
Szabadság ünnepünk Harcoló közigazgatás
I r t a : v i t é z  L u k á c s  B é l a  t á r c a n é l k ü l t  m .  k í r -  m i n i s z t e r ,  

a  M a g y a r  E l e t  P á r t j a  o r s z á g o s  e l n ö k enapja — március 15 ike ismét elkö 
vetkezett 1848 március 15 ike napját meg 
előző időkben egész Európa népe íorron 
gott, lázadozott a zsarnokság, az abszo
lutizmus e llen . követelte a rendi alkot 
mány eltörlését, a jobbágyok felszabadi 
tását, a szólás és sajtószabadságot, sür
gette az alkotmányos népképviseletct cs 
a felelős minisztérium felállítását.

Ez a forradalom Nyugatról indult el, 
hogy a népeknek függetlenséget, szabad 
ságot s különböző) jogokat hozzon. A for
radalom szele hozzánk is átcsapott s a 
magyar nemzet színe java csatlakozott 
ehhez az eszméhez. Ki ne ismerné a lel 
kés március ifjúság cselekedeteit, a híres 
12 pontot Petőfi Sándor „Talpra Ma
gyar" -ját?! Megmozdult a magyar nép s 
az osztrák központi kormányzás kény te 
len volt meghajolni az igazságos követe 
lések előtt s látszólag teljesítette azokat.

Működésbe lépett azonban nemsoká
ra az ellentábor s a nagy zűrzavarban 
felhasználták az alkalmat a magyarság el 
leni izgatásra s az uralkodót jogellenes 
cselekedetekre bírták rá. A feleszmélt 
nép élére állott Kossuth Lajos s megin
dult az osztrák önkény eile a magyar 
nép szabadságharca. Hazánk minden sár 
ka langralobbant s az osztrák hadsere
gen kívül megtámadtak bennünket nem
zetiségeink is.

Mégis diadalról diadalra vittük a 
magyar Szűz Máriás lobogót s nemsoká
ra arra eszmélt az osztrák ármádia, hogy 
teljes vereség éri, ha nem néz gyors se
gítőtárs után. Jött is az orosz császári 
sereg töméntelen katonája s hiába volt a 
mi részünkön az. igazság és a diadalmas 
csatanyerések sorozata, a túlerő legyőzőit 
bennünket s hadiszerencsénk csillaga 1819 
őszén Világosnál leáldozott. Nemzetünk 
legjobbjai kerültek az osztrák haditör 
vényszék elé s akit nem ítéltek halálra, 
vitték az osztrák katonai börtönökbe ne
héz várfogságra.

Elnémult az ország. Minden család 
gyászolt. Temetői csend borult ránk Jött 
a megszállás sok keserű eve s azt hit
tek, hogy írmagia sem lesz a magyarnak!

Sok sok nehéz esztendő után azon 
ban a világ ámulatára feltámadt Kínét az 
ország cs hosszú küzdelem után megin 
dúlhatott az építés békés munkája.

Most is vészterhes az egész világ. 
Forrongásban vannak a nemzetek. Esz
mék harca dúl s a fegyverek zaja elné
mít minden más hangot. De a mostani 
forradalmi eszme Keletről jön felénk s 
azt a történelemből is jól tudjuk, hogy 
a Keletről érkező új eszmék majd min
dig rombolást, pusztítást hoztak az euró

A háborút viselő, életérdekeit védő Magyar- 
országon az államhatalom mind több és több fel
adatot kénytelen vállalni a nemzeti közösség ér
dekében. Az állami élet feladatainak megnöveke
dése érthetően eg)ütt jar a közhivatali munka 
fokozódásával. Ma nemcsak a hadiüzemekben és 
mezőgazdasági termelő munkában, hanem a köz
igazgatásnál is olyan hatalmas munkatöbblet je
lentkezik, amely szinte emberfeletti mértékben 
veszi igénybe közigazgatási tisztviselőinket. Kü
lönösen all ez. a községi vezető jegyzőkre és 
körjegyzőkre, valamint a járási és varmegyei 
közigazgatási tisztviselőkre, akik a megnöveke
dőt feladatokat csak nagy áldozatok árán és 
sokszor egészségük rovásara tudjak csak elvé
gezni.

A mai magyar közigazgatásnak az eddigi 
feladatokon hívül a háborús helyzettel együttjáró 
közellátási, honvédelmi és hadigondozási felada
tokat is vállalnia kell. A megsokszorozódott mun
kához azonban nem all rendelkezésre elegendő) 
munkaerő, Ennek ellenére n magyar közigazgatás 
eredményesen, hűségesen és minden áldozat vál
lalásával szolgaija az egyetemes nemzeti érde
keket.

A Magyar Élet Pártja, amely nem kicsi
nyes pártérdeket, hanem nagv és összefogó nem
zeti célokat szolgál, az emberfeletti munkára és 
súlyos áldozatokra kényszerült magyar ko/igaz 
gatas mellé all és minden pártérdek kikapcsolá
sával igyekszik megkönnyíteni munkáját és se
gítségére lenni a felmerülő kérdések megoldása 
ban. Közigazgatásunk a belső front első vonalat 
jelenti. Nemcsak aktakat intéz, Iranern a legkisebb 
tanyától az ország fővárosáig mindenütt vigyáz a 
magvar életre, gyakran önmaga szervezi meg, de 
mindig biztosítja a nemzeti munka zavartalan 
menetét. Ma nemcsak honvédcink harcolnak, 
nemcsak a belső hazafias szervezeteink küzde
nek a magyar nemzet erkölcsi, szellemi és anya
gi értékalíományának megvédéséért, hanem köz- 
igazgatásunk is h a 'o t, küzdelmet folytat a mun
katerületén az állami végrehajtó hatalom érvé
nyesítése során. Ez a hab irús Magyarország har
coló köziga; gatása.

A magyar jövő alakulása nemcsak azoknak 
a hatalmas erőknek a mérkőzésétől függ, ame
lyek a most folyó vilagháboniban összecsapunk, 
hanem főleg attól, hogy a mngvar társadalom 
mennyire tudia elviselni a háborús helyzettel ja
ró megpróbáltatásokat, nélkülözéseket cs szenve
déseket. Ezen a téren nincs Inba Kétségtelen 
azonban, hogy vannak mindenütt türelmetlenek,
отшшктшл яшшшвяшшшвйшшатштялит вшшш
pai népekre. Soha nem látott gigászi erő 
feszítést tesz a Szovjet, hogy minden 
áron áttörje az Európa testét védelmező 
haderőt, mert akkor egész Európa sza
bad prédája lesz. Nemzetek múltja, ha 
gyományai, kulturális értekei semmit sem 
jelentelek a szovjet orosznak, mivel ö 
csakis, a meglévő értékek tökéletes le 
rombolásával, eltüntetésével akarja terveit 
megvalósítani.

Március hónap mindig az ígéret, a 
tavasz, a bekövetkező fejlődés ideje. Ek 
kor még az év hátralévő része homály
ban van, de sejtjük, hogy fáradságos 
munkánk révén maid lesz eredmény. Az 
idén, ebben az ígéret hónapjában, a ma*

panaszkodik és olyanok is akadnak, akik a ba
jokat, a közellatásban, vagy az. anyagellátásban 
jelentkező hiányokat minden gondolkodás nélkül 
áthárítják a kormányra, illetve az állami végre
hajtó hatalom szerveire, a közigazgatási tisztvi
selőkre. Ez ellen a felfogás ellen minden erőnk
kel kiizdenünk kell s ezeket a hangokat el kell 
némítani. Közigazgatásunk, elsősorban az ember
feletti munkát végző jegyzői kar nem tehető fe
lelőssé olyan bajokért, amelyeknek oka a hábo
rús helyzetben keresendő. A Magyar Élet Pártja 
szervezetei, elsősorban tisztségviselőink álljanak 
teljes erejükkel a közigazgatás mellé és azzal 
karöltve enyhítsék a bajokat, töröljék le a köny
v ek e t s elsősorban azoknak nyúlsanak támoga
tást, akik az ország honvédelmi érdekeinek szol
gálatúban hoztak áldozatot.

A megelőző világháború alatt is akadtak 
olvanok, akik a bajokért a közigazgatási tisztvi
selőket tették felelőssé s ellenük fordították a 
közhangulatot. Tudjuk, mi lett ennek a vége. 
1918 és 19 szomorú emlékei ma is élnek le l
kűnkben s azt követelik tölünk, hogy ezeket a 
felelőtlen hangokat, ha jelentkeznek, elnémítsuk, 
mert ezek tek intélyrombolóshoz, felforduláshoz, 
cs a társadalmi egyensúly megbontásához vezet
nek. 1918 nem lesz mégegyszer. erről a magyar 
közigazgatás, a belső front egyik legjelentősebb 
tényezője gondoskod к elsősorban, ezért minden 
erőnkkel támogatnunk kell abban a munkában, 
amelyet igen nehéz körülmények között végez.

Amikor a nemzet legmagasabb érdekeinek 
szem előtt tartása mellett pattunk teljes erejével 
a bajokkal, nehézségekkel és a hatalmas munka
többlettel birkózó közigazgatas támogatásara min
den erejet lalbaveti, ug\anakkor elvárjuk és kér
jük, hogy a közigazgatás megértéssel, szeretettel 
cs meleg emberi szívvel vegye kezébe minden 
mug\arnak az. ügyét. Pártunk nemcsak azokkal 
fordul szembe, akik felelőtlen izgatással, vagy 
indokolatlan türelmetlenkedéssel a közigazgatás 
munkáját megnehezítik, hanem arra is lesz. gond
ja, hogy az. illetékes tényezők figyelmét ráirányít
sa azokra a közigazgatási tisztviselőkre, akik kö
telességeikről megfeledkeznek s nem járnak elöl 
jó példával az áldozatok vállalásában s a nagy 
magyar közösség éietérdekeinek szolgálatában.

