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Megjelenik p é nt e ke n .

Krisztus feltámadása után negyve 
ned napra összegyűjtötte tanítványait 
az apostolokat, az Olajfák Hegyén, ahol 
oly sokat szenvedett, megáldotta őket és 
megparancsolta nekik, hogy tanítsanak 
minden népeket mindarra, amire Ü tani 
tóttá őket három éven át. Mielőtt felszállt 
az Égbe, az Örök Atyához, azt is meg 
ígérte, hogy tizednapra meg fog jelenni 
a Szentlélek és meg fogja őket erősíteni 
hitükben, hogy ne tétovázzanak és hogy 
meg tudják magukat értetni a világ összes 
népeivel.

És valóban! Piros Pünkösd napján, 
nagy menydörgés közepette leszállt a 
Szentlélek az apostolok gyülekező he
lyére, fejük felett, tüzes nyelvek alakjá
ban, megerősítette hitüket az isteni ma- 
laszttal, megadta nekik a kegyelmet, hogy 
tudtak beszélni a világ összes nyelvein 
ös ezzel megkezdődött a Keresztény 
Anyaszentegyház tanítása széles e világon.

Azóta közel kétezer év telt el. A 
keresztény vallás uralma elterjedt az 
egész világon. Tanait az apostolok utódai 
hirdették és hirdetik ma is, de sajnos az 
emberek megfeledkeztek az Üdvözítő fa 
nairól, aki békét és szeretetet hirdetett, 
gúnyt űznek az Isteni Igéből.

Krisztus korbáccsal verte ki a kufá 
rókát és pénzváltókat Atyja Házából, 
mert a templomhoz csak a legnagyobb 
áhítattal és alázatossággal szabad köze 
ledni. Ha ma ismét a földön járna, vájjon 
mit szólna azoknak, akik kitünően cé 
lozva, szinte sportszerű versenyben do 
báljuk bombáikat a templomokra, zárdák
ra, iskolákra, akik halálát okozták oly 
sok szánni ártatlan iskolásgyermeknek és 
egyéb polgári lakosságnak.

És mily szavakkal illetné az ameri 
kai főpapot, aki áldást mondott a levegő 
orgyilkosaira, akik azzal a tudattal *és 
szándékkal indultak el, hogy nem az el
lenséget, hanem a védekezni nem tudó 
polgári lakosságot fogják megölni, akik 
robbanó töltőtollakat és egyéb játékokat 
dobáltak le tudván, hogy a kis ártatlan 
gyermekek lesznek az. elsők, akik azokat 
felszedik, játszanak velük és hamindenik 
nem is halt bele, de csonka lett a keze 
lába, sokan meg is vakultak és őreikké 
magukon hordják a legelvetemültebb em
beri gonoszság látható jelét.

És ha majd az anglikán egyház fő
papja, a canterbury-i érsek oda áll az 
Örök Atya itélöszéke elé, hogy fog be
számolni tetteiről, mit tud felhozni vedel 
mére, hogy miért imádkozott és imádkoz 
taiott győzeleméért azoknak a fegyverek
nek, amelyek a püspökök százait, a pa
pok tízezreit és a hivők millióit végezték

ki, csak azért, mert keresztényeknek val
lották magukat. Amikor az angol főpap 
imáját elmondotta, akkor a Katyni tíz
ezer lengyel tiszt már ott állt az Örök 
ítélőszék előtt vádlóként és ha az érsek 
erről talán nem is tudott, de tudta a 
milliós áldozatokat és tudta, hogy Sztálin 
Európa és főképpen a kereszténység el 
pusztítására indította el, 20 éven át fel
készült istentelen hadseregét.

Valóban meg kell, hogy álljon az 
ember esze ekkora gonoszság láttára. A 
vadállat öntudatlanul, ösztöne által hajt
va, öli meg a gyengébbet, de az ember 
tudatosan, tudván, hogy rosszat cselek
szik, tör az ártatlan emberek életére, 
pusztít ott, ahol a pusztítással semmi cél
ját el nem éri, lerombolni segíti azt az 
Isten házát, amelynek maga a félként fő
papja. S mindezt miért ? Az aranyborjú
ért, a világhatalómért, hogy nekik folyjon 
a zsir az állukon végig, nekünk pedig 
betevő falatunk ne legyen

Kain leütötte Ábelt, mert az ő áldó 
zata kedvesebb volt az Isten előtt. Kain 
tele volt irigységgel, Ábel pedig szeretet
tel. A mai modern Káinok is szeretnék 
leütni Ábelt, hogy az egész világ az övék 
legyen, hogy nekik nyíljék minden virág, 
nekik teremjen az egész föld, mi pedig 
szolgáik legyünk és elégedjünk meg az 
asztalról lehullott morzsákkal, mint egy" 
kor Lázár, de ahogy Lázár elnyerte az 
örök dicsőséget, a gazdagok pedig az 
örök kárhozatot, úgy fognak elpusztulni 
a mi ellenségeink is, mi pedig a végső 
győzelem után is keresztényi alázatosság
gal fogjuk fogadni Isten kegyelmét, amely

Л magyar mágnás Draskovichok ősi fészke 
a kéttornyú Ligetvar vasárnap, június bán mu
latta meg igaz szeretetét magvar hazája iránt. 
Délelőtt I’. f ekete Géza leventelelkész magyar- 
n>elvü istentiszteletet tartott szép prédikációval, 
amelyen a falu és környéke szép fiatal lányai és 
menyecskéi régi muraközi magyar viseletben, fe
hér molszoknyaban, csipkés válingben, hímzett 
pruszlikban, tibetkendőben, a leányok széles se
lyemszalaggal hajukban, a menyecskék honi viseletű 
selyemkendövei fejükön, a fiatalemberek pedig 
ősi muraközi fekete ruhában jelentek meg. A 
szentmise alatt magyar énekekkel dicsérték az 
Istent.

A mise után szép programm keretében, 
sok szavalat és ének közben szentelték fel a le
venték zászlóját, amely alkalommal Mik Károly 
közművelődési titkár és Kovacsics Ella tanítónő 
zászló anya tartottak könnyekig megható avató 
beszédet muraközi nyelven viharos lelkesedést és 
tapsot keltve.

vissza fogja állítani Európa nyugalmát, az 
igazi kereszténységet, amely nem az 
aranyborjút imádja, hanem a szeretetet, 
békét és áldást hirdeti.

Krisztus azt mondotta Péternek: 
rejtsd hüvelyébe kardodat, aki kardot 
emel, kard által pusztul. Mi nem akarunk 
ellenségeinktől semmit, ami az övék, csak 
a magunk igazát kerestük, mégis fegy
verrel támadtak ránk. De ennek a világ
égésnek is el fog jönni a pünkösdje, el 
fog jönni a Szentlélek, fel fogja világosí
tani az. elméket, az emberek vissza 
fognak térni Istenükhöz, az isteni béke 
be fogja sugározni ezt a sokat szenvedett 
világot, a Lázárok terített asztalhoz fog
nak ülni, a gonoszok pedig el fogiák ven
ni méltó büntetésüket és be fog teljesedni 
rajtuk az írás szava: a te pusztulásod 
tebenned magadban vagyon.

Mi magyarok, különösen pedig mi 
muraköziek, adjunk hálát a Mindenható
nak, hogy az. istentelenség e borzalmas 
háborújában a jobb oldalon, a védők so
rában állunk. A jó Isten szeren
csésen visszavezérelt bennünket 
Boldog Asszony Anyánk országába, kije
lölt minket is a kereszténység védőiül, 
harcunk dicső, rpert a kereszténységet, 
az oltárt, a templomot, az erkölcsös csa
ládi életet és hazánkat védjük. Éppen 
ezért nem szabad sajnálnunk semmiféle 
áldozatot hazánk védelmében, hanem min 
denünket szeretettel kell ajánlanunk, mert 
a magyar haza védelmet nyújt, megőriz 
bennünket, hős honvédeink az ellenséget 
távol tartják az ország határaitól, mi pe
dig itthon nyugodtan dolgozunk hazánk 
jobb jövőjéért.

Ezekkel a gondolatokkal indítjuk el 
НИЗ pünkösdjén fohászunkat: Jöjj el 
Szentlélek . . . Sp.

Közebéd után a leventegyakorlótéren ifjú 
leventéink szép felvonulásban és szabadgyakor
latokban mutattak be, hogy oktatóik nem hiaba 
fáradoztak velük. Közben n tüzoltózenekar mu
zsikait nekik* és végül szép mulatsággal fejezték 
be a felejthetetlen napot.

A Muraközi Közművelődési Egyesület ré
széről Mik Károly népművelési titkár, Bélaváry 
Alajos vasúti tiszt, Herbat Ferenc, Tárnái Mihály 
magánvállalati fötisztviselők, Ivacsics Ferenc telek- 
könyvvezető és Kovacsics Lila áll. tanitonö, to- 
v hbá mint vendég di. Lak«» Imre ügyvéd és 
m g többen jelentek meg Csáktornyáról.

Mik Károly, Szterbát Ferenc és Bélaváry 
Alajos magyar és muraközi nyelven értékes elő
adásokat tartottak a hazaszeretetről, önfeláldozó 
kötelességteljesitésröl és összetartásról, amelyek 
a hallgatóságban nagy hatást keltettek és élénk 
taps és helyeslés volt a jutalmuk.

Pünkösd 1943

Zászlószentelés, leventeverseny, 
közművelődési előadás Ligetváron
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Hősök napja Stridóváron
Május utolsó vasárnapját, a Hősöknapját 

Stridóvár nagyközség méltó módon ünnepelte meg. 
A szentmise után a templom-téren gyülekezett 
az egész község, ahol Szilágyi J.ajos akkori nagy
községi főjegyző intézett beszédet a néphez, mely
ben többek között a következőket mondotta:

Ha egy családapa itthon szorgalmas munká
val végigharcolva kenyérkereső életét, elöreged
vén csendesen meghal, az örökösök, közvetlen 
hozzátartozók különböző formában, — a katoliku
sok leginkább szentmisék hallgatásával — meg
emlékeznek róla. Ha ez igy van a kis családok
ban, mennyivel inkább szükséges ez az emléke
zés a legnagyobb családban, a hazában azokról, 
akik nem csak a közvetlen hozzátartozókért, ha
nem mindnyájunkért áldozták fel legdrágább kin
csüket, életüket.

Most, amikor a magyar hősökről emléke
zünk, eszembe jut Magyarország bíboros herceg
prímásának éppen a napokban a leventékhez in
tézett beszédjének egy mondata, amelyszerint „a 
szentirásból megállapítható, hogy katonáskodás 
az ember élete itt a földön, de éppen ezért az 
élet minden vonatkozásában hősöknek kell len
nünk."
Ez szórót-szóra igy igaz, de mit is jelent az. 
hogy az élet minden vonatkozásban és mi az, 
hogy hős ilyen értelemben.

