
KRISZTUS FELTÁMADOTT!
(Sp.) Az utolsó vacsora után el- I 

ment az. Olajfák Hegyére, buzgón imád 
kozott, majd Judás csókja után a kato 
nák elfogták, Pontius Pilátus elé hurcol
ták, különböző kínzások után a Kálvári 
án keresztre feszítették és megölték.

De Ö feltámadott! Harmadnap haj 
nalán,. mikor az istenfélő asszonyok szent 
testét olajokkal akarták meg kenni, már 
csak az üres sírboltot találták я az ott 
lévő fényes angyal azt mondta nekik, 
„Krisztust keresitek? t) nincs itt, feltá
madott !**

Krisztus a felvilágosodást, a haladást 
prédikálta. A destrukció emberei joggal 
féltették tőle húsos fazekukat. A sze 
retet, az egyenlőség, minden ember hol4 
dogulása nem felolt meg céljaiknak, mert 
nekik csak néhány ember uralma s mil
liók nyomorgása kellett.

Magyarország is, hosszú kálváriája 
után most érkezeti el a feltámadáshoz. 
Testét éveken át marcangolták a sóiét 
ben bujkáló elemek, százszor elárulták s 
már már úgy volt, hogy a judási csók 
után megjelennek vad hordák képében 
az istentelenség katonái és elhurcolják 
szegény hazánkat az új Pilátushoz, aki 
még kezet sem fog mosni, hanem való 
ságos kéjjel fogja megparancsolni „Fe
szítsétek meg!"

De a mi Magyarországunk, Szent 
István birodalma, Mária országa még jó 
kor felismerte az ot környező veszedel
met, felébredt tespe .léséből, eltas/»totta 
magától az áruló Judásokat és nagv íé 
nyesség között új életre kell.

Most igenis uj életnek nevezzük a 
közel múltban bekövetkezett változást 
Akik a nemzetet hamis irányban, a b\i 
к ás felé vezelték, eltűntek, senki sem 
siratja őket. A közélet megtisztult salaK 
jától, a vezetést a nemzet, arra termett, 
legjobb fiai vetlek át, ellenségeink pedig, 
akik már készítették a keresztfát, egyen
gették a Kálvária út jót, hős fiaink vas 
öklével lógnak találkozni.

Húsvét jövetele a magábaszállás, a 
megbánás ideje Húsvét előtt minden ke 
resztén у ember számot vet leikével, pe 
nitenciát taH elkövetett bűneiért s meg 
tisztult lélekkel v ál  ja a Feltámadás szent 
Ünnepel

A klasszikus korban nem hoztak 
törvényt a hazaárulók ellen, mert ilyen

nincs! Az ókor törvényhozói nem 
tudták elképzelni, hogy akadhasson olyan 
ember, aki az éltet, védelmet, kenyeret 
adó haza ellen az ellenséggel konspírál 
jón. Sajnos, ma kétezeregv néh inyszaz 
esztendő után ez nem így van

Ma a Judasok itt járnak köztünk. 
Hamis a szemük, a szavuk, tettük, a ju 
dáscsókgj lépten nyomon osztogatják, de 
nem harminc ezüst pénzért, mint hajdani 
ősük, hanem nehéz milliókért.’ Ma nem 
az Olajfák hegyén keresik az imádkozó 
Krisztust, hanem testét tiporják, lelkét 
mérgezik és azt akarják, elfáradva, el 
csüggedve, boruljon le hóhérai elégi és 
fogadja a keresztet.

De a nemzet, amely ezer éven át 
szikiaszilárdan védte a kereszténységet 
és a nyugati kultúrát, nem togja a hó 
hérbárd alá hajtani fejét, nem ü! fel a 
csábító csóknak, hanem kiveti magából 
az. árulókat és a feltámadt Krisztussal 
diadalra viszi az igazság zászlaját.

AKT pedig vétkeztek a haza ellen, 
hintsenek hamut fejeikre, gondolják meg 
milyen nagy bűnt, követtek, amit semmi
vezetetéssel sem lehet jóvátenni.

Meu culpa ! A feketézők, akik min
denáron mindent összeszedtek, raktára
kat halmoztak és nem gondoltak arra, 
hogy a hadisegélyen élő honvéd anyja, 
vagy felesége gyermekeinek nem bír egy 
falat kenyérhez, vagy egy darab ruhá
hoz juttatni, és nem gondoltak arra, hogy 
a dicsőségesen küzdő honvéd lelkének 
minő fájdalmat okoznak a hazulról ka 
pott hírek.

Az árdrágítók, akik kihasználták 
más«>k szorultságát és hatszoros árt kö 
vetültek a legszegényebb vásárlóktól is.

A munkám sorások, akik tejben vaj
ban fűröd ve még a kenyérrevalót sem 
adták meg munkásaiknak.

F.s a leggonoszabbak, a hamis bír 
teijesztök. Akik hallgatva az idegen rá
diót és egyéb propagandát, a lelkeket 
mérgezték meg. Akik leakarták rombol
ni a belső Iron tot, akik pe/sgös vacso
rákat rendezték minden ellenséges hir 
hallatára és lekonyult fejjel jártak, mi 
kor csapataink győzelméről értesültek.

Hála az ősi magyar vitézségnek és 
jcllems/ilárdságnak, ezek a piszkos hul
lámok nem bírták elborítani a magyar 
ság sziklavárát, a kereszténység fényes 
zászlaját. Belső frontunk a második at 
lanti fii, dicső hadseregünk pedig' annak 
védelmezője. A Szentírásban benne van, 
mi lett .ludassal és az ö harminc ezüst 
pénzével. Akik követik, olvassák м1, 
okulhatnak belőle.

Krisztus feltámadott és uralkodni fog 
örökkön örökké, Magyarország feltámadt 
és élni fog a világ végezetéig.

Koporsók és bölcsők harca az életért
Az olaszuk száz év múlva, a németek 

százhúsz év múlva, mi magyarok pedig kétszáz 
év múlva kétszerezhetjük meg ünmaguakat

Harc a magyar élet legnagyobb ellenségei: 
a/, egyke és az egyse ellen. Ez n harc soha 
nem voll olvan időszerű, mini napjainkban, ami
kor a háború széles rendeket vág a magvar élei
soraiban.

Ezért nem lehelünk közömbösek ezzel a 
kérdéssel szemben. Célszerű tehát, hogy belete- 
k'n’súnk azoknak a számoknak a világába, ame
lyek biztos képet adnak nemzetünk fejlődéséről.

Hogy a magyarság népesedésügyi helyzetét 
világosabban lássuk, célszerű, ha bekukkantunk 
azok közé a számoszlopok közé, amelyek Euró
pa népesedési viszonyait mulatják. Földrészünk 
lakossága 1800-ban csupán 187.7 millió volt. Ez 
a szám 1850 ig 266.2 millióig, majd rohamosan 
a századfordulóra 400 6 millióig szaporodott. E*u- 
íópa lakossága az 1930 us évek közepén 505.7 
millió fő volt.

A népszaporodás azonban az egyes nemze
teknél nem arányosan történt. Jellemző, hogy 
szaporodás szempontjából a legerősebb ir tűnőt a 
Magyarországot körülvevő orosz, román és dél
szláv' népek vették, ugyanakkor a latin.s/ármazá- 
sú franciáknál nagyon szomorú képet mutat a 
népesedési statisztika.

Oroszország lakossága 1800 ban 39 millió, 
1850 ben 60 millió, 1900-ban 109 millió, 1930- 
ban pedig már 127 millió volt.

Nemkevésbbé érdekesek Románia adatai sem. 
Románia lakossága 1800 ban 2 600 000, 1850-ben 
3 millió 900 000, 1900 ban 6 millió 200 'ezer, 
1930-ban pedig 18 millió 25 ezer volt

Szerbia 1800 ban még az egyniilliónyi lel
ket sem érte el és csupán 900 000 lelket szám
lált. 1850-ben már 1.200.000, 1900 ban 2 millió 
494 ezer, 1930-ban pedig már 13 millió 880.000 
(öt tett ki DélszJávia lakossága.

Nézzük csak, hogy a fenti számokhoz vi
szonyítva, hogyan alakult Magyarország népessé
ge Hazánkban 1800 ban 10 millió lelket szarn
álak . 1850-ben 13 millió 450 ezer, 1900 ban 
19 millió 255 ezer, 1930 ban pedig csupán 8 
millió 685 ezer lakossá volt Magyarországnak.

Az. arám Ing legtermészetesebb t úlbn elért 
orosz szaporodást véve alapul, yia a 14 milliós 
Magyar'ország helyett közti harmincöt milliós Ma
gyarország állhatna őrt a Kárpátok medencéjé
ben, hogy megvédje I urópát.

A népszaporodas legfontosabb tényezője a 
születés és a halálozás. Ezeknek egyenlege adja 
a természetes szaporodást. Hiába termékeny va
lamely nép és hasztalanul magas a születéseinek 
száma, ha nagymérvű a csecsemőhalálozás és a 
felnőttek nagyon alacsony korban halnak e.l.. A 
nemzet jövője csak akkor biztosiiható, ha az 
egyre csökkenő halálozási aránv.szám melleit ked
vező szaporodást étünk el.

Hasonlítsuk össze egy pillanatra Magyaror
szág születési statisztika át inas európai államok 
születési statisztikájával. Kitűnik az összehasonlí
tás során, hogy a háború előtt Bulgárián, Orosz
országon és Románián kívül alig volt állam, 
amely nálunk magasabb születési számmal dicse- 
dii sekedhetett volna, az. 1930-as évek utáni idő
ben pedig már Jugoszlávia, Lengyelország, Lit
vánia, Olaszország, Portugália és Spam olország 
is magasabb születési indexet ért el. Magvaror- 
szág születési indexe 19|3-ban 33 8 volt, azaz 
ezer lakosra ennyi születés esett. Ez. a szám 
1935-ben 21.2 re csökkent. Habár születési sta
tisztikánk európai összehasonlításban talán nem
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Köszönetnyilvánítás
Mieriazon rokonoknak, barátoknak 

és ismerősöknek, akik néhai feleségen), 
illetve édesanyánk, Csáktornyán elhalt

Tomsics A ntalné
sz. Vukovics Teréz

volt vashegyi lakos temetésén megjelen
tek, koporsóját koszorúkkal díszítették, 
vagy gyászunkat egyéb módon enyhíte
ni igyekeztek, ez úton mondunk hálás 
köszönetét.

Külön köszönetét mondunk a Csák
tornyái kórházi orvos uraknak faradha
tatlan igyekezetükért és a tisztelendő 
nővéreknek odaadó ápolásukért.

Tomsics Antal Vashegy 
és gyászoló gyermekei.

is túlságos nagy visszaesést mutatott, mégis meg
állapítható, hogy az utolsó negyedévszázad alatt 
a születési index egyetlen európai államban sem 
zuhant olyan meredeken, mint Magyarországon.

A születések és halálozások egymás ellen 
dolgozó adatait megtisztítva, a következő képet 
kapjuk: a románok száz év múlva, az olaszok 
is száz év múlva, a németek százhúsz év múl
va, mi magyarok kétszáz év múlva, az angolok 
háromszáz év múlva lesznek kétszerannyian, 
mint ma. Ugyanezen idő alatt a francia nép fe
lére csökken.

A. magyar fejlődést illetően tehát komoly 
feladatok állnak előttünk. Kétségtelen, hogy az 
elmúlt évtized gazdasági válsága volt az, amely 
nagyon károsan hatott népmozgalmunk alakulá
sára. Amíg 1931-ben és 1932-ben az élveszüle- 
tések száma a kettőszázezret is meghaladta, ad
dig 1938-tól kezdve a születések szama 175.000 
alatt maradt. Nem egészen tiz év alatt tehát a 
születések száma egynyolcadával csökkent, ami
nek káros hatását sokáig érezni fogjuk.

Aki egy kicsit is ismeri a magyar demog
ráfia útjait, annak meg kell állapítania azt a 
tényt, hogy a magyar szaporodás útja a mostani 
nagy világégés előtt nem arra irányult, hogy több 
bölcsőt lássunk a magyar portákon, hanem a 
koporsók ellen indított harcot népegészségügyünk. 
A harc feltétlen szép eredményeket hozott és a 
halálozási arányszám nagy csökkenést mulatott. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, 
hogy az 1930—33 években a trianoni terület évi 
átlagos halottainak száma 140 ezer fő volt, ami-ч 
vei szemben 1939— 41 ben a halottak száma 
ugyanezen* a területen évi átlaga csak 125 ezer 
fő volt. De amikor örömmel latjuk a halálozási 
arányszám javulását, szomorúan kell tmgállapi- 
tnnunk azt is, hogy 1931-ben ezer leiekre 23 
születés, 1936-ban már csak 20, 1941-ben pedig 
mar csak 18 születés esik.

Odakünn a harctereken síi hantok dombo
sodnak. Ezek a sírhantok tanítást, üzenetet kül
denek felénk : bölcsöket, ringó kis magyar böl
csöket kérnek a magyar földre.

Elcsíplek egy vesztegető horvát 
csempészt és muraközi társait
A muraközi hármas, magyar-honát német 

határon újabb sikeres csempész fogás történt. 
Szerdán a reggeli órákban a miksavari határva
dászok egyik járőre észrevette, hogy a hármas 
határrészen egy ismeretlen 30 év körüli férfi 
igyekszik a határon észrevétlenül Átjutni. Mint 
hogy a férfin tömött hátizsák és kezében cso
mag volt, nem volt nehéz kitalálni, mi járatban 
van a tilosban járó egyén. A határőr kilépvén 
rejtekhelyéből, megállásra szóllította fel a fér
fit, aki niegállt, majd nyomban 100 pengőt akart 
a magyar határvadász markába nyomni, hogy 
csak engedje el. A magvar katona azonban tud

ta kötelességét és a férfit bekísérte a miksavári 
határvadász őrsre, a nála lévő 65 kilogram fi
nomliszttel és több kiló pipadohánnyal együtt.

Kihallgatásakor elmondta, hogy Andrasics 
András horvát állampolgár, az éjszaka szökött 
át Horvátországból a Dráván, Drávamogyorodra 
ment, ahová 10 kg. rézgálicot vitt és az érte ka
pott árúkkal igyekezett éppen hazafelé, amikor 
hoppon fogták.

Minthogy idegen állampolgár, a határvadá
szok átadták a drávavásárhelyi csendőrségnek, 
onnan Nagykanizsára kísérték. Egyben megindult 
az eljárás az ellen a muraközi csempész-tars el
len, aki a rézgálicot átvette, illetve azért lisztet 
és dohányt adott.

Óriási tűzvész 
a letenyei Öreghegyen

Április 3-án, pont délben óriási tűzvész tá
madt Létén vén, az öreghegvi szőlőkben. Több 
mint 40 gazdának leégett a szölőbeli hajléka. Bo
rok, hordók s az összes egyéb ingóság, mind a 
tűz martalékává lett. Víz- és fecskendőhiány mi
att az oltás majdnem lehetetlen volt. A kivonult 
német katonaság támogatta a lakosságot az ol
tásnál.

A tíiz keletkezése végett nyomozás folyik. 
Valós?íszú, vigyázatlanság történt. A hajlékok 
mind szalmafedeiesek, nyitott tűzhelyekkel, szél 
is fújt s lehet, hogy egy szikra elkapta a tetőt, 
a száraz fedelek pedig gyorsan tüzet fogtak. Biz
tosítva nem volt semmi.

Kettősen kell vigyáznunk a mai nehéz idők
ben, amikor nagy nehézséggel jár az anyagbe
szerzés és ami a fö, mindenki biztosítsa kis va
gyonkáját.

Levente hírek
Muraközi lc/enték tanulmányi 

kirándulása Nagykanizsára
Muracsáay, Hodosány és Harastyán leven

téi nagyszabású tanulmányi kirándulást rendeztek 
Nagykanizsára. A szombathelyi hadtestparancs
nokság száz levente részére biztosított nagy uta
zási kedvezményt. Sajnos a rendkívül kedvezőt
len időjárás miatt a leventék nagy része, rossz 
lábbeli és gyenge ruházat miatt nem mert neki
vágni az útnak. Volt aki még soha nem ült vo
naton, nem volt városban, nem látott moziéin-* 
adást.

