
38. évfolyam 31 szára.

„NE B ONTSD Л 
M A G Y A R T “

Zrínyi MURAKÖZ
ára  24 Hllér

„ Adassák tisztelet 
* katona

eszménynek“
Zrínyi-fohász

E lő fiz e tési ar: fél évre 6 .— P. 
Kiadóhivatal: Horthy Miklós-tér 6. Csáktornya, 1943. augusztus 6. P o l i t i k a i  h e t i l a p .  

Megjelenik p é nte ken .

NÉPEK SORSA
Nagyot vétett az emberiség nemcsak 

a közelmúltban, hanem az elmúlt évszá 
zad során is, amiért a nemezis ezt az 
immár második véres világháborút bocsá
totta reá büntetésül. Az első világháború 
előtt az emberek hosszú évtizedekig él
vezték a boldog békét, ezt az időt hasz 
talanul elpocsékolták s az emberiség sor 
sát nem vitték előre egy lépést sem. Pe
dig lett volna tennivaló elég. A hágai 
tessék lássék békekonferenciák sok szót 
és mégtöbb papirost pazaroltak el, a kü 
lönböző külügyminiszterek minden évben 
más-más fürdőhelyen konferenciáztak s 
kiadták a komünikét: „Az európai egyen
súly biztosítva van.“ Igen, biztosítva volt 
mindaddig, amíg a külügyminiszter urak 
jónak nem látták az első világégést meg
indítani.

Ostobaság volna azt állítani és nincs 
aki elhiszi, hogy a szarajevói merénylet 
okozta a háborút. A háború már évek 
óta ott lebegett a levegőben, Princip és 
Társai éppen csak hogy kirobbantották. 
A vérből aranyat csináló bankárok és 
gyárosok, akik dróton rángatták a politi
kusokat, azok csinálták az első» világhá
borút. A Rotschildok, akik szívesen ne 
vczték magukat Európa bankárjának és 
többi fajrokonaik, akik idegesen felhör
düllek, ha reggeli teájukhoz a kifii nem 
volt elég ropogós, de nyugodt lelkiisme 
rettel tűrték, hogy London szegény ne 
gyedéiben a munkások gyermekei es In
diában a kizsarolt munkások milliói küzd 
jenek az éhhalállal, ezek csinálták a há
borút.

Az akkori 80 milliós Németország
nak nem volt szabad élnie. A hatalom 
urai, a gőgös Anglia az о világot átfogo 
kereskedelmével, büszke hajóival vakon 
bízott a maga erejében s azt hitte, hogy 
csak neki szabad a világon ropogós kiflit 
ennie, nem elégedett meg azzal, hogy 
úgyszólván a felvilágot markolja, neki az 
egész kellett. A bankárok, gyárosok zse
be telhetetlen, a lordok, viscountok es 
egyéb nagy urak gőgje határtalan. Lzek 
csinálták a háborúi.

S amikor a német hadsereg, soha le 
nem győzve, de a blokádtol agyonkinoz 
va. kénytelen volt a hadműveleteket be 
szüntetni, a ropchildi hóhérok к ej1‘legte к 
győzelmi mámorukban Jött a munkall.iu 
ság, a nyersanyagoktól való elzárás, ehe 
ző gyermekek, Európa elszegénycdese,
Versailles, Trianon..............* Oh gyászos
idők!

S vájjon tanultak e ezek az urak va 
lamit? Rájöttek e arra, hogy Európa sok̂  
milliós lakosságát, a világ egynegyed

részét nem lehet csak úgy megfojtani ? 
Megtanulták e a fizikából azt, hogy minél 
erősebb az akció, annál nagyobb a reak
ció ? Nem, ezek az urak nem tanultak 
semmit. Az elmúlt 25 évet is hiába po
csékolták el, pedig a rotschildi szabályok
ban az is benne van : „leben und leben 
lassen.“ Élni és élni hagyni mást is.

Nem ! A győztesek, a hatalom, a 
külömböző pénz-, vasút , konzerv-, cipő 
krém és egyéb királyok, az ő nyílt és 
titkos szervezeteik továbbra is irányítani 
igyekeztek a világ folyását, az elnyomott 
népeken gyakorolt igazságtalanságokat 
nem akarták meglátni, a inunkátlanság, 
a dolgozó munkások kizsarolása az utol 
só csepp vérig, mindezt ők nem látták 
és nem akarták meglátni. A börzespeku 
lációk, nekik mindegy volt, hogy földré
szek keservesen dolgozó népei belepusz
tultak a „hausseba“ és „baisseba“, csak 
ők vághassanak zsíros dividendákat rész
vényeikről és tehessenek világkörüli uta
zásokat niagányachtjaikon. Ezek csinálták 
a második világháborút.

Danzig! 1^39! Hol vagyunk már at 
fői! Lengyelország bukása! Franciaország, 
Belgium, Hollandia, Norvégia, Jugoszlávia, 
Görögország, ki beszél már ezekről ? Egé
szen másról van itt szó! Németországot, 
Olaszországot tönkre tenni, Európát át 
engedni a bolsevista boldogságnak s azu 
tán uralkodni az egész világon. Gabonát, 
gyümölcsöt nem szabad Európának ter
melnie, állatukat sem tenyésztenie, hanem 
Amerikából cédulára kapni a kenyeret 
és viselni a „yenkík" által levetett ócska 
ruhákat. Ezt is persze csak addig, ainig 
az ö kedvük tartja, mert hiszen kezük 
ben tartják a hatalmat s ha valamelyik 
európai nemzet „rossz gyerek" les/,, egy
szerűen be lehet szüntetni a kenyérs/ál- 
litást.

De gazda nélkül csinálták a száma
dást. Akit az Isten meg akar büntetni, 
attól elveszi szemevilágát. Vakok ellen
ségeink, vakok. Eddig egyetlen számítá
suk sem vált be. Az álnok Anglia az 
„európai kultúra" védelmében először 
bukni hagyta Lengyelországot, amelynek 
füt fát igért, de ma nem akar semmit sem 
tudni róla, belevitte a háborúba Francia 
orsz.ág<»l, Begliumot, Hollandiát, nem si- 
került Belevitte Jugoszláviát, Görögor 
szagot, nem sikerült. Belevitte Norvégiát, 
ez sem sikerült. Szövetkezett Sztálinnál, 
ránk zúdította a 200 milliós bolsevista ré 
met, ez sem sikerült. Az útjelző táblák : 
Varsó, Brüssel, Verdun, Páris, Compien, 
Amsterdam, Dünkirchen, Narvik, Belgrád, 
Athén, Kréta, Szingapúr, Honkong, a szi

getek stb. Vájjon hogy fognak ezek az 
urak számot adni a sok milliónyi hiába 
elhullatott vérről ? Milyen jelentést fog 
Churchill és Anglia főpapja az Örök Biró
elé terjeszteni?

Végül reánk zúdították Amerikát. 
Roosevelt barátunk, hazugságban Churchill 
méltó társa, sutba dobta a Monroe elvet 
és beleavatkozott Európa ügyeibe, mert 
az ö Rotschildjai is éhesek. Ez sem fog 
sikerülni.

A tengelyhatalmak eddig éppen tiz 
ellenséges országot vertek meg és tarta
nak megszállva, hát hogyr képzelik az 
amerikai gangszterek, hogy éppen ők fog
nak minket megverni ? Talán vízzé vált a 
hősi vér ? Vagy talán Európát papiros- 
katonák védik ? Nem Uraim, Önök na
gyon csalódnak ! Ahogy elfogyott Sztálin 
milliós serege, mert istentelen célért küz
dött, ahogy ócska vassá váltak a bolse
vista tankok és repülőgépek sok ezrei, 
úgy fognak ócska vassá válni és a víz 
alá kerülni az amerikai büszke hajók és 
négy motorosok, mert szintén hamis cél
ért küzdenek és Roosevelt az új elnök
választáskor majd számot adhat, mit mi- 
velt a nép bizalmából.

Az elpocsékolt hadianyag sok milli- 
árdot fogyaszt dollárokban és fontokban. 
Nem tartjuk ellenségeinket oly ostobák
nak. hogy ne tudnák, hogy ebből soha egy 
fillér sem fog megtérülni. Majd ha a fegy
verek elcsendesülnek, az amerikai és angol 
adófizetők és munkások kérdezzék meg 
vezetőiktől, miért volt mindez és köszön
jék meg, hogy oly adósságba verték pol
gáraikat. amit még száz év múlva sem 
lesznek képesek kifizetni.

Ez a népek sorsa, Minden népeket 
az Isten olyan vezetőkkel áld meg, ami
lyeneket megérdemelnek. A féktelen bir-. 
vágynak ez a reakciója, aki szelet vet, 
vihart arat.

Európa vára bevehetetlen, el van 
látva mindennel, legfőképpen vitéz had- 
sereggf 1 és bölcs vezetőkkel s el fog jön
ni az a nap, amikor keserűvé válik az 
édes falat azoknak a szájában, akik ma 
örömtáncot járnak és pezsgös vacsorákat 
rendeznek minden titkos rádióhirre, akik 
boldogok, ha a túlsó oldalról, akármilyen 
csekély értékű s egyáltalán nem döntő 
eseményekről hallanak.

Jegyezzék meg, hogy minden küz
delemnek egyszer vége szakad s ha a 
fizetés napján keservesen fognak csalódni, 
vessenek önmagukra.
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Ismét egy régi, magvar, Csáktornyái patrí
cius család tagja szállt a sírba és sajnos nemesi 
címerét meg kell forditani kriptáján, mert saját 
nevén nem hagyott örököst.

