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A Magyar Életpáll járási Értekezlete Csáktornyán
Kölcsey István országos alelnök
nagyhatású beszéde
A Magyar Életpárt Csáktornyái járá
si nagy választmánya szeptember 29 én
Csáktornyán nagy értekezletet tartott,
amelyen az országos párt részéről meg
jelentek K ö l c s e y I s t v á n a Magyar
Életpárt országos alelnöke, országgyűlési
képviselő, vitéz H o r v á t h F e r e n c ny.
vezérőrnagy, Dr. O r s z á g h P á l . P e c s o r ni k
Ottó
országgyűlési képviselők,
K o s a L a j o s országos párttitkár, B e 
n e d e k I s t v á n megyei párttitkár, a
Csáktornyái és perlaki járás összes párt
vezetői és tisztviselői és mintegy 500
párttag.

Pecsornik Ottó elnök
megnyitójában
üdvözli a budapesti vendégeket és az
egybegyült párttagokat és felkéri Kölcsey
István országos alelnököt, tájékoztassa a
pártot az ország helyzetéről, a kormány
intézkedéseiről és politikájáról, amelyből
erőt merítünk további munkánkhoz, egy
séges akaratot magyar ügyünk szolgálatá
hoz, hogy méltón foglalhassuk el helyün
ket a Dunamedencében.

Kölcsey István országos alelnök
beszéde
Kölcsey István hálás köszönöttel fo
gadja és melegen viszonozza az üdvöz
léseket. A miniszterelnök űr óhaja, hogy
az ország minden szervezetét meglátogas
sa és megismerhesse, különösen fontos
neki Muraköz hü népe, de az egymást
követő események, a haditények miatt
nem hagyhatja el misziszterelnöki székét,
ezért szívélyes üdvözletét küldi.
Meg van hatva a miniszterelnök úr és
jól emlékezik, milyen hatalmas ellenállás
nyilvánult meg Muraköz részéről az ide
gen megszállás ellen, ezt nem lehet el
felejteni. Az anyaország szeretettel fo
gadja vissza Muraköz népét, nem kisebb
ségnek, hanem magyar testvérnek tekinti
akivel 1000 évig szeretettel éltünk és
fogunk élni tovább is.
A Magyar Életpárt túlnőtt a pártke
reteken, nagy politikai tábor vagyunk a vi
déken is, kapunk nyitva van, mindenkit
szeretettel fogadunk, aki a hazáért dől
gozni akar. Két fényes fáklya vezeti pár
tunkat. Az egyik a Főméltóságú Kor
mányzó Ür, akinek nevét mindennapi
imánkba foglaljuk és kérjük a jó Istent,
tartsa meg erőben Kormányzó Urunkat.
Egyedül az Ő bölcsessége, férfias akarat
ereje képes országunkat a jobb jövőhöz
vezetni. (Szűnni nem akaró taps és éljen
zés, a párttagok fellálva éljenzik a Kor
mányzó Urat).
f
.
A másik fáklya a párt tíz éves múlt
ja. Ez idő alatt több miniszterelnököt
adott a párt, akik valamennyien a párt
programmját követik. 10 év alatt nagy
sikereket ért el a párt, mert nem olcso nép-

szerűséget hajhász, hanem alkotó munká
val viszi előre a nemzet ügyét. Ehhez
kéri az összetartást és támogatást.

A Magyar Életpárt politikája
Három dologról akarok beszélni, foly
tatja fejtegetéseit Kölcsey István. Az el
ső a belső rend, fegyelem és összetartás,
a második a nemzeti hadsereg, a harma
dik a közellátás. Ha e téren meg lesz
az összmüködés, akkor rendben lesz a
nemzet ügye.
A belső rendről szólva csodálatos,
hogy még mindig folyik a propaganda
hadjárat részint rosszakarattal, részint az
ellenség zsoldjában, részint pedig hata
lomvágyból.
Azt mondják többen, hiába vitték
háborúba az országot. 1920 óta volt e be
csületes magyar ember, aki nem kíván
ta volna a trianoni láncokat szét tépni ?
1938 ban, amikor megjött szövetségeseink
részéről a nagy segítség, egyes ország
részek visszatértek, lehetett e ezt fegy
ver nélkül elintézni ?
Az orosz bolsevista hadsereg ott állt
a határon. Lerohanással fenyegetett ben
nünket, be akarták vezetni a bolsevista
rendszert, le akarták tiporni a szabadsá
got, eltörölni a családi életet, a hitet. Ez
ellen kellett fegyvert fogni és küzdeni.
Revízió békés utón nincs. Vérrel vesztett
területet csak vérrel lehet visszaszerezni.
Suttogások hangzanak a párt ellen.
Ha idáig volt háború, elég volt, kössünk
békét. Ezt nem lehet. Ki nem kötne bé
két, de csak olyan békét, amely nem
semmisít meg bennünket, hanem legalább
a mai, de inkább a Nagymagyarországot
biztosítja nekünk. (Élénk helyeslés, éljen
zés és viharos taps). Ezt csak szövetsé
geseink oldalán érhetjük el. A magyar
nemzet nem áruló, becsületesen állja a
szövetséget és küzd a végső győzelemig.
Példa erre 1918, amikor azt mondták;
„nem akarok katonát látni !'* Fegyverte
len vezetőinkkel nem álltak szóba, az
ország összeomlott, a gyászraagyarok meg
szöktek, a nemzetet gyilkolták a komunisták. Ennek nem szabad megismétlődni.
Itt áll Olaszország példája is. Hiszé
keny emberek beugratták ezt a szeren
csétlen nemzetet. Most apa a fia ellen,
rokon a rokon ellen harcol. A nemzet
kettészakadt, a virágos ország, a világ
legszebb része pedig elpusztult és belát
ható időn belül nem fog helyre állni. A
győztesek pedig nem állnak szóba velük,
hanem a feltétlen megadást követelik. így jár
na Magyarország is, még jobban feldarabolnák
A német és magyar vezérkar meg
beszéli a teendőket. Közös célt szolgá
lunk, ha ehhez megtagadnánk á segítsé
get, nem volnánk barátok. Nekünk kell
egy nagy hadsereget állandóan készen
tartani, ha majd leülünk a béketárgyalá
sokhoz és 1 és V* — 2 millió szurony
áll hátunk mögött, akkor lesz szavunk,

„Adassék tisztelet
a katona
eszménynek**
Zrínyi-fohász
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ezért kell a hatalmas hadsereg.

Háborús gondoskodás
A háború mindig veszteségekkel jár,
kár minden csep vérért. A háborús hő
sök hozzátartozót segíteni fogjuk. A há
borúban elvesztett anyagot is pótolni fog
juk. Rendelkezünk megfelelő nyersanyag
gal és sokkal nagyobb hadseregünk lesz.

