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Go s po dar s f t v o
Kaj mora gospodar znati za gazdinsku 

knigu

V gazdinskoj knigi je zapisano, kaj gospodar 
mora znati za zvrSavanye svojih duänosti nutri 
davanya i povanya.

Saki gospodar, Meri sam za se vodi gos- 
podarstvo, mora meti svoju gazdinsku knigu. Za 
sa gospodarstva, Mera su nyegva v jenoj obcini, 
se davle jena kniga. Za obdinski imetek, onda za 
se skupne, prinas urbereáke gmajne, se mora za 
sigurno eksterna gazdinska kniga vun dati.

V gazdinsku knigu se imaju zapisati se 
duznosli nutri davanya stere gospodar mora /vr- 
Mti. Ran tak se v gazdinsku knigu, po presluSa- 
nyu gospodara zapiáe celo nyegvo gospodarstvo, 
kulko mekot ima jenoga i drugoga, kulko jedinic 
je duzen nutri dati v jenim i drugim дороги, kul
ko marhe ima i se drugo, kaj je vazno za spu- 
nyavanye duznosti. Gazdineké knige se davleju 
vun júniusa 15-ga. Sto ju do toga vremena ne 
bi v roke dobd, mora ju do júniusa 30 ga prosi- 
ti pre obdini.

Da se kniga gazdi prek da, obdina bo za- 
pisala, po preslusanyu gospodara. kulko ima fa- 
milie i как su deca velka. kulko druiine ima, 
kaksu i kulko maihe ima. S dim su zemle zase- 
jane, da se ste knige se to vidi.

Ran tak se z gazdinske knige vidi, kulko 
zrnya ima gospodar pravo mleti i kaj i kulko 
sme klati za svoj barat.

Gazdi ober 100 mekot si to knigu sami 
spunyavleju pod kontrolom gospodarskoga in
spektora.

I to moraju gazdi dobro znati, da kaj se 
nutri da zrnye, marha, svinye, masca, mladina, 
jejci i tak dale, v gazdinsku knigu zapisati sme 
samo obcinsko poglavarstvo i on trgovac, life- 
rant, sten \г po vlasti na to oponumocen.

Gospodar prez gazdinske knige nemre biti 
niti jenu vuru, zato je treba jako paziti, kaj se 
nebi zgubila. Sto bo gazdinsku knigu zgubil, éli 
bi mu na drugi nácin dosla pod к var, za onu 
knigu mora pre obcini platiti 20 pengő. Letosnye 
stare knige tu1ikaj$e ne smeti zabititi, potli obrc- 
cuna je treba duvati jós na leta.

Za lanysko gospodarsko lelő je Mio cuda 
pritozbi kaj su knige ne bile dobro spunyene. 
NajviSe ludi se tozilo za to kaj n\im je bilo za
pisano viáe orane zemle, как su meli ivbog to
ga su ludi meli neprilike pre nutri davanyu.

Ve, da se bodo vun davale nőve gazdinske 
knige, proximo naSe gospodare, naj saki pazi, 
kaj se mu zapiáe v knigu. Na$e gruntovnice i 
katastri su na najviSe mesta stari. Obdina z naj- 
bolsom volom nemre navek prenajti na < istom, 
Sto kaj ima. dako duda skodi i to, kaj se Ittdi 
doma rezdeliju z imetkom, a nisei se ne briga 
za to, kaj bi se i vgruntovniri i v katastru rezpi- 
sali. Zbog toga onda ludi imaju neprilike z vlaafi, 
nemreju spuniti ono, kaj nyint v knigi pise.

Foglavari i obdinski komisnri za obskrbu 
naroda poznaju se ludi, znajti sto kaj ima, treba 
nyih prositi naj posvedociju imetke, di su katast
ri ne vredu. Stent se prespara duda skaknnya 
sem — tam, neprilike i strofi

Ci Sto marsé proda, éli mu dőli dojde, tre
ba mám pre obdini na glas dati, onda niti pre 
nutri davanyu ntleka nebodo falinge, niti Strofi.

Ne je dosti roke v kriz deli i dekati: „Как 
Bog de", nego treba se brigati za svoje siro- 
maMvo. Ve v taborsko vreme i k.mrelarije ima
ju duda vec posla i ne nyim treba s svojom ne* 
mainosti joS ved posla nametali. Ci homo se v 
redu vcinili, duda menye brig i teskod homo me
li z vlasti i se bo lepő g1ad'..o iMo

Cuvajte naSe novine !

Bombast ober
Megyimurja

je obdina Pusztafa doMa na red, da podnese al- 
dove tem lopovskim, vubitelskim gengsteram i 
zvun materialnoga kvara bormeá se morala nl- 
duvati i krv i íivlenye.

Öve dve prilike naj sluziju naSini ludern za 
ostru peldu. Drzali su Skole, íspite, navdili su naSe 
ludi kaj je pogibel z lufta, как se treba braníti, 
skriti na mesta za obranu, a na z.alost duda na- 
Mh ludi, se jo§ i denes igraju s svojim iivlcnyem. 
Jós se navek nabiraju ludi vuni na frajseini 
nabiraju n i kupé, ludeju napriatelske masine, 
brojiju kulko nyih leti, na mesto, da bi cuvali 
svoje zivlenye i neceju znati, da nepriateli, de 
vidiju, kaj se ludi gibleju strelaju z masinpus- 
kami i z malimi Stuki i dim ved .ludi zakoleju, 
stem su bole veseli.

Obioki su jós navek navek puni s ferlmngi, 
hize s tepilii, prem da su to novine ved stopot 
napisale i si ludi dobro znaju, da ci vuzgalo do- 
leti na hizu, rano firhangi i tepilii se najlezi vuz- 
geju i napraviju velkoga ognya. Zadnyi pót, da 
su za -riadó probu drzali, se dokazalo j to da i 
mala bombe napraviju tak jakoga lufta, da se ob
ioki potereju, a kam pák stopram velke bombe

V obdinaj Felsöpálfa i Pusztafa niti jen 
clovek neje^imrl, éli ranu dobil, od onih Meri 
su se dobro skrili, aldovi su bili samo tned oni- 
mi, steri su vuni bili pokazali su nepríatelu, kam 
mora bombe liitati.

Saki clovek je odgovoren za svoje iivlenye 
i za svoj imetek, najpredi sant sebi, onda íanti- 
liji i ne zadnvic svojoj dontovini. Ne smemo se 
z. lehka gori zeti i igrati se s svojim zivltnvem! 
Vlasti se napraviju, vudiju i cuvaju пая, davleju 
nam dobre nmedbe, a se to ne zato, kaj se mi 
toga nebi drzali,

Cuvali i braniti znutrasnyu frontu je ran 
tnkia duznost, как i ona na taborisdu.

Da dttjemo, kaj sirena zatuli na pogibel z 
lufta, obloke odpreti, kaj je luft ne zdrobí. De 
su takSe hifce, kaj se obioki vun odpirajti, one 
doli zeti i salaporke deti, znutresnye dőli pobrati. 
Ci se obioki potereju, ne modi namestiti, kajti 
íabrike ne dospeju dosta napraviti za varasé, de 
gt duda polrlih oblokov.
Marhu treha deti na sigurno mesto, najbolc pod 
drevje, de se ne vádi i mám jesti dati, onda os- 
taneju ntirna, ludi pák se naj skriieju. Pre saki 
hizi mora biti graba za skriti, dobi о pokrita i se 
prepravleno za ogn>a"gisiti.

Odprto je
kopalisceM urnszcntm árton V ucskovecz

\ e как je toplo vreme doMo, pák su 
odprte toplice za vraciti se \ Мига^/епЬинг- 
tonu (Viicxkovecz), stere su ved na у  lkom 
glasu.

Kopati se modi v kabinaj v tak toploj 
vodi как sto oce. Pokriti i odprti bazeiti za 
one, steri se odeju sktipa kopati. Najbolse 
i priznato kopalisce za betefcmke, Steri ima
ju reiimati/nm, protina, isiasa belega na/» lud
en, éli na drobaj proli prchlngven) и i zenskim 
betegam.

I epi park za spancenti, lepa mt sta 
za pohajati, krdma s hizaini za stanovati 
mám poleg kopnliSca, kvorteri kosta se do
bi i okolt kop.disca.

Do|,torska sbi/bn
.lakó dtibro mesto i za pocivati.

Leventaskí glasi
Deaki sc i doma mornjtt mustrati

Deaki srednyih i visokih skol imaju i potli 
zvrienoga Skolskoga leta svoje mustre i to saki 
tjeden Stiri vure. Oni deaki Meri stanujeju tam, 
de je skola, muraju se pre svojem le* entecya-

patu, a oni pák, Steri su odiSli dinto, moraju se 
glasiti pre onom levente parancsnokságit к Stero- 
inu spada nyihovo nov mesto stanuvanya.

Zvun toga saki deák, da ostavi svoje mes- 
to stanuvanya mora se glasiti pre obdinskom 
poglavarstvu, a ran tak i pre poglavarstvu rnesta, 
kam se doseli. Sto bi to zamudil, éli pák tu* 
dojde na mustre, bode ostro Strófán. '

Leventasi nesmeju politiku tirati
M. kir. Honvedski Ministar je dal vun na- 

redbu v Steroj véli, da su ve, da se vlada pre- 
menila. nesterne novine poz.vale leven- 
tasku mlajSinu, naj stopi v politicke stranyke,

V toj svojoj naredbi véli Honvedski Minis
ter, da leventasi imaju svojega cila, a to je, t)a 
se dobro zmuMraju za soldacku sluz.bu i dn bo
do dobri sini dóntovine. Te zakoni ostaneju ne- 
premenyeni, makar se i v lada premeni, Dale vé
li, da \ oditeli le ventaSov i sami moreju leventá- 
sam dati one navuke, steri su nyim potrebni, da 
poznaju как, se svet ravna, pák zato neje po- 
trebno, kaj bi le mladi ludi stopili v kakié politicke 
stranyke i vlekli vuse nekse nőve misli. Iák bi 
oni zasli v dnevnu politiku, a to bi samo skodilo 
nyihovoj disi'iplini i bi nyih dopelalo na krive 
pole.

Zato véli dale Honvedski Minister — le- 
vantaii se imaju od sake politike v kraj dr/.ati. 
Parancsnoki imaju na to paziti i ako bi leventaHi 
proli tomu kaj skrívili, na visese mesto na glas 
dati.

Znutresnye obloke dőli 
" zeti

Как se ve zndnyipot, da su botribaii ober 
Budapesfa bili, dokazalo, neMerni ludi su samo 
zbog toga smrt podnesli, kaj su ne pazili. Na 
ineslu z.u obranu nesme biti na s*enaj mórt, tre
ba ga dőli postrugati, kajti ako opadne teáka 
bomba, stene se stepleju, luft jako pretisne, mor\ 
dőli scuri i v tem prahu se zadusiju. Za to po 
pivnicaj stere su za obranu, morta dőli postruga
ti i fuge zamazati.

Za vreme dók je napadaj z lufta, ne smeti 
se na stene naslanyati kajti da bomba opadne, 
stene se tak stepleju, kaj se onomti, sto se na- 
slanya, zateljak, éli krizec potere i mora na mesti 
knireti.

Mora biti se к redu za ognya gasili. То 
meslriju ne smeti drugant odnesti i navek mo
ra dobra za nuc biti. Го je treba stalno kontro- 
lerati.

