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Megjelenik p é n t e k e n .

RÓMA
C H U R C H IL L : Ezt a háborút a civilizáció védelmében indítottuk.

Mikor a második világháború meg
indult, senki a világon nem merte volna 
gondolni, hogy elkövetkezik az az idő, 
amikor a pápának Róma védelmében el
keli hagynia a Vatikánt.

libben a háborúban már sok emberi 
elvetemültséget és gonoszságot megér
tünk. Láttuk, hogy Sztálin az emberek 
millióit küldte a vágóhidra, de elvégre ez 
csak hadicselekmény s ezért a vörös tö 
meghóhér csak az orosz népnek tartozik 
felelősséggel. Láttuk a katyni és vinnicai 
tömegsírokat, ahol tizenkétezer lengyel 
tiszt és tízezer ukrán ártatlanul agyon 
kínzóit és kivégzett holtteste kiált az ég
re. Erről sem akar a világ íenállása óta 
létező legnagyobb gonosztevő, az északi 
szlávok még eleven balsorsa semmit sem 
tudni, gondolván, de ki nem mondván, 
Európának, illetve a nagy világnak ehhez 
semmi köze. Ezekért a gonosztettekért is 
az Örök Bírón kívül csak a szláv népek 
fognak számot kérni a megtestesült Bel 
zebubtól, aki a pokol uralmát akarta ki
terjeszteni az. egész világra.

De ezzel azután végeztünk is Kelet- 
európával. Az északi szlávok a cári ura 
lom alatt is belenyugodtak sorsukba, húz
ták az igát, ameddig bírták, szállították a 
szibériai ólombányákba az ingyenes em
beranyagot s ha 25 éven át eltűrték né 
hányezer, vagy tizezer lelkiismeretlen hó 
hér uralmát s 160 - ISO «milliónyi töme
gükkel nein tettek ellene senimit, ez. tisz
tán az. о dolguk, viseljék türelemmel sor 
sukat addig, amíg az európai felvilágoso 
dottság fel fogja szabadítani őket is és ki 
fogja terjeszteni a kultúra áldásait reájuk 
is.

De Nyugaleutópa a mienk, itt fejlett 
kultúra volt már akkor, amikor az észa 
ki szlávok még, úgyszólván baromi ele 
tét éltek s a mai angolszász uralom he 
lyén nem akadt Írástudó ember

Róma! Л keresztény kultúra bölcső 
je! Kinek van joga ezt a nevet kimonda 
ni anélkül, hogy ne a legnagyobb állítat 
fogja el. Ahol Szent Pétert keresztre fe 
szitették, sajat kívánságára, fejjed lefelé, 
nem tartván magát méltónak a Megváltó 
hoz, ahol Szent Pált lefejeztek, feje,hár 
mat ugrott, mind a három helyen forrás 
fakadt, a „Tre Fontam»“, „Három forrás“, 
ahová ma is szent áhítattal zarándokolnak 
a hívők. A 4 Via Appia, Appius császár 
nyílegyenes, ma is az eredeti márvány 
kockákkal kikövezett útja, ahol Krisztus 
megjelent a börtönből menekülő Szén 
Péternek, aki leborult a Megváltó előtt

és megkérdezte: „Hová mész Uram?“ 
„Megyek Rómába, hogy mégegyszer ke
resztre feszittessem magam, mert te nem 
mered megtenni.“ Mire Péter megfordult 
és átadta magát sorsának. Szent Cecilia, 
titokban keresztény" leány, máig fennálló 
főúri palotája, ahol hitéért átvágott inak
kal, haldokolva is, ujjaival mutatta a Szent 
háromság egy Istent. Az angyalvár, 
amelyet az első keresztény császár, Kons
tantin építtetett, 300 évvel Krisztus után, 
annak emlékére, mikor hadait az ellenre 
vezette s az égen egy fényes keresztet 
látott, alatta e szavakkal: „In hoc signo 
vinces", e jelben győzni fogsz.

A Circus Maximum, a Colosseum, 
ahol Nero és felesége Poppea és a többi 
hóhér császár elevenen elégették, vagy 
a vadaknak dobták prédául a kereszté
nyeket és unott arccal, lefelé tartott Ilii 
velykujjal adtak jelt a vitézi küzdelmek
ben elesett gladiátorok kivégzésére: „Re
cipe ferrum", fogadd a vasat.

A Szent Péter és Szent Pál templo
mok, a Maria Trastavere, a Maria Maggi
ore, a Laterani, a Santa Lorenzo bazili
kák, a Pantheon Viktor Emanuel szarko
fágjával és még négyszáz templom.

Es ezt a szent helyet merték borii 
báz.ni az angolszászok. Istentelen kezek 
kel hozzá mertek nyúlni a legszentebb 
he/, amit a kereszténység a magáénak 
vallhat. Sz.entxégtelen cselekedetük több 
a soknál, ez már egyenes kihívása az Is 
tennek! A bombázás 717 halottja már ott 
áll az Égi Írón előtt, a sebesültek, őz 
vegyek és árvák jajszava felhallatszik az 
égbe s bizton reméljük, nincs messze az az 
idő, amikor számadást kell adni mit mü
veitek Parisban, Kölnben, Hamburgban, 
Berlinben és a többi városokban a békés 
polgári lakossággal. A megölt ártatlan is
kolásgyermekek százai ott. sorakoznak a 
Mennybéli Atya itélöszéke körül, mint 
vádlók, a siró anyák, özvegyek jajs/ava 
keresztül tör a szférákon fel a magas ég 
ig s nem leszen könyörüld azoknak, akik 
nem tudtak könyörületet gyakorolni a? 
ártatlan gyermekekkel szemben.

S itt mély keresztényi alázattal kell 
térdet hajtanunk a Szentséges Atya, a 
római pápa előtt, aki kijelentette, hogy ő 
mint Róma püspöke osztozni kivan ke 
resztény fiai sorsában a súlyos megpró
báltatások idején, újabb bombázás esetén 
elhagyja a Vatikánt s Róma városában 
álló palotáinak egyikét foglalja el. Tálán 
az isteni ihlet sugalmazta a Szent Atyá
nak ezt az eszmét, hogy ily módon véd

je meg Róma felszentelt műkincsei 
az ördögi gonosztevők további bántalma
zásaitól.

Winston Churchill, az örök képmu
tató, a bankárok és gyárosok ágense, 
saját személyében is több gyár főrészvé
nyese, a kultúra védelmében dobta áldo
zatul a lengyel nemzetet, nyugodtan tűr
te, mikor a meg nem szállt Lengyelorszá
got Sztálin hordái hatalmukba kerítették, 
szemeit forgatta amikor a katyni borzal
mak napfényre kerültek, áldozatul dobta 
Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát, 
Norvégiát, nem talált szavakat, amikor a 
szovjetek úgyszólván teljesen kipusztitot- 
ták a balti államokat, most pedig a kul
túra védelmében gyilkoltatja halomra az 
ártatlan polgári áldozatokat nemcsak el
lenséges földön, hanem volt szövetsé
gesei országaiban is.

Nem átalja kijelenteni, hogy ha ér
dekei ügy fogják kívánni, Rómát is bom
báz, tatni fogja akkor is, ha ezzel a pol 
gári lakosság és a műkincsek szenvedni 
fognak. Nagy gavallérosan kijelenti, hogy 
a Vatikánt nem fogja bántani, s mi volt 
az első áldozat? A Szent Lőrinc bazilika, 
amely a Vatikán tulajdona.

Gonoszság dolgában túltesz még ba 
rútján és szövetségesén, Sztálinon is, aki 
legalább nyíltan bevallotta, hogy Európá
ban csak romokat és vért akar látni, 
mig Churchill a kultúra álarcának védel
me alatt összecsőditi az, egész világot 
Európa ellen, a kétezeréves kultúra meg
semmisítésére.

Churchill, Roosevelt, a canterbury-i 
érsek, Amerika főpapja és Sztálin! A 
késő utódok borzalommal fogják neveiket 
kimondani.

Isten Európa népét súlyos megpró
báltatásoknak tette ki, de a tengelyhatal
makban megadta az eszközt a védelemre 
és a népeknek megadta a / isteni malasz- 
tot, bogy a szenvedéseket türelemmel vi
seljék. Minél nagyobb az erőszak, annál 
nagyobb az ellenállás. Európa népei hő
siesen viselik el a|rnegpróbáltatást, halálért 
száz halállal felelnek, az. angol és ameri
kai anyáknak és özvegyeknek is lesz kit 
siratniuk és ha majd egy napon London
ban arra ébrednek, hogy a Tower és a 
Buckingham palota romokban hevernek, 
akkor kérdezzék meg Churchillt: Uram, 
miért tetted ezt?

Krisztus korbáccsal verte ki Atyja 
házából a kufárokat, Európa kezében 
már fonódik a korbács s le fog sújtani 
ellenségeinkre, de ütése helyén többé 
élet nem fog fakadni.



2 30 sz.„ Mu r a k ö z *

и J D О N S A GM IN A P R A F O R G Ó F E J T Ő G É P
tengerimorzsoló berendezéssel

Gyártja H E R C Z E G N  G Y U L A
S O L T  P E S T  M E G Y E

Zalavármegye közönségéhez!
Annak az óriási létharcnak, amely a hábo

rúval reánk szakadt, olyan következményei van
nak, amelyekből kifolyóan minden eddiginél fo
kozottabb kötelesség hárulna a magyar társada
lomra. Kötelességünk van elsősorban azokkal 
szemben, akik agésségiiket, épségüket, életüket 
áldozták a hazáért. Az ő megbecsülésük, áldo
zatuk tiszteletbentartása az, ha a mi áldozatunkat 
az övékébe belekapcsoljuk és gondoskodunk a 
háború legnagyobb veszteseiről, a hadiárvákról, 
hadirokkantakról.

Hazafias tisztelettel és igaz magyar testvéri 
szeretettel arra kérem Zalavármegye minden la
kóját, a városiakat és a falusiakat egyaránt, hogy 
támogassa minden erejével, teljes odaadásával 
azt a segítő mozgalmat, amelyet a Hadigondozó 
Szövetség zalavnámegyei tagozata megindított,, és 
fogadja megértéssel, kitárt karokkal a gyűjtőket, 
akik Isten és a szent haza nevében hozzájuk be
kopogtatnak. A tehetőstől nagyobb felajánlásokat

várunk, a szerénv anyagi viszonyok között levő
től kevesebbet, de mindenkitől, valamint s főkép 
összefogást és nemes versen\t az eredmény 
kialakításában.

Most nemcsak arról van szó, hogy pénzt 
adjunk össze minél többet bizonyos célra, hanem 
hogy hosszú időn keresztül cselekvő részesei le
gyünk egy nagy szociális teladatnak. Csak az a 
nemzet remélhet boldogabb jövőt, amelynek min
den fia elevenen érzi a családi egybetartozást s 
a családtagoknak egymás iránti kötelességét. 
Nincs megnyugtatóbb érzés a kielégített lelkús- 
meretnél, nincs öntudatébresztübb polgári becsü
let annal a magatartásnál, amely példás hűséggel 
magasztos lángolással, huzódozás nélkül, nagylel
kűen mindig megcselekszi, amit a haza követel.

vitéz gróf Teleki Béla s. k.
Zalavármegye főispánja.

Nagy búcsú a muraközíek részére 
Búcsúszentlászlón

Muraköz nagy fia, Uzdóczy-Zadravetz István ny. tábori püspök is 
részt vesz a búcsún

A mi, nagyon vallásos muraközi né
pünknek nagyon hiányzik, hogy inár két 
éve nem volt alkalma vallásos szükség
leteit és lelkét búcsúkon az isteni ma- 
laszttal megerősíteni, ahogy ez nálunk ős 
idők óta bevett szokás.

