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HARC A KENYÉRÉRT
Ha nem volna profanizálás, azt mon
danánk, hogy a legnagyobb költő a leg
szebb verset irta, amikor először hang
zottak el a kereszténység és az egész vi
lág legszebb szavai: „és add meg nekünk
a mi mindennapi kenyerünket." Közel
kétezerév telt el amióta a Megváltó az
Utolsó Vacsorán e szavakat intézte a
Menybeli Atyához és arra oktatta tanít
ványait, az apostolokat, hogy minden idő
ben ez imával forduljanak a Mennyek
Urához. Ennek emlékezetére az egész
világon mindenütt, mindennap a szent mise alatt elimádkozzák a Miatyánkot.
Ennél szebbet valóban nem lehetett
volna mondani az emberiség fennállásáért.
A Megváltó, mint az isteni igék hirdetője
tudta, hogy az emberiség létalapja a ke
nyér. Amióta történelmet Írnak, sok min
denféle jobbnál-jobb ételekről olvastunk
és hallottunk, de a kenyeret egy sem
bírta pótolni. De nem is hallottuk még
sohasem, hogy valaki a kenyeret megunta
volna. Akadtak-*üépek, amelyeknél a ke
nyér másodrendű szerepet töltött be, de
azok el is tűntek a világ szinpadáról, mert
kenyér nélkül nincs élet.
A világtörténelem során sokat küz
döttek és harcoltak a népek, hősi viada-#
lók követték egymást, de a háttérben
mindenkor a kenyér szerepelt. Minden
államfő és hadvezér azon igyekezett,
hogy népének biztosítsa a kenyeret. Ezért
harcoltak évezredeken át és ez volt a
a legtöbb háború okozója. Ha nem volt
kenyér, nem lehetett harcolni. Napóleont
Moszkvában a kenyér buktatta meg és
okozta több százezer harcosának dicste
len halálát.
#
De kezdhetjük ezt Káinnál, aki a
szebb marháért ölte meg Ábelt és végez
hetjük az egész világtörténelmen át az
első világháborúnál, -- de nem a mosta
ninál. Az első világháború végén azért
esett ki a soha le nem győzött központi
hatalmak kezéből a fegyver, mert elfo
gyott a kenyér. A magyar rónák akkoy
is megtették kötelességüket, a Nagyalföld,
Bácska, Bánát akkor is ontotta az Isten
áldását, de ez nem volt elég Abban az
id(»ben Magyarország volt a központi ha
talmak egyedüli gabonatermó országa, ez
pedig nem volt elég oly hatalmas terület
ellátására. A többi hatalmak, mint első
sorban ipari államok, abban az időben
nem voltak felkészülve a többtermelésre,
nem is rendelkeztek megfelelő tapaszta
latokkal s igy a „mindennapi kenyér
döntötte el a háborút
A jelenlegi második világháborúban
más a h e ly z e t. A z első világháború t a 
p a s z ta la ta i, a k é t h á b o rú
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sági helyzet, az előrelátható blokád meg
tanították a tengelyhatalmakat, hogy a
puska mellé kenyér is kell. Hála bölcs
vezetőinknek, nem is lesz benne hiány.
A nálunk folytatott okszerű gazdálkodás,
a többtermelés és a beosztott fogyasztás
biztosítja az állam miden polgárának a
napi falat kenyeret, amellett, hogy az el
ső és legjobb falat mindenkor hősi kato
náinkat illeti.
Más a helyzet ellenségeinknél. Aki
végig járta Oroszországot, tudja, hogy a
nagy Szarmata síkságnak csak a széle
termékeny. A harmad , vagy negyedkori
nagy tengerfenék közepe tiszta éles ho
raok, ahol kevés krumplin kívül más nem
terem s találkoztunk ott 70 éves öreg
emberekkel, akik még sohasem ettek ke
nyeret, lévén úgy vasárnap, mint hétköz
nap, egyedüli táplálékuk krumpli és tej,
evvel pedig hadsereget élelmezni nem
lehet.
Ez a homokos terület befogja Orosz
ország egész, középső részét s csak a né
met Pomeránia, továbbá Szilézia és Ga
licia, mint a fentemlitett Szarmata síkság
nyugati része termel kenyeret adó gabo
nát. Ezek pedig mind a németek és sző
vetségeseik kezén vannak. A homokos
terüket ott szűnik meg, ahol Ukrajna kez
dődik. Attól kezdve a fekete, televényfölddé alakult, finom-szemű iszapos ho
mok ontja a búzát, amely vetekszik a mi
alföldi búzánkkal. Ez a része Oroszor
szágnak látta el nemcsak saját népét, ha
nem Európát is kenyérrel.
És ezért a kenyérért folyik most a
harc, ezért kell az. orosz nép százezrei
nek nyomorultul elpusztulnia. Ä szovjetek
rosszul gazdálkodtak, a kolchozrendszer
tönkre tette a földmivelést, de mégis ter
mett annyi gabonájuk, hogy a hadsereget
és szűkösen az ipari lakosságot el tudták
látni. Most ez hiányzik. Az ukrajnai bú
zát a német és magyar vitézek vetették
és azok aratják.
Sztálin, a vörös cár nagyon elszámitotta magát. Az összes kenyértermő terü
leteket már a háború elején elvesztette.
Jól emlékezünk, mikor 1041 ben kiadta a
parancsot, minden feladott területen a
vetést megsemmisíteni, de ez nem sike
riilt, mert hadseregei vagy meg sem
misültek, vagy pedig oly gyorsan kellett
visszavonulniuk, hogy már nem értek rá
a vetéseket tönkre tenni. Ez a termés
már nagyon hiányzott a Szovjet gazdasá
gában. A múlt téli offenzívba minden ha
dicélja mellett, főképpen arra is irányult,
hogy a kenyértermo Ukrajnát, amelyet a
német és szövetséges csapatok közben
megmunkáltak és bevetettek, visszasze
rezze. Ez sem sikerült. A német, magyar
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és. szövetséges csapatok a rettenetes orosz
télben erajükön felül küzdöttek és szen
vedtek, de vitézül megvédték a — ke
nyeret. S vájjon a két hónapja tartó nyári
offenzivában miért esik el a szovjet had
sereg több százezres tömege, s miért
pusztulnak naponta a harckocsik és re
pülőgépek százai? A'kenyérért, csak a
kenyérért. Sztálin szívesen lemondana
Charkov és Orel törmeléktéglahalmazáról,
ha az ukrajnai földből néhány négyzet
kilométert visszakaphatna. Ezért nem je
lent meg a szovjetképviselő Qnebeckben
és ezért kellett Litvinovnak lóhalálában
hazasietnie.
Közeleg a tél. Ukrajnából több mil
lió lakos a visszavonuló hadsereggel
Oroszország belsejébe vándorolt, ezeket
is el kell látni kenyérrel, ami — nincs.
Korgó gyomorral Ideig óráig lehet dolgoz
ni, harcolni, futni, de a végén a termé
szét felmondja a szolgálatot, az izmok
lelankadnak s elkövetkezik a vég, a pusz
tulás. S itt értünk oda, amivel e sorokat
kezdtük: Harc a kenyérért. Nem lehet
a kenyeret pótolni sem kancsukával, sem*
a polilrukok golyóival. Tudja ezt Sztálin
nagyon jól, ezért pazarolja serege meg
maradt részét és a rengeteg hadianyagot,
mert már nagyon is a körmére égett a
dolog s most igy akarja pótolni, amit
számításában elhibázott. De tudják ezt a
hős védők is. Immár tiz hete tart a ször
nyű erőlködés a keleti fronton, hullanak
az emberek, mint az őszi legyek, akik
nek ez a parancsuk, hozzátok vissza az
ukrajnai kenyeret. Ok elindulnak, meg
halnak, de a keuyeret vissza nem birják
hozni, mert vigyáz rá a diadalmas védösereg. Magyarországon is folyik a kenyér
háború. A belső front emberei megfeszí
tett izmokkal harcoltak az édes anyaföld
del, beleadták minden erejüket, de meg
is van érte a győzelem, — a tele hom
bárok. A magyar vitéz bátran állja a
vártát, mert nem kell félnie, hogy lesz e
kenyere, mert tudja, hogy vezetői és a
belső front harcosai gondoskodnak róla s
ha esetleg egy nap nincs, más nap van he
lyette bőven.
Erezzük ennek a harcnak az eredmé
nyét mi muraköziek is. Visszatérésünk
óta az ország súlyos gondokkal küzd, de
azért minden embernek meg van a falat
kenyere és még senki, dolgos ember nem
éhezett széles e hazában.
Harcoljunk hát a kenyérért. Feszít
sük meg izmainkat közös erővel és be
csületes munkával segítsük meg küzdő
honvédeinket, tanuljuk meg ellenségeink
től, hogy kenyér nélkül nincs győzelem.
Az idei kenyércsata befejeződött, a hom
bárok megteltek, most kezdődik a jövöévi küzdelem a kenyérért. Ősszel megin
dul a szántás, vetés. Úgy dolgozzunk,
hogy megint mienk legyen a győzelem, a
legszebb magyar szó- — az aratás! Sp.
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BORIS BOIGÄR
h a l Al Ar a

Mély meghatottsággal és igaz gyásszal hajt
juk meg zászlónkat a nagy uralkodó ravatala előtt
és osztozunk a bolgár nép fájdalmában.^
Boris cár elment, mielőtt élete munkájának
gyümölcsét élvezhette volna. Az 1918-as időkben,
'dőn nemzetét porba sújtották, midőn sorsa ha
sonló volt a mieinkhez, vette át nép$ felett az
uralmat s az idő megmutatta, hogy jó uralkodó,
jó államférfi és jó ember volt.
Fiatal korában, mint bátor katona szerzett
dicsőséget hazájának, mint uralkodó bölcsen ve
zette népét a boldogulás felé. Tudott szervezni,
teremteni, kivezette népét a nagy chaosból, or
szágát a Balkáni félsziget vezető államává tette.
Magyar Koháryvér is csergedezett ereiben
ezért is, de a népi rokoni kötelékek folytán is,
külpolitikai orientációja magyarbarát volt, hiszen
a páriskörnyéki békediktátumok a bolgár nem
zetnek a magyarokéhoz hasonló sorsot juttattak s
Boris cár tudta jól, ha felvirrad a magvarok nap
ja, Bulgária felett sem marad sötétben az ég.
A mindenható megadta neki, hogy még
életében visszaszerezhette az elveszett országré
szeket és hogy koronája alatt egyesíthette a bol
gár nemzetet, de sajnos az a kegy már nem ju
tott neki, hogy egyesített nemzete békés fejlődés
ben gyönyörködhessen
Boris cárt, mint országgyarapitó és egyesítő
nagy uralkodót fogja a bolgár történelem legfé
nyesebb lapjain mgörökiteni.
Mi magyarok is gyászolunk. Gyászoljuk
nagy rokonunkat és a magyar nép igaz. barátját
és szövetségesét. Kérjük a Mindenhatót fogadja
nemes lelkét kegyeibe és adjon a bolgár nemzet
nek az új cárban méltó és bölcs utódot.

