
38. évfolyam 33 szám. Ara 24 fillér

„ N E  B Á N T S D  A  

M A G Y A R T “

Zrínyi . MURAKÖZ „Adassák tisztelet 
a katona 

eszménynek1'
Zrínyi-fohász

E lő fiz e tési ar: fél évre 6 .— P. 
Kiadóhivatal Hotlhy Miklós-lér 6. Csáktornya, 1943. augusztus 20. P o l i t i k a i  h e t i l a p .  

Megjelenik p é nte ken .

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
„Hol vagy István Király, Téged magyar kíván lu

Valóban sohasem volt aktuálisabb a | 
magyarok ezen fohásszá, mint a mostani 
időkben. Országalapitó nagy és szent ki
rályunk védöpalástja közel ezer esztendőn 
át takarta be a magyar nemzetet és meg 
óvta minden külső és belső veszedelem 
tői. Azért fohászkodunk most megint cl 
ső, szent királyunkhoz, védje meg az ő 
hű magyarjait, akik ő általa lettek ke
resztények, az istentelen keleti vörös 
rémtől. Erősítse meg dicső honvédéin к 
karjait, acélozza meg izmaikat, áldja meg 
fegyvereiket, hogy legyőzhessük örök el 
lenségeinket, a keresztény egyház legna
gyobb ellenségét, a bolsevizmust.

Éppen az ezredik évet évet Írták, 
amidőn Vajk hercegből István király lett, 
akit megkoronáztak II. Sylvester pápa 
koronájával s azóta ez a Szent Korona 
sugározza fényét a magyar nemzetre. Az 
elmúlt ezer év alatt a magyar nemzet 
sok megpróbáltatáson és viszontagságon 
ment keresztül. Sok százezer derek ma
gyar hős vére hullott és holtteste borítot
ta a csatatereket a kereszténység védel 
mében. Megvédtük a kereszténységet a 
tatárokkal szemben, keresztények marad 
tunk a 145 éves török dulás alatt, mert

Istentől, aki az ő népét soha nem hagyta 
el, ha bűneiért meg is büntette sokszor, 
de vezeklését mindenkor kegyelemmel 
fogadta s áldását kiterjesztette rá.

S szomorú, nagyon szomorú, hogy 
azok a népek, amelyek a béke áldásait 
élvezték akkor, amikor a magyar seregek 
őket is védelmezték, amikor folyt a ma
gyarok vére azért, hogy ők nyugodtan 
imádhassák istenüket, ma az istentelenség 
táborában küzdenek ellenünk, versenyez 
nek a templomok lerombolásában, a nők 
és gyermekek legyilkolásában. Hazug jel
szavakkal igyekeznek tönkre tenni mind
azt, amit Európa alkotott, amire ök is 
büszkék voltak s aminek csodájára járt 
az egész világ.

Elvakultságukban és telhetetlenségük- 
ben a bolsevizmus karjaiba vetették ma
gukat, nekik minden eszköz, jó, csak célt 
érhessenek vele, csak sikerüljön a ban 
károk és gyárosok molochját megtölteni. 
De elfeledkeznek a régi meséről, hogy 
az éhező farkas első nap csak a vele 
együtt a verembe esett tyúkot ette meg, 
másnap a kakast, harmadnap a nyulat, 
majd az őz került sorra, végül még a

baráti rókát is felfalta. Ez volna a sorsa 
ellenségeinknek is, ha a tengelyhatalmak 
és velük a magyar vitézek acélfala fel 
nem tartaná a farkast, a vörös világve
szedelmet és meg nem védené Európát, 
mint ezer éven át, úgy ma is, nemcsak 
megunknak, hanem mai ellenségeinknek 
is, akik csak később fognak tudatára éb
redni annak, hogy saját létüket nekünk 
köszönhetik.

Ezért fohászkodunk hozzád, neved 
ünnepén, magyarok Szent Királya, Istvánl 
Leborulunk mennyei trónusod előtt és 
esdve kérünk, védelmezd meg, Budán 
őrzött Szent .Jobboddal hű magyarjaidat, 
sújtsd porba ellenségeinket, segítsd dia
dalra szü/máriás zászlónkat, ne engedd, 
hogy az istentelen hordák letiporják azt, 
amit Te alkottál és mi ezer éven át meg
őriztünk ! Földi halálod előtt koronádat 
és országodat felajánlottad a boldogságos 
Szűz Máriának, aki azóta a mi Védasz- 
szonyunk, kérd most is az ő támogatá
sát, hogy fegyvereink győzelmesen űzzék 
el ellenségeinket, hogy a Te szent Ma
gyarországod a világ végezetéig hirdet
hesse a Te dicsőségedet és hogy a go
nosz soha többé meg ne támdhassa a te 
hü népedet, Szent Koronád fénye pedig 
ragyogjon országod felett örökkön örök
ké !

Úgy legyen !
Sp.

Vitéz Horthy István emlékére
Felviradt augusztus 20 a, országunk 

legnagyobb ünnepe, Szent István Király 
napja. Városunk minden háza fellobogóz
va, az utcák telve ünneplő közönséggel, 
sokan a rádión keresztül hallgatták a bw 
dai körmenetet, ahol a Szent Jobbot hor
dozták végig, pedig lm tudták volna ! Ak
kor már nem volt Kormányzó Urunknak 
csak egy fia, az országnak nem volt kor
mányzóhelyettese ! Mint derült égből a 
villámcsapás, úgy hatott a borzalmas hir, 
hogy ifjú kormányzóhelyettesünk, vitéz 
nagybányai Horthy István a harctéren 
hősi repülőhalált halt

Az utcák pillanatok alatt kiürültek, 
mindenki hazatakarodott, az öröm helyét 
elfoglalta a gyász, percek alatt feltűntek 
a komor, fekete zászlók, akinek az utcán 
dolga akadt, lehorgasztott fejjél járt

Mindenki szive Kormányzó l !runk 
hoz fordult, aki mint az ország feje, meg
hozta a hazáért a legnagyobb áldozatot, 
odaadta fiat. Elöljárt a legszebb példával, 
odaadta a legdrágábbat, vére szülöttét.

Fiatal Kormányzóhelyettesünk, bár 
magas közjogi allása nem kötelezte sem
minemű hadi szolgálatra, őseitől örökölt 
vitézi buzgalmában fegyverrel is szolgálni

akarta hazáját, egy «kart lenni a fronton 
küzd«» védőkkel, kivenni részét minden
ből Példaképen lebegtek előtte vezérlő esz
ményünk, gróf Zrínyi Miklós fenkölt sza
vai : „Hazámat szolgálom nemcsak pen
námmal, hanem rettenetes bajvívó 
szablyámmal.“ De a sors mást akart. A 
végzet úgy intézkedett, hogy vitéz nagy
bányai Horthy István, Magyarország kor
mány/óhelyettese, aki fényes üstökösként 
tündökölt nemzetünk egén, aki vitézségé
vel és hazaszeretetével fényes példát 
adott nemcsak nekifcik, hanem a késő 
unokáknak is, a haza oltárán áldozza fel 
legdrágább kincsét életét.

Most, az első évfordulón felszakad
nak fájó sebeink, mely szmorúság tölti el 
sziveinket, de bizalommal cs hittel fordu
lunk a Mindenhatóhoz és kérjük fordítsa 
javunkra súlyos megpróbáltatásainkat, ad 
ja meg mielőbb a győzelmes békét, Hor
thy István szelleme vezérelje dicső hada
inkat s ha letekint az égből, Csaba vezér 
sorai közül, lássa meg, hogy áldozata nem 
volt hiábavaló, mert itt a földön virul a 
szép és boldog jövendő Magyarország.

Horthy István dicső emléke örökké 
élni fog, amíg csak magyar lesz a világon.

Sp
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Muraközi zarándokút
Búcsúszentlászlóra

Ha valaki még kételkedett volna Muraköz 
népének ájtatatosságában és a magyar hazához 
való ragaszkodásában, a búcsúszentlászlói zarán
dokút meggyőzhette.

Vasárnap, augusztus 15-én, Nagy boldogasz- 
szony napján, reggel 4 órakór a Csáktornyái va
súti állomáson már hulla mzott az ájtatos hívők 
serege. A rendezők, élükön Kopjár Ferenccel már 
osztották a vasúti jegyeket s az ájtatos hívők 
percek alatt megtöltötték a részükre rendelt kü- 
lönvonatot.

Felséges és megható pillanat volt, amikor a 
zarándokvonat kigördült a Csáktornyái állomásról,

hogy elvigye a muraközieket arra a szent helyre, 
ahol valamikor Szent László nagy királyunk is 
megpihent, akinek nevét ma is viseli ez a búcsú- 
járó hely. Elmentek a muraköziek, hogy könyö
rögjenek Magyarország Védasszonyánál, a Boldog- 
ságos Szűz Máriánál, eszközölje ki Szent Fiánál, 
Megváltó Urunknál a békét és fogadja kegyelmé
be Muraközt.

A vonat indulása után megkezdődtek a 
szentolvasó imái és a búcsújáró énekek s ez igy

I tartott végig az utón. Murakirályon csatlakozott 
a perlakiak nagyobb csoportja dr. Sebestyén Má
tyás kir. közjegyző vezetésével.

Uzdóczy-Zadravetz István püspök érkezése
Alig, hogy a vonat beérkezett Nagykani

zsára, feltűnt szeretett főpapunk, Uzdóczy-Zad
ravetz István ny. tábori püspök, felsőházi tag, 
Muraköz nagy fia, alakja, F. Gulyás házfőnök kí
séretében. Nagy püspökünket Pecsornik Ottó or
szággyűlési képviselő és Zsálig Norbert Csáktor
nyái rendfőnök üdvözölte és fogadta Muraköz 
nevében, kisérve a vonatból hangzó éljenkiáltá- 
soktól. Püspökünk elfoglalta helyét a vonaton, 
amety ezután vig zakatolással és gyorsított tem
póban közeledett szent célja felé.

Búcsúszentlászlón P. Miholcsek Miklós ház- 
főnök-plébános teljes egyházi díszben, a papság 
élén fogadta egyházfőnket és a zarándokokat.

Vitéz gróf Teleki Béla, Zalavármegye főis
pánja hivatalos elfoglaltsága miatt nem jelenhetett

A  püspök misét p
Amikor egyházunk felkent fejpapja megjelent 

magasan a hivük felett, a prédikációs emelvé
nyen, hogy felolvassa az evangéliumot és elmond
ja szentbeszédét, a légy zümmögését meglehetett 
hallani a templomban. Minden szem feléje fordult, 
szomjazta az isteni igéket.

Uzdóczy-Zadravetz István, a nagy szónok, 
telve isteni ihlettel, üdvözli a muraközieket és 
Krisztus szavaival: „zörgessetek és megnyittatik," 
kezdi beszédét. Nemcsak Csáktornya, hanem 
egész Muraköz van itt képviselve, hogy búcsút 
járjon, hogy megzörgesse a Mennyek Kapuit. Úgy 
kell imádkoznunk és úgy kell zörgetnünk, hogy 
meg is hallgattasunk.

