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KOSSUTH LAJOS

P o l i t i k a i  he t i l ap.  
Megjelenik pénteken.

Mint derült égből a villámcsapás, 
úgy hatott a nemzetre a h ír: Meghalt 
Kossuth Lajos, Apánk! Bár mindenki 
tudta, hogy nemzetünk legnagyobb fia 
már betöltötte 92. életévét s nem sok le
het hátra földi írtjából, mégis az egész, 
országot megdöbbentette a hír A turini 
remete elköltözött egy jobb hazába.

Ma, halála 5П. évfordulóján, Csák
tornya lakossága, ahol az egész nemzet 
gyászát hozó vonat először pihent meg 
magyar földön, mély hódolattal áldoz 
szabadságunk apostolának emléke előtt. 
A régi csáktornyaiak közül még sokan 
vannak életben, akik március 30 án reg 
gél öt órakor kint voltak a vasúti állo
máson és fogadták a nagy száműzött, ha 
zai földben pihenni vágyott, kihűlt holt 
testét. Újítsuk 'fel emlékeinket, idézzük 
lelki szemeink elé azon nagy napolt mély 
gyászát s ez emlékek képezzenek egy 
a £á\ virágot, amelyet a magyar nemzet 
Apjának sírjára, halálának ötvenedik év 
fordulóján elhelyezünk.

180 4 március 20 án a város gyászba 
borult, minden házon fekete zászló, az 
üzletek kirakatai egymás után telnek meg 
a nagy halott arcképével és gyászfátyo 
lókkal. A városi képviselőtestület gyász 
közgyűlést tartott. Ünnepélyes gyászban 
gúlát uralkodik az egész városon. Az 
emberek komoran járnak, kelnek, férfiak 
nők fekete ruhában, kávéházak, vendég
lők üresek, zene nincs. Mikor megtud 
ták, hogy mely időben érkezik a holt
testet hozó vonat Csáktornyára, nagy ke
letje lett a gyászfatyollal bevont nemzeti 
szallagnak. Asszonyok, leányok naphosz- 
szat kokárdákat készítettek.

Már március 29 én Csáktornya tele 
volt idegenekkel. Megérkezett a holttes
tet átvevő budapesti küldöttség, vele a/, 
egyetemi ifjúság. Valamennyien fekete, 
díszes ruhában. Itt voltak Muraköz ősz, 
szes falvainak* ^alamegye összes járásai
nak és a szomszédos vármegyék küldött
ségei. Bátran állíthatjuk, hogy az ország 
hódolt itt a határállomáson Kossuth La 
jós halandó porai előtt.

Március 30 án reggel öt órakor a 
város egy óriási hangyabolyhoz hasonlí
tott. Az utcákon feketéllett a gyászoló 
közönség. Mindenki gyászruhában, az is
kolák, egyesületek, községi elöljáróságok 
és képviselőtestületek, iparoscéhek tódul 
tak a vasúti állomásra. Csak a nagyon 
kicsi gyermekek, nagyon öregek és bete 
gek maradtak otthon. Az. állomás nem 
bírta befogadni a nagyszámú gyászoló 
közönséget, csak a fogadóbizottság, a 
küldöttségek és az iskolák kaptak helyet 
a perronon, a többiek az állomás előtti 
térre szorultak.

A várakozási idő komor hangulat
ban telt el. Végre lassan, méltóságtelje 
sen, begördült az osztrák határ felől a 
nagy száműzött holttestét hozó olasz vo
nat s felhangzott a Himnusz.

Kossuth Ferenc a kíséret vezetője, 
aki apja holttestével érkezett vissza ha
zájába, nem szállt ki a vonalból, kocsi 
iában fogadta a magyar küldöttséget. A 
fogadás nagyon rövid volt, a magyar 
urak átvették a holttestet, a koszorúk 
erdeje elborította a halottas kocsit s 
Kossuth Lajos elindult magyar földön, 
magyar virággal koporsóján, kísérve mii 
]iók gyászkönnyeitől, Csáktornyáról Bu 
dapestre, hogy örökre megtérjen abba az. 
anyaföldbe, amelyet oly nagyon szeretett 
s amelyért 43 éven, egy emberöltőn 
át ette a számkivetés keserű kenye
rét.

Kossuth Lajos 50 éve nyugszik a 
Kerepes úti temető mauzóleumában, egy 
díszes szarkofágban. Teste elporladt, de 
szelleme él, fényes fáklyaként világít Ma

gyarország egén s mutatja az utat. A mai 
súlyos időkben az ő szelleméből merít
sünk erőt, az ö törhetetlen hazaszerete
te szolgáljon például, különösen nekünk 
caáktornyaiaknak, akiknek a Magyarok 
Istene megadta azt a kegyet, hogy elsők
nek hajthattuk meg fejeinket a nemzet 
azon nagy halottja előtt, aki 1849-ben, 
midőn kénytelen volt a bosszúálló oszt
rák kamarilla elöl elmenekülni, sírva csó
kolta meg a határon a hazai földet s 
csak 45 év múlva, haló poraiban térhe
tett oda vissza.

Muraköziek! Ha útatok Budapestre 
visz, ne sajnáljátok a fáradságot, keres
sétek fel a Kerepesi úti temetőt, körül
belül közepe táján áll a mauzóleum, 
amelyben, szeretteitől körülvéve nyugszik 
Kossuth Apánk, aki nem csak idehaza 
volt korának legnagyobb férfia, hanem 
külföldön is dicsőséget szerzett a magyar 
névnek és mondjatok el egy csendes fo
hászt, hogy a Magvarok Istene adja meg 
nekünk azt a boldog, t szabad és függet
len magyar hazát, amelyért Kossuth La
jos oly sokat küzdött és áldozott és amely
ről most is álmodozik. Sp.
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Március 15.-ike Perlakon
„ M u r a k ö z “

Zaszlódíszt öltött Perlak község, hogy mél
tó keretek és külsőségek között ünnepelje meg 
március 15.-ikét. Az üzletek redőnyei, a mű
helyek ajtajai zárva maradtak és a szántó-vető 
gazdák egy napra ünnepre gyűltek, ünnepelni a 
magyar szabadság ünnépét. Ünneplő ruhába öltö
zött a község népe és a drága magyar múlt és 
dicső szabadságharc megünneplésére készülődött 
Perlak jó magyarérzésű muraközi népe.

Ebben az évben az ünnepségeket sokkal 
nagyobb keretek között rendezték meg és az itt 
állomásozó honvédség mindent elkövetett, hogy 
minden tekintetben méltó legyen a dicső múlt
hoz az ünnepség.

A Gasparics téren Vojvoda Alajos helybeli 
plébános tábori misét mondott, amelyen az itteni 
honvédség minden fokozatából voltak minisztrán- 
ьок. Törzstiszttől kezdve ez egyszerű honvédig 
összetett kezekkel szolgáltak Istennek.

A szentmise után a Himnusszal kezdődött 
meg az ünnepség. Ezután a honvéd zlj. szavaló - 
kórusa előadta Kozma Andor: „Hunyadi jelmon
data" című versét.

Balogh József várra, tisztviselő Hagyáni 
Kálmán: „Légy büszke ifjúság“ című versét sza
valta igen nagy lelkesedéssel és nagyszerű ki
ejtéssel. Igen sok taps jutalmazta szép szava
latát.

Az ünnepi beszédet a honvédség parancs
noka mondotta. Magas szárnyaláséi, igen értékes 
gondolatokkal telített szavai lekötötték a hallga
tóság figyelmét. Kossuth Apánk halálának 5U eves 
évfordulóját és Petőfi hallhatatlan leikének múl
hatatlan emlékét állította a közönség elé. Azzal 
fejezte be nagyon szép lendületes beszédét, hogy 
a magyar szabadsagot soha nem lehet eltiporni, 
mert a kard és a kereszt mindig tisztán és fé
nyesen fog ragyogni Szent István országában és 
az ütőképes magyar hadsereg őrt all a végeken. 
Szűnni nem akaró taps- és éljenzéssel fogadták 
beszédét.

Baranyay Lajos áll népisk. tanitó vezeté
sével az elemislak több éneket adtak elő, sok 
sikerrel.

Bördényi Mária Végváritól a „Nagy magyar 
télben" című versét adta elő bájos hangsúlyo
zással és igazi átérzéssel, melyért a közönségtől 
sok tapsot kapott.

Ezután következett Dr Sebestyén Mátyás

kir. közjegyző, lev. egyesületi elnök ünnepi be
széde. A szabadság gondolatának magas/tosságat 
hangoztatta és rámutatott arra, hogy a vörös bol
sevisták ezt a szabadságot hogy értelmezik és 
mi jelenthet szamukra szabadságot. Majd felol
vasta a Kormányzó Hr üzenetét az ifjúsághoz 
magyar és muraközi nyelven. Beszédét nagy lel
kesedéssel fogadták.

Énekes József kü/s. díjnok Petőfi Sándor 
hallhatatlan versét: a „Nem. éti dalt" adta elő, 
sok átérzéssel.

Az ünnepség egyik legkimagaslóbb pontja 
volt, Szebeni István törzsőrmester szavalata a 
szavaló kórussal, vitéz Rózsás József: „Honvéd- 
roham" című versét olyan átérzéssel és annyi 
lelkesedéssel adták elő, he gy minden tekintet, 
minden gondolat előadásukat figyelte Perlak né
pe tálán soha nem hallott ekkoia lelkesedéssel 
és tudással előadott szavaiókórust és ennyi tűz
zel és átérzéssel elmondott szavalatot, mint Sze
beni Istvánét, aki igazan nagyon sokat nyújtott a 
hallgatóságnak. Nagyon sok és szűnni nem aka
ró tapsorkán jutalmazta az előadást és felettes 
parancsnoka is kitüntette dicséretével.

А/ ünnepség a Hiszekegy eléneklésével élt 
véget, majd a honvédség, leventék és a tűzoltó 
ság díszmenete következett a megjelent katonai 
és polgári előkelőségek előtt.

