
Husvét 1943
Egy héttel korábban virágot hintet

tek útjára, dicshimnuszokkal fogadták, 
azután elfogták, megostorozták, leköpték, 
tövissel koronázták, keresztre feszítették, 
megölték és eltemették. De О harmadnap 
hajnalán feltámadott, nm is él és élni fog 
örökkön örökké, mert Ü az Üt, az Élet 
és az Igazság.

Krisztus után még háromszáz évig 
üldözték a kereszténységet, de végül 
mégis az egyház győzedelmeskedett. A 
sok százezer vértanú mind a keresztén) 
ség gondolatáért áldozta fel életét s hogy 
nem hiába, azt látjuk, mert ma is a ke 
resztény egyház uralkodik a világ felett.

Л keresztény egyháznak minden idő
ben voltak ellenségei, tagadói. Hány ke 
resztény templomot romboltak le, hány 
papot, misszionárust öltek meg, mi min 
dent követtek el, hogy lerontsák a ke
resztény egyházat, de mind hiába, amit 
Isten alkotott, azon a pokol kapui nem 
vehetnek erőt, amint ezt meg mondotta 
a Megváltó Péternek, a Kősziklának, 
amelyre egyházát felépítette.

A keresztény egyháznak ma nagyobb 
ellenségei támadtak mint bármikor a \i 
lágtörténelemben. A szörnyű vörös rém 
húszévig készült a kereszténység lerom 
hokisára'. Először saját országában száz
szám végezte ki püspökeit, tizezerszám a 
papokat és milliószám a híveket. Meg 
becstelenitette a templomokat, gúny tár 
gyává tette az. Istent, Krisztust, mindezt 
azért, hogy az újabb generáció már tel 
jesen Isten, illetve vallásellenes nevelést 
kapjon és ezt az istentelen állati sorban 
felnevelt, minden emberi érzésből kivet 
között hordát akarta rászabadítani Euró 
pára, hogy „kultúrát terjesszen“ és 
tönkre tegye azt, amit kétezer ev alko
tott. Hogy elpusztítsa templomainkat, csa 
ládjainkat, túrijainkat megölje, vagy el 
hurcolja Szibériába, kinhulalnak kitéve, 
gyermekeinket pedig ugyanolyan sorsra 
juttasa, mint amilyen saját fiatalságáé.

Napról napra újabb kegyetlenségek 
kerülnek napfényre. Éppen e napokban 
adta a Szovjet újabb tárni jelét annak, 
milyen sorsot szánt Európának. A demar
kációs vonalon túli Lengyelországot a 
Szovjet egy puskalövés nélkül szállta 
meg. Miért’ kellett hát akkor a több mint 
tízezer lengyel tisztet suttyomban, rab 
szállító vagonokban, az erdőbe hurcolni 
és ott orvul, tarkólövéssel legyilkolni? 
Mit vétettek ezek a szegény lengyel hon
fiak, akiknek nem is volt alkalmuk fegy 
veit emelni hazájuk legádázabb ellensége 
eilen? S vájjon mely hadijog engedi meg 
a fegyvertalen ellenség, vagyis tulajdon

képpen már nem ellenség, tömeges legyil- 
kolasat ?

Ezek az égbekiáltó áldozatok a ke
reszténység vértanúi. Ezek szenvedése és 
halála meg fogja erősíteni azt a Kőszik
lát, amelyre a husvét napján feltámadott 
Megváltó Egyházát felépítette s a pokol 
kapui hiába erőlködnek, hiába áldozzák 
fel az emberek millióit, győzedelmesked
ni nem fognak.

Másik nagy ellenségünk, Anglia szö
vetségre lépett a bolsev izmussal, az ang
likán egyház főpapja, a canterbury i ér 
sek imát mondott a szovjet fegy verek 
győzelméért, Amerika érseke pedig meg 
áldotta a nőket, gyermekeket gyilkolni, 
templomokat, műkincseket lerombolni in
duló légi partizánokat. De mit is várjunk 
egy olyan nemzetté»!, amelynek történel
mében oly király szerepel, aki halomra 
gyilkoltatta feleségeit s .egy meg nem en 
gedett házasság miatt egész nemzetét el 

•téritette a katolikus egyháztól. Mit vár
junk egy oly államtól, amelynek elnöke 
azzal indul az ujahb elnöki választásba, 
hogy országa nem akar részt venni a 
háborúban, megválasztása után pedig 
azonnal köpönyeget fordít, háborúba lx> 
csájtkozik s pénzéhes klikkje kedvéért 
küldi halálba Katonait és pusztítja a nem 
zeti vagyont.

.lúdás harminc ezüst pénzért árulta 
cl a Megváltót, megbünhödölt érte, mert 
önkezével vetett véget életének, de szel 
lerne ma is él, csak ma nem harminc 
ezüst pénzért, hanem dnllármilliókért és 
angol fontért árulják a kereszténységet. 
De a mai .hidasok is rá fognak jönni,

Penis, napiéin es reggelre ébresztette fel a 
Csáktornyái Önkéntes Tii?n!to Egyesület zenekara 
a város közönségét, azaz nem is igen kellett éb
reszteni, mert mar mindenki készült a nagv pa
rádéra, hiszen a muraköziek még nem felejtették 
el, h<»g\ mitől szabadították meg őket a mi vitéz 
honvédeink.

Л város zászlókkal dis/ilelt libáin már n 
reggeli ólakban hullámzott az ünnepié» közönség 
s 9 órára a Horthy Miklós tér teljesen megtelt 
ünneplő közönséggel. Az összes hatóságok, isko
lák a város*és n külső községek képviselői, a 
Vitézi Kend, a Frontharcosok Szövetsége, a 
MANS/, a gyárak, a gőzmalom, ezúttal először 
az újonnan működésbe lépett l.lso Murakö/i 
Szövődé Kt. tisztviselői és munkásai, az egész 
tér tele zászlókkal és több ezer főre rugó közön
séggel. Pontban 9 órakor felvonult a honvédzász-

hogy borzalmas tetteikkel mit vétettek a 
keresztre feszített Megváltó ellen sahogy 
Judás részére nem volt kegyelem, úgy 
részükre, sem lesz, a kereszténység ré
szére pedig fel fog virradni a feltámadás 
napja, amikor ellenségeink le fognak ros- 
kadni, amint leroskadtak azok a római 
katonák, akik Krisztus hottestét őrizték.

Akit az Isten meg akar büntetni, a/t
vaksággal sutja. Ellenségeink is vakok. 
Nem tudják, hogy saját vesztükbe rohan
nak. Nem látják, hogy hiába áldozzák 
az emberek millióit, a hajók ezreit, napi 
költségeik már milliárdokra rúgnak, meg 
hódított népeik sorban lázadnak, a világ- 
birodalmak recsegnek, ropognak s mint 
egy angol miniszter a két világháború 
között mondotta, még mi meg fogjuk ér 
ni, hogy Anglia fel fog bomlani alkotó 
elemeire. Ok mindezt nem látják. Okét 
csak a határtalan hírvágy vezérli, ezért 
feláldoznak népeket, országokat s a vé
gén saját nemzetük jövőjét is. A közép 
európai népek pedig állnak szilárdan és 
védik Péter szikláját, amely nem fog 
romba dőlni soha Magyar hőseink utó
dai a vértanuknak, vezéreink az aposto
loknak s ilt valóban azt kell mondanuk, 
hogy a magyar nemzet, amely ezer éven 
át híven őrizte a keresztény vallást, 
amelynek királyai az apostoli 'címet vi
seli, к, ma is megállaja helyét a vörös rém
mel szemben, dicső honvédeink dacolnak 
minden nehézséggel, minden szenvedéssel, 
őshazánkban védik ezeréves földünket. 
Ellenségeink pedm, késein rá fognak 
jönni arra, hogy réter Kőszikláját meg 
lehet lámadni, lehet ellene harcolni ideig 
óráig, de legyőzni nem lehet, mert azt 
Krisztus alkotta, aki örökké élni és ural
kodni fog.

lőnii s ezután azonnal kezdetét vette az Ország
zászló talapzatán emelt diszoltár előtt az ünnepé- 
l\es szentmise, amelyhez n zenét a tüzoltózene- 
kar szolgáltatta, a miseénekeket pedig a katolikus
vegyeskar.

Meghaló voll midőn mise után, az Isten 
szabad ege alatt, többezer ember ajkán felhang
zott az „Isten áldd meg a magyart" . Ezt az Ég
ben bi/onnyára mégha Holtak, Knltróy Antal alez
redessel az. élén, megdiesüiilt honvédeink is.

A Himnusz cléncklése után megkezdődött 
az ünnepség. Kereszturv Imre II. éves tanitóké- 
ne/dei növendék elszavalta „A Torony álmodik", 
Fiiszár Ilona IV. oszt. elemi iskolai tanuló a 
„Mienk a told", Kovács József leventeifju Szivon- 
esik Antal: „Muraközi legények" és Hazafi Anna 
leventeleány „Nagy lesz ismét Magyarország" c. 
verset.

Hozsanna a feltámadott Megváltónak!

Április 16-ának,
Muraköz felszabadulásának ünnepe 

Csáktornyán
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Ezután dr. Bemáth József, a Csáktornyái 
kér. középiskola igazgatója lépett az Országzászló 
alá, hogy elmondja ünnepi beszédét.

Hálát adunk a Mindenhatónak — igy kezdi 
beszédét —, hogy 23 év után Muraköz, vitéz 
Zrínyi földjére léptek a mi dicső honvédeink. 
Ennek igy kellett történnie, ez világtörténelmi 
szükséglet volt, mert ma nem lehek népeket hosz- 
szú ideig igában tartani. Amidőn Észak és Kelet 
visszatért az anyaországhoz, tudtuk, hogy ezután 
Délvidék következik és vártuk a legfelsőbb Had
úr parancsát: „Előre az ezeréves történelmi ha
tárokig“. Ezzel Muraköz is felszabadult s vissza
tért az anyaország kebelébe.

Fájó szivvel emlékezik meg az 1918-as ese
ményekről, amidőn bevonultak az idegen elemek, 
de még keservesebb volt az 1919. évi menekü
lés, amikor el kellett hagynia az annyira szere
tett muraközi szülőföldet. Elmondja egy felejthe
tetlen élményét. 1939-ben diákjaival tanulmány- 
utón járt Újvidék környékén. A vonatban egy 
öreg földmives hallgatta beszélgetésüket, majd 
kérdezte, hogy magyarok-e. Az igenlő válaszra 
sírva kérdezte, mikor jönnek már a mi magyar 
testvéreink felszabadítani bennünket. Ezt a jelene
tet nem lehet elfelejteni s ezért tudja, mit érez
tünk, mikort drága földünk visszatért a Magyar 
Anya keblére.