Amint már kezdettől tapasztaljuk, 
vezetőink a lakosságnak nemcsak jólété
ről, hanem lelki szükségleteiről is igye
keznek gondoskodni s ezért széleskörű 
mozgalom indult meg, hogy augusztus 
14- 15 én, Nagyboldogasszony napján, 
Muraköz részére Búcsúszentlászlón nagy 
és fényes búcsút rendezzenek.

Bucsuszentlászló harmadik állomás 
Nagykanizsától, a ferericrendieknek ott 
nagy zárdájuk van, a zarándokok külön 
vonaton mennek oda és vissza, olcsóbb 
vasúti jeggyel. A zarándokokat várja és 
a körmenetet vezeti Muraköz nagy fia, 
Uzdóczy Zadravetz István ny. tábori püs
pök, felsőházi tag, aki nagy pontifikációs 
misét mond és áldást fog osztani. A bú
csún Zalavármegye és Muraköz előkelő

sége is meg fog jelenni Pecsornik Ottó 
országgyűlési képviselőnk, aki a szerve
zés körül sokat fáradozik, szintén részt 
vesz a zarándok utón.

Szép és felemelő volna, ha leventefiúk 
és leányok muraközi nemzeti viseletben 
zászlók alatt, leventejeh énnyel, továbbá 
tűzoltóink zászlókkal, zenekarokkal rés. t 
vennének ezen a zarándokuton, hogy 
megmutassák, hogy Muraközünk nemcsak 
vallásos, hanem egyik legszebb gyöngye 
is magyar hazánknak.

Misék, gyónások magyar és mura
közi nyelven, lakás, illetve éjszakára hely 
mindenki részére lesz.

Aki a zarándokuton részt óhajt ven 
ni, jelentkezzék a zárdafönökségi iroda 
ban, azonkívül minden plébánián is be 
lehet iratkozni.

Muraköziek! Áhitatos szívvel fordul
jatok a Mindenhatóhoz és köszönjétek 
meg, hogy megőrzött bennünket a háború 
borzalmaitól.

Közalkalmazott szülők figyelmében!
A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület sváb

hegyi iskolaszanatóriumában (Bpest, XII., Marton- 
hegvi-ut 6.) 70 OTBA igényjogosult tag 6-18 fi
ves fiú és leány gyenge, vérszegény* megerősítés
re szoruló iskolásgyermeke nyer felvételt az 
1943/44 iskolai tanév első felére. Orvosi indoko
lás esetében meghosszabbítást nyerhet az iskola
év befejezéséig.

A felvett növendékek bent az nkolaszana- 
tóriumben vizsgáznak és államérvényes bizonyít
ványt nyernek az ország bármely iskoláját is 
végezzék, vagy pedig a Kultuszminisztérium ren
deleté értelmében az első félév után visszatér
hetnek eredeti intézetükbe. Kivételt képeznek a 
szakiskolák : kereskedelmi, tanítóképző, lyceum.

A svábhegyi iskolaszanatóriumból tüdőbete
gek ki vannak zárva.

A szentgotthárdi iskolai jellegű tüdőgyógy. 
intézetben könynyebb és súlyosabb oszdaly van.

Az összes kérdésekre részletes tájékozta
tást nyújt a Budapesti Közlöny 1943 évi julius 
10-i 153. száma.

„ A r a n y  B á r á n y “
Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 14. - Telefon 13.
Gyárt elsőrendű kötöttárut.

I Tulajdonos: K u r á t h  J o ac hi m
*МЯНКМ«КЯНЯМИ H M B H

•Levente üdülőtábor
Vonyarcvashegyen

A m. kit. III. honvéd hadtest lev eleparancs- 
nőks;i«» Keszthelv melleit a Balaton pátiján fekvő 
ftirdokozsegben \ ony arev ashegy en, közvetlen a 
víz, vasutaliuinás, postahivatal tös/omsz.edsagaban 
i - VÓ hg. b estet if s (iyörgyné áltál felajánlott tábo
rozásra kiválóan alkalmas arnvas teriilelen nva* 
r.'iltat 80 olyan h-venteifjut, akik leventekötelezett- 
‘ égüknek mindig lelkiismeretesen teltek eleget.

Magvar es muraközi ajku ifjak igen jól ér
zik' magukat. A vezetőség minden dicséretet meg
érdemli» gondoskodása, bánásmódja, változatos 
napi szórakoztató foglalkoztatás, fürdés, csónaka- 
zas. kirándulások, gyönyörű táj teszik felejthetet
lenné számukra a nyaralást. Az élelmezés kiváló. 
Hálásak is az ifjak felsőbb hatóságuknak ezért a 
kedves ajándékért.

A táborterület helyes kiválasztásáért a ve
zetőség dicséretet érdemel.

Köszöhttityilvóniiás
Mindazoknak, akik felejthetetlen 

feleségein illetve anyánk

Novak Ignácné
szül. Steinauer Rozália

halála alkalmával temetésén megjelen
tek, koporsi.ját virággal díszítették, 
vngv gyászunkat egyéb módon env hi
tem igyekeztek, fogadlak ezúton halas
kószönetünket.

NOVÁK IGNÁC
és családja.
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A Csáktornyái Bajtársi Szolgálat 
egy évi munkája

□öltünk fekszik a Bajtársi S/lgálat jelenté
se egy évi munkájáról, 1942 julius 1-től 1943 
június 30-ig.

A jelentésből kitűnik, hogy ez a fontos, a 
honvédség tagjait és családjait támogató intézmény 
valóban értékes munkát végzett

Füstelen napokon 1775.85 P, a Föméltóságú 
Asszony akciójára 2018.21 P-t gyűjtöttek. Ezen
kívül a múlt ősszel gyűjtöttek téli ruhát a hon
védeknek, a maradék fonalak feldolgozásából ké
szítettek 142 db. nyaksálat és érmelegitőt, köny
veket, folyóiratokat több ezer számra, imaköny
veket, rózsafüzéreket, szentképeket, társasjátéko
kat, görbebotokat a sérülteknek, a hadikórha
zaknak 3900 kg, a frontra 350 kg almát gyűjtöt
tek és küldtek. Aszaltalmát, 3 hordó bort, 4 láda 
sört, 23 liter pálinkát, 12000 cigarettát, 4900 to
jást, 205 kg süteményt és 17 kg szalámit juttat
tak a sebesült és beteg katonáknak.

Meglátogatták a kórházakat ajándékokkal, 
leveleztek a fronttal, rádióüzeneteket közvetítet
tek, eltűnteket kutattak. A fronton levők hozzá
tartozóiknak elhelyezése, pénzbeni segély, la
kás, tüzifaigénylés, hősi halott hagyatékának ren
dezése, temetés és miseszolgálat, hadisegély, táv
házasság, termén> beszolgáltatás, /öjdkeresztes cu
korigénylés, szappankiosztás, a frontról hazatértek 
fogadása és megvendégelése és még sok más 
mindenféle teendő, ezt mind a Bajtársi Szolgálat 
végezte nagyon sokszor és nagyon szívesen.

A velük kapcsolatban lévő Vöröskereszt 
minden szabadtéri ünnepségen elsősegély szolgá
latot tartott.

Kötelességtudas, önzetlen munka a hazáért, 
hősi honvédeinkért és hozzátartozóikért, ez jellem
zi a Bajtársi Szolgalatot és ezért minden támoga 
tast és dicséretet megérdemelnek.

A feketepiacnak is vannak már szélhámosai
Egy két vidéki fel jegyzés figyelmeztetésül a v árosiaknak

A feketepiacnak most már nem csak olyan 
hiénái vannak, akik eldugoü árukat szállítanak és 
árusítanak jóval magasabb áron, mint a megállapi- 
tott hatósági ár, hanem hiszékeny áldozataikat a 
legravasszabb trükökkel be is csapják, hogy ezál
tal meg nagyobb haszonhoz juthassanak. Ezek a 
feketepiacnak becstelen kufárfai adnak most újab
ban munkát a rendőrségnek mindenhol szerte az 
országban.

Megtörtént, hogy egy falusinak öltözött férfi 
nagy kosárral jarta végig a hazakat é j vajat kí
nált eladásra. Azzal állított be a lakásokba, hogy 
hivatalos ügyek elintézése miatt jött be faluról, 
nem akar a piacon acsor »gm, azért inkább így 
adja el a vajat házról-ha/ra járva. Persze nem 
maximális áron, de mcgis olcsóbban, mint amennyi 
a vaj ára a feketepiacon.

A vajat természetesen hamarosan szétkap 
kodták, a háziassonyok örültek és mindenki igye
kezett legalább eg) félkilós darabot niegvasátoini. 
Amikor azután a csalad összeül, hogy hozzálás
son a vaj elfogyasztásához, a/ oiöm űri mimé vál
tozott, mert a keménvre tag) ott vajkocka köze
pén cementkocka volt, amelyet csak két-harorn 
centiméter vajréteg fedett. A íéi Kilo vaj helyett 
tehat harmincdeka cementet és húsz deka vajat 
kaptak.

Egyik kis faluban történt, hogy egy férfi 
tűnt fel,' sorra látogatta a hazakat e? peróleumot 
kínait megvételre. Egy ötliteres badogkunna volt 
nála, természetesen nem adott ebből sem annvit, 
amennyit akartak vásárolni, igazságosan szét akar-

K ö z g a i d a s á g
Megállapították a marha- és 

borjúhús árait
1943 julius 2-tol kezdödöleg a marha- és 

borjúhús és melléktermékek legmagasabb logv ász
tól ara a következő :

Marhahús és melléktermékei:

Marhahús (hátszín, rostélyos, fartő, fel. al, la
pocka, tarja, labs/ar, mák, oldalas, szegy és gu 
lyashúv) a nyiltárusitási üzlettel rendelkező hue- 
ipárosoknál szokásos darabolásban л benne levő 
csonttal, minden nvoniatek hozzáadása neJkn| 
kg ként
csontos marha vesepecsenye kg ként

Száz pengő jutalom gyermekein ellopott 
biciklije megtalálójának. Szobostyán Imre.

ta osztani a környékben. Szívesen vették az em
berek, amikor aztan raegakartak gyújtani a lám
pát, érte őket a meglepetés.

Kiderült hogya a háromszoros áron vásárolt 
petróleum tulajdonképpen kutviz volt és csak a 
kanimnak a tetején úszott vékonyka petróleum
réteg

Előfordult az is, hogy ravasz szélhámosok 
felkerestek tisztvixelöcsaládokat és disznózsírt kí
náltak megvételre. Gondosan becsomagolt 8 - 1 0  
literes uborkás üvegekben volt ez a zsir, amin 
természetesen kapva kaptak. Jól megfizették az 
árat, de hat sebaj, fontos a/, hogy van. 40—50 
pengőt is elkeltek egv ilyen uhorkas üvegbe ol- 
vasztott zsírért, amikor azonban ki akartak ol
vasztani, csak egy négy centiméter zsírréteg ke
rült elő, a zsir mélyén badogdobozban kö volt, 
hogy kiegyenlítse a súlyt.

