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Megjelenik pénteken.

PUNKOSD 1944?
Krisztus Menybemenetele után ti- 

zednapra a Szentlélek tüzes nyelvek ké 
pében szállta meg az apostolokat, meg
erősítette őket bitükben és képessé tette 
ük$t arra, hogy az egész világon, az ősz 
szes nyelveken hirdessék az Igét, a Szent 
Evangéliumot.

Magyarországot is megszállta a Szent 
lélek, de nem pünkösd napján, hanem 
március 19 én és nemcsak hitbeli meg 
erősítést adott, hanem új apostolokat is, 
akik a nemzetet kifogják vezetni, abból 
a borzalmas veszélyből, amelybe a leki- 
ismeretlen és önző zsidó plutokrácia ál
tal megvakított eddigi vezetői dönteni 
akarták.

Történelmi tény, hogy csak a küzdő 
nemzetek képesek fejlődni és megerősöd-“ 
ni. Ahogy a vihar tépi a fákat, hogy 
gyökereik, törzseik megerősödjenek, a- 
hogy a fiatalembernek erő» fizikai mun
kát kell végeznie, hogy izmai, csontjai 
fejlődjenek, úgy a nemzeteknek is erős 
küzdelmeket kell vivniok, hogy megőriz
hessék létjogosultságukat, hogy megacélo
zod va nézhessenek a jövőbe.

Azt mondják a tudósok : az összes 
megkívánt javak bírtokolása ernyedté, 
tunyává teszi az embert, csak a küzde
lem távoli célokért acélozza meg az aka
ratot és teszi kívánatossá az életet. S 
valóban a tizenhárom évszázados Róma 
akkor pompázott virágjában, amikor leg 
nehezebb harcait vívta. Akkor voltak fiai 
leghösebbek, tudósai, művészete a leg 
nagyobb fokon, gazdagsága fénykorát 
élte, míg a: „Panem et circenses“ kora a 
bukást hordozta mellében.

Láttuk a páriskörnyéki szerződések
től megrészegiHt dölyfös cs elbizakodott 
Franciaország szomorú bukását a máso
dik világháborúban. A citoyenek és poiluk 
nyugodtan pipáztak és heverésztek a 
Maginot marsai által jól elgondolt, de 
rosszul megépített vonal mögött, mert azt 
hitték a holt beton .megvédi őket, itt már 
nem kell semmiféle vitézség. Es láttuk a 
Versaillesben földig megalázott Német 
ország dicsőséges felemelkedését oly ma 
gasságig, hogy vitézségben, nemzeti ősz 
szefogásban ma egy nemzet sem verse
nyezhet vele, a magyart kivéve.

De ne menjük odáig! Nézzük meg 
hazánkat, a sokat szenvedett Magyaror 
szágot! Gondoljunk 1918 ra és Trianon
ra ! Mi acélozta meg ezt a nemzetet, 
mi adta meg neki az erőt, hogy a por
ba sújtott, fiai és vagyona legjavától 
megfosztott országot újra a régi fényre 
emelje? A küzdelem a távoli célért, az 
ország, a nemzet fennmaradásáért! A küz: 
delem azéit, hogy az ezeréves magyar

nemzetet ne lehessen csak úgy egysze
rűen, spongyával letörölni a világtörté
nelem táblájáról, mint a gyerekek a rosz- 
szul sikerül számtani feladatot.

De ne hagyjuk ki az összehasodí 
tásból Angliát sem. A nemes lordok, ha
zájuk szerencsés földrajzi helyzeténél fog
va, évszázadokon át csak ott harcoltak, 
ahol az ellenfélnek nem volt fegyvere s 
így hódították meg a félvilágot és hajtot
ták igába a szegény félvad népek millióit, 
mert hiszen ha azidöben lett volna a 
hinduknak Bosejuk, akkor Anglia kirá 
lya ma nem viselné a büszke „India csá 
szára" címet. De most, amikor Narvik, 
Dünkirchen és Nettuno után rájöttek, 
hogy nem babra megy a játék, egyre 
másra szólítgatják a semleges és nekünk 
szövetséges nemzeteket: gyere csak ko
mám, verd meg az ellenségemet, majd 
azután én segítek neked. Elvakultságuk 
ban azt hiszik, hogy a sok elbukott, szá
nom bánom nemzet után akad még olyan 
balga nép, amely kátyúba rekedt széké 
rüket tolni segíti.

Úgy bizony! A nemes lordok a 
tea és szendvicsek mellett elpuhultak, el- 
tunyultak, a kardot csak nagy parádé 
alkalmával kötik fel. Az invázió nagy
dobját vígan ütik, de hozzá nem fognak, 
mert amilyen dühösek a németek a le
rombolt városok, megölt anyák és gyer

mekek miatt, még képesek visszalőni. Ez 
pedig a nemes lordoknak sehogy sem 
tetszik Ök úgy képzelik a háborút, hogy 
mások hadakoznak, ők pedig csak né
zik és a végén kifosztják a győzőt és 
legyőzöttet, mint ahogyan ezt tették az 
első világháború után, amikor saját szö
vetségeseiket rútúl becsapták.

Pedig hát a háború vitézi küzdelem 
és nem tétova spekuláció. Ha Toldi Mik
lós spekulált volna, nem győzte volna le 
a cseh lovagot és Arany János nem írta 
volna meg örökszép époszát. Azért ad 
juk hálát a Gondviselésnek, hogy ma sok 
Toldi Miklósunk van, akik keményen 
tartják a kardot, gondolkodás nélkül vág
ják az ellenséget és védik hazánkat az 
istentelen hordától.

A Szentlélek megszállotta a magyar 
népet. Megmutatta vezetőinek az útat, 
amelyet követnünk kell, hogy e világve
szedelemből épkézláb szabaduljunk. De 
fohászunk tovább terjed. Kérjük a Szent 
lelket, világosítsa meg ellenségeink elmé
jét is. Ébredjenek tudatára annak, hogy 
hadviselésük bűn. Rettenetes bűn a ke
reszténység, az európai kultúra, az em
beriség jövője ellen. Vonuljanak vissza 
határaik mögé, hagyják békén ezt a so
kat szenvedett Európát, amely tőlük sem
mit sem kért és engedjék meg, hogy to
vábbra is fennen lobogtassa a kultúra 
fáklyáját.

Ezzel a könyörgéssel járulunk piros 
Pünkösd napján az Atyaisten, a Megvál 
tó/c* a Szentlélek elé.

Hősök napja Csáktornyán
Minden tiszteletünket, becsülésünket 

f és szeretetünket érdemlik meg hőseink, 
akik vérüket és bizony sokan életüket 
áldozták azért, hogy mi itt, a mai hely 
zethez képest, békében fogyaszthassuk el 
mindennapi kenyerünket. Sajnos, a há 
borús viszonyok nem engednek nagyobb 
szabású ünneplést, de azért Csáktornya 
közönsége és környéke méltó módon 
igyekezett áldozni azok emlékének? akik 
aranybetűkkel írták be nevüket Magyar- 
ország történelmébe.

A városi parkban a honvédség ál
tal felállított tábori oltár előtt a katonai 
lelkész mondott ünnepi misét, amelyen 
résztvelt a helyőrség díszszázada, a ka
tonai parancsnok vezetésével az összes 
szolgálatmentes tisztek cs egy nagyobb 
legénységi küldöttség, az összes hatóságok, 
vitézek és frontharcosok százada, a le- 
venteifjak és leányok századai, a városi 
elöljáróság és képviselőtestület teljes szám
ban, az ipartestület, a Mansz hölgyek és 
úgyszólván az egész parkot betöltő vá

rosi és falusi közönség. A mise alatt az 
egyházi zenét Lomoschitz zenetanár 
és a városi tűzoltóság zenekara adták 
elő.

Az egyházi szertartás befejezése után 
a honvédség koszorúját a parancsnok tét 
te le s miután néhány kegyelete« szóval 
áldozott a hősök emlékének, a közönség 
hez intézte szavait:

Innen, e magasztos helyről, a Zrínyi
vár tövéből, az emlékoszlop emelvényé
ről izenik hőseink öregnek, fiatalnak, 
férfinak, nőnek, a kárpátmedence ma
gyarjainak, azoknak, akik zsörtölődnek, 
ármány kodnak, elégedetlenkednek, azon 
hadvezér várának tövéből, aki önzetle 
nül küzdött vitézeivel a haza boldogulá
sáért és hirdette az egyetértést, innen 
izenik hőseink, hogy ők ifjú testüket, 
cs vérüket áldozták a haza oltárán, a mi 
jobb jövönkért. Az elégedetlenek, a vi- 
szálykodók térjenek ez emlékműhöz, a 
hősi sírokhoz, a Kárpátok lejtőire, ahol 
ádáz küzdelmek folynak hazánk védel-
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Vitéz Oszlányi Kornél
Muraköznek és különösen Csáktor

nya városának jutott az a dicsőség, hogy 
a második világháborübnak a Mária Téré 
zia Renddel először kitüntetett hősét, vi
téz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot, falai 
között tisztelhette.

Don menti harcok ! Л magyar nem
zet történelmében örökké arany bet ükkel 
fényeskedő lapok! Л hősi honvédcsapa
tok soraiban Muraköz fiai is harcoltak 
és áldozták vérüket az édes haza védel
mében. Vitéz parancsnokuk dicsőségéhez 
néhány sugárral ők is hozzájárultak.

Végre beteljesedett a perlakiak forró vágya, 
hogy ők is méltó emléket állíthassanak annak a 
sok hősnek, akik életüket és vérüket áldozták 
ezért a szent főidéit.

A mai nehéz viszonyok között, nem cse
kély fáradságba és áldozatba került a hősi em
lékmű és az Országzászló alapzatának felállítása, 
de amikor arról volt szó, hogy Perlak közönsé
ge kimutassa hazafias érzelmét, akkor semmi ál
dozattól sem riad vissza.

A- hősi emlékművet és az biszágzászlót jú
nius 4 én fogiák felavatni.

Az ünnepség rendje a következő:
1. Az országzászlót hozó nagykanizsai kül

döttség fogadása a kápolnánál. Innen ünnepélyes 
felvonulás az országzászlóhoz..

2. D. e. V I0 órakor l kat. tábori mise. Mond
ja Uzdócz.y-Zadravecz István ny. tábori püspök.

3. Himnusz. •
4. \ itéz Csikós Jenő „20-as honvédek" 

című versét szavalja Kecskés (iusztáv levente.
5. Hősi emlékbeszédet mond vitéz Horváth 

Ferenc ny. vezérőrnagy, a perlaki járás ország
gyűlési képviselője.

6. Nagykanizsa város által felajánlott nr- 
szágzászlo atadasa.

A legfelsőbb hadvezetés intézkedése 
folytán vitéz Oszlányi Kornél vezérőr
nagy újabb beosztást kapott s így, saj
nálatunkra, körünkből távozik.

К héten búcsúzott a város társ'dal 
ma vitéz tábornokától egy szerény ö s 
szejövetel keretében. A szónokok tolmá
csolták a közönség érzelmeit és elhal 
inozták a hős vezért valamennyiünk jó 
kívánságaival, azzal a reménységgel, hogy 
a mielőbbi győzelmes béke után viszont 
báljuk egymást.