A közellátás problémái
A közellátásban, egyik másik részében za
varok mutatkoznak, de a kenyérfronton nincs
baj, jó termés volt, a kenyérfejadagot felemeltük.
Zsírban nagyobb hiány van, de ezt is lefog
juk küzdeni. Gyengébben állunk textilanyagban.
Gyapjút, pamutot bőrt külföldről nem kapunk. A
kormány uj rendszert vezetett be kender és mürost keverékkel. Ebből olcsó és jó árut fognak
előállítani és elsősorban a szegény lakosságot el
látni. Akinek van ruhája, az várhat, elsősorban
a szegényeket kell ellátni. Bakancsakció is ké
szül a munkások részére.
Vas elsősorban az ország biztonságára kell.
Külföldről kevés a behozatal. A kevés készletből
elsősorban a mezőgazdaságot és kisipart kell
ellátni. Uj építkezésekre, gépekre ma gondolni
nem lehet.
Beszélt továbbá a feketepiac ellen, óva
inti a lakosságot a fegyelmezettlenség ellen. Szi
gorú rendeletek vannak, de hiába, ha a társadalom
nem segit, ha nincs feljelentő, nincs büntetés. A
pénzes embek könnyen vásárolhatnak, de a fixfizetéses munkásságot és a tisztviselőket is el
kell látni, össze kell fogni az árdrágítás ellen.
A háború korlátozást csinál minden téren,
de másutt sokkal rosszabb a helyzet. A határon
túl pedig partizánok garázdálkodnak, éhség van,
nálunk nincsen semmi baj.
Végül a csüggedőkhöz beszél. A németek
nincsennek megverve, a magyarság nem fog el
pusztulni, hanem tovább fog élni. Muraköz ma
gyar fog maradni, a nemzet megfogja védeni vér
rel minden ellenség ellen. (Óriási, szűnni nem
akaró taps és éljenzés), összefogás, bizalom a
Kormányzó Ür és a kormány iránt, becsületesen
dolgozni és áldozni a hazáért. Úgy legyen.
Kölcsey István beszédét kitörő lelkesedés
sel fogadták és percekig ünnepelték. Utána

Vitéz Horváth Ferenc
Vitéz gróf Teleki Béla főispán, vármegyei
pártelnök üdvözletét tolmácsolta és felolvasta a
Csáktornyái pártelnökséghez intézett levelét, mely
szerint fontos teendői Budapestre szólitják, de
biztosítja a muraközi testvéreket, hogy gondolat
ban velük van és arra kéri őket, hogy rendít
hetetlen hittel szolgálják az egységet. Okuljanak
az olasz és a Dráván túli eseményekből és
egyesült erővel sújtsanak le a bomlasztókra. Higyjünk a jobb jövőben, a szentistváni Magyaror
szágban, amelyhez Muraköz derék népe mindig
hü volt.
Ugyanezt vitéz Horváth Ferenc muraközi
nyelven is tolmácsolta a megjelelentek előtt. Vi
téz gróf Teleki Béla sok éljent kapott.

Pecsornik Ottó
muraközi nyelven szólalt fel és kiemelte, hogy a
felszabadulás után testvérekként fogadtak benket. Mindenütt testvérek vagyunk, egyenlő jogok
kal és kötelességekkel. Nincs különbség köztünk.
Nincsennek politikai harcok, egyetértés mindenütt.
Pártunk nagy céljaiért dolgozunk. A rosszindula
tú propagandát ellensúlyozni kell. Bizzunk Kor
mányzó Urunkban, aki bölcsen vezet bennünket
és imádkozzunk érte.
Beszédét ugyanolyan lelkesedéssel fogadták,
különösen Muraköz védelme keltett nagy hatást,
amely nagy tapsviharban és éljenzésben nyilvánult.
Végül Pecsornik Ottó köszönetét mondott a
szónokoknak és a megjelenteknek és a Himnusz
eléneklésével ez a Muraköz közéletében fontos
pártértekezlet véget ért.
Sp.
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Zalavármegye
Köztudomású, hogy augusztus első hetében
zajlott le a vármegye egész területén az Orszá
gos Hadigondozó Szövetség Zalavármegyei Tago
zat elnökének felkérésére hadirokkantjaink, hadi
özvegyeink és hadiárváink támogatása érdekében
megtartott gyűjtés, amelyet a levente-ifjúság bo
nyolít le a járási Hadigondozó tisztek és a Vö
röskeresztes Fiókok közreműködésével. Annak
idején a vármegyei Hadigondozó Szövetség elnö
ke a közönségnek tudomására fogja adni a gyűj
tés eredményét. Az eddigi jelentésekből máris
megállapítható, hogy közel 40.000 pengő lesz an
nak eredménye, a felajánlásokkal együtt.
Kedves kötelességemnek tartom, hogy mint
a vármegye főispánja, köszönetét mondjak a nemesszívü, hazafias kötelességérzéstől áthatott
adakozóknak, akik megértették, hogy társadal
munknak nincs elsőbbrendü kötelessége ma annál,
minthogy segítségére siessen azoknak, akik a
legnagyobb áldozatra voltak készek érettünk, Ha
zánkért.
De köszönetét kell mondanom a levente-if
júságnak is, akik hazafias lelkesedéssel és buzgósággal látta el a gyűjtés munkáját. Bizonyára átérezték leventéink, hogy apáik példája és áldo
zata szent kötelességet ír elő számukra, amelyre
komolyan fel kell készülniük. Önfeláldozó, hősi
életet, kötelességtudást és fegyelmezett munkát
vár tőlük a nemzet, hogy a jövőt biztositsák, mi
ként azt apáik tették.
Mindaz, ami történt, azonban még nem elég.
Itt van sok-sok hadirokkantunk, akik nem tud
ják rokkantságuk következtében előbbi munka
körükben kenyerüket megkeresni. Ezekről az ál
lamnak, a társadalomnak vállvetve kell gondos
kodnia.
Ezúton fordulok tehát a vármegye mindig
megértést tanúsító tehetősebb közönségéhez, a
hatóságok, az intézmények vezetőihez, a vállala
tok elnökségeihez azzal a kéréssel, hogy mihelyt
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a vezetésük alatt álló intézménynél, vagy válla
latnál megürül bármilyen állás, azt legyenek szí
vesek sürgősen tudomására hozni az Országos
Hadigondozó Szövetség Zalavármegyei Tagozatá
nak (Zalaegerszeg, Vármegyeháza) annak megje
lölésével, hogy milyen fokú hadirokkantat alkal
mazhatnának a megüresedett helyre. Megjelölen
dő az értesítéskor, hogy 25, 50 avagy 75 % -os
hadirokkant alkalmazására van-e lehetőség és
hogy milyen természetű munkakör az, amely a
betöltendő állással jár. Ezen az alapon a Hadi
gondozó Szövetségnél nyilvántartott hadirokkan
tak közül a Szövetség elnöke az illetékes mun
kaadónak ajánlatot fog tenni az alkalmaztatásra
szóba jöhető hadirokkantak közül.
Erkölcsi kötelességünk ma és azt hiszem
ezt felesleges hangsúlyozni, hogy minden betöl
tendő helyet, ha van reá lehetőség, elsősorban
hős fiainkkal töltessünk be, akik kötelességüket
már megtették, hogy számukra a megélhetést biz
tosítsuk.
Nem szabad, hogy a harctérről hazatértek
rosszabb helyzetbe kerüljenek, „mint voltak,, —
mondotta a Miniszterelnök Ür. Ezt elsősorban a hadi
rokkantakra kell vonatkoztatnunk, tehát lássunk
hozzá mi is társadalmi utón e helyes kijelentés
ből fakadó kötelességek megvalósításához. Ne
várjunk az intézményes állami megoldásra, az is
meg fog történni, de legyünk azon, hogy akin le
het segíteni, azon segítsünk minél előbb a ma
gunk erejéből.
Mily felemelő tudat lenne az, ha a közös
ségi érzéstől áthatva a zalai társadalom elmond
hatná, hogy a hadirokkant testvéreiről példásan
gondoskodott. Ezért megismétlem kérésemet, so
kat tehetünk, csak akarjunk és lássunk hozzá e
nemes, hazafias feladat megvalósításához.
Vitéz gróf Teleki Béla sk.
Zala vármegye főispánja.

