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Megjelenik pénteken .

KI A NAGYOBB HAZUG?
Roosevelt — Churchil — Sztálin — Csangkajsek Kairó-Teherán-i találkozójára

Valóban, ha nem volna oly szomorú 
az egész világra nézve — nevetnünk kel
lene, hogy ellenségeink mennyire kap
kodnak fűhöz fához, hogy egymást köl
csönösen becsapják.

Hetekig, majdnem hónapokig haran
gozták be a moszkvai konferenciát, amely 
el fogja dönteni a világ sorsát és boldog 
gá fog tenni minden népeket, kivéve ter
mészetesen Európát, amely oka a máso
dik világháborúnak, amely nem akarja 
józan ésszel belátni, hogy ezen a világon 
csak két hatalomnak van létjogosultsága; 
egyrészről az angolszász kapitalizmus, más
részről pedig a szovjet bolsevizmus, a 
többi csak arra való, hogy huzza az igát 
és véres verejtékével szolgálja urát.

Eszünkbe jut a régi mese, amikor a 
гдка osztotta háromfelé a zsákmányt azt 
mondván: egyik rész az enyém, a másik 
nekem dukál, a harmadik engem illet.
Csak az a baj, hogy itt két rókáról van 
szó és mind a kettő szeretné az egész 
zsákmányt. Itt már kissé nehezebb az 
osztozkodás, mert mindkét róka az egész 
zsákmányt követeli. Nem marad más hát 
ra, mint hajbakapni a koncon. Ezt csi
nálják, egyelőre szépséges szavakkal, tea 
és szendvics mellett. Ezért ültek össze Mosz 
kvába és konferáltak két hétig, de előre 
tudták, hogy kár a papirosért, mert úgy 
sem mennek semmire, hiszen az egész 
konferencián nem hangzott el egyetlen 
egy igaz szó.

Roosevelt és Churchil megbízottai,
Hull és Eden ugyan jól tudták, hogy 
Sztálin külügyminisztere, Molotov csupa 
hazugsággal fogja őket traktálni és viszont 
Molotov is teljesen tisztában volt azzal 
hogy mennyit hihet legújabb barátainak 
De e sorokkal nem is az a célunk, hog} 
firtassuk, mit határoztak a moszkvai kon 
ferencián, mert bármit is határoztak, an 
nak úgy sincs semmi gyakorlati érteke 
sem a tárgyaló felek, sem pedig Európa 
szempontjából. E kis elmefuttatással csak 
tükör elé kívánjuk állítani a minden jobb 
érzésből kivetkőzött emberi aljasságot es 
azt a már nem is vakságot, hanem osto
baságot, amely el akarja hitetni a világ 
népeivel, hogy nekik van igazuk es ok 
fogják megváltani a világot.

Mit is akarnak tehát „dicső ellenfe
leink? Roosevelt és Churchil a kapitaliz
mus erejével ifíába akarják hajtani 
csak az európai, hanem a világ 
A plutokrácia győzelme eseten 
szolgáljanak minden népek  ̂
dek és minden tengerek

nem 
népeit, 
nekik 

minden föl- 
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akarja Sztálin is, csak más eszközökkel

Egyik oldalon a töke uralma a népek fe
lett, a másik oldalon a kommunizmus 
uralma a tőke felett, de mindkét oldalon 
elnyomni a közép és munkásosztályt és 
csak néhány kiválasztott élvezhesse a 
világ minden javát.

Ezért aztán Sztálin nem hiszi el 
Churchilnek, hogy az angol papok imád 
sága a bolsevista győzelemért igaz szív
ből ered, ép úgy Churchil és Roosevelt 
sem hiszik el Sztálinnak, hogy a mosz
kvai patriárchiát azért nevezte ki, mint 
ha Szovjetországban most már tényleg 
szabad volna az Isten imádni. Mindkét 
fél nagyon jól tudja, hogy mindez csak 
ámítás és porhintés a világ szemébe, 
mert Churchil ha tehetné és ha ez há
borús érdekeinek megfelelne, ma is egy 
kanál vízbe belefojtaná az egész bolse- 
vizmust, amely Angliában már erősen 
befészkelődött és bizony nagyon veszé
lyezteti az angol kapitalizmust és vele 
együtt Churchil ur tőkéit is.

Épugy Sztálin is legjobb szeretné 
vörös hóhérai kezébe adni az egész an
gol-amerikai plutokráciát Roosevelttel, 
Churchillel, Hullel és a többi népboldo- 
gitóval együtt, mert neki az a nyíltan 
bevallott célja, hogy az egész világot a 
vörös rémuralom jármába hajtsa. Ehhez 
neki minden eszköz, jó, népek milliói hul
lanak jobbra balra, de ő halad a maga 
utján s minthogy mostani érdeke úgy kí
vánja, képes még az angolszász kapita 
lizmussal is puszipajtásságra lépni, tud

ván azt, ha győz Európában, Anglia é- 
rett gyümölcsként fog ölébe hullani, on
nan pedig Amerika csak egy lépés.

Mindezt a tanácskozó felek nagyon 
jól tudják és azért nem volt semmi ered
ménye a moszkvai konferenciának és 
ezért nem lesz semmi haszna a kairói 
és teheráni találkozónak sem. Ha csupa 
hamis kártyások ülnek le játszani, annak 
rendszerint verekedés a vége, a mostani 
hamiskártyásokat is csak Európa tartja 
vissza, hogy ne menjenek egymásnak, de 
a baráti ölelkezés mögött már hallatszik 
a fogak csikorgatása és talán nem mesz- 
sze az idő és alkalom, amikor eljön köz
tük a nagy leszámolás.

Hazugság minden szavuk, hazugság 
minden tettük, politikájuk kölcsönösen 
arra irányul, hogy egymást minél jobban 
becsaphassák, de minthogy végtére min
dig az igazság győz, igy az ő, hazugsá
gon épült légváraik is romba fognak dől
ni és Európa felett fel fog ragyogni annak 
az Istennek a fényes napja, akit ők e- 
zerszer tettek gúny tárgyává és akit ök 
aljas céljaik elérésére eszközül akartak 
felhasználni.

A haldokló római gladiátor feltartot
ta két úját és kegyelemért könyörgött, 
de ha a császárnak rossz kedve volt, le
felé mutatott hüvelykujjával és azt 
mondta: „Recipe ferrum!,, Fogadd a va
sat!“ Erre legyőző bajtársa megadta neki 
a kegyelemdöfést. Európa ellenségei is 
el fogják érni a haldokló gladiátor sor
sát és akkor e sokat szenvedett és ártat
lanul meggyötört európai népek egyhan 
gulag azt fogják mondani, nem, kiáltani: 
Recipe ferrum! sP.

91
A levente intézmény nincs kitéve az idők 

változásának - a pozitív építő kereszténység 
alapján áll“

Vitéz Béldy Alajos altábornagy beszéde az Evangélikus Lelkészegyesület
közgyűlésén

A Levente Hírközpont jelenti:
Csütörtökön délelőtt tartotta meg a buda

pesti evangélikus leánygimnázium dísztermében 
rendes évi közgyűlését a Magyar Evangélikus 
Lelkészegyesület, amelyen vitéz Béldy Alajos 
altábornagy, az. Hiúság Honvédelmi Nevelésének 
és a Testnevelésnek Országos Vezetője mondott 
beszédet. Hivatkozott a Honvédelmi Miniszter
nek a parlamentben elmondott beszédére, amely 
szerint a magyar remények valóraváltója az if

júság ^  ^ |eány ;0bb férjet, a család nagyobb 
felelősségű apát, a hivatás lelkiismeretesebb mun
kást, az egyház hűséges fiat, a nemzet áldoza
tokra kész, épitö polgárt és jobb katonát kivén. 
Ezeket az igényeket akarja valóra váltani a le
vente intézmény. Nem volt még a magyarság

történetében olvan időszak, amelyben egy inté- 
mény olyan súlyos és az. egész nemzet sorsára 
kiható feladatot vállalt volna, mint a levente in
tézmény.

— A levente intézmény eljutott odáig, hogy 
a célkitűzések minden vonalon tisztán látszanak 
már. Megtalálta helyét a magvar életben. Gyer
mekbetegségeit kezdi már kinőni. De az igazi, 
eredményekben is mutatkozó munka csak most 
kezdődik.

— Úgy érzem, senkit sem kell meggyőz
nöm afelől, hogy a levente intézmény azon a 
fundamentumon áll, amely nincs kitéve az idők 
vá'toz.ásának, politikai divatoknak és világnézeti 
hullámzásoknak; ez a pozitív, épitö, egymást 
megbecsülő, életet teremtő keresztényi alap. 
Messze vezetne elsorolni azokat a tényeket, amt-
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Ünnepségek
Diszmise a ferencesek 

templomában
December 6-án ködös, borongos napra éb

redtünk. Mintha csak az időjárás is jelezni akar
ta volna, hogy súlyos háborúban élünk, de azért 
a városban, már kora reggel ünnepi hangulat 
uralkodott. Az egész város zászlódiszben, a tiiz- 
oltózenekar vig ébresztödalokat játszva, járta 
végig a várost.

Tíz órakor felvonultak a honvédalakulatok, 
élükön egy diszszázaddal, pontosan a jelzett idő
ben, 10.15 perckor kürtszó jelezte a parancsnok 
érkezését, aki átvette a jelentést, azután a be 
nem osztott tisztek élén bevonult a templomba. 
A főhajóban a jobb oldalon a tisztikar és a hon
védség, a baloldalon pedig a polgári közönség 
foglalt helyet. Ott voltak Pecsornik Ottó ország- 
gyűlési képviselő, az összes hatóságok Dr \ ida 
Ferenc főszolgabíróval s a többi vezetőikkel, a v i
tézek, vitéz Perédi Nándor járási vitézi hadnagy, 
a tűzharcosok Kákossy Győző szervezőtiszt ve
zetésével, a leventeifiak es leányok, a tanítókép
ző intézet, kereskedelmi középiskola és polgári 
iskola növendékei tanáraik vezetésével es а/ 
egész templomot zsúfolásig megtöltő közönség. 
Mindenki ott volt, akit szolgálata, vagy betegsé
ge vissza nem tartott. Mindenkinek hő vagya 
volt, hogy imát mondhasson nemzetünk apjáért, 
Kormányzó Urunkért. A diszszázad a templom
ban előbb állt fel s Urfclmutatáskor kürtszóra 
puskával imához tisztelgett.