IRODALOM _

Vitéz Horthy István emlékezete
Csáktornyán

cA r

Pénteken, augusztus 27 én, a teme
tés évfordulóján, Csáktornya közönsége
kegyelettel emlékezett meg vitéz Horthy
István, hősi repülőhalált halt kormányzóhelyettesünkről.
Délelőtt 9 órakor ünnepi gyász isten
tiszteletet tartottak a ferencesek templo
mában, amelyen részt vett a honvédség,

Vitéz gróf Teleki Béláné Muraközben
Meglátogatta a napközi otthonokat
Főispánunk, vitéz gróf Teleki Béla,
állását és munkakörét messze meghaladó
an vesz részt a vármegye közéletében.
Bokros teendői mellett talált időt, hogy
a szeretet munkájában is részt vegyen.
E nehéz munkájában felesége is részt
kér és minden téren igyekszik nemzetépítő tevékenységében támogatni.
A héten Muraközt látogatta meg a
főispánné, leánya,. Alice grófnő és Mandeville Margit társaságában. Végigjárta a
nyári napközi otthonokat, érdeklődött ki
csinyeink élete iránt. Mindenütt a legna
gyobb megelégedéssel tapasztalta, hogy a
gondozónők a legnagyobb odaadással vég
zik kötelességeiket, ápolják és oktatják
jövendő reménységeinket. Mindenütt öröm
mel fogadták a grófnőket és kíséretüket,
a kis csöppségek igyekeztek bemutatni,
mit tanultak a szünidőben, magy ar éne

Uj MÉRLEGEK .
MÉRLEGiavitások

F e h é r T ib o r :

ÁRNYÉK AZ ÚTON

FRANK mérlegüzem

Üj iró mutatkozik be ebben a könyvben.
De az „Árnyék az utón" nem mulatja új ember
keresgélő, tapogatózó útkeresését. Kiforrott, kitű
nő regényírót ismerünk meg Fehér Tiborban. A
mai ember mai problémáját tárja elénk regélne
kr;etében.

A kisváros békebeli élete, a világháború, a
kommiin tükröződése ugyanennek a kisvárosnak
csendes életében, ez. az „ Á r n y é k az u t ó n".
Szépen, érdekesen, kitűnő lélek rajzzal, de amel
lett izgalmasan, fordulatosán irta meg Fehér Tibor,
ebben a regényben kortarsainak életét, ahogy a
békében elmúlt és világesemények árnyékában
folytatódott. De benne van ebben a regényben
az is, hogy a fronton ágyuk dörögnek, forradal
mak rázzák meg a világot, de az emberek a vi
harban is élik a maguk életét, tele reménnyel,
szenvedéssel, örömmel és bánattal.
A könyv Singer és Vt'olfner Irodalmi Inté
zet (Budapst, VI. Andrássy-út 16) kiadásában je
lent meg.

G on d oltál-e a h o n v é d c s a l á d o k r a ?

kekkel és szavalatokkal dicsekedtek, hogy
ők ennek a hazának a gyermekei és maj
dan támaszai.
A fiatal Alice grófnő különös érdek
lődést tanúsított a napközi otthonok
munkája iránt, mert ő maga is Pölöskén,
a grófi család birtokán vezet ilyen nap
közi otthont.
A napközi otthonok. Ez is egy olyan
intézmény, amelynek a megszállás alatt
hírét sem hallottuk. Pedig mennyire fon
tos, hogy a nyári munkaidőben, a szülők
nyugodtan láthassanak dolgaikhoz és hogy
ne terhelje őket a gond, mi lesz gyerme
keikkel, amig ok a mezőn végzik köte
lességüket a nemzet iránt. A magyar ha
za, még most, ezekben a súlyos időkben
is megtalálja az eszközöket, hogy gondos
kodjék azokról, akik a jövőben a haza
oszlopai lesznek.

Ijillin

KÖNYVEK.

Húsz éve él már Budapesten a regény hőse,
Bállá Pál, ügyész. Hazamegy látogatóba szülővá
rosába, édesanyjához és itt, mikor újra szembe
találja magát a régi ismerősökkel, gyerekkori Író
asztala fiókjában a régi, gyerekkori emlékekkel,
egyszerre megelevenedik előtte a mult. I Íjra vé
gigéli gyerekkorát, fiatalságát, annak minden iz
galmát, problémáját. És kiderül, hogy az. életben
minden megismétlődik és éppen a gyerekkori ta
pasztalata segíti hozzá az érett férfit, aki egyszer
már majdnem elrontotta életét, hogy tudjon min
dent hittel, bizalommal és a boldogság reményé
vel újra kezdeni.

parancsnokával az élén, az össze hatósá
gok, a város képviselőtestülete és elöl
járósága és az egész templomot betöltő,
meghatott közönség.
A háborús viszonyokra és a munka
napra való tekintettel egyéb ünnepség
nem volt.

NAGYKANIZSA
Eötvös tér 2 a.

Telefon: 509.

Október 15-ével megszűnik
a muraszombati tanügyi kirendeltség
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Rhosóczy Rezső tanügyi előadót, a muraszombati tan
ügyi kirendeltség vezetőjét Szombathelyre helvezte át és megbízta a vármegyei népoktatási kerü
let vezetésével. A kirendeltség megszervezése és
vezetése során tanúsított érdemes munkásságáért
elismerését nyilvánította neki.
A miniszter a muraszombati I. fokú kozoktasáügyi kirendeltséget október 15-iki hatállyal

megszüntette és elrendelte, hogy a kirendeltség
hez tartozó alsók ndvai, Csáktornyái és perlaki
járások iratait Zala vármegye, a muraszombati és
szentgotthárdi járások iskolaüg\i iratait pedig Vas
megye tanfelügyelőjének irattára részére adják át.
Л jelzett időtől ugyanis a zalai részek Zala vár
megye, a vasi területek pedig Vas vármegye kir.
tanfelíigv elejének hatásköre ala tartoznak népok
tatási tekintetben.

Gyújtó léggömbök Jártak
Muraköz felett
A napokban ismét három gyujtóléggömb
szállt el Muraköz felett. Csáktorn\án és Felsüpusztafan látták a ballonokat cici felé szállni .s
minthogy sehonnan sem érkezett jelentés, hogy
leszálltak volna, úgy latszik elhagyták az ország
határát.

A

termés elpusztítása és gyújtogatások oko
zása végett felbocSttjtott ellenséges léggömbök

eddig
hála a hatóságok éber őrködésének és
a sajtó hathatós felvilágosító munkájának — nem
okoztak jelentés károkat.
Mindenesetre ez. az eset is bizonyítja, hogy
vigyázni kell az ellenséges léggömbökre, éber h*
gyelem minden felé, a tűzoltók és minden felszerelésük legyen kéznél.
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K ö z p o n ti ir o d a : B U D A P E S T

Régen tudóit dolog, hogy Muraköz gazdag
természeti kincsekben, de eddig csak az tudtuk,
mi van a föld felett, inig a szénbányán és petroleumforrásokon kívül nem igen tudtuk, mi van
a föld méhében.
Néhány évtizeddel ezelőtt petroleumkutatás
közben egy meleg érre bukkantak, amely azóta
állandóan ontja a meleg gyógyvizet. Az akkori
kutatók nem igen törődtek a melegvízzel, nekik
a petroleum kellett, de felfedezte a gyógyforrást
maga a nép. A forrás mellett gödröt ásták s
minden évben több és több körn\ékbeli ember
kereste és megtalálta a gyógyulást.