Nagykanizsára érkezve az ottani levente 
küldöttség vaita az állomáson a fiúkat és kalau
zolta a városban. Mindenek előtt szentmisét hall
gattak a ferencesek templomában, aminek végez 
tével P. dr. -Horváth Athanaz ferences hittanár 
lelkész százados magyar szentekről tartott nekik 
rövid előadást muraközi nyelven. Következett a 
templomok megtekintése. Utána indulás a sör
gyárba ! Látható érdeklődéssel nézték annak be
rendezését és működését. Kellemesen meglepte 
őket Metzger István igazgatónak rendkívüli szí
vélyessége. Következeit a csoportfelvétel!
Nem egy fiú állott először fényképező masina 
elölt. Nem is lehetett okét szükséges komolyság
ra hangolni a fényképező, nekik szokatlan elő
készületei miatt.

A rövid ebédet a kanizsai leventeotthon ba
rátságos meleg termeiben fogyasztották el. ahol 
érdeklődéssel nézték annak berendezéseit, figyel
tek az ott folyó intenzív munkára. Egyesek a ké
szülő repülögépmodelleket bámultak percekig. 
Másokat inkább a zeneszerszámok érdekeltek. 
Elsősorban természetesen Golenya tnuracsányi 
leventét, aki fiatal kora dacara odahaza egy ver
senyképes zenekarnak vezetője.

I tália Luzsnik Ferenc oktatójuk vezetésé
vel föl megfurödtek a gőzfürdőben, ami szintén 
nagy élmény volt mindnyájuk számáta.

Izgatottan várták a mo/.íeloadas megkezdé
sét Akárbányan az elsőt életükben 1 Szerencsé
re volt is részűk érdekes híradó és jó magyar 
film nemes élvezetében.

Л/. idő rövidsége miatt már csuk néhány 
érdekeség Ipartestülel s üzem gyois megtekintése 
következett. \ égsönek maradt a ga/dasagi téli iskola

M f l  J E L E N T  M E G
a legjobb képes színházi hetilap

Okvetlenül vegye meg. 
ÁRA 1*20 P.

melvnek megelégedett és szerencsés növendékei 
között akadt néhány muraközi fiú is. Л kirándu
lókat roppant lekötötte a modern iskolaépület 
termeinek tisztasága, berendezése, a tantermek, 
hálók, fürdő, ebédlő stb. A termények, gyümölcs
fajták stb. kiállítású. Nem egy fiúból tört ki hangos 
sóhaj, bárcsak ö is tanulhatna itten ! S éppen ez 
volt a tanulmányi kirándulás egyik rejtett célja. 
Minthogy az iskola vezetősége azonnal késznek 
is nyilatkozott az ügy legmesszebbmenő támoga
tására, и jövő ősszel a kirándulók egyik - másika 
már boldog lakója lehet a nagykanizsai téli gaz
dasági iskolának.

A fiúk fáradtan, de ;;ok szép tapasztalattal 
gazdagodva, megelégedetten indultak viss/a, hogy 
otthon maradt társaiknak mindenről beszámolja
nak. Л sikerült tanulmányi kirándulást P. dr. 
Horváth Athanáz szervezte és bonyolította le, 
aki a fent jelzett három községnek közel ezer 
leventéjének valláserkölcsi nevelésében hónapo
kon keresztül tevékenyen résztvett.

Elismerés illeti Luzsnik Ferenc hodosánvi 
tanítót, leventeparancsnokot, aki nagy áldozat
készséggel segédkezett a kirándulás sikeres le
bonyolításában.

Muraközben sok levente van. Nagyon cél
szerű volna, minél több ilven kiindulást rendez
ni más községekbe is. If111 leventéink ne csak 
saját otthonukat lássak, hanem ismerjék meg a szép 
Magyarországot is, amely nekik védelmet és kul
turális fejlődést nyűit.

Menetrendváltozás*
Mint értesülünk, április l étől a Csáktor

nya Budapest között közlekedett sinnutóbusz- 
pár elmarad. Helyette Csáktornya Budapest Ke- 
letipályoudvar közt jar a sinnutóbusz Át pád vo
nat II. oszt. gyorsvonali nienetdiijal és hely jegy- 
rendszerrel. *

l.z a vonat Csáktornyáról indul reggel 5 
órakor, Nagykanizsára érkezik 5'40-kor, tovább 
indul Budapest-keletire 5’41 órakor es Budapest
re érkezik 9 02 órakor. \ isszalelé indul Buda
pest keletiről 18 órakor, Nagykanizsára érkezik 
21 16 órakor, tovább indul 21 17 órakor és Csák
tornyára érkezik 21 5S órakor,

A Csákt* rnyáról reggel induló és éjjel ér
kéz* * gyorsvonat egyelőre nem közlekedik.

Első Muraközi Szövődé Rt.
CS ÁKTORNYA

Széchenyi u. 50 о Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A P E ST
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MEZŐGAZDASÁGOK ÉRTÉKESÍTŐ ÉS BESZERZŐ IRODÁJA
_______________________ Budapest, V., Thorzó álca 5/a. .

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

ELVÁLLALJA :
uradalmak, gazdaságok, hadiüzemi 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. — Termények nagyvásártelepi, valamint 
budapesti nyílt ü/letekbeni ‘bizományi értékesítést. J— Gazdaságok* központi könyv- 
vezetését és ügyvezetését. Gazdaságok irán>ítását.

Oskeresztény cégi
N é m e lu ts/ayi gyakorlat g ard a sá g i üzentekben es sze rve zé sbe n . M e g k e re sé sre  kim e rítő  levé lb e ni tájékoztatás.

Belövöldözött azok lakásába, akikről 
azt- hitte, hegy teljelentették

Meyvasalva vitték Budapestre a lövoltiöío muraküzi embert
Tarádi Alajos belicai lakost egy alkalom

mal valaki feljelentette a csendőröknék, hogy lö
völdözött. Tarádi azt gondolta, hogy Vidovics 
Ferenc hadirokkant volt a feljelentő. Ezért egy 
éjszaka megjelent Vidovics hajléka előtt, kezében 
töltött puskával, hogy megbosszulja magát az ál
lítólagos feljelentés miatt. Tarádi bezörgetett \ i- 
dovics házának utcai ablakán és megkérdezte 
tőle :

— Mit vétettem én teneked ? Miért akarod 
az én véremet inni ? — Most én iszom a te 
v eredet!

A következő pillanatban felkapta töltött 
fegyverét és egy lövést adott le az ablakon ke
resztül Vidovics lakásába. A golyó szerencsére 
nem talált. Majd megkerülve a házat, a bosszú- 
szomjas ember az. ajtón zörgetett Vidovics félt 
a fegyveres szomszédtól, könyörgésre fogta a dol
got és kijelentette, hogy nem ö volt a feljelentő, 
hanem Blagusz Jánosné. Tarádi erre fogta magát 
és töltött puskájával Blaguszné lakásához ment, 
ahol megismétlődött az előző jelenet. Felelősség
re vonta a gyanútlan asszon; t, majd belőtt a 
lakásba.

Tarádi Alajos bosszúját eképpen csillapít
ván, Törökudvar községbe folytatta útját, ahol 
fegyverét egy barátjánál hagyta, aki azulan a/t 
horvat teiiiletre vitte át.

Tarádi a/.utan elun nekült de a csendőrök 
elfogták és mivel cselekménye szigorú ebirálas 
alá esik, megvasalva Budapestre szállították.

I Igéében a Csáktornyái csendörség toktattá 
n nyomozást, a jelentést most (elküldték az. ille
tékes hiiniigM hatóságnak Budapestre.

Mi a tanulság?
A Magyar kntonaujsághól vettük át ezt az, 
olvasóinkat bizonyára érdeklő közleményt:

Aprilia közelében egy német járőr az ame
rikai állások felé közeledett. Összelőtt parasztház. 
előtt furcsa csoportra bukkant. Egy öreg paraszt, 
a felesége, két felnőtt lánya és három fia ame
rikai géppisztolyokkal felszerelve, nyolc lefegy- 
vérzett amerikai katonát vett körül. Amikor a 
német jáiőr megjelent, az öieg paraszt megma
gyarázta a német katonáknak, hogy a nyolc ame
rikai napokkal ezelőtt megs/allta családi házát. 
Első dolguk az. volt, hogy a csalad összes elel- 
iniszerkészletét lefoglalták, miután elfogyasztották, 
sorra kerültek a libák, kacsák és tyúkok. A két 
serdülő lánnyal szemben illetlenül viselkedtek és 
kijelentették, ha Rómában lesznek, a két leány
nak náluk lesz a helyiik. Egyik nap német grá
nát telibe találta a teteit és a padlást. Erre az 
amerikaiak az egész, családot kény szeritették, 
hogy nem messze a háztól egy védőárkot épít
senek. Nemsokára a német tüzérség erősen lőtte 
a hazat és míg az amerikaiak a védőárokban 
kerestek menedéket, a család a me/.ökre futott 
és ott válla be a bombázás végét.

A tűzszünet alkalmával a legidősebb fiú 
visszatért a házhoz és észrevette, hogy az ame
rikaiak még mindig az árokban maradtuk. A fé
lig romba dőlt szobában rábukkant az amerikaiak

íegy vertre. Azonnal határozott, és a hívatlan 
amerikai vendégek géppisztolyait, kézigránátjait 
és lőszerét a mezőre vitte, ahol felfegyverezte a 
család valamennvi tágját, majd visszatért a ház
hoz. Amidőn az amerikaiak ki akartak bújni, 
az egész, család körülvette az árkot és néhány 
lövéssel visazakergették az amerikaiakat. Hiúba 
próbálkoztak és szitkozódtak, valahányszor ki
bújtak, egy-egv lövéssorozat visszakényszerítette 
őket. Negyvennyolc órán keresztül tartottak sakk 
ban a nyolc amerikait és amikor a német járőr 
parancsnoka megjelent, a parasztcsalád büszkén 
atadta a foglyokat. A németek magukkal vitték 
a foglyokat, valamint az. egész családot. A né
met parancsnok megdic sérte az olasz, csaladot és 
elrendelte, hogv a nyolc ameiikait azonnal szál
lítsák Romába és megengedte a család valameny- 
nyi tagjának, hogv a zsákmányolt amerikai fegy
verekkel maguk kísérjék Roman keresztül az 
amerikaiakat.

Róma lakossága néni kicsit csodálkozott, 
amidőn az. utcákon végigvonulni latta a bátor 
gazdacsaládot, még a kél leány is géppisztollyal 
a kezében kísérte foglyaikat.

A szeretet könyve
• Irta: Babay József

Találóbb címet nem is lehetett volna adni 
ennek a csupasziv könyvnek. Babay József a 
szeretett költője Nincs egyetlen regénye, elbe
szélése, színdarabja, amelyben gonosz emberek 
szerepelnének Szereti az embereket és mélysé
ges megértéssel szemléli gyengeségeiket. Mindent 
és mindenkit szerel, de talán legeslegjobban azt 
a dunántúli kisvárost, ahol született és amelyről 
azt mondja, hogy szerelné rátenni a tenyerére és 
letenni szépen, óvatosan valaho'á, Pest kelős 
közepébe, hogv minél többen gyönyörkódl^sse- 
nek benne.

Ügy beszél a jegenyéről, a bélyegről, n ve
rébről, a kóbor kutyáról, a kopott zongoráról, a 
kilincsről, mintha mind értelmes, ére zni és be
szélni tudó lények lennének. „Ezer olyan tárgy
éi körülöttünk, mondja, amelyek létezésé
ről tudomást se veszünk és közöttük legmosto- 
liabb a kilincs. Pedig milyen különös, megható 
élete van a kilincsnek ! Mindennap százszor ott 
van a kezünkben, a kilincsén keresztül zajlik le 
az egész élet, a kilincsen enged, tilt, hívogat, 
küld, belesimul a tenyérbe, nevetve csikordul e- 
gyet, a kil ncs választja el a kívüli és a belült, 
a kilincs osztja ketté a világot, jelenti az otthont 
a magábazárkózottságot, a menekülést, a szabad
ságot, vagy az örök ránkcsukódást.,, Es milyen 
szeretettel beszél a kicsi, fáradt petróleumlámpá
tól, amely édesanyjáé volt. Biikfdavnl fütött, 
öieg, vidéki cserépicalyha mellé telepedve, „nagy* 
esendő" téli estéken ez a lámpa világított édes
anyjának, ontotta kedves, fehér fényét, amikor 
behúzódván szobája magányába: az. édesanya 
fiának leveleit, apró írásait, könyveit és megs/o 
kott újságját olvasgatta.

Életének hűséges tarsai közé számítja a 
lépcsőt, a küszöböt; és a cipőt, amely drága sir-

hantokhoz, de lakodalmakra is vitte. Hálával ra
gaszkodik a cse m p e  késhez, az olcsó töltőtoll
hoz, fakó vidéki kofferéhez, kirojtozódott, ócska 
kabátjához. Még a telet is védelmébe veszi. Saj
nálja, amiért mindenki utálja szegényt. „Nem ő 
tehet róla, hogy gondokat dob a nyakunkba."

S hat még milyen szeretettel szól az embe
rekről, Nelly ószerész. úrról, aki „olyan sovány 
és szomorú, mint egy lábrakelt, görbehátú, fony- 
nyadt szilvafa'" A csendcséletü postáskisasszony
ról, aki „öregedő szive aktedronjaként" felbon
togatja a leveleket. Seprő kőművesről, aki köny- 
nyen napirendre tért az első „gépmadár" fölött, 
mert az „tudományosság", hanem hogy „a varro
tté muzsikus", az minden reggel tízszer megfordul 
a fejében. Peller Kristófról, akinek csúnya arcát 
„a némaság gombolyagából, örökösen fonal hor
golja be." Nehéz nagyon nehéz ilyen arcot vi- 
sejni !

Képei, hasonlatai újak, egyéniek, «meglepő
ek. Az alucsonytermetü emberről а/.t mondja, 
hogy közel viseli fejét a földhöz. A belli szele
teli kenyerét, amikor sorsa jobbra fordul. A szél 
átsiklik a Dráván és felfésüli a somogyi rétek 
sötétzöld fühaját. Abban az. angyaltenyérnyi kis
városban, ahol született, halkabb a lépés, a ne
héz cipősarok alatt, mert tele van a járda lehul
lott sóhajjal. Lépést simító szőnyegekről beszél. 
És amikor megkérdezik tőle, hány óra, aranyos 
humorral azt feleli, hogy „hét fröccsel múlt ti
zenegy".

Szinte azt hinné az. olvasó, hogy Babay 
még soha életében nem találkozott rossz ember
rel. Sőt mi több, velünk is elhiteti, hogy nin
csenek rossz emberek a világon. Tökéletesen 
mcgéiti és követi Krisztus szavát: „Fiacskáim, 
szeressétek egymást!" Írónak nem lehet ennél 
szebb hivatása, írásnak nem lehet igazibb értel
me a gépesített gyűlöletnek ebben a szomorú 
korszakában, amelyben élnünk elvégeztetett.

Е Ш б
Egy komplett szeszfőzdéi be
rendezés teljel felszereléssel és 

szivattyús kúttaf. 
llgynnitt eladó 1 borszivaty- 

tvú 15 cin. gumitömlővel, 730, 
670, 345 lies fahordó, t vasajtó, 
2 jvasrácsos ablaktok ramakkal, 
4 dib. méhc.skaptar, I új mali- 
gand borfekoló, 150 I. 5 — 10 
Ites demijonok, 360 It 57° о os 

' borpárlat.

Septei Lajos
Sormás, /alameeire.

Hirdessen a „Murakttz“ -lieR
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M. Kir. osztáiysorsjáték
játékterve páratlan esélyekét nyújt.

Egy sorsjeggyel szerencsés esetben 
nyerhető:

Egymillió P.

J u t a lo m  6 0 0 . 0 0 0  P .
F ő n y e r e m é n y  4 0 0 . 0 0 0  P.

Nyeremények:
200.000 P,

100.000 P. 75.000 P 60.000 P, 3x50.000 P 
5x40.000 P, 1x30.000 P. 22x20.000 P, 

2x15.000 P, 30x10.000 P
és még számos közép és kisebb nyeremény.

Isorsjegy árai n?olcad I ne*ved I íél I e*ész 
üiztáfyznként:IP 5 . -  |P 1 0 .-  | P 2 0 .-  | P 4 0 .-A  sorsjegy kapható az összes főárusitóknál.