Az egy ik vidéki cukrász a következőképpen 
járt : Megjelent nala eg> ismeretlen férfi és na
gyobb mennyiségű ouktot kínait megvételre. Azt 
állította, hogy cukorrépa termelő, nagy obb meny- 
nviségu cukrot kapott a gyáitol, amire azonban 
nincs szüksége. Nem is kért sokat, nyolc pengőt 
kilogrammonként, amikor a feketepiacon több az 
ára. A cukrász megvásárolta a cukrot, amit egy 
ötven kilós zsákban hozott el a? ismeretlen, szép 
fehér kristálycukor volt, megérte а 400 pengőt. 
Ma-nap azutan, amikor a cukrot használni kezd
tek az. üzemben, észrevették, kogy a tészta nem 
éden, hanem sós. Cukor helyett tehat sót adott 
el a rafinált szélhámos a cukrásznak.

tisztított marha vesepecsenye kg-ként W. ~w
marhafarok kg-ként 3 .—
marhamáj kg-ként 3.20
marhanyelv torokkal t g ként 5.—
tisztított marhanyelv nyersen kg-ként 6 .—
marhatüdö kg ként E60
mai halép, szív, yese kg-ként 2.—
marhafci velővel darabonként 11.50
tnarhay elő darabonként 1 °0
marhavelő kg-kent 2.10
marhafej kicsontozott húsa kg-ként 3 40
tisztított«pacal es orr kg-ként 1.60.
marhatőgy kg-ként l 50
marhacsont fehér kg-ként 1.70
marhacsont vörös kg-ként 0.17
pengő.

A fel nem sorolt, vagy a felsoroltaktól elté
rő elnevezéssel forgalombahozott marhatermékek 
kg-ként 0.90 pengő.

A tisztított vesepecsenye kivételével — 10 
dkg-ként legfeljebb 2 dkg nyomtaték (fej, mai, 
szív, \ese, velő, tüdő, pacal, orr, köröm, tőgy és 
csont) hozzáadásával — a csontnélküli marhahús

Vasárnap este 7 órakor

nagy gyertyás körmenet
Csáktornyán. A fékéért imádkozunk. 

Mindenki ott legyen 1

legfeljebb 5.10 pengő fogyasztói áron hozható for
galomba.

Borjúhús és melléktermékei.

A borjúhúsért és a vágott borjú mellékter
mékeiért számítható legmagasabb nagybani és fo
gyasztói ár az ország egész területén a követ
kező :

Borjúhús, lapocka, taraj, vésés, karaj, nyak, 
mell, lábszár, pörköltnek való hús, nyiltárusitás ú 
üzlettel rendelkező, hűsiparosnál szokásos dara
bolásban, a benne lévő csonttal, minden nvomta-

A kenyérgabona vámőrlése
A malom vagy vámőrlő julius 15-ike után 

kenyérgabonát vámőrlésre csak akkor vehet át, 
ha a vámőröltető egyidejűleg a vámörlési tanúsít
ványt is felmutatja. Csak annyit szabad megőröl
ni. amennyit a tanúsítvány feltüntet. A tanúsít
ványon feltüntetett mennyiség alatt tisztitatlan ke
nyérgabonát kell érteni, amely a vámot és pór
iast is inagaba foglalja. A vámörlési tanúsítvány
ba a malom a megfelelő helvre beírja az őrlés 
idejét, az őrlésre behozott gabona tisztítás előtti 
súlyát és a vámfeljegyzési könyv sorszámát, ame
lyet aláírással látnak el és lebélyegeznek A  
malom ezután köteles a vámöriőnek a tanúsítványt 
visszaadni.

A vámőrlés dijat kenyérgabonába kell fizet
ni Az őrlésért a búzánál vám cimén legfeljebb 
10, pórias cimén 2, rozsnál és kétszeresnél vám 
címén 11, portásra 2 százalékot szamthat fel a 
malom.

A gabona darálásáért legfeljebb 8°/o termé
szetbeni vamot és 1° о porlást lehet felszámítani. 
Az itt közölt természetbeni vámon és portási szá
zalékon felül egyéb dijakat feszámitani nem sza
bad.

Miden malomban jól latható helyen „tájé
koztál.ban" fel kell tüntetni, hogy mennyi por
tási százalékot számítanak fel, hogy a kenyarga- 
bona tiszta súlyát előzetes tisztítás utján, vagy 
becsléssel állapítják meg és az átvett kenyérga
bona után a malom mennyi és milyen fajta őrle
ményt köteles kiszelgáltatni és hogy az őrlemé
nyek sulyaba a zsákot nem számítják be.

Első Muraközi Szövődé Rt.
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi u. 50 n Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A PEST
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Gyártja H£ f ó CZE ( i H G Y U L A
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Zala vármegye közönségéhez!
Annak az óriási létharcnak, amely a hábo

rúval reánk szakadt, olyan következményei van
nak, amelyekből kifolyóan minden eddiginél fo
kozottabb kötelesség hárulna a magyar társada
lomra. Kötelességünk van elsősorban azokkal 
szemben, akik agésségüket, épségüket, életüket 
áldozták a hazáért. Az ő megbecsülésük, áldo
zatuk tiszteletbentartása az, ha a mi áldozatunkat 
az övékébe belekapcsoljuk és gondoskodunk a 
háború legnagyobb veszteseiről, a hadiárvákról, 
hadirokkantakrol.

Hazafias tisztelettel és igaz magyar testvéri 
szeretettel arra kérem Zalavármegye minden la
kóját, a városiakat és a falusiakat egyaránt, hogy 
támogassa minden erejével, teljes odaadásával 
azt a segítő mozgalmat, amelyet a Hadigondozó 
Szövetség zalavnámegyei tagozata meginditott,, és 
fogadja megértéssel, kitárt кэтокка! a gyűjtőket, 
akik Isten és a szent haza nevében hozzájuk be
kopogtatnak. A tehetőstől nagyobb felajánlásokat J

várunk, a szerény anyagi viszonyok között levő
től kevesebbet, de mindenkitől, valamint s főkép 
összefogást és nemes versen\t az eredmény 
kialakításában.

Most nemcsak arról van szó, hogy pénzt 
adjunk össze minél többet bizonyos célra, hanem 
hogy hosszú időn keresztül cselekvő részesei le
gyünk egy nagy szociális leiadatnak Csak az a 
nemzet remélhet boldogabb jövőt, amelynek min
den fia elevenen érzi a családi egybetartozást s 
a családtagoknak egymás iránti kötelességét. 
Nincs megnyugtatóbb érzés a kielégített lelkiis
meretnél, nincs öntudatébresztöbb polgári becsü
let annal a magatartásnál, amely példás hűséggel 
magasztos lángolással, huzódozás nélkül, nagylel
kűen mindig megcselekszi, amit a haza követel.

vitéz gróf Teleki B éla s. k.
Zalavármegye főispánja.

Nagy búcsú a muraköziek részére 
Búcsúszentlászlón

Muraköz nagy fia, Uzdoczy-Zadravetz István ny. tábori püspök is 
részt vesz a búcsún

A mi, nagyon vallásos muraközt né
pünknek nagyon hiányzik, hogy inár két 
éve nem volt alkalma vallásos szükség
leteit és lelkét búcsúkon az isteni ma- 
laszttal megerősíteni, ahogy ez nálunk ős
idők óta bevett szokás.

Amint már kezdettől tapasztaljuk, 
vezetőink a lakosságnak nemcsak jólété
ről, hanem lelki szükségleteiről is igye
keznek gondoskodni s ezért széleskörű 
mozgalom indult meg, hogy augusztus 
14- 15 én, Nagyboldogasszony napján, 
Muraköz részére Búcsúszentlászlón nagy 
és fényes búcsút rendezzenek.

Bucsuszentlászló harmadik állomás 
Nagykanizsától, a ferencrendieknek ott 
nagy zárdájuk van, a zarándokok külön 
vonaton mennek oda és vissza, olcsóbb 
vasúti jeggyel. A zarándokokat várja és 
a körmenetet vezeti Muraköz nagy fia, 
Uzdóczy Zadravetz István ny. tábori püs
pök, felsőházi tag, aki nagy pontifikációs 
misét mond és áldást fog osztani. A bú
csún Zalavármegye és Muraköz előkelő

sége is meg fog jelenni Pccsornik Ottó 
országgyűlési képviselőnk, aki a szerve
zés körül sokat fáradozik, szintén részt 
vesz a zarándok utón.

Szép és felemelő volna, ha levetítettük 
és leányok muraközi nemzeti viseletben 
zászlók alatt, leventejehénnyel, továbbá 
tűzoltóink zászlókkal, zenekarokkal részt 
vennének e/c n a zarándok utón, hogy 
megmutassák, hogy Muraközünk nemcsak 
vallásos, hanem egyik legszebb gyöngye 
is magyar hazánknak.

Misék, gyónások magyar és mura
közi nyelven, lakás, illetve éjszakára hely 
mindenki részére lesz.

Aki a zarándokuton részt óhajt ven 
ni, jelentkezzék a zardafönökségi irodá 
ban, azonkívül minden plébánián is be 
lehet iratkozni.

Muraköziek! Áhitatos szíva el fordul
jatok a Mindenhatóhoz és köszönjétek 
meg, hogy megőrzött bennünket a háború 
borzalmaitól.

Gyujtóléggömböt tettek 
ártalmatlanná a sármelléki leventék

Közalkalmazott szülök figyelmében!
A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület sváb

hegyi iskolaszanatóriumában (Bpest, XII., Marton- 
hegyi-ut 6.) 70. OTBA igényjogosult tag 6-18 é- 
vés fiú és leány gyenge, vérszegény* megerősítés
re szoruló iskolasgyermeke nyer felvételt az 
1943/44 iskolai tanév első felére. Orvosi indoko
lás esetében meghosszabbítást nyerhet az iskola
év befejezéséig.

A felvett növendékek bent az i .kolaszana- 
tóriumben vizsgáznak és államérvényes bizonyít
ványt nyernek az ország bármely iskoláját is 
végezzék, vagy pedig a Kultuszminisztérium ren
deleté értelmében az első félév után visszatér
hetnek eredeti intézetükbe. Kivételt képeznek a 
szakiskolák : kereskedelmi, tanítóképző, lyceura.

A svábhegyi iskolaszanatóriumból tüdőbete
gek ki vannak zárva.

A szentgotthárdi iskolai jellegű tüdőgyógy. 
intézetben hőnyim bb és súlyosabb osztály van.

Az összes kérdésekre részletes tájékozta
tást nyújt a Budapesti Közlöny 1943 évi július 
10-i 153. száma.

„ A r a n y  B á r á n y **
Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 14. - Telefon 13. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m

•Levente üdülőtábor
Von yarcvashegyen

A m. hir. III. honvéd hadtest leveli-parancs- 
nők víg Keszthely melleit a Balaton pártján fekvő 
fiirrtoko/segben \ onyarevashegy en, közvetlen a 
víz, vasut illt más, postahivatal tös/oms/edsagaban 
levő hg. I' estet if s («vurgyné áltál felajánlott tábo
rozásra kiv álóan alkalmas arm as területen ma- 
ra Itat 80 olyan I* venteifjut, akik leventekötelezett
ségüknek mindig lelkiismeretesen tettek eleget.

Magvar és muraközt ajku ifjak igen jól ér
zik magukat. A vezetőség minden dicséretet meg
érdemlő gondoskodása, bánásmódja, változatos 
napi szórakoztató foglalkoztatás, fürdés, csonaka- 
zás. kirándulások, gyönyörű táj teszik felejthetet- 
lenné számukra a nyaralást. А/ élelmezés kiváló. 
Halasak is az ifjak felsőbb hatóságuknak ezért a 
kedves ajándékért.

A táborteriilet helyes kiválasztásáért a ve
zetőség dicséretet érdemel.

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik felejthetetlen 

feleségem illetve anyánk

Novák Ignácné
szül. Steirtauer Rozália

halála alkalmával temetésén megjelen
tek, koporsóját virággal díszítették, 
vagv gyászunkat egyéb módon env hi
tem igv eke/tek, fogadlak ezúton halas 
kös/önetünket.

