevében legmelegebb köszönetüket mondjuk! A z elért szép
eredmény szolgáljon buzdításul a jövő
re n é z v e !

Egy embercsempészt és társát
internálták.
Fischer József, zsidó vallásu, volt
jugoszláv adóhivatali tisztviselő, alsódomborui lakos, rokonát Hercer Miksa
Gyulát akarta Horvátországból átcsem
pészni Magyarországba s e célból egy
községi tisztviselőt akart megveszte
getni bizonyos okmányok beszerzése
végett.
A becsületes magyar tisztviselő
szinleg belement a vesztegetésbe, de
kellő helyen megtette a feljelentést s
igy Fischer Józsefet és Hercer Miksa
Gyulát letartóztatták és bekísérték a
perlaki főszolgabirósághoz, ahol azon
nal megindították ellenük az internálási
eljárást s már el is indították őket a
budapesti elosztóba.

A PERLAKI JÁRÁS HÍREI

H I R E J N K.

(Saját tudósítónk jelentése.)
— Személyi hir. A

Kormányzó Ur Öfőméltósága Péterffy Andor m. kir. honvédörnagyot
alezredessé
nevezte ki. Ehhez a kinevezéshez
legszivélyesebb szerencsekivánatainkat füzzük.

— Nemzetvédelmi

Kereszt adományo

zása. A Kormányzó Or P. Murai Frigyes tarta
lékos tábori lelkésznek, a Csáktornyái helyőrség
lelkipásztorának a Nemzetvédelmi Keresztet ado
mányozta.

— Tűzvész Határőrsön. Nov. 1-én Határörsön Knechtl Mihály gazdálkodó pajtájára ellen
séges gyujtóléggömb esett A tűz gyorsan terjedt,
bár a tűzoltóságnak munkáját akadályozta a v íz 
hiány, mert a vizet hordókban késve tudták csak
szállítani. Elégett a pajta, istálló és gazdasági fel
szerelés, a ház és termény szerencsére megma
radt. A kár körülbelül 30.000 pengő, amely még
biztosítás utján sem térül meg.
K É R E L E M !

A Bajtársi Szolgálat hölgyei felkérik a
közönséget, szíveskedjék a harctéri és a kór
házban

fekvő

sebesült

honvédek

részére

könyveket, folyóiratokat ajándékozni. Minden
legkisebb adományt köszönettel fogadunk!

Szappan megtakarítására
kiválóan alkalmas a Haidckker-íéle „H ollo" véd*
jegyű terpentines kéztisztitopor, a százéves gyár
kiváló szere, ami a különösen az erősen beszenynyezett munkáskezeket tökéletesen tisztára mossa,
e célra tehát jobb, mint a szappan. A mai szap
panhiány mellett egyetlen háztartásban, műhelyben,
irodában sem szabad a Hollópornak hiányozni.
Csak a fekete „H ollóval" és a Haidekker névvel
valódi. Minden üzletben kapható. Kereskedők ré
szére szállítja : Haidekker Pál Gözszappangyár rt.
Kaposvár. Ugyanott szappanok és mosószerek is
megrendelhetők.

— Elitéit árdrágító özv. Golombos Lipótné
drávai darálómalom tulajdonost 3 napra Ítélték,
mert a darálás után szedett vámot zugban érté
kesítette.

— Dísznóhizlalás a közellátás

részére.

Perlak nagyközségben 300 darab hízót hizlalnak
a gazdák az ország közellátásának biztosítására,
a községi szükségleten felül. Ezen hízókat a gaz
dák szerződésileg kötötték le a közellátás minisz
térium részére
— Tanügyi kinevezés. A szombathelyi m.
kir. tankerületi főigazgató Novák Délinké kotori
áll. tanítónőt, a Csáktornyái áll. polgári iskolához

rendes tanárnővé nevezte ki.
— Tiszticrtekezlet Rotorban. A perlaki
járás íöszolgabirája Kotor nagyközségben, a ka
szinó helyiségében, járási tisztiértekezletet tartott
a járás vezetőjegyzői részére.
— Eljárás a zugárusok ellen. A perlaki
csendőrség özv. Csonkás Györgyné és Baranasics
Ignác perlaki lakosoktól az engedély nélkül szál
lított hízott libákat, nagy mennyiségű tojást és
vajat elkobozta és azt Perlak község elöljárósága
értékesítette. Az. árdrágítók, csempészek már kez
denek félni a csend őrségtől, amelynek erélyes e l
járása végre megfogja szüntetni a szegény em be
rek kifosztását.
— A perlaki nagyvendéglő bérlete. Per
lak nagyközség tulajdonát képező nagyvendéglő
és szállóépületet Gudlin Lőrinc murakirályi nagy
kereskedő vette ki bérbe és 1943. jan. 1-ével
nyitja meg vendéglátó üzemét.
— Árdrágitási tárgyalás. Visnics János
Hombár albizományos, perlaki lakos ellen, az ár
drágitási bűnügyében, 1942. november hó 13-ára
tűzte ki a tárgyalást a perlaki kir. járásbiróság.
— Levente hírek. Alsómuraköz összes
községeiben megszervezték már a Levente egye
sületeket és azok ünnepélyes keretek között meg

alakultak. Nagy nemzetnevelő munka folyik min
den kis községben és nincs már olyan levente,
akinek ne lenne levente sapkája és ne menne
szívesen a levente foglalkozásokra.
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Ssáhtornyai 7TE. — MPSE. Budapest 3:2 (3:1)
Alacsony színvonalú játék amit még foko
zott a gyenge szükségjátékvezető, tekintve hogy
a kijelölt játékvezető nem érkezett meg. Csáktor
nya góljait Benkö I. rúgta.
A sportközönség nb. figyelmét szeretnénk a
legutóbbi sportmérközésekkel kapcsolatosan fe l
hívni. Bizonyos hogy a fotbal mérkőzések még
a legjámborabb idegzetüeket is izgalomba hozzák,
— hát még a vérbeli drukkereket! Ez az izga
lom azonban nem ad meg annyi szabadságot il
letőleg szabadosságot, hogy akár a játékosokat,
de légióként a játékvezetőit személyében támad
ják és sértő kifejezések özönével sportszerűtlen
magatartást tanúsítson a közönség, külőnöskép
bajnoki mérkőzések alkalmával. Elsősorban a leg
nehezebb ügy elé állitja a csapatot, amelyért
szurkol, a sportegyesület vezetőségét, mert a mér
kőzés félbeszakítása pont veszteséget jelent. R —e.
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Muraköz
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Béla Csáktornyái ügyvédet rendeli ki a kir. járás
bíróság.
Csáktornya, 1642. évi szeptemaer hó 23. n.