7. Őrség kivezénylése az országzá.szló 
mellé, lobogó felvonása, tisztelgés, közben Hi
szekegy.

8. Országzászló avató beszéd, mondja az. 
Erek К és Országzászló Nagybizottság részéről 
I I/.dóczy -Zndravecz István ny. tábori püspök, az. 
EONB. országos társelnöke.

0. „Honvédroham" szavalókórus, előadja a 
honvéd zlj. sznvalókórusa.

10. Dr Sebest> én Mátyás kir. közjtgyzö a 
bizottság nevében átadja, Angyal dános községi 
bíró átveszi megőrzésre az emlékművet.

11. Emlékmű megkoszorúzása.
12. Szózat.
Minden érdeklődőt szeretettel hívja és vár- 

a a rendezőség.
Örömmel jegyeztük fel a perlakiak ez.en 

azafias, felbuzduláson alapuló ünnepségét.

Meynyiiik a felújítóit Csáktornyái Parkfiirdö
A fiú dóigazgatóság sok fáradsággal és költ

séggel igyekezett a fürdőt helyreállítani, hogy a 
napozó, íürdőzö, sportoló közönség e súlyos idők
ben is megfelelő testápoláshoz juthasson. Külö
nösen diákjaink, nagyok és kicsinyek voltak iá-

radhatatlanok a munkálatoknál. Az idő rövidsége 
miatt részletes tudósításunkat csak a jövő szá
munkban hozhatjuk.

Pünkösd napján, május 28-án nyílik meg
a fürdő.
♦ Fürdőzés, úszás, sport nemzetvédelem!

Fogházra ítélték a horvát csem
pészt, aki meg akarta veszte

getni a magyar határvadászokat
Még sokáig fog tartani, míg a horvátok meg

értik, hogy a magyar határvadászokat nem lehet 
lekenyerezni és szigorú büntetés jár annak is, 
aki megkísérli a megvesztegetést. Ezt a leckét 
kapta meg Mihaíinecz Mihály 25 éves, Szvibo- 
vec-i horvátországi legény, aki 10 kg. rézgálic- 
cal csomagjában megkísérelte, hogy jó üzletet 
kössön magyar területen a keresett portékával. 
Ezért egy alkalommal dambrovits dános nevű e 
barátjával szerencsét próbált, dambrovits ugyanis 
felajánlotta, hogy megmutatja a biztos utat Ma
gyarország felé. Elsöízben át is csúszott, de ami
kor vissza akart menni a gátiéért szerzett (>0 kg., 
magyar liszttel és 140 csomag magyer pipado
hánnyal, egyenesen a magvar határvadászok kar
jaiba futottak, dambrovits ekkor azt ajánlotta tár
sának, hogy kínáljon pénzt a magyar határőrök
nek, talán elengedik őket zsákmányukkal együtt. 
Meg is tette. Mihaíinecz felmutatta a százpengőst, 
Vesztére tette, mert a magyar határvadász vá
laszképpen lefoglalta a csempészett árút és öt 
magat bekísérte a miksavári őrsre, míg Jambro- 
vitsof, akit arrafelé ismertek, szabadon engedték. 
Mihaíinecz így került megvesztegetés és tiltott 
határátlépés miatt a nagykanizsai törvényszék elé. 
Mihaíinecz mindent barátjára, a hegyen-völgyön 
tultartóz.kodó dambrovitsra kent, de a kihallgatott 
három határvadász, szemébe mondta, hogy ő volt 
az, aki elővette a százpengöst és jelekkel muto
gatta, hogy engedjék szabadon futni dolgaival. 
Mihaíinecz Mihályt, mivel még nem volt büntet
ve, egy hónapi fogházzal büntették. A lefoglalt 
lisztet és dohányt a törvényszék, elkobozta.

„ A r a n y  B á r á n y “
Kötöttáru Üzem, CSÁKTORNYA 
Kossuth Lajos \i. 9. - Telefon 143. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: Kurátt l  J o a c h i m

Asztalos-segédeket és szakmunkásukat fel
veszek. Lukácsics asztalos, Nagykanizsa, Széche
nyi u. 10.

A Csáktornyái mentökocsi
A Csáktornyái Tüzoltótestűlet még évekkel 

ezelőtt nagy áldozatkészséggel és a közönség 
támogatásával egy modern mentöautomobilt szer
zett be.

Ez. a mentökocsi azóta nagyon sok beteget, 
szülőasszonyokat, sebesülteket és egyéb erre 
szorultakat szállított be a Csáktornyái kórházba 
s tekintve n rossz utakat és hegyes vidéket gum- 
miköpenyei és belső tömlői alaposan tönkte men
tek és igy működése ezidőszerint, amikor a leg
nagyobb szükség van rája nagyon is korlátozott, 
illetve egyáltalán nem vehető igénybe.

így esett meg hogy, a legutóbbi felsöpálfai 
hoinbatámadás alkalmával is a mentökocsi nem 
volt üzemképes, de szerencsére a honvédség 
menlökocsíja rendelkezésre állott s igy azok hor- 
ták he a súlyos sebesülteket.

A mai nehéz helyzetben, amikor Muraköz 
is ki van téve az ellenséges bombatámadásoknak 
s esetleg nagyobb számú sebesülések is előfor
dulhatnak, feltétlenül közérdekű szükségesség, 
hogv a mentőautó kifogástalan és üzemképes á l
lapotban legyen. Ezért is felhívjuk az illetékes 
körök figyelmét, hogy a Csáktornyái tűzoltóság 
mentökocsija siEgöst n .szerettessek fel a szügséges 
külső köppenyekkel és belső tömlőkkel.

Hősi e mié к mű és ©rsiágxásdóavatás
Perlakon
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mében, hőseink vére öntözi ma is a ha
táron túli földet s ott meglátják, mily 
kicsinyek ők, az elégedetlenek, a jajga
tok s mily nagyok azok, akik hősi emlé
kének itt áldozunk. A  szónok megrázó 
szavai mély megindultságot keltettek a 
közönség soraiban.

Koszorút helyeztek még: Csáktor
nya város közönsége, a Tűzharcosok Szö

vetsége, a Leventeifjúság, a Csáktornyái 
Járás Ipartestülete. a Baross Szövetség 
helyi csoportja, a Magyar Asszonyok Nem
zeti Szövetsége helyi csoportja és a Nyi 
laskeresztespárt itteni szervezete.

Díszmenet fejezte be ezt a hazafias 
ünnepséget, amelyen a honvédségi alakú 
latokon kívül a vitézek, tűzharcosok, le 
venteifjak és leányok is részt vettek.

Magyar összefogás
Az a program beszéd, amelyet vitéz Rátz 

Jenő miszterelnökhelyettes Sárospatakon elmon
dott, éleden rávilágít arra az úf magyar életre, 
amely ezen az ősi földön máris kialakulóban 
van s amelynek körvonalait immár szabad szem
mel is látni lehet. Vitéz Rátz *Jenő miniszterei* 
nökhelyettes beszéde ennek az új magyar élet
nek minden főbb problémájára kiterjed. А/ amit 
elmondott részint politikai, részint földrajzi, ré
szint szociálpolitikai és általában gazdasági igaz
ságokra tagozódik.

Ha a beszédből n^ány gondolatot kiraga
dunk, meglehetős tisztárí láthatjuk annak a fo
lyamatnak irányát és célját, amel; most az or
szágban megindult. Az hallottuk a többi közt 
ebben a beszédben, hogy a Kárpatraedence egy
sége egy politikai akarat érvényesülését követeli 
meg az ősi magyar földön. Fzt a kétségtelen po
litikai igazságot azzal a másik politikai követel
ménnyel egészítette ki vitéz Ratz Jenő, hogy 
egy ilyen területen, tnint amilyen a Kárpát me
dence, bizonyos földrajzi egyensúlynak is érvé
nyesülnie kell. Hibát követ el mindenki, aki 
nem számol ezzel a földrajzi egyensúly-helyzet
tel. Úgy, amint a magyarság nem terjeszkedhe- 
íik túl hatalmi céljaival a Kárpátokon, a Kárpá
tok gerincén átnyúló idegen államiságok sem 
számítnak hosszú életre a Duna medencéjében, 
fennek bizonyságául példaként Csehszlovákiára 

# utalt, amely tudvalevőleg az első hűvösebb tör
ténelmi szellő hatása alatt összeomlott.

Történelmi igazság az, amire a beszéd utalt, 
olyan történelmi igazság, amely eg>úttal magya
rázata lehet annak is, hogy a magyar nép a Kár- 
pátmedencében, ennek természetes határai közölt 
ezeréves államot tudott alkotni, holott a î ii hon
foglalásunk előtt ez a föld számtalanszor cserélt 
gazdát.

A mi birtoklásunk állandósága a helyes 
gazdaságpolitikának is köszönhető, mindenekelőtt 
pedig annak, hogy mindig volt szociálpolitikai 
célkitűzésűnk és mindig a jelentőséghez mérten 
tudtunk bánni a hazai kenyéradó földdel, Fppen 
ezért joggal tiltakozott a miniszterei nők helyettes

az ellen, hogy importáruval kereskedik az, aki 
azt hirdeti, hogy ^ jövedelmeket közelebb kell 
hozni egvmáshoz. Viszont helytelen utakon jár 
azis aki a fdldbirtokpolitikát nyakló nélküli föld
osztásban latja teljesültnek. Frre vonatkozóan 
igen érdekes és nagy figyelmet érdemel az a bi
zonyára komoly megfontoláson nyugvó megálla
pítás, amely szerint minden földbirtokbolitikának 
csak az lehet az uralkodó szempontja, hogy ha 
valakinek földet juttatunk, annyit adjunk, hogy 
abból* becsületesen meg tudjon élni családjával 
együtt, továbbá öreg napjait biztosítva lássa. 
Azt a kijelentést is hallottuk, hogy a földkérdés 
megítélésénél figyelembe kell venni a népszapo
rulati tényezőket is és gondoskodni kell arról, 
hogy a földmives családok második, harmadik, 
vagy negyedik gyermekei más foglalkozású terü
leten helyezkedhessenek el. Itt utalt a miniszter- 
elnökhefzettes iparunknak decentralizására, de 
az a gondolat, amit kifejtett, kétségkívül egészen 
közel áll a törzsöröklés gondolatához, amely 
már régen foglalkoztattja a magyar agrárköröket.

A nemzeti jövő szempontjából mégis leg
fontosabbaknak a programbeszednek azt a ré
szét kell ítélnünk, amely a nemzetszervezet ki
építéséről szól. Nem egy párt létesítéséről be
szélt vitéz. Kátz. Jenő, hanem azt mondta, hogy 
valamennyi népi erő egészséges összefogására 
van szükségünk. Fz az. a cél, aminek érdekében 
meg kell reformálni az. egész, országvezetést. Ma 
egyébként sincs itt az ide,e a pártpolitikai ellen
tétek szitásának. Ma, így mondotta a mi
niszterelnökhelyettes — minden magyar összefo
gására van szükség. Az a magyar, aki ezekben 
a súlyos napokban, amikor élet-halálról van s/o, 
nem találja meg a másik magyar kezét, elárulója 
a magyarságnak. Abban a nagy erőpróbában, 
amelybe sorsunk belesodort, csak összefogott erő
vel és igen kemény munkával tudunk helyt 
állani.

