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Az idegen Hugo Viktor mondotta 
ezt a nemzetünkről, de ma már az 
egész világ tudja, hogy mindig éltek ma 
gyár hősök, akik életüket adták azért, 
hogy7 haláluk emléke/.telés legyen a mi 
részünkre a Kárpát Medence magyar 
ságának akkor, amidőn oly nagy és ne
héz feladatok várnak megoldásra mi ma 
gyarokra a mai idők vérzivataros nap 
jainkban,

Életük ragyogó példaként áll minden 
időkben nemzetünk fiai előtt, hogy szi
vünkben a hazaszeretet nemzeti lángját 
fáklyaként gyújtogatva, kialudni soha ne 
engedjék.

Ilyen hős volt Gasparich Márk Kilit 
is, aki IS K ). április 7 én látta meg a nap 
világot a magyar égbolt alatt, Drávaeg) 
házán. Egyszerű embereket ajándékozott 
meg az Isteni gondviselés, hogy inegmn 
tassa az egyszerű nép fiának azt, bár 
rnuraközi ajkú, de magyar állampolgárok 
legyenek is azok, — mindennél drágább, 
szentebb az a hely, ahol születtünk és 
mindnyájunk édesanyja a magyar haza!

Ez az isteni szikra égett gyulla- 
dozott a kis Gasparich Márk kükében 
már akkor, midőn a magyar betűvetés 
elsajátítására a szülőfalujától 3 km re eső 
Perlakra járt.

Köszönettel és hálával adózunk az 
utókor részéről annak a becsületes ma 
gyár népnevelőnek, aki felismerte tehet 
ségét és elősegítette azt, hogy kiterme
lődhetett és a magyar szabadságharc vér 
cseppekből termett dicsfény övezte múr- 
tircsokrúnák egy virágszála lehetett.

Muraköznek volt ős szülöttje. Anya 
nyelvét nem bántotta senki, tehetsége 
továbbfejlesztésére a nagykanizsai gimná
zium tanulója lesz 1826 ig. 1827-ben be 
lép a ferences szerzetbe és noyicius 
évei Biicsúszenllászlón telnek el. I coin 
giai tanulniáinait Nagyszombaton, l.s/ter. 
gomban, majd Pozsonyban végzi.

Ili szentelik lel áldozó pappá 1833, 
április lilán. Pappá szentelése előtt meg 
fordult Moson megyében is. Első állomás 
helye Tűrje. Két év múlva már a buda 
pesti ferencesek templomában, mint hit
szónok végzi szerzetesi hivatását.

Lángoló lelke magával ragadja a hu 
dapesti ájtatos híveket. Az egyszerű tê  
rencrendi szerzetes hangja megrezgteteti 
a bécsi ka marilla ablakait, a gondolat 
szárnyain még szabad, de rövid id<> 
múlva elvágják. Csallóköznek egy ki 
csíny helyére, Szentantal ra kerül, innen a

Moskó családhoz, ahol házikáplán, majd 
a székesfehén ári ferencesek - vasárnapi 
hitszónoka lesz és hitoktató a népiskola 
ban. Rövid idő múlva Szombathelyen, 
majd 1.846 ban Németujváron lelkészke 
dik.

Lelki szemeivel állandóan szőkébb 
hazáját, Muraköz földjét figyeli. A draván 
túli megyékből az akkori idők szelleme 

az illyri/mus — erősen áthatott, amely 
vegyes érzelmekkel töltötte el a mura 
közi nép lelkét, mert Muraköz el za 
kitásál célozta! Az elkeseredést fokozta 
Gáj Lajosnak IS 35 ben megjelenő ma 
gyarellenes újságja: „lllyrszki narodni n » 
vine“ II!yr nemzeti újság,

1 lazáin  és .munkához lát Beszél, 
felvilágosítja a népet. A -18 as események 
az ö lelkében is lángba borítják a szuny 
nyadé) szikrát. Tisztán látja a nemzetiségi 
politika izgalmas útvesztőit, a cselszövé
sek fondorlatait, Jellasich intézkedéseit. 
Tétovázás nélkül, fáradhatatlanul járja a 
muraközi falvakat a délceg, 38 éves fe 
rences barát, jobbjában a kereszttel isten 
Igéjét hirdetve, de balján a kard és érces 
hangon kiálltja a kétkedők fülébe: „ki 
hazáját szereti, Istent is szereti, ki lia/á 
ját elárulja, azt az Isten megveti.“

Toborozza a magyar kormány által 
a Órává mentén felállított nemzetőr exa 
patok ré.s/.én- az embereket, tüzes, lel
kes beszédével, amely után a nép már 
csak „Tüzesbarát“ ként emlegeti.

Jelasich hadai betörtek az országba, 
Gasparich pedig JVrczel seregében foly
tatja lelkesítő munkáját. Azonban a bécsi 
udvar által hehivott orosz túlerővel szem 
ben a* világosi fegy verletéte l után Gaspa
rich számára a bnjdosás marad osztály
rész ül.

Muraköz falvaiban bujdos rokonainál 
és a hazafias érzésű embereknél Pincék, 
erdők, nádasok sokszor a tanyája. LS5 3 
ban Lsztergomba kerül, ahol összeeskü 
véssél vádolják, elfogják és Pozsony ban 
haditörvényszék elé állítják. Az Ítélet 
kötéláltali halál, amit végre is hajtottak. 
Rokonaihoz, irt utolsó levelében azt irta, 
emlékezzenek meg róla mindenkor, meri 
ö magyar hazáját nagyon szerette. A ki 
végzés pillanatában „Kljén Magyarország" 
kiáltással adta ki nemes lelkét.

A nép fia volt. Nem is feledkeztek 
meg róla, szülőházát 1893 ban emléktáh 
Iával jelölték meg. (Magyar Hírlap 1893, 
június 24.) Majd Perlakon emlékművet 
állítottak, Most Muraköz és Csáktornya

méltóképpen rója le háláját a lángleikü 
ferences szerzetesnek, amikor követendő 
példaként állítja fel ércbe öntve szobrát, 
mintegy segítségül híva a nagy hős drága 
emlékét és példáját, hogy belőle méltó 
erőt merítsen a mai időkhöz. Mert, mint 
a nagy angol történetíró, Carlye mondja 
a hősök tiszteletéről: „Nem érzie minden 
őszinte ember, hogy ő maga is nagyobb 
lesz azáltal, hogy a nálánál nagyobbat 
tiszteli? Engem felemel az a gondolat, 
hogy semmiféle emberi gyengeség, sem
miféle hamisság nem pusztíthatták el az. 
emberekben a hősök iránt való megbe- 
csiilö tiszteletet. Ez az a sarokkő, ame
lyen az ujáépitést meg lehet kezdeni."

E szobor vallomás, hit és fogadalom 
kell, hogy legyen az új magyar újjáépítés 
munkájában Muraköz népétől.

István páter és a 
szegedi gondolat

Most, amikor közénk jön, hogy szőkébb 
hazájának szülőföldjén, ünnepélyes keretek között 
adja at a 4tt-as idők „Tüz.esbarát"-jának ércbe - 
öntött szobrát Murák«»/ népének, a gondviselés 
közének irányítását véljük látni első nyilvános 
szereplésével a felszabadulás utáni Muraközben, 
mert e nap felejthetetlen lesz a késő unokák 
előtt.

Szent esküvést és fogadást tesz 1943 május 
2-án Muraköz népe, István páter (a szegedi 
„aranys/áju“) szavait megismételve a „Tüzesbarát“ 
szent hazafiasságát magáévá vallani örökre, kiolt - 
hatatlanul, mint annak idején tette 19|9, június 
2 án, Szegeden az első nemzeti kormány és had
seregre a s. epedi néppel.

I sie 7 ora köríll volt máraz idő. A szegedi 
Klauzál tér zsuíolásig telve. Az első nemzeti 
hadsereg düz századán es rengeteg katonán kívül 
a•/ egész, varos szine-javn. Károlyi Oyula kor
main I Iliül, beszélt az. egész nemzetnek. „Teljesit- 
.«* mindenki a kötelességét".

I tália a borult és esős alkonyaiban lépett 
elő az. erősen szemetelő esőben egyszerű barna 
csuhájában István pater próíétaszerüen misztikus 
alakja feszülettel a kezében ajkáról „Magyaror
szág*-nak szólva fohásza:

„Magyarorszag ime előtted e csapat, mely 
a haza sokat hányatott-vette' It hajóját a révpart
ra. biztonságba akarja vezetni.

line élőikül a megujhodolt Magyarország 
nemzeti kormáina!

Alkonyodik !
De nekünk Injnalodik !
Alkonyodjék, be is sötétedjék n közelmúlt

nak ! Alkonyodjék mindannak, ami az utóbbi ho- 
napokban megrázott bennünket! Alkonyodjék 
egész a sir mélyére mindannak mi ezt a szegény, 
szerencsétlen hazát a végveszélybe dobta !

Hajnalodjék azonban mindazon szent érze
lemnek, amely e földhöz tapad... Hajnalodjék a 
lóidig alázott, gyalázatosán elárult édes Hazának.

Magyar Nemzeti Kormány ! Megmondom 
ennek a tömegnek és az. egész Magyarországnak 
nevében, mit adunk mi Neked és mit kérünk mi 
I öled.

Mit adunk ?
Ezt az elgyötört, bizonytalanságba dobott 

mindenünket! Odaadjuk ezt a göröngyöt, oda ezt
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a földet, melyet testvéri vér áztatott meg. Oda
adjuk úgy, amilyen: földjéből majdnem kiszipo
lyozták, kiszívták a magyar történelmi múltat. Ez 
egy frázissal pedig: „a mult", a „régi rendszer“ 
majd mindenünket halomra döntöttek! Én tudom, 
e tömeg tudja, milliók tudják, hogy a múltnak 
voltak hatalmas, égbekiáltó bűnei. De azt is tud
juk, hogy annak a múltnak, melyből őseink ki
nőttek, sok szent, történelmi és igazságos gondo
lata is volt.

Mig a múltat megbélyegezve a múltnak adjuk, 
mig elássuk azt, ami gaz, ami hitvány volt a 
múltban, addig ragaszkodva ragaszkodunk a múlt 
nemzeti gondolataihoz és történelmi szent emlé
keihez. így, e gondolattal tesszük lábaidhoz Ma
gyar Nemzeti Kormány, az elárult, a gyalázato
sán elárult s vérrel, testvéri vérrel befecskende
zett szegény magyar földtömeget.

És mit kérünk Tőled ?
Add vissza a mi régi magyar Hazánkat! 

Add vissza! Add vissza, mert úgy fáj a lelkünk, 
hogy nincs édes Hazánk. A lábaidhoz tett föld
tömegből alkoss nekünk Hazát!......Internacionálét"
emlegettek s ez megrabolta szivünk álmát, szi
vünk múltját, szivünk szerelmét... elrabolta esz
ményünket, édes hazánkat!...

Tegyetek hát róla, hogy ez a föld újból 
magyar érzelmet teremjen, újból magyart termel
jen, aki tudjon dolgozni, tudjon áldozni, tudjon 
tenni az édes magyar Hazáért.