A magyar nemzet nagv céljainak előrevite- 
lc ina teljes egvséget, megértést, testvéri össze
fogást és íeg\elm»zeit kö’elességteljesítést kíván. 
Ezen az úton egviitt kell haladnia az egyetemes 
magyar érdekeket szolgaló közigazgatásnak és a 
Magyar Élet Pártjának.

gyár szabadság hónapjában, mérföldes 
csizmáiban közeledik határainkhoz a bar 
bari/mus, hogy elpusztítsa apáink, müvét 
s mi szerény munkánk eredményét.

Amikor mi a szabadságot ünnepel- 
jük, akkor közeledik felénk a világ ed 
digi legzsarnokibb rendszere, hogy bék
lyóba verjen, tönkre tegyen, megalázzon 
minden európai embert, célja érdekében. 
E nehéz napokban nem lehet más teen
dőnk, mint az 1848. év magyarságához 
méltó in egységesen hazánk védelmére 
kelni. Csak egy cél lebegjen szemeink 
előtt: Mindent az Istenért, Hazáért, Csa
ládért i
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Dr Mindszenty -
Március 7-én mondotta be a budapesti rá 

dió, hogy a pápa ő  Szentsége a veszprémi püs
pöki székbe Dr Mindszenty József pápai prelá- 
tus, zalaegerszegi apátplébánost nevezte ki.

A Szentatya elhatározása Muraközben is 
őszinte örömet váltott ki. Veszprém új egyház
fejedelme nálunk nagyon jól ismert. A megszál
lás alatt sokat dolgozott Muraköz felszabadítása 
érdekében, a visszatérés után többször járt Csák
tornyán. Nagy tudományú, mély vallásos és ha
zafias érzéstől áthatott beszédei maradandó em-

M

veszprémi püspök
léket hagytak nagyszámú hallgatói szívében.

Most, hogy a katotikus egyház feje Isten
nek és egyházának legméltóbb szolgáját emelte a 
díszes, veszprémi püspöki méltóságba, sok nagy
nevű elődök örökébe, Muraköz katolikus lakos
sága is fiúi hódolattal köszönti a nagy főpapot, 
aki eddigi munkájával és alkotó erejével máris 
megmutatta, hogy méltó utóda lesz a magyar tör
ténelemben fényes nevekkel szereplő veszprémi 
püspököknek.

A Mansz mesedélutánja
Szép gyermekkor jöjj vissza egy szóra . . I 

E szentimentális szavak jutottak eszünkbe, mi
kor végig néztük a Csáktornyái Mansz csoport 
által rendezett mesedélutánt.

A Zrínyi szálló nagytermét csupa apró 
„közönség" töltötte meg, de annál nagyobb kí
váncsisággal és lelkesedéssel, különösen a falusi 
gyermekek, akik ilyenből bizony keveset láttak 
és olvastak.

Bodo Sándorné a tejfölös köcsögbe csöp
pent két békáról tartott tanulságos mesét a gyer- 
mekeknek, párhuzamot vonván a lusta és szor
galmas tanulók között.

Ezután Balogh Feri és Lovrencsics Pista, 
középen Zsigics Rajkával tangóharmomkan ad
tak elő néhány dalt, a gyermekek énekkíséreté
vel. Kiváló zenei tehetséggel vannak megáldva 
ezek a kis muzsikusok, később közóhajra még 
egyszer kellett játszaniok.

Utána megnyílt a színpad s felelevenedtek 
gyermekkori szép meséink alakjai. Brodnyák 
Pisti Királyfi, Kóros Vera Hófehérke, Pley Vera 
Csipkerózsi, Buday Hilda Boszorkány, Hajnal Vera 
Hollóné, Zelkó Gréti Piroska a farkassal, Perjés 
Kornél Hüvelyk Matyi, Korentsy Marti Juliska 
és a többi szereplő, akiket helyszűke miatt nem

bírunk valamennyit felsorolni.
Szerepét minden gyermek kitünően tudta. 

Nagyon szépek voltak az iei-pici kis ballettanco- 
sok kecses mozdulataikkal igen bajos jelenetet 
adtak. A nagyobb leánykák magyar tánca erős 
tapsvihart váltott ki, kétszer megkellett ismételni. 
Különösen kitűntek Vugrincsics Manci, Gacsal 
Stefi, Sándor Erzsi és Domitrovics Katica.

A rendezés fáradságos munkáját Kovacsics 
Ella tanítónő vegezte s mily kitűnő erdménnyel, 
megmutatta a/, előadás. A zongoránál Dr Doin- 
janne ült, ezenkívül meg Perjés Istvánná segít
sége járult hozzá a nag\ sikerhez. Az előadást 
kelsz*.r ismételték.

A tiszta jövedelem a szegény gyermekeké, 
részint nyaralási költségre, részint pedig ruhara 
és cipőre.

Mint értesülünk a Mansz helyi csoportja az 
év folyamán 10 mesedclutant szándékozik ren
dezni, a szép idő bekövetkezte után a sporttele
pen hangszórókkal is felszerelve és kizárólag 
szegény gyermektámogatási célokra.

Magyar asszonyaink a belső fronton nagyon 
értékes és hazafias munkát végeznek a jótékony
ságon kívül a népmüvelődés terén is, minden tá
mogatást megérdemelnek. Sp.

Varsó-London- K a i r ó

Ha az ember külföldi bankútalvá 
nyokkal jól megrakodva, beül a szalon- 
kocsiba, nem is olyan rossz egy ilyen 
európai körütazást véghezvinni, hogy az
tán az ember végül Kairóban suttesse 
magát a déli nappal, persze csak addig, 
amíg jólesik, azutan az ember csomagol

hat és szépen hazautazik.
De mikor az ember, mert hitt a ha 

zug ígéreteknek, kénytelen hazáját ott 
hagyni, egy darabig Londonban enni a 
keserű kegyelemkenyeret, közben nézni 
hazája pusztulását és a koncon inarako 
dókat, azután egy szép napon azt mond
ják, no már eleg volt a barátságból, ott 
künn tángasabb, tessék lesétalni Kairo 
ba, ott aztán zárt ajtók mögött lehet to
vább dúdolni „Jeszcze Polska nye zgi 
nyela“ — Nincs még veszve Lengyel- 
ország ! Hát ez bizony nagyon keserves 
dolog lehet.

Lengyelország igazságtalanul jutott 
Dan/.ighoz és mindazon német területek
hez, amelyeknek lakosságát hús/ éven 
át kínozta és a végén legyilkoltatta. Л 
tengerkijáratot más módon is elérhette 
volna.

Ha az angol ígéretektől elvakult len 
gyei kormány csak egy kicsit igyekezett 
volna Anglia történelmével foglalkozni, 
rájöhetett volna arra, hogy az. angol kiil 
politika mindig mások bőrére spekulál, 
szövetségeseit viszi harcba, ö pedig szé
pén hátul marad, mint a pók a hálójá

ban, a végén aztán learatja a győzelmet 
és igyekszik szövetségesein is keresni és 
a vérből minél több aranyat csinálni. 
Túljárt még az amerikaiak eszén is, mert 
az európai inváziót is legnagyobb rész
ben velük akarja megcsináltatni.

Ha Varsóban kellő időben mindezt 
meggondoltak volna, Lengyelország nem 
heverne romokban, a katyni tisztek ma 
is élnének és Mikolajczik lengyel minisz
terelnöknek nem kellene fűhöz fához, kap 
kudnia, hogy hazájából megment .■■.*» leg 
alább azt, ami meg menthető, Danzigiól 
már s/.o sem lévén és legfőképp nem 
kellene, akarata ellenére, Kairóba utaz
nia, ami egyet jelent a ledobott sakkfi
gurával.

Mindezt nem azért mondtuk el, mint 
ha Mikolajczik feje nekünk valami na
gyon fájna, hanem azért, mert mindig 
vannak népek, akik még nem tanultak 
eleget és még mindig a másik oldal felé 
kacsingatnak es onnan várják a boldog 
ságot. Olaszország flottáját most osztó 
galiák maguk között, Badogliót nem kér
dezték meg, mit szól hozzá s mikor hang 
ját hallatta, hamarosan leintették. () is 
hitt az angol csábításnak s romlásba vit 
te hazáját.

Európa népei csak saját magukban 
és saját erejükben bízhatnak s amíg meg 
van bennük a törhetetlen hit a végső 
győzelemben, addig a pokol kapui sem 
vesznek rajtunk erőt. Sp.
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Újhelyi sorsjegyek nyernek!
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Március 15 Csáktornyán

Csáktornya és környéke hazafias közönsé
ge a nagy naphoz es a ni.ti komoly időkhöz mél
tó módon ünnepelte meg a szabadság felvirradá- 
sár.ak 96. é-fordulóját.

Reggel koiátt minden házon nemzeti lobo
gó, az utcán hömpölyög az ünneplő közönség, a 
lalusiak ott hagytak mindennapi munkájukat és 
bejött* k, hogy részt vegyenek az ország, a nem
zet ünnepében. 9 órái a felvonullak az összes is 
kólák zászlóik matt, köztük feltűnt a tanítókép
ző intézet, negyedszázadig a megszállók elől el
rejtett, sok vihartól tépett zászlója, a leventeitjak 
és leányok ugyancsak zászlóval s nem tulzunk 
ha azt mondjuk, a templom „zsúfolásig" megtelt 
ájtatos ünneplő közönséggel. A szentélyben he
lyet foglalt n tiszti küldöttség, az összes hatosa 
gok vezetőikkel, a községi elöljáróság teljes lét 
számban, az ipartestület vezetősége.

Az ünnepi mise után a közönség az ország 
zászló elé vonult, ahol időközben megjelentek « 
helyőrségi csapatok.

A programin minden pontja a nagy nap és 
a történelmi, hazánkat súlyos megpróbáltatás el* 
állító, időket igyekezett a közönség elé tárni.

A taitalékos tiszti iskola szavaló hóiusa, a 
honvéd/cnekar szavalatokkal, Kossuth énekszá 
mokkái, indulókkal szerepelt. Óriási lelkesedést 
keltett vitéz Rózsás József „Honvédroham" című 
verse és az egyik tiszt ünnepi beszéde.