Húzás kezdete április 13.

H Í R E I N K
— Előfizetőinknek, olvasóinknak cs la

punk minden barátjának, e súlyos időkben 
kellemes, nyugodt húsvéti ünnepeket kíván

MURAKÖZ
szerkesztősége és kiadóhivatala.

— Kinevezések a vármegyén. A főispán 
Behojnik Ilona vármegyei kezelő, Csáktornyái la
kost vármegyei irodasegédtisetté, az így megüre
sedett kezelői állásra pedig Dömötör írén vár
megyei díjnok, sümegi lakőst nevezte ki.

— Csomagot nem továbbít a táboripos
ta. A MTI Jelenti : A magyar kir. honvédvezér- 
kar rendeletére a postahivatalok tábori címre 
szóló megáncsomagokat a további intézkedésig 
nem vehetnek fel. A táboriposta címre le.élkül
demények, levelek és levelezőlapok tovább is 
küldhetők.

— Nyári gyermekotthon-vezetők gya
korlati kiképzése. Az 1944 évben is létesülnek 
-a vármegyében időszakos nyári gyermekotthonok. 
Ezeknek a vezetésére óvónői és tanítónői vég
zettségen kívül megfelelő egyéb előképzettséggel 
bíró nők is figyelembe jönnek. Mindazok, a(uk 
a nyár folyamán ily állás betöltésére vállalkoz
nak és tanítónői, óvónői oklevéllel nem rendel
keznek, a nyári gyermekotthonok megnyitása 
elől? tartoznak két héten át egy, e célra kijelölt

Keresztény Spediteur,
V A S Ú T I  S Z Á L L Í T Ó
ELV Á L L A L  MINDENFELE SZÁLLÍTÁST!

Költözködést vasúton, 
vagy tengelyfuvaron 

az ország egész területére

Novosze! Péter
Csáktornya

Rákóczi utca 34.

kisdedóvódában gyakorlati ismereteket szerezni. 
Ily gyakorlat szerzésre Zalavármegyében az aláb
bi kisdedóvódákat jelentette ki a vármegyei m. 
kir. tisztifőorvos :

1. Nagykanizsai áll, napköziotthonos kis* 
dedóvóda, 2. a zalaegerszegi községi, 3. a süme
gi állami, 4. a lentii állami, 5. a Csáktornyái ál
lami, 6. a tapolcai róm. kát., 7. a keszthelyi köz
ségi, 8. a balatonfüredi róm. kát. és a községi 
kisdedóvóda.

*— Rendőrkézre került másodszor is 
egy javíthatatlan muraközi üzlettolvaj. A
minapi kanizsai vasáron ismét sok vidéki fordult 
meg a városi üzletekben. Főleg'a Muravidék né
pe járt nagy* számban a kanizsai üzletsoréin. 
Egyes üzleteket teljesen elleptek a vásárlók. Így 
a Fő úti \ irag féle divatüzletet is. Az egyik se
géd a nagy forgalomban észrevette, hogy egy 
fiatal no, aki sokat alkudozott egy pulloverra, 
mikor azt hitte, hogy senki sem figyeli, a finom 
árut a kendője ala n jtette. Persze a segéd azon
nal elővarázsolta a t̂endö alól „az olcsó porté
kát", rendőrt hívtak és a no a következő perc
ben máris útban volt a rendőrségre.

Kiderült, hogy az üzlet tolvaja r.tm más, 
mint Mrazovics Klára, zalaújvári lakós, aki nem 
régen kölnivizet lopott hasonló körűiméinek kö
zött a Teutsch drogériában és a házkutatásnál a 
csendőrök egyéb, a Teutsch cégtől származó illat
szereket talailak lakásán.

A tolvajt a rendőrség letartóztatta, a bíróság 
'8 napi fogházzal büntette. .A PERLAKI JÁRÁS HÍREI

— Kossuthest Perlakon. Baranya* La
jos all. népiskolai tanító a műit vasárnap jól si
került Kossuthestet rendezett az iskola nagyter
mében, ahol a magyar hovédségen kívül a köz
ség értelmisége és a lakosság vett részt. Az elő
adás közben szavalatok és énekszámok is sze
repeltek.

—■ Burgonya szállítása a járásból. A Köz
ellátási Kormánybiztos Főispán a perlaki járás 
területén 17 vagon burgonyát vett igénybe, mely
nek elszállításul a közeli napokban kezdi meg a 
Futufa perlaki bizományosa.

— Uj sportpálya Perlakon. Perlak köz
ségben korszerű levelit у sportpálya készül nagy 
befektetéssel.

K ö z  да  je cl a s á g
A SKtíiigya közgyűlése

A Hangya Szövetkezet rendes évi közgyű
lésén Dömötör László dr. elnök Kossuth halaid
nak 50. évfordulójáról emlékezett meg Az elnö
ki bevezető után W ünscher Frigyes dr alelnök 
vezérigazgató előterjesztette az igazgatóság jelen
tését az elmúlt eredményes üzletéviöi. A vezér- 
igazgató-alelnök rámutatott arra, hogy a Hangya 
arra törekszik, hogy árszabályozó hivatásának a 
mostani rendkívüli időkben is megfeleljen. A köz
pont üzletresztökéje az. év végével meghaladta a 
30 millió pengőt. A tagszövetkezetek üzletrész- 
tőkéje pedig 10.8 millióról 19.8 millió- pengőre 
emelkedett. A Hangya forgalma az elmúlt esz
tendőben 602 millió pengőre emelkedett az elő
ző évi 451 millióval szemben. A közgyűlés egy
hangúlag tudomásul vette az igazgatóság által elő
terjesztett mérleget es üzleteredményszámlat, 
amely az előző évi 1 838.803 30 pengővel szem
ben 2 280.029*07 pengő tiszta felesleggel zárult 
A kő/gyűlés az igazgatóság javaslata értelmében 
úgy határozott, hogy a feleslegből az üzletrészek 
5 százalékos osztalékára 1.415.300 30 és a tarta
lékalap gyarapítására 300 000 pengőt foidit. U) 
igazgatósagi laggá megválasztották Posch Rezsi» 
dr-t a flungva vezérigazgatóhelyetteséi.

Kertészet
Szobanövény diszkért: Mai most gondos

kodjunk virágágyaink kiiiltetéséröl, igen ajánlom 
az olcsó egynyári virágmagvak beszerzését. Vá
lasszuk a kedvenc virágszíneinket és aszerint 
rendeljük meg a magvakat De figyelemmel kell 
lennünk a virágok elhelyezkedésére, vagyis a

magasságukra, növekedésükre. Mindezeket e hó 
közepe felé kell állandó helyére vetni. S az 
alábbi fajtákat aiálhatom : vegyes színekben pom
pázó Plox, Sarkantyúka, Körömvirág, Rezeda, 
Tátika, Nebántsvirág, ' Estike, Violák fajtái és 
még számtalan más virág, amit helyszűke miatt 
nem sorolhatok fel. Igyekeznünk kell, mert az 
idei tavasz megint késik és így a tavaszi mun
kálatokat alig pár hétre szorítja össze.

Gyümölcsösben: Szintén be kell fejezni a 
fatisztogató, metszési és téli permetezési munká
latokat, tekintve, hogy a rügyezés már elég elő
re haladott állapotban van. A permetezések is 
már csak 1%-osak lehetnek, mert ellenkező 
esetben a rügyek megperzselődnek. Gyümölcs
fákat még nyugodtan ültethetünk, de a gyökér 
metszés után kb. 2 óráig áztassuk a gyökérze 
tét vízbe és az elültetést pe'dig alaposan be kell 
öntözni.

Zöldségesben: Előkészítjük a cékla, retek, 
ugorka ágyasokat, bab, tök stb. helyeit. A fel
soroltak közül a cékla, retek 3Ü\3o cm-re. Bo
kor bab 40x40, karósbab 60x60 cm-re. Indatlan 
spárgátok 2\2 ni-re. Ugorkának legmtgfelelobb, 
ha egymástól 1 20 m-re, egy ásónyomnyi árkot 
kiásunk és az árok aljaba érett istálótragvát szó
runk, majd földdel ismét betakarjuk, de az árok 
két oldalán a felesleges földből bakhátat készi 

.tünk, mellyel a víz felesleges lefolyását megaka
dályozhatjuk. Spárgátok részére a megadott tá
volságban 40 cm-es mély gödröt készítünk és 
annak fenekén szórjuk el az érett trágyát, majd 
a földböt köralakú tányért készítünk vízfelfogásra.

CSIAK.

A c sM m w í  itorísáő. mini telekkiiir/vvi hatóság.
3/1944. tk. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat
Dr László Béla Csáktornyái ügyvéd végre

hajtatnak Jalsovecz Ferencné szül. Zadravecz 
Maria muraszilvúgyi lakós végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyv- 
vi hatóság a végrehajtási árverést 508*02 pengő 
tőkekövetelés e s 'járulekai behajtása végett a 
Csáktornya községben fekvő s a Csáktornyái 
S91 sz. tjkvben А -l sor, 134/a lirszám alatt tel
vett 2640 i_ j  öl területi! ház és házhely ingat
lanból а В 2 sots/am szerint Jalsovecz Kéretle
né szül. Zadravecz Mária nevén álló fekvési ille
tőségre 4000 pengő kikiáltási árban elrendeli.

Az árverést 1941. évi május hó 12 nap
ján délelőtt 10 órakor a telekkonywi hatóság 
helyiségeben (Rákóczi utca 14 sz. fszt. í ajtó) 
fogjak megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási 
ar telénél alacsonyabb áron nem adható el.

Az árverésre kerülő ingatiant, ha az árve
rés megtartását a végrehajtatok közül Jalsovecz 
Ferenc kéri a kikiáltási ar felénél, ha dr László 
Béla ügyvéd kéri 2400 pengő vételárnál alacso
nyabb áron eladni nem lehet (»010 |93l M. I 
sz. rendelet 21. 4,-aj

Bánatpénz a kikiáltási ar Kr'Va, amelyet 
a magasabb ígéret ugyanannyi ",«»aia kell ki
egészíteni.

l saktornya, 1944. évi január 2'5-n.
Dr Csertő Károly sk.

kir. jb.



Vladina deklaracia
Magyarska Telcgrafska Ksncelaria dala je

vun :
Magyat ska vlada je dala vun ovu sluibtnu 

\bdinu deklaraciu.
Na ishodnofn taboriScn vodiju se Bjka h:»r- 

cuvanja, как b;>do /ide. to bode na stotine leta 
odredila sodbínu Europe, a znjoni i Magyaiske 
Magyarskonui narodu je zivotni interes, du se to 
hairuvanje tak z.vrái, da preladamo bulseuzma, 
drugaé bo nam nase narodno /iv lenje doálo v 
velku pogibel. Proti toj smrlnoj pogibeli magyar 

' ski narod satn, s svojom silóm nebi mogel har- 
cuvati niti onda, ako bi svoje sile, do zadnje 
kaple krví vlozil v tem strasnim hamivanju. Bol- 
áevizma preladati i stem z Europe i z nase gla- 
ve prepast odvrnuti more samo vodítel velke 
Némáké, Hitler Adolf cija soldacija je i erez o- 
vih pet taborskih let posvedocila, da mór*) vvi- 
piti delo ober cloveéjih sil, kakáé se do ve v 
novesti nigdar ne poznalo.

Nná orsag je z Nemskom verno povezan i 
stoji v dobrim priatelstvu. A s svojom vitezkom 
soldacijom i ve, v starom soldackom pajdaátvu, 
harcuvle i denes proti skupnoga nepriatela v 
tem taboru, na steroga su nas prisildi. Те naái 
skupni posli i skupno harcuvanje za sigurno za- 

. hteva, da i magyarski narod nopne se svoje sile i 
da ima svojega rcsa, poleg svojega velkoga pria- 
lela, v tem harcuvanju za z.i\lenje i smrt, átérő 
bo skTojílo i naáil sodbínu.

Po dúlni skupne sodbine, stera veze Ma- 
gyarsku i Némák и, je napravlena pogodba, po 
steroj némáké trupe braniju naáega orsaga, — 
как je to v Einskoj i drugim .orsagam i da 
gomo po skupnom interesu skupa branili nase 
branire, Europu i kulturne narode.

V tem harcuvanju povestnoga znaéenja, mo- . 
rajit se genuti se sile orsaga i v pogledu znutreá- 
nje frunte. Pa/iti na trdost i jakost ztutreánje 
fronte, nam je pr\a narodna duínost v tem kri- 
tiönom vremenu. 1 to stein viáe, kajti na balost, 
v zadnje vreme su se i tu iintti nádi taksi 
makar ne duda, éli / dosta jakom volom áté
ri ne znaju. éli nesu átéli prepoznati, как je po
gibel velka i blizo. Te l.idi su nno óva ve/d’.á- 

0 )'л teska . remena dríali za priliku, da re/grize- 
ju znutresnju jakost orsaga i da restepeju duse\ 
no jedinslvo naroda. Sirili su Io veru, da mi leh 
ко ostanemo vun s toga tabora, átéri kroji i na- 
áll sodb’nu, a kam joá i taksi su se nasli, átéri 
au átéli namerno zagnjesti jakost naroda za o- 
branu. Stem su oni ne sanio oslabibili jak*>st na- 
roda za obranu, nego su deli na kocku i obstoj- 
nőst, a ktomu i postenje mag>arskoga naroda. 
Da je to njim iá’o za rokoni, narod bi bd dosel 
v takáu zadnju prepast, s átere se n gdar viáe 
nebi iTÍogel zdici.

Proti ovim Indem i njdiovim niahinaciam 
re postavita nova vlada.

Óce vniátiti se к lice* prepasti, (te budno 
dr/afi vufinje naroda v sainoga sebe, organizera- 
ti se moraine imatiialne sile naroda, Ha dojdu na 
zaj starinske St ldncke i moáke dike magyarig i da
se как najviáe zdigne düh za obranu.

Óva, v tem leskim povesuim vremenim, 
zaceta vola nmg>aiske vlade zutfgurnu zabteva. 
da se poleg nje slo/.íju se zdra\» sile naroda.

Treba je vloziti saku volu, su veru. se vu- 
fanje, samo tak bodo voditeli orsaga mogli zu- 
sigurati. da bode obrana naroda i hasnovita. To 
je vola^prvoga inagyarskoga doveka, Guveintra 
Magvarskoga Orsaga.

Da ima vlada v rokaj ovu veru, vuíanje i 
jaku volu, onda boJe spunila svoju du/nost, da

bode ovo harcuvanje za obranu naroda hasnovi- 
to iiálo i da bode i doma se redu i pravicno, 
po jednakim potu iálo. Vlada bo zasigurala reda, 
doinacega mira i se kaj je potfebno za ovo na- 
peto delo. Oce vlada stvoriti pravicno Vivienje 
se posod po célom gospodarstvu i taborske terhe 
sterih se vugnoti nemremo, praviéno rezdeliti. 
Oce se pobrigüli'i za to, da se bodo spunili pra- 
vicni zahtevi sdi Jucii, sake kJase, osobijo onih, 
átéri najvet delaju za narod, a to su mestri i 
polski gospodari i njihovi delavci. Zdravoga. éis- 
toga i poátenoga duh.a oée vlada stvoriti po cé
lom magyarskom z.ivlenju i v pravo vreme b*» 
vőinu(a se ono, kaj je potrebno, da se narodno

(Sp.) Potli zadnje vecerje ie odiáel I 
na Hreg Oljenih Drv, tam je Boga mold 
i da ga Judas kusnul, soldati su ga zgra 
bili, dotirali pred Ponciusa Pilátusa, mo 
cili sti ga na se forme, zatem na Kalva 
riji na kriz prebili i zaklali.

Eli On se z mrtvih gori stall Tretji 
den v jutro zárán, da su pobozne zene 
dosle, da njegvo sveto telő nama/.eju z 
öljem, veő su samo praznoga groba nasle. 
Poleg je stal svetli angel i rekel njim je: 
„Kristusa iscete? Nega ga tu, On se / 
mrtvih gori sta ll“

Kristu§ je prodekoval rezsveöenje, 
pota napre. Oni, steri su naroda v kmici 
drzaii, su s pravom strahom bili za svo 
je niastne lonce To njim nikak neje pa
sak), kaj bi se ludi radi iineli, jednaki 
bili pred Bogom i zakonom i da bi saki 
élovek rnogel sret no ziveti Oni su ostali 
pre tem. da bi samo par srecndi ludi 
bilo, a miljoni naj ziviju v najveksem si 
romastvu.