A mai nagy világégésben nemzetek omla
nak össze, millió népek pusztulnak, az özvegyek 
és árvák könnyei az égig törnek, tehetetlenül né-' 
zik a világ pusztulását es ezek között reszket 
Mária népe. Ezért jüttünl* ide Máriához, szent 
Pátrónánkhoz, hogy megzörgessük kapuját, hogy 
hallgassa meg könyörgésünket. Mindenkinek van
nak vágyai, fájdalmai, ezeket akarja Mária elé 
vinni. Mindenkinek joga van saját vágyat. kéré
seit a Boldogasszony elé terjeszteni, de ne feled
kezzünk legnagyobb vágyunkról, az isteni boldog 
békéről.

Útközben láttunk a mezőkön gabonakeresz- 
teket, a cséplőgépek búgnak, ontják az isteni ál
dást. Hol vannak azok a boldog idők, amikor 
széles e hazaban és vele Muraközben csak ezt 
a búgást hallották. Ma más keresztek zúdulnak

meg, helyette bájos leánya, Alice grófnő üdvö
zölte a vármegye részéről főpapunkat és a mura
közi zarándokokat.

A polgárság részéről Bckéssy János vezető
jegyző, a teljes létszámban megjelent elöljáróság 
és képviselőtestület nevében megható szavakkal 
mondott üdvözlő beszédet, kifejezvén (ürömét, 
hogy először üdvözölheti, a visszatért Muraközt 
vezető nagy egyházi férfiút, aki a nala megszo
kott szívélyességgel köszönte meg a hozza inté
zett szép szavakat.

Fzzel megkezdődött utunk célja, könyörgé
sünk Magyarország Védasszonyához. Püspökünk 
bevezette a zarándokokat a templomba. Tiz órára 
befejeződtek a gyónások s megkezdődött az ün
nepi, püspöki nagymise.

ntifikál és prédikál
népünkre. Milliók rettegnek, pusztulnak. Maria 
népét megmentette ezektől a bugáséitól. Nincs 
nép Európában, amelyre ekkora kegyelem sugá
rozott volna, mint reánk.

Tárjuk szét kezeinket, fogjuk fel telkeinkkel 
ezt a nagv kegyelmet, s he összefogunk, tel fog 
juk tartani a súlyos fenyegető kereszteket.

Ezért kéri Muraköz, népét, kezet kézbe, ma 
ötszázan jöttünk ide, ötszáz gépet tudunk feltar- 
tartani, ha az egész nép feltárja szivét, a magya
rok Nagyasszonya nevében, Ígéri, hogy kinyúlik 
a Mennyek Kapuja és elmúlik a vész. Erősek 
tegyünk a kereszt viselésében, imádkozni, min
den zarándoklatnak ez a cé|M, az Ur jobb jövőt 
hoz, elmúlnak a veszélyes gépek bugásai s meg
maradnak a cséplőgépek és az alda*t hozó ke
resztek a földeken. Í rre hívja te! és buzdítja a 
muraközieket Megköszöni Muraköznek a sok 
megjelent féltit és not. a |ó példával elöljáró I ep- 
viselővel az élen, vigyétek ha/a ezt a szép em
léket. H

Muraköz nem megy M,wia Bi-/tekére, de 
ugyanazt a S/üzanvat. Magyarorszag Védasszo
nyát itt találtuk meg, aki ugvanolvan Szeretette! 
fogad es meghallgat bennünket. Mondjak e‘/t meg 
otthon, miden faluban, mindenkinek.

Ugyanezt a beszédet nagv püspökünk mu- 
rakö/i nyelven is elmondotta.

Mindenki könnyezett, mindenki szive meg
telt ihlettel.

A  drávacsányi énekkar
A nagy pontifikációs misén a Drávacsány i 

több mint harminetagu vegyeskar énekelt négy 
szólamban, Petek Vera, volt tanítónő vezetésével, 
oly precíz betanítással, hogy a helybeli emberek 
azt mondták, ök ilyen szépet még nem hallottak. 
Ez is azt bizonyltja, hogy a muraközi nép mű
vészi hajlamú, csak megtelelo vezetésre van szük
sége. Méltó arra, hogy művészi hajlamaira az 
illetékes körök is felfigyeljenek.

A mise alatt püspökünk sok hívőt m»gál- 
doztatott.

A nagy püspöki mise után, nu*g egy énekes 
muraközi misét mondtak, amelynél a Csáktornyái 
és drávavásárhely i templomi énekkar szerepelt, 
ezután következett két órás pihenés, amely idő 
alatt népünk gyönyörködött az ottani táj szépsé 
geiben. Megtekintették a főoltár mögötti kápolná
ban a kegyelemosztó, csodatevő Szűz Máriát a kis 
Jézussal és sok buzgó ima hangzott el előtte.

Délután litania, utána kereszljárás a temp
lom mögötti kai varia tizennégy állomása előtt. 
Még egy kis. beszélgetés, a szép emlékek tetár* 
gyalasa, s eljött az nte, amikor nagy püspökünk, 
fényes papi kísérettel kivetette a zarándokokat 
az állomásra, hogy Kanizsáig kisérje okét, ahol a 
muraköziek érzékenyen búcsúztak tote, bogy tel
ve az isteni malaszttal, megnyugodott létekkel 
menjenek haza és mondják meg, hogy az isteni 
kegyelem csak e hazában sugárzik reánk.

Búcsúszentlászló egész lakossága kisérte ki 
a zarándokokat a vasútra.

Búcsúszentlászló e* napon megtelt hazai nép- 
pel is. A környék lakossága is áhítattal fordult e 
napon istenéhez. De a/ egész búcsú n legtelje
sebb isteni félelemben folyt te Sehol egv hangos 
szó, a búcsúsok прш mulatni jöttek, hanem ко 
nyorogni Isten kegyelméért. Hiányozták a régeb
ben szokásos verklik és ringlispilek, vásári kiki

áltók és egyéb az ünnepi hangulatot zavaró ala
kok.

A  muraköziek felvonulása
Mint említettük, egész Muraköz képviselve 

volt a búcsún. Lapunk terjedelme nein engedi 
meg, hogy mindekit felsoroljunk s igy, “sajnos, 
csak néhány nevet említhetünk.

Drávavásárhely községet Cserncsecz Vince 
községi bíró és Kovács Ferenc áll. isk, igazgató, 
egyben kántor vezették, aki utóbbi az énekkart 
is vezette.

Ott láttuk Drávaszentmihály élén vitéz Pán- 
czél Uyörgy községbirót, tiszteletre méltó ősz fe
jével és mellén tele kitüntetésekkel, vitéz Jánosi 
József a magyar történelemben tragikus nevet 
szerzett Zrinyifalvát vezette, a nemzetes asszo
nyok is ott voltak, Soltics István elöljáró külső 
községünk, Felsőpusztafa élén haladt, de ott vol
tak a mi reménységeink, leventeifjak és leányok, 
a páratlan szorgalmú és agilis Mekovetz Angélá
val és Hajsz Mártával elükön, szóval egész Mu
raköz megmozdult s az utasok száma messze 
meghaladta a vonat befogadóképes.sggét s bizony 
soknak már nem jutott ülőhely.

Búcsúszentlászló község szeretettel fogadott 
bennünket. Minden kitünően meg volt szervezve 
s ezert hálás köszönetünket fejezzük ki..

A hazatérés ünnepélyes volt. Csáktornyán 
a vonatból kiszálva hosszan felsorakoztak a za
rándokok Zsálig Norbert házfönök vezetésével 
szenténekekkel, harang/ugas között vonultak a 
templomba s még egy utolsó áldás után távozott 
ki-ki haza, egy szép emlékkel gazdagabban es 
nyugocüabb lélekkel megtisztulva és keresztényi 
hitében megerősödve.

Ezt a gyönyörű ünnepséget Pecsornik Ottó 
országgyűlési képviselő kezdeményezte. Eljárt a 
hatóságoknál, kieszközölte a különvonatot, meg
szervezte a zarándoktábort. Fáradhatatlan munka
társa volt nővére, Pecsornik Paula tanárnő, aki 
az indulásnál is segédkezett és a mozgó vonatot 
végig járván, mindenkinek juttatott egy pár ba
rátságos szót és érdeklődött, hogy rendben van-e 
minden.

Muraköziek ! Ez a búcsú úttörő volt. Ma
gyarország Nagyasszonya megmutatta kegyelmét 
es az utat, amelyet járnunk kell. Fogadjuk meg, 
hogy jövőre, Nagy boldogasszony napjan mindnv tt
ján ismét elzarándokolunk.

Sp.

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

A hadirokkant kisipa
rosok előnyben ré
szesülnek az anyag- 
igénylésnél

A hadirokkant kisiparosok ny ersanyagellata- 
sanak biztosítása érdekében tárgyalások indultak 
meg. Az. iparügyi miniszter a felmerült kívánsá
goknak megfelelni ti rendezte most ezt az ügyet 
a napokban kiadott rendetetével. Miután a minisz- 
t( i már a múlt év ben elrendelte, hogy a hadba- 
\onult kisiparosok az anyagellátás tekintetében 
előnyben részesítenetek, most a rendelet hatályát 
a hadirokkant kisiiparosokra is kiterjesztette. Ezek
nek anyagigénylési kérelmeit a jövőben soronkivül 
intézik el és más hasonlu jellegű üzemi igénylé
sekkel szemben első helyen elégítik ki. Az ipar- 
testületek a nyilvantartas és ellenőrzés megkönyi- 
tese végett kötelesek az igényjogosult hadhavonul- 
tak névsorát a hivatali helyiségben kifüggeszteni 
és ezen a szükséges, megtelelo valtoztasokal min
denkor átvezetni. (MVS)
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Alsómuraközböl 32 iskolás fiút és leányt nyaraltatott 
az Országos Gyermekvédő Liga

A napokban jöttek haza piruló arccal, csi- 
lógó tekintettel és magyar nóta mellet az Alsómu- 
raközböl elvitt muraközi iskolás gyermekek három 
hetes nyaralásukból. A nyaralást a Duna melleti 
Szigetszentmiklós község határában levő, Izabella 
telepen rendezte meg az Országos Gyermekvédő 
Liga teljesen díjtalanul.

Az. iskolaigazgatók közreműködésével Murai 
(Malek) István rákosligeti áll. népiskola igazgató, 
Muraköz szülötte szervezte meg a nyaralási akciót 
és lankadhatatlan ügybuzgalommal dolgozott azon, 
hogy az iskolás gyermekek színe-java kerüljön el 
a nyaralásra. О kisérte is el a gyermekeket.

Hogy megvalósulhatott ez, magyar nemzetne
velés szempontjából felmérhetetlenül fontos akció 
az elsősorban vitéz gróf Teleki Béla főispán és 
vitéz Horvath Ferenc Alsómuraköz országgyűlési 
képviselője érdeme, akik anyagival és hozzájárul
tak a költségek részbeni fedezéséhez.

Nagy szeretettel és megértéssel támogatta 
az akciót dr. Forintos Géza perlaki főszolgabíró 
is, aki a járásnak minden megmozdulását, ügyes - 
bajos dolgait felkarolja, legyen az bármilyen ter
mészetű.