Nincs ugyan írott jogom hozzá, de
e szent pillanat megadja nekem a

Sgot ahhoz, hogy az egész magyar 
azával igy kiáltsunk feléd: Szív

re a kézzel Magyar Nemzeti Kor
mány! s ezen a szent helyen, e 
szent erkélyen, hol a mi apáink 
Kossuth után szent esküt kiáltottak 

az égbe, mond utánam:
Esküszöm a magyar Hazámra, esküszöm a 

magyarok Istenére, hogy ezt a szegén) hazát ч 
elárvult népét boldogulásra vezetem 1 

Esküszöm!
(A kormány tagjai szívre tett kézzel esküd

tek meg, a tömeg levett kalappal zokogott az ég

Miniszterelnökünk nemeslelkü hitvese, — 
amint ez már társadalmunk előtt ismeretessé vált 
a rádió és a sajtó utján, — nagyarányú mozgal
mat indított meg a bolsevizmuz ellen indított ke
reszteshadjáratnak legjobban sújtott áldozatai, a 
a hadiárvák felnevelése érdekében és ennek a 
mozgalomnak megszervezését a Hadigondozó Szö
vetségre bízta.

Ennek az áldozatos munkának eredményes 
lebonyolítása érdekében ismét a vármegye mindig 
segítő és megértő társadalmához fordulok azzal a 
kérő szóval, — amely lehetővé teszi vármegyénk 
hadiárváinak, hogy legnagyobb áldozatukért, — 
édesapjuk elvesztéséért csekély kárpótlásnak tő
lünk itthonmaradottaktól annyit kapjanak, hogy 
ezzel felnevelésük és az életben való elhelyezke
désük biztosítva legyen

A hadiárvát a ház az életbelépéséig, tehát 
addig vállalja felnevelni, amíg az árva jövője meg
alapozását, jelentő kereső foglalkozásban helyez
kedik el, leányárva férjhez megy stb. A kötele
zettség pedig az aláírás napját követő hónap első 
napjától kezdődik.

Egy-egy hadi (honvédelmi) árva felnevelési 
összegét 100—120 pengőre tehetjük havonta. Te
hát olyan egy ségeket kell létesíteni, amely egy -egy 
hadi (honvédelmi) árva felneveléséhez, szükséges 
összeget össze tudja adni. Különösen megyei vá-

7.ala vármegyében a í. évben létesítendő 
nyári gyermekotthonok gondozó munkájának éli. 
tására minél több gondozónő jelentkezésére van 
szükség, akik ezt a munkát, mint nemzeti szem
pontból fontos önkéntes munkaszolgálatot költség*

megnyilt csatornáival együtt. Ott álltam a tömeg
ben, mint 19 éves ifjú soha ki nem mosódó 
lelkiélménnyel.)

Magyarország! Megesküdött a kormány a 
magyarok Istenére, megesküdött a véráztatott 
földre, megesküdött a mi boldogságunkra, meg
esküdött édesanyáinkra, megeeküdött bölcsőbe 
ringó csecsemőinkre, megesküdött meszes sirhant- 
jainkra, hogy ennek a zaklatott Hazának mindene, 
minisztere, szolgája lesz. Mi, a nép, átvesszük 
esküdet, melyet ott fenn a magyarok Istene is 
hallott. És számon fogjuk kérni tőled az eskü
det.

Mig a haza megmentésére igy lelkesen es
küdtök Ti, a kormány tagjai, mi, a nép is teszünk 
esküt:

A rend, a nyugalom és a Haza visszaszer
zéséhez, lábaitok elé tesszük ifjú életünket s 
mindenünket!

Esküszünk !
(Ekkor az egész hatalmas tömeg háromszo

ros „Esküszünk" kiáltásba tört fel.)
Magyar Nemzeti Kormány ! Hallottad az 

esküt? Indulhatsz hát a hazaszerzés borzasztó 
és bizonytalan útjára! E népnek nemcsak szim
pátiája, hanem odaadása is kisér utadnft.

Kérem a magyarok Istenét, hogy a kormány 
és a nép esküjét hallgassa meg Kérem az Istent, 
hogy segítse a Magyar Nemzeti Kormányt, mert 
propagandája keresztülvitelén roppant nagy ne 
hézségekkel kell megküzdenie.

Kérem a magyarok Nagyasszonyát, hogy a 
magyar népben ébressze és juttassa tökélyre a 
magyar érzést s a nemzeti öntudatot, amellyel 
támogassa a kormányt. Kérem a nemzetek hatal 
más Urát, hogy vessen fátyolt a múltra, feledje 
el a nemrég itt elorditott provokáló nótáikat 
(Marseillese) s hallgassa meg a magyarra áldást 
keio imánkat."

Egy érzem, hogy az akkor 35 éves lst\án 
páter és a most szülőföldjére bevonuló közel oO 
éves föpásztor szózata Muraköz népéhez is meg
találja az utat és történelmi esemény le.sz min
den szava.

Rode Imre.

rosokban és községekben sok ház, egész utcasor, 
sőt egy egész község, vagy több község házai 
(számolnunk kell a kiskösségek apró kis házaival 
és szegényebb tulajdonosaival vagy lakóival is) 
fogják az egy hadiárva felneveléséhez, szükséges 
összeget felajánlani.

Égy*egy hadiárva nevelésére befoly t összeg
ből annak tényleges szükségleteit fogjuk fedezni. 
Tehát foly ósítjuk a kiskorút gondozó anya, gyám, 
vagy nevelőszülő részére a szükséghez mért havi 
átalányösszeget, a fennmaradó összeget pedig tar
talékoljuk a rendkívüli szükségletekre (betegség, 
rendkívüli ruházati ellátás, továbbtaníttatás és ha 
még ezenfelül is maradna az. árva részére befize
tett pénzből, akkor kelengyebeszerzés, kiházasi- 
tás, üzletnyitás stb.) céljaira. Az átalányösszeget 
meghaladó szükségletekre a pártfogó apa javasla
tára fogjuk a pén/t kiutalni szintén közvetlenül 
az árvát gondozó személy kezeihez.

Ezek után vitéz gróf Teleki Béláné a rész
letes teendőket sorolja fel, amikre nézve szer
kesztőségünk szívesen szolgál felvilágosítással.

Muraköz népe a visszatérés óta elmúlt kél 
év alatt mindig helyt állt, áldozatos munkájával 
nagy ban hozzájárult a belső» front megerősítéséhez 
s biztosan tudjuk, hogy a hadiárvák gondozását 
is elsőrendű hazafias kötelességeinek fogja tekin
teni.

megtérítés ellenében vállalják,
A köllségmegtérités a különböző kategóriák

ban 70 P illetőleg 100, vagy 150 P lakás és uti- 
kóltség. A közelebbi feltételek a kijelölt jelentke
ző helyeken tudhatok meg.

Szállít bérmenlve utánvétel brutto 5 kg os p a p ia k b a n  
Rác Z J Ó Z S E F  H É  ágytolltizlete,
K IS K U N F É L E G Y H Á Z A  Hollő Lajos utca 39.

Eelkérem mindazokat a 17—50 közötti ha
zafias és legalább 4 középiskolát végzett nőket, 
akik ezt a munkát julius és augusztus hónapban 
végezni óhajtanák, hogy a lakhelyük szerint ille
tékes járási főszolgabírói hivataloknál (járási m. 
kir. tisztiorvosnál) legkésőbb !. évi május hó 10-ig 
jelentkezzenek.

Zalavármcgc alispánja.

Tojást és bort gyűjtött a Csáktornya! 
Hajtársi szolgálat vitéz honvédünknek

Örömmel számolunk be ismét a murakü/i 
nép jószivii adományairól sebesült honvédőink 
részére, A viziszentgyörgyi körjegyzőség 1743 drb. 
a stridóvári 1440 drb, a dra\as/mf mihál\ i 54S 
drb és Muraszentmárton 100 drb tojást gyújtott 
össze a sebesültek Husvéljura. A stridóvári kör
jegyzőség ezen felül még 3.Í0 liter bort is gyúj
tóit részükre.

A bort * s/onibathely i hadikóiház kapta, a 
tojásból kél lada Szombat lief у re, Lel Inda Zala 
egerszegie, egy lada Sopronba indult, a mai.uJck 
es az e/ulán gyűjtendő tojások pedig kúpossalra 
mennek, mindenül! hadi kórházba.

Az elmúlt két év alatt Muraköz népe sok
szor megmutatta, hogy magyar hazajut nagyon 
szereti ér, szive soha sem húzta inas lelt*, mert 
mindig magyar volt.

Egy mursközi születésű szobalány 
leugrott Nagykanizsán 

a temetői hídról
Husvét hétfőn este 10 óra tájban egy ma

gános nő áldogált a nagykanizsai temetői vasúti 
hid korlátjánál. Embereket már alig lehetet! arra
felé látni. Két katona séta közben arra ment és 
feltűnt nekik, hogy a fiatal nö sirdogált ér. a 
nyugtalanság jelei mutatkoznak rajta. Megszólí
tották, szóba próbáltak vele eredni, az azonban 
a hozzáintézett kérdésekre nem szólt semmit. 
Erre ott hagyták és to\abb mentek. Alig hogy 
elhagyták a hidat, a nő nagy sikoltás közben át
vetette magát a hiti korlátján és lezuhant a mély
ségbe. A katonák hamarosan besiettek nem egé- 
szen száz méterre levő méntelepre, ahonnan lög- 
tón átüzentek a mentőknek, akik azonnal a hely
színre siettek és az életunt, fiatal nőt beszállítot
ták a kórházba.

A sebészeti osztályon megvizsgálták és meg- 
a lapították, hogy a bal karja és jobb combja 
eltöri Az arcán erősebb sérülések nyomai latba 
tok. Amiül jobban lelt, elmondotta, hogy Hali 
lianuskának hívják, alsodomboiui születésű, 
Nagykanizsán a kisfaludi utcában Eá/áréknul voll 
alkalmazásban, mint szobalány. Alelöl, hogy mi
ért akart öngyilkos lenni, nem adott semmi léle
ielvilágosilást.

Adjunk apát a hadiárvának
Vitéz gróf Teleki Béláné az Országos Hadigondozó Szövetség Zalavármegyei 

tagozata elnöknöjének ielhivása

Felhívás nyári gyermekotthonok vezetésének elvállalására
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Első Muraközi Szövődé Rt.
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi u. 50 « Telefon: 31.

Hölgyeim! Egyszerre 130 kötőtű super kézikötőkészülék. A XX.
század szenzációja! Munkája kézimunka. Minden minta köthető. Néhány, óra alatt köthet pulóvert, 
blúzt vagy ruhát. Kezelése egyszerű. Ara P 62.10. „Rapid“ (98) tűvel ára P 48.30. Kérje az ismer
tetőt. Á R U F O R G A L M I  K F T . ,  B u d a p e s t ,  IV. Sütő-utca 2 szám, félemelet 3.

Központi iroda: B U D A PEST

!«*

A Gasparich ünnepség
Egész Csáktornya, egész Muraköz 

lelkesen készül, bogy méltó módon meg 
ünnepelje a nagy muraközi nemzeti vér 
tanú, (iasparich Márk szobrának leleple
zését.

A megnyitó beszédet vitéz gróf Te
leki Béla Zala vármegye főispánja tartja, az 
ünnepi misét, a szoborszcntelési szertartást 
végzi és az ünnepi beszédet Uzdóczy 
Zadravetz István ny. tábori püspök, fel 
sőházi tag mondja, a szobrot pedig a vá
ros nevében Pecsornik Olló országgyűlési 
képviselő, városbiró veszi át.