Ha van háború, ha nincs, az ember élete 
itt a földön harc, még annak is, akiről azt hin
nénk, hogy kényelmes élete van. Természetesen 
háború alatt fokozottabb mértékben kell az élet
ért harcolni, mint békében és pedig azért, 
mert az élethez szükséges anyagok korlátolt 
mennyiségben állanak rendelkezésünkre. Aki ezt

Junius 2-án, kedden megható ünnepség ke
retében búcsúztak a Csáktornyái polgári iskola 
IV. osztályos növendékei, az életre előkészítő is
kolájuktól.

Összes tantermek virággal diszitve, a táblá
kon Magyarország térképei, búcsúszavakkal és 
és szép virágrajzokkal ékesítve, a folyósók, lép
csők felvirágozva, a fiatalabb tanulók sorfalat áll
nak, a III. osztályosok karöltve kisérik az „öreg 
diákokat", akik csokrokkal kezükben, osztályról- 
osztályra járva dalolva ducsuznak az „Almama- 
tertöl". Az esős idő miatt az előcsarnokban folyt 
le a hivatalos bucsuzás.

Verseket szavaltak és búcsúbeszédeket mon
dottak Ovcsár Györgyi, Franc Mária, Megla Te
réz, Zamuda Gizella, Meszarics Alajos, Kovács 
István, Sarics András, Varga Ferenc, Videcz Fe
renc, Koczián Antal, közben a szavalókórus is

megnyugvással veszi tudomásul, aki ezért nem 
elégedetlenkedik, aki ebbe bele tud törődni, aki 
mindezek tudatában reménykedik a biztos győze
lemben, azt hősnek nevezhetjük.

Az életért harcoló ember tehát, aki szor
galmasan, becsületesen, sok mindenről lemondva 
dolgozik, fárad és a maga feleslegéből embertár
sának szívesen, szeretettel ad, az hős.

Ilyen hősökre van most is szükség, hogy a 
harctéri hősök még nagyobb lelkesedéssel áldoz
zák életüket mindnyájunkért.

Testvéreim ! Akarjátok a békét ? Ha akar
játok, akkor legyetek az élet minden vonatkozá
sában harcoló hősök, hozzatok áldozatokat, még
pedig igaz szeretettel, a közös cél érdekében, 
mert igazi béke csak akkor lesz, ha ebben a 
nagy küzdelemben mi fogunk győzni!

Áldjon meg benneteket a jóságos Isten.
Ugyanezt Bendekovics József ráckanizsai 

lakotthegli tanító muraközi nyelven tolmácsolta 
az egybegyűlteknek, közben voltak az iskolás
gyermekek verses szavalatai és énekszámai. Ro- 
dik Tivadar vashegvi lakotthelyi tanító Zrinvi 
Ilonáról tartott nagy on értékes történelmi előadást 
muraközi nyelven.

A sok apróság — alig két éve jár magyar 
iskolába — nagy előmenetelt tanúsított a magyar 
nyelvben és igen szépen szavalt és énekelt, kü
lönösen kitűnt Frász Ivánka vashegyi tanul»», aki 
a legszebb verset mondotta a hadiárvákról.

A versek és énekek betanítása körül Söj- 
töry Erzsébet és Erdélyi Margit vashegyi tanító
nők szereztek nagy érdemet.

szerepelt és muraközi verseket is adtak elő. A tanu
lók nagy előmenetelt tanúsítottak a magyar nyelv
ben, amiért nemcsak őket szorgalmukért, hanem 
a tanári kart is, fáradhatatlan munkájáért dicséret 
illeti. Jegyűd Kornél muraközi ajkú IV. o. tanuló 
maga fogalmazta, hibátlan búcsúbeszéde általános 
meglepetést keltett.

Az ünnepély végén Nagy Károly igazgató 
búcsúzott el szép beszédben az iskola, a tanári 
kar és az ifjabb növendékek nevében az öreg 
diákoktól, figyelmeztetvén őket az élet kötelessé
geire.

Minden búcsúzó diák egy tarisznyát, benne 
egy hitet őrző emlékérmet, egy utravaló pogácsát 
és egy fillért kapott szimbolikus ajándékként.

Délután öreg diákjaink igazgatójuk és két 
tanárnő vezetésével Budapestre és a Balatonra 
rándultak.

került egy házba bemenekülnie. Ez a szándékos 
emberölés gyanújával letartóztatott Furdi második 
vallomása.

Az ügyészség indítványára ez ügyben elren
delték a vizsgálatot, amelynek lefolytatására a 
perlaki járásbíróságot keresték meg.

A MÉP H Í R E I
Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő 

folytatja látogatásait kerületében
Vasárnap, junius 6-án Pecsornik Olló or

szággyűlési képviselő folslatla kerületének láto
gatását. F nap folyamán Drávamogyoród, Dráva- 
szentmihály és Muraszilvágy községben tartott 
beszámolót a pártértekezlet keretén belül. A bél
és külpolitikai életre, a közgazdaságra, beszolgál- 
tatási kötelezettségre és az egy éb fontos kérdé
sekre kiterjedő kimerítő fejtegetéseit mindenütt 
nagy figyelemmel hallgatták és sokszor megtap
solták és megéljenezték, a nagyszámú egybegvül- 
tek.

Beszámoló beszéde után képviselőnk fesz
telen beszélgetésben meghallgatta a párttagok pa
naszait és kérelmeit.

Vitéz Horváth Ferenc ny. vezérőrnagy 
Alsómuraköz országgyűlési képviselője 

kerületében járt
\ itez Horváth Ferenc ny. vezérőrnagy be- 

tegségéböl történt felépülése után a hét folyamán 
meglátogatta Perlakot, Muraujfalut, Dékániakat, 
Damását és Alsódomborut. Mindenütt értekezle
tet és panasznapot tartott.

Közben Csáktornyán is járt, ahol a Buda
pesten felállítandó tanoncotthon ügyében érteke
zett és a Muraközi Közművelődési Egyesület ülé
sén vett részt.

\ itéz Horváth Ferencet kerületében minde
nütt nagy szeretettel fogadták és értekezéseit 
nagy figyelemmel hallgatták.

Színházi jelentés
Károlyi János harmadik hete
Színházunk tovább folytatja művészi előadá

sait, hogv milyen eredménnyel, legjobban mu
tatlak a telt házak.

A hét slágere „Simonyi óbester" volt. Ezt 
a történelmi nagy operettet szombaton és vasár
nap, mindkét este zsúfolt ház előtt adták. A szebb- 
nél-szebb énekes és humoros jelenetek egymást 
követték s a közönség valóban jól mulatott.

Károlyi igazgató meg tudja válogatni az elő
adandó darabokat s az egész heti m o s n i a ,  külö
nösen az „Esküvődön én is. ott leszek", továbbá 
a régi nagyhatású másodszor is előadott népszín
mű, „Cigány" és a „Bolond Ásvayné,, igazi mű
vészi élvezetet nyujolt a közönségnek.

Azt mondtuk, hogy Károlyi Judit a közön
ség keverne. Ezt a jelentésünket ki kell bővíte
nünk mert Balogh Julia, Böghy László, Percnyi 
Kálmán, Jancso Jolán és különösen Zádori Ist
ván, mindnyájan beférkö/tek a közönség szivébe. 
A sok taps és „hogy volt" beszélnek erről.

A társulat pünkösdi programmja elé nagy 
varakozássál nézünk.Megváltoztatta vallomását a (tamásai halálos legényvirtus tettese

Ballagtak a vén diákok
— Riport a polgári iskolából •—

Jelentettük azt a halálos üsszeszólalkozást, 
ami Dainasa mura közi küzségoen történt, amely
nek főszereplőjét, Furdi Mihályt a csendőrök be-

<:íi

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

Széchenyi u. 50 :: Telefon: 31.

Központi iroda: BUD A P ES T

szállították Nagykanizsára, inig áldozatát, Bozsics 
Ferencet eltemették, kurdi a csendöri kihallgatás 
alkalmával azt vallotta, hogy Bozsics volt a tá
madó és ö védelemből szúrta le ellenfelét.

A vizsgálóbíró elölt Furdi Mihály megvál
toztatta vallomását. Azt mondotta, hogy a perlaki 
sorozás után a legények hazamentek. Л/ ni végi 
és felvégi legénység két pártra szakadt és össze
szólalkozott. Igy Kurdi Mihály is, akii megkerget- 
tek. „l ógjátok meg!" kiabálták utána. A korc s
mából kilépett Bozsics Ferenc meghallván a legé
nyek kiállását, feléje indult, hogy megfogja, de ö 
késéi belevágta Bozsics halába. A szúrás halálos 
volt. Bozsics a Csáktornyái kórházban meghalt.

Furdi elmenekült, a többiek utána, mig si-
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S/allil hérnienlvfi utánvétel Imillo 5 kq 0$ p;ipir/s,iklian 

RÄCZ J Ó Z S E F N É  áftylüllü/lele, 
K I S K U N F É L E G Y H Á Z A  Holló Lajos útra 39.
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Baross ünnep Ótokon!
Hosszú esős idő után, gyönyörű napfény ragyogott Perlakra és főként 

Bz ünnepre készülő Ótok kiránduló helyen volt pompás levegő és szinte 
nyári meleg. Ide hivta egybe a perlaki Baross fiók rendkívüli közgyűlését, 
hogy azutan ünnepélyes keretek között avassa fel az „Otoki Baross Fürdőt".

A rendkívüli közgyűlés előtt Vojvoda Alajos plébános az otoki kápol
nában szentmisét mondott, melyen Dr. Forintos Géza főszolgabíróval az élén 
a Baross vezetők is részt vettek. A történelmi határ mellett áhitatos hittel 
szállt az ima a Magyarok Istenéhez, hogy adjon minden Baross munkára bő
séges áldást. Magyar egyházi énekeket énekeltek az iskolás fiuk és úgy 
hisszük a jó Isten meg is hallgatta kérésünket.

A szentmise után Visnics József vendéglőjében tartották meg a rendkí
vüli közgyűlést. Csonkás István elnök üdvözölte Dr. Forirtfos Géza főszolga- 
birot és \ ojvoda Alajos plébánost és kérte őket, hogy támogassak 
minden erejükkel a Baross Szövetséget. Halát adott az. Fgek Urának, hogy 
megérhettük azt, a minden magyar vágyát, hogy az ezeréves magyar határo
kon ünnepelhetünk és békében, nyugalomban dolgozhatunk hazánk javára.

