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A  BE C SÜ LE T Ú T JA
Japán fővárosában, Tokióban azon 

időben kevés volt az utcai óra, evégből 
a kormány elrendelte, hogy a város kö
zepén állítsanak fel egy ágyút, amelyet 
mindennap pont délben el kell sütni, 
hogy a lakosság tájékozódhassák a pon
tos idő felől.

Egy japán tábornok a háborúban 
hősi küzdelemben elvesztette félkarját, 
ezért a császár a „legvitézebb japán ka
tona“ címet és azt a kitüntetést adta ne 
ki, hogy <"> fogja ezt az ágyút minden 
nap pont délben elsütni,

Közben földrengés pusztított Tokió
ban és épen a déli órákban. Jobbra bal 
ra düledeztek a házak, halottak, sebe 
sültek minden felé, tűzvész ütött ki, a/ 
egész várost pusztulás fenyegette, a tá 
bornok pedig állt sziklaszilárdan és várta 
a tizenkettedik óra pillanatát, amikor el 
kell sütnie az ágyút, Л menekülők hív
ták, nem! Nem megyek, nekem itt köte
lességem van, helyemet el nem hagyha
tom! S a vitéz tábornok ott pusztult el á 
gyúja mellett, mint a kötelesség hősi ál

fiai vannak, nem kell félnie, hogy ne
ve a történelemben az elmúltak sorába 
kerül. A kötelességtudás öröklött erény, 
párosulva a vitézséggel és az önfeláldo
zással. Ez tette lehetővé a sztálingrádi 
örökfényű époszt, ez acélozta meg a do 
ni hősök izmát, — nem, lelkeit, hogy el 
len tudtak állni az istentelen bősz hor
dának, amely Európát elnyeléssel fenye
geti, ez az az acélfal, amely szét fogja 
rombolni az egyháztiprék és szövetsége 
seik, minden kultúrát lerombolni igyekvő, 
seregeit.

T)e itt a hátsó fronton is ugyanoly 
mértékben kell. hogy álljon ez a szent 
kötelességtudás. Nem elég olvasni az új
ságot és dicshimnuszokat zengeni hőseink 
vitézi tetteiről, hanem megfogni a kapa 
nyelét és áldozatos munkával elömozdi 
tani a haza javát. A külső és belső front 
egy szerves egészet, vagy ha úgy tetszik 
egy tökéletes gépezetet képez. Minden 
csavarnak, minden legkisebb keréknek

meg van a maga rendeltetése s ha csak 
egy csavar lazul meg, vagy csak egy ke
rék nem működik rendesen, már zavar 
all be a gépezet működésében, sok ilyen 
zavar esetén pedig az egész gépezet 
megáll.

Ezt a zavart kötelességünk elkerül
ni. Véráldozatos hőseink oly határtalan 
tiszteletet érdemelnek, hogy még álmunk
ban sem szabad olyant elkövetnünk, ami 
nekik ártalmukra lehetne. Hisz itthon 
vagyunk, nyugodtan hajthatjuk álomra 
fejeinket, meg van mindennapi kenye
rünk, kötelességeink pedig oly könnyű
ek, hisz nem állnak másból, mint lelki- 
ismeretesen és áldozatosan dolgozni a 
hazáért és édes mindnyájunkért. Mcgelé 
gedéssel fogadni, amit a jó Isten nekünk 
juttatott, arra gondolván, hogy áldott Ma
gyarországunkat védi Szent István kirá
lyunk és a többi magyar szentek és mi 
a rettenetes világégésben még mindig kö
zel vagyunk a jó Isten Jobbkezéhez.

Takarékosság, lemondás, áldozatkész
ség, mindent a hazáért és hős honvéde- 
inkért! F.z a becsület útja l
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Alapítványt létesített a Muraközi Szövetség 
a muraközi számazású szegény, de tehetséges 

tanulók részére

dozata.
Krisztus után 79-ben, amikor a Ve 

zuv lávája betemette Pompeji és Herku 
lanum városait, a kapuk mellett a har 
mincnyolc őr ott állt szolgálati helyén 
és nem mozdult el akkor sem, amikor 
látta, hogy a láva betemeti. Majdnem 
kétezer év múlva, amikor Pompejit fel 
tárták sírjából, az őrök akkor is ott all 
tak hamuvá váltan.

Miért áldozták ezek a hősök életű 
kel? Azért, mert tudták, hogy a köteles 
ség szent, helyüket elhagyni bún a ha 
zával szemben s ha a kötelesség a*t ki 
vánja, nem szabad vissza riadni attól 
sem, hogy az életet is fel kell áldozni a ha
za oltárán.

De ne menjük oly messze! Itt van
nak a sztálingrádi és a doni hősök ! Még 
élénk emlékezetünkben van az ulohso 
rádiójelentés: „A sztálingrádi front leje 
lentkezik! Az utolsó goíyo a miénk! 
Még reszket bennünk a lélek, amikor 
arra gondolunk, hogy a Don partján a 
magyar honvéd 40 tokos hidegben kitar 
tott a végsőig és a magyar csapatok vol
tak az utolsók, amelyek őrhelyüket el
hagyták és ezzel egy nag> hadsereg u- 
jabb elhelyezkedését tették lehetővé, 
J estükkel, vérükkel, életükkel, önfelál 
dozásukkal megmentették baj társaikat.

Ép e dicső tettekért avatták e napok 
ban a Mária Terézia Rend lovagjává az 
első magyar host, az egyik vitéz tábor 
nokot.

Boldog az a nemzet, amelynek ilyeu

A m. kir. vallas és közoktatásügyi minisz
ter ín 1043. évi július hí) 21.-én 9216. VII. 3.
ii. o. sz. alatt jóváhagyta a Muraközi Szövetség
ül! а к nmrakö/i születésű és számazású, szegény- 
sorsú, szorgalmas és tehetséges tanulók jutalma
zására és tanulmányaikban való támogatásúra lé
tesített „Alapítványt*. A Muraközi szövetség az 
Alapitvánv kezeléséi«* Zala varmegyét kérte fel, 
mely a kezelést, ha/úias érzéstől áthatva, el is 
v álialta.

A Murakü/i Szövetséget az Alapítvány lé- 
tesítésénél az a meggondolás vezette, hogy a 
magyar érzésében 1000 év óta hűséges, de sa- 
latos egyéni nyelvit beszélő muraközi köznép 
fiai magyar iskolákban képez lessenek Ki, első
sorban tanítóknak, papoknak és jegyzőknek. És
pedig azzal a céllal, hogy ezúton magyar gon 
dolkodassal telilve, de murako/i nyelvüket sem 
Medve, saját szülőföldjükön a magyar államesz
me megbízható salátáiként a lakosság vezető tó• 
ny e/oivé vkihassanak.

iíámory Imre államvasúti titkár a „Magyar 
Vasút és Közlekedés'* legújabb szamában útba
igazító cikket írt arról, hogy a vasúti útazas so
rún hogyan kell viselkedni légiriadó alatt. A

Erre a körülményre a Muraközi Szövetség 
felhívja a hazában szerte élő muraköziek figyel
mét és meg van győződve orról, hogy minden 
muraközi származású, de Muraköz sorsát szivén 
viselő bármely más magyar ember is, a nemes 
cél minél fokozottabb mérv ti elérése érdekében 
az Alapítvány növeléséhez, a maga részéről szin
tén hozzá fog járulni.

Az adományok, a rendeltetés világos raeg- 
jelölésével (Muraközi Szövetség Tanulmányi A- 
lapja részére), vagy közvetlenül, „Zalavármegyei 
kisebb alapítvány ok" 83.r>24 számú (sekkszám* 
lára, v agy pedig drCsury Jenő 37100 sz. csekkszám- 
lajara postataknrékpénztari befizetési lapon, eset
iig az említett címek bármelyikére postautalvá
nyon fizethetők be.

A Muraközi Szövetség élén, az első elnök, 
a nagynevű Molnár tábornok után, Dr. Csury 
Jenő nv. miniszteri tanácsos all, ki dicső elődje 
nyomdokain haladva, vezeti az ősi haza iránti 
szvretetben, távolélő honfitársainkat.

bombázó repülőgépek n szerelvényeket 4000, a 
füstölgő mozdonyokat pedig 7000 méter magas
ságból is jól látják. Az. utas tehát az. otthoninál 
fokozottabb veszedelemnek van kitéve az ótazás

Ha valakit útazás közben ér 
a légiriadó . . .

Tájékoztató a vonaton való magatartásról
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alatt.
A szakíró azt ajánlja, hogy ne az utolsó 

pillanatra halasszuk az elindulást, a búcsúzkodást 
rövidre fogjuk, mert soha nem tudjuk, hogy hol 
és mikor zúg fel a sziréna figyelmeztető hangja. 
Ha járművön megyünk, a sziréna megszólalása* 
kor azonnal meg kell állni, a villamosok két 
percen belül kikapcsolják az áramot, a gépko
csik ajtajait le kell zárni, a lovakat a kocsiból 
ki kell fogni és valamelyik oszlophoz kötni. Meg
állás után azonnal valamelyik óvóhelyen keli e l
helyezkednünk.

A riadó, az eddigi tapasztalatok szerint 1, 
egy és fél óra liosszat tart, közben persze a vo
nat elmegy, ezért ajánlatos a korai indulás. A- 
mennyiben a vonat idulásra készen áll, a riadó
jelre a menetrendszerinti indulásnál 20 —30 perc
cel előbb is menesztik. A vonat a vonalon na
gyobb biztonságban van, mint az állomáson. Az 
útazóközönség tartózkodjék a pályaudvari kikísé-

Ugy látszik derék polgáristáink a sok tanu
lás mellett szabad idejüket sem töltik hiábavaló 
dolgokkal, mert betoppantak szerkesztőségünkbe 
és nagy dirrel durral előadták, hog> hát bizony 
Szerkesztő Bácsi, mi előadásra készülünk, bemu
tatjuk a Gyöngyös Topánkát február 12-én és 
13-án, szombaton és vasárnap a Zrínyi szálló 
nagytermében. Tessék kiírni az újságba, hogy 
mindenki ott legyen.

Jól van kis csibéim, meg lesz, kiírjuk az 
újságba és szépen megkérjük a néniket és bá
csikat, hogy jöjjenek el és gyönyörködjenek ben
netek, de azt megmondom, kitegyetek magato
kért, hiba ne legyen, mert akkor lesz nemulass !

Kormányzói 
köszönetét kapott 
ifi. Szaksán József
Mint mar lapunkban említettük, ifj. Szaj- 

csán József géplakatossegéd nagy festői tehetség
gel rendelkezik. Karácson) ra igen sikerült arc
képet festett a Kormányzó IJrról, tisztán fény
kép után és azt elküldte a Föméltóságú Úrnak 
karácsonyi ajándékul.

A múlt napokban érkezett le a kormányzói 
kabinetiroda leirata, amelyben a Kormányzó Úr 
Ü Főméltósága a felajánlott festményért köszöne
tét nyílvánítja. A festményt a felajánlott tárgyak
ból létesített gyűjteményben helyezték el.

Állandóan hangoztatjuk, hogy Muraközben 
sok míívésztehetséggel megáldott ember születik. 
I zeket támogatni kell. Szajcsan Józsefnek Buda
pesten volna a helye, hogy a kenyérkereset mel
lett művészetét fejleszthesse és tanuljon, sokat 
tanuljon, hogy egykor büszkén emlegethessük ne
vét és muraközi voltát.

A templomok
légoltalma

Serédi Jusztinján bíborunk, Magyarország 
hercegprímása most közölte a honvédelmi minisz
ter rendeletét a templomok légoltalmának újabb 
szabályozásáról. Ezentúl a templomok a III. lég
oltalmi csoportba tartoznak, de a templomban 
tartózkodók részére óvóhelyeket létesíteni állnia- 
ban nem kell. Az egyszerű és szigorú légvédel
mi készültség idején a templomok törmgforgnl 
mát a közelben rendelkezésre álló óvóhelyek
hez mérten korlátozni fogják, illetőleg b * fogiák 
szüntetni. A templom használati idején kívül eső 
idíiben csak n tűzvédelemről kell gondoskodni. 
A templom közelében lakó lelkészekből és alkal
mazottakból meg kell szervezni a templom tűz
védelmi szolgálatát

réstől és fogadástól, mert az ott, minden útazási 
cél nélkül tartózkodó személyek feleslegesen te
szik ki magukat veszélynek.