Dr. Csertő s. k.
kir. járásbiró
A kiadvány hiteléül

Németh
dijnok

D R Á V A N A G Y F A L U I K Ö R JEGYZŐ TŐ L.
543/1942.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A Drávanagyfalui körjegyzői hivatal javítási
és toldási munkálataira az 50000/1934. KM. sz.
közszállitási szabályzat 51. § alapján versenytár
gyalást hirdetek. Felhívom pályázni óhajtókat, hogy
ajánlataikat 1942. december 1-én déli 12 óráig
annál is inkább adják be a körjegyzőnél, mert
később érkező ajánlatok nem vételnek figyelembe
Ajánlati költségvetési űrlap a körjegyzőnél
beszerezhető.
A z ajánlatok felett a képviselőtestület 1942.
december 21-én fog dönteni, melyen ajánlattevők
részt vehetnek.
A z ajánlathoz az ajánlati összeg 2%-át ki
tévő összegű bánatpénz letéti nyugtáját vagy be
fizetési elismervényét az ajánlathoz kell csatolni.
Drávanagyfalu, 1942. november 7.

Kreffly Gyula sk.
körjegyző.

Csáktornyáról indul Miksavár felé 7.21, 13.45
Csáktornyára érkezik Miksaváról 7.45, 16.57
„
„ Polsztrau „ 3.15, 10.13, 18.15
„
„
Polstrauból 8.11, 17.13, 21.35

Csáktornya nagyközség elöljáróságától.
6010/1942. szám.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

MEGJELENT AZ ELSŐ

muraközi nyelvtan
Katonatiszteknek, P á n i t o k n a k ,
jegyzőknek, vasutasoknak, postá
soknak, csendőröknek és más ma
gyar közalkalmazottnak nélkülözhetetlen.

Ara 1*. pengő

Hirdetmény
Községi elöljáróság pályázatot hirdet sirásó
sirásó és temetőgondozói állásra. Pályázati határ
idő 1942. nov. 30-ika déli 12 óra. Előnyben ré
szesülnek azok, akiknek kertészetben gyakorlatuk
van, vagy kőmives iparban dolgoztak.
Bővebb felvilágosítást helyettes biró ad.
Csáktornya, 1942. okt. 30.

Kapható Csáktornyán

ELÖ LJÁRÓ SÁG .

a Muraközi Kát. Könyvkereskedésben

K ő i g a i d a s ág

A Csáktornyái kir. járásbíróság.
Pk. 5567/1942. 2. sz,

A mosószappan súlya

Hirdetmény

A Közellátási Hivatal illetékes osztályához
mind gyakrabban érkezik az a panasz a közönség
részéről, hogy az egységes mosószappan súlya
kevesebb a megállapított 10 dkg-nál.
A Közellátási Hivatal a közönség tájékozta
tása céljából közli, hogy a fennáló rendelkezések
értelmében a mosószappant teljes súlyúnak kell
tekinteni, ha a feltüntetett súly az előirt legalább
42 % -os zsírsavat tartalmazza.
A szappan mosóereje ugyanis az adagban
levő zsírsav mennyiségétől függ. A gyártóknak
pedig szigorúan ügyelniük kell arra, hogy a szük
séges zsirsavmennyiség az előirt súlyú szappan
adagban benne legyen. A súlycsökkentés annak
a következménye, hogy a beszáradás miatt a
szappan víztartalma elpárolog ez azonban a mo
sóhatást inkább csak fokozza, mert maga a mo
sóerőt jelentő zsirsavmennyisége a beszáradással
nem csökken.
Ezek szerint tehát a közönséget a

szappan

súlyának kisebb volta esetén sem éri károsodás
és a szappanadag az előirt követelményeknek
megfelel.

Hirdetmény.

5895/1942. szám.

G Y A K O RLA TI

A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré teszi,
hogy Szoldát István bányavári lakos kérelmére a
28.000 1919. I. M. sz. rendelet alapján az állító
lag eltűnt Rebemik Ferenc volt bányavári lakos,
aki 1889. évi október hó 10. napján Bányaváron
született, atyja neve Rebernik Mátyás, an>ja neve
Radikovics Dorottya, nőtlen, r. kath. vallásu, 1914.
év december hó 15. napján bevonult, majd az
orosz harctérre ment, azóta magáról életjelt nem
adott, sem az első világháború befejezése után
haza nem tért, holtnaknyilvánitása iránt az eljá
rást a mai napon megindította.
Felhívja a kir. járásbíróság mindazokat, akik
az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, ha
lálának és eltűnésének körülményeiről, igy külö
nösen arról bírnának tudomással, hogv az eltűnt
1915. év december hó 14. napján túli időben is
életben volt, ezt a bíróságnál a kifüggesztéstől
számított 60 napon belül jelentsék be.
Amennyiben a fenti időpontig bejelentés nem
érkezne, úgy a bíróság az egyébként kihirdetett
tények alapján fog a holttányilvánitás iránt hatá
rozni.
A z eltűnt részére ügygondnokul Dr. László

Értesíti az elöljáróság mindazokat akiknek
birtokában a volt jugoszláv állam által kibocsátott
államadósági címletek vannak birtokában, hogy
azokat a M. Kir. Pénzügyminiszter ur 2910 1942.
P. M. sz.rendelete értelmében bejelentés kíséreté
ben folyó évi november hó 22-éig a rendeletben
megjelölt válamelyik pénzintézethez kicserélés vé
gett nyújtsák be.
Akiknek címletei a gyámpénztárnál őriztetnek
azoknak benyújtásáról a törvényszék közvetlenül
intézkedik.
Felhívja azonkívül az elöljáróság azoknak a
kiskorúaknak és gondnokoltaknak törvényes képvilőit és azokat az időközben ön jogúvá vált szemé
lyeket, akiknek a volt jugoszláv állam által kiboesájtolt államadóssági címletek ezidőszerint Ma
gyarország területén kívül őriztetnek, hogy a cím
leteiket a mag>ar államadóssági címletekre leendő
kicserélés végett szintén bemutathatják, ha a cím
letek tekintetében a rendeletben foglalt feltételek
fennállanak és ha a címletekéit a rendeletben
meghatározott határidőn belül Magvarország terü
letére behozzák.
Csáktornya, 1942. november hó 5-ön.

Elöljáróság.