í Magyarski orsag je, potli duge Kul 
varije dosel do toga, da se gori stane. 
Njegvo telő su na leta mrcvarili oni, steri 
se v kmici skrivleju. Sto i sto pót ŝ n ga 
vun dali i vet’ je skorom tak bilo, da 
bodo potli JudaSovoga kusca dosli solda 
ti prezboznosti, v kipu divjih hordi i bo
do nasega siromaskoga orsaga odvlekli 
pred novoga Pilátusa, steri si niti roke 
nabo pral, nego z praviin veseljem bo 
zapovcdal: „Pribite ga na kriz !“

Eli nas Magyarország. Kralestvo Sve- 
toga Stefana, orsag Bla/ene Device Ma
rie, je jós v pravo vreme spoznal velku 
pogibel, áléra se mii grozila, zbudil se z 
teskoga sna, odvrnul je od sebe Judaáe 
izdajitele i v velkoj svetlosti zdigel se na 
novo Vivienje.

Je  tak je ! Kaj se v zadnje vreme 
pripetilo, to je za nas novo zivlenje. Oni, 
steri su naroda vodili po krivom potu, v 
propast, su zniknuli, uiáCi se ne place za 
njimi Orsag se ravna na poáten nácin, 
voditelstvo su prek zeli najbolsi, za to 
stvoreni sini naroda, a naái nepriateli,

delo /digue i stvori sigurno znutreánje zivlenje.
Vlada se óvrsto vufa, da bode se ono dob- 

ro ziálo, za kaj se napinja i zato pozivle sakoga 
vtrnoga sina ovoga naroda, da z jenim srcem i 
ívnom duáom si skupa naj drziju, da se obrani 
i zafuva orsag i da ле stvori sret'neSa mags arska 
domovina.

Vlada se vufa v oaáu vitezku soldaéiju i v 
to, da je narod prvpravlen na alduvanje, pák v e 
to mirno г évi sto glcdi v buduénost i sigurno 
verje, da homo na zadnje mi preladali i stem 
stvoriti v t.uropi za Magya ŝku oro mesto Steru 
ju pt) velkoj i diénoj proslosti pripada

steri su nam prepravlali kriza i ravnali 
pota na kalvariju, bodo se zisli z íelez- 
nimi sakaini naáih dienih honvedov.

Pred Vuzmom je vreme za pokoru, 
za .̂alosti zbog vrinjenih grehov. Pred 
Vuzmom saki krs^anski clovek reöuna 
dela s svojom duáom, pokoru drii za 
véinjene grehe i s cistorn i okreplenom 
duáom ceka svetka svetoga Vuzma.

Negda za starinskih vremen, su ne 
stvoriti zakona proti izdajitelam domovi- 
ne. kajti po njihovoin taksega — ga ne 
bilo. Starinski ludi, átéri su zakone kro- 
jili, ne su si mogli premisliti, kaj bi se 
nasel clovek, steri bi z nepriatelom dr- 
zal proti onoj domovini, stera ga stvoriia 
na ov svet. stera mu kruha i mirno Viv
ienje da. Na zalost denes, potli d\e je- 
zere i nesternih sto let, je ne tak.

Denes Judasi tu hodiju ined nami. 
Ealisne su njim oci, reci i i^jihova dela. 
Judasove kusce na saki korák deliju, ali 
ne na tridesti srebernih penez, как neg
da on, steri je Kristusa vun dal, nego za 
teske miljone.

Denes ne ísceju Zvelicitela na Bregu 
Oljenib Drv, nego telő mu gaziju, duSu 
mu kvariju i to oceju, da'bo vés odnemo- 
gel, naj se poklekne prea svojimi hahari 
i naj tak prime kriza z njihovih rok.

Eli naá narod, steri je -erez jezero 
let trdo, как kamen brand kráéanstvo i 
zapadnu kulturu, nabo .prjgnul glavu pod 
haharsku sekiru. Nabo se dal vkaniti od 
faliánoga kusca, nego bo odvrnul od se
be se izdajitele i z groba zdigjenim Zve- 
lícitelom bo gizdavo noail zastavu krá^an- 
stva i pravice.

Л oni, steri su napravili greha proti 
domovini, naj si sipaju pepela na glavu. 
Naj si premisliju kakse velke grehe su 
Vi inili, takse, kakse je ne moéi z niksim 
Strófám odslu/.iti.

Moj greh I Naj deneju roku na srce 
oni s őrnom trgovinom, átéri su po sakoj 
ceni se skup sprobali, napunili su maga
zine i ne su mislili na one siromaáke 
honvédeké 2ene i matere, átere imaju

Krístus se z mrtvih gori stall
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Nyeremények:
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Húzás kezdete április 13.

H Í R E I N K
— Előfizetőinknek, olvasóinknak és la

punk minden barátjának, e súlyos időkben 
kellemes, nyugodt húsvéti ünnepeket kíván

MURAKÖZ
szerkesztősége és kiadóhivatala.

— Kinevezések a vármegyén. A főispán 
Behojnik Ilona vármegyei kezdő, Csáktornyái la
kost vármegyei irodasegédtisr.tté, az így megüre
sedett kezelői állásra pedig Dömötör írén vár
megyei díjnok, sümegi lakóst nevezte ki.

— Csomagot nem továbbít a táboripos
ta. A MTI jelenti: A magyar kir. honvédvezér
kar rendeletére a postahivatalok tábori címre 
szóló magáncsomagokat a további intézkedésig 
nem vehetnek fel. A táboriposta címre lc.élkül- 
demények, levelek és levelezőlapok to'ább is 
küldhetők.

— Nyári gyermekotthon-vezetők gya
korlati kiképzése. Az 1944 évben is létesülnek 
-a vármegyében időszakos nyári gyermekotthonok. 
Ezeknek a vezetésére óvónői és tanítónői vég
zettségen kívül megfelelő egyéb előképzettséggel 
bíró nők is figyelembe jönnek. Mindazok, akik 
a nyár folyamán ily állás betöltésére vállalkoz
nak és tanítónői, óvónői oklevéllel nem rendel
keznek, a nyári gyermekotthonok megnyitása 
előtt tartoznak két héten át egy, e célra kijelölt

Keresztény Spediteur,

V A S Ú T I  S Z Ä L U T O
E L V Á L L A L  MINDENFÉLE SZÁLLÍTÁST!

Költözködést vasúton, 
vagy tengely fuvaron 

az ország egész területére

Novosze! Péter
Csáktornya

Rákóczi utca 34.

kisdedóvódában gyakorlati ismereteket szerezni. 
Ily gyakorlat szerzésre Zalavármegyében az aláb
bi kisdedóvódákat jelentette ki a vármegyei m. 
kir. tisztifőorvos :

1. Nagykanizsai áll, napköziotthonos kis- 
dedóvóda, 2. a zalaegerszegi községi, 3. a süme
gi állami, 4. a lentii állami, 5. a Csáktornyái ál
lami, 6. a tapolcai rom. kát., 7. a keszthelyi köz
ségi, 8. a balatonfüredi róm. kát. és a községi 
kisdedóvóda.

*— Rendőrkézre került másodszor is 
egy javíthatatlan muraközi üzlettolvaj. A
minapi kanizsai vásáron ismét sok vidéki fordult 
meg a városi üzletekben. Főleg'a Muravidék né
pe járt nagy számban a kanizsai üzletsorán. 
Egyes üzleteket teljesen elleptek a vásárlók. Így 
a Fő úti Virág féle divatüzletet is. Az egyik se
géd a nagy forgalomban észrevette, hogy egy 
fiatal nő. aki sokat alkudozott egy pulloverra, 
mikor azt hitte, hogy senki sem figyeli, a finom 
árút a kendője ala n jtette. Persze a segéd azon
nal elővarázsolta esendő alól „az. olcsó porté
kát“, rendőrt hívtak és a nő a következő perc
ben máris útban volt a rendőrségre.

Kiderült, hogy az üzlet tolvaja nem más, 
mint Mrazovics Klára, zalaújvári lakos, aki nem 
régen kölnivizet lopott hasonló körülmények kö
zött a Teutsch drogériában és a házkutatásnál a 
csendőrök egyéb, a Teutsch cégtől származó illat
szereket talaltak lakásán.

A tolvajt a rendőrség letartóztatta, a birósag 
'8 napi fogházzal büntette. -

A PERLAKI JÁRÁS HÍREI
— Kossuthest Perlakon. Ватапу a>% La

jos all. népiskolai tanító a műit vasárnap jól si
került Kossuthestet rendezett az iskola nagy ter
mében, ahol a magyar hovédségen kívül a köz
ség értelmisége és a lakosság vett részt. Az elő
adás közben szavalatok és énekszámok is sze
repeltek.

— Burgonya szállítása a járásból. A Köz
ellátási Kormánybiztos Főispán a perlaki járás 
területén 17 vagon burgonyát vett igénybe, mely
nek elszállítását a közeli napokban kezdi meg a 
Futuía perlaki bizományosa.

— Uj sportpálya Perlakon. Ptrlak köz
ségben korszerű levente sportpálya készül nag\ 
befektetéssel.

Kö z  gjajcji a s á g
A ftídttgya közgyűlése

A Hangya Szövetkezet rendéi év i közgyü- 
lésén Dömötör László dr. elnök Kossuth halálá
nak 50. évfordulójáról emlékezett meg Az elnö
ki bevezető után W ünscher Frigyes dr alelnök 
vezérigazgató előterjesztette az igazgatóság jelen
tését az elmúlt eredményes üzletévröl. A vezér- 
igazgató alelnok rámutatott arra, hogy a Hangva 
arra törekszik, hogy árszabályozó hí válásának a 
mostani rendkívüli időkben is megfeleljen. A köz
pont iizletresztökéie az év végével meghaladta a 
30 millió pengőt. A tagszövetkezetek üzletrész- 
tőkéje pedig 10.8 millióról 19.8 millió - pengőre 
emelkedett. A Hangya forgalma az elmúlt esz
tendőben 602 millió pengőre emelkedett az elő
ző évi 451 millióval szemben. A közgyűlés egy
hangúlag tudomásul vette az igazgatóság által elő
terjesztett merleget es üzleteredményszámlat, 
amely az előző évi 1.838,803 30 pengővel szem
ben 2 280.0294)7 pengő tiszta felesleggel zár ult 
A közgyűlés az igazgatóság javaslata értelmében 
úgy határozott, hogy a feleslegből az üzletrészek 
5 százalékos osztalékára 1.415.300 30 és a tarta
lékalap gyarapítására 300 000 pengőt foidii. U) 
igazgatósagi taggá megválasztották Posch Rezső 
dr-t a Hang>a vezérigazgatóhelyettesét.

Kertészet
Szobanövény díszkert: Már most gondos

kodjunk virágágyaink kiültetéséről, igen ajánlom 
az olcsó egy nyári virágmagvak beszerzését. Vá
lasszuk a kedvenc virágs/íneinket és aszerint 
rendeljük meg a magvakat De figyelemmel kell 
lennünk a virágok elhelyezkedésére, vagyis a

magasságukra, növekedésükre. Mindezeket e hó 
közepe felé kell állandó helyére vetni. S az 
alábbi fajtákat aiálhatom : vegyes színekben pom- 
pázó Plox, Sarkantyúka, Körömvirág, Rezeda, 
Tátika, Nebántsvirág, ' Estike, .Violák fajtái és 
még számtalan más virkg, amit helyszűke miatt 
nem sorolhatok fel. Igyekeznünk kell, mert az 
idei tavasz megint késik és így a tavaszi mun
kálatokat alig pár hétre szorítja össze.

Gyümölcsösben: Szintén be kell fejezni a 
fatisztogató, metszési és téli permetezési munká
latokat, tekintve, hogy a rügvezés már elég elő
re haladott állapotban van. A permetezések is 
már csak 1%-osak lehetnek, mert ellenkező 
esetben a rügyek megperzselődnek. Gyümölcs
fákat inég nyugodtan ültethetünk, de a gyökér 
metszés után kb. 2 óráig áztassuk a gyökérze 
tet vízbe és az. elültetést pedig alaposan be kell 
öntözni.

Zöldségesben: Előkészítjük a cékla, retek, 
ugorka ágyasokat, bab, tök stb. helyeit. A fel
soroltak közül a cékla, letek 30x30 cm-re. Bo
kor bab 40\40, karósbab 60\60 cm-re. Indatlan 
spárgatök 2\2 in-re. Ugorkának legmtgíeleiőbb, 
ha egymástól Г20 m-re, egy ásónyomnyi árkot 
kiásunk és az árok aljába érett istálótiagvát szó
runk, majd földdel ismét betakarjuk, de az árok 
két oldalán a felesleges földből bakhatat készí
tünk, mellyel a víz felesleges lefolyását megaka
dályozhatjuk. Spárgátok részére a megadott tá
volságban 40 cm-es mély gödröt készítünk és 
annak fenekén szórjuk el az érett trágyát, majd 
a fóldböi kóralakú tányért készítünk vízfelfogásra.

CSIÁK.

A csaklui nyai kir. jbíráság, mini le leU iinyvvi haláság.
3/1944. tk. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat
Dr László Béla Csáktornyái ügyvéd végre

hajtónak Jalsovec/. Ferencné szül. Zadravecz 
Maria murasziivagyi lakos végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyv- 
vi hatóság a végrehajtási árverést 508 02 pengő 
tőkekövetelés es'járulekai behajtása végett a 
Csáktornya községben fekvő s a csáktortnai 
S91 sz. tjkvben А -l sor, 134/a lirszám alatt tel
vett 2640 О öl területíi ház és házhely ingat
lanból a B-2 sois/am szerint Jalsovecz Ferenc
né szül. Zadravecz Mária nevén álló fekvési ille
tőségre 4006 pengő kikiáltási árban elrendeli.

Az árverést 1944. évi május hó 12 nap
ján délelőtt 10 órakor a lelekkónyvvi hatóság 
helyiségében (Rákóczi utca 14 sz. fszt. í ajtó) 
fogjak megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási 
ar leiénél alacsonvabb áron nem adható el.

Az árverésre kerülő ingatlant, ha az ane 
rés megtartását a végrehajtatok közül Jalsovec/ 
ierenc kéri a kikiáltási ar felénél, ha dr László 
Béla ügyvéd kéri 2400 pengő \eteiarnal alacso
nyabb áron eladni nem lehet (5.610 193! M l 
sz. rendelet 21. fc-a)

Bánatpénz a kikiáltási ár Ю'/о a, arnelvet 
a magasabb ígéret ugyanannyi '/.tara kell ki
egészíteni.

t saktornya, 1944. évi január 25-n.
Dr Csertő Károly sk.

kir. jb,



Vladina deklaracia
Magyarska Telegrafska Kanctlaria dala it*

vun:
Magyar ska vlada je dala vun ovii sluábtmu 

\iadinu dfklaraciu.
Na ishodnom táboridén vodiju se ejka har* 

crrvanja, как b;>do /isle, to bode na stotine leta 
odreciila sodbítm Europe, a znjotn i Magyarske 
Magyarskonui narodu je /ivotni interes, du se to 
harcuvanje tak zvrsi, da preladamo bolseuzma, 
drugaé bo nam nase narodno ziv lenje doSlo v 
velku pogibe). Proti toj smrlnoj pogibvli magsar 

' skí narod satn, s svojom silóm nebi mogel har- 
ruvati niti onda, ako bi svojc sile, do zadnje 
kaple krví vlozil v tem strasnim harnivanju. Bol- 
sevizma preladati i stem / Europe i z nase gla- 
ve prepast odvrnuti more samo voditel velke 
Némáké, Hitler Adolf éija soldarija je i érez o- 
vih pet taborskih let posvedocila, da more véi- 
piti delo ober éloveéjih síi, kakse se do ve v 
novestí nigdar ne poznalo.

