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Megjelenik pénteken .

Muraköz Bokrétásai
A  mindenkor megbecsült népi viseletét csillogtatták meg 

muraközi leányaink és ifjaink Budapesten

A  szentistvám birodalomhoz való tartozás igazi lelki élményei

Nem propaganda
volt az az ötven főnyi népi csopot, amely 
Szent István napra Budapestre indult ki
mondottan ősi, népies viseletben — és 
szórta magáról a művészi értékű, patinás 
magamivoltában megmaradt ruházat és az 
azt viselők lelkiségének a szentistváni 
birodalom oly csodálatos erejű és fényű 
„Szent Jobb“ körmenetben a „Szentko
rona“ -hoz való tartozandóságnak mozaik
szerű népi gyöngyét, hanem a szükség
követelte törvényszerűség — ami 23 éven 
át hiányzott — újra beillesztette a Min
denható alkotó erejével a „Visszatérés“ 
legkisebb gyöngyszemét.

Lélekben most 
forrott össze

valóban Muraköz ifjúsága a „Szent Jobb“ 
áldást osztó és nagy, mélységes gondola
tokat kitermelni tudó egységes nemzeti 
zarándoklat alatt, — hogy az a patinás 
külső (népi ruházat), amely letagadhatat- 
lanul magyar a honfoglalási időktől kezdve 
(hiszen ők maguk hasonlították össze vi
seletűket szemtől szemben álló székely 
testvéreikkel, akiket most láttak először 
Budapesten), nemcsak külsőségben, hanem 
most már végkép lélekben is. Magában 
a „beszéd“ -ben, mint a gondolat külső 
kifejező eszközével is egy pillanat alatt 
magyarrá akart és szeretett volna lenni, 
hogy megértesse magát, hogy lelkének 
minden gyöngyszemét a „Szent Jobb“ 
nemzeti géniuszt sugárzó fény kévéjébe 
dobva, töretlen lelkierövel kapcsolódjék 
bele és térjen vissza. Az ott látott és 
szerzett lelki kinccsel

új magyar életet 
kezdeni

mert nem elégséges csak a külső, hogy 
régi patinás ruházatnak a ládafiában 23 év 
után megmaradott, külsőleg sem elégsé
ges, hogy visszatértünk az „anyatesthez“ 

kell, hogy a lélek a „nemzeti géniusz“ , 
történelmi helyek, események, religuiák 
és az igazi történelmi társadalmi létnek 
finom anyagát megismerje és erre a meg
ismerésre nemcsak az intellektuelleknek, 
hanem a legegyszerűbbeknek is joguk 
sőt közük van.

A hazatérés igazi 
érzett

nagysága és lelki szabadsága Budapest 
felé az áldott magyar föld szemléletében

és lelki magukhoz ölelésében —  Buda 
pest szívében fogta el őket. Érezték a 
„nagyságot“ , érezték a „bátorságot“ , érez
ték a „testvért" az igazi „édesanyát“ , azt 
a kimondhatatlan meleg otthont Buda
pesten — amely érzés eloszlatta előttük 
a „kisebbség“ érzetét.

A nagyság ereje
állott előttük mindenben, amit láttak. 
Felejthetetlen élmény, míg élnek. Legyőz
hetetlen lelki erő itthon, hogy

Akik a budapesti Háborús Vásár csarnokait, 
pavillonjait járták, a magyar ipar, munka, szorga
lom, teljesítőképesség nagyszerű, megnyugtató, 
felemelő, élményeivel lettek gazdagabbak. S mind
ez a háború közben hordja ősze, tárja ki gazdag 
eredményeit, mintha ma is a béke terjesztené ki 
szárnyait mindnyájunk fölé.

Kinek, kiknek köszönhetjük ezt az örömet? 
Kik teszik lehetővé, hogy Magyarország, a magyar 
nép a békés munka áldásait élvezhesse, hogy 
mindenki: gazda, kereskedő, iparos, munkás, 
egyenként, egyénenként a maga békés hivatásá
nak élhessen s ugyanakkor ugyanezzel az egész 
nemzet békés munkáját szolgálhassa ?

Senki, jó magvar ember el nem hagyhatja a 
vásár területét, meg nem állhat a virágzó élet 
ilyen képei elölt anélkül, hogy föl ne merüljön 
benne az a kérdés — anélkül, hogy feleletet ne 
adjon önmagának.

Mit felelhetnénk mást erre a kérdésre, hi
szen mindenki megérzi az első pillanat hatása

fajtánk hatalmas
tisztán látó és hitében erős. Ezt az erőt 
meg megújítja századokon át és ebben a 
nagyságában a külföld is részt vesz, nézi, 
csodálja a szent napon éltető szellemét.

Új életformát 
kapott és hozott 
Muraköz ifjúsága

a nemzeti génisz kisugárzó szellemében 
és reméljük, — kitörlődött a 23 évi el- 
szakítottság alatt belékényszerített két 
balkáni állam szemlélődése — és apos
tolai lesznek és felkészülnek évről-évre 
nemcsak külsőben, hanem belsőben is, 
hogy a magyarság sorsát megérthessék, a 
haza nyelvét, mint a pengő acélt, — 
a „végeken“ megszólaltassák, melynek 
bugása dallamos, mint az Istent dicsérő 
harangszó! Rode Imre.

a Háborús Vásár
alatt, h o g y  m i n d e z t  a z o k n a k  k ö s z ö n 
h e t j ü k ,  a k i k  o d a k ü n n  a m e s s z e  k e 
l e t e n  f e g y v e r r e l  a k e z ü k b e n  i m m á r  
e g у e s z t e n d ő  ó t a  k ü z d e n e k  a m i  l é 
t ü n k é r t ,  t ű z h e l y e i n k é r t ,  g y e r m e k e 
i n k é r t ,  ő s i  h a t á r a i n k  b i z t o n s á g á é r t ,  
m i n d n y á j u n k  j o b b  j ö v e n d ő j é é r t .  A 
magyar katonáknak, a magyar hadseregnek kö
szönhetjük, hogy ma nem romhalmaz az ország, 
hogy nem feldúlt határok, ártatlanul legyilkolt 
ezrek és százezrek, nem legázolt vetések, romba- 
döntött városok jelzik egy győzelmes idegen 
ellenséges hadsereg útját a Duna Tisza mentén. 
Nekik köszönhetjük, hogy a gyárkémények füstö
lögnek, a műhelyek békés munkától hangosak, 
hogy a magyar föld a maga termésében Isten 
áldását, a kenyeret adja mindnyájunk asztalára, 
hogy a harangok idehaza békét és hálát kongat
nak s a rend és törvény oltalma alatt minden 
munkánk eredménye nem az ellenség, az idegen 
győző zsákmányszomját, de a magunk, az egész 
magyarság gyarapodását szolgálhatja.

Sztálingrád végnapjai
(B.É.) A  Sztálingrád körül félkörben 

előnyomuló német csapatok egyre köze
lebb kerülnek a nagy erőddé kiépített 
városhoz. Páncélos és gépesített csapatok,

541 hajót vesztett eddig az USA
(Stefani) Newyorki jelentés szerint az I hajót vesztettek.

Egyesült Államok december 8 óta 541 | —

Mit mond nekünk

amelyek déli irányból áttörték a védelmi 
vonalat, most már az első és második 
védelmi öv előtt nyomulnak előre.
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gunk megsemmisítésén, a mi önrendelkezési jogunk
Miért harcol a magyar katona ? Miért küzd 

Magyarország? Miért vesz részt abban az óriási 
mérkőzésben, amelyet Európa öntudatos népei a 
közös rém ellen, a közös ellenség, a közös 
pusztulás ellen folytatnak? Idegen országok, idegen 
népek javait, birtokait, határait akarjuk mi? Nem. 
Csak a magunkét akarjuk.

Mi csak a magunkét akarjuk, amint nagy 
barátaink is csak a magukét védelmezik : a ma
guk életjogát, amelyet közös ellenségeink a mienk
kel együtt vita, irigység, gyűlölet tárgyává tettek, 
amelytől végleg meg akarnak fosztani, hogy ki
szolgáltathassanak bennünket a bolsevista vijág- 
forradalom, a bolsevista világzsarnokság rémural
mának mindent megsemmisítő csapásainak. Mi nem 
más idegen népek jogait, országait, vagyonát, 
életét, halálát akarjuk s nem is más népek érde
keiért küzdünk, egyedül és kizárólag a magun
kéért. Ezt a magunkét azonban csak barátainkkal 
és szövetségeseinkkel karöltve, erőnket az övékkel 
egyesítve tudjuk megvédeni és biztosítani.

Mi azonban nemcsak azért küzdünk, hogy 
a jelent biztosítsuk: a jövönkért is küzdünk, a 
szebb és jobb jövőnkért, mindnyájunk jobb sor
sáért !

Mit jelent ez a jobb sors ? Az egész ország 
jobb sorsával együtt az egész, munkás életre 
hivatott magyarság jobb sorsát a nemzeti közösség 
minden tagjának boldogulását. És ezenfelül, ezzel 
együtt küzdünk a régi Európával szemben egy 
új, szabadabb Európáért.

Azt mondják: mi közünk van nekünk, kis 
maroknyi magyarságnak a nagyvilág, vagy Európa 
sorsához? Mi azt se eldönteni, sem megváltoz
tatni, se megjobbítani nem tudjuk.

Igaz volna ez?
Hogy Európa sorsával mennyire közös^a 

mienk is, épp az elmúlt húsz esztendő alatt saját 
legfontosabb életérdekeink rovására tapasztalhat
tuk. Az az Európa, amelyet a versaillesi és 
trianoni békediktátumok megteremtettek s az örök 
béke a nemzetek, a kis népek önrendelkzési joga 
nevében életre hívtak, egy óriási igazságtalanságot 
akartak az örök béke nevében örökössé tenni, 
állandósítani. Ez e régi Európa a mi szabadsá-

м

elrablásán, a mi négymilliónyi magyar testvérünk 
rabságán, a szentistváni Magyarország feldarabo
lásán épült fel. Egy új Európának kellett életre 
kelni a megújhodott német és olasz nemzeti fel
támadásban, hogy ez a helyzet megváltozzék. Ha 
volt nép, ha volt ország a világon, amelynek min
den életérdeke ezt a változást követelte: Ma
gyarország, a magyar nép volt az az elsősorban. 
Ahogy a régi Európa a maga erőszakos, igazság
talan rendelkezéseivel örökre magához akart lán
colni bennünket — az új ezeknek megváltoztatását, 
megsemmisítését hozta nekünk.