1941 április 16-án örömünk határtalan volt, 
nem kellett vezényszó, parancs, előkerültek a 
rejtve tartott zászlók, a tömegek örömkönnyek 
közt ölelgették felszabadító vitéz honvédeinket.

Ezen az örömnapon, amikor felszabadulá
sunkat ünnepeljük, össze kell fognunk, ezt a drá
ga földet megtartani. A Muraközi Közművelődési 
Egyesület szervező gyűlésén két muraközi, a 
népből származó ember szólalt fel. Az egyik azt 
mondja, a muraközi ember mindenek felett sze
reti Magyarországot, mindenütt értékes munkát 
végez és mindenki szívesen gondol reá. Mikor a 
vitéz honvédek bevonultak, mintha a menyország
ban volnánk. A másik azt mondja, tűrtünk, mert 
tudtuk, hogy nem tart soká. Eljön a nap, amikor 
szabadok leszünk s eljött a nagy szél, elfujta a 
kínzókat, mi pedig itt maradtunk szabadon.

Ti mondottátok ezt muraköziek, a ti lelke- 
tek mondotta, mit akartok, most fogjunk össze, 
ezt a földet többé nem fogják elszakítani újabb 
ezerévig sem. Idézi a költő szavait: Hazádnak 
rendületlenül légy hive ó magyar"!

A továbbiakban az áldozatos munkáról be
szél. Éppúgy, mint ahogy a gyermek sem léphet 
követelésekkel az anyával szemben, nekünk sem 
szabad túlzott követeléseket támasztani a haza 
iránt. Ne riadjunk vissza az áldozatoktól, mert 
áldozat nélkül nincs eredmény. Vetés nélkül nincs 
termés. Az áldozatos munka hozza meg a győ
zelmet, amely biztosan meg fog jönni. Az apák, 
férjek, testvérek most az orosz fronton harcolnak 
értünk, boldogságunkért, gyermekeinkért, Magyar- 
országért. Mi nem tudjuk mi az orosz tél, az ott 
jártak tudják milyen a 40 fokos hideg, mi csak 
azt tudjuk, hogy minden este nyugodtan hajtjuk 
álomra a fejűnket, mert hős honvédeink állnak a 
vártán. Fogjunk össze, dolgozzunk testvéreinkért, 
akik értünk küzdenek, s ha hazatérnek, lás
sák, hogy megtettük kötelességeinket, akik pedig 
életüket is áldozták a magyar hazáért és ott 
alusszák örök álmukat a messze orosz rónákon, 
azok is lássák az égből, hogy nem hiába áldoz
ták drága életüket. Harcolni a végső győzelemig 
ezért a drága földért, hazánkért, mert a költő is 
azt mondotta:

A  nagy világon e kívül nincsen számod
ra hely,
Itt élned halnod kell!
Az óriási hatást keltett beszédet murakü/i 

nyelven is megismételte s ez/fel is szűnni nem 
akaró tapsot aratott a ncp körében.

Vargazon Ferenc III. oszt. polg. isk. tanuló 
elszavalta a „Muraköz“ e. verset s azután a 
Szózat elének lésével véget ért ez a lélekemelő 
ünnepély.

Az ünnepély befejezése után a katonaság, 
leventeiíjak és leányok, tűzoltók és a tanulóifjú
ság diszmenetben vonult el az Országzászló előtt. 
Feltűnt a leventeiíjak, leányok és diákok szép 
menetelése, a honvédekkel együtt sok tapsot kap
tak.

„ M u r a k ö z ”

Perlak ünnepélye a visszatérés második 
évfordulóján

Ragyogó napsütésben, zászlók százai hir
dették, hogy ünnep van Muraközben, a legszebb 
magyar ünnep, a második éves évfordulója annak, 
hogy a magyar Haza szerető és gondozó keze 
kinyúlt a muraközi testvérek felé, hogy őket 
Magyarország,« Szent István birodalmába vezes
se, hogy itt békét, jólétet és biztonságot nyújtson 
a 23 évig jugoszláv rabságban szenvedő testvér
népünknek. Az ég is örült ennek az ünnepség
nek és a természet dalosai felszabadult lélekkel 
énekelt Muraköz népével, ünnepelte a történelmi 
esemény magasztos dátumát és egész Európa 
legbékésebb jólétét.

Perlak népe is tudja mit adott nekik a ma
gyar Haza, tudja hogy mit jelent hozzánk tartoz
ni és ezért húzták fel a féltve őrizgetett ünnepi 
ruháikat, hogy leróják tiszteletüket és hálájukat.

Az ünnepség a szentmisével kezdődött. Az 
ünnepségen dr. Monostori Tibor szolgabiró veze
tésével az összes helybeli hatóságok, csendőrség, 
tüz.oltóegyesület és a leventeszázad vett részt. A 
lakosság ezreinek öröm és boldogság csillogott a 
szemében, mert tudja, hogy a magyar honvéd 
őrködik felette és nyugodt lehet álma.

A szentmise után, a Gasparich Márk em
lékmű előtt Zsömbörgi József áll. elemi iskolai

tanító mondott ünnepi beszédet. F. szent napot, 
a felszabadulás második évfordulóját akarjuk 
mondotta — mi csendben, ebben a vérzivataros 
időkben megünnepelni. Ha ma ünnepelni akarunk 
akkor első és legszentebb imándságunk szálljon 
a Keleti fronton hazánkat védő hős homédek 
felé, akik édes Hazánk szabadságáért és Európa 
boldogabb jövőjéért áldozzák életüket. F. nap tanít
son meg bennünket hűségre, lemondásra és áldo
zatvállalásra a nagy cél érdekében.

Az ünnepség kedvességét fokozta Málek 
Ilonka muraközi leány magyar szavalata és Nagy 
János ig. tanító által vezényelt énekkar, mely 
szép magyar nótákat énekelt.

Az ünnepség a Himnus eléneklésével vég
ződött és diszmenetben elvonultak a tűzoltók és 
a leventék a ( iasparú h-emlékmu és az előkelő
ségek előtt.

Megáit egy napra a szántó-velő munka, az 
üzletek lehúzták redöíket, a műhelyek néma 
csendben ünnepelnek, mert Perlak népe ma há
lát ad a magyarok Istenének, hogy haza vezette 
őket, gondoskodik róluk és a boldog jövő fénye 
ragyoghat reájuk Szent István országának koro
nájáról,

Az idei közművelődési előadások befejezése
Vasárnap tartották meg a Zrínyi Szálló nagy

termében az idei utolsó közművelődési előadást. 
Elsőnek Kovacsics Ella tanítónő, a MANSz. osz- 
tályelnöknöje tartott tartalmas előadást Muraköz 
népművészetének és népviseletének értékéről.

Utána Mindszenthy József pápai prelátus, 
zalaegerszegi apátplébános tartott nagy felkészült
ségű és magas szárnyalásu beszédet. Kiemelte 
azokat a pozitívumokat, amelyek Moraküzben ér

téket jelentenek, a muraközi nép vallásosságát, a 
s/.entistváni gondolathoz való tartozását, a tanító
ság áldozatos munkáját. Beszédét szűnni nem 
akaró tapsai jutalmazták.

Előadása titán kedves meglepetésben volt 
részünk. Hajnal Ernő tanító vezetésével az apró 
kis elemista diákok száj- és dzseszharmonikán 
nehezebbnél-nehezebb magyar nótákat adtak elő. 
Óriási sikerük volt és a többször kelleti ismé

telniük.
Befejezésül Mik Károly népművelési titkár 

mondott köszönetét az előadóknak és a közön
ségnek.

A felemelt 
vasúti díjszabás

Nagyjelentőségű és kifejezetten háborús in
tézkedés az, amely az államvasutakon a magán- 
érdekű utazások személyi díjszabását átlagosan 
mintegy ötven százalékkal felemeli. Zsindely Fe
renc kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
az új rendelkezést annak hangsúlyozásával jelen
tette be, hogy ez korlátozó intézkedésnek tekin
tendő. A háborús igénybevétel következtében 
ugyanis személy szállító vonataink túlterheltek s 
a zsúfoltság már nemcsak az utazó kényelmét, 
hanem a vasút üzembiztonságát is veszély eztette 
s ezért kellett a jegyek árát pótdijakkal növelni,

Sok külföldi államban ma tilalmazzák a 
magánosok utazását, vagy engedélytől teszik füg
gőivé, más országokban pedig a tarifa részbeni 
felemelésével igyekeznek a közönségnek azt a 
részét, amelynek nem kell feltétlenül utaznia, a 
vasutak igén у bevételétől! visszatartani. Ezt az 
utóbbi rendszert vezette be a magy ar kormány is, 
bár az utasforgalom korlátozására nálunk sem ez 
az első ilyen természetű intézkedés. A vonalok 
számát ismételten csökkenteni kellett mar a múlt
ban és a közönséghez többször is intéztek felhí
vást a felesleges utazgatás megszüntetésére, majd 
egyes nyári és idényhez kötött utazási kedvez
mények megszüntetésére került sor. Miután azon
ban ezek az intézkedések nem vezettek a fői fa 
lómnak a háborús viszonyok közepette szükséges 
csökkenéséhez, újabb korlátozásokhoz, kellett fo
lyamodni.

Az újítás nem jelenti azonban sem az áru- 
szállítás, sem pedig a poggyász- és az expess-áru 
szállításának megdrágulását, mert ezek a íuvat- 
dijtételek változatlanok maradnak. De nem jelenti 
azt sem, hogy azok, akik foglalkozásuk helvét 
napona vonaton keresik fel, ezután hátrányosabb 
helyzetbe kerülnének, mert a munkások, a ta
nulók és a köztisztviselők kedvezményes menet- 
dijai ezután is a régiek lesznek. Ugyancsak tekin
tettel volt a kormány az ország távolabbi részei
nek jogos igényeire, amennyiben a 401 kilomé
teren felüli utazásoknál a most bevezetett pótdi
jakat egységesen állapították meg, tehát a távo
labbi területek aránylag kisebb terheket fognak 
viselni, a 801 kilóméteren felüli utazásoknál pe
dig egyáltalán változatlan marad az eddigi me- 
neldij. A személy díjszabás újraszabályozása tehat 
nem jelent általános drágulást, hanem csak kői 
iáloz.o intézkedést, amelyet a háborús helyzet tett 
elkerülhetetlenné. A gazdasági élet fuvai költségei 
változatlanok maradnak és ugyancsak az eddigi 
kedvezményes módon utaznak továbbra is mind
azok, akiknek utazásához jogos szociális érdek 
fűződik.