\ e как je vreme toplese, treba je znutres
nye obloke dőli pobrati i pospraviti la de se na- 
bodo potili. Najb(»le za ormari, ladirami slo/.iti. 
Io je treba \ciniti stem vise, kajti denes je te§- 
ко modi dojti do gla/.a i dugó bo treba dekati 
dók se dobi, a da dojde mr/.lo vreme tesko bo 
stana ktirili ved i zbog foga, kaj se i kurilo tes
ko dobi Zato di vec nesreda dloveka dostigne. 
naj bar zntitraMiyi obioki ostaneju celi.

ízléses nyomta tványok
gyorsan és pontosan 
K É S Z Ü L N E KаМш akozi Katolikus Könyvnyomdábao
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A z  Union mozgóban elvesztettem levél 
tánámat nemet dkmánxokkal és. fényképekkel 
Becsületes megtalál«» ndja le a szerkesztőségben 
jutalom ellenébnn.

Ov tjeden se drugipot piipetilo, koj su ne- 
priatelski bombasi i ober Megsimurja pokazali 
kakíe oMre zobe imaju. Potli obeine Felsőpalfa





,  . т  П г * т л а т А * г Ш  Beszéde végén a bizottság nevében átadtaFelvonjak a z  U r g  az emlékművet és Országzászlót Perlak nagy
Felhangzanak a magyar Hiszekegy akkord- le sz !“ községnek, amelynek nevében Angyal János

jai, a nemzeti ruhás leányok odavitték az Or- Sajnos, az Országzászló még mindig félár- községbíró vette at néhány keresetlen szóval,
szágzászlót, honvédtisztek vonják fel, a dísszá- bócon leng, de nincs messze az idő, amikor fen- л
zad puskával tiszteleg és rögtön leventedíszőrség nen lobogva fogja hirdetni Magyarország orok AZ emieKmil megKOSZOruzasa
áll fel, a díszes selyemzászlóra a kanizsai höl- dicsőségét. Az ünnepség méltó befejezéséül koszorú-
gyek az angyalos magyar címert hímezték rá, Az ünnepély fénypontja, kát helyetek el. Az első koszorút a m. kir.
felette ez örökbecsű szavakkal: „így volt, így Honvédség nevében helyezték el. Utána a Manaz

N e .................. . J L , , . .  hölgyek következtek, majd az elesett hősök hoy-
Uzdóczy-Zadravetz István ny. tábori püspök, íorendliazi tag zátartozói virágai. Nagyon megható volt egy -haj-

M M , . . .  s r r Ä  "  s  “ i E  S Ä
J i u Ä Ä  i S S i t n i  -« >  м«ы>». • I - W 4 H *  '” '” мьа

г ь х г & г & з - “ * “ ' " *  ^  « й й ' и . . »
8 T e t t e im  I Perlakiak I * 3) A harmadik gondolat, amelynek jegyé- h elyez tee lko szo rú já tM ajd  sorban Imvetkeztck

testvéreim геги кик ben ilt állunk: Országzászló avatás . .  . F  h ír- a perlaki vitézek es tűzharcosok, a  Csáktornyái
íme, az Ur-oltárától, most a Haza-oltarara madik ill|a jd0nkép az első kettőnek hirdetése és tűzharcosok koszorú«. Vitéz Hunyadi László, fő-

lépek. összefogása Igen, igen, a nemzet zászlaja fen- jegyző, helyettes alispán Zalavármegye koszorú-
Ott, az Ür-oltáránál forró imában kértem nen hirdeti a nemzet jó, Vagv balsorsát, hirdeti fát helyezte el. Utána Perlak nagyközség, a ja-

Isten-áldását, oltalmat Reátok . . .  az egész Per- a nép áldozatos életét a nemzet jövőjéért. rasi Nemzetvédelmi keresztesek, Légrad nagy
lakra . . . összes fiaira, leányaira, betegeire . . . ,, . . . . ,  község, a perlaki leventék, Csáktornya nagy koz-
Kértera az Urat, óvjon valamennyieteket e ne- Az, en ittlétem К. Jestverenn hilajdon- R̂ g, a perlaki ipartestület, önkéntes tűzoltó tes-
héz időkben . . . óvja az életeteket, ottbontokat, azért van, hogy felavassam e ,jak nagy- Baross Szövetség, a mezőgazdasági népis-
kenyereteket . . . s mindeneknél kegyesebben község használatára ezt az orszagzaszlot. kola, all. elletni népiskola, a Nemzeti Szocialista
óvja küzdő fiaitokat, a Kárpátokban küzdő drá- _  Mint az EONB- Freklyés Országzászló Párt ottani szervezete, Gazda kör, a Muraközi
ga honvédeinket . . . Nagy bizottságának tagja, 'ezt ezennel megteszem. Közművelődési F.gyesület, a Nyilaskeresztes és

S most itt, a Haza-oltáránál rövid, de szív- Megáldom tehát és felavatom Perlak nagyközség Magyar Eletpárt Csáktornyái szervezetei, a per
ből jövő szavakkal buzdítani akarlak hazafias Országzászlóját, de úgy áldom meg, hogy ezász- laki Vöröskereszt, a járás leventéi: Alsópálfa,
kötelességtek megismerésére és beteljesítésére. . ló teljesítse itt Perlakon, nagy, nemes híva- Tüskeszentgyörgy, Hodofiány, Harastyán, Kissza-
Mert csak így leszünk méltók Isten áldására. — fását. badka, Muraszentmária, Muravid, Muracsány,
Sohse feledjük, hogy a kettő ygyütt dolgozik, — — Kéjdítek, Testvéreim, mi a hivatása itt, Ligetvár, Dezsérlaka, Drávadiós, Muraújfalu, Dé
az Isten-áldás és a kötelességteljesítő-ember. E Nálatok ennek a zászlónak ? kánfalva és Kotor községek jövendő honvédéi
kettő együtt teremti meg az elviselhető, a boldog .. , , , , , , járultak egy egy szép virágcsokorral,
földi életet. Egyik a másik nélkül, különösen pe- , , Szózat és díszmenet fejezte be ezt a haza-
d,g egyik a másik ellen, csak boldogtalanul £ ? Ä Ä t t  W .b d i  '

Testvéreim! a harums gondolat, mely ma, Гагяа(оь sorotok osztálvosa leöven könv- A nagyon rövid ideig tartó, egyszerű koz-
Szentháromság napján, bennünket itt összehozott, , I l 'i , ■ véretekkel nirosodion ebéd alatt vitéz gróf Teleki Jiéla mondott felkö-
ünnepélyesen hirdeti nekünk hazafias kötelme- kin ere adó zöldé te k b e 7  remém ked en ' ' ' szi,nl"t ® ^.méltóságú Kormányzó Ürra,
‘" k *  fehér h ltekd ié rL lg íien  a Wdogabb Az emlékmű impozáns, komoly, középen

1 ) Első gondolat a fájó régi seb, s annak ben . . . Innen, árbocáról, széltől-verve, vagy benyílójában jobbról és balról egy-egy fülke, ben
őj átszenvedése: a trianoni csonkaságunk szén- napsugártól csókoltan hirdesse mindenkinek, ne örökmécses, alatta márványtáblák hazafias fel-
tesítése e napon. — E sebet mai némileg eny- m i n d e n k i n e k ,  akár bombát rejtegetve a ma- írásokkal, kétoldalán hosszú hosszú táblák s bi-
hitette a Gondviselés, hisz megtörte a trianoni gasból, a gépmadárról nézi valaki, akár a földön zon> nagyon sok hősi halott nevével. Tervezte
határokat, összetépte az emberi-gyűlölet megírta masírozva ellenséges fegyerrel, vagy a béke Dulánszky Jenő pécsi szobrászművész, nagy mii-
“békeparancsot“, és keletröl-nyugatról, észak- olajágával a kezében jár valaki erre, mindenki- vészi tehetséggel. Épült közadakozásból, Perlak 
ról és délről visszahozta a magyar Szent Кого- nefct mindenkinek hirdesse, hogy itt, e zászló közönsége áldozatkészségével és a község hoz
na jogara alá a földrészeket, és velük együtt mii- árnyában élő Perlak nagyközség é zászlóban zájárulásával.
lió és millió "testvért" testvéri keblünkre . . . hisz, és e magyar szent zászló mögé sorakozva, Az ünnepség rendezése kifogástalan volt.
Hála Isten! Muraközt is . . . Perlakot is ! Eny- magyar erővel és magyar hittel és magyar re- Diadalkaputr, kordon élöágakból. Mindenütt a
hül, mondom, a trianoni seb, de még mindig sa- ménységgel akarja boldogítani jelenjét és jő- legnagyobb-rend és fegyelem uralkodott.
)<*.•■■  mert m éím in d lg  v u n n .k 'l  eslvórvink vöjél . . . Poriak község sok vért áldozott. Lakosai
„e cs an>а и avo .7. e so-gon o a  ősi Most pedig engedjétek meg Kedves Test- hőseik emlékét nagyon megbecsülik/ Az újon-
Г 2 Л “ ^ Г * - t véreim, hogy r,Widen azon testvéreinkhez for- nan felavatott Országzászló vezesse őket lovábh-

b Ä Ä ' Ä i ;  “ ■ k" <’w " *  - * *  - й ■ 1 * - «
nemcsak “megcsonkításunkra“ törnek, hanem tel- . . . .  . . ...... .......—  1 —  ■■■■ ■■ -■■■■......-
jes elpusztításunkra • • Lzutan a lopap muraközt nyelven mondót-

. » » a - ; ' t  Ä ' a s a a M ?  m m m a m m  m mseinkre emlékezés . . . Emléket, hősi táblát al- n .. . .
ítoltatok Nekik, akik a régi csonkaságunk és a c Ünnepünk e ,,harmas-gondolatat áldja meg Mint már jelentettük, a múltkori bombázok
jelen élet-halál harcunkban életet, vért áldoztak.. Szentháromság egy Istenünk . . . látogatása alkalmával az egyik ejtőernyős a Dra-
Oróluk magasztos, katonás és megrázó beszéddel Adjon valamennyiünknek kegyelmesen erőt, 'ába esett s bele is fulladt.
emlékezett meg szeretett * képviselőtők: vitéz a belőlük folyó kötelmeink hűséges beteljesílé- A napokban vetette ki a Dráva a holltes*
Horváth Ferenc tábornok űr, kire büszke lehet «éhez. tét. A hatóságok megtették a szükséges intéz-
Perlak, — mint hős szülöttére . . .  — E máso- Az EONB nevében és megbízásából" „fel- kedéseket.
dik gondolata ünnepünknek buzdítson, tanítson avatotténak nyilvánítom Perlak nagyközség Or- _ _ _ _ _ _
bennünket, önfeláldozó és lemondani tudó haza- szágzászlajat.

dozni a Hazáért, — akkor legkevesebb amit mi tárhoz, kör úliárta az emlékmű vet' ̂ z 'o r s v  ágzá."1- Légrád község I. és  II. sz . halászteriilete
adhatunk : az idők megértése és áldozatos, le- |ót, szentelt vízzel hintette és tömjé üsttel aldot- “
mondó átélése . . .  ta m4,d .

