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Megjelenik p ént eke n .

Európa bevehetetlen
Ha az első világháború hadvezérei 

felkelnének sírjaikból, bizonyára nagyot 
néznének, hogy mennyit változott a had
vezetés tudománya, de nem járnának kü 
lönben a közgazdászok, gyárosok és ban
károk sem.

Hasonlítsuk kissé össze az akkori 
helyzetet a mostanival. Az első világhá
ború előtt, az akkori gazdasági helyzet
nek megfelelően az egész világ csere-bere 
üzletet folytatott. Angol szövetből készült 
ruhában jártunk, a sajtot nem ettük meg, 
ha nem volt rajta a svájci márka, kalap 
jaink, cipőink Isten tudja hol, külföldön 
készültek, marháinkat, gyapjúnkat, egyéb 
kincseinket, olcsó pénzért külföldre vesz
tegettük el. Épp igy voltak a többi álla 
mok is. Hollandiában káposzta és krumpli 
helyett tulipánokat neveltek, a francia 
földmivelés nívója évről évre lejebb szállt. 
De minek is ! Amerika ontotta a hüst, 
búzát, kukoricát, Afrika a gyapotot, 
Ausztrália a gyapjút és itt volt Oroszor
szág kifogyhatatlan éléstárával. De azután 
jött az első világháború. A központi ha
talmak mire észbe kaptak, már csak az 
üres raktárakat látták. Ami kevés kész
letet felhalmoztak, egy kettőre elfogyott, 
újat szerezni nem lehetett, mert az án- 
tánthatalmak szigorú blokádot vontak a 
központi hatalmak köré, a legjobb szén 
és érctelepek ellenséges kézre kerültek, 
üres gyomorral pedig még a legjobb had 
vezér sem tud csatat nyerni. Ez vezette 
katasztrófába a központi hatalmak soha 
le nem győzött hadseregét.

Európa az első világháború előtt a 
béke és nyugalom éveit élte. tS 7 0  7l-óta 
nem volt jelentős háború Európában, ki 
véve az orosz-török háborút, de ez ke
véssé érintette a központi hatalmakat, igy 
a háborús tudomány fejlődése is bizonyos 
stagnaciónak volt alávetve. Láttuk ezt kü
lönösen az első világháború elején, ami
kor a kisebb hadicselekmények is óriási 
emberáldozatot követeltek.

dósok dolgoztak, állandóan új találmá
nyokkal gazdagították a világot, a hadse
reg élére új, fiatal erők kerültek, akik 
az utolsó habon! gazdag tapasztalatait 
észszerűen használták fel.

Ilyen volt a helyzet, amikor Hitler 
vezér és kancellár a berlini bemutatót 
megrendezte. Mostani ellenségeink végig 
nézték a legmodernebb fegyverek órákig 
tartó felvonulását, s ha megszívlelték vol
na az intést, sok derék polgáruk életben 
maradt volna. De nem ! Nekik az egész 
világ kellett.

Ezután jött Danzig! A világháború. 
Franciaország bukása. Dünkirchen. A 
narviki futás. Ekkor ellenségeink kijelen
tették, hogy no, várjunk csak, előbb fel
készülünk, azután hamm ! Megesszük a 
tengelyhatalmakat szőröstől-bőröstől. Igen 
ám, csakhogy a tengelyhatalmak ez idő 
alatt nem aludtak. Európa felkészült. Nar- 
viktól a spanyol határig, a Földközi ten
geri vonalon, az Északi Jegestengertől a 
Fekete tengerig Európa ma egy bevehe
tetlen vár.

S itt értünk odáig, hogy az kiáltsuk 
a kishitüeknek, amit egy nagy főpapunk 
egyik prédikációjában mondott: „Jertek 
ide ti kishitüek, jertt?k ide ti hitetlenek 
és én megmondom nektek.ki az Isten.,, 
Igenis, a kishitüek szívleljék meg e sza
vakat. Azok. akik minden kósza hírre 
reszketnek, készülnek, kofferokat pakol 
nak, mert hátha futni kell. S ugyan hová 
akarnak futni ? Hol van az a biztos hely, 
ahol a mai világégésben nincs senki ki 
téve veszélynek ? Talán, ha elhagyják ott 
hónukat, összegyűjtött vagyonkájukat s 
néhány kilométerrel arrébb futnak, a le
vegőben kóválygó pokoli szörnyetegek 
nem tudják őket utolérni ? Van-e biztosabb 
hely a világon, mint az otthon ? Jobban 
lehet védekezni idegenben, ismeretlen 
emberek között, akik épp oly veszélyben 
és viszonyok közt vannak, mint itthon?

És nem elég, hogy ezek a kishitüek 
tönkre teszik a maguk és családjuk nyu
galmát, hanem ostoba fecsegésükkel még 
embertársaikat is megzavarják. Hallotta 
ezt, hallotta azt ? A legkisebb, minden 
alapot nélkülöző hirt felfújnak, holott na 
gyón jól tudják, hogy nálunk Magyaror 
szagon semmi félelemre nincs ok Dicső 
honvédségünk távol tartja az ellenséget a 
határtól Az illetékes körök állandóan tá 
jékoztatva vannak a harci helyzetről, a 
hatóságok ébren figyelnek s ha volna va 
(amilyen intézkedésre szükség, azt kellő 
időben tudtára adnák a hatóságok.

Valóban nem lehet eléggé elitélni a 
fegyelmezetlen fecsegőket, akik sem  ön
m agu k n ak , sem  em b e rtá rs a ik n a k  n em

használnak. Hamis híreikkel rontják az 
önbizalmat, elveszik a munkakedvet, 8 
ezzel csak az ellenség számára hajtják a 
vizet. Azt mondja egy régi közmondás, 
aki nem tud arabusul, az ne beszéljen 
arabusul Aki nem érti meg a hallottakat, 
az ne terjessze tovább, kérdezzen meg 
egy okosabb embert, ha pedig azt ve
szi észre, hogy ellenséges propaganda 
hírét terjesztik, csendörkézre a haza el
lenségével.

A német és olasz nép ma olyan 
hőskorát éli, amilyen nem fordult elő, 
amióta történelmet írnak. Városok dőlnek 
romba, templomok, műkincsek pusztul
nak, a polgári lakosság, ártatlan gyerme
kek ezreit gyilkolják halomra, papok leg
szentebb hivatásuk teljesítése, az oltári 
szentség feladása közben esnek áldozatul 
a minden emberi érzésből kivetkőzött, a 
pokollal szövetkezett ellenségnek.

Az olasz nemzet az elmúlt napokban 
nehéz válságon esett át. A rezsimválto- 
zás még békében is súlyos bonyodalma
két okoz, mégis az olasz nép, mint egy 
ember áll királya és az új kormány mö
gött, mert tudja, hogy mindezek a szen
vedések csak ideig-óráig tarthatnak.

A német nép még hosszabb idő óta 
és még súlyosabb szenvedéseken esett át, 
de azért egységesen áll és minél nagyobb 
az ellenséges terror, annál nagyobb az 
az ellenállás és annál jobban feszíti meg 
erejét. Mindebből mi semmit, vagy ugyan 
keveset próbáltunk.

Az Olaszország elleni támadással a 
tengelyhatalmakat arra akarták kénysze
ríteni, hogy vonják el csapataikat a ke
leti harctérről és ezzel tegyék lehetővé 
Sztálinnak, hogy terveit végrehajtsa- és 
elfoglalja Ukrajnát, — a kenyeret. De ez 
a tervük dugába dőlt. Az ukrajnai ke 
nyeret a német és magyar csapatok fog
ják learatni, a tengelyhatalmak ereje pe
dig töretlen s Európa vára ma is szikla
szilárd an áll.

Az angolszászok egyelőre kéjelegnek 
„dicső haditetteik" eredményeiben. Nekik 
hősi tettek a legyilkolt ártatlan áldozatok 
hekatombái, a rombadölt műkincsek, ön
érzetüket nem sérti, hogy fegyvertelen, 
visszavágásra képtelen ellenfél ellen har
colnak, de G ö b b e l s miniszter meg 
mondotta, hogy el fog jönni a nap, ami
kor mindenért fizetni kell s az örömug
rálások Keserves sírássá fognak válni.

Szent István napját ünnepeltük. Az 
első magyar Szent Király szétkorbácsolta 
a pogányokat és kereszténnyé tette a 
magyar nemzetet. Ez a korbács ezer éve 
őrködik felettünk, amikor a magyar nem
zet veszélyben volt, mindenkor lesújtott 
ellenségeinkre. Nemzetek tűntek el Euró 
pa térképéről, de a magyar nemzet áll 
ezer éve és állni fog a világ végezetéig,
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mert Szent István korbácsa most is le 
fog sújtani és porba fognak hullani az 
istentagadók és álszent szövetségeseik, 
akik tegnap halálos ellenségnek nézték 
a bolsevizmust, ma pedig imádkoznak 
érte.

Ezt szívleljék meg a kishitüek és 
a z o k , akik a túloldalra kacsingatnak, 
közben pedig nyugodtan húzódnak meg 
hősi hadseregünk védelmében és élvezik 
mindazt a jót, amit a haza ma nyújthat.

Kitartás, vegyünk példát nagy fever- 
társainktól, összefogás, áldozatos munka 
és bizalom azok iránt, akik sorsunkat in
tézik, ez fogja meghozni a boldogabb jö 
vöt, mert — Európa bevehetetlen. Sp.

Tejcsarnok megnyitás.
Értesítjük a t. közönséget és gazdatár- 

sadalmat, hogy Csáktornyán, Hitler Adóit 
utca 9 szám alatt, (a volt Videcz féle mé
szárszék helyén) 1943. szeptember 1-én tej
termék fiókunkat megnyitjuk, ahol a tej
jogosultak részére kiszolgáltatjuk a tejet.

Tejkiadás hétköznap délután 4-6 óráig.
Tejtermék kiadas csütörtökön délután 3 6 óráig.
Tejátvélel hétköznap délelőtt 7-9 óráig.