Ottók
Kies fürdő és kirándulóhely a Dráva partján
Mostanában sokat emlegetik Ottokot, de az
újabb generáció közül kevesen tudják, hogy mi
is az tulajdonképpen. Ezt szeretnénk most el
mondani.
Kis kirándulóhely Perlaktól 3 km-nyire, a
Dráva mellett, sok gesztenyefával és két hangu
latos kis korcsmával. Az egyik kis korcsma ud
varán valamikor régen körbe ültették a geszte
nyefákat. Ezek a fák még most is ott állnak és
kupolaszerűén borulnak rá egy kis tisztásra. Sok
mindent láttak ezek az öreg fák. Most a szél
lassan végigsímit leveleiken, halkan suttogni kez
denek. Haliga csak, miről beszélnek ? Láttak ré
gi magyar úri murikat, hallottak szomorú és víg
magyar nótákat. Holdfényes estéken, amikor a
cigány hegedűjéről hallkan száll a nóta : Őszi
rózsa, fehér őszi rózsa . . . Átélték a jugoszláv

bevonulás szomorú korszakát, sok könnyet láttak
abban az időben és csak nagyon kevés mosolyt.
De most újra magyarul beszélnek Óitokon a
gesztenyefák alatt. Ősz van. Lassan hullatják a
fák sárga leveleiket. De mindannyian tudjuk,
hogy minden lehullott levél helyébe tavasszal uj
fakad. Ez a jelkép is Magyarország jelképe. Hábo
rú van, sok magyar honvéd adta életét hazájá
ért, de minden levél helyébe, amely leszakad az
élet fájáról, a jövő tavasszal uj fakad. Uj kis
életek, uj magyar katonák, akik tovább őrzik
Szent István országát, valóra váltják minden ma
gyar álmát és megújulnak a költő szavai: „A
magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy
híréhez." Ottókon pedig ismét fel fognak hang
zani a régi, kedves bus magyar nóták.
F. Zs.