Testvéreim I ez áldozatot nem kériük, hn- I " 1941 >u,,ius ,H-“n d- e 10 órakor les7
TT , - - ^vrí> nyilvános árverésen bérbeadva.Honvedroham

Fellép a szószékre egy marconaképű, acél- előretörnek s elűzik az ellenséget. Nem kellett  ̂ ^
.sisakos honvédtiszthelyettes, akinek már láttára nagy fantázia, hogy az ember lélekben átéljen Elöljáróság,
is inaba száll az ellenség bátorsága, mögötte a egy ilyen honvédrohamot.
szavalókórus s velőkbe ható hangon szavalja vi- A kivitelben derék perlaki honvédeink re- " ■ --------- -
téz Rózsás József örökbecsű „Honvédrohamát“. mekeltek, nagyon iigves technikával Tendezték 
A kóms élesen belesivít, közben dörögnek az ezt a hazafias darabot. Minden dicséret megilleti
agyúk, ropognak a géppuskák, sebesültek jaj- őket. f l  n  ■  i b i i  П  ■ м  ^
kiáltása, haldoklók utolsó sóhaja, de a honvédek Ц К U N Y КЛкАУ Ŷ"

A perlakiak átveszik az emlékművet és Ürszágzászlót ^
Dr Sebestyén Mátyás kir. közjegyző az em- Magyar nemzet hősei vagytok, élni fogtok j U i e i t l ,  C SÁ K T O R N Y A

lékmü építőbizottság nevében a Csonkásokhoz, míg áll ez oszlop, a háromszíníi zászló, amíg áll 1 K nccntb T a {ne .. n t 1 i i  * лъ I 
Baranasicsokhoz és egyéb hősökhöz intézi sza- a magyar állam ! | М1Ш L a íOS U*. Л * le le t o n  1 4 I,
vait. Testetek ott porlad a messzi harctereken, Ezután köszönetét mondott az áldozatkész G y á r t  O lS Ö re n d Ü  k ö t ö t t á r u t ,
de ti itt éltek. Télen, mikor esténkint családi közönségnek, köszönet mindenkinek, aki hozzá*
körben emlegetnek benneteket, elmondjak vitézi adott, aki megjelent ez ünnepségen, ahol a per- T u la jdonos: K U f á t t l  J O B C h l f ü
tetteiteket, éltek köztünk, mert hősök vagytok. laki hősöket dicsőítik.

2 _______  „Mn га к б г “_______  2 3  п .
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Háború és pénz
Nem akarjuk ismételni azt a közhe

lyet, hogy a háborúhoz pénz. pénz és 
pénz kell. Lehet hogy Montecuccoli, má
sok szerint Napoleon, vagy akárki más 
mondotta, igaza v o lt ! Mi csak arra aka- 
iunk kiterjeszkedni, hogy a pénzt okosan 
kell tudni felhasználni.

Л pénz olyan, mint a teli vér paripa. 
Aki tud vele bánni, fékezni, irányítani, 
annak mérhetetlen vagyont hoz, de aki 
a gyeplöt kiadja kezéből, vagy nem tud 
vele bánni, azt romlásba dönti.

Olvassuk a liadijelentéseket, amelyek 
arról számolnak be, hogy naponta szá
zával potyognak le az ellenséges repülő 
gépek, igy az Interinf jelenti, hogy május 
hónapban a németek nyugaton és délen 
1839 angolamerikai gépet lőttek le, köz
tük több mint 1000 négymotoros bom
bázót. Közben vagy 6 0 0 0 0  tonna hajótér 
is lement a tenger fenekére. Az. olasz 
fronton ugyangyak százával pusztulnak 
naponta az. amerikai harci kocsik. Min 
dez. csak a legutóbbi napok vagy heteJJ 
eseményéhez tartozik.

Nem láttuk, hogy az angol és ame
rikai zsidó bankárok és gyárosok miiven 
számlákat prezentáltak Churchil és Roo- 
sewelt uraknak, de annyit tudunk, «hogy 
a 14 15 miliő lakosságú, volt Jugoszlá
via legnagyobb, egy évi költségvetése 14

Június 4-én, vasárnap, délelőtt 9 órakor 
tartotta a Légoltalmi Liga közgyűlését a Levenle- 
otthonban, amelven a háztömb és csoportparancs- 
nokok és nagyszámú lakók vettek rés/t. A ka
tonai parancsnokság képviselője szintén jelen 
volt.

Polesins/ky Jenő tanítóképzőintézeti igazga
tó, a Liga elnöke., a varazsdi légitámadással kap
csolatban bőven ismertette a helyzetet. A sok 
szerencsétlenségek kizárólag az emht re к kíván
csisága és a riad«'» alatti fegyelmezetlen magatar
tás okozta. Ismertet néhány, szinte hihetetlen
nek látszó esetet. Például egy hivatalnok neje а 
riadó alatt az udvaron csirkét elet, hirtelen eszé
be jutott, hogy elfelejtette az ablakokat kinyitni, 
berohan, közben leesnek a bombák, ha az asz- 
s/ony kint marad, biztos balál ha l .zért kell a 
riad.» után azonnal az. óvóhelyekre menni.

Ismertette továbbá, hogy a lakosság bámul
ta az utcákon az. ellenséges gépcsoportok átvo
nulását, közben egy LS gépből álló csoport vi.*z- 
‘ zafordult, a bombák százait dobta le. A bom
bák kisméretűek, 8 10 kilósak voltak. Nem
gyújtanak, nem nagyon rombolnak, de a repesz 
darabok nagyon veszélyesek l.zért felhívja úgy 
Csáktornya, mint Muraköz közönsége figyelmét,

miliár dinár körülbelül 1400 milió pengő 
volt és azzal is tisztában vagyunk, hogy 
a fentemlitett és legutóbb elpazarolt hadi
anyag ennél sokkal többe kerül.

Hogy azután az öt éves háborúban 
elpazarolt sok milió tonna hajótér, a sok 
ezer lelőtt hadigép, ágyú, fegyver, felsze
relés és egyéb hadianyag mibe kerül, 
ennek kiszámításához már professori tu
domány kell. Bizonyára messze meghalad
ja egész Luropa összes nemzeti vagyo
nának értékét és a világ összes nemzetei 
több évi, békebeli költségvetését.

S mindez miért? Nem hisszük, hogy 
Churchil és kooseWelt urak tudnának 
erre felelni. Kivesztették a teli vér paripa 
feletti uralmat. Arra mennek, amerre a 
zsidó bankárok és gyárosok őket viszik. 
A paripa rohan velük a szakadék felé, 
ök pedig nem bírják megfékezni. A zsi
dó pénzfejedelmek meg fogják tölteni 
pénzeszsákjaikat, Churchil és Roosewelt 
sem fognak eheti pusztulni, de az angol 
szász népeknek évszázadokon át lesz 
mit nyögniük, mert nagyon jól tudják, 
hogy a győzelmes Európán egy fillérnyi 
hadisarcot sem bírnak majd behajtani s 
igy az egész az ő nyakukba marad.

Ez a pénz átka! A rossz spekuláció 
köv etkezménye!

hogy tekintettel a mindig veszélyesebb helyzetre, 
a jövőben, riasztás esetén, az előírt rendeletnek 
feltétlenül engedelmeskedjék, annul is inkább, 
mert a hatósági közegek, karöltve a légoltalmi 
szervezetekkel, a legszigorúbban fognak eliárni.

Lrdekes esetként megemlítette, hogy Va- 
razsd katasztrófája után nébánv nappal olt ismét 
légiriadó volt. Épen országosvásár lévén, a sziréna 
megszólalása illán 1-2 реп inulva, nem lehetett 
az utcán élőlény t látni. Megemlíti továbbá, hogy 
a legutóbbi Csáktornyái próbariadó alkalmával 
egyesek megfeledkeztek az első teendőről, az 
ablakok kinyitásáról. I.miatt többen tekintélyes 
kárt szenvedtek, ami saját mulasztásuk követ
kezménye.

Végül kérte, hogy a Liga dologiki adásainak 
fedezésére a tagok évi 2 pengő tagsági díjjal já
ruljanak hozzá.

Egyben közöljük, hogv a miniszteri rende
let értelmében az éjjeli ügyeletes szolgálat alól 
csuk a következők mentesek :

Aktiv katonák, gyermeket váró és szoptató 
anyák, orvosi bizonyítvánnyal igazolt betegek, 
90 éven felüli aggok és azok, akik valamely he
ben é.jtíli szolgálatot teljesítenek, abban az é j
ben, de egyébként nem.

Menetrendváltozás
Értesülésünk szerint Csáktornyán a vonatok 

indulásánál junius 5-től a következő változások 
léptek életbe:

Budapest felé: 222 órakor sebes, 13 óra
kor személy 6 05 órakor személy csak Siófokig, 
18 20 órakor motoros csak Nagykanizsáig.

Zalaegerszeg felé: 3'40, 9 45 és 1825 
órakor. 1

Míksavár felé: 1620 órakor.
Drávahid fe lé ; 7 ^3 és 17 20 órakor

Szerencsés partizánfogás
Honvédeink gyakorlatoznak Perlaknál a fü

zes vidéken. Szabályos raj vonalban fejlődnek 
csatáraink, a vak lövések javában puffognak, 
egyszerre csak kibújik a bokorból három alak 
feltartott kézzel. Azt hitték, hogy őket lövik és 
siettek megmenteni nyomorult életüket. A kihal- 
gatásnal bevallották hogy partizánok. Elvitték 
őket oda, ahova valók — a fogházba.

Pk. 5250 sz. 1941 1943 vghtói 308 sz.

Árverési Hirdetmény
A budapesti ügyvédi kamara választmányá

nak h^ározatáva kirendelt ügygondnok Köny- 
vesház. könyvkiadó és terjesztő rt. bpesti javára 
195 pengő 44 fillér követelés járulékai erejéig a 
c á'ítornyai kir. járásbíróság 1943 év 327 sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán végű hajtást szenvedőiül 1943 évi november 
hó 16-án lefoglalt 1200 pengő bccsértékú ingó
ságokra a Csáktornyái kir. járásbíróság fenti szá
ma végzésével az árverés elrendeltetvén, végr. 
szenv. üzletében, Csáktornya Szent László Ki
rály и. 20 szám alatt leendő megtartására határ
időül 1944 évi junius hó 21 napjának délelőtt 

I 9 órája- Jú/etik kisßmikor a bíróikig lefoglalt rá 
dió, gramafon s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsá
ron alul is el fogom adni.

Csáktornya, 1944 évi május hó 31.
Elek László

kir. bír. vrtfreliajtó, mint bírósági kiküldött.

Pk. 3096 sz. 1944. 1944 vghtói 64 sz.

Árverési hirdetmény
Dr Lakó Imre Csáktornyái ügyvéd áltál kép

viselt Basa Agnes bányahegy! és dr Lakó Imre 
javára 500, illetve 170 peng«» töke és több kö
vetelés járulékai erejéig a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1943 év 267 sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve 
dőlő! 1944 évi április hó 1 én lefoglalt 1415 pen
gőre becsült ingóságokra a Csáktornyái kir. já
rásbíróság fenti számú végzésével az árverés el
rendeltetvén, végr. szenv. lakásán, Nyíresfalván és 
Oskolahegyen, a fizetett összeg levonásával le
endő megtartására határidőül 1944 évi junius 
bó 23 napjának délután 1 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt hordók s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, esetleg becsáron alul is elfogom adni.

Csáktornya, 1944 évi május hó 30.
Elek László

kir. bir végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

A Légoltalmi Liga közgyűlése
Fontos tudnivalók a közönség részére

Háborús fényképkiállítás Murakörben
A niiksnvári állami elemi népiskolában nagy 

cideklődésre számot tailó báb»tus fónyképkiálli- 
tás nyílt meg pünkösdvasárnap az ott megrende
zett Levente-nappal kapcsolatban. A magyar Ha
ditudósítók és a nemet RDY eredeti, nagyalakú 
lény képein és színes tábláin keresztül a kiállítás 
bemutatja a második világhábotu legérdekesebb 
mozzanatait és számos képet ad a magyar csa
patok kárpáti és dopmenli harcaiból is A k i
állításnak, ímeiyet C»raf Lrno miksavari népis

kölni igazgató rendezett, oly nagv r.ikere van, 
hogy azt rövidesen Csáktornyán is bemutatják, 
maid végigviszik a nagyobb muraközi falvak
ban is.