A továbbiakban Hámory kifejti, hogy riadó 
esetén húzódjunk a kocsifalak mellé, vagy fe
küdjünk le a padlóra a száguldó vonaton, hogy 
a géppuskatüz elől megmeneküljünk. A nyílt vo
nalon megtámadott és megállt vonatról az útasok 
jó messzire a vasútvonaltól, bokros, erdős terü
leteken széled jenek szét, hogy leplezve legyenek. 
A vonat a légiveszély elmúlta után felveszi az 
útasokat. Ha a vonat fogadóállomása légitámadás 
alatt áll, a vonat nyílt vonalon leszállásra alkal
mas helyen áll meg.

Hajón való útazás során se veszítsük el ri
adókor a fejünket, maradjunk a helyünkön, mert 
a hajó könnyen elveszíti egyensúlyát. Nagyon 
fontos éjjeli útazás alatt vonaton is, hajón is a 
teljes elsötétítés. A fülkék elsötétítéséért az. ab
ban ölő utasok egyetemlegesen felelősek.

— о —

Nem akarom, hogy a nénik és bácsik aztán min
ket vonjanak felelősségre; miért csábítottuk őket 
egy rossz előadásra.

Öli kérem, mi nagyon szorgalmasak va
gyunk, amióta Csáktornyán magyar polgári iskola 
\an, nagyon sokat tanultunk. Épen ezt akarjuk 
bemutatni, hogy jó szüléink és a többi jóltevők 
nem hiába pazarolják ránk szeretetiiket, mi jó 
gyermekek akarunk leimi.

Hát mi kiírtuk! Legyünk ott mindnyájan és 
nézzük meg, mivel lepnek meg bennünket jöven
dő rémén\ségeink. sP.

— о  —

Elsötétítést csak akkor kell a templomban 
a lakóházakhoz, hasonlóan megszervezni, ha va
lamely istentisztelet ideje beleesik az elsötétítés 
elrendelt idejébe. Az egyházközség erre alkalmas 
tagjaiból kell meg szervezni a riasztó ügyeleti-, 
rendfenntartó és mentőszolgálatot. Riasztás ( se
tén az istentiszteleten résztvevőkkel ezt elöut 
szöveg szerint kell közölni. A szöveg a követke
ző: „Légvédelmi riadó van. Mindenki őrizze meg 
nyugalmát és a kijelölt lendíent.ytó közegek 
irány ítása mellett hagyja el a templomot és a* 
zon kívül keressen menedéket. Aki akar, tovább
ra is a templomban maradhat. Ne tolongjunk, 
nyugodtan hagyjuk el a templomot.“

A bíboros füpásztor szükségesnek tartja, 
hogy amennyiben a riasztás szentmise, vagy e- 
gvéb ajtatosság közben történik, a papság a tény
kedést mindaddig folytassa, »míg a hívek a temp
lomot el nem hagyják.

A kereskedők hétfőn, illetve kedden 
is kötelesek átvenni a vasúti 

szállítmányokat
A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 

új rendelőié

A kereskedelem- és közlekedésügyi ninisz- 
ter a vasúti és közúti fuvarozás zavartalan lebo
nyolítása, illetve a küldemény gyors kézbesíté
sének előmozdítása, a gördülő anyagok teljes ki
használása, a raktárak Kellő időben történő ki
ürítése éidekcben az ország egész területűié ki 
terjedő hatállyal a következőket rendeli e l: Д/„к 
a kereskedők, akik nyiltárúsítású üzletüket a hét
fői, illetve keddi napon zárva tartiák, a /ar\a 
tartási kötelezettbég megszegése nélkül kötelesek 
gondoskodni arról, hogy a vasúton, vag\ szállít
mányozó útján közvetlen ciműkre érke/ö külde
mények, illetve ilyen küldeményekről szóló ér
tesítést hétfői napon reggi-l 9 órától délután <1 
óráig terjedő időközben részükre kézbesíthető le
gyen. Ugyan ez a kötelezettség terheli a keres
kedőket, n hél többi köznapján a nyílt árusítási 
üzletek nyjtvalnrtá^án megállapított idő alatt.
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* szőlőtelep vezetősége közli az 
érdekeltekkel, hogy a

g y ü m ö lc s fa  csemeték
kiadása muraközi gazdák részére 
f. évi m árcius 1 -  12-ike kö
zötti időben történik. Később jö
vök szükséglete nem biztosítható.

Utóhangok a január 6-i 
müvészdélutánhoz
Művészeink elutaztak egy felejthetetlen dé

lután emlékével s igyekeztek ennek hangot adni 
budapesti körökben is. Mint értesülünk, a mű
vészek el vannak ragadtatva a Csáktornyái kö
zönségtől és mint kijelentették, Csáktornyáért, 
Muraközért mindent szívesen megtesznek, mert 
nagyon megszerették városunkat. Különösen Tó- 
vizi Irén és Hajdú Mihály művészek számoltak 
be nagy elragadtatassal a kirándulásról cs a Csák
tornyáink szíves szereteteról. Azt mondjak, na
gyon halas a Csáktornyái közönség, ül érdemes 
nívós dolgokat rendezni. Boldog lehet az a mű
vész, aki ily en közönség előtt előadást tarthat.

Mikor elbúcsúztunk művészeinktől, azt mon
dottuk : a viszont lalasra 1 Ahol a közönség és a 
művészek ily kölcsönös szeretettel vannak egy
más iránt, ott valóban nem kell sokáig várni a 
— viszontlátásra.

A „Hosszú Berta“ 
titka

Amikor a németek 28 évvel ezelőtt 
Párizst ágyúzták

28 évvel ezelőtt kellemetlen meglepe
tésre ébredt Párizs népe : március 23-án dél
előtt 15 perces időközökben Párizs különböző 
részeiben egymást követték a titokzatos robba
nások. Először szabotázscselekményekre gondolt 
mindenki, majd sztratosztérarepüiőgép került gya
núba, vc-gül azonban sikerült megállapítani, hogy 
egy hallatlan hatotavolsagu ágyúról van szó. Lz 
a felfedezés természetesen nem igen # volt alkal
mas az egyébként is felzaklatott kedélyek meg
nyugtatásai a. A maicius 21-én Amiensnél meg
indított német támadás veszélyes helyzetet te
remtett. Az angol*francia front ellenállóképessé* 
ge meglehetősen kérdéses volt és nemcsak a ta- 
lékozatlan nagyközönség Jatta almaiban a néme
teket megjelenni Párizs kapui előtt, hanem ma
ga a kormány is a Bordeuxba vajó átköltözés 
gondolatával foglalkozott.

Az oly nagy megrökönyödést okozó mész- 
szehordó agyuroí csak jóval később kerültek 
részletes adatok a nyilvánosság elé. A 21 centi
méteres ágvú a számos latszatáHással álcazva, 
1 a rizstől 1 ..’0 kilométerre a trépy-i erdőben volt 
felállítva. 1 eivezöi Kausenberg igazgató, a Krupp 
nuivek egyik vezető embere és a haditengeré* 
í z* t fogy veros/talyat képviselő Kogge tengernagy 
a hoss/u liiio.ig) úkbul fejlesztették ki előszóra 
meppeni toteren, majd amikor íz  már túl kicsi
nek bizonyult, az 1.szaki tengeren próbáltak ki.

A csodaagyút n népnyelv a lüttichi „Kö
vér berlaval'* való összehasonlításul „Hosszú 
Bertának nevezte ei. Lz az elnevezés azonban 
nem nagyon volt találó, mert rövid, zömok és 
csak csekély hatotavolsagu név test \ érelöl külső* 
hg es belsőleg is lényegid különbségek válasz- 
ioóa!< el. A „Hosszú Ihrta" gokkal karcsúbb, 
elegánsabb termettel büszkélkedhetett, csöve nem 
kevesebb, mint 35 meter hosszú volt, úgy hogy 
Külön kotels/.erke/.etlel kellett feltámasztani. Lu* 
\ecleke <10 kilométeres mag issagba s/alit fel a 
sztral-i,/ioruba, mig a „Kövér Berta“ 930 kilója- 
Víl ' nyolcszorta súlyosabb lövedéke mindvégig a*

Gyöngyös topánka
A polgáristák előadásra készülnek
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„ A r a n y  B A r A n y u
Kötöttáru Üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 9. • Telelőn 143. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: K ú r á t h  J o a c h i m

atmoszféra határain belöl maradt. A nagy súly- 
különbség ellenére kilövése kétszer akkora gáz- 
nyomás elviselését kívánta meg a 35 méteies 
csőtől, mint amekkorát a mozsárnak kellett le
győznie. Ennek megfelelően a „Hosszú Berta" 
csőve sokkal csekélyebb élettartamú volt és 
50-100 lövés után már ki kellett cserélni. А/. á- 
gyú szórása természetesen nagy volt, a nagy fe
lület u cél miatt azonban ez a hátrány nem esett 
nagy súll\al latba. Kezelését Kinzel kapitány pa 
ram snoksága allntt a haditengerészet tüzérei vé
geztek.

20 deka zsírért hat havi börtönt kapott egy muracsányi asszony
aki gyermekével meghamisíttalta a zsírjegyét

Érdekes ügyet tárgyalt a nagykanizsai tör- 
\ ényszék büntető-tanácsa. Kontrccz Mihályné 
született Glad Julia 38 éves mutacsányi lakos, 
három gyermek anyja került a vádlottak padjára. 
Kontreczné egy alkalommal zsírjegyét akarta be
váltani a községi hentesnél és kis leánykáját ar
ra bírta rá, hogy a zsírjegyen foglalt 15 deka 
zsír nyomtatott szövegét 35-re javítsa ki. A 10 
éves leányka eleget tett anyja kívánságának és 
az így meghamisított jegyet beváltotta Bergovec 
János hentesnél, ahol éppen sokan voltak és 
nem figyelték a jegy meghamisítását. A szelvé
nyek ellenőrzésénél azonban a dolog kiderült és 
igy kellett felelnie Kontrec/nének kö/.okiralha- 
misítás vétségéért. A tárgyaláson az asszony 
mindent beismert, azzal védekezett, sokan van
nak a zsírhoz.

A bíróság tekintettel az enyhítő körülmé
nyekre, hat hónapi fogházra ítélte s a büntetés 
letöltésére halasztást adott, hogy esetleg a Kor
mányzó Úrhoz kegyelemért folyamodhassák.

H I R E I N К
-  K inevezések a polgári iskolához. A

m. kir. V allás és Ко/oktatásiigv i Miniszter ( londa 
Lászlóné sz. Gergely Sára, Mérv Jozsefné sz. 
Nagy Julia és Pál Gézáné sz. Harmathy Mária 
polg. isk. tanárnőket a esáktornvai in. kir. áll. 
polgári iskolához а X. fiz. osztályba rendes tanár
nőkké ncyezte ki.

Tanügyi kinevezések Muraközben. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter Kerekes Mar
git drávavásarhelv i, Dománvos Lenke murarétl.u- 
ti, Dorner Ágnes drávaóhidi, Pados ben kgradi, 
Tamás Kálmánná Sági Ibolya zalaujvári. Kalmar 
Irén botloruvai, Somogyi Lajos drá\.••ólüd-etrk í 
kúti. Magócsi Ilona ős /entai Józsit xi/is/ent- 
gyurgyi, loth Erzsébet dravuszentiváni, Kiclúareo 
Istvánná Eülöp Maiia murasiklósi, Gsanx i Etelka 
és Juhász Alojzia drávacránvi, Gáspár Jolán niu- 
rasiklosi, Horváth Margit lótíalui, Bakx Etelka 
és Hoffmann Teréz kissznbadkai. Horváth M ag
da drávanagx falui, Nemes Margit és Kassai Klá
ra muravidi, Nyilas Balázs es Palatin (Aula dé- 
kánfalvai, Bolmanácz György, Briski Johanna, 
Nagy Margit muracsányi, Hindii György szent- 
inargithegyi, Perlaki Ernő szelencehegyi, I entek 
l erenc drávaszentistvani, Széllé Mihály’ muragár
donyi, Kiss Lajos murarétháti, Lackner Kálmán
ná Szabó Etelka és Lackner Kálmán légrádi, 
Somlai András belicai, Timschina Antal és |'*th 
Etel muraszentmáriai, Jenkei Erzsébet^ cs '\ág- 
ner Mária tiiskes/entgyörgyi, Kocsis Endre Iv li- 
cni, Érfalui Zita drávafíiredi, Kérni Robertne Hal- 
mosi Erzsébet drávanagvfalui, Récz Imre dezsér-

laki, dr Pfeifer Vilmosné Magyar Margit szent- 
ilonai, Kollár Katalin alsóferencfalva-mikófai, Mó- 
ser Ervin drávaóhidi, Sráj József belicai, Szalay 
József alsódomborúi, Szente Ilona bottornyai, 
Budai Valéria perlaki, Prikler Erzsébet muracsá
nyi, Horváth Ilona stridóvári, Lakatos Teréz drá- 
vanagyfalui, Zalai Ilona és Molnár Zsuzsánna be
licai, Finta Ilona stridóvári, Zsiray Lajosné Ba
konyi Sára dékánfalvai, Hettyéssy Magda tűske- 
szentgyörgyi, Pauer Szabina kismihályfalvai, Sze
mes Hona alsódomborúi, vitéz Karaky István be
licai, Almási Éva kismihályfalvai, Nagy Angéla 
viziszentgyörgyi, Varga Magdolna bányavári á l
lami népiskolai helyettes tanítókat rendes tanítók
ká nevezte ki.