Igy a MÁV IIj tarifa-reformja ugyanakkor, 
amikor rajtunk kívülálló kényszerítő körülmények 
folytán egyesek utazását drágábbá tette, a s/о» i- 
ulis érdeket messzemenőién érvényesíti. Е/ kulo 
nősen azért fontos, mert hiszen n fuvardíjak eme
lése erősen visszahatna mind a termelők es a 
kereskedelem, mind pedig a fogyasztók helyzetére 
és bizonyos tekintetben az aruk emelkedését 
vonná maga után. Erről azonban szó sem lehet, 
mert a íuvardijtételek továbbra is az eddigiek 
maradnak, sőt az államvasutak termelői és fo
gyasztói érdekek előmozdítására igen jelentős 
mértékű fuvai díjcsökkentést is hajtanak végre az 
elkövetkező tavaszi időszakban szállítandó tűzifa- 
küldeményeknél. Kétségtelen, hogy az utóbbi fon
tosabb a sokszor csak egyéni kedvtelést vugv 
szórakozást szolgáló utazgatásnál s amigaz egyik 
oldalon a közönség többet fizet viteldij tinién, 
addig a másik oldalon az egész ország tüzelőéi- 
látása javulni fog. A MÁV tarifaemelése tehat 
tulajdonképen nem jelent drágítást a legszélesebb 
létegek szempontjából, hanem a szociális gondo
lat újabb érvényesítését.

Megtettcd-c kötelességedet
vitéz hunvédeinkkel szemben?
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Cigarettázóknak fontos megismerni
•a legdrágább W% f j ,  g j »  ||
de leg jo b b  К Й Г Г М

CIGARETTAHÜVELYT
S/opókája szabadalmazott niko- 
tinmentesitő betéttel. Ezen keresz
tül a szívás még a legolcsóbb 
dohányból is a legkellemesebb. 
\em idéz elő köhögést, vagy 
krákogást és tüdejének sem art.
Á ra: 100  darab 2-es, vagy 3-as 94  fill. 

Ugyanilyen nikutinmentesilő b e té tte l

C I G A R E T T A S Z I P K A
b a k e l i t b ő l  1 darab 8 fillér, 
jávorfából 1 darab 41 és 80 tillér, 
Raifa piccolo 3 darab válogatott 
szipka 17 darab tartalék betéttel 
80 fillér.

Mindegeik szipkához cserélhető 
R a ff a -b e té t  10 darab 20 fillér.
K APHATÓ minden dohánykisárudában,

viszonteladóknak megfelelő árén 
gedménnyel a ni. kir. dohány- 
nagyárudákban és
N Y Í R I  S. nags kereskedésében.

Л MÉP H Í R E I
Pecsornik Ottó

országgyűlési képviselő látoga« 
tása Muraszentkereszten 

és Hikóffán

Vasárnap, április IR-án, járási képyi 
telönk Muraszrntkeroszt községét látogat 
ta nuíg. Л/. iskola elo lt, a/ összegyűlt 
nagyszámú pártiiivek élén \\ raonaí iyörgy 
ig tanító üdvözölte hosszabb beszéddel. 
|V< soraik (Utó képviselő megköszönte a 
szép fogadtatást, majd az iskola nagytér 
nieben mondotla ('I beszámolóját, nmek 
ben kiterjedt az ország jelenlegi bel és 
külpolitikájára, a jugoszláv agrárreform 
telüki/sgálatára vonatkozó inté/kodc sei 
re az adófizetésre, a kö/éllatásra, К ük * 
nos tekintettel a bes/olgáilatasi kötele 
zettségre.

Képviselőnk beszédét a jelenlevők 
nagy figyelemmel halk itta! , sokszor fel 
bos/akitoüak ugy van és éljen kiállások 
kai

Beszámolója lilán Pecsornik Ottó or 
S/ággy ölési képviselő fesztelen he-,Zeige 
tés közben meghallgatta a lakosság pa 
nászúit és kérelmeit, majd utána Mikofa 
községet látogatta meg.

Valahol
Oroszországból

Derék hőseink a me . ./i orosz földön, 
súlyos ban aik közepette is sz ívesen gon 
dóinak reánk k napokban kaptuk meg 
a kővetkező tartalmú tábori levelező la 
pót

Kérem a mélyen tisztelt Szerkesz 
tőséget, bogy a muraközi újságban az. 
alábbiakat közölni szíveskedjek:

Valahol Oroszországból szeretettel es 
jóleső érzéssel gondol Stridovár közigaz 
gatasára, tantestületére, a Csáktornyái le 
vcnteparaucsnokra, a leány es fiuleven 
tűkre, kereskedőkre és az össes strido*

vári lakosságra, egyben mindnyájuknak 
kellemes húsvéti ünnepeket kíván a ke
leti frontról

Cziráki János szkv.
volt stridóvári leventeoktató.

Perlakon május 30-án lesz 
az országzászló felszentelése
Nagykanizsa közönsége által Perlak járási 

székhelyének felajánlott országzászló ünnepélyes 
felszentelése május 30-án lesz megtartva. Az ün
nepségre Uzdóczy-Zadravecz István nyug. tábori 
püspök, felsőházi tagot is meghívták.

A községi elöljáróság és az emlékmű-bizott
ság fáradhatatlan szorgalommal dolgozik azon, 
hogy minél méltóbb keretek között heh ezzék el 
az tirszágzái.zlól. A végleges terv szerint a Fió- 
rián-téren állítják tel a hősi emlékművet és ott 
lesz az országzászló is elhelyezve, l.bböl a cél- 
ból háromszög alakú telket jelöltek ki a téren és 
nemkevesebb, mint 2000 szekér tőidet hordott 
oda a közönség, hogy feltöltsék a teret.

A téren lévői Flórián szobrot a tér keleti 
részében heh ezik el. A mai nehéz anyagbeszer
zés mellett állandó gondot okoz. a cement, keri- 
tés-anyag baeszerzése és ezért késett eddig is a 
felszentelési ünnepség.

Megállapították
a Gasparich Márk 
szobor helyét

К napokban iltjárt Boldogfai Farkas 
Sándor, a Gasparich szobor tervező és 
alkotó művészé s a szoborbizottsággal 
együtt megállapították, hogy a szobrot a 
Szent László téren, a régi v árosi kút he 
lye melleit fogjak elhelyezni. Fzt a he 
Ivet maga a muvész is a legmegfelelőbb 
helynek tartja.

Л szobor felallitási munkálatai már 
meg is kezdődtek s május ?-ig feltétlenül 
befejezést nyernek.

11/dóí zv-/adravecz István ny. tábori 
püspök, felsőházi tag* a leleplezésen részt 
vesz.

Hadigondozási bélyegek
Hadigondozás «óljaira a közelmúltban kis 

felárral, mob címletből all«» bélyegsoroz.at jelent 
meg. A művészi kivitelű bélyegek történelmünk 
egves korszakainak legjellegzetesebb magyar ka- 
tonatipusain keresztül a magyarság ősi vitézi eie- 
nyeit szemléltekik.

A különleges és szép kivitelű bélyegek iránt 
nemcsak a bélyeggyűjtők körében, hanem a nagy
közönség részéről is élénk érdeklődés mutatko
zik. I / a nagyarányú érdeklődés tóképpen annak 
tudható be, hogy ezeknek a kis felárral árusított 
bélyegeknek a használataval mindenki igyekszik 
a hadigongo as i óljait any agi erejéhez mérten tá
mogatni.

A bélyegek min csak sorozatban, hanem 
az egyes ».iniletek kulon-kólóii is a,' összes pos
tahivataloknál vásárolhatok, Hazafias kötelessé
günknek tcs/unk eleget és nein/eliink élet-halai 
harcát segítjük, ha a postai küldeményeink dijá
nak lerovására ezeket a bélyegeket használjuk.

Zágrábban a rőgtönitélő bíróság 
kivégeztetett két magasrangú 

miniszteri tisztviselőt
A horvát rügtöniléló bíróság halaira ítélte 

Havranak István- mérnök, pénzügyminiszteri tit
kárt, mert 40.01)0 kilo ólmot egy svaim cég ke-

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

Széchenyi u. 50 « Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A P ES T

zére játszott át, továbbá mert az. ebből befolyó 
összegből engedély nélkül Svájcban hétszáz Na- 
poleon-aranyat vásárolt és végül, mert ezekből a 
Napoleon-aranyakból ez év március 21-én 2b0
darabot külföldre átvinnL kísérelt meg engedély 
nélkül.

A rőgtönitélő bíróság ugyancsak halaira 
ítélte Kólák Iván dr. külügyminiszteri osztályve
zetőt, mert Havranekkel összejátszva futárpostá
val Svájcból a Napoleon aranyakat Horvátország
ba segítette, amiért 600.000 kunat fogadott el és 
mert meg nem állapított időpontban Horvátor
szágból kétszázezer lámát külföldre küldött. A 
halálos ítéleteteket végrehajtották.

Az ítéletek két személy előkelő társadalmi 
állás i miatt renedkisül nagy feltűnést keltettek 
Zágrábban.

A FŐMÉLTÓSÁGU 
ASSZONY KÖSZÖNETÉ!

Mint a napilapok már jelentették, a Főméi- 
tóságu Kormányzó I t Hitvese rádióbeszédben 
köszönte meg az ország áldozatos megnyilvánu
lá s a i a hon\ édcsaládok részére történt gyűjtés 
alkalmából.

Mély hódolattal regisztráljuk mi is ezt a 
hirt, amely jóleső érzést kelt mindnyájunkban.
Muraköz пере ezúttal is helyt állt és szive ezután 
is mindig nyitva lesz hős honvédeink és i salád- 
jaik részére.

H Í R E I N K
Reér Gyula alispán miuiszieri osz

tálytanácsos. A Kormányzó Lr a m. kir. köz
ellátási hivatal fogalmazási tisztviselőinek létszá
mában dr. tasnádi Beér Gyula esztergommegvei 
alispánt miniszteri osztály tanár sóssá nevezte ki. 
Beér Gyula muraközi származású, keszthelyi pre
montrei öregdiák, Zalaban kezdte, mint varme
gyei tiszt viselő a pályafutását. Tehetséges iro és 
költő, aki számos írar.ban vonzóan örökítette meg 
zalai élményeit.

Kinevezés és előléptetés. Barabas 
Győző és Kollaries Ferenc áll. tanítókat a m. kir. 
у alias és közoktatásügyi miniszter, a sikeres vizs
ga letétele alapjan, a Csáktornyái all. tanítóképző 
intézethez gyakorló iskolai tanítókká kinevezte. 
Nevezett tanerőket az eddigi működési évük tel
jes beszámításával, a polgári iskolai tanárokkal 
azonos, gyakorlóiskolai státusban rangso
rozta é : járandóságaikat kiutalta.