Nná orsag je z Nemskom verno povezan i 
stoji v dobrim priatelstvu. A s svojom vitezkom 
soldaéijom i ve, v starom soldaékom pajdaátvu, 
harcuvle i denes proti skupnoga nepriatela v 
tem taboru, na steroga su nas prisibli. Te naái 
skupni posli i skupno harmvanje za sigurno za- 

. hteva, da i magyarski narod napne se svoje sile i 
da kna svojega resa, poleg svojega velkoga pria- 
tela, v tem horcuvanju za zi\ lenje i smrt, stero 
bo skTojilo i nasU sodbinu.

Po dúlni skupne sodbine, stera veze Ma- 
gyarsku i Nemsku, je napravlena pogodba, po 
steroj nemske trupe braniju naáega orsaga. — 
как je to v Einskoj i drugim ôrsagam i da 
gomo po skupnom interest! skupa brand» nase 
branice, l.uropu i kulturne narode.

V tem harcuvanju povestnoga znaéenja, mo- 
rajti se genutí se sile orsaga i v pogledu znutreá- 
nje fronte. Paziti na trdost i jakost zrutre^nje 
fronte, nam je pr\a narodna duznost v tem kri- 
ticnom vremenu. I to stem viáe, kajti na balost, 
v zadnje vreme su se i tu nutri na.Ui taksi 
makar ne éuJa, éli z d>»sta jakom voloni ste- 
ri ne znaju, éli nesu steli prepoznati, как je po- 
gibel velka i blizo. Te l.idi su nno óva ve/daá- 

0 ул teska vremena drVali za priliku, da rezgrize- 
ju znutresnju jakost orsaga i da restepeju duáev - 
no- jedinslvo naioda Sirili su Io veru, da mi leh 
ко ostanemo vun s toga tabura, átéri kroji i na- 
Su sodbinu, a kam jo$ i taksi su se nasli, átéri 
su átéli namerno zagnjesti jakost-naroda za o- 
branu. Stem su oni ne santo oslabibili jakost na
roda za obianu, nego su deli na kocku i obstoi- 
nost, a ktomu i postenje mag>arskoga naroda. 
Па je to njim iá'o za rokoni, narod bi bil dosel 
v takáu zadmu prepast, s Mere se n gdar viáe 
nebi ntbgel zdici.

Proti ovim luJem i nj'hovini mahinai iám 
se postavila nova vlada.

Óce vniátiti se kliee prepasti, oce budno 
drJali vufinje naroda v sainoga sebe, organiz.era- 
ti se moraine inmtiialne sile naioda, da dojdu na 
zaj starinske soldacke i moske dike mag>ari-e i da 
se как najvise zdigne düh za obrírnu.

Óva, v tem leskim povesnim vremcnim, 
zaéetn vola nmgvaiske vlade zasigurno zahteva. 
da se poleg nje sloziju se zdravjf sile naroda.

Treba je vloziti saku volu, su veru, se vu- 
íanje, samo tak bodo voditeli orsaga niogli za- 
sigurati. da bode obrana naroda i hasnovita. Го 
je vola^prvoga magyarskoga éloveka, Guvemera 
Magvarskoga Orsaga.

Da ima vlada v toka) ovu veru, vufanje i 
jaku volu, ond« bode spunila svoju duznost, da

bode ovo harcuvanje za obranu naroda nasnovi- 
to iislo i da bode i doma se redu i praviéno, 
po jednakim potu rálo. Vlada bo zasigurala reda, 
domacega niira i se kaj je potrebno za ovo na* 
peto delo. Oce vlada stvoriti praviéno Vivienje 
se posod po célom gospodarstvu i taborske terhe 
steri h se vugnoti nemremo, praviéno rezdeliti. 
Oce se pobrigali'i za to, da se bodo spunili pra- 
viéni zahtevi sib ludi, sake ktase, osobifo onih, 
átéri najveé delaju za narod, a to su mestri i 
polski gospodari i njihovi delavci. Zdravoga. éis- 
toga i poátenoga duha oée vlada stvoriti po cé
lom magyarskom z.ivlenju i v pravo vreme bo 
véinufa se ono, kaj je potrebno, da se narodno

( S p . )  Pofii zadnje veőerje je odisel I 
na Breg Oljenih Drv, tarn je Boga mold 
i da ga Judas kusnul, soldati su ga zgra 
bili, dotirali pred Ponciusa Pilátusa, mo 
cili su ga na se forme, zatem r»a К alva 
riji na kriz prtbili i zaklali.

Pit On se z mrtvih gori stall Tretji 
den v jutro zárán, da su pobozne zene 
dosle, da njegvo sveto telő namazeju z 
öljem, veő su samo praznoga groba nasle. 
Poleg je stal svetli angel i rekel njim je: 
„Kristusa iscete? Nega ga tit, On se /. 
mrtvih gori ftal!*’

К rising je prodekoval rezsveíenje, 
pota napre. Oni, steri su naroda v kmici 
drzaii, su s pra\om strahom bili za svo 
je mastne lonce To njim nikak neje pa
sak), kaj bi se ludi radi itneli, jednaki 
bili pred Bogom i zakonom i da bi saki 
élő ve к mogel sreéno Ü veti. Oni su ostali 
pre tem. da bi samo par srednih ludi 
bilo, a miljoni naj ziviju v najvekáem si 
romastvu.

1 Magyarski orsag je, pulii duge Kai 
varije dosel do toga, da se gori stane. 
Njegvo lelő síi na leta mrcvarili oni, steri 
se v kmici skrivleju. Slo i sto pof û gan 
vun dali i veő je skorom tak bilo, da 
bodo potli Juduáovoga kusca dosli solda 
fi prezboznosti, v kipu divjih hordi i bo
do nasega siromaskoga orsaga odvlekli 
pred novoga Pilátusa, steri si niti roke 
nabo pral, nego z pravim veseljem bo 
zapovedal: „Pribite ga na kriz !“

Ui nas Magyarország, Kralestvo Sve- 
toga Stefana, orsag Blazene Device Ma
rie, je jós v pravo vreme spoznal velku 
pogibel, áléra se mn grozila, z.budil se z 
teákoga sna, odvrnul je od sebe Judaáe 
izdajitele i v velkoj svetlosti zdigel se na 
novo Vivienje.

.Je tak je ! Kaj se v zadnje vreme 
pripetilo, to je za nas novo Vivienje. Oni, 
steri su naroda vodili po krivom potu, v 
propast, su zniknuli, uiá£i se ne place za 
njími. Orsag se ravna na poáten nácin, 
voditelstvo su prek zeli najbolsi, za to 
stvoreni sitii naroda, a naái nepriateli,

delo zdigne i stvori sigurno znutreánje zivlenje.
Vlada se évrsto vufa, da bode se ono dob- 

ro ziilo, za kaj se napinja i zato pozivle sakoga 
vernoga sina ovoga naroda, da z jenim srcem i 
jenom duSom si skupa naj dráiju, da se obrani 
i zaéuva orsag i da ae stvori sreéneáa magvarska 
domovina.

Vlada se vufa v naáu vitezku soldaéiju i v 
to, da je narod prepravlen na alduvanje, pak>za- 
to rnirno г évrsto gledi v buduénost i sigurno 
verje, da bon.o na zadnje mi preladati i stem 
stvorili v Europi za Magya ŝku ono mesto Steru 
ju po velkoj i diénoj proálosti pripada

steri su nam prepravlali kriza i ravnali 
pota na kalvariju, bodo se zisli z zelez- 
nirai sakaini naáih dicnili honvedov.

Pred Vuzmom je vreme za pokoru, 
zu zalosti zbog véinjenih grehov. Pred 
Vuzmom saki krsóanski clovek reőuna 
dela s svojom duáom, pokoru drii za 
véinjene grebe i s éistom i okreplenom 
dusorn ceka svetka svetoga Vuzma.

Negda za starinskih vremen, su ne 
stvorili zakona proti izdajitelam domovi- 
ne. kajti po njihovom takáega — ga ne 
bilo. Starinski ludi, átéri su zakone kro- 
jili, ne su si mogli premisliti, kaj bi se 
nasel clovek, steri bi z nepriatelom dr- 
zal proti onoj domovini, stera ga stvorila 
na ov svet, stera mu kruha i rnirno Viv
ienje da. Na Valóst denes, potli d\e je- 
zere i nesternih sto let, je ne tak.

Denes Judasi tu hodiju med nami. 
Faliáne su njim oci, reci i njihova dela. 
Judasove kusce na saki korák deliju, all 
ne na tridesti srebernih penez, как neg
da on, steri je KristiDa vun dal, nego za 
teske miljone.

Denes ne isceju Zvelicitela na Bregu 
Oljenih Drv, nego telő mu gaziju, duSu 
mu kvariju i to oceju, da'bo vés odnemo- 
gel, naj se poklekne prea svojimi hahari 
i naj tak prime kriza z njihovih rok.

Fii naá narod, steri je -erez jezero 
let trdo, как kamen brand krácanstvo i 
zapadnu knlturii, nabo .prjgnul glavu pod 
haharsku sekiru. Nabo se dal vkaniti od 
faliánoga kusca, nego bo odvrnul od se
be se izdajitele i z groba zdigjenim Zve- 
lícitelom bo gizdavo nosil zastavu krá^an 
stva i pravice.

A oni, steri su napravili greha proti 
domovini, naj si sipaju pepela na glavu. 
Naj si premisliju kakse velke grehe su 
vcinili, takse, kakáé je ne moői z nikáim 
átrofam odsluziti.

Moj greh! Naj deneju roku na srce 
oni я crnom trgovinom, átéri su po sakoj 
ceni se skup sprobali, napunilj su maga
zine i ne su mislili na one siroma&ke 
honvédeké Vene i matere, Stere imaju

Krístus se z mrtvih gorí stall
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moze, eli sine na fronti, zemle nemaju, 
a áiviju s podpore i nemreju dojti do fa 
lacka kruha, eli do kakse jope i ne su 
mislili na to, da как s teSkom dusom te 
пай didni honvedi citaju takse liste, puné 
javkanja, steri z doma dojdu.

Onda oni nabijaci cen, steri su znu 
cali prilike, kaj su drugi v sili bili i pro 
sili su i od najvekéega siromaka sestpot 
tulko, как je vredno ono, kaj su trzili

Ran tak i oni, steri delavce znucaju 
Imaju sega dobra dosta, vzivaju se naj 
boláe, a delavcam niti kruha nebi voscili.

I jos oni najzlocestesi, steri siriju fa 
lisne glase. Poslusaju stranjske nepriatel- 
ske radie i druge falisne glase i giftaju 
ludem duse. Oni, steri su steli zrusiti do 
macu frontu. Da su kakáega nepriatelsko- 
ga glasa culi, onda su velke vederje dr 
2ali, a da su duli, kaj su nase trupe ne- 
priatela potukle, onda su njim glave doli 
visele.

Fala nasemu starinskomu magyarskc- 
ши viteztvu i nasoj trdoj voli, te kalne 
vode ne su mogle oblejati trdoga grada 
magyarske domovine i svetlu zastavu 
krsdanstva. Nasa znutresnja fronla je trda, 
как one betonske stene, stere braniju 
zapadnu frontu, nasa dicna soldacija pak 
nam brani domovinu.

V Svetom Pismu je napisauo, kaj se 
pripetilo z Judasom i z njegvimi tridesti 
srebernimi penezi. Steri su za njim isii, 
naj si to precitaju, moreju se stoga duda 
navditi.

Kristus se jzdigel z mrtvih i kraluval 
bo za naveke. Magyarski orsag se zdigel 
i zivel bo do kraja sveta.

Majka Boza pomori nam!
Svrni se Majka Boza z* Neba dőli, tam na 

taborskom polu odi tvoja naj sprevajaju na§e, da 
nam dojdu dimo, oci mozi, i brati.

Svrni se Majka 
Cuvaj i brani velku NemSku 
Sveti Krii pomagaj njim v ognju.

Svrni se Majka 
Cuvaj i brani na§e viteze 
Adoll Hitlera, Horthy Miklósa.

Svrni se Majka 
Cuvaj i brani nasu doniovinu 
Magyarsku zemlu, Svetu Korunu.

Svrni se Majka 
Sree boiansko KristuSa Krala 
Ti vladaj na zemli, tebi pripada.

Svrni se Majka 
Srce bo^.ansko i suza vnoga 

* Daj da viSe lubimo Boga.
Svfni se majka 

Da se spuni vola boianska*
Da se viliin kugla zemelska.

Svrni se majka 
Kralica Neba i Zemle zvana 
Bodi Ti nam ve nasa Patrona.

Svrni se Majka
Sprosi od Boga fcelnoga nam mira 
Naj si zemlica vezda pocivá.

Svrni se Majku
Presveto Trojstvo, Zmozno buZansIvo 
Pogledni na zemli tudstvo Zalostno,

Pisala :
Mikolaj Maria rogyena Dolovics 

Muraszilvágv

Ne smeti poslusati 
stranjski radio

(MTI.) Magyarska vlada je vun dala 
naredbu, po stcroj je o§tro zapovedano, x da 
se nesme poslusati stranjski radio glas. Kan 
tak ne smetj poslusati stranjske muzike.

Sto se toga nabo dizal, ve v taborsko vre 
me dobi reSta do sest raeseci. Zvun strófa dobi 
i internaciju, a more dobiti i peneznoga strófa. 
Radio, na sterim se Ы poslusalo, bodo vlasti zele.

Zabrana poslUSanja slranjskih radia se ne
tide :

1. NemSku i one orsage, steri su z Nem* 
§kom v vezi.

2. Sa ona mesta, Stera su nemei zavzeli i 
radiostacione vodiju nemei.

Ova naredba vala od áprilisa diugoga dale.
Po drugoj naredbi mora saki sto neje do ve 

prija\il svoj radio, to od.nah vciniti, Jrugad doj- 
de pred taborski sod.

T a b o  r $ It i g i a  s  I
Sluzbcni glas za bombasfe v 

M agyarskoj
(M.T I ) Magyarska Te'egrafska Kancelarija 

daje na glas :
Anglosaske letece ma' ine su aptilisa 3 ga, ko- 

li poldneva doletele ober Srednje Mngv arske, tak 
i ober glavnoga varasa Budapest i hitile su doli 
bombe. Od bombih su i ludi nastradali. Kaj je 
kvara, ve se saca. Do ve je sigurno, da .su Sest 
masin doli postrelali.

Ministerska k o n f e r e n c i a
V pondelek su si ministri s predsedanjem 

S2toja\ Dome-а imnistra predsednika konftrenciu 
drzali. PosluSali su ministra znutreánjih poslov, 
kaj je bilo kvara v varasu » se okoli i zrekli su 
priznanje narodu, kaj se za vreme napadaja z 
lutta tak mirno dr/.al i sigdi pomagal pre dava- 
nju poniuci.

Zatem su ministri pohodili ona mesta, de 
su tturele nepriatelske bombe.

Sovjetska fronta
KakSe teske bitke teceju na toj fronti, to 

si mi, steri smo doma, nikak neinremo premisiiti 
Sovjeti vidiju, da nemieju nemskoj soldudiji duda 
zapovedati, vlaztju se svoje rezerve, laboiska 
kola na cuda jezere, saino da bi frontu pre<ttli i 
dobili slobodnogu pota po celoj Lumpi,

Nedelni glasi nam vehju, da je nekaj strai- 
noga, kaj se #dela koli varasov Tarnopol, Kovel 
i Biody. Te varasi vec erez dneve dobiju samo 
z luftét pomod i se jeno toga, se drziju, prem da 
su nepiiatelske sile duda vekse od njih.

Osobito v varasu Brody je jaka obrana. 
Nepriateli vec deset dni sipaju granate na te va- 
raá. Cirkve, hize se v luftu, a prek stga toga, 
naái drziju varasa i ne vpesaju. Nepriatelski 
zgubicki se vec niti prebio)ili nednju.

Pondelek nam veli, da na fronti fronti Tar
napol—Brody (e ostra bitka trpela od ranoga 
jutra do kmice. BoBeviki su vlozili 
duda kanonerov z jakun ognjom i drez vise vui 
su granati cureli как toda. Zatem su boláevidki 
strelci Stell zavzeti te varasé í poleg dugse bitke su 
na nesternim mesti vdrli. Sovjetski /gubidek 19 
velikih okloplenih taborskih kol i 6 teskih stukov. 
Od varaáa Brody na sever su nemske trupe 
vdrle v jenu sovjetsku trupu i z maSinpuSkami 
duda soldadije vnistili.

