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Megjelenik pént eke n .

A MAGYARSÁG ÚTJA
Körös körül búgnak a csséplógépak, 

mig e sorokat Írjuk, ontják az isten áldá
sát, a búzát, a rozsot, az esztendei ke
nyeret. Száz és száz szorgalmas kéz 
hányja a kévéket, kötözi a zsákokat és 
hordja a hombárba. Ennél szebb zeneid- 
séretet igazán nem tudnánk elképzelni 
munkánkhoz. Azért is adta meg a jó Is 
ten ezt az égi zenét csak egyszer egy 
évben, hogy meg tudjuk becsülni ẑ ál 
dőlt mindennapi kenyeret.

De vájjon meg fogjuk e becsülni ? 
Gondolunk e arra, hogy dicső honvédeink 
a messzi orosz rónákon, ahogy a der
mesztő téli fagyban, úgy most a pokoli 
hőségben halált megvetve állják a vártát? 
Gondolunk e arra, hogy a hadiárvák 
nyújtják kezüket egy falat kenyérért, a 
honvédözvegyek a megdicsöült családfen- 
tartó helyett felénk tekintenek ? És leg 
főképpen gondolunk-e arra, mi lenne a 
magyar rónák áldásából, a magyar ke
nyérből, ha honvédeink sziklaszilárd vé
dőfala nem állna ott a messzi távolban s 
a bolsevista csizmák tipornák édes ha
zánk földjét?

Orel alatt hatszáz divízió (60Ö\
20.000 12,000.000) vívja a világ legna
gyobb csatáját az. ukrajnai kenyérért. Ez 
a csata mutatja meg, mekkora értéke van 
a kenyérnek. Sztálin kiadta a parancsot, 
át kell törni a frontot, bármily áldozatba 
kerül is. Miért? Mert Oroszországban 
nincs kenyér és mert Ukrajnában már sár
gulnak a mezők. Érik a búzakalász, amit 
magyar honvédek és német katonák ve
tettek és öntöztek saját vérükkel.

Blulmühle ! Vérmalom ! így nevezik 
a németek az Orel alatti borzalmakat. 
Valóban találó elnevezés ! A német fig 
risek és harcigépek a levegőben és a föl 
dön mint egy óriási malom őrlik fel a bol 
sevisia divíziókat, a sok ezer páncélost, 
repülőgépei és az emberek százezreit. 
Ennek a borzalmas malomnak garatjába 
nem búzaszemek, hanem emberek hulla 
nak és őrlődnek fel Emberek, akik szü
lettek, az élet minden jogával indultak 
el útjukon és most nyomorultul el kell 
pusztultunk, mert egy vértol reszeg, min 
den emberi érzésből kivetkőzött vadállat 
igy akarja. Őrjöngő rohamában a liadosz 
táíyok százait hajszolja a biztos pusztu
lásba, ö pedig a biztos háttérből nézi, m. 
lesz az e red m én y ?  Semmi ! Csak a nyo
morult orosz paraszt és a szibériai nepek 
csontjai tornyosulnak a német íront elolt.

Sztálin már rég lemondott arról, 
hogy a világforradalom győzni fog hogy 
végigverje véres korbácsai Európát, ma)d 
utána az egész világot, most már meg
elégszik egy falat ukrajnai kenyérrel. Ez

zel áll vagy bukik. Ha meg nem nyílnak 
Ukrajna éléskamrái és eljön az orosz tél, 
a fagy, a/ éhség, a halál, az elpusztult 
Oroszország még megmaradt lakossága 
fel fog ébredni 25 éves borzalmas álma 
ból, az éhes, halálos kínokban vonaglö 
orosz nép el fogja söpörni Sztálint, mint 
a' száraz falevelet pokoli környezetével 
együtt, hogy még nyoma se maradjon. 
Ettől fél a vörös népgyilkos, ez a darab 
kenyér fogja megbuktatni, ezért hajszolja 
a halálba népek millióit és nem törődik 
vele, ha országok pusztulnak is, csak ő 
maradhasson.

Minden bűn önmagában hordja bün
tetését. Sztálin 25 éven át megfosztotta 
népét a kenyértől. A paraszttól elvette 
birtokát, a városi lakosságnak sem adott 
kenyeret, éheztette a közel kétszáz mii 
liós Oroszországot, csak a fegyvergyárak 
működtek, most pedig be fog teljesedni 
rajta végzete és a kenyér fogja mc$Buk- 
tatni.

Isten ujja mutatkozott meg akkor, 
amikor, mindjárt a szov jet háború elején 
kezünkbe juttatta az ukrajnai kenyérme
zőket. Hősi fegyvereink mellé ez hatal
mas segítség. Kenyér nélkül nincs győze
lem. Ezt tudnunk kell és meg kell véde
nünk kenyerünket.

De hogyan védjük meg? Teljesen 
mindegy, bogy a fronton ma, vagy hol
nap egy fél, vagy egy kilométerrel előbb 
re, vagy hátrább van c a vonal, ez nem 
fogja eldönteni a háborút, ezt bízzuk 
bölcs vezetőinkre, ők tudják, hogyan kell 
az ellenséget távol tartani az ország ha
tárától. De a kenyérfront az a mienk. Itt 
mindenkinek egy emberkent állni kell a 
vártán. A földmives és gazdálkodó adja 
be termését a rendeletek szerint, ne rejt 
sen el semmit, ne támogassa a fekete 
piacot és a csempészeket, mert ezzel haza
árulást követ el, a cséplőtulajdonos csé
peljen becsületesen, a molnár őröljön tisz
tességesen, ők se rejtsenek el semmit, a 
fogyasztó pedig elégedjék meg azzal, amit 
a hatóságok részére kiutalnak és ne vá
sároljon feketén, mert ez ismét csak ha 
zaárulás.

Elvégre a háború nem lakodalom. 
Ha a fronton küzdő katona türelmesen 
vár a falat kenyérre, amely a legnagyobb 
tűzben sokszor napokig sem bírja elérni, 
akkor mi itthon is megelégedhetünk az
zal a darab kenyérrel, amit a haza ma 
nekünk juttathat s amely nem is a leg 
kisebb és Európában sokan nagyon meg
volnának elégedve, ha ennyi juthatna ne 
kik. Közben ne feledkezzünk meg azok 
özvegyeiről és árváiról, akik a legdrágáb
bat, életüket áldozták azért, hogy nálunk

nyugodtan búghassanak a cséplőgépek, 
nyugodtan őrölhessenek a malmok és mi 
nvugodtan fogyaszthassuk el mindennapi 
kenyerünket.

Mert tudjuk e mit köszönhetünk ka
tonáinknak ? Tudják e azok, akik nyugod
tan ülnek télen meleg, nyáron hűvös 
szobájukban a rádió mellett, vagy újság
gal kezükben, mit jelent az oreli csata, 
a kubáni hidfö védelme? Gyóni Géza azt 
mondotta: „csak egy éjszakára küldjétek 
ki őket.“ A magyar honvéd, aki járt a 
szovjetek országában, és aki most is ott 
van, mindezt nagyon jól tudja, mert át 
élte és átéli ezt a poklot. Ennek a hon
védnek és családjának meg kell lennie 
a mindennapi kenyerének s ha nekünk 
csak fele, vagy negyede jut, akkor is 
meg kell elégednünk, mert elképzelni is 
borzasztó, mi volna akkor, ha egy napon 
a honvéd ereje kimerülne, keze ellankad
ná s éles szeme nem látná meg messziről 
az ellenséget.

Katyn, Vinnicia és a többi tömegsírok! 
Ezek emlékeztessenek bennünket! Ma
gyarország boldog ország. A cséplőgépek 
búgnak, a hombárok telnek. Isten bőven 
megáldott bennünket, békésen fogyaszt
hatjuk mindennapi kenyerünket. Ez a 
magyarság útja. Ez vezet bennünket a 
boldogabb jövő felé, de csak akkor, ha 
mi is helyt állunk a belső frouton, ha 
minden ember szigorúan és teljesen meg
teszi kötelességét. Ha nem lesznek köz
tünk falánkok és lelkiismeretlen feketé
zők, hanem mindenki megelégszik azzal 
amit a haza neki nyújthat.

S/ól ez különösen nekünk murakö
zieknek, akik közel vagyunk a határhoz 
és látjuk, hogy szomszédainkhoz képest 
nálunk milyen élet van. Köszönjük meg 
ezúttal is a Föméltóságu Kormányzó Ur
nák, hogy kellő időben kiadta a Legfel
sőbb Haduii Parancsot, amely visszave
zetett bennünket ezeréves magyar hazánk
hoz. és tegyük meg kötelességeinket hon- 
védeinkkel, árváikkal, családjaikkal szem
ben, szolgáltassuk be mindazt, amire a 
törvényes rendeletek köteleznek bennün
ket, igy leszünk jó hazafiak és igy fog
juk, nuigodt lelkiismeret mellett megér
demelni a haza és polgártársaink megbe
csülését.

A világ nagy, de hazánk csak egy 
van, szeressük és becsüljük meg I

Sp.
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Gazdanap az ősi Perlakon
A Perlaki Gazdakör ünnepélyes megnyitása

A  közgyűlést a Himnusz eléneklése után 
az elnök rekesztette be. Utána pedig Belies Mi 
hály vendéglőjében közös ebéd volt, ahol a ven*, 
dégek elbeszélgettek a vezetőkkel és a gazdák- 
kai.

A magyar szervező erő és az ősi főldsze- 
retete újból munkára, egy kis országépitésre hozta 
egybe Perlak nagyközség érdemes gazdaközönségét, 
hogy hitet tegyen ebben a válságoktól teli világ
ban arról, hogy bármi jöhet, kitart a Szent lst- 
váni Magyarország mellett, mely ezer éven át 
annyi sok jót biztosított számára, hogy még képze
letben sem tudnak mást feltenni, csak azt, hogy 
minden nehézség mellett magyarok akarnak lenni, 
muraközi magyarok, akik tudják, hogy az áldott 
Magyar Haza, a szerető édesanya legkedvesebb 
gyermekei és igy itt élnünk, s meghalnunk kell.

Gazdanapot hirdettek a nagy plakátok szer
te a községben, a Perlaki Gazdakör ünnepélyes 
megnyitását. Ez a gazdakor első az egész Alsó
muraközben, az első iránymutató a többi közsé
gek részére. Nagy nehézség, áldozatvállalás és 
munka előzte meg ennek a gazdakörnek meg
szervezését.

A szervezés oroszlánrészét Angyal János 
közs. biró és Baranyay Lajos áll. isk. tanito vé
gezték s hogy ünnepet ülhetett ez a Gazdakor, 
azt elsősorban nékik lehet köszönni.