KOVACNICA
se dale na rendu
na vise let. Kovacnica je nova ve napravlena, s
cigla zidana. Ima stana za kovaca 2 hize, kuhnju,
siala i vrt ali samo moreju dojti na licitaciju oni
koji imajo svoju mestriju, spitani kováéi z obrtoin
i potkivackim ispitom.
Licitacija bo na 22. N O V E M B R A

1942. oh

1 vuri oopoldan v opcini D E ZSÉ R LA K A, posta
Kisszabadka.
Hlisc Márko, birov

MEGYIMURJE
Preplatna cena: 5,— P. na pol leta.
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 6.

Zlocínacke roke
su se zdigle v Megyimurju. Novem
bra 7-ga su cuga zrusili zato, kaj su
steli megyimurskoga naroda splasiti, stirati v strak, napraviti bunu i obrnuti na
pák zakonskoga reda.
Mislili su, kaj bo strasen zlocin, da
mu ga para nega, zagiftal srce nasega
megyimurskoga naroda i bu v njem zbudil smrtnoga straha, stem, da su stranjske
zlozinacke roke dosegle i do Megyimurja.
Celi orsag se zgraza i grdo sodi ovo
prokleto delo i sigurni smo, da bodo te prosti
i peklenski zlocinci cim predi dosli pred
sód i dobili zasluzenoga strófa.
Magyarski i megyimurski narod je i
do ve hitil vkraj od sebe se takse ludi,
steri oceju ru.^ti mira v narodu i zakon
skoga reda. Taksi ludi med nami, nemreju
ziveti niti jen den.
Neje to rec za takse ludi, steri su
morti bili v velikom siromastvu, pák su
si morti s stranskimi penezi steli stvoriti
bolse zivlenje, nego to je prosta zlocinacka banda, prez sakoga dusnoga spozna
nja, nepriateli naroda i domovine.

Govorimo otprto!
Megyimurski narod se mora trsiti
odhititi od sebe se sumlive ludi, odvrnuti sakoga, sto ne dela posteno za narod
i domovinu. Nemremo dosti naglasíti, da
magyarski narod najostrese odsodi te peklenske zlocince.
Megyimurski razumen narod mora
znati i cutiti, da magyarski sodi najostre
se odsodiju sakoga - sto god bil - v ovoj domovini, sto bi naroda sprecaval i mesal
v njegvimi denesnjimi teskimi posli. Zato
treba odvrnuti od sebe sakoga, sto se
mota koli cloveka i oce s slatkimi recmi
nekai zazvediti. Takse ludi je treba prijaviti vlastima, da dobiju postenoga stró
fa za svoje protidrzavno dclo.
Vremena su zvunredna, duznosti su
nam denes cuda vekse. Sakomu cloveku
je duznost, da cuva onu vlast, pod obranom stere zivi i da cuva drzavnoga imetka, steri je sih nas, i da ze sémi silami
potpomaze delo vlasti.
Saki clovek mora znati, da denes
nosi saki, makar i najsiromaskesi clovek
véli к u odgovornost i v tem zvunrednim
vremenim ima saki clovek cuda vise du
znosti.
Nemremo dosti nagiasiti, da denes ne
smeti misliti samo na samoga sebe, nego
prvo je narod, to smo si skup, za to dclamo si i za onu domovinu, stera nam tu
v Srednjoj Europi navek davle mirno i
posteno zivlenje.
Krsceniki smo. Nase dusno spoznanje i magyarsko narodno cuvstvo nesme
nam dozvoliti, da bi tu v Megyimurju

Politicki tjednik
Z i d e s a k i petek.

Csáktornya, 1942 novembra 13
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Nem ska soldacija zasla v

neokupírano

Francosku
(O.F.J.) Pariski radio je v sredu v
jutro dal na glas, da su nemske trupe
dobile zapoved, da naj marsiraju nutri v

neokupiranu Francosku za to, da stem
obraniju francusku zemlu.

Hitlerov glas marsalu Petainu
Isto pariski radio dale véli, da je I skup s francoskim narodom i francoskom
Hitler dal glasa marsalu Petainu, da oce | soldacijom obraniti francosku zemlu.

Hitler je govoril!
N a spomenparadi Narodne Socialisticke Stranjke
je v velkom govoru pripovedal politickoga
i taborskoga polozaja.
19 let je tomu, как je v Nemskoj Narodna
Socialisticka Strnnka glavu zdigla. Toga dneva,
novembra 9-ga, se sako leto zideju v Müncheni!
oni stari pajdasi Hitlerovi, steri su znjim prvipot
isii, da obraniju svoju domovinu. i sako leto je
nemski voditel Hitler na te den pohodil. Так je
i letos dosel, da pozdravi svoje pajdase i da
njim rece o v o :
Da nesmo mi 1933. leta dosli do vlasti i
denes bi Nemska bila siromaüka drzava, z ma-

lom soldacijom i s cuda delavci prez posla, a v
isto vreme se na istoku zdigavala velika masa
stera je samo jeno mela pred sobom da zruSi ovu slabu i sirotnasku Furopu.
Nega naroda na svetu, steri bi tulko dosti*
gel, как nemski narod v celoj povesti nega para
tomu, kaj smo mi erez tri leta napravili. Bile su
velike poteskose, ali smo je preladali. V Narviku
smo z malom soldacijom cuda postigli zato, kaj
smo meli cvrstu volu.

Nepriateli Europe
Dale pripoveda, da su nepriateli Furope
mednnrodni i zidovski kapitalisti. Na celu njim
stoji predsednik Roosevelt. V prvom svetskom
taboru je Nemska morala prepasti, kajti neje bila
dobro organizirana. Ali naj si nepriateli ne misliju, da je to i denes tak. Sto si to misli, on
nezna, как smo mi denes jaki. Véli dale: poglednite si как je prinas drzava vredjena, как prinas polodelec zivi i onda prespodobite to z onim
kaj ste vidli tarn prek v Flusiji, как sovjetski po
lodelec zivi i onda recite meni, steri su bole po
steno postupili 7. narodom. .Jos je ne dosel clo
vek z Rusije, steri bi rekel, da je tarn dobro. A
se to delaju oni, steri se boriju samo za privatni
kapital i glediju samo svoje zepe i tak bi steli

ravnati celoga sveta.
Pred par dni je I den, engleski ministar
rekel, da oni znaju vladnti. Yladati neznaju, nego
siromaske narode plindrati. Jenu drzavu za drugom su zrusili, jenoga naroda za drugim su splindrali i to su pokazali i ve v drugim
svetskim
taboru. I v tem su si jednaki, tu néma rezlike
Mala grupa penezitih ludi oce ravnati celoga sve
ta. Так su steli i 1918. leta z Nemske napraviti
provineiju. Nega bilo mestrüe nega bilo trgovine
Ali deneánja nemska je druga. Ja ne póznám to
reé „predati se". Zadnja rec je navek bila moja.
Naj znaju nasi nepriateli, da ja nabom polozil oruzje za 5 minőt pre rano, nego rajsi za pet mi
nőt potli.