A díszes, pontifikációs misét P. Zsalíg Nor
bert házfőnök celebrálta s az evangélium után 
mélyreható szentbeszédet mondott. Szent áhitat 
szállta meg a sziveket, amikor felhangzott a több 
évszázados szent ének : „Boldog Asszony A-
nyánk! ..............................Magyarországról, édes
Hazánkról, ne feledkezzél meg!*' A szemetek har
matosak lettek, mindenki szívét egy vágy töltöt
te be, Isten tartsa meg a Kormányzó Urunkat 
nemzetünk javára !

Az istentiszelet után a katonai parancsnok 
a tisztikarral és ünneplő közönséggel az Ország- 
zászló elé vonult és fogadta a diszmenetben el
haladó csapatok tisztelgését.

Csáktornya városa a súlyos viszonyok mel
lett is teljes mértékben igyekezett kimutatni hó
dolatát a felszabadító Nagy Vezér előtt.

A honvédség ünnepsége 
a Kormányzó Úr névnapján

Sajnos, a háborús viszonyok nem engedtek 
nagyobb szabású ünnepségek tartását s igv de
rék honvédeink csak szerény keretek közt ün
nepelték a Főméltóságu Kormány/о Ür név
napját.

Délután 16.30 órakor gyülekeztek honvé
deink a leventeotthonbnn, ahol már egviitt volt 
a vasárnapi előadásról lemaradt közönség, a ta- 
nitóképezde növendékei megismételték vasárnapi 
vöröskeresztes előadásukat, ennek keretében 
honvédeink énekkara adott elő néhány szép

a Kormányzó (
Horthy nótát. Kivált Ács István szólójával, aki 
a „Mohács * és „Rákóczy megtérése“ című ne
héz áriákat oly precízen énekelte, hogy hivatá
sos színpadon is megállana helyét.

Utána a nagyszakálu és nagysüvegü Miku
lás a vöröskeresztes hölgyek által gyűjtött •gyü
mölcsből és süteményből húsz ajándékcsoma
got osztott ki a hadigondozott gyermekek között, 
amit azok kitörő örömmel, az anyák pedig köny- 
nyes szemekkel fogadtak.

Az ünnepség fénypontja a díszes asztalon 
kiállított négy Nemzetvédelmi Kereszt kiosztása 
volt. \ itez gróf Teleki Béla főispán helyettesíté
sében Dr Saághváry Ivan szolgabiro tolmácsolta 
a Főméltóságu Kormányzó Ür legfelsőbb elhatá
rozását, szép beszédben emelte ki a Nemzetvé
delmi Kereszt jelentőségét és bu/ditotta a kitün
tetetteket hazánk további védelmére, majd kivet
te tőlük a fogadalmat, amit meghatottságtól re
megő hangon tettek te, a közönség pedig állva 
hallgatta végig. Fzután dr Saaghvary ivari szol- 
gabnó sajátke/üleg tűzte fel a Nemzetvédelmi 
Keresztet a kitüntetettek \ . Pecsornik Paula 
polg. iskolai tanármi, Zdacsck Antal földműves 
Csáktornyái, úgy tkalcsecz Gyöigy és Zorcsecz 
Gyorg) íöldmives zalaujvari lakósok mellére, 
mindenkivel kezet fogott és ezzel tagjaiva váltak 
a Nemzetvédelmesek Rendjének.

A képzősök táncbemutatója után az ünnep
ség véget ért.

A hadigondozottak legtöbbje \ ideken lakik 
s minthogy az ünnepség sörétben végződött, a 
honvédaliomásparancsnok négy kocsit bocsátott 
rendelkezésükre katonai kísérettel, hazaszállítá
sukra s az anyak nem győzlek eleg köszönetét 
mondani és örömkönnyek közt szorongattak a 
parancsnok kezét. Szóvá tettük ezt a parancs 
nők előtt, munkatársunk efölötti oromét lejezle 
ki, mire kijelentette, neki szívügye a hadigondo
zottak minden irányú támogatása.

Ilyen a hazánkat védő,‘dicső m. kir. hon 
véd ség.

itt jegyezzük meg, hogy derék ianitónöven- 
dékeink úgy a vöröskereszt» s, mint a honvéd- 
előadáson, a nemes cél érdekében teljesen in
gyen szerepellek, semmitele ajándékot, vagy te
rítést nem voltak hajlandók eiiogadni. Sp. I

Vitézi értekezlet Csáktornyán
A Csáktornyái járás vitézei telji s számban, 

vitéz Perédi Nándor, a Csáktornyái járás vitézi 
hadnagya vezetésével a Kormány/о l r nex étlap
ján a városhaza dísztermében vitézi értekezletet 
tartottak, amelyen a katonai parancsnok is meg
jelent. Az. értekezlet befejezesse, után vitézeink 
resztvettek a Kormányzó Ui tiszteletére lailoll 
linnepi szent misén.

A Csáktornyái Vöröskereszt 
Mtkiósnapi ünnepsége

Amióta Muraköz visszatéri, és amióta a 
leventeolthon falai állanak, még ekkora kti.ua-

Ír névnapján
séget nem láttak. Az előadás kezdete 5 órára 
volt jelezve, de még V-’ 6 órakor sem lehetett 
megkezdeni, mert még mindig tolongtak a pénz
tárnál. Mindenki igyekezett, hogy áldozzák a 
Vöröskereszt nemes céljaira. Ott volt a tisztikar 
parancsnokával az élén, az összes hatósági sze
mélyek vezetőikkel, iskolák, egyesületek és a 
termet zsúfolásig megtöltő közönség.

Derék tanítóképzőseink a Kormányzó Ur 
népnapjanak ünneplését, igen ötletesen ezzel a 
nemes ünnepséggel kapcsoltak össze és program- 
inukat nemcsak jól összeválogatták, hanem kitü
nően véghez is vitték. A harctereket járt óreg 
és íiatalákalonak úgy érezték, mintha egy km idő
re megint a frontra kerültek volna, mikor a íüg- 
gony szétnyílt és meglátták a tábortűz korúi 
csoportosuló, melegedő katonákat és vöröskeresz
tes nővéreket. Megható volt a katonák beszélge
tése, emlékezésük a távoli otthonra. A Kormány
zó Üira szép felköszöntót mondtak.

Csak egy éjszakára . . . ! Ha Gyóni Géza 
ík m irt volna több verset, neve akkor is hallha
tatlan volna a magyar irodalomtörténetben. A 
megrázó tajtalmu költemény elszaxalása való
ság* s lapsorkant keltett. Bizony, ma is sokan 
vannak, akiket ki kellene küldeni „csak egy 
éjszakája" ! A Mikulás jelenet is nagy hatást kel
tett, különösen a fiatalságbann, közben Horthy-, 
nótákat énekeltek. Nagyon szép, tarka jelenet 
volt.

Az ünnepség második része vig jeleneteket 
mulatott be a diakok életéből. Kis betekintés 
nyertünk a preparandia belső életébe. Hogy ö- 
szinték l< gyünk mi sün nagyon szerettük a szám
tant a különböző képletekkel. Utolsó pontként 
szép n.agyar néptáncokat mutattak be diákjaink, 
Keusztury Imre badacsonytomaji születésű ta- 
nitojelölt miixés/i szólóját szánni nem akaró taps
sal jutalmaztak. Meg kellett ismételni.

A Csáktornyái közönség jóvoltából nagyon 
S'ép és gazdag büfíé gyűlt össze. A vöröske
reszttel díszített szendvicsek gyönyörű látványt 
nyújtói lak — míg el nem fogytak.

I gy kis táncmulatság a fiatalság részére, 
lejezle be ezt a szép ünnepséget, s/igoiuan a 
záróiaig. A nemes célra szép összeg gy űlt »gy
be s ebből a hadigondozottakon kivul a csáktor- 
nvai szegény»к is kapnak egy kis karácsonyi 
ajándékot.

Az »‘kiadás Dr Pfeifer Vilmos kcpzöinté/eti 
l.mar rendezését dicséri, a gyűjtés és az ünnep
ség rende/ese körű! pedig a vöröskeresztes höl
gyek buzgolkodiuk laradhatatlan szorgalommal.

Az iskolák ünnepsége a Kormányzó Úr I 
névnapjára, egybekapcsolva 

a Mikulásnappal
A kereskedelmi középiskola

ünnepségét komoly munka elé*/le meg. A nö* 
xcndi-kxk a hallótus időben is atciezték a nap
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jelentőségét és a fényes ünnepségek helyett te
kintélyes összeget gyűjtöttek, azonkívül 5 kiló 
kekszet és két nagy tortát ajándékoztak a Vö
röskereszt támogatására. Egymásközt azonban 
vidáman várták a Mikulást. A kis ajándékoknak 
se szeri, se száma.

A polgári iskolában

4.*én, szombaton délután, a IV. leányosztály 
kezdte meg a Mikulásnapot és gondoskodott a 
szellemes, tréfás programmról. A Kormányzó Ür 
éltetése után a szünetben a Mikulás ajándékozta

„Mur  a k 6 i M

meg a tanulókat. A leányok a tanulók között 20 
filléres kekszes csomagokat árultak a helybeli 
Vöröskereszt sikeres gyűjtéséhez. 6-án délelőtt 
Széchenyi önképzőkör keretében ünnepelték a 
Kormányzó Urat és Mikulás napját. A nivós 
programmot а IV. fiúosztály állította össze. Fel- 
kőszöntötték a Kormányzó Urunkat az iskola, a 
levente- és cserkészifjuság nevében. Videc Fe- 
ren Horthy-dalokat adott elő.

Nem féltjük ezt a 37 tagból álló IV. fiú
osztályt. Akik az idén hagyják el az iskolát, 
büszkén indulhatnak az életbe, vagy felsőbb is
kolákba. Rövid két év alatt megtanulták drága

hazájuk nyelvét, őszintén átérezték és megtanul
ták a tananyagot, visszatértek a magyar haza 
keblére és dicsőséget szereztek tanáraiknak.