Mit tettek miértünk húsz év alatt a plutok- 
ratikus demokráciák? Mit tett a szerencsétlen 
népszövetségi Európa? Ha rajtuk mullott volna, 
ma is a kút fenekén ülnénk a magunkrahagya- 
tottság rabságában, a trianoni csonka határok 
között, szerbektől, csehektöl, románoktól beke
rítve. Az egész régi európai világrend azon és 
arra épült fel, hogy mi soha többé fel ne tudjunk 
támadni. Olaszorág és Németország feltámadása 
nélkül, a velők való szövetség nélkül s végered
ményben: háború nélkül ez sose lett volna le
hetséges.

Ingyen, ajándékképen a népek nagy harcá
ban, egymásközti örök versenyében semmit sem 
adnak. Itt mindennek ára van és mindent meg 
kell fizetni. Ez olyan törvény, amely alól nincs 
kivétel és amellyel szemben nincs fellebbezés.

Politikai és erkölcsi képtelenség lenne, hogy 
ölhetett kezekkel nézhessük végig Európa harcát 
a bolsevizmus ellen. Ök mikor Európát védik, a 
Kárpátokért, a magyar határokéit is harcolnak. 
Nekünk, ha a Kárpátokat biztosítani, megtartani 
ákarjuk, Európáért, barátainkért is kell harcolni. 
Ezek sorsa pedig a mienkkel együtt a \ olga 
mentén dől el hosszú emberöltőkre. Az a gigászi 
küzdelem ott a messze keleten mindnyájunk jö
vőjét, mindnyájunk békés virágzását hozza meg 
elöbb-utóbb.

A budapesti nemzetközi vásár ennek a jobb 
magyar jövőnek, ennek a magyar és európai 
békének egy elöreküldött üzenete. A magyar 
munka diadala, amely a háború fegyverei közölt 
is a békében való hitünket és önmagunkba vetett 
törhetetlen bizalmunkat hirdeti.

Újdonság Csáktornyái hölgyek és urak részére!
Visszajött 22 évi külföldi tartózkodás után KHCSMAKfK ISTVÁN specialis 
férfi és női szabómester, aki most június 6-án nvitott nagy

SZABÓ SZALONT
Honvéd utca 12 szám alatt, a volt Szrnec Fal féle ii/let helyén, 
ahol kifog dolgozni rendelésre mindennemű

női ruhát, kabátot, felöltőt, slifert, gyermeköltönyöket, Úgyszintén férfi ruhákat.
A legprecízebb kívánságnak is eleget tesz. a legutolsó divat szerint A  höl*<>ék
nek alkalmuk lesz a legutolsó divatlap es model szét int választani, a legtöbb ki
dolgozás mellett, budapesti és párisi divat szerint, t^ak eg> megtekintés es mindez 
be fog bizonyulni. Úgyszintén úri és női konfekciót tatainak Csáktornya es 
környéke lakosai olcsn és jól kidolgozva.

Silttes pártfogást kér lisileteiíel: K r c s m á r e k  I s t v á n ,  s z a b ó m e s t e r .

Muraköziek Budapesten
Lapunk korlátozott terjedelme miatt, csak 

most számolhatunk be arról a nagysikerű kirán
dulásról, amelyet a Muraközi Népművelési Bizott
ság szervezett és amely 24 muraközi népviseletes 
párt vitt fel Budapestre Szent István ünnepére.

A csoport augusztus 18-án a délutáni sze
mélyvonathoz kapcsolt különkocsin utazott Buda
pestre, ahol három napot töltött. Ez a három nap 
azonban egyetlen gyönyörű, felejthetetlen élmény 
volt a csoport minden résztvevője számára. Kez
dődött a csodálkozás ott, amikor a vonat elérte 
a Balaton-partot, majd folytatódott Székesfehérvár, 
a Velencei tó, a Du fi a és az éjszakai Budapest 
feltűnésekor. A budapesti pályaudvaron Loparits 
R. József iskolaigazgató, a „Topd“ főszerkesztője 
fogadta és üdvözölte a muraközieket a Budapesten 
élő muraköziek élén. A szives fogadtatás után a 
leányok a Márta leányotthonban a férfiak a \ áss 
utcai felsőkereskedelmi iskolában tértek nyugo
vóra.

Másnap megkezdődött az ismerkedés a gyö
nyörű Pesttel. Mindenekelőtt a Dunaparton sétált

végig a csoport, majd megtekintette az Ország- 
házat, a parlamenti üléstermeket, az országgyűlési 
múzeumot, közben a parlament erkélyéről gyö
nyörködött a festői Buda és a Királyi Vár pano
rámájában. A parlámenti séta lilán a Szabadság 
téren az Országzászló, majd a Dél szobránál 
tisztelgett a csoport, majd a Bazilika híis kupolája 
alatt hódolt Muraköz népe a Mindenhatónak.

A szép séta után jólesett a/ ebéd az 
Erzsébet téri KIOS/.K-ban. Délután földalatti vil
lamoson kiment a csoport a Hősök terére, ahol 
a Névtelen Katona síremléke elölt tisztelgett, majd 
végignézte a Milleneumi emlékmű pompás szohiait 
és dómbornüi veit.

A városligeti tó és Vajdahunyad várának 
megtekintése után az Állatkelt, majd a Hungária 
park következett, ahol kedvére kiszórakozhatta 
magát mindenki.

A legszebb élmény azonban másnap követ
kezett : a csoport részi vett a Szent István napi 
körmenetben. Már hajnalban indultak a Várba. A 
Szent György téren a csoport végignézte a kör-

;Nyers vadbörökeh
(pézsma, borz, nyest, görény, 
róka, vidra, házi és mezei 

nyúl, kutya)

l e g m a g a s a b b  
napi á r on  v e s z e k  
S z o t á k  I s t v á n
n y e r s b ő r b i z o m á n y o s  
Csáktornya, Hitler u. 3. sz.

menet első részét. Ott vonult el a muraközi 
csoport előtt az ezer év távlatából is utat .mutató, 
csodálatos Szent Jobb, majd Magyarország Kor
mányzója, a Hercegprímás és Magyarország összes 
vezetői. Ezután a csoport is beállt a körmenetbe 
és amerre csak ment, mindenütt lelkes, meleg 
tapssal fogadták a szép, régi muraközi ruhákban 
felvonult csoportot. Nemcsak a budapestieknek, 
de az ott lévő sok német, olasz és egyéb külföl
dieknek is nagyon tetszel* a muraköziek ruhaja, 
amely magának az Országos Gyöngyös Bokréta 
szervezőjének, Paulini Bélának is feltűnt. Paulini 
Béla Zsindely Kerenc államtitkár kíséretében 
melegen érdeklődött a muraköziek népi viselete 
és tancai iránt és örömmel vették tudomásul, 
hogy a muraköziek a jövő évben még nagyobb 
csoporttal kívánnak résztvenni a Szent István 
napi ünnepségeken és magában a Gyöngyös 
Bokréta előadásaiban is helyet szeretnének kapni, 
hogy ország világ előtt bemutathassák az eredeti 
muraközi táncokat, amelyek a július 9-i Csáktor
nyái í alu-napon is oly nagy sikert arattak.

Mialatt a Koronázó Főtemplomban folyt a 
nagymise, a muraközi csoport a Szent István 
szobor lábánál tábori misét hallgatott, miközben 
állandóan a fotográfusok füzében állt. A murakö
zök meggyőződhettek arról, hogy szép ruhájuk, 
amelyet 23 évig nem viselhettek, milyen érték s 
azt viselni mindenkor büszkeség és érdem.

Az országos gyász miatt sajnos a Szent 
István napi további program, valamint a másnapra 
tervezett várbeli látogatás elmaradt, de a részt
vevők mindegyike így is felejthetetlen emlékkel 
gazdagodva tért haza, ismét végigélvezve a Magvar 
lenger-part gyönyörű panorámáját is.

A csoportot Mik Károly népművelési titkár, 
P. Fekete Géza ferences hittanár, G. V illányi 
Mária tanítónő és Graf Ernő miksavar igazgató- 
tanitó vezették. Mondanunk sem kell, hogv a 
kirándulás minden költségét, beleértve a részt
vevők szórakozásainak költségeit is, a községek 
és vállalatok által felajánlott összegből a Népmű
velési Titkárság fedezte. Beszámolónk ezért nem 
is volna teljes, ha köszönetét nem mondanánk 
ezúton is mindazoknak a községeknek és Csák
tornyái vállalatoknak, akik adományaikkal a 
felejthetetlenül s/óp budapesti utat lehetővé tették.

Muraközi frontharcosok 
szervezkedjetek!

Itt az utolsó idő. A  Károlycsapat 
kereszt iránti kérvényeket már csak na 
$yun rövid ideig lehet beadni.

Kákossy Győzői az Országos I uz 
harcos Szövetség szervező» tisztje, csák 
tornyavidéki körjegyzőségi vezetöjegyzö 
vasárnap délelőtt Csáktornyán, délután

K Á N I K U L Á B A N
ninrs jobb h ű s í t ő  i t al .  mi n t  a

TERMÉSZETES SZÉNSAVAS

PETJNCIFRÖCCS
L K R A K A T :

nyitrai Mráz Tibor
CSÁKTORNYA

к



24 sz.

G O N DO L] ARRA, hogy a hős 
jjji magyar honvéd ott künn j
1  érted ho'col —  fe pedig :

itthon kényelemben é ls i!
— MIT ЛРТД L ?!

pedig Miksaváron az ottani és felsömihálv- 
falvai körjegyzőségi világháborút járt front
harcosok előtt mondotta el tájékoztató 
beszedet. Mindkét helyen nagy lelkese 
déssel fogadták beszédét és csatlakoztak 
a mozgalomhoz.