A vasárnap tartott ünnepség istentisztelettel 
kezdődött. Azután a megjelent előkelősége és 
gazdak, a községháza tanácstermében lévő köz
gyűlésre mentek. Jelent volt Dr. Forintos Géza 
járási főszolgabíró, Jamrich Imre kamarai fő
titkár, Dr. Sebestyén Mátyás kir. közjegyző, Rousz 
Mátyás gazdasági tanár, Pafféri Géza m. kir. 
gazdasági felügyelő és sokan mások, akik nagy 
barátai a magyar rög, a magyar vérrel öntözött 
barázdák örök őrének, a magyar parasztságnak.

A közgyűlést Angyal János gazdaköri el
nök nyitotta meg. A Hiszekeg\ elimádkozasa u- 
tán, keresetlen szavakkal üdvözölte a megjelen
teket és kérte őket, hogy egyesült erővel segít
sék Alsómuraköz gazdasági fellendülését és mu
tassák meg az utat, melyen a szebb magyar jö
vő felé kell haladniuk.

A legelső beszédet Rousz Mátyás gaz. ta
nár tartotta, aki a M. kir. Földraivelés ügyi Mi
nisztérium képviseletében jelent meg. Közvetlen 
szavakkal, ismertette a gázdaszervezkedés, a ta- 
kármánytermesztés és szakszerű gazdálkodás 
alapfeltételeit. Majd beszéde közben felavatta a 
Perlaki Gazdakör tagjait.

Utána Kupka Gyula a perlaki m, kir. gazda
sági népiskola igazgatója tartotta meg felolvasá
sát a gazdakönyvek, pontrendszer (beszolgájtatás) 
valemint eg>éb gazdasági problémákról.

A Kaposvári Mezogazdasagi Kamara képvi
seletében Jamrich Imre főtitkár tartott magas 
szamyalasu, minden érdeklődést lekötő beszé
det. Minden szavát áhítattal hallgatta a jelenlévő 
közönség és vele együtt átérezte mindazt, amit 
mondott és meggyőző szavai, szépen színezett 
kifejezései általános tetszést váltott ki. A magyar 
kormány mondotta sul>t helyez arra, hogy 
itt a határszélen erősítse meg a törpe birtokos 
társadalmat, erőssé tegye, hogy mindenkor biztos 
és gerinces gazdatársadalomra támaszkodhassék. 
A magyar haza most nem nyújthatja mindazt, 
amit szeretne nyújtani Muraköz népének, mert 
háború idején került vissza ez az ezeréves or
szágrész, de most is minden juttatás nagy része 
erre a vidékre lesz kiutalva, hogy erőssé tegyük 
ennek a népnek gazdasági életét. Isten áldását 
kérte a Gazdakör munkájára.

Beszéde után hosszasan éltették a főtitkárt.
Ezután Pafféri Géza m. kir. járási gazdasá

gi főfelügyelő tartotta meg beszédét és ebben 
irányelveket adott a gazdakor munkáidhoz s egy
ben ünnepélyesen atadta a gazdakör helyi
ségeit.

Programon kívül dr. Forintos Géza járási 
főszolgabíró szólott pár szót az egy begy ült gaz
dákhoz és kérte okét, hogy együttes erővel dol
gozzanak a szebb jövőért. ígéretet tett, hogy a 
gazdakört, de egyes gazdakat is mindenben se
gíti, mint a járás közigazgatási vezetője, azonban 
kéri, hogy a gazdakör és minden egyes gazda is, 
támogassa a hatoság munkáját, mert erre is nagy

Megtetted-e kötelességedet
vitéz hun védőinkkel szemben?

szükség van, hogy eredményesen dolgozhassunk. 
Kedves, közvetlen szavai általános tetszést vál
tottak ki s a jelenlevők hosszasan éltették.

Itt említjük meg, hogy az ünnepség megren
dezése Kupka Gyula m. kir. népisk. igazgató ér
deme, aki fáradhatatlanul dolgozott a siker érde
kében.

Muraközi est
a Csáktornyái tanítóképezdében

A Csáktornyán megtartott tanítói tovább
képző tanfolyam hallgatói augusztus 6-án, pénte
ken este a tanítóképző intézet dísztermében, bú
csúzóul muraközi estet rendeztek, amely en a va
ros közönségén kívül, a környékbeli nép sorából 
is nagyon sokan megjelentek.

A Hiszekegy eléneklése után Polesinszky 
Jenő tanitóképezdei igazgató, a tanfolyam veze
tője, rövid beszédben üdvözölte a megjelenteket, 
vázolta a tanfolyam célját, megköszönte az elő
adók fáradságát és a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium segítségét és felhívta a hallgatókat, 
hogy szeretettel neveljék a muraközi ifjúságot.

Utána a -dobogóra lépett a Csáktornyái ve
gyes zenekar Hajnal Frnö áll. tanító vezénylésé
vel és Rosúczy Rezső kerületi tanügyi előadó 
zongorakiséretével, hogy egy tisztán muraközi 
népdalból összeválogatott egy veleget adjon elő.

Mi öreg muraköziek, akik itt éltiik le éle
tünket, itt éltünk és megöregedtünk a megszállás 
alatt és szomorúan tapasztaltuk, a megszállók 
mennyire igyekeztek megölni és elpusztítani a 
muraközi népzenét, bevezetvén a nekünk idegen 

zenét, könnyes szemmel hallgattuk a leg
szebb régi muraközi népénekek dallamait. .Szi
vünk repesett az örömtől, mikor felcsendültek az 
örök szép mura közi nóták :

„Dremle sze mi clremle, szpati sze 
mi necse“

(Szunnyadozom, szunnyadozom, de aludni nem 
bírok), meg azután :

„Vehni, vehni fiolica, ar te vtresi 
neszmem ja“

(Hervajd, hervadj ibolyácska, leszakítanom téged 
nem szabad )

és a többi szebbnél .szebb nóták. Hogy mi
lyen volt a tapsvihar, azt leírni nem bitjük, a 
zenekarnak könyörögnie kellett, hogy ne kíván
ják az ismétlést, mert az elsötétítés miatt korán 
kell befejezni az ünnepséget.

Itt felhívjuk a muraközi tanítóság figyelmét, 
ébresszék fel és hordják szivükön a muraközi 
népzenét. Pokolba a sok „szevdalinkákkal“ és 
egyéb „Ünkákkal", nekünk megvan a mi szép 
népi zenénk. Lehet mellette v igadni, búsulni, sze
retni, ki mit akar, nem kell nekünk semmiféle 
szláv muzsika, a miénkből kikerül kötetekre való 
édes, bus, a magvar melódiákhoz hasonló népdal.

Stefuly Ilona, szentrokusi, muraközi paraszt- 
leánv, muraközi nemzeti viseletben az elhangzot
takból néhány iu»tat, kellemesen csengő hangján 
elénekelt \ ér Pál áll. tanito zongorakiséretével, 
ugyanolyan halast keltve. A tantolyamhallgatók 
vegyeskara meg éppen meglepetést keltett Lak- 
ner Kálmán all. tanító vezetésével precízen elő
adott muraközi dalaival. Kár, hogy az idő oly 
gyorsan eljárt, a zenekart, Stefuly Ilonát és a 
vegyeskart nem engedtük volna le a dobogóról.

A Himnusszal ért véget ez a szép ünne
pélv Igazi muraközi est volt. Sp.

Nagy betörés Csáktornyán
K if o s z to t tá k  a  V u g r i n e c - f é l e  r u h a ü z l e t e t

Pénteken, augusztus bárt reggel kel 
lemetlen meglepetés érte \ ugrinec János 
helybeli ruhakereskedőt, amint üzletét 
kinyitotta, üres ruhaál van у ok meredtek 
eleje, mert az éj folyamán betörők jártak 
üzletében.

E l v i t t é k  a z  ö s s z e s  f in o m a b b  

s z ö v e t e k e t ,  b é l é s á r u t ,  n y a k 
k e n d ő k e t  é s  e g y  b a l l o n k a b a -  

to t , c é r n á k a t ,  k é t  n a g y  c s o 

m a g b a n ,  m in te g y  O - 7 Ü 0 U  p e n g ő  

é r t é k b e n .

A betörő Tersztenyák Gusztáv, 2? 
éves, alsómuraközi fiatalember, aki társa 
val az udvar felől hatolt be a ruktárhe 
lyiségbe, az ajtót álkulcsai nyitotta ki. az 
üzletbe vezető ajtót pedig felfeszitette.

Mint minden bűnös, ü is egy nagy 
hibát követett el. Az. áru egy részét ér

tékesitette, a többit pedig szombaton, két 
nagy csomagban Budapestre akarta vinni, 
de a vasúton teltünt az ideges, kapkodó 
fiatalember, először csempésznek nézték, 
majd a csomagok felbontása után azt 
mondotta, budapesti főnőkének viszi, aki 
ezt Vugrinecnél vette. N yom ban letartóz
tatták s most folynak a kihallgatások és 
nyomozások. Tettestársai is v alószinüleg 
vannak.

\z áruból mintegy 7(H) pengő érté
kű hiányzik, amit közben eladott.

1 érsz tény а к Gusztáv íelkiismeretét 
egv csomó más bűn is terheli. Többek 
közt nővérét is meglopta. Valószínű, hogy 
ezt, valamint régebbi, több cselekményét 
az elsötétítés alatt követte el. de úgy 
latszik ismeri a statariális törvényt, mert 
ezi nem akarja bevallani. Ha lega lább 

egy cselekménye kiderül, rögtönitek) bí
róság elé kerül a megrögzött betörő.

Árpa és kukorica vámőrlése
Azokon a területeken, ahol a közellátási 

kormánybiztos engedélye alapjai», vann.rleá tanú
sítvány alapjan árpát vagy kukoricát is lehet öröl- 
tetm 100 kg kenyérgabonát, 100 kg arpaval vagy 
kukoricával kell egyenlőnek lenni. Az őrlési díj

szempontjából а/ arpa a rozzsal, a kukorica a 
búzával esik egy tekintet ala A kiszolgáltalak 
őrlemények mennyiségét és minőségét a kozella* 
tasi kormánybiztos aliupitja meg.
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Vitézi telek lett 
a szentllonai Zrínyi-kápolna

Tavaly, Mindenszentek napján, két 
napos ünnepség keretében adta át Szent- 
ilona község a Zrínyi-család temetkezési 
helyéül szolgáló kápolnát, 120 négyszög
ölnyi területtel, hazafias megnyilatkozásá
ul az Országos Vitézi Széknek tulajdo 
nába.