Как stoji tabor
Dale govori za denesnji tabor. Yeli da je
visepot ponudil mira, a nepriateli su rekli, da
zbog svoje slabosli ponuja mira. Denes toga vise
nega, denes jo vreme borbe do skrajnosti, samo
ne как nepriateli misliju. Sovjetski taborski glasi
veliju, da su
na Istocnom morju vnistili tul
ко nemskih ladji, kulko mi pred táborom se skup
nesmo meli. Sovjetska soldacija nam je vnislila
tulko divizije, kulko ini nebi mogli postaviti. Oni
navek pobediju navek nas preladnju, a poleg to

mi smo dosli Kaukazije.
Nepriatelu je ne prav, kaj ja navek ono delam kaj se njemu ne vidi. Oni navek napadaju
na sredini fronte, a ja sam dosel do Stalingrada
zato, kaj sam stel zajti do Volge, da tarn zap*
rem se voznje po vodi i ieleznice, med njimi i
voznju petroljoma. Tarn se zide se zrnje z Ukrajine i Kubana i onda se vozi nutri v orsag. Se
to smo 7aprli i su voznju taborskoga matriala.
Tarn je velika vozna centrala, nju smo Steli zav-

stranjski ludi, od stere god strane próba
li kakse zlodesto delo, i stem skodili na
rodu.Takse ludi je treba najostrese zagnjesti

i vun skoreniti z Megyimurja i ov narod
steri se drzi za odvetke Zrinyiove soldacije mora i v tem biti na prvom mestu.
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kenesa, do Stalingrada, как je hudo, kaj smo zavzeli Ukrajinu, i Tiubana, de ga najveé zmja na
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Nasa buducnost
Vtem taboru ne smo sami. Cela Europa ide
z nami. Tal jani, magyari, find, horváti, slovaki,
spanjoíci, posilau svoje dobrovolce, a ktomu se
к nan, prikapcila i svetka velka vtast, Japanska.
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Vitéz Horváth Ferenc general v peno r s a é k í 0blegat je pohodil svojega
Perlak
larasa Г епак

^
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у Ц .? Horvá(h perenc

general v penziji, orsacki oblegat, je zadnji tjeden, da su bile Parade za £rofa 2НпУА Miklósa,
bil tu od strane Vitezkoga Reda.
Lubleni oblegat jarasa Perlak, je to priliku
ponucal i v pondelek, novembra 2-ga pred cuda

Dokrajni recun pobiranja zimskih stvari za nase honvédé

steroj je obilno pripovedal kak stoji nasa znutresnja i zvunjska politika. Toga govora su posluV ienim zadniim broju nasih novin véé smo
Ovu svotu pak su poslaii v Budapest m.
áali z Velkom paznjom i cudapot su ga pretrgli
dali na glas kaj su zim sLh stvari nasi ludi darukr. Centralnom Magazmu za Honvedske oprave,
s pokanjem rok i z éljen kricom.
vali naáim honvedam, a ve pak damo recuna za
za zimsku pomoc nasoj soldaciji.
Po zvráenoj konferenciji, je orsacki oblegat
gotove peneze, Stere su nabrali za pomoc soldacije.
Pre ovom pobiranju vidimo, da su sigdi dostai med judb ра^ je v priatelskim rezgovoru poV
«1 1 cp nabrali ovi nenezinutri ‘ b,eri‘ T o ziamenu)e ' da slJ rado darus|u§aj njih0Ve prosnje i pritozbe.
V naSem ar
P
vali svoje zadnje filere za plememti cil 1 najsiromaVitez Horváth Ferenc je ov tjeden pohodil
Dravaszentmihály notanusija
240 P. 30 . §ke§. ludi steri nemaju pengője S.gurno je bilo
vekáih Gpan svojega jarasa med njimi i svoDrávavasárhely notanjusija
523 P. 22 . med darovatelim i dosti dece, sten su a duvah ^ ^
P D é k ^ f J a . Sjgdi su ga prijeli z
Behca opcma
425 P. 22 .
na d
dom
syo)e {llere za juzinu, ill dru*
zduSevlenjem i veseljem.
Muragárdony opéina
2// r . uo i.
ge svoje tringeite>
Hegedűs őhadnagy nabra
Hegedűs főhadnagy nabral

20 V. JO .
200 P. 28 .

^

Miskavár notanuSija
. ...
Csáktornya z v unjska notanjusija

4Q1 p ' 34 /
491 P. 34 t.

jem mestu. A k o je de treba bilo pokazati lubav
^
magyarsku domovinUi dosli su ludi na

^

Megyimurje je z járásom Csáktornya na с е - --------------------------------------------- ---------------------kak ge oslobodii0f naveU bilo na svo-

v í» ÍI iS1,a
nrnvnnndvfnln notariusiia

1679 P 38 f.
jezere, ako pak je bilo treba alduvati, kak i ve
201 P* 32 f. na§^ ^udi su nave^ meb otPrta srca 4 bugyolarose.
180 P. - 1:
V i nasi junacki honvedi, tam na dalekim
zaoeéaéeni paklec Csáktornya
polanami, branite ze sémi silami ovu domovinu,
i Szászkő
542 P. 44 f. kajti morate znati, da ste vi onim bratam, sten
su doma ostali, najveksa példa, njihovo srce saSe skup 5462 P. 48 f.
mo za vas kuca i oni su za vas spravleni na sako
Od toga se potroáilo:
alduvanje!
kupleno v fabriki Graner
500 P. — f.
Plemenitim darovatclam, onda gospem Makupleno v fabriki King
2.270 P.
68 f. gyarskoga Zenskoga Dru^tva i Pajdaske Sluzbe,
.
о -770 P
68 f ^tere su pobiranje zvrsile z velikim trudom, v i1 me domovine i sveloga cila, najlepsa fala. Njiho2.291 P. 80 f. vo lepő delo, naj njim sluzi kakti példa, za dale.
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Vitéz gróf Teleki Béla veliki iápan Zalavarmegyije, kakti predsednik Zalavarmegyinskoga
CrUnogp K r iia je v Unda. p o.jva sim varmegyim

roga je Crleni Kriz v Zalaegers/egu postavil i
prek dal soldaciji.
Na§i ranjeni vitezki honvedi, §teri su za
nas alduvali svoju krv i neáteri bo morti érez celo zivljenje nosil na svojem telu zlamenje svojega junaStva, su bormeá zasluzili, da njih v njihovom teskom betegu v njihovimi teSkimi ranami,
podvoriт о , как najbole. Znamo dobro, da naSi
doktori, na§e vertarice Crlenoga Kriza, prek svojih sil alduju se, samo da bo naSim ranjenim vitezam éim bole, ali to neje dosta, ktomu je treba
iSée i nasa pomoé, im nemremo zahtevati se od
dríave, Stera ima velku brigu stem, da prepravi
se za one nase vitézé, átéri se teáko boriju za
nas, na fronti.
Megyimurski narod je, potli oslobodjenja,
tulkopot pokazal, da mu je srce na mestu, da je
prepravlen alduvati se za nase diene honvédé,
átéri se teáko boriju za nas i alduju svoju krv i