Az elemi iskola

vasárnap délelőtt szép és megható ünnepséget 
rendezett Kormányzó Urunk tiszteletére és Mi
kulás napjára. Kicsinyeink sok szép verses fel
köszöntővel és dallal szerepeltek és köszöntötték 
fel Kormányzó Urunkat. 11 órakor pedig külön 
az ő részükre tartott szentmisén imádkoztak érte. 

—o—

Nagy kukorica ffeketézés 
Perlakon

A perlaki csendörség őrizetbe vette Belies Ferenc 
helyi kereskedőt súlyos árdrágítás! 

visszaélések miatt
A Gabonaforgalmi Központból Elek főellenőr váratlan és szigorú el* 

leörzést tartott Perlakon. Ellenőrizte a kijelölt kereskedők tevénykenységét. 
Ezen ellenőrzés során megállapította, hogy Vass Jánosné Futura albizo- 
mányos ügykezelése, készlete és szállításai a legnagyobb rendben vannak. 
Ugyancsak ellenőrizte Belies Ferenc helyi kereskedőt, aki a Muraközi 
Áru és Terményértékesítő Szövetkezet megbízottja és ezen vizsgálat so
rán ugyancsak megállapította, hogy bár a vételi jegyek és raktárkönyvek 
szerint a készletek megvannak, azonban nagyobb mennyiségű tengerit szál
lított el nevezett Kőbányára. A murakirályi állomásfőnök igazolása alap
ján kétségtelenül tisztázást nyert az, hogy egy vagon tengerit feketén, ha
mis szállítási igazolvánnyal és hamis néven szállította el.

Elek főellenőr feljelentése folytán került az ügy a perlaki csendőr
séghez, ahol Boros László cs. őrmester nyomozta tovább ennek az eléggé 
el nem ítélhető ügynek szálait. Belicset előzetes letartóztatásba helyezték 
és a meglévő bizonyítékok alapján vallatták arról, hogy kiktől és mennyi
ért vásárolta ezt a feketén szállított tengerit és kinek adta el. Belies az
eléje tárt bizonyítékok dacára sem ismerte el azt, hogy a tengerit ő szállí
totta volna Kőbányára, hanem folyton azt hangoztatta, hogy Kocsis Ferenc 
perlaki lakos szállította, holott ilyen nevű egyén Perlakon nem is lakik.

Ezen kihallgatás után, szükségesnek bizonyult az, hogy további ada
tokat gyűjtsön a csendőrség. így került a nyomozás Kőbányára, ahol meg
állapítást nyert, hogy a hamis néven szállított tengerit Belies Ferenc szál
lította el, Kőbányán ő váltotta ki és a tengerit mázsánként 160 pengőért 
adta el. Ugyancsak megállapítást nyert az is, hogy a pénzt a nyomozás 
megtévesztése végett, Belies sógora, Hirschsohn Miklós zsidó kereskedő 
címére adták fel. A leleményes nyomozás kétségtelenül megállapította azt, 
hogy ezt a hallatlan árdrágítást Belies követte el és a tengerin kívül még 
egy vagon lóhere takarmányt is szállított, természetesen feketén.

Ezen adatok birtokában újból őrizetbe vették Belicset, apját, Belies 
István főldmivest és a még mindig tagadó Belicset jelenleg is fogva tart
ják, sőt Kőbányára kisérték el az ottani bűntársainak felkutatása és szem
besítés végett. Most már Belies beismerte aljas tettét és az eladó gazdák 
nevét is közölte a nyomozó hatósággal.

Pusztán az egy vagon tengerin több, mint 10.000 pengőt keresett s 
igy megérdemelte sorsát. ,

Alsómuraközből már 6 kereskedőt internáltak hasonló cselekménye
kért, de azok ügye ehhez viszonyitva jelentéktelen, mert ebben az eset
ben az agyafúrt árdrágítóról van szó, aki nem riad vissza semmitől sem.

Muraköz tisztességes kereskedő társadalma méltán követelheti 
ezeknek a lelketlen árdrágítóknak diákói megbüntetését, mert ezek nem
csak, hogy az ország közellátását veszélyeztetik, de Muraköz becsületet 
is beszennyezik, sok szegény gazdát romlásba és szégyenbe döntenek al
jas munkájukkal. A kereskedő társadalom alja az ilyen kereskedő és szé
gyene községének és Muraköznek, akiket ki kellene vetni a nemzet kö
zösségéből.

Legújabb jelentés szerint a nyomozás si
keres befejezése után Belicset szabadlábra he
lyezték, azonban a büntető eljárás ellene fol>a- 
matban van.

 ̂ Ezen nyomozás szerint azt is megállapította

a csendörség, hogy a hamis szállítási igazolványt, 
nem létező névre, egy volt perlaki községi 
dijnok állította ki, aki jelenleg Mekényes község
ben (Baranya m.) közs. imok.

A Muraközben példátlan árdrágítás miatti

eljárás alapján nevezett jogosítványainak megvo
nása folyamatban van és majd a nagykanizsai 
kir. törvényszék lesz hivatva arra, hogy elret
tentő példát állítson a többi, esetleg bűnös mu
raközi kereskedő elé.

(Folytatás az első oldalról)
>k mind arról beszélnek, hogy milyen komo- 
m törekszik az intézmény arra, hogy a vallási 
erkölcsi erők minél akadálytalanabból егч 

esülhessenek. A sok közül csak keltől ernli-
k. Az egyik : az ősz folyamán jelent meg egy 
ndelet „A levente ifjúság lelki gondozass 
nmei. A rendelet adta lehetőségeket az egy- 
vaknak ki kell használniok. A másik munka 
Segédletek a levente ifjúság valláserkolcsi ok a- 
sához" címmel a napokban kerül a J e* c,V  . 
tök kezébe. A könyv : valláserkolcsi előadások 
üjteménye.

-  Szeretném felhívni a figyelmet a mos 
alakuló leventeleány munkára. Minden * 
ivessünk el, hogy ez a munka is lassan

hessen a fiulevente mellé. Ha fontos a fíu ifjú
ság nevelése, éppen annyira fontos a leányoké 
is, mert az asszony, a feleség a családnak tartó 
oszlopa. Nemcsak életadója, hanem nevelője is 
egy uj generációnak. A mai világ zűrzavarában 
sok tekintetben elferdült női életideált meg kell 
változtatnunk. Vissza kell adnunk a nőt a csa
ládnak. Hivő, imádságos lelkületű leányokat sze
retnénk, a leventeleánv mozgalom utján a hivő 
ifjúság oldalára állitani.

Befejezésül a lelkészek segítségét kérte a 
közős munkához.

— Mi tudjuk, hogy egyedül vagyunk ma
gyarok, rokontalanul és nem támaszkodhatunk 
senkire. így becsületes gondunk a magyar erejé
nek megőrzése és kifejlesztése. Mert ez az e*

gyetlen, de biztos erő, amely megtarthat benün- 
ket hazánkban. Fejlesszük tehát ifjúságunknak 
a keresztény hiten alapuló erőteljes magyar 
életét.

Első Mnraközi Szövődé RL
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi n. 50 • Telefon: 31.

Központi iroda: BU D A PEST



■  sötétben gyorsan elmenekültek.
A jegyző az nap még tiszti értekezleten r -

vett részt Perlakon a főszolgabírói hivatalban. I M П I  A J I 
Erélyes intézkedések történtek a tettesek II  II 11 1*1 I

kézrekeritésére és a gyilkosság méltó megtorló- "  U  "  ‘
sára.

Papp Jenő a magyar hazáért és a magyar I 0 | | З Г д Р | 0 П  3 Z 3 I ID 3 Ь 3
Muraközért áldozta életét. Nevét és h ő s i h a l á l a ---------------------------------------------------------- J B:
emlékét meg fogjuk őrizni. A perlaki járási jegy-
zői kar szívbe markoló gyászjelentést adott ki kar- ,

teídn tettíf Papp Í \ Ü \ Ü  „ H U N N I A  ' Ь Э.
Letenyén a lakosság óriási részvéte mellett. А
temetésen ott volt vitéz gróf Teleki Béla főis- I
pán, dr Brand Sándor alispán, több főszolgabíró JL
és Muraköz tisztviselői kara méltóképen képvi- t  у  II
sei ve volt. L  f  H .

w

Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérez- Muraközi művészeink támogatása HUNKIfl IPARI E $  KERESKEDELMI 

redes a vezérkar főnökének látogatása fontos nemzeti érdek részvénytársaság

Csáktornyán Mindig hangoztattuk, hogy Muraközben sok . _
M. hó 29-én vitéz Szombathelyi Ferenc ve- müv(éf j ha'lamu ™ ber s™le‘ib- de (sain° a ? T e l: 60> C S Á K T O R N Y A  T el: 60.