Támogassuk a hombakárosullakat
I jabb eredmények :

Csáktornyai-Muraközí Takarékpénztár 500.— P. 
Fuss Lász’ó Csáktornya 10.— P.
Edd:gi gyű fésűnk _____2119 63 P

Összesen: 261963
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Jelentős fellődésröl számolt a Gazdák 
Biztosító Szövetkezete közgyűlése
Az ország legrégibb keresztény biztosító 

intézete : a Gazdák Biztosító Szövetkezete szer
dán tartotta rendes évi közgyűlését báró Yay 
László titkos tanácsos, felsőházi tag elnöklésével. 
A közgyűlés elé terjesztett évi jelentés kegyele- 
tes szavakkal emlékezeik meg Láng Józsefnek, 
a szövetkezett ny. vezérigazgatójának a múlt év
ben bekövetkezett elhunytéról és méltatja azt az 
eredményes munkásságot, amelyet Láng József 
évtizedeken keresztül a szövetkezet megerősítése 
és fejlesztés érdekében kifejtett.

A továbbiakban általános helyzetképet ad 
a jelentés a gazdasági életről és közli, hogy az 
általános árszínvonal emelkedésének hatására az 
országos kárbiztosítási díjbevétel is számottevő 
mértekben növekedett, az áremelkedésnek meg
felelő értékkülönbözetek utánbizto&ítása révén. 
A díjbevétel emelkedése azonban az egyes gaz
dasági árak szerint nem volt egységes. Az ipar 
és kereskedelem általában gyorsabban vesz tu
domást az árszint változásairól, mint a mezügaz- 
gaság. ahol a jégkárbíztosítás kivételével az ár
emelkedést csak igen vontatottan követi az ér
téktöbbletek utánbiztositása. Az életbiztosítási 
állomány növekedése a múlt évben tellendült 
ugyan, de országos viszonylatban még mindig 
nem olyan mértékben, amilyen kívánatos lenne.

A Gazdák Biztosító Szövetkezete a nehéz
ségek ellenére messzemenő körültekintéssel vé
gezte a mull évben is közérdekű munkásságát. 
Ennek megfelelően kar- és életbiztosítási ágazat-

A miksavári körjegyzéség leventéi pünkösd- | 
vasárnap rendezték meg Levente-napjukat a Hö- 
sók és Anyák ünnepségével együtt. Délelőtt 10 j 
órakor szentmisével kezdődött az ünnepség, majd 
a leventcgyakorlótércn Hősük és Anyák napja 
volt, amelyen Szencsár János, Skvorcz Anna és 
Kovács Angyalka iskolások, illetve Kovács Ist
ván és Branilovics József leventék szavalatai es 
az énekkar énekszámai közben Novák Antal ií- 
júvezetö méltatta a nap jelentőségét. Délután 
sportversenyek voltak, amelynek eredménye* a 
következő :

100 m. síkfutás: 1. Novák Antal Miksavár,
2. Horváth István Diávacsány, 3. Sesztán Ferenc 
Drávamagyaród, 4. Poszavecz Milán Cseres
nyés.

200 m-es síkfutás: 1. Novák Antal Miksa 
var, 2. Logozsár János Drávacsány, 3. Horváth 
István Drávacsány, 4. Poszavecz „Milán Cseres
nyés.

4x100 m-es staféta: 1. Miksavár, 2. Dr.iva- 
magyaród, 3. Cseresnyés.

Magasugrás: 1. Logozsár János Miksavár,
2. Novák Antal, 3. Kovács János, 4. Logozsár 
József Diávacsány.

Távolugrás : Novák Antal Miksavár, 2. Jal- 
sovecz Ferenc, 3. Horvath István Drávacsány,

A csendőrig két murakö/i laki »st állított 
elő a nagykanizsai kir. ügyészségre bűncselek
ménnyel terhelten. Az egyik Vrbenvák Ferenc 
szelencéi lakos, ak i. szállás nélkül !év*n, beálló 
tolt az egyik falubeli gazda hajlékába és szállást 
kért. A gazda adott is neki emberszeretetböl, 
azonban nagy volt meglepetése, amikor reggel 
felkelt és éjszakai vendégének hült helyét találta, 
de vele együtt eltűnt a gazda vadonatúj öltönye, 
fehérneműje, amit az. éjszakai vendég magára vett 
és tovább állt. Feljelentésre behozták a tolvajt

ban díjbevétele együttesen 30*4 millió pengő volt, 
az emelkedés, tehát a megelőző évvel szemben 
7 S millió pengő. Az életbiztosítások iökeosszege 
a múlt év végén 170 9 millió pengő volt az elő
ző évi 149*3 millió pengővel szemben, az emel
kedés tehat 25‘6 millió pengő. A kárbiztosítási 
ágazatban a közvetlen állomány káraira 2.430.451 
pengővel, a viszontbiztosításba vett állomány ká
raira pedrg 295-971 pengővel fizetett ki többet a 
szövetkezet, mint a megelőző évben. Az életbiz
tosítási ágazatban a kifizetett biztosítási összegek 
105 000 pengővel emelkedett.

A szövetkezét nagy gonddal törekedett bel
ső erejének megszilárdítására, valamennyi ága
zatban gyarapította tartalékalapjait. A kimutatott 
általános és céltartalékok, valamint a technikai 
tartalékok a viszontbiztosítókra eső rész levoná
sa után 17 9 millió pengőre emelkedtek, vagyis 
a növekedés 8’6 millió pengő. Jelentős szociális 
jóléti és kulturális összegek folyósításáról is be
számolt a jelentés. A felesleg 480 ezer pengőt 
tesz ki.

A közgyűlés az igazgatóság tagiává gróf 
Béldy Kálmánt, Maver Jánost, Schandl Károlyt, 
Matek Lorándot, \\ iinsher Frigyest és Jeszenszky 
Ferencet, a felügvelöbi/.ottság tagjaivá pedig Buti
ba Sándort, Dórschug T.b >rt, Szirma у H«»ris Lász
lót, Tóth Jenőt és Zhnszl; у Györgyöt választotta 
meg.

4. Novák József Drávacsány.
Súlylökés: I. Novák Antal, 2. Horváth Ist

ván Drávacsány, 3. Horváth Milan Cseresnyés, 
4. Csrcsncsecz Dániel Miksavnr.

Kézigránátdobas: Csapatverseny: 1. Cse
resnyés, 2 Miksavár, 3. Drávamagvaród, 4/Drá- 
vacsány. Lgyénileg: 1. Bratkovics István Miksa
vár, 2. Mikulán János Drávamagvaród, 3. Hor
váth Milán és. Hunyadi Ferenc Cseresnyés. Po- 
s/.avecz Mikin Miksavár.

A kézilabda körmérkőzést Miksavár csapa
ta nyerte Drávacsány csapatával szemben.

A versenyt végeredményben Miksavár le
ventéi nyették 97 ponttal. 2 Cseresnyés és Drá- 
vacjiány 53 53 ponttal, 3. Drávamagyaród 39
ponttal szerepel.

A Leventenapon a járási h-ventepnrae s 
. nokságol Gombás J. főhadnagy képviselte, a nap 
szónoka Tóth Mihály felsömihály falvai * igazgató 
volt, aki muraközi nyelven szólt a leventékhez 
és á nagys/.amű közönséghez.

(kötnünkte szolgál, hogy a törekvő miksa
vári leventéket és lelkes vezetőjüket, Gátló Gráf 
F.rnő, oltani iskolaigazgatót, megdicsérhettük és 
reméljük, hogy legközelebb a többi muraközt le
ventékről is írhatunk dicsérő sorokat.

Kanizsára. A gyorsított eljárás alapján a töivény- 
szék nyomban két -hónapi fogházra ítélte1.

Jaget: István drávavasarlu Iv i lakos boros 
állapotban este egy nyitott udvarba behatolt és 
ott a kerthez támasztott kerékpárt ellopta, levet
te róla az értéke s gumit, leszerelte, a kerékpárt 
otthagyta és zsákmányával odébb állt. A csen
dőrök elfogták cs behozlak Nagykanizsám. A 
muraközi tolvajt egv hónapi fogházra ítélték gyor
sított e ljárás alapján.

Mindkét ítélet jogerős.

H Í R E I N K
— Áthelyezés a körjegyzői karban. A

belügyminiszter Hegedűs Kálmán szentpéterúri és 
Kisfaludy Gyula belicai körjegyzőt a szolgálat ér
dé kében kölcsönösen áthelyezte.

— Pályázat markotányos helyiség bér
letére a Csáktornyái honvéd laktanyában. A
ni. kir. 37. sz. honvédépületke*zelöség a Csáktor
nyái honvédlaktanya markotányos helyiségének 
bérletére pályázatot hirdet.

Pályázhatnak hadirokkant tiszthelyettesek, 
le*génység, vitézek, tűzharcosok, hadviseltek, azok 
özvegyei és árvái.

Közelebbi feltételek a Csáktornyái m. kir. 
honvédállomasparancsnokságnál és lapunk kiadó- 
hivatalában tudhatok meg.

Kérvények beadása julius 1-ig.
Újabb aljassággal kísérletezik az -el

lenség békés polgárok ellen. A robbanó játék
szerek, töltőtollak, mérgezett bankjegyek ledobá- 
$.a, úgy látszik, nem elégíti ki ellenségeinket, 
mert újabb alávaló ötlettel kísérletezik a belső 
ellenállás gyengítésére a békés polgári bkósmg- 
gal szemben.

Muraközben és más zalai községek határá
ban az átvonuló ellenséges repülőgépekről hópe
hely széni anyagot permeteztek le, amelv a járó
kelő emberek testére1 hullva, viszketéses pürse- 
néseket és daganatokat okoztak. Ugyanilyen 
anyagejt vitt be a szél a vonatok ablakain is és 
a közelben ülök testén sárga foltok keletkeztek. 
Az ellenségnek azonban ez az ördögi művelete 
sem képes egy etlen magyar emberben sem csök
kenteni a lelki erőt, ellenkezőleg, csak fokozza 
mindenkiben azt a felfogást, hogy a tisztes 
fegy verek helyett ilyen alávaló eszközökkel dol
gozó ellenség nem érdemel mást, mint a barbár 
nevet. *

—  S P O R T É
Pécsi Zsolnai Csáktornyái ZTE. t i (1-0) 

vezette Horváth.
i

A játék nagy küzdelmed hozott. A vezetést 
a ve ndégek szerezték meg az első félidőben, 
amelyet les előzött meg. Л második félidő 3S. 
percében s7Ögletrugásból Ben kő I. feje\s gólja jut 
a hálóba. Most nagyon szorongatni kezdi a ha
zai csapat az ellenfelet, de eredmény t elérni ne m 
tud. A játékvezető gyengén vezette a mérkőzést. 
Jók voltak: Istvanovics, Pulii, Vugrinec, Ben- 
kö I, illetve F Jótas, Nyerges, Wals, Amon,, la 
dies, Horvath.