— A Vöröskereszt teadclutánja. A Ma
gvar Vöröskereszt Csáktornyái Fiókja vasárnap, 
február 6 un, délután 5 órai kezdettel, a Royal 
kávéházban teadélutánt rendez. Mindenkit szere
tettel várunk.

— Tábori posta. A Csáktornyái Vöröske
reszt Bajtársi Szolgálata, január 16 i kelettel a kö
vetkező tartalmú taboii iapot kapta :

Szeretett Bajtársak ! Forró bajtársi szívvel 
köszönöm szives megcmlékezésteket rólam és hogy 
eszetekbe jutottam, sót még jó anyámról sem fe
ledkeztetek meg, hogy megkérdeztétek tőle mi a 
panasza. Kn a csomagot, amit hazulról küldtek 
megkaptam, a levelet is és én is irok sokat, csak 
hogy nagyon messze vagyuk, erről ped’g igazan 
nem tehetünk.

Kedves Bnitársak ! Tudatom veletek, én hala 
a jó Istennek egészséges vagyok, jól megy dol
gom itt a pusztaság rengetegében, többi bajtár
saim körében, reményiem Ti is jól vagytok és 
lehet hogv jobban rá is értek Írni mint én, több
ször is megemlékezhetnének rólam. írjatok mi új
ság odahaza, mert ogv hazulról irt .’levél nekem 
aranyat ér. Maradok bajtársi szeretettel Patafta 
Pál honvéd Tábori posta F 516.

Azt hisszük, ehhez nem kell kommentár. 
Benne van a bajtársi szolgálat legszebb jutalma, 
egy derék honvéd halaja. Mi is segitünk a Baj
társi Szolgalatnak és elküldjük derék Patafta Pál 
honvédnek a „hazai újságot".

A PERLAKIJÁRÁS HÍREI
— Óriási harcsát fogtak a Drávában.

Balint Flek perlaki erdöör a Dráva perlaki sza
kaszán 33 kg-os harcsát fogott. Ezen a vidéken 
ezt a fajta halat szom-nak hívják. A legidősebb 
perlaki lakosok sem emlékeznek arre, hogy ilyen 
hatalmas súlyú és méretű halat fogtak volna a 
Drávában. Már 3 éve nem halászták a Drávát és 
a most megindult halászat igen bőséges eredmény t 
mutat fel. A Drávái hal nagyon ízletes, mert 
gyors iolyásu, egészséges és tiszta vízben élnek 
a halak.

— Regősök jártak Perlakon. Jól sikerült
regös estet rendezett a Regöscsoport Perlakon 
pénteken és szombaton. Az. ezelőtt 2 évvel itt 
szereplő Regösöket meleg szeretettel fogadta Per- 
lak népe. Pénteken délben az eiemistak részére, 
es!e pedig a meghívottak részére tartották meg 
előadásukat. Az előadás előtt az út ál
lomásozó honvédség parancsnoka mondott 
magas s/árnyalású beszédet. I tana másfélóra 
hosszat tartott a gyönyörű előadás, melynek min
den egyes számát elragadtatással fogadta a kn 
zonseg. Szombaton délután a katonaság, inaid 
este periig a nagyközönség részéie t iltottak meg 
felejthetetlen el.■adásukat a községház;» hatalmas 
tana« termében. Minden «gyes perlaki szivébe 
zárta a meggypiros ruhában szereplő regősöket, 
akik vasárnap vettek búcsúi Perlaktól és Alsó- 
domború községben gyújtják meg a szívekben a 
magyar lángot.

lu y d ú íC M t -  ll& u p / tk

T ii éves a Buvir
A magyar müveit közönség népszerű tudo

mányos lapja, a Búvár januári számával a tize* 
z.ed'k évfolvamba lepett. Egy évtizeddel ezelőtt 
alapította Lambrecht Kálmán a kiváló tollú és 
jónevü természettudós. Első felelős szerkesztőié-

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

Széchenyi u. 50 о Telefon: 31. 

Központi iroda: BUDAPEST

nek hirtelen bekövetkezett halála után Cavallier 
József dr főszerkesztő vette át a lap irányítását. 
Keze alatt felvirágzott a lap és előfizetői tábora 
sokezerre nőtt. És nemcsak Magyarország, de 
külföldi tudomány os körökben is általánosan meg
becsülik. Jelenleg a BÚVÁR felelős szerkesztője 
Cavallier József dr., segédszerkesztője pedig Gás
pár Gx ula középiskolai tanár. A szép kiállítású 
lap a Franklin-Társulat kiadásában jelenik meg.

Pörgettyű a techikában címen érdekes 
cikket irt Thiering Oszkár a Búvár most megje
lent számába. A szép kiállísású folyóiratba cik
ket írtak még: Mészáros László a pamutról, Pa
kk Piroska u hőforrások élővilágáról, Melly a 
Bugaci pusztáról, Horváth Árpád a dilatométer- 
röl és ifj. Dobos Dezső a rádióhullámsávokról. 
Ezenkívül számos rovat, kép és rajz. teszi érde
kessé a Búvár új számát. A folyóirat Cavallier 
József dr. szerkesztésében és a Eranklin-Társu
hl kiadásában havonként jelenik meg.

Német harcos a keleti fronton. (RDV.)

HIRDETÉSEKET
AZ ÖSSZES BUDAPESTI 
ÉS VIDÉKI LAPOK RÉ
SZÉRE IS F E L V E S Z

LAPUNK KIADÓHIVATALA
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K ö z g a z d a s ág
A legértékesebb tenyészállatok 

központi értékesítésének 
előmozdítása

Az országos mezőgazdasági kiállítás és te
nyészállatvásár rendezöbizottsaga vitéz Teleki 
Béla gróf főispán elnökletével gy űlést tartott, a- 
melyen Kétly Gyula OMGE főtitkár tájékoztatást 
nyújtott a háborús viszonyok miatt elmaradt mull 
évi országos mezőgazdasági kiállítást a es te
nyészállatvásárra bejelentett tenyészállatok köz.- 
pontilag irányított értékesítésének kedvező ered
ményéről.

Majd rámutatott arra, hogy mivel a buda
pesti országos teny észállatvásárt ebben az évben 
sem lehet megrendezni, szükség van az ország, 
egyébként ezen eladni szokott — legkiválóbb 
tenyészállat-állományának megfelelő értékesítésé
ről ismét központilag irányított eladási rendszer 
keretében gondoskodni. Ezúton ugyanis egyrészt 
a megfelelő tenyészállatárakat biztosítani lehet, 
másrészt a köz- és a magántenyésztés is megfe
lelő minőségű tenyészállatokhoz juthat. Ennek az 
értékesítési tervnek megfelelő előkészítését és 
szervezését a földmivelésügyi minisztérium ismét 
a mezőgazdasági kiállítás és tényészailatvásár 
rendezőségére bízta.

A rendezőség már a múlt év őszén tájé
kozódott a tenyészallatnevelés kereteiről, az ér
tékesítésre váró állatok minőségéről és mennyi
ségéről. Ennek alapján az ez évi tenyészállat- 
vásárt helyettesítő központi értékesítő rendszer 
megválósítása máris biztosítottnak tekinthető, an
nál inkább, mert a földmivelésügyi minisztérium 
messzemenő támogatását és a budapesti tenyész
állatvásár alkalmából szokásos különféle kedvez
mények nyújtását kiiatasba helyette. Erre való

tekintettel a rendezőség felhívta a nevesebb nagy* 
tenyésztőket az ez évi központi tenyészállat-ér
tékesítésben való részvételre és felkérte az állat- 
tenyésztő szervezeteket arra, hogy a népies á l
lományból is válogassák ki a részvételre jelent
sék be a legértékesebb tenyészállatokat. A beje
lentett tenyészállatok minősítési felülvizsgálatá
nak befejezése után a rendezőség azokról előre- 
láthatóiga február elején katalógust bocsát közre. 
Az állatok értékesítése általában a gazdaságok
ban fog történni.

A jelenlevő Konkoly Thege Sándor dr. á l
lamtitkár hangsúlyozta, hogy a földmivelésügyi 
minisztérium az elmaradó tenyészállatvásár elle
nére biztosítani kívánja a tenyészállatnevelés Ke
reteinek fenntartását és a tenyészállatok m egfele
lő értékesítését. Ugyanilyen él telemben szólalt 
fel Barlha Pál miniszteri tanácsos, ez állatte
nyésztési főosztály vezetője, aki a köztenyésztés 
vásárlásainak tervét ismertette. Thiringer László, 
Piácsek András, (iimth Ernő dr. Micsky Imre és 
Herodek Sándor dr. hozzászólása után a rende 
zőbizottság jóváhagyólag tudomásul vette az ez 
évi központi tenyészállatértékesítés érdekében 
eddig tett intézkedéseket es felhatalmazta az. e l
nökséget a szükséges további intézkedések meg
tételére.

Kertészet
Szobanövény-házi d íszkert: Szobanövé

nyeinket télen hideg vízzel sohasem szabad ön
tözni, valamint gyökérrolhadás elkerülése miatt a 
cserepek tányéraidban sem szabad vizet tartani. 
2 liter vízhez 3 4 csepp kámforos szeszt teszünk 
s ha azzal öntözzük meg virágainkat a cserép 
felületén könnyen össze szedhetjük a kukacokat 
(gilisztákat). Díszkertjeinkben a tavaszi flóra (ár
vácska, nefelejts, százszorszép, tulipán, jácint stb.) 
növényeket kiültethetjük.

Gyümölcsösben: Igen számos, későbben 
fellépő rengeteg betegséget csírájában eiiojtimk, 
ha gyümölcsfáinkat alaposan átvizsgáljuk. A fa 
elsűrüsödött koronájából a felesleges, vagy egy
mást érintő és keresztező agakat, gallyakat ki 
kell vágni, hogy a napsugár es levegő járasa a 
gomba betegségek és rovarkártevők elhatalmaso
dását is megakadályozza. Csonkokat nem szabad 
a fan hagyni. А/. összes nyesési felületeket, kor
hadt részek, törések, zúzások, sebek származ
zanak bármitől is, éles késsel simára vágjuk és 
gyümölcsfa kátránnyal (nem közönséges kátrány) 
gondosan be kell kenni.

Ismétlem, még a rügy íakadás előtt leszeden- 
dök az összes herny óíészkek, gyapjas pillének 
taplóra emlékeztető tojáscsomóit, ugyanígy a fara 
száradt leveleket és gyümölcsöket. Továbbá le 
kell vágni a fagyöngyöt, a taplógombakat, a 
száraz, sebes, varas, vértetves es s/uhos aga
kat.

A fák törzsét és vastagabb agait, a repe
dezett, elhalt kéregtől, pajzstel vektől, a mohaiul 
kaparó vassal, ma|d utara drótkefével kell ala
posan letisztogatni.

Az összes leszedett, lovag* tt és lekapart 
részeket, gondosan össze k ill gyűjti :.i cs azon
nal elégetni. Mindezen erőmű vi munkaiatok il- 
vég/.ese biztosítja a permetezés sikerei.