Á hűvös márciusi reggelt közben felváltotta 
az áldott tavaszi nap ragyogása es melege. Az 
ünnepségen mindenki jelen voll, mert mindenki 
érzi a sors közösséget velünk. Ott v olt minden 
magyar tisztviselő, de ott volt Perlak minden 
rendű és rangú polgára is, hogy hódoljon a ma
gvar szabadság ünnepén a Szent István-i örök 
magyar haza gondolatának, melyben ezer éven 
át a boldog megélhetést és zavartalan lejlödest 
élvezhette Muraköz népe és nem mint idegen, 
hanem mint testvér megtalálta helyét mindenütt, 
mert testvérként fogadtak és bántak vele mindig.

Ünnep volt Perlakon, a magyar nemzeti 
szabadság ünnepe és hisszük mi mindnyájan, 
hogy ez az ünnep a mai vérzivataros világégés 
közben még közelebb hozta egymáshoz a ma
gyar és rnuraközi testvért, méginkabb tudatara 
ébredt Muraköz népe annak, hogy itt élni és 
meg halni kell, mert ennél jobb hazát sehol e 
földön nem talalhat.

VASS JÁNOS.

Ezüstkalászos gazdaavatás Р@г!аксш
Első téli gazda tanfolyam

Régóta készült Perlak gazdatársadalma az 
ezüstkalászos gazdaavatási ünnepségre, mely a 
legelső ilyen irányú téli gazdatanfolvam egész 
Alsómuroközben. Örömmel és bizakodással vártak 
vendégeiket és nem is csalódtak reményeikben.

Vasárnap tartották meg az ünnepélyes ezüst
kalászos gazdaavatást, melyen megjelent vitéz 
gróf Teleki Béla főispán, az alispán képv. vitéz 
dr Hunyadi László várm. főjegyző, a várm gaz
dasági felügyelőség részéről Búzás Andor gazd. 
felügyelő, dr Forintos Géza főszolgabíró, Dr Mo
nostori Tibor szoigabíró és többen a helybeli 
előkelőségek közül.

A vizsgabiztosi teendőkkel Siftár Imre báty 
tyanfalvai m. kir. téli gazd. iskolai igazgatót bíz
ta meg a Földmívelésügyi Miniszter.

Az ünnepség szentmisével kezdődött, ame
lyen az összes tant. hallgatók részt vettek elő
adóikkal.

A gazd. tanfolyam záróvizsgáját a község
háza tanácstermében tartották meg, mely alka
lomra a hatalmas termet szépet leidíszítették.

Kupka Gyula, a perlaki m. kir. gazd. nép
iskola igazgatója, mint a téli gazd. tanfolyam ve
zetője, magas szarnyalásu és szép gondolatokkal 
telített beszédben üdvözölte a megjelenteket és 
rövid ismertetés nyújtott a tanfolyam megszerve
zéséről és annak működéséről

Ezután Siftár Imre vizsgabiztos megnyitotta 
a vizsgát. Ezen a vizsgán a tani. hallgatói bi 
zonyságot tettek arról, hogy a tanfolyam siker
rel iárt és nem volt hiábavaló a fáradozás Tá
lán még sehol sem fordult elő, hogy a tani hall

gatói között jogi doktorok, hölgyek és különhü/ö 
társadalmi osztályú egyének is szerepeltek és jó 
volt látni a kérgeskezü muraközi magvar parasz
tok között a magyar inteligencia különböző tár
sadalmi reprezentánsait. A hallgatok igyekeztek 
a tananyagot elsajátítani, kifogástalan feleleteket 
adtak és az eredmény nagyon is jó volt.

A vizsga befejeztével Belies István tanf. 
gazdaköri elnök nyitotta meg a tanfolyam .átkép
zőkön díszközgyűlését. Keresetlen szavakkal üd
vözölte a rneg,elent előkelőségeket és a tanfo
lyam hallgatóit.

Pintarics József tani hallgató a gyümölcs* 
termelésről tartott előadást. Ezen elöadasa köz
ben nagyon sokat kacagott a közönség, meit te
le rakta egész előadása! humorral es kedélyes 
anekdotákkal.

Ezután vitéz Murai Ferenc tanf. hallgató 
szavalta el Erdély Zoltán: „Л hazaéri" timu 
versét nagy lelkesedéssel és igazi átérzéssel. Sza
valatai igen sok taps jutalmazta.

Etada dr Balazsovies Gyula oki karnagy, 
ügyvédjelölt vezetésével jó magyar nótákat ad
tak elő a tanf. hallgatói. Igazi és sok tapsot 
aratott eredményes munkájává!.

Mily en sertést tartson a muraközi gazda ? 
címmel Baranasics Mátyás tanf. hallgató tartott 
nagyon érdekes és komoly előadást, melyhez vi
téz. Murai Ferenc, Angyal Janos, Csonkás István 
és dr Kovács Ferenc szóltak hozza és egy ben kér
tek a főispánt is arra, hogy tartsa meg a mura- 
közi kitenyésztett fajtat. Ialan ez. a kérdés ér- 
dekelte leginkább a tanf. hallgatóit, mert csökö
nyösen lagas/.kodnak j  hússertés tenyésztéshez
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Újhelyi sorsjegyek nyernek!

és arról nem is akarnak áttérni más faitara. \ i- 
téz gróf Teleki Béla főispán röviden válaszolt a 
kerdesre, mclvben ennek az ügynek elbírálását 
szakemberekre bízta és megvilágította a neme
sebb .sertésfajták előnyét.

Ezután Buczuly Mihály tanfolvam hallgató 
mondott el egy alkalmi verset, melyet sok taps
sal jutalmazott a közönség.

Az onképzokorí közgyűlést nagyon szép és 
s/ívhezszolo beszédben rekesztette be az elnök 
és fogadalmat tett többi gazdatarsai nevében 
is, hogy amit a tanfolyamon hallottak és tanul
tak, azt gyakorlatban is igyekszenek megvalósí
tani és a következő téli gazdatanfolyamra az if
júságot is beleszervezik, mert ok látták, hogy 
milyen sok és hasznos dolgot kaptak cserébe 
fáradozásaikért.

Az. ezüstkalászos gaz.dak részére a bizo
nyítványt és jelvényt a vizsgabiztos osztotta ki 
és úgy o, mint a főispán kéziogással avattak lel 
a gu/.dakat. Láttuk szemeikben a megbecsülés 
áltál keltett öromlángokat és szent elkötelezett
séget a szebb és boldogabb magyar jövő iránt es 
hűséget ehhez az áldott magyar földhöz.

A legjobb elömeneteiii és szorgalmas tanfo- 
lyainhailgatók részére a Földművelésügyi Minisz
ter könyvajandékat osztottak ki. Ezeket Belies 
István, it). Kavran Janos perlaki és Jancsecz Ist
ván alsópusztaíai lakósok kapták meg. Ugyancsak 
előfizetett 10 gazda részére a miniszter és \ áss 
Jánosné szül. I öldessi Zsuzsana, Futura albizo- 
mányos szintén 10 gazda részére a „Magyar 
Föld" című gazdasági hetilapra. Az erre szóló 
utalványokat ugyancsak a vizsgabiztos osztotta ki. 
Nagyon figyelemre méltó, hogy a többi összes 
tanf. hallgató is előfizetett a szaklapra és szinte 
példa nélkül áll, hogy egy ilyen tanfolyam összes 
hallgatói előfizetői legyenek a lapnak.

Vitéz gróf Teleki Béla főispán is felszólalt. 
Öröm csillogott a szemekben, amikor szeretett fő
ispánunk állott lel szólásra és mindenki szinte 
oda tapadt tekintetével hozza. Többek közöt a 
következőket mondotta a főispán: szeretem a 
inuraközi gazdakat, Muraköz vidékét, ezér öröm
mel jöttem ide, s főként azért, mert ez az első 
tanfolyam Alsómuraközben. A muraközi gazdak 
eddig is példát mutattak arra, hogyan lehet tob 
bet termelni. Yálvetett munkával dolgozzanak a 
már meglevő Gazdakörben s akkor meglátlak 
munkájuk még nagyobb eredményét.

Az első téli gazd. tanf. kell, hogy példa le
gyen, egy ben büszke is lehet Perlak népe ezüst
kalászos gazdáira. Példát mutassanak az ifjúság 
na к és a többi gazdák is ennek a tanf. hallgatói.

Kiilön megdicsérte a kiispán Jancsecz. István 
alsópusztaíai gazdát, hogy a rossz időjárás dacara 
is, minden nap bejárt a perlaki tanfolyamra. Kü
lön is megjutalmazta ezért a szorgalmáért.

\ égül Isten áldását kérte a tanf. hallgatóira 
és a szebb és boldogabb magyar jövőbe vetett 
hittel zarta beszédét, melyet viharos éljenzéü 
jutalmazott.

------- r —ГТ1ГШ ,||, Ц ........... .............—

„Arany Bárány“.
Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA
K o s s u t h  L a j o s  u .  9 .  -  T e l e l ő n  1 4 3 .  |j 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m



12 • / „Ma г « к  Ax 3

MEZŐGAZDASÁGOK ÉRTÉKESÍTŐ ÉS BESZERZŐ IRODÁJA

Mezőgazdaságok budapesti érdek és vezérképviselete
Kereskedelmi és jogi osztály. Hadiszállítások.

ELVÁLLALJA :
uradalmak, gazdaságok, hadiii/enii önellátási csoportok budapesti kereskedelmi és hi
vatali érdekképviseletét. — Az összes mezőgazdasági termékek értékesítését. — Gaz
daságok összes szükségleteinek beszerzését. Budapesti ügyeik gyors, szakszerű 
elintézését. Mezőgazdasági termékeknek ipari cikkekre történő átcserélését.

Export-import összeköttetések létesítését. Terménvek nagyvásártc-lepi, valamint 
budapesti nyílt üzletekbeni ‘bizományi értékesítést. |— Gazdasagok* központi könyv- 
vezetését és ügyvezetését Gazdaságok irányítását.

O s k e r e s z t é n y  c é g !
Ném etországi yya k u rla l gaziia sa yi üzem ekben és s/e ive/ésben. M egkeresésre kim e rítő  levetíteni tájékoztatás.