NOVÁK IGNÁC
és családja.
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A Csáktornyái Bajtársi Szolgálat 
egy évi munkája

fölöttünk fekszik a Bajtársi Szlgálat jelenté
se egy évi munkájáról, 1942 julius 1 tői 1943 
június 30-ig.

A jelentésből kitűnik, hogy ez a fontos, a 
honvédség tagjait és családjait támogató intézmény 
valóban értékes munkát végzett

Füstelen napokon 1775.85 P, a Föméltóságú 
Asszony akciójára 2018.21 P-t gyűjtöttek. Ezen
kívül a múlt ősszel gyűjtöttek téli ruhát a hon
védeknek, a maradék fonalak feldolgozásából ké
szítettek 142 db. nyaksálat és érmelegitőt, köny
veket, folyóiratokat több ezer számra, imaköny
veket, rózsafüzéreket, szentképeket, társasjátéko
kat, görbebotokat a sérülteknek, a hadikórha
zaknak 3900 kg, a frontra 350 kg almát gyűjtöt
tek és küldtek. Aszaltalmát, 3 hordó bort. 4 láda 
sört, 23 liter pálinkát, 12000 cigarettát, 4900 to
jást, 205 kg süteményt és 17 kg szalámit juttat
tak a sebesült és beteg katonáknak.

Meglátogatták a kórházakat ajándékokkal, 
leveleztek a fronttal, rádióüzeneteket közvetítet
tek, eltűnteket kutattak. A fronton levők hozzá
tartozóiknak elhelyezése, pénzbeni segély, la
kás, tüzifaigénylés, hősi halott hagyatékának ren
dezése, temetés és miseszolgálat, hadisegély, táv
házasság, termén) beszolgáltatás, zöldkeresztes cu
korigénylés, szappankiosztás, a frontról hazatértek 
fogadása és megvendégelése és még sok más 
mindenféle teendő, ezt mind a Bajtársi Szolgálat 
végezte nagyon sokszor és nagyon szívesen.

A velük kapcsolatban lévő Vöröskereszt 
minden szabadtéri ünnepségen elsősegély szolgá
latot tartott.

Kötelességtudas, önzetlen munka a hazáért, 
hősi honvédőinkért és hozzátartozóikért, ez jellem
zi a Bajtársi Szolgalatot és ezért minden támoga 
tast és dicséretet megérdemelnek.

A feketepiacnak is vannak már szélhámosai
Egy két vidéki feljegyzés figyelmeztetésül a városiaknak

A feketepiacnak most már nem csak olvan 
hiénái vannak, akik eldugott árukat szállítanak és 
árusítanak jóval magasabb áron, mint a megállapí
tott hatósági ár, hanem hiszékeqy áldozataikat a 
legravasszabb trükökkel be is csapják, hogy ezál
tal meg nagyobb haszonhoz juthassanak. Ezek a 
feketepiacnak becstelen kufárfai adnak most újab
ban munkát a rendőrségnek mindenhol szerte az 
országban.

Megtörtént, hogy egy falusinak öltözött férfi 
nagy kosárral járta végig a házakat é ; vajat kí
nált eladásra. Azzal állított be a lakásokba, hogy 
hivatalos ügyek elintézése miatt jött be faluról, 
nem akar a piacon ac.sor-.gni, azért inkább ig\ 
adja el a vajat házroi-hazra járva. Pei-ze nem 
maximális áron, de mégis olcsóbban, mint amennyi 
a vaj ára a feketepiacon.

A vajat természetesen hamarosan szétkap 
kodták, a háziassonyok örültek és mindenki igye
kezett legalább eg\ félkilós darabot niegv a-ár ölni. 
Amikor azutan a c.salad összeül, hogy hozzálás
son a vaj elfogyasztásához, az ötöm ürömmé vál
tozott, mert a keményre fagyott vajkooku köze
pén cementkocka volt, amelyet csak két-harom 
centiméter vajréteg fedett. A fél Kilo vaj helyett 
tehat harmincdeka cementet és húsz deka vajat 
kaptak.

Egyik kis faluban történt, hogy egy férfi 
tűnt fel; sorra látogatta a hazakat c  peróleumot 
kínait megvételre. Egy ötliteres badogkanna volt 
nála, természetesen nem adott ebből sem annyit, 
amennyit akartak vásárolni, igazságosan szét akar

ta osztani a környékben. Szívesen vették az em
berek, amikor aztán megakartak gyújtani a lám
pát, érte őket a meglepetés.

Kiderült hogya a háromszoros áron vásárolt 
petróleum tulajdonképpen kutviz volt és csak a 
kannanak a tetején úszott vékonyka petróleum
réteg.

Előfordult az is, hogy ravasz szélhámosok 
felkerestek tisztviselöcsaládokat és disznózsírt kí
nálták megvételre. Gondosan becsomagolt 8 —10 
literes uborkás üvegekben volt ez a zsir, amin 
természetesen kapva kaptak. Jól megfizették az 
árat, de hat sebaj, fontos az, hogy van. 40—50 
peng.it is elkeltek egv ilyen uborkás üvegbe ol
vasztott zsírért, amikor azonban ki akarták ol
vasztani, csak egy négy centiméter zsírréteg ke
rült elő, a zsir méh én badogdobozban kő volt, 
hogy kiegyenlítse a súlyt.

Az egyik vidéki cukrász a következőképpen 
járt : Megjelent nála eg> ismeretlen férfi és na
gyobb mennyiségű cukiul kínait megvételre. Azt 
állította, hogy cukorrépa termelő, nagyobb meny- 
nyiségü cukrot kapott a gyártol, amire azonban 
nincs szüksége. Nem is kért sokat, nyolc pengőt 
kilogrammonként, amikor a feketepiacon több az 
ára. A cukrász megvásárolta a cukrot, amit egy 
ötven kilós zsákban hozott el a? ismeretlen, szép 
fehér kristálycukor volt, megérte a 4UÜ pengőt. 
Masnap azutan, amikor a » ukrot használni kezd
tek az üzemben, észrevették, kogy a tészta nem 
éden, hanem sós. Cukor helyett tehat sót adott 
el a rafinált szélhámos a cukrásznak.

K ö z  g a z d a  s ág
Megállapították a marha- és 

borjúhús árait
1943 julius 2-tol kezdődőleg a marha- és 

borjúhús és melléktermékek legmagasabb fogyasz
tói ara a következő :

Marhahús és melléktermékei:

Marhahús (hátszín, rostélyos, fartő, felsál, la
pocka, tarja, labs/ar, nvak, oldalas, szegy és gti 
lyashús) a ny iltarusitasi üzletlel rendelkező hús- 
iparosoknál szokásos darabolásban a benne lévő 
csonttal, minden nyomaték hozzáadása nélkül 
kg ként 5.10
csontos marha vesepecseny e kg ként 7.Ы)

Száz pengő jutalom gyermekein ellopott 
biciklije megtalálójának. Szobostyáu Imre.

Vasárnap este 7 órakor

nagy gyertyás körmenet
Csáktornyán. A fékéért imádkozunk. 

Mindenki ott legyen 1

A malom vagy vámőrlő julius 15-ike után 
kenyérgabonát vámőrlésre csak akkor vehet át, 
ha a vámőröltető egy idejűleg a vámörlési tanúsít
ványt is felmutatja. Csak annyit szabad megőröl
ni. amennyit a tanúsítvány feltüntet. A tanúsít
ványon feltüntetett mennyiség alatt tisztitatlan ke
nyérgabonát kell érteni, amelv a vámot és pór
iast is inagaba foglalja. A vámörlési tanúsítvány
ba a malom a megfelelő helvre beírja az őrlés 
idejét, az őrlésre behozott gabona tisztítás előtti 
sulvát és a vámfeljegyzési könyv sorszámát, ame
lyet aláírással látnak el és lebélyegeznek A 
malom ezután köteles a váinörlönek a tanúsítványt 
visszaadni.

A vámőrlés dijat kenyérgabonába kell fizet
ni. Az őrlésért a búzánál vám címén legfeljebb 
10, pórias címén 2, rozsnál és kétszeresnél vám 
címén 11, porlásra 2 százalékot szamthat fel a 
malom.

A gabona darálásáért legfeljebb 8°/o termé
szetbeni vámot és 1% porlást lehet felszámítani. 
Az itt közölt természetbeni vámon és portási szá
zalékon felül egvéb dijakat feszámitani nem sza
bad.

Miden malomban jól latható helyen „tájé
koztatóban" fel kell tüntetni, hogy mennyi por- 
lasi százalékot számítanak fel, hogy a kenyarga- 
bona tiszta sulvát előzetes tisztítás utján, vagy 
becsléssel állapítják meg és az átvett kenyérga
bona után a malom mennyi és milyen fajta őrle
ményt köteles kiszelgáltatni és hogy az őrlemé
nyek súlyába a zsákot nem számítják be.

Első Muraközi Szövődé Rt.
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi u. 50 <t Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A PEST
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H c U ft k ü M Z & á n

Nagy választékban kaphatók

kész női kabátok 

e s ő k ö p e n y e k  

szép nyári ruhák 

k o s z t ü m ö k  

. p o n g y o l a  к

H Í R E I N K
— Jegyzői* kinevezések Zalában. A be

lügyminiszter Selénvi Józsefet Kotor, Har'math 
Jenőt Légrad nagyközséghez, községi jegyzőnek, 
Oláh Lajost a muraszentmáriai és Szüts Miklóst 
a muraszentmártoni körjegyzőséghez körjegyzőnek 
nevezte ki. Ezzel kapcsolatban julius 23-an kö
zölt hirürjket oda helyesbitjük, hogy Oláh Lajost 
nem Muraszentmártonba, hanem Muraszentmári- 
ára nevezte ki körjegyzővé.

Tűzvész Csehlakán. Csehlaka község
ben \ uk Mihály jómódú gazda 500 kereszt búza 
és rozs termése a minap éjjel teljesen elégett. A 
környékbeli, de főként a perlaki ónk. lü/oltótes 
tület motorfecskendöje révén sikerült a tűz to
vábbterjedését megakadályozni és még az éj fo
lyamán lokalizálták a tüzet. Az elégett búza és 
rozs mennyiségét 100 mázsára bei sülik. A nyo
mozás eddigi eredményeként megállapították, hogy 
bűntény következtébenégett el a nagymennyiségű 
gabona és szalma. A legerélyesebb nyomozás in
dult meg a tettes kézrekeritésére, aki ilyen lel
ketlen tettével ezt a nagymennyiségű gabonát ki
vonta a közellatás annyira szükséges készletéből. 
Rögtönitélő bíróság elé kerül.