A tanítóképzöintézet énekkara, Horváth Fe
renc levente, Dtrvarics Györgyi el. isk. tanuk, 
Kocián Ferenc polg. isk. tanuló és Kukics Ilo
na gyári leventeleany hatásos szavalatai emelték 
az ünnepi hangulatot.

Külön ki kell emelnünk Schell Ferenc te 
nitójelölt magyar nyelvű és Horváth Ferenc kér. 
közepi kölni tanúin muraközi nvelvíí ünnepi bt 
s/edét. I. av a tta  miatt ezeket csak jövő szamunk 
ban közölhetjük.

Dis/inenet fejezte be ezt a szép, hazafias 
ünnepséget. Sp.

i p a r t e s t ü l e t i  h í r e k
- - Az ipartestü let é rtesíti tagjait, hogy 

elosztásra kerül céina, bőt hulladék, szappan, 
amely anyagokra az. útalxanyukat minden iparos 
sujat érd* kébe n mielőbb az ipnrtestiileten vegy e 
fel, is néteten felhívjuk minden egyes iparos fi
gyelmét, amennyiben a szög es huzal (drót) úfal- 
vanyat még nem vette tel, azt haladéktalanul te
gye meg, mert ellenkező esetben az utalványok 
érvényükét vesztik.

Jövő hét folyamán elosztásra kelül, cipé
szeknek vargafonál, szabók i észére bélésem, 
s/íigyarlok részére varr* zsineg utalvány.

Ipartestük I.

„ A R Á N Y  B Á R Á N Y “
Kötöttáru üzem, CSAk TOHNYA  j
K o s s u t h  L a j o s  u .  9. - T e l e l ő n  1 4 3 .  j 
Gyárt elsőrendű kötöttárut, j 
Tulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m  j
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Perlaki téli gazdasági tanfolyam 
vasárnap fejeződött be

A M. kir. Föld mi vetésiig vi Miniszter Úr 
102.161/1943 F. M. sz. alatt engedélyezte a per
laki téli gazdasági tanfolyamot, melynek száma 
317/a-b. A tanfolyamon 52 ga/dahallgató vett 
részt.

Mivel a perlaki m. kir. áll. mezőgazdasági 
népiskola épületének tatarozását nem tudták el
végezni és berendezni az épületet, a téli gazda
sági tanfolyamot kénytelenek voltak a perlaki 
kaszinó helyiségében megrendezni, ahol a gazdák 
szorgalmasan megjelentek esténkint.

A tanfulyamol Kupka Gyula ga/d. iskolai 
igazgató szervezte és vezette nagy odaadással és 
fáradhatatlan munkával.

A tanfolyam előadói a következők voltak 
Sassné Kukoljevics Hedvig oki. gazda, gazd. isk. 
szaktanító. О adta elő a gyümölcs, zöldség, sző
lő, méhészet es selyemhernyó gazdaságtant.

Kompayné Nagy Irén gazd. isk. szaktanító
nő: állat, baromfi, apróállattant.

Haris Jolán h. népiskolai igazgatónő: köz
ismeretek, számtan és mértan. Dr Monostori Ti
bor szolgabíró: közigazgatási és kereskedelem

tan. Kupka Gyula gazd. isk. igazgató: növény- 
termelés, állattenyésztés, valamint üzem és szám
viteltant. Dr Dómján Gyula ügyvéd, tűzoltó titkár: 
tűzrendészet. Mihálovich Béla járási m. kir. ál
latorvos : állategészségtan. Dr Kecskés János 
körorvos : Egészségtan. Dr Balázsovics Gyula oki. 
karnagy (ügyvédjelölt): Éneket.

Az előadók egytől-egyik minden odaadás
sal és lelkesedéssel azon voltak, hogy az eléggé 
rövid idő alatt minél többet és hasznosat nyújt
sanak a résztvevő gazdáknak, akik szorgalmuk
kal és tanulási készségükkel jutalmazták az elő
adók faradozásait.

A tanfolyam záróvizsgája március 12-én 
(vasárnap) volt megtartva ünnepélyes külsőségek 
mellett. A Foldmivelésügyi Minisztert Siftár Imre 
batty árifal vai m. kir. téli gazdasági isk. igazgató 
képviselte s egyben ö volt a vizsgabiztos is.

Örömmel üdvözöljük ezt a tanfolyamot és 
adja isten, a háborús nehézségek elmúltával mi
nél nagyobb számú hallgatóval és minél több 
helyen legvenek megvalósíthatok ezek átéli gaz
dasági tanfolyamok Vass János.

Agyonszúrta leányát egy muraköz! 
öreg gazda, tíz évi fegyházta ítélték

December 5-én Bánya vár községben Jako- 
pics Jakab 68 éves gazdaember, 6 gyermek aty
ja, agyonszúrta férjes leányát, Mungyar Janosnét, 
egy gyermek édesanyját. A gyilkos öreget a csend
őrök bevitték Nagykanizsára és azóta előzetes 
letartóztatásban van.

Most tárgyalta ezt a bűnügyet a nagykani
zsai törvényszék. A vád szerint több ember e l
len elkövetett szándékos emberölés miatt fogta 
perbe a kir. ügyészség Jakopics Jakabot, mert 
először sajat leányát szúrta hasba, majd segítsé
gére siető lérjét szúrta meg az arcán.

A vádlott elmondta, hogy ve jé vei és le
ányával közös háztartásban élt Bányaváron. FJe- 
inte nagyon jól megtértek egymással, de csak
hamar a leánya elhidegült iránta, szinte ra se né
zeti, úgy jatt el mellette. A leánya volt az ur a 
házban, mondotta, annak tartotta magat, ö csak 
a megtűrt szolga szerepét töltötte be. Vagyonát 
elvették tőle. Neki semmije sfhesen. Egy szobá
ban lakott kél unokájává! és a cseléddel, a le
ánya pedig férjével külön szobában. Azt mondja 
az öreg, hogy nagyon rosszul bántak vele. Nem 
tűrték öt és Ö sem azokat mondja. De ezt 
nem bizonyította semmi. December 5 én este 
éppen vetkőzni készült, amikor bejött hozza a 
leány a és eloltotta a lámpát. Megkérdezte, miért 
oltja el a lámpát, mikor neki még szüksége van 
a világosságra. Leánya erre nekiment - mondja 

és meg akarta öt verni. Ö ittas is volt, a 
kezében éppen kés volt, amellyel körmét vágta, 
a következő pillanatban beleszűrt a leányába, 
majd amikor veje segítségére jött н feleségének, 
azt is megsebesítette.

A fiatal áldozat férje, Mungyar János zo
kogva állott a bíróság előtt. Nem szeret vissza 
gondolni a borzalmas drámái a Nem akar vallani.

A tanúk vallomása szerint az öreg Jako 
pics még n leánya apósával is végezni akart.

A bíróság bűnösnek mondta ki Jakopics 
Jakabot szándékos emberölés bűntettében es 
ezért tiz évi fegyházra és ugyanennyi évi hiva
talvesztésre ítélte.

Az ítélet jogéi ős.

Időszerű felvilágosító előadás 
Csáktornyán

Csütörtökön e*te a tanítóképző intézet nagy
termében Markos Jenő népművelési titkár a 
ко/művelődési elöadásszorozat keretében nagyon 
érdekes és nagyszámú hallgatóság figyelmét tel 
lesen lebilincselő előadást tartott. Ismertette a

magyarság helyzetét és kilátásait a háborúban. A 
fejtegetések lényege az általános európai helyzet 
ismertetése volt, amit Markus pompás szónoki 
beszédbe öntvén, a bizonytalanságban és tévhit
ben járóknak helyes tájékoztatást adott. Megcá
folta az. ellenség hírveréseit és megerősítette a 
kis hitűeket. Előadásából a/.t a tanulság merí
tettük : nem szabad az idegháborúban engednünk 
és összeroppannunk, mert a csüggedés és le
mondás, a bizalom elvesztése végzetes lehetne.

Dr Csiky János kir. járásbíró finom és a l
kalmazkodó zongorakisérete mellett Hajba Kál
mán, a megyeszerte kedvelt kiváló dalenekes a 
régi és újabb magyar nóták legjavából adott elő 
s a lelkes közönség viharos tapsát vívta ki.

Markos Jenő a vármegyei népművelési tit
kár a társadalmi egyesületek egy iittműködésének 
vármegyei vezetője. Előadása végén Dr Brand 
Sándor vármegyei alispán, a népművelési bi/ott- 
ság elnökének izenetét tolmácsolta, hogy Mura
köz népe a mai súlyos időkben is a rend és 
nyugalom áldásait élvezi s mindenből megkapja 
jogos részét a magyarság asztalánál, épen azért 
mert az asztalion az a magyarság ül, amely a 
vele együtt élő más nyelvű nemzetiségeket min
dig testvéreinek tekinti.

263/1943 vght. sz.

Árverési hirdetmény
Dr Lakó Imre Csáktornyái ügy véd által kép

viselt Grabant Szabina, mint Grabant Mária 
gyámja javára 280 pengő töke és több követelés 
és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre 
időközben részletfizetés történt, annak beszámí
tásával a perlaki kir. járásbíróság 1943 évi 525 
sz. végzésevei elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőtől 1943 évi október 
hónapban lefoglalt 1150 pengőre becsült ingósá
gokra a perlaki kir. jbirósóg Pk. 5900/1943 sz 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak vég
rehajtást szenvedő lakásán, Zalabenkő 33 szám 
alatt leendő megtartására határidőül 1944 évi 
április hó 7 napjának délutáni 1 órája tűze
tik ki, amikor a bíróilag lefoglalt borjút, serté
seket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is 
el fogom adni.

Perlak, 1944 évi március hó 6.
Varjú József

kir. bír. végrehajtó.

■■■■■___ . .a  .1 . _ . . .  . ■____.^LIL-Д  ± g ”".