Zöldségesben: Szabadba mélyen megniun 
kait földbe vetjük 25— 30 cm.-es sortávolságra a 
petrezselyem, sárgarépa, pas/tinak magvakat. A 
jelenlegi időjárás mellett, kísérletképpen spenót, 
sóska es cukorborsó magvakat.

Csiák.

=  S P о Y ===
Labdarugóink 

m e g k e z d t é k  a z  e d z é s i
Vasárnap dél'itán Jíywijiirti tuvas/ias kl,i- 

ben luvdlek meg a/ edzést a CsZTI? labda 
rugók.

Úgyszólván teljes szambán jelenlek meg a 
játékosok az egy órát tartó edzésen.

Az eUő edzés miixoián könnyű ligások, 
gimnasztika, rövid rajtok, cica és más egyéb ja 
tékok szerepeltek. Azért a labda is előkerült, 
mert az edző a játékosok kérésére kétszer 10 
peices játékot engedélyezett a félpálya területén,

SZOLdOLTVflHYBK!
Gyökeres vessző k ! Államilag
engedélyezett telepemről a legol
csóbban azonnal megrendelhetők.

SsőEdtelepifdlt!
Közvetlen termelőiül rendeljék 
szükségleteiket, mert ügynök ál
lal drágábban kapják azt. Elsőosz- 
lályu oltványaimtól kéne á r je g y 
zékemet. Másodosztályú oltvá
nyaim á ra  80 fill, daraboukiqt.

KISS BERTALAN
A B  A S  Á R ,  I r o d a :  1 6 5 .

зяб»

azonban a hangsúly itt is a mozgáson volt csak 
de a fiúk ezt is örömmel végezték.

Örvendetes volt nézni a fiúkat, hogy müven 
kedvvel végezték edzőjük vezetésével a iéltor
na gyakorlatokat is.
Ha a fmk íl> szorgalommal és kedv vei indulnak a 
most meginduló tavaszi bajnokságra, akkor * sa- 
patunkái a bajnokság végeztével az elsők között 
fogjuk látni.

Ezek a fiú к kivétel nőikül tudjak, hogy mi
vel tartoznak Csáktornya sportkedvelő közönsé
gének, egyesületüknek és nem utolsó sorban a 
magvar sportnak.

Hisszük, hogy szorgalmas munkájuk meg
lenni gyümölcséi.

Szebb Jövőt!
Domoki József

edző

Pk. 3872
1943 3

Hirdetmény
A Csáktornyái Kir. járásbíróság közhírré te

szi, hogy Kosztéi Mihály né esuktornvai lakos és 
tsa íés/.éröi a 2S0UÜ, 1919 I. M. л/. r. 2 § nak 
1 p. alapion előterjesztett kérelme foivtan, az állí
tólag elhalt Kosztéi Mihály, aki 1874 évi szep
tember hó 19 en született Bottyán községben, 
a iy ja : Kosztéi Imre, anyja: Zsganec Mária, r. 
k i v ibrtfu. mis Breznik Katalinnal, 5 gyerme
ke van, Maria, Verona, Mihály, Jozefa és Fe
renc, akik közül Ferenc 1941 szept. 22 én el
hull, 1914 évi augusztus hfuaban bevonult a Va- 
ía/sdon állomásozott 39. lábon tüzérosztályhoz, 
onnan az. orosz frontra kei ült, log? ágba jutott, 
majd a taskendi fogolytáborban tífuszban állító
lag 1916. évben meghalt, volt buzasi lakos hnlt- 
s/.aknyílvaníiása iránt az eljárást a mai napon 
megindította.

felhívja n bíróság mindazokat, akik az el* 
lont életben létcröl, tartózkodó helvéiöl, halálé*
> dv, vagy eltnn. séni k kin töményéiről, vagy a 
holttaii)ír.«aulas szempontjubnl egyéb fontos hö- 
lulméiiyékről, így különösen nrrt í bírnának tu
domással, hogy az eltűnt a hirdetményben jel- 
.«•.I időn tu! meg eleiben volt, ezt a bíróságnál 
.1 kiliiggeszies ol számítóit 6iJ napon belül jelent
sek be.

Amennyiben a fenti időpontig bejelentés 
nem érkezik, úgy a bíróság az egyébként kidé- 
Iitett tényék alapjai! log a holtnaknyilvánítás 
ügyében határozni.

Csáktornya, 1943. julius hó 19.
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Zide s a k i  pe t ek .

PO PO STENO M  PO TU
V Tokio, v glavnom varasu Japatia, 1 

jc v ouo vrcme bitó jak о malo vur po 
vulicaj, pák je zato vlada odrediia, da se | 
na srdini varasa mura postaviti jen sínk, 
stcroga je treba saki den, tue no ob poi- 
ne sproziti, kaj se bodo ludi znali rav 
nati po tocnom vremenu.

Jen japanski general je v tabor г v 
junackoj bitki zgubil jenu roku. Zato mu 
je cesar dal titulusa: „najvitezkesi japanski 
soldat“ i t‘> castmi slu/bu. da bode on sa 
ki den, toeno ob poldan sprozil toga 
stuka.

Med tem je vudril velki potres v 
varasu Tokio i to rano v poldnesnje vre 
me. Levő i desno su se hize rusile, mrt 
vi, ranjeni se posod, velki ognji, celomu 
varasu se propast grozila, a general je 
saino stal trdo, как kamen i cekal je mi- 
notu da bo dvanajst vur, da bo moral 
stuka sproziti. Ludi su be/.ali i zvali ga : 
Hodi! A  on véli ne! Nejdem, ja imam 
duznost, ja nemrem svoje mesto ostaviti!
I vitezki general je tani poginul poleg 
svojega stuka, как junacki aldov svojih 
duznosti.

79. leta, potli Kristusovoga rodjenja, 
da je velki breg Vezúv, steri ognja bluje 
z lavom (tekuca zerjavka) i pepelom po- 
sipal varasé Pompeji i Herkulanum, pre 
varaskim vratam su slrazari, si tridesti и 
sem, ostali na svojeni sluzbenom mestu i 
nesu se vugnuli z mesta niti onda, da su 
vidii, da njih bo lava zakopala. Skorom 
dve jezere let potli, da su varasa Pom
peji z groba vun skopali, strazar; su i 
onda tani stali — zgoreti do pepela.

Zakaj su te iudi junacki alduvali ss<*je 
zivlenje ? Zato, da su znali da je duznost 
sveta, ostaviti svoja mesta je greh proti 
domovini i ako bo ta duznost zahtevala, 
nesmeju se prestrasiti n;ti od toga, da ]e 
tieba aldu\ati zivlenje na oltani domovine.

Ali nejdimo tak dalko! Tu su nasi 
stalingradski i donski junaki! Jós nam je 
zivi v pameti njiliov zadnji rad ioglas: 
„Stalingradska íronta se spncavle! /-ad
nia kugla bo nasa!“ Нее nam drhce du 
sa da se zmislimo, da su magyarski hon- 
vedi pre Donu, v cetrdeset gradusov )a 
koj zimi, zdrzali do zadnjega í magyar 
ske trupe su bile zadnje, stere su svo)U 
strazu ostavile i stem su stvonle mogoc- 
nost, da si jena velka soldaetja nas a bol 
se mesto. S svojim telom, krvi, ziv lenjein 
alduvanjem obranili su svoje pajdase.

Rano za óva junacka dein su ove 
dneve preglasili prvoga nmgyarskoga ju- 
naka. jenoga vitezkoga generala za sva 
lera Reda Marie Terezie.

Blazeni je on narod, steri ima takse 
sine, ue mora se bojati, da ujeg\o une

dóidé v puvest rned one, steri su mi- 
nuli. Poznavanje duznosti je herbana di 
ka, к kmn viteztvo i alduvanje samoga 
sebe. To je oniogiicilo \ ekiveeno svetlost 
stalingradskib junakov. od toga su posta
ié kotrige, ne, duse donskih vitezov trde 
kak reel, da su se mogli proti postaviti 
prezboznoj divjoj hordi, stera se grozi, 
da bo F.uropu pogutnula, to je «'na oce! 
nata stvna, slera bo rezrusila serege onih 
steri gaziju cirkvc i oceju vni°titi celu 
europsku kulturu.

Ali i tu doma, na domacoj fronti 
ran tak saki clovek mora znati za ove 
svete duznosti. Ne je dosti precitati no- 
vinc i onda popevati diku nasim honve 
dam, kaksí su oni vitézi, nego je treba 
zgrabiti se za motiku i z dobrim i aldov- 
nim delom potpomagati dobro domovine. 
Zvunesnja i znutresnja fronta ie jena ce- 
lina, ali ako ocemo, jena finn, potpuno

si kotac ima svoje mesto i svotu duznost 
Ako se samo jen srajf gene, éli samo jen 
kotac dobro ne vrti, vec je zlo pre ma- 
sini, ako pak se cuda srajfov i kotacov 
pokvari, onda postoji cela masina.

Nam je duznost paziti, da do toga 
nesme dojti. Nasi junaki aldujeju svoju 
krv za nas, oni zasluz.iju tak veiko pos- 
tuvanje, da niti v snu nesmemo raisliti 
k«j taksega, kaj bi njim skodilo. lm smo 
doma, mirno si legnemo spat, imamo 
kruba sakdasnjega, a nase duznosii su 
tak 1« hke. lm ne moramo drugo, samo 
/ dusnim spoznanjem i alduvanjem delati 
za dr.movinu i za se nas. Zadovolnibiti z 
onim, kaj nam je dragi Bog dal i misliti 
na to, da nasu blazenu magyarsku zem- 
lu cuva Sveti Stefan i drugi magyarski 
svetci, a mi smo v tem strasnom ognju, 
de celi svet guri, jós navek blizo desne 
roke dragoga Boga.

Sparati, odreci se, z dobrom volom 
alduvati, se za domovinu i za nase die
ne honvédé. To je pot postenja!

Sp.
slozena masina. Saki srajf, saki i najmenj —

Fundacija za skolanje dobríh, éli siromaskih 
megyimurskih deakov

Megyimurska Zveza (Muraközi Sző 
vétség) v Budapestu, v steroj ku sami na 
si megyimurci. steri dalko od nas ziviju, 
ali srce njih navek vicce к svojoj domo
vini. je stvorila jenu fundaciju, z sterc 
bodo podpirali megyiimirske deake, steri 
imaju svetlu punét, dobro se vu iju. éli 
zbfg svojega iromastva nemreju dale. 
Ovu fundaciju je in. kr. Minister za ve- 
ru i :ko!e odobril, a cuvala bo ju Zala- 
varmegyiia.

Pre stvorcniu te fundacije je nase 
megyimurce vodda ta misei, da je treba 
tormi nnrodu, steri je jezero let bil vé
ren svojoj magyarskoj domovini, a poHg 
toga govori svojega lepoga jezika, treba 
dati priliku, da si svoje sine /..iskola za 
pope, navucitele, nótáriusé, steri bodo 
póz rali narodnoga jezika i tak bodo zna
li voditi svojega naroda v kulturi i pos-

Obrana od luíta na eugu i v cirkvi

tuvanje magyarske domovine.
Na colit ove Megyimurske Zveze 

stoji kak predsednik Dr Csury Jenő rai- 
nisterski tanácsos v penziji, sin na*c zem- 
1e pravi rodjeni Megyimurec, on hodi po 
tragu prvoga predsednika generala Mol
nára i vodi nase megyimurce v pravoj 
lubavi za nasu domovinu, lepő Megyi- 
murje i /a nas narod.

Dr Csury je dal vun proSnju na se 
megyimurce, steri ziviju v ovom orsagu, 
naj podpirnju to fundaciju, kaj se bo cim 
vec megyimurskih sinov tnoglo zaskolati.

Dare je mocí prek dati na Zalavar- 
megyiju na cck broj 83524, éli na Dr 
Csury Jenő ov recun cek broj 37.100 éli 

j pak v nasem vurednistvu.
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moraju vun poskakati i skríti se v grmju i de 
moéi, de njih nepriatel ne vidi. Da pogibel mine, 
cug bo poéekld, dók si potniki gori dojdu.

Ako nepriatel napada banhofa, kam cug 
mora dojti. onda bo predi, vuni na streki postai 
na takáem mestu, de se potniki moreju skríti.