— Megszökött a íegyházból, de lopáson
tettrnérték. Krcsár Márton 38 éves strulóvári 
napszámos bűnügyi kalandjával foglalkozott eg\ik 
nap a zalaegerszegi kir. törvényszék büntető 
egyesbirája. A muraközi anyanyelvű napszámost 
ez év március 5 én a zalaegerszegi kir. törvény
szék többrendbeli lopásért másfélévi börtönre 
Ítélte. A jogerőssé vált Ítélet folytán Krcsár a 
sopronköhidi a fegyintézetbe került. A fegyház 
kertjéből azonban május 13 án megszökött. Kó
borlásai kö/ben e hó 20-án a lenti szőlőhegyen 
alkulet sál behatolt Kali Jozsefné lakásába és on
nan 509 pengő készpénzt és egy nagykendöt lo 
pott el. Innen a gosztolai hegyre vette útját és 
behatolt Vörös Lajos tunvájaba, hogy ott kenye
ret és bort lopjon. Itt érte. utol végzete, mert

a gazda és egy barátja tettenérte Krcsárt. Elfog
ták és átadták a hegyen portvázó csendőrjárőr
nek. így került a szökött fegyenc újból a zala
egerszegi kir. törvényszék elé, ahol ismét másfél 
évi börtönnel sújtották. Az Ítélet jogerős,

— M egjelenik az idei mezőgazdasági 
árak népszerű ism ertetése. Dr. Mórotz Kálmán 
miniszteri osztáltanáCsos a közellátásügyi minisz
ter úr hozzájárulásával 128 oldalas kézikönyvbe 
dolgozta lel a inezögazdasagot érdeklő összes új 
árak ismertetését s ez a könyv a napokban je 
lenik meg. A könyv ismerteti és magyarázza a 
gabona, hüvelyesek, olajosmagvak, tákarmánymag- 
vak, hagyma, szálastakarmányok, szalma, rostnö- 
vények, nemesitett vetőmagvak, uj burgonya, fűz
favessző, tej és tejtermékek, baromfi, tojás, méz, 
vágómarha, vágóborjú, vágójuh, vágóbárány, élő- 
sertés, hús és zsír, gyapjú, őrlemények és ipari 
erőtakarmányok arait, a burgonya, tengeri rizs és 
cirokszakai őszi alaparat, a beicseplés, vamörlés 
és vámdarálás, valamint a bérs/.ántás diját. Ez a 
könyv tehát nélkülözhetetlen nemcsak a gazdák 
részére, de a mezőgazdasággal összefüggő iparo
sok és kereskedők részére is igen jól használható 
kézikönyv lesz a közellátási ügyeket intéző ható
sági szervek számára is. А копуч' ára 1.80 P. 
Megrendelhető a „REGE" Köny kiadónál Buda
pesten |\ . Katona József u. 33 a) s az ar előze
tes beküldése esetén a könyv poitómentesen nyer 
szállítást.

Hogyan épít a fén y ? Erről az érdekes 
és titokzatos dologiul irt cikket Feliczián V ilmos 
a Búvár Anost megjelent júliusi számában. Ki kell 
emelnünk még: 1 hiering Oszkár: A relatív moz
gás, Urbány i Jenő: A foglalkozás ny omai a ké
zén, Aldobolyi Nagy Miklós: A királyné ezüst-, 
hegyei és I renyó Zoltán: A szélmotor c. Okkét. 
A folyóirat egyéb cikkei még: l é.isler Rezső: 
Tiizvédöanvag e a mész ’ Raj n Ki i oly ; \ sze
gedi Madarasz-to, Ncugcbam-i 1 ib. i : Mit latunk 
az elektronmikroszkópos hívei. leken? e : JLjogar 
Gyula: Íróink az aralós/okasoki V»|. A szép kiál
lítású folyóirat magas színvonalú rovatain kívül 
számos fénykép és rajz liis/üi a lapot. A Búvar 
Cavalher József dr. szerkesztésében es a frank
lin 1 ars ti lat kiadásaiban jelenik meg.

M egjelent Falus у Nándor és Csonka 
D em eter újabb kél nótásíüzete. Az elsőben a 
„Turáni Vadászok", „Előre Furám Vadász" r. . 
indulója es „Ha nincs liunvad, Fernes, Arad" c. 
irredenta hallgató van. Л -második füzetben az. 
„Allegro" országi»:; pályázatán 19-13 ben dijat 
nyert „Hajrá a magasba föl" c. repiiloinduló és 
„Első hivő szavára” cimii katonanota csárdásként 
szerepel. Az indulók es nóták szövege és dalia 
ma magukon viselik szerzőül közismert lu/es 
magy arságát. Kaphatok minden k.»n\ vkereski des- 
ben.

Új Futura albizományos Perlakon. A
r utára Országos központja és a nagy kanizsai Fu
tnia iobi/ontanvo1,savai holott megállapodás értel
mében Vasr.né f o l je v j Zsuzsanna lett a perlaki 
)árás lelsu részebe f utnia albizomanvősként ki 
jelölve. Iiodalu Ivisége Perlakon, b u n a  (> 1 s/am 
alatt, rakt.uhelvisegei pedig Perlakon, /Murakira- 
l>on éa Brav a eg у házán vannak. 1 elvasariási koré 
kiterjed az összes mezőgazdasági terményekre es 
gy ümölcsre.

HORVÁTORSZÁGI H l R Í ' К .
A szláv súg mint kísértő cszmeuy megszűnt 
a horvátok számara. Zágrábból jelentik: /X 
Sprenmo.sl cinül tarsad.iiompolit+kai hetilapban 
Magdics hónai publicista foglalkozik a •; Jav .‘-ag
gal, mini i Imrvatságot kísértő eszmével e:, i /ч- 
két all.ip.il,a meg: Nálunk, horvátoknál a tudo
mány a lápján inár tisztázódott a szláv izmus kér

dése. Ez mint ilyen számunkra nem létezik, nem 
tényező többé. A horvátok csak horvátok ?s 
semmi más. A horvátok előtt már teljesen vilá
gos, hogy mit jelent a s/lavizmus és hogy mek
kora veszélyt hord Horvátországra nézve. Sza
munkra a szlavizHius a horvat nemzeti ünccluság 
megsemmisítését és az európai kulturközösségböl 
való kirekesztést jelenti.

Százezer aranym árka egy hírhedt 
partizán fe jére. A horvátországi német-csapatok 
parantsnoksaga egész Horvatorszában talragaszo- 
kon fordul a lakossághoz, hözöjve, hogy а/t, aki 
a horvátországi vidékeken garazdálkodu és a nép 
kö/.tudataban lito néven ismert partizán vezért 
akár élve, akar holtan a horvátországi német 
csapatok parancsnokságának kezére adja, vagy 
akárhogyan másként kiszolgáltatja, százezer már
ka jutalmat kap arany ban. Németország ezenkí
vül biztosítja az illető életét, szabadsagát és .sze
mélyi biztonságát. A nagy plakáton a partizán
vezér képmása is latható.

Százezer aranym árka Szerbiában 
Drázsa M ihajlovicsért. A belgrádi lapokban és 
Szerbiában lalragaszokon nagy hirdetmények je
lentek meg, amelyekben a szerbiai német csapa
tok parancsnoksága százezer marka arany ban va
ló jutalom kifizetését hejvezi kilátásba annak, aki 
artalmatlanna teszi, vagy bármilyen utón elve, 
vagy halva a szerbiai német hatóságok kezére 
adja a lito nevű kommunista vezért és Drazsa 
Mihajlovics banda vezért.

r== S P O R T  = :
Népegészségügy és az úszástudás

igyili kiváló orvosunk a következőkép log- 
I dja o\sze az uv/ástuda*: népegészségügy i elő
nyeit: „ Л \i lob »It teljesen pormentes, paraban 
dns a levegő; a napfényt többszörösen visszaveri 
a csillog.» víztükör, áldott sugarai bőségesebben 
érik a testet; a friss, hideg víz megtisztítja bo
rijukét; fokozza, élénkíti a vérkeringést, edzi a 
ti'1 tét, véd a meghűlésből eredő betegségek ellen. 
A lejlodő fiatal szervezetre gyakorolt jótékony 
beföl sasa felülmúlhatatlan: a gyermek jobban nö- 
cekcJi.c, inellka^a és valla öblös, széles lesz; va
lamennyi porcikáját egyenlően foglalkoztatja az 
iis/as. lehat egvenletesen lejlődik, izmai ininde- 
nütt g\arapodnak. A lágy, ütemes szabad mozgás 
puha laza, finoman működ»» izmokat nevel, nem 
egyoldalú, görcsös merev embert. Es mindezt ep- 
jh n a ‘ i idill»» korban, amikor a legnagyobb sziik- 
• eg van an a, hogy a gyorsan nőit, nyurga fiatal- 
embernél mielőbb utolérje magat testének töme
gében is. X/ tiszás körülményéi soha nem okoz
nak a sport jellegéből adódó sérülést, balesetet, 
mm \ izoim zakadas, ti. am, lörés csak szere
tettel körülölel»» hullámok vannak. ."

így lest az. uszasludas az orvos szemüve- 
gen keresztül. Az orvos is teljesen igazolja tehat 
azoknak a mondásoknak az igazat, hogy „Az 
uszoda az. egészség melegagya" és hogy „Az 
úszás ludasra fordított fillérekkel, pengőket ' taka
rítás/. meg gyógyszerekben."

Az edző közli, hogy minden nap 6-tól fél 
9 óráig ingyenes edzés jelentkezők számára, 
szerdán, vizleeresztéskor az edzés 4 órakor 
kezdődik.

G yüjtsétek a cson th éjas magokat 
(csereszn y e , szilva, b arack ) a  Diakkaptár
számára.
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Zid e  s a k i  p e te k .

RÍM
B H U R C H IL : Ovoga tahora podigli smo za obranu civilizacije.

Da se drugi svetski tabor hapil, nis 
ci na svetu ne si je vupal misliti, da bo 
doslo vreme, da bo Sveti Otec papa pri- 
siljen ostaviti Vatikana /a  obranu Rima.

V tern taboru smo doziveli véé cuda 
sakojackih ludskih zlocestoc. Vidli smo 
da je Stalin na miljone ludstva s silóm 
stiral na sloprog, ali se na zadnje, to je 
samo taborsko delo i za to bode e l 
leni hahar samo ruskomu narodu duzen 
odgovornost davati. Vidli smo velke gro 
be v Katynu i na Vinnici, de krieiju do 
neba mitva tela dvanajstjezer zmrevare 
nih i zaklanih polskib oficerov. Niti za 
to neée nikaj znati te najveksi zloeinilel 
celoga sveta, od da je élovek na svetu, 
te ziva nesreca severnib slavenskih naro 
dov. On nece guvoriti, ali si misli, cla za 
to Europa, ill bole reéeno, celoga sveta 
neje nikaj briga, to je njegva stvar. I za 
ova zlocesta debt bodo, zvun Vekivec 
noga Svetca, samo slavenski narodi pitali 
recune od toga Be/ebuba. steri je s рек 
la vusel i oce peklensko kralestvo rezsi 
riti po celomu svetu.

Ali onda s tern smo i gotovi z is 
hodnom Europom. Se verni slaveni su st* 
i za vreme carskoga gospodarenja zmirili 
s svojom sodbinoin, \ lekh su jarma dok su 
ga mogli, davali su za badav delavce za 
olovne rudnike v Siberiji i ako su oni 
erez 25 let mirno trpeli nad sobom go 
spodarenje nesternih jezer, ili nesternih 
deset jezer prezdusmh huharov i s svo 
jóm masom od U><• ISO miljonov ludst 
va ne su se proti stavili tomu peklensko- 
mu gospodan nju, to je eisto njihova stvar 
i naj strplivno nosiju svoju sodbinu  ̂ do 
onoga dneva, da je boeuropska resvetlena 
kultúra oslobodila jarma i bo rezdrila 
i na njib blagoslova postenoga eloveejega 
zivlenja.

Ali zapadna Europa je nasa. Ги je 
bila visoka l<ultura w é onda, da su Se
vern i slavenski narodi ziveli skorom jos 
как zivina, a tarn de denes anglosasi 
kralujeju jos ne bilo cloveka, steri bi znal 
citati i pisati.