\ áss János titkár ismertette ezután a közgyűlés tárgy sorozatait ame
lyeket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

A rendkívüli közgyűlés után, Csonkás István elnök indítványára egy
hangú lelkesedéssel diszelnökeivé választotta'Dr. Forintos Géza főszolgabírót 
és Vojvoda Alajos helybeli plébánost. A diszelnoköket Dr. Doniján Gvula 
ügy véd, mint a Baross ügyésze köszöntötte és kérte őket támogassak és se
gítsék a Baross fiók munkáját,

Az üdvözlő beszédre mindkettőjük nevében Dr. Forintos főszolgabiro 
válaszolt hosszabb beszédben. Örömének adott kifejezést, hogy ezen kitünte
tésben részesítették <»két. Megértés és jó akaratot kérek mindenkitől — mon
dotta többek közt. Mindig és minden ügyben mint a múltban, úgy a jö
vőben is mindig a közöség érdekeit fogom szem előtt tartani.

Vojvoda Alajos plébános rövid muraközi beszédben köszönte meg a 
beléje vetett bizalmat.

Fzután a közgyűlés még kimondta a perlaki tenisz-szakoszUly mega
lakulását, melynek elnökévé Dr. Monostori Tiboi szolgabirót választotta meg.

A közgyűlés a himnusz, eléneklésével végett ért.
A közgyűlés után ugyancsak Visnics József vendéglőjében közös ebé

den vettek részt a megjelentek. Az ünnepi ebéden Kerlezsa János Baross 
ügyv. elnök mondott szép beszédet és felköszöntöt a Kormányzó Urra.

Délután 3 órakor történt meg a fiókszervezet által felépített „ötoki 
Baross fürdő" ünnepélyes felavatása.

A fürdőt Vojvoda plébános szentelte fel utána Dr. Dómján Gyula Ba- 
ros ügyész méltatta azt a hatalmas munkát, melvet 10 nap alatt életre hivott 
fürdő érdekében a Baross vezetőség végzett. Megköszönte Angyal .linos 
közs. biró áldozatos támogatását, valamint a Baross vezetőségnek is lanka
datlan munkáját. Ma az ezeréves, történelmi határokon ünnepelünk és fürdőt 
avatunk. Kultúrát hozunk ide, munkánk célja a szebb magyar jövő.

H  Ö  P  A  L A  С  К
A fürdőt ezután egy levente a\atta fel, hatalmas fejest ugor

va a még eléggé hűvös vizgbe.
V égül a zenekar a Himnuszt játszotta, melyet a közönség ve

lük énekelt.
Fz a Baross ünnepség igazi magyar munka volt, magyar ün

nep a Szent István Magyarországának ezeréves hatarain, mely ha
tárokat a magyar honvéd fegy vere őrzi és annak örök fenmara- 
dásáért minden magy ar halni kész! V ass Ján os.

linádUoaá ш&еь
F.gy ember ment el az ablakom alatt. Idegen. 

Azelőtt sem láttam, azutan sem. I'.gy ember, aki 
az életben lohol s aki jó 50-es, fehér hajú, rán
cos arcú. Lesir róla, sokat szembe állott mar a 
küzdelemben.

A templom tornyában delet harangoznak. 
A harang szava lassú bugással szűri at a levegőt. 
Hullámzik tovább és tovább. Az ember megáik 
Felfigyel. Leveszi kalapjai, keresztet vet s ajkán 
morzsolja az Őrangyalát.

Más nem történt Fivégezte, keresztet veteti 
és tovább ment. Fgv ember, aki imádkozott. Az 
utcán dolgavégzése közben volt ideje imádkozni. 
Igen mar ezt is megértük. Kijutunk odáig s érte
ni kezdjük, hogy szükséges imádkozni.

Szükség imádkozni. Most a kataklizmák, a 
habom égésében. A szenvedések igája alatt. Ha
talom, erő az imádság. Most érteni csak öreg fe
rences tanárom egyik mondásat: imádság nélkül 
megpenészedik a koponyád.

Imádkozzunk csak s keresztülgázolunk pün
kösdi szívvel minden viharon. 1L

H Í R E I N K
Életét áldozta a hazáért. Pintarirs Ja 

nos, Pintarics István drávaollaii lakos és neje 
néhai Mihalovics Margit fia, 1041. október 13-an 
bevonult hadiszolgalatra, 194.!, május 2-án csapat
testével kiment a harctérre, kilenc hónapon at 
küzdött az orosz pokolban az ádáz rém ellen, 
majd 1943 február 3-én hazaszeretetét életével 
pecsételte meg. Pintarics János élte virágjában, 21 
éves korában áldozta fel életét a haza oltárán. 
Megdicsőiilt lelke a Mennyei Trón előtt könyörög 
fegyvereink győzelméért es hazunk jobbletéért,

mi pedig kérjük a Mindenhatót, adjon neki és 
hősi bajtársainak örök nyugalmat a messzi orosz 
rónák jeltelen sírjában, álmodjék szépeket hazája 
boldog jövőjéről.

— Elhalasztották a Csáktornyái énekna
pot A megrövidített tanév annyira összesiiritelte 
az érettségi , képesítő- és egyéb vizsgálatokat, hogy 
a tanárok az énneknapot sehogysem bírtak kellő
időre megszervezni és igy kénytelenek voltak az 
őszre elhalasztani.

Ifjúvczetőképzö táborba mennek a 
muraközi leventék. A muraközi leventekiképzés 
zavartalan folytatása érdekében a rátermett mura- 
közi leventéket ez évben is elküldik ifjuvez.etö- 
képzü táborba. A tavalyi tábor Zalaegerszegen 
volt, az. idén a Balaton mellé, Keszthelyre viszik 
barom hétre a muraközi leventék jövendő ifjuve- 
zetőit. A június végén kezdődő ifjuvezetőképzö 
táborok hallgatói a jövő oktatási évben már mint 
önálló ifjuvezetök működnek.

Kicsinyeink első áldozása. Áldozó
csütörtök a kicsinyek napja. Kicsi szivük először 
ajánlja fel magát a Meny béli Atyának, e napon 
veszik először magukhoz, az Ur testét és ezzel 
valnak az anyaszentegyház. igazi tagjaivá. A Csák
tornyái elemi iskola első áldozni ez ünnepen 
örömtől repeső szívvel, díszes ruhában, felvirá
gozva, a lányok hófehérben, fátyolosán, P. Murai 
Frigyes hitoktató vezetésével kereszt alatt, egy
házi menetben vonultak a templomba, ahol misét 
hallgattak s utána részesültek a szentáldozásban. 
Áldozás után az elemi iskola nagytermében a 
MANS/ hölgyek jo meleg kávéval és kaláccsal 
várták a kis ártatlanokat, a bő reggeli után pedig 
Kovácsiés I.lla tanítónő vezetésével műsoros ün
nepséggel fejezték be ezt a felejthetetlen napot.

Az iparostanonciskola évvégi vizsgája.
A mull héten tartották meg a kereskedelmi kö
zépiskolában az iparostanoncok évvégi vizsgáját. 
Az egyes tanulok feleleteiből kitűnt, hogy iparos- 
ltjaink szeretettel látogattak az iskolát, szívesen

tanultak és különösen a magyar nyelvben tettek 
szép előmenetelt. Pecsornik Ottó országyülési 
képviselő intézett hozzájuk buzdító beszédet, 
amelyben a magyar haza szeretetére hivta fel 
őket. Dr. Bernáth József kér. középiskolai igaz
gató beszédében a további tanulásra, szorgalomra 
intette őket, hogy majdan jó iparosok és az al
kun hasznos polgárai legyenek. Utána kiosztottak 
a legszorgalmasabb és a magyar nyelvben leg
jobb előmenetelt tanúsított növendékek között egy 
50 pengős és több 10 pengős jutalomdijat.

Beíralások a Csáktornyái m. kir. á l
lami kereskedelmi középiskolába az 1943 — 44
iskolai évre junius 12-én, szombaton reggel 8-tól 
12-ig, délután fél 3 tói 7 óráig lesz. A beiratas 
a vonatkozó miniszteri rendelet értelmében csak 
egy napig 4art. А/. I. osztályba iratkozók okmá
nyaikat 1.) születési anyakönyvi kivonatukat (ke
resztlevét), apai és anyai keresztlevél, 2.) polg. 
isk. IV. oszt., vagy a gimnázium IV. o. bizonyít
ványukat a beiratás előtt nyújtsák be az igazga
tónak. A II. III. IV. osztályba iratkozók csak az 
iskolai bizonyítványukat hozzák el és egyedül is 
iratkozhatnak. А/. I. osztályba jelentkezőnek sze
mélyesen kell megjelennie szülő kíséretében. írás
ban való jelentkezésnek helye nincs. A beiratási 
dij, mellékdíjakkal együtt teljes fizetőknél 24.30 
P. A hadiárva, hadigy ámolt igazolt esetben (sárga 
igazolás) nem fizet semmit. Felhívom a szülök 
figyelmét arra, hogy a beiratás csak egy napig 
lesz. Dr. Bernáth József igazgató.

— Pályázat egészségügyi védőnői tan
ügyi ösztöndíjra. A zalavármegyei Kgészségvé- 
delmi Fiókszövetség pályázatot hirdet kettő, 
egyenként évi 1.000 pengős egészségügyi védőnői 
tanulmányi össztöndijra, amely az 1943/44. tan
évtől kezdődően egymás után kővetkező 3 tan
évben lesz kiadva. A pályázati hirdetmény a 
részletes feltételekkel a Zala varmegyei Hivatalos 
Lap f. évi junius hó 4-én megjelent számában 
van közzétéve.



Felsömihályfalvashz?gfnK„,L7okk:.aloíd
szántó egytagban, ugyanott 7 hold két tagban, to
vábbá egy kétholdas telek házzal, szőlővel és 
gyümölcsössel sza- pl л fi A Érdeklődni lehet sze- 
badkézből azonnal ClulIU- m ély esen  : özvegy 
S t e f i t s  F e r e n c n é n é l ,  Alsódomborún.

— A Csáktornyái idényfürdő junius 3-án 
megnyílt. A fürdő, mely a park közvetlen kö
zelében van, mindenkinek alkalmat nyújt, hogy 
felüdüljön a vízben, a napon, (strandon) és a jó 
friss levegőn, lehetőség nyílik a legegészségesebb 
és legolcsóbb sportolásra és szórakozásra. Fürdő
árak a következők : katonák leventék és diákok 
csoportban 10 fill., nézők és kísérők 16, gyerme
kek 10 évig 16, szekrény 34, katonák és diákok
nak szekrény 20, Kabin 70, családi kabin 216 
fillér. Havijegyek: gyermekeknek 10 évig 3, diá
koknak 4, szekrény 6, kabin 9 pengő. Évadje
gyek : gyermekeknek 10 évig 6, diákoknak szek
rény 8, Szekrény 12, kabin 18 pengő. \ asárnap 
és ünnepnap havi és évadjegy nem érvényes. 
F ürdőigazgatóság.