Az ünnepség országos jellegű volt. 
A Vitézi széken és a Műemlékek Orszá
gos Bizottsága kiküldöttjén kívül számos 
előkelőség jelent meg. A rádió és Film
iroda felvételeket eszközölt. A Vitézi 
Szék Csáktornyái Zrínyi Csoportja vette 
át a kápolnát és telket, most pedig arról

A lábbeli készítésére, javítására és beszer
zésére jogosító utalványok kiadása úgy történik, 
bogy a Lábbeli Központ a rendelkezésre álló 
készletek alapján minden hónapban közli a 
törvényhatóságok első tisztviselőivel, hogy a kö
vetkező hónapban a törvényhatóság területén 
összesen mennyi talpbür felhasználására (mérték 
utáni rendelés, fejelés, talpalás) jogosító piros 
utalvány és mennyi kész lábbeli vásárlására jo
gosító zöld utalványt szabad szétosztani; a tör
vényhatóság első tisztviselője ezt a mennyiséget 
felosztja a törvényhatóság területén lévő városok 
és községek között és mindegyiket értesíti, hogy 
a következő hónapban mennyi piros és mennyi 
zöld utalványt adhat ki. A városok és községek 
a piros utalvány alapján szétosztásra kerülő lalp- 
bőrmennviségnek legalább 80 százaléka erejéig 
javításra (fejelés, talpalás) jogosító piros utal van >t 
kötelesek kiadni és mérlek utáni lábbelirendelés- 
re csak a fennmaradó 20 százalék talpbőr for
dítható.

Községekben a rendelkezésre álló lábbeli- 
és talpbörmcn у iségnek az egyes fog\ asztok kö
zötti elosztása tekintetében a községi közellátási 
bizottság határoz; határozata érvényes.

Az utalványt a fogyasztó részére — igény- 
bejelentés alapján községekben a ko/ségi köz
ellátási bizottság határozatának megfelelően a köz
ségi elöljáróság állítja ki.

Az utalványok kiadasa a beérkezett igény- 
bejelentölapok alapjan történik. Az igények ki
elégítési sorrendjét községekben a községi közel
látási bizottság állapítja meg s az elöljáróság a 
közellátási bizottság hatamzata szerint állít ja ki 
az utalványokat.

Az igények kielégítésénél az alábbi szem
pontokat kell figyelembe venni :

1. Flsösorban gondoskodni kell azokpak az 
igényeknek a kielégítéséről, amelyek az igénvlö 
közérdekű szolgálatának ellátásához nélkülözhe
tetlenül sz.iikségesek, ha az illető alkalmazott igé
nyeinek kielégítése nélkül a közszolgálat sérel
met szenvedne.

2. Másodsorban kell gondoskodni azoknak 
az igényeknek a kielégítéséről, amelyeknek ki
elégítése nélkül a mezögazdasagi vagy ipaii ter
melésben fennakadás állná be vagy az. igénylő 
hivatasanak у agy foglalkozásának gyakorlásában 
akadályozva volna.

3. Harmadsorban a gyermekekről. Különös 
figyelemmel kell lenni ezzel kapcsolatban arra, 
hogy a gyermekek lábbeliszükséglete lényegesen 
meghaladja a felnőttekét. Tekintetbe kell venni 
azt is, hogy többgyermekes családnál az. egyik 
gyermek áltál nem használható lábbelit a másik 
gyermek esetleg fejelés vagy talpalás után -  
tovább használhatja. Lbben a csopotban csak 
gyermeklábbeli (2 3 -3 8  szám) igényléseket lehet 
figyelembevenni.

4. Negyedsorban kell gondoskodni a többi 
igények kielégítéséről éspedig olyan sorrendben,

értesülünk, hogy a Főméltóságu Kor
mányzó Ur, mint a Vitézi Szék főkapi
tánya elfogadta vitézi telkül.

Vezérlő eszményképünk gróf Zrínyi 
Miklós kápolnája országos műemlék, min
den magyarnak és főként nekünk mura
közieknek szent zarándokhely, innen me
rítünk ihletet a jövő küzdelmeihez.

A Vitézi Szék karöltve a Műemlé
kek Országos Bizottságával, mindent el 
fog követni, hogy mihelyt a viszonyok 
engedik, a kápolna és környéke helyre 
állíttassák, hogy méltóan hirdesse nagy 
hadvezérünk és költőnk dicsőségét.

amilyen sorrend a foglalkozás, meglévő lábbeli
készlet, legutóbbi lábbelibeszerzés és javítás, az. 
igénylő eddigi fogyasztása és az. összes számba- 
jöhető körülmények gondos mérlegelése után a 
tárgyilagos és az egyenlő elbánás elvének szigo
rú szem előtt tartása mellett helyesnek mutatko
zik.

5. Nem szabad utalványt kiadni 2 3 —30 
számú gyermeklabbeli fejelésére és papucs feje
lésére vagy talpalására.

6 Csizma készítésére és fejelésére jogosító 
utalványt csak olyan fogyasztónak szabad kiadni, 
akinek foglalkozása a csizmábanjarást múlhatatla
nul megköveteli.

Az utalványok beváltása
A piros utalványt csak annak a vármegyé

nek vagy törvényhatósági varosnak a területén 
szabad bevallani, amelynek területén a kiállító 
hatóság van.

A zöld utalvány az. ország egész területén 
bárhol beváltható. A kereskedő köteles készleté
ből lábbelit zöld utalványra az utalványon feltün
tetett nagyságban és mennyiségben a közellátas- 
ügv i miniszter által megállapított áron és feltéte
lek (kondíciók) mellett a fogyasztónak kiszolgál
tatni.

Mind a piros, mind a zöld utalványok a 
kiállítási követő hónap utolso napjáig érvényesek 
és válthatók be. Leiárt utalványt meghosszabbí
tani nem lehet.

Amit a lábbelivásárláskor tudni kell.
Kész. lábbeli vásárlásnál az alábbiakat kell 

a fogyasztónak tudnia.
Minden lábbeli (akár bőrtalpú, akár nem) 

lágy ékrészén, belül maradandó módon fel kell 
tüntetve lennie az előállító nevének vagy cégének, 
telephelyének (üzlethelyének) s a lábbeli készítési 
évének és hónapjának: börtalp felhasználása nél
kül készült lábbelinél ezenfelül a „nem bőrtalpú“ 
megjelölésnek is.

A börhulladékbol vagy nem bőrből készült 
talpat mindkét oldalán előállítójának a Lábbeli 
Központhoz előzetesen bejelentett gyári jelével kell 
ellátni. Lábbelikészitéséhez felhasználni vagy for- 
galombahozni egyébként is csak a közellátasügyi 
miniszter áltál engedélyezett mütalpat és egyéb 
műanyagot szabad.

Börtalp nélkül készült (mütalpú) lábbeli és 
börhulladékbol vagy nem bőrből készült talp for- 
galomhahozoja (előállítója) köteles az áru rendel
tetésszerű használat melleti tartósságáért legalább 
3 hónapig terjedő időre a vevővel szemben sza
vatosságot vállalni. A szavatosságvállalást tartal
mazó írásbeli ny ilatkozatot a vevőnek az áruval 
együtt át kell *adni.

Olyan lábbelit, amelynek talpa papirosból 
vagy papiros felhasználásával készült, előállítani 
vagy forgalombahozni egyáltalán nem szabad. 

(Vége.)

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

Széchenyi u. 50 n Telefon: 31.

K ö z p o n ti  i r o d a :  B U D A P E S T

Befejezték Csáktornyán a négyhetes 
muraközi-nyelvö 

tanítói továbbképző tanfolyamot
Muraköz székhelyén, Csáktornyán az áll. 

tanítóképző intézetben megtartott négyhetes taní
tói továbbképző tanfolyamot, amelyet július hó 
12-én nyitottak meg, f. hó 6-án, Muraközi-est 
keretében a VK miniszter ur nevében dr. Lah- 
mann Gy örgy min. o. tan. rekesztette be. A tan
folyamon 72 hallgató vett részt, akik valameny- 
nyien anyaországi tanítók voltak és Muraközben 
működnek. A tanfolyamot több Ízben látogatták 
meg a Vkm. kiküldöttei és annak szellemi irányí
tásáról, valamint a hallgatók nyelvi tanulmányi 
szorgalmáról a legnagy obb elismeréssel nyilatkoz
tak. A tanfoly am előadóin kívül : dr. Moravek 
Lndre min. tan., dr. Ákos István min. s. titkár, 
Rhosóczy Rezső tanügy igazgatási kirendeltség ve
zetője ismertették a tanítóság számára a kisebb
ségi nyelvi rendeleteket, tantervet és utasításokat, 
amelyeknek alapján már a tanfolyam ideje alatt 
a hallgatók kitűnő gyakorlati tanításokat mutattak 
be muraközi nyelven.

Muraköz népe és tanítósága e rövid két év 
alatt lélekben annyira összeforrt, hogy közkiván- 
sagra kellett muraközi estet rendezni, melyről 
külön cikkben számolunk be. Fényes tanúbizony
sága és elismerése ez a tanítói munkásságnak 
Muraközben a népi- és kisebbségi szellem ápolá
sa terén.

Az. est, amelyen Csáktornya közönsége 
és a \idék nagy számban vett részt, felejthetet
len lelki élmény volt, Gáthy Gráf Fmö miksavari 
ig. tanító tartalmas előadása után befejezésül dr. 
Lahmann György mint a Vk. miniszter képvise
lője, nagy hatású záróbeszédet mondott.

A működési terület sok tekintetben megha
tározza a tanító munkásságát, mondotta. Fzt lát
hattuk az. elhangzott műsoron is, amely a „mura- 
közi est“ elnevezést viselte. Hallottuk e műsor 
keretében ennek a területnek népi zenéjét, nép
dalait, egy előadást arról, hogy milyen problémái 
vannak ennek a területnek és amint mindezeket 
hallgattuk, a/ egész, műsoron at egy gondolat ha
tása ulatt állottunk, hogy a muraközi tanítóság 
— itteni működésének rendkívüli rövid ideje el
lenére is teljesen összeforrt működési terüle
tével, annak népével és beleélte magát az itteni 
lakosság lelki problémáiba.

Ez kétségtelenül igy van rendjén ! A taní
tónak a nép lelkét kell átvennie ahhoz, hogy fe
ladatát sikeresen betölthesse. Hogy ez itt túlnyo
móan anyaországbeli tanítóinknak is sikerült, an
nak oka az, hogy ez a földterület ezer esztendőn 
át hozzánk tartozott és az idetartozás milliónyi 
szálát az elrsatolás húsz esztendeje sem tudta 
elszakítani. Felszabadulas után idekerült tanítóink 
készen kaptak itt azt az ezeresztendős lelki ha
tást, amelyet az együttélés évszázadai kitörölhe
tetlenül rányomták a hűséges muraközi nép lel
kére. Beszélhetünk mi más nyelven, de leikünk 
az évszázadok alatt eggy éforrott és Zrínyi hűsé
ges népe lelkében nem is lehet más, mint édes 
testvére annak a magyarságnak, amellyel ezer 
esztendő viharain at együtt küzdött fennmaradá
sáért.

Beszéde további részében felhívta a tanító
ságot, hogy a régi szeretet mindent legyőző tuda
tával közeledjenek ehhez a hűséges néphez s 
meg fogják találni munkájuk jutalmat.

Megköszönte a hallgatók és vezetők munká
ját és a Vk. minisJter nevében berekesztette a 
tanfolyamot.