A nyaraláson az egész országból 450 gyer
mek vett részt és a muraközi kismagyarok külön
leges elbánásban részesültek és főként Katzi néni 
kedvelte meg őket nagyon, akit rajongásig szeret»

tek a kis apróságok.
Nagy köszönet illeti meg az Orsz. Gyermek

védő Liga vezetőségét is, hogy lehetővé tette azt, 
hogy Zalamegy, s főként Muraköz kisebbségi 
nyelven beszélő iskolás gyermekei az ország leg
szebb nyaraló helyén tanulhattak magyarul, a 
magyar iskolás gyermekekkel együtt énekélheték 
a szebb-szebb magyar nótákat.

Bizonyára a jövőben - főként a béke éveiben, 
majd még népesebb csoportokban vehetnek részt 
ezeken a nyaralásokon Muraköz gyermekei. Min
dén számottevő községből részt vett egy- két ta
nuló ezen a taborozáss/erü nyaraláson és láttuk 
ezeknek a boldog arcát, amikor haza jöttek és a 
nagy csoportokba verődött többi társaiknak me
sélték élményeiket. Beszéltünk perlaki résztvevő
kéi és kérdeztük tőlük, hogy érezték magukat. 
Ragyogott az arcuk az örömtől, hogy őket érte a 
szerencse és hiszük hogy ezeken a kis gyerme
keken keresztül egész Alsómuraköz népe láthatja 
hogy most a súlyos háború idején is gondoskodik 
róluk a Magyar Haza, már most a boldog, szebb 
magyar jövő érdekében segíti, támogatja Muraköz 
népét, ahol ez a nép ezer éven át megtalálta a 
becsületes megélhetését, magy arban a testvérét és 
védelmezőjét. Ez a nyaraltatási akció is elérte 
a célját, mert nevelő és magyarositó célja mellett, 
Muraköz háláját és szeretettét biztosítja hazánk 
részére.

Szappant drágított a murakirályi gazda, 
az uzsorabiróság árdrágításért elítélte

F.gy rendőr tetten érte Stefók Mátyás ши- 
rakirályi földművest, amint Nagykanizsán szap
pant árusított uzsoraáron. Előállították, a szap
pant pedig lefoglaltak. Kihallgatása után átkisér- 
ték a kir. ügyészségre, ahol a kir ügyész azonnal 
az uzsorabiró elé alitotta. Stefók a bíróság előtt, 
sírva azzal védekezett, hogy sokan járnák ki 
Muraköz falvaiba vásárolni, azok mondtak neki, 
hogy szappanját hozza be Kanizsára, mert a 
vaiosban jó áron értékesítheti. О nem tudta mi 
a szappan ára, az 1918. megszállás óta még nem is 
volt Kanizsán. Most* baromfit hozott eladni és 
magaval hozta a 6 kg. szappant is. Mikor a 
Horthy Miklót-uton befelé tartott — igy mesélte el 
Stefók kihallgatásakor egyik ablakból megszó
lította egy aszony és kérdezte, mit visz a kosa
rában. Szappant, válaszolta. Mikor kérdezte, unt 
kér érte, nem mondott árat, hanem a no egy ki

Lakóhelyükön kapják meg a bérga
bonát a mezőgazdasági munkások

A Közellátásügyi miniszter augusztus 
1U én kiadott rendeletével szabályozta a 
természetbeni munkabér cimén szerzett 
kenyérgabona beszolgáltatását és vissza

lóért 15 -  16 pengőt ajánlott fel. Abban a. pilla
natban ért oda a rendőr, aki megkérdezte a 
szappan árát. О megmondta a rendőrnek is, hogy 
nem tudja az arát, de 15—16 pengőt kérne kg.- 
jaért. Erre a rendőr a szappanjavai együtt azon
nal bevitte. Két gyermeke van, soha sem volt 
büntetve, 1914-ben a világháborúban részt vett 
mint k. u. k. katona, rokkant.

A törvény azonban törvény ! A kir. ügyész 
fenntartotta vádját. A bíróság árdrágító viszaélés 
miatt 80 pengő pénzbüntetésre ítélte Stefók gaz
dát, alkalmazván vele szemben az eny hitö sza
kaszt. Indokolásában kimondta, hogy azáltal, 
hogy magasabb áron ajánlotta fel áruját, már el
követte az árdrágító visszaélést. A maximális ar 
kilónként 2 60 pengő. Persze a biróság a szap
pant is elkobozta. Az Ítélet jogerős.

vásárlását.
A rendelet többek között intézkedik 

arra az esetre, mikor a munkavállaló 
munkahelyén megszerzett kenyérgabonáját 
a kijelölt kt^eskedónek vételre felajánlja 
azért, hogy lakóhelyén ug>anilyen nemű 
és mennyiségű kenyérgabonát az ottani

kereskedőtől visszavásárolhasson. Ezen 
eladás, illetve vétel lebonyolításához a 
Gabonaforgalmi Központnak a munkahe
lyen illetékes kirendeltsége által kiállított 
utalványa szükséges.

Ez az intézkedés azt célozza, hogy 
a munkás ne legyen kénytelen kenyér- 
gabona keresetét esetleg hosszabb távol
ságra vasúton szállítani, de nem érinti azt 
a korábban kiadott rendelkezést, amely 
szerint a munkavállaló megszerzett ke
nyérgabonáját a községi elöljáróság által 
kiadott szállítási igazolvánnyal lakóhelyére 
szállíthatja.

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

Széchenyi u. 50 » Telefon: 31.

Központi iroda: BU D A PEST

^ O a s á n m p .

Szeretem az ünnepnapokat 
A vasárnap szent csodáját 
Áhitatos szentmiséknek 
Tömjénfüstös glóriáját

Szeretem a templomi csendet 
A lélek Isten fohászát 
Bűnt sirató, lelket hivó 
Harangok méla bugását.

Szeretem a szentmiséket 
S a titkot mi bennük renget 
A megváltó üdvötadó 
Vigasztaló szent keresztet.

Szeretem a bünbánatot 
Az igaz hulló könnyet 
Tiszta lelkiismeretet váló 
Igen boldog vasárnapot 
Glóriás szent vasárnapot,

í ú Íúh ÜüUUíh

И а у у к а и и & а и

Nagy választékban kaphatók

kész női kabátok 

e s ő k ö p e n y e k  

szép nyári ruhák 

k o s z t ü m ö k  

p о n g y o l á i к
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H Í R E I N K
— A vonat halálra gázolt egy fiatal 

csendőrt. Megrázó esemény történt Kisszabadka 
és Csáktornya állomások között. Szolgálati utján 
portyázott Pék János fiatal csendőr. Amikor a 
pályatesten át akart haladni, nem vette észre a 
közeledő vonatot, amely elütötte és halálra gázol
ta. Az odafutott vasutasok szedték kt a kerekek 
alól. Jelentették az esetet a kanizsai kir. ügyész
ségnek és vizsgálóbíró szállt ki a tragédia szín
helyére. A fiatal csendőr holltestét beszállították 
a Csáktornyái kórházba, ahonnét vasárnap dél
előtt fél 11 órakor temették nagv részvét mellett, 
illetve a szülők vonaton hazaszállították a szülői 
honba és helyezték örök nyugalomra a magyar 
csendőrség, tragikusan elmúlt, fiatal őrét.

— Háborús kockázatú szállítmánybizto
sítások. A kormány kívánságára megalakult 
Háborús Szállítmány biztosítási Irodában egyforma 
érdekeltsége van a Gazdák Biztosító Szövetkeze
tének és az Első Magyar Általános Biztosító Tár
saságnak. Háborús kockázatú szállítmánybiztosí
tások a pénzügyminiszter által megállapított díj 
és feltételek mellett a két intézet bármelyike ut
ján feladhatók az Iroda részére.

— A cséplőgép megölte a kismogyoródi 
kovácsmestert. A cséplés újabb halálos áldoza
tot követelt. Kutnyák Elek kismogvoródi kovács
mester az egyik gazda udvarában csépelt. Munka 
közben hirtelen ledobta a gép a főszijat, amit 
Kutnyák vissza akart helyezni. E közben lábával 
a földön fekvő szíjra lépett és az üzembe lévő 
motor a szijjal együtt felkapta a kovácsmestert, 
magához rántotta és oly irtózatos lendülettel dob
ta felfelé, hogy a bal lábát teljesen összeroncsolta, 
jobb lába pedig csípőben kifordult. Beszállították 
a Csáktornyái kórházba, azonban már nem lehe
tett rajta segíteni, sérülésébe belehalt.

— A vonat levágta a fejet egy muközi
gazdának. Tragikus esemény játszódott le Kis
szabadka vasúti állomás bejárata előtt. A szolga
latot teljesítő vasutasok a sinek mentén egy férfi 
fej nélküli holttestére bukkantak. Méterekkel ar- 
réb a pályatesten a holttesthez tartozó fejet is 
megtalálták. Minden jel arra mutatott, hogy a vo
nat kerekei szelték le az áldozat fejét. A meg
indult nyomozás eredményekép a csendőrség a 
holttestben Gudlinger Karoly muraközi lakost ng- 
noszkálta. A községbeliek szerint Gudlinger Ká
roly életuntságában a Csáktornya felé robogó vo
nat elé vetette magát, amelynek kerekei fejét 
leszelték. A csendőrség igyekszik most n tragé
dia minden részletét kibogozni.

— Szívbaja miatt meg akart válni az 
élettől egy alsódomborui fiatalasszony. Kuz- 
mics Mihályné 30 éves alsódomborui asszonv 
vasárnap hirtelen rosszul lett. A férje azonnal 
orvost hívott, hogy megvizsgálja. Ennek megtör
ténte után az orvos elmondta a férjnek, hogy 
feleségének súlyos szívbaja van. Az asszony ezt 
meghallotta és e miatt elhatározta, hogy — ő, 
akinek soha semmi baja nem volt — megválik 
az élettől. A minap egy óvatlan pillanatban, ami- ' 
kor a férje és csaladja nem látta, egy késsel 
megszűrte a nyakát. Kuzmics a feleségét autóval 
azonnal bevitte Nagykanizsára, hol a kórhában 
ápolás alá vették. Az asszony állapota életveszé
lyes.

— Alsólendvai műkedvelők vendégjáté
ka Csáktornyán. Az alsólendvai Önkéntes Tűz
oltótestület fecskendőjének beszerzésére az anva- 
giak beszerzését tüzle ki céljául az a lelkes al
sólendvai ifjúság, akik vál’alkoztak arra, hogy

műkedvelői előadásuk bevételéből támogatni fog
ják a tüzoltótestületet. A lelkes gárda a „Gyimeei 
vadvirág“ c, népszínművet mutata be Csáktornyán 
f. hó 14-én és 15-én este a Levente Otthonban 
Látrányi Antal áll. tanító és neje rendezéséden. 
A műkedvelő társaság oly művészi tökéletesség
gel alakította még a legkisebb szerepét is a da
rabnak, hogy személyeket nem is nevezhetnénk 
meg külön-külön. Éppen ezért jöttek át Csáktor
nyára, hogy ezt a páratlanul szép játékukat be
mutassák. Sajnos az időpontot nem jókorra tették 
mert ezen a napon Csáktornyán több más prog
ram is volt és igy az. anyagi siker elmaradt. Er
kölcsi sikerük azonban hatványozott volt.

a  p e r l a k i  j á r á s  h ír e i

Internált árdrágítók. A perlaki járás 
főszolgabirája azonnali hatállyal internálta árdrá
gítás miatt, Visnics János. Visnics Tamás és Ter- 
sztenyák István perlaki, Gorjup Ferenc murakirá
lyi és Horváth Vince drávacgyházi lakosokat. 
Nevezetteket a budapesti tolonzházba már el is 
szállították.