Megalakult Csáktornyán
a leventeegyesület
Szeptember 23-án délután fél 6 órakor,
Csáktornyán a városháza dísztermében megala
kult a Csáktornyái Levente Egyesület nagyszámú
érdeklődő
jelenlétében,
amelyen
az egye
sület tisztikarát, a belügyminiszter által jóváha
gyott alapszabályok szerint választották meg.
Diszelnök Pecsornik Ottó, országgyűlési
képviselő, városbiró, elnök id. Wohlsein Károly
kéményseprőmester, társelnökök dr. Vida Ferenc
járási főszolgabíró, dr. Antal Pál kir. járásbirósági elnök, Polesinszky Jenő tanitóképzöintézeti
igazgató, dr. Csóka Ferenc kereskedelmi közép
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iskolai igazgató és Csonka István elemi iskolai
igazgató, titkár Binder Lajos kereskedő, pénztár
nok Lukovnyák Bernát ny. banktisztviselő, jegyző
ifj. Wohlsein Károly, ügyész dr. László Béla
ügyvéd, orvos dr. Melcher Gyula városi orvos,
ellenőr Jnkey Ödön kórházgondnok, gozda Rade
Imre tanító, könyvtáros Hampamer János keres
kedő. Ezenkívül megválasztották a háromtagú
számvizsgáló bizottságott és tiz tagú választ
mányt.
Az egyesület azonnal megkezdte működé
sét.
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osztálysorsjátékon
több mint 15 millió pengőt sorsolnak ki.
Sorsjegykészlet kevés, sürgősen rendeljen
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Budapest, Szent István-körut 27.
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Sakkélet
Csáktornyán
Városunkban eddig kevesen ismerik azt az
életet, ami a hallgatagon tevékenykedő sakkozók
birodalmában folyik. Pedig nem közömbös, nem
érdektelen ez sem Csáktornya közéletének szem
pontjából. Nagynevű társadalmi, iskolai, sport
egyesületeink mellett sakk-körünk is méltón ki
veszi részét abból a munkából, ami ennek a kis
határmenti városnak jóhirnevet, elismerést, meg
becsülést jelent úgy itthon, mint idegenben.
Kapcsolatokat teremt emberek és helységek kö
zött. Leépíti a magyart a magyartól, muraközit a
muraközitől elválasztó társadalmi válaszfalakat.
Alvágy József borbély, Benelja József fürésztelepes, Bencze István építész, Bodó Sándor tanár,
Hídvégi József áll. rendőr, Kovács Ferenc bor
bély, Prek János mérnök, Takács István gépész,
ifj. Wohlsein Károly kéményseprőmester váro
sunk sakkcsapatának tagjai. Szellemi és testi
munkások találkoznak a legnagyobb emberi ér
ték : a szellem küzdőterén. Ugyanilyen összeté
telű tarsadalmilag a többi város sakkcsapata is.
Közelebb hozza az embereket egymáshoz, növeli
az idegenforgalmat. A kapcsolatok megteremtése
révén, a szép szórakozás mellett, az üzleti és
társadalmi életet is szolgálja. A találkozások
puszta számadatainak felsorolása igazolja mind
ezeket.
Kétszer találkoztunk
megyeszékhelyünk,
Zalaegerszeg sakkozóival. Először idehaza, ahol
4 : 4 arányban eldöntetlen volt a mérkőzés. Má
sodszor Zalaegerszegen mérte össze erejét a két
csapat, amikor is 4 : 1 , 2 : 1 , 1 : 2 arányú győzel
met arattunk Zalaegerszeg ambiciózus csapata
felett. Sakkozóink, városunk jóhirnevét elvitte
idegenbe is ez a szép győzelem. Muraszombat,
környékünk legerősebb sakkcsapata hivott meg
mérkőzésre. A közlekedési nehézségek miatt
Alsólendván történt meg a találkozás. Itt mérte
össze erejét a két csapat. Zrinyi szelleme kisér
te a csapatot, mert az ész kemény harcákan
3 1/2 : 2 1/2 arányban aratott győzelmet Csák
tornya.
A fenti mérkőzéseket követi majd a viszszavágó mérkőzés Muraszombattal. Tervbe van
vége Nagykanizsa, Szombathely sakkcsapataival
való találkozás, belépés a magyar országos sakkszövetségébe, minden évben más és más város
ban megrendezendő elütorna a mesterképző sakk
versenyre való bekerüléshez. Nem szép idegenforgalmi propaganda-e ez ?
Propaganda és felelet azoknak, akik a kár
tya és más olyan játék mellett töltik szabadide
jüket, amik a szerencsére vannak felépítve, amik
nem egyszer komoly anyagi veszedelmet hoznak
a játékosnak.
Az akarat, a küzdés, az ész munkája a
sakk ! „A sakk az észnek több, mint játék, mint
játék pedig igen sok észt kíván" mondja Gusz
táv svéd király. Jöjjenek Caissa táborába azok,
akik hívei a hatvannégy kockás táblának. Kap
csolódjanak be ezen szellemi munka révén is
abba a közösségbe, ahol nincs más mérték, mint
az ész mértéke : a tudás.
Bodó Sándor.
- Sak k hír. Dr. László Csaba, I. mura
közi sakkmester Szentesen szimultánversenyben
plusz 11, — 1, — 3 eredményt ért el.
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A bolsevista egyház
A szovjetek 25 év alatt megtanultak port
hinteni a világ szemébe. Ha nagy ritkán egy eu
rópai újságíró nagy nehezen be tudott férkőzni
a szovjet birodalomba, annak csak a Potemkin
palotákat és a hamis „kultúrát és boldogságot"
mutatták meg. De elfelejtették megmutatni a
majdnem 200 milliónyi nép nyomorát, a tömeg
lakásokat, az éhező kolhoztagokat, a sorvadó be
teg gyermekeket, az agyonnyomoritott munká
sokat.
Elfelejtettek számot adni a megölt püspö
kök ezreiről és a papok tízezreiről. Nem számol
tak be arról, hogy Lenin, Trocki és Sztálin a
nép millióit végezték ki csak azért, mert ke
resztények voltak és melyik európai látogatónak
volt alkalma a lerombolt, vagy, magazinokká,
mozikká átalakított templomokat látni ? És me
lyik ujsáirót hívták meg a katyni és vinnicai ki
végzésekhez, ahol mintegy 25000 derék, becsüle
tes embernek kellett nyomorult halállal elpusz
tulnia, csak azért, mert az egy igaz Istent vallották?
Most, 25 évi világborzongató kegyetlensé
gek után Sztálin köpönyeget fordit és felcsap a
vallás védőjének. A farkas tetszeleg a bárány
szerepében. Eszünkbejut a régi mese, amikor a
farkast agyon akarták verni, ő pedig kegyelmet
kért azzal, hogy ezután csak füvet, legfeljebb
halat eszik. Sztálin épp úgy tesz. Szorul a kap
cája, a szovjet hadsereg már régóta tudja, hogy
nem hazájáért, hanem a bolsevizmusért harcoí,
a fegyelem meglazult, szökések napirenden, ke
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Rengeteg

nyér nincs, Ukrajna elesett és úgy látszik lassankint az egész front össze fog omlani.
És most rukkolt ki Sztálin barátunk kétszinü uj játékával ! Pátriárkákat, érsekeket, püs
pököket nevez k i! Szent Szinodust alakít ! Mi
ért ? Azért, hogy megint port hintsen nyomorult
népe és az egész világ szemébe ! Színházat ját
szik a Moszkvában tartózkodó Jorki érseknek.
Épp oly színházat, mint amilyent játszott az an
gol legfőbb pap, a Canterbury-i érsek, amikor a
bolsevista fegyverek győzelméért imádkozott és
imádkoztatott.
És mos] kérdezzük, van-e oly ostoba em
ber, még ellenség soraiban is, aki ezt elhiszi ?
Aki elhiszi, hojjjy a farkas báránnyá változott ?
Aki elhiszi, hogy a tömeggyilkos felcsapott Isten
apostolának ? Nem, azok, akik segítenek Sztálin
nak színházat játszani, nagyon jól tudják, hogy
mindez csak blöf és csak arra való, hogy félre
vezesse a szegény áldozati bárányokat, hogy
ezek után szerinte a szent keresztért harcoljanak
és áldozzák nyomorult életüket.
De a báránybőr alatt kilátszik a farkas.
Látják ezt a farkast a vágóhidra hajtott orosz
milliók is. Ideig óráig félre lehet még vezetni a
25 éven át sanyargatott népet, de el fog jönni a
nap, amikor össze fog dőlni a hamis Isten szobra,
el fognak pusztulni a pokol prófétái és helye
sednek az írás szavai : „Preditis tua est in te",
„A te pusztulásod benned magadban vagyon !"
Sp.

N Y ER EM ÉN Y
V Á R JA !

Az osztálysorsjáték
októderl6-áo kezdődő
kúzásain
Főnyeremény:
J ntalom:

400.000 P
600.000 P
stb. stb.

0 nyeremények végösszege több mint IS millió pengi!

Póruljártak a partizánok
Muraközben
Már néhány nap óta hírek terjeng
tek, hogy horvát partizánok garázdálkod
nak békés Muraközünkben, itt is ott is
látták őket. Az éj sötétjében behúzódtak
a falvakba és fosztogattak. A hatóságok
erélyes nyomozást indítottak s az szom
baton eredményre vezetett. Hajnalban
Sárics Imre felsöpusztafai lakos pajtájá
ban a csendörök felfedezték a partizánok
fészkét, rajtuk ütöttek, s mindhugy fegy
verrel készültek ellentállani, a két táma
dót agyonlőtték. A további keresés so
rán a széna közt elbújva még egy har
madik partizánra akadtak s minthogy az
is elletállni késznült, azt is agyonlőtték.
A három hullát a nyomozás befejezéséig
a Csáktornyái kórházban helyezték el.
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Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 14. - Telefon 13.