A gazdák által ide beszolgáltatott tej be
számít a gazdapontokba, még pedig tejliteren 
ként Г4 pont, amelyből 0'1 pont esik a má
sodik és ГЗ pont a harmadik csoportba, 
amely azután a gazdakönyvbe javára lesz írva. 
A kőtelező tejbeszolgáltatással kapcsolatos 
ügyeket augusztus 31-én Grabárnénál meg
szüntetjük és fiókunk utján bonyolítjuk le.

TEJKÖZPONT.

„A MÁSODIK FRONT“
vitéz Csikós Jenő m .kir. honvédezredes könyve

Tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy 
komoly történelmi időket élünk és minden sza
vunkat. tettünket jól meg kell fontolnunk.

All ez különösen az ellenséges hírverésre. 
Ellenségeink felhasználnak minden eszközt, rádiót, 
újságot, röpiratokat, kémeket, propaganda beter
jesztőket, hogy félelembe kergessék az embere
ket és ezzel gyengítsék a belső frontot.

Vitéz Csikós Jenő m. kir. honvédezredes 
„A második front" cimii könyvében bőségesen 
világitja meg a szellemi harc módszereit és fegy
vereit.

Bevezető soraiban ezt írja :
„Az elmúlt küzdelmes évek megtanítottak 

bennünket arra, hogy hazat megtartani csak az a 
nemzet tud, melynek apraja-nagyja — nemre való 
tekintet nélkül — egy gondolattal, egy akarattal, 
egy erővel fog össze a haza erősítésére, megvé
désére. \agyis olyan nemzet, amely azt a mun
kát, mely ebből a mérhetetlen erőkifejtésből az 
egyesekre jut, odaadással, önzetlenül s nem elis
merésért, hanem benső sugallatra, a legjobb tu
dás szerint, örömmel végzi el. bérli és no, mind
egyik a maga helyén, a mindennapi munkán fe
lül, hazájának áldozatot hozni köteles. Minden
nemű munkájukat is azzal a tudattal kell ellat- 
niok, hogy végzett munkájukkal hazájuk megerő
södésének is hasznos szotgálatol tettek."

Másutt ismét igy ír :
„A bomlasztó propaganda a célzatos és lé- 

lekmérgezésre szánt hirek körültekintő, rendsze
res és ügyes terjesztése. Kitűzött céljának eléré
sére felhasznál minden eszközt. Nem retten visz- 
sza semmitől. Nem mindig jelentkezik hangosan, 
de mindenütt olt van."

Nagy igazságokat tartalmaz vitéz Csikós J e 
nő könyve. Sajnosán tapasztaltuk ezt már az első 
világháború kezdetén. Ellenségeink már akkor

__________ и

minden eszközt felhasználtak, hogy lelkünkre has
sanak. Fokozottabb mértékben történik ez a mos
tani világháborúban. Ellenségeink tisztában van
nak azzal, hogy fegyverrel nem bírhatnak le ben
nünket, ezért lelkeinket akarják megmérgezni, az 
erkölcsi ellenállást összeroppantani s ehhez min
den eszközt felhasználnak. Ez ellen kell véde
keznünk, ezt kell visszatutasitanunk. A hamis hi

rek terjesztőit előbb szép szóval meggyőzni, hogy 
ostoba fecsegésük kárt okoz a nemzetnek, gyen- 
giti erejét, ellenálló képességét, ha pedig rossz- 
indulatot tapasztalunk, kérlelhetetlenül a hatóság 
kezére adni a rémhirterjesztőket. Ez is fontos 
nemzetvédelem.

Vitéz Csikós Jenő könyve az Uj Idők Iro
dalmi Intézet kiadásában jelent meg. Ara 60 fillér.

A Főméltúságú Ur tűzte fel a kitüntetést 
több zalai hős mellére

Mint ismeretes, a Kormányzó Ur Őfőméltó-
sága a harctéren teljesített kiváló, bátor és hősi 
magatartásukért így Csáktornyáról Duzs Gedeon 
hadnagyot is, aki a Magyar Érdemrend Lovagke- 
resztjét a hadiszalag*»n a kardokkal kapta.

A magas kitüntetést a Legfőbb Hadúr nyúj
totta át a kitüntetett hős katonatiszteknek és a töb
bi hősöknek az otszag különböző részeiből. A 
kitüntetés átadása a Vár aranytermében történt 
ünnepi keretek között.

Szent István ünnepe
A háborús viszonyok miatt Muraközben 

csak nagyon szerény méretekben ünnepelték első 
Szent Királyunk névnapját.

Csáktornyán a város már a kora reggeli 
órákban fel volt lobogózva, fél 1 1 órakor a feren
cesek templomában ünnepi misét mondtak, ame
lyen a helyben állomásozó honvédség, parancs
nokával az élén, az összes hatóságok, a községi

elöljáróság és képviselő testület, a leventeegye
sület is nagy számban, és a templomot teljesen 
megtöltő közönség telt részt.

Fgész Muraközben hasonló ünnepségek 
voltak.

Ezenkívül a honvédség részére a külterüle
ten még külön mondtak tábori misét, amelyen a 
honvédzenckar szolgáltatta az egyházi zenét.

Utóhangok
a Búcsúszentlászlói ünnepséghez
Mint minden dolognak, ennek a tisztán egy

házi útnak is voltak ellenzői. Ki ezt, ki azt ve- 
tette ellen, hat ha m in lehet meggyónni, hatha 
messze lesz az állomás, stb. Mikor a búcsúsok 
hazatértek év elmesélték a felejthetetlen szép el
mém eket, az isteni malasztot, amelyben része
sültek, elkezdődtek a siránkozások, miért nem 
mentünk el, neme lehetne ezt a szép búcsú já
rást szeptember 8-án megismételni. A hangulat 
óban. hogy még egy vonatra való bűesújáró lö
vőt könnyen össze lehetne hozni. No de nem 
utoljára járultunk Magvarország Védasszoma lá
bai elé. Akik lemaradtak, \ igasztalódjanak, az 
isteni kegyelem a kővetkező cvben is reánk fug 
sugározni.

A búcsún a Muraközi Szövetség is képvi
selve volt. Majhen Ferenc iparművész, Muraköz

szülötte, nagy szeretettel iött el Budapestről a 
vezetőség képviseletében, hogy részt vegyen ezen 
az első muraközi zarándoklaton. A Muraközi Szö
vetség a felszabadulás után is hu maradt eszméi
hez és minden alkalmat megragad, hogy ragasz
kodásai szeretett szükehb hazájához kimutassa.

Akik Muraköz nagy fia, U/dóczy-Zadt avetz' 
Kíván prédikációja alatt sírtak, otthon is könnyes 
szemmel mesélték, mit mondott nagv püspökünk. 
Azt a népszerűséget, azt a szereletet, amit főpa
punk rövid két év alatt Muraközben elért, nem 
lehet könnyen megszerezni. Ez csak az olvan 
embert illeti meg, aki az isteni igével, lángoló haza
szeretetév el a szivekbe tud férkőzni. Adjon a 
mindenható sok ilven nagy férfiút Muraköznek 
s akkor a pokoi kapui sem vehetnek erőt rajta.

Tizennégy lakásba is betört 
a Vugrinecz János textil-üzlet betörője

Olcsón „feketézte“ el a többezer pengő értékű árut

Mint megírtuk, még e hó elején történt, 
hogy a Szent László-téren levő Vugrinecz János 
féle ruhaüzletbe ismeretlen tettesek betörtek es 
az üzletet kifosztottak. Sok szövetarul, bélésne- 
miit, cérnákat és egy ballonkabátot zsakmánvol- 
tak. Vugrinecz kára többezer pengő volt. A csen- 
dörség széleskörű nyomozást indított és ennek 
folyamán csakhamar megállapította, hogy egv fia
talember több helvütt különböző szövetárukat kí
nait megvételre. Mivel a szövet olcsó volt, nag\ 
keletje bit a zugárunak. Ezen n nyomon elindul 
va, csakhamar csendőrkézre került a betörő 
Tersztemák Gusztáv 23 éves csavargó személvé
ben, akii az őrsön kihallgattak. Tersztemák be
vallotta, hogy Nagykanizáról utazott Csáktornyára 
azzal a célzattal, hogy pénzhez jutsson.

Az udvaron át behatolt a Vugrinecz-féh 
üzletbe és társa segítségével nagymennyiségű 
szövetet, bélésárut, lopott, egyrészét értékesítette, 
a kapott pénzt felélte. Bevallotta, hogy több be
törést és lopást követett el, álkulccsal behatolt

egyes lakásokba és fosztogatásokat követelt el. 
A csendörseg c/ekutan összeállította a betörő 
bünlajstronját. lerszlenvák 14 rendbeli bűncselek
mény t ismert be. A járőr valós/inüsitette, hogy 
TVrsztenvák cselekményeit az elsötétítés ideje 
alatt követhette el, de a fiatal betörő tagadta ezt, 
a nyomozás pedig nem tudott bizonyítékokat sze
rezni a gyanú alatámasztásara, úgy hogy Terszte- 
nyákot nem lehetett a rögtönitek) bíróság elé ál
lítani. A csend őrség a 14 rendbeli bűncselek
ményt beismerő bűnözőt beszállította a nagy kani
zsai kir. ügyészségre, ahol a kir. ügyész azonnal 
kihallgatta. Tersztenyákkal együtt került csendőr- 
kézre Mihalicz József gyanúsított is, aki állítólag 
segédkezett 1 erszteny áknak. A két fiatalembert a 
vizsgálóbíró elé állították, aki mindkettőt letar
tóztatásba helyezte.

A csendorség kihallgatta azokat is, akik a 
opolt szövetből vásárolták. Azzal védekeztek, 

hogy nem tudták, hogy lopásból ered a felkínált 
olcsó áru. Ellenük is indul bűnvádi eljárás.
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lenni. Az első évben havi 100, évi 1000, a má
sodik évben már havi 300, évi 3000 pengőt gyűj
tött a vidéki és Csáktornyái szegénysorsu tanulók 
segélyezésére. Ezen a pénzen két bibikli került 
a 8 kilométerről bejáró tanulók részére, 1000 
pengő ára tankönyvet is vettek belőle, mindez a 
szegénysorsuaknak, hogy könnyebben tanulhassa
nak és szeressék a magyar hazát.