m kir hnn vád vezér к яг főnöke Iá- m“ toha viszonyok nem engedtek a tehetsegek
togatást tett Csáktornyán. Délelőtt !0.50-kor fu- k. eilesét. Vannak k.valo zenesze.nk, szobrásza-
tolt be az Árpád sinautó a Csáktornyái állomás- mk .festőink és iparművészeink sem allanak utol-
гя ahol я 17 tív p zenekara és diszszá/ad é- so hel>en- téren előre törtet, a művészetben sem legyen az
lén a helyőrség*parancsnoka fogadta, majd be- Az elmúlt szomorú jugoszláv korszak alatt alig Ut° lsf k, között. Tekintsük a Mindenható áldásé- I
vonult a Zrinyi-várba, ahol Dr Vida Ferenc fő- néhányan tudtak érvényesülni, ezeket azonban elra- na c e es  *es í,a,nkat-
szolgabiró üdvözölte és fogadta a magas vendé* gadtáktőlünk, elfeledtették velük, hogy muraközi Sp. t
get. A katonai kíséreten kívül megjelentek anya szülte őket, e földből merítették tehetségüket s _ .......__^ « « «
még dr Braud Sándor alispán, dr Schmidt ők most azidegen, nagy szláv eszme szolgálatában fej-
Jenő vm. főjegyző, a muraközi és vend-vidéki tik ki művészetüket. Örök kár értük, nagy kára Mu- T f  *  i  *  t  *
járások főszolgabirái. A vendégek nagy érdeklő- raköz művészetének, hogy ezek a zseniális embe- 1 4 .0 1 * 0 1 0 1 1 1  L / S ä k t O m V ä  
déssel tekintették meg a várat és annak egyes rek elvesztek a nagy szláv tengerben, mert ha . * i
részeit. Az ipartestület nevében mint házigazda hazafias magyar nevelést kapnak, Muraköz dicső- l O S Z I V U  K O Z O I l S 0 f i 0 n 0 Z  !
Saffarics István elnök fogadta és Rode Imre ta- Ä
nitó úgy is mint a Vitézi Rend Csáktornyái Zri- ------------------------------------------------------------------ - Közeledik Karácsony, a szeretet ünnepe
nyi Csoporttá háznagya és titkára, akik bemutat- Sok mezítlábas és ruhátlan iskolás gyermeknek
tak a megmarad történelmi emlékeket. Ma|d a 3 tuzmentes acél penzszekreny „Friedrich nem lesz boldog Karácsonya mert fázik a lába
várudvar megtekintése után az előkelőségek ki- Wiese“ 1.45X0.80X0.65 „Theodor Wiese" s sovány testecskéjét átjárja’a hideg Segítsünk
séretében vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezre- 1.65X0.95 0.65 és „D. et. E. Wiese“ rajtuk! A Népiskola Jótékony Egyesülete a sze
dés a vezérkar fonóké a varos. Zrmy.-emlekmu- . „70 0 65 nagyságú és I Langham- «ény gyermekek nevében kérő szóval fordul are koszorút helyezett el, hodo va a nagy Zrmyi 1,1 es i ьапцпага .. emi, кц_„ в,,0:*сЛЬ- Q » 1 1  • -
emlékének. mer 1X 1 m. nagyságú acél tuzmentes könyv- és ^aelfotását. C,p°‘
■ ■■ .mi ■■■ I ■ .................. .........  szekrény, valamint az összes irodai felsze- p -t . . . . . . .  . .,. q I 1 . . .  , .. , .. , . . . .  Csáktornya közönsége oly sokszor mutat*

1 41 L J  n j .  reles Perlakon az intézet üzlethelyiségében ta meg, hogy van megértő lelke és jótékony
Ismeretlen banda megtámadta 1 9 4 3  december 19-én d. e. ■/* 1 0  órakor szive, bármily csekély adományok is sok köny

я fííclrPCTPnfdvöt'rfví ipdv7ACPrfpf megtartandó nyilvános árverésen eladó nyet törölnek le a gondterhelt szülők szemérőla lUSKeSZenigyOrgyi (egyzosegei és tesznek boldoggá sok apró gyermekszívet, az
és agyonlőtte a ieáVZŐt AlsómurakÖZÍ Takarékpénztár R. T. adakozóknak pedig legyen jutalmuk a jótett tu*

Ы  1 87 felszámolás alatt. data.
Pénteken este 6 óra és 7 óra közötti idő- Adakozni lehet készpénzt a Csáktornyái-

ben mintegy 20 főnyi csoport verődött össze ■— -■■ ■ ■ ■ Muraközi Takarékpénztár 74.182 sz. postacsekk-
Tüskeszentgyörgy községben, behatoltak Papp számlájára az egyesület javára, vagy közvetlenül
Jenő ottani jegyző lakására és ott a jegyzőt le- ségét öregbítették volnak, igy pedig hazátlanok, a nevezett pénzintézetnél, használt ruházati tar
lőtték. Ott tartózkodott az áldozat családja és а тег* az ui haza, ha dicsőségüket el is ismeri, gyakat pedig Háry József szabóüzletébe lehet
községi írnokok is, azonban bántódásuk nem de beinek nem fogadja őket. beadni.
esett. A jegyző bpltan esett össze a lövések nyo- Legújabb, művészi tehetséggel megáldott Minden adakozónak hálás köszönetét mond a
mán. fiatal emberünk ifjabb Szajcsán József, Stridóvár . ftl . Тл. м .. . .

Papp Jenő csurgói származású, Muraköz szülötte, 24 éves, géplakatossegéd, 2 polgárit P e on  ̂ í»Yes
visszatérése után került a kis község jegyzősé- végzett Jugoszlávia idején, apja volt m. kir. 1 -
géhez. Egyike volt a legjobb jegyzőknek, példás csendőrőrmester, előbb Csáktornya városi, ké-
rendet tartott hatáskörében. Mindössze 31 éves S(>bb Viziszentgyürgy községi alkalmazott, jelen- í  W  p  I
volt, családos, egy kis fia van és áldott állapot- lßg hadiszolgálatot teljesít. ____
ban levő felesége. Ifj. Szajcsán József fénykép után igen si-

Az utóbbi hetekben az adóbehajtás erősebb került arcképfestményt készített a Kormányzó K érelem  előfizetőinkhez! 
iramban folyt, mint mindenütt, ezen a vidéken is Úrról és el is küldte a Föméltóságu Urnák név- л n
és ezt használták fel Papp Jenő ellen újabb iz- napi ajándékul. Szerkesztőségünkben bemutatta Az Urszágos Magyar Sajtókamara ha
gyásra. egyéb festményeit. Aquarelljei, paszteljei igen L ♦ ka *rtelmében előfizetési Л|Г

A gyilkosság elkövetése után két Írógépet sikerültek, legújabb tájképei, kompozíciói olajban . . e .е?|п* ®e,m s.za° a , . 4f,r[Uc
is elhurcoltak a támadók a jegyzőségről és el határozottan művészi tehetségre vallanak. Soha . ■ előfizetőinket, hogy hátralék
akarták vinni az adóf^könyvet is, fel is kutattak senkitől nem tanult festeni, nem volt festőaka- e ° ! ze Sl sz*jplá)ukat minél elu
érte mindent, de nem találtak. démián, mesterektől sem kapott semmi tájékoz- rendezni s/ivÄked)enek, nehogy a

A z  ismeretlen támadók véres tettük után a !a,6t' ««U n »iát tehetségéből veti vászonra a 'íj? szétkuldésében fennakadás állton
legszebb tajakat. Igen erős szinérzéke van, tisz- '

ЯШШЯШШШЯШшшшяншт tában van a Perspektíva törvényeivel s mindezt ™ -  hlL I
önmagától, senkitől sem vezetve. Szabad idejé- « i I

f | n n ! | \ f  D Я  VI lí II l / i í  ên kizárólag művészetével foglalkozik, de kevés *  aaon imre Csáktornya, Búzás 48 I

» » A R A N Y  Ó A R A N Y  ^ , . . u “« »  ÉS TOJÖSKERESKEDÉS
K ö t ö t t á r u  Ü z e m  (S á K T O D N Y A  Fiatalember, kezdő, művészi hajlama és érzéke Veszek mindenféle baromfit, tyúkot, |
K ö t ö t t á r u  ü z e m , CSÁ KTO R N YA  megvan, útmutatás, támogatás kellene neki. libát, récét, pulykát, csirkét, tojást. Tö-
K ossuth  Lajos U. 9. - Telefon 143. Támogassuk a muraközi művészeket, ne mött libákat öt kilón tömött récéket

Oyért M I M I  kötöttárut. S S  ‘ ! S « S ü , 5Ä  S r . T r f .  M,lri;
T 1 -j  í u . i , K  megérdemlik a támogatást. Ne |hagyjuk elveszni és véteÜ jegyet adok

, 1 ulajdonos . K U f a t n  J O a t n i m  а tehetségeket, önmagunkat dicsőítjük, ha miivé- ga7-dakonyvhöz. Átvétel minden nap.
szeinket támogatjuk. Aminthogy Muraköz minden ------- —------ — -

4 „ М и г а к б ж *  49 az,



MEGYIMURJE
Preplatna cena: 6 . -  P. na pol leta. .  . . .  ^  "
Vurednistvo: Horthy Mikios*tér 6. Csáktornya, 1943 december 10 P o l i t i c k !  t j e d n ik  

Zid e  s a k i  pe tek .

Steri je najveksi lazlivec
Par reci к konlerenciji Roosevelt Churchil — Stalin -  Cangkaisek 

v Kairo i Teheránt!.

Za istinu, morali bi se smejati, ako 
to se skup nebi bilo tak zalostno za celi 
svet как nasi nepriateli skaceju sem tani 
kaj bi jen drugoga как najbole vkanili.

Crez tjedne, skorom bi rekli, erez 
mesece su zvonili, da bo velka konfe
rencia v Moskvi, de bodo odredili sod- 
binu celoga sveta, i za srecne bodo vci- 
nili se narode, samo nas Europske naro- 
de ne, kajti как oni veliju, mi smn kri- 
vi drugomu svetskomu taboru i necemo 
z zrelom pametjom prerazmeti, da na o- 
vom svetu samo dve vlasti imaju pravo 
ziveti i to z jedne strane englezki i ame- 
rikanski kapital, a z druge strane sovjet- 
ski bolsevizam, a mi si drtigi narodi smo 
ssmo zato na svetu, da vlecemo jarma i 
da s krvavimi zuli sluzimo nase gospo- 
dare.

Tu se zmislimo na onu staru pripo 
vest, da je lesica isla s svojimi pajdasi 
na vadasiju i na tri strane je rezdelila, 
kaj su vlovili. Za prvi rés véli, to je moj 
za drugi, te mene pripada, a za tretji, te 
mene ide. Samo to je zlo, kaj tu dve le 
sice delaju recune i saka bi stela se me- 
ti i teska bo deligna. Ve tu drugo ne 
preostane, nego zgrabiti se i steri bo jak 
si, on bo imel se. To delaju, za ve z le- 
pimi recmj i poleg dobrih juzini. Zato su 
se skup seli v Moskvi i spominali su se 
erez dva tjedne, ali su vec napre znali, 
da je skoda za paper, kajti i tak nabodo 
do nicesa dosli, im se na celoj konferen- 
ciji ne éula niti jena istinska rec.