—o—

A lábbeli beszerzésére és javítására vonatkozó 
közellátási szabályok

(Lásd első közleményt 31 számban)

Az utalványok igénylése és szétosztása
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H Í R E I N K
— A nemzetvédelmi keresztes Könye 

Lajos kinevezése. Könye Lajos kebeleszent- 
raártoni, alsólendvai járási fiatal magyar, aki a 
szomorú elnyomatás idején is hü maradt hazájá
hoz és szolgálni kivánt neki, amiért a volt jugosz
láv hatóságok kétévi fegyházzal jutalmazták, amit 
Mitrovicán töltött ki. A felszabadulás után, hűsé
géért a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntették ki, 
most pedig arról értesülünk, hogy Letenyére 
utbiztosi kinevezést kapott. Tántoríthatatlan hűsé
ge hazájához és nemzetéhez elérte méltó jutal
mát és szolgáljon például mindenkinek.

— Újabb tűzvész Damásán. Damását ez- 
idén már másodszor látogatta meg a vöröskakas, 
ezúttal szerencsére kisebb kárral. Sztricsek Bol
dizsár és társai közös udvarán vasárnap délután 
egy kupac szalma gyulladt meg, valószinüleg ját
szó gyerekek gondatlanságából. Vargek Anna 
szomszédasszony vette először észre a tüzet, fel
lármázta a szomszédokat és igy vödrökkel hama
rosan eloltották a tüzet. A kivonult tűzoltóságnak 
már alig akadt dolga.

— Háromlábú réce kelt Damásán. Do-
minkó Mátyás daraásai gazda telkén egy három
lábú réce bujt ki a tojásból. Az egész falu jár 
csodájára, a kis réce pedig mindezzel nem törő
dik, hanem vígan úszkál a falu alatti mocsárban 
többi kis testvérkéjével.

— Egy férfi a Murába, a másik á Drá
vába fulladt. A muraszerdahelyi csendőrség te
lefonon jelentette a nagykanizsai kir. ügyészség
nek, hogy Atsóferencfalva határában a Mura fo
lyó kb. 60 éves férfi holttestét vetette ki a part
ra. A jelentések azt mutatják, hogy az ismeret
len férfi fürdés áldozata. — A stridóvári csendőr- 
ség jelentése szerint a Dráva folyóból is egy fér
fi holtesttét fogták ki. A nagykanizsai kir. ügyész
ség vezetője utasította a nyomozó csend» »rséget a 
holttestek kilétének és a vizsbefullás körülmé
nyeinek megállapítására.

— Egy muraszerdahelyi gazda halálos 
szerencsétlensége a szelenczei erdőn. Dobra- 
nics Mátyás 40 éves muraszerdahelyi gazdát ha
lálos szerencsétlenség érte. A Szelént ze k«»zség- 
hez tartozó Paphegyre fát szállított szekéren. A 
meredek utón azonban elfelejtette kerekeit meg
kötni és igy történt, hogy a szekér, kerekei csúsz
ni kezdtek, egy zökkenőnél a gazda leesett a 
szekérről és pedig olyan szerencsétlenül, hogy a 
feje a hátsó jobb kerék ala szorult. A hatalmas 
súlyú, megrakott szekér kereke pillanatok alatt 
végzett vele. Mikor kiemelték a kerék alól, mar 
nem volt benne élet. Holttestét heszállitották a 
muraszerdahelyi temető halottasházába, ahol a 
rendőri hullaszemlét megejtették. A halálos sze
rencsétlenségért senkit felelősség nem terhel.

Előbb a határon átszökni, azután 
vesztegetni akart Pusztaíá községnél a határ
őrök karjaiba szaladt CsrnCsecz Imre hétvezéri 
lakos, aki útlevél nélkül akart átszökni Horvát
országba. Amikor kézrekerült, előbb 1 0 , azután 
1 0 0  pengővel akarta megvesztegetni a határvadá
szokat. A katonák letartóztatták. (Jgyében most 
tartott tárgyalást a nagykanizsai törvényszék es 
a különféle körülmények figyelembevétele mellett 
háromha\i fogházra Ítélte. Az ítélet néni jogerős.

Újabb két halottja van a murai fürdés
nek. Alig múlik el nap, hogy a nyári fürdőzés 
ne követelné meg a maga halálos áldozatai. Most 
ismét Muraközben, Muraszentkeres/t határában 
történt vizbetullas. lomasics József bányavari 
lakos a nagy kánikulában a Murában fürdőit, mi
közben a viz erős sodra magaval rántotta és a 
mélységben eltűnt. Később sikerült holtan kiemel
ni. Dr. Weinberger murasiklosi körorvos végezte 
a hullaszemlét. A kir. ügyész megadta я / enge
délyt a holttest eltemetésére. kovacsics Ala
jos, Goricsánecz Pál, Hatlak Antal és társai Mi- 
kótalván fiirödtek, mikor a viz. feléjük sodort egy 
kb. 165 cm magas, deresedő bajusszu férfi holt
testet. A hulla mar napok óta lehetett a folyóban. 
Személyazonosságát nem lehetett megállapítani.'
A kanizsai kir. ligxés/.ség megfelelően intézkedett.

Gyüjtsétek a csonthéjas magokat 
(cseresznye, szilva, barack) a Diákkaptár 
számára.

„ M u r a k ö z  “

I  Köszönetnyilvánítás.
В Mindazoknak, akik felejthetetlen íi-
B vérem, illetve nagybátyánk

I Prosatz Viktor
В ny. m. kir. honvédezredes

В  elhalálozása alkalmával részvétüket kife- 
H  je/ték, koporsóját koszorúval, virággal 
В diszitették, utolso utjara elkisérték, vagy 
В  gy ászunkban egyéb módon osztozni igye- '
В keztek, fogadják ez utón leghálásab kö- 
B szünetünket.
В  Külön köszönetét mondunk a m. kir.
В honvédparancsnokságnak a megjelent 
В küldöttségért, a letett koszorúért, a dísz 
В kíséretért és a megható búcsúztatásért.
И  Özv. Pccsornik^Otlóné
В és családja.

A PERLAKI JÁRÁS HÍREI

Jegyzői értekezlet Poriakon. A perla
ki járás jegyzői részére dr. Forintos Géza járási 
főszolgabíró Kotor nagyközségben tisztiérteke/le- 
tet tartott aug. 4 én. melyen az időszerű közellá
tási és egyéb hivatalos ügyeket tárgyaltuk le. 
Bevezetett szokás a járásban, hogy a muri idő
ben a járás nagyobb községeiben tartjuk meg a 
tisztiértekezleteket.

Helyrehozták a perlaki városházát.
A perlaki jegvzöi hivatal emeletes épületének ta
tarozást munkálatai most fejeződtek be. A köz
ség főterén lévő hatalmas épület küzségszépités 
szempont ja bői számottevő épület, in» Iv most, 
hogy csinosan kitatarozták, városiasabbá feszi a 
községet é.s méltó hivatali helyiséget nyújt a já
rási katonai parancsnok?; gnak, rendőrségnek és 
a leventeotthonnak, valamint dr. Doniján Aiyula 
ügyvédi irodájának.

Gyümölcsfákat ültetnek a perlaki le
gelőn. Feriik nagyközség elöljárósága elhatároz
ta, hogv hatalmas legelőjéből, ( 0 0 0  hold) melv 
nagy részben fásilatlan, kb 3 400 holdat gyü
mölcsfával ültet be töb b  évre e lo sztv a .

32 t i.

Muraköziek figyelem!
A zarándoklat vonat, közkívánatra 

augustus 15-én reggel 5 órakor indul 
Búcsúszentlászlóra \

G ábort posta
Kaptuk és közreadjuk a következő, a front

ról érkezett sorokat:
„Berta Pál szakaszvezető a „Hunnia“ Ipari 

és Kereskedelmi RT tisztviselője a K. 478 tá
bori postaszámrój szeretettel üdvözli a gyár 
igazgatóságát, tisztviselői karát, munkásait, va
lamint jó barátait és kedves ismerőseit.

A győzelmes viszotlátásig.“
Berta Pál azt írja nekünk, hogy előtte fek

szik lapunk, a Muraköz s ez Hittattá eszébe, 
hogy lapunkon keresztül üdvözölje Csáktornyái 
kedves ismerőseit. A magunk részéről őrömmel 
teszünk eleget e kívánságnak s viszonozzuk az 
üdvözletei, amint Írja, a „győzelmes viszotlátásig.“

Boldogok vagyunk és örvendünk, hogy la
punkat a messzi orosz fronton is olvassak s na
gyon jó volna, ha a többi muraközi katonák hoz
zátartozói is gondoskodnának, hogy a fronton le
vő fiaik is értesüljenek a hazai hírekről.

„ A r a n y  В А Ш У “
Kötöttáru üzem. CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 14. - Telefon 13. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos К u r át  h Joachim 

ч ет .**л в .гл м ж д и и и и ии и  mu.....— — щ

^ S P O R T S ;

A Csáktornyái úszók első szárnypróbálgatásai 
a nagykanizsai uszóversenyen

kas/lo Bulcsú levente úszószakosztály i ve
zetővel az élen hur»»ui lewnteús/.ónk a múlt va
sárnap részt vett a Nagykanizsán rendezett or
szágos úszóvár.seny en, hogy bi/onvsagot tegyen a 
Csáktornyái úszóélctr»;). A \idcki spot teleihez vi* 
szonxit\a a versenx magas színvonalú xolt. mert 
elsöosztálxu hoarosi versenyzők is szerepeltek. 
Lyventeus/oink közül a legkimagaslóbb ered- 
ményt Zúzol Brankó erte el 3 3 ' ■< ni g\ érmék 
mellúszásban és 31 <> mp kitűnő idővel harmadik 
lett. I llentelei csak a sokkal nagyobb hatásfokú 
pillango/arsál tudták megelőzni.

Vasárnap délután fél 5 órakor nagyabású
körzeti úszóvcrsony lesz Csáktornyán
a nagykanizsai úszógárda részvételével

A sűrűn kifüggesztett falragaszok utian a 
nagvkö/önseg mar tudomást szerzett a va r̂nap 
delula tél ) órakor kezdőd») nagv úsz»»versenyről.
A ' »rsenx szamok sorrendje röviden a köxetke- 
/o : »0 gyors, >U iti és 50 gxérmék gyors, 50 
gxérmék nu ll és 1 0 0  ifi null, 1 0 0  gyors, 5 0  újonc 
gxt»rs, too hat, too ifi és 50 gyermek hat, 4x50 
gyors való, 1 0 0  hölgy mell, 400 gyors, 3.\50gyer- 
inek xcgxesxaltó. 50-100 j O vegyesvalt»», a Zrínyi 
Miklós Nagy kanizsai I urna I gx let vizilabdabemu- 
tatoia, Csáktornya Nagykanizsa barátságos repu-
lölabdamérkn/.és |odb»i|ka).