Prusatz Viktor, néhai Prusatz Alajos, Csák
tornyái tekintélyes polgár, évtizedeken át város- 
biró és néhai Polanecz Matild fia. Egyik őse már 
1780-tól több mint 30 évig Csáktornyán városi 
főjegyző volt, amit a különböző régi városi, latin 
jegyzőkönyvek bizonyítanak. Apja, Prusatz Ala
jos hosszú városbiráskodása alatt indult meg a 
város fejlődése. Akkor építették a kaszárnyát s 
vezették be a villanyt, Budapest és Szeged után 
a harmadik helyen Magyarországon. Prusatz Vik
tor 1881-ben született, a polgári iskolából átment 
a nagykanizsai gimnáziumba, majd katonai tanul
mányai befejezése után mint fiatal hadnagy kezd
te pályafutását, a világháborúban csapatai élén 
részt vett, az orosz fronton hadifogságba is jutott, 
majd a m. kir. honvédség átszervezése után ezre
des. Küzdelmes harctéri szolgálata folytán egész
sége megrendült, igy katonai karierjét nem fejez
hette be s mint ezredes vonult nyugalomba.

A Muraközi Szövetségnek, alapítása óta, te
vékeny tagja volt s e téren is nagy érdemeket 
szerzett.

Sajnos az emésztő kór tovább végezte rom
boló munkáját s igy a mi drága „Viktor bácsink" 
dacára az önfeláldozó családi és orvosi ápolás
nak, julius 29-én Budapesten, bevonult Csaba ve
zér hadseregébe, az. Örök Főparancsnok elé.

Holttestét családja hazahozatta s augusztus
3-án temették el a családi kriptába. Temetésén 
résztvett a honvédség tisztiküldöttsége és dis/ki- 
sérete és úgyszólván egész Csáktornya.

A katonai küldöttséget a helyőrség parancs
noka vezette, a koporsó kibocsátásakor a diszki- 
séret parancsnoka tisztelgést vezényelt, a kürtös 
elfujta a diszjelet, a papság és a közönség elimád- 
kozta a Miatyánkot s ezzel Prusatz. Viktor m. kir. 
honvédezredes befejezte földi palyajái, teste ott 
nyugszik apja, any ja és sógora id. Pecsornik 
Ottó koporsója mellett és várja az örök feltáma
dást, lelke pedig ott uil a legfelsőbb Mennyei 
Hadúr előtt az első világháborús és a mostani 
hősök között.

A honvédség babérkoszorúját maga a pa
rancsnok tette le, ezenkívül megszámlálhatatlan 
koszorú és virágcsokor borította a koporsót.

A megboldogultban özv. Pecsornik Ottóné 
szül. Prusatz Paula fivérét, Pecsornik Ott«* or
szággyűlési képviselő és varosbiró, \. Pecsornik 
Paula tanárnő és 1. Pecsornik Márta ezredes ne
je nagyba! jukat gyászolják, de gyászolja a jovi
ális, közszeretetben állott öreg ezredes urat az 
egész régi Csáktornya összes jó barátai és isme
rősei.

Nyugodjék békében és álmodjék a nagy és 
boldog Magyarországról és forrón szeretett sző
kébb szülőhazájáról, Muraközről.

„ A r a n y  В Ш н г
Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 14. - Telefon 13. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: Ku r á t h  J o a c h i m

„ M u r a k ö z “ .

A lábbeli beszerzésére és javítására vonatkozó 
. közellátási szabályok

A hábous anyaggazdalkodás a lábbeli for
galma terén is különleges szabályokat hozott ma
gával. A lábbelikészitéshez szükséges nyersanya
gok mennél gazdaságosabb felhasználása és a 
labbelikereskedelem hatósági irányítása mellett a 
közellótásügyi miniszter a lábbeli beszerzésének 
és javításának módját is szabályozta, bogy ezál
tal a rendelkezésre álló készleteknek a fogyasztók 
között való arányos és igazságos szétosztása biz
tosítva legyen.

Erre a célra szolgál a lábbeliforgalom terén 
bevezetett hatósági utalvanyrendszer.

Utalványtendszer
A lábbeliforgulom szabályozása szempontjá

ból különbséget kell tenni bőrtalpú lábbeli és 
börtalp felhasználása nélkül készült (u. n. miital- 
pu) lábbeli között.

A bőrtalpú labbeliíajtak legnagyobb része 
zár alatt van. Eredetileg (1941 március 20-an) 
minden bőrtalpú lábbelit zároltak, a használt és 
23-asnál kisebb gyermeklábbeli kivételével. Ké
sőbb azonban (1941 március 28-án, illetőleg júni
us 17-én) a zár alól többet feloldottak. A zár 
alól feloldott bőrtalpú lábbeliek jegyzékét minden 
lábbelikészitéssel foglalkozó iparos köteles fel
tűnő helyen kifüggeszteni. Az ebben a jegyzék
ben felsorolt lábbelik tehát nincsenek zárolva, 
minden más bőrtalpú lábbeli azonban zár alatt 
van.

A talpbör (1939 szeptember óta) szintén zár 
alatt van.

Zárolt bőrtalpú lábbelit és talpbőrt csak ha
tósági utalványra lehet vásárolni. Lgvancsak utal
vány szükséges a lábbelinek börtalp (elhasználá
sával végzett fejelésre vagy talpalására is.

A zár alatt nem lévő bőrtalpú lábbeli és 
általában a börtalp (elhasználása nélkül készült 
(mütalpu) lábbeli nem utalvány köteles; ez az 
utóbbi ugyanis zárolva nincs, fia azonban vala
mely törvény hatóság területén a lakosság lábbeli- 
szükséglete az utalványra kiszolgáltatott lábbelik 
és talpbörök utján kellő képpen nem fedezhető, 
a törvényhatóság első tisztviselője a közellátási 
felügyelőség meghallgatása utun előterjesztést te
het a közeliátásügyi miniszterhez az iparosoknál 
és kereskedőknél található nem bőrtalpú lábbelik 
zárolása iránt. Az igv zár alá vett nem bőrtalpú 
lábbeliket a miniszter rendelkezései szerint az 
altala megküldött sargaszimi utalványok utján kell 
szétosztani.

A bőrtalpú lábbeli vásárlására, készítésére 
és javítására háromfele utalvány van rendszer
eit ve :

1. Pirosszinü utalvány lábbeli mérték utáni
készítésére,

2. pirosszinü utalvány lábbeli fejelésére és 
talpalására.

3. zöldszinü utalvány kész lábbeli vásárlá
sára.,

Mérték utáni rendelés, íejelés, 
talpalás

Az iparos megrendelésre, mértékszerinti, 
börtalp felhasznalásaval csak piros utalványra 
készíthet lábbelit, lábbeli fejelését cs talpalasat 
pedig (sajat magának is) ugyancsak piros utavany- 
ra végezheti. A fogyasztó köteles a piros utal
ványt az iparosnak megrendeléskor elismervény 
ellenében atadni (t. i. az iparos is csak a piros 
utalványra szerezheti be a szükséges anyagot.

A piros utalványon a kiadó hal.ó ig leilun-

nélkül elvállalhatja. Az ily módon vállalt munká
ról bekötött és sorszámozott lapokból álló könyv
ben nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell 
tüntetni a megrendelő nevét es lakcímét, a meg
rendelés keltét, valamint az elvállalt munka ne
mét.

Az olyan tesifogyatkozásban szenvedők, 
akiknek különleges (orthopäd) lábbelire van szük
ségük, amelyhez a rendes lábbelinél több talpbör 
vagy más anyag szükséges, a piros utalvány alap
ján mérték után nem készíthetnek és nem fejel
hetnek vagy talpalhatnak lábbelit, mert a piros 
utalvány csak a rendes lábbelihez .szükséges 
mennyiségű talpbőr és egyéb anyag íelhasznala- 
suta jogosít. A ilyen személyeknek a gyógy cipó 
készítéséhez szükséges boranyag kiutalást külön 
kell kórniök. A kérelemhez csatolni kell az ÜTi- 
nak, MABJ-nak, OTBA-nak, a MÁV vagy a 
Posta betegségi biztosító intézetének, vagy ható
sági orvosnak a testifogyatkozas mérvét (a láb 
betegségének pontos és érthető megnevezését) 
igazoló bizonyítványát s ezenfelül az illetékes 
közellátási hatóság igazolását arról, hogy a fo
lyamodó az utalvanyrendszer bevezetése óta mi
lyen időpontban kapott lábbeli bevásárlására, ké
szítésére vagy javítására jogosító utalványt. Az 
igazolásban megjelölendő az utalványok kiadásá
nak időpontja es az, hogy a kiadott utalvány 
kész lábbeli vásárlására, lábbelinek mérték utáni 
készítésére, fejelésére vagy talpalására jogosító 
utalvány volt-e.

A gyógy cipő készítéséhez szükséges anyag 
kiutalása iránti kérelmet a fenti mellékletekkel 
felszerelve a cipőiparosnak kell benyújtani a Láb
beli Központhoz. Benyújthatja ugyan közvetle
nül maga a kérelmező is, ebben az esetben azon
ban a kérvényben fel kell tüntetnie annak a ci- 
pésziparosnak pontos nevét és telephelyet, akit 
a gyógy cipő elkészítésével megbízott.

Gyógy cipőt csak azok igényelhetnek, akik
nek testi fogyatkozása íeltétienül szükségessé te
szi a nagyobb mennyiségű bor felhasználásával 
készített cipót. Akinek például csak bokasüllye
dése \an, vagy lúdtalp-betét viselésére szorul, 
gyógy cip«>t nem kaphat.

A lábbeli javítása
Az iparos lábbeli ja vitását talpbör felhaszná

lása nélkül vagy talpbör-kis/abasi hulladékból 
utalvány nélkül elvégezheti.

1 alpfoltozashoz és sarokfoltozashoz csak 
iiulladékdarabokat szabad felhasználni.

Sarok felépítéshez bort csak a íelsösarokíolt 
szamára szabad feldolgozni, egy ébként megbízható 
műanyagot és talpborhulladekol kell felhasználni. 
Felsosaiokioltnak csak hulladékdarabok es pedig 
lei klubbelinél paronkint legleljebb 4 dkg, női es 
gyerinekiahhehuél legleljebb i dkg, csizmánál leg
leljebb j  dkg mennyiségben alkalmazhatok.