Bűntény áldozatának holltestet 
vetette ki a Mura folyó

Muraujíalu község határában a Mura folyt» 
ismeretlen női holttestet vetett partra. A holttes
ten már alig vc»lt ruha, a jelek szerint hosszabb 
idő óta lehetett a vízben. Közelebbi vizsgálatnál 
a holttesten erős külsérelmi nyomokat talaltak, 
főle g a fején, ami s mű ásnak latszik. A jelenség
ből kiindulva, bűntény látszik íenforogni, miért is 
a csendőr ég jelentést telt telefonon a nagyka
nizsai kir. ügyészségnek. A vizsgálóbíró elren
delte* a holdest felhőn» olását, a halai okának ki 
deiit^éfe, amelynek scran kiderült, hogy feje. 
szinte le volt sknlpolv;», egyéb, szúrástól eredő 
sérüléseket is talaltak rajta, a tettes valószinüleg 
előbb megölte* áldozatát, azután bedeebta a Mu1 
iába. A tsendörség s/igoiü nyomozást folytat.

Hirdessen a „Muraközében

Leventenap Míksaváron

Muraközi tolvajokat tartóztatott Se 
a csendörség

Adakozzunk a bombakárosultaknak



Svetek magyarskoga Perlaka
Posvetili su spomenika junakov i Orsacku Zastavu

Na hladmr, oblacnu nedelu smo se 
zbudilí, negdi negdí je i dezgy cvapkal i 
borrnes cuda iiidi su sí premislavali, jeli 
bo se ta lepa i rodolubna pnrada mogla 
obdrzati pod vedrirn bo/.im nebom, éli 
kuk je na§ velki govomik Uzdóczy Zad 
ravetz István, soldaéki biskup v penziji, 
zalavarmegyinski kotrig Zgornye Hize 
spomenul, rec je bíla za magyarsku stvar 
I dók se parada liapila, zasvetilo uam je 
drago boze silnce.

Florianov piac v Perlakit sigurno jós 
neje videl skupa tulko ludi, как je na 
ovu paradu doslo. ОЛ stráne bonvedsiva 
bili su dva visoki zapovednfki, od strane 
varmegyije dosli su vitéz gróf Teleki Bé
la főispán i vitéz Dr. Hunyadi László, fő
jegyző, namestnik viceispana. Bil je tarn 
i cirkveni adinistrator Megyimurja Rodics 
Ignác nadbiskupecki vikárius. Deputaciu 
/. Kiskanizse, stera je zastavu donesla 
vTidil je P. Bánás Gyula gvardian i plebá 
nos III. fare. Bili s*i tani Pecsornik Ottó, 
orsaékí oblegat járása Csáktonnya, Dr. 
Kákossy Árpád Flek bis к u peek i vi/.itator-, 
plébános v Karádu, Szabó Győző sodski

Paradna mesa
Zvun sili teli tarn je bil i celi 

Perlak, velki, mali, stari, mladi i tani je 
bil-dragi Bog, steri cuva Magyarsku.

Prva je dosla deputacia z Kiskani
zse s zastavom, za nyom pák main nas 
velki biskup, Uzdóczy Zadravetz István 
s paradnom cirkvenom prosecijom i main 
se ha^il rnesu sluzifi pred oltárom, steri 
je bil postavlen pre spomeniku, a poleg 
spomenika pák je bila postavlena prode- 
kalnica, okincena s kipom Gospona Gu 
vernera i cuda evetjein. «lakó lepő nas
vitéz Horváth Ferenc, generalmajor v
zrekel ovoga govora najpredi ma 
gyarski, onda megyitnurski:

Zisli smo se mi tu v Perlaki!, na 
placn Svetoga Floriana, da se pre ovim 
visocanstvenim spomeniku poklonimo na 
sitii vitezkim pajdasam, steri su alduvali 
za domovinu ono kaj nyi je najdraze.se

svoje njado zivlenye.
1914 ! . . . Spriéali su se od svojib 

lublenib i po/.tirili su se braniti domovi 
mi. Polska, Galicia, Kárpáti. Seibia, A l
bania, Crna Gora, Dobcrdo, Piave. . . • 
Sto ne pózna óva imena ! Sí popevaju 
do kraju sveta vilez.ka dela m agyarsk ib  
junakov. Z dusom puné zele su harcii 
vali i hmrli junacki za on falat zeni le, 
steri s I nyihovi oci bramli erez jeze- 
ro let.

Zdignimo nase duse do visokoga

predsednik v penziji v Nagykanizsi, neg- 
da erez cuda let velki sodec v Perlaku, 
od strane Muraközi Szövetséga dosli su 
Murai (Malek) István skolski direktor i 
Sohár Gyula financialni tanácsos, sini ob 
cine Perlak. Dosli su vitézi i frontski 
soldati z jarasa Csáktornya, a i si do 
maci.

Bili su tani si, steri imaju kriza za 
Obranu Naroda gospodari s srebernimi 
lati, stacunari Baross Szövetséga z Per
laka i Csáktornya, zustupane su bile i 
politicka stranyke, Magyar Fletpárt, 
Magyar Megújulás Pártja i Nyilaskeresz- 
tes Párt s svojimi organizaciami z Perla
ka i Csáktornya i cuda drugi z Csáktor 
nya. Cuda gospe su nosile lepu inagyars- 
ku paradnu opravu, puce v magyarskoj 
narodnoj opravi, a osobito iepe su bile 
pucike z Perlaka v megyimurskoj narod
noj opravi fakSe su bile, как le p ő  e v e t j e  
v zelenoj travi. Pák smo vidli one lepe 
bele molnate robace i cifrasle pleéke, Se 
zabadav, jós se v ladici cudaj kaj-kaj 
najde za lepe puce. Ono starinsko, neg 
dasnyega lepoga magyarskoga Megyimurja-

pre spomeniku.
je znenadilo i veselio, kaj su jako dobro 
organizirani i naveeni popevaéi tak lepő 
popevali na stiri glase pod in esőm. Culi 
smo latinske, magyarske i megyimurske 
popevke i nyiliov voditel Szkok Albin 
kantor zaslu/.i saku pofáin.

Polli mese je biskup blagoslovil na
roda, honvedska muzika igrala je llim- 
nnsa a jen honvéd je deklameral versa, 
za nase stare honvédé, húszasé, kaksi vi
tézi su bili i kaksa junaéka dela su zvr- 
sili. Zatetn je

penziji, orsacki oblegat jarasa Perlak
Neba! Celi red junakov gledi na na* i 
glasi pred NajviseSim Nebeskim Soldaé- 
kim Zapovednikorn, da su oni ne zaba- 
dav prelevali svoju junaéku krv, kajli 
nyiliov spornen za na vek zivi v dusaj 
nyihovib sinov. Gróf Zrínyi Miklós, naj- 
veksi voditel soldacije v XVII stoletju i 
Gásparics Márk mocenik Megyimurja, 
„ognyeni fráter“, su i denes svetle zvez 
de I vitézi na na§em nebu. Pogledimo 
gori na nyih, napuniino si duSe z nyiho 
vini spome nőm, to nam da ja kost, da 
bomó mogli vite/ki stati na na$em ines- 
tu tu doina i na fronti.

Naj stojí za navek te Spomenik! Sto 
ide mimo naj /digue skr! л ka i naj se 
prekrizi! Magyimurska Mlajsina! Bodite 
gizdavi na vase vitezke ocel Neje hmrl 
on, éiji viteíki spornen za navek ' iiv i v

nasem spomenu! Naj bo te spomenik 
sveto mesto za pohajati. Diéni honvedi, 
huszari, soldati negyvenyolcasi i kanone- 
ri glediju na vas mlade junake, hodajte 
po ovt^m potu, Steroga su vám pokazalíl

Govora je zvrsil z neSternemi top- 
limi recmi na pokojne junake i véli: Vi 
ste vredni saku pofalu! Alduvali ste svo
ju krv, svoje zivlenye za te falat zemle, 
a mi pák s toplim srcem aldujemo vám 
ovoga spomenika! Pocivajte mirno v va
simi, po célom svetu reztepenimi grobi! 
Senvate za bla/.enu Magyarsku i v nyoj 
za blazeno Megyimujre! Senyajte za va
se familie, za vase vitezke sine, Steri se 
trsiju, da botlo vredni vas! Naj bo bla- 
goslovlen vaS sveti spornen!

Za tem su si skupa jenu minotu mir
no i tiho stali i stem dali poStuvanye 
pokojnim junakani

I.epe magyarske i megyimurske po
pe vke smo za tem culi.

Daju prek orsacku Zastavu
P. Bánás Gyula voditel deputacie t  

Kiskanizse je stal na prodekslnicu i rekel
je ovo.

V^ras Nagykanizsa, v prvom redu 
Kiskanizse z ínagyarskom lubavi daruje 
ovu Orsacku Zastavu narodu velke ob- 
cine Perlak. Pred dvemi leti se stvorila 
nova katolicka fara v Kiskanizsi donasa 
ovu zastavu, stera bo dala duha za har- 
cuvanye za raagyarskku slobodu.

Ona sveta vola nas je vudila, da na 
ovoj zemli niséi nesme meti dvoja lica, 
nego samo jena zapoved: stiha, mirno de- 
lati za magyarsko zivlenye. To posvedo 
ci velki fráter, mocenik Megyimurja, Gas- 
parich Mark. On je videl i pokazal nam 
pota s punim niagyarskim srcem i zato 
je aldiival svoje zivlenye.

Sam proli sebi naprari velkoga gre- 
ha i sam sebe zakóié on, &to ne hódi 
po óvóm potu. Sreéu more nam dati sa
mo magyarki düh, a bolSu bodoénost sa
mo magyarsko iivlenye.

Denes je rano 25 let, как je do^la 
prokleta triaifmska zapoved i na te den 
rece nam ovo: Megyimurski narod moli 
i postuj Boga i imaj rád magyarsku do
movinu I

Reci govornika su globoko za^le v 
dusu narodu.

Orsacku Zastavu su gori potegli
Cuje se glas, muzika je zaigrala ma

gyarsku Veru Bo/u puce v narodnoj op
ravi donesle su zastavu к stupu, hon- 
vedski oíiceri su ju gori potegli, párád 
na soldacija da pozdrava s pu^kom i 
inam stane к zastavi leventa^ka straza., 
Kaniske gospe su na ovu lepu, svilnu 
zastavu nasile magyarskoga cimera z an
gel i a spod toda one vekiyeéno vredne 
reói: „így volt, igy lesz’!". „Так je bilo, 
tak bo!*‘



Na áalost, Orsaőka Zastava vési jós navek Najsvetleáa .toöka parade dojde za tem. Go- je bil paradni marä. Pucikc v megyimurskoj opravi
na polovíci visine ^slupa, éli bo doslo vrerae, da vori| je magyarski i megyimurski SU ,ap° C£ ° ,IS e ™  S° “ ‘ °^nyo^asc,űl-
se bo visoko vijafa i nosila glasa vekiveéne т е -  Рге obedu je vitéz gróf Teleki Bela főispán
gyímurske dike. ~  zdigel kupicu i zrekel zdravicu na Visokodostoj-

e . . .  - й I rw M í r ' ' '  noga Gospona Guvernera.
U z d ó c z y -Z a d ra v e t*  I s tv á n , s o ld a c k i  b ís k u p  v  p e n z ij i ,  k o tn g  Z g o rn ye  H iz e . Spomenik je jako lepi, v sredini dva oblo-