Veder mora po célom cugu kmica biti, za 
to su si potniki odgovorni. Najbole je, prez vel- 
ke sile, nikam ne potuvati.

V CIRKVI, cirkveni poglavari moraju se

pobrigati za reda drzati i pomod dati, di bi do§- 
la pogibel. Ako bi rano boza sluzba bila, da doj- 
de alarm, onda bo duhovnik opoinenul ludi, naj 
bodo mimi, saki clovek naj posluhne voditele, 
Steri reda drziju i naj ostavi cirkvu i naj si vu
ni najde obranu. Sto oce more i duze ostati v 
cirkvi. Ne smeti se rivati, nego mirno ostaviti 
cirkvu.

Ci je rano mesa, dale se sluíi tak dugo, 
dok si. ludi \un ne odideju.

Hitler (e rekel:

Ci nemei gvineju Europa ostane, ako sovjeti 
gvineju, onda prepadne

Z glavne nernSke komande dobimo ovoga 
glasa :

Januara 30-ga je bilo jedanajst let, как su 
nacionalsocialisti v Nemskoj vlast prek zeli i 
stom prilikom je Hitler Adolf voditel i kancelar 
drzal velkoga govora nemskomu narodu.

V petom !etu najveksega tabora ovoga sve- 
ta ved nikomu nije nepoznato, zakaj se vodi ov 
tabor.

Zdavnja su minula ona vremena, da je fak 
zgledalo, как da bi i ov tabor slu/.il samo tomu 
da Engleskoj tira vodu na melin, как je ova na- 
vek isla za tern, da se europski narodi med so- 
bom posvadiju, a ona s toga hasna vlece.

Ne je denes vi£e rec za to jeli se bodo na
rodi zglihali, nego to je pitanje, sto bo na kraju 
imel vlast v rokaj. Jeli velka familia europskih 
narodov, stere zastupa najjaksi orsag, eli pak 
bolsevicko strasilo? Prvo pitanje se da zamisliti 
samo tak, ako Nemska gvine ovoga tabora. 
v sterim se bije ne samo za sebe nego i za 
se narode, kajti drugac bi bolSeviki jaksi 
bili.

Prosta pripovest je, kaj nesterne engleske 
novine piseju, da ako bi sovjeti nemsku potukli 
nabodo meli zroka dale idti, nego bodo zadovöl
ni stem, kaj nemskoga naroda vnifctiju, a Engles- 
ka i onak kani novoga tabora hapiti s sovjeti. 
Stem oceju narode samo za nos voditi.

Sto bo gvinul ovoga tabora, on nabo en
gleske novinara pital za navuk, a drugac pak, 
ako bi bolseviki bili jaksi, ono malo ludstva, §te- 
ri bi ostali, nabodo se tukli za Englesku i praz- 
na je glava, stera bi mislila , kaj bi onda mod bilo 
idti proti sovjetam, da oni vec prek pol sveta 
ladaju. Saki europski dlovek dobro zna, da bi 
nam ostalo samo to, da skup s kanadskimi, au- 
stralskimi, afrikanskimi i drugimi narodi preleva- 
mo krv samo za to. da se zadrzi englesko gos- 
podstvo i cuva njihov narod.

Kaj se mod nadjati od engleskoga oboca- 
nja, za to je zalostna példa Polska, Finska. Bal- 
ticki orsagi i cela ishodno-juzna Europa. Engles- 
ka je druge narode presilila na svoju pomoc 
z lazmi, da je осе obraniti od Nemske, a ve 
z ran takSimi lazmi pusca te narode v pro

past i alduje te orsage.
1 ne zato je treba te narode alduvati, da 

morti saki englez to tak oce, nego zato, da ako 
bi bolscvizam preladal, Engleska nebi nikaj mog- 
la proti tomu vcimti. A jos niti to neje dosta. 
Engleska nebi mogla niti svojega naroda obcuva- 
ti od bolsevizma. Saki narod, steri se, как En
gleska, prodal kapitalizmu, pun je kuge i ta bo 
je vnistila, ako v zadnjoj minoti nabodo dosli do 
pameti.

Ako se Nemska zrusi nega vise orsaga v 
Europi, steri bi se mogel proti postaviti onoj vel- 
koj nesredi. Ako bi bolseviki prebdali, prvo bi 
njim bilo nemskoga naroda do kraja sfondati, to 
oni sami priznaju.

Za deset let bi nijstaresa kulturna zemla 
zgubila svoju podlogu za zivlenje, kai se erez 
pol tri jezero let napravilo, se bi prepalo, a ludi 
steri su tu kulturu stvorili, ci je nebi s kralkim 
potom doli postreiali, morali bi negdi po Siberiji 
v moevaram poginuti.

Eli nemski narod zna voditi ovo harcuvanje 
za svoje zivlenje i za c eli europski narod i to 
more zafaliti onoj bozoj milosti, stera ga pred je- 
denajsi let dopelala do naoionalnoga socializma.

Svoje reci je Hitler, voditel i kancelar zvr- 
sil stem, da soldati nigdar nabodo vustali, как 
god teska vremena njib dostigneju, oni bodo skup 
pobrali svoju jakost, kajti v niilioviin rokam lezi 
sodbma onih, steri doma ran tak juuacki barem- 
leju.

Nepriatdi su probali, da z sake fele bom
bami zrusiju naroda, eli sUm su ga samo jos bo
le zaevrstili v svojem jedinstvu, da stvori onoga 
jakoga orsaga, steri je po bozoj milosti poslavlen 
zato, da dojducih stntin let ravna Europu.

V dvanajstom letu naSc nove organizaeije na 
fronti i doma imamo najtrdeíe /adaté. Cím vek- 
se brige nas moeiju, stem veksi bo bo/i blagos- 
lov za one, steri proti celomu nepriatelskoniu 
svetu znaju zastavu visoku drzati i znjom napre 
idli. Kaj god peklenskoga nasi nepriatdi oceju 
z nanii, nemski narod bo gvinul

Za 20 deke masce sest meseci resta
Mala pucka je ham iserala cedulu

Ove dneve je stala pred sodom v 
Nagykanizsi, zena Kontrecz Mihalya, ro 
djena Glad Julia mati troje dece z Mu- 
racsánya. Jempot je ta zena stela na ce 
dulu mascu vun dobiti pre domacem nie- 
saru, pak je svoju cerku nagovorila, da 
naj napravi na ceduli z numere 15, 
numeru 35, kaj bo onda za 20 deke 
vec masce dobila. 10 let stara pucka je 
ne znala kaj dela, pak je maminu volu 
spunila. Stom kartom su onda pre ine- 
saru Bergovecz Jánosu mascu podigli. V

mesnici ga rano cuda ludi bilo pak su 
hamisiju ne opazili, ali potli pre kontro
lig je hamisija /.isla na svetlo i tak je 
Kontrec/.ova zena bila obtozena. Pred 
sodom je se priznala i stem se zgoxarja 
la, da njih je duda pre stolu.

Sodbeni stol ju je odsodil, gledec na 
familiarne prilikc na samo sest meseci 
resta. Sod je kreposten. Za odsluzenje 
strófa je dobila vre me, ako morti oce 
prositi pomilovanje od Gospona Guvcr- 
nera.

Reskrili su komunisticku gnjezdu v Grckoj
Nemska Telegrafska Kancelarija je I krile v Grckoj jeno skrito mesto, kam 

dala vun glasa, da su nemSke trupe res- | su englcski avioni doletavali i za komu

niste oruzje i munieiju doli hitali.
Nemei su pazili i da su jenu nőé 

englezi pak doleteli, zaran su poiskali 
to mesto, strazare su doli postreiali j 
skup su pobrali Striri masinpusek, sedem 
stukov za granate sfrelati, onda cuda 
pusek i inunicije. Na placu je jos lezalo 
osemdeset velkih paklecov s peklenski- 
mi masinami, bombami i drugim spodob- 
nim matriaiom, kaj su englezi v noci do
li pustili.

Nemski soldati su celo mesto dobro 
preiskali i nasli velkoga magazina med 
kamenitirai bregi, de su komunisti meli 
spravleno cuda hrane, oprave, 96 kisti 
pune z matriaiom za eksploderati i prek 
600 mine za streke i moste v luft pus 
cati.
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V Amcrlku i v Engiezkti voziju 
taljsnske cirkvene oltare i kipe

Nt* zclavnjt* smo napisali, da su bolseviki z 
onoga (b la taljanske zemle, de nepriateh gospo- 
clariju, odvlekli za sest ludji dece i odpelali su 
je v Kusiju, de bodo / njih napravili takse bol
sevikké agitátoré, steri bodo onJa svojtga naroda 
kvarili l spiavlali v prezboznost.

Ve pak citamo novoga skandala, kaj su na
pravili engle/i i omerikanci z onim taljanskim 
narodom, steri se njiru dobrovolno predal.

i rancoske novine Matin piseju, da su dva 
amerikanski i jeu engteski, na) bogát esi trgovec, 
napravil /а Boztc velko znenadienje svojini bo- 
gatim kupeam. V Anieriki i v Engleskoj su naj- 
bogatesi ludi pred ßozicom dobili pismo, da bo 
pred sv et к i licilacija na g!aso\ ite starinske, taljan
ske umeine stvari. Te trgovei su poslali )enoga 
svojega cioveka, da tobozé „zacuva" te starinske 
stvari, a za kratko vreme vec su te cirkveni 
kindi, /.lato srebro, sveti kipi, kamenati svetei 
i druge umetne stvari, /apakovane v vise stotin 
ladic dode v Anieriku i tarn su je resprodali.

.len cnglez, neksi Loid Duveen je tulikajse 
v listám dal na glas, da bo resprodal se cirkve- 
ne kmcc cirkve Svete Agate v kataniji. Isti on 
se falil pred ludmi, da je barem polovicu umet- 
nib kincov, europskih kulturnih narodov spravilv 
Englesku.

lak  delaju nasi nepriateli s svojimi ludmi, 
nioremo si premisliti, kaj bi delali z nami, ako 
bi mogli do nas. Nasa zemla ima cuda stannsko- 
ga, kipe, svetcc vise stotin let stare, zlatne i sre- 
berne kince, tu bi se nepriatelam opalo v saku.

io nam je pak opomenn, da moramo Jobro 
cuvati nasu domovinu, nepriatel oce vnistiti ne 
sanu. Europu, nego i se ono. kaj se erez JOOO 
let stvorilo.

Komunistickc nemilosrdnosti 
v Crnoj Gori

ubske novine Novo Vreme su pred par 
dni na siiukom napisale, kakse strasne moke je 
narod v Crnoj Ciori moral pictrpeti z t vreme ko- 
nuinistickoga gospodaren in.

kornuniste teka strasna kastiga v Crnoj 
C<*ri, d,i ;ii sv et nigdar ne videl. pi^eju te novi- 
ra*. \ Crnoj (.пи su komunisti cuda lamilie <;is- 

/lo •sPr>klali, mii drobnoj deci i starim
Indem nesu dali milost.

Najstrnsne.se je bilo, da su s sveta spraviii 
tamiliu lerzic v Crnoj Ciori. Bilo njih 14 dus, 
P moski 4 z.enske i osem dece, najstnresi O0 
let star, a najmlajsi 2 leli, se te su spokhli.

Dobro znaju nasi honvedi, za kaj oni al- 
duvleiu svoju krv i zivlenje, da prinas do toga 
neu doslo. Mi steri smo tu v miru, pod obranom 

ürune Nvetoga Stefana /.ivimo, niti si premisliti 
nemremo, kakse strasne moke drugi siromaski 
narodi pretrpeti mornju. Ludi, steri Boga ne poz- 
naju, ne postujeju clovecke zivlenje, niti imetka, 
о eju i rau baj u tak dugo, dok njih ne dostigne 

bo/a kastiga. Moramo saki den Bogit zafaliti, kaj 
nas |c oslobodil toga strasnoga zla i dopelnl nn* 
/а) I. ni iteri zemli Mag^arslvoj, de je mir i si* 
gumo zivlenje sakomu postenomu Cloveku.