Szeptember 6 án délután 3 órakor a 
drávavásárhelyi és drávanagyfalusi tűz
harcosok lesznek beszervezve a Fuss 
vendéglő különhelyiségében. Szeptember 
8 án délelőtt 10 órakor Stridóvár és dél
után 3 órakor Viziszentgyörgy tűzharcosai, 
ez utóbbi két helyen a községházán.

Lapunkban már többször említettük 
azon előnyöket és jogokat, amiket az 
Országos Tűzharcos Szövetség nyújt s 
mindenki igyekezzék a Károlycsapatke- 
reszt viseléséhez a jogosítványt beszerezni, 
hogy tagja lehessen a Szövetségnek, amely 
nemcsak neki. de még gyermekeinek is 
jogokat biztosít.

Ha egyek voltunk a világháborús 
fronton,^ legyünk egyek a hazai fronton 
is, támogassuk és védjük hazánkat és 
családunkat itthon is

T e lje s íte tte d -e  m ár 
kötelességedet a hős 
m agyar h onvéddel 
szemben?!

A  k ö z e l l á t á s  e l l e n ő r e i
A közel látás ügyi miniszter múlt hó 15-ével 

306 járási székhelyen, illetőleg megyei városban 
közellátási ellenőrök működését rendelte el.

így nálunk Csáktornyán és Perlakon egy-egy 
közellátási ellenőr fog működni, akik a területileg 
illetékes m. kir. közellátási felügyelőségnek van
nak alárendelve. Hivatásuk, hogy a járások terü
letén ellenőrizzék a hatóságilag megállapított ára
kat, a kiadott rendeleteknek kellő időbeni végre
hajtását, valamint a helyi hatóságok és magános 
felek közötti közellátási vitás kérdéseket és pana
szokat kivizsgálják.

Továbbá javaslatokat tesznek a közellatás 
gyakorlatibb és gyorsabba léteiére.

Ennek a nagy horderejű intézkedésnek sikere 
azonban egyedül azon fog múlni, hogy mily mér
tékben érti meg a termelő és a fogyasztó egyaránt 
a közellátási ügy nek ily módoni gyorsabba tételét, 
amihez a jelenlegi háborús viszonyok közepette 
óriási honvédelmi érdekek fűződnek a közfo
gyasztás zavartalanságának biztosításához.

Végül a nagyközönség hazafias magatartásán 
is múlik, hogy a közellátás ellenőrei minél jobban 
és sikeresebben végezzék nehéz munkájukat, hogy 
a fekete front hiénáit mielőbb kipusztíthassák.

Csáktornyára Pintér István és Perlakra Sipos 
dános kapott kinevezést a közellátási ellenőri 
tisztségre.

Megmozdulnak a szívek
Tedd szívedre a kezed és gondolj egy percig 

a magyar honvédre. Egy perc nagy idő : belefér 
mindaz, amit az ember az életről, hazájáról, sze
retteiről és sorsáról gondolni és érezni tud. Egy 
perc alatt már csodák is játszódtak le az emberi 
lélekben ! tudunk egy perc alatt jobbak, neme
sebbek, tisztábbak lenni s egy perc alatt meg 
tudunk érteni sok mindent, ami azelőtt talán ho
mályban maradt értelmünk számára. Egy percig 
dobog a szív, egy percig gondolkodik az agy s ha 
akarod, az érzések egész tengere árad szét benned 
és cselekszel: úgy cselekszel, ahogy szíved do
bogásának ritmusa diktálja, ahogy világos értelmed 
akarja. A hősi önfeláldozás, a bátor tett, a má
sokért való odaadás, mindenféle emberi nagyság 
megnyilatkozása sokszor ezen az egy percen múlik 
s néha egy percnyi késedelem jóvátehetetlen ká
rokat okozhat és szerenszétlenségbe taszíthat. Meg 
kell becsülni a percet, amely az ember számára 
adatott, hogy kötelességét teljesítse és a legszebb 
erényt, az emberi jóságot és a testvéri összetar
tozást gyakorolja a nagy család keretein belül, 
aminek — nemzet a neve.

Most erről van szó : erről az egy percről. 
Gondoljunk honvédeinkra és így gondoljunk rájuk. 
Hiszen nincs a napnak egyetlen órája sem. amikor 
ne jutnának eszünkbe hős katonáink, akik odakint 
küzdenek a bolsevizinus ellen — értünk, az ezer
éves ország biztonságáért és határaiért, mindnyá
junk otthonáért, az erős és boldog Magyarországért. 
De ez nem elég. Ügy kell rájuk gondolnunk, hogy 
az az egy perc — tetté válljék és kivétel nélkül 
mindannyian hozzájáruljunk ahhoz, hogy a köze
ledő tel megpróbáltatásait minden honvéd, aki 
odakint van, jó meleg ruhában tudja majd elvi
selni.

Tanúi voltunk az elmúlt napokban a magyar 
társadalom megmozdulásának. Az ország legelső 
Nag> asszonyának, Kormányzó Urunk hitvesének 
angyali szózata indította el a szívek megmozdu
lását s ma már zengve harsog az egész ország
ban : mindenki lelkiismereti kötelességének tartja,

hogy kivegye részét a társadalmi mozgalomból, 
melynek célja, hogy jó meleg téli holmit kapjanak 
a keleti fronton küzdő katonáink. A bolsevizmus 
végleges legyőzésével sem ér véget Oroszország
ban a háborús állapot, honvédeink áldozatos 
munkája és küzdelme tehát az embert és állatot 
egyaránt megbénító orosz télbe fog nyúlni. Gon
doljunk tehát rájuk. Gyűjtsük már most a szőrmés 
kesztyűket, a kötött-szövött alsónadrágot, érme- 
legitöt, szőrmés sapkát, lábszármelegítőt, hósapkát, 
sífelszerelést, tábori takarót, turistacipőt, hószem
üveget, minden meleg holmit, hogy mindenük meg
legyen azonfelül is, amit honvédségünk kiváló 
vezetősége bocsát rendelkezésükre. Kezdjék meg 
asszonyaink és leányaink otthon a kötést, a var
rást, a házimunkát, hiszen vannak olyan ruházati 
cikkek, amiket semmiféle széria és gyári módszer 
nem tud ügy előállítani, mint a szerető szívű 
asszony az otthon csendjében.

Így gondoljunk rajuk, honvédeinkre, hogy az 
a perc, amikor valóban cselekszünk és teszünk 
értük valamit, sok-sok millió perccé növekedve, 
biztosítsa a sikert és az eredményt.

Nem kételkedünk, hogy a társadalmi meg
mozdulás, aminek máris tanúi vagyunk, gyönyörű 
eredménnyel jár majd és honvédeink nem fognak 
odakint nélkülözni, dideregni, mert az otthon, a 
belső front minden emberileg lehetőt megtesz a 
külső frontért, mindent, amire a jó szív, a test
véri érzés és a hazafiúi lelkiismeret képes. Hisszük, 
hogy a téli gyűjtés nálunk is felér majd egy nép
szavazással, mint barátainknál, a németeknél, akik 
tavaly bámulatos gyorsasággal és tüneményes 
eredménnyel bonyolították le az akciót katonáik 
számára.

Egy perc, amikor honvédőinkért cselekszünk 
és odaadjuk bundánk prémjét, vagy meleg alsó
ruhánkat, igen kicsi idő, de ilyen percek, ilyen kis 
múló pillanatok döntenek el nagy kérdéseket és 
ezeken fordul meg sok minden: nemcsak sok 
magyar katona testi épsége es elete, hanem maga 
az ország jövője és a nemzet megmaradása is.
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Zala megye Csáktornyái és perlaki járása, a sop
roni Kereskedelmi és Iparkamarához tartozik.

— A drávanagyfalui önkéntes tűzoltó- 
testület augusztus 30-án 20 éves fennállása a l
kalmából tüzoltónapot rendezett. Az ünnepélyt 
29-én este zenés takarodó vezette be, majd 30-án 
reggel zenés ébresztő, délelőtt tábvri mise a szent 
Flórián kápolnánál, utána díszközgyűlés, szolgálati 
érmek kiosztása, délután pedig népünnepély és 
zenés táncmulatság volt a Söjtöri vendéglő összes 
helyiségeiben. A népünnepélyt sok Csáktornyái 
vendéggel együtt Pecsornik Ottó országgyűlési 
képviselő is meglátogatta, aki felhasználván ezt 
az alkalmat is, párthiveivel fontos megbeszélé
seket folytatott. A szervevés, rendezés és díszítés 
körül Macsek András parancsnoknak vannak nagy 
érdemei.

— Napközi Otthonok működése a csák- 
tornyavidéki körjegyzőség* területén befejeződtek. 
A zalaujvári Napközi Otthon augusztus 30-án 
délután 4 órakor a községi elöljáróság és nagy
számban megjelent szülők jelenlétében tartotta 
meg záróünnepségét, hogy bemutassa a szülőknek 
ezen intézmény áldásos nevelői tevékenységét. 
Az otthon szorgalmas vezetői: Erdész Katalin és 
Edvi Illés Zsuzsa gondozónők voltak, akik minden 
dicséretet megérdemelnek lankadatlan és kitartó 
munkájukért. 130 gyermek részesült ellátásban. 
— A gyermekek játékokat, szavalatokat és 
énekszámokat adtak elő. A nagyszámban megje
lent szülök előtt valóban beigazolódott, hogy 
gyermekeikről mily áldásos intézménnyel gondos
kodik a kormányzat. Szentilonán 28-án volt a 
befejező, itt Mikulás Edit 61 gyermeket gondozott. 
Szászkő községben 29-én volt a befejező, itt 64 
gyermeket gondozott Vásárhelyi Judit. Sajnos, a 
háborús viszonyokat figyelembe véve, csak tej, 
kenyér és cukor akció volt, amelynek során 
mégis testi súlygyarapodást értek el a gyermekek. 
Jövőben étkeztetés is lesz. Az elöljáróság részé
ről Szászkőn Kákossy Győző, Szentilonán Csupor 
Lajos és Zalaujváron Rode Imre volt jelen és 
méltatták a szülök előtt az intézmény jelentőségét 
és köszönetüket fejezték ki a gondozonok mun
kásságáért,

A drávanagyfalui állami nyári Nap
közi Otthon augusztus 29-én tartotta záróünne
pélyét, melyen a gyermekek szülei majdnem teljes 
számban részt vettek. A gyermekek magyar 
nyelvtanulásban igen szép előmenetelt mutattak, 
ami a két gondozónő, Ujváry Erzsébet és Krax- 
ner Irén érdeme. A lakosság nevében Kreffly 
körjegyző köszönte meg a gondozónők eredményes 
odaadó fáradozását.