List se neje génül, muha bi se bila íu la Óva druga misei nasega svetka nai nas íeci, nutri lampaSi s éerknim svetlom Levő i
leteti, da je naä posveíeni biskup stopil na pro- vpoti i vuői, da moramo znati rodolubno « v e t i , desno velke table z ímeni fuda lunakov. Na-
dekalnicu. Sveta pobolnost je vlovila naroda i . Alduvatí i odreci se. Ci su oni znali alduvati pravlen je s penezi 1 pomocjom dobnh darovni-
tak je poshiíal öve reci velkoga cirkvenoga pog- krv í-svoje mlado zivlenye za Domovinu, onda kov. , v
lavara: je najménye vasa du/nost, da prerazmemo vre- r  a rad a je isla v najveksem ledu, Obcina

Brati moii Prelocanci! mena, da aldujemo i da se odrecemo. Perlak je aíduvala cuda krvi. Stahovniki znaju
' _ * I I 1 Rro»> moii I Totía aldova ne orosiuio. ne- postuvati svoje junake. Ova novo posvecena 7a-Od oltara Gospona Boga ve sam stal к ol- ürati тощ  io g a  aiaova ne ргояццо, ne . .. л- . Ьо,л Unj l

taru Domovine. Tam pre bozem oltan. z vroiom Й» zapovedamol Stem vise, kall. de ga |e a -  »  пл> do n. gvnrsk. bodor-
molitvom sem prosil bozega blagoslova, obranu 'ilnoga alduvanya, lam m.ait.o vufanye da bo.no N
vas. . . na celi Perlak. . . na se vase sine i te- z.Sli vun i z na|liu|áega, -  a da ga loga ne, lan.
ri, na vate betezníke. . . . Prosil sem Gospona Iе prepast cisto sigurna. —...... ..........  . . .  ___
Boga, naj vas éuva v tem jako teskim vremeni- 3. Tretja misei, z fcterom tu stojimo, je po-
ma. . . nai vám Alva vase Zivlenye, vaké dome, sveíenye Orsacke Zastave. Ovo. tretja misei prav МрПУНШ1ГС||Р fata Cll f a n t f a r t  no ll
vasega kruha. . . i prek sega toga naj vám mi- za prav nosi glase prvili dvojih 1 skup te skap- IflftlJy lfliU I5КГС UHU d ll L íl l l l lu l i  |ldK
listivno cuva vase sine, nase drage honvédé, ste- ói. .le, tak. je, zastava naroda vjsoko nosi glasa, . . .  . v .
ri tesko harcuvleju pod Knrpatami. jeli je narodu dobro, éli zlo, aldovno zivlenye VmIVIiI I V ГРЧТ 9ПГЙУ1П

I v e  tu, preoltaru Domovine s kratkimi za bodocnost naroda. f l üfMI  " *
reémi, stera mi z srca dohajaju, vas oéem vpo- 1 ve sem ja, dragi moji brati, prav ,za prav D , . . . . ...
titi da prepoznate i spunite vaSe rodolubne duz- zato sem doáel, da posvetiin Orsat’ku Zastavu na- *' -sn nasl imtirn greha \eimli, z
nosti, kajti samo tak bodemo vredni bozega bla- rodu velke obcine Perlak. dosli v rest. Verbenyak Ferenc, z
godslova. Nigdar nesmemo pozabitt, da ovo dvo- То vcinim ve как koiríg Orsacke Velke ‘‘bűne Szelence je ne imel stana pák je doma
je skupa dela: Bozi blagoslov i ctovek steri.spu- Komisije, Blagoslovim stem Orsacku Zastavu vei- v sell v jenim mesti stana prosil. Gazda ga lepő
nyavle svoje duznosti. Ovo dvoje nam sb urí ke obcine Perlak, éli s taksim blagoslovom, d i gori prijel, podvoril z lubavi i stana dal. a gnlo
blazeno zemelsKO iívlenye. Jenő prez drugoga, naj spuni óva zastava .tu v Periaku svoju plenie- i; i i • , , .
a osobito jeno proli drugomu donese samo nes- ni,u duznost. M /ntnu,,,‘ drl se v ,utro stal 1 (,a »>♦*-
recu n * , • u i í j  i ' Vl> **1 • sobom zel ga/dinu cisto n«»vureLU* ... ~ . с .  n' ritate u  Brati moji mene, kaksu duznost r. .

Brab moll! Dem* na den Sve ogs Tro|stva, jma , vas uv;| zaslav1. Vam povem. l>. se ° l,ravu- ÍUk<* 1 Ep 
troiam .sl. su nos t.i skup dopebla . te nam fcople v onom sunm. Ster., va« greie. da se na- Tat., su z .ndari vlovili, odtirali v Nagvka-
svetlo glast.u naSe rodolubne du/nost, napinya v onom viheru, átéri vas öve zrusiti. Da ni/su к amibe..... .. Mol., i (a... je dobd dva пи-

1 . Prva misei je ona stara, tesko boleca rana, vam bode pajdas, da dil i  vasú sodbinu, da se Se< i re*ta
steru denes z nova trpimo. Na te den su nas v vamí p|aiNe da se crleni z vasom krvi, da se vu- I ‘ , lt . * n - . . . .
Trianonu okrnyili. Dragi Bog nam je to ranu ma- fu s|cup z vamj za kruh s zelenoga pola, da z . ,s , n Dra\a\asarhelya. je jen ve
lő vec zvracil, im je zrusil trianonske granice, Vaíom belőni verőm verje v bolAn bodocnost. cer 1?".апо ./ast>1 v ,en dvor* vkral i^noga bicikl-
reztrgel je mirovnu zapoved, Stem je napisala [)a ti, 7. ovoga stupa, bita od vttra, éli greta od пя' 410,1 7‘d kmt'fnije biciklna oslavil i 7gummija-
tlovecja mrznya. Od ishoda i zapada od serera SUIira n0c.j giasa sakomu, sakomu,' sto dojde. mi odiSel*
i juga donesel je nazaj pod svetu Magyarsku ко- makar visoko v luítu z bombám, na ocelnatoj 1 su zandari víoviii i odtirali. Sodbe-
гцпи nase zemle í z nyimi miljon* „l>ratov na na- masini, niakar nakli z nepriah Iskim ом,/jeni, éli n' í;l°l v Nag> kani/si ga odsodil na mesec dni
sa bratska krila. Fala Bogu s tem 1 Megyimurje jelenőm kiticom mi,a. Sakomu, sakomu naj nosi
i Pertakal Velim puáca ta rana. e i jós navek giasa< j a tu pod óvóm zastavu,a narod Vitke Obedvn sodir so kenőst:,i.
boli, kajti jós imamo inda bratov, dalko od „sind- Obcine Perlak verje v to zastavu, sloji za ovom
ke matere. • zastavom z magvarskoui jakosti i z magyarskom — —— - - —— —   ------——  —

Óva prva misei nas vuci, da se moramo verőm i z magyarskim vufanyem oce stvoriti svoju 
znati junacki napinyali! Napinyati se junacki za hnlsti vezdaányost i bőd >cnost.
naSe v kraj vtrgjeoe brate i zemle! Jiinacki na- Öve tri misli naj nam blagoslovi Sveto A с Ц Ш Г Ь Н Л  p U S l c i
pinyati se proti isiim omm haharam, steri nas Tr0)stvo jeden Bog. Naj nam milostivno da ja-
oőeju ne samo „okrnyiti . nego i do kraja vnistiti. kost, da bodemo nase duínosti mogli spuniti. Hrasztics János Tábori posta F. 51h Japa,

2 . Druga nasa misei nasega svetka ie: „/mis- Stem blagoslovim Orsacku Zastavu velke mama, zenica, sestrita i sa rodbina lepő te poz-
liti se za nase junake“. Postavili ste n\ini spo- , . D . . f . .. c. - • • . . »« . .
menika, tablu z nyihovimí imeni. Onini steri su « bc,ne Perlak v „ne Orsacke Kom,s„e. dravlap, S. >u t/dravi. Megy.murske nov.ne hős
v starim i denesnyim harcuvanyu za zivlenye i , , * °̂ßa Й‘по,а su s» °^i bri.sali, a s alno dobival.
smrt, alduvali krv i zivlenye. Zn n>,h se z le- nr‘  ̂ biskup je dose! n.azaj к oltani, ob hódi I , s ___   ̂
pim govorom zmislil vas lubleni oblegat, gospon svelom vodom i kadilnicom posvetil je spome-
generál vitéz Horvath Ferenc, skim se morete, * Orsaéku Zastavu. V , 1 ’w1 " 1  1 *
stimati, kakti s svojim sinorn. Jt* í t l í l C k l  D O I T I O l S U

Honvédroham! p O é í b c l n í
Sturma* Honvédi .^turmaiu! Zdigel se na do moígyanov, koruü ostro oviit, stuki grmiju,

prodekalnicu jen hnnvedski ofic< rski namestnik, ma^inpyske pokaiu, duje se как ranyeinki jav- Г»л se nepri.it» Iske hőmbe rezpociju, falaik,
z ocelnatnim skrhkom i z takSim obrazom, da í i  ga cpju, ki hmiiaju zdthavleju zadn\ic, ali honvéd, se po sód curiju Te falaőki su ako о »ibelní
nepriatel samo vidi, vei* se mora prestrasiti od nye- ,eleji, napre i pretiraju neprintela. Sto je to cul, 1 t ‘ ’
ga. Za nyim stoji honvedski konis i hapil se lehko ni premisli, как zgledi jenn honvedska . ’j . 10 ‘ 1 ' hí.mhe delaju, haj síi i fa*
„Honvédroham", honvedska sturma, Steru je na- Sturma, da /a isiim 1 ide. Nasi Imti' edi su *,iir pun>eni i ci se sto dotekne, éli igraznviini,
pisai vitéz Rózsás József. Giasne reci nam ick ju cuda f ile vredni, kaj su to sturmu lepő pokazali. sp lehko respociju i napravíju srnrl.

> n i i  1 .. . л  w, r, . Zato nit'esa st* ,u* teknnti, de sto kaj najde,Perlak zeme prek spomrmka 1 Огласки Zastavu nni it_ ... o , . . . . . .r  r  nai ил na glas zandaratu el, ob- ,m
Dr. Sebestyén Mátyás kral. nótárius v ime óva zastava i dók bo slala Magyarska. 

komisije za postavlényé spomenika govori Csőn- Za tem se zatalil sem onim steri su za ш I
kníam, Barana^icsam i driigim junakam. Telő va- r,trolin* k c j  dali i pomagali i sem onini steri su I A l i  ^ O f f l h | n | I|  - in  ПП 1 1 Ш О ?
Se pofivá na dalekim taboriscam, éli dme \;ió‘ IUI Uvu Icpu paradu dosli, de síim m.kdili junake J C M  O M lll U lU I I I  L ú  P sU V IlIC  I
íiviju tu med nami. Po zimi na aecer, dn s<* v „boné Perlak. * .м  h w i i i w «
familiji za vas üpominaju i pn-pnveJaiu vaja yi- Na к ram govora jc spomen.ka i Orsacku

/.asta; и prek dal na cuvonye obnni Perlak, а
Jnnaki ste mag\ arskoga naroda, íiv» li bode- Angsai János oböinski birov ju je / neMernemi !

te dók bo stal ov spomenik, dók se bo vijala toplimi lecnii prek /el. CSÜKTöSHYAl SZÖVŐ BS í(( KÍ [SíÜüYÁR
Vence su deli na spomenik j (Neumann S. Utódai)