^
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"

osvedoéeni smo i ve, da bo nas narod prvi, §teri
bo se poáuril pomoéi nasim dragim soldatam i
Pa.^° lf Peb ^aí
fa,ilo §
.
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nasim junakam makar kaj god
.
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Fischer József, átidovske vere, z Alsódomború, bivsi éinovnik jugoslavenskoga stajramta,
je stel svojega rodjaka Hercer Miksa Gyulu presvercati s Horvatske v Magyarsku, pak je zato
stel podmititi jenoga opcinskoga éinovnika, naj mu
preskrbi nekse dokumente.
T e posten magyarski éinovnik se tak drzal,
как da bi se tobozé dal podmititi, ali je stvar
prijavil svojim prcdpostaylenim i tak su F ischcr
Jozsefa i Hercer Miksa byulu zareáterah í odtirali na iöszolgabirovnu v Perlak, de su ,e mám
internirali i véé su je odposlah v Budapest, de
bodo odredili v steri lager bodo morali iti.
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jyje 7davnja smo napisali, da su opcine DráVadiós, Drávaollár i Drávaszilas darovale vise
jabuk za nase ranjene honvédé,
q vc trj opéine su isle z lépőm peldom napre a druge opcine pak su se zurile za njimi.
у najao\ese vreme su öve opcine poslale
svoje dare Pajdaskoj Sluzbi, za nase ranjene honvede:
Stridovár. Vashegy
672 kil
Stridovár,Ráckaniz.sa
1.455 kil
Miksavár
500 kil
Cseresnyés
200 kil
Kotor
240 kil
Perlak
200 kil
Drávamogyoróo
500 kil
Se skup 3.767 kil
T e jabuke gQspe pajda§ke Sluzbe zbiraju.
$tere su zdrave, one mam poáleju v Szombathely

.m
^

“

к° т Р ° ‘

S lm je a t a n o ^ t v o do ve daruvalo veó как pol
vagona jabuk za nase ranjena vitézé i pokazali
su nasi ludi, da kaj se tiée lubavi za nasu domovinu * za na§e
bonvede* ne nucaju skolu.
Gospe Pajdaske Sluzbe se najlepse zafaliju
plemenitim darovatelam.
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CJd kr. tin a n c ijc s m o d o b n i na glűs,
da b o d o g o s p o d a r i s v o je s íiv e m o g li zgati, sa m o p r e o n im g o s p o d a r a m s teri imaju o d m kr. fin a n c m in is tra z a t o d o z v o lu ,
j
p
o v ;In cíosn od aram
s p b n d n k o tli po- fl
“Л"1? íío s P ('Cl<iram s e b o d o k o t
P 1
l fin an ci b o d o /.gan|are k o n t r o lé r a »
b liv e z g a ti sm eti s a m o d o d e c e m b r a 31 -ga-
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Megylmurci!
Za kratko vreme bo gotov jako lepi, s kipi zdelani vel i ki

MECYIMURSKIKOLEHDAR S». SlEFflNB
steri se bo dobil na velikom i na malom v

Megyimurskoj Katolickoj Knizari i Tiskari v Csáktornya
(Sárecz A n t a l ) -------------HORTHY MIKLÓS PLAC 13.

Zlocesto delo proti
rimskomu snelcugu
steroga je od velike nesrese obranilo samo
zakasnenje* od 40 minőt. Novembra 7-ga ob írtai
na 12, v nőéi se s Csáktornya génül terhesni
cug, za to kaj je snelcug zakesnil i 700 metri od
vahte broj 42 se vun poskliznul zato, kajti su zeleznicke éine na 40 metri dugó gori zdígli.
Zlocinci su platline, stere sinje skup drziju
odsrajfali
i
sine
z drosci
sírom
porinuli. Так se onda cug prehitil i lokomotiva i deset vagonov je opalo v grabu skorom tri metre
globoko i se to se potrlo. Yoditela lokomotive je
masina stisnula pod sebe tijam v zemlu nutri.
Mrtvo telő su stopram v nedelu vun zeli i dope
lati v Csáktornya. Hacar i kondukter su dobili
rane.
Ma mesto nesrece je mam dosla komisija
i vodi se kvizcija.
Так se vidi, da su zlocinci razmeli svojega
posla. Med tem je dosel i snelcug i potniki su
presii na drugi pomocni cug i tak su se dopelali
v Csáktornya. Na terhesnim cugu je bilo zrnje,
tekstilna, papernata, i zelezna roba i lapor. Resteplo se 80 metri zrnja.
Da neje snelcug zakesnil 40 minőt, bi se
bila pripetila strasna nesreca.
A jeli su si ovi najveksi zlocinci na svetu,
premislili, kaj su Steli napraviti. Zaklati tulko nekrivih ludi, oce matere i malu decu na stotine,
stranjske putnike, steri se pelaju prek naéega
orsaga, spraviti v smrtnu pogibel i napraviti drzavi tak velku odgovomost.
Sakomu postenomo cloveku je duznost potpomagati vlastim, kaj se ovi strasni zlocinci éim
predi prenajdeju i prek daju sodu.