— A Dráva megint áldozatot követelt.
A Dráva árvédelmi munkásai egy ismeretlen hol
testet fogtak ki á Drávából. Ä halott személy 
azonosságát nem lehetett megállapítani, a szemle 
megtartása után a bíróság a temetési engedélyt 
megadta. Valószínű Horvátországból szármázó 
egyén a halott.

-  Mérlegellenőrzés Perlakon. A Perlaki 
m. kir. csendőrség nagy razziát tartott a mérlegek 
ellenőrzése terén és ebből az alkalomból 8 drh. 
hitelesítetlen mérleget foglatt le.

Lopott harisnyákat adtak el. A peilaki 
csendőrség nagy mennviségíí női és férfi harisnyát 
foglalt le, melyet a csáktornvai harisnyagyárból 
loptak el és aztan jóval magasabb áron adtak el 
a pénzes muraközi gazdáknak. A nyomozás fo- 
1 vamot ban van.

^ S P O R T = "
Jól sikerült a vasárnapi úszóverseny

Yasarnap délután 4 órai kezdettel jól sike
rült uszóversenyt rendezett a Csáktornyái Levente 
Egyesület Úszószakosztálya. A Csáktornyái úszók 
nak ez. volt az első nyilvános szereplésük. Nagy
kanizsa varos kitűnő úszói látogattak el és vették 
fel a versenyt fiainkal. Nagvs/ainu közönség je
lenlétében a Hiszekegy elmondása után Rode 
Imre üdvözölte a vendégeket és a versenyzőket 
buzdította, maid utána megkezdődött a versenv. 

Részletes eredmények a következők :
(A zárójelben lévő „Cs" Csáktornya, a „K“ 

Kanizsai jelzi.)
50 m gyors: 1 Horváth (Cs.) 33 mp„ 2.

László (K). 3. Kratki (K).
50 ni ifj. gyors: 1. Bogenrieder (К) 32.8. 2. 

Kovács (К).
50 m gyér. g>ors: 1. Bódog (K) 38 8, 2.

Szabó (K), 3. Rózsa (Cs).
50 m g\er. mell: 1. Szegvari (Ĉ ) 51 2, 2, 

Horváth (K), 3. Zuzel (Cs).
100 ni ifj. mell: 1, Tárnái II (k) 1.32, 2. 

Sztrahonva (Cs), 3 Göndör s (K).
200 m mell: 1. László (Cs) 3:07.4, 2. Tóth 

(K) 3:14.8.
100 m g)Ore: 1. Krátki (k) 1.1*3, 2. Tárnái (K) 
50 m újonc gvors: 1 Csányi (K) 41.2, 2.

Zuzel (Cs), 3. Miklauc (Cs).

100 m hát: 1. Sáfrán (K) 1.28, 2. Kovács 
‘ (K), 3. Tárnái (K).

100 m ifj. hát: 1. Sáfrán (K) 1.37, 2. Gön- 
dőcs (K), 3. Tárnái (K).

3x50 m gyors váltó: 1. Kanizsa 1.39, 2. 
Csáktornya 1:40.2.

100 m hölgy mell: 1. Pálfalvi (K) 1.44, 2. 
Szitár Ha (Cs), 3. Szitár Ibolya (K).

3x50 m gyér. vegyes váltó: 1. Kanizsa, 2. 
Csáktornya.

3x50 m vegyes váltó: 1. Kanizsa 1:54:8, 2. 
Csáktornya 1:58.

A versenyszáruok után repülőlabda és vizi- 
poló bemutató volt még, majd a győzteseknek ki
osztották az érmeket.

A verseny ' előkészítése, megszervezése és 
az úszók edzése László Bulcsú fáradhatatlan 
munkásságát dicséri, aki ez alkalommal is, mar 

*a legnagyobb elismerést érdemli, hogy az úszás 
sportág kifejlesztése terén az első lépéseket meg
tette. Kívánjuk, hogy munkáját még eok siker 
koronázza.

Muraszombati SE-Csáktornyai ZTE 
3:1 (1:1)

Csengi iramú mérkőzés, a muraszombati 
csapat megéJdemelten győzött.

A csáktornyaiak az első félidőben még tar
tottak magukat és döntetlennel kihúzták. A má
sodik félidőben megeredt zápor miatt síkos tala
jon nem volt jó játék. Istvánovics közben meg
sérült, de tovább védett.

A CsZTE csatársorából hiányzott az erő, 
\ rbanecz és Horváth edzés hiányában nem bír
ták az iramot. Benkő II. es Papp volt csak ve
szélyes az ellenfélre. Altataban az egész csapat 
nagyon rosszul játszott és ezzel a játékkal nem 
állják meg a helyüket az NB III-ba, sokat kell 
javulniok. A muraszombatiak lelkesen játszottak. 
Óvári játékvezető kisebb hibáktól eltekintve, jól 
vezette a mérkőzést.

Új edzői kapott a CsZTE
Donioki József személyében uj edzőt ka

pott egyesületünk. Futballpályáját Temesváron a 
Kinizsi klubnál kezdte, majd az Orosházi TK ke
rületi válogatottja. Felfelé ívelő pályája a szegedi 
Bástyán at, majd mint az Orosházi TK edzője és 
játékosa, Budapestre vezetett, ahol mint а ВТК 
játékosa, később játékvezető és a leventék sport
vezetője működik és nemrég a budapesti levente 
hndtestparancsnokságtól odaado szorgulmának és 
munkájának elismeréséül az Országos Játékveze
tő Előadó utján dicsérő oklevelet kapott.

Közben elvégezte a labdarugó rnesterképző 
tanfolyamot s tudással és tapasztalattal bőven 
megrakodva Csáktornyára szerződött edzőnek.

Kérdésünkre rövid programot adott : Edzés, 
szigorú sportfegyelem, áldozatkészség, kitartás, a 
nemzeti sport fejlesztése hazafias szellemben.

Dumoki József itteni működése elé nagy 
várakozással tekintünk. Anyag van csak kellő 
hozzáértéssel, rendszeres velük való foglalkozas
sa! ki kell hozni a fiukból a bennük rejlő tudást.

Csáktornyái sport ifjúságunk mindig, a 
megszállás alatt is, nemcsak hogy megőrizte a 
magyar szellemet, hanem mindenkor igyekezett a 
sport terén is magas színvonalat tartani. Múltja 
feljogosít arra n reménvünkre, hogy kiváló edző 
vezetése mellett, országos viszonylatban is diadal
ra viheti a muraközi színeket.

Szebb Jö v ő t!

Kőbányai Polgári Serfőzde
muraköz, egyédárusilója, úgyszintén II M ini prodavec pive za Mediimurje i

P E T Ü N C I  Á S V Á N Y V Í Z  f ő r a k t á r a  || glőviw sklariisce PETAKSKE kisele vode
Csáktornya, Kossuth L.-n. 1 sz. alatti nyitrai MRÁZ TIBOR Csáktornya, Kossuth L. vulica br. í .
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MEGYIMURJE
Preplatna cena: 6 .— P, na pol leta. 
Vuredni^tvo: Horthy Miklos-tér 6. Csáktornya, 1943 augusftusa 20 P o l i t i é k i  t je d n ik  

Z id e  s a k i  p e te k .

Svetek Svetoga Stefana Krala
„De si Stefan Kral, Tebe mi magyari iscemo!“

nosti. Oce zatreti veru i vufanje, steru 
ludstvo ima к svojemu Bogu. Oce nas 
odvrnuti od onoga Boga, steri nígdar ne
je ostavil svojega naroda. Makar ga cu- 
dapot strófái za njegve grehe, ali njegvu 
pokoru je navek z milosti gori zel i po 
delil mu blagoslova.

Zalostno, jako zalostno je, da denes 
oni narodi, steri su vzivali blazenoga mi- 
ra onda, da su magyarske trupe i njih 
brande, da je tekla magyarska krv, zato, 
da su oni mogli mirno Boga moliti, 
harcuvleju proti nas na onoj strani, de 
ne priznaju Boga, vteceju se, steri bo 
vec cirkvi zrusil, vec zen i decu zaklal. 
Z laznimi zgovori oceju na nikaj deti se 
ono, kaj je Europa stvorila, s cim su se 
oni stimali i сети se hodil cudit celi 
svet.

V svojoj sleposti i pohlépnosti hitili 
su se v roke bolsevizma. Za njih je se 
dobro, sarno da bi oni dosli do onoga, 
za cim hlepiju, da se napuniju vreca ban- 
karov i fahrikantov, stera se nigdar nem 
reju zasititi, ali pozabili su za staru prl- 
povest, da je vuk opal s pajdasi v jamu 
prvi den je samo kokos pojel, drugi den 
kokota, tretji den je zajec, za njim pak 
srna do§la na red, a nazadnje je pojel i les

ca, svojega najbolsega priatela. To bi 
dostiglo i nase nepriatele, ako nebi ocel- 
nata stena osovinskih sil i znjimi skup 
magyarski vitézi nebi zadrzavali vuka — 
crlenu pogibel celoga sveta i nebi obra- 
nili Europu, как érez jezero let. tak i 
denes ne samo za se, nego i za denes- 
nje nase nepriatele. Stopram potli bodo 
oni zazvedili, da samo nam moreju za- 
faliti, kaj njikovi narodi i orsagi i dale 
na svetu stojiju.

Zato se obrnemo к Tebi na den 
tvojega imena Sveti Stefan Krai magyar
ske. Hicemo se doli pred tvojim nebes- 
kim trónusom i ponizno Те prosimo, obra- 
ni s tvojom desnoni rokom, Steru i den 
denes cuvaju na Budi, tvoje verne ma
gyaré, vudri doli v prah nase nepriatele, 
pomori nam visoko nositi nasu zastavu s 
kipom Majke Boze, ne pusti, kaj bi prez 
bozne horde ponistile ono, kaj si ti stvo- 
ril, a mi cuvali erez jezero let.

Pred tvojom zemelskom smrti si pre- 
porucil svoju копти i orsaga Blazenoj 
Devici Mariji i ona je od potli naSa bra- 
nitelica, prosi i za ve njenu pomoé, da 
bodo nasa oruzja preladala i pretirala 
nepriatela, da bode tvoj sveti Magyar- 
ország do kraja sveta nosil tvoju diku 
da zlocesti duh nigdar vise nabo mogel 
naleteti na tvoj veren narod, a tvoja Sveta 
Koruna naj sveti ober tvojega orsaga i 
naroda za vekovecna vremena.