Súlyos igazságok azok, méltóak arra, Imgy 
mindenki emlékezetébe vésse.

Gospodi pomiEuj—
Úgy írom le ahogy történt. Sem hozzá nem 

teszek, sem el nem veszek belőle. A belük a 
való életet mondják el nyers valóságban.

1943. év. kora őszén történt. Akkor meg 
Kiew a magyar-német seregek birtokában volt 
és a városban összpontosult a hadseregellátás és 
igazgatás minden szerve.

Az orosz-bolsevista vezetőség nngyen jól 
tudta és nagyon jól ismerte Kiew kulcshelyzetét. 
Minden igyekezetével azon volt hogy lüktető, 
nyugtalan életét zavarja és felkavarja. Legalább 
ideig-óráig próbálta megakadály ozni a sima gördü
lékeny műnkét.

Nap mint nap állandó berepüléssel zavar
góit. Volt olyan délelőtt, amikor három óra alatt 
öt riadó volt. Nem volt fontos a tetemes anyagi 
és embernesztesség, türelmetlen mohósággal új
ból és újból küldte a város fölé a nehéz bom
bákkal megrakott gépeket. Pedig a szövetséges 
légelháritás komoly eredménnyel törte, rombolta 
a véget nein érő rohamokat.

Szeptember 8 án Kisasszony ünnepén is is
mételten kísérletezett. Mintha csak az. ünnep

szentségét akarta volna tervszerüleg zavarni. 
Hotte való éjszaka is állandóan próbálkozott.

Az éjszakai állandó virrasztástól.és szolgá
lattól kissé fáradtan készült a 104. betegellátó 
állomás tisztikara, legénysége és fennjám betegei 
ilyen hangulatban az ünnepi misére. Tudtuk, a 
szent mise alatt sem szünetel a berepülés és я/, 
elmaradhatatlan ajándékoszlogatás. \z elmúlt éj 
szaka is több helyen próbált gyújtó és romboló
bombákkal zavart kelteni. Szent misét azért még 
is csak hallgatni kell. A Magyarok Védőasszo
nyának van születésnapja.

Az oltárt a kórház emeleti folyosóján állí
tották fel. A hivő szeretet minden telhető szép
séggel feldíszítette. Virág virág mellett a pazar 
villanyfényben csillogó oltáron.

Közel 10 óra volt délelőtt mikor a páter 
az oltár elé lépett a legszentebb áldozat bemu
tatására. Lépcsöimaközben éppen a gy ónás szent 
alázatos imájába kezd; megdördülnek a légvédeb 
mi ágyuk, a kórház felett egymásután húznak Л 
a ráták. Nemsokára feldübörög a német Mes
sze! Schmidt légcsavarja is. Kiew lelett légiharc
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vágya mindenkinek, hogy egy
szer vagyonhoz jusson. Fz a vá

gya könnyen  te lje sü lh e t ,

vegyen államsorsjegyel,
ennek segítségével könnyen jut
hat nagyobb pénzösszeghez. —
A r a :  e g é s z  4 P .  f é l  2 P.

FÖNYFRFMÉm

50.000 P.
H ú z á s  ju n it is  6. •

, Л sorsjegy kapható sorsjegy fö- 
árusítóknál, valamint az összes 

dohánytőzsdékben.
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indult meg, de közben mindgyakrabban robban
nak a ledobott bombák.

A pap közben e szent mise legszentebb ré
széhez cr. Ráhajol a fehér ostyára és lassan mond
ja az. átváltozás szavait. A szent misén résztve
vők néma csendben imádkoznak és aljzattal I 
emelik szemüket Krisztus testére. .

A csendes áhítatot irtozatos robbanás sza* 1 
kitja meg. A háromemeletes, régente iskolának 
használt kórházépület minden izében megreme
gett. Ablakok, ajtók kicsapódtak, bútorok dűltek 
össze és sokáig morajlott a föld. A szentmise 
azért csak folyt tovább. Mintha mi sem történt 
volna énekeltünk „Fgböl szálott s/.l^t kenyér."

Azután többé nem történt semmi. Csend 
lett és a légi harc után befejeződött a szent mi
se. Végeztével tudtuk meg, egy 1500 kilós bom
ba esett a kórház kertjébe. Közvetlen mellette 
egy rata roncsai füstölögtek. Kissé távolibb а 
pilóta megszenesedett teteme feküdt. Meg jó, hogy 
a kórháznak szánt bomba nem robbant fel. Л/. |
irtózatos detonációt az egymásután zuhanó tar- j 
gyr.k okozták.

Addig alig vettük észre, vagy kevesen vet
tek róla tudomást. A szent mise alatt a folyosó 
feljáró lépcsőjén az oltár mellett kél öreg orosz, 
asszony morzsolgatta az olvasót. Fogatlan szájuk
ból csak ennyi hallatszott : „(iospodi poniiluj." 
(Uram irgalma//.!) Akkor is ezt ismételgették, 
mikor a bomba és utána a repülő, lezuhant.

Isten a/, ég és föld között tartott fehér os
tyában rajuk figyelt. A kereszt két karja felfog
ta a halai irtó kaszáját és nem engedte újabb ál
dozatokat aratni.

Az ünnepet s/.entségtörö kezekkel akartak 
a bolsevisták megrontani. A két anyóka népe 
nevében, népéért imádkozott. Fs az Isten meg
oltalmazta a rombolás tüz.ében a benne bi/okat. 
(iospodi pomiluj sóhajig,ittak. Tahin egyszer a 
vad horda is ezt fogja sóhajtani s a pusztulásból 
felébred és próbál Istent tisztelő embernek lenni.

Lakatos L István.
^3____________________________________

Első Muraküzi Szövődé Rt.
(iyártelep : CS Á KTOR NY A

Széchenyi u. 50 «  Telefon. 31
KÖZPONTI IRODA:

BUDAPEST, VII., Király itt uj sum.
Telefon: 424-104

--------------------------------------------------------- - ^

Felvételek a Csáktornyái tanitóképezdében
A csáklornvai áll. tanítóképző-intézet I. év* 

fotvamára a felvétel határideje: május vége. A 
kérvényt az intézel igazgatóságához kell beadni., 
Mellékletek : bizonyítvány a polgári iskola, vagy 
gimnázium IV. osztályáról, születési anyakönyvi 
kivonat, tisztiorvosi bizonyítvány, illetőségi bizo
nyítvány. A keresztény származást is igazolni 
kell. Jó előmenetelü, szegény tanulók díjkedvez
ményt is kapnak az internátusbán. Bővebb fel* 
világosítást az igazgatóság ad.
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R E U M A - G Y O G Y I T Á S ! ÜDÜLÉS!

H AR K ÁN Y■GYÓGYFÜRDŐ
62°C radioaktív' kénes hőforrások 50 holdas ősparkban. — Kád és tnedencefűrdők, 

iezapgön^yőlések. — Strandfürdő. Elsőrendű elhelyezés és ellátás. 
Közvetlen vasúti kocsi Budapest —Harkány.

PROSPEKTUS és SZOB A RENDELÉS :
Főrriőigazgatóság Harkány, vagy az IBUSZ menetjegyirodáknál.

Vitéz Oszlányi Kornél
Muraköznek és különösen Csáktor 

nya városának jutott az a dicsőség, hogy 
a második világháborúbnak a Mária Téré 
zia Kenddel először kitüntetett hősét, vi
téz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot, falai 
között tisztelhette.

Don menti harcok ! Л magyar nem
zet történelmében örökké aranyhetííkkel 
fényeskedő lapok! A hősi honvédcsapa
tok soraiban Muraköz fiai is harcoltak 
és áldozták vérüket az édes haza vedel 
méhen. Vitéz parancsnokuk dicsőségéhez 
néhány sugárral ők is hozzájárultak.

Végre beteljesedett a perlakiak forró vágya, 
hogy ők is méltó emléket állíthassanak annak a 
sok hősnek, akik életüket és vérüket áldozták 
ezért a szent főidéit.

A mai nehéz, viszonyok között, nem cse
kély fáradságba és áldozatba került a hősi em
lékmű és az ( Jrszágzászló alapzatának felállítása, 
de amikor arról volt szó, hogy Perlak közönsé
ge kimutassa hazafias érzelmét, akkor semmi ál
dozattól sem riad vissza.

A* hősi emlékművet és az foiszágzószlót ju- 
nius 4 én fogiák felavatni.

Az ünnepség rendje a következő :
1. Az országzászlót hozó nagykanizsai kül

döttség fogadása a kápolnánál. Innen ünnepélyes 
felvonulás az ország/ászlóhoz.

2. D. e. 7-10 órakor lkat. tábori mise. Mond
ja Uz.dócz.y-Zadravecz István ny. tábori püspök.

3. Himnusz. •
4. V itéz Csikós .Jenő „20-as honvédek" 

című versét szavalja Kecskés Gusztáv levente.
5. Hősi emlék beszedet mond vitéz. Horváth 

Ferenc ny. vezérőrnagy, a perlaki járás ország- 
gyűlési képviselője.

6. Nagykanizsa város által felajánlott or-
szágzászdo atadasa.

Л legfelsőbb hadvezetés intézkedése 
folytán vitéz Oszlányi Kornél vezérőr
nagy újabb beosztást kapott s így, saj
nálatunkra, körünkből távozik.

I. héten búcsúzott a város társ-dal 
ma vitéz tábornokától egy szerény ö<z 
szejövetel keretében. A  szónokok tolmá
csolták a közönség érzelmeit és elhal 
inozták a hős vezért valamennyiünk jó 
kívánságaival, azzal a reménységgel, hagy 
a mielőbbi győzelmes béke után viszont 
látjuk egymást.

7. Őrség kivezénylése az. orsz.ágzász.ló 
nullé, lobogó felvonása, tisztelgés, közben Hi
szekegy.

8. Országzászló avató beszéd, mondja az. 
Ereklyés Országzászló Nagybizottság részéről 
I l/.dóczy-Zadravecz István ny. tábori püspök, az. 
EONB. országos társelnöke.

ó. „Honvédroham" szavalókórus, előadja a 
honvéd z.lj. szavalókórusa.

10. Dr Sebestén Mátyás kir. közjtgyző a 
bizottság nevében átadja, Angyal János községi 
bíró átveszi megőrzésre az emlékművet.

11. Emlékmű megkoszonízása.
12. Szózat.
Minden érdeklődőt szeretettel hívja és vár- 

а a rendezőség.
Örömmel jegyeztük fel a perlakiak ezen 

a/afias, felbuzduláson alapuló ünnepségét.

Mfipyilik a felújított Csáktornyái Parkfiirdö
A íiirdöigazgatúság sok fáradsággal és költ

séggel igyekezett a fürdőt helyreállítani, hogy a 
napozó, íürdőzö, sportoló közönség e súlyos idők
ben is megfelelő testápoláshoz juthasson. Külö
nösen diákjaink, nagyok és kicsinyek voltak fá

radhatatlanok a munkálatoknál. Az idd rövidsége 
miatt részletes tudósításunkat csak a jövö szá
munkban hozhatjuk.