— Beiratások a kereskedelmi közép
iskolában szeptember 5-én és 7-én lesznek dél
előtt 9—12-ig a III. osztály termében. Az első 
osztályba vagy újonnan iratkozó tanuló szülő kísé
retében jelenjék meg. Az I. osztályba iratkozók 
okmányaikat: születési anyakönyvi kivonatukat 
(keresztlevél), polgári iskola vagy gimnázium IV. 
osztályú bizonyítványukat a beiratás előtt 9 óráig 
nyújtsák be az igazgatónak. A többi osztályokba 
iratkozók csak az iskolai bizonyítványukat hozzák 
el. Beíratási dij, a mellékdíjakkal együtt teljes 
fizetőknél 19'30 pengő. Hadiárva és hadigyámolt 
igazolt esetben (sárga igazolás) nem fizet semmit. 
A tandíj 108 pengő, mely az év folyamán hat

részletben fizetendő, félévenként megállapított 
összegben, ami a tanulmányi eredményhez és a 
szegénységhez igazodik.

— A „M an sz“ Szent István 
napján e l m a r a d t  e l ő a d á s á t  
szeptember 6-án, vasárnap este 
fél 8 órai kezdettel tartja meg.

A PERLAKIjIÁRÁS HÍREI
(Saját tudósítónk jelentése.)

Áthelyezés. Lukács Lajos t. hadnagy, 
perlaki levente parancsnokot Zalaszentgrótra, vitéz 
Dénes La jós zalaszentgróti levente parancsnokot 
pedig Perlakra helyezték.

Közélelmezési ellenőri kinevezés.
Kustos Károly violt köveskáli segédjegyző és volt 
kotori kisegítő munkaerőt a közellátási miniszter 
muraszombati járás közélelmezési ellenőrré ne
vezte ki.

Vizbefult egy fiú Poriakon. A Dráva 
perlaki szakaszánál, ahol a vízimalmok vannak, 
több perlaki iskolasfiú fürdött. A liirdés közben 
mind beljebb és beljebb merészkedtek az örvénylő 
és sebesfolyású vízben a gyermekek és minden 
túltett az élénk és ügyes Hozmec \ ince 13 éves 
fiú. Amint nagy hancúrozás közben semmibe se 
vette a Dráva rohanó hullámait és örvényeit, 
olyan mély és örvénylő szakaszhoz érkezett, ahol 
a gyönge szervezet nem birt megküzdeni a körbe 
forgó víz áramlatával. Pillanatok alatt merült el 
és többet nem látták társai. A Dráva habjai so
dorják Légrád felé és majd az ottani halászok 
fogják bizonyára kifogni fiatal és kihűlt tetemét.

A perlaki járási ipartestület alakuló 
közgyűlése. A perlaki járási ipartestület 1942 évi 
augusztus hó 30-án délelőtt 9 órakor tartotta 
alakuló közgyűlését. A Hiszekegy elíniádkozása 
után vitéz Hetelendy Ferenc dr. főszolgabíró, 
mint az Iparhatóság vezetője emlékezett meg ma
gasztos szavakkal Szent István napjának hősi 
halottjáról vitéz Horthy István Romany zohelyettes 
Ur Öfuinéltóságáról és hangsúlyozta, Íiog\ a vég
zet ragadta őt el körünkből, de felsöbbséges 
szelleme, mint a hazafias kötelességteljesités 
gyönyörű példaadása örökké élni fog közöttünk. 
Majd kérte a Mindenhatót, hogy adjon erőt szere
tett Kormányzónknak és Föméltóságu hitvesének 
a kimondhatatlan nagy vesztesség elviselésére. 
Enyhítse fájdalmukat az a tudat mondotta 
végül, — hogy minden magyar szív velük érez és 
osztja nagy bánatukat. Ezután a mélységes gyász 
jeléül 5 percre felfüggesztette a közgyűlést. I tana 
a közgyűlést megnyitó beszédeben az iparos hely
zetével foglalkozott. A társadalom minden rétege 
jól tudja mit jelent iparosnak lenni mondotta 

különösen most ebben az uj világháború for
gatagában, száz akadály, anyaghiány, s egyéb más 
nehézségek közepette. Ezután Zsbuly Alajos 
elnöklésével megalakult az ipartestület és néhány 
indítvány után a Himnusz eléneklésével véget ért

a közgyűlés.

— Megjavítják a középületeket Perlakon.
Brand Sándor dr. alispán vezetésével Perlakon 
volt a miniszterközi bizottság megtekinteni a 
község középületeit és a helyszínen ellenőrizni az 
elvégzendő munkálatok szükségességét.

— Sertésbénulás. Perlak községben sertés
bénulás miatt zár alá helyezték a sertéseket. A 
helyi hatóság mindent elkövet a vész megakadá
lyozása miatt.

A Murába fuladt egy kotori fiatal
ember. Vasárnap több társával a Murában für
dött Kustos Károly volt kotori kisegítő munkaerő, 
oki. jegyző Pál nevű gyermeke. A rév közelében, 
ahol nagyon szeszélyes a Mura medre, gyanút
lanul ment a vízbe a fiatalember és egy veszé
lyesen mély gödörbe került. Mivel úszni nem 
tudott az örvény könnyű szerrel játszott vele és 
szinte pillanatok alatt eltűnt a parton állók szeme 
elöl. Segítségére akartak menni, de sehol sem 
láttak feltűnni. Kustos Pál holttestét még mindig 
nem sikerült megtalálni. A szerencsétlenül járt 
fiatalember a kotori Radó-cégnél volt tisztviselő 
és állásnélküli szüleinek ö volt az egyetlen 
kenyérkeresöje.

H Ő S  H O N V É D E I N K N E K
adományaidat
A „BAJTÁRSI  S Z O L G Á L A T "
to  vá b b í t j a .

= =  S P O R T É
Második országos úszókét
A második országos uszóhét keretében folyó 

é\i szeptember hó 6-án, vasárnap délelőtt 10 órai 
kezdettel a Csáktornyái strandfürdőben rendezzük 
a helyi uszónapot. Felkérjük az ifjúságot, hogy 
nevezés céljából és usznitudásuk igazolásául minél 
számosabban jelentkezzenek.

A 11 évestől 21 évesig terjedő korban lévő 
mindkét nembeli ifjúság usznitudásának igazolta
tása azáltal történik, hogy minden egyes beneve
zett résztvevő 50 métcit tetszés szerinti úszás
nemben leússzon.

Aki uszástudasát ily módon igazolja, művészi 
emléklapot kap. A szintidőn belül úszóknak díszes 
jelvény lesz kiosztva.

Jelentkezni lehet a Csáktornyái strandfürdő 
úszómesterénél. Nevezési határidő szeptember hó 
6-án délelőtt 9 óráig.

Igazold uszástudásodal az országos úszókét 
helyi uszonapjan. Ahány jó úszó, annyi szép 
jelvény. Szingapúrt a japán úszók vették be.

Sztrahonya József
helyi szervező.

Csáktornyái ZTE — Maort LE Lovászi
6 :1  (2 :0 )

Barátságos mérkőzés, amelyen játékosaink 
megint kitombolhatták magukat a góllövésben. A 
második félidő 20 percében a vendégcsapat szél
sője szép lefutással megszelni a Maort egyetlen 
gólját. Különben az egész, mérkőzés gyenge nivon 
mozgott.

Hirdessen a „Muraköz“ -ben
Oglasujte v „Megyimurju“



MEGYIMURJE
Preplatna cena: 5.— P. na pol leta. -  . . .  ж
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 6. Csáktornya, 1942* Septeiflbfa 4. P o l i t i c k i  t j ednik .  

Z i d e  s a k i  petek.

Bokretasí Megyímurja
Nase megyímurske puce i decki su pokazali v Budapestu 
nasu lepu narodnu opravu, stera se mora navek postuvatí

Z dusom i telom je pokazala óva 
mlajsina od petdeset ludi, da pripada к 
zemli Svetoga Stefana.

Niksi nagovori

su ne bili, nego s cistoga srca su se te 
ludi spravili v Budapest na proseciju 
„Svete Desne Roke” , da v svojoj starin- 
skoj narodnoj opravi pokazeju svoju du- 
su i da je Megyimurje najlepsi gjungj 
„Svete Korune“ . То su ludi sami cutili, 
nekak je bilo, как po zakonu da рока 
zeju kaj su erez 23 let ne mo^li, da 
je nasa zemlu Bog stvoril za najlepsega 
gjungja po\ rnjene zemle.