Minthogy i vaktornyán ilyen nagxszabású 
verseny még nem xolt, elvárjuk, hogy a nagyér- 
»leírni közönség minél nagyobb szaruban vegyen 
ics/t es támogassa a kezdő, de mar eredményi 
felmutatni tud»» Csáktornyái us/»»sportol

Teniszbajnokságot nyeri Csáki (Légcnstcin) Osztó
A zalavgers/ogi országos feniszversonyeo 

Lsaki (Legenstein) Laci két bajnokságot nyert. 
Az ifiusagi és a 111. os/t. férfi egyes bajnokegot- 
riatal játékosunknak szívből gratulálunk.
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Z ide  s a k i  p e te k .

POT MAGYARSKOGA NARODA
Se okoli se cuje, dók öve rede pise* 

то, как tuliju i brniju masine i mlatiju. 
Levaju bozega dara, psenicu hrz, letos- 
njega kruha. Stotine i stotine marii ve ro- 
ke meceju snope, vezeju vreca i nosiju 
zrnje v komoré i hombáré. Lepsu muzi 
ku od toga si nemremo predstaviti к na 
semu poslu. 1 ran zato nam je dragi Bog 
dal to nebesku inuziku samo jempot na 
leto, kaj bomo bole znali postuvati nase- 
ga sakdasnjega kruha.

A jeli ga borao znali postuvati? Jeli 
se bomo zrnislili, da su nasi dicni hoove 
di, na dalekim ruskim polanam v stras- 
noj zimi stali, a ve pak v peklenskoj 
vrucini cuvaju strazu0 Jeli se bomo zmis- 
lili, da taborska popilska deca drziju ro 
ke za falacek kruhom, taborske do vice na 
nas glediju, na mesto onih, steri su aldti 
vali za nas svoje zivlenje, a bili su oci 
íamilije? I naj glavnese, kaj bi bilo z bla- 
goslova nasih magyarskih dolin, z nasega 
magyarskoga kruha, ako nebi stala trda 
как kamen, stena nasih honvedov, tarn 
na dalekim dolinám i ako bi nam bolse 
vicke cizme gazile po zemli nase sladke 
domov ine ?

Pod Orelom se bije seststo diviziji 
(saka divizija 20.000 ludi, se skup 
12 000.000 ludi) i ide na svetu najveksa 
bitka za ukrajinski kruh. Ova bitka nam 
pokaze, kaksti vrcdnost ima kruh. Stalin 
je dal vun zapoved, da se fronta mora 
predreti, inakar kulko god ludi bo treba- 
lo za to alduvati. A zakaj Zato, da ga 
v Rusiji ne kruha, a v Ukrajini vec se 
pole zutiju. Zreliju se one psenicne lati, 
stere su magyarski honvedi i nemski sol- 
dati sejali i pole vali s svojorn krvi.

Blutmühle? Krvni melin! Так zove 
ju nemei to strasnu krvnu bitku pod О 
relom! Prav su trefili to ime. Nemski 
Tigrisi i masine v luftu i na zemli, как 
jen velki melin meleju bolsevicke divizi 
je, cuda je/.er okloplenih kol, aeroplanov 
i na stotine )ezcr ludstva. V grot toga 
strasnoga melina ne levaju psenicu, nego 
ludi curiju nutri i tain se semeleju. Ludi 
steri su se rodili i zc semi pravi na ziv 
lenje isii su svojim potem, a ve moraju 
poginut i как bed no marsé zato kaj je je 
na dívja z.ver, pijana od krvi, stera né
ma vu sebi nikaj clovecjega, tak zapo- 
vedala. Svojom norom glavom tira na 
stotine diviz.ije v sigurnu srnrt, on рак 
se od/adi skriva i z luknje gledi, kaj se 
bo stoga zvalilo? Nikaj za njega! Samo 
conte siromaskih ruskih selskih ludi i si- 
birijskih narodov se nabiraju v kupé pred 
nemskotn frontom.

Stalin se vec zdavnja odrekel toga, 
kaj bi njegva revolucija preladala sveta>

kajbi on s krvavim korbacora tukel 
po celoj Europi, ve bi vec on bil jako 
zadovolen s falackom ukrajinskoga kruha. 
Stem stoji ili prepadne. Ako se ne bodo 
odprle za njega ukrajinske krusne komo
ré i bo dosla ruska zima, sneg i led, 
glad i smrt, onda se bo on ruski narod 
steri je jós ziv ostal, prebudil z dvajsti 
pet letnoga strasnoga sna i te gladen na
rod, steri se vija v smrtnim mokama, 
bode odpuhnul Stalina, как jesenski ve- 
ter suho Üstje skup z njegovimi 
peklenskimi bandami, tak kaj mu niti 
trag ne ostane. Od toga se boji te őrleni 
hahar svojega naroda, te falacek kruha 
ga bo spravil v prepast, zato tira v smrt 
miljone ludi i nikaj se ne briga, makar 
bodo prepáii celi orsagi, samo on naj 
ostane.

Saki greh nosi vu sebi svojega stró
fa. Stalin je erez 25 let skratil svojemu 
narodu kruha. Polodelcu je zel njegvoga 
imetka, a niti varaskim ludem neje dal 
kruha, ruski narod od blizo 200 miljonov 
dús, je moral poleg njega glada trpeti, 
samo taborske fabrike su delale s punim 
damfom, a ve bo se spunila njegva sód 
bina, prepái bo /.bog onoga falatka kru
ha, steroga neje voscil svojemu narodu.

Bozi prst se na ni je pokaz.al onda, 
da nam je main na pocetku sovjetskoga 
tabora v roke dal ukrajinske krusne zeni 
le. To nam je velka poinoc к nasemu 
\itezkomu oruzju Prez. kruha nemremo 
nepriatela preladati. То moraino znati i 
moramo obraniti nasega kruha.

\ii как ga bomo obranili ? Cisto se 
jeno je, ako na froti denes ili zutra, doj- 
deju Imije za pol, ili za celi kilometer 
napre ili na/aj, stem se nabo tábor resil. 
To pustimo nasim spametnim voditelam. 
oni znaju, как je treba nepriatela dalko 
drzati od orsackih gratiic. Ali krusna 
fronta je nasa. Tu moramo si, как jen 
clovek drzati stra/u. Polodelec i gospo 
dar naj da nutri svoje zrnje как naredbe 
zapovedaju, naj ne skrivaju nikaj i naj 
nepomazeju crnoga piaca i svercarc, kajti 
to je izdajstvo domovine, masinski gazda 
naj mlati posteno, ran tak i mlinar naj 
mele posteno, niti oni naj ne skrivaju ni 
kaj, a potrositel naj bo zadovolen z onim- 
kaj mu vlasti daju i naj ne kupuje na 
crnom piacú, kajti i to je izdajstvo do
movine

lm se na zadnje tabor neje gostu- 
vanje. Ako soldat, steri se na fronti bijc 
z nepriatelom, more strplivno őekati na 
svoj falacek kruha, Steri ga v najvek- 
sem ognju cudapot niti erez dne- 
ve nemre dostignuti, onda i mi, tu doma 
moramo biti zadovolni z onim falackom

kruha, steroga nam domovina more 
denes dati i átéri je niti ne,
najmenjsi i v Europi bi cuda narodi bili 
jako zadovolni, ako bi tulko mogli dobiti. 
Med tem nesmemo pozabiti za dovice i 
popilov onih, steri su alduvali najdraze- 
se, svoje zivlenje zato, kaj prinas mirno 
moreju tuliti masine za mlatiti, kaj meli- 
ni mirno moreju mleti i kaj mi mirno 
moremo potrositi nasega sakdasnjega 
kruha.

Kajti jeli mi znamo, kaj moremo 
zafaliti nasim soldatam ? Jeli znaju oni, 
steri v zimi v toploj, a v leti v hladnoj 
hi/.i sediju poleg radia, ili z novinami v 
rokaj, kaj je ta bitka pre Orelu, obrana 
kubanskoga mosta? Jeden veik? pesnik 
Gyóni Géza je rekel „samo na jeno noc 
je poslite vun“. Magyarski honvedi steri 
su hodili po sovjetskim orsagu i oni átéri 
su i ve tam, se to jako dobro znaju, kaj
ti oni su preziveli toga pekla, a i ve su 
vu njepa. Te honvedi i njihove familije mo
raju imeti svojega sakdasnjega kruha, 
makar nam ostane samo pol, ili frtal tul
ko, mi moramo i stem biti zadovolni, 
kajti samo premisliti je strasno, kaj bi 
bilo onda, ako bi jenoga dneva honvedi 
oslabili, roke bi njira vpesale i njihove 
ostre oci nebi vidle nepriatela.

Katyn, Vinnica i drugi velki grobi! 
Te nas naj zmisliju, fega bi se vcekali. 
A\agyarska je blazena zemla. Masine tu
liju, hombari se puniju. Bog uas je boga- 
to nadaril i mi si mirno trosimo sakdas
njega kruha. To je pot magyarskoga na
roda. Те nas pela do srecnoga zivlenja, 
ali samo onda, ako bomo i mi trdo stali 
na dornacoj fronti, ako bo saki dlovek 
posteno i V redu spunjaval svoje duz- 
nosti. Ako nabo med nami pohlepnih i 
prezdusnih ernih trgovcov, nego ako bo 
saki zadovolen z onim kaj mu domovina 
dati more.

Valaju te reci osobito za nas megyi- 
murce, steri zivimo blizo granice i vidi- 
шо, kakse zivlenje je pre nasim sosedam 
proti onomu, как mi zivimo Ve se moramo 
znova zafaliti nasemu Visokodostojnomu 
Gosponu Guverneru zato, kaj je v pravo 
vreme vun dal najvisesu soldafku zapo
ved, stera nas je nazaj dopelala v nasu, 
jezero let staru Magyarsku domovinu. 
Moramo se trsiti, da spunimo nase duz- 
nosti proti honvedam, njihovoj popilskoj 
deci i dovicam, moramo nutri dati se o- 
no, na kaj nas zakonske naredbe vezeju, 
tak bomo onda dobri i rodolubni sini na
se domovine i z mirnim duánim spozna- 
njem bomo zasluzili postuvanje nase do
movine i sih njenih sinov.

Svet je velki, ali domovinu imamo 
samo jenu, nju moramo poátuvati i radi 
meti!

SP*
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Gazdlnski den v starlnskomu 
Perlaku ,

Starinska lubav za zemlu i magyfcrska jaka 
organizacija ja pak skup spravila vredne gospo- 
dare obéine Perlak,, da pak delaju za dobro 
orsaga i sebe i da polo2iju vem v tem deneánjim 
teákim svetu, da bodo oni, kaj bi se god pripe- 
tilo, zdriali pre Magyarskoj koruni Svetoga Stefana, 
átera njim je érez jezero let tulko dobra véinila 
i niti si premisliti nemreju, kaj bi lo i как dru- 
gac moglo biti, oni oéeju poleg sih teákoc ostati 
samo magyari, megvimurski magyari, átéri znaju 
da njih blazena magyarska domovina, med som 
svojom deconi najrajsi ima i tak tu moramo zi- 
veti i hmreti. *

Gazdinskoga dneva su glasili velki plakati 
sirom po celoj obcini. Gazdinsko Drustvo v Per
laku bo se hapilo delati. To je prvo v célom 
doinjem Megyimurju i kaze peldu drugim obcinani. 
Cuda posla i poteskoc je bilo s organizacijom. 
Najvec su se trudili z organizacijom, Angyal Ja 
nos obcinski birov i skolski direklor Baranyay 
Lajos i njim se treba zafaliti, kaj se ov lepi sve
tek mogel obdrzati.