Most, mikor búcsút vettünk dr. Bernáth Jó 
zseftől, el kellett mindezt mondanunk, hogy örök 
nyoma maradjon tetteinek és szolgáljon például 
mindazoknak, akikre az ifjúság nevelése, a haza- 
szeretet fejlesztése bízva van. Azt mondja *egy 
régi, római közmondás, aki csak a kötelességét 
teszi meg, az nem teszi meg kötelességét. Dr. 
Bernáth József megtette.

Láng József temetése
•

Mély részvét mellett kisérték utolsó útjára 
Lang József gazdasági főtanácsost, a Magyar Tá
virati Iroda rt. és társvállalatainak alapítása óta 
egyik vezetőjét, a Gazdák Biztositó Szövetkezeté
nek ny. vezérigazgatóját, augusztus 17-én a far
kasréti temetőben.

A temetésen részt vett a Gazdák Biztósitó 
Szövetkezetének vezetősége és teljes tisztviselő
kara, a Magyar Távirati Iroda vezetősége és tel
jes tisztviselőkara, a szövetkezeti élet és a mező- 
gazdasági érdekképviseletek vezetősége és a biz-

Bekormozott utonállók 
kertészt az

Vasárnapra virradó éjtszakra vakmerő rab
lótámadás történt a muraszentmártoni országúton.

Ugyanis Belalov Csáktornyái bolgárkertész 
segédje Muraszombatból igyekezett hazafelé ko
csijával, amikor iMuraréthat közelében egvlovas 
kocsiját hirtelen három, hekormozott arcú marcona 
alak vette körül és revolvert szegeztek a megré
mült kertész mellének. Azonnal felszólították, hogy 
a nála levő pénzt és egyéb holmit adja oda. A 
kertész eleinte védekezett, de mikor a revolverek-

Lakóhelyükön kapják meg 
a bérgabonát a mezőgazdasági munkások

Miniszteri intézkedés folytan dr. Bernáth 
József most Szabadkán folytatja azt, amit Csák
tornyán abba hagyott. Mélyen sajnáljuk, hogy út
törő munkájának gyümölcseit itt nem szemlélheti, 
de töltse el büszkeséggel az a tudat, hogy cél
irányos munkájával lefektette Csáktornyán a ma
gyar művelődés alapkövét, megmutatta az ifjúság
nak a boldogulás útját és az. égő bazaszeretetet. 
Bízunk benne, hogy „Miska" barátunk fia, aki 
Csáktornyán szívta magába a magyar haza és 
Muraköz iránti szeretet, új őrhelyén sem fog ró
lunk megfeledkezni és még sok szépet fogunk 
felőle hallani.

Isten áldása kisérje jövendő munkáját és
boldogulása utjain !

Sp.

tositó intézetek vezetői. Láng Jószef sírja felett 
báró Vay László a Gazdák Biztósitó Szövetkeze
tének ügyvezető elnöke és Wünscher Frigyes a 
Lhng>a alelnök-vezérigazgatója mondottak búcsú
beszédet.
Láng József halálával a Gazdák Biztositó Szövet
ségének és a magyar közgazdasági életnek egyik 
kimagasló egyénisége távozott el az élők sorából, 
de nagy alkotásai, szép emléke eltörölhetetlenül 
megmarad mindannyiunk emlékezetében.

kiraboltak egy bolgár- 
országuton.
kel veszélyesen léptek fel vele szemben, átadta 
a nála levő 370 pengőt és zsebóráját, valamint a 
megmaradt élelmiszerét.

A támadóknak, úgylátszik, csak a pénz kel
lett, mert ahogy a zsákmányt megkaparintották, 
azonnal elmenekültek az éjszakai sötétségben. A 
kertész Csáktornyára érve azonnal feljelentést tett 
a csendőrségen, amely megindította a nyomozást. 
Ilyen eset évtizedek óta nem fordult elő a békés 
Muraközben. A nyomozás nagy eréllyel folyik.

DkBc44tátUJ4&s6(>
Eltávozott, elment tőlünk egy ember, Mura

köz fia, akit nagy szeretettel fogadtunk, akiben 
és hozzáfűzött reményünkben nem csalatkoztunk.

Dr. Bernáth József a VKM ur igazgatói 
megbízásával 1941 augusztus hóban érkezett 
Csáktornyára, 23 évi távoliét után, hogy megszer
vezze a Csáktornyái m. kir. áll. kereskedelmi kö
zépiskolát. Feladata nagyon súlyos volt. Az ide
gen erkölcsi és nemzeti felfogást leküzdeni és a 
fiatalságot visszavezetni a magyar állameszméhez 
nehéz munkát adott, de dr. Bernáth József 
nem ijedt meg az eléje tornyosuló akadályoktól. 
Tanári testületé segítségével már a magyar nyel
vi tanfolyamok alatt, az iskolai előadások meg
kezdése előtt megváltoztatta növendékei lelküle
tűt s nem egészen egy év alatt minden növendé
ket megtanitottak hazánk szép nyelvére. Nagy 
segítségére volt, hogy mint ezen nép gyermeke, 
tökéletesen bírja a muraközi nyelvet. A szülők 
sokszor adtak kifejezést örömüknek, hogy az is
kola igazgatója muraközi s igy megérti gondjai
kat, bajaikat s át tudja hidalni a kezdet nehéz
ségeit.

Az első farsang idején növendékeivel már 
nyilvános szereplésre vállalkozott, egy fényesen 
sikerült magyar színdarab előadásával, tisztán 
muraközi anyanyelvű szereplőkkel.

Az év vége megmutatta az eredményt.
Osztályismétlésre senki sem bukott, a javi- 

tósok legtöbbje vidéki, magyar iskolát járt tanuló 
volt.

Súlyos gondot okozott az iskola elhelyezése 
is a polgári iskola helyiségeiben, a Zrinyi-várban 
történt elhelyezése sem sokat javított a helyzeten.

így szervezte és teremtette meg dr. Ber
náth a régi jugoszláv kereskedelmi iskolából, a 
magyar szívvel és lélekkel dolgozó kereskedelmi 
középiskolát, ami sokkal nagyobb feladat volt, 
mint egy teljesen uj iskolát felállítani. A kezdő 
tanárokat be kellett vezetni a helyi ismeretek 
birtokába, elhinteni lelkűkben Muraköz szeretetét 
hogy a helyi viszonyok szem előtt tartásával bí
rálják meg növendékeiket.

Eljárásában nem tűrt ellentmondást, a gán- 
csoskodókat félre tolta, még több szeretettel és 
lélekkel végezte munkáját.

Bokros teendői mellett a jugoszláv iskola- 
szervezetről tanulmán>t is írt a kereskedelmi 
szakfolyóiratban.

A meglevő nehézségek legyőzésével és a 
helvi viszonyok ismeretével, tanáraival együtt ne
velte* a íiataiságot a lelsőbb hatóságok és Csák
tornya közönségének megelégedésére. Éber őrkö
dés az együttes oktatás mellett a kétnemű ifjúság 
egyenkénti külön-külön való nevelésére és irány i- 
tasara. A tanítványok nyílt, becsületes kiallasa, 
igazmondás, fegyelem minden téren, nyilvános 
szereplésen és kivonuláson. í z volt a vezérfonal. 
(Elismerte ezt a Gasparich-szobor leleplezése 
alkalmával Uzdóczy-Zadravetz püspök és vitéz 
gróf Teleki főispán is.)

Társadalmi utón egyéni vallásos életével, 
jó példával járt elöl, igyekezett tanítványait a jó 
modorra nevelni. A lehetőséghez képest kirándu
lásokat is szervezett, hogy növendékei megismer
jék szcp hazánkat.

Ez idén megvolt a kereskedelmi középiskola 
első érettségi vizsgája is, s amint halljuk, a mi
niszteri biztos-elnök dicsén» szavakkal fejezte ki 
megelégedését.

Meg kell még említenünk, hogy dr. Bernáth 
anyagiakban is igyekezett tanítványai segítségére

A hivatalos lap augusztus szarna kö
zölte a kö/ellátásügy i miniszter rendeletét, amely 
a természetbeni munkabérek címén szerzett ke
nyérgabona beszolgáltatásáról és viszavásárlásáról 
rendelkezik. A mezőgazdasági munkás természet
beni munkabér címén kapott kenyérgabonáját nem 
szaliithatjn vasúton állandó lakóhely ére. E hely ett 
köteles a kereseti helyen megvételre felajánlani 
valamelyik vásárlásra jogosított kereskedőnek.

Az egyes munkás a kenyérgabonát csak az 
ugyanabban a gazdaságban szerződött munkás- 
cseport megbízottja útján ajánlhatja fel megvételre. 
A kereskedő köteles a kenyérgabonát hatósági 
áron megvásárolni és a kiállított vételi jegyen 
feltüntetni, hogy munkabérkereset átutalásáról van 
szó. A kiállított vételi jegy négv példányából az 
elsőt és másodikat az eladónak kell átadni.

Az eladó munkás a gabonaforgalmi központ 
kirendeltsége áltak kiállított gabonautolvány elle

nében abban a vásárlási körzetben, amelyben 
állandó lakóhelye van, bármelyik országos, vagy 
körzeti kereskedőtől ugvananyi kenyérgabonát 
vásárolhat, amennyit munkahelyén beszolgáltatott.

Köteles az eladó a kereskedőtől kapott két 
darab vételjegy ellenében az állandó lakóhelye 
szerint illetékes kirendeltségtől gabonavásárlási 
utalványt kérni, amelynek kiállítása díjtalan a jegyen 
fel kell tüntetni „munkabérkereset vissza
vásárlása" sző veget. A kenyérgabona vásárlásá
ra jogosított országos vagy körzeti kereskedő kö
teles — helyi kereskedők útján is — az utalvány 
ellenében készlete erejéig annyi kenyérgabonát 
kiszolgáltatni, arndnyire a gabonavásárlási utalvány 
szól. A kereskedő ebben az esetben a hatósági 
árhoz csak a raétermázsánkénti 50 fillér bruttó 
hasznot számíthatja hozzá. A rendelet augusztus 
7-én lépett életbe.