Részletes programra a falragaszokon.
Mindnyájan ott leszünk!

A MÉP H Í R E I
Vitéz Horváth Ferenc ny. vezér* 
őrnagy, Alsómuraköz orsz. gyű
lési képviselőjének látogatása 

kerületében
A perlaki kerület országgyűlési képviselője 

csütörtökön l.égrádot látogatta meg, nagypénteken 
pedig Kotorban járt, ahol a pár? vezet őség ünne
pélyesen fogadta. Vitéz Horváth Ferenc a köz
ségházán mondotta el beszámolóját, amelyben a 
bel- és külpolitikai kérdésekről, a bolsevista ve
szedelemről, gazdasági kérdésekről, kózeliátásrol 
és a beszolgáltatásról beszélt hosszabban. Besze
det kétszer kellett elmondani, mert a községhá
zán a sok hallgató nem fért el s igy az iskolá
ban kellett megismételnie.

Délután Muravidot látogatta meg, szombaton 
pedig Alsódombonin fejezte be a kerület látoga
tásai.

Fiatalkorú
ОТ! biztosítottak üdültetése

Az Országos Társadalombiztosító Intéz«-! a 
komlókéin* tartóz«» öregségi *11> biztosításra k<<- 
telezett tiatallo.ru 14 IS cv«s fiú сч leány bi/t«»- 
'itollak közül azokat, akik egészségi szempont
ból vag\ szo< iáin; okokból g\ógyüdiilésre szorul
nak, 194.1 május 24-töl szeptember 20 ig terjedő 
időben 2 - 2  hétig tartó ingvene*. gy ügy üdülésben 
röszesiti.

A gyógy üdülésre jelentkezés 1913 április 
hó 30-ig a csuklurnvai km ndeltsc-gm I átv*-bet«» 
. jelentkezési lap“-pal történik.

B-"»vebb t«• I\ ilago itas elír, erheb« a . sákt«*r- 
n>ai kirendeltségnél.

H Í R E I N K
Főszolgabírói kinevezés. A belügymi

niszter dr. 1 orintos * icz.a tiszteletbeli főszolgabiro, 
sümegi lakost a p«-rlnki járás lószolgabirnjává ne 
vezte ki

Felhívás a tűzharcosokhoz és vité
zekhez. Mindazok, akik a járási tűzharcos i so 
portba beléptek, K ihivatnak, hogy 1913 május hó 
2 áll délelőtt legkésőbb К ..ran a csáklornvavi- 
rléki körjegyzőségen okvetlen jelentenek m ega 
* »aspari« íi ünnepségen való к  szü leire, lehetőleg 
sötét ruhában. Rendjelek viselendok.

— Kirendelés. A m. kir. honvédelmi mi
niszter Strenger József dr. pécsi orvost honvé
delmi munkára kötelezte és megbízta kotori köz
egészségügyi körben a körorvosi teendők ellátá
sával.

— Bírói kinevezés és áthelyezés. A Kor
mányzó Ur dr. Tóby Kálmán újvidéki kir. járás- 
bírósági jegyzőt a perlaki kir. járásbírósághoz a- 
rásbiróvá nevezte ki. Az igazságiig) miniszter 
dr. Necsov József perlaki kir. járásbiról sajal 
kérelmére a csaktorn>ai kir. járásbírósághoz he
lyezte át.

— Tanügyi hír. A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter Wéber Mihálv Csáktornyái allami 
tanítóképző intézeti helyettes tanárt rendes tanai
ra nevezte ki.

Tiltott határátlépés, hat kas Utwn hor
vátországi lakost a kotori csendörség letartóztatta 
tiltott határátlépés és nem/etgyalázas vétségének 
gyanúja miatt. A nevezett semmibe sem véve 
a hatart, április hó 17-én anyjához Rotorba át- 
szökött, utána részegen ment jelentkezni a csen
dőrségre. Nagyon sok magyarellenes bún ter
heli lelkiismeretét.

— Megjelent Falusy Náudor „Nagymusz- 
kaországban...“ és „Katona vöt idsapád is...“ « . 
két magyarnótája. Az előbbi egy vőlegényét ve /- 
tett menyasszony keservét zokogja, az utóbbiban 
egy hadiözvegy biztatja fiát a szent Haza meg
védésére. Miliőkét dal országos versenyen dijat 
nvert. Lélekbemarkoló zenéje Csonka Demetertől 
van. Kapható minden könyvkereskedésben.

-- Szenzációs új magyar találmány for
radalmasította a kézi kötöipart. A „napid“ 
kézi kötőkészülékröl vau szó, amellyel eg\ nap 
alatt annyi munka végezhető el, mint kötőtűkkel 
10 nap alatt. A „Rapid“ kézi kötökészülékkel 
minden kőtésminta köthető, munkája kézimunka, 
a szemek egyenletesek, minden ionalra alkalmas, 
kezelése egyszerű és a használati utasítások bői 
különös képzettség nélkül is elsajátítható. Tetsze
tős és elpusztíthatatlan. Ismertetőt küld : Árufor
galmi K IT . Budapest, IV. Sütő-utca 2.

OTBA igényjogosultak figyelmébe' A
Magyar Iskolaszanatórium Fgvesület svábhegyi 
iskolaszanatóriumában a pénzügy miniszteri rende
let élteimében 70 OTTi A, igén у jogosult tag gyen
ge vérszegény, ii.egerösitésre szórni«'» iskokisgver- 
nieke nyer Kivételt (a rendelet értelmében tticb• - 
betegek kizárva) ug\ a mari szünidőre, mint pé
tiig а/. 194J 44. iskolai tanév cl :»» telére. A 
v'Zentgi'.ttliái.'li r  l:olaszana!»'.riiiinban tüdőbcU gok 
I . (elvételt mernek. Könnyebb és Milvosjbb «>../- 
talv. Készlete ; íelvilágosibsl az ОТВЛ lö.ívcti 
orvos urak, mint piciig az egyesület I..». ponti 
uodaja nyújt. (Dp. Vili. Sándor-u. 2<>.)

— Ingyenes és kedvezményes helyek a 
Magyar iskolaszanatórium Egyesület szent
gotthárdi iskolai jellegű tüdőgyógyintézetében.
A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület szentgott
hárdi tüd«»gv«)g\ intézetében ’.0 ingyenes és 30 
kedveznie т е к  hely m er betöltést. Részletes lel- 
világositásl ad a ко/ponti iroda, |Hp. \ Ili. Ván
dorú. 2b) ahova a kérvények küldendők.

Megjeleni a „Forrás“ , áprilisi száma,
amelyben ismét a magyar és külföldi irodalom 
legjelesebbjei szólalnak meg. Halassy-Nagy József, 
Pussonvi ka .zlo, Makkai János, Kosáryn« Kéz 
kola, Csuka /oltan, Ny iresi-1 ishy Kálmán, R. 
Berde Maria, Tere« sényi György, \ áss I lidre, 
Bierbauer Virgil, Illés Sándor, Németh Gyula, 
Gyomay György, András Endre és mások cikkei 
szerepelnek a rendkívül tartalmas számban. A 
küllőidi irodalmat ezúttal 11. Claudius, (•. Duha
mel és \\ . Sohaeier képviseli. A kritikai rovat 
ban Barsi < időn, Dékány András, Járdányi Pál, 
Dalok у János, Rédev Tivadar, Jajczay János és 
I ehér vary Antal számol be a mull hónap minden 
kulturális és művészeti eseményéről. Az egyes 
magyar kulturérdekekérl harcoló folyóiratot fian- 
kiss János szerkeszti.

— Húsvéti gazdagsággal bővelkedik a 
Búvár most megjelent áprilisi száma. Natter
Nád Miksa a füzfafélékről irt részletes cikket, 
Ivnik Gyula a vakondokok életét ismerteti, Szálé
Lajos pedig az olajos növények jelentőségét mél
tatja hazánkban. A cikkek bőséges sorából ki 
keil még emelnünk Szemző Piroska; Fertőtlenített 
újságok, Peja Győző: A régi idők hadakutja, 
Zách Alfréd: Az időjárási frontok élete, Mészáros 
László: Az első földglóbusz, Thiering Oszkár: 
Kot intrliunikai elv és Pajzs Elemér: Portugália 
című cikkét. A szokásos élénk rovatokon kívül 
számos kép és rajz disziti a szépkiállitasu folyó
iratot. A Búvár Cavallier József dr. szerkeszté
sében és a Franklin-Társulat kiadásában havonta 
jelenik meg.

A PERLAKI JÁ R Á S HÍREI
(Saját tudósítónk jelentése.)

Gazdakör alakult Perlakon. Perlak nagy
község Gazdakörének alapszabályait a m. kir. 
bel úgy miniszter jóváhagyta es ennek alapján ápri
lis 18-án tartotta választmányi ülését, amelyen 
elnökké Angyal János községi bírót, alelnökké 
Glavina István és Kolláréit Antal iuldmiveseket, 
jegyzővé Baranyai l.alos áll. isk. tanítót, ellenőr
ré Pávcseez István földm., háznaggyá Baranasies 
Mátyás föidm., pénzlárnokká Perkó János földm. 
könyvtárossá: Petkovics Ferenc földm. választot
ták meg. Az ünnepélyes alakuló közgyűlést az 
Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara kiküldött
jének jelenlétében, 1943, május 2-án tartják meg.

Megalakult a Baross Szövetség 
perlaki járási fiókszervezete

Mint már megírtuk, vasárnap délelőtt Per
lakon a Kaszinó helyiségében tartotta alakuló 
közgyűlését a Baross Szövetség perlaki járási 
fiókszervezete. Nagykanizsáról Vékasi Károly és 
Tarján Ferenc társelnökök, Horváth Ferenc főtit
kár, Galántai Mátyás és Mustos Ferenc választ
mányi tagok, Zalaegerszegről Kokas Ágoston al
címük, mint Baross kiküldöttek jeientek meg.

Az alakuló közgyűlés a Hiszekegy elmon
dásával kezdődött. A megfeleld kiküldötteket és az 
alakuló közgyűlést Vass János közs. irodatiszt 
üdvözölte és léikért«- Vékási Károly nagykanizsai 
Baross társelnököt, hogy vezesse le az alakuló 
közgyűlést

Vckási Karoly keresetlen szavakkal üdvö
zölte a közgyűlést cs röviden ismertette a Baross 
Szövetség céljait és felhívta a jelenlenlevoket az 
egy égbe tömörülésre, mert csak úgy tudjuk az 
eljöveiul«. nagy magyar épitómunkat elvégezni.
I /.után Horvath Lajos nagykanizsai Baross főtit
kár ismertette részletesen a Baross Szövetség 
alapszabályokat, vázolta a magyar kereskedő, 
iparos útját a magyar jövő felé.

Unok lett Csonkás István fa- és szénnagy- 
kereskedö Pét lak, társelnökök lettek: Kódy Pál* 
kereskedő perlaki, Radmanics József mehanikus 
kotori, és Megla Antal kereskedő, lelsöpálfai 
lakosok, ügyvezető elmük tett: Keilezsa János 
kereskedő, titkár Vass Janos közs. irodatiszt, 
pénztáros: Glavina Jenő kéményseprőmester, el
lenerők: Bálint Gyula és Glavina Janos kereske
dő, periaki lakosok. Ügyész dr. Dómján Gyula 
perlaki ügyvéd. Megválasztották ezután a választ
mányt ér. a bizottságokat.