Mlajsina Megyimurja se v dusi zjedi- 
nila s célom dornovinom pod ovom pro- 
secijom, v steroj je bila mlajsina naroda 
celoga orsaga i z ovom lépőm starinskom 
megyimurskom narodnom opravom je do 
kazala, da je ta zemla erez jezero let na
vek bila jedinstvena magyarska. To se 
najlepse vidlo, da su nasi mladi dosli 
skup z erdélyskimi székelyi. Nigdar su 
se ne vidli, a oprave su njim bile jedna 
ke. Stoga se vidi, da je to jena domo- 
vina, jeden narod i ne samo v opravi, 
nego i v dusi i v srcu. Ako i v govore- 
nju nesu jednaki, ali v srcu su je. I nasa 
mlajsina je iskala priliku, da bi se bole 
spoznali i mogli dospomenuti, pák kaj 
neje bilo ve, bo za kratko vreme,

Stvoriti novo magyarsko zivlenje

je treba, Neje dosti obleei lepu starinsku 
narodnu opravu, stera je pocivala 23 let 
v ladici, neje dosti reci, ve smo se povr- 
nuli к „materi zemli” , nego je treba pri- 
znati narodnoga duha, zdici se к visokoj 
vrednosti magyarskoga naroda, priznati 
njegovu visoku kulturu í pravo, da ima 
mesta med najbolsimi narodi Europe. Fő
leg svojega materinskoga megyimurskoga 
jezika saki clovek mora poznati jezika i 
kulturu svoje domovine, to mu je ne sa
mo pravo, nego i duznost.

Za istinu doma

je ta mlajsina stopram onda bila, da je 
vidia blagosloi lenti magyarsku zemlu, se 
lepote njene, lepoga i diénoga gla\ noga 
varasa Budapest. Vidli su как je te na
rod velki, cutili su, da je „prez. straha 
i cutili su pravoga „brata” pravu „mater 
i pravoga „doma” i nikak ne su cutili, 
da su oni moiti kaksa menjsina, nego da 
smo si jednaki brati i jeden narod, ma
kar govorimo i vise jezikov. Se to njim 
je pokazal nas lepi Budapest.

Velki i jaki

se te narod pokazal vu sem, kaj su vidli 
i to nabodo pozabili dók bodo zivi. Jaka 
dúsa, steru ne moci prevladati, cisti po 
gled i jaka vera, to je dika nasega na
roda. Ta jakost se pokazala erez stotin 
let, to priznaju i stranjski narodi, a oso-

Oni steri su sprehodili v Budapestu pavilo
né taborskoga velkoga séma, mogli su videti, kaj 
su stvorile magyarske fabrike, meslri, magyarsko 
delo i marlivost i sigurno su si svoje dús * okre- 
pili. A se to su nasi mariivá ludi skup donesli ran 
tak, как da bi nas i denes poklával bla/eni mir.

A komu moramo zafnliti to nase veselje i to
ga blagoslova ? $to nam je stvoril moguenost kaj 
nasa magyarska zcnila i nas magyarski narod mo
re vzi\fati blagoslova mirnoga dela, kaj si ludi : 
gospodari, stacunari, mestri, delavci mirno mo- 
reju zvrsavati svoje posle i stem si skup sluziti do- 
movini i narodu?

Niti jen clovek, steri ima rád svoju domo- 
vinu, nemre ostaviti toga séma te lepote prez to
ga, kaj ga nebi zgrabilo to pitanje i kaj si nebi 
znal odgovora dati.

Saki clovek main na prvu misei zna, da se 
to moremo zafaliti oniin steri su vec leto dni na 
dalekoj fronti, z oruzjem v roki boriju se za nase 
dobro, za nase dome, za nasu decu za nase gra
nite i za bol.se zivlenie sih nas. Magyarskim hon- 
vedam, magyarskoj soldaciji moremo zafaliti, kaj 
se nas orsug, ne zrusil, kaj so nam granice ne 
rezrovane kaj nam po pogazenim zemlam ne le- 
zi|u na stoline jezer, nekrivo i neduzno zaklani 
mrtvi i kaj ne kazeju zgoreta sela i városi, kaj

bitó se to vidlo na den Svetoga Stefana.

Novo zivlenje je vidia i donesla

sobom megyimurska mlajsina i nadjamo 
se, da bo pozabila i zbrisala z duse i 
srca se one misli, na steru ju je presililo 
erez 23 let balkansko gospodarenje i te 
mladi ludi bodo apostoli magyarske na- 
rodne kulture i od leta do leta bodo ju 
sirili ne samo v narodnoj opravi, nego i 
v cuvstvu i srcu, bodo postuvali i govo 
rili jezika svoje magyarske domovine, im 
se tak lepő cuje, как da zvonci Boga 
faliju.

je nepriatel znas napravil. Njim moremo zafaliti 
kaj se nasi fabricki rafangi i dale kadiju, kaj na
si delavci moreju mirno delafi, kaj nam nasa 
blagoslovljena magyarska zemla к ruha da na stol 
kaj nam nasi zvonci zvoniju mira i blagoslova, 
kaj nas sigdi cuva zakón i red i kaj nas ne plin- 
draju nepriatelske borde.

Za kaj se bori magyarski soldat ? Za kaj 
smo nutri v toj velkoj svetskoj borbi, steru vo- 
diju si narodi Europe proti skupnomu strasnomu 
nepri«telu i prr.ti skupnoj pogibeli ? Kaj ocemo 
mi morti kaj ludskoga, inorti ocemo ludske narode 
podjarmiti, ludske zemle zavzeti ? Ne mi oécmo 
samo svoje.

Mi ocemo samo svoje ran tak, как i nasi 
velki priateli braniju samo svoje zivlenje, svoje 
pravo, za stem so nam jalni nasi skupni nepri- 
atel|i, steri nam oceju zeti i dati nas v ruke straí- 
m.ga bolsevi/nia, steri bi stel vnistiti celoga sveta 
i stv riti prezbozno kralevstvo. Mi neáemo zeti 
drugim narodam slobodu, kruha i zivlenje, borimo 
se jedino za nase. A to svoje moremo zacuvati 
samo s skup z nasimi priateli, ako to bomo 
z.njimi skup obranili.

Ali se ne borimo samo za vezdasnje nego 
i za buduce zivlenje, za bolsu i lepsu buducnost. 
Za novu slobodnu Europu.

Nova smrtna nesreca v íamiliji 
Gospona Guvemera

Mlajsi gróf Károlyi Gyula zet Go
spona Guvernera, se je pre jednim lcte- 
nju zrusil v Dunav i zgubil zivlenje. Mám

Zadnji dnevi Stalingrada
(В. E j Nemsko trupc koli Stalingrada 

dojdu se blize do varasa, steroga su prena- 
pravíli za taborskoga grada. Taborska kola

541 ladju su amerikanci do ve zgubili
(Stefani) Как z Newjorka glasi doha I 8 ga do ve zgubile 541 ladju. 

jaju, Americke Drzave su od decembra | —

Kaj nam véli nas velki taborski sejem 
v Budapestu

su ga isii vun jemati, ali vec neje bilo mo- 
guce.

i masinske trupe, stere su s juzne strane 
predrle linijt! za obranu idu napre vec v 
prvoj i drugoj obranbenoj liniji.
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Veliju kaj je nas male magyarije brige /a 
Europu i za celi svet ? Mi sveta nemremo niti 
pobolsati niti hujsati. Je li je to istina?

Crez 20 let se dokazalo, da je nasa sudbina 
ista s europskom. S trianonskim i verselskim kon- 
traktom su napravili velku nepravicu i Steli su 
v ime vekovecnoga mira, kaj bi i ta nepravica 
ostala vekovecna. Stem mirom su steli vnistiti na- 
su slobodu, podjarmiti naroda Magyarske Svetoga 
Stefana. Morala se naroditi nova Europa, nemski 
i taljanski narod se moral preporoditi, kaj se to 
zalosno stanje moglo premeniti. Magyarski narod 
je prvi na svetu cije zivlenje je to premembu 
zahtevalo. Stara Europa nas je stela v lance pre- 
vezati, a nova nas je oslobodila.

Kaj su erez dvajsti let napravile demokrat- 
ske drzave za nas ? Kaj je napravilo za nas to 
nesrecno Drustvo Naroda ? Da bi bili na njih pus- 
tili i denes bi mi v grabi sedeli, zvezani z lanci 
i opkoljeno od srbov, cehov i rumunjov. Cela 
stara Europa isla je za tem, da se mi nigdar vise

nesmemo gori stati. Prez pomoéi Nemske i Tál* 
"janske i se zadnje prez ovoga tabora to nigdar 
nebi bilo moguce.

V velkoj borbi narodov, v vecnom vtekanju 
nikaj ne moci zabadav dobiti. Se ima svoju cenu i 
se je treba platiti. Proti ovomu zakonu nega ape- 
lacije.

Za nas bi bilo cisto nemoguce, da denemo 
roke v krií  i da lak gledimo europsku borbu 
proti boléevizma. Da nasi priateli braniju Europu 
braniju i Kárpáté i magyarsku granicu, moramo se i 
boriti i za Europu, za nase priatele. A njihova 
sudbina, z nasom skup, kroji se dalko polek Vol- 
ge i na dugó vreme. Ona velka borba na daleko- 
niu istoku bo nain zasigurala bolse i lepse zivle
nje za se nas.

To smo se naveili na velkom mednarodnom 
semu v Budapestu. Te sejem nam daje na glas 
europskoga mira i bolsu boducnost. Magyarsko 
delo, magyarsko oruzje, to je nase vufanje v mir- 
no i srecno zivlenje.

Srca su se genula
Dragi Megyimurec, deni roku na srce i jenu 

minotu misli na magyarskoga honveda. Za jenu 
minotu mores se premisliti, kaj clovek more znati 
za svoju domovinu, za zivlenje. za svoju sodbinu 
i za one, stere rád ima. Za jenu minotu su vec 
stvorile cude i ludi su postali bolsi.

Junacko alduvanje, poinoc pajdasain, sako- 
jacka velka clovecja stvar, se to more biti za 
jenu minotu, a ako clovek nekaj zamudi, za je
nu minotu more napraviti velkoga kvara i ne- 
srecu.

Ve je doslo to vreme, ta jena minota. Ve 
moramo misliti na nase honvédé. lm ga v dnevu 
ne vure, da nebi na nje mislili, na nase diene 
junake, steri se boriju proti bolsevizma — za nas, 
za nasega jezero let staroga orsaga i za nasu do
movinu.

Ali to je ne dosta. V toj mínoti moramo mi
sliti na nje i si skupa daruvati njim se kaj ima- 
mo, kaj bo v zimi saki honved imel toplu opra- 
vu, kaj bo mogel premagaditi strasnu rusku hla- 
dovinu.