Kőbányai Polgári Serfőzde
muraközt egy«lárusitója, úgyszintén II Mini prodavec pive za Medjimurjc i

P E T Á N C I  Á S V Á N Y V Í Z  f ő r a k t á r a  || glavno skladiíce PETANSKE kisele vode
Csáktornya, Kossuth L.-u. 1 sz. alatti nyitrai HRÄZ TIBOR Csáktornya, Kossuth L ralin hr. I.

t e l e o h e l y i s é g é t  Á T H E L Y E Z T E  II je svoje skladiáce i magazine PRE MES T I L  V 
A Z R Í N Y I  VAR B E L S Ő  U D V A R Á B A .  I ZNUTREÍNJI OVOR ZRÍNYI ORADR (Itsmiirria)



4 M u r a k ö z ' 1 34 %г,

H Í R E I N K
Eljegyzés. Mekovecz Hajnalkát, Mekovecz 

Ignác községi elöljáró is felesége Bisztrovics Teréz 
bájos leányát, vasárnap, augusztus 21-én eljegyez
te Puncsec Ferenc tenisz europabajnok, drogéria 
tulajdonos Csáktornyán.

Sok szerencsét az uj párnak.
Itt jegyezük meg, hogy Mekovecz Ignác és 

neje másik bajos leánykáját, Ilonkát már korábban 
eljegyezte Macsek István Csáktornyái kereskedő
segéd s igy kettős esküvőre van kilátás.

Térzene a városi parkban. Mint értesülünk, 
a honvédzenekar ittartozkodása ideje alatt, minden 
csütörtökön, szombaton és vasárnap, este 7 órai 
kezdettel, térzenét ad.

Hadnagy avatás ok címmel összefoglaló cikk 
keretében emlékszik meg a „Magyar Katonaujsag“ 
eheti száma a Zrínyi Miklós nyomdokain haladó 
magyar tisztképzésről. „Az. olasz katonák ügyvédje" 
„Katakombaháboru az ingovány alatt", „Csendes 
éjjel valahol Oroszországban", „A titokzatos Gi
braltar" cimű cikkek emelkednek ki a lapból.

Újságírói jubileum. Húsz év előtt került 
ki a keszthelyi gazdasági akadémiáról Barbarits 
Lajos, akinek írói és poétái munkássága csakha
mar felkeltette az illetékes körök figyelmét és a 
nagykanizsai Zalai Közlöny napilap igazgatósága 
meghívta a szerkesztőségbe. Kvalitásai csakhamar 
közbecsültté tették. Segédszerkesztő, tarsszerkesz- 
tö, majd felelős szerkesztő lett és a vállalat igaz
gatósági tagja, törvényhatósági bizottsági tag, a 
Zrínyi Miklós Irodalmi és művészeti Kör főtitkára, 
a különböző irodalmi társaságok beválasztották 
tagjai közé, a Sajtókamara igazgatóságának illetve 
választmányának tagja stb. Húszéves újságírói ju- 
béliuma alkalomból a Zalai Közlöny szerkesztő
sége, kiadóhivatala és nyomdavallalata meleg csa
ládi ünnepségben részesítette öt. Gyömörey István
v. országgyűlési képviselő, a vállalat igazgatósági 
elnöke meleg szavakban köszöntötte a jubiláns 
újságírót, aki Zala nyilvános életében is jelentős 
szerepet tölt be és mint t. főhadnagy szolgálta 
hazáját. Az üdvözlő táviratok és gratulációk so
kasága érkezeti Barbarits Lajos felelős szerkesz
tőhöz, akinek jubileuma a magv ar újságírói társa
dalom ünnepe.

A Dráva alacsony vízállása miatt virág
zik a csempészet. Az utóbi hetekben annyira 
leapadt a Dráva vízállása Muraköznél, hogy a mel
lékágakban térdig ér csak a viz és helyenként a 
főágban is át lehet gázolni. Lmiatt a muraközi 
hajómalmok alól sok helyen „kiszaladt" a Dráva 
úgy hogy a csónakokra szerelt malmokat szokott 
helyeikről át kellett vontatnt a mélyebb és erő
sebb sodrású agakba, hogy folytatni tudják az 
őrlést. Ugyanekkor áz az alacsony vízállás felv i- 
rágoztatta a csempészetett. Hozzájárult ehhez az 
is, hogy megérkezet a friss búza és az új liszt, 
amely et már is beiktattak a hatarmenti fekete for
galomba. Lgy ilyen s/allitmány, amely 2‘jO kilo
gram finomliszt, Drávamagyoród alatt a miksavári 
határvadászok kezébe kerüit. A szállítmányhoz 
tartozott még 40 kiló cukor is, amit a lisztéi eg>ütt 
akkor foglaltak le, amikor csónakba akartak rakni. 
A csempészek ellen megindult az eljárás.

Nyomozás egy vérmérgezésben meghalt 
muraközi asszony ügyében. Minap történt, hogy 
a Csáktornyái közkórházba beszállítottak egy mu
raközi asszonyt. Állapota súlyos volt. Mivel az 
orvosok valószínűsítették, hogy tiltott beavatkozás 
történt, faggatni kezdték és akkor bevallotta, hogy 
valóban illetéktelen kezek okozták súlyos állapo
tát. A szerencsétlen teremtésen nem is lehetett 
már segíteni. Vérmérgezésben meghalt. A haldo
kló asszony vallomása alapján megindult a nyomo
zás, a melynek eredményeként a csendőrség be
szállított a nagykanizsai törvényszék fogházába 
egy alsódomborüi asszonyt, akit a vizsgálóbíró 
kihallgatott.

Margarinnal kevert vaj. — A Búvár au
gusztusi száma írja. — A friss vaj megolvasztása
kor aranysárga folyadékot'kapunk. A margarinnal 
kevert vaj olvadéka zavaros. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy újabban már olyan kiváló mar
garint is tudnak gyártani, hogy az olvasztási próba 
vagy az Ízlés segítségével alig lehet felismerni, 
ha a vajban el van keverve. A vajba, különösen 
télen, nagyon sok vizet lehet belegyurm. Ezt me
gint csak az olvasztással ismerhetjük fel. A meg
olvadt réteg különválik a vi/.től s annak a tetején 
úszik. Főzővaj 20°/Vnál több vizet nem tartalmaz
hat normális állapotban. A teavaj víztartalma leg
feljebb 18°/o, sózottan pedig csak 16°(o. A sózás 
a víztartalmat csökkenti.

„ A r a n y  B ä r ü 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

Leventehirek
Nyolcszáz új leventelcányvezető

A Levente Hírközpont jelenti: Az cgvre 
jobban fejlődő levcnteleanymo/.galom számára 
ezen a nyáron Budapesten, Csíkszeredán, Kecs
keméten, Pécelen, Pécsett és Székesfehérvárott 
összesen 800 résztvevővel a \ alias- és Közokta
tásügyi Minisztérium vezetónöképzö tanfolyamo
kat rendezett. A tanfolyam résztvevői tanárnők, 
tanítónők, óvónők, szociális gondozónők és irgal
mas nővérek, akik már régebben bekapcsolódtak 
a mozgalomba. Csapatvezetésre képzik Iri okét, 
elméletileg és gyakorlatilag. A mozgalom célki
tűzésének, szervezetének a leányok foglalkozta
tási anyagának ismertetésén kívül különösen nagy 
gondot fordítanak a magyarság tanulmányi isme
retek gyarapítására és a különleges no nevelési 
kérdésekben. A tanfolyamon bábjáték kiképzést 
is kapnak a leventeleány vezetők. A leventeleány 
mozgalom eg\ik célkitűzése ugyanis, hog\ a ma
gyar gyermekek nevelésére cs szórakoztatására 
minél több bábszínházát szervezzenek.

A budapesti vezetőképző tanfolyamot Ra- 
noldei Intézetben helyezték el, ahol négy csa-

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

Széchenyi u. 50 « Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A P ES T

patra osztva, Sarolta fejedelemásszony Szilágyi 
Erzsébet, Lórántffy és Zrínyi Hona a csapatok 8 
óra kiképzést kapnak esténként érdekes meg
beszéléseket tartanak, majd a tanfolyam végén i- 
rósbeli vizsgán számolnak be a tanultakról. Az 
egészséges és gazdaságos háborús főzés't s/emél- 
tető bemutatókon a leventeleányok kísérleti 
konyháján tauulják.

A leventeleány vezetők önzetlen lelkesedés
ből végzik munkájukat. Leventelány csapatveze
tő lehet minden olyan 21 életévét betöltött pél
dás erkölesü megfelelő képzettségű magyar lány, 
akit élete, képességei, gyakorlata folytán leány- 
ifjúság vezetésére alkalmas. Leventeleány vezető
nek jelentkezni lehet a Leventeleány Központban 
(VKM IX. 3. ügyosztály Bp. V. Alkotmány-utca 
10, I. em.) vagy a tankerületi királyi főigazgató
ságok mellett működő leventeleány vezetőknél.

Kik a gabonaforgalmi központ által 
kijelölt helyi kereskedők 

a Csáktornyái és perlaki járásban ?
\ erhár Antal Csáktornya, Vojvoda Mihály 

Muravid, Gorjup Ferenc Alurakirály, Horváth 
\ ince Drávaegy ház, Jambrovics Ferenc Mura- 
szentmária, iNagy Alajos Kotor, Bezerédy István 
és Czernkovics Csáktornya,t Markovics József 
Alsódotnborii, \ árasanecz Gábor Muracsany, 
\ áss Jánosné F. Zs. Perlak, Klenár József Mura* 
füred, Muhvics Antal Kisszabadka, Klarics Janos 
Alsódomború, Belies Ferenc Perlak, Krizsai Ist- 
ván Murakirály, Kontrec Anlal Muras/erdahely. 
Muraközi Termelő és Áruértékesítő Szövetkezet 
Csáktornya, Csáktornyái Gőzmalom és \ illanyte- 
lep RT. Csáktornya.

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

a Muraközi Katolikus Könyvnyomdában
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Z id e  s a k i  p e te k .

EIIROPU ZAVZETI -  NE MOÖI
Da bi se z mrlvih goi i stali soldac- 

ki vüditeli prvoga svetskoga tabora, bi 
sigurno siroko gledali, kaj se sega toga 
preraenilo, kaj je ve se tr^ba drugac tabora 
voditi, a ran tak bi zisli i oni, steri su 
vodili gospodarsko zivlenje, onda fabri- 
kanti i bankeri.