A lábbelitalp orrát és sarkat a kopástol va
ló megóvás céljából alkalmas módon (patkóorr és 
sarok s as, legalább háromszoros koptatószegelés, 
bakancsszeg, favédők a talpon stb.J meg kell 
erősíteni,

I zek a rendelkezések nemcsak a bőrtalpú, 
hanem a la- és egy eb laütalpu lábbeli, bocikor 
t-s fapapucs (klumpa) készítésére és ja. itasara is 
vonatkozik.

Kész lábbeli vásárlása
A kereskedő bármilyen zárolt lábbelit, aZ 

ipái os pedig a iu.ni mértek után (megrendelésre), 
hanem rak tarra készített zárolt lábbelit a fogyasz
tójuk. f-ajat magúnak is) csak zöld utalványra 
szolgaitathat ki. Л z o j j  utalvány a rajta feltünte
tett (ajtajú (lórii, n*»I, gyermek) egy par lábbeli 
la ‘ /elvesére logout. Az olyan kisiparos, aki leg
leljebb 4 segédet foglalkoztat és a felsörésztüzp* 
gépen kr.nl elemi erővel haitott munkagépet nem 
hasznai, az altala raktárra készített lábbelit piros 
utalványra is kiszolgaltathatja.

(Folyt, küv.)
к о  jak ti.cLU ul. aduinkat, llügy á täl g) la llto » ^ 1* 

\ak> tekintettel, oruzek meg ezt a lapszámunkat.
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önvédelem cimén felmentették a muraköxl 
gazdat, aki isafával agyonverte támadóiét
Métí a jugoszláv megszállás alatt történt, 

hogy Luttenbergben egy alkalommal nagy mulát- 
ság volt, ameljen két község népe együtt mula
tozott és a férfiak, ahogy ilyenkor szokás két tá
borra szakadlak. A két térfitábor csakhamar össze
szólalkozott egymással, néhányan neki mentek 
Meszarics István ráckanizsai gazdának. A hely
zet veszélyes volt. — Reisz Lajos isafát ragadott 
és azzal neki ment Meszaricsnak. Az kicsavarta 
ellenfele kezéből az isafát és hogy támadóit távol 
tartsa magától, pörgetni kezdte maga körül. Reisz 
mindennek dacára meg akarta közeliteni Mesza- 
ricsot, a nehéz isafa olvat ütött koponyáján, hogye

Nem mindennapi esemény tartja izgalomban 
a Stridúvárhoz tartozó Ligetfalu község lakossá
gát. A községben egy telken laknak a Belovics 
testvérek, János és Ágoston. Kettőjük között 
hosszabb idő óta ellenséges viszony állt fenn, 
amely gyakran összeszólalkozásban robbant ki. 
A két testvér a minap is élesen egymásnak tá
madt, majd az első izgalom elcsillapulta után az 
egyik testvér átment a másik lakására, ahol foly
tattak a veszekedést. A szóváltás annyira szen
vedélyes lett, hogy Belovics János karót ragadott 
és azzal támadt fivérének. A helyzet állítólag 
olyan fenyegető volt, hogy Belovics Ágoston sa
ját személyének védelmében hirtelen lekapta az 
előszobában felakasztott kaszát és azzal tartotta 
távol magától fivérét, eközben, hogy eltávolítsa 
fivére ütéseit, a kaszával többször Jánosra suhin
tott, akit a mellén, nyakán és hátán megsebesí
tett. Belovics János vérében összeesett. A haz- 
beliek összefutottak, majd kihívtak dr. Zgonik

A mi, nagyon vallásos muraközi né 
pünknek nagyon hiányzik, hogy már két 
éve nem volt alkalma vallásos szükség 
létéit 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 napjan, 
Muraköz részére Búcsúszentlaszlón nagy 
és fényes búcsút rendezzenek

Bucsuszentlászló harmadik állomás 
Nagykanizsától, a ferencrendieknek ott 
nagy zárdájuk van, a zarándokok külön 
vonaton mennek oda es vissza, olcsóbb 
vasúti jeggyel. A zarándokokat várja és 
a körmenetet vezeti Muraköz nagy fia, 
Uzdóczy Zadravetz István ny tábori pús 
pok, felsőházi lag, aki nagy pmitiíikációs 
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, szántén részt 
vesz a zarándok utón.

Szép és felemelő volna, ha leventefiúk 
és leányok muraközi nemzeti viseletben 
zászlók aiatt, ieventejeivéimyel, továbbá

szőr volt már tárgyalás. Meszarics minden alka
lommal azzal védekezett, hogy saját védelmében 
kénytelen volt az isafát kaszálni, különben is nem 
szándékosan ütött, hanem cél nélkül pörgette a 
fát, hogy ellenfeleit távol tartsa magától. A tör
vényszék szükségesnek látta újabb tanuk kihal- 
gatását. Most harmadizben a koronatanú Szomolkó 
Sándor kihallgatására került ser, aki mint szem
tanú megerősitte a vádlott védekezését. A hatá
sos védöbeszéd után a törvényszék a jogos vé
delmet állapította meg és Meszaricsot felmentette 
a szándékos emberölés vádja és következményei 
alól.

Gyula orvost, aki az első segélyt n>ujtotta. In
tézkedésére beszállították az eszméletlen embert 
a Csáktornyái kü/kórhá/.ba, azonban mar minden 
hiábavaló volt, mert a szerencsétlen fiatalember 
annvi vért vesztett, hogy' rövidesen meghalt.

Az esetet jelentették a csendőrök a nagy- 
kanizsai kit. iig> észségnek, ahonnan a kir. ügyész 
intézkedett, hogy a Csáktornyái kir. járásbíróság 
részéről a vizsgálóbíró szálljon ki a községbe, 
a törvényszéki boncolás megejtésére és a vizsgá
lat lefolytatására, ami meg is történt.

Belovics Ágostont, a tettest kihallgattak. Is
mételten azzal védekezett, hogy testvére karóval 
támadt ra és ütötte, ö csak önvédtlemből hasz
nálta a kaszát.

Mivel Belovics Ágoston szökésétől nem kell 
tartani, egyelőre szabadlábon hagytak. A csendör- 
ségi nyomozás to\ább folyik az ügyben.

A holttest eltemetésére megadták az enge
délyt.

tűzoltóink zászlókkal, zenekarokkal részt 
vennének ezen 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 zárdafőnökségi irodá
ban, azonkívül minden plébánián is be 
lehet iratkozni.

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

Porcínkula búcsú 
Csáktornyán

A Szent Fercncrend Porc ink ula búcsúját az 
ájtatos muraközi és a felszabadulas óta a Murán 
túli zalavármegyei lakosság ismét a régi fénny el 
ülte meg és megmutatta, hogy segítséget csak 
Istentől vár.

A megszállás alatt ez a bucsu sokat vesz
tett Litogatottságabol, de a felszabadulas óta a 
régi búcsúlátogatók ismét itt vannak és maguk
kal hozzak az újabb felnőtt generációt, hogy ki

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

Széchenyi u. 50 u Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A PEST

kérjék az isteni segítséget ezekben a nehéz idők
ben.

Vasárnap már a délelőtti órákban érkeztek 
a különböző, kisebb-nagyobb zarándokcsoportok 
Muraköz és a megye különböző vidékeiről, zász
lókat, feszületeket vive, imádkozva és szent éne
keket énekelve. A templom egész nap telve, 
minden gyóntatószéknél kérik a hívők az isteni 
malasztot. Misék, prédikációk és szent áldások 
magyar és muraközi nyelven.

A búcsú fénypontja volt a vasárnap este 
7 órakor megtartott körmenet, amelyen a hívők 
ezrei járták körül á várost és imádkoztak, hogy 
a jó Isten minél előbb adja meg a boldog békét.

Hétfőn egész nap tartottak az istentisztele
tek és ájtatos könyörgések, délután pedig a fia
talság, szerény keretekben egy kicsit mulatott is. 
Úgy látszik a jó Isten szereti az ő muraközi né
pét. mert ehhez a szent ünnephez szép napos, 
időt adott.

Akik részt vettek ezen a búcsún, lelkűk 
megtelt az isteni malaszttal és nem fogják elfe
lejteni ezt a szép, Istennek szolgáló napot.

Kisgazdák őrlési tanúsítványa.
A Közellátási Hivatal fontos 

közlése.
Több helyről az a panasz érkezett a K ö

zellátási Hivatalhoz, hogy a közigazgatási ha
tóságok az 5 kát. holdnál kisebb szántóterü
lettel rendelkező gazdálkodók részére a vám
őrlési tanúsítvány kiállítását megtagadják 
azzal az indokolással, hogy a gazdálkodók 
kenyérgabonabeszolgáltatási kötelességüknek 
még nem tettek eleget. A  Közellátási Hivatal 
ezzel kapcsolatban közli, hogy a közigazgatási 
hatóságok a vámőrlési tanúsítvány kiadását a 
felhozott indok alapján nem tagadhatják meg.

Nagy választékban kaphatók

kész női kabátok 

e s ö 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 á  к

A  sport kon védelem. '
A  honvédelem és a modern 
harcászat nélkülözhetetlen 
kelléke: az úszástudás.

Kaszával halálra kaszabolta testvérét 
egy muraközi gazda

Nagy búcsú a muraköziek részére 
Búcsúszentlászlón

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

H Í R E I N K
— E sküvő. Vasárnap, augusztus 8-an ve

zeti oltárkoz a stridóvári templomban Rodik Ti
vadar vashegyi tanító Nemecz Emiliat, Nemecz 
Károly stridóvári kereskedő és neje Alt Ilona 
bájos leányát. Sok szerencsét az új párnak.

— Á th elyezés. Modrovich Nándor m. kir. 
főhadnagy, leventekörzetparancsnokot Sümegre 
helyezték át hasonló minőségben. Modrovich 
Nándor a muraközi leventnegy esiiletek megalakí
tásakor vette át nehéz szolgálatát. Hosszú ideig 
volt járási leventeparancsnok. Szorgalmas és ön
feláldozó tevékenységével az alá ja rendelt leven
ték szeretetét és megbecsülését, a közönség ré
széről pedig igaz tiszteletet érdemelt ki. Távozá
sát sajnáljuk és őszinte jókívánságaink kísérik új 
állomására.