A fürdő fejlődése
A két háború közötti időben ez a gyógy
fürdő már igen látogatott, de még mindig igen el
hanyagolt volt úgy, hogy a hosszabb ideig ott
tartózkodó betegek a környékbeli házakban hú
zódtak ineg, vagy a nyári melegben a közeli er
dőben.
A fürdő mostani tulajdonosa Králjies József
szénbányatulajdonos modern alapokra igyekszik
a fürdőt fejleszteni. Építettek egy fedett és egy
nyílt medencét, külön vannak a kabinfürdők, fér
fi és női öltözők. A négyszáz méter mélységből
feltörő viz a forrásnál 33.5 tok melegü, de ugyan
azt a vizet egy elmés szerkezetű kazánban gőzzé
fejlesztik s ezzel melegítik a vizet kinek-kinek
tetszése szerint.
A medencék úgy vannak berendezve, hogy
a viz állandóan cserélődik s igv mindenki friss
vízben fürdik. Hogy minő fertőtlenítő hatása van
a víznek, kitűnik abból, hogy a hat óta hosszáig
használt vízben
bakteriológiai vizsgálat nem tu
dott semmilyen fertőző bacilust kimutatni.
Dr. Kárpáti Jenő főigazgató, a m. kir. Föld
tani Intézet laboratóriumának vezetője tavaly meg
jelent a helyszínen, vizsgálatot végzett, a vízből
mintát vett és megállapította, hogy a különböző
foszfátok, szulfátok, karbonátok, jodidok, kloridok,
egyéb sók, szabad szénsav és kénhidrogén, esze
sen 9.358 gram erejéig vannak képviselve egv
liter vízben s ha figyelembe vesszük, hogy az
ásványvizek legtöbbje csak mintegy egytől három
grammnyi vegyi anyagot tartalmaz literenkint,
úgy bátran állítható, hogy Muraköz igazán egy
rendkívül értékes és közhasznú gyógyfürdővel
gazdagodott, annyival is inkább, mert az eddig
leghíresebb gvógyvizek sem tartalmaznak ily nagy
fokú ásvány i összetételt.
Dr. Kárpáti vizsgálati eredménye szerint ez
a 400 m mélységből feltörő viz, úgy a környék
mint az egész ország szem pontjából nagv értéket jelent
Az orvosi szolgálatot dr. Viola Fajos mura
szerdahelyi körorvos latja el minden második na
pon majd egész napon át, azonkívül három köpülyozö osztály is van, ahol ugyancsak orvosi
ellenőrzés mellett köpülyözik áz arra szoruló be
tegeket.
Az ellátásról a Turk-féle vendéglő gondos
kodik, amely néhány lépésnyire van csak a te
leptől, úgy hogy a nehezen járó betegek is úgy
szólván pillanatok alatt érik el a vendéglőt, ahol
kitűnő, bőséges és változatos étkezés és a világ
hírű stridóvári bor all a vendégek rendelkezésére
es ami a fő, a mai háborús viszonyokhoz képest
olcsó árakon. A vendéglőben szálló szobák is

kaphatók, azonkívül a környékbeli házakban is
ha pható lakás és ellátás.
Vucskovec fürdő Felsőmuraköz legszebb
helyén fekszik. Olt van a gyönyörű, kápolnako
ronázta Széntmargithegy, ahonnan egész Mura
szombatig ellátni. Stridóvár, Ráczkanizsa, Viziszentgyörgy, mind részesei a magyar történelem
nek és a legszebb kirándulóhelyek. A környező
bükk- és fenyöerdők a levegőt állandóan ózóndussá teszik. *
De a legfontosabb: Vucskovec nemcsak
gyógyfürdő, hanem a városi ember igazi pihenő
helye is. Csend és nyugalom honol mindenütt,
ahová néz az ember, csupa barátságos, vendégszerető arcokat látni, akik igyekeznek a vendé
gek kedvébe járni. Aki igazan pihenni akar, tá
vol a város lármájától és gyötrődéseitől, az ke
resse fel ezt a fürdőt akkor is, ha nem beteg,
csak nyugalomra vágyik.
Autóbu.szforgalom Csáktornyától Muraszentmártonig mindennap, vasár- és ünnepnap pedig
közvetlenül a fürdőig is. Muraszentmártonban ko
csi kapható.
A fürdőszezon május—szeptember végéig,
szép ősz esetén tovább is.
A ftirdöorvos véleménye szerint a gyógy
forrás vize kiváló eredménnyel használható rheu
más megbetegedésnél, ischiás, izom és csontszaggatásnal, izületi gyulladás, utókezelésként, továb-

ba meddőségnél, női betegségeknél, medencegyul
ladásnál és más hasonló bajoknál.
Ottlétünk alatt találkoztunk egy Csáktornyái
úrral, kinek oly súlyos volt a betegsége, hogy
két hete még úgy kellett a vízbe bele vinni és
kihozni, most pedig már büszkén mesélte, hogy
bottal már nagy on jól tud járni, de rövidesen azt
is leteszi.
Megkérdeztük a fürdőtulajdonost, Kraljics
Józsefet, mi a tervei a jövőre nézve. Egy nagyobb
szabású szálloda építése, a park és a sétahelyek
megnagy obbitása, egy harmadik medence és több
kabin. , Ezek volnának a legsürgősebb teendők,
ha a viszonyok megengedik.
Ez a fürdő már is erősen látogatott, amit
bizonyít, hogy Szent István napján annyi volt a
vendég, hogy korlátozni kellett a jegy kiadását.
A magyar fürdőélet élén MuraszentmártonVueskovec mint egy uj csillag tűnt fel, reméljük fé
nyesen fog ragyogni.
Gyógyulás, pihenés, olcsó árak, a kisebb
jövedelmű emberek is felkereshetik, ezek jelsza
vai. Mi pedig büszkék vagyunk, hogy a mi drága
Muraközünkről, a magyar Szent Korona egyik
legszebb gyöngyéről e sorokat megírhattuk s a
magyar közönségnek a legszebb jövőt váró für
dőnket bemutathattuk.

Vörös keresztes ápolónői tanfolyam Csáktornyán
A Magyar Országos Asszonyok Nemzeti
Szövetségének helyi csoportja folyó évi szeptem
ber 15 étöl kezdődöleg kéthetes házi betegápo
lási tanfolyamot rendez. A tanfolyam megtartását
10.023 1943. szám alatt a Magyar Vöröskereszt
központja engedélyezte.
A résztveni szándékozok szeptember 6 —
12 ig, délután 4 6 óráig a M.A N.Sz. helyiségében
(1941, julius 9-e tér) jelentkezetlek. A beiratási
és részvételi dij személyenkint 3 pengő.
Lapunk más helyén megemlékeztünk, hogy
Csáktornyán járt vitéz gróf Teleki Béláné, főispá
nunk neje, hogy meglátogassa a napközi othonokat.

Főispánunk neje, mint a Magyar Vörös Ké
rész zalaegerszegi csoportjának főápolónője, a vöröskeresztes ápolónői tanfolyam megszervezése
végett is tett lépéseket. A minket ezer veszély
közt védő honvédeinket ápolni a mag’ ar nők leg
szebb köteleségei közé tartozik. Csáktornya min
denkor megmutatta, hogy a magy ar hazáért minden
áldozatra képes, azéit reméljük, hogy hölgyeink
most is sietni fognak minél nagyob számban részt
venni a tanfolyamon, hogy ha a szükség úgy hozza
magával, készen áljának magasztos hivatásuk tel
jesítésére.

Egy 16 éves fiú életmentés közben

átjöttek a szerencsétlenül járt fiú személyazonos
ságát megállapítani.

a Drávába fulladt
Jelentettünk hogy Drávamagy oródnál egv
ismeretlen'fiatalember hulláját vetette partra a viz.
Alig állapítottak meg hogy a szerencsétlenül iart
fiatalember egv 22 éves polstraui postai tavirdamunkás, akt délutáni szabad óráit akarta a dráván eltölteni, — a szeszélyes és veszedelmes
Dráva máris újabb hullát vetett ki, még pedig
ugyanott, ahol egy nappal előbb a fiatalember ho’ttcstét kifogtak. Ezúttal egy 16 év körüli fiú a
Dráva áldozata s miután e holtesten is fürdőruha
van, az a feltevés, hogy a két áldozatt között
összefüggés van. illetve hogy egyszere fulladtak bele
a folyóba, valószínűleg egymáson való segítés köz
ben. A csendőrség ezt az esetet is azonnal jelen
tette a német csendőrségnek, ahonnan rövidesen

Csáktornya nagyközség elöljáróságától
4214 1943. sz.

Hirdetmény
Alulírott községi Elöljáróság ezennel közhíré
teszi, hogy az 1944. évi költségvetés elkészült és
az érdekelt feleknek a községházán (5 sz. szobá
ban) 1943. évi augusztus hó 25-tól — 1943. évi
s/epterftber hó 8-ig közszemlére van kitéve, ahol
a költségvetés a hivatalos órák alatt megtekinthető
és ellene az esetleges észrevételek beadhatók.
Csáktornya, 1943. évi augusztus hó 25-én.
ELÖLJÁRÓSÁG.

35 шг.

Muraköz
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HIREJNK
— Meghalt dr. Skrilecz Mihály nyug.
kórházi igazgató-főorvos Muraszombatban. Az el
hunytban a magyarság egy erős oszlopot vesztett.
Dr. Skrilecz mindenkor törhetetlen harcosa volt
a magyar eszmének s erről a 23 éves megszál
lás alatt sem tért el soha egy jottányit sem. Aliiit
orvos és kiváló sebész több mint negyven évig
nagy emberszeretettel gyógyította betegeit és so
hasem kérdzte a pácienstől, van-e pénze neki,
csak a gyógyítás volt a fontos. Haló porait na
gyon sokan áldják, akik élvezték nagy tudomá
nyán kívül, páratlan jószívűségét és emberszeretetét. A 20-as népfelkelők közül bizonyára még
sokan életben vannak, akik a harctéren a „goszpod doktor“ jó indulalu gyógykezelésével nyerték
vissza egészségüket. A boldogultban dr. Skrilecz
András
Csáktornyái kir. járásbirósági jegyző
édesapját gyászolja.
— Dicséretet kaptak a Gráner-gyár női
tűzoltói, büntetést a légoltalmi rendelkezések
ellen vétő munkások. A legutóbbi légiriadó al
kalmával a légoltalmi parancsnok külön dicséret
ben részesítette a Csáktornyái Gráner-gvár női
tűzoltó alakulatát, amely a légiriadó jelére igen
gyorsan és ügyesen foglaltak el kijelölt helyüket
egész idő alatt a legpéldaadóbban viselkedtek.
Ugyanekkor azonban a gyári munkások egy része,
akik számára a Zrínyi vár pincéiben vannak ki
jelölve kitűnő óvóhelyek, nem viselkedtek elöirásszerüen, voltak akik vonakodtak lemenni az óv ó
helyekre, ámbár a gyári légoltalmi kiképző és
útmutató előadásokon a kellő kitanitásban vala
mennyien részesültek. Ezeket a munkásokat most
rendetlen és fegyelmezetlen viselkedésükért mind
felelőségre vonták és pénzbüntetéssel sújtották,
amit a hetibérekből levontak.