5 br и М * < у 1 ш д г < » "  7

1 Kőbányai Polgári Serfőzde 9
I I I  ' *"*' 1 <iá" IS,'° ’a ’ ''eys?'ln,én II iedini prodavec pive za Medjimurje i Щ

РЕТЙНС1 ÁSVÁNYVÍZ főraktára || glavno skladisce PETANSKE kisele vode I

S| Csáktornya, Kossuth L -u . I sz. alatti nyitrai MR AZ TIBOR Csáktornya, Kossuth L. vulica br. 1. В
I  I r i V i l v . ' - f S i 1-  Á T H E L Y E Z T E  | je svoje skladisce i znagazine PREMESTI L V I  

B t  — á U P » » « A » Q  I ZHUTQESMJl D VO . ZRÍNYI ORftDa ISurw, ,„,ai f

NAJNOVESl g l a s i

Viktor Emanuel, taljanski kral mora zaíalíti
(Amsterdam) Engleska novínska slu/- neju, polrebno je da se taljanski kral 

ba je dala vun ovoga giasa: Viktor Emanuel doli /afali od trónusa.
„laljansko gibanje za oslobodjenje“ To more zafaÜli onim generalima,

|na rod na kom is: a) je drzala öve dneve Tori su ga vpelali na to, da «e nepria- 
kontereiiciu, na steroj su zrekli, da zbog telu dobrovolno prek dal. 
toga, kaj se taljanske zemle nazaj /dig __

Taljanski admiral! i generáli pred sodom
(Roma) Rimski radio je dal vun gla- dőli deli oruzje pre/ toga, da bi bili na- 

sa, da su stiri generale i dva adrnirale padnuti od nepriatela i stem su domo- 
postavili pred zvunredni sód za obranu vinsku zemlu nepriatelu v roke dali. 
domovine. Obtozeni su zbog toga, da su

■ • a ■ Na zadnje ce bitka tnk zvrSila, da su nem-
3  КЭ V r  I  §  Ы1 ь i  1 e l  5  f  ci vnistili prek deset pcsiékih i vi:T.e okloplenih

------- diviziji. Bolseviki su zt*ul>ili 700 okloplcnih kol,
0  t f . . 680 Shikov i 310 iiKiMnpusek.
bovjetska fronta Ran hk j(. bila j*U  teftka bitka zapadno

Od Ilmen vode do Leningrad« su nemei od vode Doloneie. tu su neniska okloplena kola
bili v jak о teskoj hitki. Sovjeti su v broju sob mele velku reé, dosla su napre i zavzela vi5e
cincije bili cuda jnksi. Ö le cinévé su bile jaké sei
•'tűrnie na nemSk* Imié i bolsevik* niti najmenie . V ovoj teskoj büki jo na éelu svoph ok lop. 
nesu í.paroli svoie Lidi. , W * e  reé., da je krv kiiih kol podnesel junaéku s.ur! general Schulz,
tekia na or ke V U-m t-skim bitkam su sovjeti komandan« okloplene dtv,/Me. Капо pred pnr dm
7Й„bili sest-.*o«ridest« ckioplenib taborskih kol i je dobil od Hitler, najviseMi medál,u. Nemska
prek tristo Jiukov. soldacija je \u n,em zgnbila jenoga od najbolsih

Od LeringraO«-; ju7.no-zapadiiо su lulikajse oficciov.
bile jaké büké, tli de gwd su bokseviki dosli na* »-* -t i f i.
pre, nemei su je sigdi zavrmdi, prern da su v Engleska fronta.
broju bili cuda i км Üstre bitke ober oblakov

Meri ve i?mi Pripíet . Berezinn - jako _  . . . . . .
! , .I • ,  vrlUmii ЛапиагЛ 20. 1 21 ga se hnpil piacén den /зI'ltM.iriw mesto — SU boKeuki /. ,nho wiKanu .Г . . . . . .  , ,

I •  ̂ , nredereiu englc/e. Prek oOO masin |e doletelo ober Londo-stlnmi napiavih sturmu, cla s ми*.a prccicruu b . . . . . .
. . .  , v. Cl,hom A„ li ivzer'i na i hit'll su se fele bombe. Ve i engle/i /napi,Iro n ,и, i I, nemet su mel« za soooni üo.»ii u / u  i

; ka, ,e to, da pakleei curi,u z lufla.I /.aslavili su перп.дем.
pr(, varain PogrebiSíe (/-dostno ime) profi danunra 29 ga koli poldneva su laki ame-

juáu SU „HinJ. n iprau li V.-Iku ítumnu i zavzch ricki bunbaSi doleleli ober Nemskc na raprulnu 
su’ rtli и -п ц  sol 'loro su sovjoti jako br'nili. stmn. Bili so jaki obiaki i megla, nepriateli nesu

nikaj vidli i tak su bombe samo po pnmeti doli
hitili, najvise na varas Majna Frankfurt.

Prem da je bilo hudo vreme za branitele, 
óin su se pustili v jako harcuvanje ober oblakov 
l inam su doh strelili do 50 mnsin najviSe s 6e- 
tiri motori.

Ste*m skup su englezi i amerikanci, erez 12 
cur /gubili prek 100 avionov i 800 zvuéenih pi-
lutov.

Taljanska fronta 
Velki zgubicki nepriatelskih ladji

Na ju/.noj taljanskoj fronti pre Mintumo-Cas- 
telforte i severno od San Iilla su nepriateli nap- 
»a vili velkoga kanonerskoga ognja na sirokoj fron
ti i zatem velku sturmu. Tu su nemei zgubili 
brega Monte Juga, ali za kratko vreme, v oätroj 
bitki su ga na/aj zeli. Na drugim trontam su 
nepriatele krvavo odvrnuli.

Na morju pre varasu Neltuno je nepriatel 
cekal na pravicu i samo z jenim bataljonom iáéi 
v ogenj. Nemski sturmasi su je zavmult i dosti 
zaroblenikov vlovili.

NemSki bombaii su jonuara 29-ga pre va* 
r.tSu Nettuno vtopili jenu taborsku ladju, dve 
Indje za trupe vnzili od 14.000 top. n Slid fadje 
se skup, 2S.0ÜÜ ton i jeuu za Uupe \o..!ti na 
sülni zemlu su teAko skvarili.

Stern su ncmSki bombáit od janimra 22-ga 
do ve na ovoj fronli se skup vtopili 5 taborskih 
ladji, 5 ladji za trupe voziti, se skup c;d 27.000 
ton, dve ladje za trupe na suhu zemlu daváti, 
se skup od 14 000 ton, Zum togateSkosu skva
rili 6 taborskih ladji i 00 ladji za trupe i matri* 
ala voziti, se skup od, 201.000 ton. Od ovih 
ladji se potli veksi broj vtopil.

■ М И И М И И  к т & г*г‘Ж * ш т т ш т ш т я т н т т

íz léses nyomtatványok
gyorsan és pontosan 
K É S Z Ü L N E K  a Muraközi Katolikus Könyvnyomdában

Na znanje
Dirckcia drzavnih goric v Far- 
kashegyu daje gospodaram na 
glas, da se bodo mladike

sadovja van davale
za megyimurske gospodarc ovo* 
ga leta od márciusa I ga di» 12 - 
ga. Sto bo kcsne dosel, njemu 
véé neje sigurno, da bo dobil.
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moraju vun poskakati i skriti se v grmju i de 
moci, de njih nepriatel ne vidi. Da pogibel mine, 
cug bo pocekfcl, dók si potniki gori dojdu.

Ako nepriatel napada banhofa, kam cug 
mora dojti. onda bo predi, vuni na streki postai 
na takSem mestu, de se potniki moreju skriti.

Veder mora po célom cugu kmica biti, za 
to su si potniki odgovorni. Najbole je, prez vei
ké sile, nikam ne potuvati.

V CIRKVI, cirkveni poglavari moraju se

pobrigati za reda dráati i pomoé dati, di bi doá- 
la pogibel. Ako bi rano boza sluzba bila, da doj- 
de alarm, onda bo duhovnik opoinenul ludi, naj 
bodo mimi, saki clovek naj posluhne voditele, 
éteri reda drziju i naj ostavi cirkvu i naj si vu
ni najde obranu. Sto oce more i duze ostati v 
cirkvi. Ne smeti se rivati, nego mirno ostaviti 
cirkvu.

Ci je rano mesa, dale se sluíi tak dugó, 
dók si ludi vun ne odideju.

Hitler je rekel:

Ci nemei gvineju Europa ostane, ako sovjeti 
gvineju, onda prepadne

Z glavne nemSke komande dobimo ovoga 
glasa:

Januara 30 ga je bilo jedanajst let, как su 
nacionalsocialisti v Nemskoj vlast prek zeli i 
stom prilikora je Hitler Adolf voditel i kaneebr 
drzal velkoga govora nemskomu narodu.

V petom !etu najveksega tabora ovoga sve- 
ta ved nikomu mje nepoznato, zakaj se vodi ov 
tabor.

Zdavnja su rainula ona vremena, da je tak 
zgledalo, как da bi i ov tabor slu/.il samo tomu 
da Engleskoj tira vodu na melín, Kak je ova па
чек isla za tem, da se europski narodi med so- 
bom posvadiju, a ona s toga hasna vlede.

Ne je denes viée red za to jeli se bodo na
rodi zglihali, nego to je pitanje, sto bo na kraju 
imel vlast v rokaj. Jeli velka família europskih 
narodov, stere zastupa najjaksi orsag, eli pak 
bolsevicko straéilo? Prvo pitanje se da zamisliti 
samo tak, ako Nemska gvinc ovoga tabora. 
v éterim se bije ne samo za sebe nego i za 
se narode, kajti drugac bi bolseviki jaksi 
bili.

Prosta pripovest je, kaj nesterne engleske 
novine piseju, da ako bi sovjeti nemsku potukli 
nabodo meli zroka dale idti, nego bodo za do v öl
ni stem, kaj nemskoga naroda vnistiju, a Éngles- 
ka i onak kani novoga tabora hapiti s sovjeti. 
Stem oceju narode samo za nos voditi.

Sto bo gvinul ovoga tabora, on nabo en
gleske novinara pital za navuk, a drugac pak, 
ako bi bolseviki bili jaksi, ono malo ludstva, ste- 
ri bi ostali, nabodo se tukli za Htiglesku i praz- 
na je glava, stera bi mislila , kaj bi onda modi bilo 
idti proti sovjetam, da oni vec prek pol sveta 
ladaju. Saki europski dlovek dohro zna, da bi 
nam ostalo samo to, da skup s kanadskimi, au- 
stralskimi, afrikanskimi i drugimi narodi preleva- 
mo krv samo za to. da se zadrzi englesko gos- 
podstvo i cuva njihov narod.

Kaj se moci nadjati od engleskoga oboca- 
nja, za to je zalostna példa Polska, Finska, Bal- 
ticki orsagi i cela ishodno-juzna Europa. Engles- 
ka je druge narode presilila na svoju pomoc 
z lazmi, da je oce obraniti od Nemske, a ve 
z ran tmkSimi lazmi pusca te narode v pro-

past i alduje tc orsage.
I ne zato je treba te narode alduvati, da 

morli saki englez to tak oce, nego zato, da ako 
bi bolsevizam preladal, Engleska nebi nikaj mog- 
la proti tomu veiniti. Л jos niti to neje dosta. 
Pngleska nebi mogla niti svojega naroda obeuva- 
ti od bolsevizma. Saki narod, steri se, как En- 
gleska, prodal kapitalizimi, pun je kuge i ta bo 
je vnistila, ako v zadnjoj minoti nabodo doéli do 
pameti.

Ako se Nemska zrusi. nega vise orsaga v 
Europi, steri bi se mogel proti postaviti onoj vel- 
koj nesreft. Ako bi bolseviki prel <dnli, prvo bi 
njim bilo nemskoga naroda do kraja sfondati, to 
oni sami priznaju.

Za deset let bi najstaresa kulturna zemla 
zgubila svoju podlogu za zivlenje, kaj se erez 
pol tri jezero let napravilo, se bi prepalo, a ludi 
steri su tu kulturu stvorili, ci je nebi s kralkim 
potom doli postreiali, morali bi negdi po Siberiji 
v mocvaram poginuti.

Eli nemski narod zna voditi ovo harcuvanje 
za svoje zivlenje i za feli europski narod i to 
more zafaliti onoj bozoj inilosti, stem ga pred je- 
denajsi let dopelala do nacionalnoga socializmo.

Svoje rtei je Hitler, voditel i kancelar zvr- 
sil stem, da soldati nigdar nabodo vustali, как 
god teska vremena njib dostigneju, oni bodo skup 
pobrali svoju jakost, kajti v niihovim rokam lezi 
sodbma onih, steri doma ran tak junacki haicuv- 
leju.