Sesija se hapila s paradnom mesom, za tem 
pak su se gospoda i gazdi zisii v obcinskoj hizi 
v velkoj sáli, Doáli su Dr Forintos’László főszol- 
gabirov, Jamrich Imre komorski velki sekretar, 
Dr Sebestyén Mátyás kr notarjuá, Rousz Mátyás 
gospodarski profesor, Pafféri Géza gospodarski 
inspektor i cuda drugi priatelli gospodarstva i 
mag\ arskoga polodelca.

Sesiju je odprl Angyal János predsednik i 
potli molitve Vere Boze z lepimi recmi je poz- 
dravil se, átéri su doáli i prosil je, naj si skupa 
pomoreju, da se dolnje Mugyimurje grspodarski 
gori zdigne i naj pokazeju pofa za lepsu 
buducnost.

Prvi je govoril Rousz Mátyás gospodarski

Erofesor v ime Ministra za polsko gospodarenje.
'al je napre, как se gospodari moraju organizi- 

rati, kruha povati i hole gospodariti.
Za njim je govoril Kupka Gyula, direktor 

gospodarske skole v Perlaku za gazdinske knige, 
nutri davanje i druga gospodarska pitanja.

Jamrich Imre velki sekretar je dr/al velko- 
ga govora v imt Polskogospodarske Komoré v 
Kaposvaru. Toga govora su jako pazlivo poslusa- 
li i se su do srca zeli. Magyarska vlada tak 
véli — cuda da do toga, da se tu na granici 
pomoreju i na noge postaviju mali gospodari da 
bodo jaki i da se bo navek moci na njlh nasloniti. 
Denes magvarska domovina nemre se ono dati, 
kaj bi stela dati Megyimurju, kajti ov je/.ero let 
star kraj je doáel nazaj za \reme tabora, ali kaj 
je moci, to Megyimurje se dobi, samo da bo 
jakáe njegvo gospodarsko iivlenje.

Dobil je cuda éljen kricov.
Pafferi Géza gospodarzki inspektor je v svo- 

jem govoru tulikajse pokazal pota za bolse gos
podarsko iivlenje.

Na zadnje je iáée Dr Forintos Géza főszol - 
gabirov rekel gospodaram par reci i prosil niíh 
)e, naj si skupa pomoreju delati za lepsu budué- 
nost. Obeéal je, da bo na se strane pomagal 
gospodare, ali prosi, da naj í saki gazda pomaze 
vlasti kajti samo s skupim delom moremo dojti 
napre.

Óva lepa i jako vredna sesija se zvrsila s 
Himnusom, potli toga je bil na vrtu átarije Belies 
Mihalya skupni ebed i tam su se naái gospodari du
da sega dospomenuli z voditeli'

Popoldan je bila zabava na vrtu ovod.e na 
áteru je doálo jako duda ludstva.

Velko delo deka one, átéri delati oceju. 
Megyimurje je za vreme zalostnoga stranjskoga 
jarma bilo jako zapuáceno, odvod se samo vun 
vleklo, a niádi nigdar neje znal jenu lepu red ré
ti gospodaru, dati mu navuka za bolse povanje i

V nedelu, v jutro ob 5. vuri ide eksterni 
eug, z nasimi romari v Búcsúszentlászló, da se 
dragonul Bogu pomoliju i prosiju, da nam dim 
predi podeli blazenoga mira.

Cuga s prosecijom deka v Nagvkanizsi nas 
veliki sin Uzdóczy-Zadravecz István, soldacki 
biskup v penziji, kotrig Zgornje Hize, i bo ju 
sprevodil do cirkve v Búcsúszentlászló, tam bo

Nasi magyarski megyimurski uavuci- 
teli su nyeli v preparandiji tncsec cl ni 
skolu za megyirnurski jezik, kaj se bodo 
le/.i mogli sporninati z narodom i decu 
vuciti.

V petek, augustusa 6-ga se ta skola 
zvrsila i na veder su si te dobri navuci 
teli napra vili malu paradu.

Slozíli su muziku 7. goslamí, harmo- 
nikom, zveglami i klavirom i igrali su 
najlepáe- same zebrane, éiste megyimur- 
ske popevke,

Mi staii megyimurci, steri smo tu zi- 
veli predi i 7a vreme stranjskoga jarma, 
tu smo se dostarali i z zalostnim srcem 
smo glcd ili, как su te stranjski ludi isii 
za tem, da se zakóié i vnisti nasa me- 
gyimurska narodna muzika i da se nam 
dopela stranjska, slavenska mu/ika, ve 
pak smo z veselim srcem i suzninű oemi 
poslusali na^e najlepse, starinske, megvi 
murske. narodne popevde. Srce nam p->- 
kalo od veselja, da su /aigrali one veki- 
vecne lepe megyimurske popevke:

„Dremle se mi dremle, spati mi 
se nece“

onda za njom:
,,Vchni, vehni fiiolica, ar te vtrei 

nesmem ja“
i se druge najlepse nase popevke.

Stefuly Ilona megyimurska selska 
puca z S/ent Rokusa v lepoj meo îmur- 
skoj narodnoj opravi je /a tem popevala

gospodarenje i potpomagati ga. Tu je bila glavna 
red: „plati, pa áuti“. Ali nasi magyarski voditeli 
su ne ve prvic pokazali, da njim je stalo do to
ga, da se Megyimurje gori zdigne tak, как to ov 
vreden narod zasluzi.

Onim pak, átéri denes tu v Perlaku delaju 
za narod prez toga, da bi samo sebe gledali, naj 
bo zafalnost i zadovolsdina v tem, da oni delaju 
za vekivednu magyarsku doinovinu, za lepáu ma- 
gyarsku buducnost i makar se njihova imena ne 
cujeju den na den. srecna njim je dúsa, kajti oni 
zvráavaju plemenito delo.

spovedal nase ludi po meg>imurskom jeziku, pa- 
radnu meáu sluzil i prodestvo dr/.al.

Za letos cuda ludi ide z eksternim eugom na 
te bozi pot, a to je samo pocetek, sigurno se 
nadjamo, da kleto bo jós duda vise ludstva islo 
ta, da si okrepiju svoje duse z bozim blagoslo- 
vom steri nam je tak jako potreben.

nesterne najlepse megyimurske popevke 
z lepim tenkim glasom. Ta fajim mlada 
pucika nam je pokazala kaksu vrednost 
nosi nas narod. Pozdrave je dobila od 
sih stran i tulko su njoj pokali z rokami 
da tomu neje bilo kraja.

Na zadnje su jós i navuciteli pope- 
vali megyimurske popevke4 jenu lepsu od 
druge.

Nasi navuciteli su se ve spoznali z 
nasoin muzikom i popevkami. Oni i nas 
narod naj nosiju na sreu nasu narodnu 
megy imursku muz.iku i popevke. Pustimo 
V pekel se „sevdalinke“ i druge „linke“ 
nam je ne treba stranjska mu/ika, imamo 
mi svojti domacu. Moci se poleg nje za- 
bavlati, /alostiti, lubiti, se, sto kaj oce, 
ne nucamo niksu slavensku muz.iku, z 
nasom je moci napisati debele knige, slad- 
ke, vesele i zalostne, popevke spodobne 
к mu/iki nase matere magyarske zemle.

Oni steri su '̂se to culi meli su crle- 
ne sake tulko su pokali znjimi. \7elka 
je skoda bila, kaj su vure tak fletno is
le i doslo je vreme zakmicenja, drugac 
mu/ikase, Stefuly ílonu i popevace nebi 
tak fletno pustili. Napravili su nam takse 
vesele dve vure, da to nigdar nabomo 
pozabili.

Saka dika megyimurskoj muziki i 
popevkam. Sp.

Spravlajte koácicc od kiselih jabuk, za 
jenu kilu dobite 25 pengő.

Idejű nasi romari v Búcsúszentlászló

Megyimurska muzika
i popevke v preparandiji
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T a b o r s k i  g lasl
Sovjetska fronta

Bolsevicka ofenziva, stera se hapila juliuáa 
5 ga, i véé prek mesec dni hice v ogenj ludi i 
matriala jos navek trpi. Kak smo véé viáepot 
naglasili, ta bitka ide za ukrajnskim kruhom. Bol- 
seviki vlazeju se svoje najboláe sile, éuda matri
ala, cuda oruz.ja, cuda ludstva, samo da bi pre- 
drli frontu, ali se to je zabadav, nemei znaju, za- 
kaj harcuvleju i braniju svojega kruha, do stero- 
ga su dosli z velkom mokom i velkimi aldovi.

Kak su teáke te bitke, to se najbQle vidi z 
velkih zgubiékov, stere sovjeti podnaáaju.

Ov tjeden piáeju nemei, da su sovjeti v toj 
letnoj ofenzivi zgubili do 600 0 0 0  ludi 130 divi- 
ziji se reshajalo i spoklalo, a ktomu kulko matri
ala. Curiju masine z lufta na jezere, nakli se vni- 
stavleju taboska kola tulikajáe na jezere, как 
nam nemei v sobotu piáeju, samo v meseru júliu
si! su sovjeti zgubili 7847 okloplenih taborskih 
kol, 4083 teskili stukov, 1620 stukov za granate 
strelati i Bog zna kuliko maáinpuáek i drugoga 
matriala.

Varasa Orel su nemei pustili, kajti vec neje 
valal za obranu i zeli su nőve, prepravlene áte- 
lunge pod varaáom.

V tork cujemo, da su sovjeti pre varnáu 
Bjelgorod i pod Orelom pak napravili velkng'a 
ognja, ali sigdi su je zavrnuli. Nemski avioni su 
vniátíli 300 motornih kol, cuda okloplenih kol i 
stukov i zavrnuli su jako ofenzivu svjetov, stern 
su napravili z sann okloplenimi koli. Samo o\e 
dva dni su sovjeti zgubilt 352 okloplenih kol.

Kak se vidi, sovjeti, ako na jednoj strani 
nemreju do nicesa dojti, onda próbaju na drugoj, 
kajti misliju kaj su nemei vkraj potegli svoje si
le. lak cujemo v sredu, da su bolseviki pre 
Kubanskoni mostu, de je pur dni tiho bilo, po- 
digli velku ofenzivu s éuda taborskimi koli i tes- 
kimi aeroplani. Na toj fronti bitka jos trpi, ali 
boláeviki nesu nikaj dostigli. Na fronti Mius su 
nemei zavzeli jenoga vaznoga brega.