Da preglednemo i preí>podobimo ma- 
lo, kakse je onda zivlenje bilo i kakse 
je denes. Pred prvini svetskim táborom, 
как je onda gospodarsko zivlenje stalo, 
na celomu svetu se v trgovini naj vec 
menjalo. Oprave smo nosili z engleskih 
stofov, hrane sake fele smo bestelali s 
zvunjskih orsagov, ákrlake, solce su nam 
delali Bog zna de v zvunjskim fabrikam 
a nasu marhu, vonu i se drugo dobroga 
smo prodavali za fal peneze v zvunjske 
orsage. Ran tak su bile i druge drzave. 
V Holandiji su na mesto zelja i krompe- 
ra tulipáné povali, francosko polodelstvo 
je sako leto se bole prepalo. A i zakaj ! 
Im je Amerika levala mesa v, psenicu i ku- 
ruzu, Afrika je davala pamuka, Austra
lia рак vonu i tu je bila Husija s svoji 
mi hombari, steri su se nigdar ne mogli 
sprazniti. Ali za tem je dóséi prvi svet 
ski tabor. Centraine sile, dók su dosle 
do pameti, vec su sarao prazne magaziné 
vidle. Kaj se de malo nabralo, to se an 
cvaj potrosilo, a do novoga je ne bilo 
moci dojti, kajti antantske sile su se gra 
nice zaprle koli centralnih sil, najbolsi 
rudniki za lapor i zelezo su bile v ne 
priatelskim rókám, a s prazmm zalodcom 
niti najbolsi general nemre bitku gvinuti 
Zbog toga je opala v nesrecu soldacija 
centralnih sil, steru nepriateii nigdar ne 
su mogli potuci.

Europa je pred prvim svetskim ta 
ború zivela v miru i blagoslovu. Od 
1870-71 leta ga ne bilo v Europi zname 
nitesega tabora zvun rusko turskoga tabo
ra, ali te se ne cuda teknul centralnih sil 
i tak je i znanost taborskoga voditel 
stva malo zaostala. To smo vidli, osobito 
na poóetku prvoga svetskoga tabora, da 
je bilo potrcbno i za mala taborska dela 
alduvati velkoga broja ludstva.

A ve da malo preglednemo, как 
stoji svet v drugom svetskom taboru. О 
ni mirovni kontrakti, steri su koli Pari/д 
zapovedali, vec su v vutrobi nosili dru 
goga svetskoga tabora. Bili sin«) zagnjeti 
í to nas je tiralo, da se oslobodimo. Vel- 
ki voditel rtemskoga naroda, Hitler Adóit 
je pokazal pota i narod se zbudil od 
svojega teskoga sna. Magyarska se pre- 
porodila pod voditelstvom Gospona Gu- 
vernera, steri je orsaga poveksal. One 
znamenite reci „nern, nem, s0 a ” '
ne, nigdar", (to je, da bi orsag o sta l rés-

cepan) su sakomu pravomu magyarsko- 
mu cloveku globoko zasle v srce. Sred- 
nja Europa je presla na to, da se sama 
sebe obskrbi. Magazini su se napunili, 
fabrike su delale, nega bilo cloveka prez 
posla. Polodelstvo su deli na növi fun
dament. Zemle denes vise i bolse rodiju 
Zvuceni ludi su delali, stalno je doslo 
nekaj novesega i bolsega na svet. Na ce-
10 soldacije su dosli növi, mladi voditeli, 
steri su spametno ponucali se ono, kaj 
su se v prvom svetskom taboru navcili.

Так je svet zgledal onda, da je Hit
ler Adolf voditel i kancelar v Berlinu 
pokazal svoje sile i jakosti. Nasi denes- 
nji nepriateii su gledali, как su erez vi
se vur marserali z najmodernesim oruz- 
jem i da bi si onda premislili to opome- 
nu, bili bi zacuvali zivlenje cuda njihovih 
dobrih ludi. Ali ne! Oni su steli imeti 
celoga sveta.

I za tem je dosel Danzig. Tabor He
ten как strela. Prepast francoske zemle. 
Dünkirchen. Beg z Narvika. I onda su 
nasi nepriateii rekli, no malo pocekajte, 
bomo se spravili i onda hamm ! Pogutnu-
11 bomo osovinske sile s kozom i conti. 
Je, samo kaj su osovinske sile za to vre 
me ne spale. Europa se prepravila. Od 
Narvika do spanjolske granice, po célom 
Srednjera Morju od Severnoga Ledeno- 
ga Mórja \lo Crnoga Mórja, Europa je 
denes jen grad, steroga ne moci zavzeti.

í tu smo dosli do onoga, da recerno 
nevernim tomasam ono, kaj je jen nas 
velki pop rekel v svojem prodestvu: 
„Hodte к meni vi ne verni tomasi, hodte 
к meni vi prezverniki i ja vám povem, 
sto je Bog!“ Je  tak je, ovi neverni to
masi naj si dobro premisliju öve reci. 
Oni, steri main drhceju na saki bedasti glas, 
spravlaju se, pakovaju kufre, kajti morti 
bo treba be/ati. A kam bi steli odbezati? 
De je ono sigurno mesto, de clovek de 
nes, da celi svet guri, nebi dosel v po- 
gibel? Kaj morti ako ostaviji svoje dome 
svojega tesko spravlenoga imetka i odbe- 
ziju za par kilometrov dale, tarn njih o- 
ne peklenske masine, stere po zraku le- 
tiju, nabodo mogle dostignuti? De je de
nes bole sigurno mesto, как doma? Kaj 
se v stranjskom svetu, med ne póz 
natimi ludmi, steri su ran tak v pogibeli 
i v nepoznatim prilikam, bole moci bra- 
niti, как doma?

I neje dosti, kaj ovi neverni tomasi 
zrusiju mira svojega i svoje familie, nego 
svojiin bedastim brbranjem spuntaju jós i 
druge ludi. Ste culi ovo, ste culi ono ? 
Najmenjse glase, steri ncmaju nikse fun- 
damente, napuhneju na v elk o , a sami ja- 
k o d o b ro  zn aju , d a  p rin as v  M ag y arsk o j

nemamo zroka za nikse strahe. Nasa dié- 
na soldacija dalko drzi nepriatela od gra
nice. Na sluzbenom mestu navek dobro 
znaju, как stoji taborisce, nase vlasti bud- 
no paziju i ako bi de kaj bilo potrebno 
za napraviti, to bi narodu v pravo vre- 
me na glas dali.

Zato za istinu ne moci dostn ostro 
odsoditi öve nedisciplinerane brbrace, 
steri stem brbranjem ne hasniju niti sebi, 
niti pák svojim bliznjim. S svojimi krivi- 
mi glasi rusiju ludem lufanje, zemeju 
njim volu za delati i stem samo nepria- 
telarn tiraju vodu na melin. Так véli je- 
na stara rec, sto ne zna arabski, naj ne 
govori arabski. Sto nerazme ono, kaj je cul 
naj ne nosi glase dale, naj pita od sebe 
spametnesega cloveka, ako pák bi sto spazil, 
da tu neksi nasi nepriateii siriju kakse 
krive glase, takse ludi je treba zandaram 
v roke dati.

Nemski i taljanski narod iivi ve v 
taksoj junackoj dobi, kakse ga ne bilo, 
od da se povest pi§e. Varasi se zruSiju, 
cirkve, umetni kinci prepadaju, civilnoga 
naroda, nekrivu i nedu/nu decu koleju 
na jezere na kupé, pope koleju onda v, da 
zvrsavleju svoju svetu duznost, da deliju 
svetu krizmu. To su nepriateii, steri su 
slekli s sebe sega clovecjega i skup su 
stali s peklom.

Taljanski narod je öve dneve pretr- 
pel tesku krizu. Ako se v mirno vreme 
premeni nácin vladanja i to napravi dós 
ta velko e zmesariju, a itak taljanski na
rod, как jen clovek stoji za svojim kra
lom i növöm vladom, kajti zna, da se o- 
ve moke nemreju dugó trpeti.

Nemski narod erez jós dugse vreme 
itrpi jós tcskese moke, i zato stoji jedin- 
stveno i óim ga bole nepriateii gnje- 
teju, stem bole se proti stavla i stem 
bole vpira svoje sile proti nepriatelu. Od 
sega toga mi do ve nikaj, ili jako malo 
znamo.

Z vei kom ofenzivom proti Taljans- 
koj steli su osovinske sile prisiliti na to, 
kaj bi svoje trupe potegle vun s izhod- 
ne fronte i da bi tak dali Stalinu mogue- 
nost, kaj bi on svoje plane spunil i zav- 
zel Ukrajinu—kruha. Ali te njegov plan 
je opal v vodu. Ukrajinskoga kruha bo- 
do nemske i magyarske trupe po- 
zele, a osovinske sile zru îti ne moci, 
grad Europa i denes stoji trda как kamen.

Nasi anglosaski nepriateii za v$ jo§ 
vzivaju kaksa „dicna taborska dela su 
vcinili". Za njih su junacka dela celi bre 
gi zaklane nekrive i neduzne deca i ci
vilnoga naroda, zruSene cirkve i drugi 
umetni kinci.’ Njih je ne sram, kaj oni 
harcuvleju proti taksemu protivniku, áté
ri néma oruzje vrokaj i nemre nazaj vud- 
riti, ali Göbbels, nemáki minister je re
kel, da bo doáel on den, da bo se te
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„Zement odgovomost nase 
za narod“

Velkí govor Kállay Miklósa ministra predsednika

reéune treba platiti i skakanje od vese- 
lja bo se obrnulo v 2ohko plakanje.

Svetili smo dneva Svetoga Stefan 
Krala. Prvi magyarski kral, Sveti Stefan 
je s korbacom restiral pogane i dopelal 
je magyarskoga naroda v svetu krséan- 
sku veru. Te korbac véé jezero let pazi 
ober nas i da god je magyarski narod 
dosel v pogibel, navek je vudril po na- 
sim nepriatelam. Narodi su zniknuli z 
Europske таре, a magyarski narod stoji 
vec jezero let i bo stal do kraja sveta, 
kajti korbac Svetoga Stefana bo i ve vud
ril i nasi nepriateli, steri ne priznaju Bo
ga i njihovi lazni zvezeniki, steri su vce- 
ra bolsevizma drzali za smrtnoga nepri- 
atela, a denes Boga raoliju za njega, bo- 
do opali z licem v prah.