Viféz. dr Hunyadi László várm. főjegyző a 
vármegye nevében rövid beszédben üdvözölte a 
tant. hallgatóit és támogatásáról biztosította őket.

Rwdy Pál tani. hallgató társai nevében mon
dott köszönetét az. előadóknak, szavaira Kupka 
Gyula tani. vezető válaszolt.

A tanfolyamot ezután a vizsgabiztos here* 
rekesztette.

A résztvevők lefényképezése után a taní. 
kiállítását nézték meg, mely szép elrendezésben 
mutatta be Muraköz háziiparát.

A közös ebéd a kaszinó helyiségében volt, 
a perlaki gazdak teleségei készítették 
el s aki jelen \olt, csak dicséretet mondhat er
ről az ebédről, mely barha egyszerű asszonyok 
keze alól került ki, pompás és nagyon ízletes 
volt.

Sokáig maradt együtt Muraköz ga/.datársa- 
daluia és az inteligencia, kellemes és jó hangu
latban Hisszük, szentül hisszük, hogy még erő
sebb, még viliartallóbb itt a magyarság befolyása, 
mint valaha volt. A lakosság rájött, hogy csak a 
Magyar Haza és a Szent Istváni Magyarorszag 
az, mely nyugodt fejlődést, békét és szeretetet 
hoz számára. Látják a megbecsülést, a szerete
tet, melyért cserebe csak hűséget kérünk, ragasz
kodást és magyaros helytállást. Ez Perlakon meg 
is van és jöhet bármilyen megpróbaltatas Per
lakkal együtt Muraköz, örökké magyar marad I 

VASS JÁNOS.

Schell Ferenc V. éves tanítójelölt 
beszéde e március 15-i ünnepélyei] 

az Drszágzászló elölt
M a g y a r  T e s t v é r e k !

1848 március 15-én, mint a derült égből 
ecsapó villám cikkaz.ott át a szívet-lelket tojto- 

gato levegőn egy lángleik it magyar itjú vész
kiáltása :

Talpra magy ar 1 
Hí a haza 1 
Itt az idő,
Most, vagy soha !

A lelkes szavak nyomán felengedett a hűvös 
télutói levegő és lágy tavaszi szellő vitte, hor
dozta szerteszét, széles e hazában a tüzes igé 
két. Belopódzott a nádfedeles kis jobbágyházak 
zsalugáteres ablakain, ahol kemény férfimarkok 
ragadták meg a kapat, kaszat . . . Besurrant a 
nemesi kúriák nyitott kiskapuján és felébresztet
te az alvó magyarokat. Mindenki tudta, minden 
magyar erezte, hogy torduloponthoz érkeztünk, 
mert ott v ibi alt a levegőben a nagy sorsdöntő 
kérdés

Rabok legyünk,
Vagy szabadok ?

Es választottak 1 Az ország hajójának kormá
nyát, melyet eddig idegen kezek irányították, 
most erős magvar karok ragadtak meg, hogy ar
rafelé vezessék, amerre nekünk eddig csak a) 
inunkban volt szabad tárnunk : a szabadság ut- 
lán1 Ami évszázadok óta csak alma lehetett 
minden igaz magyarnak, most végre valóra vált 
rankköszöntött a szabadság hajnala 1 A lobogo 
lelkesedésből millió és millió magyar szín össze
dobbant, száz. és százezer magyar ifjú lelsorako- 
zott a s/abadsag zászlata ala. Megkondultah a 
kis tál vak harangjai, lergeteg tamudt a nagy ma
gyar Alföldön, a Kárpátok bércei ér» esen vertek 
vissza a magyar szivek orkánszerű orömkial- 
tasat

Éljen a magyar s/abadsag I 
Éljen a haza 1

46 esztendeje, hogy lejátszódott mind ez, 
de bennünk unokákban elevenen él a dicső na
pok emléke. Ma, az. évforduló napian újra meg
elevenedik előttünk minden :

Ott latjuk a Pilvax kávéim/, homályos ab
laküvegei mögött tanácskozó vezéreket Petőfit, 
Jókait, Vasvárit, Irányit és a többieket . Majd 
állunk mi is a pesti utca hideg kövezetén a szi
táló tavaszi esőben, kezünkben szorongatván az 
első szabad magyar sajtótermékeket a „Nemzeti 
dalt", az életet lelento „tizenkét pontot . . . 
Majd ott szorongunk a Nemzeti Múzeum oszlop 
v arnoka előtt az ezres tömegekben es langolo

lelkesedéstől dobogó szívvel kialltjuk vissza a 
költő szavaira :

A magyarok Istenére 
f.sküsziink, esküszünk,
Hogy rabok tovább аеш leszünk I

Szabadok voltunk! De éreztük mindnyáján, 
hogy eskünket még vérrel kell megpecsételnünk. 
Mert míg más nemzeteknek ölébe hullott a sze
rencse, nekünk jogainkért véres áldozatokat kel
lett hoznunk.

Es valóban ! Egyszerre csak felrivállták a 
harci kürtök és fegy verbe, csatarendbe szóllitot 
tak minden épkézláb magvart, mert veszélyben 
a magyar szabadság, veszélyben a haza! De es
künkhöz. hűek maradtunk meg akkor is, mikor 
szörnyű vérzivatarban kellett helyt allammk.

Lélekben ott járjuk mi is a kálváriánkat. 
Bem apó, Görgey, Damjanich hős, rongyos hon
védéivel Branyiszkónál, a Délvidéken, Erdélyben. 
Megdöbbent leiekkel állunk a gy ás/.baborult se
gesvári csatasikon, mely elnyelte a magyar sza
badság fénylő vezércsilíagat, a nagy magyar üs
tököst, Petőfi Sándort! . . . Világos . . . Künn у be
borult szemmel nézzük az annyi dicsőséget lá
tott Szűz Máriás lobogot letörve, lent, mélyen a 
sárban. I így éreztük, hogy vele együtt zuhantunk 
vissza mi is, és Világos a magvar szabadság te
metője lett. De nem ! Egy Világos nem lehet 
400 éves dicső múltnak utolsó határköve ! Nem 1 
Mi nem hallhatunk meg letört zászlóval, mert ha 
ki is csavarták az élők kezéből, a megdicsöült 
hősök szellemet ott tartottak továbbra magasan, 
paty olattisztán !

A ti érdemeitek márciusi ifjak, hogy zász
lónk nem bukott el végleg és vele együtt nem 
tüntiink el mi is az idegen népek tengerében, 
mert megszabadítottatok bennünket a rabiga foj
tó ölelésétől! Nektek köszönhetjük 48-as hősök, 
hogy a zászló ott lobog dicsőségben 1914-ben és 
mutatja az utat ma is, mikor ismét vérhullámok 
nyaldossak körül a Kárpátok bérceit ! De hiaba 
tombolnak körülöttünk népfajok csatái, hiába 
akarnak bennünket ű|bul eltörölni a löld színe 
röl, mi állunk szilárdan hozzátok méltóan 1

Magyar ifjak1 Ok hősök voltak1 Ok dol
goztak, küzdütlek, harcoltak, életüket áldozták a 
hazaért. És hősök azok is, akik most is messze- 
mess/e a magyar hatarontol, az otthon édes me
legétől, az orosz puszták csontfagyasztó hidegé
ben allnak a vártan ! De ne gondoljak, hogy 
csak az hős, aki fegyverrel a kezében ont|a ve
ret a hazáért. A győzelem csak akkor lesz tel
jesen a miénk, ha mi is altjuk a frontot 1 A belső 
frontot I

Miért kellett megérnünk az 1918-as időket0 
Mi döntötte romlásba a nemzetet / Nem az, 
hogy idegen propagandára hallgattak, hogy
zugkereskedelmet űztek, hogy papirruhat, papír- 
bakan» sót szállítottak a messzi idegenben harco
ló hős honvédeinknek ?

A belső tront roppant össze ! A belső front 
arultu el u hazat I

Ezért kellett megérnünk az őszirózsás for
radalmat, a vesztett háborút, Trianont és ezért 
szenved meg ma is millió és millió magyar!

Magyar ifjúság ; Ki most még az otthon fa 
lai között készülsz a jövőre, neked kötelességeid 
vannak' Súlyos kötelességeid!

A márciust itjak szellemei azt kiáltják leled,

dolgozz, küzdj, állj helyeden szilárdan, hova sor
sod állított, mert hazaddal, kaszáddal, szerszá
moddal, toladdal csatákat vívsz, súlyos csatákat, 
melyben a Te sorsod és milliók jövője fordul
meg'

Márciusi ifjak ! Kilencvenhatodszor lobogtat
ja zászlótok puha selymét a lágy tavaszi szél. 
Kilenc venötödször ünnepelünk benneteket' Ma 
ismét hozzátok tordulunk, mi, a rengő világ küz
dő magyarjai ! Közöttünk fülek süketülnek immár, 
gránátok, recsegő robbajától és félnünk kell, hogy 
bennünket is el elragad ar. de ígérjük nektek, 
hogy Trianon nem tér vissza többé! Tudjuk ne
künk c sak két utunk lehetséges, a győzelem vagy 
a halál, de ne féltsetek berniünket ! A mi soraink
ban nem menetelnek Károlyi Mihalyok, Kun-Kohn 
Bélák, Szamuellvk, hanem a ti szellemetek a 
lakív a, mely be.ilagiija tövises, sötét utunkat! 
Ne féltsetek bennünket! A szabadság szent esz
méje, mint egykor benneteket, bennünk is és jo 
hét akármi, de több őszirózsás forradalom nem 
szennyezi be zászlónkat ; Erre esküszünk !

tc ty w u U . , .

Ki szegényt, gazdagot egy formán szereti, 
Bantalmat, vétket el tud feledni,
Ki kis gyermekek hibáit jóságoson feddi, 
f elnőtt emberek jó példáját szívesen követi, 
Ki atyja akar lenni, az elnyomottaknak,
S siet felemelni a csüggedő karokat,
Ki jóságos türelmét mindenütt hirdeti, 
Annak labanyomat jóakarat, szeretet követi, 
Ott szüntelen a tiszta Léleknek fohásza 
S jelen van az Istenségnek Erőforrása. ..!