252/1943 vght. sz.

Árverési hirdetmény
Dr Lakó Imre Csáktornyái ügy véd által kép- 

I viselt Vük Teréz javára 3030 pengő tőke és több

követelés és járulékai erejéig, amennyiben a kö
vetelésre időközben részletfizetés történt, annak 
beszámításával a perlaki kir. járásbíróság 1943 
évi Pk. 5904 sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1943 
évi október hó 7 lefoglalt 5150 pengőre becsült 
ingóságokra a perlaki kir. ibiróság Pk. 5904/943 
sz. végzésével az árverést elrendeltetvén, annak 
végrehajtást szenvedő lakásán, Murakirály-on 
leendő megtartására határidőül 1944 évi áp r ilis  
hó 6 napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, 
amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, tehenet, ti
nót, üszőket, sertéseket, kocsit, górét, csöves 
tengerit s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérő
nek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron 
alul is el fogom adni.

Perlak, 1944 évi március hó 6 n.
Varjú József

kir. bír. végrehajtó.

Pk. 4544/1943 sz. Fksz. 272/1943

Árverési hirdetmény
Dr Lakó Imre Csáktornyái ügyvéd által 

képviselt Jeszenovics Flórián és neje javára ki- 
lakoltatasi ügyben 100'87 pengő kilakoltatási költ
ség megtérítésére a csáktornyaikir. jbíróság 1943 
évi 3467 sz. végzésével elrendelt kielégítési vég
rehajtás során 1943 évi október hó 14-én lefo- 
lalt 1245 pengő becséi tékii ingóságokra az árve
rést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő la
kásán Muraszerdahelvhez tartozó Bocskahegyen 
leendő megtartására határidőül 1944 évi már
cius hó 27 napjának délután 2V* óráját tű
zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt hordó, bor s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz- 
fizetés mellett, esetleg becsáron aluli is el fogom 
adni.

Csáktornya, 1944 évi február hó 18 n.
Elek László

kir bír. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

M. Kir. osztálysorsjáték
játékterve páratlan esélyeket nyújt.

Egy sorsjeggyel szerencsés esetben 
nyerhető:

Egymillió P.
A nyeremények összege több, mint

Tizenötm illió P.
J u ta lo m  6 0 0 . 0 0 0  P .
F ö n y e r  em é ti у : 4 0 0 . 0 0 0  P .

Nyeremények:
200.000 P,

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

2x15.000 P, 30x10.000 P
és még »zámos közép én kisebb nyeremény, 

a sorsjegy ári I nyolcad I negyed I fél I egész
O l da l ú m é» ! : IP  5, -  | P  10. -  | p  20, -  | P  40—

A sorsjegy kapható az öaazea főiruaitóknál.
Húzás kezdete április 13.

Hirdessen a „Muraköz“ -ben
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6
O S Z TÁ L V S O R S JE G Y E T
r e n d e l j e n  az ismert szerencsés

Sachtár Bankház».
Budapest, VJ1I., Üllőí-ut 6. 

NAGY szám-választék.
NAGY nyerési esély 1Azonnali nyeremény kifizetés !

Rendelés levelezőlapon.

H Í R E I N K

M E G H Í V Ó .
A Csáktornyái Gőzmalom és Víllanytelep R.-T. Csáktornyán 1944. április hó 14.-én délelőtt 

11 órakor tartja saját helyiségében

XXXVI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
amelyre a t. részvényeseit tisztelettel meghívja.

T á r g y s o r o z a t :
1. Igazgatósági és felügyclőbizottsági jelentések.
2. Az 1943. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosz

tása iránti és az igazgatóság, valamint a felügyelöbizottság felmentvénye feletti határozathozatal.
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság 1943. évi tiszteletdíjának megállapítása.
4. Választás az igazgatóságba.
5. Esetleges indítványok.

Megjegyzés: Szavazati jog csak azon részvény után gyakorolható, amely a közgyűlés megtartása előtt 8 nap
pal a vállalat pénztáránál, vagy a Csáktornyái Muraközi Takarékpénztárnál Csáktornyán és a borsát Általános Hitelbank 
központjánál Zágrábban, illetve ezen bank fiókjánál Vara/sdon letétbe helyeztetett.

M é r l e g s z á m l a  1 9 4 3 .  d e c e m b e r  3 1 . - é n .
VAGYON: Pénztár P 19.059 06. Iparvágány P 2.500 —, Malomtelep P 370.000'--. Értek 

papírok P 48.800 - , Váltók P 1.300' , Adósok P 904 768 29, Árukészlet P 1,153.436 60, Összesen
P 2,499.863 95.

TEHER: Részvénytöke P 150.000 Rendes tartalékalap P 300.000 ' —, Rendkívüli tarta- 
lékalap P 25.000 , Felértékelési tartalékalap P 25.000 -, Tartalékalap kétes követelések fedezésé
re P 335.000 , Értékcsökkenési tartalékalap 300.000 , Nyugdíjalap P 80.18540, Hitelezők P 
331.947 04, Elfogadvanvok P 819.200'--, Fei nem vett osztalék P 50 739 95, Nyereség P 82.79P56 
Összesen P 2,499.863 95.

*
V e s z t e s é g -  é s  n y e r e s é g  s z á m l a  1 9 4 3 .  d e c e m b e r  3 1 . - é n .

KIADÁS: Altalanos üzemi és üzleti költségek P ‘371.902*41, Forgalmi adó P 133.347*08, 
Biztosítás P 22.092 08, Kamatok 76.559 41, Leírás a Malomtelep számlán P 58.742'97, Nyereség P 
82.791'56, összesen P 945.435*51.

BEVÉTEL: Múlt évi nyereség áthozat P 11642 40, Házbérjövedelem P 3.390'—, Érték
papír jövedelem P 1.842 70, Brutto jóvede'em P 928.560 41, Összesen P 945.435 51.

A z  i g a z g a t ó s á g .
Megvizsgáltuk és mindenben megegyezőnek találtuk

A  f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g .

— Bírói kinevezés. A Kormányzó Ur dr 
Cserjés László bácsalmási kír. járasbírósági tit
kárt a perlaki járásbírósághoz járásbíróvá ne
vezte ki.

Előadás a zeneiskolában. Vannay János 
a nagykanizsai és Csáktornyái zeneiskola igazga
tója a magyar népdal kialakulásáról és történe
téről tartott vasárnap délután igen értékes elő
adást. ígéretet tett, hogy legközelebb gyakorlati
lag is bemutatja az elméletben elmondottakat.

— Halálos szerencsétlenség az alsó- 
domborui darálómalomban. Halálos szerencsét
lenség történt a minap éjjel az alsódomborui Li- 
szják János-féle darálómalomban. A malomban 
dolgozott Kuzma Ferenc kotori fiatalember. Kuz
ma ott foglalatoskodott a gép körül, amikor ed
dig még nem állapítható módon a fögépen lévő 
rögzítő csavar hirtelen megfogta Kuzma ruháját, 
felkapta őt és hatalmas erővel odavagta a gép 
alépítményéhez. A legény azonnal szörnyet halt.

Az esetről azonnal értesítették a kotori 
csendőrőrsöt, ahonnan egy járőr szállt ki a sze
rencsétlenség színhelyére és a szemle alapján 
tényvázlatot készített annak megállapítására, nem 
történt-e gondatlanság valaki részéről.

A nagykanizsai kir. ügyészség a szeren
csétlenül járt fiatalember holttestének felboncola- 
sát indítványozta.

— Két muraközi bolti tolvaj kerü li kéz
re Nagykanizsán. Érdekes ügyben nyomoz a 
nagykanizsai rendőrség. Két muraközi asszony, 
névszerint Mihnyács Jánosáé és Mrázovics Kia
ra, zalaújvár-tótfalusi lakosok betértek a Teutsch- 
féle Főúti drogériába, amikor ott erős volt a for
galom.A két nő bevegy ült a vevők forgatagába 
és egy óvatlan pillanatban elemeitek két üveg 
kölnivizet. A cég kitünően iskolázott alkalmazot
tai azonban észrevették a két muraköz.i asszony 
turpiságát és előszedették velük a kosarakból a 
két üveg kölnit. Azután a rendőrkapitányságra 
tessékelték őket, ahonnan telefonáltak lakhelyük 
csendőrségének. Ott azonnal házkutatást tartót 
tak lakásukon és többféle dregériaárút találtak, 
ami Teutsch üzletéből származtak. A két üveg 
kölnivíz tehát boltitolva jókat juttatott rendőr
kézre.

A bűnügyi eljárás megindult ellenük.
— A mai lapunk minden számához mel

lékeltük Újhelyi és Társa bankház kartonlapjiit. 
Kérjük lapunk előfizetőit, hogy sorsjegyszükség 
létükét a szerencséjéről közismert Újhelyi és Tár
sa bankháznál rendelje meg a mellékelt karton
lapokon lévő rendelölapokon. Kifejezetten figyel
meztetjük olvasóinkat, hogy megrendelésüket ne 
hagyják az utolsó pillanAtta, mert a sorsjegyek 
nagyon kapósak és a szerencséjéről közismert 
Újhelyi és Tarsa bankház sorsjegyei hamar el
fogynak.

Újhelyi és Társa bankház címe . Budapest, 
V. Szt. István krt. 27.A PERLAKI J Á R Á S  HÍREI

— Perlakon is  lesz Légoltalmi L ig a ! 
Március 8-án Virágh Pál vezetőjegvz.ő kezdemé
nyezésére megjelent Perlakon a szombathelyi ke
rület Légoltalmi Liga vezetője, Vecsera Anta- 
nagykamzsai városi tűzoltóparancsnok kíséreté
ben, hogy Perlakon is megalakítsak a Légoltalmi 
Ligát. Az. egybehívottak előtt a Liga vezetője 
ismertette a Légoltalmi Liga fontosságát és 
kérte annak megszervezését s minél szélesebb 
alapokon való elindítását. A szükséges útbaigazí

tásokat megadta a vezetőknek. Beszédét és út- 
baiga/ításait Dr Forintos Géza főszolgabíró kö
szönte meg. Az egybt gyűltek a Légoltalmi Liga 
elnöki tisztségére Dr Fejér Gyula kórházi ig. fő
orvost választoltak meg, inig a többi tisztség be
töltésére csak későbben kerül majd sor.