To si naj zemeju do srca neverni 
tomasi i oni, steri luceju na drugu stran, 
a med tem veselo vzivaju onoga mira, 
steroga njim da nasa dicna soldacija i 
vzivaju se ono dobro, kaj njim domovi- 
na denes dati more.

Zdrzati do skrajnosti, zememo si pel- 
du od nasih velkih prfatelov, skup drzati 
alduvati za domovinu i meti vufanje v 
one, steri nas ravnaju i to nam bo do- 
neslo nase lepse zivlenje, kajti: Europu 
zavzeti ne moci!.

Sp.

Mlekara se odpira.
Dajeino postuvanom obcinstvu i gospo- 

daram na glas, da bomo 1943. leta septem- 
bra 1-ga, v Csáktornya, Hitler Adolf vulica 
br. 9 (na mestu, de je bila Videcz Matyasova 
mesnica) odprli NASU MLEKARU, de bodo 
dobili mleko oni, átéri imaju na to pravo.
Mleko se vun davle delaven den po poldan od 4 6 vure. 
M leíne stvari se vun davleju v cetnek po pold. od 3-6 vitre 
Mleko se nutri jemle delaven den pred poldan od 7-9 vure

Mleko átérő bodo gazdi nutri dali, re- 
6una se v gazdinske jedinice (punktumé) i to 
saki liter 14  jedinice. od toga id«*0 1 jedi
nice na mascu, а ГЗ jedinice na slobodno 
zbiranje, to se bo v ga/dinsko knigu zapisalo.

Posli z obvezanim nutri davanjem inle- 
ka pre Grabarici prestaneju augustusa 31 ga 
i se tose bo zvrsavalo v mlekari.

MLF.CNA CENTRAt.A

Namazani raubari na cesti
Zraubali su bulgarskoga vrtlara

V nedelu v noci se pripetila strasna rau
bari ja na cesti Murnszentmarton.

Pomocnik bulgarskoga vrtlara Belalova v 
Csáktornya se s koli dimo pclal z Muras/.omba- 
ta. Blizo obcine Murarétliát su mu tri, s írnom 
farbam namazani raubari kola zastavili i z re- 
vorverima se grozili prestraáenomu vrtlaiu. Za- 
pevedali su mu, naj mam da prek se peneze i 
druge vredne stvari, drugac ga skoncaju. Vrtlar 
se brand dok se mogel alt da su se z revorveri 
pogibelno grozili, dal njim je 370 pengő, kulko 
je imel prisebi, svoju vuru i hranu, kaj mu je 
ostalo.

Raubari, как zgledi, su samo peneze átéli 
meti, kajti da su je zgrabili, mam su v kmici 
zginuli. Da je vrtlar dimo dosel, mam je tozil 
pre zandaram i oni iáéeju raubare.

Takáega kaj se erez viáe deset let ne pri- 
petilo v naáem mirnom Megyimurju.

Spravlajte koscice od kiselih jabuk, za 
|enu kílu dobite 25 pengő.

V cetrtek na vecer je Kállay Miklós, minis
ter predsednik dríal na radio velkoga govora 
magyarskomu narodu.

Najpredi véli, da za desnom rokom Sveto
ga Stefana Krala stoji celi orsag i nigdar neje bil 
v rodolubnosti i v vufanju tak jedinstven, как ve. 
Stefan Kral je prvié stvoril to jedinstvo med o- 
nimi narodi, stere je tu nasel, a i od potli tu ?.i- 
viju. Prvi magyarski kral je v svojem pismu, na 
svojega sina Imre hercega, odredil onoga duha, 
v sterim ovi narodi mon*ju obstati i toga duha 
se ne smeti vugnuti.

Kaj nas je on navcil, to drzi visoko nasega 
naroda i v tem duhu rnoramo ziveti. Mi ocemo 
ziveti s svojim zivlenjem, nedamo se poniziti od 
nikoga, a niti mi nabomo nikoga ponizili. Nemremo 
se od denes do zutra premeniti* to je nasa vel- 
ka vrednost. To razme celi magyarski svet, sa
mo oni neőeju razmeti, steri nigdar nesu bili 
verni ovoj domovini.

Dale govori minister predsednik, da celi or
sag как jen clovek stoji za Gosponom Cuverne- 
rom, on je znak magyarskoga jedinstva, vere i 
vernosti. Ve da vec strto leto tak strasno guri 
celi svet, ov narod marlivo dela, Delaju polodel- 
ci, fabrike i si za deneánje teske dneve i za bol- 
su buducnost.

Nigdar ga ne bilo tak velkih ognjov koli 
nas, как denes. Ne smo je mi vuzgali, a niti je 
vgasnuti nemremo, ah ako homo pa/ili na nase 
dome, te ognii bodo vgasmili, nabodo nam vuzgali na
se krove I mi Ьошо samo pomag.ili gasiti ognja ce-

7hog taborskih prilik smo v Megyimurju za 
letos samo z malom parajom svetili imendne\a 
Svetoga Stefana Krala.

Y Csáktorny a je varas ver v jutro zárán pun 
bil narodnih zastavi. Ob pol jedanajstoj \uri je v 
franciskanskoj cirkvi bila paradna mesa, na ste- 
ru je dosla domaca soldacija s svojimi oficeri,

Kak saka stvar, tak je i óva íisto 
cirkvena imela svoje protivnike. Jeni su 
ovo rekli, drugi ono, kaj pák ci se nabo 
moci spovedati, kaj pák ű  bo banhof 
predalko i lak dale. Da su romari dimo 
dosli i pripovedali se one lepote, stere su 
vidli i bozu milost, steru su njim nadclili 
onda su se hapili plakati, zakaj smo ne 
isii, jeli nebi mogli septembra 8 ga, na 
Malu Mesu pák napraviti takse lepő pros- 
cenje. Ludi imaju takse veselje, kaj bi 
lehko skup spravili za jen eug ludstva. 
No, aii nesmo zadnjipot klecali pred Maj- 
kom Bozom, Branitelicom magyarske 
zemlc. Steri nesu tam bili, naj se trosta- 
ja, bo/.a milost bo nam i drugo leto sve- 
tila.

Na proscetiju je bila zasfupana i 
Megyimurska Zveza z Budapestn. Nas 
domorodec Majhen Ferenc umetnik, je

loga sveta. Nas ceka delo, da stvorimo mira, 
pravicu i reda. Mir тога i doma biti med naro- 
dom i jaka soldaéija, a vuni dobri prijateli steri 
nas razmejii. Znutreánji red i jakost nase solduci- 
je bo nam spravila te priatele.

Posiknite od sebe vkraj se. kaj ne slu- 
zí narodu. Ludi steri imaju zloceste mis- 
li nesmemo trpeti med nami.
Pripeócnia vezdaánja i potlesnja — véli da

le minister predsednik — postavlaju velku odgo- 
vomost na orsag, na voditele, a v prvom redu 
na samoga ministra predsednika.

Nosim ovu strasno velku odgovornost 
za moj magyarski narod, vcinim se, k.j 
je potrebno i níkaj kaj bi bilo falinga,

ne pustim magvarskoga naroda z onoga pota ver
nosti i takse vrednosti, steroga sveta Desna Ró
ka Stefana Krala kaze. Denes zivimo v vreme- 
nim, jeli bomo. ili nabomo obstali. Jen clovek si 
more zbirati, a narod ne. Prvi Kral je zebrái 
pota i mi idemo za njim. %Sveti Stefan Kral je 
stvoril orsaga i brani ga vitezki. Ov orsag bo 
tak dugó obstal, dok bodemo njegovomu stvoritelu i 
branitelu zn.di postaviti oltara v nasem sreu. To 
da jakost ovomu narodu, te narod zivi i zivel 
bo. (M. T. I )

К tem recmi nesega ministra predsednika 
neinromo drugo kcoj dati, как da mi Megyimur- 
ci /aíalimo Bogu, da nas je nazaj dopelal pod 
Korunu Svetega Stefana, de nam eveté zivlenje i 
da imamo nase velke ludi, steri nas vodiju v 
bo|§e zivlenje.

se vlasti, obeinski poglavari i zastiipniki, leven- 
taái i puna <irkva ludstva. Так su svetili i po 
célom Megyimurju,

Zvun toga je za soldaciju bila i vuni mesa 
pod vedrim nebom pre etcMoj je igrala soldac- 
ka muzika.

—o—

z velkom lubavi dosel, da zastupa vo- 
ditelstvo Zveze i da je z nami na tem 
prvim megyimurskim bozim potu. Как 
se \ idi Megyimurska Zveza nam je i pot- 
ii oslobodjenja ostala verna svojim mis- 
lím i ponuca saku priliku, da skaze svo
ju lubav za Megyimurje.

Oni, steri su se plakali, da je pro- 
dekoval nas velki sin Megyimurja, Uz- 
dóczy Zadravetz István, su i doma meli 
suzne oi i, da su pripovedali, kaj je te
ke! nas velki biskup. Onu lubav i pos- 
tuvanje, steril je nas velki pastir 
dnstigel erez dve leti, je ne moci tak 
zlchka dobiti. То pripada samo onoga 
cloveka, steri zna z bozom reci, z gore 
»*)ni KtFavi zajti cloveku v srce. Daj Bog 
Megyimurju cuda tak velkih inoskih, on
da ga niti peklenska vrata nabodo pre- 
ladala.

Svetek Stefan Krala

Par reci к proscenju v Búcsúszentlászló
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T a b o r s k i  gl asl
Sovjetska fronta

Kak je velka ta bitka ?a ukraiinski kruh 
se najbole vidi stogn, da su nemáki avioni samo 
v nedelu, erez jen den vnistili 409 okloplenih 
taborskih kol, a kanoneri su sírom restirali 62 
taksa kola i tak su boláeviki érez jen den zgu- 
bili 471 okloplena kola. Naj si naái éitateli pog- 
ledneju deneánjega kipa v nasim novinam, как 
zglediju takáa taborska kola i naj si premisliju, 
kakái strasen ogenj mora to biti, kakáé bombe i 
gránáté curiju, de se tulko takáih kol vniáti.