Zalán Katalin.

G yiim ölcslacsem ete
szükségletét már most biz
tosítsa, míg a készlet tart.

h ó d Acs növényiskolák nál
Budapest, 111. Florian-tér 3.
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a Muraközi Katolikus Könyvnyomdában
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H ÍR  E J N К
— A Budapesti Központi Gyógy- és 

Üdülőhelyi Bizottság az Orvosi Továbbképző 
Központi Bizottságával karöltve f. évi április hó 
17—22-ig bezárólag orvosi továbbképző tanfo
lyamot rendez „A rheumas betegségek kór- és 
gyógytana" című tárgykörből. A tanfolyam elő
adói a legkiválóbb hazai szakemberek sorából 
kerülnek ki. Részletes tájékoztatót a m. kir. tisz- 
tifőorvosi hivatal (Zalaegerszeg, Vármegyehaza I. 
e. 15.) ad.
T á b o r i  p o s t a

Kaptuk és közreadjuk a következő tábori 
lapot :

Lapjukon keresztül meleg szeretettel kö
szöntjük Csáktornyái és inuraközi baratamkat, 
ismerőseinket. Izenjük, hogy mindnyájan jól va
gyunk, sokat gondolunk kedves városukra, Csák
tornyára, amely annyira szívünkhöz nőtt, lakóival 
együtt. Néha gondoljanak ránk egy-egv lappal, 
mert itt bizony nagvon jól esik hazai híreket ol
vasni s tudni az édes otthonról.

A viszontlátásig szívélyesen üdvözöljük: 
üsth Béla hadnagy, König József hadnagy, Laki 
Imre zászlós, Ács László főhadnagy, Dukas Le* 
rene főtörzsőrmester, Nagy Mihály honvéd, Fu- 
csecz Vince honvéd Drávaszentiv an Tábori pos
ta H. 936. Valahol Oroszországban . . .

Tisztelt vendégeinek, barátainak, ismerőse
inek izeni Zsifkovics György honvéd, hogy ne 
írjanak a harctérre, mert a Húsvéti ünnepekre 
hazajön Csáktornyára és itt tölti szabadságát. 
Egyben kellemes ünnepeket kíván. Tábori .posta 
K. 772.

— Evangélikus istentisztelet lesz márci
us 25-én délelőtt 10 órakor a polgári iskolában.

A PERLAKI JÁRÁS HÍRE!
Kitüntetéssel vizsgázott tisztviselő.

Murányi László, a perlaki adóhivatal .vezetésével 
megbízott állampénzlari főtiszt, Budapesten kitün
tetéssel tette le az adóhivatali főnöki vizsgát.

— Épül a perlaki Levente-otthon, nagy
szabású kormány támogatással. A perlaki le
vente-otthon építésére a magyar kormányzat

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

Széchenyi u. 50 » Telefon: 31.

K ö z p o n t i  i r o d a ?  B U D A P E S T

: 150.000 pengőt utalt ki, a község pedig a telket 
I ingyen bocsátja rendelkezésre. Ebből láthatja Per- 
I lak és Muraköz népe, hogy a Magy ar Haza 
í nemcsak ígér, de ad is és ha háború van is,
I mindig segít Muraköz szebb jövőjének kiépíté

sében.

Köz  д а  zla s ás
Termeljünk minél több kendert és lent

A kormány enyhíteni kíván a mezőgazda- 
sági lakosság ruházati gondjain. Ennek érdekében 
a közelláfásügyi miniszter az 1944-45 gazdasági 
évet terhelő beszolgáltatási kötelesség megállapí
tása iránt a napokban kiadandó rendeletében úgy 
intézkedik, hogy a kötelezően előírt termelésen 
felül a mezőgazdasági lakosság családonként 300 
négyszögöl kendert, vagy 150 négyszögöl rostlent 
termelhet s annak termését saját ruházati szük
ségletének fedezésére közvetlenül felhasználhatja. 
Saját érdekét szolgálja tehat minden gazda, ha 
300 négyszögöl földnek kenderrel, vagy 150 négy
szögöl földnek rostlennel bevetése iránt intéz
kedik.

Kertésze t
Tekintettel, hogy az időjárás ismét tava- 

sziasra fordult, feltétlen szükségessé válik az 
alábbi kertészeti munkaiatok elvégzése :

DISZKEK EBEN: A virágágyak lalajat trá
gyázzuk, felássuk. Pázsit területét letisztogatjuk. 
Kétnyári (árvácska, nefelejts, százszorszép stb.) 
növényeinket, valamint dís;. fák és bokrok ülteté
sét végezzük tovább.

GYÜMÖLCSÖSBEN: A téli erömüvi mun
kálatokat a gyümölcsösben tovább végezzük, ha 
mindezideig nem végeztük volna el: minden idő
sebb gyümölcsfánál-a inohásodolt részeket, a pa- 
rafásodott kérgeket letisztogatjuk, de vigyázzunk, 
hogy az élöfarészt ne sértsük meg.

A metszéseknéi, szemünk előtt lebegjen 
mindig, hogy a gyümölcsfák koronaágai megfe
lelő tormát betartva, laza allastrak legyenek. Te
hat a ritkítást, vagy metszést, úgy kell végezni, 
hogy a napfény és a levegöjáras az agak között 
szabadon járhasson at. Igen fontos az idősebb 
ágrészeken és a gyümölcsfa tövén lévő vízhaitá- 
sok csonk nélküli eltávolítása. A metszések al
kalmával okozott sebekhez, a fertőzések elkerülé
se vegett, sebkatrányt használjunk.

Amennyiben permetanyag all rendelkezé
sünkre, vagy a E. M. aital engedélyezett pot- 
anyaggal is sikeresen permetezhetünk úgy, ha az 
almástermésueket olajos, a csonthéjas termésű- 
eket pedig arzénes szerekkel permetezzük. De a 
téli permetezésnek lemosószerimek kell lennie.

ZÖLDSÉGESBEN : Sárgarépa, petrezselyc m, 
spenót, sóska, zöldborsó, dughagyma ágyasainkat 
elkészítjük, majd sorokba vetjük, illetve dugdos- 
suk ti. CSIÁK.

Д Csáktornyái kir. jliirósáy, mint leickköityvvi hatóság.

226 1914 tk. sz.Árverési hirdetmény-kivonat
Üzv. Ganzer Mária es kiskorú Ganzer Fe

renc, Irma és Zvommir végrehajtatnak Novak 
János végrehajtást szenvedő ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyv vi hatóság a végre 
hajtasi árverést 5000' pengő tőkekövetelés es 
larulékai behajtása vegeit a Zalaújvar községben 
fekvő s a zalaújvári 51. sz. tjkvben A. I 5 sor, 
248/a hrszám alatt felvett 1 hold 1073 Öl te 
rülelíi rét és erdő a Stokovicza dűlőben felvett 
ingatlanból a B. 18 sorszám szerint Novak János 
nevén allo illetőségekre 16. P. kikiáltási arban 
a zabüfvari 91 sz. tjkvben A-2 sor, 320, b hrs/. 
alatt felvett 500 öl területű tét a Senokose 
dűlőben felvett ingatlanból а В 12 sorszám sze
rint Novak Janos nevén álló illetőségre 47 50 P 
kikiáltási árban, a zalaűjvari 91 sz. tjkvben A-f 
sor, 322 hrszám alatt 977 , öl területű re! a 
Senokose dűlőben felvett ingatlanból а В 12 sor
szám szerint Novak János nevén álló illetőség
re 15, P. kikiállási arban, a zalaújvári 193 sz.

tjkvben A -а sorszám alatt felvett '/•» télekillető- 
ség után járó legelő és erdő illetméből а В 19 
sorszám szerint Novak János nevén álló illető
ségre 15. P. kikiáltási árban, a zalaújvári 194 
sz. tjkvben А -l sor, 405 hrszám alatt felvett 
Gajcs dűlőben 146 LJ öl területű szántóföldingat
lanból a B. 33 sorszám szerint Novak János ne
vén álló illetőségre 66. P. kikiáltási árban, azu
tán a zalaújvári 370 sz. tjkvben A-2 sor, 451 a 
hrszám alatt felvett I.ippa dűlőben 3 hold szarj- 
tóingallanból a B. 46 sorszám szerint Novak Ja
nos nevén álló illetőségre 23. P. kikiáltási árban, 
azután a zalaújvári 476 sz. tjkvben А -l sor, 
158/1 hrszám alatt fékéit 1 hold 207 öl te
rületit rét a Poljanka dűlőben felvett ingatlanból 
a B. 45 sorszám szerint Novak János nevén ál
ló illetőségekre 190 .  p,  kikiáltási arban, a zala- 
új\ári 783 sz. tjkvben А-l. sor, 64 b hrszám 
alatt felvett 758 öl területű *ház, 3 sorszám 
alatt udvar és kert a Beltelekben fekve* ingatlan
ból а В. 1 1 sorszám szerint Novak János nevén 
álló illetőségre 140. P. kikiáltási árban, azonban 
az összes illetőségekre 1360 1931. Z. sz. végzés
ben özv. No\ák Ferencné sz. Novák Mária já
vori bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog ép
ségben tartása mellett elrendeli.

Az árv érést 1944. évi junius hó 5 nap 
ján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság 
helyiségében Rákóczi utca 14 sz. fsz. 3 ajtó fog
ják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlanilletőségeket a 
kikiáltási ar kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adhatók el.

Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron nem lehet elad
ni. akar a csatlakozódnak kimondott végrehajta
tó, akar a végrehajtató kéri az. árverés megtar
tana!, (1908: \l I t ' 26. s). kivéve a zalauj-
\ári 783 sz. tjkvben 64 b hrszámú ingatlanilletö- 
séget, amely a kikiáltási ár felénél alacsomahb 
áron el nem adható.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 %-a, amelvet 
a magasabb ígéret ugyananny i 0 о-ára kell ki
egészíteni.