Pünkösd napján, május 28-án nyílik meg
a fürdő.
♦ Fürdőzés, úszás, sport nemzetvédelem !

Fogházra ítélték a horvát csem
pészt, aki meg akarta veszte

getni a magyar határvadászokat
Még sokáig fog tartani, míg a horvátok meg

értik, hogy a magyar határvadászokat nem lehet 
lekenyerezni és szigorú büntetés jár annak is, 
aki megkísérli a megvesztegetést. Ezt a leckét 
kapta meg Mihafinecz Mihály 25 éves, Szvibo* 
vec-i horvátországi legény, aki 10 kg. rézgálic- 
cal csomagjában megkísérelte, hogy jó üzletet 
kössön magyar területen a keresett portékával. 
Ezért egy alkalommal Jambrovits János nevű 9 
barátjával szerencsét próbált. Jambrovits ugyanis 
felajánlotta, hogy megmutatja a biztos utat Ma
gyarország felé. Elsöizben át is csúszott, de ami
kor vissza akart menni a gátiéért szerzett (vO kg., 
magyar liszttel és 140 csomag magyar pipado
hánnyal, egyenesen a magvar határvadáezok kar
jaiba futottak. Jambrovits ekkor azt ajánlotta tár
sának, hogy kínáljon pénzt a magyar határőrök
nek, talán elengedik őket zsákmányukkal együtt. 
Meg is tette. Mihalinecz felmutatta a százpengőst, 
Vesztére tette, mert a magyar határ vadász vá
laszképpen lefoglalta a csempészett árút és öt 
magát bekísérte a miksavári őrsre, míg Jambro- 
vitsot, akit arrafelé ismertek, szabadon engedték. 
Mihalinecz így került megvesztegetés és tiltott 
határátlépés miatt a nagykanizsai törvényszék elé. 
Mihalinecz mindent barátjára, a hegyen-völgyön 
tultartózkodö Jambrovitsra kent, de a kihallgatott 
három határvadász szemébe mondta, hogy ő volt 
az, aki elővette a százpengöst és jelekkel muto
gatta, hogy engedjék szabadon futni dolgaival. 
Mihalinecz. Mihályt, mivel még nem volt büntet
ve, egy hónapi fogházzal büntették. A lefoglalt 
lisztet és dohányt a törvényszék- elkobozta.

A sztalos-segédeket és szakmunkásokat fel
veszek. Lukácsics asztalos, Nagykanizsa, Széche
nyi u. 10.

A Csáktornyái mentőkocsi
A Csáktornyái Tü/oltóteslület még évekkel 

ezelőtt nagy áldozatkészséggel és a közönség 
támogatásával eg> modern mentőautomobilt szer
zett be.

Ez a mentőkocsi azóta nagyon sok beteget, 
szülőassz.onyokat, sebesülteket és egyéb erre 
szorultakat szállított be a Csáktornyái kórházba 
s tekintve a rossz utakat és hegyes vidéket gum- 
mikopenyei és belső tömlői alaposan tönkte men
tek és igy működése ezidőszerint, amikor a leg
nagyobb szükség van ruja nagyon is korlátozott, 
illetve egyáltalán nem vehető igénybe.

így esett meg hogy, a legutóbbi felsöpálfai 
bombatámadás alkalmával is a mentökocsi nem 
volt ti/emképes, de szerencsére a honvédség 
mentökocsija rendelkezésre állott s igy azok hor- 
ták be a súlyos sebesülteket.

A mai nehéz helyzetben, amikör Muraköz 
is ki van téve az ellenséges bombatámadásoknak 
s esetleg nagyobb számú sebesülések is előfor
dulhatnak, feltétlenül közérdekű szükségesség, 
hogv a mentőautó kifogástalan és üzemképes ál
lapotban leg>en. Ezért is felhívjuk az illetékes 
körök figyelmét, hogy a Csáktornyái tűzoltóság 
mentökocsija sürgőstn .s/ereltess^k fel a szügséges 
külső köppenуekkei és belső tömlőkkel.

Hősi emlékmű és ©rszágzászióavatás
Perlakon



H Í R E I N K .
— Három új vitéz Muraközben. L hé

ten tették le az esküt Zalaegerszegen a Vitézi 
Szék Kapitánya előtt Marót (Magdalanics) Balázs 
belicai vitéz, továbbá az ifjú vitézek közül Pán* 
czél János, vitéz Pánczél György drávaszentmi- 
hályi és Horváth László, vitéz Horváth Mihály 
Csáktornyái lakos fia. Az eskütétel után vitéz 
Székely Jenő ezredes, vitézi székkapitány szép 
beszéddel üdvözölte az új vitézeket.

— Szülők, magántanulók figyelmébe. A
Csáktornyái polgári iskola igazgatósága értesítése, 
szerint az írásbeli magánvizsgálatokat jilnius 9 én 
fogják megtartani a reggeli órákban s ott mind
járt be lesznek osztva a szóbeli vizsgákra, ame
lyeket viszont junius 15, 16 és 17-én fogják meg
tartani.

— Orvosi hír. Dr Heitzler Adolf fog- 
szakorvos honvédelmi szolgálatából vissza
tért és ismét rendel.

— A toronyóra viccel. Bejött a komám- 
asszony a városba a hetivásárra s ott találkozott 
a komámuramnnl. Mondja csak kotnámuram, 
miért van a toronynak mind a négy oldalán mu
tatótábla? Ejnye még ezt sem tudod? Hát azért 
lelkem, ha egyszerre négyen akarnak bosszan
kodni azon, hogy az óra vagy nem jár, vagy nem 
jól mutat, ne kelljen az egyiknek a másikra 
várni.

Szegény komámasszony azóta ezen töri a
fejét.

A PERLAKI JÁRÁS HÍREI
— Anyák napja Perlakon. Az anyák

napja alkalmából jól sikerült műsoros előadást 
rendezett a perlaki m. kir. népiskola tanítói ka
ra. A műsoros előadást május hó 13-án és 14-én 
tartották meg a községháza tanácstermében, me
lyen a lakosság és az. intelligencia nagy szám
ban jelent meg.

Nagyon kedves éz megható volt Glavina 
Mária I. o. tanuló prológja, igen sok tapsot ka
pott kedves é.v gyermekien édes szerepléséért. 
Utána a népiskola énekkara adott elő különbö
ző magyar nótákat nagy sikerrel.

Az „Édesanyánk" c. verset Bagdy Isvántól, 
Engelleiter Eva gim. tanuló adta elő iga/i átér- 
zéssel. Sok taps jutalmazta a kellemes csengésű 
szavalok

Ezután következett az „Igazgyöngyök“ cí
mű gyermekszínjáték 3 felvonásban, Kőszegi J á 
nostól. Ezt a népiskola és Perlakról középisko
lákba járó leányok adták elő. Minden dicséretet 
megérdemel a tantestület, hogy a muraközi anya
nyelvű népiskolai tanulók tökéletes magyar ki
ejtésű szereplését hoszú fáradozás útján elérte. A 
kis muraközi leánykák semmivel sem maradtak 
el az itt élő magyar testvéreiktől. Megható volt 
a színjáték mindvégig és tökéletes a rendezés. A 
közönség szemeiből hullottak a könnyek, alig 
maradt szem szárazon, mindenkinek fiatalnak és 
öregnek, boldog és boldogtalannak, árvának és 
íélárváknak, özvegyeknek és szülütleneknek visz- 
szasírt lelkűkben a szerető édesanya jósága, esz- 
retete, gyöngédsége. Igazgyöngyöket siilak a je 
lenlévők, igazi, hamisítatlan gyöngyöket. Sikere 
volt az előadásnak, az újra magyar földön az

új magyar élet szebb és eszményibb céljait 
szolgálta.

Köszönet illeti/ ezért a nagy munkáért a 
perlaki magyar tantestületet.

Perlak a bom bakárosultakért. A Ma
gyar Megújulás és Nemzetiszocialista Pártszövet
ség Perlak községi szervezete eddig már 144 P- 
öt gyűjtött a bombakárosultak részére Az ada
kozók legnagyobb része már a Baross g> üjtése 
során is nagyobb összeget adakozott. A pénzt a 
Magyarság részére küldöttek el és a további 
gyűjtés is folyamatban van.

Tábori posta.
Dei varies Károly, „Csáktornyái fiú," ti

zedes, tábori posla L 678 írja : Tegnap kaptam 
már másodszor hetilapjukat, de nem tudom, ki 
küldi ? Hálás köszönet a jó léleknek, aki nekem 
örömet szerzett, hogy itt messze, távol szép ha
zámtól olvashatom szülőhelyem és környéke ú j
donságait. Szeretném ha az illető írna, jól vagyok 
és jól érzem magamat. Tiszteletteljes üdvözlete
met küldöm.

Ifjú Jugh András Csáktornya és Kovacsics 
János Drávaszentiván. Tábori posta P 569 iid- 
vözlik a rokonokat, a jóbarátokat és ismerősö
ket, kérik a Muraközi újságot részükre meg
küldeni.

=  S P О R T = -
A hét sporteseményei

CsZTE. Bonyhádi ZE. 13-1 (5*1)
vezette Tör kmezei

A Csáktornyái csapat mindvégig óriási fö
lényben volt és tetszés szerint rúgta góljait. Gól
lövök : Ben kő 111 6, Branovics 2, Vugrinec 2, 
Varga, Vámplin, Megla pedig 1 1 gólt lőtt. A
vendégek közül Enoch lőtte «/. egyetlen gólt.

CsZTE. — Zalaegerszegi Move 8-5 (3-1)
vezette Törökmezei

Áldozócsütörtökön került sori a az őszre 
tervezett CsZTE. Zalaegerszegi Move mérkőzése- 
amelyen a Csáktornyái csapat szép győzelmet 
aratott.

A csapatok összeállítása a következő vo lt:
CsZTE. Islvánovics — V ámpliij, Koros V ar

ga, Benkő 11, Pált у Vugrinec, Megla, Benkö Hl, 
V rbanec, Branovics.

Z. Move. Kosa- Bogin, Monhg Lappért, 
Nagy, Nádast Perlaki, Lang, Török, Kovács, 
Eiilöp.

Mar a mérkőzés első perceiben vezetéshez 
jut a vendégcsapat Lang révén. A kiegyenlítés 
nem vár sokáig, mert a kapus egyik hibás vé
dése alkalmával kiejti a labdát, melyet Benkö III 
a halóba lő. Most erősen szorongat a hazai csa
pat. A 18 percben Yáinplin 30 méteres szabad
rúgása száll védhetelleniil a bal felső sarokba. 
Ez a gól visszaemlékezte tett a régi „Mondó" 
szabadrúgásokra. A 35 percben újabb gólt ér el 
a hazai csapat Benkö III révén, oki a vetődő ka
pus felett átemeli a labdat.

A második félidőben mindkét csapat változ
tat az összeállításán. A Csáktornyái csapatban 
helyet köp vitéz Magyar és Vns.