Óva bitka trpi véé skorom dva mesece, 
tocno sedem tjednov, i bolácviki do denes dru- 
go nemreju pokazati, как par kilometrov mrtve 
zemle, zrusene varasé i sela, ciglovje i éuda 
stotin jezer zabadav potrosenoga ludstva, mrtve 
zgubleuoga oruzja i matríala. Как nemei piseju, v 
ovoj letnoj bitki su sovjeti do ve zgubili prek
15.000 samo taborskih kol, a de je drugo. Mora 
za istinu biti velki glad v Rusiji, ako boláeviki 
reskiraju tulko svojega najboláega naroda, samo 
da predereju írontu i da dojdu do ukrajinske 
páeniee.

Celi tjeden cujemo glasa, da su bitke na 
toj fronti strasne. Boláeviki su se ve hapili novu 
taktiku. Do ve su navek samo na jenim mestu 
pretisnuli, tam su nabrali velke sile, cuda solda- 
cije i cuda oruzja, da bi predrli. Ve, da vidiju 
da nemei navek imaju dosti rezervj i oruzja, su 
se hapili na vise mesta z ofenzivom i misliju, da 
ako su nemei na jenora mestu jakái, morti bodo 
na drugom slabeái i bodo je mogli nazaj spraviti. 
A kaj bi! Nemei vidiju erez sito i de se god 
boláeviki pokazeju, nemei su mám tam i zavrne- 
ju sc probe.

Так su ov tjeden bili na redu voda Mius, 
varasi Bjelgorod í Charkov. Granate i bombe su 
letale как dezdj, ali nesu nikaj zapovedali nem- 
cam. Jedino su sprazniii varasa Charkov, kajti 
fabrike, magazini i sc dmgo soldacko je bilo zru- 
áeno i tak ga véé ne bilo vredno braniti. Zato 
su se nemei vugnuli stoga varaáa i pod njim 
zavzeli nőve linije.

Same engleske nomine priznaju, da stem, 
kaj su sovjeti zavzeli Charkova, ne su do nicesa 
dosh, kajti to je samo ciglovje i prazna zemla.

Nemei su i na vise mesta napravili proti- 
ofenzivu, vdrli v boláevicke linije, vnistili cuda 
trup, vlovili velki broj zaroblenikov i zavzeli cu
da matriala.

Bilka joá trpi, ali bolácviki nabodo jeli ukra- 
jinskoga kruha. ____________

Manifestum Gospona Guvernera.
Najbolsi honvédi, vitézi imaju dobiti premiu.

0

Sluzbene novine donesle su manifestuma 
Gospodina Guvernera, v s térim véli za naáe hon
védé, vitézé ovo:

Denes, da magyarski narod teáko harcuvle 
za svoje zivlenje s toplom lubavi se obme naá 
najviáeái Soldacki Gospodar proli onim, átéri z 
alduvanjem zvráavleju svoje rodolubne duznosti i 
kaieju peldu s svojim vitezkim dühöm. Topla ie la  
je Gospona Guvernera, da oni honvedi, átéri v 
ovim taboru pokazeju velka vitezka dela, da po- 
leg svojih medálja, átera dobiju kakti priznanje za 
svoja dela, da dobiju joá i eksternu premiu. Так 
je poáteno i áika se, da se njim potli teskih aldu- 
vanja i mok, stvori boláe íivlenje za buducnost.

V prvom redu treba je taksim vitezom dati 
zemlu, kulko to ima Vitezki Red na respolaganje. 
Ali treba njim ie zasigurati njihovo fcivljenje i z 
druge strane z dobrími posli, da bodo mogli na 
mestu biti v narodnom zivleniu i peldu kazati.

Zato njim je treba — ako drugac odgovara- 
ju odredjenim kondiciam — v se veksoj meri po- 
deliti engedelve erarnih i drugih prava s áterih se 
more hasén vleci, treba njih pomagati v drzavnu 
sluzbu i drugam de si moreju sami kruha sluziti.

Ran tak je treba podpirati i honvedske do-

vice i popile, ako je on, átéri je zasluiil za svoje 
vitezko delo medalju, podnesel junaéku smrt, ili 
potli drugaé zgubil. Vivienje í véé ne mogel dobiti 
to eksternu premiu.

Osobito za vaino drii Gospon Guvemer, da 
bodo ovi engedélyi, átere vitézi dobiju za eksternu 
premiu, zasigurani i za njihove zakonske herbe 
ako imaju zakonske kondicije, da se i stem gori 
drii i dale rezvija vitezki düh.

Poleg civilnih vlasti bode pri tem rezdelenju 
premia imala reé i Orsacka Vitezka Stolica.

Za istinu lepe reéi su to naáega Gospodina 
Guvernera. Как dober otec briga se za svoj na
rod ne samo za ve, nego i za dalnje zivlenje.

Naáe Megyimurje i v növöm taboru ima do
sti vitezov. Naái megyimurski sini vitezki spunjav- 
leju svoje svete duznosti za domovinu. Véé smo 
vidli vise njih, átéri nosiju medalje za njihova vi
tezka dela. Po ovom pismu Gospona Guvernera, 
saki bo dobil premiu da si bo mogel zasigurati 
svoje Vivienje. Magyarska Domovina i naá Visoko 
Dostojni Guverner nabodo dozvolili, da bi stradali 
oni, átéri su alduvali svoju krv za domovinu i 
pokazali peldu, как je treba rodjenu zemlu rád 
imeti, éuvati i braniti.

V stirinajst stanov je vdrl tat, steri je obkral 
stacuna v Csáktornya

Po fal ceni na „crnim piacú“ je resprodal vkradjenu robu 
i to ga dopelalo zandaram v roke

Как smo véé napisali, joá na pocetku ovo- 
ga mcseca se pripetilo, kaj su v Csáktornva, na 
Szent László piacú nepoznali tali vdrli v átacun 
Vugrinecz Jánosa i zraubali su kaj su nasli. Od- 
nesli su éuda átofov, podstave, koncé i jenoga 
balonkaputa. Kvma je bilo viáe jezer pengő. Zan- 
dari su napravili velko iskanje i prenaáli s». da 
jc jen rnladi élovek na viáe mestaj ponujal átofe 
z.a prodati. Te átofe je tr/il po fal ceni, pák se 
zato lehko ta írna roba trzila. Po tem tragu su 
dale isii i tak je na fletnom dosel v íandarske 
roke tat. Tersztenyak Gusztáv 23 leta star tepec. 
Zandari su ga mám preslusali, Tesztenyak je 
priznal, da je z Nagykanizse doáel v Csáktornya s 
tem, da si oce peneze spraviti.

Ci ez dvor je zaáel v átacun Vugrinec J á 
nosa is  svojim pajdasom je spobral te átofe i pod
stave. Robu je nekaj strfcil i peneze potroáil. Priz
nal je i to, da je na vise mesta vdrl i kral, de

je kaj mogel. Zandari su napisali celu listinu 
njegovih grehov. Trsztenyak je priznal stirinajst 
tatbin. Так je zgledalo. da je Tersztenyak véinil 
te grebe za vreme vkmiéc-nja, ali te mladi tat je 
to ne átél priznati, a pre iskanju se nikái dokaz 
ne nasel za to i tak je Tersztenyaka ne bilo mo- 
ci postaviti pred átatariumski sod. Zandari su to
ga tata, 7. njtgovimi 14 grehi spravili v Nagy- 
kani/su к drzavnonm tozitelu, de je mam bil 
na preduáaniu. S Trsztenyakom skup je dosel 
íandaram v roke i Mihalicz József, kajti tak 
zgledi, da je on pomagal Tersztenyaku. Decki su 
za tem doáli pred sodea, átéri vodi kviziciju, a 
on n|ih je postavil v reál. Zandari su presliisali i 
one, átéri su kupili vkradjenu robu. Braniju se 
stem, kaj su ne znali kaj je ta roba vkradje- 
na bila. Obtozeni su si te kupci kajti od tatov 
ne smeti kupuvati.

Kai nesmeju biciklist! I
1. Prez bremze voziti.
2. Prez4 zvonceka voziti. Na mesto zvonca 

fuckati, tuliti'kak sirena. Strogo je zabranjeno z 
vustami signala dati.

3. Od mraka do zore prez lampaáa voziti. 
Lampica, obesena na kaput nemre namestiti lam
paáa na biciklinu, ran tűk niti lampica, stera se 
v rokaj nosi. Ako vise biciklistov ide jen za dru- 
girn, saki mora lámpává meti

4 Ne smeti voziti prez. legetimacije s foto- 
grafijoin i prez cedule.

.5. Nesmeju dva biciklisti jen poleg drugoga 
niti pak z leve strane voziti.

6 Ne smeti voziti prek 20 kilometrov 
brzine.

7 Ne smeti preteéi biciklma, átéri jako flet-
no vozi.

8. Na krDnom potu ne smeti fletno prek 
voziti ili naglo obrnuti se.

9. Ne smeti se loviti za kola i dati se vleéi
10. Ne smeti kormana z rok pustiti, ili na 

pedalam stati i tak se voziti.
11. Ne smeti psa к biciklinu prevezati.
12. Niti zvun varaáa ne smeti gori zeti na

bicikln potnika stareáega od 18 let. Potnika 
taksega samo onda smeti pelati, ako biciklistu
ostaneju slobodne obedve roke.