Használd a hadigondozási bélyegeket I

Meghívó. A »sáktornyai m. kir. allami 
népiskola, a nagykanizsai II. körzeti all. népisko
la alta! ajándékozott zászlójának telayatasa alkal
mával í. évi május I én ünnepélyt rendez, mely
re a kedves szülőket és a tanügy barátait meg
hívja a Rendezőség.

lljabb adomány a honvédcsaládok ré
szére. A Neumann szövőgyár munkásai április 
1 ó én 50 pengő 74 fillért gyűjtöttek és fizettek 
be a 180.000 szánni postatakarékpénztári szám
lára a hadbavonultak hozzátartozóinak támogatá
súra. Herék munkásaink hazafias cselekedete 
szolgáljon például mindenkinek.

G ondoltál-e a h o n v éd csa lád o k ra?
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Kőbányai Polgári Serfőzde
muraközi egyedárusitója, úgyszintén II jedini prodavec pive za Medjimurje i

P E T Ú H C I  Á S V Á N Y V Í Z  f ő r a k t á r a  || glavno skladisce PETANSKE kisele vode
Csáktornya, Kossuth L.-11. 1 sz. alatti nyitrai MRÄZ TIBOR Csáktornya, Kossuth L  vulica hr. 1.
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— Április 15-ével véget ért a tanítás a 
muraközi népiskolák felső tagozataiban. A mu-
közi I. fokú Közoktatásügyi Igazgatási Kirendelt
ség rendeletére a muraközi és a muravidéki nép
iskolák ötödikhatodik osztályaiban április 12-15-e 
közölt megtartották az évzáró vizsgákat. Az eredeti
leg május 15-ére tervezett évzáró vizsgákat azért 
kellett egy hónappal előbbre hozni, mert a nö
vendékek a tavaszi földmunkáknál a bevonult 
férfilakosság helyett nélkülözhetetlen munkaerők.

Nemzetünk élet-halál harcát segited, ha 
postai küldeményeid hadigondozási bélyegek
kel bérmentesíted!

— 300 liter szilvapálinkát foglaltak le 
Víziszentgyörgyön. A miksavári csendőrség 
egyik járőre szokásos körútját végezte a vizi- 
szentgyőrgyi szőlőkben, amikor megcsapta a 
csendőr o,rrát a kisüstön fölő friss pálinka jelleg
zetes szaga. Azonnal a szag irányába ment és 
az egyik pincében hamarosan meg is találta az 
engedély nélküli pálinkafőzőket. A pincében már 
közel 300 liter elsőrendű szilvapá]inka volt ki
főzve. A teljes készletet természetesen lefoglalták 
és a készüléket is őrizetbe vették. A pálinkafő
zők ellen az eljárást megindították.

— Három orosz fogoly leugrott a vonat
ról a muraközi határ közelében. Mindhármat 
elfogták, az egyik 3 lövést kapott. Vasárnap 
fogolyszökési eset történt a miksavári határban. 
Egy szovjet hadifogolyszállitmányt is vivő német 
katonavonatról a hajnali órákban, éppen akkor, 
amikor a vonat áthaladt a magyar-német határon, 
három szovjetorosz fogoly leugrott és el akart 
menekülni. Á vonatkísérő német katonák azonban 
azonnal felfedezték a szökést és a menekülök 
után lőttek. Egyik azonnal összeesett, mig a má
sik kettőt a vonat megállítása után a határőrök 
segítségével hamarosan sikerült elfogni. Mindhá
rom szökevényt azonnal vissza vitték a vonatra, 
amely folytatta tovább útját Polstrauba. A meg
lőtt szovjetfogoly állapota életveszélyes volt, mert 
három lövés érte, egy a fején, egv a hasán, egy 
pedig a combján. Az egész eset alig 150 méterje 
a magyar határtól, de már német területen, a 
magyar határőrség és vasutasok szemelátlara tör
tént.

Honvédőink hősi harcát segíted a hadi- 
gondozási bélyegek használatával!

Németországból megszökött sztálin
grádi szovjet foglyokat fogtak a muraközi 
határon. A miksavári határrészen a határőrség 
egyik járőre a minap rendes körútja során két 
katonaruhás, gyanús alakot vett észre a halár 
közelében. Nyilvánvaló volt, hogy Németország
ból érkeztek a hajnali szürkületben. Miután itt a 
határárok csaknem teljesen kiszáradt, künnven át
juthatlak a magyar földre. Az elcsigázott, fáradt 
emberek ruházata messziről aláruHa hogy nem

A g y t o l l a k a t
Tarka, jobb . . . —*— Г г»0 Г P.
Szürke, fosztott . . 4‘ — 3 ? r>0 I*.
Fehéres, fosztott . , 8'50 7' — 0" P.
I. rendű fehér fosztott 13 12 10' I*.
Pelyhes, dunnába . 20’ — 17 ló ’ I*.
Pehely, paplanba . 33’ 30' P.
Szürke pehely . . 18' p.

S /á llil bérmentve utánvétel brutto 5 kg os papir/sákban 
RÄCZ J Ó Z S E F N É  ágytollfizlete, 
K IS K U N F É L E G Y H Á Z A  llollú Ujo< «le. 39.

németek, igy a járőr azonnal megadásra szólította 
fel őket. Miután minden további szökési kísérlet 
céltalannak látszott, a két ember megadta magát. 
Ekkor derült ki, hogy szovjetorosz foglyok, akik 
a németországi fogolytáborból szöktek meg. A 
járőr a miksavári csendörségre kisérte őket. ahol 
sikerült tőlök megtudni, hogy Sztálingrádnál estek 
fogságba még az ősszel. Mas fogoly társaikkal 
együtt egy németországi fogolytáborba szállították 
őket. Hogy honnan szöktek meg, azt pontosan 
nem tudták megmondani. A csendőrség a két 
szökevény szovjetorosz foglyot bekísérte Csák
tornyára.

— Nehéz volt neki a mundér. Koszmács 
István gyümölcshegyi illetőségű egyén tavaly ta
vasszal került sorozás alá. A sorozáson bevált s 
az ősz folyamán be is vonult katonai szol gálatra. 
Alig töltött bent néhány hetet, amikor értesítést 
kapott hazulról, hogy felesége újszülöttel ajándé
kozta meg. Л/ örömhírre szabadságolták. A sza-

badságot arra használta fel, hogy mindjárt az első 
nap levetette katonai egvenruhúját és civilben 
átszökölt Németországba s a/uta különféle csem
pészésekkel foglalkozott. ( »Ivan rutinnal c* mall.t 
a esem per: zest, hogy' hiába koru/ték, sokáig nem 
tudtak elkapni. Valószínű azonban, hogv oda.it is 
égett a talpa alatt a talaj, mert visszaszokott az 
apóssához l.apathegv re os ott luizodott meg. Л 
csendürség azonban tudomást szerzett illturtó/ko 
dásarol s 1 E-én, kora reggel meglepetés?-veriien 
rajtaütöttek és vasraverve vitték be az ügyészség 
fogházába.

Л PF.RLAKI JÁ RÁ S IIIRFI
(Saját tudósítónk jelentése.)

Л Perlaki áll. elemi népiskola szép 
ünnepség keretében tartotta meg a felső tagozat 
évzáró ünnepségét. Nagv dános ig, tanító körülte
kintő gonddal rendezte az ünnepsége) és a jelen
lévő láthattak Muraköz tanitosaganak nemeztün
kért végzett hatalmas munkáját.

— Leégett a mlirakirályi széngázmalom.
Xasárnap reggel ismeretlen okokból kigv uladt 
Matics Mátyás murakirályi lakos széngázmalma 
és minden oltási kísérlet hiábavalónak bizonyult. 
A tűz a malom belsejéből indult ki s a mentés 
csak a tűz továbbterjedésének megakadályozására 
szorítkozhatott. A helybeli és környékbeli tűzol
tóság fáradhatatlanul dolgozott. Ez volt egész 
Alsómuraközben az egyetlen hengermalom és sok 
ember gabonája volt őrlésre oda beraktározva. A 
legszigorúbb vizsgálat indult, hogs a tüzet mi 
okozta, mennyi gabona égett el s az kinek a tu
lajdona volt. A kar kb. 1Ü0.0U0 pengőre becsül
hető, amiből Ы/tositás utján csak 20.000 pengő 
térül meg.

— Leventék futballmérkőzésé. A Perlaki 
Id. a Lovászi Maori LE csapattal játszott bajnoki 
mérkőzést és 4 0-as vereséget szenvedett. A per
laki csapat nagvon gyengén játszott és sokat kell 
jav utnia.

Elítéltek egy
muraszerdahelyi

rémhírterlesztőt
A múlt év novemberében történt, hogv 

lurk 1 erem a muraszerdahelyi szénbányából s/e 
net fuvarozott Csentevölgy községbe. Ugyanekkor 
az alsolendvai polgári iskolából Csentevögy leié 
leányok mentek haza. Turk azt mondotta a leá
nyoknak, hogy „két hónap múlva bejönnek a 
szerbek meg az. oroszok és minden magyart le
fejeznek." A bíróság elolt tagadni akalta a dol
got. de a tanuk ellene vallottak és ig> a tőrvénv- 
s/ck jogerősen 8 hónapi fogházzal leckéztette 
meg.

=  $ P O R T = :
Szép játékkal győzött a hazai csapat I

Csáktornya Bpst. Kerámia SK 
6:1 (3:1)

NI! III. bajnoki mérkőzés. Ilmj. n Imch-
!'*•?!' ‘-«Ч»' '»<* я <№i fél t:> .... i .„lattal haza 
tűit).>n menni, de. 'I órakor kezd,«lőtt mérk.i-
zés.

( saktornya ,.ч р játékkal leple meg nagv- 
• /amu közönségéi. \ gotokat Csengeti (1), Penkö
I ikatv, illetve /аШо loflék.

\ l.ir.t kifogástalanul bíráskodott.

MÉZNÁD
vetőmag még kapható
Vetési id“je április-május hónapban, 
bualo takarmány, esalamudé (kuko
rica  ̂helyett.) Készíthető belőle méz, 
ka ve. ken vél liszt, bor, sor és kitű
nő pálinka főzhető belőle. Minden 
'"Időn megterem. 10 -ölön 7-8 kg. 
me/.el és 2 g takarmányt ad. Minta- 

,v,°  lv ng". 1 holdon 
10.000 I ongö haszon I kg mag 2o P.

K oronczay gazdaság Csáktornya,
Széchenyi u. í.
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Z id e  s a k i  p e te k .

Vuzem 1943
Tjeden dni predi su evetje hitali kud 

je hodil, cekali su ga s paradnimi popev 
karni, onda su ga vlovili, /  bicom tukli, 
popluvali, s trujem okrunili, na kri/ pre 
bili, zaklali i zakopali. Ali On se na tretji 
den zárán v jutro z mrtvih gori stal, zivi 
dendenes i /ivei bo za uavek, kajti On je 
Pot, Zivlenje i Pravica.