Leventehírek
Felhívás. A Csáktornyái levente egye

sület, mint a volt Sokol Egyesületnek a in. sir. 
Belügyminiszter Ür rendeleté alapjan kijelölt jog
utódja, felhívja mindazon egyesületek cs magá
nosok figyelmét, hogy akiknél a volt Sokol egye
sület tulajdonát képező bármely ingóság, ruha, 
bútor berendezés és leiszerelési tárgy van, azokat 
jelen értesítés megjelenésétől számított 15 napon 
belül a levente egyesületnek szolgáltassák be. 
Fenti határidőn túl a beszolgáltatást elmulasztók
kal szemben a levente egyesület bírni úton sze
rez érvényt követeléseinek.

307. I943 vght. sz.

Árverési hirdetmény
Dr Kovács Ferenc perlaki ügyvéd allal kép

viselt Perkovics Balázs hodosányi lakos javara 
157 pengő töke és több követelés és járulékai 
erejtig, amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámításával a per
laki kir. járásbíróság 1943 évi Pk. 6182 sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1913 évi december hó 
10 én lefoglalt 1100 pengőre becsült ingóságok
ra a perlaki kir. (bíróság Pk. 6182/1943 sz. vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t. c. 20. § a alapján a következő meg
nevezett Dr Délcse.y Imre iigyv. alt. képv, Dr 
Délcsey Imre javára 297 40 P, s jár továbbá a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem tíinö más foglal

tatók javára is az árverés megtartását elrende
lem a végrehaitást szenvedő lakásán, Hodosány- 
ban leendő megtartására határidőül 1944 évi áp
rilis hó 6 napjának délutáni fél 3 órájára
tűzetik ki, amikor a bíroilag lefoglalt bútorokat, 
hordósbor, sertést s egyéb ingóságokat a legtöb
bet ígérőnek készpénz fizetés mellett, esetleg 
becsaron alúl is el fogom adni.

Perlak, 1944 évi március hó 7-n.
Varjú József

kir. bir. végrehajtó.

C s á k t o r n y a  n a g y k ö z s é g  e l ö l j á r ó s á g á t ó l

1538/1944 sz.

Hirdetmény
Csáktornya nagyközségnél betöltésre kerü

lő apaállat (bika és kan) gondozói aliasra ezen
nel pályázatot hirdet. Fizetés megállapodás sze
rint. Mindazok, akik ezen állást elnyerni akarják, 
személyesen jelentkezzenek Skvorcz János gaz
dasági elöljárónál. Az. állást folvó évi április hó 
1-ével el kell foglalni.

Csáktornya, 1944 évi március hó 7-ón.
Elöljáróság.

^ S P O R T = :
Sakk

A Csáktornyái Sakk kör felhívja összes 
versenyzőit, hogy vasárnap, f. évi március 19-én 
délután 2 órakor saját érdekében jelenjen meg 
a Royal kávéhá/ban. A függő versenyjátszma- 
kát addig mindenki játsza le.

Vezetőség.



M á rc iu s  15. Administracia v taboru
Napisal: vitéz Lukács Béla

ш. kr. aúaister, orsaéki predsednik Magyaroké Stranke 2iv<rtaPak je dose! te velki den, 1848. 
március 15. je z zlatnimi slovimi napi* 
sani v povesti magyarskoga naroda, a 
tak i megyímurskoga. Ceia Europa se 
zdigla za slobodu, da se kmeti oslobodiju 
od velikaskoga gospodarcnja, da bo saki 
kmct sain sebi gospodar.

Ta revolucia je dosla do nas s za- 
padnili krajov Europe, da donese ludem 
slobodu i pravicu. V Parizu, v Becu, v 
Budapesti!, se posud su bde velke de- 
monstracie, ludi su napravili velke pro 
secie, hodali po varasaj i zahtevali slo
bodu i pravicu.

Austriski cesar je imel, za nas hude 
ludi koli sebe, steri nesu trpeli magyari 
ju í davali su cesaru takse navuke, da 
je dal zagnjesti magyarsko gibanje za slo
bodu. Zdobra se ne moglo nikaj shoditi i 
tak se narod moral zgrabiti za oruzje.

Kossuth Lajos je stopii za voditcla 
naroda i s sih stran su ludi dohajali pod 
oruzje. Mladi i stari, selski ludi, popi, na 
vucitelí, mestri, si dobrovolno iz nicesa je 
na jempot postala magyarska narodna 
soldacija. Austrijskí generali su seposod 
biti bili, inakar su nasi soldati jós ne bili 
do kraja zmustrani, tak su se bili как 
divji oroslani. Da su austrijanci vidli, kaj 
nikak nemreju preladati magyarsku solda- 
ciju, su pozvali ruse na pomoc. Ruski car 
je poslal 200.000 ludi, to je v ono vreme 
bilo strasno velka soldacija. To velku 
soldaciju vec nasi nesu mogli preladati i 
tak su 1849. leta v augustusi! pre varasu 
Világos, pred ruskim generálom oruzje 
dőli deli.

Za tem su dosla strasna ч reme na za 
nas. Austrijski gospodari su harali po ce 
lom orsagu. Njihovi taborski sodi su na 
se najbolse ludi na smrt odsodili. Minist 
re, generale i druge velke sine domovine 
i se su dali skoncati koga s kuglom, ко 
ga pák s strikom.

Так je moral mocenicku smrt pod 
nesti za slobodu i nas megvimurski na 
rodni mocenik Gasparics Márk К »lit. Njoga 
su v Pozsonyi! obesili i niti tulko ne su 
fratram dozvolili, kaj bi mrtvo telő posie 
no pospravili, nego tani na gmajni, de su 
su ga skoncali, tani su ga zakopali prez 
blagoslova i prez zlamenja i denes mu 
nisei nezna za grob.

Po célom orsagu je ti ho как na grobju. 
Saka família jc ímela za kim se plakati. 
Koga nesu zaklali, moral je bezati. cuda 
njih su v zvunjskimi orsagi jeli progoni 
telskoga zohkoga к ruha

Polli cuda zalostnih let se orsag 
nazaj zdigel, da se tomu cell svet őudil 
i zivi i eveté dale.

Magyarska denes nosi tabora, brani 
svoje zivlenje i zbog toga mora drzavna 
vlast na sebe zeti se vise i vise du2nosti za 
podpomaganje narodnoga jedinstva. Du£- 
nosti drzavnoga zivlenja su se poveksale 
i to da cuda vise posla i v drzavnimi 
kancelariami

Denes se pokaze, ne sarao v tabor- 
skim fabrikam i v polskom gospodarenju, 
neg> i v administraciji tulko vise posla, 
da se cinovniki rnoraju napinjati prek sih 
clovecjih sil, Ci to oceju zvrsiti. Osobito 
stoji to za obeinske notarjuse i cinovnike, 
onda za jaraske i varmegyinske cinovni 
ke, steri te velke duznosti moreju spu- 
njavati samo z velkim alduvanjem i vise 
pot na skodu svojega zdravja.

Denesnja magyarska administracia, 
zvun svojih prvesih duznosti, mora na 
sebe zeti se ono, kaj tábor sobom done
se, Obskrbu naroda, obranu domovine i 
taborske obskrblenike. А к tomu velko- 
mu podu nega dosti pomocnikov, a itak 
prek sega toga, magyarska administracija 
verno i d >bro, s podaa'.anjem sih aldo 
vov sluzi naroda

Magyarska Stranjka Zivota ne sluzi 
kaksim pojedinim ludem za kakse njiho- 
ve drobne posie, nedo podpira velke na
rod ne eile, рак zato i podpira i pomaze 
magyarsku administraciu, stera podnasa 
tulko aldovov i poleg toga ne gledi na 
nikse, stranjkine interese. N a s a  a d m i n i -  
s t r a c í a  j e  p r v a  Í r n i a  z n u t r e s n j e  f r o n t é .  
Ne samo, da resava akt^, nego i pazi na 
magyarsko zivlenje od najmenjsega mesta 
do giavnoga varasa. Visepot sama orga 
níz’ra, ah пачек pazi i zasigura, da se 
narodni posh dobro zvrsiju. Dene.s har- 
cuvleju ne samo nasi honvedi, ne samo 
nase znutresnje rodolubne organizacije za 
moraine, dusevne i materialne vrednosti 
magyarskoda naroda, nego i administracia 
harcuvle na svojem mestu, da se zvrsi i 
i spuni se ono, kaj drzavna vlast odredi.

1 ve je coli svet pun teske p*>gibeli 
Narodi vriju как vrela voda po célom 
svetu. Drugo se ne cuje, как pokanje 
oruzja. Samo kaj nam ve z ishodne stra- 
ne dobaja velka pogibel, a to dobro zna 
mo, kaj nam s ishoda navek samo zlo 
zlo duhaja. Sovjc.ti vlazeju tak' ê sile, da 
to nigdar svet ne videl, napinjaju se i s 
silóm bi steli frontu predreti, stera brani 
Europu, kajti onda bi celu Europu mogli 
pregaz.iti. Sovjptam nikaj ne vala na*a 
kultúra, nase starinjavi, kajti oni oceju se 
nase zru^iti i po svojem planu stvoriti 
novoga sveta

To je taborska administracia taborske
Magyarske.

Magyarska buducnost se ne slaíe 
samo po tem, как se bijeju one straSno 
velke sile, stere su se ve, v drugom svet- 
skom taboru zgrabile, nego i po tem, 
как bode magyarski narod mogel podna- 
sati sa ona trplenia i moke, stere tabor 
s soboui donasa. Nega v lem pogledu 
nikse falinge. Samo zlo je to, da se se
posod najdeju taksi, steri se navek tozi- 
ju, nestrplivni su i za se ono, kaj njim 
pre obskrbí, éli matrialu fali, veliju da je 
to vlada krivä i njeni administrativni t i-  
novniki. Proti tomu moramo idti ze sémi 
siianii i te glasi moraju vtihnuti. Nasu 
administrac u i v prvom redu na*e no 
tarjuse ne moéi krive napraviti za ono, 
kaj su taborska vremena sobom donesla. 