— A  B ajtársi Szolgálat — V ö rö sk ereszt 
gyűjtése. Vasárnap, augusztus 1 -én derék hölgye
ink és leventéink ismét elfoglalták helyei
ket a város főbb terein és gyűjtöttek vitéz hon- 
védeink családtagjaik és a rokkantak részére.

A hölgyek fáradozása meg is hozta a gyü
mölcsét. Lépten-nyomon találkoztunk vöröskeresz
tes cédulas jószivü adakozókkal s a gyűjtés 
eredménye 1850 pengő. Köszönet a nemesleikú 
adakozóknak, akik most is megmutattak, magyar 
és muraközi szivük mindig a honvédeké és kö
szönet a gyűjtő hölgyeknek és derék leventelá
nyoknak önfeláldozó munkájukért. Hallottuk, hogv 
a bölgyek közül többen, vasárnap egy kis szabad
téri kirándulásra készültek, de mikor meghallot
ták, hogy gyűjtés lesz, azonnal lemondtak róla, 
mert — első a kötelesség honvédeinkkel szem
ben.

— „K raszn ah o rk a büszke v á ra “ lev en 
téink előadásáb an. Ifjú leventéink a visszaté
rés óta, hála a derék és fáradhatatlan vezetőknek, 
úgyszólván napról-napra fejlődnek ugv a kato
nai vonatkozású kiképzésben, mint a társadalmi 
művelődésben. Legutóbb, vasárnap délulán a 
„Krasznahorka büszke vára“ c. hazafias énekes 
darabot adták elő kitűnő betanulásban és rende
zésben a Levente Otthon zsúfolásig megtöltő» kö
zönség előtt. Az előadás végig nagyon kellemes 
benyomást keltett a közönségre és derék leven
téink sok megérdemelt tapsot kaptak.

— P o rcin k u la-v ásár C sáktornyán. Aug. 
3-án, kedded tartották meg a szokásos porcinku
la vásárt. Igásmarhában nagy felhajtás volt és min
dent eladlak. Lóvásár gyenge volt. Az árak emel
kedő irányzatot mutattak. A kirakodó vásár a 
háborús viszonyok miatt gvenge volt.

T ested  m inden részét egyenletesen edzi 
é s  fejleszti az u szástu d ás, egészséged  fenn- • 
tartja  és ápolja !

■ Ingatlanforgalm i iroda utján
L O  v e y  BUDAPEST József krt. 2 Tel. 145-712
Házak, villák, telkek mindenféle arban B U D A 
P E S T E N  és kornyékén állandóan K A P H A T O K

G yüjtsétek  a cson théjas m agokat 
(cseresznye, szilva, barack) a Diákkaptár 
számára.

A  költő ír ...
A költő ír saját magának,
Élete fontos a külvilágnak,
Szeretik, olvassak szép alkotásait 
Elragadtatással szárnyal 
Sok lélekkel
A végtelenség titkát árasztja el...
De tarsolya üres, még kenyere sincsen 
Óh áldott a költő, kinek pénze nincsen!

Köszönöm Néked, hogy földre születhettem 
Köszönöm, hogy képmásod lehettem, 
Köszönöm Néked a szikrát, az alkotást 
S a belőled kisugárzó Harmóniát1

Zalán Katalin

—  S P O R T  —
Az uszástudás és nemzetvédelem

(Részlet dr. Rudolf Lóránt, egyetemi m tanár. VII. 10-iki 
rádió előadásából. I

Mint az Alexander von Humboldt világösz- 
töndij több évi nyertese, a berlini olimpiász ide
jén kint élve Németországban, igen élénk részt 
vettem a világ minden tájáról összesereglett ösz
töndíjasok tudományos búvárkodásban elmélyülő 
életében. Ebben a tudományokban elvont társa
ságban amelynek tagjai közül igen sokan vol
tak a külügyi szolgálatra készülők, illetve külügyi 
szolgalatban állók — soha nem tapasztalt nép
szerűségre tettunk szert mi magyarok, mikor 
Csík nagyszerű győzelmét elerte. Idegen ösztön
díjasok is melegen gratuláltak nekünk és bámu
latosan könnyű alkalmunk adódott, hogy a fel
keltett érdeklődés folytán megismertessük az ér
deklődőkéi a magyarság nags .sorskérdéseivel is. 
Népszerűek lettünk a sport, az úszósport áltál és 
ezen keresztül ezt az alkalmat kihasználhattuk 
nemzeti propagandára! — Ekkor láttam igazán, 
a maga élő valóságában először, hogy a sport 
valóban diplomáciai tényező. Ez a felismerés 
még azokat is az úszósport lelkes híveivé tette, 
akik a sportot egyáltalán nem kedvelték és ez a 
meggyőződésük lépten tv, omon megerősítést meri 
az. egész külföldi tartózkodásunk idején i 
miként erről nekem később szamot adtak.

Ezt tartom ma is, az úszósport és altulaban 
a sport egyik legfőbb jelentőségének.

De az úszósportnak még számos mas, a 
társadalom életében tonlos szelepet játszó kiemel
kedő sajátossága is van.

Ezek kozott a legelsőnek kell megemlítenem 
a honvédelmi, közelebbről: a harcászati jelentő
ségét. Nem új keletű felismerésre utalunk ez
zel, hisz a honfoglaló őseink harcaiban is nagy 
szerepet játszott az úszás. Csak két adatot eme
lünk ki a magyar történelemből; éspedig a legré
gibb magyar histórias énekek egyikét; ,;Enek 
Pannónia megvételéről" címül, amely szerint a 
Dunántúl meghódítására induló őseink „Kelenföl
dén a Dunán átkelőnek". Kelcnföldön elsősorban 
n mai Lágymányos értendő.

Mai nyelven szólva: nagy úszósiker volt 
Búvár Kund tette is, aki 1U52 ben 111. Henrik 
hajóit Pozsony nál egymaga megfúrta. Öt, Bú
vár Kundot, ezen tette folytan, valóban a mai 
úszóideálnak tekinthetjük, mert őbenne megvolt
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a hősi merészség, a magyar lendület, a lángoló 
hazaszeretet és a kitűnő uszástudás, tehát mind- 
ama tulajdonságok, amelyeket ma is elvárunk 
úszóinktól.

De a modern harcászat is bővelkedik olyan 
eseményekkel, amelyek az úszástudás fontosságát 
igazolják. Megemlítjük itt : Singapur, Honkong he- 
vételét, ahol a különlegesen kiképzett japán ka
tonaúszók voltak a sikeres ostromlók. De szem
léltető példa* erre: az. isonzói csaták és általában 
a hídfő alakításokkal kapcsolatos kémény küzdel
mek.

— о —

— M uraköz fia sak k m ester. Dr. László 
Csaba, honvédelmi miniszteri segédtitkar, dr 
László Béla Csáktornyái ügyvéd fia, a diósgyőri

‘ júliusi sakk versenyen kiváló eredményével el
nyerte a sakkmesteri címet. Örömmel regisztrál
ják a hirt, mert ez ismét azt jelenti, hogy Mura
köz fiai mindenütt az elsők között szerepelnek

— F IG Y E L E M ! A u gu szta 15-én, vasár- 
nap délután fél 5 ó rak o r a Csáktornyái idény
fürdőben nagyszabású  körzeti uszóverseny 
lesz. V ízilabda és  repülölabd a bem utató. Bő
vebbet jövőheti szám unkban. M indenki ott 
le g y e n !

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

л Muraköz! Katolikus Könyvnyomdában

Pk. 172 яг. 1442. 1043 vghtói 13 sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Kchwarcz Lajos Csáktornyái ügyvéd ál

tal képviselt Cjyurún József kuzmini lakos ;avara
P töke és több követelés járulékát erejéig 

a Csáktornyái kir. járásbíróság 1942 óv 172 sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tan végrehajtást szenvedőtől I *>43. évi április hó 
9 én lefoglalt 1340 P-re becsült ingóságokra a 
Csáktornyái kir. járásbíróság fenti szánni végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, annak az I9u8. évi 
\IJ. t.-c. 20. §-a alapján a lent megnevezett s a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal
tatok jav ara is az ar\erc;s megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma 
is Ionnal! es hu ellenük halasztó hatályú igény
keresel lulvamatba nincs.

Az 52ÖUO 1927 I. M. R. értelmében Csák
tornyán a vásártéren leendő megtartására határ
időül 1943 évi augusztus hó 2/ napjának dél
előtt 11 óráját a tűzetik ki, amikor a biroilag 
lefoglalt tehenek, sertések s egy éb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg 
becsálon alul is el fogom adni. Azon ingóságok
ra, amelyeknek a kikiáltási ara egve/er pengén 
felül van, az 501Ü931 ML szánni rendelet értel
mében csak azok árverezhetnek, akik. a kikiáltási 
ár egy tized részét bánatpénzül leteszik.

Csáktornya, 1943 július 29.

Nőmet matrózok figyelik az 

t lletiséges .hajókat. 

(Foto RDV)
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Z id e  s a k i  p e te k .

Sodbina
Velkoga greha su ludi vcinili ne sa- 

mo ve v zadnjem vreraenk, nego i za 
vreme zadnjega stoletja, zato nam je Bog 
poslal za strof ve véé druguda krvavoga 
tabora. Pred prvim svetskim laborom su 
se ludi erez cuda deset let vzivali blaze- 
noga mira, ali to vreme su rcsíratili cis 
to za badav j ne su nikaj napravili za 
clovecanstvo ni ti / jeiiim korakom. Л bi- 
lo bi posla dosti. V Holandskoj v varasu 
Haag su drzali tobozé nekse mirovne kon 
ferencije, potrosili su cuda reéi i pofratili 
jós vet: papéra, ministri zvunjskih poslov 
su sako leto v drugom kopaliséu drzali 
konferenciju i dali su vun glasa: „Mir je 
v Europi zasiguren". .Je tak dugó je bil 
zasiguren, dók su se gospoda ministri 
zvunjskih poslov ne zmislili, ve bo dobro 
celoga sveta vuzgati.