Nepriateli su probali, da z sake leie bom
bami zrusiju naroda, eli stem su ga samo jos bo
le zaevrstili v svojem jedinstvu, da stvori onoga 
jakoga orsaga, steri je po bozoj milosli postavlen 
zato, da dojducih stntin let ravna Europu.

V dvanajstomlctuna.se no\e organizaeije na 
fronti i doma imamo najtrdese zada< e. Cim vek- 
se brige nas moeiju, stem veksi bo bo/i hlngos- 
lov za one, sten proti celomu nepriatelskomu 
svetu znaju zastavu visoku dr/.ati i znjom napre 
idti. Kaj god peklenskoga nasi nepriateli oceju 
z nami, nemski narod bo gvinul.

Za 20 deke masce sest meseci resta
Mala pucka je hamiserala cedulu

Ove dneve je stala pred sodom v 
Nagykanizsi, zena Kontrecz Mihalya, ro 
djena Glad Julia mati troje dece z Mu- 
racsánya. Jempot je ta zena stela na ce 
dulu mascu vun dobiti pre domaccm me- 
saru, pak je svoju cerku nagovorila, da 
naj napravi na ceduli z numere 15, 
numeru 35, kaj bo onda za 20 deke 
vec masce dobila. 10 let stara pucka je 
ne znala kaj dela, pak je maminu volu 
spunila. Stom kartom su onda pre me- 
saru Bergovecz Jánosu mascu podigli. V

mesnici ga rano cuda ludi bilo pak su 
hamisiju ne opazili, ali potli pre kontro 
li je hamisija /.isla na svetlo i tak je 
Kontrec/.ova zena bila obtozena. Pred 
sodom je se priznala i stem se zgoxarja 
la, da njih je cuda pre stolu

Sodbeni stol ju je odsodil, gledec na 
familiarne prilike na samo sest meseci 
resta. Sod je kreposten. Za odsluzenje 
strófa je dobila vreme, ako morti oce 
prositi pomilovanje od Gospona Guvcr- 
nera.

Reskrili su komunisticku gnjezdu v Grckoj
Neméka Telegrafska Kancelarija je I krile v Grckoj jeno skrito mesto, kam 

dala vun glasa, da su neméke trupe res | su englcski avioni doletavali i za komu

5b r.

niste oruzje i munieiju doli hitali.
Nemei su pazili i da su jenu no6 

englezi pak doleteli, zaran su poiskali 
to mesto, strazare su doli postreiali [ 
skup su pobrali étriri masinpusek, sedeni 
stukov za granate strelati, onda cuda 
pusek i inunicije Na placu je jos lezalo 
osemdeset velkih paklecov s peklenski- 
mi masinami, boinbami i drugim spodob- 
nim matrialom, kaj su englezi v noci do
li pustili.

Nemski soldati su celo mesto dobro 
preiskali i nasli velkoga magaziua med 
kamenitimi bregi, de su komunisti meli 
spravleno cuda hrane, oprave, 96 kisti 
pune z matrialom za eksploderati i prek 
600 mine za streke i moste v luft pus 
cati.

V Amerlku i v Englezku voziju 
taijanske cirkvene oltáré i kipe

Ne zdavnje smo napisali, da su bolseviki z 
onoga cU la taijanske zetnle, de nepriateli gospo- 
(lariiu. odvlekli za sest ladji dece i oJpelali su 
|e v Kusiju, de bodo 7. njih napravilt t tkse bul- 
si*\it ke agitátoré, steri bodo onda svojtga naroda 
kvarili I spiavlali \ prezboznost.

Ve pak citamo novoga skandala, kaj su na- 
pravili englezi i omerikanci z onim tal)anskim 
narodom, steri se njim dobrovolno predal.

1 rancoske novine Matin piseju, da su dva 
amerikanski i jen engleski, najbogatesi trgovec, 
napravil za Bozic velko znenadicnje svojim bo- 
gatim kupeam. \ Ameriki i v Engleskoj su naj
bogatesi ludi pred Bozicom dobili pismo, da bo 
pred svetki heitaeija na glasov ite starinske, taijan
ske umetne stvari. Te trgovei su poslali jenoga 
svojega cloveka, da tobo/.e „zacuva" te starinske 
stvafi, a za kratko vreme vec su te cirkveni 
kinci, zlato srebro, sveti kipi, kamenati svetei 
i druge umetne stvari, zapakovane v vise stotin 
ladic do Je  v Arneriku i tarn su je resprodali.

Jen englez, neksi Loid Duveen je tulikajse 
v listarn dal na glas, da bo resprodal se cirkve
ne kince cirkve Svete Agate v Kataniji. Isti on 
se falil pred ludmt, da je barem polovicu umet- 
nib kineov, europskih kulturnih narodov spravil v 
Englesku.

lak  dclaju nasi nepriateli s svojimi ludmi, 
inoremo si premisliti, kaj bi delali z nami, ako 
bi mogli do nns. Nasa zemla ima cuda starinsko- 
ga, kipe, svetce vise stotin let stare, zlatne i sre- 
berne kince, to bi se nepriatelam opalo v saku.

io nam je pak opomena, da moramo Jobro 
euvati nasu domovinu, nepriatel oce vnistiti ne 
samo Europu, nego i s * ono, kaj se erez ЛКЮ 
let stvorilo.

Komunisticke nemilnsrdnosti 
v Crnoj Gori

Srbskc* novine Novo Vreme su pred par 
dni na sirokom napisale, kakse strasne шоке je 
narod V Crnoj Ciori moral pretrpeti za vreme ko- 
munistickoga gospodarenjn.

Korministe éeka slrasna kastiga v Crnoj 
Ciori, <1.1 pi syet nigflai ne videl. piseju te пом
пе. \ Crnoj t.ori su komunisti cuda lamilie < is- 
l«> do Kraja spoklali. niti drobnoj deci i starim 
Indem tu su dali milost.

 ̂Najstiasne.se je bilo, da su s sv eta spravili 
iamiliu Ierzic v Crnoj Ciori. Bilo njih Id dus, 
d moski 4 zenske i osem dece, najslnresi 00 
let star, a najinlajsi 2 leli, se te su spokhli.

Dohr«» znaju nasi honvedi, za kaj oni al- 
duvleju svoju krv i zivlenje, da prinas do toga 
nebi doslo. Mi steri smo tu v iniru, pod obronom 
Korune Svetoga Stefana /.ivimo, niti si premisliti 
nemremo, kakse strasne шоке drugi siromaski 
narodi pretrpeti moraju. Ludi, steri Boga ne póz* 
naiu, ne postujeju tlovecke zivlenje, niti imetka, 
koleju i raubaju tak dugó, dók njih ne dostigne 
bo/л kastiga. Moramo saki den Bngu zafaliti, kaj 
nas je oslubochl toga strasnoga zla i dopelnl па- 
z.«j 1; niateri /emit Mag>ars!iOj, de je mir i sí- 
gumó zivlenje sakomu postenomu őloveku,
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NAJNOVESI GLASI

Viktor Emanuei, taljanski kral mora zafálíti
(Amsterdam) Engleska novinska sin/' ncju, potrebno je da se taljanski kral 

ba je dala vun ovoga gíasa. Viktor Emanuel doli zafali od trónusa.
„Taljansko gibanje za oslobodjenje“ To more zafaliti onim generalima,

(narodna komisia) je drzala öve dneve téri su ga vpelali na to, da se nepria- 
konferenciu, na steroj su zrekli, da /bog telu dobrovolno prek dal. 
toga, kaj se taljanske zemle nazaj /dig —

Taljanski admirali i generáli pred sodom
(Roma) Rimski radio je dal vun gla- dőli deli oruzje prez. toga, da bi bili na- 

sa, da su stiri generale i dva adtnirale padnuti od nepriatela i stem su domo- 
postavili pred zvunredni sód za obranu viosku zenilu nepriatelu v roke dali. 
domovine. Obtozeni su zbog toga, da su

.  _  _  » zadnie se bittea tnk zvríila, dn su nem-T a b o r s k i  giasi  « уП« и н m** • • * « ^ м е ш ь
------- diviziii. Bols»-\iki su zgubili 700 okloplcnih kol,

. f 6W) ílukov i ЗЮ rnaSinpuSek.
S o v j e t s k a  i r o n t a  Ĵ an bűn jak«» tcSka bitka znpadno

Od Hmm vode d» I.ening,a.l» m nemei od vode Doloncie. tű m m-mSku okloplenn kóla
bili V iako teskoj bitki. Sovjeti su v broju sol mde velku re«:, dt.s.i mi napre
dneije bili ruda iaksi. Cele d n - r  su bile take  ̂ ^  ^  Ьик- jo na t;elll 8vtflj,h oklop-

Í,OT!TO:  "" Г  '2ЛогГ/ t / r  d o' I V leuih Kol P«dne*el iuunéku smri «enerol S, hűl*.

Ä r u ^ r i d m d ,  ckiti;>lenil> t»b.v„kih Kol i jc d»W. od Hitler, n „ v ,^ u  medr.i.u, N«m*k. 
h f 1 , soldacija je \u щ ет zgubila jenoga od najbottih

prek tristo Siuaov.
, 1 1 1 oficcrov.Od LermgrnJ. juzno-zapadn.» su lulikaisc

bile inke bilke. eU de * 4  su boUeviKí dovli na- E l l g l e s k a  f r o n t a .
pre, nemei su je sigű. zavrni'li, prern da su % ft
broju bili tud a i IS! O stre  b itk e  o b e r  o b la k o v

Mod vHpmi IV'Pid , II'ami Janiim* 20. i 21 ga se hapil piacén den /а
шочЧапю modo — su bobé мм / I* ‘ ' . enu]C/e. Prek « .00 masin je doletelo ober Londo
niam« napra ki ii sturm и da s mom 1 IW j bitit su se leie bombe. Ve i englezi znaju,
trontu. d i nemet «u m< b za sebam t -  kaj jt. da pakleei curiju z lufta.

' Za7 !Uv ^ o ’ p o | Ä ^ ' .................... .....  Г " *  ........... 2 9 *  koli poidnevn « ,  i»ki am.-
„ L v ih  veiku t.mnu i za' /eit riíki bomba« doleleli ober Ncniske na tapadni.

* *  * » .  м .  -  • —

nikaj vidli i tak su bombe samo po pameti doli
hitili, najvise na varas Majna Frankfurt.

Prtm da je bslo hudo vre me za branitele, 
ой« su se pustili v jako h ircuvanje ober oblakov 
i inam su doli strelili do 50 masin najviSe s ce- 
tiri motori.

Stem skup su englezi i ameríkanci, erez 12 
\ur zgubili prek 100 avionov i 800 zvucenih pi- 
ltttov.

Taljanska fronta
Velki zgubicki nepriatelskih ladji

Na ju/.noj taljanskoj tronti pre Mintumo-Cas- 
telfortc i severm» od San Ella su nepriateli nap- 
? a vili velkoga kanonerskoga ognja na sirokoj fron
ti i zatem velku sturmu. Tu su nemei zgubili 
brega Monte Juga, ali za kratko vreme, v oSlroj 
bitki su ga nazaj zeli. Na drugim frontam su 
nepriatele krvavo odvrnuli.

Na morju pre varasu Nettuno je nepriatel 
cekal na pravicu i samo z jenim bataljonom iSel 
v ogenj. Nemski sturma^i su je zasmuli i dosti 
zamblenikov vlovili.

NemSki bombáéi su janimra 29-ga pre va- 
r.tiu Nettuno vtopdi jenu taborsku ladju, dve 
lndje zn trupp viiziti <xl 1 -1.000 ton. n itirj ladje 
se skup, 28.000 ton i jcnw za Uupe w> t« na 
suhu zendu su teiko skvarili.

Stem su nemiki bombaSi od januara 22-ga 
do ve na ovoj fronti se skup vtopili 5 taborskih 
if.dji, 5 ladji za trupe voziti, se skup cd 27.000 
ton, dve ladje za trupe na suhu zemlu daváti, 
se skup od 14 000 ton. Zvun t«>gateíkosu skva
rili 6 taborskih ladji i t»0 ladii za trupe i matri- 
a!a voziti, se skup od, 201.000 Ion. dd ovih 
ladji se polli veksi br«)j vtopil.