Öreg polgáristák ! Ne felejtsétek 
el, hogy pünkösd hétfőjén találkozunk! 
Ott legyen mindenki, aki a magyar és

—  A Fuftura bevásárló hálózata 
az új gabona értékesítési rend
szerben is változatlanul folytatja 
közérdekű működését. Az uj termés- 
értékesitési rendelettel kapcsolatban hírek jelentek 
meg, amely szerint az országos és körzeti keres
kedői kijelölések megindultak volna. Ezzel kap
csolatban illetékes helyről úgy értesülünk, hogy 
a Futura egész országot felölelő bizományosi há
lózatához tartozó és úgy az Országos Központi 
Hitelszövetkezet, illetve a Hangya kötelékében 
működő gabonavásárlással foglalkozó, valamint 
egyéb agrárértékesitö szövetkezetek és magán
bizományosok kijelölése ügy ében a szükséges in
tézkedéseket a Futura központja fogja megtenni. 
A Futura kötelékében vagy annak megbízásából 
működő bizomány osoknak tehát nem szükéges 
bármiféle egyesületbe tagként akár belépni, akár 
pedig bármely igazolási eljárásnak magát alávet
niük. A Futura bizományosként működő helyi 
kereskedők (Futura bizományosok) kijelölése 
ügyében kizárólag a Futura központja fog az ille
tékes hatóságnál eljárni.

— Visszaérkezett városi orvosunk. Dr.
Melcher Gyula, városunk orvosa, tizhónapi hon
védszolgálat után leszerelt és visszaérkezett vá
rosunkba s megkezdte városi, OTI, MAB1, ÓI BA 
és vasúti orvosi szolgálatát. Vele együtt vissza
érkezett felesége, aki egész katonai szolgálata 
alatt a miskolci hadikórház, kötöző osztálya veze
tőjeként férjével válvetve igyekezett hazáját szol

gálni és derék hőseink sorsát, tőle telhetöleg 
enyhíteni.

— Légvédelmi előadás Stridóváron. \ a-
sárnap, junius 6-án, Sáfrán László Csáktornyái 
légvédelmi és tűzoltóparancsnok tartott Stridóvá
ron előadást, amelyen a tűzoltókon kivid is na
gyon sokan megjelentek. Sáfrán László tüzetesen 
megmagyarázta a gvujtóbombák hatását, az elle
nük való védekezést és minden a légoltalommal 
kapcsolatos tudnivalót és teendőt, amit a jelen
voltak nagy figyelemmel hallgattak. A légoltalom
mal a tűzoltóság lett megbízva. A szervezés és 
oktatás folyik.

— Dudás Kálmán gyógyszerész, költő 
előadói estje Kolozsváron. A Délvidéki írók 
Köre, valamint az Országos Újságírók Szövetsége 
rendezésésében junius 3—4 — 5 napjain megren
dezett köny vnapok során mutatkozott be Dudás 
Kálmán Csáktornyái gyógyszerész, költő, Herczeg 
dános, Csuka Lajos és Fekete Zoltán délvidéki 
kisebbségi költők és írókkal Kolozsvár közönsé
gének. Költőnket Kolozsvár közönsége meleg sze
retettel és nagy lelkesedéssel ünnepelte. Itt em
lítjük meg, hogy költőnknek a közeljövőben több 
könyve jelenik meg a köm vpiaeon.

Diákok és K özönség! Vigyétek el az 
üvegcserepeket a polgári iskolába Leiner 
Viktor III. oszt. tanulónak 1

=  S P O R T  = z
Csáktornya Simontornya 4:1 (3:1)

\ erőfény es időben gyülekezik a közönség 
a pályán, ahol már elümérküzés folyik kél s/oin- 
szédfalu mezitlábos csapatai között. A mezitlábos 
fiatal gyerekek olyan szépen játszanak, hogy a 
közönség elragadtatással nézi. Ilyen előmecvset 
szívesen nézne a közönség.

Ot órakor fut ki a két csapat a pályára és 
Sjmontorny ának kedvez a szerencse a választás
nál, nappal hátba játszi. Csöngei indítja el a lab
dát és gyors támadásokat vezetnek egymás után 
s 6. pben Benkőt szabálytalanul szerelik a 16- 
oson kívül. Szabadrúgás Simolornya ellen, amit 
ugyancsak Benkö I. nagv lövéssel értékesít. 1: 0!  
Simontornya is meglep»* szép és gyor támadások
kal jön fel de támadásait nem kíséri szerencse. 
Megint Csáktornya lámad és Csöngei a 10. pben

(OKU) közel félszázaddal ezelüt úttörő mun
kára vállalkozott és az első nagy intézmény volt, 
amely kis emberek segítségére sietett, kis embe
rek hitelét szervezte meg. Ma már több, mint 
1.500 szövetkezet tartozik az OKU kötelékébe, 
amelyek 110 millió Pengő saját tökével rendel
keznek és kerek 400 millió pengőt hiteleznek ki. 
Az egyes szövetkezetek betétállománya 155 millió 
pengőt ért el és az OKH saját betétállományával 
egyiit 225 millió a takarékbetétek összege, ame
lyet ez a nagy hitelszövetkezet kezel és gyiimül 
csüztet. Igen jelentős összegek ezek, sül vük és 
termékenyítő befolvásuk a magyar gazdaságra a 
mi tőkeszegénységünk mellett igen nagy és igen 
fontos. Ha számba vesszük, hogy a svájci Raiffei
sen hitelszövetkezetek központja, a Svájci Hitel
szövetkezetek Szövetsége, amely majdnem egy -

már 2:0-ra növeli a gólok számát. Most még na 
■gyobb iramot diktál Simontornya, mert a játék 
olyan, mintha a Simoniak vezetnének, a jobb já
tékot ők adják és a 30-pben szépítenek. 2:1. A 
40-pben Miski I. és Novák összecsap, Novak meg
feledkezik magáról és sportszerűtlen viselkedésé
ért a biró kiállítja, mire a közönség betódul a 
pályára, a kitörni készülő botrányt a rendőrség 
erélyes közbelépése akadályoza meg. A hazai 
csapat 10 emberrel is eredményes. A 42-pbtn 
11-esből Benkö I 3:1-re javít. Szünet után a 10 
pben Csöngei 4:1-re emeli a gólok számát. De 
Simontorny a változatlanul vezeti a szebbnél-szebb 
támadásokat, csak gólt nem tud elérni, igaz, hogy 
ezt Istvánovics nagyszerű védése is akadályozta. 
Nagyon iramos mérkőzés volt, Simontornyát min
den dicséret megilleti, csak a góllövő cipőjüket 
otthon felejtették. Nem érdemlik meg a kiesést. 
A CsZTF.-nek nem ment úgy a játék, mint más
kor, hiányzott a heti tréning. A biró, Paldi rossz 
napot fogott ki.

Villamosmű MÁV 3:1 (1:1)
Áldozócsütörtökön került sor a nagy pro

pagandával hirdetett mérkőzésre. Sajnos a mosta
nában nem ritka „májusi c sapadék" sok nézőt 
otthon tartott, de igy is nagyszámú közönség volt 
kiváncsi a két elitcsapat játékára, melyen ezúttal 
a \ illamosmüvek vitték el a pálmát. A bevétel 
tiszta jövedelme a \ üröskereszt javára ment.

Л vasutasok inditják el a labdat de a Vil
lamosok lendülnek támadásba és a 12. pben Hor
váth L. megszerzi a vezetést a \ illamosmíinek, 
1:0. A \ művesek tovább támdnak, de a MÁV vé
delme jól all a lábán „Domóval" az élen és egy elo- 
revágott labdájával Tihanyi kiegyenlít. 1:1! Félidő 
után változatos játék után a 25 és 29. pben 
Baumhack 3:1-re állítja a végeredményt. A Villa
mosok legjobbjai : Bicsák, Benkö, Megla, Koros, 
miß a Vasutasok legjobbja Domanizsa volt a vé
delemben, aztán (irabar, Komlós, Brenner. —V

Rövid sporthírek arról,
hogy pünkösd vasárnapján Csáktornyán Pécs 

válogatott csapata látszik barátságos mérkőzést a 
CsXTF-vel,

hogy pünkösd hétfőn „B “ csapatunk Mura
szombaton játszik, itthon pedig a polgári iskola 
tornaünnepélye lesz a CsZTF-pályán,

hogy a CsZTF tenisz szakosztály a pünkösd
kor Pécsen vendégszerepei a déldunántuli verse
nyen és valószínű, hogy Puncsé« Feri is részt 
vesz azon.

idős az. OHK-val, összegszerűen alig magasabb 
mérleggel zárta az elmúlt li/letévét, de ne f e l e d 
jük el, hogy Svájc Európa egyik legtőkeerősebb 
leggazdagabb országa és a svájci paraszt és kéz
műves sokkal kedvezőbb körülmények kü/ütt él, 
mint a magyar, akkor az összehasonlítás minden 
képén az OKU javara üt ki és munkáját a leg- 
oszintébb dicséret illeti azért is mert nem s/orit- 
kozik a hitelezésre, nem csupán kölcsönökkel, a 
tokegy iijlés erősítésével fokozza a termelést, ha
mun erőteljes ütemben tejleszti a termel«» és bér- 
"  szövetkezeteket is és ma már több mint 100 

hitelszövetkezetet kapcsolt be a gahonafelv ásar- 
lasba és leszállításba.

I z az igazi szövetkezeti munka, amelyet 
minden fennlattás nélküli dicséret illet meg.

K ö z  g a z d a s  á g 
o r s z á g o s  k ö z p o n t i  h it e l s z ö v e t k e z e t
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Zi de  s a k i  p e te k .

Trojaki 1943.
Cetrdeset dni potli; как se Kristus 

z mrtvih#gori stal, je skup pozval svoje 
vucenike apostolé na Oljeni Breg, de 
je tak cuda teskih mok pretrpel, blago- 
slovil njih je i zapovedal njim je, da iiaj 
prodekiiju, sim narodam ono, na kaj njili 
je on erez tri leta navcil. Predi как je zasel 
v nebo к vekivecnomu Оси obecal je i 
to, da bo na deseti den dosel Sveti Düh, 
bo njih objacil v njihovoj veri, kaj se 
nabodo poletavali sem - tam i kaj bodo 
mogli sakoniu narodu prodekovati po 
njegvom jeziku.