Hull i Eden, zastupniki Roosevelta i 
Churchila su dobro znali, da njih bo Mo
lotov, Stalinov minister, hranil s cistimi 
lazmi, a ran tak je Molotov cisto dobro 
znal, kulko sme veruvati svojim priate- 
lam. Ali mi stemi redi niti ne kanimo 
zazvediti, kaj su zrekli v Moskvi na kon 
ferenciji, kajti kaj su god zrekli, to i tak 
se skup nikaj ne vala, niti od strane Lu 
rope, niti pák od strane onih, steri su 
respravlali. Stem malim pismom samo o- 
cemo naáim citatelam postaviti pred oci, 
как su se te ludi slekli sakoga postenja 
i как su nisko opali i njihovu, vec niti 
ne slepost, nego bedastocu s sterom bi 
steli svetu oci svezati, da je samo njim 
treba verovati, samo oni imaju prav i o- 
ni bodo sveta zvelicili.

No, kaj tak onda o£eju tenasi„dié- 
ni“ nepriateli? Roosevelt i Churchil oce- 
ju z svojimi kapitali', v jarem stirati ne 
samo Europske nego i narode celoga sve 
ta. Ako bi penezna vlast preladala sveta 
njim bi morali sluíiti si narodi sveta, se

zemle i sa mórja. Ran to осе i Stalin, 
samo na drugi nácin. Z jene strane oce 
kapital kraluvati ober celoga sveta, a z 
druge strane oce komunizam kraluvati 
ober kapitala, ali z obedve strane oceju 
zarinuti srednjega staleza i dclavce i sa
mo nesterni zebrani bi vzivali se dobro 
celoga sveta.

I ran zato nece Stalin veruvati Chur- 
chilu, da su engleski popi s cistoga srca 
molili Boga za to, kajbi bolsevicka oruz- 
ja preladala sveta, a ran tak niti Chur- 
chil i Roosevelt neceju veruvati Stalinu, 
da je on zato postavil v Moskvi pogla- 
vara cirkvenoga najvisesega biskupa, как 
da bi vec v Rusiji za istinu smeti bilo 
Boga moliti. Obedve stranjke znaju, da 
je to se skup samo vkanjilo, stem samo 
praha hiceju svetu v oci, kajti ako bi 
Churchil mogel i ako bi ve to njegovim 
taborskim interesam odgovaralo, on bi 
najrajsi celoga bolsevizma vtopil v jeni 
zlici vode. kajti se v Englekoj fest zag 
njezdil i dela bormes velku pogibel en- 
gleskomu kapitalu i stem skup i Chur 
chilovim pene7am.

Ran tak bi i Stalin najrajsi dal svo- 
jim cerlenim haharam v roke celo engles- 
ko i amerikansko penezno gospodarstvo, 
skup z Rooseveltom, Churchilom, Hullom 
i ze sémi drugimi. steri narodam srecu 
krojiju. kajti on odprto véli, da on oőe 
stirati celoga sveta v jarem crlenoga stra 
sila Da to dostigne, za njega se vala,

Decembra 6 ga smo se zbudili na 
meglovitoga mokroga dneva. Kak da bi i 
vreme átélő pokazati, da zivimo v teskim 
taboru, ali zato je vec v jutro zárán celi 
varas, se posod paradno zgledal. Po cé
lom varasu na sakoj hizi narodna zasta- 
va, a fejervergarska muzika pák je po- 
sem vulicaj igrala i budila ludstvo.

Ob deseti vuri dosli su honvedi pred 
cirkvu, napre jena paradna kompánia, a 
punktum na odredjeno vreme, ob 10 15 
vur, je trobenta glasila, da je dosel ko- 
mandant i cim je zel prek raporta, odi- 
áel je z oficeri v cirkvu. Na desnoj stra- 
ni cirkve bili su oficeri i honvedi, a z 
leve strane civilne vlasti i narod. Pre 
meái su bili Pecsomik Otto orsaőki ob-

kaj mu к tomu pomore, levő i desno cu- 
riju miljoni narodov, a on ide po svojem 
potu i kajti su mu ve interesi takái, pus- 
£a se i tak dalko, da z engleskim i ameri 
kanskim kapitalizmom napravi pajdasko 
priatelstvo, kajti dobro zna, da ako on 
postane gospodar v Europi, onda mu 
Engleska как zrela hruska opadne v kri- 
lo, a odnod v Araeriku je samo jen ko
rák.

Se to su stranjke na konferenciji ja- 
ko dobro znale i zato je ne do nicesa 
doslo na konferenciji v Moskvi i zato ni
kaj nabo hasnilo respravlanje v Kairo i 
Teheranu. De se sami faliáni kartasi se- 
deju doli kartati, tam se najviáepot i zbi- 
jeju i öve vezdasne falisne kartase samo 
Europa drzi nazaj, kaj nejdeju jen na 
drugoga, ali za ovim bratskim kuáuva- 
njem vec se cuje, как zobi skripleju i 
morti vec neje dalko vreme i prilika, da 
bodo med sobom obrecunali.

Laz je saka njihova rec, laz njim je 
sako njihovo delo, njihova lazliva politi
ka ide za tem, da jen drugoga cim bole 
vkaniju, ali kaj na se zadnje itak navek 
dojde pravica na svetlo, tak se bodo i 
njihovi gradi, zazidani na lázi jempot si 
zrusili i ober Europe bo zasvetlilo svetlo 
sunce onoga Boga, s steroga su se jeze- 
ropot norca napravili i steroga su oni 
ponucati steli, da dostigneju svoje prez- 
bozne eile.

Pre zadnjem obrecunu bomo i mi, 
europski narodi meli rec. Ne smo mi né
ma zivina, kaj bi nas prez nasega pita- 
nja tirali na sloprog. Dugó smo strplivni, 
ali da se kupica napuni, onda prek curi 
i nasi nepriateli bodo v pravo vreme za- 
zvedili, da je Europa za njih jako trdi 
oreh Sp.

legat, se civilne vlasti, na celu z Dr Vi
da Ferencom föszolgabirovom i z drugi
mi voditeli, vitézé je vodil vitéz Perédi 
Nándor, jaraski vitezki hadnagy, a front- 
ske soldate Kákossy Győző, njihov ofi- 
cer, onda leventasi puce i deéki, se áko- 
le, preparandia, trgovacka i purgarska 
ákola, я svojimi profesori i puna cirkva 
poboznoga naroda. Saki je dosel, koga 
neje sluzba, ili beteg zadrzal. Saki je i- 
mel toplu zelu, da se pomoli Bogu, naj 
nam cuva oca nasega naroda. naáega 
Gospona Guvernera. Paradna kompánia 
je pred cirkvom postala i na podigava- 
nje s puákom saluterala к molitvi.

Velku paradnu meáu je sluíil P. Zsa- 
Üg Norbert gvardian-plebanos i potli e-

Parada na godovno Gospona Governera
Paradna mesa v farnoj cirkvi
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vangeliuma zrekel tak§e prodeStvo, da je 
sakomu к srcu za§lo. Srca su bila puna 
bote milosti, da se zaculaona lepa, vise 
sto let stara sveta cirkvena popevka 
„Blazena Devica naSa Mati. . Naj pozabiti 
za na§u sladku domovinu Magyarsku“ 
Se óéi su bile suzne, sa srca su bila pu
na z jenom zelom, da nam Bog poiivi

nasega Gnspona Guvernera.
Potli svete mese je bil paradni mars 

i pozdrav pred Orsackom Zastavom za 
poátuvanje komandanta, oficerov i civil- 
ne gospode.

Varas Csáktornya i ve v tem teákim 
vremenim se trsi, da pokaze svoju poá- 
tuvanje pred svojim velkim Gospodarom.

Honvedska parada na godovno Gospona 
Guvernera

Na zalost taborska vremena ne dozvoliju 
dríati vékáé parade i tak su naái honvedi bole 
stiha svetili godovno Gospona Guvernera.

Popopoldan v leventedomu su preparandisti 
v maloj predstavi prikazali, kakáé je Vivienje na 
fronti. Bile su popevke i plesi, se to se jako do- 
palo.

Sveti Miklós z velkom bradora je rezdelil 
dvajsti paklecov dara deci éiji su oci na fronti. 
Те dare su skup nabrale gospe Crlenoga Kriza 
deca su bila jako vesela, a matere su se s suz- 
nimi óéi zafalile.

Glavna tocka je bila, da su rezdelili Krize 
zr Obranu Naroda. Ne mesto viteza grofa Teleki 
Bele, velkoga iápana, je Dr Saághváry Iván, szol- 
gabirov drial govora, v éterim je tolnáéi!, za 
kakáé zasluge je Visokodostojni Gospon Guver- 
ner podelil te knie i pozval njih, naj i dale ver- 
no braniju domovinu. Zatem su polozili zagovo-

ra, da bodo makar i s svojom krvi i iivlenjem 
branili svoju magyarsku domovinu. Zatem je Dr 
Saághvári Iván szolgabirov s svojom rokom pre- 
kapéil na prsa Kriia za Obranu Naroda V. Pe- 
csornik Pauli profesorici purgarske ákole, Zda- 
csek Antalu polodelcu s Csáktornya, Tkalcsecz 
Györgyu i Zorcsecz Györgyu polodelcam z Zala- 
ujvára, sakomu je dal roku i stem su postali 
kotrigi Reda za Obranu Naroda.

Öve taborske zene najvise stanujeju zvun 
Csáktornya i kajti se parada zvrsila véé v kmici 
je dal honvedski zapovednik stiri foringe i na 
saku soldate i tak su se zene dimo odpelale. 0 -  
ve matere nesu se dospele dosti zafaliti zapo- 
vedniku za njegvu dobrotu, a on je rekel, da rau 
na srcu lezi, braniti i podpirati honvedske zene 
i decu.

Taksi su naái honvedi, átéri nam braniju 
domovinu.

Nesteme reci nasim leventasam, 
pucám i deckam

Velki govor generala, vitéz Béldy Alajosa

V Budapestu, na jednoj velkoj konferenciji 
je vitéz Béldy Alajos general najviáeái voditel 
naáe mlajáine, drzal velkoga govora, v sterim se 
najpredi pozval na reéi Honvedskoga Ministra, 
átéri je v orsackom spraviácu rekel, da naáa 
mlajáina bo spunila vufanje orsaga.