Csáktornya, 1944. január hó 27.
Csertő Károly s. k.

kir. jb.

Az 52 ik

M. Kir. osztálysorsjáték
játékterve páráikul esélsiket n\újt.

I *>yr sorsjeggy el szerencsés esetben 
nyerhető

Egymillió P.
A nyeremények összege több, mint

Tizenttniilió r.
J u t a l o m  6 0 0 . 0 0 0  P.
Ко и у p Ia m ó и у 40 0 . 0  00 P.

N \ eremén vek :
200.000 P,

100.000 P. 75.000 P ьО.ООО P, 3x50.000 P 
5x40.000 P, 1 ч30.000 P 2 2 x 2 0 .00n P, 

2x15.000 P, 10x10.000 P
• ni* я '/ami)', кп/t p i s kisebb nyeremény. 

ÍSOfSirOMial " '" I  ad I negyed I tel | egé-.z
ÖSitalv?niÉnl | P 5. I P 10. I P 20. | P 40.
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Zide s a k i  petek.

KOSSUTH LAJOS
По. ve smo navek pisali /a pripece 

nja denesnjih vremena, ali jempot se mo 
remo zmisliti i za one ludi, steri su neg- 
da /íveli i sterim moranio zafaliti, kaj 
su od uegdasnjih kmetuv postali denesnji 
slobodni gospodari.

Márciusa 20 ga je bilo 50 let tomu, 
da je binrl v 02. letu svojega zivlenja, 
najveksi c lóvék oudasnjih vremen, pák 
наш je duznost, da se ve, v térni velki 
mi cajti zmislimo za njega.

Do 1848. leta, se posod po celoj Lu- 
ropi su selski ludi ne bili slobodni, zem- 
le ne su bile njihove, seliti se nesu smeli 
i inorali su sluziti gospocijii Toga leta je 
spuhnul veter slobode i Kossuth Lajos 
je Ы1 med prvimi, steri su harcuvrli /a 
slobodu naroda. Vec 1848. márciusa 12ga  
je v orsackom spraviscu predlozil, da se 
postavi v Budapesti! odgovorna magyar 
ska vlada, cega do onda ne bilo.

Márciusa 15 ga, da je zbila revolu- 
cia, je Kossuth Lajos pák med prvimi 
bil i da je austrijski cesar videl, da su 
se vremena premenila, aprihsa 11 -ga je 
podpisal one zakone, steri su bili polrebni 
za óva nova vremena. I ak je onda i 
Kossuth Lajos posta! minister.

Samo becka gospoda nesu stela pre 
stimati, kaj bi kmeti postali slobodni i 
kaj bi se na cisto drugi nácin gospodari 
lo v Magyarskoj i tak je narod moral 
zeti v roke oriizje, da obrani svoju slo 
bodu Kossuth Lajos je dr/al velkoga go 
vora za obranu domovine v orsackom 
spraviscu i tak je zdigel duse oblegatam, 
da su rnu na jempot dozvolili 200.001) 
regrutov.

1 onda su se hapila dicna vremena 
magyarske zemle. Mladi, stari, gospoda, 
selski ludi, si dobrovolno pod oruzje. 
Austrijske trupe su se posod bite bile, 
v Budagradu je austrijski general Hentzi 
komanderal, zato se orsacka hi/а prese 
lila se v Debrecen i как su austrijanci 
se bole steli zagnjesti Magyarsku, j»j 
Kossuth v orsackom spraviscu predlozil, 
da Habsburgova cesarska hiza zgubi ma 
gyarskoga kralesskoga tronma. io su 
oblegati i zrekli i kajti se republika ne 
inogta vrediti. postavili su Kossuth Lajo 
sa za guvernera Magyarske i tak je onda 
on vodil cele orsacke posle.

Kak smo rekli. austrijska soldacija 
je se posod bita bila i tak je zgledalo, 
da je bodo uasi z orsaga v un stirali, sa 
mo na zalost, austrijski cesar pozval je 
rusku soldaciju na pomo\ i tak je dosel 
general, herceg Paskievics z 200.000 ludi 
Proti tomu je, onda vec strosena i trudna 
magyar ska soldacija ne mogla harcuvati i 
tak su 1849 augustusa loga pre vara

su Világos, pred ruskim generálom oruz- 
je doli deli.

Kossuth Lajosa su austrijanci iskali 
na smrt i zbog toga se moral vugnuti. 
Odisel.je naipredi v Tursku, odnot v 
Knglesku i onda dale v Ameriku. Sigdi 
su ga prijeli / velkom paradom i sigdi 
je napravil diku magyarskomu narodu.

Na zadnje se nastanil v Taljanskoj i 
zivel je 45 let zvun svoje domovine v 
siromastvu, samo z onoga, kaj je v no- 
vine i v knige pisai, a svoju domovinu, 
za steru je alduval svoje celo zivlenje, 
nigdar vise neje videl,

1894 márciusa 20 ga je svojom smrti

napravil velku zalost celomu orsagu. 
Mrtvo telo su dupelali dimo i Megyimur* 
je je bilo prvo mesto v Magyarskoj zemli, 
stero je tomu velkomu cloveku dala pr- 
voga pocinka na svojoj domovini. Márciusa 
30 ga v jutro zaran je do§el talijanski 
cug i tu je komisia z Budapesta prek 
zela mrtvo telő, a v Budapestu su na- 
pravili tak ŝega sprevoda, da to svet jos 
nigdar ne je videl.

Potli pocivá velki osloboditel naroda 
na budapestanskom cintoru na najlepsem 
mestu i den na den ludi pohajaju groba 
i klanjaju se velkomu ocu orsaga.

Da nesu denes tak teska vremena, 
onda bi toga dneva z velkom paradom 
svetili, a tak pák samo v duái se kla- 
ujamo njegvomu velkomu duhu.

S p .

Balkanska politika Engleske
ske kralevske hize, kajti ona je sprecila, da7. Zagreba dobimo glasa : Urvatska je v 

orufcju od glave do pete. 1 civilni narod je po- 
stavlen v gibanje, a soldacija pak se posod har- 
cuvle, skup z nemákimi truparni, proti partiza- 
nam. Novine su pune samo / domacimi i zvunj- 
skimi soldackimi glasi, как da te orsag niti nebi 
imel z.nutresnju politiku. Zvunjska i znutreánja 
politika ide ve pod jenim mahom. I istaska vlada 
ima ve samo jeno pred soboni vnistiti nepri- 
atela i onda zidati.

To je treba tak razmeti, как se veli, kajti 
denes ga ne morti niti jenoga varasa v Horvat- 
skoj, steri nebi bil pretrpel kukscga taborskoga 
kvara. Zbog znutrvsnjega tabora fuda su pretrpeli 
si varasi v Bosniji, Dalmaciji, Slavoniji, llercego- 
vini, l.iki i Zagorju. Najzadnjic su i engleski l 
anierikanski bombasi naleteli na tuda varasov. 
Tu bo za istinu t'nicla treba zidati. . .

Fokg sill ovih krvavih pripecenja zagrebac* 
ke novine jos navek dosta paziju, kaj je rekel v 
Londonu Simovic Dusán jugoslavenski general, 
bivsi minister predsednik. Simovic, preni da je 
on sloz.il 1^41 márciusa 27-ga, taborsku politiku 
proti nenn am i zel je prek vladu, vec dve leti 
zivi cisto sam za se v Londonu. V'e se |e pglasil 
i niegov govor je /digel velku senzaciju med ju- 
goslaveni. Так zgledi, da je Simovié pretrgel z 
Peter Kralovom vladom i z velkosrbskimi zahte- 
vi, kajti v s\ ojitn radiogovoru v Londonu ie 
zdigel rec za Titove partizáné i pozval je srb 
skoga naroda, naj ze semi silami pomaze Titovu 
soldaCiui я crlenom zvezdom, stera bo oslobodila 
naroda.

Ste.i neznaju, kaj se dela odzadt za íeihan
gi. erez. vise dnevov nesu od t«>ga mogli ksebi 
dojti. Zagrebacke novine na velkom piseju za te 
Simovicov govor. Naj\i.«e njili se liapiju ovak : 
Simovié za partizáné ! Simovic je pozval srbskoga 
naroda, naj pomaze partizáné !

Zagrebacke novine „Horvatski Narod" do 
reci piseju Simovicovoga govora, átéri je med vi
se toga rekel ovo :

Nesmeju se joS jempot pripetiti one talinge, 
как je to bilo v proálom vremenu. da jugosla- 
venske \ lade ne su stele pri/nati Sovjetskoga or
saga I stopiti znjim V vezu, da su ga /.a \rerne 
tabora bile prisiliene priznati, onda je vec bilo 
prekesno.

Simovie je stemi reémi — pise Horvatski 
Narod — prav za prav sodil politiku jugoslaven*

se Belgrad i Moskva ne pomirili, naiprvié zbog 
kralevskih hiznih i rodbinskih zrokov.

Simovic je na dale i to dal na glas srbsko- 
mu narodu, da nesme pozabiti, da su i partizani 
juz.ni slaveni i da partizani harcuvleju za őisto 
jugoslavenske eile i da как je on prenasel, da su 
partizani najvise njih srbi, tak je onda to njihovo 
gibanje srbsko. jugoslavensko, zato srbi, jugosla- 
veni nesmeju proti tomu harcuvati, to bi dopelalo 
do bratskoga tabora, narod bi se do kraja 
sfondal.

Как Horvatski Narod veli, te poziv je do* 
Sei rano v ono vreme, da je Mihajlovié Draza, 
to je jugoslavenska emigrantska (zvun domovine) 
vlada podigla tab<»ra proti partiz.anam. Simovicove 
reci kazeju, как te zvunjski srbi jako sirom vle- 
ceju. Simovic se nemre poghhati z onimi, steri 
pokazeju, kaksa pogibel je bolsevizam i kaj oce- 
ju rusi stem, da bi celoga zapadnoga Halkana 
potegli к sebi.