I za istinu! Na den erlenoga svetka 
Trojakov, dosel je z neba Düh Sveti v 
velkoj grmlavici, pokazal se apostolima 
ober glave v forrni zerecega jezika, obja
cil je njihovu vern z hozom milosti i dal 
njim je jós i to milost, kaj su znali go 
voriti na célom svetu s sakim narodom, 
po njegovom jeziku i stem su se hapili 
siriti navuki Krscanske Matere Cirkve po 
célom svetu.

Od potli je proslo skorom dve jezero 
let. Krscanska vera se rezsirila po celo 
mu svetu. Njene navuke su dali na glas 
najpredi apostoli, onda* pák njihovi od 
vetki, nasi popi i siriju to veru i denes, 
ali na zalost, ludi su pozabili za navuke 
Zvelicitela, steri je prodekoval lubav i 
mira i pospotavleju se z Boze reci.

Kristus je s korbacom stiral vun 
* trgovce i bankere s cirkve njegovoga oca, 
kajti v cirkvu je smeti dojÜ samo z r.aj 
veksom poniznosti i poboznosti. Da bi 
Kristus denes nazaj hodil po zemli, kaj 
bi rekel onim, steri znaju dobro cilati i 
hiceju bombe na klostre, cirkve, skole i 
stirali su v smrt tulku neduznu skolsku

bi preladali (»ni, steri su zaklali biskupe 
na stotine, pope na deset jezere a verni- 
ke na miljune samo zato, kaj su valuvali 
svoju krscansku seru. Da je te engleski 
visoki biskup zrekel svoju molitvu, onda 
su polski oficeri, skoncani v sumi pre Ka 
tynu, prek deset jezer njih, vec stali pred 
Vekivecnim Sodbenim Stolom kakti to/.i- 
teli i ako je biskup onda rnorti /a  to 
ne znal, ali je znal, kulko krscenikov je 
bolsevuka vladavina dala zaklati i znal 
je da je Stal ifi postal svoju prezboznu 
soldaciju zato, da vnisti najpredi I'uropu, 
a onda krscansku veru, im su se za to 
spravlali prek 20 let.

I tu za istinu prestane eloveeja pa 
met. da vidi te zloceste dtise. Divja zver 
kole slabese zveri zato, kajli ju na to li 
ra narav, prez toga da bi znala kaj dela, 
a clovek ima pamet i zna da zlo dela, a 
itak vnistavle tarn, de dobro zna, kaj mu 
to vnistavlenje nabo nikaj hasnrlo, zrusi 
doli onu Bozu Cirkvu, steroj je on sam 
najvisesi pop. A se to zakaj? Za zlatno 
tele, za prevlast na célom svetu, kaj bo 
samo njim curela masca po bradi doli, a 
a mi pak da nebi meli niti falacek kruha.

Kain je zaklal Abela zato, kajti je 
njegov aldov pred Bogom lepsi bil. Kain 
je bil pun jala, a Abel pak pun lubavi. 
1 denesnji Kaini bi steli zaklati Abela, 
kaj bi celi svet njihov bil, kaj bi saki 
evet samo njim cvel, kaj bi zemla celoga 
sveta samo njim rodila, a mi pak da bi 
bili njihovi slugi i meli bi samo ono drob- 
tinje stero z stolov doli curi, как se neg- 
da Lazar hranil, ali ran tak, как je La 
zár dosel do dike nebeske, a bogatosi 
pak do vekivecnoga pekla, tak bodo pre-

pali i nasi nepriateli, a mi pak borao, 
potli zadnjega preladanja, s krscanskom 
ponizoosti prijeli Bozu Milost, stera bo 
nam nazaj postavila bozega mira v Eu- 
ropi, pravo krscanstvo, stero ne moli 
zlatno tele, nego nosi glasa lubavi, mira 
i blagoslova.

Kristus je rekel Petru. „Skri sablu, 
steri zdigne sablu, on bo od sable pogi- 
nul“. Mi necemo od nasih nepriatelov ni
kaj, kaj je njihov о, isceruo samo nasu 
pravicu, a itak su dosli z oru'zjem na nas. 
Ali i za te goreci svet bodo jempot dosli 
trojHcki svetki. Dosel bo Sveti Duh, rez- 
svetil bo ludem pamet, ludi se bodo po- 
vrnuli nazaj к Bogii i bozi mir bode sve- 
til po ovomu, cuda pretrplenomu svetu, 
Lazari bodo dosli к prestrtnmu stolu, a 
zlocesti ludi pak bodo dobili svojega 
strófa i bo se spunila nad njimi rec Sve- 
toga Pisma: Propast tvoja je vu tebi sa- 
momu.

Mi magyari, a osobito mi megyimurci 
pak moramo zafaliti dragomu Bogu, kaj 
mi denes stojimo na desnoj strani med 
braniteli, v tem velkim i strasnim taboru 
prez boznosti. Dober Bog nas je srecno 
nazaj dopelal v orsag Blazene Device 
Mari je, postavil je i nas za branitele krs- 
canstva, nase harcuvanje je dicno, kajti 
branimo krscanstvo, oltara, cirkvu, poste- 
no familiarno zivlenje i nhsu domovinu. 
Zato nam nesme biti zal za niksi aldov, 
steroga davlemo za obranu domovine, 
nego moramo se ponuditi z lubavi, kajti 
magyarska domovina nas brani i cuva, 
nasi vitezki Imnvedi drziju nepriatela dal- 
ko od granice orsaga, a mi pak doma 
mirno moramo delati za domovinu.

Stemi misli posilamo ve, к Trojakam 
1043. leta nasu molitvu к Bogu: Dojdi 
Duh Sveti. . . .

Sp.

Velki govor ministra Göbbelsa 
i Speera

Nemska ima denes tulko oruzja как nigdar

Oni, Steri ne sodiju saki den cl ruga i i nenn 
mam strahom, ci su novine par dni tiho sigurno 
bodo radi citali, kaj su nemski ministri (iöbbels 
i Speer rekli /a oruije, stero si je nemska o\o 
leto sprnvila. Najpredi su ovi voditeli nemskoga 
orsaga / jakimi reemi poka/ali, da ga v novom 
redu v Nemskoj nega tlelavcov, steri bi strajkali 
i ludi, steri bi je liujstili, nego tu je disciplina, 
red i junneko delo. Ludi su tiho i napinjaju se 
pre poslu, a ruiniere pokazeju hasna toga nape- 
ioga posla, как je о т / je naraslo.

Nemske taborske fabrike su Ю43. leta na- 
pravile tulko, da si je to niti premisliti ne mori. 
\ ifte как sestpot tulko su napravile munieije, za 
stiristo proeentov s ise oru/ja su napravili, как su 
meli 1441. leta i za sesto procenti vec stukov 
su napravili za stiristo proeentov vite stukov 
okloplena kolapo dirati imaju, как su meli 1941

leta. Letos v majusu su napravili cuda vise a- 
vionov, как steri mesec 1441 leta. a za dvesto 
proeentov vise taborskih kol, med njimi one nő
ve forme, stera se zoveju Tigris.Za te je npm§- 
ki general (iuderian rekel, da s tri jezere tak- 
sitiii koli bi mogli na kolenaspra-viti sovjete.

Zbog toga, kaj je na frontaj ve se malo bo
le tiho, nepriateli siriju sakojack« hamisne glase 
proti nas, all se i bojiju i imaju prav ako se bo- 
jiju, kaj njih Nemska pak znecim znenadila. En- 
glez.i i Amerikám i znaju jako dobro i to, da 
nemei ne brbraju, ne delaju reklame, nego öesa 
se hnpiju ono i zvrsiju. To se najbole vidi stoga 
kaj su nemski bomhasi, Steri dalko letiju do kra- 
ja razrusili, fabriku taborskih kol v varasa Gor
kij (predi Nizni Novgorod). Pre tem je bilo tul
ko tetkih ho mb uso v da to svet jo§ nigdar neje 
videl, te urnámé zoveju za „novo oruzje“. Vnii-
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tenje te fabrike je bil samo prvi korák, zato se 
imaju naái nepriateli za kaj bojati, kajti znaju 
kaj njih éeka na morju, a osobilo, ako 
bi oni Steli v Europu zajti na suhu zemlu.

Rekel je minister Göbbels, da Nemska i- 
ma v róka) sega potrebnoga, da za istinu 
prelada nepriatela. Da bodo nemski soldati

Den junakov
Zadnju nedelu majusa, Dneva Junakov je i 

velka opéina Stridóvár pvsvetila na vreden ná
cin. Potli svete mese se cela opcina ziSla pred 
cirkvom, de je Szilagyi Lajos, ondasnji prvi no- 
tarjuS drzal narodu govora i rekel ovo:

Ako jen otec doma z marlivim delóm har- 
cuvle érez celo zivlenje za kruh i za familiju, da 
se dostara i lepő stiha hmerje, njegva família da 
meSe sluziti i Boga moli za njega i tak se zmis- 
liju dók su 2ivi. Ako je to tak v maloj familiji, 
kulko víSe se moramo zmisliti v najveksoj fami- 
liii, v célom narodu za one, Steri su ne samo za 
svoju familiju, nego i za nas se skupa alduvali 
ono, kaj njim je najdrazeSe, svoje zivlenje,

Ve da se zmislimo za magyarske vitézé, 
dojdu mi v pamet reci, Stere je kardinal, herceg
prímás Magyarske rekel, v jenom prodeStvu, ste- 
ro je drzal leventaSima. Так je lekel; „7 sveto- 
ga pisma se vidi, da je celo zivlenje cloveka na 
toj zemli jena soldacija i zato moramo btti juna- 
ki sigdi, kam god nas zivlenje postavi“.

To je tak istina od reci do reci i toga se 
moramo drzati,

Ci je tabor na toj zemli, ili ne, clovek mo- 
ra harcuvati za svoje zivlenje, a to jós i oni, za 
Stere mislimo, da lehko ziviju. Samo po sebi se 
razme, da je v taboru treha cuda vise harcuvati 
za zivlenje, как v mirno vreme i to zato, kajti 
je ve cuda tezi dojti do onoga, kaj je potrebno 
za zivlenje. Junak je on, steri j« zadovolen s pri- 
likami, ne mrmra za ono, cesa nemre biti i si-

prek zeli novo oruzje z roke nemskih delavcov 
bo celi svet vre videl, kaj je rezlika med nepri- 
atelskom reklámom i nemSkom istinom.