— Ismeretlen férfi összeroncsolt holt
teste a Csáktornyái vonalon a sinek között.
A vasutasok a napokban Kisszabadka és Murakirály-Perlak vasúti állomások között a pályates
ten egy borzalmasan összerqncsőit férfi holttesté
re akadtak, melyről nyilvánvaló volt, hogy vasúti
szerencsétlenségnek áldozata. Jelentették az ese
tet a csendőrségnek, amely megállapította, hogy
az ismeretlen férfi Möng> ilkossági szándékból a
Nagykanizsáról Csáktornya felé haladó személy vonat elé vetette magát, amelynek kerekei való
sággal darabokra tépték. Személyazonosságát még
nem sikerült megállapítani.

- Háztartási alkalmazottakat keres és
jól elhelyez a Katolikus Háziasszonyok Országos
Szövetsége Budapest, Gyulai Pál utca. Jclentkezni lehet lapunk kiadóhivatalában.*
* — Szerencsétlenség a földmunkánál. Ha
lálos szerencsétlenség történt a napokban a Zri-

Nagy választékban kaphatók
kész női kabátok
esök öp enyek
szép nyári ruhák
kosztümök
p o n g y o l á

к t

«

nyifalva melletti földmunkáknál. Pollák Ignác papodi, vasmegyei születésű zsidó munkaszolgálatos
a földmunkáknál dolgozott, amikor ásás közben
reá dűlt az árok oldala oly szerencsétlenül, hogy
a föld agyonnyomta. Mire, a rögtön odasiető baj
társai kimentették, már nem volt benne élet.

— Gyüjtsétek a szilvamagot, ne dobjátok
el. Gyüjtsétek csak a savanyualma magját a Csák
tornyái polgári iskola diákkaptárának. 1 kg 25 P.
— Másodszor is kivirágzott az almafa.
Muraközy (Szochich) Mihály, a Gráner-gyár cég
vezetője kertjében egy szép fiatal almafa másod
szor is virágba borult. Sokan járnak csodájára a
természet e szép játékának. Hogy a fák ki virá
goznak, ennek oka a szép meleg őszelő. A fák
az idénre már megtették kötelességüket, most a
pihenésnek kellene következni, de a meleg idő
járás kicsalja belőlük azt a virágzást, amit csak
a jövő évben kellene hozniok. A mely fa most
kivirágzik, a jövő évben meddő lesz s igy a gaz
dának csak az ez évi gyönyörködés jut, de a jö
vő évben ezekről a fákról termésre nem számít
hatunk.

- S P O R T É
Barcsi LE-CsZTE 3:2 (1:1)
NB 111. Bajnoki mérkőzés. Vezetle: Dómján.
Ideális futballidőben játszotta vasárnap a
Csáktornyái Zrinvi első bajnoki mérkőzését Bar
cson. Pontosan fél 6 órakor futnak ki a csapatok
a pályára. A Hiszekegy elmondása után a bar
csiak spép virágcsokorral üdvőzlik a vendégeket
és kérik, hogy a két város között szívélyes r.portbarátsag fejlődjék ki. A csáktornyaiak részéről
Doinoki edző köszönte meg a kedves figyelmet
és Ígéretet tett, hogy a barátságot fenn fogják tar
tani.
Dómján sípjelére a barcsiak indítják el a
labdát, de Takács mindjárt támadásba lendül és
a 3. pben Verbancc beadásából gyönyörű gólt
fejel. 0:1 ! Továbbra is Csáktornya támad, de a
10 pben a barcsiak Szóvá« góljával egyenlítenek
1:1 ! A gólra a CsZTE erős támadással válaszol.
Benkő II., Bors és \ erbanec lövései vagy a
kapu mellé, vagy a szerencsével jóban levő bar
esi kapus zsákmánya lesz. A BLF. szívvel-lélek
kel védekezett és csak ritkán jutnak a CsZTE
kapujáig.
A mi csapatunk a másodi félidőben is erő
sen támad, de csak a 16. pben jut eredményhez.
Yeibanecz szépen iveit sarokrúgásából Bors a
hálóba fejel. 2:1. A gól után a CsZTE mintha
csökkentette volna az iramot s igv a barcsiak
többször veszélyeztették Istvánovics kapuját, sőt
a 27. pben egyenlítenek is. A BEI. összekötője
kézzel teszi maga elé a labdat, amit a játékve
zető nem lát meg, a mi védelmünk leáll és a
szabadon maradó Gellért védhetetleniil lövi gólba
a labdát. 2:2.
Az. egyenlítés után hatalmas iram indult a
győztes gólért. A kó/önség erős buzdítása mellett
szóhoz jut a barcsi csatársor is, Borsot és Taká
csot szerelik a BLE védők szabálytalanul, fölé
nyünk fokozódik, de a csatárok nem tudnak golt
lőni, mig a barcsiak egy támadásuk alkalmával a
42. pben a lesen álló Gellért révén megszerzik a
a győztes golt. 3:2. A hátralevő 3 perc már ke
vés volt az egyenlítéshez, annyival is inkább,
mert a harciak minden játékosukat belevonták a
védelembe.
A CsZTE-пек a mutatott játék nlnpián több
góllal kellet volna a mérkőzést megnyerni, ha Л
csatáraik a támadásukat gólra tudták volna vál
tani. A barcsiak határtalan szerencséjük mellett
lelkes játékuknak köszönhetik a győzelmet.
Mind a huszonkét játékos sportszerűen küz
dött, egyforma dicséretet érdemelnek. Istvánovics
eltekintve az első gólnál bizonytalan kifutásától,
megállta helyét. A játékvezető, kivéve a kisebb
hibákat és a megadott lesgólokat, jól vezette az
erösirumu játékot.
Csáktornyái ZTE

Siraontornyai BTC

tása mellett, hazai pályán a fiuk megszerzik az
első két bajnoki pontot.
Országos úszónapot,
illetve Búvár Kund úszóversenyt tartanak Csák
tornyán. 1943. szeptember 8-án, délután 2, illetve
3 órai kezdettel, rossz idő esetén pedig szept.
12-én. Az úszók részvétele díjtalan, ennél fogva
elvárjuk, hogy 11 21 éves korig mindenki ve
gyen részt a versenyen és igazolja uszástudásat
50 méteres mellúszásával.
A Magyar Uszószövetség változatlan erővel
folytatja az ország uszósportjanak beszervezését.
E munkájában elsősorban az a cél vezérli, hogy
minden magyar fiú és leány tanuljon meg úszni,
honvédelmi, népegészségügy i, életvédelmi és sport
szempontból. L cél elérése végeit szervezik meg
országszerte az úszóiskolákat és minden egyes
helységben, ahol uszoda van, az uszóversenyeket.
Az országos uszónapon 11 évestől 21 évesig
minden fiú és leány részt vehet, aki az 1942.
évben megtartott Országos Úszó Héten uszástu
dásat nem igazolta.
Aki 50 in mellúszásával uszástudásat iga
zolja, művészi emléklapot kap, ezenfelül az Or
szágos Búvár Kund uszóversenyen, ahol külön
böző díszes jelvényeket nyerhet, sőt a Búvár
Kund, vagy a Honvédő 1943. emlékveretet is.
Egy első és egy második helyezést értek el
úszóink Nagykanizsán
F. hó 29 én nagyszabású uszóverseny volt
Nagykanizsán a magyar válogatott hölgyúszók és
a csepeli W MTK, valamint négy Csáktornyái leventeuszó részvételével. Mieink jól szerepeltek,
mert 3 3 1 1 m gyermek mellúszásban az igen te
hetséges Zuzel Imre 31.6 mp idővel első helyen
végzett, a 200 m mellúszásban pedig László Bul
csú második lelt a legjobb formájúban levő Suba
(WMI K) mögött. Ezenkívül László védte a nagykanizsai vízilabdacsapat kapuját és néhány jólsi
került védéssel tüntette ki magát.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától
5165 1943.
Tárgy: A légitámadások kártalanítási
hozzájárulásának a lakók áltál
történő részbeni viselése.

Hirdetmény
löbbszöri érdeklődés folytán az esetleges
félreértések elkerülése végeit a légitámadások kár
talanítási hozzájárulásnak a lakók által történő vi
selése tárgyában közhírré tesszük a következőket:
A ni. kir. Minisztérium 1.200 1943. M. 1 . sz.
rendelete alapján a hazadó után fizetendő kartalanitasi hozzájárulást a háztulajdonosok részben a
lakókra (bérlőkre) háríthatják at.
A háztulajdonos az 1939 évi szeptember hó
L napján fizetett bérnek megfelelően rögzített lak
bérnél a lakótól (bérlőtől) az 1943. é\i április hó
1 -tol 1913. évi június lui 30-ig a havi bér 6 "/o-át,
tovabra pedig a havi bér 3 % -át követelheti bér
pótlékként.
Nem rögzített lakbért fizetők a lakbérnek
1943. évi április hó 1-töl 1943. évi junius hó 30 ig
a havi bér 2 " . -át továbbra pedig havi 1 °/o-at
terítik meg a háztulajdonosnak, karlalanitási hoz
zájárulás címén.
Jobb megértés végett közli az Elöljáróság,
hogy az 1943. évi ápnhs-junius havi időszakra
elrendelt havi 6 “ о-os hozzájárulás az 1943. évi
január ho 1-tol 1943. junius 30-ig terjedő időre
havi 3 —3 о-os külömbözetét teszi ki, így a tény
leges havi hozzájárulás melyet a bérlő a háztulaj
donosnak a lakbéren felül megtéríti, 1943. januar
1-töl havi 3 ", o.
Csáktornya, 1943. évi augusztus hó 26-án.

ELÖLJÁRÓSÁG.

bajnoki mérkőzés lesz vasárnap
Vasárnap délután a Zrínyi átszervezett csa
pata mutatkozik be közönségének, mely alkalom
mal a Simontornyai BTC jóképességü csapatát
látja vendégül. Reméljük, hogy a közönség bizta

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

MEGYIMURJE

IVeplatna cena: 6 , - . P. na pol leta.
Vuredniátvo: Horthy Miklós tér 6.