Taljanska fronta
\ cetrtek cujemo, da bitka na Siciliji med 

varasaim Rogalbuto i Centuripe trpi véé stiri dni. 
Anglosasi oéeju silóm predreti, ali je sigdi zavr- 
neju \ juliusu mesecu su anglosasi na srednjem 
morju zgubili 15 taborskih ladji, tri podmorne, 
ladje, tri menjse taborske, 6 6  trgovaékih ladji i 
642 avione.

Y petek su vtopiii dve trgovacke ladje, 
13 0 0 0  ton i jenu taborsku, v sebotu su 
taljani zasli \ velko englesko stajalisce za ladje, 
Gibraltar zvano, vh-pile dve trgovacke ladje i je- 
nu za olje vozill od 10 0 0 0  ton \ nedelu su 
nemei vuzgali jenti velku englesku ladju, a te*ko 
skvarili su jenu tesku taborsku i jenu trgovacku 
ladju od 10  0 0 0  ton.

\ pondelek, v tork l sredu te k̂e bjtke na 
Siciliji. Anglosasi su pak na suhu zemlu deli nő
ve trupe na pomor. Sfoga se vidi, da zabadav 
se trudiju, v l-uropu nabodo dotli. Hapdi su o- 
fenzivu z jakimi trupami, cuda oruzjem i mate- 
rialom, to su vec potrosili, za to su rnorah nő
ve tmpe v ogenj deti.

Nernski i taljanaki avioni vtopiii su sest
ladji i tri su skvarili.

Japanska fronta
Na o v o i fronti oceiu a m e rik a n c i za v re H  

S a la m o n s k e  otoke. B itka  v e c trpi leto iu^ , ^ 
v re ,n e n n  SU a m e rik a n c i z « u b .l. 13 f c * , h  abn  
* [i,l, Ы,[, 4  m a ik  nil, la d ji za a ero p la n e v a / it  . 
41 ые-d n iu  ta b o rsku  Ы [ и  i 40 p órin,ón ul, la d ii 

a zvun toga 2580 av io no v.
Так se nepriatelski matrial i ludstvo poma- 

lem znuca.

_________ „ M e g y  i m u r | # “

Velka kradja
Zraubali su stacunt

V petek augustuáa 6 -ga v jutro se je naá áta- 
cunar Vugrinecz János grdo znenadil. Da je od- 
prl stacuna, gledale su ga prazne stelaze, kajti v 
nőéi su táti hodili v átacunu. Odnesli su se fine- 
se Stofe, podstave, kravatlne, jenoga balon kapu
fa, koncé, se to za dva velke pakete, v vred- 
nosti do 6-7000 pengő.

Tat, Tersztenyák Gusztáv, 2 2  leti star mla- 
di élovek z Dolnjega Megyimurja je s svojimi 
pajdaái érez dvor zaáel v magazin. Vrata je od- 
prl z odpiraéom, a átacunska vrata pak je predrl 
Kak saki greánik, tak je i on napravil velku fa- 
lingu. Nekaj je od robe prodal, a drugo pak je 
v dvemi velkimi pakleci v soboto átél v Budapest 
odpelati ali na banhofu je opal policajam voéi te rnladi

Kontrola mlati
Ve как je dosel növi red nutri davanja, 

vlada se pobrigala i za to, da se po célom orsa 
gu kontroléra, как se mlat, te vázén posel za 
kruh, zvrsavle. Kontrolu mlati letos ne zvrsavle- 
ju pre masini postavleni kontolori, nego minister 
za obskrbu naroda je postavil svoje ludi, átéri i- 
maju odprlo z.apoved. Zvun toga v célom orsagu 
su i zandari postavleni v sluzbu za kontrolu, jeli 
gospodari i gazdi masin zvrsavleju svoje duznosti. 
stere zakón zahteva. De su se toga ne drzali, tam 
su zandari gori stall i obtozeni su si, átéri su stell 
zakona zigrati.

Y obeini Ocsény su zandari pre kontroli 
mlati prenasli, da je Széki István gospodar tak 
odpelal od masine svoje krusno zrnje, kaj je ne 
dal zapisati niti v masinsku, a niti v ga/.dinsku 
knigu. Prenasii su zandari i to, da se Széki István 
z gazdom masine, Cselenko Jánosom naravnal 
tak, da bo Cselenko odiáel od masine zatoga bo 
Széki zmlacenu psenicu del med ona vreca, ste
ra su vec predi bila vagjena i zapisana i tak si 
je stel napraviti skrito zrnje. Obtozeni su Széki 
István gospodar, i Cselenko János maáinski gaz
da i njihov pomagac Csesznúk János i bodo jako 
strofani, a psenicu su zandari zaresterali.

Ran tak je v obeini Csurgó obtozen Vörös 
József gazda masine, zato kai je jenomu gazdi 
zmlatil psenicu prez. toga, da bi ju zapisal v gaz- 
dinsku knigu.

Ovi prezdusni ludi si nemreju j remisliti, как 
velkoga greha su napravili proti narodu i donio- 
vini. Kak bo soldat na Ironti branil domovinu i 
как bo delavec v iabnki delal, ako bodo gospo
dari kruha skrivali. Ako zahtevamo da nas solda- 
cija bram od nepnatela, onda nam je prva, duz- 
nost. da je hrammo. Takse ludi |e treba najoá- 
treáe strófát I.

_______________________________7

v Csáktornya
Vugrinecz Jánosa

élovek, как je sem tam skakal. Najpredi su ga 
drzali za ávercara, a da su paklece éirom zeli, 
rekel je da to nese svojemu gazdi v Budapest, 
a on je to kupil pre Vugrincu. Nato su ga mam 
zareáterali i ve tece presluáanje i kviiicija. Так 
zgledi, da ima i pajdase v tatbini. Od robe fali 
do 700 pegö vrednosti, kaj je med tem prodal.

Trsztenyak Gusztáv ima na duánom spoz- 
nanju joá i éuda drugih grehov. Med tem je ob- 
kral i svoju sestru. Brséas je tak, da je ovo zlo- 
cesto delo i prveáa neáterna zvráil za vreme 
zakmiéenja, samo tak se vidi, da pózna átatari- 
umske zakone, kajti to neée priznati. Ako se bar 
jeno takáo delo dokaze, onda te pok var jeni zló- 
éinec dojde pred stafariumski sód.

Megyimurci pazite!
Romarí idejű v Búcsúszentlászló augus 
tusa 15-ga v nedelu, v jutro ob 5. vuril

Sluzbene cene za one robe, stere 
ttacunari trziju

Valaju v obeini Csáktornya
baíol, beli okrogli, plitvi, dugl, éresnjovec,

i jene farbe kila Г 18 P.
baíol beli, prosti i gyungy „ 1 *1 2  „

„ pisani, mesani i saki drugi „ Г08 „
leca drobna „ Г 30 „

„ srednja „ T40 ,
„ debela •„ Г60 „

inak (semleti 2 0  fill, vise) „ 2  80 „
kumin deka - 44
koriander „ - 15 „

Kromper po dnevnoj ceni.
luk kila - 34 .,
cesnjak „ - 98 „
psenicni gres „ Г38 „
fina méla psenicna ,. Г 34 „
kruána méla páenicna „ • 58 „
hríena méla « - 58 „
kmh и * 58 „
z.emla saka - 1 0  „
Med kila 5*40 ..

„ v fiaáaj 1 4 kg 1 41 P 1 t kg 2‘76 „ 5‘50 „
Cukor kristal kg 2 10  fiai kristal „ 2 .1 1  „

„ mleti „ 2'13 „
„ korkasti „ 2  16 „

sol „ - 56 „
ocet 1 0%, prez flase na nieru liter Г28 „
кvas deke -04 „
jejci friáke kila 4'50 „

„ " na broj vékáé od 55 gr. sako - 24 „
„ „ na broj menjse od 55 gr. „ • 22 „

mleko liter * 45
vrhnje, nutri 16% masti liter 1 90 „
sir, lo)si kila Г 2 0  „

masten • „ T50 „
puter s stepki .. 9'20 „

Hizne potrebe.
sonon za piati 10  deke - 26 „

................  2o .. * 52 ..
„ tini za hmivati 1 0  „ - 72
„ za decu 8  „ - 8 6  „
„ za podbrivati 7 ., kocka - 58 „
„ „ 6  .. okrogli - 84 „

prah ?a prati Va kile - 70 „
.. .. s % „ *36

Spiritus za zgati.
21'5% na meru liter 3 70 „

„ v flaái 4 — „
pol .. 2  06 „

Petroljom liter * 70 „
Sahcil v vrecici 4 gr. - 10 „

,, „ 9 gr - 20 *
celofán kuverta - 24 „
Pergament • 10 „
sodabikarbona 5 gramov * 1 2  „

Sto od toga vekse cene prosi, pogodi, po* 
nudi ili zeme, bode átrofan po zakonu.



8 „Megy i m ur je 32 hr.

K A J J E  NOVOGA?
— Smrtna nesreca v sütni jenoga gos- 

podara z Muraszerdahelya. Dobranícs Mátyá
sa, 40 let staroga gospodara z Muraszerdahelya 
je dostigla smrtna nesreca. Z Paphegya, poleg 
obcine Szelence je vozil drva, Pot je bil dosta 
strmi, i neje zaprl kotace. Так se pripetilo, kaj 
su kola odletela. V jenim mestu, de su kotaci 
skoéilí, je Dobranícs opal s kol dőli i tak nes- 
reéno, kaj mu je glava dosla pod zadnji kotac. 
Tesko naklajena kola su ga mám zaklala. Da su 
ga spod kotaca vun zeli véé je bil mrtev.

Mrtvo telő su dopelali v kapuru na cintoru 
v Muraszerdahelyu, tarn ga je komisija pregle- 
dala. Za to srnrtno nesrecu niséi drugi neje kriv 
nego sam#pokojni.

— Vtoplení ludi v Muri i Dravi. Zanda- 
ri z Muraszerdahelya su telefonskni dali na glas 
drzavnomu tozitelu v Nagykanizsi, da je v hataru 
Alsóferencfalva, Mura hitila vun mrtvo telő jeno- 
ga, koli 60 let staroga moskoga. Как stvar zgle- 
di, te nepoznati clovek se pre kopanju \topil.

Ran tak su i stridovarski zandari dali na 
glas, da su z Drave vun potegli mrtvo telő jeno- 
ga moskoga. Drzavni tozitel v Nagykanizsi je od- 
redil, naj iséeju sto su te vtopleniki i как su se 
te nesreée pripetile.

— Zrínyi kapela pre Szentiloni je pos 
tala Vitezki Grunt. Lani na Sesvete je dva dni 
trpela parada, na steroj su z velkom rodolubnosti, 
prek dali ürsaékoj Vitezkoj Stolici kapelu, de 
se familija Zrínyi zakapala i 120 klaftrov grufta, 
steri kcoj spada,

Parada je bila orsacka, kaj su govorili, cu- 
lo se i na radio, a i za kinő su delali fotografije. 
Bila su tu velka gospoda od strane \ itezkoga 
Reda, a ve pák éujemo, da je \ isokodostojni 
Gospon Guverner, kakti velki kapitan \ itezkoga 
Reda to kapelu s zemlom gori zel za \ itezkoga 
Grunta.