13. Ne smeti z jenom rokom voziti, a z dru
gom drugoga biciklna drzati.

14. Ne smeti velkoga pakleca, ili preveé 
duge stvari voziti, átere bi spreéavale biciklista 
v voznji ill bi komu drugomu pogibel napravile. 
Так je ne smeti pelati deske, lojtre, duge cevi, 
sajbe. pohiátvo i spodobne stvari. Niti hranu vo
ziti tak, kaj bi kormana z jenom rokom drzal,

15. Ne smeti na peáiékim potu voziti, niti 
biciklna rivati.

16. Ne smeti biciklna ostaviti prez pazitela, 
iii na vulici к drevetu presloniti.

17. Ne smeti v dvoru se na bicikl sesti i 
tak se vun pelati.

Stom prihkom opomenemo naáe bicikliste, 
áto bo proti tomu pogresil, bo jako átrofani. Neá- 
terni su véé bili átrofani, najmenje na 30 pengő 
a zvun toga su njim i biciklne zareáterali i tak 
ve moraju peáice hoditi, dók se niim stvar reii. 
Zato naj se naái biciklisti driiju zakona.
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K A J  J E  N O V O G A ?
— Zaruki. V nedelu augustusa 21*ga je 

Puncsecz Ferenc na§ europski prvak v tenis igri 
zarucil lepu Mekovecz Hajnaliul, éerku Meko- 
vecz Ignaca obcinskoga jmglavara i njegve zene 
BisztrovicR Treze.*

Cuda srece zelimo novomu paru.
Stom prilikom spomenemo da je drtigu le

pu cerku Mekovecz Ignaca i njegve zene, Jlonku 
joS predi zarucil Macsek István stacunarski de* 
tié z Csáktornya.

— Kvizicija zbog jene megyimurske ze
ne, stera je hmrla od zagiftane krvi. Ove
dneve se pripetilo, kaj su v Csáktornya v Spital 
dopelali jenu jako beteznu zenu. Doktori su ju 
previziterali i prenasli, da se tu nutri zmesala 
sigurno ludska róka s poslom, steroga zakón ne 
dozvoli. Spitavali su щи i na zadnje je priznala, 
da su za istinu gresne roke napravile njeno zlo. 
Nesrecnoj zenski vec ga ne bilo pomoci i mora- 
la je hrnreti od zagiftanja krvi. Po valuvanju te 
sirote zenske potirali su kviiicijn i zandari su 
odtirali v rest sodbenoga stola v Nagykanizsi je
nu zensku z Alsódomboru i vec je bi!a na pre- 
slusanju.

— Ne moci pitati Svetu Slolicu zbog
zaroblenih soldatov. V zadnje vreme su novine 
visepot pisale za to, da zbog onili soldalov, steri 
su na sovjetskoj fronti v zaroblenistvu opali, njihove 
familije mogle bi pitati pre Svetoj Sfoliri v Rimu. Kak 
smo na sluzbenom mestu zazvedili, apostolska 
Sveta Stolica se za badav trudila za one solclate, steri 
su v bol&evickom zaroblenistvu, pak zato prosiju 
ludstvo, naj zbog leh zaroblenikov nikaj ne pi.se- 
ju na apostolsku Svetu Stolieu.

— Soldacka muzika ho igrala saki cetr- 
tek, sobotu i nedelu na vecer ob 7 vuri v va
raskim parku. Jeno vreme bo muzika tu ostala, 
pak nam zato oce nekse veselje napraviti.

Jeli Ш  platil za novine?
Druga fronta

Si skupa znamo, da zivimo v jako teskim 
vremenim i dobro si moramo premisliti saku rec 
steru zgovorimo i se kaj veinimo.

Osobito se to Нее nepriatelskih krivih gla- 
sov. Nasi neprialeli ponucaju se, kaj je moci, 
radio, novine, cedule, Spione, krive glasnike, sa- 
mo da bi nase ludi stirali v strah i stern oslabili 
domacu frontu.

Zadnja leta nnsega zivlenja su nns naveila, 
da svoju domovinu zadriati more samo on namd 
de si ludi, moski i zenski, velki i mali, s skup- 
nom silóm i jedinstvenom volom idejű na ob- 
ranu domovine. Narod, de si ludi, po dusnom 
spoznanju, po svojoj voli z dobrim sreem, ne za 
pofalu.niti kaksi hasén, nego z gorecoin lubavi

za domovinu i z veseljem zvrsavleju diiznosti, Ste
re njim dobra таЦ domovina namece. MoSki i 
zenski saki na svojem mestu, ober dnevnih pos- 
lov, duzen je alduvati za domovinu. Sakoga pos- 
la je treba v roke zeti stem, da ako ga dobro i 
posteno zvrsimo, stem smo pomogli i objaéali 
svoju domovinu.

Nepriatelski glasi vodiju velku brigu, da 
nam zagiítaju duáe. Siriju sake fele lazne glase, 
samo da spuntaju naroda. Stiha dojdu, nisei njih 
ne vidi, ali sigdi su tu. Yidli smo to vec v pr- 
vom svetskom taboru. I onda su nasi nepriateli 
pokvarili domacu frontu s krivinii glasi, a ve jós 
bole idejű za te га. Vidiju, da nam z oruzjem 
nemreju nikaj zapovedati, zato nam oceju duse 
zagiftati i domacu frontu zrusiti. Za to ponucaju 
se, kaj je mogoce. Proti tomu se moramo braniti 
i se to zavrnuti. One, steri nosiju krive glase, 
najpredi z lepimi reemi naveiti, da njihova be- 
dasta brbrania delaju kvara narodu, slabiju do
macu frontu, ako pak de vidimo, da te glase si- 
riju zlocesti ludi, steri su izdajiteli domovine i 
sluziju nepriatelu, takse zändaram v roke dati te 
ne zasluziju niksu inilost.

G o s p o d a r s t v o
Boise povanje m ladine.

Yun zebrati kokosi, Stere dobro ne neseju, 
je hasén ne samo gospodaram, nego i celomu or- 
sagu. Taborska vremena zahtevaju. da se na se 
strane cim vec zapova i da se krma, stera gos- 
podaru oslane, cim vec v hasén obrne. Na to je 
treba gledati osobito i pre drobnoj zivini.

Лко normo meti cim bolse povanje v mla- 
dini i cim vec jejei, onda moramo je znati dob
ro zebrati, a to vidimo vec i stoga, nko nase ko 
kosi dobro preglednemo.

Kokos, stera dobro nese, mora biti veséin, 
ima crlenu ruzu, lice malo s per je m zarasceno, 
oster klun, na njem se \idi, da rada кора.

Velke i svetle óéi, dugi i éiroki hrbet. Duga, gj- 
roka i globoka prsa. Rep mora jednako gori sta-
ti. Kralke noge globoko érevo, oslri skramplj, 
steri cuda drbaju. Ako se to vidimo, onda zna
mo, da imamo pred sobom kokos, Stera dobro 
nese.

Nasi ludi tulko ne paziju, stera kokos как 
nese, nego bole idejű za tem, stera se gazuarici 
bole dopadne. Negda lepa kukma, lepa ruza, 
pisano perje, ili drugo kaj taksega l taksa kokos 
ostane gazdarici-v milosti i stopram za 8-10 let 
dojde v lonec.

Kaj smo gori rekli, stoga se mora presoditi 
stero mladince je bolse za jejei povati. Kokosi z 
dugim telom su bolse za nesti, a kratko siroko 
telo da vec mesa. Ako se krv teil dveh fajti 
skup zmesa, onda se more zapovati prava fajta 
stera vnla za meso i za nesti. Ako borno na se 
to pazili, onda bomo meji na gruntu navek dob- 
ru i hasnovito mladinu.

Ali ako ocemo meti éuda jejei, onda mora
mo gledati i starost mladinceta. Si dobro znamo, 
da kokos najvise jejei da prvo lcto, da se hapi 
nesti, dok je mladica. Drugo leto vec menje zne- 
se, ali jos inoremo bili zadovolni. Tretje leto véé 
cuda menje znese, i onda ju je vec ne vredno 
drzati, i samo takse je vredno hraniti, stere su 
nekse ek.sterne fájté i daju eksterne piceke.

Stoga dojde, da v nasem gospodarstvu je 
najbole meti kokosi, stere nesu starese как tri 
leta. Jeno leto. dok je mladica i dve leti dok 
nese. Zvun toga staresa kokos, kajti joj jejei ja
kost prilicno strosiju, cuda lezi zbeteza, betega 
prenese i na drugu mladinu i tak se lehko celi 
dvor sprazni.

Moramo jos i to spomenuti, da mlada ko
kos navek bolsu pecenku da, как staresa, kajti 
meso starese kokosi je zilavo i nema tak dob- 
roga teka.

\ e da je taborsko vreme, i da je treba s 
kunom jako sparati, moramo i pre mladini na to 
paziti. Z istom к rmom, steru slara kokos poje 
moremu mladu hraniti, stera cuda vec hasna na- 
pravi, как stara. Zvun Sega ovoga je pre mladi
ni treba i na to gledati, kaj se za pltmc navek 
ostaviju najranesi, najzdravesi i najjaksi pi
ceki, falingaste i stare kokosi pak potroSiti.

Sparati je rodolubnost,
fratiti je izdajstvo domovine I

APRÓItiRDETÉSEKj MAU 0GLAS1
Apróhirdetések d iji szavankint 10 fillér. A vastaga 
nyomott hiú kettőnek я/.úmit. Legkíaebb hirdetés dija 1 P.

S A V Ó  kapható a Tejközpontnál (vasúti
állomás, Vajda féle épület) hétköznap 12- 1 ura 
között. Literje 3 fillér,

Több éves irodai gyakorlattal tisztviselő 
tiatalember családi okokbol Csáktornyára szívesen 
jönne állásba. Közel hat éve ügyvédi irodában 
dolgozik. Ajánlatokat: „í gyhónapi próbaidő" jeli
gére a kiadóba kérek.

Elvesztettem ozüst karórámat 17-én a 
Csáktorm a felé menő vonaton. Mivel kedves em
lékem volt, kérem a becsületes megtalálót, hogy 
100 pengő jutalom ellenében a szerkesztőségben 
adja le.

KERESEK MEGVÉTELRE SZESZFŐZDE
berendezés.t. Ajánlatot kér dr. \lasits József, Bu- 
csuszentlászlo,

Sirotka r,e dobi pte miekari (na banhofu, 
v \ ajdovoj hizi) snki delaven den od 12— 1 vure. 
Liter, kosta 3 tdere.

Prodaju se tiri növi letvenl kuruznjaki
od 3 metre do 3 metrov dugi. Pitati Szontof 
ciinerman Zalaujvár.

Felelős szerkesztő: Pecsomik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: P ecso rn ik  Ottó 
ttyneéb Ä MftkA*.' K«»uliVsi lőfyT A rcttd* —
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