Organizacije Magyarske Stranj- 
ke 2ivota, v prom redu domaci 
poglavari stranjke, naj se posta 
viju s célom silóm poleg admi- 
nistracije, naj pomazeju de samo 
moreju, naj zbriseju suze, da je 
je vidiju, a v prvom redu naj 
pomazeju one, steri su za obra
nu orsaga sluzili i podnesli aldove.
I v prvim svetskim taboru su se na- 

sli ludi, steri su rekli, da je za se falinge 
administracia kriva i puntali su naroda 
proti cinovnikam. A znamo i to, kaj se 
stoga zrodilo. Jos i denes se zalostno 
zmislimo na pripecenja 1918. i 1919. leta 
i zato moramo gledati, da taksi puntarski 
glasi vtihneju, kajti te bi napak obrnuli 
ceio narodno zivlenje.

Vremena 1918. leta nabodo nigdar vi$e 
nazaj dosla, za to se najpredi briga ma
gyarska administracia, kakti najjakSa po
moc znutresnie fronte, a mi pák ju mo
ramo ze sémi adatni podpirati v njenimi 
teskimi posli.

Nasa stranjka vla/.e se svoje sile, da 
se drziju pred ocimi visoki cili naroda i

Március je mesec slobode i ve da 
svetkujemo to na$u, s teSkom mokom 
dostigjenu slobodu, ve se nam grozi ta 
velka pogibel i oce vniátiti ono, kaj su 
nam nasi starci spravili i mi z nasim 
marlivom delora dale spunili.

Ve da su dosla vremena, da nam 
oceju lance okovati na roke i noge, nem- 
remo drugo véiniti. как jedinstveni biti, 
как su bili 1848. leta jedinstveni v célom 
orsagu i braniti na$u lepu magyarsku do
mo vinu. Samo jeno nam mora biti pred 
oémí: Se dati za Boga, za Domovinu i 
za Familiu.
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ide na pomoő v sakom pogledu toj ad- 
ministraciji, stera se denes moci z velkírai 
poteskocami i s cuda vekáimi poslí, ali v 
isto vreme se nadjamo i prosimo, da ad- 
ministracija s razumevanjem, lubavi i 
s toplim clovecjem srcem naj zeme v ro- 
ke posle sakoga cloveka öve magyarske 
zemle.

Nasa stranjka se obrnula ne samo 
proti oiiim, steri z neodgovornom punta- 
rijom, éli z neopravdanom nestrplivnosti 
napraviju poteskoce pre poslu administ^a- 
cije, nego bo brigu vodila i stera, da se

opomeneju predpostavleni onih administra- 
tivnih cinovnikov, steri pozabiju svoje 
duznosti i ne hodiju napre z dobrom 
peldora pre podnasanju aldovov i v sluz- 
bi zivotnih interesov velkoga magyarsko- 
ga skupnoga 2ivlenja.

Da dostignemo velke eile nasega ina 
gyarskoga naroda, za to je potrebno, da 
se podpuno razmemo, bratski skup drzi- 
mo i ostro spunimo svoje duznosti. Na 
ovom potu skup mora hoditi Magyarska 
Stranjka Zivota i administracia, stera slu- 
zi skupne magyarske interese.

Sesíja varmegyínske adminístrativne komísíje
Z n o v a  b o d o  s k u p  p o p i s a l i ,  k o m u  j e  t r e b a  o p r a v a

V pondelek je administrativna komi- 
sija Zalavármegyije drzala svoju meseenu 
sesiju, na steroj su rezpravlali vise stvari, 
stere se i nas ticeju.

Glavno je bilo, kaj su jako krivo 
rezdelili cedule za opravu.

Do ve se v prek ceterdeset opcinaj 
vodi kvizicia zbog toga, kaj su komisie 
ne po pravici rezdeiile cedule za opravu. 
De je jós moci, bodo cedule nazaj zeli. 
Nasli su se i taksi ludi, steri su dobili

cedule i prodali su je za drage peneze.
Za badav se onda drzrva oce briga- 

da siromaskesi ludi dojdu do kaksega 
oblecala, ako se najdeju prezdusni ludi, 
steri ne deliju po pravici, nego na krivi 
nácin, a z druge strane oni, steri su ce
dule prodali, neinreju se vise nadjati, kaj 
bi njira vlasti kaj dale.

Kaj se bode dokazalo, bo ostro 
strofano.

Varsava - London - Kairo
Ci se clovek dobro nakladne s pent / /.vunj- 

skih orsagov i sedne si na snelcug v prvi kiás, 
niti neje tak hudo preputovati erez relu i uropii
i na zadnje sesti si v lépőm varasu K'dro, de 
vroce sunce pete i da se zavoli, onda véli svo- 
jemu inusu, spakoj kidre, idemo dinio Moci je 
videti lepe kraje i lepe varasé.

Ali, da je clovek. /.bog toga, da je veruval 
praznim obecanjam, prisiljen oslavili svoju domo- 
vinu i jeno vreme v Londonu jesti zohkoga kru- 
lia, steroga po milosti dobi, a jenoga lepogidne 
va mu veliju, no fala lepő, dosti je bilo prialelstva, 
vuni je vec piaca, daj se ve odseli v Kairo, tarn 
mores za zaprtimi vratmi, dale popevati tvoju na- 
rodnu : „Нее Polska ne zgimila". 1 о je bormes 
jako £alostno delo.

Polska je prez sake pravice dosla do vara
sa Danzig i do sih onih nemskih zemel, de je 
stanovnike erez dvajsti let moőila i na zadnje da
la zaklati. Pót к morju bi se bil dal resiti i na 
drugi naőin.

Da je ta, od engleskih obecanja zasleplena 
polska vlada samo malo preslunderala povest 
F.ngleske, bila bi dosla na to, da je engleska 
zvunjska politika navek spekulerala na ludske 
köze. Navek je svoje priatele posilala v tabor, a 
ona pák je navek od^adi ostala, как pavuk v 
svojoj gnjezdi i na zadnje je samo ogrnula dőli

vrhnje i trsil'4 se, da i na svojitn priatelim zaslu- 
/.i i nnpravi s krvi dm ve- zlata. Jós i od Лme
rik c je bole prefrigana, knjH je i amerikanve spra- 
vila na Io, da /.a europsku trontu oni daju naj vec 
soldacije,

D.i su 4i v Vcirsavi, v prnvn vreme se lo 
dobro premislili, denes Polska nebi lezab zrusc- 
na do nakla, oiiceri steri pocivaju v Katynu, bi 
í denes zi\i bili i Mikolajcsik, predsednik polske 
vbdo nebi moral skakati sem-tam, da si obrani 
od svoje domnvine ono, knj si* jós da, za Dán 
/iga vei ga ne niti govora i kaj je najglavneáe, 
nebi moral proti svoje vole idti v Kairo, to рак 
tulko vala, k.iк pre kartanju dvajstidva.

Sc to sino ne /ato tu napisnli, kaj bi nas 
morti Mikobjcsekova glava jako bolela, nego za 
lo, kaili se jo$ navek naidcu namdi, kai su jus 
ne dosta na\cdi, luceju na drugu stran i odnod 
cekaiu zvelscvnje. Taljanskoj su nleni „priateli" 
zeli se lad je i ve se deli)U /.njnni, Badoglia nesu 
pitali, kaj veil na to, a da se oglasil, fletno su 
mu megnuli, naj bo tiho. I on je veruval engle- 
sko skusavanje i spravil je s.oju doiuovinu v 
propast.

Kuropski narodi se rnoreju vufsli samo vu 
se i v svoju ja kost i dok /.ivi v nami cvrsta ve- 
ra, da bomo na zadnje mi jaksi, zatoga nas niti 
peklenska vrata nahodo obbduh. Sp.

Mfinari i gospodari pazite!
Proda se jen

kmetski TRIER,
skorom növi za zrnje őistiti, se meremelin- 
skih hergerov, í kompletni hengeri, jen kom- 
pletni par kamenja z remenjem mam za nu- 
cati, jena dampfmasina sama ide, z mlatilkom 
kompletna, a morém bestelati i se vrsti rna- 

sine za mlatiti, se po najfalesoj ceni.
Pitali FOSZflVEC MARTON -  L A P Á K Y

posta Muraszentinárton.

T a b o r s k i  slasi
Sovjetska fronta

Kak je velka la druga /imskn ofenziva. to 
vidimo stoga da je nemska komanda dala vun v 
pondelek glasa, da se je v zadnjoj bitki 1200 
nemskih bombasQv zdiglo za obranu fronte i jos 
bole si moremo premisliti, kaj su te bombasi 
napravili.

Na fronti, zvani Gorodka, Sepetovka, Pro- 
skurov se hapila ta strasna bitka. Sovieti silóm 
rivaju svoje ludi v ogenj i ne glediju, kulko na 
den doli opadne. Med vlovlenimi sovjetskimi 
soldati se najde cuda taksih, .steri nikaj nc raz- 
meju pre oruz.ju, te su na íletnoui sknp pobrali, 
oblekli i mam poslali v ogenj prez sakoga mu- 
stranja.

Zvun ludst va sovjeti i svojega matriala po- 
stavlaju v ogenj. luk piseju neniski glasi, da su 
sovjeti na fronti Kuvoj Rog — Sepetovka skup 
pobial: sa taborska kola, kaj su samo mogli, a 
piseju I to, da samo jedna jedina пенька pat- 
rola, z neksimi, novoformo, jakimi stuki, erez 
stui dni si oni re/.strlila do sto taksih okloplenili 
taborskih kol.