Bedak bi bil, sto bi rekel i nisei ne 
bi veruval da je tabor zato zisel, kaj su 
v Sarajevu Ferenc Ferdinanda zaklali. 
Tabor je vec zdavnja visel v luftu, Prin 
eip, vubitel i njegvi ketusi su inu samo 
vetra dali. Banken i fabnkanli, steri s 
krvi /lato delaju nosiju politicare v zepu 
oni su napravili prvoga svetskoga tabora 
Rotschildove bankerske hize, .stere su se 
rade zvale za bankere cele Furope i nji 
hova rodbina, steri su strasno jav kali, ako 
v jutro к tehu nesu к ifiin i dosti prhki 
bili, ali mirno, s tihim dusnim spoznanjem 
su trpeli, kaj su v Londonit siromaska 
delavska deca omedlevala od glad<t, a v 
Indi|i, do krvi znucani delavci hinirali od 
glada. Te su napravili tabora.
Nemski orsag, onda z 80 miljoni ludst va 
neje smel ziveti. Gospodari vlasti, okolna 
Engleska, s svojom trgovinom érez celi 
svet s svojirni gizdavimi ladjami, lepő 
se vufala v svoju jakost i mishla je, da 
na célom svetu samo ona sme prlike kif- 
line jesti, neje bila zadovolna stem, da je 
skorom polovicu sveta v saki drzala, ste
la je rueti celoga sveta. Bankerski i fab- 
rikantski zepi nemaju dno, oholost engles- 
kih lordov, grotov i druge velke gospode 
néma granicu. le  su napravili tabora.

I da je nemska soldaeija, steril nig 
dar preladali nesu, zmoeena od zaprtih 
grame, bila presiljcna soldaeke operaetje 
dőli pustiti, onda su te rotsckildski haba
r j vzivali i pijani su bili od \elke pobe- 
de. Za lem  je doslo pre/poslenost, /.'tpi 
li su sakoga sirovoga niatenala, ghtlna 
deca, Europa npala v siromastvo, Versail 
Trianon Oh, la zalostna vremenu!

Л jt li su se ta gospoda kaj naveila? 
Jeli su dosli na to, da 500 miljonov e.i 
ropskih stanovnikox fertala celoga sveta, 
ne moci samo tak zagutiti Jeli su se 
naveili da cim bole koga gnjeteju, stem

narodov
bole se vpira? Ne, óva gospoda ne su 
se nikaj naveila. I ovih zadnjih dvajsti- 
pet let su zabadav potrosili, prem da i v 
Rotschildovim zakonu pise: „Zivi, ali zi 
veti daj i drugomu"

Ne! Ovi pobedniki, pijani od vlasti, 
sakojaeki krali penezov, /éleznie, konzer 
vi, masce za cipele i bog zna cega jós 
sega, z njihovimi odprtirm tajnimi organi- 
zacijami, SU jós i dale steli ravnati celo
ga sveta, nesu steli videti one velke ne- 
pravice, stere trpiju zagnjeteni narodi, 
ludstvo prez posla, delavci znucani do 
zadnje kaple krivi, se to oni nesu vidli i 
nesu steli gledati. Ziveti z velkih speku- 
laciji, njiin je se jeno bilo, ako su cele 
zemle morale prepasti /bog njihove : pe- 
kulacije, samo oni naj imaju mastne do 
bicke, samo oni naj se moreju gavaleriti 
po célom svetu, po morju i suhoj zemli 
Te su napravili drugoga svetskoga tabora.

Danzig! l()39! De sroo véé od toga! 
Prepast Polske zemle! Francoska, Belgi- 
ja. Holandia, Norvégia, Jugoslavia, Gré- 
ka, sto govori denes za to? Za éislo dru 
go je denes rec Nemsku i Taljansku zru 
siti do zemle, Furopu prepustiti blazen 
stvu bolsevizma i onda kraluvati nad ce 
lim svetorn. Zrnje, i sada ne smeti v Eu- 
ropi povali, a niti zivinu nego z Ameri 
ke fasuvati kruha na aedule i nősíti sta
re oprave, stere su amerikanci slekli Ali 
i to samo tak dugó dók je njihova dob 
ra voja, kajti oni bi méh \last v rokaj i 
ako bi steri europski narod postát hma 
nje dete onda bi mu éisto / lehka kruha 
doh zaprli.

Samo kaj su oni te recune napravili 
prez gospodara Koga Bog occ strofati, 
njemu zeme pogleda. Slepi su nasi nepri 
átéli, éisto slepi. Do ve njim niti jen re 
cun neje nikaj valal. Ta hamisna i lazli- 
va Engleska je, tobozé „v obrani kulture“ 
najpredi pustila v prepast Polskii zemlu, 
prem da njoj je obecavala zlalo i srebro 
ali denes zato nece nikaj znati, nutri je 
potegla \ tabor Francosku, Holandiju, 
Belgiju. Reéuni nesu dobri bili, nutri je 
potegla Jugoslaviju, Gréku, reéuni pák 
nesu d(/bri bili. Nutri je potegla Norve- 
giju i lo neje nikaj valalo. Splela se skup 
s Stahnom, nalirala nam je bolsevicko 
strasilo od 200 miljonov ludstva i te re 
enni su ne ,bili dobri. Bomo nabrojali par 
.lacionov te engleske spekulacije: Varsa 
va, Brüssel Verdun, Paris, Compien, Am
sterdam, Dimkirehem Narvik Belgrad, 
Athen, Kreta, Singapur, Honkong, onda 
velki otoki v Juznoj Aziji i tak dale. 
Kak bodo ta gospoda reéune dali za mi- 
ljoue, zabadav prelejane krvi? Kaj bo  
rekel C h u rch il i en g lesk i v elk i p op  p re d

vekoveeni sodeom, za te ludi stere su 
zabadav v smrt natirali?

I na zadnje su nam navlekli na ple- 
ca Ameriku- Nas priatel Roosevelt, v 
lazmi prvi, i vreden kolega Churchilov 
je del na stran zakona, da v ludskim 
nema nikaj za iskati i zmesal se v Eu- 
ropske posle, kajti i njegvi Rotschildi su 
gladni, ali niti te recuni nabodo valali.

Osovinske sile su do ve potukle i 
drziju pod okupaeijom, rano deset orsa- 
gov, рак как si onda te amerikanski 
gangrJeri premislavleju, kaj nas bodo rano 
oni potukli? Kaj se morti junacka krv 
obrnula v vodu? Ali Morti Europu bra- 
niju papernati soldati? Ne gospoda dra- 
ga. Vi se jako vkanjuvlete. Kak je disla 
pod zemlu Slalinova soldacija, zato kaj 
je harcuvala proti Boga, как su postali sta- 
ro zelezo cuda jezer bolsevicka taborska 
kola i avioni, tak bodo postale staro ze* . 
lezo i dosle pod vodu i gizdave ameri- 
kanske ladje i avioni na stiri motoré, im 
i oni harcuvleju za krive pravice i da 
biido v Ameriki pak zbirali predsednika 
onda naj Roosevelt rece svojemu narodu 
kaj je napravil zato, kaj su se v njega 
vufali.

Taborski matrial, steroga prez hasna 
rezfrekaju, znas na miliarde dolare i fun- 
te. Ne verjemo, kaj bi nasi nepriateli tak 
bedasti bili, kaj nebi znali, da njira od 
toga nigdar nisei nili jenoga fiiéra, nabo- 
de povrnul. Da bodo stuki i puske vtih- 
nule, onda naj amerikanski delavci i oni 
steri porcije plaéaju, pitaju svoje voditele 
za kaj je se to bilo i naj se njim lepo 
zafaliju, kaj su je zakopali v taksi dug, 
steroga nabodo niti za sto let mogli spla- 
titi.

To je sodbina narodov. Sakoga na- 
roda je Bog blagosiovil s taksimi voditeli 
kakse je zasluzil. To je strof za prezgra- 
nienu pohlepnost. Sto poseja vetra, on 
bo vihera zel.

Europskoga grada nutri zeti ne moci. 
Mi smo obskrbleni ze sem, a najbole z 
vitezkom soldacijom i s pametnimi vodi 
teli i dosel bo on den, da bo cukor zo* 
bek postai v zobej onim, steri ve pleseju 
od ves.dja i drziju velko mulatovanje 
na saki tajni radio glas, onim steri su 
sreéni, ako cujeju z druge strane makar 
как god malo vrednoga glasa, steri ni- 
kaj ne zlamenuje. Naj znaju, da saka 
strplivnost ima je m pot svojega к raja i ako 
se bodo na piacén den grdo vkanili, naj 
kriviju sami sebe.

Sp.
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T a b o r s k i  g l as l
Taljanska i afriőka fronta
V Siciliji su englezi i amerikanci deli na 

suhu zemlu do 160.000 ludi i к tomu taborska 
kola, átuke, masingevere, i drugoga taborskoga 
materiala. Nemei i taljani se jako drfciju i ne 
puSéaju fronlu. Kak je teska ta bitka to se naj- 
bole stoga vidi, da su nemei v juliusu vnistili 94 
nepriatelskih ladji se skup od 550.000 ton, 220 
ladji od 780.000 ton su lak tesko skvarili, da se 
dugó vreme nabodo mogle nucati, a éuda njih 
bodo morali restepsti, kajti nabodo vec za nucati.

V Siciliji zadnje dneve, osobito na srednjoj 
fronti su teske bitke. Anglosasi su napravili vei
ké napadaje s teskimi taborskimi koli proti ta- 
ljanskoj i nemskoj liniji, ali sigdi su je zavrnuli. 
Dva tjedne su bombarderali nemske i taljanske 
liniji, ali ne su je mogli predreti i sigdi su je 
zavrnuli, a poleg toga imaju strasno velke zgu- 
bicke v ludstvu i matrialu.

Najnovesi glasi nain piseju, da su nepriateli 
podigli velku ofenzivu i na juzuoj strani, ali ne- 
su mogli nikaj napravili.