Zatem dale véli, da puca zahteva boláega 
moza, familija boláega oca, posel boláega delavca 
cirkva verneáega sina, a narod boláega soldata i 
poátenoga sina, éteri bo mogel orsaga zdiéi i za 
njega alduvati. Se to bodo dali naái leventaái. 
Joá ga ne bilo v povesti maggarskoga iivlenja 
takáega vremena, da bi bil áto god na se zel tak 
tesko i za ceii narod hasnovito du?nost. как na
ái leventaái.

Kaj su naái leventaái do ve véinili, tomu 
se véé vidi eil, kam kaniju zajti. Naáli su svoje 
mesto v magyarskom iivlenju. Véé su doáli prek 
prvih poteákoé, ali pravo njihovo delo se stop- 
ram hapluje.

Misiim, da smo si osvedoéeni, da naái le
ventaái stojiju na takáem fundamentu, átéri je ne 
zlozen tomu, da se vremena menjaju, to je krá- 
éanski fundament, évrst jaki, na njega moéi zida- 
ti. Leventaái se poátujeju jen drugoga i stvoriju 
boláe íivlenje sebi i narodu.

Pre dugó bi bilo — tak véli — nabrojiti, 
как dalko idejű leventaái za tem, da bodo naái 
sini как najpobozneái i najpoáteneái. Od sega to
ga осе spomenuti samo dve stvari. Jena naredba 
je véé ziála, a ve zide jena kniga, se to, da se 
leventaái moraju verski i v poátenju ákolati.

Jako vaíen posel je ákolati leventaáke pu
ce. Tu moramo se véiniti, kaj se i te posel zdíg- 
ne gori. Kak je vaíno zmuátrati deéke, ran tak 
je vazno i puce muátrati, kajti zena, mati je slup 
familije. Ne samo, da ona da zivlenje novornu 
rodu, nego ona ga odhrani i éuva. V deneánjem 
svetu se éuda toga zmeáalo, to se se mora po- 
praviti. Zensku moramo nazaj dati familiji. Poleg 
naáih dobrih deékov moramo postaviti dobre, 
poátene, pobozne puce, a te nam bodo dale na
áe leventaáice.

Na zadnje je prosil duhovne pastire za po
rnóé i zvráil je svoje reéi ovak: Mi magyari zna* 
mo, da smo tu sami, prez rodbine i pomoci. 
Nemrcmo se presloniti na nikoga. Zato nam je 
poátena duznost, da éuvamo svoju jakost. To 
nam je jedina, ali sigurna jakost, átera nas bo 
drzala v naáoj domovini. Zato moramo nasu 
mlajáinu odhraniti v kráéanskom i jakom narod- 
nom duhu.

Velka cma trgovina s kuruzom v Perlaku
Zandarí v Perlaku su dőli zaprli Belies Ferenca domacega trgovca zbog

teskoga greha
Z Centrale Zitne Trgovine (Gabonaközpont) 

je znenada doáel Elek, glavni kontrolor i napra- 
vil je v Perlaku jako oátru kontrolu. Kontrole- 
ral je, kaj delaju odredjeni trgovei. Pre toj kon
troli je prenaáel, da je trgovina, roba i liferacija 
pre gospe Vass Jánosné, átera dela za Futuru, 
v najvekáem redu. Ran tak je kontroleral i Be
lies Ferenca, domaéega trgovca, on рак dela za 
jenu firmu v Csáktornya (Muraközi Áru és Ter
ményértékesítő Szövetkezet) a po toj kontroli 
se prenaálo, da prem, da ga tulko robe v mnga- 
zinu, kulko na cedulaj i v knigaj piáé, itak je 
Belies jen vekéi kúp kuruze zlifral v Kőbánya

nabijanja cene

(Budapest). S svedoébom átacionáefa v Muraki- 
rályu. se prez sake dvojbe prenaálo, da je zlif
ral jen vagon kuruze, v érnoj trgovini s hamiá- 
nom svedoébom i pod hamiánim imenom.

Elek, glavni kontrolor je stvar zatoíil, i tak 
je dosla stvar zandaram v Perlaku v roke. de je 
рак Baros László zandarski strazmeáter tiral da
le kviJiciju v toj grdoj stvari, átera se nemre 
dosta tesko odsoditi. Belicsa su deli v predhod- 
ni reát, deli su mu pred óéi dokaze i presluáali 
su ga, naj pove od koga i za kulko je kupil o- 
vu, po érnoj trgovini prodanu kuruzu i komu ju 
je prodal. Prem da su Belicsu predlozili dokaze

Nagy választékban kaphatók 

divatos női télikabátok 

b u n d á k ,

elegáns kész nőiruhák 

m e l e g  p o n g y o l á k

proti njega, on neje átél priznati, da bi on kuru
zu lifral v Kőbánya, nego je fúrt samo govoril, 
da je neksi Kocsics Ferenc sPerlaka lifral kuru
zu, a taksega imena éloveka ga v Perlaku niti 
ne.

Potli ovoga presluáanja se skazalo, da zan- 
dari moraju dale iskati v toj stvari, tak je kvi- 
2icija doála do Kőbánya, de se prenaálo, da je 
pod faliánim imenom prek danu kuruzu Belies Fe
renc poslal ta, on ju je na banhofu vun zel i pro
dal po 160 pengő po metru. Ran tak se prenaá
lo i to, da su peneze poslali na ime Bedicsovoga 
áogora, Hirschsohn Miklósa zidovskoga trgovca 
samo zato, kaj bi stem traga skrili. Prenasli su 
zandarí i to, da je ovo velko nabijanje cen na- 
pravit Belies i on je zvun toga i jen vagon dete- 
lice zlifral, tulikajáe po érnoj trgovini.

Da se to prenaálo, onda su nazaj dőli za
prli Belies Ferenca i njegvoga oca Belies Istvá- 
na i makar Belies Ferenc i ve táji, v reátu ga 
dríiju, a odtirali su ga v Kőbánya, da se tam 
prenaideju njegovi zlocesti paidaái i da se mu 
predstaviju pred óéi. Ve na zadnje je Belies póz
nál svoje zlocesto delo i povedal je i gazde od 
kojih je kuruzu kupil.

Samo na tem jenim vagonu kuruze je za- 
sluzil prek 10,000 pengő i tak je vreden toga, 
kaj ga je dostiglo.

Z Dolnjega Megyimurja su vec áest trgov* 
cov internerali zbog takse faliáne trgovine, aii 
njihovi posli su samo mali proti ovomu. kajti tu 
je reé za jenoga prefriganoga nabijaéa cen, átéri 
se ne prestraáil od niéesa.

Posteni trgovei Megyimurja s punom pravi- 
com moreju zahtevati, da se ovi prezduáni nabi- 
jaci cen oátro átrofaju, kajti ovine samo, da vel
koga kvara delaju pre obskrbi s hranom celoga 
orsaga, nego podkapaju i poátenje Megyimurja i 
s svojimi grdimi posli éuda gospodarov poáikav- 
leju v sramotu i prepast.

Как najnoveáe éujemo, kvizicija je v toj 
stvari zvráena i Belicsa su pustili na sjobodne 
noge, ali tozba na sodu dala teée proti njega.

\ toj kviziciji su fcmdari prenaáli i to, da 
je hamiánu svedoébu na ne postojeée ime nap* 
ravil jen bivái obéinski pisar v Perlaku, 
a ve pre obéini Mekényes v Baranya varmegyei-

Profi ovomu nabijaéu cen áteromu ga v 
Megyimurju para ne, se vodi toAba i bodo mu 
zeli trgovaéke dozvole i sodbeni stol v Nagyka- 
nizsi bode pokazal peldu drugim megyimurskiffl 
átacunararn i trgovcam, как je smeti delati.
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Kupuiem sake fele mLdinu, kokosi, 

goske, race, purnne, picéké i jejci. $o- 
pane goske prek pet kil, sopane race 
prek Iri kile teáké zive vage. Piaiam 
maksimabe cene i zapisem v jedinice. 
Jemlem prek S iki den.

HepQznata banda is naletela na no- 
tarjusijü v Tüskeszontgyörgyu i no 

smrt sireliia noiarjusa
V pelek na vecer mod 6 i 7 vurom 

se nabrala jena banda nd r.knli 20 ludi 
v obeini Tüsk^szentgyörgy, vdrli su v 
stun Papp Jt»noa, nofarjiba i tani su n * 
tarjtFa dőli slrcldi. ívd a j tani i famiiija 
notarjusova i obeinski pisari, ali nj ;n se 
ne nikaj pripetilo Notarjus se od su<ov 
mám mrtev zrusil.

Papp Jcnd je rodjrn v obeini Csur
gó, v Somogy varmegyiji, i potli как se 
Megyimurje povrnulo, je do-, el v ovu ob- 
rinu zu. notarjusa Bil je jen od najbol- 
sdi notarjusov, velkoga re da je drzal v
* ’oj'»j kancelariji. Star je bil 31 leto, os- 
t nil je familiju, maloga smeka i z.enu v 
blago«lovlenom stanju.

\T zadnje \ reme su porciu malo bo
le ostrese terjali, как i se posud i zbog 
toga su ja к о isii proti notarjusa Papp 
Jenoa. Potli как su ga zaklaii, odnesli 
su s kancelarije dve inasine za pisati i 
steli su odnesti porcijsku \*dkii knigu, is 
kali su ju se posod ali ju nesu nasli.

le tiepoznali grdi vubiteli su pofit 
svojega krvavoga dela. v kmici fletno 
skoali.

Pokojni notarjus je jós na den svo 
je smrti bil v Perlakit, pro íöszolgabiro 
viji na notarjusk >j konferenciji.

Nepravleni su о: tri korai, i, da se 
krivei prenajdeju i da se to grdo \ubi.v 
tvo о tro slmfa

Papp Jenő je aldtivrd svoje /i-bnje 
/a domovimi i /a svoju slu/bu i za t \ 
da ova zemla ostane oslobodicnn. De 
combra 6 ga su ga odpebh v Lelenyo i 
lan su ga zakopali na \armeg\inski stro-
* ok, Na sprevod su d<< ii velki ispán, 
vice ispán i si niegyimurski notaijusi. N..»j 
mu bo к Ilka она zemla za slero je svoje 
zivJenje alduval.