Gyárt elsőrendű kötöttárut.
K u r á t l l JOBClllW I

Tulajdonos:

Értesítjük a t. közönséget, hogy gyárunk

nagyobb mennyiségű

tilolt kenderszálat
k a p o t t fonásra
Asszonyok, lányok, akik fonni akarnak,
jelentkezzenek gyárunkban, egész télen
jó mellékkeresetkez jutnak
GRANNER TESTVÉREK
harisnya, szallng és zsinórgyár

Népies szabadtéri színielőadás
Drávacsányon
Figyelemre méltó kultúreseményben volt
része f. évi szeptember 26-án, vasárnap Drávacsány népének. Egy az ottani dalárda tagjaiból
összeállított műkedvelői gárda „Miska házasá
ga" címmel egy rövid színdarabot adott elő ha
misítatlan muraközi nyelven, amelynek tárgya a
muraközi nép életéből van merítve. A Sesztán
féle vendéglő udvarát — ahol a színdarabot le
játszották — zsúfolásig megtöltötte a nép, különö
sen az Idősebb generáció, nagy tetszéssel kísérte
az egyes kedvesen beállított jeleneteket, amelyek
humoros bonyodalmaiban saját házasságkötésének
emlékét juttatták eszébe. A szereplők kitünően
adták elő a muraközi nép lelkivilágát és gondol
kodását, különösen kitűntek : Józsi viziszentgyörgyi korcsmáros szerepében Horváth István, a vő
legény Miska kocsis szerepében Ribarics Feri, a
menyasszony Katica szerepében Hrescs Tilka és
a leendő anyós szerepében Gyungyek Kata.
A színdarabot Petek János drávacsányi ke
reskedő felesége irta, és az előadást is, fáradsá
got nem ismerve ő tanította be és vezette, a
hálás nézőközönség lelkes tapsokkal honorálta az
iró és rendező nagy érdemeit a darab megírásá
ért és rendezéséért.
Az előadás végeztével a szereplő dalárdisták vezetőjük, Petek Jánosné dirigálása mellett
még néhány murakö/.i népdalt is előadtak, ezután
pedig a fiatalság a zenekar hangjai mellett táncra
perdült és az esti órákig vig hangulatban ünne
pelte meg ezt, a drávacsányiaknak emlékezetes
eseményt.

Sorsjegyárak osztályonként
Nyolcad 5.— , •Negyedr 10.— ,
Fél 2 0 . -, - Egész 40 P.
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Tenyésszünk
házlnyulat!
Érdemes a há/.inyul-tenyésztéssel foglalkoz
ni, mert a házinyul húsa a legtáplálóbb, mert az
összes húsok között a legtöbb fehérjét tartalmaz
za. A hús igen jóizü. A házinyul húsának ize a
borjúhús és a csirkehús izéhez hasonlít, tehát
kellemes. Testének minden részén egyforma mi
nőségű és izü a hús, legyen az combja, gerince
vagy lapockája. A házinyul húsa igen könnyen
és jól emészthető.
A házinyul tartása nem okoz nagy gondot
és igy még a legszegényebb ember is könnyen
eltarthatja. Egy háziryulnak elegendő egy négy
zetméter nagyságú hely, legyen az láda is. Leg
több gondot az ad tartásánál, hogy megvédjük
ellenségeitől. Ellenségei : kutya, macska, görény,
menyét, egyáltalábas minden ragadozó. Egész év
ben jól eltartható, mivel a legnagvobb hideget is
bírja. Élelmezése sem ad különös gondot, mert
nyáron mindenféle füfélével eltartható. De jó ta
karmányozására a kerti hulladék, sőt még a fa
levél is: Téli takarmányozása már, ha előre nem
gondolunk rá, körülményesebb, mivel azonban
nem válogatós, igy a téli takarmányozása is elég
jól megoldható, mert egy kevéske széna, takar
mányrépa, nyers burgonya elegendő. A szegény
ember egy kevéske előrelátással könnyen meg
szerezheti a szénát árokpartok, kerítések melletti
és egyébb helyeken összeszedhető füfélékkel,
amelyeket megszárit. Az bizonyos, hogy igen jó
ha télen át egy kevéske abrakot is kaphat a há
zinyul.
A házinyul szaporasága igen nagy. Kéthónaponkint hozza a világra a kisnyulakat. He egy
kicsit vigyázunk és nem hagyunk egy-egy anya
alatt többet, mint 4 5 darabot, akkor nem csigázódik el annyira az anyanyul. Ha egy-egy anya
alatt 5 kisnyulat hagyunk, akkor is egy évben
25 kisnyulra számíthatunk, amelyek igen erősen
tudnak nőni. A fiatal nyúl háromhónapos korában
már ivarérett és szaporít.

Mur
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Н I R E_I N К
— Kettős esküvő zajlott le szeptember 25én Csáktornyán. Mekovecz Ignác községi elöljáró
két leánya egyszerre vette Tel Hymen rózsalán
cát. Ilonkát Macsek István kereskedősegéd, Haj
nalkát pedig Puncsecz Ferenc, teniszbajnok, dro
gériatulajdonos vezette oltárhoz. Sok szerencsét
az uj pároknak.

ra takarmányvásárlási engedélyt adhat ki szántó
földdel és ennélfogva gazdakönyvvel nem rendel
kező magánszemélyek, kórházak és más közét
kezéssel kapcsolatos intézetek részére is. A vá
sárlási engedély alapján hizlaltatótakarmány gaz
dálkodótól a beszolgáltatási kötelezettség teljesí
tésébe való beszámítás mellett vásárolható. A
kérvénymintákat a községi elöljáróságnál, a 2
sz. helyiségben be lehet szerezni.
Csáktornya, 1943. szeptember 28-án.

Községi elöljáróság.

— Megkezdődött a zeneiskolában az
oktatás. Felsőbb hatósági engedély alapján a
zeneiskola az uj tanévet megkezete és a rendes
oktatás f. hó 20-án megindult. A már beirt nö
vendékek mielőbb jelentkezzenek.

— Október negyedikén életbelép a téli
időszámítás. A hivatalos lapban rendelet jelent
meg a téli időszámítás bevezetéséről. A rendelet
szerint hétfőn, október 4-én hajnalban három óra
kor egy órával vissza kell igazítani az órákat,
tehát az óramutatókat két órára visszatolni.

Egyvnilió pengőt nyerhet
rendeljen osztálysorsjegyet

LENGYEL GÁBOR
oaztályaorvjegy föeláruaitónál.
Budapest, Andrássy ut 82 sz.