Velka vremena nas cekaju ! Nepriateli Steri 
bi .Steli zruSiti celu Europu i postaviti prezbozno 
kralestvo, bodo prepali i za nas bo doSel növi 
svet i sreéno Vivienje.

v Stridóváru
gurno ceka, da na zadnje itak mi bomo preladali 
nepriatela.

Junak je on, steri marlivo i posteno dela, 
ne isce ono, cesa ga ne i kaj inia, z dobrom vo- 
lom deli svojemu priatelu.

Takse junake nucarao ve, kaj bodo oni, 
Steri harc^ívleju na fronti, jós rajsi alduvali svoju 
krv za nas se.

Moji dragi Brati! Ocete mira? Ako ocete, 
onda bodite v célom zivlenju, v sakom .poslu ju- 
naki, harcuvlite i alduvajte s pia vom lubavi se 
za dobro domovine, kajti pravi mir v leni velkim 
ognju more samo onda biti, ako bo nase oruzje 
pohedilo.

Da vas blagoslovi Gospodin Dobri Bog!
Toga govora je zrekal po megyimurski Ben- 

dekovics József navucitel v Ráckani/sa i ludi su 
ga pozdravili z velkim éljen kricom. Med tem su 
skolska deca popevala i verse deklamerala. Rodik 
Tivadar navucitel v \ ashegyu je drzal po megyimur- 
ski velkoga govora za Zrínyi Ilonu, stera je bila 
junak junakov i mati Rákórzv Ferenca velkoga 
borca za slobodu.

Та main deca, komaj dve leti liodiju v ma- 
gyarsku skolu, su pokazala s\oju marlivost, da 
se radi vuciju magyarski, lepő su popevali i ver
se deklamorali, a najlepsega versa za taborske 
popile je deklamerala Érász Ivanka z Vashegva.

Sojtöri Erzsébet. i Erdélyi Margit navuciteli- 
ce z Vashegva su se jako trudile, kaj su decu 
navcile na te lepe verse i popevke.

V Ligetvári! je bilo posvecenje zastave, leventasko vtekanje 
i kulturno predavanje

Starinska gnjezda magyarskih velikasov, 
Draskovichov, opcina z dvemi túrni, Ligetvár, je 
v nedelu, júniusa 6-ga pokazala svoju pravu lu- 
bav za magyarsku domovinu. Pred poldan je P. 
Fekete Céza leventaski pop sluzil magyarsku 
svetu mesu z lepim prodestvom, na steru su do- 
sla z sein i okolnih sei lepe mlade puce i snehe 
v lepoj starinskoj magyarskoj narodnoj opravi, v 
belimi molnatimi robacaj, у plecki punih slingera- 
ja, v lepimi nasitimi svilnimi prusleki, puce s si- 
rokimi pantleki v lasi, a snehe s prelevanci na 
glavaj, a decki i mozi pák v lepoj megyimurskoj 
crnoj opravi. Pod mesom su z magyarskimi sve- 
timi popevkami dicili Boga.

Potli mese su z lépőm paradom posvetili 
leventasku zastavu. Bilo je cuda veráov i popevki, 
deca su cuda lepoga znala, a Mik Károly Sekre
tär za narodno rezsvecenje i Kovacsics Ella na- 
vucitelica narodne skole su drzali tak lepe govore 
po megyimurski, kaj su ludem suze vusle i bilo

je cuda éljen kricov i pokanja z rokami.
Potli obeda su nam nasi leventaski decki 

pokazali, kaj su se navcili. \ idli smo lepe mustre 
i za istinu ne su za badav trudili nili decki niti 
navuéiteli. Fejervergarski muzikasi su njim kcoj 
igrali i potli toga su meli lepő narodno veselje i 
tak toga nabodo pozabili.

üd strane Megy imurskoga Kulturnoga Drustva 
su tam bili Mik Károlv sekretar za narodno rez- 
svecenje, Béla vári Alajos zeleznicki éinovnik. 
Szterbát Ferenc i Tárnái Mihály privatni visoki 
éinovniki, Ivacsics Ferenc gruntovnicar Kovacsics 
Ella navucitelica, kakti gost Dr. Lakó Imre fiskai 
i jós drugi s Csáktorny a.

Mik Károly, Szterbát Ferenc i Bélavári Ala
jos su drzali lepe i vredne govore po megy imur
ski, как je treba domovinu rudi iineli, z alduva- 
njem spunjavati svoje duznosti i skup drzati. Te 
govore su ludi poslusali z veselom dusom i cuda 
su pokali z rokami i kricali eljc*n.

Spancerali su se stari deaki 
Pohodili smo purgarsku skolu

Júniusa 2-ga, v tork su se z lépőm paradom 
spriéali deaki IV. razreda purgarske skole v Csák
tornya kajti navuke su zvrsili i ve dojdu brige 
íivlenja.

Cela skola' si razredi puni cvetja, na table 
su narajzali mapn cele Magyarske i napisali lepe 
reéi sptiéavanja, ganjki i Stenge tulikajse puni 
cvetja, mlajsi deaki stojiju Spalera, a oni s tret- 
jega razreda sprevajaju stare deake, si itnaju 
evetje v rokaj, i tak idejű od razreda do ra/reda 
popevaju deaéke popevke i spricavleju se od sko
le, de su meli cuda veselja, a i cuda brige.

* Kak je gledimo, da doli v velkim ganjku 
dríiju paradno spricavanje, vidimo same megyi-

murske deake. Govore su drzali i verSe dekla- 
merali Оvcsűr Györgyi, Franc Maria, Megla Teréz 
Zamuda Gizeln, Meszarirs Alajos, Kovács István 
Sarics András, Vargazon Ferenc, Vider Ferenc, 
Kocian Antal sama megyimurska deca, si- 
nasi sini, dobri deaki. Dobro su se vunli cuda 
posla su imeli, a i profesori su cuda brige i tru- 
da meli znjimi. Osobito su se te nasi deaki erez 
kratkih elve leti dobro navcili magyarski. Jegyűd 
Kornél megyimurskoga roda, deák l\. ra/reda 
se je z lepim magyarskim govorom spriénl od 
svojih profesorov i pajdasov, da je bila milota 
poslusati. Sam si je toga govora skup spravil i 
niáci mu ne nikaj pomogel.

Na kraju parade je Nagy Karoly direktor

purgarske Skole zgovoril starim deakam lepő 
spriéanje i opomenul njih je  na njihove duznosti 
fitere njih cekaju v denesnjem teskom zivlenju.

Saki deák je dobil malu torbicu,' nutri jenu 
malu zelenciju, átera éuva veru, jenoga kolaca i 
jenoga fiiéra, to njim je tobozé potni struck v 
növöm zivlenju.

Popoldan su se stari deaki z direktorom i 
dvemi profesoricami odpelali na par dni v Buda
pest i na Balaton, kaj bodo v idli lepote magvar- 
ske domovine.

V Perlaku su kopalisce svetili
Barossovo druStvo je napravilo v Otoku ko

palisce i to z velkim trudom i stroákom v krat- 
kom vremenu. To kopalisce su v nedelu posveti
li. Pred poldan je bila v otockoj kapelici sveta 
mesa, pre steroj sű bili si kotrigi Barossovoga 
drustva, a deaki su popevali lepe magyarske cir- 
kvene popevke. Potli mese je bila v kremi \ is- 
nics Józsefa paradna sesija, na steroj je C sonkás 
István predsednik pozdravil Dr Forintos Géza 
föszolgabirov a i Vojvoda Alajosa plébánosa i za- 
tem su njih zebrali za castne predsednike. Dr 
Dómján Gyula fiskai njh je za tem pozdrav íl kak
ti zebrám* castne predsednike i prosil njihovu 
pomoc. Dr Forintos se v svojem govoru vesé
id /a ovu cast, prosd je naj ga potpiraju, on bo
de ze semi silami delal za dobro naroda. Vojvo
da Alajos plébános se z megyiinurskim govorom 
zafalil za ovo postuvanje.

Polli sesije je v \ isnicsovoj kremi bil pa- 
rndni obed, na sterim je Kerlezsa János poslovni 
predsednik zrekel zdrav icu na \ isokodostoj- 
noga Gospona Guvernera.

Kopalisce je posvetil Vojvoda Alajos plé
bános, a prvi je nutri skofil jen leventas.

Lepi magyarski svetek je bil tu na granici 
orsaga Svetoga Steíana.

Glasi M a g y a rs k e jtra n jk e  Zivota
Pecsornik Ottó orsacki oblegat i dale 

pohaja svojega jarasa
\ nedelu, júniusa 6-ga je Pecsornik Ottó 

orsacki oblegat dale pohajnl svoje obeine. 7a ve 
je pohodil i drzal govore v obcinaj Drávamogy orod, 
Drávaszentmihály i Muraszilvágy. Sigdi su bile kon- 
ferencije stranjke i kaj je nas oblegat rekel za 
znutresnju i zvunjsku politiku, za narodno go.spo- 
darstvo i duznosti nutri davanja i druga vazn3 
pitanja, su se posod posluAali z velkom pa/njom 
i cuda su mu pokali z rokami i kricali éljen.

Potli svojih govorov se nas oblegat spomi- 
nal z lúd mi i poslusai njihove prosnje i pritoz.be.

V ité z  H o r v á t h  F e r e n c  g e n e r a l m a j o r  v 

p e n z ij í , o r s a c k i  o b le g a t  D o ln je g a

M e g y ím u r ja  p o h a ja  s v o je  lu d i

\ itev Horváth Ferenc , как sc? main zvracii 
s svojega betegül mám se hapil pohajati svoje 
cm. iiu- Perlak, Muraujfalu, Dékánfalva, Damása i 
Alsodomboru. Sigdi je drzal koníeremájc* i poslu
sai buli, kaj prosiju i kaj se toziju.

Med tem je bil i v Csáktornya, de je res- 
ptavlal za inuskoga doma, steroga kaniju posta
viti v Budapestu i bil je na sesi|i Meév iimurskoga 
Kulturnoga Drustva.

Vitéz Horváth Ferenca su sigi prijeli / ve- 
sel|em i radi su poslusali, kaj je ludem tolnacil.

Ludi Boga moliju
v 3‘*n < lóvék je isel po(l ohlokom. .Stranjski. 
‘ ; r 8,110 № v idli nüi predi, niti potli. Clovek, 
s t inga tiIa tesko zivlenje. More hiti star pick 56 let. 
Las' lH'Jl1- na raiKi, cidi se na njeinu. da je 
\*c cuda pretrpel, dók se dostaral

I onda su v turrtu pold ne zazvonili Olas 
velkoga zvona pomalem ide po luftu i isce lud- 
sko srce 1 3usu se dale i dale. Te nas clovek
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éuje zvonilí, postane, zeme skrlaka dőli, prekriii 
se i zmoli engelskoga pozdrava.