Pre varasu Kovel su nemet sovjelske trupe 
zavrnuli.

Najvovese glase cujenio, da na toj fronti 
joá navek tipiju teske bitke. Pre varasu Stanis
lav su magyarske trupe zavrnule nepriateia.

Z drugih delov fronte cujemo glase, da sov- 
jeti sigdi, de próbaju, trpiju velke zgubicke. Z 
jene íronte cujemo za velke sovjetske zgubidke

MOTOR ZflPRODaii
Marke Ford A. tipa s 4 cilindri 
z magnetom sposoban zn pogon, 
eli bi ье menjal za menj&i motor, 
okoli 4 k o n j s k i h  si l  upitati

H O R V Á T H  M Á T Y Á S
Bocskaihegy - Muraszerdahcly

v taborskimi koli, a z druge strane pak, da je 
doli opalo duda nepriatelskih aeroplanov.

Nemski narod ima 100 miljonov, a bolsevi- 
ki do 160 miljuno. Bolseviki harcuvleju na jenoj 
fronti, a nemei na tri-stiri fronte, moremo si irns- 
ii(i, kaj bi z Europe bdo, da nernSka soldacija 
nebi tak z dusom i tclom harcuvala i s cvrstom 
volom, da na zadnje * mi moramo preladati ne
priateia.

Europska ironta
Strasno bom basenje v  Sva jcarsko j 

Anglosasi rusiju  i koleju v orsagaj, 
steri niti nesu v taboru

Svajcarska vec od negda ima zakona, da 
se ne mesa v europsku politiku. Ci se stere dr- 
zave posvadiju, Svajcarska se navek drzi vkraj, 
niti za jenu, niti za driigu stran.

fak^ega orsaga niti z jene strane ne smeti 
napadati, ali nasi nepiiateii se toga ne drziju. 
Так sti ove dneve dohteli ober Svajcarske na 
varas Schaffhausen i hdili i eloga dezdja bombi. 
Fabrike v ognju, cirkve, hize zrusene, bogati 
mu/euini i druge slvari, se nakli zgoreto Г zru- 
seno- Prek 50 mrtvih i prek 100 tesko ranjenih. 
Najlepsi del varasa tak zgledi, da se treba pla- 
kati nad njim.

s Anglosaski bon\basi nemieju redi, da su 
zabiodiii, kajti je bilo fepo vedro vreme. Oni su 
dosli ob II vtiri pied poldan i s как god visu- 
koga inorali su videti velku vodu Rajnu, Steia 
je granica rned Nemskom i Svájcát kom. Nasi n e 
piiateii vehju <ta oru harcuvleju za kulturu. Stem 
su ispita poloziii.

Anglosaski bombasi mi vec tnk zaslepleni, 
da niti svoje maáíne ne poznaju. Na srednjem 
mot ju su doli streldi i svoje aeroplane i piloti 
su se z nmsinami vtopifi.

Ober Netnske nepiialelskiin avionam slabo 
ide, ov tjeden cujemo, da nemei doli pos}relaju 
po 100, 140, 60, SO masin. De se nepriateli po- 
kasejti nemski vadnsi s<i mam /.dignejii, inakat 
je kükse god oblacno vreme t prez inilosti post  ̂
laju engkske i ameiikanse masin*- doli, Je je 
kraj masinám i indem, sieti g< ri cediju.

Taijanska fronta
Ov Ijtden ne bilo mkaj osobitoga. Так bii- 

jenio, da atnertkan* i vo/iiu kcoj cuda trupe t 
matruda i sptavlaju se щ nőve bitke Bomo vid- 
h nemei su tned tem vnistili vis»* taborskih kok

Japanska fronta
V Bonni mi  japanske trupe zaokro^ile vara

sa liníal i vu ti jetit ie duita angioseskih trup i 
tdr*/.a!i Síi iijiin *es*e /a Kcoi v«»/iti.

ETERNIT piale za pokrivati krove,
strne i pohistva dobiju se

CSÁKTORNYA,
£xéchenyi v*ilica br. 3.
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Civili su vlovili americke soldate
Kaj se se more pripetiti v jenim 

taboru
Neméke novine piéeju ovo pripccenje z ta- 

Ijanske fronté:
Blizo varasa Aprilia je jena nemska pa- 

trola isla proti americkim líniam. Pre jenoj skup 
postrelanoj selskoj hi2i su naéli spajsnoga Хорога 
ludi. Jen stari selski clovek, njegva 2en;\ dve 
velke féri i tri velki sini su z nmeriókími maéin- 
puskami naoruZani, stra/.ili osem rezoruzanih sol- 
datov.

Da je neméka patrola ta dosla, stari je pri- 
povedal nemékim soldatam, da su te osem ame- 
rikanci pred par dnevi ta doéli i zavzeli njegovu 
hizu. Prvi posel njim je bil, kaj su staromu zeli 
se hrane, stere su pre hí/i bile. Da su 
to pojeli, onda su doéle na red goske, race, 
kokoéi. Proti njegvim velkim cerim su se jako 
nepoéteno ponasali i rekli su njim, da bodo doé- 
li v Rim, te puce bodo morale pri njih biti. .len 
den je nemska granata xüdrila v krov i n&jza te 
selske hize. Na to su amerikanci prisilili celu fa- 
niiliju, kaj su njim morali, ne dalko od hD.e gra- 
bu skopati, de su se óuvali. Za kratko vreme 
su nemski kánonén fest slrelali na to hiíu, ame
rikaid su se v grabu skrili, a tanulna je odbe- 
zala na pole i tarn sa óekali dók strelanje mine.

Jempot, da je ogenj prestal, je najstare- 
si sin dosel nazaj к hizi i videl je, kaj su ame
rikanci jós navek v grabi. V na pol zrusenoj hi- 
í.\ je nasel njihovo oruzje. Mám si jtr premisld 
kaj bo napravil z ovimi nepozvanimi amerikans- 
kimi gosti, pobral je njihove masinpistole, gránáté 
i municiju, odnesel na pole i naoruzal celu fami- 
liju i tak su doéli nazaj к hizi.

Taljani su se postavili koli grabe i da su 
amerikanci steli vun zidti, su je s par susi na
zaj, stirali. Zabadarv su probali kleti i épotati, 
cím su se pokazali, Susi su je mam nazaj stirali. 
Ceterdesetosem vur su je tak v grabi dr̂ .ali i da 
jé nemska patrola dosla, onda su te selski ludi 
gizdavo prek dali svoje zaroblenike. Nemei su 
zaroblenike odtirali, a sobom su zeli i te selske 
ludi. Nemski komandant je jako pofáid to taljan- 
sku familiju, odredil je, da amerikance treba od- 
tirati v Him i dozvolil je famiiiji, kaj su je oni 
tirali z americkim, zavzetim örüljem po varasu 
Rimu.

Stanovniki varasa Rim su se ne inalo cudi- 
li, dß su vidli, как ta bistra selska familija tira 
zaroblenike, jós i puce su mele v rokaj americ
ke masinpistole.

K A J  JE NOVOGA?
— Sem naSim predplatnikam, citatelaui i 

sem priatelam nasega lista, v tem teskim cajlim 
/elunó sreóne i rnirne vuzmene svetke.

Vurednistvo i administracia
„M URAKÖZ“

Vkmicíti oblokc i vrata je treba od 
sedme vure na vecer do jutra pete vure.

Vlovili su horvatskoga svercera i 
njegve megyimürske pajdase. V Meg îmurju, 
de tri granice skup dojdu su pák évercere vlo
vili. Zadnju sredti v jutro je jena patrola granic- 
ne stra/.e v Miksaváru spazila, kaj se nckéi, koli 
30 let star ólovek oce pre trojnoj granici prek 
prevleói. Imel je puno \reóe na hrbtu i v rokaj 
paklece, pák je tak ne bilo teéko poguniti, kaj 
oóe te clovek.

Patrola je zisla vun s svojega mesta i za- 
stavila toga ólovekn. On je postal i mam je étel 
magyarskomu straiaru 100 pengd v éaku stisnuti, 
satno naj bi gu pustil. Samo mogyarski soldat je 
poznnl svoju duinost i dotiral je Svercera na 
strai.u v Miksavár.

Imel je sobom 65 kil fine mele i viSe kil 
hohana za pipu. Na preslusaniu je povedal, da 
se zove Andrnsics András s Horvatskoga, v noói 
je doéel prek Drave s Hurvatske. Del je v Drä- 
vamog> or öd, ta je nesel 10 kil galica i rano je 
z doblenom robom stel idti nnzaj, da su ga vlo
vili. Kajli je stranjski, strapa ga prek dala 2an- 
Ja ram v Drávavásárhely, odnod pak su ga odti- 
ruh v Nagykanizsa

Obtozeni su i oni megyimurci, éteri su ga
lica prek zeli i i za to melu i dohana dali.

— Velki ogenj v  Letenye na Staroj Go-
ri. Áprilisa 30-ga rano ob poldan se pripetila 
straéna nesreca v Letenye, v starim goricani. 
Prek 40 gazdam su zgorele kleti, vino v lagvaj i 
se druge stvari, Stere su tarn meli. Kvar je straS- 
no velki, za ve se jóé nemre preceniti. Gasit ne 
hilo moci, niti ga bilo vode, niti épricalke. Nem
ski soldati su pornagali, kulko je bilo moói.

Kak se ogenj pripetil, se jos nezna, zandari 
vodiju kviiiciju, da se krivec prenajde. Так zgle- 
di, da je ta velka nesreóa dosla od nepazlivosti. 
Tarn su se posod starinske, sopane kleti z odpr- 
tim komenom, veter fúrt vlece i mogla ie stéra 
iskra zgrabiti krova, a se je suho i ftetno se 
vulge.

Jako su nesreóni te gazdi, vina, stanja i Se
ga drugoga su к várni, sekulerano neje nikaj bilo, 
а как si bodo stanje nazaj postavili denes, da ga 
ne matriala za dobiti.

Med nesrecnimi ima óuda gazdov z Mura- 
csánya, onda z Letenye i Egyeduta.

Ova velka nesreóa naj bo opomena sem 
nam, da je jako treba paziti na ogenj preiu ve, 
da letno vreme duhaja i preiu da je sopano sta
nje i odprti komén. Ci kam odidemo, ognja do- 
bro vgasnuti, a i da smo doma, treba jako pa
ziti Deca pre ogniu i éihicaj nemaju nikaj za 
iskati. Nasi ludi su mirno delali svoje posle, a 
nesreca njih je dostigla 11 kilometrov dalko.

A kaj je najglavne.se, saki gazda naj si da 
sekulerati svoje siromaétvo. Nigdar ne znati, da 
more cloveka nesreca dostignuti i onda je dobro 
v roke zeti, kaj clovek dobi. Za to sekulaciju 
moraju se penezi stvoriti i pre najsiromaékeéoj 
hizi.

— Slrelal je v obloke onih, za étere je 
drzal da su ga gori dali. Taradi Alajosa z Beli- 
ce je jempot nesói to/.il pre zandaraj, za to, da 
je strelal. Taradi je mislil, da ga je Vidovics Fe
renc taborski invalid g/di dal. Zato je jene noci 
doéel pred Vidovicsovu hifcu z nabitom puskom, 
da se mu osveti. Taradi je poruzil na Vidovicso- 
vim obloku z vulice i pitel ga :

Kaj sam ja tebi kriv ? Za kaj oce§ moju 
krv piti? Ve bum ja tvoju krv pil.

Zatem je zgrabil nabitu pusku i strelil je 
erez obiok v Vidovicsov stan. Na' srefu kugla 
neje nikoga trefila. Zatem je i$el okoli i ru/.il je 
na vrataj, Vidovics je bil strahom od cloveka s 
puskom, hapil ga prositi i rekel je, da ga ne on 
to/.il, nego blagusz Jánosova zena. Na to je Ta
radi odisel к Blaguszu i tarn je takáe kornedie 
napravil i ni zadnje strelil v stan.

Zatem je Taradi odiáél v Törökudvar, pus- 
ku ostavil pre jenim priatelu, ov pak ju je spra- 
vil prek v Horvatsku.

Taradi je potli toga vusel, eli Zandari su ga 
vlovili i kajti se takse delo ostro strófa, su ga 
svezanoga odtiruli v Budapest v rest.

— Cugi su se ptemenili/ Как zazvedimo 
od aprila prvoga nejde viáe s Csáktornya v Bu
dapest on, Jak zvani Árpádvonat, niti pak pred 
poldan ne dojde z Budapesta.

^nelcug v jutro tulikajse nejde v Budapest, 
niti v noci na/.aj. Na mesto toga ide Árpádvonat 
/. Csáktornya v julro ob 5 vuri, ob 9 20 vur je 
vec v Budapestu, odnot ide nazaj ob 18 vuri i 
ob 21.58 vuri vec je v Csáktornya. To je po 
starom recunU ob 6 vuri popoldan se gene i ob 
10 vuri na vecer je tu.

*Za ov glas i ói se mortL kaj premeni, ne 
/eine nase odgovornost niti vuredrtiilvo, niti 
pak administrncia.

TABORSKA POSTA. Vrtarics Peter 
honved la  bori poéta F 756. Pozdravla z daleke 
fronté svoje roditele, zenu, sineka, brate, su rod- 
binu i priatele i /.ele srecne vuzmene svetke. 
Dale prosi roditele, kaj bi mu predplatili Mura
köz novine, a prosi i druge roditele, kaj bi svo- 
jini.sinam poSilali naée novine, kaj bi se v njimi 
naéi vitezki honvtdi mogli najti.

Po drugipot je dosla v rest megyi- 
murska tatica. Öve dneve je bil v Nagykanizsi 
sejem, pak je óuda stranjskih ludi pohodilo sta- 
cune. Pre in z Megyimurja je bilo óuda ludi tam. 
Neéterni Mavuni su óisto puni bili s kupe». V 
glavnoj vulici, v jeniin itacunu je detió spazil. da 
iena mldda zena, étera se jako pogajala za jen

Zaffala
Soj nasoj rodbini, priatelam i poz- 

nancam, éteri su s prilikom smrti moje 
zene, to je nase matere, v Csáktornya 
preminule

Tomsics Aniona zene,
rodjene Vukovícs Terezije

z Yashegya, sprevodili ju na njenom 
zadnjem potu, njenu raku z vénei okin- 
cili, eli na drugi naóin olekéali nam na- 
áu velku zalost, z ovim potem se naj- 
lepée Zdfalimo.

Eksterno se zafalimo gospodi dok
torán! v spitílu v Csáktornya i poétu- 
vanim óastnim sestram za njihflVe velke 
brige i trude.

Tomsics Antal, Vasbegy

pulóver, da je mislila, kaj ju nisói ne vidi, je to 
finu robu skrila pod robec. Detió joj je vkradjenu 
robu zel, pozvali su policaja i b  nsku su odtirali. 
Bila je to Mrazovics Klara z Zaluujvára, ista ona, 
steia je ne zdavnja v ,emm diugiin stacunu par- 
fema vkrnla i óuda takéega su naéli v njenim sta- 
nu. Taticu su v reét deli, dobila je 7 dni étrofa.

— Paklece ne zeme gori taborska posta.
(MTI.) Po naredbi m. kr. honvedstva. do dalnje 
odredbe na taborsku poétu ne moci páklece gori 
dati. Liste i karte i dale zeme gori taborska 
poéta.

GLASI JAR A SA  PERLAK
— Krompera voziju z Dolnjega Megyi- 

murja. (jospodari jaraéa Perlak daju nutri za ob-
skrbu naroda 17 vagonov krompera. Ove dneve 
se bo kromper nutri davul pre Futuri v Perlaku 
i bo se dale vozil.

— Leventasi v  Perlaku dobiju igralisce.
V obóini Per|ak bodo za leventaée, z veksim 
stro^kom igralisőe napra vili. To bode óisto po de- 
neénjim potrebam vredjeno, kaj se bodo naéi 
mladi deóki mogli muétrati.

Poéta vurednika S Ä Ä J i T .  *
prositi, kaj bi bríe reéili.

NAJNOVESI GLASI
К glasam Magyarske Telegrafske 

Kancelarije, z Berlina za bombardiranje 
Budapesta cujemo jos ovo :

Americki bombáéi su s ju2no-zapad- 
ne strane doleteli ober Budapesta. Ma
gyarski -i nemski vadasi su se mam zdig- 
li proti njih i dobro su harcuvali. Bilo je 
prek z00 stirimotornib nepiiatelskih ma- 
siu. I nasi kanoneri su dobro branili. 
Doli je opalo 14 nepriatelskih máéin.