Gíasi Magyarske Síraiijke Zivoía
Orsacka hiza je prijcla stroskovnika 

za 1944. leto.

Mesecdni su respravlali v orsackom 
spraviscu stroskovnika na êga orsaga 7.ft 
dojdiue lelő. Saki oblcgcl jc inu l P'iliku 
d i zjjovori s\ ojc mMcnje i minislri su 
: ígdar dali odgovora.

D.» su respravlali stro.ke za bon 
vedslvo je vitéz Horváth Ferenc gene 
r.Jmajor v penziji, oblcgat Dolnjega i Ve 
g\ imurja, kakti prvi govornik Magyarske 
Stranjkc Zivota drzal velkoga govora, v

sterim je rekel, da soldaöija mora biti ja-
ka. Pozval se na reci Zrínyi Miklósa, 
steri je rekel, da pre soldaciji mora biti 
jaka discipline. Dale véli, da soldati mo 
raju biti dobro opravleni i dobro zmus- 
trani.

Pofalil je nase oficere za njihovo vr- 
lo delo í naáe letace za junacka dela. 
Dale je prosil, da se leventa§i podpiraju, 
kajti jako vazno je njih najbole zmustra- 
ti, njihove muHrc predhajaju soldackim 
mustrám Treba njih naveiti postuvati do- 
macega ognja i familiarno zivlenje. Za 
frontske soidate je rekel, da je njim tre
ba dati mesla za sluzbe i druga drzavna 
ovlascenjn.

Govora njegovoga su prijeli z velkím 
pokanjem rok i hnnvedski minister vitéz 
Csatay Lajos mu je grutuleral i v roku
segel.

Vjtezka konfcrencíja 
je bíla v Csáktornya

Vitézi ja rasa Csáktornya, su decembra 6-ga dr/.a- 
li viteeku konferencijti na stem su si vité zi dosli 
v paradnoj opravi ze sémi medaliami. Konferen- 
i.iiu te vodil \ité/ Pered i Nándor jaraski vite/.ki 
hadnagy, a dusel je i najvisesi soldacki zapoved* 
nik.

Partízani sílíju moske i 
zenske v svoje bande

IW nato je, da su ne zdavn/á' parti/ani v 
H r alskoj /.uzvli varasa k op rön cu
l ’rvo delo njiin 4* bilo se selske ludi, od 14. le
li  dale nutri pobrali v svoje bande, p.ak i /tü
ske prisi!i|U. da mini mora ju pomagati v niihovi- 
ini érni posli. ч̂.̂ -■io se éiula taksili, stt ri nii.ak 
neéeju ti m b' l* t v iv kam bandam pokeriti se i 
njim slu/ili.

l.iksi su bili i I> r/sanics István i njegva 
zena kolar S r a ,  i ka li su se bojali pnitizinskih 
/locestoé su pobegli sem к nam v Magyarsku. 
Po Dravi su s conom dosli prek i pre obeini 
Muraszentmária su siaii prek granice. Mám su 
sn dobrovolno glasili pre graniemm stra/.aram. 
Kajti nesu rmh írli potn cu, tuti driiL’í* dók nmen- 
te, odtirali su njdi v Nagykani/su. Pred sodom 
su povedr li, k.d. :i tij• h partiz-»ni na sdu t̂* li 
med N. pobrali i I. »N ■ i v n. i i vus!i spred nidi 
Tu oi etu biti I iii-.deju na/.aj. dók lám nabo <«ru- 
},i svel.

Soll je prell I - el, di su Dézsánk s i zena 
politick! begunci i " ’•» su null odsodili ne na 
véé. как 30 pengő sakoga, to su vec z restom 
odslu/.ili i mám su je pustili na slobodu. Sodec 
njim je dal navuka, da da je bodo tirali na po- 
licaje, tarn nnj prosiiu cIoznoIu, da slobodno tu 
ostaneju как politick! begunci.

Kak zazvedimo, na policaju su posluhnuli 
prosniu toga nesrecne.ga miadoga para ludi i oni 
se oeeju v Kiss/abadki pre rodbini skriti. dok 
se sv et obrne.

Megvimuiti! H gu / idinio. da gi prlaas 
loga ne! Proias je k J  i mir, saki élovt к more 
mirno spati.

Pk 4101 sz. 1943. 1913 vghtoi 226 sz.

Árverési hirdetmény
|)r. Schwarz Lajos Csáktornyái ügyvéd által 

képviselt Scheier Karoly Csáktornyái lakos javá
ra ellen 322 P. töke és több követelés járulékai 
»•leié"*; a cvákh rnvai k\r. iárásbimság 1943 év 
4101 s/. végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytan v égi* hajtást s/en edolöl 1943 évi 
aug. ho 25 éti lefoglalt 1268 P. becsült ingósá
gokra a Csáktornyái kir. járásbíróság fenti szánni

végzésével az árverés elrendeltetvén, végr. szenv. 
üzletébenCsáktornyai Szent István ut leendő meg
tartására határidőül 1943 évi dec. hó 16 napjának 
délelőtt 8 órája tűzetik ki, amikor a biróilag
lefoglalt korcsmái berendezés stb. s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés me- 
lett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. 

Csáktornya. 1943. évi nov. hó 26-án.
Elek László

kir. bir. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

Pk. 4390 sz. 1943 1943 vghtói 225 sz.

Árverési hirdetmény
D;\ S ;h\v >rz Lajos Csáktornyái ügyvéd ál- 

al képviselt Scheier Károly Csáktornyái lakos javára 
17 p 70 f. 186 |> Sl) f. töke és több követelés járulé
kai erejéig a Csáktornyái kir. iárásbiróság 1943. 
év 4390 sz. végzésével elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1943 év 
aug. hó 25 én lefoglalt 1158 P. becsült ingósá
gokra a Csáktornyái kir iárásbiróság fenti számú 
végzésével az. árverés elrendeltetvén végr. 
szenv. üzletében Csáktornya Deák Ferenc u. 8 
házszám leendő megtartására határidőül 1943 évi 
december hó Í6 napjának délelőtt 8' j órája 
tűzetik k*. amikor a biröilag lefoglalt bútorok 
korcsmái berende/es stb. s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, eset
leg becsáron alul is el fogom adni.

Csáktornya. 1943 évi nov. ?6-án.
Elek László

kir bir. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

f a b o r ski  gl asi
Sovjetska fronta

Velka konferencia v Afriki
V Fg'ptoimi v vara*4i Kairo su nasi nepri- 

at(4i pák dr/ali velku k< nfm nciiu, de su pák de
lik celoga sveta, prez toga, ka» bi bili i nas pita- 
li, kaj mi v elunó k tomu. Stalin je ne doWl na 
tu konfercnciju, kajti on z Japánom neje v tábo
ri». nego bil je tam Cangkaj^ek kinezki marhal 
a z Südinom su eksterne goi ore imeli v Perziji 
v Teheran«. Se skup su raspravlali pet dni ta 
gospuda, ali niknk nesu do l̂i do toga, kak bi o- 
ni nam z»‘li nase i na zadnje su se reziili prez 
toga, da bi kaj dokoncali i nesu vun dali nikSe 
glase za svet.

N’cmske i japanske novine tak pi^eju, da 
stemi konferencijnmi oöeju nepriateli samo za- 
siepiti sveta, kajti za tabor je treba soldaéije i
oruz.jc, a ne prazne rivi

Nemei su v velikej bitki zavzeli 
varasa Korosten

20.000 mrtvih na sovjetskoj strani

Prem da je na sovjetskoj fronti véé jako 
Iaido vreme,- velko blato, a negdi-negdi sneg, 
nemei da|e tiraju svoju ofenzivu i как éujemo 
glasa od cetrtka. z velkom bitkom zavzeli su va
rasa Korestin. Kak je oStra i krvava bitka bila 
vidi sc stogn. da su bolseviki /gubili 5000 zarob- 
lenikov, 20.000 mrtvih. 603 okloplena kola, 1500 
stukov, 275 ntenjsih stul ov za granate hitati i 
tako veiki broj pusek i drugoga matriala.

V petek se bitka rezsinla i nemei su z ok- 
loplenimi taborskimi koli predrli sovjetske linije 
i pak nipravili nepriatelu velke zgubiéke. V no-
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vembru mesecu su bolsevik! zgubili-do 4000 ok- T7" A J  T U* M  Л  Л / А О Od osemdeset kil leskese svinje, zvun one
loplenih taborskih kol, ran tak su sovjeti ziáli i Хж t i  ti  l l  Vy V ЧУ í za plod, od decembra l-ga smeju kupuvati samo
pre varaáu Gomel, de su sovjetske pesicke tru- ovlaáéeni orsacki, éli okroíni trgovci, ovlaséeni
pe i taborska kola [áturma delale i samo pred „  „ . . «• j i a 'I i mesari, onda oni privatni gospodari, steri imaju
jenom divizijom su ostavili 5000 mrtvih. * rosiljíi К nasíffl p re d p lc itn iK a m ! dozvolu, da si slobodno daju debelu svinju hra-

V subotu su sovjeti pre vodi Nevel probali Orsacka Magyarska Slamparska Ко- nj|* * ° n̂ Ja on‘ privatni gospodari, átéri imaju od s
napre dojtí i vlozili su velke sile, a nemei su mora je odredila, da se novine nes- obeinskoga poglavarstva dozvolu, da slobodno
njim rezbili celu 31. vadasku diviziju. V nedelu meju na porgu posilati._Zato prosimo kupiju svinju za nraniti.
véé pák éujemo nőve glase, da velki sneg i bla- nase predplatnike, steri su nam duzni, ^an tak P‘5e naredba paragraíe i za klanje
to jako spreéavleju gibanje trup, ali se jeno nem- naj óim predi splatiju svoje duge na sv*n) za privatnu potroánju. Po tem obcinsko
ci su pre Nevelu nekaj napre doáli i sovjetam predplati, kaj nebi morali posilanje poglavarstvo more dati dozvolu za svinju klati
rezstrelili 28 okloplenih taborskih kol. novin zaustaviti, samo onomu, sto se dőli zafali, kaj leto dni nabo