Так naj bo!
Sp.

Na spornen vitéz Horthy Istvánu

Za istinu. nigdar neje bila óva то  
litva magyarskoga naroda bole na mestu 
как |v denesnjim vremenim. Plasc nase- 
ga velkoga i svetoga krala pokrival je 
skorom erez jezero let magyarskoga na 
roda i obranil ga od sih zvunjskih i znu- 
tresnjib nepriatelov. Zato se i ve znova 
pomolimo к nasemu prvonui svetomu 
kralu, naj brani svojega vernoga naroda, 
steri je prek njega prijel svetu krscan 
sku veru, naj nas obrani od strasnoga 
prezboznoga, crlenoga nepriatela. Naj ob 
jaci roke nasih dicnih honvedov, naj v 
trdi njihove kotrige, da bodo как ocel, 
naj blagosiovi njihovo oruzje, da bodo 
mogli preladati nasega vekivecnoga ne
priatela i najveksega nepriatela krscan- 
ske cirkve, bolsevizma.

Rano su pisali jezero leto, da su 
Svetoga Stefana krstili, prvese ime mu je 
Vajk herceg i za tem su ga korunili s 
korunom steru mu je poslal papa II. 
Silvester i od potli ta Sveta Koruna 
sveti magyarskomu narod и Crez ovih 
jezero let je magyarski narod pretrpel 
cuda mok i poteskoc. Krv cuda sto je 
zer dobrih magyarskih vitezov je scurela 
i njihova niTtva tela pokrivala su tabo- 
risca v obrani krscanstva. Obranili sino 
krscanstvo proti tataram, ostali smo kr 
sceniki, da su nas turki gnjeli erez 145 
let, kajti koruna Svetoga Stefana je ob 
randa svojega magyarskoga naroda i ne
je dopustila, kaj bi se vtopil v morju 
prezboznosti. Ali obranila je krscanska 
magyarija ne samo svojega orsaga, nego- 
i celu Europu, tarn je stala как trda, 
kamenita stena na meji europske kulture 
sigdar, da je bilo treba zgrabiti oruzje za 
obranu kríza. Svetli i krvavi listi nase 
povesti, VI. Bela, II Lajos, Tomory Pál 
Hunyadi János, Kapisztran János, dva 
Zrínyi Miklósi, Kinizsi Pál i krvi cuda jezer 
voditelov, i vitevov si ovi su alduvali svoje 
dicno zivlenje za obranu Svete Korune i 
stem su obranili i europsku krscansku 
kulturu.

Da ob poldan zvoniju i to se niore- 
mo zafaliti, velkoj pobedi pod Belgradom. 
Za spornen toga je rimski papa odredil,  ̂
da se po colom krscanskom svetu mora 
zvoniti i ob poldan i zafaliti dragonul 
Bogu, da je sveti kriz preladal pogane.

Magyarski narod Svetoga Stefana 
denes рак stoji pred taksirn d Îom. rak 
je Europsko krscanstvo v pogibeh. U le
no strasilo prezboznosti рак nam kaze 
svoje peklenske zobe. Oce zrusiti ono. 
kaj je krscanstvo podiglo crez dse jeze- 
re leta, pokriti s ernom mlakom prezboZ-

Zbudili smo se na lepi svetli den, 
augustusa 20 ga, na naj vek si svetek 
nasega orsaga, na den S v  e t о g а 
S t e f a n a  K r a l a .  V nasem varasu 
na sakoj hizi zastava, vulice punt* ludi, 

♦steri su dosli na te svetek, cuda njih su 
na radio poslusali, как ide v Budapestu 
proseeija, na steroj su nosili desnu roku 
Svetoga Stefana, stera crez jezero let 
neje sprhla A da bi bili znali, kaj se 
vec onda pripetilo! da je proseeija isla, 
onda vec nas Gospon Guverner neje i- 
mel svojega sina Stefana, a orsag vec 
neje imel Namestnoga Guvernera, vitéz 
nagybányai Horthy István je na taboriscu, 
za dornovinu podnesel junacku smrt.

Za minotu su vulice bile prazne, si 
su se pospravili dimo, na mesto veselja 
je dosla zalost, za par minőt su se po 
kazalé po hizaj érne zastave, sto je na 
vulici posla imel, glava mu je visela.

Si ludi su se s srcem obrnuli к Gos- 
ponu Guverneru. On je, kakti glava or
saga donercl najveksega aldova, dal je 
svojega sina. Napre je i$el z najiepsom 
peldom, dal je, kaj műje najdrazese, svo

ju krv, svojega roda.
Naá raladi Namestni Guverner po 

svojoj visokoj sluzbi neje bil obvezan na 
nik^u taborsku sluzbu, ali tirala ga vitez- 
ka krv, éteru je herbai od svojih dedov 
i stel je sluziti svoju dornovinu z oruz- 
jem, jednaki je stel biti z onimi, steri na 
fronti harcuvleju, resa meti v sakoj po- 
teskoci. Reldu sa mu kazalé reéi nasega 
velkoga voddeia Zrínyi Miklósa :

„Branim svoju dornovinu ne samo 
s perom, Nego i z svojom stra§- 

nora taborskom sablom!"
Ali sodbina je drugaé stela. Dragi 

Bog je tak odredil. da je vitéz Horthy 
István, Namestni Guverner Magyarske, 
steri se pokazal na nebu nase doraovine, 
как svetla repaca t steri je s svojim vi- 
tezkim harcuvaujem i velkom rodolub- 
nosti pokazal svetlu peldu ne samo nam 
nego i kesnim vnukam, moral aldu- 
vati na oltani domovine ono, kaj je naj- 
dra/esa — svoje zivlenje.

Ve na prvo leto dni su se nam öve 
teske rane gori vtrgle. Teáka zalost nam
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je v srcu, ali z vufanjem i verőm ,e  o- neje bilo za badav, kajti tu na ze»U cve- Z Z  ^
braéamo na Svemoguéega Boga, naj nam te lepa l blazena velka MagyarsKa. ui da nam ôia müost SVeti samo v ovoj domovini.
obrne na dobro se nase шоке i potes- ni spornen vitéz nagybányai Horthy Mik Sprevodili su romare na banhof i ludi domace obu-
koée naj nam podeli éim predi mira s lósa zivel bo nad nami za navek, dok ne.\s Kanizsi smo se s toplim srcem zafalili nase-
preladanjem nepriatela, düh Horthy Ist- bo Magyaroké na svetu, a narod Megyi- mu biskopu. ...
vána naj vodi naáu dicnu soldaóiju, a on murja как jen cloyek deli zalost Visoko- ^  se poniznodaji! Bogúv
da pogledne z neba doh zmed zvelifenih dostojne Familije i pros, Nebeskoga Ося rofce_ a|j na cdom рго5сепр| se s.1rn0 poboimwt
vitezov, naj vidi, da njegvo alduvanje naj njim trosta srce njinovo. vidla. Nigdi nik§e glasne reéi, romari su ne do-

- „  -----  - ------- -------------------  ■ 1 ■ - — -  ———1— síi mulatovat, nego prositi Boga /.a nulost. Nega
bilo niksih verklov i ringlispilov i drugih pojacl-

Megyiiurski m a r i  v M c s á s z e i M  - ^ - “ 1 1 " "
Ako je de ito jo5 ne bil siguren v tem, da mesto, de si je negda pocinul i na* velki kral . .. . Me4vimurio je bilo /a-

ic narod Megyimurja pobozen i vérén svojoj Sveti László, a i denes nosi to íme ovo mesto \ _ ~
magyarskoj domovini, na proscenju v Búcsiiszent- proscenia. OdiSli su megyimurci, da se pokoriiu na Óvom prosívniu. :4ega dosti st
К  semogel za tó osvedociti. i pomol,ju pred Blazenom Devicom Marijom, lista, da b. sa rniena nap,sah . lak samo par „pb

V nedeln. augustusa 15-ga, na den Velke ^ n t r a  i “ áj "eme Őbíinu Drávívásárhely su vodili Csrncsec
MeSe su ved v jutro ob sírt, vur, v Csáktornya P • v Vince obcinski birov i Kovács Ferenc §kolski di-
na banhofu karte delili. Komisija za organizaciju о j t , rektor, kantor on jé vodil i popevace.
na celu s Kopjar Ferencom je vec fest delala i Da se cug génül hapile su se moljtve s Vidli smo taa na celu obéine Drávaszentmi-
za par minőt je eksterni cug bil pun poboznih SVetom cislom i svete proscenske popevke i to haly vitézPancél Györgya obcinskoge bi^va, s
romarov. . .. ie tak trpelo se po eelim potu. V Murakirályu postuvanje vrednom serom glavom i na prsaj
sakomuaPdya se cug T  romari génül Tátaciona v su cekali romari z Perlaka, tud. njih, a vodil Pa"° medalji, vitéz Jánosi József je vodil ebeim, Zri- sakornu, da se cug z romari gcnui z sxaciona v . . . . . . . . nyifalva, stera ima tak zalostnoga spomena v ma-
Csáktornya. da odpela megyimurce na one sveto n|ih je Dr. Sebetyen Mátyás kralevski notarjus. gyarskoj povesti Soltics István poglavar vodil je

nasu zvunjsku obcinu Felsöpusztafu, a bili su tam

Uzdóczy - Zadravetz István biskup dobaja I Ä Ä  Г t
Da je cug v Kanizsi postal, main се рока- Béla je po sluzbi imel drugoga pola, pak je na Para ne, Mekovecz Angela i Bajsz Marta. Kak

zai nas lubleni velki duhovni pastir Uzdóczv-Zad- mesto njega lepa njegva ci, grofica Alice poz- smo rekli, re o Megyimurje se genulo i cuda veö
ravetz István, soldacki biskup v penziji, kotrig dravila biskupa 1 romare, a orl strane obcine ludstva ga bilo, как mesta za sedeti na cugu,
Zgornje Hize, velki sin Megyimurja. Pozdravili dosli su si poglavari i zastupmki i v njihovo ime borme  ̂ curla niih su morali stati.
su velkoga biskupa Pecsornik Ottó orsacki oble- je Békéssy Janos prvi notarjus drzal lepoga Obcma Bucsuszentlaszlo nas )e prijela z
gat i P. Zsalig Norbert gvardian klostra v Csák- govora v sterim veli. da mu je vesclje, da more velkom lubavi, se je b.lo dobro orgamzirano i
tornya, v ime Megyimurja i romarov, a z vago- prvipot pozdravili visokoga cirkvenoga pcglavara najlepse se njim zalalimo.
nov su ga pozdravili éljen krici. Naá biskup ie steri vodi oslobodjeno Megyimurje. Biskup se Ovoga lepoga svetka za Megyimurje sehapil sla-
zel svoje mesto na cugu, Meri je onda veselo po svojoj staroi ê̂ i z najlepsimi recmi zafabl za gati Pecsornik Otto orsackioblegat.Pohajaljevla-
zaruzil i bole fletno pelal ludstvo na to sveto mesto. te pozdrave i lepe reci. sti, spravil je eksternoga cuga i organiziral je ro-

V Búcsúszentlászló je P. Míholcsek Mik luv Stern sc hapilu ono, zakaj smo sem dosli, oinik^Pa'üw' orofe^orica" D u ^ n o isT'™
gvardian plébános v cirkvenoj paradnoj opravi. naäe prosnje , molitve к Bramtelic. Magyarske. ^  ,u|Ljäe pomagala i n. cugu da smo se
kol, sebe ze sem, pop, dofekal nasega v.sokoga Do desete sure zvrs.le su se spuvedan.a , onda vo’rili pp^ dala je v saki vagon, sakomu je
cirkvenoga poglavara i romare. \ ,téz gróf lelek, se hap,> velaa «vela b.skupecka méla. da|a ^  ,еД,8 гей , pUa|a |e_ je|*je se vredu.