Potli Kristusa su jós tristo let pre 
ganjali krscanstvo, ali na zadnje je itak 
nasa cirkva bila jaksa Oni moceniki, na 
stotine jezer, su si za krscansku misei 
alduvali svoje zivlenje, a da ne za ba 
dav, to vidimo stoga, da i denes krscan 
ska cirkva kraluje po célom svetu.

Krscanska cirkva je navek niela nc- 
priatele i takse, steri su tajili njene na- 
vuke. Kulko krscanskih cirkvi su zrusili, 
kulko popov i svecenikov su zaklali i 
kaj su se veinili, da zrusiju krscansku 
cirkvu, ali se to zabadav, kaj je Bog 
stvoril, ono peklenska vrata nigdar nabo 
do preladala, как je to Zvelicitcl rekel, 
da je ьPeter on kamen, na sterom bo 
Kristus svoju cirkvu zazidal.

Denes ima krscanska cirkva vekse 
nepriatele, как je da god méla v povesti 
sveta. Strasni crleni nepriatel se dvajsti 
let spravlal, da zrusi krscanstvo. Najpre
di je v svojem orsagu spoklal biskupe na 
stotine, pope na deset jezere i vernike 
na miljone. Osramotili su cirkve, поп а 
su se napravili z Boga, Kristusa, se zato, 
da bo nova mlajsina odbranjena vec 
I isto proti Bogii i krscanskoj veri i ovu 
hordu, odbranjenju prez Boga, éislo как 
zivinu, prez sakoga élovjeéjegu éuvslva, 
su 'teli natirati na l.uropn, da toboz** 
„siri kulturu“ i da \ nisti se ono, kaj se 
stvoril*) érez live jezere leta. Da nam 
vnisti nase cirkve, nase familije, da nam 
zakole nase inoske, ill da njib odvleéc \ 
Siberiju v snirt s tesk'om mokoin, a decu 
da nam spravi v taksu sodbinu, kaksu 
ima njibova mlajsina.

Saki den /а /.vedimo nove ncmilosrd 
nosti. Rano *>ve dneve su sovjeti pak 
/nova poka/ali, kaj kaniju napravili /
l.uropoin Polskii zeiulu, stern j*“ nemska 
soldacija ostavila odprtu, su sovjeti v.;iv 
zeli, prez toga, da bi jempot s puskoni 
strelili.

Zakaj je nnda bilo polrebno pr**k 
deset j(*/er po]skill *>ficerov skrivonc»*, v’ 
rostantskim vagonim odvleG v mhuu i 
tarn zivinski zaklati

Kaj su bili krivi ovi sini polskc do 
movine, steri niti nesu meli priliku, da 
zdigneju oruzje proti najvcksem nepriate 
lu svoj** ilonmvine. Л stero taborsko pui 
vo dozvolava na kupe zaklati nepriatel,i 
prez oruzja, steri prav za prav vec neje

nepriatel ?
Ovi aid*»Vi kriiiju do neba i te su 

moceniki krséanstva. Njibove moke i 
smrti bod.) objacile onoga kamena, na 
sterim je Zvelicilel, steri se na den Vuz 
ma z inrt\ ill gori stal, zazidal svoju cirk 
у ti i peklenska \ rata za badav se napi 
njaju, za badav reskiraju miljone ludstva, 
preladala nabodo.

Drugi uas velki nepriatel, Rngleska 
stopila je v vezu z. bolsevizmom, najvi 
sesi pop engles’ke cirkve, Kanterburski 
nadbiskup je Boga mold za bolsevicko 
oruzje, amerikanski nadbiskup pak je bla 
goslovil one partizáné lufta, steri su isii 
lilát zene, decu, rusiti cirkve i dve jeze 
re leti stare narodne kince. Ali kaj se 
moremo nadjati od taksega naroda, steri 
ima v povesti taksega krala, steri je zene 
dal klati na kupé i zbog jene nedozvo 
lene zenidbe je celoga svojega naroda 
spelal vilii s katolickc cirkve. Kaj se mo
rém*) nadjati oil lakse dr/.ave, cije pred 
sednik je isel v novo zbiranje stem, da 
on ne pusti svojega naroda v tabor, a 
síin su ga /.ebrali, ohmul je kepenjka, 
pustil se v tabor i za volu njegve, na 
pencze gladne baridé, tira v smrt svoju 
soldai iju i vnistavle narodnoga imetka.

Judas je za tridesti srebernib penez 
vun dal Zvelicitela, podnesel je za to 
strófa, kajti si je svojom rokoni skonéal 
zivlenje, ali düh njegov zivi i denes, sa 
mo den**; se m* trzi krssanstvo za tride 
sti srebcrnili penez. nego za dolarske mii 
jone i za engleske ftinte. Ali i denesnji 
Judasi bodo do li na to. kakse velke 
grehe síi oni napravili s svojim delom 
proti respet*)niu Zveliéitelu i как ga za 
Judasa ne bilo milosti, tál, nabo niti za 
njili, a za kr.séanstvo bode ilosel den Go 
ri Stajanja, da se bodo nasi nepriateli 
dőli zrusili lak, как su se zrusili oni 
rimski soldati, steri su strazili Kristusovo 
mrtvo telő.

Koga oee Bog ka Migati, njemu zeme 
oénoga pogleda. lak su slepi i nasi ne 
priateli Oni in* vidiju, da idejű v svoju 
propast. Ne vidiju, da za badav reskira
ju miljone svojega ludstva, na jezere Imije, 
Jnevni stro.seк njim vec /nasa miliarde, 
narodi. stere su deli poci svoj jarem, se 
puntaju j**n za drugim, njihowi svetska 
kralestva se rusiju i как je jen engleski 
minister mod ovimi dvemi tábori rek**l, 
lelik*), kaj homo jós i mi do/iveli, kaj se 
bo I aiglesko kralestvo rczislo na falaté. 
Njili samo vodi glad za penezi, za t*) al 
dujeju narode, orsagc i na zadnje i hu 
ducnost svoje zemle, a narodi Srednje 
I urope stojiju trdi i braniju Kamena Sve 
toga Petra, steri se nabo zrusil nigdar.

Nasi Magyarski junaki su odvetki krscaq- 
skih mocenikov, a nasi voditeli odvetki 
apostolov i tu za istinu moramo reci, da 
magyarski narod, steri je erez jezero let 
trdo brand krscansku veru, ciji krali su 
nosili apostolsko íme i dendenes trdo 
stoji proti strasnoj érlenoj pogibeli. nasi 
die ni honvedi preladaju se poteskoce, sa 
trplenja i v nasoj starinskoj domovini 
braniju nasu jezero let staru zemlu, a na
si nepriateli bodo dosli na to, makar pre 
kesno, da Petrovoga Kamena moci napa 
dati i harcuvati proti njega do vremena, 
ali preladati ga ne moci, kajti ga je stvo
ril Kristus, steri bo za navek /.ivei i kra- 
luval.

Ho/ana Zveliéitelu, steri je z groba 
zisel!

Z velkom paradom su 
svetili v Csáktornya 
áprilisa 16-ga, dneva 

oslobodjenja
Na lepő sunceno jutro nas je zbudila fejer- 

vergarska mu/.ika na den parade, ali bole receno, 
ne nas trebalo buditi, kajti ludi su se vec od ra- 
noga jutra spravlali na to paradu. lm su megyi- 
inurci jós ne pozabili, od cesa su njih oslobodili 
nasi vitezki honvedi.

Po varasu su s zastavama okincene vulice 
vec jutra puné bile z narodom, steri je paradu 
cekal, a do 9. vure se Horthy Mikl««s plat' vés 
napunil. Se vlasti, se skole, zastupniki \arasa i 
zvunjskih opcin, Vitezki Red, Prontski soldati, 
gospe Magvarskoga Zenskoga DruStva, tabrike, 
dampfmelinski delavei i cinovniki, za prvi pót i 
Megvimurska Fabrika Platnn, stera se z nova ha- 
pila delati, celi pia. pun zastavi i naroda od viáe 
jezer glav. Punktum ob deveti vuri su do l̂ij hon
vedi i «»iida se mam hapila paradna mesa pre 
steroj su fejervergari igrali, a katoli.'ko dru^tvo 
je popes aló.

Sakomu íloveku je do duí;e zaslo, da je 
pod bo/.im vedrim nebom z vi^e jezer grla zifiel 
glas „Isten áld meg a magyart, ßoie, blagoslovi 
Magyarsku". Г«* su sigurno culi v nebi nasi dic- 
ni honvedi, steri su svoje zivlenje alduvali za 
domovinu skup s kaltróy Antalom alezredesom.

Potli Himnusa se hapila parada. Najpredi 
su odigrali Veru Rozii, onda su deaki Keresztun 
Imre, Fiiszar,Ilona, leventas Kovács József i le- 
ventaska pu. a \ ersa deklamirali, zatem pak je 
Пг. Bernath József, direktor srednje trgovacke 
sktile stal poci Orsacku Zastavu, da zreée svoje- 
ga paradnoga govora.

Moramo Svemogucemu Rogu Zafaliti — tak 
se. hapil govoriti - kaj su potli ?3 let \ Megyi- 
murje, na zemlu vitezkoga Zrinyia. stopili nasi 
vitezki i ti uni magyarski honvedi. То se tak mo
rált) pripetiti, to je zahtevala svetska história, 
kajti denes neje mogoÉe narode dugó v jármű 
dr/.ati. fia su se po\rnuli Severni i Ishodni kraji 
к materi zemli, onda smo znali, da za tem dojdu 
Juzni kraji na red i nadjali smo se zapovedi 
Najvisesega Soldac koga Gospodara: „Napre do 
jezero let stare graniee I" Stem se i Megvimurje 
oslobodilo í doálo nazaj к materi zemli.
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Z boleéim srcem se zmislím na pripeéenja 
z 1918. leta, da je bilo treba ostaviti megyimur- 
sku zemlu, áteru tak radi ímamo.

Pripoveda jeno pripeéenje de je putuval s 
syojirai deaki koli Ujvidéka. V cugu je sedel jen 
stari selski őlovek, pák posluáa, как se spomina- 
ju. Na jempot dojde ta i pita ste vi magyari. 
Na odgovor, da jesmo, zaplakal se i s suznimi 
óéi pita, oh da bodete vi magyarski brati doáli 
osloboáiti nas. To je ne mod nigdar pozabiti i 
zato zna kakáé smo veselje meli, da se naáa 
draga zemla povrnula к Magvarskoj materi.