Csáktornya, 1943 szeptember 3

HARCUVANJE ZA KRUH
Da se nebi bojali greha, mogli bi re | za kruha povati, niti pák je ludstvo ne
ci, kaj je najveksi pesnik napisal najbol- bilo tak zvuceno i prepravleno za polske
Sega versa onda, da su se prvic cule posle i vekse povanje i tak je „sakdasnajlepse reci krscanstva i celoga sveta: nji kruh" skiojil soda, na steroj strani se
„Kruha sakdasnjega, daj nam ga denes". tabor gvine.
Blizo dve jezere leti je minulo od putli,
V vezdasnjem drugom taboru stvar
как se nas Zvelicitel, pre Zadnjoj Vecer- cisto drugac stoji. V prvim svetskim ta
ji pomolil к svojemu Nebeskomu Ocu i borii smo se duda toga naveili, a i
rekel svojim vucenikam, apostolain, da se gospodariti je med temi dvemi tábori nas
v sako vreme z ovom molitvom naj о
cuda naveilo, znali smo i to, da bodo
brneju к Gospodaru Nebesa. Na spornen granice z.aprte, рак tak znamo, da je к
toga se posod, po célom svetu, saki den oruzju treba i kruha. Fala nasim spamet
pre svetoj mesi moliju Otecnasa.
nini voditelain, kruh nam ne fali. Dobro
Lepsega kaj je za istinu ne bilo mo- gospodarenje v, vekse povanje i pravicno
rezdelenje zasigura sakomu cloveku v о
ci reci za obstanek clovecenstva. Odku
pitéi nas, kakti glasnik bozih reci, je voj drzavi, da dojde do svojega falacka
dobro znal, da ludstvo more obstati samo kruha, prem da prvi i najbolsi falat kru
ako bo kruha. Od da narodi povest pi- ha pripada nasim vitezkim soldatam.
seju, citali i culi smo za kaj kakse fele
Cisto druga stvar je pre nasim nép
dobrih hran, ali niti jena neje mogla kru- riatelam. Sto je sprehodil Rusku zemlu,
ha namestiti. Ali niti to nesrno nigdar on dobro zna, da je velka Sarmatska do-,
culi, kaj bi se da sto kruha zavolil. Na- lina samo s kraja rodna. Da se je neg
sli su se narodi, pre sterim je kruh ne bil da, pred Bog zna kulko jezer let, velko
vazno pitanje, osobilo pastirski narodi, morje vugnulo z onoga inesta, v srdini
oni su se najvise z mesom hranili, ali te je ostal samo oster pesek, de zvun malo
su i zginuli s sveta, kajti prez kruha ga krompera, drugo nikaj ne zraste i zisli
smo se.tani s sedemdeset let starimi lúd
ne zivlenja.
V svetskoj povesti vidimo, da su se mi, steri nesu nigdar kruha jeli, kajti je
narodi v sako vreme tukli i harcuvali, dina hrana njim je v nedelu i delaven
bile su vitezke bitke jena za drugom, ali den kromper i mleko. a stem je soldaciju
odzadi za temi bitkami je navek bila bri- hraniti ne modi.
Te pesek vlada po celoj srednjoj
ga za kruhom. Saki poglavar drzave, sa
ki voditel soldacije je vodil velku brigu zemli Rusije i samo nernska Pomerania,
stem, da bo narodu kruha. Za to su se onda Slezka i Galicia, kakti zapadni kra
ji velke Sarmatske doline. povaju kruha,
bili erez jezere leta i to je bil zrok sko
to рак je se nemeam i znjimi zvezanami
rom sakomu taboru. Ako ga ne bilo kru
ha, ne se mogel tabor voditi. Velki fran narodami v rokaj. l e pesek prestane tani
biti, de se Ukrajina hapi. Odnod dale se
coski cesar Napoleon, steri je vodil tabo
ra skorom s celim svetom, je v Rusiji fini, mlajni pesek preobrnul v najbolsu
v varasu Moskva prepái /bog kruha i rodnu zemlu i leva taksa dobro psenicu,
stera se vtece z nasom alíöldskom pse
zbog toga je vise sto jezer njegovih sol
datov moralo smrt podnesti prez sake nicom. Ov kraj Rusije je brand s kruhom
ne samo svojega naroda, nego i Europa.
dike.
I za ov kruh se ve vodi tabor, za
Ali moremo hapiti nasu pripovest te kruh mora nemilosrdno poginuti ruski
»re Kainu, steri je zaklal svojega hrata na rod na stotine jezere. Sovjeti su hudo
Vbela zato, kaj je ov lepsu marhu aldu
gospodarili, njihov kolhozki nácin (celo
al Bogu i moremo ju zvrsiti pre prvim selo skup gospodari) je polodelstvo na
vetskim taboru
no nego pre ovim. nikaj del i itak njim je zraslo tulko zrnja
^Ja кraju prvoga svetskoga tábora jc za- kaj su mogli soldaciju, pák na voskom i
o opalo oruzje z rok drzavi (Nernska, fabricke delavce prehraniti. To se ve fa
Austria i Magyarskaj, store nepnateh nig- li, ükrajinsku psenicu su nemski i ma
lar potukli nesu, kajti njim je zmenjkal gyarski vitézi posejali, a oni ju i zeju.
truh. Magyarske velke doline su i onda
Stalin, eerie ni cesar se grdo vkanil
ipunile svoju duznost. Velki Alföld, Вас*
pre svojimi recuni. Vec na pocetku tabo
ca i Banat su i onda levah bozega bla
ra je zgubil se zemle, de se kruh pova.
Jóslóvá, kruha sakdasnjega, samo to ne- Jós se dobro zmislimo, da je 1941. leta
e bilo dosta. Za ono vreme je Magyar vun dal zapoved, da se na sem zemlam
ka bil jedini orsag, steri je kruha povai .^tere mora njegva soldacija pustiti, mora
' srednjim dr/avam, a to neje bdo sa setva vnistiti, samo to neje islo, kajti
iosta za nahraniti tak velku 7en,|u, ...
ili je njegva soldaőiia prepala ze sem. ili
Je drzave su bile v prvom redu fabricke se pák morala tak fletno vugnuti kaj su
irzave i za ono vreme nesu bile sloze

P oliticki tjednik
Zide sa k i petek.

vec ne dospeli setvu na nikaj deti. Ta
zetva vec je jako falila pre sovjetskom
gospodarenju. Lanjska velka zimska ofenzivu, poleg svojega nakanjenja, da nas
prelada, je v velkom i za tem i§la, da
dobi nazaj Ukrajinu, átera kruha da i
steru su nemske i znjimi zvezane solda
cije med tem obdelale i zasejale. I to
njim neje zislo. Nemske, magyarske i
znjimi zvezane trupe su, v toj strasnoj
ruskoj zimi harcuvale i шоке trpele prek
svojih jakosti, ali vitézid su obranile
kruha.
A ve, v toj letnoj ofenzivi, stera tr
pi vec dva mesece, zakaj curi dőli vise
stotin jezer bolsevicke soldacije i zakaj
se vnistavle saki den na stotine taborskih
kul i aeroplanov ? Za kruh, samo za
kruh. Stalin bi se jako rád odrekel kupov ciglovja v varasam Charkov i Orel,
ako bi za to mogel dobiti nazaj par
kvadratnih kilometrov rodne UkrajineZato neje bil sovjetski zastupnik na konferenciji v Arheriki, v varasu Quebeck i
zato se moral Litvinov, zastupnik sovjetov v Ameriki tak zuriti nazaj v Rusiju.
Zima duhaja. Z Ukrajine se viSe miljonov ludstva z bolseviékom soldaőijom,
da je morala bezati, odselilo nutri v sr
dinu Rusije. I öve je treba nahraniti s
kruhom, sterogaga ne. S praznim íelodcom
je mocidelati, harcuvati, bezati jeno vreme
ali na krajii natura véli pangrot. Kotrige
vpesaju, telő saki den slabese i dojde
pre past, kraj semu.
1 tu smo dosli do onih reci, s sterimi smo se hapili öve rede pisati. Harcuvanje za kruh. Ne modi kruha namestiti
niti s korbacom, niti pák s kuglom v glavu. Se to Stalin dobro zna i zato frati
svoju soldaciju, stera mu je jo$ ostala i te
velke kupé taborskoga matriala. Vec mu
gori se po sud do novtov i tak bi ve
stel namestiti ono, kaj su mu recuni zmesali. Ali znaju to i vitezki braniteli. Ovo
strasno klanje trpi vec deset tjednov na
ishodnoj fronti, curiju ludi как muhe v
jesen, a zapoved njim je donesti nazaj
ukrajinskoga kruha. Oni idejű, hmerjeju
po zapovedi, ali kruha nazaj donesti nemreju, kajti paz.iju na njega nasi vitezki
braniteli.
I prinas v Magyarskoj ide harcuvanje za kruhom. Ludi znutreánje fronte z
napetimi kotrigami harcuvleju s sladkom
materom zemlom, daju nutri su svoju
jakost, ali vidiju i hasna svojih mok v, pu
né hombáré. Magyarski vitéz bistro stoji
na svojoj strazi, kajti se ne mora bojati,
jeli bo imel kruha. On dobro zna, da se
njegvi voditeli i junaki domade fronte
brigaju za njega i ako mu de átéri den
sfali, drugi den ima obilno na mesto
toga.
Кьк je hasnovito to harcuvanje, zna
mo i mi megyimurci. Od potli, как smo
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se povrnuli, orsag se moói s teskjmi brigami, ali zato saki élovek ima svojega
falacka kruh i v ovoj domovini jós niséi,
sto oce delati, neje glada trpel.
Zato moramo i mi harcuvati za kruh'.
Moramo napeti svoje kotrige. S skupnom
silóm i postenim delom pomagati naáim
dicnim honvedam i navéiti se od nasih

nepriatelov, da prez kruha nemremo ga
preladati. Letosnje harcuvanje za kruh
je zvráeno, hombari sti puni, ve se hnpi
harcuvanje za kruh za drugo leto. V jesen se hapi oranje, setva. Так moramo
delati, kaj bo i kleto za nas zisla najlepSa megyimurska rec — zetva.
Sp.