Spomenik je bil vés pokrit z vénei. Sto je 1 ventage celoja járása Do srca nam je zaslo, da p r e d i N liU M A N N O V A  F A B R IK A  : 
se dal vence, more se citati v magyarskom delu smo pedált jenu staru, prigjenu mamién, ■/. bo- I r ^ Á lf T n i íW V A
naáih novin, tu samo spoinenemo general.! vitéz lom se podpirnla, tak je nosila evetje na sporne- j l  IIKIN Y A
Horváth Ferenca, viceispana Zalavnrniegyije i le- I nik. Sigurno se pince /a svojim sinom. Na z.adnyi 1

.............. ..........................— — ---------------------------------- ------------------------------------ i d á k  gori jem le oprave, stufe
$ g 1 ^ 1  **1 * *  P 'ft*no /a FARBATI na sakeDarujte od bombi kvarnikam  ■f ь

. . .  . . . .  ... — - ------- -------------------------------------------------- --------------_ _ _ _ _ _  ----  ISS!:i::iiSS||:iii::IISS:::!!itt!!:i*::i||||;:!!!i||t|!nK!|l№!!iiittttHHnilllátttt
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Najnovesi glasi
Invazia se hapila

Interinf glasi: Dénes v sredo, juniuáa 
7-ga malo potli pol noci hapila se invazia 
Za Stem su tulko prepovedali i steru 
smo vec dugó cekali. Hapila se na za- 
padnoj francoskoj obali, na sektoru Le 
Havre (Löhaver) i Cherbourg (Cerburg). 
Anglosasi su z dve strane probali napa 
dali. Med vodami Seine i Orne su se 
spuácalí ambrelasi, a z mórja pák su la 
gye kcoj vozile pod jakom obranom ta- 
borskih lagyi. Napadaje su aeroplani 
stalno podpirali z bombami. V celoj kra 
jini Normandia, nasirokom pólusé spustilo 
do 4 div. (po priliki 60.000 Hidi) ambrelaáov s 
tóm zadarom, da zavzemeju tain nemska 
zletisca aeroplanov. Cil je toga napada 
ma, da napraviju med Le Havre i Cher- 
bourgom mostobrana, odkod bi onda

mogli dale opererati. Zletiáéa pák bi za- 
to steli meti, kaj bi nyihovi aeroplani 
mogli kcoj voziti matriala i ludi.

Z némáké strane daju na glas, da su 
naj véé ovih dőli spuáéenilh ambrelaáov 
vec zdrobili i cuda nyih su vlovili. Át- 
lanska stena se drzi. Stuki * z gradov' i 
kul vniátiju nepriatela, de se pokaze. J e 
na velka taborska lagya pre vodi Seine 
stoji v plamenu, male lágyé si napraviju 
meglu i v nyoj beziju. Prvi napadaj je 
odbit. Zohke bitke z nepriatelom jós 
teceju. Z némáké strane drziju, da je 
mogoce, ci s sovjetske strane na bodo 
zahtevali, da se napadajt dale tiraju, da 
bodo nepriateii gledeé na velke zgubirke, 
henyali z dalnyimi napadaji.

K A J JE  NOVOGA?
Preraescenye notarjusa. M. k'r. mi 

niszter znutreányh poslov je Kisfalud ч (iyulii no- 
tarjuáu /. Belice preniestil v Szentpéterur, a od- 
nod dojde növi notarju.s na Bélien Hegedűs Kál
mán.

-  Kantina se bo vun dala v kasarnaj 
v Csáktornya. Od honvedske strane se da je na 
glas, da se bo vun dala na rendű kantina v hon- 
vedskoi kasarni v Csáktornya.

Prositi moreju taborski invalidi tiszthelyet
tesi i honvedi, vitézi, frontski soldati, drugi tn- 
borski soldati, nyihove dovice i popili.

Sto kaj blize oée zazvediti, more pitati pre 
ni. kir. Iiunvédállomáspararnsnokságii Csáktornya 
I v adminisztracije nnáih novin. •

-  Mrtvo telő je Mura vun hitila. V
hataru obrine Murauifalu je Mura hitila vun 
mrtvo telő nekáe nepoznate zenske. Na mi t vom 
telu vec ga skorom ne bilo oprave i tak zgledi, 
da je vec érez dugse vreme bilo v vodi. Da su 
telő bole pregledati, su prenaáli, da ima na sebi 
rane i tak zgledi, da se tu pripetilo nekáe zlo- 
éesto delo, zensku su mogli znklati.

Od soda i. Nagy kanizse su odredili, da se 
mrtvo telő ima parati, kaj se bo znalo, od éesa 
je zenska bmrla i tak se prenaálo, da ju je /In* 
véinitel predi zaklal i onda hifii v vodu.

Zandari tiraju kviiieiju.
-  Partizáné su vlovili. Nasi honvedi su

se must rali poleg IVrlaka po mekaj. Bil i éisto 
taborska mustra, strelei su fest strelali s paper- 
natimi patroni i na jenipot su z gimja zisli Iri 
‘ loveki, roke gori drziju i oéeju se prek dnti. 
Mislili su, kaj na nyih strelaju i zurili su se o- 
branili svoje malo vrednn zivlenje. Na reportu su 
priznali, da su parti/ani. ф

Odtirali su je ta, kam*spadaju v rest.
N a s li su inrfvo telő engloskoga am- 

brelasa. Как rmo vei; napisoli, zadnyipot, da su 
nas nepnatelski bombasi pohodili, jen, átéri se z 
anihrelom doli pustil, je opal v Dravu i vtopil.

five dneve je Drava hitila vun mrtvo telő.
\ Insti su potrebno napravile.

Skocil je pod eug v Tüskeszentgyör- 
gyu. \ dolnyem Megyimuiju se skrival neksi 
suinli\i rlovek, átéri, tak veliiu, jc z Budapesta 
skoéil. Zandari su ga prijeli i da su ga v Tüs- 
keszentgyörgyu Steli na eug spraviti, skoéil je i

hifii se pod rúg. Так teske rane je dohil, kaj je 
za kratko vreme hmrl. Kvi/.ieija se tira.

Nesreca na vulici. Fuss László krimar 
z Drávavásárhelya se v Csáktornya pelal na mo- 
torbiciklu, tresnul se z jenim hicikli$toin i tak 
nesreéno je opal, kai si je nogu potrl. Odpelali 
su ga v 'Spital v Csáktornya.

lséé se, kok se nesreéa pripetila i áto je
kriv.

T a b o r s k i  glasi
Taljanska fronta
Rima su spraznili

(N.T.I.) Neniáka Oberkomanda daje na glas: 
Как se taborske operacije se bole pribliiavaju к 
varaáu Rimu, postajala je pogibel, da bo te naj- 
storeái varai relogi sveta i europske kulture dó
séi v  pogibel da se zruái.

Nemski general, najviáeái zapovednik na 
taljanskoj fronti je v pek*k, prek Svete Stolice 
predlozil anierikanskomu komandantu. da z obed- 
ve strane naj pustiju Rima na miru, kaj se na- 
bodo vniÁtile viie jezer let stare vrednosti. Do 
pondelka na ov predlog s protivniéke strane neje 
doáel niksi odgovor, zato je Hitler Adolf, kan- 
celar i voditel nemskoga naroda dal vun zapo- 
ved, da nemáka soldaéija naj sprazni Rima i naj 
zavzeme novo mesto. Na to su nemei povlekli 
frontu i ober Rima, severo-zapadtio su napravili 
novu frontu, de se bod > dale braniJi.

Nemei su. как v prvini, tak i v vezdaá- 
nyim taboru pokazali, da oni znaju poátuvati, 
kaj je sveto i kaj ima velku umetniéku vrednost. 
Franrozi su preglasili Fariz.a za odprtoga varasa 
i nemei su preáli prek Francozke prez toga, da 
bi i ramo jenoga grnnata stríiii na Pariz.

Rím ima skorom poldrugi miljon stanovni- 
kov. Do ve su nemei hranili toga naroda, a od 
ve dalé se bodo morali anglosasi za t > brigati, a 
kakía nyim je to briga, to smo vidli na Siciliji i 
v Juinoj Taljanskoj, de narod straánoga glada 
trpi.

Rimáki narod je jako nesreéen. Anglosasi 
nesu gospodari na svojem gruntu. Как smo to 
vidli v Se ver nőj Afriki i v Siciliji, kam oni sta- 
neju, mám su /a nyimi boláeviéki agenti i onda 
je zlo narodu. Prvo delo je boláeviékih agentov, 
se cirkve i krséanskc ákole dőli zapreti, poáte- 
ne poglavaré i druge voditele spoloviti i te véé

nigdar nabodo vidi svoje dome i sigdi posta via ju 
svoje ludi. De se narod podvupa pretroziti, ma- 
áinpuáke piaca ju.

Se to taljanski narod more zafaliti onim, 
Steri su, ga vun dali, a to je krdl i maráal Ba- 
doglio.

Poleg toga su nemei i ov tjeden vtopili 
nepriatelske lágyé do 50.000 ton.

Europska fronta
Ov tjeden su nepnatelski bombaái na viáe 

mahov pohodili Magyarsku. Hitali su Kömbe na 
Sest velkih varaáov, как su Debrecen, Kolozsvár, 
Nagyvárad, Szolnok i drugi. Sigdi su bombe opa- 
le na ípitale, ákole i najvise na delavske hize.

sakira varaSu je éuda mrtvíh iranvenihi velki 
kvar v imetku.

Ní#i nepriateii se bole kazeju da nesu ludi, 
nega hujSi как divje zveri. Pét let na fronti Europu 
nesu mogli zru$iti, zato ve na takái, zlocinitelski 
nácin bi nas Steli oslabiti. Samo, как Bog neje 
dal közi dugoga répa, tak bo i nyihovom rauber- 
skom kralevstvu na skorom kraj, как to na§i éi- 
tateli moreju videti med najnoveSemi glasi, da pi- 
§emo za atlantskp frontu.

»
Sovjetska fronta

Ov tjeden nesu bile vek§e bitke. Némáké i 
rumunyske trupe su severno od varaáer Jassy dale 
potirale nepriatela. Sovjeti su napravili proti ofen- 
zivu, vlozili éuda taborskih kol i avionov, éli se 
to se zru&ilo. Naái su dőli strelili 25 nepriatelskih 
okloplenih kol i z lufta 33 maáin,

Balkanska fronta
Как se vidi partizanam bo po malem od- 

zvonilo, Den na den dohajaju glasi, da imaju velke 
zgubiéke, na jezere mrtvih i ranvenih, a éuda nyih 
se prek da na' milost, kajti Poglavnik Hrvatske je 
dal vu naredbu, áto se dobrovolno prek da, nyeniu 
bo oproáéeno í ludi vidiju, da je lepáe biti po&ten 
élovek, kuk rauber, pnk idejű lepő dimo.

Doh na jugu je bila Jena tak velkA bitka i 
parti/ani su meli tak velke zgubiéke, da je nyi- 
hov maráal Tito komaj i komaj vuáel.

Nepoáteno delo Bog ne podpira.

SKOLA
za masíniste bo v Csáktornya
Vazno za maáinske gospodare.
Po naredbi ministra za indiistriu broj 
52859/939. bo se v Csáktornya drf.ala 
ákola za maáiniste, átéri kaniju mlatiti. 
Móra nyílja biti najmenye 16, a plaéa 
se za ákolu 45 penga.
Skola se bo dr .̂ala pre ipartestiiletu v 
Csáktornya i trpi 8 dni.
Sto néma svedoébu, da je to Skolu 
zvráil, nabo letos dobil d o z v o lu  za 
mlatiti.
Za to se opomeneju si niaáinski gos
podari, átéri to ákolu joá nesu zvráill, 
naj se éim predi glasiju pre

FUSS LÁSZLÓ - CSÁKTORNYA
S z e n t  I s t v á n  ut naprti spitala
taiu bodo se potrebno zazvedili.