Nedelni giasi tuhkaj^e tak piseju, da je 
najjak a bitka n.i fronti Krivoj Rog — Sepetovka, 
tu sovjeti liraju i tiraju siromaske ludi v ogenj, 
pola su sa pokrita z mrtvimi.

V larnopol su nesterne sovietske trupe nulri 
zasle, eli su samo par vur nutri bile, kajti nemei 
su je an-cvaj nazaj vun spravili. Bile su te^ke 
bitke po vulicaj od hize do hize.

Za \e* tak zgledi, da su se nenni zavolili 
le komedie i postavlaju se vise i vise rezervi v 
ogenj. (l'Ohifo se to vidi na fronti larnopol 
BerdiCev - Umm, tarn su sovjeti steh /.ijli 
prek Bug vode, a neuriei su je odtiiali i napravili 
njim velke zgubicke.

Na severnom dein Ironie, pre Nevel vodi 
su jake sovjetske okloplene kolone dohajale 
v neniske linie, eli samo rnalo niih je doslo do 
ta, kajti su je ver pajdoc doli postielnli, a stera 
su fa dosla, ona pák tani.

Pie vaiaSu Pukov su tulikajse zavrnuli sov- 
iete a na fronti Narva su nemei napravili proti 
ofenzivu l nepriateta nazaj st'rali.

Engleska fronta.
Оч Ijeden su engleski i auierikanski bom- 

basi pak pohajali glavnr.ga varasa Bert ina. Prva 
biika je trpela pet vur dugo v luftu i nemski 
vadasi su doli strelili, z. svojimi novo forrni stuki 
mam prvi den 112 nepriatelskih masin, med nji- 
mi 60 z sün niotori.

V temi bitkami v luttu su nepriateli z.gubili
100 nia§in I как je na sakoj musini najmenje 10 
ludi, to je du 1000 je/.ere pilotov i masmistov 
odislo na on kraj, s\et)i ra’.

Dale cujemo, da su i nemski marinen ov 
tjeden zvr&ili svoje posle.
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TU JE DOBRA PRILIKA!
za

canjke i odpadke od stofa
dobite sake fele robe: igle za sivati, centimetre 

za meríti, zlice za jesti, cifraste stvari za lasi, 
cifraste igle, gjungje, igle ziherice i jos druge 

hasnovite stvari.

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

Csáktornya, Molnár tábornok u. 14.

Nemske podmorne lad je su ov tieden, na 
Se várnom, Atlantskom i Srednjem Morju, vtopilo 
16 nepriatelskdi ladjí puné naklajeue, se skup 
.«! .000 ton. Na tem ladjam je samo robe bilo 

írek 7000 vagonov, a de su vrednosti ladje í 
1 «dstva, átérő se z ladjami vtopilo. Zvun toga su 
r:t.i ci vtopili i 16 veksih i menjsih taborskih 
la dji.

Americki minister zvunjskih poslov je ov 
tied ín zahteval od Irske, da naj pretrgne v iz ez  
i , > inskimi silami.

De Valera, predsednik Irske je odgovoril, 
cin on to песе, kaiti to bi bil prvi korák, da 
li л ide v tabor, a ir.ski narod to nece.

Taljanska fronta
Na Rim curiju nepriatelske bombe, ludstvo 

s colé, hiíe se ruáiju. Svetomu Ocu papi je ve 
p«t let, как su ga zebrali i s tóm prilikom je 
tls/ il govora n;\ balkonu cirkve Svetoga Petra. 
P. val je jenu i drugu strnnjku, unj prestaneju 
c»v i straíniin laborom, de se kolem nekrivi i 
T v" j /ni Imii, n S ju  vár isi i naj obrneju svoje 
me- i za mir. Так naj delaju. dn njdi bodo bla* 
£<•: ,ovili, a ne kiéli.

Та к se natn \ iili nasi nepriateli nabodo 
d'iio.a marali za te reói.

Balkatiska íronta
Najnoveái glas nem véli, da se jugoslaven- 

.̂ ki Kral Peter z aeroplanom odpelal v London i 
* i su mám napravili demonstr.it iju proli niega 

in ludi, átéri su predi znjim drzili, a ve r.iti 
^ut neceju za n jigi.

Partizanam ide se slabese. \ Horvatskoj su 
■ íuda mest.ij pretrpeli velke /gubicke í cuda 

niih se prek da v to ime, da n|im bo s poglav- 
nik »vom mi lost i se oproséeno.

K A J  J E  N O V O G A ?
Smrtna nesreca v mclinu v Alsó- 

dom bom . Snirtm nesreca se pripetila öve dne- 
V no«.i V Alsodombru v Lisziak Jánosovim 

nu-linu. Kuzma Ferenc mladi decko je «lelal 
tem melinu pre masini i ne znati zbog сеча, vvl-

ki srajf glavne maáine je decka zgrabil za opravu, 
zdigel v luft i tak hitil dőli, kai ie Kuzma na 
mesti hmrl.

Main su pozvali z obeine Kotor zandare, 
doála jcna patrola i ve se vodi kvizicia, jeli je 
ne áto krív toj smrtnoj nesreci Ku/.ma Ferenca.

Drzavni tozitel je predlozil, da se mrtvo te
lő mora parati.

— Megyimurske stacunske tatice su 
prijeli v Nagykanizsi. Dve megyimurske ien- 
ske, Mihnyács Jánosa zena i Mrazovics Klara z 
Zalaujvara i Tótfalu su v Nagykanizsi, v glavnoj 
vulici odisle v jen velki átacun, rano onda da je 
bilo najvec ludi nutri. £enske su se meáale med 
ludi i v stiski su potegle dve flase kolonske vö
dé (partim). Samo kai su átacunarski detiói dobro 
zaskolani i znaju paziti na takse ftióe i tak su i 
te dve zene vlo\ili i zeli njim s korpe te dve 
flase. OJnod su je odtirali к policajam, ovi pák 
telefonerali dimo zandaram, te pák su njim stana 
preiskali i viáe takáega nasli, kaj je doálo z ono- 
ga stacuna.

1 tak ie kolonska vöd a spravila stacunske 
taté na lepek.

P e n e z i  z a  j a b u c n c  k o s c i c e  s u  d o -  
s í i .  V  p u r g a r s k o j  s k o l i  m u c i  v u n  d o  
b i t i .

Zaklal svoju éer, d -set let tes- 
koga resta. Decembra 5 ga je bila smrtna ne- 
sreca v opííni Bányavár. Jakopics Jakob, 68 let 
star, stari ólovek, otec ácstero dece, je zaklal svo
ju zamoznu cer, Mungyar Jánosovu zenu, mater 
jednoga delete. Staroga vubitela su zanduri spra- 
vili v Nagykanizsa i od potli je tani v reálu.

Öve dneve je bil pred sodbenim stolom v 
Nagykanizsi na sodu. Как tozba véli, Jakopics 
Jakob je kriv, kaj je átél viáe ludi zaklati. kajti 
najpredi je v picii svoju cer v érevo, zatem nje- 
noga moza, steii joj je doáel na pomoó.

Stari Jakopics se brand stem, da je svojini 
zetom i ceriom skup zivel v Bányaváru. Predi 
su dobro ziveli, potli pak se njegvn ci odvrnula 
od njega, mti ga ne stela gledati. Ona je bila 
gospodar pre hi/.i, a njega je mila samo za slu- 
gu ltnetka su mu zeli, clenes nenrn uikai. Skup 
su stanuvali s svojimi vnuki i z deklom v jenoj 
hi/.i, a ci рак z mo/.om v drugoj. Так véli stari, 
da su hudo baratali znjim, nesu ga trpeli, a niti 
on IIje, samo to niSói neje posvcdoóil.

Decembra 5 ga se rano spravlal spat, da je 
doála к njcniu ci í puhnula lampasa. Pital je za- 
knj je vgasnula svetlo, im on joá mica. Na to — 
tak véli — ga ói je stela biti, on je bil malo pi- 
jan, ran je imel no*a v rokaj, vpiCii je óer i da

Első Muraközi Szövődé RL
C S Á K T OR NY A

Széchenyi u. 50 о Telefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST

je zet doáel na pomoó, onda i njega.
Mungyar János, moz mlade nesreőne ten- 

ske, se zohko piakai pred sodom, neóe misliti na 
to velku nesreóu i neje átél valovati.

Как su svedoki rekli stari Jakopics je átél 
zaklati i oca svojega zeta.

S«)d je preglasil Jakopics Jakoba za greá- 
nika zbog vubistva i za to ga odsodil na deset 
let teskoga resta.

Sud je kreposten.
Taborska posta. Nainoveáe su se nara ovi

honvedi oglasili z daleke ruske fronte. Si su íivi 
i zdravi, pozdravlaju svoje roditele, brate, sestre, 
zene, decu, rodbinu i priatele i prosiju, kaj bi 
njim óim veepot pisali.

Skrobar Ferenc, Pavcsecz Antal, Ruz.sman 
János, Vagaj János, Pigac Karoly si iz Perlaka, 
Golubics Mihály. Zadravecz János, Csmrlecz Ká
roly Muraszentmária, Skvorc Mihály Bányavár, 
onda Novak György, Tomasics János, Patafta Pál, 
Zadravecz János, Halics Piter, Soltics Mihály, 
Pongrácz János, ?.erjav Antal, Hrasztics János, 
Kukecz Ferenc, Dolenec Ferenc, Szkupnyak 
Ádám si ovi Tábori posta F 51 ó.

Kolarics József, \ lah András Tábori po
sta Z 287.

Kolarics István Tábori posta К 633.
Jambrovícs Péter, Csurin Mihály Tábori 

posta В 183.
Tislarics Antal, Novak Ferenc Tábori po

sta F 859.

Pk. 3950 1943. sz. Fksz. 304 1943.