• Rim! Zibka krscanske kulturc! Sto 
ima pravo zgovoriti ovu rec, prez toga, da 
se mu nebi cinét zdigla к Bogul De síi 
Svetoga Petra na kriz prebili po svo|oj 
prosnji z glavom doll, kajti tak veil, da 
on neje vreden spoduben biti Zvelicitelu, 
de su Svetomu Pavlu glavu odsekli, gbi- 
va je tripot skocila i na sa tn mesta 
mam su se napravila z\ irahsca „ I re 1 O n 

tario“ Tri zviralisca", kam i denes hod« 
iu pobozni ludi Boga molit. Via / ppui, 
velka как ziiora jednaka сеЛа, steru )e

dal napraviti rimski cesar Appius dalko 
pred Kristusuvim narodjenjem, a pokrita 
je i denes z istim onim mramornim ka 
menjem, s sterirn su ju jos onda. zazidali. 
Sveti Peter je vusel z resta i na toj ce- 
sti se mu pokazal Zvelicitel. Sveti Peter 
je opal na kolena i pital: „Kam ides Go- 
spone Moj?" „Idem v Rim, da se dam 
drugipot respeti na kriz, kajti ti to ne 
vupas“. Na to se Sveti Peter nazaj obr 
nul i prek se dal svojim huharam. Sveta 
Cecilia, skrivonce krscenica, ci .velkoga 
gospona, palaca jos den denes stoji, de 
je s prerezanim sinjakom hmirala s prsti 
bazala: Sveto Trojstvo, jeden Bog. An 
gielski Grad, steroga je dal zazidati prvi 
krscanski cesar Konstantin na spornen 
toga, da je vodil svoju soldaciju v tabor, 
pokazal se mu na nebu sveti kiiz i od 
spod reci: „V tem znaku bos preladal 
nc'priatela".

Circus Maximus i Colosseum, dva 
veliki cirkusi, de vu rimski cesar Nero i 
njegva zena Poppea i drugi hdiarski ce- 
sari krscenike s smolom polejane zive 
vuzgali, ili hitali diviirn zverarn za pozre 
ti Í s sake fele drugim mokam mrevarili 
krscenike.

Cirkve Svetoga Petra, Svetoga Pavla, 
bazilike |velke cirkvV*) Maria Trastavere, 
Maria Maggiore, Lateranska, Svetoga 
Lovrenca, Pantheon, liegda cirkva rim 
skill bogov, de poc ivá velki taljanski krai 
Viktor-Emanuel l jo - stiri sto cirkvi

I na ovo sveto mesto su anglosasi 
v и pah bombe hitati. Svojimi prezbo>nii»i 
jokami vupali su se tekmiti onoga kaj je 

, najsvetese za celi krscanski svet.
To njihovo prokleto delo je vfeé vise 

nego prevec, to vec za/.ivle Boga! 717 
mrtvih, steri su smrt podne )i od engle- 
skih i amerikanskih bombi vec síojiju pred 
Nebeskim Trónusom, javkanje ranjenikov, 
dovic i dröhne dece cuje se do Neba U 
sigurno se vufamo, da ne je dalko ono 
vreme da bo treba recuna dati, kaj 
su veinili v Parizu, Kölnu, Hamburgu, 
Berlinu i v drugim varasam mirnomu ci- 
vilnomu narodu.

Cmla stotin zaklane, nek rive i ne 
du/.ne dece su se v red pnstavili k«»li 
sodbenoga stola Nebesknga Oca kakti to- 
ziteli, plac'i javkanje dovic i materül odi- 
ra prek lufta do visokoga neba i nabo 
milosti za one, steri nesu znali milost po- 
kazati nekrivoj i neduZnoj deci i drugim 
civilnim ludern.

I tu se moramo s nrsianskom poniz- 
nosti pokleknuti pred Svetim Ocom, rim-

skim papom. On je rekel, da je on i rim
ski biskup i как taksi oce deliti se teske 
moke svojih krscanskih sinov, ve da su 
tak. tesko na probu postavleni i ako bodo 
z nova hitali bombe na Rim, onda bo 
ostavil Vatikana i bo se odselil v jenu 
svoju palacu, stera stoji v varasu Rim, da 
bo za vreme pogibeli skup s svojim na- 
rodom.

Morti je boza vola dala Svetomu 
Ocu to pamet, da tak obrani Rima i se 
kaj je tarn posveceno od dalnjega bantu- 
vania peklenskih nepriatelov,

Winston Churchill, vekoyecni lazli- 
vec, agent bankerov i fabrikautov i v 
svojoj personi gospodar vise fabrik, je v 
obrani kulture hitil v ogenj polskoga na- 
roda, rnirno i tiho je trpel, da su bolse- 
viki zavzeli on falat Polske, steroga su 
nemei slobodnoga ostavili, obracal je oci 
sein tarn, da je na svetlo doslo stra^no 
klanje v Katynu i na Vinnici, hitil je v 
prepast Francosku, Belgiju, Holandiju, 
Norvegiiu, neje znal reci mti rec, da su 
bolseviki skorom do kraja vnistili balti- 
ske drzave, a ve рак v ime obrane kul
ture da zaklati na kupe nekrive i neduz- 
ne civilne ludi i to ne samo na nepriatel- 
skoj zemli nego i v oniini orsagi, s steri- 
mi je \ priatelstvu.

Ne ga bilo sram reci. da ako bo se 
stoga za tabor pokazal kaksi basen onda 
bo dal bombe hitati i na Rirn i onda, a 
ko bodo poleg toga stradali 1 civilni ludi 
i ako bodo dosli pod kvar kaksi umetni 
kinct.

Onak na velkom. gavalerski je rekel, 
da Vatikana nabo dal bantuvati, a kaj je 
bil prvi aldov? Velka cirkva Svetoga 
Lovrenca, stera je lastovitost Vatikana.

Kaj se tire zlocestoce^ on je hujsi 
od svojega priatela i pajdasa Staliua, ste
ri je barem odprto rekel da \ Europi ne- 
ce drugo videti как krv i zruseno ciglov- 
je, a Churchill pak se skriva pod larfom, 
da on brani kulturu a raed tem je skup 
nabiral celoga sveta proti Europe, uaj 
mu pomore vnistiti dve jezer leta staru 
kulturu

Churchill, Roosevelt, engleski prvi 
biskup, amerikanski prvi biskup i Stalin! 
Jos i késni odvetki se bodo zgrazali, da 
njim bodo irnena zgovarjali.

Bog je postavil europske narode pod 
tesku probu, ali v osovinskim silam ujim 
je dal nmguenost da se braniju i dal je 
narodam svoju milost, da nioreju se te 
moke strplivno podnasati. Cim z veksom 
silóm nas oceju doli deti, stem se bole 
proti postavlamo. Europski narodi junac- 
ki podnasaju sa trplenja i za saku smrt 
platiju s sto smrti. Engleske i amerikan- 
ske matere i dovice bodo se tulikajse 
mele zakaj plakati i da se bodo jenoga 
dneva v Londonu zbudili na io, da gla-
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soviti túrén Tower i kralévska palaca 
Buckingham lezi v prahu, onda naj pitaju 
Churchilla : Gospone zakaj si to napravil ? 

Kristuá je s korbacom natiral vun

Nasemu poboznomu megyimurskomu 
narodu jako fali, kaj si vec dve letí neje 
mogel dusu okrepiti na svetom potu i 
Bogu se v roke dali опак, как je to pri 
nas starinska sega, kakti zbog taborskih 
prilik se proscenska mesta nemreju po- 
hajati.

Как vec zdavnja vidimo, nasi vodi- 
teli se brigaju za nas narod ne samo za 
bolse zivlenje nego i za nase duse, pák 
su zato napra vili velku organ i/aciju, kaj 
se bo za Megyimurje napravilo na Velku 
Mesu, augusztusa 14 —15 ga v Búcsú 
szentlászló velko, lepő i pobozno pros- 
cenje.

Bucsuszentlászló je tri staciona ober 
Nagykanizse, franciskani imaju tani vei 
koga klostra, bode isel eksterni eug ta i 
nazaj, karte bodo po falesoj ceni Tam 
bode pocekal i proseciju vodil velki sin 
Megyimurja Uzdóczy Zadravetz István sol 
dacki biskup v penziji. Bode sluzil bisku

Как smo vec pisali, nepriateli nam posilaju 
balone za vuZigati. Komaj, kaj jenoga vloviju, vec 
se drugi pokaze. Zadniipot su v na§oj varmegy i- 
ji v obőini Sármellék nasli taksega balona

trgovce s cirkve svojega Oca, v Europi se 
vec plete korb&c i vudril bo na na*e 
nepriatele. ali kam bo vudril, tam ga vi 
§e zivlenja nabo. Sp.

pecku mesu í blagoslova delil. Dosla bo
do na proscenje sa mogyimurska i var 
inegyinska velka gospoda. Nas orsackí 
oblegat Pecsornik Ottó, steri vodi velku 
brigu s tóm organizacijorn, bo tulikaj.se s 
prosecijom isel.

Lepő bi bilo, da bi se organizirali 
nasi leventasi decki i puce v lepoj ine- 
gyimurskoj narodnoj opravi i leventaskim 
cimerom i zastavom, fejervergari pod za- 
slavom i z muzikoni, kaj bi pokazali, da 
je nase Megyimurje ne samo pobuzno, 
nego i pravi gyungy nase domovine.

Mese i spovedi bodo po megyimur 
ski i magyarski, tarn je velki franci:,kan- 
kloster, kvarter bo za sakoga.

Sto kani idti na ov sveti pót naj se 
glasi v klosterskoj kancelariji i na sakoin 
farofu se moci zapisati dati.

Mcgyimurci! S pnbo/nim srenn se 
obrnite к dobromu Bogu i zaíalite mu, 
kaj nas je obcuval od sega taborskoga zla!

den den po poldnn, levenlasi su pa/ili na 
zetvu i vidli su, da proli obeini leli jtu balon /  t 
vuzigati. Balon se na zemlu spustil dőli i inam se 
respocil. Leventasi su main kcoj dobeÉali i odre-

Verhár Antal

TRGOVINII SZŰNJEM
I Z E M E L S K I M I  P L O D I

C S Á K T O R N Y A
Zdelái József vulica br. 3. (Pintacsova hib)

Kupujetn sake feSe zrnja,
stera se po zakói,u moreju nutri dati 
i to: zito, p^enicu, jecmena, zob, kuru- 
zu, bazol i, (gralia), krompera, oljeno i 
sako drugo sememe, se to piacain po 
.sluzbe nőj cent i zapisem v gazdinsku 
knigu (gazdakönyv) da se z jodinica- 
mi odslu/i ono, kaj se nutri dupela.

zali su dróté, kaj nebi vrecica za vuzigati dale 
pokala. Pozvali su i zandare, oni su balona preg- 
ledali i prenasli, da patroné nemreju vec nikaj /а 
vuzgati. kajti je vrecica z vu/.igalom pajdoc doh 
opala. 1 tak je balon na srecu ne napravil nik- 
sega Ív vara.

\e za vreme zetve í mlati je treba jako 
pa/iti na te nepriatelske balone, Steri bi mogli 
napra vi ti strasno velkoga kvara i ognje. Sto kaj 
taksega spa/i main je treba pozvati zandare ih 
obeini na glas dati. Fejervergari i spricalke mo- 
raju na vek к redu biti. i\epriatel nam oce kruha 
zgoreti, profi tomu se moramo ostro braniti.

vSpravlajle k o stice  od kiselih  jabuk, za 
jenu bilu dobite 25 pengő.

Pét ílas za vuziyati su nasli na potu 
v jenoj obeini nase varmegyije

Benes pi&emo, da su v obeini Sármellék 
na ,li balona za vuzigati, a ve smo zazvedili, da 
;U 1 v obeini Szál apa na-di pet Has za vuzigati. 
-term Hasa mi su nepriateli stell zetvu vuzgati, ali 

na srecu, to se ne pripetilo, kajti su je predi na
sli i pospravili.

K ik se vidlo, te ílase su z balonom dosle 
na zemlu. Znjai i su je nasli i na fletnom su po- 
zauIi zandare i nótáriusa. Jako su pazili pre po- 
slu í tak su Hasé vmstili, ka) su |e globoko v 
zemlu z.akopali.