A mindvégig lelkes hangulata közgyűlés а 
Him mis eléneklésevel ért véget.

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

a Muraközi Katolikus Könyvnyomdában
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K ö z  g a z d a s ág
A földművelésügyi miniszter el
rendelte a kukoricamoly terjedé

sének meggátlására a tavalyi 
kukoricaszár felhasználását

A földművelésügyi miniszter rendeletével a 
kukorica és ciroknövényeket pusztító kukoricamoly 
elleni védekezést kötelezővé telte, azt hatósági fe
lügyelet alá helyezte és a sikeres védekezés ér
dekében a következőket rendelte el:

1. Minden birtokos köteles a következő évi 
fertőzés megakadályozása végett a kukoricaszárat 
kukoricatörés után közvetlenül a föld színénél, a 
gyökérkorona felett levágni.

2. Minden birtokos köteles a kukoricamoK 
telelő hernyójának irtása céljából az. előző év 
terméséből származó kukoricának kúráját, (kuko
ricaszár) csumáját és csutkáját, valamint a tengeri 
tuskót, vagyis a kukoricaszámak a földben ma
radt részét, továbbá a megszólítva eltett csalamá- 
dé, cirokszárat (cirokkóró) és cirokszakállt

minden év május 15-ig
felhasználni, vagy amenyiben azokat fel nem hasz
nálta volna, a kukoricamoly pilléje kirepülésének 
megakadályozására alkalmas módon elraktározni, 
avagy Megsemmisíteni.

3. Kerítés (sövény) készítésére, tetőfedésre, 
valamint a 'mezőgazdaság körében használatos 
egyéb építmények (csőszkunyhó) kalyiba, stb. lé
tesítése csakis

egy évnél régibb kukaricaszárat,
vagy cirokkórót szabad felhasználni,

teliét a növények anyagát az említett célra felhasz
nálni mindaddig tilos, amig bennük a kukorica
moly hernyója életképes s igy fertőzésre alkalmas 
állapotban lehet (egy évig). Ha ezekből az anya
gokból ilyen régi készlet nem áll rendelkezésre, 
pótlásukra nád. gyékény, napraforgó, szalma és

más hasonló anyag felhasználása célszerű.
4. Aki a védekezésre vonatkozó rendelete

ket teljesíteni elmulasztja, avagy a tilalmat meg
szegi, az kihágást követ el s a törvény értelmé
ben 40 pengőig terjedő pénzbüntetéssel bünte
tendő.

Ahelyett, aki a védekezést elmulasztja, a 
fertőtlenítő eljárást a községi elöljáróság a fél költ
ségére köteles elvégezni.

5. Jelen rendelet végrehajtását a mezőgaz
daságról és mezúrendörségrúl szóló 1804. \ll. t. c. 
102. §-ában megjelölt hatóságok, továbbá a m. 
kir. rovartani állomás és a rovartani állomástól 
esetről-eset re kapott utasítás alapján a várme
gyei ni. kir gazdasági felügyelőségek, valamint a 
járási m. kir. gazdasági felügyelők is ellenőriz
hetik.

ш ш яш ш ш ш и ш ш ш ш вя ш т

A textilárukra vonatkozó 
újabb rendelet

A közellátás terén a közelmúltban több át
fogó és nagyjelentőségű újítás történt, amely mi:i- 
denkit érdekel.

A kormány elsősorban is megállapította és 
élelhelépktte az uj termelési é ; bes/olgállatási 
rendszert, amelynek segítségével előreláthatóan az 
eddiginél jobban lehet n íajd biztosítani a háború
ban álló ország közellátásat.

Fgv második, ugyanilyen fontos rendelkezés 
a közellátási ügyvitelt és igazgatást egy szeriisilte 
és decentralizálta, a közellátási felügyelőségül: ha
táskörének uj megállapításával. Legutóbb pedig 
két újabb rendelet jelent meg, amely a lakosság 
ruházkodásának kérdését rendezi, szervezi ál és 
Iu4 yezi teljesen uj alapokra.

A mindennapi kenyér biztosítása után tehát 
most a ruházat biztosításáról vau szó, amit a mai 
körülmények közölt talán a legnehezebb fejadal. 
A háború miatt ugyanis külföldi nyersanyagot be
hozni alig lehet s az a kevés, amit sikerül meg
szeret ni, rendkívül megdrágult. í zért az államnak 
kell gondoskodnia arról, hogy a szűkösen rendel
kezésre álló nyersanyagot a gyárak ugy doboz
zak fel, hogy abból semmi el ne vesszen és a 
1 k!'Igozás után olyan ruházati cikkek álljanak 
о inUlkezésre, amelyek a legszélesebb néprétegek, 
elsősorban pedig a termelő munkát végző» töme
gek szükségletét elégítik ki. F.zért egyszerűsítették

a termelést, megállapították hogy inelv nyersagyág
ból mit és miben minőségben szabad előállítani 
s a fény űzési cikkek hosszú sorának gy ártását 
egyszerűen eltiltották, illetve erre a célra a nyers
anyagelosztó hatóságok nem adnak nyersanyagot.

A termelés és a nyersanyaggazdálkodás 
megszervezése után az, újabb rendelkezésésekkel 
még egy lépést tett tovább a kormányzat, amikor 
a ruházati cikkek forgalmát szabályozta, (iondos- 
kodui kell arról, hogy az áiu a gyáraktól a tisz
tes és megbízható kereskedelem utján tényleg 
ahhoz a fogyasztóhoz kerüljön, akinek erre leg
inkább szüksége van.

Ezt a célt szolgálta a textilnagykeívskedők 
kijelölése és a Textil Ко/pont létesítése. A mos
tani rendelkezések azonban ennél is tovább men
nek, mert ezután a termelt áruk útját mindvégig 
figyelemmel kiséri a hatóság és a szétosztást lo- 
kozottabb mértékben irány ítja, a gyáriparnál és a 
kereskedelemnél egyaránt. Célja ezeknek a ren
delkezéseknek, az, hogy az. áru ne térjen mellék
utak! a, ne kerüljön zugpiacra s hogy egyesek az 
áru összevásárlásával és megdrágításával ne ká
rosítsák a fogyasztó tömegeket.

Az uj rendezés kétségkívül mély en beleny úl 
az úgynevezett kereskedelmi szabadságba, hiszen 
azt az elvet valósítja meg, hogy az árut besze- 
le/ni és elosztani nemcsak jog, hanem kötelesség 
is. De ez nem érinti a becsületes kereskedő ér
dekeit, aki polgári haszonnal, legális utón teljesiti 
hivatását.

\ isz.ont sok más előnye is van az uj rend
szernek, amely egyenletesebbé teszi az elosztást 
az ország területén, úgyhogy a szűkösen rendel
kezésre álló készletből — ha szerényen is 
mindenki részesülni fog. Lzenfelül pedig útját állja 
a mesterséges és káros drágításnak, mert az uj 
rendeletek a többi között azt is kimondják, hogy 
a textiláruk fogyasztói árát maradandó módon 
(bele szőve) fel kell tüntetni. így a leghatásosabb 
arellenörzést tulajdonképen maga a közönség 
végzi.

Pk. 2058/1943 sz. 1943 vghlói 107- 108 sz.

Árverési hirdetmény
Dr. László Béla Csáktornyái ügyvéd által 

képviselt Kecskés Falué Rúzsa Anna Csáktornyái 
lakos javura 700 és 81 F 40 fillér töke és több 
koveleles járulékai erejéig a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1942 ev ‘374 5628 sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folv táu végrehajtást 
szenvedőtől 1943 évi március hó’ 24-én lefoglalt 
1171 F becsült ingóságokra a Csáktornyái kir. 
járásbíróság fenti szánni végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. te. 20. 
ü-a alapjan a fent megnevezett s a foglalási jegy
zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára 
is az. árverés megtartását elrendelem, de csak 
.ura az. esetre, ) i ; i kielégítési joguk ma is fennáll 
<*•; ha ellenük halasztó hatályú igénykénjét fo
lyamatba nincs, vtgr. szenv. lakásán üzletében 
Csáktornya Béla király utca alatt leendő megtar- 
tasara  ̂halai időül 104 J m ájus 6 án délelőtt fél 
8 órájára tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt 
bútorok, vas aruk stb. s egyéb ingóságukat a 
legtöbbel Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg 
becsáron alul is el fogom adni. Azyn ingóságok* 
amelyeknek a kikiáltási ára egy ez* r pengőn leiül 
van, az. 5.610 931 M .lsz á n n i rendelet értelmé
ben csak a'/ok árverezhetnek, akik a kikiáltási 
ar egy lizedrészé! bánatpénzül leteszik.

Csáktornya, 194 3 április 17.

Olvashatatlan aláírás.
I ír. Lm * » grelútjtú, mint biro-a*» kiUlJő.tt.
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Magyarska je narod vítezov
Gasparich Márk Kiüt

Jen stranjski pisoc, Hugo Viktor je 
te reci rekel /a  nas narod, ali denes véé 
eeli svet /na, da su sako vrenie /íveli 
mrgyarski junaki, sleri su radi alduvali 
svoje zivlenje zatö, kaj bo njiiiova smrt 
navek spornen /a  nas, /a  nmgyariju, .steri 
zivimo pod Karpatskim Venconi i da se 
homo zmislili /a  njili onda, da nas éeka 
ju teske du/.nosti, как denes v lem krva 
viin, vihernim vremenim.

Njihovo /ívlenje stoji как svetla pel 
tla v sako vreme pred sínimi riasega na 
roda, da njim vu/ge v niibovom srcn pia 
mena rodolubnosti, steri piámén mora 
svetíti za navek i nigdar nesme vgasftuti.

Taksi narodni junak, mocenik je bil 
Gasparich Márk, Kilit. Rodil se pod ma- 
gyarskim vedrim nebom i v Drávaegyházu,
181U, áprilisa 7 ga je prvie videl bo/.c 
sunce. Siromaski . selski ludi je Bog bla 
goslovil s tem darom, da pokaze siromas- 
kim ludem, da se i z njihove familie 
inoreju roditi velki sini, makar njim je 
materinski jezik megyimurski, ali oni su 
sini magyarske domovine, stera nam je 
najdrazesa i sveto je ono mesto, de su 
se rodili, a to je nasa sladka inati, ma 
gyarska domovina.

I te bozi piámén je gorel v dusi ma 
loga Gasparich Márka vec i onda, da je 
3 kilometre dalko od svoje domovine v 
Perlak liodil v skolu, da se navéi ma 
gyarski pisati i éitati.