1941. apriliá 16-i nam je napravil velko ve
selje. Nega bilo komande niti zapovedi, ludi su 
sami s svoje vole, donesli napre érez dugó vre- 
me skrite zastave, plakali i kuáuvali su se od 
veselja, da su vidli naáe osloboditele, vitezke 
honvédé.

Na te den veselja, da svetimo naáe oslobo- 
djenje, moramo si v roke segnuti, cla zadrzimo 
ovu dragu zemlu. Na konferenciji Magyarskoga 
Kulturnoga Druátvá su se oglasili dva éloveki, 
sini megyhnurskoga roda.

•Jen je rekel, da megyimurec prek sega ima 
rád Magyarskoga Orsaga. Nasi ludi sigtli vred- 
noga posla zvráavaju i sigdi radí znaju za nas. 
Da su nasi vitezki honvedi nutri doáli, как da 
bi v nebi bili, tak smo bili veseli.

Drugi je rekel, trpeli i magadili smo, kajti 
smo znali, da to nabo dugó trpelo. Dosel bo den, 
da homo nazaj slobodni i rihtig dosel je velki 
veter, odpuhnul je naáe mocitele, a mi smo tu 
ostali slobodni.

To ste \ i rekli megyimurci, Vasa dúsa je 
zgovorila vaáu volu, ve moremo skup drzati, ovu 
zemlu“ nam^nesmeju vise vkraj vtrgnuti niti za

jezero let. Kak je velki pesnik rekel: „Magyar, 
prek sega bodi vérén tvojoj domovini!

Dale govori, da moramo delati i alduvati za 
domovinu. Ran tak, как dete nemre postavlati 
zahteve proti materi, tak niti mi nemremo prevec 
éuda zahtevati od domovine. Nesmemo se pre- 
straáiti od aldovov, prez toga nemremo nikaj do* 
stignuti. Pre^ setve nega zetve. Delo i aldovi bo- 
do nam donesli, da gvinemo proti nepriatelu i to 
nam bo sigurno.

Naái oci, mozi, brati ve harcuvleju na rus- 
koj fronti za nas, za naáu srecu, za naáu decu, 
za Magyarski orsag. Mi neznamo, kaj je to 40 
graduáov mrzlo, mi samo to znamo, da si saki 
vecer moremo mimo leci spat, kajti naái diéni 
honvedi drziju strazu.

Drzimo skup, delajmo za naáe brate, átéri 
za nas harcuvleju, a da dimo dojdu, naj vidiju, 
da smo mi spunili svoje duznosti, a oni pák, áté
ri su i svoje zivlenje alduvali za naáu domovinu 
i tani spiju za navek na dalekim ruskim polanam, 
naj vidiju z neba, da nesu za badav alduvali 
svoje zivlenje. Harcuvati do zadnje pobede za 
ovu zemlu, za naáu dragu domovinu, ar je i pes
nik rekel

Na celomu svetu nemas drugdi
mesta, tu moras ziveti i hmreti.
Se to je rekel magyarski i ' megyinuirski i 

dobil je cuda éljen kricov i pokanje z. róka mi.
Vaigizon Ferenc deák III. razreda purgar- 

garske skole je deklamiral versa „Muraköz“ i s 
popevkom Szózat je ova parada bila zvrseea.

Potli parade su soldali, leventasi decid i 
puce, fejervergari i deaki v paradnom marsu poz- 
dravili Orsaéku Zastav u. .lakó je v oc i palo, как 
naái leventaski decki i pure i deaki lepő znaju 
marséra ti.

Ilyen küzdelmet kell vivniok honvédőinknek a ; zo\ jet sártengerben.

Svetek drugoga leto dneva oslobodjenja 
v Perlaku

Po svetlom suncu, na stotine zastave nosi- 
ju glasa, da je denes svetek v Megvimiirju, naj* 
lepái magyarski svetek, drugo leto dni, как je 
skrrbliva róka Magyarske Domovine dosegla do 
Meg\ imurja. da nas pela do vekoveéne Magvar* 
c.ke, dv Kralestva Svetoga Stefnna, »la stvori hrat- 
skomu meg>imurskomu naroda, átéri je leta 
bil v jugoslavenskom jármű, mira, blagoslova i si
gurno zivlenje. I nebo se veselilo tomu svetku i 
ftiéíce su skup z. narodom popevale i falile toga 
veseloga i velkoga dneva, da je bilo velko pri- 
perenje oslobodjenja Megyimtirja i da smo dosli 
v diku i ch.bro cele l.urope.

I narod Perlaka zna, kaj mii je dala ma- 
gyarska domovina, zna, kaj lo zna» i, pripadati к 
materi zemli, zato su se oblekli v dobro zacuvanu 
paradnu opravu, kaj bodo mogli dali postuvanje 
i pokazatí znfa!nőst.

Parada se hapila s svetom nieáom. Pod 
voditelstvom Dra Monostori Tibora sz.olgabirova 
doále su se vlasti, zandari leventaái, fejervergari

i < urla je/er ludstva z ver.eljetn \ duci, da znaju 
da njilt cuvajii magvarski honvedi i mirno inore- 
jn spati.

Potli svete mese je pred spomenikom < la?;* 
parii h Marka Zsünibürgi dozv.el, navuülel di/av- 
ne narodne skole di/al p.aradnoga govora. ÍKnga 
svetoga dneva drugo к-to dni naáega oslob»idjenja 
- tak véli - occmo v lem krvavim vreinenu stiha 
svetiti. Л ко oéemo sveliti, prva i najsvetesa na
áa molitva naj ide na ishodnu frontu za naáe die
ne i vitezke honvédé, átéri nlduvleju svoju krv 
i zivlenje za naáu slobodu i za budi nőst I urope. 
Toga dneva se moramo naveiti delati za le velki 
(ál i odreéi se nasih zahtevov.

Paradu je polepáala Malek Ilonka, niegyi* 
mur.ska puca s svojim veráom i naái popévá» h 
átere je vodil Nagy dános skolski dili ktől s sv«» 
jimi magvarskimi popevkami.

Parada se zvráiln s Hímnusom i zatem su 
fejervergari i leventasi v paradnomu marsu póz* 
dravilt spomenika Gasparich Marka i poglavare

Megyimurska mlajsina se v paradnoj opravi 
ápancera po vulicaj Perlaka i dosti je bilo dve 
leti da smo previdli, da je jedini pot, átéri nas 
vodi к Magyarskoj, tani smo brati i tani nam je 
zasigurana naáa buducnost.

Polsko delo je na jen den prestalo, stacuni 
zaprti, verkátati tiho, se posud stiha svetiju i op- 
éina Perlak denes zafali Bogu, da njib je dimo 
dopelal к materi zemli, v Orsag cjvetoga Stefan,i, 
de je mir i blagoslov i de nas éeka boláa budin - 
nőst.

Sparati je rodolubnost,
fratiti je izdajstvo domovine!

Odredili su mesto za Gasparicliovoya 
spomenika

Öve dneve je tu bil Boldogfai Farkas Sán
dor, umetnik átéri je napra vil spomenika Gaspa
rich Marka i skup s komiáiom su se dogovorili, 
da bodo spomenika postavili v Csáktornya na 
Szent László piacú, poleg de je negda stari va 
raski zdenec bil. То mesto je sam Farkas Sándor 
prenasel za najboláe.

Fundainenta véé su se hapili delati i máju
sa 2-ga za sigurno bo se gotovo.

I 'zdóc z.y-Zadravecz István soldaéki biskup 
v penziji, kotrig Zgornje Hize bo tulikajse dosel 
na paradu rezkrivanja spomenika.

Glasi Magyarske Stranjke Zivota
Pecsornik Ottó orsacki oblegat je 
pohodíl opcine Muraszentkereszt 

i Mikófa
V nedelu, áprilisa 18-ga je nas or 

adu oblegat poliodil opéinu Muraszent 
kereszt Prod skolom su ga ludi celoga 
sola »oh ili i W ran na György direktor 

kolo ши je drzal pozdravnoga g»ivóra. 
IVcsornik ( )ltó orsacki oblegat se /aíalil, 
kaj su ga lakó lepő prijeli i onda su si 
skiipa odisli v skolii, de je nas oblegat 
v obilnom go vorn rez.loz.il nasu dene-riju 
zvunjsku i /.mitroNiiju politikti, ouda как 
se bo koiitrolerala jugoslav (Miska agrarna 
reiorina, na dale za pobiranje porc ie, za 
obskrbu naroda i giavno z.a nutri dava- 
nje.

Govora nasega oblcgula su ludi /  
velkoni pa/njoin po.'Ju .ali i cuda pót pre- 
frpji /  éljen kriéom i odobravanjem.

Potli svojega govora je Pecsornik 
Ottó orsaéki oblegat rezgő varai z ludrni i 
poslusal je njiliove prito/be i prosnje i za 
tem je pohodil obéiini Mikófa.

Jeli si spunil svoju duznost
proti nasim vítezkim honvedam?
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koga govora i nabrojil se dobrote, Stere daju 
Megyimurju velku vrednost. Najpredi tő, da je 
megyimurski narod jako pobo/en i to ши da tr- 
doga fundamenta.

Vera je ona kapca stera je najpredi i 
navek povezala megyimurskoga naro- 

da z materom zemlom

Pobo/.nost je rezlika med megyimurjem i 
drugimi narodi i to mu da sigurnost. Sreéno je

Nasi dobri vitézi se i na dalekoj 
ruskoj zetnli, v teékimi bitkami radi zmi 
slíju za nas. Öve dneve srao dobili s ta- 
borskom postom kartu stera glasi ovak: 

Prosiin postuvano vurednistvo naj 
stampaju v Megyimurske Novirie ovoga 
glasa:

Magyarska Telegrafska Kancelaria je 
dala na glas: Visokodostojni Gospon Gu 
verner je na njegov poziv pohodil Hitler 
Adolfa voditela i kancelara nemskoga na- 
roda, na glavnom taborskom kvarteru i 
odnod je v nedclu v jutro dosel nazaj. 

Z glavnoga kvartéra dobaja ov glas 
Horthy Miklós, Guvcrner Kralestva 

Magyarske je áprilisa H> ga, na dva dni, 
dosel na glavni taborski к vártér voditela.

Voditcl nemskoga naroda je z Gu 
vernerom drzal konferenciju prek politic 
koga polo/aja i prek dalnjega harruvanja 
proti skupnom nepriatelu.

Spornenki pre Führern, pre sterimi 
je bil i Ribentrop nemski minister zvunj

T a b o r s k i  gl asi
Zalosten varas Smolensk

\ ec smo éuda kaj kaj logt éuli pred tábo
rom i za vreme tabura, как bolseviki moéiju si 
rnmnske narode, Átéri se ncéeju pokoravati nji- 
hovom prezboznoin gospodarcnjw, ali kaj su ve 
nasli poleg varasa Smolensk, to véé ide prek sih 
granie i nekriva krv kn* i do neba.