Már a hetedik percben gólt ér el a hazai 
csapat Branovics révén, majd Vugrinec bomba- 
lövése jut a hálóba, 5-1 már az eredmény. Most 

.érthetetlenül leáll a hazai csapat. A zalaegersze
giek kihasználják az alkalmat és Perlaky, Török 
és Nádasi révén már 5 4 re csökkentik az ered- 

-ményt. Most ismét rákapcsol a hazai csapat és a 
32 perc ben \ rbanec belövi a hatodik gólt, 6-4. 
A 33 percben újabb gólt érnek e l ' a vendégek 
Török révén. A Csáktornyáink ezután teljesen 
a kapujukhoz szorítják a vendégeket. A 44 perc
ben V rbanec, a 45 percben pedig Benkö III be
állítja a végeredményt.

Benkö Il l -bann vezetőség megtalálta az iga
zi középcsatáit. A védelem szürkébben játszott, 
mig a csatársor kezd magára találni.

Honvédség -  CsZTE. 4 2 (2-1)
A honvédség nagyon lelkesen játszott és 

megérdemelten győzte le a tarlartékos CsZTP-t.

A nagykanizsai kir. törvényszék.
P. 1109/1944 sz.

Idéző hirdetmény
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Koczián János és társai felperesek
nek Perász Eiilöp alperes ellen okirat kiállítása 
és jár. iránt indított perében a perfelvételre ha
tárnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1944 *
évi junius hó 12 napján délelőtt 9 órakor 
hivatalos helyiségében (Törvényház I em.
38 ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind 
pedig Perász í'iilöp alperes részére, aki ismeret
len helyen tartózkodik, ügygondnokul dr Suran>i 
Lajos ügyvédet (lakik Nagykanizsán) nevezte ki.

A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent 
megjelölt határnapon és órában meghatalmazott 
ügyvéd által jelenjék meg, mert ellenkező eset- 
b- n az ügygondnok log helyette eljárni.

-Nagykanizsa, 1944 május hó 4.
dr. Hámori Zoltán sk.

tszéki bíró.

Támogassuk a bombakárosuttakat
Legújabban Királyiak, a felsömihályfalvai 

körjegyzőség nagyon kicsi községe mutatta ki ha
zaszeretetét a bombakárosultak irányában. A sze
gények filléreiből és a jobb gazdak pengőiből 
144 pengőt gyűjtöttek. Nagyobb összeget áldoz
ták : Petek Islvánné és Petkovics József 20-20 
pengőt, Szersa József, Novak Janos, Scsavnicsai' 
\mce és Csernesecz Antal 10-10 pengőt.

I gyam sak szépen áldozott a majdnem csu
pa szegény lakosból álló Drávns/ilas, perlaki ia 
rasi község. 115 80 pengőt szedtek össze fillé
rek bol, amelyek sokkal többet jelentenek, mint 
némely gazdagok szűkkeblű adományai.

A begyult összeget illetékes helyre juttatták.
Szerkesztőségünk eddigi gyűjtése: 1229 63 P 
I üss László Drávnvásárhrly . . 50 — P
1 gy kávéházi asz.tallársaság adom. 250' P 

Összesen: 1529 63 P

Adakozzunk a bombakárosuítaknak



Trojaki 1944
Deset dni potli Kristusovoga Zastup 

lenja, je Sveti Düh, v forrni plamenoga 
jezika, obisel apostolé, objacil nyih je v 
nyihovoj veri i dal nyim je mogoónost, 
da po célom svetti, po sem jezikam siri 
ju Reő, Svetoga Evangéliuma.

Так je i Magyarsku obisel Sveti Düh, 
ali ne na Trójáké, nego márciusa 19-ga. 
Ne samo, da nani je veru objacil, nego 
dal nam je i nőve apostolé, sterí bodó 
uaroda vun spelali z one strasne nesrece 
v stem su ju steli zagaziti dovezdasnyi 
voditeli, zaslepleni po prezduénim i se 
bicnim zidovskim bankeram.

Dobro znamo, starinske knige nam 
piseju, da se samo oni narodi moreju réz 
vijati i objaciti, steri trpiju teska harcu- 
vanja. Viher trga i vija drevje, a stem 
njim postane steblo i korenye jakse. Mla- 
di Imii moraju fest delati, stem nyim bo 
do kotrige í conte jakse. Kan tak i na 
rodi vodiju teska harcuvanya, da si mo 
reju zacuvati pravo na zivlenye, da bodo 
inogli z jakom dusom gledati v bo 
docnost.

Zvuceni ludi tak ve liju : Ci clovek 
ima sega dobra na svetu, onda postane 
leni i nemaren. Samo onda dobi clovek 
trdu volu i jakost, ci mora harcuvati za 
ono, kaj je dalko pred njim. I za istinu! 
Rimski orság je stal trinajst sto let, a v 
cvetu je samo onda bil, da je vodil naj- 
teskesa harcuvanja. Onda su bili njegvi 
sini najveksi junaki, zvuceni Imii i umet- 
niki na najvisesem mestu, orsag je bil 
najbogateéi, a ona vremena, da je bilo 
obilno sega i nisei se ne brigal, kaj bo 
zutra, nosila su propast v vutrobi.

Vidli smo, как je zalostno prepala 
v drugim s v e t s к i in t a b о r u ona 
Francoslka, stera je postain pijana, ohola 
i gizdava od onih kontrák to v, steri su se 
napravili koli Pariza. Te Francoski pur- 
gari i soldati su mir no le/.ali i puéili pi
pe odzadi za orrom stenom, steril njim je 
njihov marsai Mazino dobro zmislil, éli 
slabo postavil, kajti su mislili, mrtvi be 
ton bo nyih obranil, tu je vec ne potreb 
no nikse vitezko delo. I vidli smo, 
как se je v Versaillesu do zemle poni- 
zena Nemska dicno zdigla do takse v isi - 
ne, da se v viteztvu i narodnom skup 
drzanju, zvun Magyarske, niti jen narod 
nemre vtekati z nyom.

Ali nejdimo tak dalko! Pogledniuio 
nasu donrovinu Magyarsku, át er a je tulko 
moki pretrpela! Zmislimo se za le
to i za Trianon! Kaj je dalo ocelnate kot
rige i kaj je objacilo toga naroda, da zdig 
ne nazaj na starinsko svetlo toga orsaga, 
steroga su v prah zagazili i pod silóm 
zeli mu fuda najboláih sinov i őuda na

rodnoga imetka? Se to nam je dalo teé- 
ko harcuvanye za (»no, kaj je dalko pred 
nami, za to, da nam bo orsag i narod 
dale obstal. Harcuvanje za to, da nabo 
nmei, jezero let staroga magyarskoga na
roda samo tak s spundiom zbrisati s ‘ab
le svetske povesti, как deca, da njim re- 
cuni ne valaju.

Samo nesmemo s toga prespodoble- 
nya vun pustiti niti Fnglesku. Te ple- 
meniti lordi, kajti nyim materinska zemla 
lezi na srecnom polozaju, su samo tara 
harcuvali, de protivnik neje imel oruzje 
v rokaj, tak su spravili pod sebe skorom 
pol sveta i stirali v jarem miljone na pol 
divjih siromaskih narodov.t Da bi bil v 
ono vreme indijski narod imel svojega 
voditeja Bose-a, onda denes engleski kral 
nebi nosil gizdavoga naziva „Cesar Indije" 
Ali ve, da su potli sramotnoga bezanya 
pre Narviku i Diinkirchenu i bitke pre 
Nettuno doslí na to, da se ne igrarao na 
bazolovo zrnye, jenoga za drugim zoveju 
na rode, átéri nesu v taboru, éli pák su 
z nami v priatelstvu: hódi kumek hódi, 
potuci nrojega nepriatela, onda bora ja 
tebi pomogel prepasti. V svojoj zaslepe 
nosti misliju, da ober onih narodov, steri 
su se dali vkaniti od nyih i denes se 
placeju zbog toga, bo se naéel jóé steri 
narod slabe pameti, steri bo nyim poma 
gal v mlaku vtoplena kola vun poteci.

Je, bonnes tak je! Te plerneníti lor
di su poleg telm i kolacov postali mehki 
i leni. Sablu si samo onda preve/.eju, ói

Den Junakov
Sako nase postuvanye i lubav su 

vredni nasi velki junaki, steri su alduvali 
svoju krv i bonnes cuda nyih i svoje 
zivlenye za to kaj mi tu, как dalko je 
nioci, v mini rnoremo potrositi nasega 
falacka sakdasnyega kruha. Na zalost, ta- 
borske prilike nam ne dopuácaju, kaj bi 
dr/.ali kakse vekse parade, éli z.ato je 
narod varasa Csáktornya i okolisnih ob 
cin i ve pokazal, da na vreden nácin zna 
postuvati spomena onih, steri su z zlat- 
nimi slovimi napisali svoje íme v povest 
magyarske domovine.

V varaskim parku su honvedi pos
tavili lepoga, s cvetjeni bogato okinceno 
ga oltára,' pred sterim je soldaók'i pater 
odsiuzií svetu paradnu ineáu. Pre meái 
su bili paradni szcá̂ .ad honvédov, si ofi 
ceri pod voditelstvom najviseáega zapo 
vednika, velka honvedska deputacija hon- 
vedov, se vlasti, vitézi, ien század front- 
skih solJalov, varaski pugluvari i zastup

je kak&a velka parada, Za drugu frontu 
vec zdavnja tuóeju velkoga bobnja, ali 
hapiti se ne vupaju, kajti nemei su jako 
hudi zbog toga, kaj su njim englezi hiíe 
i cirkve zruáili, zene i decn zaklali, pák 
bi vtegnuli nazaj strelati, to рак ta gos- 
poda lordi nikak nemreju podnasati. Oni * 
si tak premislavaju tabora, kaj bi se dru- 
gi bili za nyih, a oni bi samo gledali i 
na zadnye bí slekli jenoga i drugoga, как 
su to napravili potli prvoga svetskoga ta
bora, da su grdo vkandi one, átéri su z  
nyírni dr .̂ali.

Tabor je vitezko harcuvanye, a ne 
spekulacia levő i desno. Da bi bili ma- 
gyarski vitézi spekulerali, nebi mi denes 
domovinu imeli i zalostno bi se pisalo za 
nas. Zato moramo Bogu zafaliti, kaj i de
nes imamo cuda vitezov, átéri trdo drfci- 
ju sablu, seóeju nepriatela i branifu nam 
domovinu od prezboznih hordi.

Sveti Düh je obisel magyarskoga na
roda. Pokazal je voditelam pota, po éte
rim moramo hoditi, da s celimi kotri 
gami zidemo z öve velke svetske nesre
ce. Ali nasa m o lit v a id e  jó é  i d a le .  P r o - 
simo Svetoga Duha, naj rezsvetli pamet 
i nasim nepriatelam. Naj se zbudiju na 
to. da je nyihov tabor straáen greh. Smrtni 
greli %proti krécanstvu, proti europskoj 
kulturi i proti buducnosti dlovecanstva. 
Naj se skrijeju nazaj za svojimi granica- 
mi, naj daju niira toj, öuda mok pretr- 
plenoj Furopi, étera od nyih nikaj ne ié- 
t e i naj dopustiju, da bo i dale visoko 
nosila svetlu baklu europske kulture.