Как v elunó, jako je treba pa/iti, nepriatel 
ze sémi silami bi nas síel reóti krulia, z oruziem 
nam nemre nikaj zapovedati, pák bi nas na te 
nácin stel spraviti na kolena. Odprte oci ineti, se 
videti í mám bezati po pomoc le iandaram di na 
obeinu. To je duznost sakoga éloveka. Cuvati 
kruha, stem cuvanio í dornovinu.

Sparatí je rodolubnost,
iratiti je izdajstvo domovine!

Delo erez leto dni
Pajdaske Sluzbe

v Csáktornya
l.eziju pred nami recuni Pajdaske Sluzbe v 

Csak torn ya, kaj su dehli erez leto dni, od 1 c)42. 
júliusa 1 gu, do 1'J-IJ. júniusa 3U ga.

 ̂ teli re< unó» vidirno, da je ova jako váz
na slu/ba, stem poinaze hometle i njihove fami' 
l»e, za . lm., /V, avaJa j.,ko чfedne posle.

ла dn» \e pri / pu *nja nabrali su za hon- 
vech 177 ) peiign. s > fiierov, za pomoc honved- 
Mh lanuliji, »terű je ; i-lpomaga V isokodostojna

uospa Guvernerka, nabrali su 2018 pengd i 21 
bit i a. Zvun toga skup nabrali su v jesen zimske

Veliko proscenje za 'Megyimurje 
v Bucsuszentlászló

Nas veliki sin Megyimurja Uzdóczy-Zadravecz István soldacki biskup 
** bo blagoslova delil

Mussolini se zafalil na ^oditeistvu
Marsai Badoglio je növi voditel
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oprave za honvédé, z vonenih ostanjkov zastri- 
kale su 142 sale za sinjak i Stuclne. Nabrali su 
knige, no vine za citati vise jezere falatov, duda 
molitvenih knig, éisle, svete kipce, svete zelen- 
ciie igrace za beteznike, boté za teske ranjenike 
V spitale su poslali 3900 kil, a nalrontu 350 kil 
i ab и ki Dali su ranjenikam suhe iabuke, tri lagve 
vina, stiri kiste pive, 23 litre zganice, 12.000 ci- 
garetlmov, 4900 jejci, 205 kil poharaja i 17 kil 
salamé, se to ranjenikam i btteznikam.

Pohodili su spitale, nesli su dare ranjenikam 
i beteínikam, pisali su soldatam na frontu, iskali 
su zginjene soldate. spravili su sluzbu deci i zenam 
frontskim soldatam, spravili su njim peneznu po- 
moc, stane, drva, vredili su herbije pokojniin sol
datam, steri su za domovinu smrt podnesli, spre-

vode i me§e su dali sluiiti, shajali su soldaéku 
pomoc, pomagali su pre taborskim zenidbam, pre 
nutri davanju zmja, cukora za malu decu, prijeli 
i podvorili su na lepi naéin honvédé, Steri su s 
fronte dimo doili i zvrSavali su joS i éuda drugih 
poslov, se to jako cudapot i navek z dobrom 
volom i navek za badav.

2  njimi skup je i Crleni Kri2 , éi je de kak- 
sa parada bila, navek su drzali prvu pomoé i a- 
ko je nekömu zlo postalo, mám su skoéili na po
rnóé.

Znali su spunjuvati duznosti, itere su z 
dobre vole zeli nase, delali su za domovinu, hon
védé i njihove familije prez svojega hasna, to je 
Pajdaska Sluzba s cistoga srca i za to su \redni 
saku pomoc i pofalu.

T a b o r s k i  gl asi
Taljanska i africka fronta

\ nasem zadnjem broju cmo pisali, da su 
se Hitler i Mussolini, v jenom taljanskom varasu 
zisli na konfereneiju, a denes vec pisemo da se 
Mussolini zafahl na voditelstvu taljanskoga naroda.

Nasi nepriateli su vudrili v velko veselje, 
su mislili, na ve se zrusil celi svet i ve bodo o- 
ni gospodari se posod, ali növi taljanski voditel, 
marsai Badoglio njim je glave reshladil s svojim 
manifestom, steroga je vun dal na svoj narod. 
da se tabor ran tak o.; tro vodi proti nepriatelu. 
как i do ve.

Sveti Otec, rimski papa je pre engleskoj i

amerikanskoj vladi, protesteral proti bombardira- 
nju Rima, a zvun toga rekel je, da ako bodo jói 
da hitali bombe 114 Rim, on se bo rano za vreine 
bombarderanja selil z \ atikana, s svojega doma v 
jenu od svojih varaskih palaci, kajti on je zvun 
papinstva 1 rimski biskup i oce skup biti s svo- 
jim narodom onda, da trpi najvekse moke. Potli 
toga nesu bombarderali Rima. Bilo je 717 mrtvih 
i do 2 0 0 0  ranjenih.

Crez celi tjeden éujemo, da su v Siciliji 
bitke jako ostre Auglosasi su na *jhu zendu 
spravili dosti soldaéije i éuda taporskih oklople-

nih kol, ali obrann je jaka i oslra i nepriatelsl i 
zgubiéki su \elki. Na poretkii tjedna su рак a 
merikan<i cuda soldatm z luftn pu t̂ili dőli, niti 
jen je ne zvrsil svoju zapoved, ili su je doh 
strelili v luftu, ili pák su je nakli spolovili.

Nepriateli su dosli s cuda ktdji pod Sicilijti, 
pák su tak i rínia tóga zgubili. Saki den njim 
vlaplain taborske. trgovoi'kh i ladje za lo/ili. M im 
prve dneve su vlopili cKv ladje saku od 15 0 0 0  

ton, drugi den jenu od 1 2 . 0 0 0  Ion, polog toga 
ladje za petroljom vozili, vise ladii za materials 
voziti i jenu veksu taborsku lúdiu. lak su м 
\toplene ladje nabrali* na prek 300.000 ton i to 
za jako kratko vreme.

Polrg toga 1 nepriatelski avioni jako lepő 
curiju z luft 1 V morje 1 na sulin zemlu. Mám 
prve dneve je doli opalo 105m asinito se dnev- 
no nabira.

Zadnje dneve je bitka malo henjala, kajti 
su nepriateli duska zgubili, rezem* su potrosili, 
ali na к rajit tjedna su se pák ostro hapili. Nem 
u i tál jani jako trdo dr/iju hontu flidriju na ue- 
piiuteli de se nuioütivíe spravla. a de teun ne 
vala za obranu ili bi se civihionai narodu pripe- 
tilo preveé cuda к vara, tam se vugneju na bolse

mesfo. Так su spra/nih \ araiba Palerno. kajti ako 
bi ga drzali, obrnul bi se v prah i pepel, a lo 
nasi neééju.

Y sredu éujemo, da je marsai Badoglio slo- 
zil svojega ministeriuma, se ide опак, kuk mora 
bili, taljanski narod je miren i trdo stoji za svo- 
jim kralom i via doni i saki éhnek spunjavle svo- 
je duznosti za domovinu.

3 'ulikajse doha ja glas, da su nemei i taljani 
vtopiii pet trgovaékih ladii. stin taboiske i stiri 
za trupe voziti su tak skvarili, da se nucali ne 
daju, a na suhoj zemli sírom su strelili 50 oklop- 
lenih taboi skih kol.

Sam engleski radio priznaje, da je obrana 
na Siciliji jaka i da anglosasi imáin velke zgubicke.

V Nemskoj su englezi v tork v nőéi bom- 
barderali varasa Hamburg i to same ciwlne hi>e 
a za to su netuSki avioni na London hitali 
bombe.

Z Bulgarije dohája glas, da su v nedelu v 
nőéi anglosaski avioni preleteli érez bulgarska 
/.tfinlu, all nesu nikaj veimh. Bulgarska obrana 
ie goto\a, ako bi se nepriateli ccta hapili, bodo 
je na vreden nácin doiekali.

J ó f o r g a l m ú

két raktárral, négy szobával, 
m e l l é k h e l y i s é g e k k e l

b é r b e a d ó
Azonnal elfoglalható, esetleg a 

ház eladó.

MAYERCSÁK BÉLA
Csáktornya.

Sovjetska fronta
Na pocetku tjedna je tak o§tra bitka bila, 

da su bolseviki sala den zgubili do 500 oklople- 
nih taborskih kol i te zgubiéek jé za dva tjedne 
nara'-el na 4827 taksih kol.

Sovjeti se bole rezSiriju frontu i Stalin je 
dal vun zapoved, da se mora fronta predreti, 
makai как god bodo velki zgubicki. Taksu jenu 
zapoved su nasli jenomu vlovlenomu sovjetskomu 
ofíceru v zepu.

V éetrtek glasi nemska komanda, da se 
sovjeti zabadav napinjaju. Predreti oéeju od 
Azovskcga mórja do varasa Orel, kajti za tóm 
liniom lezi bogata Ukraiina, zetva se zreli i to bi 
steli sovjeti v rohe dobiti.

V petek su bolseviki i na sevru pre Lado
ga vodi napravili velku ofenzivu, Crez viáe vur 
su s stukov cureli granati как de£dj i za tem 
su napravili sturmu, ali se to se z.ruéilo v nems- 
kom ognju 1 samo jen den je opalo 566 tabor
skih kol i 105 masin z lufta. Nemei tak veliiu, 
da su sovjeti \ ovoj letnoj, ofenzivi zgubili, naj- 
menje 350 000 ludi, mrtve, ranjene i zarublene.

\ pondelck pre Kuban vodi, pre vara§aj 
Izjum i Orel i pre Ladoga vodi ostro tcée bitka. 
bolsev iki \ l.izeju se kaj rnoreju i ne ga dneva, 
da nebi na vi'e stotin taborskih kol opalo.

V sredu je na j ja к Sa bitka bila pre varaSu 
Orel Bolseviki su s tri strani naleteli na nemce, 
ali su je krvavo /üirnuli. NemSki a-.ioni su z luf
ta ( uda pomagali pesickira trupani i za kratko 
vreme je bilo rez^bombarderan celi kúp nepriá- 
telskih taborskih kol.

Dale veliju nemei v svojem glasu. da su 
jaké bitke bile pre vodaj Kuban, Mius i Ladoga, 
onda pre varasaj Krimskaja i Kujbisev. a menjse 
su bile pre Donee vodi i pre varaiu Bjelgorod.

Mi jako dwbro znamo, da se te ofenzive 
idein za kruhoui Ukrajina je pred táborom hra- 
nila s kruhom celu Rusiju. Ve je v nemskim ró
kám. Nemei su dobri organizatori i éim je zemla 
doila /  njihove roke, oni su mám spravili ta 
maiine, umetnoga gnoja, marhu, gospodarske vo- 
ditele i tarn de su bolseviki s kolhozi vniita- 
чali ukrajinskoga naroda, tam denes rasteju takáe 
table psenice i hrzi da se eug celi den vozi i 
nemre dojti do kraja \ augustusi! bo v Ukrajini 
iitv a  i to desi bolsevikem i za to se napinjaju, 
samo toga kruha nabodo jeli.

den engleski novinar je bil v Rusiji sedem 
meseri, pák pise как je%am velki glad, osobito 
po varasaj ludi hmiraju od glada. To je moéi i 
razmeti. V severnoj Rusiji ne raste kruh, a kaj 
Siberija da, p<»tn»si soldaéíja a l'ngleska i Ame
rika njim nemre dali pornóé, kajti ladje, itere su 
se jós ne vtopile, nucaju sami za se.