1030, Uta, da su nemei podigli taborn proti 
Polskoj, su isii do one linije, tlo étere njili je vo- 
dda njihova sigurnost, i cl rugó su ostavili. Ovu 
zemlu su sovjeti mam zavzeli do nemskih hniii 
prez toga, da bi jempot s puskom strelili, kajti 
polska sok Iáéi ja je lak oslabila, cla se ne mngla 
braniti. Zatem su bolseviki main poécli gospoda- 
liti po svojem naéinu. Odvlekli su \ Sibiriju mi- 
Ijon i pol polakov, moéke i decti. Naivisi pop 
polske soldaéije, \e je v I ngleskoj, je ne zdav 
hja dal na glas celomti svctu, da v smjelskom 
gospodnrenju hmrlo od glada prek 400.000 pol
ske dere. Sikorsky polski minister predsedmk, 
ve tulikajse v I.ngleskoj isée svoje ludi od mi- 
]jón i pol na broju, a sovjetska vlada nece na 
to nikéega odgovora dnti.

Ali ve su mrtvi polski olieeri pre Smolensku 
dali odgovora. 20 kilometrov od Smolensk«, v 
áumi Kalyn su nemei prenasli grobe puné ofice- 
rov. Odkopali su le grobe i v jeniin su nádi 
4000, a V driigim 6000 mitvili polskili oficerov. 
baki je bil streljen odzadi v zatelinak éisto / 
bliza. Si su obleéeni, iinaju medalje i med njimi 
se sarXe. Generáli, majori, kapitani, hadnagy i, dok
tori i se druge sarze. Koké su njim na hrptu 
Svezane. Po 2cpaj su nasli niihove legisinineije, pi 
sma, liste, étere su te siromaki pisali svojim 2e-

Megyimurje, kaj spada pod Korunu Svetoga Ste
fane, pod njim si zaéuva svojega materinskoga 
jezika i kaj je glavno, svoje Vivienje i imetka. 
Magyarska je denes v tem velkom viheru svet- 
skoga tabora malo pokrito i sigurno mesto, a ta 
spada i Megyimurje.

Potli njegvoga govora su mali deaki s har
monikami igrali takée lepe mu/ike, kaj su se si 
ludi cudili.

seljem se zmislim na opcinsko poglavat- 
stvo i navucitele v Stridóváru, na levente 
zapovednika v Csáktornya, na leventaske 
рисе i decke, na trgovce i se stanovnike 
opcine Stridóvár i sem skupa /.elem z 
ishodne fronte srecne vuzmene svetke.

Cirák János szkv
volt fitridóvári oktató.

skili poslov, isii su v dúlni starinskoga ma- 
gyarskoga nemskoga priatelstva i pajdas 
tva.

Führer i Guverner su zrekli svoje 
trdo mislenje, da je treba harcuvanje pro
ti bolsevizmu i njegvim engleskim i ame 
rikanskim prijatelom tirati trdo do zadnje 
pobede. Magyarski narod, steri je jempot 
véé preprobal strahote bolsevizma, bode 
barcuval poleg svojih, v trojnom kontrak
til povezanih priatelov, tak dugó, dók se 
ta pogibel, stera se grozi nasim narodam, 
do kraja zavrne i bode vlozil se site, da 
se Furopa oslobodi i da se zasigura ziv- 
lenje magyarskomti narodu.

nam, deci, ali véé su jene dospeli prekdati. Nem- 
ska komisija je spitala ludstvo Miznjih sei ko(i te 
éume i oni su valuvali, da su bolseviki dopelali 
tele ruge te siromaékih oficerov v reétantskirai 
vagoni, odtirali su je v to мшш i odnot ga véé 
ne bilo nikoga na/aj. ttolseviki.su le mrlve skla 
li v grabu tak, как klafterna drva, s zemlom pok
lák i gori mlado dtvvje zasadili, tobozé da je 
to mlada sírnia, Jo'. su je grobi za odkopali lak 
onda tam poriv á pick 1П.ОО0 oficerov Polske dr- 
zave.

Nemei su pozvali komiéiju polskih rficerov 
Steri su v nemskom zarobleniátvu, onda eivilno 
komiéiju polske /emle. Doéli su /. Naréave viso- 
ki éinovniki, i si te su pregledali te mrtve. Pol
ski oficeri su prenasli éuda svojih pajdaéov, lis
te fotografíje, slu/heiia pisma i druge Dokumente. 
Te su éuda polskim famíliám doka/ali, de poéiva 
njihov dragi olec, brat ili sin. Sa óva pisma no- 
siju dátumé do 1940. márc iusa i aprila, a v to 
vreine sovjeti jós печи vodili tabora.

Polska \ la cin slera je v í.ondonu, je prosila 
Mednnrodnoga Crlenoga Kriía ze oétrii kvi/.iciju, 
grobe i mrt\ c su lotografcrali i bo se célom 
ktillurnnm svetu dokazalo, kaj bolseviki delnju.

I s temi bolseviki su engle'/i i amerikanci 
napravili zvezu, da zruéiju nas i eelu F.uropu. 
Za le bolseviké je najviéeéi engleski pop, kanter- 
huréki nadbiékup Roga molil. To je tak velka 
pokvarenosl, da zove Hoga i za istinu nemre 
véé dalko bili bo/a kasliga za te narode.

Te oficerski grobi pre varaéu Smolensk рак 
svello doka/.nju kaj bi nas éekalo, ako bi érleno 
straéilo preladalo F.uropu, te mrtvi nas pozivleju 
do Boga, naj skup driimo, naj harcuvlemo do 
zadnje knple krvi i naj alduvlemo se za nase 
diene honvédé, átéri driiju frontu i éteri su do

ve zastavili to straénu pogibel, a bodo ju z bo-
íom pomoéjom vniétili.

Sovjetska fronta
Как smo véé dali na glas, na ovoj fronti 

je na naj vise mesta tiho. Pre Kuban vodi su bol
seviki nabrali vekén partiju soldaéije i sikak su 
síeli predreti frontu, ali nemei su je zavrnuli i 
reztirali. Nemski aeroplani stalno bombanderaju 
frontu i odzadi trene i magazine i bil je takéi 
den. da su 60 aeroplanov dőli strelili.

V sobotu su se boléeviki i pre Don vodi 
hapili z. vekéom bitkom, ali i tarn su je zavrnuli.

Se to ide za tem, da kajti su bólééviki ne 
tnogli érez zimu frontu predreti i Furopu prega- 
ziti, ve bi bar ételi Kaukaziju i IJkrajinu nazaj 
Jobiti, kajti Rusiji je velka sila za kruh. Niti sol- 
daéiju nemaju skim nahraniti, a kam jós civilno- 
ga naroda. Samo se to su jalovi posli, naéi dr- 
ziju frontu.

A fricka fronta
Fnglezi i amerikanci - как z neméke strane 

cujemo - su skup spravili velku soldaéiju i s si
lóm bi steli nemce i taljane pretirati z Afriké. 
Rommelova, dobro sprobana soldaéija zvaéa se 
nepriatelske manevre, de ju oéeju zaokroziti, tam 
se na spameten nácin vugne prez toga, da bi mo
nda alduvati ludi ili matriala.

Как su velke bitke na africkoj fronti, to se 
vidi véé i stoga, da su neprfateli érez dva dni 
zgubili 119 bombaskih avionov, jako cuda teékih 
taborskih kol í drugoga taborskoga materiala.

Med tem su su nemske taborske ladje v 
Fa Manche kanalti pustih v bitku /. engleskimi 
ladjami i vtopile su, dve ménjéé i dve vekéa ta
borske ladje i dve za materiala voziti.

Fnglezi jóé navek neceju veruvati, kaj njm 
bo jempot dosel plaéen den i jós navek pohajaju 
nemske varasé, ali nemski »tuki ne spiju i dőli 
su strelili 5r> teékih bombasov i ‘item su englezi 
zgubili zvun masin, prek 500 zvuéenih pilotov 
(voditeli aeroplanov).

Japanska fronta
Как smo véé napisali, ako su japanc i dugó 

tiho onda se navek nekaj spravla. Так je i ve 
bilo. Cilavna japanska soldaéka komanda je ov 
tjeden dala na glas, da su japanci ov tjeden pre- 
Novoj Gvineji vlopili jedenajst nepriatelskih ladji 
za material voziti, se öve su se od susov vuzga- 
le i odiéle pod vodu. Zvun toga su dőli strelili 
14 avionov i skvarili sti viée menjsih taborskih 
ladji. Australski ministerski predsednik na vladi- 
noj konterenciji zrekel ovo : Japanci su na liliom 
Oceanu prepo/nali, da vreme za njih dela. Au- 
stralia je v smrtnoj pogibeli mora se priznati, da 
je ta pogibe l saki den veksa. Mac Arthur gene
ral amerikanski рак je rekel, da makar njikove 
podmorne ladje fest delaju, japanci síi gospodari 
na sem vodam Tihoga Oceana, ako рак bodo jóé 
i v luftu jakéi, onda nega viée obrane za Au- 
straliju.

\ Aziji, na burmanskoj fronti su se englezi 
pndigh, ali nesn mogli nikaj napraviti, kajti nesu 
meli dosti ladje za materiala kcoj voziti.

Jeli si se zmislil za honvédeké familie?

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

a Muraközi Katolikus Könyvnyomdában

Jeli sam platil za navíne?

Negdi dalko v Rusiji

Nekod 7. daleke Rusije /. lubavi i ve-

Nas Gospon Guverner je pohodil Hitlera 
voditela nemskoga naroda
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cístíti pre

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

n a jn o v e Si g l a s i

Radiogovor Gospe 
Guvernerke

Visokodostojna Gospa Guvernerka 
je dr/.ala na radio govora v sterirn se 
sem darovatelam lepő zafalila za ple- 
menite dare, stere je celt narod alduval 
za potpomaganje honvedskih familiji. Se 
skup je nutri doslo prek 16 miljonov 
pengd.

K A J J E  NOVOGA?
— Tri ruski zarobleniki su skocili s cu- 

ga blizo megyímurske granice. Se tri su vlo- 
vili, jen je dobil tri suse. V nedelu su v hatá
rú MikAavár Steli vujti zarobleniki. Jen nemski 
snldacki cug je pelal i ruske zaroblenike i v jut- 
to zárán, rano da je cug iáéi prek magyarske i 
nemAke granice, su tri sovjetski zarobleniki sko- 
fili s cuga i steli su vujti. Nemski soldati Átéri 
su cuga sprevajali su to mam spazili i strelali su 
za njimi. Jen je mam skup opal, a drugc dva 
рак su s pomocjom granicnih stra/.arov vlovili da 
je cug postal. Se tri zaroblenike su nazaj odtirali 
na cug i odpelali su je v Polstrau. pr- 
vi je dobil pogibelne rane, kajti jenoga susa je 
dobil v glavu, jenoga v érevo, jenoga pák v steg- 
no. Se to se pripetilo komaj 150 metri od ma
gyarske granice, ali vec na nemskoj zemli. Ma- 
gyarska straza na granici i zeleznicari su se to 
vidli.