S tóm molilvom ponizno kleóimo na 
den Trojakov pred Ocom Bogom, Zveliói- 
telom i Svetim Dühöm.

v Csáktornya
niki v celiin broju, mestri, Gospe Zen- 
skoga Drustva, onda varaéki i selski lu
di su celoga parka napunili. Pod meáom 
je igrala svete popevke muzika naéih og
nyogascov.

Potli svete meáe je zapovednik hon- 
vedstva prvi poloHI venca na spomenik 
junakov, alduval je par lepih reéi za nji
hov spornen, zatem pák se obrnul к na- 
rodu z ovimi rec^mi:

Odtod, stoga visokoga mesta, spod 
sfaroga grada Zrínyi Miklósa, s étengih 
spomenika junakov daju glasa naéi juna
ki mladim i starim, moékini i ^.enskam, 
sem onim, steri ?.iviju v Karpatskim ba- 
z.enu magyarske domovine, sem onim, 
steri se karaju, mrmraju, nesu zadovolni. 
Spod grada velkoga Zrinyia, éteri je s 
svojimi vitézi teéko harcuval za dobro 
domovine i nosil glasa, da si skup drt.ati 
i pomageti, odtod nam daju glasa naéi 
junaki, da su oni alduvali svoje mlado•
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telő, svoju krv na oltaru domovine za 
dobro nase. Oni átéri nesu zadovolni, áté
ri iádeju ono, éesa nemre biti, naj se prig- 
neju pred ovim spomenikom, pred g'robi 
nasih vitezov, naj pogledneju na karpat- 
ske dőli ne, de su teáke bitke za nasu 
domovinu. de naái junaki s svojom ki vi 
polevaju nepriatelsku zemlu i ouda bodo 
vídli, как su mali te, átéri javceju i nesu 
zadovolni i vidli bodo, как su velki oni, 
ciji spornen mi tu svetimo. Te réci su

globoko genule ludi, átéri su je posluáali.
Vence su joá deli: varaá Csáktornya 

Frontski soldati, leventasi, meátri, Baross 
Szövetség, Magyarsko Zensko Druátvo i 
i Nyilaska domaéa organizacija.

Na zadnye je bil paradni mars. Naái 
stari vitézi i frontski soldati su i ve poka- 
zali, da nyim v fcilaj joá teée junacka 
krv, a lepő su se skazali i mladi leven 
taái, deőki i рисе. Как se vidi dobro i 
radi se vuciju.

Svetski glasi
Jen mladozsenya — dve zarucnice 

i se je v redu

V Nemskoj, v varaáu Neuburg je Ы- 
la taksa áenidba, da se taksega kaj ma 
lo da pripeti. Jen mladozenya je dosel 
na zdavanye z dvemi zarucnicami i ze- 
nidba se zvrsila. Po. taborskim zenidbe 
nim zakonu je se to v redu bilo. Za 
rucnice su bile sestre, a mladozenya je 
pre svojoj zenidbi i svojega brata zastu- 
pal, átéri je na fronti i zdaleka se zenil 
prek zastupnika, kaj je ve za vreme tá
bora i pri nas mogoce, Da bode se flet- 
uese reseno, su obedvoja zdavanya skup 
drzali. I tak se mladozenya dvapot zenil,

jempot za se, jempot pák v ime svojega 
brata.
V Györu su i megyimurski decid ne- 

srecu pretrpeli od nepriatelskiU 
bombasov

Zadnyipot da su nepriatelski bőm 
basi obsipali varasa Győr, su i dva me
gyimurski decki pretrpeíi nesrecu od teh 
zivanov. Jenoga je luft druknul, a drugi 
pák je od masinpuske dobi! d\a áuse. 
Гак su te ranyeniki dospeli v Csáktor 
nya v spital, da se tu vraciju, de su bű
ze bili к svojim roditelam. Так so rekli, 
da koinaj dekaju, kaj bi nazaj dosli v 
masinfabriku, de se vuciju.

T a b o r s k i  glasi
SovjetsUa fronta

Как nam je poznato, boláeviki su Inni v ju- 
liu§u mesecu hapili svoju, tak zvanu letnu ofen- 
zivu. Od potli stalno trpi ta velka oíenziva, kajti 
srtvjeti su si predzeii, da oni odeju oblejati relu 
Furopu i vnistiti se, kaj je krscansko.

Neraska seldacija je prcvidla toga cila bol- 
scvickih voditelov i neje sU la alduvati velke tru
pp, nego iála je za teoi, da z dobrem í spániel - 
nom obranom potroái dini ved nepriatelske sol- 
dadije i matriala.

Za to se sigdi vugibala. de se pokazalo, kaj 
je nepriatel vlozil velke sile i ode predreti frontu i 
postavila je taksu obranu, da se vniSti dim ved 
nepiiatelske soldadije i matriala, a poleg toga, 
da se áparaju i duvaju nasi soldati.

De je potrebno bilo, tani su í naái stali na 
svoje mesto i zadríali su nepriatela, dn neje mo- 
gel pokvariti plane nasega tabors к oga vodítelstvni

Так su se pod Karpatami oátro proti pos
tavili boláevifikomu ognyu. Sovjeti su si stvorili 
plana, da z lehka dojdu prek Karpatov i onda 
nyim je odprta cela magyarska dolina i tak bi se

•

mogli zidti z Titovími partizani. Samo nasi su njm 
toga plana prekrD.ili, napravili velke zgubicke ne- 
priatelam i niti tora, niti glasa, kaj bi se bol.se- 
viki mogli doteknuti karpatske linije.

Necklni glasi nnm veliju, da ru si’ mngyar- 
ske i nemske trupe v sobotu papravile s\oja 
mesta i na dolnyem toku Dnyester \ode rudh 
napre dosle. Лепи okloplenu sovjetsku trupu su 
do к raja vnistile.

Ran t ik su si popra\ ili svoja mesta v Knr- 
patskim dolinám.

Najnovesi glasi nnm veliju, d.t su pik \nis- 
tili pre Dnjester vodi jenu veIku hol.se icku trupu.

Nemska visoka komand.t stalno fali nase 
honvédé, kok se trdo dr/iju i как dobro braniju.

Europska fronta
Как smo ved visepot napisali Stalin s’alno 

zahtevo, da bi anglosasi dim predi podigli drugu 
frontu i stem dosli menüi na pomod, kajti on je 
ved duda kr i alriuval zn to, do /riisi edu Гц- 
ropii.

1 to smo ved rekli, da anglosasi furl samo 
obeduvleju, da bodo i bodo, éli se ne vupaju ha* 
piti, kajti jako dobro znaju, kaj nyih deka.

Ve anglosasi stem odeju zaslepiti sovjete,

kaj toboáe poSilaju svoje raubarskc aeroplane 
ober Europe, da i dale koleju nekrive i neduz- 
ne civilne ludi, kajti fabrikam-nemreju nikaj nas- 
koditi, one su se skrile pod zemlu, de nyih Ьощ. I 
be ne dostigneju.

Najviáe pohajaju Belgiju, Holandiju i r ran- 
cuskti, — svoje priatfcle, Síért su miljone solda
dije i matriala alduvali za nyih. Koleju svojega 
priatelskoga civilnoga naroda i rano öve dneve 
je najviseái belgijski cirkveni poglavar xdigel 
proteátaciju, da zakaj anglosasi vodiju labora 
proti civilam, steri nikaj nemajtt s soldacijoin i 
zakaj koleju svoje priatele.

Zadnye dneve su nemski braniteli pák dűli 
spravilí par sto maáin z lufta. Bil su dnevi, da 
je opalo po 80 i po 5 0 -6 0  nepriatelskih ávio- 
nov z lufta, sigdi naj vise 4 motornih.

Na taljanskoj fronti su bitke v zadnye vre
me prestale, kajti nepriateli su meli preved velke 
zgubicke i morali su svoje linije napuniti. V to 
vreme su kroj voziti trupe í duda matriala i ov 
fjeden su se hapili velku ofenzivu na fronti Cas- 
sino.

Amerikanci su viozili jako cuifa okloplenih ta* 
borskih kol, teákih stukov i aeroplanov bonibaáe 
i poleg toga ne su skorom nikaj napre dosli. Da 
su anglosasi jenoga brega rezstrelili, nem< i su se 
vugnuli na drugi breg i dale braniju svoje linije.

(ieneral Aleksander je joá navek ne do§el 
do toga, Ja  bi mogel v Rimu obedovati i как se 
vidi niti se nabo toga Vcekal.

Na balkanskoj fronti partizanam ide jako 
slabo. Horvatske i Srbske novine i nemski glasi 
natn saki den prepovedaju, da partizani saki den 
prefrpijti velke zgubicke. Anglosasi su mimnbe* 
dali oruzje i muniriju i stroska, eh se to ostane 
samo obecanye, kajti i sami su v velkoj siló 
Так se vidi, kaj bo za kratko vreme kraj tem ] 
redunam i balkanski narodi bodo doáli do svojega ] 
krvavo /isloz.enoga inira.

CSÁKTORNYA! SZÖVŐ és KÉKbEStÖGYÁR
(Neumann S. Utódai)

predi NEUMANNOVA FABRIK A 
CSÁKTORNYA

i dale gori jemle oprave, stofe 
i pfatno za FARBATI na sake 

fele farbe.

ÍIARMUNIKA klavir na dve i pol oktave 
na fletnom za pMidati. Pit.iti v vinedniMvu novin.

Nekaj za smejati
Ima dobroga gustusa

M Л >7.ek, zakaj ti navek őri zapiras, da 
,/gani< u pijes?

Ле /па$ branrek, da zganiru vidini, se mi 
mám síin»* nabirnju \ /.» bej, a ja őrein « istu zgnniru 
\/ivati, zato zmerim, da pijem.

Kaksa su deca
f)lei : Daj mi mira, naj me tulko spilavati 

nemre m poleg tebe novine ditati.
Mali Miákec: Dragi japa, samo joá jeno 

pifan> e, onda vám mira dam.
Ofec: na pilaj onda naj bo mir.
Miáker: Лара, ako si osa sedne na kopri'U 

jeli bo osa koprivu vpidila éli pák kopriva c»su?

Vitéz pod postelom
Zen a mo/.a bari, on se skiije pod postelu i 

odnod krici on.
„Zena, daj mi mira, znas, da je vu nieni 

huda natura, ci ziciem vun, bo zlo za tebe
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Narodni svetek v 
Perlaku

Posvetili bodo spomenika junakov i 
Orsacku Zastavu

#lak se jempot spunila vroca zela naroda 
obéine Perlak, da i oni moreju postaviti vredno- 
ga spomenika onim éuda junakam, éteri su svoju 
krv i zivlenye alduvali za ovu svetu zemlu.

« Denes su teéke prilike. Bilo je potrébno éu-
da Iruda i alduvanya, dók su mogli postaviti 
spomenika junakov i íundamenla Orsacke zasta- 
ve, Ali da je bila ref, da narod obcine Perlak 
pokaíe, как rad ima svoju domovinu, onda nik* 

'é í aldov neje bil prevelki.
* Júniusa 9*ga bodo posvetili spomenika juna

kov i Orsacku Zastavu. *
Parada bo se drzaia v ovim rtdu:
1. Pre kapeli bodo docekali deputaciju, 

stero donese Orsaéku Zazlaui z Nagykanizse. 
Odnod paradna proéecia do spomenika.