Zurite se, zetva je blízo!

P ENEZ I  í jen bugyelaroá se nafiel na
cesti Csáktornya —Szent Ilona. Sto je zgubil i to 
dókáié, more podiéi v King fabriki.
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Kőbányai Polgári Serfőzde
muraközi «.gyedürusitója, úgyszintén II >edini Prodavec P*w  “  M^diímurn* •

PET/lNCI ásVU N YVIZ főraktára | glavao skladisce PETONSKE kisele vode
Csáktornya, Kossuth L-u. 1 sz. alatti nyitrai MRÁZ TIBOR Csáktornya, Kossuth L. vulica hr. 1.

t e l e p h e l y i s é g é t  Á T H E  L Y E Z T E  II je svoje skladisce i magazine P R E M E S T I L  V 
'A Z R Í N Y I  V A R  B E L S Ő  U D V A R Á B A .  I ZNUTRESNII DVOR ZRÍNYI CRADA (Slarcaa jrada]

G o s p o d a r s t v o
Nekaj za svinye •

Vazno za male gospodare
(К. E. 22.) Sluzbene novine su donesle na-, 

redbu ministra /a obskrbu naroda od majusa 26- 
ga broj 109.500/1944. K. M„ po stcroj su svinye 
spod 40 kil puscene v slobodnu trgovinu.

Óva naredba ministra znaci velku premem- 
bu v svinyskoj trgovini, kajti do te naredbe su 
samo dtM20 kil bile svinye v slobodnoj trgovini. 
Bole, te$ke su smeli kupuvati samo oni í-teii su 
za to od ministeriuma ekstemu dozvolu meli.

Öve mlade lehke svinye, ói se prodavleiu 
r.lobodnoj trgoyini se ne recunaju v jedinice. Ci 
pák Steri gazda oce, kaj bi mu i le svinve dos- 
le v reéun pre jedinicaj, onda je more prodati sa
mo ovim:

1. gospodaram, Stcri imaju gazdinske knige.
2. Taksim, steri nesu polski gospodrri, éli 

imaju dozvolu od komisara za obskrbu naroda 
(főispana) zu kupuvanye ntladih sviny.

3. za orsacki barat, kaj minister za polsko 
gospodarenye, éli nyegov punomocnik kupuje.

4. orsacki éli okrozni trgovci.
5. Orsaéka zivinska trgovina. *
6. Mesari, Steri imaju ovlasíenye od mi

nistra za obskrbu naroda, éli. nyegovih vlasti.J
Po istoj naredbi je moci te mlade svinye i 

v kraj odpelati. Do ve je bilo moci svinye tirati, 
éli voziti z jene obcine v drugti samo z eksler- 
nom dozvolom. Po ovoj naredbi, od majusa 26 
gu dale je moci svinye do 40 kil makar po ze- 
leznici, éli z drugom íoringom pelati i tirati prez 
sake dozvole.

Tulikajse véli naredba, da ako sto proda 
svinyu do 40 kil te§ku, da se paSus vun daje, 
mora se na glas dali onaj obcini, kain svinye ide
jű, ito je kupil, kulko sviny ide, как su teske i 
da su prodane. Obéina kúpra bo onda to za pi
sa la na gazdinskom listu.

Óva naredba je jako va/.na osobito za male 
gospodare, kajti tak si bodo ludi, prez veksega 
shajanya, mogli v letí kupiti mlade svinye, hra- 
niti je érez lelő i tak bodo resili sebe i \lasti 
od vekSih brig r a  maséu.

Jega éuda siromakov, Steri nemaju peneze 
za 150 kil teSku svinyu, a maloga pajeeka mo- 
reju kupiti i po malem nahraniti. c

Cuvajte nase novine! «

Blizo je vreme za obrecunati jedinice 
Vazno za nase gospodare

JuniuSa 30-ga zide vreme nutri davanya za 
jedinice. Potli toga dojde obrecun i sto ne je 
zvrSil svoju duinost niitri davanya i nemre doka- 
zati, da neje nyegva krivnya, bode Strófán. Strof 
dojde na saki pengő 3---8 pengő, najmenysi strof 
na 100 jedinic fe 120 pengő.

Zato opomenemo nase gospodare, naj se 
zuriju 7. nutri davnnyem, 30 ga ov meser je zad- 
ny. den. Juliuäa 1-ga vec poéné novo gospo- 
darsko leto.

Leventaski glasi
Leventaski den v Miksaváru
Как i lani, tak i letos, su naSi mladi le- 

vantasi pák pokazali cla su oni cclo lelő ne ma- 
n\ kovali nego su se marlivo muátrali, da bodo 
negda zoyih dobrí braniteli domoviQe i dobri oci 
familie.

Na trojaéku nedelu sí* leventasi notarjusije 
Miksa var svetili Spornena Junakov i Materinoga 
Dneva.

Parada sc hapila ob 10 vuri s svetom me- 
Som, za tem pák su vuni na piacú, de se must
ra ju svetili Spomena Junakov i Materinoga 
Dneva.

Szencsár János, Skvoicz Anna, i Kovács 
Angyalka skolski deaki, onda Kovács István i 
Branilovics József leventaíi su verse deklamerali, 
popevaci pák su lepe vize popevnli. Med tem je 
Novak Antal, vodilel mlajsine drzal lepoga govo- 
ra i ozlamenil vaznost toga dneva.

Popddan je bilo sportsko vlekanye, stern 
je jako lepő zislo i decki su pokazali, kaj znaju.

Vtekanye je ovak zislo:
Be/.ati na lOOmetrov: l Novak Antal Mik- 

savár. 2. Hor váth István Drávacsány, 3. Sesztán 
Ferenc Drávamngyaród, 4. Poszavecz Milan Cse- 
resny és.

Be/.ati na 200 metrov : l Novak Antal Mik
savár, 2. Logo/sár János Drávacsány. Hor
váth István Drávacsány. 4, Poszavecz Milán Cse
resnyés.

Staíeli na 4 pót 100 metri:. Miksavár, 2. 
Drávamagyaród, 3. Cseresnyés. . '4

Visoko skakati: l. Logozsár János Miksa
vár. 2. Novak Antal Miksavár, 3 Kovács János,
4. Logozsár József Drávacsány.

Dalko skakati: t. Novak Antal Miksavár,
2. Jalsovecz Ferenc, 3. Horváth István Drává
j á n  v, 4. Novak József Drávacsány.

Kuglu hitali; Novak Antal Miksavár. 2. 
Horváth István Drávacsány, 3. Horvath Milan 
Cseresnyés, 4. Cserucsecz Dávid Miksarár.

Hitati gránáté: Skupno hitanve: l. Cseres
nyés, 2. Miksavár, 3. Drávamagyaród, 4. Dráva
csány.

Po personaj: l Bratkovics István Miksavár, 
2. Mikulnn János Drávamafyaród. 3. Horváth 
Milán i Hunyadi Ferenc Cseresnyés. Poszavecz 
Milán Miksavár.

Vtekanye z labudom su Miksavarski gvi- 
nuli proti Dravacsanyskim.

Na zadnye je vtekanye ovak zvrSilo:
l. Leventaéi Miksavár 97 punktov, 2. Cse

resnyés i Drávacsány, saki 53 punktov, 3. Drá-4 
vamagyaríul 30 punktov.

Jos je levantnsnm lepoga govora dr/.al po 
megyimurski Póth Milialv ’Skolski direktor z Fel- 
sömihályíalva. To vtekanye je closlo gM éuda 
ludi i mi z. veseljem pofalimo nase mariive i 
dobié decke i nadjamo se da bomo na skorom 
i za druge leventase takse lepe glase éuli.

Obraniti zetvu od po- 
gíbeli vuziganya

Kaj se do ve pripetilo, stoga vidimo, dn se 
bo nepriatel sprnvil i na to, da nain vnisti zetvu 
stojecn i pokosenu. Se moramo veiniti, da se 
proti tomu najostreíe branimo i da nam népi iá
iéi nnpravi как najmenyVga к vara.

Как se do ve prenaäln neprialelska vuziga- 
la naj\i$e onda Skodiju, éi je zelva, jako, éli 
preveé zrela. Najbolsa obrana je poéeti v p ia  
vo vrem e, dók jós sla ina neje preveé suba 
To hasni i pre tem, kaj bo zrn>e bolse i vise, 
kajti nebo vun scurelo. Do kraja posusiti pák 
se more i na ponyavi.

Da je treba braniti s brazdatni
Как velimo, najbole.je vpravo vreme kositi, 

to vec hasni, как zelene strafe pokosití i stem 
table na rnenySe napravili, kajti stem dobimo 
cuda menye zinya.

•Ako sto ima velku tablu zrnya i nemre 
dosta f fletho se pokosití, onda je dobro v zrtloj 
zetvi strafe kosili, i lak tablu rezdelifi na meny- 
йе, ci se jena vu/.ge, kaj druga nabo gorela. Te 
prazne strafe je  treba main zorati, kaj se ne
ki strniyce vuzgalo i ognya dale dalo.

Kozlice ne smeli delati nego samo sfavice, 
éli kri/e i to как najdale jenoga od drugoga i 
med kii/.i strniáce mám zorati vdilen i po piec- 
ki. kaj se ogeny nabo megél dale vleci.

‘ Rezdeleno mlatiti
Jako  ve lka  pogibel je su zetvu na je- 

no mesto skup  navoziti. tetős moremo tak 
mlatiti, kaj bodo к masini krize kcoj vozili i to 
samo na vek jen gazda. Cekanye s puninii koli 
pre masini nesme biti. Da jen gazda z gotvi, on
da dojde drugi na red. Slamu i zrnve od masine 
mám vkraj odpelati. MaSinu dalko od sela vuni 
pod drevje spraviti, da ju nepriatel ne vidi. Mo
ra bili к redu zeleno kitje, ci se nepriatel poka- 
ze, masina zk itjém  pokriti, onda ju z \isokuga 
nabo vidék Cuda vode more pre m asin i biti, 
kante i vedre za polevati. Ci se ogeny pripe- 
ti, ne zgubiti glavu i javkati, nego flelno gnsili, 
onda se ogeny nabo rezsiril.

Slamu i seno samo lulko dimo dopelati, 
kulko je najbole za silu, drugo pák vuni slo/iti 
v meny se kupé, dalko sirom, ci jen zguri, dru- 
gi ^slaneju Ci selo jako napunimo s к rmom i 
slamom, more se sírásén ogeny pripetili. Se, kaj 
je mogoce z zelenimi kitárni pokrili, da nepriatel 
ne vidi nikaj zutoga. •

Ci vec masin dojde v jeno selo, jeila od 
druge mora dalko biti Ci ne moci nia&inu pod 
drevje stozili, onda i nyu s kitárni pokriti Najbole 
je v suini mlatiti.

Nekaj za smejatí
Vredna kukorica

Cospa je spazila, kaj kuharica s pr t̂oni 
kosta cuspaj/a, pák ju spota :

Na cujele, to zaistinu neje lepi*, kaj vi
delate.

Pi ősim gospa, ne sam stela /a to main 
dobra |enu /lieu zama7ati.

Pravi svedok
í ujte ja nuram jenoga svedoka. Smete vi 

pristgll (kili (teli.
ISlel bi ja videli t\> sivár, na Steril ja nebi 

presegel. ^

ízléses nyomtatványok
gyorsan é s  pontosan 
К É S Z Ü L N E KaMnrakozi Katolikus Könyvnyomdában
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