Mi denesnji késni odvetki z velkom 
zaíalom mislimo na onoga postenoga ma 
gyarskoga navuéitela, steri je prepoznal 
v rednost. njegve duse i potpomagal ga da 
se mogel vuciti i da je postal jen evet 
onoga svetloga inoéeniékoga venca, steri 
je tulko kivi alduval za magyarsku slo 
bodu,

Sin je on bil starinske megyimurske 
familie. Njegvoga materinskoga jezika 
nisei ne je bantuval ni t i к rati 1. Za dalnje 
skolanje je odisel v gimnaziju v Nagyka 
ui/.su, de je bil do 1830. leta. Z.atein j»* 
IH.VJ. leta, stal v lYunnskanski red i как 
ti novicias se \ Iu ! 1 v Bucsus/.entkts/lo. 
(n ie  sknle je zvr.il V Nagyszombat n, 
I'/ztergoniu, a na zadnje v Pozsonyi!, lu 
и ga I.S31. áprilisa loga posvetili za po 

pa Jós predi svojega posvei enja je bil i 
V Mosol hí, л как m kifli pop prvie je slu- 
zil V opéini Tűrje, za dve leli pák je vei 
v Budapestit v franciskanskoj cirkvi kakti 
prédikátor /Ársavai redovniéku slu/bu

Reéi njegve ognjene duse su zgrabile 
\e pobo/ne vernikc v Budapesti!. Glasi 
toga siromaskoga franciskanskoga redov- 
nika ruzili su i po oblokam becke pr>li-

tiékc kancekirije, za onda mu je glas jós 
sloboden, ali za kratko vreme su nui ga 
na lance deli. Najpredi su ga spravili \ 
jeno malo mesto v Csallóköz, v S/entan 
tál, a zateni je dosel v grofovskoj familiji 
Mesko za hiz.noga kapelana, odnod pák \ 
Székesfehérvár, v franciskansku cirkvu 
za nedelnoga prédikátora i kataketa v 
narodnu skolu. Za kratko vreme je v 
Szombathelyu, a 1840. leta v Németuj- 
váru pastir krséanskih dús.

Poleg toga s svojom dusom navek 
pazi na svoju rodjenu zemlu Mcgyimurje. 
S prek Dravskih krajov je onda vec stal 
no puhái veter ilerskoga doha, steri je 
stel zmesati megyimurskoga naroda, kajti 
je isel / a tem, da se Megyirnurje odkapéi. 
Naj vise su naroda zmcsali Gaj Ludvigove 
novine „llerske narodne no vine", stere 
su /hajaié IS35. leta i pisale proti ma 
gyarije.

Onda je dosel dimo i hapil se de- 
lali. Drzal je govore i rezsvetil je naroda. 
Pripecerrja 1S48. leta su i v njegvoj dusi 
pustila v piámén iskru, stera je dremala. 
Vidi kaksu krivu polítiku tiraju z uaru- 
dom, kam ga oéeju zapelati i kaj z njim 
delaju Jelacicove naredbe. Nikaj si dale 
ne premislavle i od sela do sela obhaja 
Megyirnurje te lepi inladi, 38 let star 
franciskanski fráter, v dcsnoj roki dr/.i 
raspelo i siri reé Bozu, ali v levoj ima 
sablu i glasno krici v vuh i onim, steri 
jós nebi znali. „ön sto ima rád svoju 
domovinu ima rád i Boga, sto vun da Во 
ga, njega Bog zahiti".

Z.ove ludi ч soldaéiju, stem je ma 
gyarska vlada po.stavila za obranu Drav 
skill krajov, po njegvom lépőm ognjenom 
govoru ga narod dale zove saino za „og- 
njenoga iratra".

Jelaéiéova soldaéija je predrla v or 
sag, a Gasparich je odisel v soldaéiju ge
nerálit Percekt, i tani je dale delal svoje 
sveto delo Na zalost, beéki (Ivor je póz 
val prejaku rusku soldaéiju i prepa! je 
tabor za f.lobodu i magyarska soldaéija 
je pre Világosii morala oru/je dőli deti i 
tak je Gaspariclui ne ostalo drugn za nje 
govo delo, как skrivati se.

Skriva se po megyimurskim selim 
pre rodbini i pre dobrim rodolubnim ín 
dem. Oudapot je spal po pivnicaj, sumaj, 
trstikom, 1851 leta je dospel v Hsztergom, 
tarn su ga obto/.ili, vlovili, odtirali v Po
zsony i postavili pred soldacki sód. Od 
sodili su ga na smrt s strikwn i toga so
da su i zvtsili.

V zadnjem iistu, steroga je pisai svo- 
joj rodbini, prosil je, naj se navek zmisli-

ju za njega, kajti on je svoju magyarsku 
domovinu jako rád imel. Da su ga skon- 
éali, zakrical je naj zivi jMagyarska zem- 
la i stem je spustil svoju plemenitu dusu.

On je bil sin ovoga naroda, a niti 
nesu zabili / a njega. 1893. leta su deli 
tablu za spornen na onu hizu de se rodil, 
za tem pák su mu v Perlaku spomenika 
pnstavili. Ve pák Megyirnurje i Csáktor
nya na vreden naéin pokaze svoju zafal 
nőst tomu ognjenomu fratru, stem, da mu 
posta via kovanoga spomenika, da bo i 
drugiin slu/.il za peldu i da ga zove za 
pomoé v tem teskim vremenim.

Jeden veliki pisáé historije je napisal 
как je treba junake postuvati, ove reci: 
„Saki praviéen élovek énti vusebi, da 
stem i on postane veksi, ako postuje 
vekse od sebe". Sakoga cloveka zdigne 
nna misei, da niksa zalost, niksa kriva 
misei nesme pokvariti v cloveku misei 
za postuvanje junakov. To je on kamen, 
na sterim se more zidati novo zivlenje".

Те spomenik mora za megyimurski 
narod biti vufanje, vera i obecanje, da se 
bo i nase novo magyarsko zivlenje na 
taksem fundamentu zidalo.

Pater István 
í szegedinszka misei

Ve, <la bo dosel ined nas, da v svojoj do- 
movini, na svojein rodnom inestii, / velkom pa- 
ratiom da prek narodu Megyimurja spomenika 
„Ognjenoga I ratra" vre men 1848. leta, drzimo, 
da nas roka Svemogocega vodi / njegvim prvim 
pohajanjem v oslobodjenom Megyimurju, kajti 
toga dneva niti nasi késni vnuki nabodo pozabili.

Svetn prisegn polaze megyimurski narod 
1443. májusa 2-ga, opetova! bo reci Pater Istväna 
(v Szegedinu su ga /vali za zlatovustoga) i bo si 
za navek v sree zaprl rodolubnost „Ognjenoga 
Piatia" tak, как je tu narod napravil 1414. leta 
júniusa I ga \ Szegedit pred prsoin narodnom 
vladoni i sóidat ijom.

Hilo je to na veécr koli sedme vure. V 
Szegedu, Klauzaluv piac je bil pun naroda. Bila 
je tarn paradna kompanija prve naiodne soldaéije, 
jako cuda soldatov i narod «korom veloga varasa. 
Karolái C i у uki, predsednik \lade ie drzal govora 
I elonni narodu : „Naj saki spuni svoju duznost".

/a njiiii po oblncnom i dozgjovnom vreme* 
nu je stal na pre, v prostoj fraterskoj hali po ja
kom dezgju Páter István, у raspelom v roki, как 
nek i prorok i rule su z njegvih vusta reéi, na- 
rodu < ••le Magyarske.

Magyarska1 Tu stoji pred tobom trupa sol
dat ije stera ore ovit zemlu, stera je cuda pretrpela 
dopelati v bolse zivlenje i :.igurnost.

kit je pred tobom narodna vlada obnovlene 
Magyar4 ke 1

Mrak se spuN a !
Ali za nas se zora zdi/.e !
Naj ide у mrak i v kmicu se, kaj je bilo 

v blizoj proAlostil Naj ide v mrak se unó, kaj 
nas je dostiglo ove zadnje meseee : Naj ide v 
mrak do globokoga groba se ono, kaj je ovu si- 
romasku i nesreénu domovinu spravilo v velku 
pngibel!



Ali naj se zori semu onomu svetomu 6 uv- Prisiiem na moju magyarsku Domovinu, se oslobodil, navek bil na raesti, da je bilo treba
stvu, átérő je ziálo z ove magyarske zemle i обе prisizem na Biiga Magyarske, da boin ovu siro- alduvati je cuda pomogel, kai se аотаба fronta
ju obraniti! Naj se zori ovoj sladkoj naáoj zemli, maáku domovinu i toga siromaákoga naroda do- objaci, рак sigurno znamo, da inu " ü ' obskrbu
áteru su nepriáteli ponizili do nakla, osramotili i p»dal do Ĵ oláega zivlenja ! Prisizem ! taborskih popdov prva briga i rodolubna du/no? t.
vun dali. (Si ministri vlade su deli roku na srce - - - -----  - -----------------------  ----- ---------

Magyarska Narodna Vlada ! V ime ovoga j tak su prisegu. polozili, narod s skr-

S i i f t W S a  « 7  ;■ -  И- ■ « НШ s fronte
dali i kaj zahtevamo od Tebe. rel, da bi se i nebo pjakalo. Sto

Kaj Ti oiemo da« ? je to videl, nigdarpozabi« nabo mogel) N a 5  Jomorodec, Maiczen Ferenc, dircklor
Se kaj imamo na ovoj zmoöenoj i v nesi- Magyarska zemla! Ylada je presegla na skole v penziji, glavni sekrelar Zveze Megyimur-

gurnost hicenoj zemli! Damo Ti ovu grudu, ovu Boga Magyarske, presegla je na ovu krvavu Cov v Budapestu, rodien v Csáktornya, nam pise
zemlu, polejanu z bratskom krvi. Damo ju ti tak- zemlu, na nasu srecu, presegla je na nase svete lista, da je lani bil v Megyimurju i kaj je se vi-
áu, kakáa je. S te zemle su sceccali i zvlekli se, matere, presegla je na nasu malu decu, stera se Jel. Так véli v svojem listu, da su magyari nm-
kaj je bila magyarska historijska proslost. Z je- v zibki nuseju, presegla je na grobe naáih stars rali ostaviti Megyimurje, ostavili su dobre eeste,
nom reöjom su zahitili se kaj je bila nasa pros- coc, da bo sluiila ovu domovinu, da bo njeni glasovite konje, íepu marhu, lepe i vredne sume
lost i kaj je bilo „stari red“. Ja znam, óva masa minister, sluga i se drugo. Mi, narod, zememo v dobre zemle i senokose, plemenite sadovnjake i
ludi zna i miljoni naroda znaju, da su v proslosti roke ovu prisegu, steru je i Bog v nebi cul, a gorice i se drugo bogatstvo. A kaj su ostavili te
bili strasno velki grehi. Ali znamo i to, da je ona bomo prosili i recune za ovu prisegu. Dok ste vi nasi tobozé „osloboditeli“ ? Odisle su nase lepe
proslost s stere su se rodili naái starci, imela i ministri tak z dusom presegli za domovinu, i mi sume Bog zna kam, konji, marba su nam doli
cuda svetih, pravidnih i velkih misli. narod presegnemo ovak : dosle, ceste pokvarene, niti jenu drzavnu hizu