HM— Ha —  — Mwaewt

íz léses nyomtatványok
gyorsan és pontosan 
K É S Z Ü L N E K  aMurakŐzi Katolikus Könyvnyomdában 

яш и тв м яя^^

Na znanie
Dírckcia drzavnih goric v Far- 
kashegyu daje gospodaram na 
glas, da se bodo mladike

sadovja vun dava le
za megyimurske gospodarc ovo- 
ga leta od márciusa 1 -ga d»> 12 - 
ga. Sto bo kcsne dosel, njemu 
vec neje sigurno, da bo dobil.
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Nagy választékban kaphatók

divatos női télikabátok 

b u n d á k ,

elegáns kész nöiruhák 

m e l e g  p o n g y o l á k

Elefantska divizia v Burmi
Kak je poznato, isce pred dve leti 

su japanci zavzeli velku dr/avu Burma, 
poleg Indie, stera je bila pod engleskim 
jármom, ve je slobodna i barcuvle z japan
ci. Tam ga cuda starinskih gostili sum 
taksih, de jós nigdar clovek neje hodil. 
V térni toplimi kraji se jako povaju e 
lefanti. Te velke divje zveri ziviju po su 
mami, é l i  ako njih vloviju, lehko se da 
ju krotiti i postaneju znjih jako dobre i 
spametne domace zivine.

Ve su japanci vlovili cuda teh ele 
fantov, krotiju je i bodo znjih napravili 
jenu „tankovsku diviziju“. stera nabo nu 
cala niti benzina, niti ölje. Jen elefánt 
nosi do pet ludi, jenoga maloga stuka, 
ili pák vise masinpusek.

Jahaci steri te zveri krotiju 
bodo meli najteskesega posla stem, kaj 
bodo elefante prevcili na strelanje, kajti 
toga se jako bojiju. Jen elefánt more s 
tem terhom napraviti na den 25 kilómét 
rov v gostoj sumi, de z automobili, éli 
z drugimi masinami nikak ne moci vo/i 
ti, niti pák pesice hodati. Toj diviziji su 
dale íme „elefantska d/ungelska pesicka 
divizija.

K A J  JE  NOVOGA?
— 135 gazdov i 18 trgovcov prod so

dom zbog nabijanja cen. Pred sodbenim stolom 
v Szabadki lezi to/ba profi Г35 gazdam i IS tr- 
govcarn zbog nabijanja cen, zato kaj su jenomu 
melinu ober maksimalne tene prodali yrnje, a 
melin je dale Seftnl stem zrnjem.

TohfircIfQ n netn  ■ Pajdaska Slu/bn Crlenoga 
IdUUloKd jJUuld • Kri/a je öve dneve dobi
ja s fronfa taborsku kartu, na steroj ovo p ise:

Dragi PajdaSi ! Z vroéim pajda&kim srcem 
vám zafalirn, kaj ste se z lubnvi zmislili za me 
i za to, kaj niti za niojti dobru mamu neste po- 
zabili i pitali sie ju, kaj joj fali. Pakleca steroga 
su z doma poslali sem dobil i se liste i ja pisem 
duda, samo na zalost, jako smo dnlko, a to mi 
nesmo krivi.

Dragi Pajdasi ! Dajem vám na znanje, da 
sem ja fala Bogu zdrav, dobro mi ide v toj sfra§-

noj velkoj pusti, med mojimi pajdasi, nadjam se, 
da je i vám dobro i mislim, da imate vec vre- 
mena как ja, pák mi piSite. Piáite mi, kaj je no- 
voga doma, kajti jen list z domovine za mene 
véé vala как zlato. Ostanem s pajda§kom lubavi 
Patafia Pál honvéd Tábori posta F. 516.

Mislimo, da je s tom kartom Pajdaáka Sluz- 
ba dosti oofaljena. Nutri je najlepsa premia, za- 
falnost dobroga honveda. Pajdaskoj Sluzbi pomo- 
remo i mi i poSlemo dobromu honvedu Patafti 
novine, kaj bo znal, „kaj je doma novoga".

GLASI JARASA PERLAK
— Velkoga soma su prijelí v Dravi.

Bálint Flek sumski pazitel je prijel v Dravi je
noga soma 33 kil teskoga. Niti najstaresi ludi ne 
pomlaju, kaj bi se da lak teska i velka riba 
prijela v Dravi. \ ec 3 Ida nesu iibe lovili v 
Dravi i tak ve, da su se na novo hapili ribe lö
vi u, tak se kaze kaj bo cuda toga. Dravske ri- 
be su jako tecne, kajti ziviju v cistoj vodi, ste
ra к tomu jako fletno tece.

Kaj je novoga po svetu?
Svojemu detetu glavu odrczala, 

pu tem pák se vtopila.
\ obcini Hercegszántó su ludi, pred par 

dni nasli jcnu detecju glavu, stera je bila z nek- 
sim ostrim nozom, éli pák z britvom odrezana. 
Doktori su mrtvu glavu u previziterali i prenasli, 
da je dele bilo staro samo par dni i iiajprcdi su 
ga steli zagutiti i как od loga neje limrlo, su to
mu siromaskomu detetu glavu odrezali. Zandari 
su pod sumluzeli zensku Taeakov Katarina zva- 
nu, viscpot su ju preslusali, éli kajti ga pravoga 
dokaza ne bilo, su ju na zadnjc dinm pustili.

la  mlada puca je za tem odisla к vclkomu 
kanalu Ferenc Csatorna i skocila v vodu. Na nie 
ni kric su ludi ta dobez.ali, ali vec prekesno, 
zenska se vtopila. Potli se dokazalo, da je ona 
zapravila svoje dele i zbog toga zverskoga dela 
ju je dúsa tak рек la, da si je sama soda skro- 
jila.

Zaklala z sekirom svojega muza
Na cesti poleg sela Bácsszentiv an su naAli 

mrtvo telo jenoga moskoga, steri )c* imel celu 
gla\u rezbitu, a poleg njega pak je lezal potrti 
bicikl. S pocetka su ludi nuslili, da se je pripe- 
tila kaksa nesreca, eli da je komtsia sun dosla, 
onda su v mrtvoni telu prepo/nali C'sizmar An- 
tala, kmeta z is toga sela i prenasli su, da su ga 
tridestipot vudrili s sekirom po glavi i tak zaklafi.

Zandari su na iletnom odisli na njegov grunt 
i tam su nasli krvave siede. Preslusali su njegvu 
/enu i ona je mam priznala, da je ona zaklala 
mo/a i s pomocjom svoje matere, odvlekle su ga 
na cestu i poleg su dele potitoga biciklim, tobo
zé da se mu/, po nesrec i sain zaklal Так veil, 
da je mo/ visepot dosel dimo pijan i onda si- 
grozil, da bo zaklal celu tmnilin. Те vecer je tu 
iikajse pijan dosel dune», zel sekiru, da bo zaklal 
tamilul. Ona mu je sekiru cuknula / rok i tak 
dugo ga tukla po glavi, dok je ne limrl. /enu i 
mater su zandari odlirali v rest

Jen par stomfi neje stela dati zcli 
ju joj 1400 parov

К sta< unnrki De/м.fi Istvanné v Kecskémé
in h* dosla jen i gospa i prosila jen par stomfi. Sta- 
cunarka je rekla, da nemre dati, kajli stomfi ga 
ne. Gospa j«* male» predi vidla, da je jena druga 
zenska molila stomfe, pnk je za to stacunarku 
to/.ila na policaju. Policaji su stacuna preiskali i 
nasli 1400 pari stomfi. le  su se zaresterali i áta- 
cunnrku strofali na 3000 pengd.

Crna trgovina ne ma blagoslovn.

Leventaski glasi
— Leventase isceju v rudarsku skolu.

Honvedski minister ore 3r»0 leventasov zaskolati 
dati za vajare v na$.<* rudnike. Po/ivaju mlade 
leventaáe naj se glusiju \ to skolu. Mladi decko 
mo/a ovo Kl» zw ’ili bán ni 16 lelő svojega iív-

5 br.

lenja. Glasití se moci do februara 15-ga. Prvi Su 
taborski popili, onda drugi taborski obskrbleniki 
i sini fatnilie de ga duda dece. Skol bo na vi$e 
mesta v orsagu i trpiju 2 leti. Po zvrSenoj skoli 
more se poloiiti vajarski ispit. Zvun toga se bo
do decki tam naveili i motoré voditi i rnlatilke 
tirati. Za vreme skole dobiju fraj kvartéra, hi-anu, 
doktorsku sluzbu i nekaj penez. Prvu opravui 
solce i ve§a moraju staresi dali.

G o s p o d a r stvo
Zelezna roba za gospodare

»Selsko gospodarstvo nemre biti prez zeleza. 
Gospodarske niestrijc se pomalem znucaiu, to je 
treba namestiti, drugac se polsko delo nemre 
zvrsavati опак, как je potrebno.

То se zna i na vises* m mestu i kajti de
nes fabrike nucaju cuda zeleza, z kancelarije za 
matrial cujemo ovoga glasa :

Zelezna roba za nase gospodare bo sc vise 
síin dala, как do ve, éli к tomu mora i narod 
pnmagati. Koli gospodnrov, na sakomu gruntu se 
najde cuda s'aroga zeleza, stare sínje i kotacov, 
potkove, lonce, vedre i drugo sega, kaj ser na 
gruntu sem-tam bice.

Na slu/.bi nőm mestu Mák veliju, da to staro 
zelezo moraju gazdi sktip pobrati i d/z iti i da se 
bo novo zilczo vun davalo, bo se staro nutri je- 
malo.

Najpr/di bo se vun davalo zelezo za sínje 
na kotace i za konjske potkove, kajti to je naj- 
bole potrebno za nase gospodare.

Zvun toga nasi gospodari su se navuli cu
da bole obdelavati pole i vise povuti. Za to рак 
je treba cuda vise sake fele raisin, l ábuké ve- 
liju, da ludi jako prosiju se fele gospodarske nia- 
sine i oni nem re) u dosti loga napraviti. Za tu je 
рак treba cuda vise sirovoga matiiala.

\ lada sikak oce pomagati gospodaram, как 
je najdale mogoce, samo как smo rekli i ludi 
moraju ktomu kcoj pomagati.

Zato opomencmo nase gospodare, naj pn- 
bereju skup saki faladek staroga zcle/a, kaj se 
de na gruntu najde. Se je dobro, kakSi god fala- 
cek, se to fabrike moreju ponucati. $to bo ved 
staroga /ele/а mogel nutri dati, vise novc»ga bu 
inogd vun dobiti.

Mi homo i dale pazili na ovii va/nu stvar 
i kaj bomo /.a/vedili, bomo nasini ludun na glas 
dali. Za ve je samo prva du/.nőst, pobirati i d í
va ti staro zelezo, tu je denes cuda vredno.

Sluzbcni ^lasi za jesensku setvu
Как s slu/.bene strane cujemo, decembersko 

lepő vreme je dal«* gospodaram prihku, kaj su 
niogli se zeni le globoko /oiati, stcn- v jesen ne- 
su doipeli. Na cuda inestai su jós i pred Buzi* 
com sejaii.

Jesenske sdve su sigh jako dobre. Kané 
selw  su slabe /i-.le, éli potli su se lepő pupra- 
wle. késne e ve tve m i  jako lepe. a í tin ember
ek * sdve mi dobre.

Negdi-negdi jc* knna • I ilila, tam su marha 
slabe«',a, c i bo rano prtoli-t|e, как se ka/e 
kaj bo dosti pas«*, bo se i to popravilo.

\ ina je obrodilo po celoj Mngyarskoj dü 
V : niiliona hektolitrov, nekaj tuenje, как pred- 
lanjsku jesen, ali /ato jc novo vino bolse od sta
roga, ima vise alkoliola \ u sebi.

APRÓIiiRDEIÉSEK - MALI 0GLAS1
Apróhii dctc.4« к d ijn  * 7« v u n k in t  10 (Шбг. А уни»м̂ нв 
пуооп.П N70 kyUiiiu к S /I im it .  Ugk»M«bb hirdetés dija I P-

M alarskoga delica í.m.4m  /a stalnu slu/bu. 
tora Inti anstreiher, m ater i slovopisec. Z‘" 

nu m gon I jenoga inusa г dobre hize. Se to 
mam n,nun. Podgorelec Márton s/obatesló, 
Stndovár.
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