Muraszentmárton (Vucskovecz) je postalo kopalisce na orsackom glasu
Véé zdavnja znamo, da je Bog nadelil Megyimurje z bogatími kinci, ah do ve smo samo
to znali, kaj je ober zemle, dók zvun laporskih
rudnikov í petroljomskih zdencov, ne smo znali,
kaj nosi nasa draga megyimurska zemla v svojoj vutrobi.
Pred par deset let, da su iskali petroljoma,
dosli su do jene tople zile, stera od potli fúrt
pusca gori toplo vodu za vractvo. Oni átéri su
za ono vreme ölje iskali, ne su se cuda brigaií
za toplu \odu, oni su petroljoma iskali, nego to
toplu vodu je prepoznal sam narod. Poleg zviraliséa su skopali grabu i sako leto je vec i véé
ludstva doálo, da si isée i najde zdravje.
Med ovimi dvemi svetski tábori, je vec dosta ludstva pohajalo to kopalisce, ah je jós navek
bilo jako zapusceno tak, kaj su betezniki iskali
krova pre sosednim hizam, ili pák su se v letnoj toplini skrili v sumi poleg zviraliáéa.
Vezdasnji gospodar kopaliséa Kraljics J ó 
zsef, átéri ima i laporskoga rudnika, oce to коpalisée postaviti na cisto növi fundament. Zazidali su jenoga odprtoga i jenoga pokritoga bazena tak, kaj se i po dezdju moci kopati, ekstra
su kabiné za one, steri se oceju sami kopati, onda pokrito mesto, de se slaciju i oblaciju. Voda
dojde gori tijam od 400 metrov globline, ima top
line od 33 i pol gradusov, ah imaju jenoga jako
spametno napravlenoga kotla, de z iste vode
napraviju dampfa i stem grejeju vodu na toplo,
как sto oée.

Bazeni su tak vredjeni, kaj se voda navek
menja i tak se ludi navek kopleju v friákoj vodi.
Kak je zdrava ta voda, vidi se i stoga, kaj su
na probu érez sest vur drVali vodu,
potli
toga su ju previziterali i nikaj taksega nesu mog
li najti kaj bi zdravju skodilo.
Dosel je z Budapesta Dr. Kárpáti Jenő,
gla'mi direktor za zemelske znanosti, on je na
inesti pregledal kopalisce, zel je mustru od vode
i doma preiskal, kaj je sega nutri v toj vodi i
prenaáel je, da je v toj vodi cuda vise sake fe
le soli za vractvo, как v áteroj gud drugoj vodi
v nasem orsagu, pák zato to moremo reci, da
se je megyimurje obogatilo z jenim jako hasnovitim i dobrim kopaliáéem za vraéiti.
Так véli Dr Kárpáti, da ova voda, stera do

baja z globoke zemle od tijam 400 metrov, cuda
vala ne samo za Megyimurje nego i za celi
orsag.

Doktorsku sluzbu ima Dr Viola Lajos, obéinski doktor v Muraszerdahelyu, on dojde saki
drugi den i ci je potrebno ostane tani celi den.
Zvun toga su tri kabiné za rozice nametati, tani
pod doktorskom kontrolom puséaju krv onim,
steri su toga potrebni.
Hrana se dobi v Turkovoj krőmi, stera je
samo na par korake dalko od kopalisca, tak da
oni betezniki, steri tesko hodiju, za jako kratko
vreme dojdu do kreme, de se dobi dobra, obii
na i se fele hrana i najboláe megyinuirsko, glasovito átridovarsko vino i kaj je najglavnese, cene su, poleg denesnjih taborskih prihk dosti*niske. V toj kremi se dobiju i hize za spati, a zvun
toga se dobiju kvarteri i kosta i po hizaj koli
kupaliáéa.
Kopalisce Vuékovec lezi v najlepáem kraju
Zgornjega Megyimurja. Tani je najlepsi breg Svete Margete, na vrhu, kakti koruna stoji lepa kapela. Odnod je videti tijam do Muraszombata.
Onda dojdu lepi kraji Stridóvár, Ráckani/sa, Viziszentgyörgy, si te su méh dela v magyarskoj
povesti i denes su najlepsa mesta za spancer.
Ve delaju poleg kopaliséa v parku pote za span
cer i stolíce za pocivati. Bukove i borove áume,
se okoli daju najbolsega lufta.
Ali kaj je najvazneáe, Vuckovec je ne sa
mo mesto za vraéiti nego i prvi kiás za poéivati.

Se posod mir i tiho, kam god élovek gledi, vidi
samo dobre ludi, átéri jakp radi idejű na pomoé
gostam i radi je podvoriju. Sto si oce za istinu
pocivati i resiti se larme i sakojaékih brig, naj
poisce ovo kopalisée i onda, ako neje betezen,
nego isce samo pocinka.
Autobus pela s Csáktornya v Murnszentmárton saki den, a v nedelu i na svetke i tijam
do kopaliséa. Köln se navek dobiju v Muraszentmártonu.
Kopalisée se pohaja od majusa do septembr.a ci je lepáe vreme jós i duze.
Как kopalisni doktor veji, voda je jako hasnovita proti protinu, reumi, isiasu, trganju v contaj, vuziganju kotrig, proti sakojaékom zenskom

betegu, vuziganju zdelice, jalove vutrobe i Hrugim spodobnim betegam.
Dók smo gledali, как se ludi kopaju, zi^H
smo se z jenim gosponom, átéri je tak tesko bil
betegen, kaj su ga saki den nosili v vodu i vun.
Dva tjedne se kopal i véé je gizdavo rekel, Ha
véé more lehko hoditi z. hat inont, ali za kratko
vreme bo i batinu dőli del.
Pitali smo gospodara kopalisca, Kraljics Józsefa, kakáé plane ima za dale. Так véli, novoga hotela zazjdati z vise hiz, kaj bodo betezniki
meli piaca, poveksati parka i mesta za spancer
jós jenoga bazena i viáe kabin za kopati. To bi
bilo najvekáa sila za napraviti, ako bodo prilikc
dozvolile.
Ovo kopaliáce véé do ve cuda ludi pohaja,
to posvedoci, kaj je na svetek Stefan Krala bilo
tulko ludstva, kaj su véé ne mogli karte vun
dav ali.
Muraszentmárton — Vucskovecz se na magyarskom nebu pokazalo как nova zvezda i nadjamo se, kaj na ni bo svetila za vekovecna vremena. Vractvo, pocinek, fal eene, da bodo i lu
di z menjáimi penezi mogli vzivati toga bozega
dara, to su reci za kojimi idemo. A mi smo gizdavi kaj smo mogli /a nase Megyimurje toga
najlepscga gyungya magyarske korune Svetoga
Stefana to napisati i na glas dati sirn nasim narodam kakáega kinca ima nase Megyimurje.
Sp.

Boris bulgarski cesar je hmrl
Vec smo celi tjeden culi zaloslne glase s
Sofije, glavnoga varaáa Bulgarske, da je Boris
cesar tesko betezen, ali se nisei ne nadjal njegove smrti. V sobotu na vecer ob 8. vuri je bulgarski radio dal na gias, da Filov, bulgarski mi
nister predsednik oce govoriti. V isto vreme su
zazvonili zvonci stolne cirkve Svetoga Áleksandara i Filov minister predsednik ie v ime vlade
vun dal zalostnoga glasa, da je popoldan ob 4 vuri
i 22 minote hmrl Boris bulgarski cesar. Zatein je
muzika zaigrala zaloslne, ssprevodne popevke,
onda pák je minister predsednik stopil na radio
i dal vun glasa, da je növi cesar Bulgarske, Si
meon, malodoben sin pokojnoga cesara.
Z istinskirn zalostnim srcem prignemo se
pred rakom velkoga gospodara bulgarskoga na
roda i delimo njegovu zalost.
Boris cesar je odisel v Svetli Raj predi,
как bi mogel vzivati se onoga, kaj je érez svo
je zivlenie stvoril. Stopil je na trónus v onim
najteskesim vremenini 1918 leta. da su mu naroda v prah zagazili, da mu je sodbina spodobna
bila к naáoj, vreme je pokazalo, da je bil dober
vladar, dober voditel drzavc i dober élovek.
Za svoje mladosti je как bister soldat spravil diku svojoj domovini, а как vladar je z mo<fn>m glavom vodil svojega naroda do bolsega Viv
ienje. Znal jt organizerati. stvorili, dopel il je vun

svojega naroda z nesrece i napravil je, da je
niegov orsag postal prvi voditel na Balkanu.
Tekla mu je v zilaj i magyarska krv, Ы1
prevnuk Kobáry hercega, pak zbog toga, i zbog
rodbinstva bulgarskoga naroda z magyarskira, je
v svojoj /vunjskoj politiki navek bil priatel Ma
gyarske, kajti mirovni kontrákti. napravleni v or.o vreme, koli Pariza, su njegovoga naroda ran
tak zagnjeh, как i magyarskoga i Boris cesar,
je dobro znal, da ako bo ober Magyaroké sunce
zasvetilo, niti Bulgarska nabo ostala v kmici.
Svemoguci Bog mu je dal milost, da je za
svojega zivlenja möge! nazaj spravili zgubltne
dele orsaga i da je pod svojom korunoni mogei
zjedinili se bulgare, ali ta inilost ga vec ne dostigla, kaj bi se mogel veseliti toinu, как se njegov zjedinjeni narod mit no rezvija.
Bulgarska povest bo Borisa cesara zapisala
na svoje najsvetlese liste, kakti velkoga vladara,
poveksilela orsaga i zjediniteia naroda i njegvo
ime bo svetilo za naveke.
I mi mogyari se zalostimo za njega. Zalostimo se za nasega velkoga rogy aka i pravoga
priatiia magyarskoga naroda. Prosimo svemogucega Boga, naj zeme v milost njegovu plemenitu
du'íii l nai ila v njegovomu sinu bulgarskomu
nart>du vrednoga i inodroga cesara.