— Polgári iskolai tanári kinevezések. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter Papp Istvánt,
Túrák Jánost, Túrák Jánosnét, Solymosí Irmát.
Visontay Ilonát, Bálint Saroltát és v. Pecsornik Paulát a Csáktornyái állami polgári fiú és le
ányiskolához rendes tanárokká nevezte ki.
— A Magyar Vöröskereszt Csáktornyái
csoportja vasárnap délután 5 órakor a Royal
kávéházban tánccal egybekötött teadélutánt ren
dez. Beléptidij 1 pengő 50 fillér. Felülfizetéseket
a hazafias cél érdekében köszönettel fogadunk.
— Iskolalátogatás. A Csáktornyái polgári
iskola igazgatója, tanári karával együtt, megláto
gatta Sopron, Kőszeg, Szombathely és Zalaeger
szeg középiskoláit és a környékek természeti
szépségeit. Az 5 napos kirándulásról gazdag ta
pasztalatokkal jöttek haza.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától
93/ké. 1943.
Tárgy : Sertéshizlalás és bérhizlalás sza
bályai.

Hirdetmény
A sertéshizlalással kapcsolatban az alábbiakatat közöljük az érdekeltekkel.
Ipari bérzhizlaló, ha szántófölddel nem ren
delkezik s ennél fogva gazdakönyv« nincs, bérhizlalási szerdődést csak a Közellátási Miniszter
engedélyével köthet, valamint a szükséges takar
mányt is, illetve arra vásárláli engedélyt ö ad.
Az ilyen bérhizlaló sovány és hízott sertéseivel
a Közellátásügyi miniszter rendelkezik.
Az a gazdálkodó, aki szántófölddel s en
nek következtében gazdakönyvvel rendelkezik,
am . kir. honvédséggel, hadi üzemmel, vagy közülettel (várossal, községgel) sertések bérhizlalására
szerződést köthet.
Magánszemély a háztartása évi zsirszükségletének biztosítására gazdakönyvvel ellátott
gazdálkodóval bérhizlalási szerződést köthet, az
átadott sertés azonban a gazdálkodó beszolgáltatási kötelezettségének teljesítésébe nem számít
ható be. A magánsszeméllyel kötött bérhizlalási
szerződést a gazdálkodó a szerződés megkötésé
től számított 15 napon belül a hizlalás helye
szerint illetékes községi elöljáróságnak köteles
láttamozás végett bemutatni. A vágási engedélyt
és szállítási igazolványt is a hizlaló állandó lak
helye szerint illetékes községi elöljáróság adja ki,
de csak abban az esetben, ha a bérhizlalási
szerződést bemutatta, továbbá, ha a bérhizlaltató
állandó lakhelye szerinti illetékes községi elöljá
róság igazolja, hogy a hizlaltató és a háztartásá
hoz tartozó személyek zsirjogosultságukról egy
évre lemondtak. A vágási és szállítási engedélyt
háztartásonkint és 4-4 személyenkint 1 sertésre
kell kiadni.
Azon községekben, ahol a nem őstermelő fog
lalkozású népesség aránya az 50 százalékot meg
haladja, a közellátási kormánybiztos hizlalási cél
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K ö z g a z d a s ág
Háborús fakitermelés
Minden erdőbirtokos, akinek szálerdő üzem
módban kezelt lombos erdeje hatvan kát. hold
nál, sarjerdő üzemmódban kezelt erdeje pedig
harminc kát. holdnál kisebb, de legalább 1 kát.
hold területű, köteles az 1943/44 évi fatermelési
idényben a rendes évi vágáson felül kataszteri
holdanként egy normálürköbméternek ( l xl xl mé
ter) megfelelő mennyiségű tűzifát fő-, vagy előhasználatképen a közellátás céljaira kitermelni.
Ha a kitermelt készlet a tiz ürm. nem éri el,
azt a községi elöljáróságnak a termelés befejezé
sétől számított 8 nap alatt, legkésőbb azonban
téli termelés esetén április hó 15 napjáig, nyári
termelés esetén pedig augusztus hó 15 napjáig
be kell jelenteni Ezen készlet felett a vármegye
alispánja (thj. város polgármestere) rendelkezik,
miért is a községi elöljáróság a hozzá történt be
jelentést a vármegye alispánjának haladéktalanul
jelenteni tartozik. Ha a közellátás céljaira kiter
melt készlet a tiz ürmétert meghaladja, a kész
letet a tűzifa ellátás biztositásának újabb szabá
lyozása tárgyában kibocsáltott 3000/1941. M. E.
sz. rendelet (Rendeletek Tára 1941 évfolyam
1104. oldal) 2 és 3 §-ában megállapított módon
köteles a készlet tulajdonosa bejelenteni, a beje
lentési lapon azonban fel kell tüntetni, hogy ezen
mennyiség a jelen rendelet értelmében a közel
látás céljaira van kitermelve.
10 ürméternél nagyobb mennyiség az ezen
célra szolgáló nyomtatványon a zalaegerszegi m.
kir. erdöfelügyelőségnél jelentendő, be nyomtat
vány díjmentesen ott igénylendő.
20 kát. holdon felüli erdő tulajdonosa a m.
kir. erdőfelügyelőséghez benyújtandó 3 pengős
bélyeggel ellátott kérvényben köteles kérni a ren
des évi felhasználatot, államrendészeti kezelés
alatti iizemterves erdőkben a m. kir. erdőfelügye
lőség fogja kijelölni a használatokat. Mindenféle
felvilágosítást a m. kir. erdőfelügyelőség ad.
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Cs. Z. T. E. — P. V. S. K. Pécs bajnoki
mérkőzés 5 —1 (2—0) vezette: Dr Valent.
A vasutas csapat indítja meg a játékot, de
a csáktornyaiak azonnal ellentámadásba mennek,
sajnos Csöngei-Benkő III. szép összjátéka kihasz
nálatlan marad Változatos játék mindkét csapat
kapuja előtt, Takács szép lövését, Dede kivédi,
majd a pécsiek középcsatára hibáz el egy lövést,
végre a 36. percben Csöngei megszerzi a csák
tornyaiak vezető gólját 1—0.
A Cs. Z. T. E. ezután nagyobb lendülettel
játszik s a 39. percben Verbanec - Csöngei - Hor
váth szép összjátékával Horváth 2 : 0-ra javítja
az eredményt.
A II. félidőben a csáktornyaiak nagy len
dülettel játszanak. A 10 percben Csöngei szabad
rúgása a kapu fedett repiti a labdát. A hazai
csatársor szép öíszjátékából Csöngei 3 : 0-ra eme
li a gólok számát. Utána a pécsiek támadnak. A
19. percben Takács-Benkő III. a hálóba vezették
a labdát 4 : 0. Ismét a hazaiak támadnak, de a
36. percben Böröc 4 : 1-re javítja a pécsigk ered
ményét. A 39. percben Csöngei rúgásával kiala
kult a végső eredmény 5 : 1 . Utána mezőnyjáték,
az eredmény nem változik.
A pécsiek az első félidőben szebben ját
szottak, mint a hazaiak, akik sokszor kapkodtak,
de a második félidőben szép volt az összjáték.
Gólt lőttek : Csöngei 3, Horváth 1, Benkö
III. 1, Böröc 1. Jók voltak még Verbanec, Dede,
Soós.
Csöngei Pált uj szolgálati beosztása Sop
ronba hívja, uj környezetében sok szerencsét kí
vánunk neki.
Vasárnap csapatunk Nagymányokon játszik
és reméljük, hogy idegenből is hoznak győzel
met haza.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen édes
apánk

Kovacsics Antal
elhalálozása alkalmából koporsóját vi
rággal díszítették, utolsó útjára elkísér
ték, vagy gyászunkat egyéb módon eny
híteni igyekeztek, fogadják ez úton há
lás köszönetünket.