Denes smo dobili glasa s Svajcarske, kaj 
zahteva Roosevelt od taljanov :

1. taljanska soldacija i taborske ladje naj 
deneju dőli oruzje.

2. z nemei ne smeti nikaj dale skupa de-
lati.

3. Soldacíju stera je v bivsoj Jugoslaviji, 
v Grckoj, v Albaniji i Francoskoj inam vun po- 
tegnuti.

4. celoga taborskoga matriala prek dati ne- 
priatelam.

5. Taljanska mora priznati ober sebe jenu 
englesku—amerikansku-sovjetsku komisiju, Ste
ra bi viadala ober Taljanske do kraja mira

6. Dőli zapreti se tobozne taborske krivee.
7. Dimo pustiti se taborske zaroblenike, 

steri su v Taljanskoj.
Taljani to sramotu neceju podnesti i vpira- 

ju se, как je najdale moci.
Dali su vun glasa, da oni prez sake sale 

dale tiraju tabora, oceju spuniti svoje duznosti 
do zadnjega, oni su velki narod od 46 miljonov 
i oceju ziveti, tak как se to za taksega naroda 
áika. Svoju zvunjsku politiku menjali nabodo. 
Taljanska i dale spunjavle svoje duznosti, stere 
je nase zela z osovinom

Nemske novine se to priznaju i piseju. da 
saka taljanska vlada mora znati, da samo onda 
more Taljanska zadrzati svoje mesto v Europi, 
ako bo se v tem taboru borda do kraja.

Sovjetska fronta
Na toj fronti nepriateli i ov tjeden isii su 

za tem, da silóm predereju frontu, ali na zeleznoj 
steni obrane se se to zrufálo. \ nedelu nőm pi- 
§eju nemei, da su nepriateli pre varasu Oiel 
pák vlozili velke sile pefcickoga oruzja i taborskih 
kol, ali z velkimi zgubicki morali su se nazaj 
povleci.

Pre vodaj Kuban i Ladoga tulikajSe su se 
velke sile pustile v ogenj. Od varaSa Krimskaja 
na zapad se éuda sovjetskih diviziji zrusilo v vel- 
kom nemskom ognju.

Öve dneve su nemske trupe dőli pobrale 
celi kúp nepriatelskih maiin, nakli su zruiilc, 
148 taborskih kol, a na Crnom Morju vtopile su 
jenu ladju od 7000. ton.

V oondelek nam piseju, da je jós navek 
pre Orelu najoiteria bitka. Sovjeti hiéeju v ogenj 
jenu rezervu za drugom í síeli bi predreti frontu. 
Так veliju nemei, da sovjeti jós nigdar, v célom 
taboru nesu tak fratili svoje rezei ve как \e, a 
poleg toga nesu nikaj soldackoga dostigli. Zgubili 
su cuda jezer tab rskih kol, i aeroplanov i do
60.000 zaroblenikov prez toga, da bi mogli zajti 
v nemske linije. Ovi velki aldovi bodo njiin pot- 
rosili sile i tak zgledi, kaj bodo to 'nemei znucali 
i napravili protiofenzivu, как su to vec i predi 
napravili.

V tork cujemo glasa, da su proti bolsevi- 
kam na fronti Mius napravili nemei velkoga na- 
padaja i lepő su dosli napre. ZavzeJi su jenoga

Как smo v zadnjim nasim novinam napisali 
v Taljanskoj se vlada premenila. Mussolini je 
doli zafalil i marsai Badogliv je drek zel voditel- 
sjvo drzave. Növi ministri su prisegu polo/ili, 
narod je napravil velke demonstracije poleg krala 
i vlade i potli toga je saki clovek odisel na svoj 
posel,

Da se je ta preminba \ Lidi pripetila, engle
zi i amerikanci su \udrili v velko veselje i tro- 
bentali po celoin svetu, no ve smo mi dobili i 
Europa je prepala. Dali su taljanskomu narodu 
na radio glasa, naj stopi vun z oson iné, naj (lene 
dőli oruzje i napravi /. njimi eksteinoga mira. 
Kondicije toga mira bile, bi da taljanska cél í sol
dacija naj dene dőli oruzje, sa taborske i trgovec - 
ke ladje, se aeroplane, Stuke i se drugo oruzje i 
nej daju prek nepriatelam, a zvue tóga nepriate-

Burma je velka drzava od prilike 40 miljo
nov stanovnikov. Lezi v juínoj Aziji, z jene 
strane od ishoda je mejnsna s Francoskom Indo- 
kinom, od juga z morjem, od zapadne strane z 
morjem i Indijom. Narod je vés indijshi. Drzava 
je bogata s hranom i sake fele rudarskim mate
rialom, ali su ju englezi drzali do japanskoga 
tabora v svojim jármű.

Japanci su engle/e pretirali i zavzeli celu 
drzavu Buruiu i tak ostobodili naroda od engles- 
kih piavki. Do ve je bila soldacka adininistracija 
ali v nedelu je Dr Ba Maw, predcednik knmisi- 
je za prepravlanje ne<>dvisne Burme skup poz- 
val to komisiju, kakti ptvo narodno spravisce i 
mám n i prvoj sesiji su skricali neodvisnost dr-

brega, Steri je jako vázén za dalnje bitke. Poleg 
toga su vnistili éuda nepriatelskih kol i napravili 
bolsevikem velke ikrvave zgubicke. Nemski avi
on! su zruSili sest eugov z malrialoni i jenoga 
euga, okloplenoga s trupami.

V sredu nam dohaja glas, da su na sred
njoj fronti pre varasu Orel nepriateli pák sitii 
írontu predreti z velikimi pesickimi silami, s ta- 
borskimi koli i avioni. Na5e viie/.ke trupe su to 
se zavrnule i s poinocjom nasih avionov napravi- 
li \elku proluüfenzivu i nazaj zele mesta, stere 
su do vremena zgubile.

Pre Ladoga vodi, proti iugu bilo je cuda 
aeroplanov i taborskih kol, nepriateli su fest pre- 
pravili frontu za sturm, ali naái su je i tu zavr
nuli.

Prvoga i drugiiga augustusa su sov.eti zgu
bili 227 masin v luftu.

Bulsevikam jako disi Ukrajinska zetva, dob- 
ro bi bilo zrnje odpeiati v Rusiju, samo oni to
ga nabodo jeli, nego one roke, stere su to zem
lu obdelale.

li bi zavzeli celu Taljansku i odnod bi onda da
le isii proti Europe.

Taljani su odgovorili. Ha rajsi v smrt nego 
taksega ‘nmotnoga mira. Как v denesnjimi ta- 
borskirni glasi pisemo, taljani skup z nemskom 
soldaéijom jós i bole ostresd harbuvleju p-oti 
nepriatelu, kajti jós s prvoga svetskoga tabora 
dobro znaju, kulko re moci vufati v engleze i 
amerikance. Kam oni nogu deneju tam vise tra- 
va ne raste í lepse je junacai hmreti, nego biti 
rob v sramoti,

Taljanski narod dale harcuvle skup z nem
ei. i drugimi europskimi narodi se tak dugó, dók 
sí bo shareuval svoju slobodu i bolse zivlen.e,

To je istina za Taljansko pripecenje, se 
drugo je samo brbrajija, steru nepriateli sinju.

zave Burma i postavih su prvu vladu. Za vodi- 
tela drzave i ministra predsednika zebrali su 
doktora Ba Mavva. •

S I to vitine su v gla\nőm varasu Kargo 
onu potpisali priatelskoga kentrakta z Japánom.

Pr i posel burmanske vlade je bil, da su 
preglasili tabora Fngleskoj i Ameriki í tak ve te 
drzave imaju pak jenoga novoga nepriatela.

Japanska vlada je dala st<>m pnlikom oci- 
tovanje, da je stem jako zadovulna i ide za tem 
da se A/ija resi tudjincov, sitii su samo znuca- 
Nali azij.'ke narode i da z diugimi azijskimi priatel- 
skim di zav arni vnisti starinske nepriatele Ln- 
gle>ku l Ameriku.

Kaj je novoga v Taljanskoj

Burma le preglasila tabora Ameriki
i Engleskoj

Kőbányai Polgári Serfőzde
muraköz, egvi-dárusitója, uflvr/inlén 1 jv.lmi prodavec pive za Medjirouri« i
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Naredba za kupuvati i popravlatl
obuteli

Prusatz Viktor ezredes 
je mrtev

Nasi stari megyimurci jós dobro potiju sta- 
roga Prusatza, krcmara i erez dngih let varasko- 
ga birova v Csáktornya. Njegov sin Prusatz Vik
tor honvedski ezredes v penziji je, potli dugoga 
betc-ga júliusa 29-ga, v Budapestu hmrl.

Mrtvo telő su dirno dopelali i v tork, au- 
gustusa 3-ga z velkom soldackom paradom zako- 
pali v familiin gruít.

Oslavil je sestru gospu dovicu Pecsornik 
Otto-a rodjenu Prusatz Paulu i nienu decu Pecsor- 
nik Olto-a orsackoga oblegata i vara^koga birova, 
V. Pecsornik Paulu proíesoricu i I. Pecsornik 
Martu zenu ezrvdesa.

Naj pocivá V miru i naj sen ja za bla^enu 
Magyarsku i Megyimurje, stero je erez celo svo- 
je zivlenje jako rád imd.

Sparati je rodolubnost,
iratiti je izdajxtvo domovine!

Svedocba za mletí za 
male gospodare

Vázén glas kancelarije za Obskrbu 
Naroda

V kancelariju za Obskrbu Naroda su z 
vise strane tozbe dosle, da administrativne 
viasti neceju vun dati svedocbu za mleti о 
nim gospodaram, steri imaju menje od pet 
mekot orane zemle, zbog toga da su te gos- 
podari jós ne spunili svoje duznosti nutri 
davanja krusnoga zruja. Stem vred kanccla 
ríja za obskrbu naroda daje na glas, da zbog 
toga administrativne viasti nemreju skratiti 
vun davanje svedocbe za mleti.