Nepriatelski baloni su leteli ober
Megyimurja
Ov tjeden su se pak pokazali tri nepriab lski baloni za vuzgati ober Megyimurja. Л Csákt<»rnya i Felsöpus/tafa su je vidli, как su leteli
proti jugu i kajti od nikud je ne dosel glas, kaj
bi se bill doli pur.till te baloni, sigurno je tak,
kaj su odleteli prek graniee.
Te bhlone nam nepriateli puscaju zato, haj
bi nam vuzgali zetvu i nase dome. Do ve su ne
mogli napraviti kvara, kajti vlnsti budno pazijti i
ludi citaju novine i znaju, как se treba braniti.
I t baloni naj nam bodo opomena, da je
sigdar Ireba paziti se posod na te nepriatelske
vuzigaée, steri bi nam stell doma vnisliti, da nas
na fronti nemreju. Voda i mestrija mora pre saki
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T a b o r s k l gl asi
Sovjetska fronta
Za ov tjeden nemremo nikaj novoga napisati za ovu frontu. Bitka za kruh ide dale oátro
i krvavo. Sovjeti ne áparaju niti ludi, niti matriala. Как su bili na juznom kraju fronte sovjetski
zgubicki strasno velki, to se moglo nadjati,
da se bodo de drugdi hapili. Némáké patrole v
luftu i na zemli su vidle, da bolseviki vec érez
dugáe vreme koli varaáa Sevsk voziju kcoj éuda
rezervi, municiju i matriala. 1 rihtig v cetrtek su
se sovjeti na velkom hapili z ognjom. Bombe su
letale z lufta i s stukov как dezgy i bitka je bila jako krvava, ali nemáki granateri i pesiéka
soldacija su nepriatela zavrnuli.
Isti den je pfe Kuban vodi i trstika pomogla nasim. Tam su velka inocvarna mesta s cuda
trstikaj. Как su nemei sovjetske átelunge strelali trstika se vuzgala, ogenj je zaáel do sovjetskib
magazinov i cuda toga je zgorelo.
Varasa Taganrog v Kaukaziji su nemei
spraznili. Stem su svoju frontu napravili duda
krajáu i jakáu za obranu. Как smo ved rekli, ne
je v toj bitki glavno, da se drziju varasi, zgoreti
poruseni, kupi eiglovja, de obrana cuda ved krvi
iáce, kajti da granati pokaju i kamenje i ciglovje
leti i kole ludi, nego za obranu je vazno, da se
zacuva mesto de kruh raste.
V toj bitki, átera trpi vec prek dva mesece su bolseviki alduvali 1.600.000 (miljon i áestojezer) ludi, cuda jezer taborskih kol, avionov i
drugoga matriala i za se to su ne mogli ved
zavzeti, как jenu sestdesetinu cele Lkrajine i to
rezorano i pozgano, neplodno mesto. Stoga bormes nabodo cuda kruha vun zeli, stem vec, da
nemei, de se vugneju, predi se pospraviju, kaj
sc neda, ono pák vnistiju, tak kaj nepriatel dobi
v roke samo praznu zemlu i zrusene stene.

Zapadna fronta
Tjeden se hapil stem, da su nemáki avioni
na severnom delu Afriké, pre varasu Bizetta
чtopili dvajstipet ladji, prek 100.000 ton.
Как smo ved rekli, naái nepriateli su se s
Taljanskom vkanili. Oni su mislili, da ve da se
v Taljanskoj vlada premenila narod bo podlegel
l englezi i amertkanci bodo se niirno prespaneerali erez Taljansku i bodo nas i nemce pogutnuli.
Med tern taljanski narod stoji, как jen.élovek zasvo)im kralom i brani se proti nepriatelu, steri ga
ode zasipati.
Proti juznoj Taljanskoj je ov tjeden pak bil
velki napada) z luita, englezi su zgubili cuda шаáin, a na morju su njim vtopili jenu taborsku
ladju.

•
Englezi i amerikanci dale tiraju tabora v
luftu, napadaju némáké i taljanske varasé, ali
zgubidki su velki, jesu dnevi, da njim doli opadne prek sto masin.
.*
Те nasi nepriateli - tak zgledi - zgubili
su glavu. Так delaju, как da dlovck opadne v
velke brige, onda nezna cega bi se hapil, tak i
oni. Fronte su jake, mgdi nemreju dojti do onuga, kaj bi átéli, рак skadeju sem tarn i driiju
konfereneije. Meli su konfereneiju naipredt na
morju, nikaj ne vala, ve pak su pozvali skup kon
fereneiju v Severnu Ameriku, v Kanadu, v varaá Ouebeck (cita se Kvebek). Tam je bil Churchil
s svojimi ministri, atnerikanski ministri i generali
i respravlali su kaj bi napravili.
Stalina pak nesu pozvali na konfereneiju i
to mu je tak zal, kaj je on nazaj pozval svojega
zastupnika v Ameriki, Litvinova To je ve anglososam glavu zmeáalo i neznaju kajbi napravili.
Ne smeti se Staünu zameriti, kajti on drzi isho

nu frontu, ali postavla takáe zahteve, ^tere an*
glosasi nemreju spuniti, a to je drugo frontu v
zapadnoj Europi.
Ta konfereneija je trpela prek tjeden dni i
nikud nikam i tak zgledi, kaj su si anglosasi i
bolseviki v zadnje vreme ne preved zdobra, nikak nemreju med sobom podeliti Europu, átera
neje njihova i ne su ju pitali, kaj ona veli kto-
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mu. Mi znamo kaj véli. Naj samo dojdu se delit
bodo odiáli s krvavom glavom, átéri bodo iivi
ostali. Bodo se spunile redi nemákoga ministra
Göbbelsa i bode englezam povmjeno se ono zlo,
kaj su vdinili neduinomu i nekrivomu civilnomu
narodu i deci. Как dujemo zadnje glase, spravla
se i tret ja konfereneija.

Spornen vitéz Horthy Istvánu
v Csáktornya
V pet^k, augustusa 27 ga, na leto
dni, как je sprevod bil, se i varas Csák
tornya s toplim srcem zmislil za smrt
nasega Namestnoga Guvernera, vitéz Hor
thy Istvána, steri je podnesel s svojim a
vionom junacku smrt.
Pred poldan ob 9 vuri je bila pa

radna órna mesa v franciskanskoj cirkvi, na steroj su bili nasi honvedi s svo
jim zapovednikom, se vlasti, obeinski poglavari i zastupniki i puna cirkva poboznoga ludstva.
Zbog taborskih prilik i delavnoga
dneva, druge parade ne su bile.

Vitéz grofica Teleki Belané v Megyimurju
Pogledala je letne deteeje dome
Nas velki ispán, vitéz gróf Teleki kazati, kaj su se naveiii i da oni kaniju
Béla cuda vec dela v varmegyimskim pos- biti dobri sini i ceri öve nase magyarske
lim, как to njegovo mesto i njegve duz
domovine.
nosti zahtevaju. Poleg svojih teskih posMlada grofica Alice se osobito intelov si najde vreme jós i za to, da se reserala za öve letne deteeje dome, kajti
briga i za bolse zivlenje naáe dece. V i ona sama vodi v obdini Pölöskefő, na
tem poslim mu marlivo poraaze i njegva imetku grofovske familije, takáega letnozena, gospa velka ispanica.
ga deteejega doma.
Ov tjeden je gospa grofica pohodila
Naái letni deteeji domi. I to je рак
Megyimurje. Bila je znjom i njena ( erka nekaj taksega, kaj smo za vreme 2alostgrofica Alice i Mandeville Margit socialna noga stranjskoga jarma nigdar ne vidli- A
skrbitelíca. Pohodila je letne deteeje do
как je to vazno, da v leti. da je najvec
me v Megyimurju i pogledala kaj nasa posla napolu, imaju deca mesto, de se
mala deca delaju. Se posod je vidla, kaj ne treba bojati za njih i roditeli mirno
nase skrbitelice z najveksom marlivosti moreju delati i spunjavati svoje duznosti
spunjavleju svoje duznosti, vuciju i igra
za narod i domovinu. Vidi se, da se maju se z nasom selskom decom, dók su
gyarska dr/.ava i ve, v tem teákim vrenjim roditeli tia polu. Sigdi su z. velkim
veseljem p r i j e l i g r o f i c e i gospe, menim zna pobrigati za one, steri su na
étere su znjimi bile, a nasi mali pak su sa vufanja v buduénost i bodo oni stupi,
se zurili z lepimi popevkami i versi, po- I na sterima bo domovina poéivala.

G o s p o d a rstvo

Так stojiju denes stvari zidarenja. Samo no
naj prosi matriala, kornu je jako za silu i to mo
re dokazati.

Nova stanja za ve ne moci zidatii.

Sluzbene cene bazola na velkom

Zbog taborskih prilik skraceno je zidanje
Cuda pritozenja dujemo od gospodnrov, kaj
je ne modi dojti do zidarskoga materiala. Kaj nebi
ludi mislili, kaj je tu krivnja morti na mesterskom
druátvu, ili na áteroj drugoj vlasti, tu átampamo,
kaj smo dqbili na glas od kancelarije za meáterskoga matriala.
Gleded na to, da je z matrialom treba jako
áparati, do dalnje naredbe ostaneju matriali za
privatno zidanje zaprti i na bodo davali vun dozvolu za privatno zidanje. Так onda novo zidanje
za letos v célom orsagu, ne módi se hapiti. Ako
áto ved ima engedélya za letosnje zidanje i ima
matriaja more dale delati, ali dalnjega matriala
za letos od kancelarije ved nemre dobiti. Ako je
pre gospodarstvu jako potrebno, ili ako se de
kakáa nesreda pripeti, ogenj ili drugo Kaj takáega, z.ato su cigelfabrike dobile dozvolu, da na
svedocbu föszolgabirovije moreju vun dati najdale 5000 ciglov, ili crepa jenoinu gazdi.
Ako bi se de velka nesreda pripetila, átera
bi dosegla na vékáé kraje orsaga, onda na proánju viceiápana bo kancelarija za meáterski matrial v jenoj partiji vun dala matriale.