Drugo se ne nikaj pripetilo. Clovek je zmo- 
W, prekrii.il se i odiáel dale. Так smo vidli élo- 
veka na vuliri Boga moliti. Bil je na potu, imel 
je posh i zel si je vreme za Boga moliti. No i 
tóga smo se véé vcekali. Dosli smo do toga, kaj 
ludi znaju, da je jako potrebno Boga moliti.

.le, jako je potrebno Bogu se v roke dati. 
Ve, da celi svet gori, moke nas mociju, sako 
formu trplenja i zalosti, molitva nam je pomoé, 
ona nam duse objaci, batrovi nas i da nam ja- 
kost, da moremo i dale svoje duz.nosti zvráavati.

Boga moliti, Bogu se v roke dati, z njeg- 
vom pomoéjom bomo pregazili se nevole i teá- 
koce.

Jeli si se zmislil za honvedske iamilie?

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

Na toj fronti je ve se posod se bole tiho, samo 
pre Kuban vodi su erez tri tjedne bile teske bit
ke za jen most. Ako bi tu sovjeti predrli, odprl 
bi se im pót • v Ukrajinu, a to bi za njih bilo 
jako vazno, kajti Ukrajina je hranila s kruhom 
celu severnu Rusiju. Bolseviki su zadnje tri dni 
vlo/ili jako cuda rezerví i cudá oruzja, ali nem
ei su je na vek zavrnuli i stojiju tani de su i pre- 
di stali. a bolseviki su zgubili cele divizije solda- 
cije, cuda oruzja i taborskoga matriala.

Za prepast varasa Gorkij (predi Nizni Nov
gorod) cujemo ovo:

Varas Gorkij je par sto kilometrov dalko 
od Moskve i tain su sovjeti meli svoje najvekse 
íabrike taborskih okloplenih kol. Sovjeti su tu si- 
gurno delali, kajti te varas je dosti dalko od 
Moskve i nesu se bojali nasih avionov, samo kaj 
su növi nemski bombasi se to lehko preleteli.

Bombardiranje je trpelo tri nőéi. Prvu nőé 
je doletelo par sto aeroplanov i bolseviki su bili 
tak znenadjeni, kaj su niti ne dospeli strelati na 
nemske aeroplane. Prva partija je méla zapoved 
vnistiti obranu, zrusiti se stuke, steri strelaju na 
njih. To su i zvrsili, tak onda druga partija je 
mogla mirno hitati bombe na íabrike.

Drugu noc, vreme je bilo vedro, da su pi
ci aeroplani doleteli, véé od 150 kilometrov dal
ko su se vidli ognjí steri su prvu noc goreli, a 
jós nesu je mogli vgasnuti. Bolseviki su na flet- 
nu roku spravili ta stuke za obranu proti aerop
lanov, ali je i ve prva partija nemskih aeropla
nov rezrusila je tak, da je druga partija ober fabri- 
ke delala svoje posle. Boinbarderanje je trpelo 
dve vuty, bilo je vise stotin aeroplanov i te su 
zvriili vnistenje íabrik. Samo zadiija partija je 
napravila petnajst velkih ognjov i jako cuda menj- 
sih. ösobito zadnju noc je bilo cuda pelroljoms- 
kih ognjov. Crni dim je napravil rele obiaké i 
nebo je bilo vrno, dók je veter dima ne respuh- 
nul.

Так sodiju, da su nemei érez dve nőéi lii- 
tili doli barem miljon kil bombi za rezrusiti i prek 
sto jez.er bombi za vuzgati. íretje nőéi na kon
troli se na mesto fabrikaj vidlo samo kamenje 
na kupaj i zavijeno zelezo.

Polli rezrusenoga Slalingrada je Gorkij bil 
jako vázén varas za sovjete, tu se delalo najviáe 
taborskih kol. Gorkij to je po ruski zohki, i tak je 
varas Gorkij postai jako zohki za bolseviké.

Dale pise nemska komanda, da su na Cr- 
nom morju pre Kaukaziji vtopili tri sovjetske tn- 
borske ladje i na fronti su dőli itrelili 83 nepri- 
atelskih ma sin. Zvun toga su nemski avioni od 
Severnoga Mórja dőli do Kaukazije se po sód 
pohajali z bombami banhole, magazine i streke i 
cuda toga vnistih.

Japanska fronta
Jena trupa kinezke soldaéije od 70.000 ludi 

se prek dala japancam.

Na Tihom Oceanu pre otuku Attu su ame- 
rikanci z lufta napadali na japanske trupe i po- 
leg toga hitali su bombe s giftenim gasom.

Takáe bombe po narodnom kontraktu ne 
smeti nucati i japand su vun dali glasa celomu 
svetu, naj zna s kakáim oruzjem se bori Amerika.

To su bile jako teske bitke. Amerikanci su 
postavili desetpot veksu soldaciju i oruzje. Japan- 
ci su ImTCUvali do zadnje kugle i da su dale ne 
mogli, poslali su dimo telegrama, da oni rajsi i- 
deju v smrt, nego da bi se prek dali. I tak su 
zadnji 800 japanski soldati harcuvali do zadnjega 
i opali su z velkim postenjem za svoju domovi- 
nu, a nepriatel je naáel samo kamenje i mrtva 
tela.

Engleska fronta.
Englezi stalno bombarderaju nemske, fran

coske i taljanske varasé. Так su ;ov fjeden en-

gleske bombe v francoskom varasu Bordo zaklale 
2u0 ludi, a 3i)0 sti oranili. Engle/i oceju naroda 
stem spuntati, kajti ne hiceju bombe na kasarne 
i druge soldacke zide, nego na cirkve i skole i 
privatne hize, ali dm vec je toga tim bole je na- 
rod cvrst, i oce alduvati se, samo da se nepri- 
atel prelada.

Nemska komanda to neje Stela dale maga- 
diti i ov fjeden su nernski avioni dvapot pohedi- 
li varasa London i sakipot su erez viáe vur hi
tali teske bombe za respokati i vuzgati na sama 
taksa niesta, de se da \ nistiti cuila nepriatelsko- 
ga matriala.

Как znnjir harcuvati nasi nepriateli, vidi se 
najbole stog.a, da su po taljanskim varasam z a- 
vionov doli hitali pera za nale\ati i diuge igrace 
pune z dinamitoni. Siromaska mala deca su pob- 
rala te igrace, srajíila sem - tam, dinamit je pocii 
i reznesel deci roke i noge, oci a cuda je bilo i 
mrtvih.

Nemske podniorne ladje su na Severnom 
Morju vnistile osem engleskih ladji. se skup od
51.000 ton, Jena ladja je sa bila ledvenica i vo- 
zila je z Amerike zmr/.jeno meso. To je se dis- 
lo pod vodu ribam za hranu, a englezam bo to 
pre strosku test ialilo.

Najnoveái glas je da su nemei vtopili na 
Atlantskom Morju 14 ladji se skup od 53.000 
ton najviáe municije i hrane.

Africka fronta
Englezi sr Ateli na otoku Lampedusa zajti 

na suhu zemlu i zato su napravili velkoga napa* 
daja z ladjami i aeroplani.

Taljanski braniteli su to zvrnuli, vnistiti ne- 
priatelsku soldaciju i vtopili njihove taborske la- 
dje stere nesu otplavale.

Na kanalu La Manche su nemske taborske 
ladje reztirale jenu nepriatelsku karavanu engles
kih ladji, stere su stele napadati na nemske
ladje.

Sparati je rodolubnost,
fratiti je izdajstvo domovinel

K A J  J E  NOVOGA?
— Dal je svoje zivlenje za domovinu.

Pintarics János, sin Pintarics Istvána z Drávaol- 
lára i njegve pokojne zene, je 1941. oktobra 13-ga 
rukoval v soldaciju. 1942. majusa 2-ga je s svo- 
jom trupom odisel na frontu, erez 9 meseci je 
vitezki harruval v ruskom peklu proti crlenomu 
strasilu, a 1913. fehruara 5 ga je s svojim zivle- 
njem zapecatil svoju lubav za domovinu. Pintarics 
Janos je v mladom cvetu, v 21. letu svojega íiv- 
lenja alduval svoje zivlenje na oltaru domovine. 
Njegva zvelicena duAa pred Nebeskim Trónusom 
kleci i prosi Boga, da pomore nasemu oruzju ne- 
priatela preladati, telő mu pocivá lám, v dalekim 
ruskim polanam, mi pák prosimo Svemogucega, 
naj da njemu i njegvim vitezkim pajdasam veki- 
vecnoga pocinka, naj sen ja lepe sne, da mu do- 
movina bo méla srecno zivlenje.

— Dosei je dimo nas varaski doktor.
Dr. Melcher Gyula, nas varaski doktor je, potli 
deset mesecne soldaéke sluz.be, doAel dimo i ha- 
pil se doktorske sluzbe pre varain, pre betez.nic- 
koj kasi i zeleznici.

2njiin skup je dosla dimo i njegva gospa, 
ona pák je za celo vreme njegve sluzbe, v sol- 
dackom spitalu v Miskolci! vezala ran jenike i tak 
pomagala sluziti domovinu i trostati nase ranjene
vitézé.

— Ostavili su popevanje dece za jesen.
Ve как je skolsko leto krajie, imaju nasi navuci- 
teli z ispiti tulko posla, kaj su nikak ne mogli 
decu skup spraviti na popevanje, pnk zato bo se 
ta parada v jesen obdrzala.

—  Prva priccst nasih malih. KristuAovo 
Zastuplenje je svetek male dece. Te den prvi pót 
zdigneju svoje malo srce к Svemogucemu Bogu, 
prvi pót zemeju к sebi Boze Telő i stem posta- 
neju pravi sini Svete Matere Cirkve.

Deaki narodne skole v Csáktornya, átéri su 
se prvic precestili, su na te svetek, z veselim sr- 
cem, v paradnoj opravi, puni cvetja, puce v be- 
lini s álaroni, v proáeciji pod kriíom iála v cirkvu. 
Vodil njih je P. Murai l'rigyes. Najpredi su po- 
sluáali svetu mesu, a onda je bila sveta priéest.

Potli pricesti su v velkoj sáli narodne ákole 
to inain nekrivu dem  cekale gospe Magyarskoga 
Zenskoga Druátva /. dobrom toplom kavom i kó
láéi. Potli obilnoga z.ajtreka su méla jós i malu 
paradu z versi i popevkami. Yodila j e . paradu 
Kovacsics Ella navuéitelica.