Öve dneve vidli smo, da se génül celi na
rod. Prva Velka Gospa orsaga, zena visokodo- 
stojnoga Gospona Guvernera je s svojimi engel- 
skimi recmi genula srce celoga naroda, i vec se

seposod cujeju glasno re c i: saki clovek je duzen 
po dusnom spoznanju pomagati, kaj bodo nasi 
honvedi na ishodnoj fronti meli tople oprave za 
zimu. Makar bomo i denes do kraja prevladali 
bolsevizma, i onda bo treba v strasnoj zimi stra- 
zu drzati, a to bo mocilo cloveka i zivinu.

Zato moramo misliti na nje. Spravlati tople 
rokavice, strikane gace, stuclne, tople каре, tople 
gun je, tople solce i se drugo toploga, kaj bodo 
honvedi i ober onoga, kaj njim soldacija da, meli 
sega potrebnoga.

Zene i puce naj strikaju i sivaju, jesu stva- 
ri, stere se doma puno bolse napraviju как v 
fabriki.

Znamo sigurno, da se bo i nas narod génül, 
kaj nabodo nasi honvedi vuni zmrzavali, kajt mi, 
tu na donmeoj fronti bomo napravili se, kaj do- 
bro bratsko srce i dusno spoznanie zapoveda, 
Vec smo dosti toga vidli, a kanimo videti jós vi
se. Nemski narod je lani za kratko vreme, na 
prvu rec cuda skup dal za svoje soldate, pák se 
nadjamo, kaj bo i prinas tak.J

Öve minote, v sterimi darujeino nase tople 
stvari nasim honvedam bodo zasigurale zdravje i 
zivlenje nasim soldatam, a stem bo zasigurano i 
buducnost domovine i naroda.

Nasi Megyimurci su bili v Budapestu
Z veseljem pisemo öve rede, s sterimi da- 

jemo recuna za pót nasih megvimurcov, steri su 
bili v Budapestu. Bilo njih je 24 parov v narod- 
noj nosnji a spravila njih ie komisija za Narodno 
Prosvecenje v Megyimurju na velku paradu Sve
toga Stefana.

Ta nasa draga deca su se otpelala augustu- 
sa 18-ga popoldan v Budapest i tam su bili tri 
dni. Ali te tri dni su bili veselje se po sploh, 
как da bi bil jen den. Vec su se hapili cuditi 
da su dosli do Balatona (90 kilometrov duga i do 
30 kilometrov éiroka voda), onda dale starinski 
Székesfehérvár, Velencei tó (malo menjsa voda 
od Balatona) Dunav i da su zgledali, как je Bu
dapest v noci svetel.

Na Banhofu njih je docekal Loparits R. Jó 
zsef, nas megyimurski sin, skolski direktor, glav- 
ni vurednik novin Topol, z megyimurci steri sta- 
nujeju v Budapestu. Potli toga su puce v zensku 
a decke v mosku skolu spravili na stan.

Drugi den su se hapili pregledavati lepoga 
varasa Budapest. Najpredi su se spanccrali poleg 
Dunává, onda su pogledali orsacku hizu, velke 
sale, de se drziju sesije, múzeuma, med tem su 
z balkona orsaéke hize pogledali kralevsku pa- 
lacu i lepe kraje Buda.

Potli toga spancera su se poklonili na Sza
badság (Sloboda) piacú pred Orsackom Zastavom 
i spomenikom Juznih Krajov, zatem pák su se v 
najveksoj cirkvi, Bazilika zvanoj Bogu v roke 
dali.

Po tem lépőm spanceru su se fajn naobe- 
dovali, a popoldan pák su se na tramvaju pod 
zemlom odpelali do piaca Junakov tam su dali

postuvanje spomeniku Nepoznatoga Junaka i po
gledali su se spomenike Mileniuma, stera su po
stavili 1896 leta, da je Magyarska dozivela 
1000 let.

V varaskoj sumici isto su pogledali se le- 
pote, med tem i velkoga zverinjaka, oroslane ele
fánté, jopicC, kace, same takse zveri, stere prinas 
nemoci videti, zatem pák su bili v Hungária parku, 
de su se zabavlali i gledali sako fornm kome- 
dije.

Ali najlepse su doziveli drugi den : Bili su 
v proseciji Svetoga Stefana. \ ec zárán su isii 
prek de je kralevska palaca. Na piacú Svetoga 
Gyurgya su pogledali prvu polovicu prosecije. 
Tam su pred njirni nesli desnu roku Svetoga Ste
fana, stera vec jezero let kaze pota magyarsko- 
inu narodu. Vidli su visokodostojnoga Ciospona 
Guvernera, Hercegprimasa (biskup, najveksi cirk- 
veni poglavar, herceg i kardinal) i se najvisese 
poglavare Mag>arske,

Zatem su í nasi megyimurci stali v prose- 
ciju i se posod, kud su isii su je veselo pozdra- 
vili i pokali njim z rokami.

Sem ludem, ne sanio domacim, nego i nem- 
cam, taljanam i drugim stranjskim ludem su se 
jako dopali. I sam voditel till narodnih proseciji 
njih je jako pofáid, pák je z jednim drzavnim se- 
kretarom spomenka drzal i veselil se, da je dúl, 
da bo к leto jós vec megyimurcov doslo v Bu
dapest, pák bodo pred celim orsagom pokazali 
svoje lepe narodne plese, étere su vec i júliusa 
9-ga pokazali na posvecenju Orsacke Zastave i 
steri su se sakomu jako dopali.

Dok je v glavnoj cirkvi, de se krali koro- 
niju, bili velka mesa, nasi su pre spomeniku Sve-

SIROVE DIVJE KÖZE
od lasice, thorca, vidre, jazveca, le- 
sice, domacega i divjega zajca, psa 
i se druge kupujem po najveksoj 

dnevnoj ceni.

s z o t A k is t v An
AGENT ZA SIROVE KÖZE

Csáktornya, Hitler Adolf utca 3.

toga Stefana pod vedrim nebom posluéali svetu 
mesu, med tem su je stalno fotografirali i nasi 
megyimurci su se mogli osvedociti kaksu velku 
vrednost ima njihova lepa narodna oprava. Sto to 
opravu nosi, more biti gizdav.

Zbog orsacke velke zalosti, ga dalnje para 
de ne bilo, ali nasi ndadi ludi sigurno nigdar na
bodo pozabili one lepote, stere su vidli.

Voditeli nase mlajsine su bili Mik Karoly 
sekretar za narodno prosvecenje, P. Fekete Géza 
kátékét, G. Villányi Mária navucitelica i Graf Ernő 
direktor skole Miksavár. Stroske su skup dali 
opcine i fabrike i voditeli se najlepse zafaliju sem 
pomagacain.

Megyimurski ffrontski 
soldatl organizirajte se!

Doslo je zadnje vreme. Molbenice za 
Karolov Kriz je moci prek dati samo jós 
kratko vreme.

Kákossy Győző oficer za organizaci 
ju Orsackoga Zdruzenja Frontskih Solda 
tov, prvi notarjus zvunjske notarjusije je 
v nedelu pred poldan v Csáktornya, a 
popoldan v Miksaváru drzal konferencije, 
tam su bili i frontski soldati prvoga svet- 
skoga tabora notarjusije Felsőmihályfalva. 
Na obedva mesta su z vTelkim zdusevle- 
njem prijeli njegve govore i radi su se 
prikapcili ovomu gibanju.

Septembra 6 ga popoldan ob 3 vuri 
bodo organizirali frontske soldate v Dra- 
vavásárhely i Drávaszentmihály v ekster 
nőj hizi kreme Fuss, a 8, septembra pred 
poldan ob 10 vuri dojdu na red frontski 
soldati opcine Stridóvár, a popoldan ob 
j  vuri oni opcine Viziszentgyörgy.

\ nasein listu smo vec \ isepot spo 
menuli sa ona prava, stera daje Orsacko 
Zdruzenje Frontskih Soldatov i saki naj 
si cim predi priskrbi dozvolu nősíti Ka 
rolovoga Kriza, kaj bo mogel stupiti v to 
zdruzenje, kője zasigura prava ne samo 
njemu, nego i njegvoj deci.

Ako smo bili zjedinjeni na fronti \ 
prvom svetskom taboru, onda moramo 
biti zjedinjeni i na domacoj fronti i tu 
moramo podpirati i braniti nasu domovi 
nu i nase familije.

Zakaj je potrebna trgovacka skola 
v Csáktornya

Da je magyarska vlada, ministeriuma za 
veru i skole postavil v Csáktornya trgovacku sred- 
nju skolu, je bil na cisto stem, как je ta skola 
potrebna za novo gospodarsko zivlenje.

Cim je narod bole rezsvecen, stem ima vek- 
se zahteve. Nőve potrebe je treba spuniti, a to 
more dati samo^ takse zivlenje, stem ide z vre- 
inenom napre. Gospodarsko zivlenje se razvija i 
saki den je treba vise zvuccnih ludi. Delo i po- 
vanje nemre ostati na mestu, nego mora nőve zah- 
teve spunjavati. Takse zvucene ludi, steri znaju
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na sakom potu gospodarskoga zivlenja dobre pos
le zavráavati, dava trgovacka skola. Prepraviti se 
na te velke posle, neje lehko, ali taksa je i pia
ca. А ко ocemo z interese ziveti, moramo si spra- 
vlati kapitala. Toga kapitala si denki spravlaju v 
trgovackoj skoli. Lehko si moremo premisliti, kak- 
sega kapitala deaki meli, ako moreju mám na po- 
cetku ni éti piacú od 250 300 pengő. 7a te in
teres je v red no i mora delati saki dober magyar 
ski deák. NesmemoJ pozabiti, kaj smo si skup

soldati, makar se ne borimo na fronti, nego doma 
delamo za nasu dragu domovinu i nosimo odgo- 
vornost za bolse zivlenje,

V; Csáktornya je i zbog toga jako potrebna 
trgovacka skola, kaj se bodo v srdini Megyimurja 
odhranili taksi ludi, átéri bodo znali voditi i dale 
rezvijati trgovaéko i gospodarsko zivlenje, bodo 
póznavali domace prilike i domacega jezika i bo
do na velki hasén nase lepe domovine.

i potpomagati obskrblenje naroda, kaj je prem ve, 
v taborsko vreme jako vazno, kajti obskrbienje 
mora biti takse, kaj bodo si ludi zadovolni.