Spravlajte koscice od kiselih jabuk, za 
jenu kilu dobite 25 peugö.

Zatukel je protivnika, sód да resil 
v to ime da je sebe branil

lsee za vreine Jugoslavije se pripetilo, kai 
je v Luttenbergu z jenom pnlikom bilo velko 
mulatovanje. Ludi z dveju obéin su se zabavlali 
i как |e to starinska sega, vudrili su v dve par- 
tije. Так su se i te moski posvadili i nesterni od 
n)ih su na letili na Meszarics Istvána z Ráczka- 
nizse. Svaja je bila jako pogibelna. Keizs Lajos je 
zgrabil jenu igu i stel je znjom Meszaricsa biti. 
Meszarics je igu z rak z*4 i da napadace drzi 
od sebe vkraj, vrlel ju je kuli sebe. Reisz je se 
jcno stel Meszaricsa zgrabiti, pák je isel na nje- 
ga, a ta leska iga ga tak vudrila po glavi, kai 
je dobd tesku rann i oil loga je hmrl Meszarics 
;e bil obtozeni í véé visepot je bda respra\a. 
Navek se stem branil, da se on z igein moral 
braniti, kajti zi\|enje mu je bilo v pogibeli. On 
neje kanil nikoga vudnti, nego je samo zato \r- 
tel koli sebe igu, kaj niáci nebi bli/o dosel. Sod- 
beni stol je odredd da se preslusaju svedokt 
Ve na tretiem sodu )e glavni svédők Szornolko 
Sándor bil preslusan. On je se videl i potvrdil, 
je obranu Meszaricsa. Potli je govoril bramtel í 
sód je videl, d i |e Me .’zaricz samo sebe brand i 
tak ga je resd od obtuzbe, da je cloveka zaklal.

Stein jc jena stara i duga pravda zvrsena.

Jeli sam platii za novine?

Taborsko gospodarenje z materialom je i 
pre kupuvanju obuteli doneslo eksterne naredbe. 
Da se material za obuteli cim hasnovitese potro- 
si i da se ono, kaj se v orsagu zmore cim pra- 
vicnese rezdeli. je minister za obskrbu naroda 
vun dal naredbu.

Za rezdelenje obuteli sluziju sluábene cedule.

Kakse cedule se vun davleju
Najpredi treba znati, da za ve imamo dvo- 

je forme obuteli i to, obuteli s koznatimi potpíati 
í obuteli prez koznatih polplatov, to su oni z u- 
metnimi potpíati. Gumeni, drveni, pre^ani kunjst- 

ni i.t.d.
Od obuteli s koznatimi potpíati su najvise 

dőli zaprti. Odpocetka su sa obuteli bda dőli 
zaprta, a potli su nesterne, a osobito ponuvane i 
detece, od broja 23 menj§e osloboddi Steri su 
oslobodjeni, mora saki mester í saki átacunar z 
obuteli vun deti tak, da to saki élovek more vi- 
deti. Kaj je tain zapisano, neje doli zaprto, all 
sa druga obutel s koznatimi potpíati je doli za
prta.

Koza za potplate je od 1939. leta, septem- 
bra tulikajse doli zaprta.

Obuteli s koznatimi potpíati i koáu za pot
plate je moci kupiti samo na sluzbeno cedulu.

Doli zaprte obuteli s koznatimi potpíati i 
kozu za potplate je moci samo na cedule kupiti. 
Ran tak samo na cedule moci dobiti oglavii tomple.

Na koznate solce steri nesu doli z.aprti i na 
obutel s gumenimi potpíati ne treba cedule, Kajti 
niti ovi nesu doli zaprti. Ali ako bi v steroj var- 
megyiji sfalda obutel s koznatimi potpíati, onda 
viceispau more predloziti, da minister za obskrbu 
naroda more doli zapJti i obutel z umetnimi pot 
plali. Taksa deli zaprta obutel bo se vun davala 
na zute cedele.

Za kupuvanje, fremanje i popravlenje obu
teli s koznatimi potpíati se davaju vun tri fele 
cedule :

1*. i llene cedule za fremane obuteli.
2. crlene cedule za oglavi i potplate.
3. zeh ne cedule za kupin anje gotove obuteli.

Fremanje na nieru, oglavi, tomple
Mester sme napraviti obutel s koznatimi 

potpíati samo na crlenu cedulu, a lau tak sme 
delati oglavi i tomple, a niti sam sebinesme piez 
tóga napra. lti. Da si sto da obutel napraviti, mo-

ra mestru crleno cedulu prek dati, a mester sa
mo na érleno cedulu more delati.

Na crleno cedulu obeina napise broja obu
teli i kak§i bodo, visoki ili niski, crlena vala sa 
mo za taksu obutel, kakSa je na njoj napisana.

Ludi moreju si i sami kupiti s crlenora cé
dulám matriala za obutel i trgovec je duzen s 
potpíati i zgornju kozu i se drugo potrebno vun 
dati. Ako §to donese kozu i materiala, onda mes
ter i prez crlene cedule napravi obutel. oglavi i 
tomple, samo mora v knigu zapisati komu je nap- 
ravil, da i kakSe delo je zvrtii]

Ako sto ima falingastu nogu, kaj nuca tak
su (»butel, za stero je treba vise köze i materiala 
to se na crlene cedule nemre dati napraviti, za 
lo ie treba eksternu molbu i ktomu je treba sve
docbu sluzbenoga doktora, kaksu falingu ima i sve
docbu obeine, da je zadnjipot dobil obutel.

Molbenicu mora prek dati meéter, ako pak 
élovek sam prosi, onda mora v molbenicu napi- 
sati ime mestra. sto bo obutel delal. Takse solce 
mere prositi samo on, komu su zasigurno jako 
potrebni,

Popravlanje obuteli
Mester slobodno poprav la obutel prez érle- 

ne cudule ako to more prez k o ie  za potplate, ili 
pak ponuca krpe, Stere ostaneju da se potpíati 
krojiju 1

Krpati* potplate i pete je smeti samo s fa- 
lacki, steri ostaneju pre kroju.

Pete delati je smeti samo s falackov, Steri 
vkraj opadneju. Rün tak i zgornji flek sme biti 
sumo taksi, steri vkraj opadne i to pre moskoj 
obuteli 4 deke na jen par, a pre ienskoj i  dete- 
coj obuteli 3 deke na jen par na éizme рак 5 deke.

Potplate i pete je treba nabitiji s zeleznimi 
cveki, ill plehom, kaj bodo duze drzali.

Kupuvanje gotove obuteli
Trgovec i meSter, steri drzi gotovu robu 

za prodavati, Stera ne|e po n.eri napravlena, sa
mo na zelene cedule. Na zelenu cedulu je mo
ci kupiti r.amo jen par Solcov takse, kakse su na 
ceduli napisane. Mali mester, steri néma prek 
stiri detiéov i zvuin inasine za sivati néma drugu 
masinu, slobodno proda i na érlenu cedulu z o- 
noga, kaj je za trgovinu napravil.

Drugipot dale
Prosiino nase éitatele, naj si spravljaju öve 

novine, kajti stvar je jako vazna.

Veliko proscenje za Megyimurje 
v Bucsuszentlászló

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

Naérnni pobo/nnnnt megyimurskomu 
nat odú jako fali, kaj si vt c dve leti neje 
inogd dusu ok repili na svetom potu i 
Bogii se v toké dali опак, как je to pri 
nas starinska sega, kakti zbog taborskih 
p i i l . lv  se proacenska mesla nemrejti po- 
hajati.

Как vec zdavnja vidimo, nasi Midi- 
teli se brigaju za nas narod ne samo za 
bolse zivlenje nego i za nase duse, pak 
su zato napravili velku organizaciju, kaj 
se bo za Megyimurje napravilo na \ elku 
M»su. augusztusa 14 15ga v Bucsu
szentlászló velko, lepő i pobozno pros
cenje.

Bucsuszentlászló je tri staciona ober 
Nagykanizse, franciskani imaju tam vei 
koga klostra, bode isel eksterni eug ta i 
nazaj, karte bodo po falesoj ceni. Tam 
bode росе kai i proseciju \odil velki sin 
Megyimurja Uzdoczy-Zadravetz István sol 
dacki biskup v penziji. Bode aluzd bisku

pecku nieéu i blagoslova delik Dosla bo
do na proscenje sa megyimurska i var 
megyinska velka gospoda. Nas orsacki 
oblegat Pecsornik Ottó, steri vodi velku 
brigu s tóm organizacijom, bo tulikajse s 
prosecijotn isel

kepo bi bilo, da bi se organizirali 
nasi leventasi deéki i puce v lepoj me
gy imurskoj narod nőj opravi i leventaskim 
ciné rom i zastavom, fejervergari pod za- 
stavom i z muzikom, kaj bi pokazali, da 
je nase Megdn‘u,'je ne samo pobozno, 
nego i pravi gyungy nase doraovine.

Mese i spovedi bodo po megyimur- 
ski i magyarski, tam je velki franciskan- 
kíbster, к vártér bo za sakoga.

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

Megyimurci! S poboznim srcem se 
obrnite к dobromu Bogu i zafalite mu, 
kaj nas je obeuval od sega taborskoga zla I
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K A J J E  NOVOGA?
— Pajdaska Sluzba i Crleni Ki íz su po- 

birali. V nedelu, augustusa 1-ga su nase dobre 
gospe i leventaske puce pák bile na svojem mes- 
tu po glavnim vulicam varasa i pobirale su za 
nase vitezke honvédé, njihove familije i invalide.

Trud nasih gospeh neje bil zabadav. Se po- 
sod smo vidli ludi s crlenim krizom na prsaj, 
to su bili dobrovoloi darovateli i nabralo se pe- 
néz do 1850 pengő.

Fala plemenitim darovatelam, éteri su i ve 
pokazali, da je njihovo magyarsko i megyimur- 
sko srce navek odprto za honvédé, fala dobrim 
gospem i leventaskim pucám za njihovo delo, 
stero su alduvale za te jako plemeniti i rodolu- 
ben posel.