Zviáe strane su se nam ludi pretoiili, da
njih agenli zapelavaju s cenami. Obeéavleju vék
áé cene, как je sluzbeno odredjeno, trgovei nem
reju i nesmeju véé platiti, pak onda dojdu samo
zmeáarije.
Zato za ve átampamo sluibene cene baiolu
как ga trgovei plaéaju gospodaram pre trgovini
na velkom:

Matriala za popravlanje privatnih hií. rafange ili pak za prezidavanje, 6i je jako potreb
no i za dale je modi prositi samo pre meáterskim
druátvu.

Ako sto spravi vagona, najmenje 150
m etri na banhofu v vagon spravleno:
Creánjovec, éerleni, zeleni, iuti i beli
plosnati
metercent 85 pengő
beli drobni (gyungy)
„
80
zmesni baiol
77
„

Men je od 150 metri v magazin dopelano:
Creánjovec, érleni, zeleni, iuti
i beli plosneti
metercent 8 3 ‘8 0 pengő
beli drobni (gyungy)
‘ metercent 78 80 pengő
zmesni bazol
metercent 75 80 pengő
To su prave cene za
kom prodati.

povatele

za na vel

Spravlajte koséice od kiaelih jabuk, za
jenu ldlu dobite 25 pengő.

K A J JE jJOVOGA?

— Sluzbenice za domace posle se iáéeju
1 dobiju dobro mesto glasiti se moéi v vurednistvu novin.

— Dr Skrilecz Mihály je hmrl. Nasi sta
rt soldati, Steri su sluzili v prvím svetskim tábo
rit jo§ dobru ponilaju nasega doktora, Steri je v Karpatim duze vreme bil znami i si su ga radi meli
kajti je jako dober clovek bil. V Muraszombatu
je prek 40 let bil doktor i nigdar neje pital siromaka jeli ima peneze, nego sakomu je pomogel, как najbole, kajti on je samo nato gledal,
kaj ludem pomore. Cuda ludi se placeju za rijim.

— Skola za verterice za Crleni Kriz
bo se hapila septembra 15-ga. Najlepsa zenska
duznost je biti na рогтюс nasim dicnim honvedam, steri krv prelevaju za.nas. NaSe Megyimurje je navek pokazalo, da rado alduje za naSe
honvédé, pak se nadjamo, da bo i ve puna ta
skola, de se bodo nase zenske navcile, как je
treba z betezniki baratati, ako bi dosla sila, kaj
bodo к redu.
Glasiti se moéi v kancelariji M A. N. Sz.
od 6-12-ga septembra od 4 —6 vure. Skola trpi
2 ijedne i kosta za sakoga 3 pengő.

— N esreca v p o s l u z e m l i . Smrtna
nesreSa se pripetila ove dneve v Zrinyifalva pre
poslu v zemli. Pollák Ignác z Papoda, Y'asmegye,
zidovski delavec je kopal zemlu, pak se pre tem
poslu zemla na njega vruhnula i tak nesrecno,
kaj se zadusil. Da su ga njegvi pajdaSi vun zeli,
véé je bil mrtev.
— Rezgnzeno mrtvo telo su nasli na
Streki. Ove dneve su zelezniéari na streki med
Kisszabadkom i Murakirály—Perlakom jeao strasno rezgazeno mrtvo mosko telő nasli, na sterim
se vidlo, da se tu zeleznicka nesreca pripetila.
Pozvali su zandare steri su prenasli, da se te
nepoznati clovek sigurno sam hitil pod cug, steri
je isel z Nagvkanizse v Csáktornya. Kotaci su
mu telő na falaté rezrezali. Ve se isce, sto je te
nesrecen élovek mogel biti.
— Mladi decko drugoga je stel obraniti
pak se poleg toga vtopil. Véé smo napisali,
kaj je Drava pre •obcini Drávamogyorod bitila
vun jeno mrtvo mosko telo. Komaj kaj su pre
nasli, da je te nesrecen mladi clovek na posti v
nemskoj obcini Polstrau bil telegrafski delavec i
stel se popoldan, da je imel par vur fraj, v Dravi malo zabavlati, véé je pogibelna Drava pak
vun hitila mrtvo telo i to ran tarn de su den
predi nasli toga nesrecnoga mladoga mrtvoga. Za
ve su koli 16 let staroga mladoga decka nasli
mrtvoga. Obedvn mrtvi imeli su na sebi opravu
za kopati. pak tak zgledi stvar, kaj su se te dva
mladi cloveki skup vtopili v Dravi. Sigurno su
Steli jen drugomu pomagati i tak se pripetila nes
reca. NaSi zandari su mám dali na glas nemskim
zandaram, steri sn doSli mrtvo telo glet, da sC
prenajde, sto je bil te nesrecen mladi clovek.
— Fejcrvergare v Granerovoj jabriki su
pofalili. a nemarne delavce su strofali. Zadnjipot, da je bil alarm za obranu z lufta, zenske
fejervergarice v Granerovoj fabriki su jako fietno
bile na svojem mestu i jako dobro su se drzale
svojih poslov. Zato njih je zupovednik za obranu
od lufta jako pofalil,
Ali drugi nesterni delavci, sterim je mesto
za obranu odredjeno v pivnicaj staroga grada,
nesu delali po zapovedi. Bili su taksi, steri su
ne steli idti na to mesto, prem da su se v skoli
v fabriki navéili, kaj je treba vciniti, ako dojde
alarm za obranu od lulta. Ove delavce su ve
potegli na odgovornost i strofali zato, kaj su ne
reda dr/ali
Obrana od lufta je ne Sala. Zabadav se voditeli trudiju, ako ludi neéeju posluhnuti i pokoravati se zakonu. Zato je odredjeno mesto za
obranu, kaj se ludi moreju skriti i svoje Vivienje
cuvati. Voditeli znaju kaj delaju, a ludi se moraju pokoravati zapovedi, im je to za njihovu ob
ranu.
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— Jabuka drugoc cvete. Na vrlu Mura
köz) (Szochich) Mihalya prokurista Granerove
fabrike ie jena jabuka ovo leto drugipot sa v
cvetu. Cuda ludi hódi glet ovo cudo, как se
natura lepo igra. Da drevje po drugoc tak lepo
cvete, to moremo zafaliti lepoj toploj predjeseni.
Drevje je za ovo leto vec napravilo svoju duznos, ve bi bilo vreme za poéivati, ali ovo toplo,
pred jesensko vreme potegne vun onoga cveta,
Steri bi stopram kleto inoral dojti. Stero drevo
ve cvete, bo kleto jalovo i tak gazdi letos imaju
samo veselje, kaj njim drevje cvete, ali zato kle
to nemreju reéunati stem, kaj bi drevje sada doneslo.

Oktobra 15-ga prestane skolska
inspekcija v Muraszombatu
M. kir. minister za veru i skole je Rhosóczy
Rezső-a Skolskoga inspektora, voditela Skolske
inSpekcije v Muraszombatu premestil v Szom
bathely, de bo dale vodil skolske stvari za Yasvármégyiju. 7.a svoje posle, kakti voditel skolskih stvari je dobil velku pofáin.
Oktobra 15-ga prestane skolska inspekcija
v Muraszombatu i minister je odredil, da se sa
pisma, Stera se ticeju jarasov Csáktornya, Per
ink, i Alsölendva imaju prek dati viceispanu
Zalavármegyije i tak od toga dneva nasi deaki,
ako imaju kaksega skolskoga posla, molbenice
treba prek dati v skolski inspektorát ZalavarmegVijt*.

Jeli sam platil za ваше?
Poglavarstvo velke opcine Csáktornya
Broj 5165 1943.
S tv a r: Kulko moraju kvarterniki kcoj dati
ako se pripeti к var zbog bombi z lufta.

Na znanje

Gospodari 1
Zaéne se mlatiti se fele deteliéino
seme, sojaboba, rypicu i se drugo semenje na NO \ O J Superior mlatilki.
Mlatilo se bo pre melinu H U B E R T
pre Szentilona. — Pozvediti moci pre
melinu. Ako ga v sterom mestu vise za
mlatiti, masina dojde vun.

Fuss László
masinist.

■
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Poglavarstvo velke obcine Csáktornya

Vise toga su ludi pitali, kaj imaju kvarter
niki kcoj dati za kvar, ako se z. lufta pripeti
kvar zbog nepriatelskih bombi, pak zato pogla
varstvo daje na glas ovo:
Po naredbi m. kir. Ministeriiuna broj 1.200/
1943 M. 1:. imaju kvarterniki kcoj dati jenoga
dcda, ako se zbog nepriatelskih bombi pripeti
kaksi kvar i to polcg hizne porcije. Gospodnr hize ima pravo po onoj rendi, stera se placala
1939. leta septembra 1-ga, zahtevati od kvarternika od 1943. áprilisa 1-ga, do 1943. júniusa 30ga za saki mesec 6" о od meseéne rende, a na
dale pak za saki mesec 3° 0 od meseéne rende.
Da se stvar bole razme, poglavarstvo
daje na glas, da ovi 6" о, steri su odredjeni za
mesece április junius, pripadaju prav za prav
od 1943. leta januara 1-ga do janiusa 30-ga, saki
mesec 3 и, tak kaj kvarternik mora kcoj dati
gazdi hize od 1943. leta júniusa 1-ga saki me
sec 3" u.
Csáktornya, 1943. leta augustusa 26-ga.
Poglavarstvo.

Broj 4214 1943.

Na znanje
Poglavarstvo podpisane obéine daie na glas,
da je stroskovnik za 1944 leto gotov i more se
pogledati saki den na varaskim hi/.am do sep
tembra 8 ga za vreme sluzbenih vur i ako Sto
kaj ima za reéi, more se nutri dati.
Csáktornya, 1943. augustusa 25 ga,
Poglavarstvo.