Kovacsics család.
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Első Muraközi Szövődé Rt.
C SÁ K TO R NY A
Széchenyi u. 50

s:

Telefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST
Nagy választékban kaphatók

Verekedés
Cseresnyésen
Múlt vasárnap Cseresnyésen megint
ártott a legényeknek a drága bor. Főkép
vásárhelyi legények rendetlenkedtek, akik
egyik, az őket rendre intő Magdalenics
községi kézbesítőt úgy megszurta, hogy
vérveszteséggel a Csáktornyái kórházba
szállítani.

kész női kabátok
esőköpenyek
meg
drávaközül
József
súlyos
kellett

szép nyári ruhák
kosztümök
p o n g y o l á

к
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Preplatna cena: 6 .— P. na pol leta.
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 6.
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Velka jaraska^konferencia Magyarske Stranjke
Zivota v Csáktornya
Vázén govor Kölcsey Istvána orsackoga podpredsednika
Magyarska Stranjka Zivota, organizacija za járás Csáktornya, je septembra
29 ga v Csáktornya drzala velku konferenciju, na steril su od orsacke stranjke
dosli. K ö l c s e y I s t v á n orsacki podpredsednik Magyarske Stranjke Zivota,
orsacki oblegat vitéz H o r v á t h F e r e n c
generalmojor v. p. Dr. O r s z á g h Pál,
P e c s o r n i k O t t ó orsacki oblegati, Kó
sa L a j o s orsacki sekretar stranjke, B e 
n e d e k I s t v á n varmegyinski sekretar,
si voditeli stranjke jarasov i do 500 kotrig stranjke.

Pecsornik Ottó odpira koníerenciju
pozdravla goste, steri su z Budapesta
dosli i se domaée, steri su tu na konfeíenciji i prosi Kölcsey Istvana, orsaékoga podpredsednika, naj rezlozi, как stoji orsacka politika, kakáé posle vodi nasa vlada, da si stoga navleéemo jakost
za dalnje delo i da s skupnom volom
sluzimo nasu magyarsku domovinu, da
bomo raogli zavzeti nase mesto v Dunavskom bazenu.

Govor Kölcsey Istvána orsackoga
podpeedsednika
Kölcsey István se lepő zafaluje za
pozdrave, pák i on pozdravla konferenciju. Zela je gospona ministra predsednika, da pohodi i spozna saku organizaciju orsaga. osobito mu je vázén, na vek
vérén megyimurski narod, ali zbog sake
fele velkih pripecenja i vaznih taborskih
prilik nemre ostaviti ministersku stolicu,
zato prek njega posila svojega pozdrava.
Jako je na dusi gosponu ministru
Predsedniku i dobro pomla, как se me^Vimurski narod jako protivil proti stranj, oj okupaeiji, to ne mod nigdar pozabi
^ Zemla mati z lubavi prime nazaj megyiniurskoga naroda, ne drzi ga za narod
nu menjsinu, nego za pravoga magyar
skoga brata, skitn je zivela 1000 let v
lubavi, a oce ziveti i dale.
Magyarska Stranjka Zivota je denes
na velkom narasla, velka politicka stran)
ka je po sem krajam öve zemle, vrata
njena su odprta, prime z lubavi sakoga,
sto oce delati za domovinu. Dve svet e
bakle vodiju nasu stranjku. Prvi )e nas
Visokodostojni Gospon Guverner, etje i
me saki den spomenemo v molitvi1 Pro'
•simo Boga naj nam ga dugó drzi у zdravju Jedino njegova svetla pamet í moska
jakost more dopelati nasega orsaga у bo
•se zivlenje. (Velki éljen krici í pokanje
z rokmi. Ludi su se gori stali i tak su
kriéali éljen Gosponu Guverneru.)
Druga svetla bakla je Ю letni
btranjke. Za ovo vreme je stranjka dala

vise ministrov predsednikov, ali si su sledili programé stranjke.
Crez deset let je stranjka cuda véinila za dobro naroda, nejde za tem, da
bi samo iskala éljen krice, nego oce z
dobrim delom pomagati narodu. Za to
prosi pomoc stranjki i si skupa drzati.

Politika Magyarske Stranjke
Za tri vazne stvari oce govoriti, vé
li dale Kölcsey István. Prvo je znutres
nji red, disciplina i skup drzati, drugo je
narodna soldaéija, a tretje obskrba naro
da. Ako bomo pre sem tem skupa delali, onda bodo narodni posli vredu.
Za znutresnji red véli, da se cudi,
kaj ludi jós navek áiriju sakojacke lazne
i skodlive glase, jeni z zlvcestom namerom, drugi su placeni od nepriatela, a
tretji bí steli biti gospodari orsaga.
Vise njih su rekli, da smo zabadav
stirali orsaga v tabor. Jeli je bil na svetu posten magyarski clovek, steri je ne
zahteval, da se restrgaju lanci trianonskoga
robstva? 1938. leta, da su nam nasi priateli dali velku pomoc i povrnuli su se
nam velki deli orsaga, jeli je to bilo moci resiti prez oruzja?
Ruska bolsevicka soldaéija je stala
na nasoj granici. Grozili su se, da nas
bodo prejahali, steli su i prinas vpelati
bolsevickoga reda i zivlenje, pogaziti su
steli nasu slobodu, zbrisati familiarno ziv
lenje i veru. Proti tomu smo morali zgrabiti oruzje i harcuvati. Revizije ga ne
prez harcuvanja. Kaj smo na krvavi ná
cin zgubili, moremo samo s krvi nazaj
dobiti.
Sepeceju nesterni proti stranjke. Ci
je do ve bil tabor, dosti ga, napravimo
mira. To je ne moci. Sto nebi rád nap
ravil mira, ali samo taksega mira, steri
nas nabo vnistil, nego bo nam zasigural
barem denesnju, ili rajsi prvesu velku
Magyarsku zcmlu. (Velki éljen krici i po
kanje z rokmi). Do toga moremo dojti
samo, ako ostanemo verni nasim priate
lám. Magyarski narod neje izdajitel, on
posteno drzi svoje obecanje i harcuvlc
do zadnje pobede. Példa je za to, 1918.
leto, da su rekli: „песет vise soldata
videti!" Z nasimi voditeli prez oruzja ni
ti se spominati ne su steli, orsag se zrusil, sramotni voditeli su pobegli, naroda
su komunisti klali. To se vise nesme pripetiti.
Tu je példa Taljanske zemle. Ludi
lehke vere su toga nesrecnoga naroda v
propast spravili. Ve harcuvle, otec proti
sina, rod proti roda, narod se rescepal
na dví)je, orsag te, pun cvetja, najlepsi
kraj jc do.^cl na nikaj i érez dugó vreme
se nabo gori zdigel. A oni átéri su ga
zgnjeli, niti se spominati neceju, nego