— Leventaska zabava. Nasi mladi leven- 
tasi, potli как smo se povrnuli, su se cuda kaj- 
kaj cega navcili. Ne samo soldacke stvari, nego 
i svetsku intelegenciju. Vidi se da imaju dobre i 
mariive voditele, a i decki puce se radi vuciju i 
oceju pokazati, da se voditeli ne trudiju za badav 
i  njimi.

Zadnjipot v nedelu, augustusa 1-ga su nap- 
ravili lepu predstavu. Dali su napre „Krasznahor- 
ka büszke vára“ zvanoga, lepoga rodolubnoga fa- 
lata s popevkami, pred punom salom ludstva.

Decki i puce su jako lepő igrali i dudapot 
su njim pokali z rokami.

S teh nasih leventasov bodo postali dobro 
zvuceni intelegenti ludi.

Porcinkulski sejem v Csáktornya.
Augustuéa 3-ga, v tork su drzali, po staroj segi 
porcinkulskoga séma. Dotirali su cuda vozne 
marhe i se se prodalo. Konjski sejem je bil sla- 
besi. Как se vidi cene idejű gon.

Sejem z robom je, zbog taborskih prilik 
slab bil.

— Svati v Stridóváru. V nedelu, augus
tusa 8-ga bode v Stridóvárskoj cirkvi stal pred 
oltár Rodik Tivadar, navucitel v Yashegyu z Ne- 
mecz Emiliom, lépőm kcerkom Nemecz Károlya, 
stacunara v Stridóváru i njegve zene Alt Iloné. 
Mladomu paru zelimo duda srece!

Jen megyimurec ie s 
kosom zaklat 
svoiega brata

Velka nesreca se pripetila \r obcini Liget* 
falu poleg Stridóvára. \ toj obcini na jenom 
gruntu stanujeju brati Belovics János i Ágoston. 
Te dva brati su ved erez duze vremena nepti- 
ateli i dudapot su se posvadili. Гак su se i öve 
dneve posvadili i potli prve étricinge je jen brat 
odisel к drugomu v stan i tam su se dale sva- 
dili. Svaja je bila tak ostra, kaj je Belovics Janos 
zgrabil kulida i tak se poslavil na brata. Так je 
bilo pogibelno, kaj je Belovics Ágoston za svoju 
obranu zgrabil kosu, stera je v ganjku visel,» i 
znjom se brand, a v toj obrani je visepot niah- 
nul na brata Jánosa i visepot ga ranil na prsaj 
sinjaku i hrbt'u. Belovics János je v svojoj kr\i 
skup opal. Dumáéi su mám skup dobezali i po/.-

vali doktora Zgonik Gyulu, on mu je dal prvu 
pomod. Po doktorovoj naredbi su omedletoga Be
lovics Jánosa odpelali v épital v Csáktornya, ali 
je se to za badav bilo, kajti je te nesrecen 39 
let star cjovek tulko krvi zgubil, kaj je za kratko 
vreme hmrl.

Zandari su to nesrecu dali na glas drzavno- 
mu tozitelu v Nagykanizsi, odnot je doslo nare- 
djenje na kralevski sód v Csáktornya, da naj se 
napravi sodbeno paranje i kvizicija, to je bilo i 
zvrseno.

Belovics Agostona, krivea su preslusalí. On 
se stalno stem brani, kaj je brat s kulicom isel 
na /ijega i tukel ga, a on je samo v svojoj obrani 
mahal s kosom.

Belovics Ágoston ima svojega stalnoga stana, 
ne treba so bojati, kaj bi vusel, za to su ga do 
dalnjega doma ostavili. Zandari dale tiraju kvizi- 
ciju.

Za mrtvo telő zakopati su vun dali dozvolu.

Veiko porcinkulsko proscenje
v Csáktornya

Nas pobozen narod Megyimurja i on sprek- 
murske Zalevarmegyije potli oslobodjenja je рак 
pokazal, da svoju pomod isce samo od Boga.

Как se sako leto na Porcinkolovo drzi v 
Csáktornja sveto proscenje, tak su se i letos na
si verni ludi pozurili, da si sprosiju bo/u milost 
v térni teskimi taborskinii vreineni. Та proécenja 
su pák tak lepa, как su negda bda. kajti dók 
smo bili pod iudskim jármom, ga niti pol ludstva 
ne bilo.

\ nedelu ved pred poklán su dohajale ménj
éé i vekse prosecije z raspelami izastavamiod 
sih krajov. Sako leto se vise \idimo pobozne lu
di z Prekmurja í magyarskih krajov Zalavarme- 
gyije. Cirkva celi den puna, pre saki spovedal- 
nici su se ludi Bogu v roku da\ali. Mese, prodes- 
tva í blagoslovi su bili magyarski i megyimurski.

A najlepse je. bilo v nedelu na veder ob 7 
vuri. Bila ie prosecija za mir i tulko lud» je bilo 
na toj proseciji, da se to ved zdavnja ne vidlo. 
\ ulice kud je prosecija isin, se puné z ludnu i 
pokornu su prosili Boga, da nam cin» predi po- 
deli blazenoga mira.

Morti nas dragi Bog rád ima, kajti nnm je 
ktomu svetomu poslu dal jako lepő vreme. \ 
pondelek celi den su bile bűze shi/be a popol- 
dan su se mladi lud» malo i mulatóval».

Ludi. éteri su bili na torn sva lom potu, su 
si dusu napunih z hozom milosti » na bodo poza- 
bili za to proscenje.

G o s p o d a r s t v o
Kak se ima seno nutri dati

Naredba ministra za obskrbu naroda 
broj 141.700 943. К. M. za nutri davanje le- 
tosnjega sena (К. !.. 30 sz.)

Saki polski gospodar, éteri ima senokoée, 
duzen je od sake kát.»stralne niekotc dva metre 
Sena, ili otavu nutri dati. Gospodar, ill vzivatel

senokoée, mora ovu duznost spuniti i onda, ako 
je kosnju i pospravlanje z resa vun dal.

Komisija, v éleroj je predsednik viceispan, 
ako se de pripeti, kaj je ne dosta zraslo, more 
nekaj doli pusliti,

Ako sto ima lak malo senokoée, kaj niti 
pedeset kil ne dojde na njega za nutri dati, tak
si gazda je oslobodjen.

01k im ко poglavarsto mora do 1943. augus
tusa 5-ga skup spisati gospodare, éteri su duzni 
seno nutri dati i to je modi erez psem dni po- 
gledati.

Stranjskim gospodaram mora to obcina na 
glas dati. Za vremc, dok je popis gospodarov 
vun deti, je moci reklamaciju nutri dati. Ci se 
najde kaksa fahnga to se mora popraviti. Potli 
popravkov vec ne moci nikaj reklamerati.

Seno se mora prek dali sumo za to odre- 
djenim trgoveam. Та krma se ne recuna v jedi- 
mce (punktumé).

Ga-zda mora na seno paziti, dobro ga cu- 
vati tak dugo, dok se prek zeme, kajti, od dne- 
va, как je gori zeto, je to seno doli zaprto.

\ lasti bodo dale na glas, da se bo imelo 
zapisano seno odredjenim trgoveam prek dati, 
Mesto de se prek >emle, nesme biti dale, как 
najbliz.esi zeleznicki stáción, de se roba prek 
davle.

Ci ga v seli vec tak sih gospodarov, steri 
su duzni nienje как jen voz sena nutri dati, on
da se obcina briga za foringu na strosek gos
podarov.

Sto do termina nabo nutri dal, kaj je du
zen, íöszolgabirovija, more odrediti da mu se ze
me makar i zz.andari.

Ako je koiuu ne zraslo dosti senokosnoga 
sena, na mesto toga more nutri dati i poisko se- 
no, onda slamu za hramti i slamu za nastirati. 
Poisko seno rnora isto tulko, slamu za hramti 
pol drugipot tulko, a slamu z.a nastirati dvapot 
tulko nutri dati.

Na prosnju more viceispan dozvoliti da on 
gospodar, éteremu je seno ne zraslo more na 
mesto toga nutri dati zob (oves) i to za celu duz- 
nust, ill samo za res. Samo ovo se ne zapise v 
ga/.dinsku knigu.

Za sakih 2 i pol metre sena more gospo- 
dar jen meter zobi nutri dati. ali to se ne recu
na \ jedinice (punktumé).

Seno se piaca po sluzbenoj ceni. Kunlrola 
bode. Ыо bo kaksu lulingu napravil bode strolan.

Sto su teski dclavci
\ slu/benim novinam je zisla naredba, sto 

se ima recunati za teskoga delavca, kajti taksi l- 
maju prava na veksu porcin kruiia.

I aksi delav < i su ov i :
Steri ve Ik t )ga terha nosiju, spediteiski i ma- 

gazinski delavci, si taksi, steri zniehke stvari no- 
si|u. Polski gospodar.sk» » surnski delavci, steri 
zemlu na kubike kopaju, drva seceju,cigla i vap- 
na zgeju. Pre me.stnji steri kotle kuriju, teske 
lalale nosiju i s teski mi lalati masmu dvorijU, 
sten z.elezo levaju, pet i v levaonici kuriju, ko
váéi z rokoni l masmom, teski sloseri, steri ko- 
paju kamena, zemlu, peska, proja, stamiceri, cig* 
lari i trepan, zagari drugi delavci pre tini, par- 
kelari, drvari, koznari, fabricki delavci pre apre- 
iuri, steri konople i lena namaceju, na sloprugu 
te/aki I drugi* delavci tie se hrana dela, mlinar- 
ski delavci zidari, zitlarski lezaki, cimcrmani, ces* 
tan I rijihov i Uz.aki, btlonski delavci, zdcinari,
\ stampanji slagan, i masininajsteri, elektriéni 
delavci, éleii na stupaj delaju, monleri, zeleznic* 
ki musinisi, hacaii, strekari.

le si imaju pravo na veksu poreiju kruha, 
ali niotaju meti Svedocbu z. onoga mesta de de- 
laju.

Naredba stopi v zivlenje septembra 1 ga 
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