2. Oh V-Ю. vuri pred poklán sveta mesa pod 
vedrim neborn, slu/.il ju bode Uzdóczy Zadravetz 
István soldaéki b^skup v pen/iji.

3. Himnusz.
4. Kecskés Gusztáv levente deklnmira „20- 

as honvédek."
ÍV.*. 5. Za junake paradnoga govora drzi vitéz 
Horváth Ferenc genelalmajor v penziji oi sarki 
oblegat janisa Perlak.

6. Varai Nagykanizsa da je prek Orsacku 
Zastavu.

7. Stra/.a se postavla poleg Orsnéke Zasta- 
ve, Astava se z.digne, postuvanye se daje, med 
tem Vere Boza.

5. Za Orsit ku Zastavu paradnoga govora 
drzi od strane Orsacke Velke Komiéie za Orsacke 
Zastave, Uzdóczy-Zadravecz István sold léki bié- 
kup v penziji.

9. „Hí nvédroham" taborski vers, predstav- 
laju honvedi.

10. Dr. Sebestyén Mátyás kr. notarji § v 
íme kornisije prek daje, a Angsai János obcinski 
birov prek jemle spomenika na éuvanve.

11. Polaganye vencov.
12. Szózat.
Komisia za postavlényé spomenika z luba- 

vi z.ove i ceka sakoga sinu öve domovine na to 
parndu, a mi pák smo / vesljem napisali öve 
rede, iteri dokaí.eju rodolubnost naroda obcine

Zadnyipot, da su nas nepriatelski bombáéi 
pohodili, su i ober Megyímurja dőli hitali nekée, 
z giftom namazane dróté. Poszedi Jánosa z Drá- 
vamogyorona zena je drugi den na polu naéla 
takéega drota zdigla ga i gledala, jeli se da nu- 
cati. Videl se joj pretenek i nazaj ga hitila. To je 
bila nyena sreéa, kaj ti dók je dimo doéta, na 
prstaj su se napravili érleni mehuri i cela^roka 
joj je otekla, kaj je morala mám к doktoru be- 
zati.

Prosimo naée 'éitatele, nnj éiriju glase, da se 
ne srneti niéesa teknuti, kaj de élovek najde se 
je to od nepriatela i jako pogibelno. Clovek tam 
najde nesreéu de se najmenya nadja.

Za prodati
sest pajceki osem tjednov 
stari, z dobre fájté, jen 
velki fensterstok z obioki 
za verandu, jen tirstok :.a 
vrata i jen bicikl z gu- 
mijami.

Zemem gori slugu za do- 
maci posel z dobrom pia
com.

Pitati: Puncsecz Ferenc
parfüméria prek poéte.

Pomagajte nesrecnikam 
od bombi

Najnovese je mala obcina Királyiak, notarju- 
sije Felsómihályfíilva skaz.alu svoju lubav za do- 
movnui. stem da je pomagala mesreénjm Indem, 
steri su trpeli od nepriatelskih bombi. S filerov 
siromakov i s pengői bolsih gospodarov su skup 
nabrali 144 peng«». Yekse peneze su dali. Petek 
Istvana zena í Petkovics József saki po 20 pen
gő, Szevsa József, Novak Jáno-, Szsavnicsar 
Vince i Csrncsecz Antal, saki po 10 pengő.

Ran tak se lep«) skazala i mala obcina 
Drávaszilas, v járású Perlak, de ga najveé siro
makov. Filere su skup zmetali i nabrali su 115 
pengő 70 filerov. Te fileri éuda véé valaju, как 
pengői onih bogát a in v, iteri s teikim srcem da- 
itijeju.

Penezi su odiili na rm sin, kam spndaju.

Straze postaviti proti ognyu
(K.F. 19) Po naredbi ministeriuma znulrei- 

n\ ih poslov 194 700/1941. je treba postaviti strafe 
za éuvanye polskih pridelov. Sírnia morn paziti na 
ogeny-i mám prepravlena biti za gasiti.

Та stra/.a i do ve je dobro delftla, éli kaiti 
nas ve pobajuju nepriatelski aeroplani, ve je éuda 
bole treba paziti na naie polske pridele, itere 
nam nepriateli oéeju vnistiti.

Strapa bo zato za ve puno oitreiar i bodo 
z.isle za to naredbe. Ako bi nepriatel knkSa no
va íu iiga la  donesel, to se bo narodu v pravo 
vreme na glas dalo.

Jeno je sigurno: ako bodo ludi dobro pa- 
zili i fletno pomagali, onda kaj bo nepriatel god 
delal, nabo nam mogel kvara napravití.

Darujtc od bombi kvarnikam

Majuska popevka
Napisala Mikolaj Maria rogyena Dolovovics, seUka 

/ena z Muraszilvágya

Megyimurje malo, как si lepő ravno,
Vu tebi se hrani vnogo dete zdravo
Diéno Megyimurje med dvemi vodami,
Как klínéec érleni med dvemi roiami,
Diéno Megyimurje, lepi vrt plodnosti, 
vu tebi je kruha *ina, mesa dosti.
S éim se 'odhraniju lepi leventaéi, 
kaj bodo negda verni domobranci,
Diéno Megyimurje nece partizáné, 
niti komuniz.mn, niti teéke rane,
Mlade devojke sobom su odpelali,
Fii komunizma su se z.afalili,
V slavno Megyimurje nazaj su skoéili, 
Makar tu tre hmreti, nesu marilí,
Megyimurje nigdar neje blodilo; 
navek je Magyarskoj verno bilo,
Starci i starice zemte v roke éislu, - 
Pobo/no molite inajusku Kralicu,
Da milosrdne óéi na nas obrne,
I sako velko zlo da od nas odvrne,
Kaj bo Megyimurje nazaj sveta zemla,
Kak je predi bila za Ferenc Józsefe,

. Ne ga bilo kletve niti tatbine,
Krive lubavi, niti ciganije,
Ceti svet je bit na bo/em miru 
'Го je Оса Boga jako veselilo,
Drevje puno roda, a zemlica da ploda,
Da je saki élovek imel zndovolstva,
Ferenc József je hmrl, narod se pokvaril, 
fcvet druge vere i kleti se nAvéil,
Magyarski vladari bodo posta mel|,
Dók to se na poéten pót spraviju.

. Prodam za zitfati
na mesto cigla

Tufa kamena i crlenoga kamena 
z VÖRÖSBERÉNYA

Vapnenoga praha za zem 
le popravlati, ima vu sebi 
99 Vu voglene kiseline.
Koronczay László Csáktornya, 

Honvéd utca 5.

Pak su nasli v Rusiji grobe, de lezi- 
ju 2.000 nekrivi ludi

(NST) Med varaéam Vitebsk i Polock su 
pák naéli velke grobe, de poéivnju teéki aldovi 
komunistickih bandi. V te grobe su koniunisti 
1941. juliuéa meseca zakopali rnrtva tela 2000 
letoncov. Najviée nyih je zvucenih ludi i vodite- 
lov lelonskoga naroda. Te siromaske ludi su ti- 
rali i tirali i da su véé éisto odnemogli i nikak 
su je ne mogli dale spraviti, onda su je oni bol- 
éeviki steri su je sprevajali, po svetiom dnevu, 
vuni na vulici, z. maéinpuskami dőli postrelali. 
Boléeviki su dale odiéli i ne su glave trli z térni 
mrtvimi i ranyeniki. Domaéi ludi su je dva dni 
pobirali i zakopali.

To je рак svetlo svédőén nstvo, cega bi se 
europski narodi véekali éi bi boléeviéko gos- 
podarenye do nas doseglo.

ízléses nyomtatványok
gyorsan és pontosan
K É S Z Ü L N E K

aMurakSzi Katolikus Könyvnyomdában
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G o s p o d a r st vo
Z polskim delom jedinice odsluziti

(К. E. 19.) Sto nebi möge I z svojega gos- 
podarsrva jedinice notri dati eli ft bi je nutri 
dal, nebi imel za svoju familiu i setvu dosti ?r- 
nya, more jedinice odsluhti i z polskim teiackim 
delom na ludskim gospodarstvu. Z polskim te- 
zackim delom je ’ moci odsluziti samo cetr- 
toga сорога, slobodno zbiranye, eli naredba 
da mogocnost, da ci nikak d rugaé nemre, more
1 druge copore stem odsluziti, как smo to napi- 
sali pre mitri davanvu malih gospodarov (Vidi 
20 broj naáih novin), samo to je treba prositi do 
1944. septembra 30 ga pre komisaru za obskrbu 
naroda (oispanu),

Se to je mogoce samo onda, ft je mali 
gospodar, eli steri kotrig nyegove familie v lud- 
skom gospodarstvu za peneze zvrsaval polsko 
delo i ői mu piaca neje bila veksa od maksi- 
malne tezaéke place. Dale je potrebno, da on 
gospodar, Steri takáe polske delavce nuca, mora 
to svojoj obftni z pismom (jegyzék) na glas dati.

Polsko delo, átérő teiaki zversavleju na 
ludskom gospodarstvu za kruSno zrnye, eli ku- 
ruzu, eli pak z resa drugo stero povanye, ne 
moft tezaku pre jedinicaj v recun zeti.

Plaéeno polsko tezaéko delo se ima ovak v 
recun deti: Za saki pengő place se tezaku odrecuna
2 i pol jedinic, od 50 fileri mens sa svota se re- 
éuna za jenu jedinicu, a od 50 fileri veksa, ali 
od pengő menysa svota za dve jedinice. Kulko 
jedinice su tezaku za zvrSeno polsko delo po- 
menysali, za tulko jedinic je treba gazdi, de je 
te£ak delal, jedinice poveksati.

Ci se pripeti, kaj bo polski tezak dobil do- 
zvolu, da si svoju duznost nutri davanya pre 
kruánom zrnyu, eli pre maáci odsluzi s polskim 
delom onda se to onomu gazdi, de tezak dela, 
nabo poveksalo pre nutridavanyu krusnoga*zrnya 
eli masce, nego samo pre slobodnom zbiranyu.

Ci Steri gospodar nuq» takse tezake, steri 
oéeju s svojim delom nutri davanye odsluziti, 
more to i pre vise obftnaj na glas dati. Obcine 
bodo to vun.dale i ci je potrebno iz bobnyom 
na glas dale.

Se to mora obftni v pravo vreme na glas 
dobiti. Zato mora gazda steri delo da, da tezaka 
splaca, zapisati mu v gazdinsku knigu, kulko mu 
je platil, kulko vremena je delal, onda svoje ime, 
svoju obcinu i broj svoje gazdinske knige.

Zvun toga mora gazda, steri delo da, saki 
me^ec, svojoj obftni na glas dati, kulko taksih 
tezakov je erez mesec dni imel. Mora biti napi- 
sano ime delavcov, nyihova obcina, broj nyihove 
gazdinske knige i kulko place su dobili. Po tern 
pisqaam bodo obetne tezakam, Steri su odsluzili 
jedinice na menve deli, a gazdam Meri tezake 
nucaju poveksali.