Nagykanizsai
Királysörfőzde
a D REH ER-HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége
egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Каши
< É jp >

Csáktornya
Raktár: Petőfi Sándor utca 10
— Bejárat a Levente utcában
T e l e f o n
8 s z á m —

Berlin se spravla za zimu
Saki den dopelaju dva vagonov
krompera
(M.N.) Berlin, glavni varas Neméke ima 41/*
miljonov stanovnikov. Zadnja tri leta je bila jaka
zima, pák je liferacija krompera sfalila. N e da ga
ne bilo, nego zbog jaké zime, nesu mogli kcoj
voziti, a narodu je to falilo, kajti nemei i na me
sto kruha, к saki hrani radi jeju krompera.
Da se to nebi letos pripetilo, bodo v Berlinu tulko krompera navozili, kaj bodo mogli
zdrtati i najvekéu zimu. V Berlinu nucaju saki

tjeden 225.000 metri krompera. Veliki vagon pela 175 metri, tak je treba na tjeden 13 vagonov.
To je redoviti strosek a za zimu v rezervu oéeju spravit 3 miljone metrov, pák zato v oktobru i novembru dopelaju saki den 600 vagonov
krompera v Berlin. Zato imaju 30 banhofov, de
se to doli sklada, a zvun toga pol miljona metri
dojde na vodi.
Da se prespara cim véé vagonov, trgovci
moraju kupuvati как najblize, a kromper se bo
spravlal v magazine, pivnice i zemlu. Da bo potrebno. bodo po magazinaj kurili, kaj nebi zmrzel.
Так su narodu zasigurali hranu érez zimu.

К ак se denes zivi
v M oskvi
(M.N.) Moskva denes vec neje tak prazna,
k^k je bila na poéetko nemsku - ruskoga tabora.
Political, cinovniki i trgovci po malem doha jaj u
nazaj. Hoteli su puni gostov, Samo govoriti je
ne smeti. Novinari niti v svoji hizi ne vupaju
na glas govoriti, kajti neznaju, jeli je ne de v steni ili v ormaru zazidani mikrofon, erez steri bi poJicaji culi njihove reci. Za tabor se nisei ne vupa
spominati, ako pak nesci veli: „Letos bo trda z i
ma", onda véé se obleti neksi strah, kaj bomo
jeli, Lani su jos nekak veruvali kaj bo„ General
Zima" nekaj pomogel, ali letos vec io niséi ne
verje. Najbogatese zemle de, kruh raste, su nemcam v rokaj i velka je briga, kaj bodo zimi jeli.

Bolseviki radi idejű v kino
Vulice su nekak poprav ili, luknje Stere su
bombe zrovale su nekak zavozili i ve se ludi
boriju samo za zabave, kaj barem za kratko vre
me pozabiju svoie stralie i brige. Saki kir.o je
saki veéer pun. Clovek bi se cudil, kaj taksoj zemli, da ga kruha ne, ludi tulko trosiju za
zabave. A li kaj si oéejo te ludi. Kupiti nikaj ne
inoéi, рак zato ludi trosijo peneze, de se daju,
samo kaj se bar érez 2 vure ne zmisliju za svoje
nevole.

Za kruh dobi se se
Po stacunaj i vulicaj je moci kupiti sake
fele vredne stariuske stvari. Kipe, tepihe, starinsko
pohistvo, posode zlatnine i se kaj si élovek more premisliti — za falat kruha od 10 deke i jóé menje.

Soldacija je najveksi gospodar
Stacuni, de se negda hrana kupuvala, su
prazni, ali stenc su se posod pune plakati. Na sakom plakatu sovjetski sóidat, как pajdaéi s engleskim i ameriékim soldatom. Treba je statno davati narodu na glas, kakse velko priatelstvo imaju
z anglo-saskom soldaéijom.
Soldaéija ima kontrolu nad sem. Prez soldaéke kontrolé ne moéi kupiti niti falat kruha,
niti pak nikaj drugo.

Zvunjski novinari nemaju posla
Novinari zvunjskih orsagov imaju velke poteskocc, kajti zbog cenzure nemreju nikée glase
dimo poéilati. Kaj se na taboriééu pripeti, od to
ga nesmeju nikaj pisati, ako pak de steri oficer
dojde dimo na szabadság nesme nikaj pripovedati, kajti éeka ga teéki étrof. Nemreju drugo nap
raviti, как mirno séd ti doma i spominati se,
stvari étere nemaju nikéu vainost.

Najvekée novine za njih su, ako dojde kak-

7
áa vieoka persona s stranjskih zemel, kaj se spominaju, to novinari nesmejo éuti, aíi itak sa
ke fele parade njim malo cajta kratiju.
V Moskvi su se jóé v mirno vreme haplli zidatri jenu palaéu za sovjetsku vladu, átera bi méla
6000 hií, ali ju ve restepleju predi как je bila
gotova, kajti belező, traverze étanjge itd. nucaju
taborske fabrike.

KAJ

JE N O V O G A ?

— Ogenj v opéini Határőrs. Novembra
1-ga je v opéini Határörs na ékedenj Knechtl
Mihalya, opal nepriatelski balon i vuígal ga. Ogenj se jako fletno rezéiril, a fejervergari prem
da su fletno doéli su teéko delali, kajti nega bilo
dosti vode i morali su ju v lagv j kcoj voziti.
Zgorel je skedenj, stala i gospodarska meétrija.
Hiza i zrnje na sreéu, je ostalo. Kvar je velki,
sekulerano ne je nikaj bilo.
Ludi pazite na nepriatelske balone!

— Növi rendator velike starije v Perlaku. Veliku stariju i hotela velike opéine Perlak
je zel rende Gudlin Lőrinc veliki trgovec v Murakirályu i 1943. leta januara 1-ga bo se hapil
toéiti.
— Nabijaca cen bodo sodili. Visnics Já
nos s Perlaka, podkomisionar Hombara, je obtozen zbog nabijanja cen, 1943. novembra 13-ga
bodo mu sodili v Perlaku, pre kr. Sodu.

— Levente glasi V sem opcinam Dolnjega
Megyimnrju su vec organizirana Levente Druétva
i sigdi su se z lépőm paradom hapili delati. V
sakoj najmenjsoj opéini se nasa mlajéina vuéi narodne duznosti i sega lepoga i dobroga. Saki leventas véé ima svoju levente kapu i nega niti
jenoga leventasa, éteri nebi rád iéel na muétre.
— Sodjcna zbog nabijanja cen. Dovica
Golombos Lipotné ima na Dravi melina. Zasluzenu melu je skrivonce tríila po drazeéoj ceni. Odsodili su ju na 3 dni.

— Debele svinje za narodnu prehranu.
V velikoj opéini Perlak gospodari hraniju 300 sviIIj, za zasiguranje orsaéke narodne prehrane. T o
hraniju ober toga, kaj opcina nuca. Za öve debe
le svinje su gospodari napravili kontrakta z ministeriumom za narodnu prehranu.
— Skolsko postavlenje. M. kr. glavni di
rektor ékolskog okrozja v Sombathelyu postavil je
Novák Delinku, navuéitelicu drzavne ékole v K o 
tor u, za redovitu profesoricu к drzavnoj purgarskoj skoli v Csáktornya.

— Cinovnicka

konferencija

v Kotor-u.