Árverési hirdetmény
Dr. Schwarz Lajos Csáktornyái ügyvéd ál

tal képviselt Gyurán József lapáthegyi lakos ja
vára 2520 P- töke és járulékai erejéig a Csáktor
nyái kir. jbíróság 1942. évi 172 sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi 
október hó 29 én lefoglalt 1480 P. becsértékíi in
góságokra az árverést kitűzöm és annak végre
hajtást szenvedő lakásán Nyiresfaiva— Lapáthegy 
a fizetett összeg levonásával leendő megtartására 
határizöül 1914. évi március hó 28 napjának 
déli 12 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le
foglalt bútorokat ,egy l 1 2 éves bika, 1 borjú es 
malacok a egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő
nek készpénzfizetés ellenében, esetiig becsáron 
alul is — de a kikiáltási ár 2/a részénél alacso
nyai* áron csak azon esetben, ha ahhoz végre
hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fo
gom adni.

Csáktornya, 1944. évi február hó 18-an.
Elek László

kir bir végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

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

LAPUIK KIADÓHIVATALA
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— Zvrsila se zimska gospodarska skola
v Perlaku. Gospon Minister za Polsko Gospo- 
darenje je dozvolil, kaj se v Perlaku drzala zim
ska gospodarska skola, To skolu su pohajali 52 
gospodari i jako marlivo su se vucili.

Glavno je bilo vuéiti se marhu i drugu z.i- 
vinu i mladinu povati, zdravje cuvati i pomagati 
v betegu, Onda polsko povanje i gospodarenje, 
reéunati, knige voditi, hiáu brani'i od ognja i 
cuvati clovjeéje zdravje, a poleg toga i poznavati 
zakone.

Ispit je bil v nedelu márciusa 12-ga z lé
pőm paradom..

Öve gospodarske ákole su jako hasnovite.' i 
potrebne. Nasi ludi se cuda navéiju, kaj saki go- 
spodar mora dobro znati.

Daj nam Bog. kaj se bo v nasern Meg>i- 
murju na cim vec mestaj taksa skola drzala, kaj 
se bodo ludi namestili, kaj su erez 23 let ne 
culi.

— V Perlakit se organízíra obrana od
lufta. Dosli su voditeli za obranu od lufta z 
Szombathelya i Nagykanizse i drzali su ludem 
predavanje, как se treba braniti, ci dojde kaksa 
pogibel z lufta. Ludi su se to marlivo poslusali i 
pre sakoj h iii bo se veinjeno, kaj je potrebno za 
obranu, ti bi nas nepriateli pobodili.

Leventaski glasi
N a  z n a n j e !

Leventeegycsiilet v Csáktornya, kakti po 
in. kr. Ministru Znutresnjih Poslov odredjeni 
pravni odvetek bivsega Sokolskoga Drustva po- 
zivle sa óra drustva i privatne persone, steri 
imaju prisebi kakse giboce stvari, oprave, po- 
histvo i druge sokolske stvari, stere su bile so
kolskoga druStva, da je v vremenu od 15 dni raj 
nutri daju pre leventeegyesíiletii.

Polli toga termina, sto nabo nutri dal te 
stvari, bode ga leventeegyesület sodski torjai.

l A a f y f k f r t o U z & á n

Nagy választékban kaphatók

divatos női télikabátok 

b u n d á k ,

elegáns kész nöiruhák 

m e l e g  p o n g y o l á k

G o s p o d a rsf vo
J ó s  j e m p o t  z a  k o n o p l c

Da su denesnji stari ludi mladi bili, jós ga 
cuda domacega bilo pre hizi. Denesnje stare má
mé, mamice, babice naj pripovcdaju svojim vnu- 
kam, как je negda bilo, da su one zamoz ' isle. 
Bila je puna ladica sega lepoga i dobrogm Bile 
su plafte, viblani, plecki, robace, untermce, bla- 
zine, vreca i Bog zna, kaj se drugo. Л se to ne
je kóstáló niti krajcera penez, se to se doma za- 
povalo i mame su bile gizdave kaj su svoje ceti 
lepő spravlene mogle zamoz dati.

Za ono vreme se nisei ne tofcil, ci je pre 
zetvi par vrec zrnja zdigel na pleca, kaj se niu 
robaca mám re/dria. Domace robace magadile su 
makar je clovek celi den z.elezo nosil na plecaj. 
Л jós ocemo rcci i par reci starim moskim. Naj 
se zmisliju za ona slarinska vremena, da su bili 
inladi decki, pák su si v nedelu oblekh one lepe 
domace robace i gace, bele как sneg, dosli su v 
cirkvu, da je bilo lepota giedati njih, a denes, 
sako formu pisane, krpa na krpi.

Se to se da nazaj p istaviti, sanio je treba 
dobra vola.

V étacunu se malo kaj da kupiti i kaj se 
dobi, slabo je i drago. A zakaj nebi nasi ludi, 
prez velkib stroskov meli dobru robu na sebi, 
Megyimurske zemle navek dobro rodiju, pák pre 
baki hizi je moci zapovati tiüko konople i Jena 
kulko je potrebno za domaci kraj, a sto ima vec 
zemcl, I za trgovinu i nutri da vauié.

Konople i len imaju denes velku vreclnost. 
Seme cuda vala za jc4linice. Stein je moci spu- 
niti jedinice za mascu i za slobodno zbiranje. 
Povesmo i kodela da celi hizi plafte, opravu, 
voike, spagovinu i se drugo, kaj h za nuca. Fo
séi neje teski. Főleg drugoga posla se i to lehko 
zvrsi, a glavno delo dojde v zimsko vreme, da 
vuni i ónak ne moéi nikaj debti.

Na$i gospodari naj zemeju v pamet, da z 
malim trudom presparaju cuda penez, a kaj je 
jós vise, zvun domacega liasna, moreju jós i lepe 
peneze nutri zeti.

Meg\ imurski narod je navek bil del íven i 
spameten i znal si je ponioéi, da je bil v siti. 
Nadjamo se, da si bo i ve znal pomoci, kajti ve 
da je vclka sila, homo znali poka/ati, da si sa- 
mi moremo stvorití ono, kaj nam denesn e teske 
prilike nemreju dati.,

Kaj si clovek sam napravi, za ono ne treba 
peneze dati.' Par recí za nutri davanje

O d g o v o r  B o g d á n  M a r k u
1. Kulko kuruze pripado gazdi za .sviuju, 

steru sebi lír* ni za mascu?
Kuruza neje krusno zrnje i sam о tu v Megyi- 

murju je dozvoleno, kaj se na nu sto drobnoga 
zrnja kuruza nutri davle. Gazda mora najpredi 
nutri dati zrnje, kulko mii pise. v gazdínski kni- 
gi, a kaj ober ostane, stem more onda hraniti 
sebi svinju za mascu. Ako vise sviuj hrani i za 
nutri dati, onda niu nutri dann svinju rcéunaju v 
jedinice.

2. Ran tak je moci hraniti i prasuu s pnj- 
ceki / onim zrnjem, kaj ober nutri davanja gaz
di ostane.

3. vSto litri mleka vala za MG jedinic, od 
toga dojde 10 jedinic na dtugi copor inasba, n 
130 jedinic na tretjí copor slobodno zbiranje.

4. Neje nigdi zabranjeno, kaj se kravi ste-

lenki nebi smelo dati kuruznu mein. Stem gazda 
samo sebi liasna napravi, kajti krava vise mleka 
da, tele bo jakse i gazda bo mogcl vise jedinic 
spuniti. Ali najpredi gazda mora spimiti jedinice 
za krusno zrnje.

5. Za onoga gospodara, sieti sam sebi hra
ni svinju za mascu, je ne odregveno, kulko nias- 
ce srne potrositi.

Zakón je te, da za stiri persone je smeti 
klati jenu svinju, najmenje 100 kil tesku, od sti- 
ri do osem person dve svinje i t ik dale. Od 
pt ve svinje treba nutri dati 4 kile ciste, talene 
masce, od dinge S kil. Ako je menje как 4 éli osem 
person pre hizi, onda od sake persone, stera fali 
od ovih brojov, jós 2 kile masce nutri dati. 
Kaj ostane, je za domaci ki aj i mora se za celo 
lelő rezdeliti. \ i seb je to ne t.*íko, kajti morc 
se kl.'di i b\inja 140-150 kil teska, a ktomu sa
ki gazda ima i mleko na pornoé.

6. Fernata mladina se mora hraniti z onim, 
kaj ober jedinic ostane. 1 to je ne tesko, kaiti 
na seb se navek nekaj zmore za mladinu, tusok, 
slabesa kuruza i drugo spodobno.

Nasi ludi sejaju kaj-kaj tak sega, kaj za 
mladinu jako vala. Samo krusno zrnje, psenica, 
hr/, se nikak nesmo za z.'vinu potrositi, sto to 
vcini, bo jako strófán. Komit kaj takSega ober 
ostane, najbole nutri dati. ci da prek svojih 
duznnsti, dobi premiu.

P o j j l a v a r s t v o  v e l k e  o b e i n e  C s á k t o r n y a

Broj 1538 1644.

znanj®
Velka obeina Csáktornya nuca éloveka za 

bike i merosce h aniti. Flaca po pogodbi. Sto 
oce to mesto dobiti, naj se glasi v svojoj personi 
pre Skvorc Jánosu gospodarskomu poglavaru. 
Mesto je treba zavzeti ovoga kta áprilisa 1 ga. 

Csáktornya, 1944. márciusa 7-ga.
POGLAVARSTVO.

Jeli sain piaül га novine?

APRÓHIRDETÉSEK - MAU 0GLASIA p io h ltd ilin e k  Jijh  ezam nHint 10 fillér. Л vR*la^oi‘ rtyunolt keltőnek s/ámit. l.egkiselih  hirdetés dija I P
Vadászkutya, nőstény barna, p.’ttycs

Csáktorn>'án elveszett, Becsületes megtaláló ju
talmat kap. Cam a kiadóban.

Vadaska kusa. hrgyava piknyasta
je zginula V Csáktornya. Slo ju je nasel, naj se 
glasi v vurednislvu dobi premiu.

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős ki. do és Uphilajdonow F.•csóváik Ottó
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