Grehe proslosti mi odsodimo i ocemo poza- ,inmm • _ nigdar nisei ne popravil, Z Megyimurja se samo vun
biti za njih, kaj je hudoga bilo v proslosti, to ’ '. ‘ nosilo. Da nam denes slabese ide, kriv je velki
homo zakopali, ali обето trdo v rokaj drzati se nazaj dobiti denemo vam pred noge svetski tabor. Toinu stradaju ne samo oni narodi
plemenite narodne misli proslosti i nase svete nase mlade zivlenje i se kaj imamo, steri ziviju pod Karpalskim Vencom nego celi svet
spomene. Stemi misli denemo Ti pred noge, Ma- Prisizemo na to! (\a to je celi narod Zato moramo mi megyimurci reci, fala Bogii, da
gyarska Narodna Vlada ovu siromasku v sramolu tripot zakrical prisizemo! smo se povrnuÜ pod koruna Svetoga Stefan, tu
spravlenu, ovu z bratskom krvi polejanu ma- je nebo proti drugim zemlarn, tu ga ne puvtizanov
gyarsku zemlu. Magyarska Narodna \ lada! Si cula ovu pri- nas ne raubaju, niti koleju, moremo mirno spati,

A kaj prosimo od Tebe1 segu ? Stem mores iti na tvoj pol spraviti nazaj a kaj je glavno, nasi dieni honvedi su tabora spr.v
Daj nam nazaj naSu af.dk.., slaru Domnvi- (pmovinu. Pol « bode jako leiki i nesiguron • vili dalko od granice.

nu! Dai nam ju nazaj i daj nam ju nazaj! Kai« Ka ü'„om Pot“ “  spreva»ala I.Uav naroda Dale nam piie nas gosponMajczen. ,1a je
nas dusa tesko boli, da nemamo nasu sladku do- Prosim Boga Magyarske Zemle, naj poslubne ( ital lista jenoga lionvecia, steroga je pisai dinio
movinu. Ste zemle, steru smo Ti pred noge deli, prisegu vlade i naroda! Prosim Boga, naj pomore s fronte. V lern listu pise te soldat, se токе i 
stvori nam domovinu! Govorili su za „Internacio- Magyarskoj Narodnoj Vladi, kajti bo mela v svo- poteskoce, stere su tnorali preladati. Kak su den
nalu“ (svetski komunizam) a to nam je v sreu )*m* P°sl* velke poteskoce. i noc marserali napre da je zapoved dosla negda i
как tm, nemremo spati, nemamo veselje, nemamo Prosim Majku Bozu, Patronicu Magvarske 60 kilometrov na den po debelom snegu i oátroj
sladku Domovinu! Zemle, naj pomore ovomti narodu, da bo mogel zimi od 42 gradusov. Pise, как su ga ostri ruski

Stvorite to, da bo ova zemla rodila nazaj P°dPirati svoju vladu. vet a podbrivali do tonte i da su treni ne mogli
magyarska srea, da se bodo rodili ludi, steri bo- Prosim moenoga Gospodara sib narodov, do lijh, su morali v toj oátroj zimi harcuvafi prez
do znali delati, veiniti i alduvati za sladku ma- naj pokrije se ono, kaj je treba skriti i naj po- с*а bi stroska mogli dobi ti. Kulko noei su vuni bili
gvarsku domovinu. sluhne nase molitve za blagosl rv na magvarsku njiin je samo vedto nebo bilo krov i pokriva-

Nemam nigdi napisano pravo za to, ali si zemlu. o.  ̂pati su ne \ upali kdjti .steri bi za spat, on se
mislim, da mi ova minota da pravo, da ti v ime Onda je bil Pater István 35 let star, denes ' 1Stí n* * a ’ SR na ,nes  ̂ zmrzel.
cele Magyarske Domovine z.akricimo: Magyarska dobaja Uzdóczy-Zadravelz István biskup, vcc se nioke naroda steri tain zivi.
Narodna Vlada, deni roko na srce! 1 na ovom blizo 60 let star \ svoje rodno mesto i sigurno J . z marliom, s svinjami \ jenoj
svetom mestu, de su naái oci za Kossuth Lajo- znamo, da bodo njegve svete reci nasle pula do Pun| vu ‘̂ | stenic. Sela zgoreta, ludi spok-
som do neba zrekli svetu prisegu, reci /a me- srea megyimurskog.t naroda i saka rec bo mela r* su z*v* *»str»Ii po cesti prosiju к ruha i
nom : historisku vrednost. hmiraju od glada. Bolseviki su toga naroda stirali

v taksu nevolu. da s» to premisliti ne moci. F*o-
............. — ..... ... . . .  ..... .. . .«. 1  ..■■■■■■ ,> .. ——  ------ -------------  pe su njim zaklali s cirkve magazine napravih,

körülije reztepli, Boga tajili. 1 to je njihova ,,kul-Treba dati oca taborskim popilam «..«•■ в,ч n«s cmai ы»иге
r  ^  zadnje pise It ms vitc/.ki homed, «la

Poziv ^rofice vitéz T eleki B élán é, p red sed n ice  O rsack e organizaeije T ab orsk e su oni. radi pretrpeli se moke i irplenja, kajii «»- 
Л1 . 1 . »7 1 , .. oi znaju /al a hnrciivleju. i)ni cuvaju nasu ;e:n-
O bsrkb e, éru p e za Zalavarm egyiJU h., nasa cirkve i familie od strasnoga crlenoga

neprialela. Oni, stc*ri su doma, si nemreju premis-
Plemenita gospa naáega ministra predsedni- skrbu nase zemeju. lavati, kakse zivlenje ima ov nesresen narod.

как je to prek novin i radio, nam vec pózna- Saki taborski popil kosta po priliki 1 0 0  130 P ^al°  nioraju ludi zadovolni biti / oniin, kaj njirn
to, je podigla velku akeiju, da sc* odhraniju ona na mesec. Treba ie napraviti taksc skups< tine, Atero O’ J**! 1 ne mrgotati. neg.) ixikoruvati se vn-
de«a, stera su najvise alduvali v krizarskom la- bodo mogle tulko репе/ skup dati, kaj ,e bo dilelam /vrsavali njiho.e r.arcdbe dcbti i alduvali
born proti bolsevizma, a to su taborski popili. i mog|0  |iramtt jeuo taborsko popilsko .let.- !\. va- /a ‘kiniovimi i homed«*, ten n is l>raniju
to je prek dala Organizaciji Taborske Obskrbe. m;(1j , po s«d..i naj vise hi/ •:! up st.me . tab bodo To su samo par .v. i / lista ,nsega v.te/a.

Za to se gospa grófira рак obrnula s pros- mogli ска u /dr/avali. Se njegve moke . hphuiia та.т-пн* nnnisali, /а
njoni na plemenito site varmegyinskoga naroda, 4«- peiavt sc bodo Iro-ili sa.no na de. u. to su nâ e novin..- puinale. I mi tak vei.пт, как
fieri ji* navek rad pomagal i aldoval, da Ы nasi Mati ill tutor dobi tulko, kulko j«- treba /a d.-te, f  nas domoiode. \\aj. /en l eien. napi-..| v.-«-
ludi dali tulko, kaj Ы se ta deca, áléra su pod- a <i kaj ober ostane to se pak dene v re/ervii li moram«» biti, da nio s« na/;,j iw,viniili pod
nesla najvekáega nlduva, dala su za domovinu /a zvnmvdne slroske. Za beteg, /a obrave, /а копти Svetoga Stelan i i : »• to m,!iemo / alaliti
Rvojega oca, odhranila tak, kaj bodo v /ivlenju skolaiii«* i ako bi jos kaj ober oslalo, onda /a nasemu \ isoko dortojnomu < «.̂ ponii ( i„vtVn« ru
mogli slati na svojem mestu. zamos .li, za mestriju odpieti i t.,k dale l\ ne/e vile/ nagybányai llorllu iWiklo.su, po cijoj /ap..-

Popile je treba hraniti tak dugo, dok se more v roke dobiti samo ona persona, stern po- vedi ?;и ims nasi di.'ni honvedi oslobodih.
moska deca naveiju к ruha slu/.iti, /enske dok za- P̂ a hrani i /. njim brigu v«kIi.
mos odideju i tak dale. Za jeno dete hraniti si? K;‘h se ho to se deinlo mo. i j«- v . шчч1 O csct zapovvili ZU obranu  Iiaroda
moreju vifte hi/е i familije skup slo/.iti. Ktrosek fii ;tvii n.i ega li .ta pro/vediti,
se гебипа od prvogj mese. a, pofh как Imii ob- Megyiimir-iki narod je , re/ dve I, li ...I da ’ ‘ 1 1 ,,M *** n,‘ v«»dit**1 : nas Gospon Cu

’ '.«тег. v.t,/ na«»уbriny.ii Hoillb Miki..;, .Mi .
(ШЪ -n^iimirr ni it "i aga p"vek‘.al. fin je bil pr\i . rlo-

------------------------------- ---------------------- -------Н М М Ш К П М В Ш Ш Я  • « tu, >leii je ИФ, Irta / S/egetla podig. 1
boibu proti komim,-ma. /budil |e naroda / nme-

Ruháit festesse, tisztittassa ;
Л  . . . .  nu h ; i tripi.l ..kSu, !.amn vOprave farhali, cistiti pre '' "" ■ та,=ч:.г,.к«

9 В  ° '*u! ir in.*Jr. . 1  prv.tjía
m j f  2 Я  9  £  C l  í *  K I  I  m.'4t\.-.rsk«rß:. wnurfa.

I  I  I  Щ Л I  iri llje kriV ill

Csáktornyái Fiók:  ' " T i C j i  ,ы ,(j|., , . ! 11 ,,al k'»n ' Insfirn sinti-le knvih
H o r t h y  M i k l ó s  tőr 9. ’ ....l;  ••«mM.- . г..ч«,ь vugU'ila.

..............  e  roilu r ''"i 1 nalnjact*

s
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6. Vmiri one, átéri su slabe vere i batri o-

ne, átéri su zdvojeni.
7. Zivi sparavno po odredjenim porcijam, 

se kaj se pofrati, slabi nase diene honvédé.
8. Potpomazi ze sémi silami soldaéke fami- 

lije. ranjenike, taborske invalide, taborske prpile 
i dovice.

9. Odpri óéi i vuha, a vusta zaprta drzi.
10. Vufaj se, da bodo naái dicni honvedi 

stali na mestu i da bodo na zadnje nepriatela 
preladali.

Parada za Gasparichov spomenik
C?eli varas C sák torn ya, ce lo  Megyi- 

m urje / veselom  dusorn se  spravla, da 
na vre d en  nácin sveti párádu rcskriv an ja  
spom en ika velkoga m egyim urskoga narod 
noga raocen ika  G asp arich  M árka,

P rvoga govora bo dr/.al v i t e g r ó f  
T e lek i B é la , velki К pan Zalav átm egy ije. 
pos v écén  je spom enika, paradnn inesu 
i paradnoga govora bo dr. al U/duc/v 
Z ad rav er/  István so ld ack i b i:,kup v pen 
ziji, kotrig  Zgorn je H ize, a spom enika bo 
na cu v an je  prek zol v íme \aia .a FV 
csórn i к O ttó  orsui ki oblce.at varaski birov

Si homo tani j

Sparati je rodolubnost,
fratiti je izdajstvo domovinel

Glasi Magyarske Stranjke Zivota
Vitéz Horváth Ferenc, generalmajor v 

penziji orsacki oblegat Dolnjega 
Megyimurja jc pohodil svojega jarasa

O rsack i oblegat ja rasa  P erlak  je v 
Cetrtek pohodil Legrad a, na velk i petek  
pák su ga v opcini K otor prijeli z vei kom 
paradom .