Főszolgabirov jarasa Perlak je v velkoj opéini
Kotor, v velikoj sáli kasine drfcal éinovnicku konferenciu za se nótáriusé celoga jarasa.
— Skrivaci hrane su nagrajzali. Dovica
Csonkás Gyure i Baranasics Ignác su prez dozvole nekam ételi lifrati debele goske, éudá jejci
i putra. Т о su njim preloéki zandari zareéterali i
to je poglaraislvo opéine Perlak prodalo po zakonskoj ceni. Nabijaéi cen i évercari se ve véé
jako bojiju zandarov, éteri bodo napravili kraja
tomu, kaj bi se siromaékim ludem zepi plindrali.

— Jugoslavenske drzavne obligaclje se
moreju zameniti. Varaéko poglavarstvo Csáktor
nya daje na glas sem onim, éteri imaju po bivéoj jugoslavenskoj driavi vun dane obligacie, da
je moreju po naredbi gospona financministra do
novembra 22-ga ovoga leta nutri dati zbog zamenjanja pre onoj banki, étera je za to odredjena.
Za malodobniéke obligacije, étere su v popilskoj kasi, briga se popilski sód.
Zvun tóga pozivle poglavarstvo tutoré i skrbitcle popilov i pod skrbniétvom stojeéih, onda
popile, éteri au med tem postali punoletni, da ako imaju jugoslavenske obligacije, étere se éuvaju zvun magyarskoga orsaga, da iste moreju nu
tri dati, ako odgovaraju kondiciam i ako je m o
reju v gore odredjeno vreme dimo spraviti.

Oülaáujte v Jegyimurju“
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Ruháit lestesse, tisztittassa
Oprave farbati, cistiti pre

Csáktornyái Fiók:

Pálcsicsnál

H o r th y M ik ló s tér 9.

T a b e r s k i gl asi

gratulerali bodo se zrusila peklenska vrata, Eu
ropa bo se ocistila od te crlene nesnage i bo
zivela v miru Bozem zadovolno i veselo, a bolsevizam bo odisel tarn kam spada — v pekel.

Sovjetska fronta
O v tjeden su v glavnom magyarske trupe
na redu. Pre Donu su bolseviki napravili velkoga napadaja na magyarske trupe, a one ne samo
da su napadaja zavmule, nego su napravile protunapadaja, zasle prek Dona, vnistile 80 malih
kul, zavzele cuda átukov, teskih i lehkih pusek
i drugoga taborskoga matriala.
Pre Don vodi je vec sneg. Как cujemo sluzbenoga glasa, naái honvedi se vec po malem
spravlaju v zimski kvarter. Pod zemlom si kopaju salaáe, öve dobro pokrivaju, kaj bodo sigurni i proti nepriatelskih bombi. V e njim vec dobro
dojdu one tople stvari, stere su njim nasi dobri
ludi daruvali.
Nemske trupe i dal*> preganjaju bolsevicke
horde pre Volgi i Terel
pre varasu Tuapse,
Nemski avioni fest bombardiraju sovjetske polozaja i v zadnje vreme vniátili su 615 sovjetskik
masin.
Sovjeti su ov tjeden meli veliku paradu.
1917 novembra 7-ga se hapilo njihovo crleno
gospodarenje. Od onoga vremena erez 25 let su
klali, mrcvarili i raubali siromaskoga ruskoga naroda. Crez 25 let se te pitoven, pobozen narod
obrnul v peklensko straáilo.,Crleni voditeli su zaklali, sakoga átéri je makar i najmenje sumnjiv bil, da
verje v Boga i da осе posteno ziveti. Resti su
se napunili, pót v Sibiriju je pun krvi i zmrevarenih mrtvih, agenti G.P.Ú. (sovjetski policaj)
i njikoví hahari s krvavim rokami vesili, klali
i skoncavali miljone naroda.
Zrusili su cirkve, biskope i pope spozaklali
narodu zabranili Boga moliti, po skolaj nega navuka vere, privatnoga imetka vnistili, a nőve navucitele su si stvorili, z najhujsih ludi, steri nemaju
duáu niti srce ne postujeju Boga, oca, mater. Takse ludi su postavili se po sud na prva mesta i
takái ravnaju naroda od 160— 180 iniljonov
dús.
Crez 25 let se te orsag cisto pre<»brazil.
Granice su dőli zaprli. Europski clovek neje smel
videti, kaj oni delaju, samo z daleka nas je shah
obletaval, kaj to érleno straáib prepravla za nas.
Negda-negda su Europski policaji zgrabili nesternoga sovjetskoga agenta, steri je pun penez, stel
i med nami Siriti boláevizma, nezadovolstvo ^ s
zakonskim redom, kaj bi z vremenom celoga sveta spravili v krilo komunizma. A v Rusiji érez
20 let nikaj drugo nesu delali как oruzje, puske,
stuke taborska kola avione i munieiju, kajti su
mislili, da bodo jen den zruáili celu Europu, pregazili se kaj je kráéansko i sveto i postavili svoje érleno prezbozno kralestvo.
Na te den, novembra 7-ga je Stalin drzal
velikoga govora v sterim se piakai, kaj su nem
ei v Rusiji cuda postigli, a se to se more zafaliti tomu, kaj anglo-sasi nesu postavili drugu fron
tu i tak su nemei delali, kaj su steli.
Negda, ne preveé zdavnja, samo pred par
leti su Churchil. engleski ministarpredsednik i
Roosevelt predsednik americke republike najoátrese sodili Stalina i bolsevizma a ve na 25
letnicu su mu telegrafske gratulacije poslali.
Saki posten kráéenik i kulturno odhranjen
élovek se zgrnia, da éuje, da oni ludi, átéri su
bili najveksi protivniki bolsevizma, denes v roke
sizeju tomu érlenomu peklenskomu strasilu.
N o te gratulacije su vredni jeni i drugi. Sto si
je kaj skuhal, naj si poje. Nase trupe, nemei,
magyari, taljani i
drugi nasi pajdaái bodo isto

Engleska fronta.
Ov tjeden ne bilo nikaj osobitoga.