Narod se jako trdo dr/.al, prem da 
su na vise luestai Opale bombe. Najbole 
je stradal Szent László épital. Na njega 
je opalo do 30 bombi. Mrtve i ranjene 
ima med beteAniki, decom i verteri. I 
med civili ima mrtvih.

Soldacija, policaji i strata za obranu 
od lufta su se mam hapili ngnje gasiti, 
narod pak je pomagal.

Jeli sam platil za oovine?
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rnöke, éli sine na fronti, zemle nemaju, 
a áiviju s podpore i nerareju dojti do fa- 
lacka kruha, éli do kakáé jope i ne su 
mislili na to, da как s teékom duéom te 
naéi diéni honvedi citaju takse líste, puné 
javkanja, steri z doma dojdu.

Onda oni nabijaci cen, steri su znu 
cali prilike, kaj su drugi v sili bili i pro 
sili su i od najvekéega siromaka sestpot 
tulko, как je vredno ono, kaj su trzili

Ran tak i oni, éteri delavce znucaju. 
Imaju sega dobra dosta, vzivaju se naj 
bóléé, a delavcam niti kruha nebi voécili.

I jóé oni najzloéesteéi, éteri siriju fa 
liáné glase. Posluéaju stranjske nepriatel- 
ske radie i druge falisne glase i giftaju 
ludem duée. Oni, éteri su steli zrusiti do 
macu frontit. Da su kakéega nepriatelsko- 
ga glasa culi, onda su velke vecerje dr 
iali, a da su éuli, kaj su naée trupe ne- 
priatela potukle, onda su njim glave doli 
visele.

Fala nasemu starinskomu uiagyarskc- 
mu viteztvu i nasoj trdoj voll, te kalne 
vode ne su mogle oblejati trdoga grada 
magyarske domo vine i svetlu zastavu 
krsóanstva. Nasa znutresuja fronla je trda, 
как one betonske stene, étere braniju 
zapadnu frontu, nasa dicna soldacija pak 
nam brani domovinu.

V Svetom Pismu je napi,sano, kaj se 
pripetilo z Judasom i z njegvimi tridesti 
srebernimi penezi. Steri su za njim isii, 
naj si to precitaju, moreju se stoga cuda 
nav&iti.

Kristus se ,zdigel z mrtvih i kraluval 
bo za naveke. Magyarski orsag se zdigel 
i zivel bo do kraja sveta.

Majka Boza pomori nam!
Svrni se Majka Boza z* Neba doli, tarn na 

taborskom polu óéi tvoja naj sprevajaju na§e, da 
nam dojdu dimo, oci mozi, i brati.

Svrni se Majka 
Cuvaj i brani velku NemSku 
Sveti Krii pomagaj njim v ognju.

Svrni se Majka 
Cuvaj i brani naSe viteze 
Adolf Hitlera, Horthy Miklósa.

Svrni sc Majka 
Cuvaj i brani nasu domovinu 
Magyarsku zemlu, Svetu Korunu.

Svrni se Majka 
Srce boíansko Kristuáa Krala 
Ti vladaj na zemli, tebi pripadu.

Svrni se Majka 
Srce bo£ansko i suza vnoga 

* Daj da vi$e lubimo Boga.
Svfni se majka 

Da se spuni vola boianska'
Da se vmiri kugla zemelska.

Svrni se majka 
kralica Neba i Zemle zvana 
Bodi Ti nam ve nasa Patrona.

Svrni se Majka
Sprosi od Boga fceluoga nam mira 
Naj si zemlica vezda pocivá.

Svrni se Majku
Presveto Trojstvo, Zinoino bofcanslvo 
Pogledni na zemli ludsfvo Z.alostno.

Pisala :
Mikolaj Maria rogvena Doiuvics 

Muraszilvágy

h .

Ne smeti poslusati 
stranjski radio

(MTI.) Magyarska vlada je vun dala 
naredbu, po stcroj je ostro zapovedano, x da 
se nesme poslusati stranjski radio glas. Kan 
tak ne smetj poslusati stranjske muzike.

Sto se toga nabo dizal, ve v taborsko vre 
me dobi reSta do sest meseci. Zvun Strófa dobi 
i internaciju, a more dobili i peneznoga strófa. 
Radio, na sterim se Ы poslusalo, bodo vlasti zele.

Zabrana posluSanja sfranjskih radia se ne
tihe :

1. NemSku i one orsage, steri su z Nem- 
Skom v vezi.

2. Sa ona mesta, Stera su nemei zavzeli i 
radioStacione vodiju nemei.

Ova naredba vala od apnlisa diugoga dale.
Po drugoj naredbi mora sakí sto neje do ve 

prijavil svoj radio, to odmah vciniti, Jrugah doj- 
de pred taborski sod.

' T a b o r s k i  g  i  a  $  i
S l u z b e n i  g l a s  z a  b o m b á d é  v  

M a g y a r s k o j
(M.T 1 j Magyarska Telegrafska Kancelarija 

daje na glas :
Anglosaske letece masine su apiiliía 3 ga, ko- 

li poldneva doletele ober Srednje Magyarske, tak 
i ober glavnoga varasa Budapest i hitile su doli 
bombe. Od bombih su i ludi nastradali. Kaj je 
kvara, ve se saca. Do ve je S'gurno, da su Sest 
masin doli poslrelali.

Minister ska konferencia
V pondelek su si ministri s predsedanjem 

Sztojav Döine-a nunistra predsednika konferenciu 
drzali. PosluSali su ministra znutreánjih poslov, 
kaj je bilo kvara v varasu i se okoli i zrekli su 
priznanje narodu, kaj se za vreme napadaja z 
lufta tak mirno drzal i sigdi pomugal pre dava- 
nju ponioci.

Zatem su ministri poliodili ona mesta, de 
su curele nepriatelske bombe.

Sovjetska fronta
KakSe teske bitke teceju na toj fronti, to 

si mi, steri smo doma, nikak nemrenio premisiili 
Sovjeti vidiju, da nemieju nemskoj soldaói|i duda 
zapovedati, vlaztju se svoje rezerve, daboiska 
kola na cuda jezere, samo da bi frontu predtli i 
dobili slobodnoga pola po <.elo| Europi,

Nedelni glasi nam veliju, da je nekaj stras- 
noga, kaj se #dela koli varasov Tarnopol, Kovel 
i Brody. Te varasi vec erez dneve dobiju samo 
z lufta pomoc i se jeno toga, se drziju, prem da 
su nepiiatelske sile duda vekse od njib.

Osobito v varasu Brody je jaka obrana. 
Nepriateli vec deset dni sipaju gránáté na te va
ras. Cirkve, hize se v luftu, a prek stga toga, 
naii drziju varasa i ne vpesaju. Nepriatelski 
zgubicki se vec niti prebio)iti nedaju.

Pondelek nam veli, da na fronti fronti Гаг- 
napol- Brody ,e ostra bitka trpela od ranoga 
lutra do kmice. BolSeviki su vlozili 
duda kanonerov z jakun ognjom i drez vise vui 
su granati cureli как toca. Zatern su boláevidki 
strelci stell zavzeti te varasé l poleg dugse bitke su 
na nesternim mesti vdrli. Sovjetski /gubicek 19 
velikih okloplemh taborskih kol i 6 teskili s-tukov. 
Od varaSa Brody na sever su nemske trupe 
vdrle v jenu sovjetsku trupu i /. ma înpuskami 
duda soldacije vnistili.

Pre varasu.Kovel su nemei sovjeiske trupe 
zavrnuli.

Najvovese glase cujemo, da na toj Ironti 
jóé navek tipi|u teske bitke. Pie varasu Stanis
lav su nmg>arske trupe zavrnule nepriateia.

Z drugih uelov fronte cujemo glase, da sov
jeti sigdi, de probaju, trpiju velke zgubuke. Z 
jen« ironte cujemo za velke sovjetske zgubidke

MOTOR ZA PRODflTi
Marke Ford A. tipa s 4 eilindri 
/. magnetoin sposoban za pogon, 
eli Ы ье menjal za menj si motor, 
okoli 4 ko n j s k i h  si l  upituti
h o r v A t h  m A t y A s
Bocskaihegy - Muraszerdahely

v taborskimi koli, a z druge strane pak, da je 
doli opalo duda nepriatelskih aeroplanov.

Nemski narod irna 100 miljonov, a bolsevi 
ki do 160 miljono. Bolseviki harcuvleju na jenoj 
fronti, a nemei na tri-stiri fronte, moremo si mis- 
liii, kaj ei z Europe b.lo, da nen.Ska soldacija 
nebi tak ? dusom i telom harcuvala i s cvrstom 
volom, da na zadnje * mi moramo preladati ne
priateia *

Europska ironta 
Strasno bombasenje v Svajcarskoj 

Anglosasi rusiju i koleju v orsagaj, 
éteri niti nesu v taboru

h»vajcarska vec od negda ima zakona, da 
se ne mesa v europsku politiku. Ci se stere dr- 
zave posvadiju, Svajcarska se navek drzi vkraj, 
niti /я jenu, niti za drugu stran.

Tak êga orsaga niti z jene strane ne smeti 
napadati, ali nasi nepiiateai se toga ne drziju. 
Так su ove dneve doleteli ober .évajcarske na 
varas Schafihausen i Infill i eloga dtzdja bombi. 
l abrike v ognju, cirkve, hize zru5ene, begatt 
mu/eunii 1 dfuĵ e stvari, se nakli zgoreto f zru- 
seno- Prek 50 mrtvih i prek 100 lesko ranjenih. 
Najlepsi del varasa tak zgledi, da F.e treba pla- 
Kali nad njim.

у Anglosaski bon\T>a§i nemreju redi, da su 
/abiodiii, kajti ji* bilo lepo vedro vreme, Üni su 
doéh ob I l vuii pred poldan i s как god viso- 
koga tnorali su videti velku vodu Rajnu, &teia 
je granita med Nemskom i Svajearkoni. Nasi iie- 
piiateli vehju da oni harcuvleju za kulturu. Stein 
su ispita polozdi.

fingleska fronta.
Anglosaski bombasi р.ц vec- tak zaslepleni, 

da niti svoje maéine ne poznaju. Na srednjem 
morju ru doli strelili i svoje aeroplane l piloti 
su se z masinami vtopili.

Ober Netnske nepiialelskim avionani slabo 
ide, ov tjeden cujemo, da nemei doli pos)relaju 
po 100, 140, 60, 80 masin. De se nepriateli po- 
kaéeju neniski cadasi str mam zdigneju, makai 
je kakse god oblacno vreme i prez milosti post ^ 
laju engltske i amerikanse inasine doli, de je 
kraj masinain i Indem, steri gori sediju. '

Taljanska fronta
Ov Ijtden ne bilo nikaj osobitoga. Так hu* 

jemo, da amerikam i vo/iiu kcoj cuda trupe i 
matruda i spraviaju se na nove bitke öomo vid- 
I: nemei su med fern vnistiii vise taborskih kol.

Japanska fronta
V Biirmi su japanske trupe zuokrohle vara 

Imfal I vu njeni je cuda angloseskili trup i
»dri/.aÜ su njim teste /a kcoj vo/iti.

ETERNIT plate za pokrivati krove,
stone i pohistva dobtju se

C S Á K T O R N Y A ,
Széchenyi v»8lica b т. 3-
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Civili su vlovili americke soldate
Kaj se se more pripetiti v jenim 

taboru
NemSke novine piSeju ovo pripeéenje z ta- 

Ijanske fronté:
Blizo varasa Aprilia je jena nemska pa- 

trola isla proti americkim liniam. Pre jenoj skup 
postrelanoj selskoj htf.i su na&li spajsnoga сорога 
ludi. Jen stari selski clovek, njegva £епД dve 
velke féri i tri vei ki sini su z americkimi maSin- 
puskami naoruAani, strazili osem rezoruzanih sol- 
datov.

Da je nemska patrola ta dosla, stari je pri- 
povedal nenrikim soldat am, da su te osem ame- 
íikanci pred par dnevi ta doAli i zavzeti njegovu 
hizu. Prvi posel njim je bil, kaj su staromu zeli 
se hrane, stere su pre hizi bile. Da su 
to pojeli, onda su dosle na red goske, rare, 
kokoSi. Proti njegvim velkim cerini su se jako 
neposteno ponasali i rekli su njim, da bodo doá- 
li v Rim, te puce bodo morale pri njih biti. Jen 
den je nemska granata \udrila v krov i uajza te 
selske hiz.e. Na to su amerikanci prisilili celu fa- 
miliju, kaj su njim morali, ne dalko od hi£e gra- 
bu skopati, de su se éuvali. Za kratko vreme 
su nemski kanoneri fest slrelali na to hiiu, ame
rikaid su se v grabu skrili, a familiia ie odbe- 
zala na pole i tam su fekali dók strelanje mine.

Jempot, da je ogenj prestal, je najstare- 
Si sin dosel nazaj к hi/.i i videl je, kaj su ame- 
rikanci joS navek v grabi. V na pol zrusenoj hi- 
f.i je nasel njihovo oruzje. Mám si je premislil 
kaj bo napravil z ovimi nepozvanimi amerikans- 
kimi gosti, pobral je njihove masinpistole, gránáté 
i municiju, odnesel na pole i naoru/.al celu fami- 
liju i tak su doSli nazaj к hizi.

Taljani su se postavili koli grabe i da su 
amerikanci steli vun zidti, su je s par susi na
zaj, stirali. Zabada-V su probali kleti i ápotati, 
fim su se pokazali, Susi su je mam nazaj stirali. 
Ceterdesetosem vur su je tak v grabi drí.ali i da 
jé nemska patrola dosla, onda su te selski ludi 
gizdavo prek dali svoje zaroblenike. Nemei su 
zaroblenike odtirali, a sobom su zeli i te selske 
ludi. Nemski komandant je jako pofalil to taljan- 
sku familiju, odredil je, da amerikance treba od- 
tirati v Rim i dozvohl je familiji, kaj su je oni 
tirali z americkim, zavzetim oruAjein po varasu 
Rimu.

Stanovniki varasa Rim su se ne malo éudi- 
li, dR su vidli, как ta bislra selska famii• ja tira 
zaroblenike, jós i puce su inele v rokaj ameriC- 
ke masinpistole.

K A J  JE  NOVOGA?
— Sem na$im predplatnikam, citatelapi i 

sem priatelam nasega lisla, v tem teskim cajtim 
ielerno srefno i inirne vuzmene svetke.

Vurednistvo i administracia
„MURAKÖZ“

Vkmiciti öblöké i vrata je treba od 
sedme vurc na vecer do jutra pete vure.

— Vlovili su horvatskoga svercera i 
njegve megyimürske pajdase. V Meg> iniurju, 
de tri granice skup dojdu su pák ávercere vlo
vili. Zadnju sredu v jutio je jena patrola granié- 
ne stra/.e v Miksaváru spazila, kaj se nekái, koli 
30 let star flóvék oce pre trojnnj granici prek 
pre vied. Imei je puno v rece na lirbtu i v rokaj 
paklece, pák je tak ne bilo tesko poguniti, kaj 
ofe te £lóvék.

Patrola je zisla vun s svojega mesla i za- 
stavila toga ólovekn. On je postal i mam je s»el 
magyarskomu strazaru UW pengő v Saku stisnuti, 
samo naj bi ga pustil. Samo rnogyarski sóidat je 
póznál svoju duznost i dotiral je Svercera na 
strain v Miksavár.

Imel je sobom 65 kil fine meje i viSe kil 
hohana za pipu. Na preslusaniu je povedal, da 
se zove Andrnsics András s Horvatskoga, v noci 
je doSel prek Drave s Horvatske. Isel je v Drä- 
vamogyoród, la je ne.sei 10 kil galica i rano je 
z doblenom robom stel idti nazaj, da su ga vlo
vili. Kajli je stranjski, strapa ga prek dala ian- 
daram v Drávavásárhely, odnod pak su ga odti- 
rali v Nagykanizsa

Obtoáeni su i oni megyimurci, Steri su ga
lica prek zeli i i za to melu i dohana dali.