Vitéz H orváth  F e re n c  je  v opcinsko j 
bi/.i obdrzal sv o jega govora v éterim  je 
rezlozil nasu zvu njsku i znutresn ju  políti 
ku, govoril je  za b o lsev icku  pogibel, gos 
pndarstvo nutri davan je i narodnu o bskr 
bu. G ov ora  je m oral dvapot drzati, kaj 
ti ga biio tulko ludstva, kaj su ne vlez 
ii v opcinsku hizu i tak je m oral v sko 
ii drugoé govőriti.

Popoldan je nas oblegat pohodil <»p 
t inu M uravid. а v sobotu pal: A P ód om  
ború I stem  j» z.vrsil poh ajan je D olnjega 
M eg yim u rja ,

A finn újságírók látogatása Antal István nemzetvédelmi propaganda minis/dum*!.

T a b o r s k i  gl asi
Sovjelska íronla

Zlocesto delo, stem mi boláeviki napravili, 
r, polskimi íievri je napravílo velkogi ákandala 
po trióm «vein. Si narodi se zgrazaju prek toga 
dein i se почте piseju, u* znanio, kaj bi nas ее* 
kalo, ako bi boláeviki preladali. Crleni Kriz pnl- 
ske drzave se preto/.il Mednarodnomii Crlenomu 
tvii/u v Svajt arsko). Polska vlada, \ezda \ F.<»n* 
donit je protestirala pre bolseviékoj \ladi i prosi- 
li je Med na rod noga Crlenoga Kriza /a kvi/.i« ijn 
Na to je bol se v i< ka vlada dala vnn notu polák о - 
inu poslaniku v Moskvi da sovjelska vlada po 
trfine diploinatske ve/c* z polsknm vladom, /aló 
kaj se preto/ila Crlenomu Krizu.

Так omln je boKcvirka vlada f-lobodno 
dala zaklati prek (leset je/er, nekrivih i nedu/nih 
polskib oficerov a njilwva vladn se nesme mii 
preto/iti za lo.

Polska vlada jt* v neprintelstvu / Nemskom 
tak onda i z nami, kaj imái m piialeii med solmiu 
delaju, to je njihova briga, ali prek lakstga 'tia.s- 
noga dela, de se ludi koleju na ninse, átéri nesu

nil,aj I rivi i ríja vlada n*de bil i ч tab *ru / bo! 
se\ickom vladoni.se i mi /gr •/mm, te velki grell 
krit'i do nolu, do Bog.i i /a toga grelia nega 
olprost fiija, le Imii nemreju dobiti milost niti na 
ovom, niti na drug,о т  svetu.

Neje dosli, ako ::e jezeropol zafalimo naáim 
dienim honvedam, steri nas cuvaju i braniju od 
toga strasnoga bolsevizina, steri nepostuje niti Boga, 
niti éloveka i bujái je od divje /veri, stern saino 
o'nila kole, da je gladna, a da je síta onda spi.

Med lem na sovjelskuj fronti j« i /а че sla- 
bo /a nepriatela. Gl.ivne bitke ai 0 4  tjeden bile 
pre varnáu Novorosijsk. Tani su nemei i to brez- 
ni lovri znvnuili bolseviké i predrli v njihove 
stelunge. Y iVIriek su so v jeti ygubili do sfo ;m- 
гпр1ппоч i na ( т о т  Morju su njim nenn i vtopi- 
li Iri ladje puné / munieijom. Na velki peleit su 
sovjeli pre Kuban vodi zgubili 77 avionov, a po
lcg tóga su i nakli biti bili, n v sobotu *.11 pák 
zgubili 72 marine.

Y u/tnene tlne 'f «11 nénit i bonibarderali vi- 
soko jav sevru pre vaiasu Murmansk /.elezniee 
na slationu Krasnaja Cuba i vniátili su Iri loko
motív e i 2'3 vagonov puné robe.

Citali кто joá i Io, da su sovjeti onda, da 
su rumunjatu z.eli Besarabiju, odvlekli sobom íbi-

da rumunjekih stanovnikov i te su postrelali. Ve
su naáli te grobe v Besarabiji v jenim grobu le- 
ii  4000 mrtvih. Grobe ve dale odkapaju.

Afriéka fronta
Ov tjeden se hapila velka ufen/.iva na toj 

fronti. Na velki petek éujerno, da bitka trpi véé 
tretji den, a englezi i amerikanci niti z jenim ko
rakom nesu doáli napre, nego taljani i nemei su 
si svoje átelunge popra vili.

V nedelu, na vuzem piseju í.wmci, da bitka 
stopram ve ide najbole, ali nemei i taljani se 
fest braniju i zavraéaju nepriatela. Samo po sebi 
se razme, da poleg takáe velke ofenzive nepria- 
teli imaju i velke zgubicke. Do vuzma se samo- 
V lőj ofenzivi zruáilo 48 tabnrskih okloplenih kol 
a do sestogi dneva ta ofenz.ive je broj zrusenih 
i vnistsnih trborskih okloplenih kol narasel na 
191.

Y nedelu, na vuzem pise nemski glas, da 
su némáké podmorne ladja na Atlantskom Oce- 
anu vtopili 16 ladji, se skup od 121.500 ton, a 
v pondelek je tu véé növi glas, da su némáké 
podmorne ladie v'topili na Atlatskom Oceanu vel- 
ítii amerikansku matienu ladju za aeroplane vo- 
ziti „Kanger ‘ zvanu. Io je bila sedma i zadnja 
lad ja 7л aeroplaee voziti, stere su amerikanci 
ineli, da se tabor hapil, sest su nemei i japanci 
vet predi vtopili, a Io je ve zadnja bila, imela 
je piai a za 14.500 ton, to (e 1450 vagonov.

Jsjci i vino je nabralo Pajdaska Slnzba v 
Csáktornya ;a  nase vitezke honvédé
Z veseljem davlemo na glas novoga dara 

nasega megvimurskoga naroda, dobroga srca za 
na6e ranjene honvédé. Notarjuáija Viziszentgyörgy 
je skup dala 1734 jejci, notarjusija Stridóvár 1440 
jejci, notarjusija Drávaszentmihály 548 jejci i Mu- 
raszentmarton 100 jejci. Zvun toga je notarjusija 
Stridó ár nibrala 320 litri vina za njih.

\ ino su poslali v S/ombathelv v soldacki 
Spital od iejrí dve kiáte v Szombathely, dve kis- 
te v Zalaegerszeg, jenu kiátu v Sopron, a kaj je 
ostalo i kaj se bo jós nabralo, to рак bo islo v 
Kaposvár, sigdi v soldacki ápital.

t réz dve leti je niegyimurski narod cuda- 
pot pokazal, da jako rád ima svoju magyarsku 
domovinu i da ga arcé nigdar ne drugani vleklo, 
kajti je navel, bilo magyarsko.

K A J J E  NOVOGA?
Postavlen imvi főszolgabirov. Minister

za 7iiutresnje posle je postavil IV Forintos Gézu 
/ Siuner'u za löszolgabirova jaiaáa Perlak.

Poziv sem vitezam i frontskim sol- 
datnm. Si vitézi 1 frontski soldati steri su stopili
v jarasku orgauizaciju, se pozivleju, da 1943 le- 
ta m.ajura 2 ga, v nedelu, najkesne do 8 vure 
naj dojdeju v zvunjsku notarjusiju C'Káktornva, 
kaj bodo isii na pniadno resltrivanje spomenika 
Gasparich Marka. Y r.veteánjoj opravi i medalje 
gori dili.

Lctovanje mladih delavcov. Orsaéka
Bete/nii' ka Kasa (f) Г. I.) ila niladim delavcam 
|H*ls stftri) átéri spadnju к njoj, moákim i zen- 
sk.im, letovanje za badiv. I.etovanjese hapi 194?» 
nuijusa 24-ga 1 tipi do septembra 20 ga. Takái
delavci nioreju dobiti dva tjedne poéinka na ka
rín strosi L

Na to letovanje /bog zdravija se treba gla- 
siti pre bete/.nit koj kasi v Csáktornya i tam se 
more i se potrebno zazvediti,

Prez. dozvole dosel prek granicc. Farkas Ist-
vana s llorvatske su zandari zareáterali zato, 
caj je prez dozvole dosel prek granice i da je /ban
tuval magyarskoga naroda. Farkas se ne drzal 
zakona i vusel je prek granice v Kotor к svojoj 
materi. Zatein se lesi n.ipil i onda se iáéi к Лап- 
daram glasit. Cuda grehov ima proti magyarsko
ga nsroda i ve se bo navéil, kaj znaéi /bantuча- 
ti mngv'are.
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— Megyímurska puca ]e v Nagykanizsi 
skocila z mosta na Streku, Stela se skonőati. 
Potrla si je roku i nogu. Na vuzmeni pondelek 
na veőer ob 10 vuri je jena zenska stala na mo- 
stu ober átreke pre cintoru v Nagykanizsi. Lúd* 
stva ga tam veő ne bilo nikoga. Med tem su se 
tam spancerali dva soldati, vidli su kaj se zenska 
plaée i jako je nemima. Pitali su ju kaj njoj je 
Steli su ju batroviti, ali ona neje dala nikse od- 
govore. Nato su ju soldati ostavili i odísli. Ko- 
maj kaj su soldati z mosta odiáli, zenska je jako 
zakriéala, bitila se prek mosta i opala je doli v 
globlinu. Soldati su to culi, odbeíali su v kasar- 
nu, de su pastuhi a ne je dale od sto metrov, 
odnod su telefonerali po pomoc stera je mam 
dosla i nesreónu zensku su odpelali v Spital.

Tam su ju doktori previziterali i prenasli, 
kaj si je levő roku i desno stegno potrla. Da je 
malo ksebi doála, onda je pripovedala, da se zo- 
ve Báli Franciska, rodjena je v Alsúdombom i 
v Nagykanizsi je bila v sluzbi. Zakaj se stela 
skoncati to neje stela rét i.

— Növi doktor v Megyimurju. M. kr.
hovedskí minister je Dr Strenger Józsefe s Pét s-а 
odredil V honvedsku sluzbu i postavil ga za op- 
cinskoga doktora v opcini Kotor.

— Postavleni i premesceni sodci. \ iso-
kodostojni Gospon Guverner je Dr Tóby Kalma- 
na z l íjvidéka postavil za sodra к kralevskomu 
r.odii v Perlak, a m. kr. minister pravice je sod- 
ca Dr Necsov Józsefa s Perlaka na njegovu mol- 
bu premestil к kralevskomu sodu v Csáktornya.

— Skolski glas. M, kr. minister za veru 
i skole je Weber Mihálya namestnoga profesra v 
preparandiji Csáktornya postavil za pravoga pro- 
lesora.

Glasi jarasa Perlak
— Gospodarsko Drustvo se slozilo v

Perlaku. M. kr. Minister za znutreSnje posie je 
potrdil paragrafe Gospodarskoga drustva za obci- 
nu Perlak i po tóm su meli áprilisa 18-ga svoju 
sesiju, na steroj su si zebrali svoje poglavare. 
Za preesednika su zebrali Angyal Jánosa obcin- 
skoga birova, za podpredsednike Glavina Istvána 
i Kolarek Antala polodelce, za notarjusa Bana- 
nyai Lajosa navucitela, za kontrotolora Pavcsezc 
Jstvána polodelca za hiznoga gazdu Baranasics 
Mátyása polodelca, za kaséra Perko Jánosa po
lodelca i za kniznicara Petkovics Ferenca polo
delca.