Kak se vidi, globoka graba se napravila 
med temi zvuniskimi srbi piSeju dale te no
vine i vredno bo paz.iti, kaj bo dale stoga. S 
tern glasom je dosel i jen drugi. Purifova vlada 
je zastavila pen/iju sem onim ministram, Steri su 
ostali v Londonu, tak i Simovic Dusanu. Так se 
cuje, da na mesto Puriéeve vlade bo, za kratko 
vreme, dosla druga emigrantska (zvunjska) vlada, 
na éelu z generálom Zivkovic Petrom, Steri je bil 
diktatorski minister predsednik krala Aleksandra. 
Stem bi se onda moral vugnuti general Mihailovi£ 
Draza, steroga je pred dve leti londonski radio jo§ 
za Boga drzal,

Dale pise Horvahki Narod, da se tak vidi, 
da oni srbski generáli, átéri po londonskim hote
lem z lehka ziviju, nemaju drugo delo, как i da
le huistiti naroda, naj se bije, kaj bo joá véé 
krvi ( urelo po srbskim i horvatskim bregam, 
prem da saki trez.en élovek dobro zna,

da to partizansko barcuvanje niti
hasni, niti skodi svetskomu taboru
i nikaj nabo pomoglo к tomu, как 

se bo zvrSil.
Dale piáé Horvatski Narod i za Churchilov 

govor, steroga je drzal v engleskoj orsaékoj hiii. 
Kak je poznato, Churchil je partizansko delo ia- 
ko pofalil i obecal saku pomoc partizanskim tru- 
para, stere harcuvleju po jugoslavenskim bregam, 
a kaj vise, postal je i svojega sina, naj se dogo-
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varja z maráalom Titorn, Josipom Brozom. Churchil 
je spomenul v svojem govoru, da prem da je ko- 
munistam dika, da su podigli partizanske trupe, 
ali za narod veli, da se tulko ludi prekluéilo к Titi, 
da, как on veli, ovo partizansko gibanje se ve 
\et zdiglo na jugoslavensko narodno gibanje.

Те reéi Churchilove Horvatski Narod jako 
zainerava i piáé za njega : „minister predsednik 
Kraleskoga Velicanstva sí ve pice liste z jenim 
tatom, steroga su skriőali za marsala".

Kak Horvatski Narod piáé, Churchil je 
nikak ne govoril istinu, da je rekel, da je Titovo 
gibanje denes veő Jugoslavensko narodno gibanje. 
A makar как god je rekel Churchil, da engleska 
vlada podpira i dale Krala Petra II., dale v svo
jem govoru se postavil proti Kralu Petru i poma 
ze Tita. Med tem se Churchii postavil i proti Mi- 
hajloviő Drazi, minisiru soldaőije jugoslavenske 
emigrantske vlade, stem da je rekel za njega, da 
su ga neáterni generali ostavili i pogodili mirova- 
nje oruzja z taljani i nemei.

Za tem veli Horvatski Narod, da je Churchil 
ostavil starinsku englesku politiku i ve govori za 
Moskvu Sigurno bo pritisnul i na „Crnu Roku" 
i v prvom redu na marsala Zifkovic Petra 1 Si-

Na paradi za spornen velkih vreinen 
1848. leta, je v Csáktornya pred orsac 
kom zastavom Horváth Ferenc, deak tr 
govacke srednje skole drzal, po megyi- 
murskom jeziku ovoga govora

To je bilo prtuletje, prtuletje 1848 e 
Toga velkoga prtuietnoga dneva márciu
sa 15 ga neso politicari niti orsacka skup 
cina zapisala v narodnu historiju. nego 
magyarska mlajsina z delima, stere je 
prikazala za svojo domovino. Z reemi 
se nemre ta velka lubav proti domovini 
i negraniceno odusevlenje izreci, stero 
njim je zapnvedalo, kaj naj napravijo. 
Neje njim bilo potrebno oruzje, niti je 
krv ne tekla za njihovim delim. Jen den 
se obistinilo se ono, za kaj se tristo let 
pripovedalo v orsackoj skupscini i rna 
gyarskom narodnom zivoto, za kaj je 
vec senjal magyarski narod i cela Euro 
pa Sloboda, jednakost, i bratstvo Те 
misli so se toga dneva v stvarnost pret 
vorile.

V prvoj polovici prosloga stoleca je 
cela Europa z vufanjem gledala v buduc 
nost. Zele za slobodom, brät st vom i jed- 
nakoscom sigdi so se zurile vec v glőb 
lini narodnih dusah. Prva se je genula 
Francoska. 1848 ga pariska revolucija 
zbudila je Austriju i Magyarsku Marci 
usa 3 ga je Kossuth Lajos nezavisno i 
odguvornu magyarsko vlado predlo/il v

miő Boietia, Jugos[avenskoga zastupnika v Moskvi, 
átéri bodo tulikajáe odobravali, de je treba par
tizáné podpirati.

London je éisto pustil z rok Balkana i dal 
ga vun bolsevizmu, — veliju te novine, — s to
ga dohaja i to, da su hitali bombe na Zagreb, 
Spalato i Ragu/a.

Joá je tretji glas, za steroga se cuda spo- 
minaju v Zagrebu. Те pak je z Svajearskoga do- 
áel v svet Po tem glasu bi Srbiju poveksali z 
onimi zemlami, stere bi Bulgarskoj i Horvatskoj 
zeli. Z Berlina su sluzbeno vun dali, da je to ne 
istina, a Horvatski Narod pise, da je Drina is- 
hodna granica Horvatske i da je ta graiyca \e- 
kivecna med Horvatskom i Srbijom.

Na zadnje jos horvatske novine saki den 
piseju glase, stere da vun ustaska glavna ko- 
manda za domace bitke. Po tem se saki den 
cuda paitizanov prek da. Cuda njih doli postre- 
laju i raniju. Jako cuda parti/anov se glasi pre 
zandaraj, deneju doli puske i prosiju, kaj po na- 
redbi poglavnika nabodo stroíani i kai bi je di- 
mo spravili v svoja sela. Samo cuda njih, da di- 
mo dojdu. ne najdeju niti svoje hize, niti svoje 
familie. Hize zgorete, tamilie spoklane

pozonjskoj narodnoj skupscini a i za Au 
striju novi savremeni ustav. Drzavni kan 
celar főherceg se taki v Bee po/.uril 
upocenje prosit zbog teh predlogov, steri 
su se se culi v orsackoj skupscini. Ali 
becki kralevski i cesarski dvor je i sam 
neznajuci kaj bi napravil, stal pred ovi 
mi novimi zelami Dok su se berki po 
hticari, koji su s sodbinom Magsarske i 
Austrije ravnali, dogovarjah как bi bilo 
mogoce pak zapreciti magyarske i austrij- 
ske zele, márciusa 13ga je v Becu vud 
nla vun revolucija, a Meternich, steri je 
bil najveksi protivnik narodnih zel i re- 
formov, je moral pobeci

Od toga velkoga vihera se je i Pes 
ta genula Vec márciusa 12ga je Irinyi 
József \ 12 tockaj skup spisal, kaj zeli 
magyarski narod Glavnese zele su ove 
bile Starnparska sloboda, odgovorni mi 
nisterium, sako leto narodua skupscina v 
Budapestu, jednakopravnost pred zako 
nőm i ujedinjenje s Erdélyom Cim je 
glas becke revnlucije v Pestu stigel, mlaj- 
sina se je pod vodstvorn Petefu Sándorá 
Jókai Móra i Vasvár> Pávla v stari Pilvax 
kafani zisla i zrekla, da bodo 15 ga v 
varasu dali re/glasiti v 12 torkaj sastav 
lene zele naroda

1 dovla je zora znainenítoga liistorij 
skoga dneva márciusa 15ga Vogyi mlaj- 
sine su se vec zárán v jutro skupili vu

Pilvax kafani, a potli su precitali narodu 
12 tockib- Zatem je Petefő oddeklameral 
Nemzeti dala, stera je zbudila dusu naroda. 
Odusevleni narod je zavzel Landererovu 
átampariju, de su naStampali 12 tocke i 
Nemzeti dala. Popolne se je v vrtu Na 
rodnoga Muzejuma ziálo neizmerno cuda 
naroda Tu su govora drzali Vasváry Pál 
i Irinyi, ali je narod i tu stel cuti Pető 
fija. Junak dneva se pokazal na stengaj 
Muzejuma, de je pak oddeklameral vele 
canstveriu narodnu popevku Narod je i 
tu za njim glasno krical Prisi/ешо, da 
robi dale ne bomo !

Narod se zatem odpelal v budimski 
grad i zahteval je, da Táncsics Mihálya, 
zaprtoga zbog tóga kaj je delal za ma 
gyar.sku slobodu, / resta vun pustiju Z 
oslobogyenim Táncsicsom maserali su prek 
v Pestu. Na se strane su se cule vize 
Szózata í Nemzeti dalá, najlepsih magvar 
skih rodolubnih popevki.