—  Ispiti inuske skole. Zadnji fjeden su 
bili v trgovai koj skoli ispiti inuske skole. Как su 
nasi mesterski deéki odgovarali, stoga se vidi, da 
su se radi vuéili i osobito dobro su se magyarski 
navéili. F4m sornik Ottó orsaéki oblegat njim je 
dr/al lepoga govora, v áterim njih je pozval naj 
imaju radi svoju mag>ar4vii domovinu, stera njim 
cla lepő zivlenje. Dr. tíernáth Jt'izsef direktor sred- 
nje trgovaéke skole njih je v svojim govoru opo- 
menul, naj se i dale vuéijw, naj bodo marlivi, 
kaj bodo z vremenom dohri mestri i hasnoviti 
purgari svoje domovine. Za tem su med najbol- 
áimi deaki, átéri su se najbole navéili magyarski 
rezdelili premie. Jeden je dobil 50 pengő, a viáe 
njih po 10 pengő.
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbatí, cistíti pre

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

— Premenil je svoje valuvanje Furdi 
Mihály vubitel Bozsics Ferenca. Vec/sm o na- 
pisali onu smrtnu svaju, stera se pripetila v me- 
gyimurskoj opcini Damása i da su vubitela Fur
di Mihály a zandari odtirala v Nagykanízsu, a nes- 
recnoga Bozsics Ferenca pák su zakopali. Pred 
zandari je Furdi Mihály valuval, da se Bozsics 
hapil svaditi, on se samo branil i tak je vpicil 
Bozsicsa.

Pred sodrom je Furdi premenil svoje valu
vanje. Rekel je da je v Perlaku bila stelinga i 
onda su decki dimo dosli. Z gornjega i dolnjega 
kraja su se decki posvadili, med njimi i Furdi 
Mihály, njega su tirali i kricali za njim : „Primi- 
te ga" S krémé je zisel vun Bozsics Ferenc i 
как je cul krica, stel je Furdia zgrabiti, on рак 
mu je noza porinul. Bozsics je v spitalu v Csák
tornya hmrl, Furdia su vlovili. To je njegovo dru- 
go valuvanje. Preslusanje svedokov i kvizicija bo 
pre kr. Sodu v Perlaku.

— V Stridóváru je bila skola za obranu
od lufta. V nedelu, juniusa 6-ga je Sáfrán László 
zadovednik obrane od lufta i fejervergarov v 
Csáktornya, drzal v Stridóváru skolu, na steril su 
dosli si fejervergari i cuda drugi ludi.

Sáfrán László je obilno reztolnacil, kaj de- 
laju nepriatelske bombe za vuzigati, как se treba 
proti njih braniti i se ono, kaj je treba znati i 
vciniti za obranu od lufta. Si skupa su ga jako 
vemo poslusali i zapametili su si njegve navuke.

Obranu od lufta bodo zvrsavali fejervergari, 
organizacija ide i skole se bodo i dale drzale.

G o s p o d a r s t v o
Vazna pitanja i odgovori za gospodare

19. Jeli je treba prositi gazdinsku knigu °

Gazdinsku knigu prositi ne treba, to bo da
la saka notarjusija gazdam vun prez prosnje. Sto 
do zadnjega majusa knigu neje dobil, naj se gla- 
si na opcini i naj pita, zakaj je ne dobil ? Prez 
gazdinske knige ne moci spuniti svoje duznosti i 
ne moci mleti dati, zato se naj saki briga za 
svoju gazdinsku knigu.

20. Jeli je smeti v gazdinsku knigu kaj 
zapisati, ili popravlati?

V gazdinsku knigu sme pisati samo opcina, 
on trgovec. steri ima pravo nutri jemati pridela i 
mlinar átéri ima pravo mleti.
21. Kaj je treba vciniti ako gazdinska kniga 

zgine ?
Na gazdinsku knigu je treba paziti, kaj ne- 

bi zginula, ali ako bi itak zginuia, opcina nap- 
ravi drugu, samo za to je treba platiti 2() pengő 
za drzavne tiskanice, na cek broj 100.552.

22. Da se hapi novi red nutri davanja?
Novi red nutri davanja se hapi 1943. leta 

juliusa 1-ga, kaj se do toga nutri dalo se ne bro- 
ji v letosnje nutri davanje makar se na Hombár 
dalo. Так se onda prvo# leto nutri davanja zvr- 
áavle 1944. juniuáa 30-ga, рак tak je onda nutri 
davanje treba zvrsiti od 1943. jtiliusa 1-ga do 
1944. juniusa 30-ga.

23. Da je treba steroga pridela nutri dati ?
Da je treba Steroga pridela nutri dati, bo 

se z bobnjom rezglasilo. Zato je treba paziti, kaj 
daju vlasti na glas, kaj bo saki clovek mogel

svoje duznosti v pravo vreme spuniti.
24 Sto ima pravo prek zeti pridela?
Pridele, steri se imaju nutii dati, imaju pra

vo prek zeti trgovci steri imaju za to punomoc i 
kupri, steri za to imaju dozvolu. Pazite ! Ako 
áto neje siguren, jelt kupec ima pravo kaj prek 
zeti, treba ga pitati za dózvolu, ili pak pitati na 
opcini, kajti ono, kaj se taksemu v roke da, ste
ri nema za to pravo, ono se ne broji v jedinice 
za nutri davanje.
25. Na kaj je treba paziti pre nutri davanju ?

Treba je jako paziti, da on sto ima pravo 
prek jemati pridela, se jedinice dobro zapise v 
gazdinsku knigu i da vun dobni kvitan- 
ciju, stem pak je treba dobro cuvati, kajti potli 
bo treba za dokaz.
26. Kaj mora biti v kvitanciji se zapisano ?

V kvitanciji mora biti napisano vaga pride
la, jeli je cisti i dober ime prodavca, broj gaz
dinske knige i ime kupca.
27. Jeli ima kupec pravo kaj odbiti od prek

zetih jedinic ?
Ako je prek dani pridei slabesi od onoga, 

как je zapisan v naredbi (neje cisti, ili neje dos- 
ta suhi) onda je smeti tulko odbiti, kulko je doz- 
voleno po naredbi pre ceni pridela.

28. Kaksu cenu mora kupec platiti ?
Kupec mora nayek platiti mak.simalnu cenu 

za prek zeti pridei. Sto vec prosi, ili vec zeme, 
on je nabijac cen i bode jako strófánk Sluzbene 
eene je moci zazvediti na opcini.
29. Kaj se zeme v recun pre nutri davanju?

1. pre gospodarstvu ober 20 mekot ono 
zrnje, strero dobiju znjaci i mlatci.

2. krusno zrnje stero dobiju sezonski de- 
lavci, ali najvec 2 metre na mesec, ali i to naj- 
dale 10 rnetri na sezonu, a i to samo onda, ako 
delavci zvrsiju se posle erez celu sezonu.

3. komeneija druzine, ali samo onda, ako 
gazda ima na sake 20 mekote prek jeno druzin- 
ée ide pre nutri davanju v recun, ali niti to nem
re biti prek 12 metri.

4. Zrnje stero se da v ime rende, tali samo 
tulko, kulko on ima pravo mele dobiti, sto zem- 
lu z rende da.

30. Kaj mora gazda vciniti, kaj se mu v re 
cun zeme ono zrnje stero je vun dal znjacam  
mlatcam i sezonskim delavcam v ime njiho-

ve place ?
Resi, steroga dobiju znjaci, mlatci i sezon

ski delavni, se samo onda z.enieju v rerun pie 
nutri davanju, ako gazda /a to napravi kontrnkta 
i najkesne do 1943 juniusa 15-gn da to na glas 
opcini.

Zato je treba te rese marlivo na glas dali 
oprini de delavec stanuje, a osobilo kulko i da 
je dobil. Od toga je treba prositi kvitamiju, kaj 
bode polli pre svojoj opcini moci dokazali.

Zrnje stero se vun da, treba je i v knigu 
delavca zapisati.
32. Kulko i как je moci v recun zeti ono 

zrnje, stero se da v ime rende ?
Zrnje i másén, stero se vun da v ime ren

de, se more samo tulko v recun zeti, kulko ima 
pravo on, steri zemlu z rende da, fasuvati za sebe 
i svoju familiu na celo leto. Kulko kil bo toga, 
to bodo dusla polli naredba, all i to samo onda 
ako on steri, zemlu z rende da, pre opcini zafa- 
li na leto dni na karte za melu i maséu. Opéina 
zato da svedoebu i injom rendator dokaze, kulko

je zrnja dal i da se mu to zapise.

33. Jeli se nutri dano mleko rccuna v 
jedinice ?

Ono mleko, Stero su ludi 1943. janimra od l-ga 
duzni nutri dati se recuna v jedinice 
ran tak, как se ono drugo, kaj se pod moras 
nutri davle.
34. Jeli je moci na mesto krusnoga drugo

zrnje nutri dati ?
Drugo zrnje na mesto krusnoga, как kuni 

zu i jeemena je moci samo onda nutri dati, ako 
se i do ve tak gospodarilo kaj se ne drobno zr
nje povalo, Za to da dozvolu komisar za narod- 
nu obskrbu.
35. Jeli je moci i drugo zrnje dati, na mesto 

onoga, stero je v naredbi odredjeno?
Ako gazda dokaie, da je zadnjih tri leta 

prek erez. polovicu svojih oranih zemel imel za- 
sejano z. drugim siljem onda more i taksu nutri 
dati. To je Ircba prositi do 1943 juniusa 30-ga 
pre komisar za obskrbu naroda. On bo odredil 
kulko se mora toga nutri dati.

39. Как se recunaju nutri dani konji i 
za kulko jedinic valaju?

Za dr/avu prodani zrebci, recunaju za sa- 
koga 2000 jedinic, a za kobile za saku 1500 je
dinic, a kaj honvedska kotrásija kupuje remonda 
konje, saki vala za 1000 jedinic v slobodnom 
zbiranju. Honvedam prodani konji se samo onda 
zemeju v recun, ako gazda prodi svoje povanje.
40 Da je moci prositi snizenje nutri davanja?

Gazda ima pravo prositi snizenje nutri 
davnnja.

1. za dccu, ako mu je katastralni cisti ha- 
sen od orane zemle inenjsi od 100 korun.

2. Ako je gazda, ili steri kotrig familie, 
steri stalno dela v gospodarstvu, v soldackoj 
sluzbi, ali samo onda, ako nui je cisti katastral
ni hasén od orane zemle menjsi od 100 korun.

3. Ako je kaksa nesreca z lufta (torn, rusa)
4. Ako mu z.ivina pogine.

41. Sto more i kulko snizenja prositi za decu?
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