Zato je ludcm du/.nőst potpomagati öve kon- 
trolore v njihovom teskom poslu, kaj bodo mogli 
svoje du/nosti zvrsavati i kaj se cim predi od- 
strani érna trgovina.

Postavleni su za kontrolore v Csáktornya 
Pintér István i v Perlak Sipos János.

О В JAVA.
Dajem na znanje da sem v Csáktornyi, Zdelár József u. br. 3 (Pintacsova hiza)

O t p r l  magazina
de kupujem se fele zrnja 2ito, pscnicu, zob, ku™ .,, GRAHA
kupujem stalno saki den, ktilko god sto dopela, na velkom i malom 
trgovci dobiju proviziju, se vrsti semenja, i se drugo stero spada к ovomu poslu. 
Piac am se po vlastima odredjenoj ceni. Zito i psenicu dajem vun na cedule.

S postuvanjem V E R H A  R A N T A L

Glasí s Horvatske T a b o r s k i  gl asi
Horvatski minister za znutresnje posle je 

vun dal ovoga sluzbenoga glasa :
Poslanik ministeriuma za znutresnje posle v 

Zemunu je vun dal glasa, da je statariumski sod 
v vStaroj Pazovi tri domace i petnajst ludi z no- 
voga Karlovca odsodil na smrt. Naj vise je srbov 
med njimi i delali su proti drzave. zato su dobili 
smrt s kuglom. Srnrtnoga soda su v Staroj Pazo
vi, 24 vure potli preglaáenja, zvrsili.

Drugi sluzbeni glas ministeriuma znutresnjih 
poslov je ovo :

S Zemuna glasi poslanik ministeriuma znut
resnjih poslov, da su augustusa 5-ga nepo/nati 
zlocesti ludi na vulici zaklali jenoga varaskoga 
cinovnika. Isto tak su augustusa 15-ga nepo/nati 
ludi na vulici tesko oranili jenoga nemskoga ofi- 
cera. Ovi nepo/nati zlocesti ludi sigurno bi steli 
s temi zlocestimi deli stirali v strah vlasti i lud- 
stvo. Zato ministeriuin opomenc sakoga, da po 
postojecim zakonim, za saku zaklanu peráonu, 
ako se krivee nabo moglo prenajti, bodo vlasti 
dale streliti deset sunmjivih person z one opcine, 
de se vubistvo pripetilo. Ministerium znutresnjih 
poslov po/ivle stanovnistvo, naj vlastima pove, 
sto kaj zna zbog klanja v Zemunu.

Poleg toga su v Zemunu i v célom Sremu 
odredili, da se kreme moraju zapreti ob 8 vuri 
na vecer. Se domace potnice i se dozvole za ho-

Z Belgrada glasiju: Atjimovic Milan, minister 
znutresnjih poslov je govoril pred novinarom no- 
vin Obnova. Za srbski cerleni teror veli da su 
vladine trupe pák stupile v borbu proli pet par- 
tizanskih trup sh re su v ishodnoj Srbiji strasno 
inocile naroda. Presloga meseca 12-ga su se ha- 
pdi srbska soldacija, drzavna straza i dobrovolci 
preganjati partizáné okoli Nisa, Sorliga, Ozrena, 
onda v velkoj su mi, stera ide od Sorliga do Knja- 
zevea. Rekel je Atjimovic minister da su i polo- 
delci stupili \ soldaciju i ve vec po r.elaj sigdi 
ostavlaju jaké stra/.e, kaj se ludi ne moraju poia- 
ti partizanskih lopovov. Как minister véli vlovili 
su 460 partizanov, med njimi 34 voditelov i zapo-

G o s p o d a r s t v o
Kontrolon narodne obskrbe

Minister za narodnu obranu je zadnji mesec 
15-ga v orsagti na 306 mesta, po varasaj i opci- 
naj postaxil kontrolore za narodnu obskrbu. lak 
bodo i v Megyimurju v Csáktornya i Perlaku 
sluzbovali kontrolon za narodnu obskrbu, steri

diti na vecer po vulicaj su vnistili. Policaji na 
velkom isceju krivee, steri su v Zemunu neduzne 
ludi zaklali.

S Zagreba glasiju : V Zagrebu i v drugim 
varasain Horvatske je bil ov tjeden zapis dece v 
skolu i skole su se vec hapile. Zadnje skolsko 
leto se zvrsilo na kraju juliusa meseca i tak su 
deaki meli samo jen mesec pocinka. Na sluzbe- 
nom mestu nesu rekli zakaj su tak kratke ferije, 
ali tak zgledi, kaj v zimi dugse vreme nabodo 
skole. Letos su v Zagrebu otprli, zvun hrvatskih 
i nemske i taljanske skole, od ovode do sred- 
njih skol.

S Zagreba glasiju : V Zagrebu su na plaka- 
tima dali narodu na glas, da su dva ustase, steri 
su den predi bili na smrt odsodjeni, v tork v 
jutro skoncali. Sopar Adolf i njegov sin Sopar 
Teodor, ustasi su / I ovric Krunoslavom juniusa 
27-ga dosli do Winkler Oskara, odnesli mu sake 
fele robe, vredne 10.000 kuna, zvun toga su bili 
pre zeni Adler Branka, prosili su od nie 10.000 
kuna tobozé za njenoga moza, steri je interniran, 
zvun toga odnesli su jenu opravu i druge stxari. 
Statariumski sod njih jc odsodil na smrt s kuglom, 
Lovric je vuscl, njega isceju.

vednikov. \ ladina soldacija njim je zela cuda o- 
ruzja, munieije i hrane.

Srbska vlada je obecala 100.000 dinara ono- 
mu, sferi bo vun dal one, steri su zrusili streku 
Belgrad Saloniki. Как novine piseju v juniusu i 
juliusu triput su skvarili tu streku. One opcine, 
de se to prepetilo su strofali z velikim peneznim 
strofom.

Dr. Zee Petar predsednik srbskoga Crlenoga 
Kriza veli, da je v Srbiji vise sto jezer dece prez 
oca i materi, za stere se mora brigati Crleni Kriz 
Pozval je naroda, naj daruje za to decu. Po bi
birali bodo v sakom selu, kajti je treba cuda pe- 
nez za to decu.

spadaju pjk pod svoju visesu vlast.
Njihova je duznost v célom jarasu kontroli- 

rati cene, stere su vlasti odredile, onda jeli se 
zvrsivaju v pravo vreme, naredbe stere su zisle 
i pregledavali bodo, ako se de kaksa tozb pnpeti 
zbog obbskrbe.

Imaju pravo predloge stavlati, как bi se 
obskrblenje bolse i fletne zvrsilo. Ali ovo velko 
pitanje se bo dalo dobro resiti samo tak, как da- 
leko se bodo mogli povateli i potroéiteli razmeti

Sovjetska fronta
Stalingrad i Kaukazija! To su dve glavne 

tocke de se vodiju najvekse bitke. Vec od kraja 
tjedna glasiju nemei, da su zvun najveksega brega 
Í Ibusa v Kaukaziji zavzeli vise bregov, a ve na 
kraju tjedna vec glasiju, da su dosli do Crnoga 
Mórja i rumunjske trupe vec su zavzele varasa 
Anapa, blizo vaznoga i velkoga varasa Novo Ro- 
sijsk. Pre Stalingradu se vodiju jako teske bitke, 
stere potrosiju cuda krvi. Bolseviki jako braniju 
toga varasa, kajti to njim je zadnja z:eleznica i 
vodeni pot v znutresnji orsag. Okoli varasa su 
napravili viáe jezer kul i saku je treba ekstra 
zavzeti. Zadnji nemski glas veli da su nemei vec 
globoko zasli v te kule.

Pre Don vodi, de nase magyarske trupe 
stojiju, bolseviki vodiju ostre borbe, sikak bi radi 
frontov predrli, samo nasi tak trdo drziju frontu, 
kaj sovjeti niti z najveksimi napadaji nemreju ni- 
kaj napraviti, prem da imaju strasne zgubicke. 
Ove dane je bil vuni v najveksem ognju naivi- 
sesi zapovednik magyarske soldacije: vitéz Jány 
Gustáv vezérezredes (x isoki general), рак как je 
jena granata ran poleg r.j ga doli vudrila, je i on 
dobil poleg lakta ranu, skup s svojimi adjutanti. 
Od kraja se mislilo, da je rana lehkesa ali z 
Röntgenom se dokazalo, da je i kost predrta, ve 
ga vraeiju v Budapestu, ali как je trdi soldat i 
boji se za svoje ludi, tak veli da za par dni oce 
biti nazaj na fronti.

Engleska fronta.
Od potli, как su englezi podnesli sramotu 

pre vara.su Diepc, nikaj se ne gibleju, samo se 
erez radio i novin groziju, da bodo napravili dru- 
gu frontu, na bomo ju véé vidli. Med lern nem
ski avioni i dale pohajaju z bombami engleske 
varasé.

Africka fronta
Koli Aleksandrije su némáké i taljanske 

trupe na velkom bomb udirali engleska mesta i 
magazine i postrelali cuda aeroplanov. Englezi su 
na nesternim n.estim probali z napadaji, ali su 
je nemei zavrnuli.

AmericUa fronta
Zadnji tjeden su nemske podmome ladje na 

Atlantskoni, i Karaibskom morju pre Ameriki i 
poleg Alrike vtopili 30 ladji, se skup od 181.000 
ton a pet druge su skvarili. \ augustusi! niesccu 
su nemei se skup vtopili 125 nepriatclskih ladp, 
se skup od 808.000 ton, te broj je stem jakái, 
kajti na zmes ga cuda teskih i srednjih taborskih 
ladji, Zvun toga skvarili su 18 taborskih ladji.