Najnoveái glasi nara veliju, da su sovjeti r » i - i  , D . . .  , . iskal niascu od vlasti za sebe i za svoju familiu
pre Smolensku, zbog velkih zgubickov v ludstvu T  ,P?ln° cbf P ~ d Bozicom bodo se letos i decu ober leto dni starih.
i matrialu vpeéali, zato su se hapili na Krimu taa e . drza e‘ Sve"  Otec Papa |e odredil, da zbog V familiji za sake cetiri, ober leto dni stare
pre varaSu Kéri, na Crnom Morju zvelkom bit- P0ff°el z.™™. “  ™ re>u letos Pol"ocke se. P0’ persone je moci dobiti na jenu svinju dozvolu. к 
kom. Cuda átukov taborskih kol i aeroplanov je . . , °bdrzati, kaj bo za vreme, da se vkmi- Дк0 je menje oc] §tiri person, moéi vun dati
ognja hitalo, nemei su je zavrnuli, a nemski ma- cei?je .P1» mesa vec zvrsena. Sto se pre pol- dozvolu za jenu svinju, ali mora tulkopot 2 kil 
rineri su na Crnom Morju vtopilidevet ladji, med nockl oce precestiti, barem stiri vur predi, kak masce nutri dati, kulko je personi menje od stiri.
njimi neáterne taborske, trgovacke í za municiju se mesa aaP*' n,ksu hranu nesme ksebi zeti. Gospodar steri ima na celo leto gospodarsku dru-
voziti. w zinu i tezake na vreme, ako je hrani, more pro- 6

Nemei ne drziju konferencije nego tuéeju G LA S I JA R A S A  P E R L A K  siti dozvolu za svinju klati, da si druzinske i te-
nePriatela- -  Honvedam su poslali duhovne pásti- *aíke s,roSke pokri’e- |

T í  pntílpcU a frn n fa  re* Dva honvedski Pateri su d°sh v Perlak da K o n trolerali bodo globoko oranjei  a i ja n s K a  1 e n g ie s K a  i r ó n i a  se pobrigaju za duse nasih honvedov, átéri tu , .
Na poéetku tjedna su amerikanci v juznoj sluziju. Pateri su pohodili se kancelarije i privat- Как su lanjsku jesen gospodari zemle glo-

Taljanskoj na viáe mesta podigli vékáé ognje, da ne hize i na velkom su se prepravili na paradu za boko zorali, pokazalo se, da makar je susa bila,
stisneju nemee nazaj i osobito na ishodnoj strani imenden nasega Gospona Guvernera, na steru je po mekotaj je za 2—3 metre, a negdi i do polo
fronte su z velkimi kanonerskimi ognji vdirali. doála cela obeina, se kaneelarije i cela soldaéija. lovice vec zrnja zraslo, как na plitvo zoranoj 
Öve bitke su nemei sigdi zastavili, de su nepri- * »•* - \ • i zemk* Zato je minister za polsko gospodarenje
ateli nutri vdrli, sigdi su je nazaj stirali. n Strofali su nabijaca cen. \ isnics Ja- odredil, da varmegyije moraju kontrolerati, jeli su

Na Sredniem Moriu su nemSke podmorne S  «°SP°darÍ «1оЬок° i“ ™>k° —
ladje jenu taborsku ladju vtopile jenu pák vlovile. kupuval kuruzu po 70 pengő i prodal ju je z 10 ““  ------------------------------------------------

V novembru mesecu su némáké podmorne pengő dobickom. Ve je v internaeiji v Nagyka- Pk- 4942 sz. 1943 1943 vghtói 283 sz.
ladje vtopile 38 nepriatelskih ladji za trupe i ma- nizsi i odnod ga policaj dotiral v Perlak na sod. U  .  .  .  .  .  -
triala voziti, se skup op 306.900 ton. Zvun toga ...  . . . . .  ^ _ А Г У 6 Г в $ 1  Н | | * С 1 б 1 П 1 е П У
su 27 ladji, se skup 176.000 ton tak teáko skva- ~  S k o cilje  nabijac cen. Gorjup Ferenc
rili, kaj se viáe njih, od 90,000 ton vtopiio, a na z Murakiralya, «orvát Vince z Drávaegyhaza i [)r Lakó Imre Csáktornyái ügyvéd áltál
zadnje 19 ladji, se skup 90.000 ton su tak teáko > »snics lamás z Peilaka, si tri trgovci, bili su képviselt Jezsanovics Flórián és neje javara
skvarili, da se nucati nemreju. P° foszolgabiroviji v Perlaku internerani, ali ve 1 3 9 8  P 69 fillér toké és több követelési jarulé-

Sobotni i nedelni glasi nam veliju, da ame- ,e Pus.t,1.,• 4amas k°maj как je kai erejéig a Csáktornyái kir. járasbiróság 1943
rikanske trupe, prem da éuda soldaéije i matria- ,mo , 0?e ' , ve.c .|̂  síoéil prek granice, kajti ve évi 713 sz. végzésével elrendelt kielégítési vég- 
la vlazeju, nemreju preladati némáké linije, joá ?a. ?a , .  ,ce,u’. a) Je stomle predrago tr- rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1943 évi
nemei na viáe mesiaj napraviju proti ofenzivu. 1 1 z ,cl k̂ mijami je nekaj knvo napravil. ()kt bb 14-én lefoglalt 1245 pengőre becsült ín- 

Najnoveái glasi nam veliju, da su v zadnje ■ ' góságokra a Csáktornyái kir. járásbíróság fenti
vreme amerikanci henjali z jakim kanonerskim _ számú végzésével az árverést elrendeltetvén,
ognjom, de su kanili vdirati nemei su je krvavo C J  C  ■% # 1  g k  P  C  f  || annak végr. szenv. lakásán, Bocskai hegyen le-
zavmuli. ^  ^  “  Я ш  m w  endö̂  megtartására határidőül 1943 évi decem-

V luftu ide jako oátra bitka z obedve stra- —  bér hó 18 napjának délután 3 órája tűzetik
ne. Fnglezi bi átéli nemskoga naroda silóm spra- г Лопл/1ам « : л c . i j h.  1 •_ a • 1 !*'' am*kor a biróilag lefoglalt bútorok, hordók,
viti V strah, ali éi ga bole napadaju, bole se tr- G ospodarenje S Zldarskim  m atrialom  burgonya, sertés, bor s egyéb ingóságokat a leg-
do drzi i vpira proti nepriatelu. Kancelaria za meáterskoga matriala (Ipari J°bbet ,gérí!)n‘>k készpénzfizetés mellett, esetleg

Jen amerikanski novinar se pelal z jenira Anyaghivatal) je dala na glas sem varaskim po- ecsaron alul is el fogom adni.
velkim bombaáom ober Berlina, pák piáé kakáega glavarstvam, da do dalnjega nedaju vun dozvole Csáktornya, 1943 évi nov. hó 2.
straha je vzival, da su nemei strelali na bombase za matriala kupiti za privatne hize, tak onda no- Elek László
i da je videl, как drugi aeroplani guriju i z vei- ve privatne hize ve ne moéi zidati. Za nőve hi/e lv u , ... . . .  , , и »
ke visine doh curiju. Véli da je straáne bilo za stere se vec delaju, su tulikajáe zastavili vun da-
gledati, kak se nakli hize ruáiju i ludi gincju v vanje matriala. Ali ako sto prosi matriala za po-
ognju i pod bombami i ciglovjem. Takái su naái pravlanje hize, tem molbenicam bodo po mogoc- АРРЛНШ ПРТЙ'СС'У’ MATY ПГ1 A QI
nepriateli, z oruzjem nikaj nemreju, zato idejű nosti zadovolili. I\UniI\UlLll!Loil.l\ - M ALI UuLA31
na civile, ali bo to se povrjeno. Nemski narod XT . .. .  .
se trdo dríi i komaj ceka dneva naplaéka. N ova n ared b a za trgovinu S svinjam i APr°hirdeté.«k dija uavaokint 10 fillér. A va.tago«.

 ̂ . . . .  nyomott ázó kettőnek számit. I.egkiaebb hirdetés dija 1 P-
f rn n fa  naredbl ministra za obskrbu naroda, o d --------------------------- ---------------------------------- -—

^  decembra 1-ga, svinje od 20 kil do 80 kil leske Jó  házból való fiú valláskiilömbsé« nél-
Pre Salamonskim otokam, pod otokom Bou- nioreju kupovati samo öve peráone: kül cukrásztanoncnak kerestetik. Cim : Kertész

gáinvílle je decembra 3-ga bita áesta velka bitka Gospodari, átéri imaju gazdineké knige, go- cukrászda Keszthely.
v fuftu i na morju. Japanska Telegraíska Kance- spodari, átéri nemaju gazdinske knige, ali i m a j u --------------------- ------ -----------------------------------—
larije glasi, da su japanski teáki avioni naleteli dozvolu za kupovanje mladih svinj, za obeine Iscem zensku za dvoríti.. Pitati v vured-
na amerikance i z bombami vtopili su tri matié- i za drzavu svinje za ploditi i minister za poisko n»stvu. 1
ne ladje za aeroplane voziti i dvc velke tabor- gospodarenje, ili komu on punomoc dn, orsacki i |
ske ladje. Jenu velku i dve menjáe taborske la- okrozni ovlaáceni trgovci, Centrala za Trgovinu /
dje su tak teáko skvarili, kaj su se i one vtopi- Zivinom (Állatforgalmi központ) i na zadnje me- Felelős szerkesztő: Pecsomik Ottó
le. Japanci su zgubili \0 avionov. sári, átéri imaju od ministra za obskrbu naroda, Felelős kiadó és laptulajdonos- Pecsornik Ottó

Na kineskoj fronti ga ov tjeden ne bilo eh od njegvoga komisara ovlaácenje, ali ovi samo ■ . ■ l .
vekSíh bitki. <>d ovlascenoga trgovca. * "«'.keu l.mllk.. íe.TT.T.-d. Oáktt'«’

* **m i*r i  UJ»|. S*'~n A»U1.
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