— Velki ogenj v Letenye na Staroj Go-
ri. Apriliáa 30-ga rano ob poldan se pripetila 
straSna nesreca v Letenye, v starim goricam. 
Prek 40 gazdam su zgorele kleti, vino v lagvaj i 
se druge stvari, Stere su tam meli. Kvar je straS- 
no velki, za ve se joS nemre preceniti. Gasit ne 
hilo moci, niti ga bilo vode, niti Spricalke. Nera- 
ski soldati su pornagali, kulko je bilo mod.

Kak se ogenj pripetil, se jos nezna, zandari 
vodiju kviiiciju, da se krivec prenajde. Так zgle- 
di, da je ta velka nesrefa dosla od nepazlivosti. 
Tam su se posod starinske, sopane kleti z odpr- 
tim komenom, veter fart vlece i mogla je stéra 
iskra zgrabiti krovn, a se je suho i fletno se 
vuf.ge.

Jako su nesrefni te gazdi, vina, stanja i Se
ga drugoga su kvarni, sekulerano neje nikaj bilo, 
а как si bodo stanje nazaj postavili denes, da ga 
ne matriala za dobiti.

Med nesrecnimi ima fuda gazdov z Mura- 
esanya, onda z Letenye i Egyeduta.

Ova velka nesreca naj bo opnrrena sem 
nam, da je jako treba paziti na ogenj preiu ve, 
da letno vreme dobaja i pretu da je sopano sta
nje i odprti körnen. Ci kam odidemo, ognja do- 
bro vgasnuti, a i da smo doma, treba jako pa
ziti Deca pre ogniu i Sibicaj nemaju nikaj za 
iskati. NaSi ludi su mirno delali svoje posle, a 
nesreca njih je dostigla 11 kilometrov dalko.

A kaj je najglavnese, saki ga/da naj si da 
sekulerati svoje suomaStvo. Nigdar ne znati, da 
more cloveka nesreca dostignuti i onda je dobro 
v roke zeti, kaj őlovek dobi. Za to sekulaeiju 
moraju se penezi ■ tvoriti i pre najsiroma&keSoj 
hizi.

— Strelal je v obloke onib, za Stere je 
drzal da su ga gori dali. Taradi Alajosa z Beli- 
ce je jempot nesd tozil pre zandaraj, za to, da 
je strelal. Taradi je mislil, da ga je Vidovics Fe
renc taborski invalid jjrfri dal. Zato je jene noci 
dofcel pred Vidovicsovu hizu z nabitom puskom, 
da se mu osveti. Taradi je poruäil na Vidovicso- 
vím obloku / vulice i pitel ga :

Kaj sam ja tebi kriv ? Za kaj oce§ moju 
krv piti? Ve bum ja tvoju krv pil.

Zatem je zgrabil nabitu pusku i strelil je 
erez obiok v Vidovicsov stan. Na' srecu kugla 
neje nikoga trefila. Zatem je î el okoli i ruzil je 
na vrataj, Vidovics je bil strahom od cloveka s 
puskom, hapil ga prositi i rekel je, da ga ne on 
tozil, nego blagusz Jánosova zena. Na to je Ta
radi odisel к Blaguszu i tam je takSe komedie 
napravil i ni zadnje strelil v stan.

Zatem je Taradi odiáél v Törökudvar, pus- 
ku ostavil pre jenim priatelu, ov pak ju je spra- 
vil prek v Horvatsku.

Taradi je polli toga vusel, eli iandari su ga 
vlovili i kajti se takse delo o§tro strófa, su ga 
svezanoga odtirali v Budapest v rest.

— Cugi su sc piemenili.* Как zazvedimo 
od aprila prvoga nejde viáe s Csáktornya v Bu
dapest on, tak zvani Arpádvonat, niti pak pred 
poldan ne dojde z Budapesta.

Snelcug v jutro tulikajse nejde v Budapest, 
niti v noci nazaj. Na inesto toga ide Árpádvonat 
z Csáktornya v julro ob 5 vuri, ob 9 20 vur je 
vec v Budapestu, odnot ide nazaj ob 18 vuri i 
ob 21.58 vuri vec je v Csáktornya. To je po 
starom refund ob 6 vuri popoldan se gene i ob 
10 vuri na vecer je tu.

*Za ov glas i fi se mortl kaj premeni, ne 
/.tine nase odgovornost niti vuredriiMvo, niti 
pak administracia.

TABORSKA POSTA Vita lies Peter 
honved Tábori po$ta F 756. Poz.dravla z daleke 
fronte svoje roditele, zenu, sineka, brate, su rod- 
binu i priatele i zele srecne vuzmene svetke. 
Dale prosi roditele, kaj bi mu predplatili Mura
köz novine, a prosi i druge roditele, kaj bi svo- 
jini.sinam poSilali nase novine, kaj bi se v njimi 
nn̂ i vitezki honvtdi mogli najti.

Po drugipot je dosla v rest megyi- 
murska tatica. Ove dneve je bil v Nagykanizsi 
sejem, pak je fuda stranjskih ludi pohodilo sta- 
cune. Prem z Megvimurja je bilo fuda ludi tam. 
Ne.Merni Uacuni su fisto puni bili s kupcí. V 
glavnoj vulici, v jenim itacunu je detif spazil, da 
jena tuldda zena, átera se jako pogujala za jen

Zaffala
Soj na§oj rodbini, priatelam i poz- 

nancam, Uteri su s prilikom smrti mo je 
zene, to je nase matere, v Csáktornya 
preminule

Tomsks Antona zene,
rodjene Vukovics Terezije

z Vashegya, sprevodili ju na njenom 
zadnjem potu, njenu raku z venci okin- 
őili, eli na drugi nácin olekäali nam na- 
§u velku z.alost, z ovim potem se naj- 
lepAe zafalimo.

Fksterno se zafalimo gospodi dok
torán! v spit »lu v Csáktornya i poStu- 
vanim castnim sestram za njihflVe velke 
brige i trude.

Tomsics Antal, Vasbegy
i njegva iaUstu dt-ca.

pulóver, da je mislila, kaj ju nisfi ne vidi, je to 
finu robu skrila pod robec. Detif joj je vkradjenu 
robu zel, pozvali su policaja i ztnsku su odtirali. 
Bila je to Mrazovics Klara z Zalaujvára, ista ona, 
steia je ne zdavnja v ,emm diugim stacunu par- 
fema vkrala i cuda takSega su nafcli v njenim sta- 
nu. Taticu su v re§t deli, dobila je 7 dni‘ §trofa.

-  Paklece ne zeme gori taborska posta.
(MTI.) Po naredbi ni. kr. honvedstva, do dalnje 
odredbe na taborsku poAtu ne moci ptfklece gori 
dati. Liste i karte i dale zeme gori taborska 
poSta.

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

-  Krompera voziju z Dolnjega Megyi 
murja. (Jospodari jaraAa Perlak daju nutri za ob-
skrbu naroda 17 vagonov krompera. Ove dneve 
se bo kromper nutri daval pre Futuri v Perlaku 
i bo se dale vozil.

-  Leventasi v Perlaku dobiju igralisce.
V obőini Perjak bodo za leventaAe, z veknim 
stro^kom igralisfe napravili. To bode cisto po de- 
ne.̂ njim potrebam vredjeno, kaj se bodo nasi 
mladi dec ki mogli muMrati.

Posta vurednika dali molbenicu, tarn je tre-
prositi, kaj bi brie reSili.

NAJNOVESI GLASI
К glasam Magyarske Telegrafske 

Kancelarije, z Herlina za bombardiranje 
Budapesta cujemo jos ovo :

Ameriéki bombáéi su s jiD.no /apad- 
ne slrane doleteli ober Budapesta. Ma- 
gyarski-i nemski vadasi su se mám zdig- 
li proti njih i dobro su harcuvali. Bilo je 
prek z00 stirimotornih nepiiatelskih rna- 
siu. I nasi kanoneri su dobro branili. 
Doli je opalo 14 nepriatelskih rnasin.

Narod se jako trdo dr .̂al, prem da 
su na vise mestáj opale bombe. Najbole 
je stradal Szent László spital. Na njega 
je opalo do 30 bombi. Mrtve i ranjene 
ima med beteAniki, decom i verteri. I 
med civili ima mrtvih.

Soldacija, policaji i strapa za obranu 
od lufta su se inam hapili ognje gasiti, 
nurod pak je pomagal.

Jeli sam piaül za novine?



r a |  fondaju. Najbole je sako §trto leto na isto mesto
krompera saditi.

«A 75 Ä Ä B  CSU
nojenu zemlu Seme zebrati как najbolse i naj- 
zdravese. S  hudoga i drobnoga semena nemre 
dober kromper zrasti. Klice doli trgati ne smeti 
on kromper nabo stiral. kajti oko je ve i stiralo 
a drugoé nabo. Male kralke kliéíce slobodno os- 
laneju.

D  ̂ je cima vec vuni, dobro je z lehkotn 
branom zemlu povlaéiti, stem jako éuda drata

“ ga ^  Ä S  Ш  5 Ä
zemlu i to cuda skodi povanju. Potli prvoga ко
ра moramo se lrsiti, krompera как najpredi ogr- 
nuti. Ogrnieni kromper stira cuda korenja i na 
sakom korenu zraste plod. Li vtdimo, da je put 
rtbno, moremo krompera i d va-tripo l ogrnuli. 
Stern sfondamo drara i pomazemo ploda, da bole

raS*e'Denes su t«Ska vremena Saki «ospodar 
mora idti za leni, da oim vec zapova. Cuda na- 
roda zivi v orsAgu, steri nemaju zemle. a jesti 
je tre, prez toga^ie moü delati. Z zvunjskih or- 
sagov nemremo nikaj kcoj voziti, zato se mora-

D v c ' t 1 nas delaju?'m° ^  -  ^
____^

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mlinsri i gospodari pazite!
G o s p o d a r s t v c  I:s s t S Ä Ä ä 'S x ä ä  TR ieR ,

-------  как se mora len i konople povati, skubsti, eli s skoiom novi za zin,t cistili, se mere melin
srpom kositi, namakati, susiti i prepraviti za zen- T  ‘ f^ge ro v, 1 kompiéin hengert, jen kom-

K o n o p le  i  le n  sko «Mo. Matere рак naj na/ciju sv.ue ieri, kaj P1"."1. I,ar к®"*»)» у remeniem mam za nu-
, je posla pre trlici, grebenu i kolo.erti. Imamo na J '* )enn damplrnariinn sama ide. z mlatilkoni

S sluibene strane pak nas opomeneju, da naj4j iuda ko!ovrti ■ lrVlc lo jt> !reba naprt. 7eli komplelna. a morém bestelati i se vrsti .na
na j se na§i gospodari trsiju zapovati cun vec le- popraviti j v (jelo p *st«viti. De ga ne, je su v za ,lllall(i' «« P° najfaleSoj ceni.
na i konople. . . . . .  Megyimurju drakslari, pak napra\iju. 1 tkalcov PÍ!cÜ POSZA VEC MARION • LAPÁNY
V Megyimurju zivi joS cuda starih ludi, Sleri znaju imam»>, fala Bogii dosla, v Megyimurju, mladi
kulko su vredne negdaSnje domaée flakr. Naj se decki se i toga navciju. posta M uraszentm ai(on.
zmisliju na one lepe robaíe i gace, bele как Megyimurski gospodari su navek bili na 1 ' ”  "  * * я----------
sneg, v Steraj su po nedelaj i svetkaj v cirkvu dobrom i velkom gla.su, рак siguruo /папю, da ж  * ШЯШШШШ—
'10í'"b bodo i ve, da nas je sila pretisnula, znali biti na , ,

Denes su taborske prilike, pamuk pri nas svojeni mestu. Stem bodo pomagali nnjpfedi sebi APRÓHIRDETÉSEK - МЛЫ ÜGLASI 
ne raste, z zvunjskih orsagov nutri dopelati nem- a i celomu narodu. K -.j se domn napravi, ne ' ___ _ _
remo, kaj se zmore, nuca soldacija. Zato sí ludi treba za drage pcm ze kupiti i cuda duze dr/i, Apróhirdetések dija izavankint 10 fiilér. A »astagnb 
Steri imaju zemle, moraju sami pomoci / duma- kak fabricko. ayomoti ni. kellőnek számit. Legkisebb hi,detés dija 1 P
éega platna flake cuda duze trpiju, как stacun- — ------------ ~-- .̂..........
ske i kaj je naiglavnese, ne treba za to peneze p a r  r e ~ z a  k lo r a p e r  Tanulóieáuyt jó házból keres  női divat-
dati. szalon 1941. Ju liu s  9 tér, 4 sz.

Sto zapova na 300 klaftraj konople, dobi Nasi gospodari dobro ynaju, как jc v a z n o --------------------------------------------------------------------
najmenje 100-120 kil üsté kodele. Od je nioii krompera p.'vati. \’ula /a ludsko lira mi, za z»vad Snajdersk i salon isce navucnicu z dob-
prek polovicu potroüti za flake i joS navek dos- j trgovinu. Cuda ludi veliju. da je ne vredn > póvati bizc 1941. Ju liu s 9 p iac, br. 4 .
ti ostane za domaü kraj, za sake fele vojkc, krompera, kajti slabo pinti To je ne istina. Ki -ni --------------------------------------------------------------------
Stranjge, glavnike. drete, vreca, ponjave . drugo pcr ran |ak p]atit |<au i sako drugo povanje. \’ Mindenes fözönőt (es» thg an\at 14 - 1Г»
se, kaj gazdana gruntu nuca. V Meg>iinurju dobro pognojenoj i obdelanoj zemli bogato .odi, éves%b-án>ával) azonnal felvesz Dr. Szentirmai 
imamo dosti voíarov i te nam bodo spleli, kaj a pa|̂ ju; ka on draca ze". * József orvos l ’esfuilmK Dr. Bo/silla Nándor
nucamo. Pi inns na kalastralnoj mekoti zraste 40-50 u*La a-

Ako povamo lena, te pak isde vec niti da, metii kiomprra. To je no dos'i, moralo hi zrasti “  7---------- ------ ---------------------------------------
• как konople. Na sto petdeset klaftrnj more zras- 80-100 metrov. Sleri gazda ima slaboga króm Erősebb fin m ólnáltanoncnak felvétetik,

ti do 40-50 kil povesma. Z jene kile povesma pera, satu si je kriv, neje dobro z.emlu prepravil ielntkezni Robb Bálint vám és rsereinalmában 
dojde 4 metre platna, kajti jen meter ne vagne i obdelal i neje dubro seme posadil. Muraszerdahelyen.
viSe как 25 deke, pak ako imamo 40 kil [nyes- Kromper ima najrajti lehku, luftanu zemlu, "* T I-------- ----------------- *----------------------------
ma, stoga dobimo do 160 metri platna, to рак a|j /rdSte i v drugnj teskesoj. \ proved gostoj, ki- Jak seg a  decka za m linarsknga inusa/e-
je dosti za как god velku familiju za fiake i za seloj zemli ne vala. De je bole pesek i drobni ,n*' ̂ or* ^°bb Bálint mlinar Muraszeidahelv.

Как smo véé rekli, lensko i konopleno se- piaii. _ %
т е  éuda vala za jedinice. To je oljeno seme i Krompera je najbole ^aditi n.n strniscu, ili 1 lelés .szerkesztő: Pe« sorník Ottó
draíe se gori jemle, как pSenica. 1 stem se ja- deteliséu. Vifie leta jelt za drugim na isto mesto ’ 1 ’ L: év 1 «r ‘*ii i Vmoo N a . i o á  Про
ко potpomaze orsacko gospodarenje. krompera saditi je ne dob.o, kajti zemla se stro- ,,,.ч . ?.*♦- ___ _  ̂ , ,, ........

Na§a mlajüna se odevéila od teli poslov. si í naposa se cuda taksih gliv, stere krompera ^

■ИТОН ....................................................................■ШИ MII 1МЮ 1ЯМ ИШ Ш Ж Ш ----------- ------ --------------------------------------------- —— • -----------------------------

■  K ő b á n y a i  P o S s á r i  S é r t ő i d é  I
I mtiraközi egvedárusitója, ugvszintéh II jedini piodave» r .se za Medjimurje i У

PEIÄHCIÄSVÄHYVIZ feraktára | giaviio sklaifisce PEIANSKE kisele vadé |
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