Paradna velka sesija bo 1943. majusa 2-ga 
i na to bo dosel poslanik Dunantulske Polske 
Gospodarske Komoré.

— V Perlaku su napravili Barossovo 
Trgovacko Drustvo. Kak smo vec napisali, v 
nedelu pred poldan v Perlaku v velkoj sali kasi- 
ne drzali velku sesiju Barossovoga Trgovackoga 
Drustva i slozili su filialu za járás Perlak. Z Nagy - 
kanizse su dosli \ ékási Karoly i Tarjan Ferenc 
predsedniki HoJváth Lajos glavni sekretar, (Atlan
tai i Mustor Ferenc a z Zalaegerszega Kokas A- 
goston podpredsednik, kakti poslaniki Barossovo
ga Drustva.

Sesija se hapila z molitvom Vera Boza, za- 
tem je Vass János opcinski cinovnik po/.dravil 
pzslanike z nagy kanizse i prosil je Yekási Káro- 
lya predsednika z Nagykaniz.se naj vodi to prvu 
sesiju.

Vékási Károly je z lepimi recmi pozdravil 
sesiju i onda je tolnacil za cim ide Barossovo 
Drustvo i pozval trgovce, steri su tam bili, naj 
se slo/iju v to drustvo, kajti samo tak bodo mog- 
li zvrsiti ono velko delo, da se hudiica Magyar- 
ska gori postavi. Za njim pak je Horváth Lajos 
glavni sekretar preöital paragrafe i / lepimi rcc- 
nii tolnacil duz.nosti magyarskoga trgovca. Zatem 
su zrekli da je drustvo sloz.eno.

Zatem su Zebrali svoje poglavare: Predsed- 
nik je Csonkás János trgovec z. drvi i vuglenom. 
Drugi predsedniki su Ródy Pál trgovec z Perlaka 
Kadmanics József mehanicar Kotor i Megla An
tal trgovec Felsöpálfa. Poslovni predsednik je 
Kerlezsa János trgovec Perlak. Sekretar: Vass 
János opéinski íinovnik Perlak, kaser Glavina 
Jenő reíangerski mester Perlak. Kontrolori Bálint 
Gyula i Glavina János trgovci Perlak, fiskai l)r 
Dómján Gyula Perlak. Zatem su zebrali i druge 
poglavare.

Sesija je odredila, da bodo z.a ovo dru&tvo 
iskali imetka trgovaőkoga druátva átitro je bilo za
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vreme Jugoslavije, kajti to po pravici njih dopa- 
da onda su vredili da bo velka paradna sesija 
majuáa 9-ga i na to bodo poz.vali sa Barossova 
druátva s cele varmegyije i se varmegyinske ja- 
raáke i opőinske vlasti. Sesija se zvráila s Him- 
nusom.

Nova organizacija se stvorila v Perlaku, ta 
bo skup dr/.ala se trgovce i mestre, da bodo z. 
magyarskim srcem i poátenjem delali za bolsu 
Magyarsku i Megyimurje. Bog naj blagoslovi delo 
ovoga drustva.

G o s p o d a r s t v o
Lanjsko kuruzinje potrosití, kaj se 

kuruzni molci sfondaju
Sem skupa nam je poznato, da kuruzni mol

ci zneseju jej< i v kuruz.imi. Stoga se zvali gose- 
nica, ona /.ere kuruzinu i onda se rodi jako -.lá
ba lat.
Da se te kuruzni beteg spreíi, Minister za pol- 
sko gospodarenje je vun dal naredbu, da se tre- 
ba braniti proti tem moleam i postavil je öve 
paragrafe:

1. Saki gospodar je duzen kuruzinje odseci 
как najniz.e inam ober zemle í mám po bratvi, 
kaj r.e nebi zemla napunila stemi gosenii ami.

2. Saki gospodar je duzen zbog fondanja te 
pogibelne goseniee lanjsko kuruzinje kocenje, onda 
körönje kunize, átérő ostane \ zemli i sulin ku- 
mz.nicu ako pak sto ima sirekovu r.lamu, onda i 
to, najkesne

sako leto do majusa 15-ga
potrosili ili tak pospraviti, kaj mohi vun nabodo 
inogli ili pak zgoreti, kajti do toga vremena s te 
goseniee postane metul, zleti vun i dale рок vari 
miadu kuruzu.

3. Graje, krove i polarske i pastirske köti - 
be je smeti delati samo s taksega kuruzinju i si- 
rekove slame, Stera je véé prek leto stara. Mlajsii 
ne smeti ponucati, kajti more biti, kaj su molci 
jós z.ivi nutri i moreju velkoga kvara napraviti. 
Ci ga ne staroga kuruzinja, onda je najbole sla- 
mu ili kaj spodobno nucati.

4. Sto sc toga nabo drzal i bo pogresil pro
ti ovoj naredbi i po zakonu dobi strófa do 40 
pengő.

Na mesto onoga, sto nece to obranu zvrsiti 
mora to napraviti opcinsko poglavarstvo va nje- 
gov strosek.

5. Ovu naredbu bodu kontrolerali po zako
nu vlasti i gospodarski inspektori.

Nőve naredbe za tekstilnu robu
Za narodnu obskrbu su v zadnje vreme 

z.isle vise jako va/.ne naredbe, stere sakoga rlo- 
veka interesiraju. Vlada je nnjpredi odredila. как 
se ima povati i kulko se mora nutri dati, i tak 
zgledi, kai bo s pomoéjom toga bole moci zasi- 
gurati obskrbu naroda celoga orsaga steri ve \ 
taboru stoji. Druga va/.na naredba govori za ad- 
ministraciju obskrbe, a v najzadnje vreme pak 
su z.isle dve naredbe, stere pak se ticeju osbkr- 
blenje naroda z. opravo i isto su jako vazne.

Ve da nam je sakdasnji kruh seguren, mo
ra se zasigurati i oprava, a to je v denesnjimi 
prilikami najte/esi posel. Zbog tabura je z zvun- 
skih orsagov sirovoga material.'! nutri dopelati 
skorom nikaj ne tnoci, a ono malo kaj se dobi, 
je prevec drago. Zato se mora drz.ava brigati /a 
to, kaj bodo fabrike ono matriala, do cesa se 
more dojti, lak zdelale, kaj nikaj nemre pod 
kvar dojti i kaj se bo taksa roba napravila, sleru 
najpredi nucaju delavni ludi. Zato su odredili s 
ka к sega materiala kaksu robu je smeti napraviti, 
a luksuzne robe su zabranili i za taksu robu se 
sirovi material ne dobi.

Poleg le organizaiije z.a ponucanje sirovoga 
materiala, je vlada napravila jós jenoga koraka 
stem, da je odredila, как se ima roba delati. 
Treba je bilo brigu voditi i stem, da s fabrike 
roba dojde, prek poAtenih trgovcov zaistinu on hu 
ludern v roke, steri ga najbole nucaju. Za lo su 
odredili velke trgovce z.a delili robu. Ali vlasti 
idejű jós i dale, kajti vlasti bodo delidbe vodile 
i kontrolerale i v fabrikaj i v trgovini. Se to se 
zato dela, kaj roba nebi dosla v emu trgovinu i

kaj nebi nesterni se skup nakupali, napravili dra- 
goíu i stem veksemu narodu kvara.

Óva nova naredba globoko zaseée v slo- 
bodnu trgovinu, kajti je ve tak, da robu beste
lati i rezdeliti je ne samo pravo, nego i duznost 
Ali to se ne tice poátenoga trgovca átéri z malim 
dobickom i po zakonu dela. Ali jako hasnovito 
bo ovo rez.delenje po célom orsagu, kajti ono 
malo, kaj se zmore, bo se tak delilo, kaj saki 
bar nekaj dobi. A zvun toga nabo moci pod si
lóm dragocu napraviti, kajti cena bo v robu mi- 
tri za tkana i tak bo saki fi lóvék mogel kontro- 
lerati tene.

Jeli si spunil svoju duznost
proti nasim vítezkiin lionvedam?

Lezesi recuni pre porcijí
Zadnji tjeden je zisla vladina naredba, ste

ra vredjuje dr^avne poréi je tak, da nabodo ‘;:ike 
fele pori i.ie i doplatki, nego samo jena fela dr- 
zavna pori ia. Так letos véé nabo invalidska por- 
( ia, spitalska i pun ia z.a decu braniti, onda por
ija  za obranu naroda i fami lie i sake lele (hugi 
doplatki, nego bode samo jenu fehl drzavni do- 
platek I v tem se nutri.

Nem bodo v|asti mele ciida lebkese posle, 
kajti nabo treba te éuda li le porc ie rezmelavati, 
kaj jako éuda posla da, nego kai; smo rekli, to 
jenu lelu porciu bodo leliko rezmetali. A i za 
du/.nike bo ro éuda bole, kajti saki, da dobi po- 
z.iv za plaéanje, mám bo znal, kulko je duzen 
porcije platiti drzavi. Do ve je duz.nik samo za 
jednaku porciu znal, a za doplalke je stopram 
pót li zazvédik

Stem se nabo portia poveksala, nego samo 
reéuni bodo lezesi. Bovekáanje doplalka na por- 
eiji bo samo jenoni mestu, a to bodo platili oni, 
steri su zadnjih pet let na prodaji lez.ecega imet
ka penez.e gvimili. Za te hasén bodo eksterni 
doplatki i nejdu /a tem, da bi drz.ava dosla do 
vec penez, nego kaj se spekulacija pre prodaji 
lezecega imetka zatere.

Как stoga vidimo, ovi növi reéuni ponie 
su velki korák z.a to, kaj bo administracia por- 
cie lezesa. Zadnji pót, da su respravlali drzav 
noga stroskovnika, su nesterni oblcgati prigovara- 
li, kaj su nase porcie jako zapletene i tesko je 
recunati, nato je Keményi-Schneller Lajos, linanc- 
minister dal odgovora, da je to ne tak leliko, porc ia 
se mora pravicno rezdeliti i zato ga tak éuda 
fele porcije, ali óva nova naredba, bo portiu tak 
rezdelila kaj bo z.a sakoga pravicno.

APRÓHIRDETÉSEK - MALI OGLASI
Apróhirdrtém-k dija Mzavaitkiut 10 fillér. A vahtni<i*n 
nyomott s/., ktUonek arámit. I.rjJLisí-bh hirdet.-a dija I 1*.

4 5 szobás lakást k e resek  június 1 re
lehetőleg kiilőnállo villában. Cím M ersics Imre 

1'I’ felügyelő Csáktomya Rákóczi út r>j.

Kgy 15 soros vetögép, azonnal trágyázó, 
elad«.. Cím a Kiadóhivatalban.

M asina za sejati, ima I 3 redov, inam gim* 
li, za prodati. l ’ilati v adniinistraciji novin.

I * h lős szerkesztő: IV« soraik Ottó 
felelős kiadó fis laptulajdonos: P ecso rn ik  Oltó 
Ы,и" и ЭДиг*кл*‘ Katolikus К л . у „ ТоМ.1а Caékturay« 
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