— Preteska mu je bila soldacka oprava.
Koszmács István z Gyiimölcshegya je lani bil na 
Atelingi. Ostal je za soldala » v jeseni je nutri 
rukuval. Kcmaj kaj je par tjednov odslu/.il, je 
dobil glasa z doma, da mu je zena sineka rodila. 
Na to veselje je dobil urlauba i как je dimo do- 
Ael, mám se slekel, v civilu skoőil prek v Nem- 
Akti i od potli je tani tiral Averearije na \elkom. 
Так je spametno delal kaj su ga dugó ne mogli 
vloviti. Ali sigurno je i v NetnAkoj nekaj hudoga 
napravil kajti ne zdavnja je nazaj dimo vuAel i 
v Lapáthegyu se skrival pre svojem testű. Pan
dan su zazvedili, da je doma i 15-ga ovoga me- 
seca v jutro su ga vlovili. íandarskoj saki je ne 
mogel vujti í 7  land svezanoga su ga odtirali v 
reAt.

— V restantskoj opravi je vu&cl. Skvorc 
György z Nyiresfalvn je joA Inni na trar posekel 
400 trsov v goricaj opéinskoga bíróvá i za tem 
je pobegel v Nemsku. Tarn je fiilikajse vise gre- 
hov napravil i vlnsti su ga v rest deíe. Jenu nőd 
je 7 resta vuAel i v restantskoj opravi dosel na
zaj v Magyarsku, de se se po síid skrival. budi 
su vidli dloveka v restantskoj opravi, pák su ga 
2andarnm gori dali. Pandan su vlovili l(»ga kunj.st- 
noga gresnikn i bode dobil znsluzenogn strófa.

— Seme za sladko trstiku jós moci do- 
biü. Sejati moci mesece áprilisa i majusa. Jako 
dobra krma na mesto kuruznice. Modi znje nap- 
raviti meda, kavu, melu za kruli, pivo, vino i fi- 
nu iganicu. Zraste na sakoj zemli. Na deset klnf- 
tri zemlc dn 7-8 kil meda i dva metre krme. Ma
li pák léc semena za probu P. Г40, kila semena 
20 P. Na jeni mekoti more dati 10.000 P. hasna

Dobiti moci v gospodarstvu Koronczay, Csáktor
nya, Széchenyi vulica 3.

— Stalingradske sovjetskc zaroblenike, 
Steri su vtisli z Nemske, su prijeli na megyi- 
murskoj granici. Pre orsadkoj granici v Miksa- 
váru je granicna palrola öve dneve, na svojem 
sluzbenont obhajanju granice spazila dva sumlive 
dloveke, oblecene v soldacku opravu. \ idlo se 
da su v jutro, jós v mraku dosli z Nemske. Na 
granici je jarek skorom cisto suhi i tak su zleh- 
ka dosli prek v Magyarsku. Na tem trudnim lu
dern i na njihovoj opravi se zdaleka vidlo, da 
su ne nemei i lak njih je patrola inam vlovila. 
Vujti je ne bilo modi i tak su se te ludi dali pat- 
roli v roke. Onda se stopram skazalo, kaj su to 
sovjetski mski zarobleniki i pobegli su z jenoga 
nemAkoga zaroblenickoga lagera.

Patrola njih je dotirala к zandarnm v Mik- 
savár tani se zazvedilo, da su jós v jeseni pre 
Stalíngradh bili zarobleni i skup z drugimi zaro
bleniki su jé spravili v jen láger v NemAkoj. Od- 
kud su vusli to nesu znali povedati. Zandari su 
te dva sovjetske zaroblenike dotirali v Csáktor
nya.

— Odsodili su ga zato, da je siril krive 
glase. I |irk Ferenc polodelec z Muraszerdahe- 
lya je dosel pred sód zbog Airenje krivih glasov. 
Lani V novemhru je bilo, da je Turk vozil lapo- 
ra z Muraszerdahelza v Csentevőlgy. Y isto vre- 
me su isle dimo s purgarske skole z Alsólendva 
puce. Turk je tem pucám rekel, da za dva ine- 
seec bodo dosli srbi i rusi i bodo se magyaré 
zaklali. Pred sodom je turk farbal sem-tam, ali 
svédőki su valuvali istimi i tak je odsodjen na 
osem dni resta. Sód je kreposten.

V Viziszentgyörgyu su zarestarali 300 
litri slivovicc. Jena zandarska palrola z Miksa- 
vára je obhajala gorice v Viz.iszentgyörgy u i na 
jempot je zandaram vudiila v nos fina dúlta fris- 
ke zganice, stera se ratio pekla. Mám su ta isii, 
kant njih je duha vodila i na fletnont síi nasli v 
jeni pivniei kotla de se zganiea pekla pre/ en- 
gedelya.

V pivnici je vec bilo do 300 litri fine sliv- 
ne zganice, to su se zareAtarali s kot lom skup, 
a zganjnie su obto/ili.

— Aprila 15 ga su v Megyimurju v na- 
rodnim skolam staresi deaki zvrsili skolskn 
leto. Po naredbi Aknlskogn inspektora \ Megyi- 
nturju, v nniodnim skolam, v petom i sestom 
razredu su ispite obdrzavnli od aprila I 1 15 ga. 
Predi je bilo tak, da bodo ispiti majusa 15 ga, 
ali treba je bilo mesec dni predi dr/.ati, kaj bo
do ta vekAa deca mogln pomagati v pituletnimi 
polskimi posli.

Növi dar za honvedske fantilíe. De-
lavci Neumanove fabrike su áprilisa 19-ga 50 p. 
74 í. skup na kralt t nutri platili pre poAtanskoj 
sparkasi na rerun . broj 180.000 za pomaganje 
honvedskih familiji.

Ovo rodolubno delo nasih dobrrh delavrov 
nnj rluzi sakomti za peldu !

Glasi jarasa Pcrlak
— Zvrsili su skolu staresi deaki. \ Per

laki! v narod nőj Akoli su staresi deaki ze leponi 
paradont zvrsili skolsko lelő. Nagy János direk- 
to skole njint je lepoga govora drzal, vidi se, 
kulko se mngyarski naviuiteli trudiju za narod i 
ve idu ta deca pomagat svojim roditelam krulm 
skrbet,

— Zgorel je velkí melin v Murakirályu.

V nedelo v jutro zárán se, ne znati zbog cesa, 
vuzgal velki melin Matics Mátyása v Murakirá
lyu i как god su se fejervergari trudili, ne su 
mogli toga velkoga ognja vgasnuti, Ogenj se pri- 
petil znutra v melinu i santo tulko su mogli po
rnóéi, kaj se drugo stanje ne vuzgalo. Dornaci i 
s sosednih sei fejervergari su fest delali.

To je bil jedini melin v Dolnjemu Megyi
murju na henger i éuda ludi su meli nutri zrnje 
za mleti. Yelka kvizicija se tira zbog éesa se o- 
genj napravil, kulko zrnja je zgorelo i éije je bi
lo. Kvara je bilo do 100,000 pengő, a sekulera- 
no je bilo samo do 20.000 p.

— Vtekanje leventasov. V opéini Lenti 
su nasi leventaAi Perlaki L. F. igrali futbala pro- 
ti Lovászi Maort L. E. i na zalost igru zgubili 
na 4 : 0. NaAi decki v Perlaki! su za ve slabo 
igrali ali imamo vuíanje, kaj se bodo s cuda rnu- 
Atranjem drugipot lepse pokazali.

G o s p o d a r s t v o
Zeleznica je drazesa

Minister za trgovinu i voznju je povekAal 
centi voznih karti na zeleznici po prek za pede- 
set proienti. To je jako vaznn naredba i tice se 
samo taborskoga vremena i minister je za tu na- 
redbu naglasil, kaj oce stem dojti do toga, kajbi 
se ludi menje vozili. Ve v taborsko vreme se lu- 
di tulko vo'ziju sem tant, da ne samo da su i ugi 
prevec obterAeni i potniki nemaju piaca, nego 
vec je i vo/.nja na zeleznici dosla v pogibel i za- 
to je bilo potrebuo cene kartam poveksati.

\ cuda stranjskint drzavam je privatna voz- 
nja zaltronjena ili pák je treba eksterna dozvola, 
a v drugim orsagam pák s poveksanom tariíom 
zadrzavleju od vo/.nje one ludi, steri nemaju si- 
gurnoga zroka za putuvanja. Toga reda je zela i 
magyarska, prent da to neje prvi korák za skrá
üti voznju. \ ec predi su na par malte zmenjsali 
broje eugov i visepot su ludstvo opoineniili, naj 
se tulko ne vozi. Skratili su i luksuzne voznj**, a 
se lo neje hasnilo, zato je bilo treba karte po- 
draziti.

Ali z ovont növöm naredbom nabo se po- 
draziln vo/.nja robe, öve tarife ostaneju po starom. 
Ran lak oni, steri zbog sluz.be ntoraju saki den 
potuvati, ilelavci, deaki, cinovniki nabodo vise 
platili. Vo/.nje za dugi pót ober 400 kilometrov 
bo samo nekaj draze, a ober 800 kilometrov os- 
tane po starom. lak onda ta naredba ne /náci 
dragoca se posud, nego samo skracenje, a Io je 
samo y'bctg taborskih vremen. Tarife za gospodnr- 
sko zivlenje isto nabodo poveksane.

Magyarske zeleznice, da z jene strane pod- 
ra/iju voznju za jedine potnike, v isto vreme ja
ko potpomazeju socialno Vivienje. Ako bi se tari- 

■ la za robu poveksalu, to bi skodilo trgovcam t 
gospodarant i napravilo bi jós vekAu dragocu. Ali 
to nemre bili, cene za robu vo/.iti ostaneju stare 
n jós bodo isle zeleznice Indem na pontoc i v 
tem, kaj bo ve na prtulelje díva za /gáti, 
moci voziti po íalesoj ceni. Io je bole va*no, 
как voziti se na Spanier i ako neí/i у jene slra- 
n‘‘ vh,e pia ti za voznju / ilruge strane eeli orsag 
preApara pre vnznji drv. Öve povekAanje í.eleznic- 
ke la rile ji* ne dragoca za narod, nego nova sn- 
cialna misei za pomoc.
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