Biskup sluzi paradnu mesu i prodekujc Pot dimo je bil v paradi. V Csáktornya, da
^ . , , . , 1 , Sfno dimo dosli, spravili su se romari vred, pod
Da se je nas posvecem, velki duhovm pás- ie svojega naroda oslobodila od ovih masin. Voditel.svom P. Zsalig Norberta, gvardiana, 

tir pokazal visoko ober ludstva, na prodekalnici, Nega naroda v F.uropi, na steroga bi svetilo túl- g svetimj popevkami isii su v cirkvu si zvonci
da precita sveloga Evangéliuma i zrece svoje ко milosli, как na nas. su njim zvonili, dob.li su joS jenoga ' blagoslova
prodestyo, tak je se tinó bilo, da bi se cula rnu- Zdignimo si roke priniimo z du>om ovu , stem su (,nd.i romari rezisli, saki dimo, z
ha leteti v cirkvi. Se óéi obrnjene na velkoga Velku milost. Ako boroo skup drzali, bomo mog- Jepimi spomeni, z mirnom, éistom dusom i okre-
prodikatora i éekali su boze reci 7 njegvih vusta. Jj odvrnuti öve te.ske kri/.e. Meri se наш groziiu. pleni z milosti krscanske vere.

Uzdóczy- Zadravetz István, velki govornik, Zato prosi megyimurskoga naioda, naj stis- Sp.
pun boze milosti puzdravla megyimurce i liapil ne roke v roke. Denes nas |e doslo petsto / ___ ______________________ ____________
je svojega govora s Kristusovimi reci „Pokuiite nasom molitvom bomo zadrzali petsto masin, a-
i vrata se vám bodo odprla" Tu je denes ne sa- |<0  рак teli narod obrne svoje srce к Majki Во. - Сппппа 1 0  ir í íl  ПО НгОЛА! РПП1 10П
то  varas Csáktornya, nego i relo Megyimurje )0 j, onda v njeno íme obeca, da se nam bodo üU|JUIid |C 1Ш1 |JU Ül dyU] LUII |bll
je zastupano, da da Bogu diku i da pokuéi na odprla Nebeska Vrata. Jaki moramo biti, da je plnuflll 7  Mliroliiróluo
nebeskim vratam. Tak moremo Boga nioliti i po- jrt.ba kri/a nősíti, Boga moliti. cakó proSéenje 1- llUYuK L lYlllldXllUljŰ
kuciti, kaj nas bodo i poslusali. ma toga pota. Ciospon Bog nam b o  donesel bol- v . ... . e .

Denes, da celi svet guri, celi narodi se su budumost, pogibelne masine bodo vtihnule, VIOV1II I m ám  Siroiail SU ga.
zrusiju, miljoni ludstva pogineju suze dovic i a ostale bodo sirno mlatilke 1 tulile bodo z le- % J t>n policaj je vJovil v Nagvkanizsi Stetok 
popilske dece vdiraju do neba, glediju как pre- p»m glasom. Na to pozivle megv i'muro*. Zaf.iliJ Mátyása z Murakiralya, da je ratio sopona triil
pada svet i nemreju si poinoci. a nud njimi se, kai je z Megvinuirja doslo tulko moskih 1 po nabijackoj ceni. Njega su nutri dotirali a so-
drhce narod Majke Boze. Z«bí smo dosli sem к zenskih skup /  njihovim orsatkim oblegatom, p(Jna su zaresterali. Polli preslusanja su ga odti-
Mariji, na§oj Patronici, da pohucimo na njenimi steri njim lepu peldu ka/* . Naj odneseju dimo# ,ali к drzavnomu tozitelu, a on ga je mam pred-
vratimi, da naj poslusa nasu molitvu. Saki clo- öve lepe spomene. stavil prcd sod. Stefok se brand pred scjdom i
vek ima svoje zalosti, svoje zele, stere oce do- Megymmije nejde na Bistricu, ali tu nnjiie veli, da z Nagvkanizse cuda ludi hodiju po Me*
nesti pred Mariju. Saki ima pravo podnesti pred ibtn onu Blazenu Devicu Maiiju, Bramtelicu 1 o- gyimurju kupuvat i oni-su írni rekli naj donese
blazenu Devicu svoje proSnje, tuge i zalosti, ali na nas prum. i poslusa z istoin lubavi 1 z istom sopona v Nagykanizsu, tam ga moci dobro pro-
nesmemo pozabiti za nasu najveksu zelu, za milosti. Kecite to doma v sakom selu, s ikomu dati Un ne/na, kaj kosta sopon, od 1918. leta je
blazeni mir. iloveku, ' jós niti ne bil v Kanizsi, Ve je donesel inladinu

Pajdoc smo vidli po polaj lepe kriic silja, Ovoga govora jc nas velki biskup zrekel ^  lak zel sobonl ■ 6  Ы  1>» i« P°
miauiké hilijii, leva,,, bozega blagoslova. A de та8уаг8ко|П j nug>imu,Skom je/.ku, v varaa ~ lak V  Síelők pripovedal -  jená
su ona blazena vremena, da su se v ovoj síró- °  , , . , . zena ga pitala kaj ncse, on véli sopona. Zenaga
koj domovini i infom v Megyimurju samo öve Plakal. su se ludi. Meri su le reci poslusali pita potvm  da on je ne znal reói/ kaj kosta, ne-
masine cule. Denes drugi kriii cunju na narod. 1 DuZJ mUübl n,,ni ZdS,a v srce- go zena mu ponudda ló ló pengő, Na te hip I«
Milioni ludstva ziviju v strahu i pogineju. Maria -  , dosel policaj i pdal ga, kai kosta sopon, on véli

P on evaci 7  D ráv a csá n v a  -nezna cenu, nego stel bi meti 15-16 fiengö. Nato
P ^ ga policaj skup s soponom nutri dottral. Ima dvo-

Pre velkoj biskupecki»j meM popevali su popevana те^э, tam su popevoli civkveni popevaéi dece, mgdar ne bd Miotan, v prvom svetskom 
na si popevaci z Drávacsánya, prek tiid**sti njih, s Csáktornya i Drávavásarlielva, /  a tem ie bitó taboru je bd soldat.
moski i zenske. Vodda nih ie Petek \ era, navu- dve vure pocinka i na i ludi su sí pogledali lepő- Zakón ;c* zakón, saki ga ntora postuvatd
citelu a. J ak su dobro zvuéeni, da su tam doma- le tamosniib kr uo\. l ogt, dali *.u . kapt ii za Lód je Sa foka od ;odd na 8 (J pengd strófa, zato
t i  ludi rekli, da su t.ak lepoga kaj jós ne culi. cirkvmn cudotvornu Majku Bozu/. malim Jézusom kaj je prosil za sopon v> |<su cenu, как je smeti
1 to posvedoéi d-а je naS narod pun umetnoga i cuda otecnasov so zmoldi púd njom. i sleni je napravil grelia. Maksimaina cena
duha, samo treba dobre voditele, Bo se to culo Popoldan je bil blagoslov, zatem Krizni pot  ̂P-СО I. za kilu Sopona su mu zeli. Sód je krepo-
na viseüm mestu. prcc| t̂irinajst stacioni Kalvorije, od/adi za cir- stcn Akü sto kaj ima moci í doma po po.stenoj

Pod mesom je nas biskup cuda ludein de- kvom Malo su si ludi stroSkn ksebi, zeli malo ceni ne treba inkáin bezati z robom ba
ld svetu priéest. dosporaenuli. как je se lepő bitó í ved je doslo U1° nesterni ludi su poiilepni radi bi z maloga

Potli velke biskupeckc me§e je bila jóé jena vreme, da je naé velki biskup sprevodil romaié obogateti.
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T a b o r s k i  glasl
Sovjetska fronta

O rel! Sodbina ruskoga naroda! Bitka, kakáé 
jós nigdar ne bilo na svetu. Trpi veő od juliusa 
5-ga i joá ne znati, da se bo zvráila. Vef 
sestí tieden taksi pekel ludstva da to ne mofi 
zgovoriti. Boláeviki, po Stalinovaj zapovedi hifeju 
v ogenj jenu divizijiu za drugom, ne Sparaju lu- 
di, niti matriala, zgubicke imaju straáne. Saki den 
se zrusi prek 200 okloplenih kol, te^ki átuki le- 
tiju v zrak, aeroplani curiju z lufta, pekel ima 
gostuvanje.

Kak nemáki generali veliju, sovjeti su v o- 
voj bitki zgubili samo mrtvih prek 300.000, a de 
su ranjeni, invalidi, zarobleniki, zgubleni i drugi. 
Zaroblenikov ga v ovoj bitki malo. komaj do 
00.000, kajti nemska obrana je tak jaka bila, da 
malo ludern sluzi ta sreca, da njim zivlenje osta- 
ne i da moreju dojtido toga, da njih nemei moreju 
vloviti.

A za kaj se to ide? Kak smo vec visepot 
pisali za ukrajinsko zrnje. Kaj je matriala v nem
ske roke doslo, cuda se naslo amerikanske hra- 
ne. To znaci da je velku i bogatu Rusiju njeni 
crleni gazda Stalin del na nikaj. Negda je Rusia 
hranila s kruhom celu Luropu, nisei neje znal, kaj 
je argentinska psenica i kuruza, a denes je ta 
zemla lak dalko dosla, kaj nemre hraniti niti svo- 
jega naroda. To je bolsevieko gospodarenje, od 
cega nas Bog oslobodi.

Na kraju tjedna cujemo, da je efenziva bila 
najjaksa pre Kubanskom mostu, pre Bjelgorodu i 
Orelu i gori na se\ru pre Ladoga vodi. Kak je 
oátra bitka, vidi se s toga, da su boláeviki sa
mo jen den zgubili 380 okloplenih kol, a zvun 
toga su nemski avioni zasli za frontu i vnistili cu
da magazinov i trup stere su se odzadi nabrale.

V pondelek fujenio, da bitka jos navek ostro 
ide, sovjeti su v sobotu zgubili 174 ukoplenih 
kol i 86 avionov.

V tork cujemo, da su nemski granateri pre 
Bjelgorodu v jako oátroj bitki zavrnuli nepriatela. 
Nemske trupe su globoku vdrle v boláeviőke lime, 
zaokrozile su i vnistile vekse sovjetske trupe.