Márciusa 15ga donesene zalitevn je 
Austrija ne stela priznati zato smo mo 
rali oruzje prijeti da se obranimo. í po 
cela je bitka z od negda spoznatom ma 
gyarskom korazom i vitezstvom. Brat / 
bratom, otec s sinom jen poleg drugoga 
su se borili i hmrli zr magyarsku slobo 
du. Vec smo skorom tábora dobili, da se na 
istocnoj granici nase domovine na prosniu 
beckoga dvora, pokazala ruska soldacija 
Proti velkoj silt smo ne rnogli harcu'ati 
i prisiljeni smo bili pre Világosii oru/je 
dőli deti Zatem su dosla teska vremena 
za sterim je doslo 1867. leto, da se or 
sag s kralom pomiril. Potli lepoga mirno 
ga zivlenja zatekel nas je prvi svetski 
tabor, za steroga znarao как so je 
zvrsil i pretrpeli smo 23 zalostna leta

Dragi brati! Morti je nigdar ta le 
tosnica ne méla takse znamenje как ve, 
da se za /ivót i smrt bori cela Europa, 
a i nasoj domovini, stera se trsi za mir 
no i nezavisno zivlenje, grozi se najvek 
sa nesreca, ci bi nas nepriateli preladali

Brati! Vi ste odvetki velke marci 
uske mlajsine, velkih vitezov Zrinyiovih 
V vasoj domovinskoj lubaxi zviraju ona 
dela, Stera bodo donesla lepsu buduó 
nőst Mislite na onu marciusku mlajsinu 
stera je prez oruzja stvorila se, a da ie 
bilo treba s oruzjem v rokaj i z vites 
kom korazom je se to i braniia Sledite 
njihove plemenite pelde ! Так se bo réz 
vedrila na nas lepsa i srecnesa magvar 
ska buducnost

Svercer na pozív neje postai, 
platil je z glavom

la  sverceria, ud stere se ueceju in 
di odeveiti je pak ziskala cloveőju smrt 

Jena patrola granicnih stra/arov \ 
obeini Hétvezér je v noci vidla jenoga 
oloveka idti prek granice. Tripot su ga 
pozvali naj stoji, a on neje stel stati ne 
go je dale bezal, nato su ga strelih 
Kugla je svercera trefila ran v glavu i 
na rnesti je hmrl Jos se nezua, sto je 
to bil
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TU JE DOBRA PRILIKA!
za

canjke i odpadke od stofa
dobite sake fele robe: igle za sivati, centimetre 
za meriti, zlice za jesti, cifraste slvari za lasi, 
cifraste igle, gjungje, igle ziberice i jos dmge 

hasnovite stvari.

J ó z s a  L á s z l ó  K á r o l y
t e x t i l  é s  n y e r s a n y a g  k e r e s k e d e l m i  r .  t .  m e g b í z o t t j a

Csáktornya, Molnár tábornok u. 14.

Parada v Perlakit 
na den márciusa 15-ga

Celi Perlak se spravil v paradu da na vre- 
den#naéin odsluzi tóga velkoga dneva, marciuia 
1f>-ga. Stacuni zaprti, na sakoj hiii zastava, ludi 
ti nu jen den pustili delo na stran, oblekli se v 

• vetesniu opravu i tak su se spravili, da svetiju 
toga dicnnga dneva magvarske slobode.

Vd letos je parada bilu inda veksa i lepSa, 
kajti su i bon védi pornaguli, da bode parada 
vredna svojih velkih vremen.

Na piacú, pre spomeniku Gaspari* s Marka 
je Vojvoda Alajos, domaci plébános, pod \edrim 
nebom párád nu mesti slu/.il, ministrovali su sol- 
dati od visokoga oficera dőli do bonveda j po- 
bozno sluzili Bogu.

1 °di mese se parada hapila s iliiunusoni. 
/a teiu su honvedi lepoga versa deklamerali.

Paradnogu govora je dr/al honvédéi zapo 
vednik. 7 lepimi recmi se zmislil za Kossuth 
Lajosa, komu je ve rano 50 let, как je hmrl. 
Гак v élj, da magvarsku slobodu nigdar nabo 
moci zagaziti,

kajti sabla i kri/ bodo navek svetili v
orsagu S ve toga Stefana, a iaka uia-
gvarska soldarija drzi stra/.u na gianiii.
Potli toga su skolska de« a jako lepő po- 

pevala.
Dr. Sebestvén Mátvás kralevski notarjus, 

predsednik leventasov je zatem govoril. Tolnactl 
je s svojimi recmi, kaj ie sluboda i kaksu l̂obo- 
du bi nam bolseviki dali, da bi oni mogli prek 
zeti gospodarstvo nad nami. Na zadnje je preéi- 
tál magvarski i megsimurski glasa, sterogu je 
Visokodostoini ( io.spon (uiverner poslal na.soj 
inlajsini. Velki éljen krici su bili na nasega vel
koga Gospodara orsaga,

„ Honvédroham " „Honvedska sturma" ver . 
od Rózsás József a, nam je prikazal se strasnosti, 
ítere naái honvedi pretipiju, da idejű profi ne* 
priatelu. Naii dobrí honvedi su deklamerali tóga 
versa.

Bűze sunee se pokazalo ober le lepe para
de. Si su tam bili, sakr sto se gibati mogel, go 
spoda i polodelci, du se na den slobode poklo* 
niju orsigu Svetoga Stefana, de je megv imurski 
narod zivel jezero let i ne как stranjski, nego 
как brat i nasel sega dobra.

Ve v tem krvavim vremeniin smo jos blize 
dosli ini megyimurci, к nasoj magyarskoj domo- 
vini i znamo da tu moramo z.iveti i hmreti, Lajti 
bolsu domovinu na célom svetu nemrenw najti.

T a b o r s k i  giasi
Sovjetska front а

Nedelni giasi nam piseju, da pre Bug vodi 
i koli Tarnopola jos navek idejű jaké bitke. Pre 
dolnjem toku Buga su se nemei odtrgli od ne- 
piiatela i tu se vec oitm protistavlaju sovietskim 
ofenzivam. Ran tak su nemei Vezbili sturme pre 
mostaj Nikolajev i Novo Odesa, a de su sovjeti 
zasli v* nemske linije, tani su mam vdrli 
na njili nemski granateri i nazaj su je stisnuli.

Na sektoru V mni< я-Proskurov, onda ishod- 
no od Tarnopola jaké bitke se rnenjaju. Na va

ras \ mniea su'isto napravili velku sturmu, ali 
su je nemei zavrnuli. V tem bitkam je prepalo 
.’0 nepriatelskih kol.

Na severnom dein fronte pak su jakse bit- 
ke. Nevel, Ostrov, Pikov, Narva, sigdi su nein, i 
jake sturme zavrnuli i doli postrelali 8? nepria- 
telska kola. Na severnom morju su sovjeti nale- 
lali na nemske lad je s cuda bomba § . Od 60 ша- 
sin je A4 doli opalo, a nemske ladjc su prez 
к vara dale dusle.

Najnovesi giasi velijii ovo : Pre mostu Ni
kolajev onda na fronti Vo/njesensk Prvomajsk 
sovjeti zabadav harcuvleju. V I Ikiajini med sred- 
njem sektoru Bug vode i Dnjestera nepriatel se 
jakse tisci. Varasa Virmica su nemei spraznili, 
eli predi su se vnistili, kaj bi nepriatelu hasniti 
moglo. Pie varasu Proskurov su nemska oklop- 
lena kola rezbila vi.ie nepriatelskih divi/iji. Rau 
tak su i na sektoru Proskurov Tarnopol nepri- 
ateli pretrpeli zgubicke.

Pre mlakaj Pripjet nesu bolseviki mogli ni- 
kaj veiniti. Pre vaiasu \ ilebsk se tesko bijeju 
/a je iio g j hregi.

Engleska fronta.
Dée prerl dvemi meset i je engleski minister 

predsednik obecal, da v sredini marciuia se oo 
hapila veik.« ofenziva proli I uropi na /apadnoj 
fronti, a jos ga nicesu ne. Sovjeti velku silti de- 
laju za tu frontu, a niti englezi, niti amerikami 
se ne vupaju toga hapiti, kajti dobro znaju, da 
je tu treba alduvati na s»otine jezere solda«'ije i 
matriala a vdreti nabodo mogli. Med tem engle- 
ske konuinistiöke novine napadaju na tngleske

pope zato, kaj v cirkvi Boga moliju, naj bi njih 
Bog zacuva! od druge fronte i od onih velkih 
krvavih aldovov, Stere bi narod moral podnesti.

Так denes st var stoji. Fngleski narod se 
boji druge fronte, a sovjeti ju se jak&e zahtevaju. 
I ngleski bombasi su jako malo к vara napravili 
po nem&kim fabnkam, a nemSka soldaci.a je 
spravlena z orui/em i munícióm.

Nemski bombasi su pohodili varadé London 
i 1 lull i prem na Hull su éuda bombi doli hitili 
i napravili velke ognje v stajaüscu ladji. Na La 
Manche Kanalu nemei i englezi s teskimi ätuki 
strelaju na engleski varai Dover i na francoski 
varai Calais, steri jen drugonui naprti le/iju.

Taljanska fronta
Feske bitke trpiju za varai Cassino, Steri 

je vec rezrusen. Americke trupe se napinjaju, 
ali nemreju nemre vun spraviti, poleg toga trpiju 
teske zgubicke. Nemiki bombaSi su na Siednjem 
Morju / bombami teiko skvarih pet nepriatelskih 
ladji od 30.000 ton.

Balkanska fronta
Partizaniko <*-i$<Vt»ie dale ide. Na Sofiju, 

glavnoga varaia Bulgarije su nepriatelski aerop- 
latii érez pet tini fúrt naletali i bőmbe hitali. Cu- 
Ja маю. la je opalo i velki к vari su bili.

Jeli sam platil za novine?
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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

K A J  JE  NOVOGA?
— Taborska Posta. Svojim roditelam, ze- 

nam, bratam, sestram, priatelam, poznancam lepe

Pozdrave posilaju s Ironte, Vagaj János Perlak, 
igae Károly Perlak. Taborska posta K. 683. Fu- 

csecz vince Drávaszentiván. Tábori posta H. 93ó. 
Saki najlepse pozdravla svoje „Zlato."

— Branila svojega moza, zaklala sose- 
da. Laní oktobra 2-ga se krvava nesreca pripe- 
tila v obcini Nyiresíalva. Magyarics István se 
postavil na svojega soseda Trninovics Józseía, 
ov je pozval na pomoc svoju zenu. Ona je vid- 
la, da je moz v nevarnosti, zgrabila no/а i Mag
dicse tak spikala, kaj jc hmrl. Drugi deu su zan- 
dari moza i zenu odtirali v Nagykanizsái v rest. 
Moz véli, da je ne kriv, a zena pák da je bra
nila Vivienje.