Africka fronta
Tu imamo taksega kaj novoga, kaj je celo
ga sveta znenadilo. Amerikanci i englezi su novem
bra 8 v jutro zaran, v Afriki dosli pred francoske zemle, s cuda ladji, hapili su strelatf francuska mesta i metali su soldaciju na suho zemlo.
Как dobro znamo Francoska je 1939. leta
isla z englezi v tabor proti Nemske. 1940. leta
je v Francuskoj bila velka bitka. Francozi su
zgubili visepot sto jezer mrtvih, prek miljon
zaroblenikov, nemei su zavzeli dve trecine fran
coske zemle. Francoska je denes slaba, tesko se
brani, a englezi stem zafaliju francozam za to kaj,
su za njih tulko krvi prelejali, kaj njim celo leto
njihove varasé bombardirali, a ve pak njim koleju naroda i jemleju zemle v Afriki one, s kojih
se francoski narod najvise hranil.
Petain marsai, séf francoske zemle je jos v
nőéi prek zel zapovednistvo nad célom franco
skom soldaéijom i dal je vun zapoved, da se imaju najostrese braniti proti ovomu lopovskomu
napadaju.
Englezi i amerikanci su dosli z velkimi silami, pak su na nesterna mesta z.asli na suhu
zemlu. Francozi se braniju, bitke teceju.
Na staroj africkoj fronti su englezi napali na
Rommelove trupe z velkimi silami i tak je Rom
mel potegel svoje trupe nazaj na bolse mesto, od
kod je obrana puno lezesa i vec je englezam
vnistil cuda taborskih kol i avionov.

Americka fronta
V petek su nemske podmorne ladje na Severnom Morju, onda poleg Afriké vtopile 26 ne
priatelskih ladji, se skup od 168.ÚUU ton, a za pet
dni, to je v tork pak su na americkim i africkim
vodam pak vtopili 16 ladji, se skup od 103.000
ton i tesko su skvarili dve ladje. Se vtoplene
ladje su bile puné taborkoga matriala.

Japanska fronta
O v tjeden je bilo malo novoga. Как smo
vec v zadnjem broju napisali, japanci su na
otoku Guadalcanal z velkim ognjom napravili napadaje na americke trupe. Najpredi su stuki strelali na ameriéke linije, a kaj je ostalo, su avioni
potukli. Na to je nasturmala japanska pesicka
soldacija i zavzela frontu, a americka soldacija,
stera je jos ziva ostala se skrila v stare sume.
Na otoku Cuyos - spada med Filipinske otoke - su japanci prez dalnjega zasli na suhu zem
lu. Narod njih je prijel z velkom lubavi.
Zvum toga su japanci zavzeli i druge ma
le otoke, med njimi i takse, de ludi niti nesu
znali, kaj je tabor na svetu.

G o s p o d a r st vo
Setva ide proti kraju
Si ludi v orsagu znaju,

как

su vazni gos-

podarski posli. Znaju da od marlivosti magyarskoga gospodara zivi skorom celi orsag, i ako s
éistim okom gledimo te posle, moramo oátro odsoditi one, átéri veliju, da nasi polodelci neéeju
razmeti novu Europu i joá se protiviju bolsemu
gospodarenju. Kaj je vtem istina? Samo to, do naái polodelci trdo delaju, ako de kaj sfali, to nesu
krivi nego tu se vlazeju nebeske sile. Как dujemo glase s pokrajin, naái magyarski seljaki z velikim veseljem delaju svoje posle, prem da njim
je hudo vreme cuda naskodilo.
Poznato nam je, da su se potli duge letne suse, s prvim jesenskim dezdjom, se po sud po cé
lom orsagu hapile jesenske setve i ve vec idejű
proti kraju. Kak zvestiteli piseju, sigdi je tulko
posejano как i lani, a negdi jos i vise. Znamenito je, kaj su rano mali gospodari se po sud tul
ko sejali, как i lani a negdi jos i viáe. Jako ma
lo de je jesenska setva menjsa, a to pak su si
ludi ostavili za oljeno seme, stero je denes v orsackom gospodarsvu jako vazno. Zvun toga se
mora reci, da ran mali gospodari, su zemle do
bro obdelali. Za vreme setve je v cuda mesti
zemla jos vuha i grudnata bila, ali naái gospoda
ri su se tak dugo mocili, dok su si zemlo v ret
postavili.
Naái maii gospodari si idejű tak za tern,
da bodn cim vec zapovali, to se vidi i stoga, kaj
su letos bestelali tulko umetnoga gnoja, как nigdar do ve. Letos su i v taksim krajim nucali umet
noga gnoja, de su ga nigdar jos ne meli.
Как se naái gospodari trsiju na vekse povanje stoga se vidi, da su prerazmeli i se one
vladine pozive, s áterimi sn nase gospodare nukali na bolse povanje. More se reői da su se na
si gospodari véé onda prepravlali na vekáu setvu
i bolse gospodarenje, da jos nesu znali, kaj bo
do dobili 10 pengő od sake mekote, stem su ober lanjskoga zasejali. Как cujemo, celi orsag je
jako zadovolen, kaj se nasi magyarski mali gos
podari tak trsiju cim vec zapovati i kaj tak lepo
spunjavleju svoje duznosti za domovinu.
Moramo reci jos i to, da je cuda hasnila
vladina naredba, как se ima povati, ve saki gospodar zna, kaj ima povati i kulko se bo od njegu zahtevalo i ako bo spunil svoje duznosti, nabo nikáe rekviriranje i nisei ga nabo bantuval
Naái gospodari su dobro prerazmeli reéi novoga
sveta i znaju da se bo njihovo delo, tesko i pu
no alduvanja za novu Europu, sigdi znalo ceniti.

Kulko mora sopon vagati
V kancelariji za narodno obskrbu je doslo
cuda tozbe od ludstva, da sopon menje vaze od
odredjenih 10 dkg.
Kancelarija za narodno obskrbu daje ludem
na glas, da po postojecim naredbam ima sopon
celo vagu ako ima vusebi barem 42" 0 masti, как
je to zapovedano. Jakost sopona je navek taksa
kulko ima vusebi masti. Fabrikanti pak moraju
pariti na to kaj bo v soponu tulko masti, как
je potrebno za dober sopon. Zato je sopon lehkeái, kajti se posusi, ci duze stoji, voda zide znega vun, ali stem je samo bolsi za prati, kajti
mast ostane v njemu. Zato trebaju ludi znati, da
sopon neje stem menje vreden, ci se susi kajti
mast ne zide vun i tak nisei nikaj neje к varén.

Jeli sam platil za nivine?
APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróhirdetések dija szavankint 10 fiilér.
A vastagon
nyomott szó kettőnek számít. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

— Ügyvédi irodában, gépírásban jártas
tisztviselőnő azomali belépésre állást keres. Cim
kiadóban.
— Cséplőgép, teljes garnitúra, jó állapot
ban eladó. Megtekinthető Német
mor, Lenti mellett.

Istvánnál, Mu-
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Nyomta: Murakftzi Katolikus Könyvnyomda Nyomásiért Id d : Sáracz Antal.
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