Taljanska fronta
Prek 40 nepriatelskih ladji pod 

vodom
C rez  jeden den se vtopilo 32 ladji od

170.000 ton

Nemska komanda je dala vun ovoga glasa: 
Augustusa 13- pod vecer je jena nemska, aero- 
planska, torpedska regimentska naletela ishodno 
od Gibraltara na jenu nepnatelsku karavanu la-
d)i. 32 ladje su <4relili s torpedoin. Dve taborske 
1 stiri trgovacke su se na mesti vtopile, or.em.la- 
dji se mam vuzgalo i leglo na stran. Za druge 
ladje se nemoglo mam znati, kajti je kmica 
postala. Polli su patrolni aeroplani prenasli, da se 
vtopilo ili skvarilo najmenje 170 000 ton.

To je bilo v petek samo jen den. Isti den 
cujemo, da su nemske podmorne ladje na 
Atlanskom i Srednjem Morju vtopile sest ladji, 
se skup od 33.000 ton.

Nemski avioni su se h.ipili povrnuti, kaj su 
njm englez.i posodili. Гак su poliodili varasa 
Pl>mouth i same engleske novine Daily Mail pri- 
znaju, da je tretina varasa zrusena. I о je fabri- 
cki varas ima fertal mtljona stanovnikov.

Ov tjeden su nepriateli )ako bombarderali 
Milano l Nápoly. Cuda hi*., < irkv i. £kol i druge 
starinske spomene su zrusili. Cuda civilmh ludi 
zene i decu su zaklali. Го jc engleska hultura, 
как veliju, da om za kulturu harcuvleju. Lepo se 
skaieju.

Sveti Otec, Rimski Papa je ov tjeden, da 
je z nova bil v Rimu alarm za obranu proti luf- 
tu, ziáel je z Vatikana s svojim sekretarom i 
odpelal se a mesto, de je najvekáa pogibel bila, 
как je on to zadnjipot rekel, da ako je njegov 
narod v pogibeli, onda oce biti injira.
V nedelu je taljanska vlada dala vun glasa, da je 
preglasila Rima za odprtoga varasa i to z ovih 
zrokov:

1. Rim je centrum katolickoga sveta i neje 
kinő samo talj-nske zemle, nego celoga sveta.

NAJNOVESl g la si

Jaki magyarski aarad, jaka
Govor Pataky Tibora

V Debrecenu, da su odprli letnu visoku 
ákolu je Pataky Tibor drzavni sekretar za narod- 
nosne, menjsine drzal ovoga jako vaznoga go- 
vora :

V nasimi ek'.ternimi prilikami tiramo ovu 
narodnu politiku : Jaki magyarski narod, jaka 
neodvisna magyarska drzava To je on pot, 
po sterim moramo stalno hoditi. Ali na tern potu 
moraju nam pomagati i oni sun nase drzave, 
steri govoriju drugoga jezika. Njim ran tak hasni 
taka, neodvisna mag\arska drzava, как i nam. 
Da bodo i oni mogli obstati, cvesti i srecno zi- 
veti, to je ran tak njihov interes, как i nas. \ 
toj misli moramo si v roke segnuti, skup drzati 
i delati.

Ako bomo po ovom potu hodili, nigdar 
nabo med narm mksih nepnlik, nego samo lu- 
bav I postuvanje.

Lubav ona, steru nam je, kakti funda- 
menta nase narodne politike pokazal 
gospon minister predsednik v svojem 
govoru v llngvaru, da je rekel, da ma- 
gyari, med cuda svojih grehi imaju je
nu velku falingu „radi imaju svoje bliz- 
nje“ Dale je rekel „Mi sino navek meli 
radi one narode, stere smo tu nasli, 
sem dopelali i sem pustili. Nasa sla- 
bost je nasa jakost, samo jaki moreju

Nas Crleni Kriz je ve vun dal re 
cune, kaj su delali od zadnjega pobiranja 

Dali su honvedam 34 gotovih spi 
talov, 6 spitalskih cugov, onda spitalske 
aeroplane, taborske spitalske barake, 
postele i drugo sega.

Magyarski Crleni Kriz ima denes 
300 sester v stalnoj sluzbi, 60.000 ver 
tcric. Nabrali su za soldaciju 32.973.885 
cigaretlnov, 83.783 litri pijace, 61.602 kil 
cukora, 111.455 sake fele hrane, 39.212 
falakn toploga vesa, zvun toga ьи rez- 
delili na fronti i po spitalaj 450.000 pak- 
lecov, kaj je kóstáló 1.700.000 pengő.

2. V Rimu, nutri v varaSu je jena mala dr- 
iava papinski Vatikan, Steroga je treba poituvati 
i sam se nemre braniti proti aeroplanov. Za to 
malu drzavu. Taljanska podnese aldova stem, 
kajti odprti varaS voditelstvu soldaéije dosta ne- 
prilike dela.

3. Rim z svojimi cirkvenimi i kultur- 
nimi spomeni je lastovitost celoga sveta.

Kajti su englezi i amerikanci, z svojimi 
bombami nemilosrdno delali velkoga kvara, zrela 
pamet zapoveda, da taljani napraviju prvoga ко* 
гака za obranu kulturnih kinéov.

neodvisna magyarska drzava
drzavnoga sekretara

za istinu lubiti. Srditost, gn je tan je, pod*
jarmlenje je oruzje onih, steri se ne vu-
faju sami v sebe.
Mi ne nucamo dokazati nasu pravicu, ne 

moramo sa faliti, lagati, niti z nikim svaditi. Dos- 
ti da reőemo, ako bi mi za istinu tak gnjeli érez 
jezero let one naSe domorodee, átéri ne govoriju 
magyarski, denes niim nebi bilo niti tora, niti 
glasa.

Лака magvarska drzava, v áteroj bodo ma- 
gyari z narodnosnimi ludi iiveli v miru i koja je 
najboláa strata europskoga mira.

Magyarski narod je navek pokazal bratsku 
lubav z.a one narod«*, s áterími skup iivi, to de- 
la i denes i priznaju njihove pravice, a ran tak 
su i te narodi pokazali, da oCeju Jiveti z nami. 
Ako su se da de pokazali kakái puntari, te su 
navek delali samo na svoj refun. a nigdar nesu 
zastupali svoje narode To moramo naglasiti, da 
ovi ludi nigdar nesu rovali zbog naáe krivnje, 
nego zato, da su bill oslepleni i nesu vidli da 
narodi Dunavskoga bazena su gospodarski i po- 
liticki upufeni jeden na drugoga i moreju kiveti 
samo v jenoj drzavi. A к tomu moremu kcoj dati 
samo to, da proti sih lazi, na ovoj zemli je mog- 
la stvoriti reda i mira samo magvarija.

Mislimo trdo как kamen, da bodo öve 
starinske misli viadalé i dale i v najvekáimi vi- 
heri i pogibeli.

Jako plemenita i lepa cloveőja po- 
moc je Crleni kriz^ Fomaze sakumu ne- 
volnomu, ranjenomu i beteznomu solda- 
tu. Ne pita se ime i odkud si, samo po- 
rnaze de je potrebno. Nasi raegyimurci, 
steri sluziju soldaciju, sigurno bi znali 
cuda toga pripovedati.

Treba je podpirati Crlenoga Kriza. 
Nisei nezna, da ga bo uucal. Poleg pen- 
gőji bogalasov, ran tak dobro dojdu i fi- 
leri siromakov, samo z dobrim sreem se 
mora dati Ako podpiramo soldaciju, stem 
podpiramo i sami sebe, ooi su na§i bra* 
niteli.

Pak su vtopili nepriatelske ladje, 61.000 ton
(N T.I.) Komaj je 24 vure, как su 

nemski torpedasi na velkom vtopili ne
priatelske ladje, vec dobaja növi glas, da 
su augustusa 15 ga pod vecer nemski a-

Siciliu su
Augustusa 17 ga v jutro zaran su 

zadnje nemske i taljanske trupe potegli 
s Sicilie i prenesli prek v Taljansku su 
soldaciju i sega matriala. Med zadnjimi 
je ostavil Siciliu general Hupe, komán

vionski bombaSi naleteli na jenu nepria- 
telsku karavanu, vtopili i vuzgali trgo
vacke ladje, se skup od 61.000 ton.

spraznili
dant nemske soldacije.

Crez sest tjednov su nasi proti stali 
nepriatelu, stem su pokazali junastvo, da 
mu ga para ne.

Kaj je zvrsil Crleni Kriz lanjsko leto
Numere, stere govoriju.
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Orsacka Liga za Obranu 
Dece je 32 decke i puce 

méla na letovanju
Öve dneve su dosla dimo, s crlenini licem, 

svetlimi oéimi i z magyarskimi popevkami skol- 
ska deca, átera su bila z Dolnjega Megyimurja 
tri tjedne na letovanju. Orsacka Liga za obranu 
dece njim je to letovanje napravila cisto za ba- 
dav, v obcini Szigetszentmiklós poleg Duna ja.

Skolski direktori i med njimi prvi, nas ine- 
gyimurec Murai (Malek) István, skolski direktor 
v Rákosligetu su se trudili, kaj se ovo letovanje 
moglo organizirati. Osobito Murai István je cuda 
toga vcinil, kaj su najvrednesa deca dosla do le- 
tovanja, on njih je i sprevodil do mesta letovanja. 
Da se je to delo, Stero je jako vaáno za odhraniti 
decu, v magyarskom rodolubnom duliu, moglo zvr- 
siti, to se najpredi more zafaliti vitezu grofu Teleki 
Béli, velkomu ispanu i vitéz Horváth Ferencu, 
generalmajoru v penziji, orsackom oblegatu Dolnje- 
ga Megyimurja, steri su i к stroskam od svojega 
kcoj dali.

Z velkom lubavi i razumevanjcin je to ak- 
ciju potpomagal i Dr Forintos Géza főszolgabirov 
jerasa Perlak, átéri sigdi pomaze, de vidi kaj je 
treba podpirati.

S celoga országa se zislo na tóm letovanju 
450 dece, med njimi su osobito radi meli nase 
male megyimurske magyaré. Prvu lubav njim je 
pokazala pazitelica Katzi néni, a i deca su nju ja
ko radi imela.

Na velkom moramo zafaliti i voditelstvu 
Orsacke Lige za Obranu Dece. . Oni su napra- 
vili, kaj su se nasa deca mogla malo zabavlati na 
najlepsem mestu orsaga i pol»*g toga vuciti magyar- 
ski i skup s magyarskom decom popevali 
najlep.se magyarske narodne popevke. Da nam 
dojde lepő mirno vreme sigurno bo se moglo jós 
cuda megyimurske dece vzivati toga lepoga le
tovanja. Od sake vékáé obcine je bilo par dece 
na tóm lépőm letovanju i vidli smo njihova vese- 
la lica, da su dimo dosli i pripovedali su drugoj 
deci, kaj su se vidli i как njim je dobro bilo. Z 
nesternimi domacimi s Perlaka spio se spominali 
i pitali smo je, как njim je bilo. Vec su znali 
magyarski odgovoriti i komaj su dospeli pripo- 
•edati, как njim je lepő bilo, kaj su se vidli i 

как su je tarn radi mell. l.ica su se njim sve- 
tlila od veselja, kaj je njih ta sreca dostigla i 
verjemo da prek one dece celi narod Megyimurja 
vidi, da se magyarska domovina i ve, vtem tes- 
kim taboru briga zu bolse zivlenje megy imursko- 
ga naroda tu v ovoj domovini, de je te narod 
erez jezero let nasel svoje posteno zivlenje, a v 
magyaru brata i branitela. Óva akcija letovanja 
je tulikaj.se naála svojega cila, kajli je hasnovita 
bila za decu i mislimo, da bo Meg\ imurje za to 
pokazalo lubav i zafalnost svojoj magvarskoj do
mo vini^.