Öve dneve su bili pred sodom. Trninovics 
i ve véli, da neje kriv. On je ne pikal, samo 
njegva Jena. Dale véli, njihova hi/.a je zvun se- 
la 300 metri dalko, naprti na riz |e Magdicsova. 
vSosedi nesu se svadili. Jempot su odisli rodbinu 
pohajat i veéer, da su dimo dosli, hiza je bila 
odprta i cuda stvari pokradjeno, kaj je njim bil 
velki к var. Zandari nesu mogli tata prenajti. Oni 
su na Magdicsa mislili, kajti drugi nisei neje 
znal, da su oni zdoma odisli. A meli se i druge 
zroke protí njih. Potli toga je Magdics visepot i- 
áel erez njíhov dvor i navek se grozil da mill 
bo zaklal. On den, pred nesrecom se njim je tu- 
likajse grozil tak, kaj je zena morala po njega 
dojti i dimo ga spraviti. Oktobra 2-ga su véé 
spali, da je niáéi fest ruzil po vrataj. Trninovics 
se stal i videl, da je Magdics na dvoru i predrl 
vrata i krical: „Denes bo tu krv curela, bőm 
vas zaklal". On je zgrabil falat dreva i vudril 
Magdicsa, ov pák ga dőli hitil i áinjaka mu stis- 
nul. Strah je bil velki Trninovics je krical zeni, 
naj mu ide na pomoc. ?.ena sa zvun sebe, zgra- 
bila noza i da je vidla velku pogibel, spikala je 
Magdicsa, átéri je na njenom mozu le/.al ígutilga.

Ran tak je valuvala i zena. Bila je v pos- 
teli, da je éula kaj moz krici za pomoé. Skocila 
je gori, zgrabila noza i branila moza od smrti.

Joá se bodo preslusali nesterni svedoki, on- 
da bo do к raja sod.

Odsodjen je vubite] v Kopaszhegyi!. 
Leto i pol resta je dobil mladí decko. Vec
smo napisali v naáim novinam, da se janimra 
29-ga pripetila velka nesreca v obcini Kopa.szhegv 
pre hiii Csanádi Mihalya. Perje su cehali vecer 
i zisla se mlajáina, deéki, puce. Potli cehanja bi- 
lo malo veselja. muzika tancali su. Med njimi je 
bil i Vurusics István 20 let star decko, on je 
plesal s Csucsek Katicom, a kaiti su ju i drugi 
decki, med njimi i Vurusics János zvali tan« at,

je Vurusics István puci rekel, da sto ju bo dimo 
sprevodil bo hmrl. Potli su se deéki, vuni pred 
hizom zbili, a Vurusics István je Jánosa z no* 
zom tak vpicil, kaj mu je krv scurela i na mesti 
je hmrl. Vurusics István je ne átél priznati, da 
je on zaklal svojega pajdaáa, ali svedoki su va- 
luvali i как se on vec napre grozil, to mu je 
krivnja bila dokazana na sodu. Sód je Vurusics 
Istvána preglasil za krivoga, éli kajti je mladi, 
odsodili su ga samo na leto i pol resla. £od je 
kreposten.

G L A S I  J A R A S A  P E R L A K

Leventaski dóm se bo zidal v Perla- 
ku. Minister da 150.000 pomoci kifoj. Как vi-
dimo, v-Megyimurju nasi mladi leventasi jako 
lepő napre idejű i v moralnom zivlenju i znano- 
sti. Nasi decki se vec cisto drugac ponasaju, как 
je to bilo pred par leti. Navcili su se postuvati 
starese ludi i kaj je naiglavnese, navcili su se, da 
je zivlenje ne igraéa. Z manjikovanjem i na lud- 
ski zep nisei nemre i nesme ziveti, nego samo s 
postenim i marlivim dclom.

Mag^arska vlada ze sem mogneim podpira 
leventasko gibanje, sto najbole vidi i stoga, da 
je dala za leventaski dom v Perlaku 130.000 
pengő pomoc. Obcina Perlak da funduáa í stemi 
penezi bo se zazidal za naáe mlade leventaáe jen 
lepi dóm, de se bodo shajali, mustrali, drzali le- 
pe plememte zabave i svoje duse okrepiii.

Denes su teska vremena,. eh magyarska 
vlada itak najde saku priliku, da pomore Megyi- 
murju, da se zdigne na onu visinu, stero ga pri- 
pada v nasoj 1000 let staroj domovini.

ö o s p  o d  s r i t t f o
P o v a t í  c i m  v e c  l e n a  i  k o n o p l e
Vlada oce pomagati polskun gospodaram pre 

opravi. Za to bo Minister /a Obskrbu Naroda 
pre naredbi za nutri davanje za leto 1944 4 > tak 
respolagal, Ja saki gospodar, zvun onoga, kai 
inora nutri dati, naj pova na 300 klaftraj konople, 
éli pák na 150 kialtraj lena i kaj bo zapoval, to 
more potrusiti za sebe i za svoju familiu za op- 
ravu i fiake.

Zato s:iki gazda svojega hasna sluzi, ako 
pova bar 300 klaftri konople, éli 150 klaftri lena, 
konopleno i lensko seine cuda vál t za jedinire, 
a s povesma pák se da inda hasnovitoga za- 
tkati.

Gespodari s siebenmal lati v Perlaku
Zvrsila se p rva  zim ska gospodar.sk a 

skola
Vec smo napisali v nasem listu, Ja se v 

Perlaku zvrsila prva zimska gospodarska skola, 
a ve ocemo nekaj napisali, как je bil íspit te 
skole.

Kak je va/.na ta skola. to se vidi slogu, dá 
ie na ispit do sei sam főispán Zala vármegy i je, v i
téz gról Teleki Béla, onda vitéz Hunyadi László 
varmeg>inski veliki notarjus, Bu/ás Andor vai- 
megvinski gospodarski inspektor i sa domaca go- 
spoda.

Minister /a Polsko ('lospodarenje je postal 
za ispitnoga Komisara Siftar Inibni, direktora go- 
spodarske skole v ßattvanfalva (poleg Mura- 
szóm bata.)

Párád a se lmpila s svetőm mesom, a ispit 
je bil v velkoj sáli obeinske hi/e, steru su za to 
priliku lepő okinéili.

Kupka («suhl, direktor gospodarske skole v 
1 erlakti je po/dravii /. lepim govorom i stem se 
hapil ispit.

Gospodari, steri su tu skolu poslusali su 
dokazali, da mi se niti oni, a niti profesori ne 
zabadav trudili i da je ta skola jako hasnovita i 
potrebna. Si mi se trsili, da se sega onoga nav- 
ciju, kaj su culi, dobro síi si se zapametili i dali 
su dobre odgovore.

Lelics István predseJnik je zalem odprl 
peradnu sesiju gospodarskoga kola te skole i on
da su se gospodari hapili pripovedati, kaj su se 
navéíli.

Pinlarii s József je dr/.al govora, как je 
treba hasnovito sada povati i drgvje cuvati, \ idi 
se, da je z veseljem poslusal navuke.

Mlinari i gospodari pazite!
Proda se jen

kmetski TRIER,
skorom növi za zrnje cistiti, se mere melin 
skjh hengerov, i kompletni hengeri, jen kom- 
pletni par kamenja z remenjeui mam za nu- 
cati, jena dampfmasina sama ide, z mlatilkom 
komplelna, a morém bestelati i se vrsti ma- 

sine za mlatiti, se po najfalesoj ceni.
Pitali POSZAVEC MÁRTON -  1 А Р Ш

posta Muraszentmárton.

Da bo i nekaj veseloga, vitéz Murai Ferenc 
je, s punom dusoin deklamiral lepoga versa „A 
hazáért" i dobil cuda pokanja z rokami, a záteru 
pák su popevali lepe magvarske vize.

Baranasics Mátyás je drzal govora, kakse 
svinje je najbole povati v Megyimurju. К tomu 
su meli rec i vitéz Murai Ferenc, Angyal János, 
Csonkás István i Dr Kovács Ferenc, si su rekh, 
da su ve/dasn|e tajte najboláe za Megvimurje.

Jos je i Buczulv Mihály deklamiral lepoga
versa.

Lepa je bila ta skola, nasi gospodari su se 
cuda sega navcili, se to bodo pre gospodarstvu 
ponucali i za drugu zimu bodo i mlajsinu spravih 
v to skolu, kaj se i nasi mladi naveiju bolsega 
gospodarenja.

Zatem su rezdelili sreberne lati i főispán je 
sakomu roku dal.

Najbolsi „deaki" su dobili knige za premiu 
od Ministra za polsko gospodaienje. To su bili 
Belies István, ilj. Kavran János s Perlaka i .Jan
iséi/ István z Alsóptisztata. Zvun toga je mini
ste'- platil za 10 gospodarskih novin i \ áss Já
nosa zena za 10 novin, a drugi si su si predpla- 
tili za te novine kaj bodo celo leto citali gospo- 
darske stvari.

Zel je rec i vitéz gn'.f Teleki Béla főispán i 
si su pazili na njegve reci. Rekel je med vise 
tug4 • ovo: Rád sem dosel sem,
kajti rad imam mtgvimurske gospodare i 
meg> imurske kraje i najpredi zato, da je to prva 
skola v D«ylnjem Megyimurju. Megyimurski gazdi 
su i do ve pokuzali, как je treba cim vec zapo- 
vati. I reba je cim bole delati i onda bo se videl 
jós vékái hasén. Óva skolu mora biti példa za 
mlajsinu i za druge gospodare i Perlak se moia 
stimati s svojimi gospodari, steri su dobili sre- 
bernu lat.

I.kstra je főispán pofáid Jancsec Istvuna z 
Als. .pusztala zato, kaj ji* i po tiudoin vremenu 
saki deo dosel v skolu.

Bili su jós i drugi güvori i na zadnje se 
Rudi Pál v ime cele skole zalalil proíesoram za 
trud.

Obeda su domace selske zene prepravile ] 
jako síi je polalili i po obedu su se lepő zabav- 
lali v rezgovoru. Как se vidi nasi ludi su dosli 
na to, da amo magyarska zemla i Magvarska 
Domovina Svetoga Stefa na nam more donesti 
mira I lubav. \ idi ju. da nas domovina postuje í 
rada ima i za to ne prosi drugo, samo vernost i 
posteno delo, a to se v Perlaku i najde i more 
dojti kaj god oce, Perlak i Muraköz ostane za 
navek magvarski.
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