To je velka pomoc za jene i druge gospo- 
dare. Mali gospodari, steri teáko, eli nikak nem 
reju jedinice nutri dati, bodo je mogli s tezaékim 
delom odsluziti, a gospodari, Steri tezake nucaju, 
nabodo se morali natezati, po maksimalnoj ceni 
dobiju delavce, a za vékáé jedinice dobiju vékáé 
peneze. ^

S toga se vidi, da sc magyarska vlada bri- 
ga za se nas, za siromake i bogate, za male i 
velke, nam pak je duznost pokoravati se i dela- 
ti как najbole za dobro sih пая.

Cuvajte na Se novine I

Obrana zetve
Vidi prvipot v 20. broju nasih novin

Zvun toga liiceju nasi nepriateli i druge 
slvari za vuiigati átere mi joft ne poznamo, eli 
v drugimi orsagi su véé dobro poznate. Как smo 
vec napisnli, liiceju doli i takse stvari, Stere se 
respoeiju, ci se nyih áto dotekne. Stoga more 
samo zlo shajati, zatev je treba paziti i nikaj tak- 
sega ne v roke zeti. Decu stalno opomenuti, naj 
nikaj ne zemaju v roke, kaj najdeju. Ran tak 
treba paziti i na z.ivinu. Osobito mladina se ra- 
do poscuka, tak i te-fosforne falaöke i od toga 
pogine.

Za to ci de kaj taksega vidimo kaj je z 
aeroplana doli opalo, treba strazu postaviti i 
mam soldaftji, iandaram, eli barem obftni na- 
glas dati.

Ambrelasi z luita
se tulikajse moreju doli pustiti i vuz'gati 

ietvu, kozlice kupe, krize i stanya. Zato je 1ie- 
bam mam Kandare pozvati, ci vidimo, kaj se de 
kakái nepoznati stranyski ftovek poplecé koli 
zetve, eli koli hiz.

•  Vuzigalo v lultbalonu
Ci dobri vetri puáeju i baloni nam doneseju 

sake fele vuzigala. I to smo vec lani meli v Me- 
gyimurju. Те baloni najvisepot doneseju posode 
eíi vreca za vuzigati. Balon se spusca z atnbre- 
lom, odspod vesi 7 — 8 fla§, punih z pogibelnim 
vuzigalom. Dók su flaie cele nikaj se nemre 
pripetiti, kaj|i su tak zatekjene как pivinske fla- 
se, se'potereju, kaj je nutri napravi jako
pogibclnoge ognva.

Vreca za vuzigati se z ran taksim balonom 
spuácaju. Tu je nutri material, steri se z elektri- 
kom vuzge. V mesingastoj cevi su baterie, zvuna 
kuferni droti visiju i cim se drot cesa dotekne, 
napravi se eleklrika i ona vuzge materiala, steri 
je v vreci i tak se napravi ogeny.

Obrana od te pogibeli
Ci vidimo, kaj tablice curiju z lufta, te je 

treba fletno pobrati. К tomu treba cuda ludi, 
mozi, zene, leventasi, puce si na red. Pieápan- 
cerati celu zemlu, de je suhe zetva dva metre 
dalko jen od dnigoga, da saki se vidi. So* 
bom meti vedru z vodom i tablice nutri n<tme- 
tati. To je treba fletno vciniti, kajti te tablice se 
fletno vuz.geju. Treba te tablice pobirati i po su* 
maj i med hizami. Osobito v borovi sumi more 
biti velki ogeny. Tablice doli strositi i vedru 
zmetati. Tablice ne smeti z golom rokom lo- 
viti, kajti su jako giftene i naprayiju teske 
rane, nego s kiesei, lopalom, eli z drugom mes- 
trijom i globoko v zemlu zakopati. Ci je gola 
zemla i nega okoli nikaj pogibelnoga, moci je i 
zezgati.

Vreca se moreju i v luftu vuzgati, onda 
curiju doli taksi falati, как je moska saka.M am  
gori hitit» zemlu eli peska onda se daju lehko 
vgasnuti. Ci se krov vuzge, s haklom ognya doli 
strgati i nakli gositi. Ran tak je treba i z.dreva 
doli scukati, kajti se lehko vuzge ne samo dievo 
i nego i odspod suho listje. Na flase je treba 
paziti, kaj se nebi potrle, onda mam zide ogeny 
znyih. I te je dobro globoko v grabí potreti, de 
nemreju kvara napraviti.

Glavno je jako paziti na zet\u i na stanya, 
ci nam nepriatcl vnisti zetvu, onda smo zgubili 
kruha za celo teto.

Cuvajte nase novinc!

Pobirajte trave za vractvo
Dobra sluzba za decu

Kupujem ove trave za vractvo : Stiper, lo- 
pub subi evet t suho listje. Svinjska dusica, 
Bulnjak suho listjH, Trpotec, Bokvica, suho 
listje, Devesinye, Crni bun suho listje, suho 
korenye, Trava od zultce, cingola, suho kö
rönje Jagorftca, Pisknlica suho korenje Cr- 
leni mak, Stara kruha (gobe na hrzi) !^ра- 
njolska muha. (Zeleni kukei na jesenoviin 
drevu) Dale kupujem se fele semenje od 
sumskoga deevja, kosftc od pravih drobnib 
sumskis creáenj i visenj, onda zira od buk- 
vih i brastov, jagode od divjih sipkov, se
me jesenovoga drevja, gladke borove bruá- 
ke i sako drugo seme, stero se da nucati.

Prosim, sto kaj takáega nähere, najdo- 
nese 10-15 deke suhe muslre.

Koronczay László Csáktornya, 
Honvéd utca 5.

K A J  JE  NOVOGA?
Roditeli, privátul deaki pa/íte I Как

nam direkcija purgarske ákole v Csáktorn>a daje 
na glas, pismene privatne ispite bodo obdriali 
júniusa 9-ga v jutro i tani ‘ bodo deaki mám rez- 
delyeni za vustmene ispite, átéri se pak bodo 
obdríavali juniuáa IS. 16, i 17 - ga,

— Tri növi vitézi v Megyimurju. Ov tje- 
den su doli deli vitezku prisegu v Zalaegerszegu 
pred kapitanom Vitezke Stolice, Marót (Magdale- 
nícs) Balazs, onda od mladih vitezov Panczél Já* 
nos, sin vitéz Pánczél Györgya z Drávaszentmi- 
hálya i Horváth László, s:n Iforvátb Míhalya z 
Csáktornya' Potli prisege je Vitéz Székel\ Jenő 
ezredes, kapítan Vitezke Stolice z lepim govo- 
rom pozdravil nőve vitézé.[

— Paklece taborska posta pak jemle g0. 
rí za naáe honvédé. Pakleci moraju biti dobro 
spakovani, atres dobro prekeljen, eli nasit, a z v u n  
toga ioga i znutra mora biti cédula z atresom o- 
noga, áto poáila i onoga komu posle, kajti ci se % 
zvuna atres zguhi, kaj su nutri vidi komu treba 
pakleze v roke dati. V paklec ne smeti nikaj 
tnksega nutri deti, kaj bi se potrlo, eli vuzgalo.

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

— M aterin den v Perlaku . Mali je pna
na svetu ! Nyu pripada naj vékáé postuvanje. Za
to se sveti sako leto materin den. Так su i v 
Perlaku lepő sprevodili toga dneva. Parada je bi
la v velkoj sáli obeinske bize pred cuda naro- 
dom. Prva je versa deklamerala Glavina Mária 
vucenica l. razreda. Kak je lepő predstavlala, ja-- 
ко su ju pofaldi. Za nyom pak su ákolska deca 
lepő popevala, ^

Nejlepsa je bila igra kaj skolska deca 
predstavlala. Igrale su pucc domace narodne sko- 
le i one, étere po varaáaj hodiju v sredn>e sko- 
le. Za istinu, saku pofa’u si zasluziju naái navu- 
citeli, kaj su to decu naveili tak lepő i cisto ma* 
gyarski govoriti. Te megyimurske pueike su z 
niciin ne zaostale za svojimi sestrami cistoga 
magyarskoga roda. Igra je bila tak lepa, da su 
sem Indem suze vusle z oft, da su gledali, kaj 
je mati vredna, kakse teske duznosti ima za svo
ju familiu i kakáé poátuvanye zasluzi za to. Ova 
igra je tulikajse sluzila onoga cila, da bode na 
ovoj nazaj magyarskoj zemli bolse i lepáe mag\ar- 
sko zivlenye.

Pala i dika magyarskim navucitelam v Per
laki! !

— Perlak daruje za nesrecnikc od bom-
bi. Nova politicka stranjka, domaca organizacija 
jc skup nabrala 144 pengő za kvarnike od bom- 
bi. Med darovniki su bili i taksi, átéri su vec i 
predi dali, da je Baross szövetség pobiral. Pene
ze su poslali na mesto, kam je -treba.

Taborska posta
Krcmar István Muracsány, Mihóci Bálint 

Mu rácsán у , Vlahek István Hodosány. Vlab István 
Légrád, Ruzsman János Perlak, Pavcsecz Antal 
Perlak, Pigácz Károly Perlak, Vagaj János Perlak 
Kolarics .József Ligetvar, si skupa z daleke ruske 
fronte pozdravlaju nase lepő Megyimurje, svoie 
roditele, zene, decu, brate sestre su rodbinu í 
se priatele. Prosiju, naj njim piseju i posleju na
se nieg\ imurske novine. lábori posta Z. 287.

lislarícs Antal, Szalaj Rafael, Sollies István 
\ ukovics I erenc, Novak Antal, Novak Ferenc, 
Kolarics Vince, Pabek István, Pavlicz István Tá
bori poéta F. 589, Jambrovics Péter, Csurin Mi
hály labori posta fi. I S3. Si skupa lepő poz
dravlaju celo Megyimurje, de je lepő prtuletje, 
trave se zeleniju, fticice su se doselile i popeva- 
ju. Pozdravlaju se svoje i prosiju megy imurske 
novine i cim vec pisem /, doma.

Skvorcz Antal honvéd Tábori posta I . 640. 
Japn i mama citali síi, kaj si glasn dal v naáun 
novinam. Lepő te pozdravlaju, si skupa zivi i 
zdravi su. Novine su platili, bős je dobival.

\ erlarics Pétéi S/entkereszt, Kovács Ferenc 
Als«»domború Taborska posta F. 756. \ ertarics 
pozdravla roditele, z.enu, dete, su rodbinu i pri* 
atele. Lovrencsics Rok, Magvarii s Feliks, Juras/. 
Jeromos i Horvat Antal naj mu piáeju. Kovács 
pozdravla roditele, Kuzmics Mihály a i zenu, fa
miliu f arkas i se priattle. Naj mu piseju.

Doktorski glas. Dr. H citzler Adolf spe 
c ia list za zobe vraciti je z honvedske sluzbe 
dimo dosel i pak jem le gori heteznike.

Felelős szerkesztő: Pecsomik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: P ecso rn ík  Ottó
P (fUl lka* H aT»-r.*d . ~ CeAkUr«»
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