Jeli san plalil za noviiie?
Varmegyinska komisija je рак brisala 

stare megyimurske porcije
Varmegyinska administrativna komisia je ov 

tjeden drzala sesiju, na steroj su se respravlale 
stvari, stere se ticeju i naácga Megy imurja.

Vitéz gróf Teleki Béla velki iápan, predsed- 
nik komisije je dal na gíns, da je na njegovu 
prosnju minister za polsko gospodarenje dal doz- 
volu, da bodo gospodari i obcine dobili po fale- 
Soj ceni vapno za zemle i gmajne vapniti. To je 
jako hasnovito, kajti zemle i gmajne, stere su z 
vapnom posipnne, cuda bole rodiju, se bole raste.

Na jeno pitanje véli velki ispán, da bode 
pozvedil, jeli je to rtina, kaj su v \ as varmegyiji 
pustili polovicu rena nutri od davanja. Ako je to 
istina.onda bo i on molbenicu dal kaj se i prinas pusti 
nutri dâ  anje na polovicu.
Dale je komisija dozvolila, da se pák brise stara 
porcia v Megyimurju. Za ve su dosle na red ob
cine Muraszerdahtly í Csáktornya.

Zbrisana porcia znaáa 20 649.17 pengő.
Zvun toga su reáili joS i druge vazne stvari.

KA J JE  NOVOGA?
— Zbog betega na sreu se stela skon 

cati jena mlada zena v Alsódomboru. Zeni 
Kuzmics Mihalya, lepoj mladoj, 30 let slaroj je 
postalo v nedelu jako zlo. Moz njeni je mam 
pozval doktora na pomoc. Doktor je zensku pre- 
viziteral i rekel, da ima teskoga betega na srcu. 
Zena je to cula i v svojoj zalosti, da ona nigdar 
neje bila betezna, stela se resiti svojega zivlenja. 
Öve dneve jempot, da ju níáéi ne videl se z no- 
zom v sinjak vpicila. Kuzmics je svoju zenu, z 
autóm mám odpelal v Nagykanizsu v spital, de 
su ju mám zeli v vracenje. Zenski je falc zlo, 
da je to pogibelno za zivlenje.

— Svercari рак zdizeju glave. Ve vleti, 
da je Drava niska i na cuda mestaj je tnoci pe- 
sice idti prek vode, su svercari pák zdigli gla- 
ve, da delaju proti narodu i domovini. Ov tie
den su miksavarski soldacki strazari, pod obei- 
nom Drávamogyoród vlovili svercare rano onda, 
da su spravlali v con 250 kil fine mele i 40 kil 
cukora. To robu su njim zeli a njih su odlirnli 
v rest.

Velka je zalost, kaj se jós navek najdeju 
ludi, steri bole glediju za svoj zep, как za do- 
movinu i ne premisliju si, da sako zrno mele fali 
soldaciji, stera nas brani od nepriatela i njihovim 
familijam. Как vupaju te ludi iskati pomoc od 
domovine, da ju podkapaju?

— Mestri invalidi su prvesí pre rezde- 
lenju mesterskoga matriala. Biie su resprave, 
cla se mali mestri invalidi nadeliju z matrialom 
za svoje mestrije. Minister mestrije je öve dne
ve vun dal naredbu, da su prvesi oni mestri, 
steri sluziju soldaciju, a \e se ta naredba presi- 
rila i na invalidske mestre. Njihove molbenice 
ie treba, v pr\om redu reáiti precl drugími moli- 
teli. Da se to lezi resi, meHerska drustva su 
du/na soldacke i invalidske mestre skup pOpjsati 
i v kancelariji navek к redu dr/ati.

— Cug je pogazíl na smrt mladoga zan-
dara. Smrtna ncsteca Se pripetila öve dneve 
med stacioni Kisszabadka i Csáktornya. Mladi 
zandar Pék Janos je po slu/bi patroleral i da je 
stel idti prek .streke, ne je spa/il kaj je < ug ve*5- 
tam bil i tak ga na smrt pogazil. Zcleznicari su 
dobezali i zeli ga \ un spod i nga. Na mesto ncs- 
reée je dosla sodbena komisija, da pogiedne, как 
se to pripetilo.

Masina mlatilka z: klaía jc kovacko- 
ga mestra v obcini К is mogyoród. Nova nes- 
reca se pripetila pre mlati. Kutnvak klek kovac- 
ki mester je v Kisinngyoródu mlatil na jenini 
gruntu. Na jemp .t se pripetih», kaj je masina hi- 
tila velkoga remena. К útinak ga slel nazaj slo- 
ziti, med tem je sfal nakli na temen, masina ga 
potegla I tak ga hitila. kaj se mii leva noga zdro- 
hiia, a desna pák e kuclu napak nbrnula. D<*pi- 
lali su ga v Csáktornya v spital, ah pomo.i ga 
ne bilo, moral je hnireti. Dr/a\ni to/itel je dal 
dozvoiu, da se nutvo telő zakopa.

GLASI JÁ R Á S/V PERLAK
Intet nerani nabijaci con. F•'»szolgabi- 

rov jarasa Perlők je zl t̂g nubijanja cen / mesta 
interneral \ isnics JánoCa, \ i ni< s Tania- a i Térsz- 
tenjak Istvána z Perlaka, Gorjup l eien.a z Mu- 
rakiralya i Horváth \ in. n z Drávaegy háza. \ ec 
su je í odtirali v Budapest a odnod je bodo 
rezdelili v lagere za internerem.

Drava je рак zalitevala eloveeje ziv
lenje. Delavci pr<* l)ravi «in vlovili v Dravi mrt 
vo mosko telő. Ne se moglo za/.vediti sto j._- bil 
te \ topleni clovek, sodtki su ga pregledali i on
da je komisija dali dozvoiu, da se m rt'о telő 
zakopa. Так zgledi da je te mrtev clovek z 
Horv atskoga doplaval.

Kontrolerali su vage v Perlaku. Zan
dari v Perlaku ru velku kontrolu nrtpravili na 
vage po bta< unnj i s tnm prilikom su naAli 8 
vage, stere nesu odgovarale zakonu.

Vkradjene stomfe su trzili v Perlaku.
Zandnri v Perlaku su naäli cuda moskih i zen- 
skih Stomfi' 5tere su v Csáktornya v fabriki 
vkrali i tam trzili med gazdi po visokoj ceni. 
Kvizicija se vodi, kaj se tati prenajdeju.

— Cug je odrezal glavu jenomu megyi. 
murcu. Так zgledi, kaj se sam zoktal. Velka
nesreca se pripetila poleg banhofa Kisszabadka. 
2eleznicari átéri su sluzbu zvrsavali su poleg 
Streke nasli mrtvo telo prez glave. Ne dalko od 
toga nasli su glavu. Z sega toga se vidlo, da je 
tomu nesreenomu cloveku cug odrezal glavu. 
Zandari su iskali zroka toj smrti i prenadi su, 
da je to telo Gudlinger Károlya i domaéi ludi 
v'eliju da sc je sam hitil pod cug i tak su mu 
kotaci odrezali glavu. Zandari dale iséeju, jeli je 
ne sto kriv toj nesreenoj smrti.

G o s p o d a r s t v o
Na svojem domu dobiju gospodarski 

delavci svoje zasluzeno zrnje
Slu/.bene novine augustusa 10-ga piseju na

redbu ministra za obskrbu naroda, s sterom se 
briga za nutri davanje i nazaj kupuvanja krus- 
noga zrnja, stero su polski delavci zasluzili.

Polski gospodarski delavec nemre po zelez- 
nici dimo dopelati svoje krusno zrnje, stero je 
zasluzil za svoje delo, nego ga mora, na mestu 
svojega posla ponuditi na prodaju taksemu tr- 
goveu, steri ima za to ovlascenje.

Polski delavec more svoje krusno zrnje, 
ponuditi na prodaju sänio prek onoga delavskoga 
voditela, s sterim se v istoni gospodarstvu za 
dele* pogc»dil. Irgover je duzen krusno zrnje ku- 
piti i splat iti po sluzbenoj ceni i na kuplenoj 
eeduli napisati, da je to za delo zasluzeno zrnje 
prek zel. Saki prodavec mora dobiti dve takse 
cedule.

Delavec v svojoj domovini, s tom ce- 
dulom more pre sterim god ovlasce- 
nim trgovcu kupiti ran tulko krusno- 
ga zrnja, kulko je na mesto svojega 

poslu nutri dal.
Da delavec dtmo dojde mora se s cedulom, ste- 
ru j** dobil od trgovea glasiti, pre c entrali za zit- 
nu trgovinu (Gabonaforgalmi Ku/poiit kirendelt
sége) l prositi doznaku za kupuvanje krusnoga 
zrnja. Do/naku dobi za badav i tani mura biti 
napisano, da je to za kupuvati zasluzenoga krusnoga 
zrnja. Na to doznaku je duzen trgovec, steri je 
na to ovlascen, vun dati tulko krusnoga zrnja, 
kulko na eeduli pise. Pre tem si trgovec, к sluz
benoj ceni more kcoj zracunati od inetra samo 
50 filerov hasna. Sto je de blizo bil na poslu, 
on si more / ob. inskom svedoebom zrnje dimo 
dopelati.

Ova naredba je jako vazna i hasnovita za 
na -e delavce, steri su dalko vuni v orsagu na 
poslu. Pene/e je L/.i dimo ne ti, как zrnje so- 
bom vo/iti, a doma Si saki delavec /a iste pe- 
nc/e nn*re kupiti ran tulko zrnja, как je zariu- 
zil I tam o;ta\il.

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

a Muraközi Katolikus Könyvnyomdában

APRÓHIRDETÉSKK - MAI.! 0GLASI
Apr.,hirdelí6< k dija a/uvanltiiit KI fillér. A vaalajjoe 
nyoaiotl ч/.ó lu'ttőat'k я/átnil I foktat bb bird« tf« dija t P.

Kiszolgáló hölgyet ezukrászdába lehető
leg magyar- muraközi nyelvtudással azonnali be
lép, n- keresek. Mignon cznkrászda.

Felelős szerkesztő: Pecsomik Ottó 
felelős fiadó és laptulajdonos P í:tso rn ik  Ottó 

iHiaikftfl R-doifliB« k.VttviT.jmd«
HvimdUri tabli S ír in  Ant>J
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