Glasi s Srbije
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K A J  JE  N O V O G A ?
— Prvi junacki pokojnik v Csáktornya.

Öve dneve je dosel na varaske hize glas, da je 
Series József, sin Sarics Rokusa i zene Mikulics 
Marije z zvunjskoga mesta Battyán, 1942. júniusa 
28-ga, na ruskoj fronti, za domovinu podnesel 
junacku smrt.

Ve da celi svet guri i Megyimurje mora da- 
ti svoje aldove za bolsu buduenost. Sarics József 
je bil med prvimi, steri su za lepse zivlenje svoje 
domovine, alduvali svoje mlado zivlenje. Njegvo 
ime bo nam vekoveeni spornen, a on pak naj se
tt ja lepe sne za velku, sreenu i dienu magyarsku 
domovinu.

— Zalostna smrt. Nas dober Sajnovics 
György tislarski majster, nam je augustusa 29-ga 
hmrl. Zakopali su ga Augustusa 30-ga, na spre- 
vodu su bili si mestri varasa Csátornya.

Sajnovics György je bil dober i posten me
ster, za vreme okupaeije je ostal navek veren 
svojoj magyarskoj domovini. Naj pocivá v veki- 
vecnom miru.

Trgovacka i mesterska komora za 
Megyimurje v Sopronu. Та su predeljeni jarasi 
oslobodjenoga Megyimurja Csáktornya i Perlak

skolski glas. Mik Károly sekretar za 
narodno prosvecenje je postavlen v tri tji del ja
rasa Csáktornya za skolskoga inspektora.

— Csonka István skolski inspektor I. dela 
jarasa Perlak, je postavlen za direktora narodne 
skole v Csáktornya.

— Leventaska mesa bo septemba 6-ga 
ob 11 vuri i dale se, как je lanjsko leto bilo.

— Zvunjska notarjusija Csáktornya isce 
mladoga "pomocnika, zensku ili moskoga. Mora 
meti cetiri purgarske skole. Ci bo valal sluzba 
bo stalna.

Lepo pobiraju zimske stvavi za hon- 
vede. Nase Gospe Magyarskoga Zenskoga Drustva 
marlivo pobiraju zimske stvari za nase drage hon
védé, ali i nasi ludi globoko cutiju svoju duznost, 
z drage vole i obilno se daruje. Saki da ono, kaj 
ima. Pogledali smo v Levetitedomu stvari, stere 
su do ve skup pobrali i z veseljem smo vidli 
bunde, krzna, tople ve§e, stomfe se na kupe. 
Csáktornya как i navek tak i ve pokaze svoju 
pravu lubav za domovinu.

Da bo pobiranje golovo, onda bomo dali 
recune od celoga posla.

Detecji domi v zvunjskoj notarjusiji su 
zvrsili svoje posle za ovo leto. V Zalaujváru su 
augustusa 30-ga zvrsili leto s paradom. Dosli su 
poglavari i roditeli i pred njimi su pokazali, как 
su te domi hasnoviti za decu. Deca su pokazala 
igre, verse, popevke, 130 dece je bilo v obskrbi 
i roditeli su se osvedocili, kakse blagoslovleno 
delo njim je vlada dala. Voditelice Erdész Katalin i 
Edvi Illés Zsuzsanna su vredne saku pofalu.

Pre Szent Hon., ie bil zvrsetak 28-ga. Tu 
je skrbitelica Mikulás Edilli 61 dele inela na bri- 
gi. V opcini Százkö su zvrsili 29-ga, tu рак je 
64 dece bilo pod skrbom voditelice Vásárhelyi

Judité. Na zalost ve v taborsko vreme su deca 
dobila samo kruha mleko i cukora, ali je sako dete 
gori dobilo po jenu kilu v zmecavi. К leto bo i 
obed za decu.

Od strane opcin su bili v Szászkő Kákossy 
Győző, v Szentilona Csupor Lajos i v Zalaujváru 
Rode Imre i oni su drzali govore i zafalili frajlam 
skrbitelicam za njihov trud.

— V Perlaku je stvoreno mestersso dru
stvo. Mestri jarasa Perlak su 1942. augustusa 
30-ga meli svoju prvu sesiju. na steroj se stvori- 
lo mestersko drustvo. Najpredi su zmolili Veru 
Bozu, onda pak se vitéz Hertelendi Ferenc fö- 
szolgabirov z lepimi reemi zmislil za visokodostoj- 
noga Gospona Namestr.oga Guvernera, vitéz 
Horthy Istvána, steri je na den Svetoga Stefa na 
podnesel junacku smrt. Sodbina nam ga odnesla, 
ali njegov düh, kakti példa za rodolubno spunje- 
nje duznosti za domovinu, ostane za navek med 
nami. Prosil je svemogocega Boga, naj podeli mi- 
lost visokodostojnom Gosponu Guvernem i njego- 
voj Gospe, kaj bodo mogli podnesti ovu zalost. 
Zatim je v znak velke zalosti sesiju pretrgel na 
pet minőt.

Potli toga govori za mestre. Si znamo da je 
denes tesko biti mester, prem ve v tem drugim 
svetskim taboru, da ga ne matriala i imamo sto 
drugih poteskoc. Za tem se napravilo mestersko 
drustvo, predsednik je Zsbuly Alajos. Bilo je ne- 
sternih predlogov, popevali su Himnusa i stem je 
bila prva sesija zvrsena.

Detecji letni dóm v Drávanagyfalu je
augustusa 29-ga drzal svoju zadniu paradu, na 
Stem su dosli s decom si roditeli. Deca su se 
cuda naveila igre, popevke verse na magyarskom 
jeziku, za to je treba pofaliti voditelice Újvári 
Erzsébet i Kraksner Irenu, Stere su se jako puno 
trudile. V ime stanovnistva se Kreffly Gyula no- 
tarjus zafalil na njihov tru.

— Dobrovolni fejervergari v Drávanagy
falu su augustusa 30-ga svetili 20 let, od da nji- 
hovo drustvo postoji i napravili su fejervergarsku 
paradu. 29-ga na vecer i drugi den v jutro su z 
muzikom hodili po selu, pred poldan je bila me
sa pod ved rim nebom pre kapeli svetoga Florijana, 
za tem pak paradna sesija, na steroj su rezdelili 
medál je za sluzbu, a popoldan pak je bilo narod
no veselje z muzikom i s plesoin v krcini gospe 
Söjtöry. Pre organizaciji se jako puno trudil Ma- 
csek András fejervergarski zapovednik, njemu se 
more zafaliti, kaj je ta zabava tak lepa bila.

Na zabavu su dosli cuda gosti s Csáktornya 
med njimi i'orsaéki oblegat Pecsornik Ottó, steri 
je i to priliku ponucal, pak je s svojimi ludmi 
konferenciju drzal.

V Muri se vtopil mladi dccko. \ ne-
delu se v Muri kopal s svojimi pajdasi mladi

Dare za nase diene honvédé
posila dale Pajdaska Sluzba!

decko Pavlek, sin bivsega pomocnoga notarjusa 
v Kotor u Kustos Károlya. Blizo broda, de je vo- 
da jako segava, je te mladi decko prez straha 
isel v vodu, pak je dosel v jenu pogibelnu grabu. 
Plavati neje znal i tak ga voda na jen hip po- 
durknula i za minotu se zgubil s pred oci onih. 
steri su ga gledali. Steli su mu iti na pomoc, ali 
nesu ga vec nigdi vidli. Mrtvo telő Kustos F'avla 
jo§ navek nesu nasli. Nesreca je stem veksa, kaj- 
ti te nesrecen clovek je bil cinovnik pre lirmi 
Radó v Kotoru i jedini hranitel svojih roditelov.

Postavlen kontrolor za narodnu ob- 
skrbu. Minister za narodnu obskrbu je postavil 
bivsega pomocnoga notarjusa v Kotor-u, Kustos 
Károlya v járású Muraszombat za kontrolora na
rodne obskrbe.

Prcmescenje. Lukács Lajos rezervni had
nagy levente zapovednik v Perlaku, je premescen 
v Zalaszentgrót, a na njegvo mesto je premescen 
Dénes Lajos z Zalaszentgróta v Perlak.

P r v a  p o z n a t a  k a t o l i c k a

zitna trgovina
Behojnik - Bezerédy-Cernkovícs
F U TU R A  P O D K O M IS IO N E R I  
CSÁKTORN YA, Hitler Üdült u l. 3 . Prek vam Skih hi/.

Kupujemo sake vrsti zrnja, ku- 
ruzu, graha, i semen ja za ölje, 
po sluzbenoj dnevnoj ceni. Fletno 
podvorimo.

V Perlaku se decko vtopil v Dravi.
Y Perlaku v dravi, tani de su melini, su se skol
ski decki kopali. Decki su se dali vupale nutri 
iti v ostru vodu, a se njili jc- ladal bister decko 
Hozmec Vince, 13 let star. Как su se decki ig* 
rali nikaj su ne gledali, kaj su zasli se v globlesu 
vodu med vrtuljke i tak je voda za minoto vto- 
pita toga nesrecnoga decka Hozmec \ incija. \ to- 
pil se i nesu ga vise vidli, ve mu Drava nosi 
mrtvo telő proti Legradu, tani ga bodo sigurno 
ribici nasli.

-  Popravili bodo sluzbene hize v Per
lakit. Ministersku komisiju je vodil Dr. Brand 
Sándor viceispan v Perlak. Pogledali i kontroli- 
rali su. stere sluzbene hize je treba popraviti.

Svinjski beteg. V opcini Perlak su za- 
branili svinje tirati kajti se pokazal lanjski beteg, 
svinje zadreveniju. Domacc vlasti su napravile 
korake, kaj se beteg nabo siril.

Jeli si spunil svoju duznost
proti magyarskim honvedam?

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: P ecso rn ik  O ttó  

Nyomta: Muraközt Katolikus Könt'vnyomda — Csáktorny* 
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbatí, cistití pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H o rth y  M ik ló s  tér 9.
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