Kapela nasega velkoga voditela grofa Zrínyi 
Miklósa je sveto mesto za sakoga mag) ara, a 
prem za nas megyimurce. Как tujemo, Vitezka 
Stolica bo, éim bo to mogoée, dala kapelu pop
ra viti, kaj bo na vreden nácin dicila i glasila 
spomena nasega velkoga soldackoga voditela i 
pesnika.

— Pak je bil ogenj v obcini Damása.
Obcinu Damása je letos véé po drugoc pohodil 
érleni kokot, samo ve na srecu z menjsim kva- 
rom. V nedelu popoldan se na skupnom dvoru 
Sztricsek Boldizsara i njegovih ketusov vu/.gal 
jen kúp slame. Sigurno su se deca z ognjom ig- 
rala. Soseda Vargek Ana je prva spazila ognja, 
na njen kric su ludi skup dobezali i z vedrami 
ognja pogasili. Fejervergari su fletno dosli, ali na 
srecu véé su ne meli posla.

— V Damása se zvalíla raca s tremi
nogami. Na gruntu Dominko Mat>asa, v Dama- 
sa se zvalila raca s tremi nogami. Celo selo ho- 
da to cudno zivince glet, a mala racika si stem 
nikaj ne tere glavu, nego veselo plava po mlaki 
z drugimi malimi racami.

— Najpredi je s je l skociti prek granicc 
onda pák podmititi strazu. Czrncsecz Imre z 
Hétvezéra je stel pre obcini Pusztafa skociti prek 
granice prez sakoga dokumenta, ali je naletel 
strazi v roke, &tera pazi na graniri. Da su ga vlo- 
vili, onda je najpredi z 10, onda pák s 100 pen
gő stel podmititi strazare. Soldati su ga vloviii i 
odtirali v rest. Öve dneve je bil sód v Nag>ka- 
nizsi pred sodbenim stolom i dobd je tri mesece 
resta. Sod je pod apeladjom. Nesterni ludi si ni
kaj neznaju premisliti. Ne dosti kaj oceju greha 
napraviti proti /akomi, nego onda si jós greha 
povek.taju z mitom, prem da znaju, da orsacka 
straza ima svoju svetu duznost.

POZDRAV S FRONTE'
Berta Pál szakaszvezető, tábori pos

ta К 478 cinovnik v fabriki Hunnia s fronte 
pozdravla direkt iju, éinovnike, se delavce fabrike 
i se svoje príateli i dohre poznance.

Pise nam, da i na fronti cita nase novine 
Muraköz. Nas jako veseli, kaj nase novine tijam 
do fronte dojdu i neseju glasa s sladke nase do- 
movine. Dobro bi bilo, ako bi i drugi nasi ludi, 
Steri imaju koga v soldaéiji posilali ta nase növi-

ne. NaSim deékam bi bilo na veselje, ako bi z 
doma kaj zazvedili

— Pák ima Mura dva mrtve. Malo da 
rainé den, kaj nebi Sto moral v letnom kopanju 
alduvati svoje zivlenje. Ve pák se v Megyimurju 
v obcini Muraszentkereszt pripetila smrtna nes
reca.

Tomasics József z Bányavára se v toj vel- 
koj vrocini kopal v Muri. Na jempot ga jaka vo- 
da zgrabila i odvlekla v globlinu. Potli su mu 
mrtvo telő nasli. Dr Weinberger, doktor v Mura- 
siklósu je mrtvo telő pregledal, a drzavni tozitel 
je dal dozvolu da se zakopa.

Kovacsics Alajos, Goricsanec Pál, Hatlak 
Antal i joá nesterni su se v Muri kopali i na 
jempot su vidli da voda nosi proti njih srednje 
visoko, mosko telő s serimi mostaci. Te mrtev 
élovek je vec vise dni lezal v vodi. Drzavni to
zitel v Nagykanizsi je potrebno odredil.

GLASI JARASA PERLAK
Notarjuska sesija v Perlaku. Notar- 

juSi jarasa Perlak su augustusa 4-ga drzali v ob
cini Kotor svoju sesiju, na steroj su bila resprav- 
lena vazna pitanja obskrbe naroda i diuge sluz- 
bene stvari. Predsednik je bil Dr Forintos Géza 
föszolgahirov.

-  Popravili su varaske hize v Perlaku
\ e su zvrsili popravke na varaskim hizam. Óva 
na stok lepa visoka hiza stoji na glavnim mestu 
v Perlaku. Ve как su ju popravili i jako lepő 
polepsali, cuda donese к tomu, kaj ta velka ob- 
cina lepse zgledi. Nutri su obéinske kancelarije, 
soldacka komanda, obcinski policaji, leventasi, a 
zvun toga jós i Dr Doniján Gyula fiskalius, ima 
tam svoju kancelariju.

Sadovje bodo sadili na gmajni v 
Perlaku. Obcina Perlak ima velku gmajnu od 
900 mekot, a drevja ga jako malo posejnnoga 
Poglavari su tak odredili, da bodo po maleni, 
érez par let zasadili sadovje na 3 400 mekote. 
To je jako spametna stvar, sad denes jako cuda 
vala, как to naSi ludi véé vidiju, stoga se mo- 
reju lepi penezi vun /éti, samo je treba drevje 
cuvati i na brigi meti.

G o s p o d a r s t v o
Naredba za kupuvati i popravlati 

obuteli
. (Vidi prvipot v broju 31.)

Как se prosiju i deliju cedule
Cedule za obutel fremati, popravlati i kupu

vati se tak deliju, da centrala za obutel, saki 
niesec z onoga, kaj je v magazinu, da na glas 
viceispanu, da drugi mesec kulko érlenih cedul 
se bo moglo vun dati v varmegviji za fremauu 
obutel, oglavi, tompli, i kulko zelenih cedul za 
kupuvanje gotove obuteli. Viceispan to re/deli 
med obcine i da na glas, drupi mesec kulko ce
dul se sme vun dati. Obcine smeju vun dati od 
érlenih cedul Stiri petine, to je 80(Vo za poprnv- 
lanje (oglavi, tomple) a samo 20", о a lo je )ena 
petina se sme vun dati za novu obutel.

V sakoj obcini komisija za obskrhu deli te 
cedule po tem, kulko ga matriala, proti tomu ne- 
ga apelacije.

Za tem onda poglavarstvo da vun cedule v 
onom redu как su do$le i pre tem se nmra paziti 
na ovo:

1. Najpredi moraju dobiti obuteli oni, steri 
su v kaksoj orsackoj, ili obéinskoj sluzbi i ako 
nebi mell obutel, bi njiho\a sluzba zbog toga 
trpela.

2. V drugom redu oni, steri prez obuteli 
nebi mogli \oditi svoje gospodarske, ili mester- 
ske posle, ili bi bili spreceni v svojoj drugoj 
slu/.bi.

3. Tretic dojdu deca na red. Tu je treba 
paziti, da de ga véé dece, mlajse dete more nő
síti obutel staresega deteta makar s popravkom 
oglavi i tomplami. Tu je smeti cedule vun dati 
samo za decu i samo broja 23 — 38.

4. Onda dojdu na red drugi prositeli. Tu je 
treba paziti da je Sto dobi! obutel i potplate,

kulko sto nuca i treba je paziti na pravicno rez- 
delenje.

Ne smeti vun dati cedule za deteeje oglavi 
od broja 23--30  i za popravlanje papucov.

Za cizme i oglavi cedulu smeti vun dati 
samo onomu, Steri nikak nemre prez cizme svoju 
sluzbu zvrsiti.

Cédula vala samo v onoj varmegyije v ste
roj je vun dana.

S zelenom cedulom je moéi obutel kupuva
ti po célom orsagu. Irgovec inora obutel vun da
ti po onoj ceni i s kondicijami, как je to minis
ter za obskrbii naroda odredil.

Crlene i zelene cedule valaju do zadnjega, 
drugoga meseca, как su vun dane. Ci je cédula 
doli zisla podugsati ne moci.

Kaj je treba znati pre kupuvanju 
obuteli ?

Na sakoj obuteli, makar s koznatimi, ili z 
umetnimi potptati mora biti zapisano, sto i de je 
obutel napravil, a zvun toga na obuteli prez koz- 
natih potplatov mora i lo biti zapisano.

Na obuteli z umetnimi potplati mora biti 
nadrukana fabricka marka i samo takse potplale 
sniQti za to ponucati, store je minister za narod- 
nu obskrbu odredil. Za obutel prez koznatih pot
platov mora trgovec (fabrikanl) poleg redovite nos- 
nje dati pismenu garaneiju za najmenje tri 
mesece.

Obutel s papernatimi potplati ne smeti de- 
lati niti trziti.

Zvrseno.

Posli potli zetve
Potli zetve, pospravlenje i mlati, saki gaz

da se mora hapiti / jesenskim oranjem. Od sluz- 
bene strane su spomenuli naSe gospodare, de bo
de letosnii red nutri davanja /rnia valal i za diugo 
letoi tak bodo mogli nutri dati krusno zrnje po katas- 
tralnom cistom dobicku. Nemre biti reci za to, 
kaj hi se nutri davanje zvrsavalo na kak.si drugi 
nácin, kajti to prepraviti i zrecunati ie prevec 
velki posel i za to ga ne vremena. Z.ito naj se 
saki gospodnr prepravi nato i na) vodi velku 
brigu z jesenskiini posli na svojoj oranoj zemli, 
ka| mu bode lezi spunjavati svoje duznosti nutri 
davanja.

Polli zetve ostane na zemli cuda dracovoga 
semena, to je treba mam podotati, kaj ne zide, 
a v jesen z globokom orat\om je moci draca do 
kraja sfondati.

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

a Muraközi Katolikus Könyvnyomdában

APRÓHIRDETÉSEK^ MALI 0GLASI
Apróhirdrtéuek dija amvankint 10 filter. A vastagon 
nyomott hzó keltőnek azátnil l.egkivt bb hirdetés dija 1 P.

Több éves irodai gyakorlattal tisztviselt»* 
fiatalember családi okukhol Csáktornvara szíve
sen jönne állásba. Közel hat éve ügyvédi irodá
ban dolgozik. Ajánlatokat: „Egy hónapi próba
idő“ leiigére a kiadóba kérek.

Kiszolgáló hölgyet ezukrászdáha lehető
leg magyar muraközi n\elvtudással azonnali be
lépésre keresek. Mignon ezukrászda.

Iscem snajderskoga inusa s svojom hra- 
noni i kvarterom. Pitati v vurednistvo novin.

Dve breje prasicc* za proJati. Iscem jeno- 
ga slugu i jenu deklu za gospodarske posle. Sa
laries György Csáktornya.

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
f elelős kiadó és laptulajdonos: P ecso rn ik  Ottó
fcyo m tt: KurafcA ii KatuUkiM  К Л п у»ауом чЬ  —

Иу**А»4П («J«lt Sár»M Aatal
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