V nedelu na vecer ob 7 vuri velka

RIMSKA PROSECI JA
za mir. Si krSceniki da budete tam, dm *• 

Bogu pomolimo.
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K A J J E  NOVOGA?
— Letovanje nasih leventasov. Honved- 

ska leventaska komanda je poleg Keszthelya na- 
pravila lepő mesto za letovanje poleg Balatona. 
Dovica herceg Feáteticha je dala funduáa zaba- 
dav. Megyimurski leventaái se tam dobro imaju, 
kopaju se, igraju Se i imaju lepe zabave. Dobru 
kostu imaju i jako su zafalni svojoj visesoj vlasti 
za ov lepi dar.

— Velki ogenj v obcini Csehlaka. Öve
dneve je bil velki ogenj v obiéni Csehlaka. Vük 
mihályu, dobromu gazdi je zgorelo 500 krizov 
páenice i hrzi. Dosli su fejervergari s sih stran, 
ali najvise su pomogli z motorspricalkom fejerver
gari s Perlaka, da je ogenj ne dale iáéi i jós istu 
noc su ga do kraja vgasnuli. Так veliju, da je 
zgorelo do 100 metri páenic i hrzi. Kak'se do ve 
s kvizicijom prenaslo, tak zgledi. da su zloceste 
roke napravile toga strasnoga ognja. Tira se naj- 
oátreáa kvizicija,, da se prenajde krivec, átéri je 
s tem, straánim, zlocestim delom tulko zrnja zel 
z rok obskrbi naroda. Bode dosel pred átatarium- 
ski sód.

— Növi Futura podkomisar v Perlakit.
Po pogodbi z Orsackom Centralom i glavnim 
zastupnikom Future v Nagykanizsi, postavlena je za 

odkomiáara Future, za gornji del jarasa Perlak, 
assné Földessi Zsuzsanna. Kancelariju ima v 

Perlaku, Főutca 61, a magazini su v Perlaku, 
Murakirályu i Drávaegyházu.

Kupuje i mam plati po slu/.benoj ceni sake 
fele polske povanje.

— Vuscl jc z resta, ali su go vlovili da
je kral. Krcsar Márton, 38 let star, z Stridóvára 
je z noviin grehom stal pred sodhenim stoloin v 
Zalaegerszegu, ovoga leta márciusa 5 ga zbog vi
se kradji odsodil na leto i pol resta. Sod je po
stal kreposten i Krcsar je dose} v veliki reát v 
Sopronköhidu. Stoga resta je majusa 13-ga vusel. 
Potepal se i tak je ov mesec 20-ga dosel v Lenti, 
v gorice i tarn je z otpiracom vdrl v jen stan, 
vkral 509 pengő i jenoga velkoga robra. Odnod 
je odiáel v obcinu Gosztola, tarn pák je zasel v 
stan Vörös Lajosa i stel je kruha i vino vkrasti. 
Tu ga je dostigla nesreca, kajti gazda i njegov 
priatel su ga vlovili i prek dali zandaram. 'Гак 
je te restant рак dosel pre sodbeni stol v Zala
egerszegu, de su ga pák odsodili na leto 4 i pol 
resta. Sód je kreposten.

Glasi s Horvatskoga
— Sto jezer zlatnih marki za jenoga par- 

tizana, átéri je na jako hudom glasu. S Zag- 
reba dohaja glas. Komanda némáké sold c.je v 
HorWtskoj je po celoj horvatskoj zemli rezglasila 
stanovnikam, da on sto prime z.ivoga ili mrlvoga 
Tito zvanoga partizanskoga voditela i spravi ga 
v roke némáké komande, dobi sto jezer zlatnih 
marki splaceno v gotovimi penezi. Zvun toga nem- 
ska zemla garantera njegvo zivlenje i slobodu. 
Na tem plakatu se vidi i kip toga partizana.

— Horváti nikaj ne maraju za slaven^ku 
misei. S Zagreba piseju. Y „Spremnost" ^vaniin 
horvatskim novinam Magdics, horvalski novinar 
piáé za slavensku misei ovo: Mi horváti vec 
znamo, kaj je slavenstvo, to za nas vise ne po- 
stoji. Horváti oceju biti samo Horváti i nikaj elrú
gó. Horváti vec znaju, knksu velku pogibel nosi 
slavenslvo za Horvatsku. Slavenstvo oce vniátiti 
horvatsku narodnu svest i vun skluciti naroda z 
europske kulture.

— Sto jezer zlatnih m arki v Serb iji za 
Drazu M ihajlovica. Z Belgrad,í piseju, da v 
Belgradu i po celoj Serbiji je nemskn soldacija 
rezglasila, da sto jezer zlatnih marki dobi un, sto 
s kakáim god polem znoga ili mrtvoga spravi v 
roke nemskoj soldaékoj komandi Drazu Mihajlo
vica voditela bandi i Titu. voditela partizanov.

G o s p o d a r s t v o
Odredili su cene za govedinu i 

teletinu
Od 1943. júliusa 2-ga su nőve najviseáe 

cene po célom orsagu za govedinu i teletinu, v

kaj je telece tu ne nabrojeno a Ir/л se, ili pod 
drugim inu nőm kila 0 p. 90 t.

Meso prez conte, na sake 10 deke najdale 
2 deke cubaka (glava, srce, pluca íileki, nos, no- 
ge i conte) kosta najdale kila 5 p. 40 J.

Kak se ima marha nutri jemati
Naredba ministra predsednika

Zisla je naredba ministra predsednika, stera 
regulera nutri jemanje, prodavanje i klanje mar- 
he. Po toj naredbi ako se hasnov ito marsé nutri ze- 
me za /кlati, onda se ima v ‘ akoj obcini napra- 
viti fond s steroga se gazdi mache plati rezlika 
med vrednosti i cenom steril dobi za marsé. i\ 
tomu tondu moraju si obeinan, sieti marliu dr/.i- 
|U, kcoj plaliti. Obcina ima toga íonda pobirati i 
znjim baratati.

Minister za ob.skrbu naroda je dal vun na- 
redbu za nutri jemanje mariié za kiált. Po toj 
naredbi minister odredi, kulko se ima mariié 
nutri zeti za honvedstvo i za mesnice í 1c» se í- 
ma rezdehti na varmegyije. \ iceispan varmegyéé' 
odredi, kulko saka obcina ami a nutri dali, obci
na pák s komisijom, v steroj morajt! bili tn kot- 
ngi domace komisi|e za obskrbu naroda, odredi, 
sten gazda innia marsé nutri dati.

Za nutri dali ne smeti gori zeli lake za 
pk»d, z,a gospodarske posle /.a sigurno p. liebnu 
voznu marim i one clojne i breje kiave, u|i gaz 
dl redovilo spunjav leju duznosti nutri davanja 
mleka. Nadale treba je zbrisati nini mariin, proli 
steie vannegyinski gospodarski inspektor pngo- 
vora posta Vi, da su potrebna za plod, all obcina 
mora na mesto ovih drugu marim postavili.

Nutri zeta marha se ima dr/ati, da je zares- 
teinna. Ako ju do develdesetoga dneva, od onoga 
dneva, как je gazda dobd na glas, da je marté 
nutri zeto, nebi prek zeli, onda gospodar stem 
maráetom slobodno respola/e.

G iio maisé za kiüti, slero za vreme nutri 
pobirifnja Ovlascem ligovec od gazde s slobodne 
roke kupi, bo victeispan v recun zel, v on broj 
átéri je za to obcinu odredjen.

Ako se hasnovito zivince nutri zein,* i ako 
je ono vise vrediio, как je siu/.bena oena za 
marhu za klau, onda obcina odredi, da saki gaz

da, átéri marsu drzi, mora tulko kcoj dati, kulko 
ga po broju marhe dopadne. Za teliöe, mlajse od 
dva mesece ne treba nikaj kcoj dati. Ovo dava- 
nje je treba tak odrediti, kaj nutri pobrani pene
zi pukrijeju rezliku vrednosti.

Kaj jc treba znati za melu voziti
Melu, áteru gospodari daju semleti pre me- 

linu, je smeti z mélina dimo pelati samo s cedu- 
lom, ako pak sto oce melu pelati z jene obeine 
v drugu, onda mora ineti skazingu od one obeine 
odkod vun pela. Obcinsko pc^glavarstvo sme vun 
dati skazingu onomu goopodaru, átéri dokaze, da 
ima zrnje svojega povanja, ili pak je s svojim 
delc»m na posten nácin zasluzil.

Obskrba s krusnim zrnjem, krubom i 
melóm

Sto ima dozvulu, da slobodno da mleti 
kruáno zrnje, on ima pravo za sakoga pripadnika 

, svoje taimbie na 100 kil zrnja semleti dati za strosek 
do 1943. deceriibia 31 ga. Ako gazda za ovo 
vreme netna dosti svojega, niti zasluzenoga zrnja 
za ono \ reine, za stem mu zrnje fali, dobi ce- 
dule za kruh i mein. Za saku personu átera do
bi cedule, se na saki mesec doli recuna 20 kil 
zrnja.

On gazda, átéri dobi dozvolu za mleti dati, 
nemre v to ime prositi kruáno zrnje, da mu je 
takse ne zraslo, ili neje zasluzil. Taksi gazda mo
ra ( edule za mleti nazaj dati obcini i dobi cedu
le za ki uh i mein.

Gospodar, átéri ima dozvolu za mleti dati, 
more dobiti cedule Za melu i kruh samo onda, 
ako to dozvolu da nazaj i dokaze, da mu od 
svega povanja neje zraslo tulko zrnja, da Ы mö
ge! familiu hmniti, ni ti niti neje zasluz.il tulko 
krusnoga z.rnia.

Ako je sto s tezackim poslom zasluzil zr
nje za kruh i do juliusa 31 ga neje dobi! sveaoc- 
bu za mleti, duzen je do 13. dneva, od onoga 
viemena, как je z.tnjo zashizil, pre svojem pog- 
lavarstvu prositi svedocbu za mleti, ili pak krus- 
no zrnje procJati trgovcu, átéri ie na to oviascen.

resta vurednika: J S Ä  f e Ä
da vec dosta dugó bramte naáu domovinu kakti 
sin nasega giz.davoga Megyimurja i da je do vez- 
da, fala l>ogu se dobro. V erujte, da se í mi sti- 
mamo z nasimi vitezkimi sím i veselimo se, da 
sie zivi, zdravi i veseli. Vitézi su bili megwmur- 
ski oci, a ran taksi vitézi su i sini, s taksom 
soldacijom se ne bo|imo, da bi nas nepnald mo- 
gél preladati. i'iáete nani nadale, naj vám posle* 
mo nas gizdavi ..Muraköz", da ocete cuti nekaj 
za vasú lepu domovinu. lo  Vám z veseljeni vei
men»» I saki tjeden bodo vám cloáU; naso novine. 
I’isife nani i drugipot. l )ozdrav í z ciikom se po* 
vrnite.

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

a Muraköz! Katolikus Könyvnyomdában 

^ífíí№ W P^Tffim iiiiiiiitiirí 
APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
A p r ó i m k  d ija  8/avankint 10 fillér. A vastagon 
nyomott н о  kt>tl.)n»>k szánni. I.rgkisrbb hirdett e dijs 1 P-

Egy személyes bútorozott szobát keresek 
azonnalra, U hetoleg fürdőszobával. Cím a Kiado- 
hivatalban.

Je n a  peénica vapna za ptodati. Puklavecz .
iláiia /ilabardos p. helsitmihalytalva.

1 elelos szerkesztő: Peesurnik Otto 
felelős kiadó és laptulajdonos: P ccso ru ik  0tt6
« '  ,vsu r.ii KetülJk«. K'i.yviTowd* Ceéktei»«

f»1*1 i jvmii
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