Politick! tjednik
Zide s a k i petek.

zahtevaju, naj se taljani prek daju prez
kondicije. Так bi zisla i Magyarska, joá
bi ju bole reztrgali.
Nemski i magyarski generali se dogovarjaju, kaj je treba vciniti. Za skupne
eile harcuvlemo, ako bi pomoc zatajili
nebi bili priateli. Mi moramo navek dr
zati spravleno velku soldaciju. Da si bo
mo seli к mirovnoj konferenciji, ako bo
stalo za nami 1 i pol miljonov bajonetov,
onda bomo meli rec, za to moramo meti
jako soldaciju,

Taborsko briganje
Tabor navek donese sobora zgubicke, a kvar je za saku kaplu krvi. Famí
liám taborskih junakov bomo pomagali. I
matriala steroga smo v taboru potrosili,
bomo namestili. Imamo zato dosti sirovoga matriala i bomo meli cuda veksu sol
daciju.

Obskrba naroda
Pre obskrbi naroda nam negdi nekaj fali, ali pre kruhu ga ne falinge. Zetva je dobra bila i kruhove porcije smo
poveksali. Pre masci fali, ali i to bomo
preladali. Bole nam fali pre tekstilnoj robi. Vonu, pamuka i köze s zvunjskih orsagov nemremo dobiti. Vlada je dala napraviti novu robu s konoplenih i umetnih
niti. Stoga bodo napravili dobru i fal ro
bu i to bodo najpredi dobili siromaskesi
ludi. Sto ima opravu, on more pocekati
najpredi je treba siromake obleci. I bakanci bodo za delavce.
Zelezo najpredi nucamo za oruzje,
da se zasigura orsag. S zvunjskih zemel
malo dohaja. Ono malo, cesa ga je, bo
se dalo najpredi polskim gospodaram i
malim mestram. Za novo zidanje i na raasine je ve ne moci misliti.
Govori dale za crni piac i opomene
naroda, naj se disciplinera. Jesu oátre, naredbe ali se za badav, ako ludi ne pomazeju.
Ako ga ne tozitela, nega niti soda. Bogatasi lehko kupujeju, a siromaski delavec i cinovnik svojom stalnom plaéom
mora stradati. I öve je treba obskrbeti.
Nabijace cen je treba toziti.
Zbog tabora ga sigdi menje robe, ali
drugdi je jós cudapot huj^. Prek granice
partizani gospodariju, tarn je glad, a pri
nas ga jós ne niksega zla.
Na zadnje govori joá onim, átéri se
sega bojiju. Nega straha, nemei nesu biti
magyarska zemla nabo prepala, nego da
le bo zivela. Megyimurje ostane magyarsko i magyarski narod bo ga obranil s
svojom krvi proti sakomu nepriatelu.
(Velki éljen krici i pokanje z rokmi.) Skup
drzati i vufanje meti к Gosponu Guver
neru i к vladi, posteno delati i alduvati
za domovinu. Так naj bo !
Govora Kölcsey Istvána su prijeli s
tak velkom zduáevlenjem da su drugi
érez minote ne doáli do reéi.
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Vitéz Horváth Ferenc

Pozlv vitéz grofa Teleki Bélé

je za tem tolnacil pozdrava viteza grofa
Teleki Bele, velkoga iápana, varmegyinskoga predsednika stranjke, átéri zbog
drugih, silnih poslov v Budapestu neje
mogel dojti, ali daje megyimurskim bratam na glas, da je z dusom med njimi i
prosi njih, naj s cvrstom verőm sluziju
jedinstvo. Naj si zemeju za peldu, kaj se
pripetilo v Taljanskoj i prek Drave i naj
s skupnom silóm preganjaja puntare. Verujmo v bolse zivlenje, v orsag Svetoga
Stefana, steromu je megyimurski narod
navek vérén bil,
Iste öve reci je vitéz Horváth F e
renc tolnacil i po megyimurskom jeziku. Vitéz gróf Teleki Béla je dobil cuda
éljenov.

velkoga ispana narodu Zalavármegyije

Pecsornik Ottó
je po megyimurski govoríl i rekel je, da
potli oslobodjenja su nasprijeli как bra
te. Sigdi smo brati z jednakim pravom i
z jednakimi duznosti. Néma rezlike med
nami. Tu ga ne politickih harcuvanja, je
dinstvo se posod. Lazne puntare je treba
odpraviti v rest. Vufajmose v nasega
Gospona Guvernera, on nas vodi z modrom glavom i molimo Boga za njega.
Njegvoga govora su prijeli z ran taksim zdusevlenjem osobito da je govoril
za obranu Megyimurja, onda su mo cuda
pokali z rokami i kricali éljen.
Na zadnje se Pecsornik Ottó zafalil
govornikam i sem onim steri su dosli,
popevali su Himnusa i stem je ova jako
vazna konferencia bila zvrsena.

Sp.

Partizani su napali jenoga horvatskoga
ministra
Dr. Bulat horvatski minister za oslobodjenje
dalmatinske kraje se je z nesternimi novinari
stel odpelati v Dalmaciju, a pajdoc su ga parti
zani napali. Nemski soldati su ga oslobodili. Dr.
Bulat je ranjen i doletel je z avionom nazaj v
Zagreb.

K A J JE NOVOGA?
— Bili su se decki v Cseresnyésu. Zadnju nedelu je nasim deckam v Cseresnyésu pák
naskodilo denes dosta drago vino.
NajhmanjeSi su bili decki z Drávavásárhelya. Jeden od njih je obcinskoga ordinance
Magdalenics Józsefa, zato kaj njih je na red pobral, tak vpiéil, kaj su ga morali v Csáktornya v
spital odpelati.

— Od oktobra 4-ga se recuna zimsko
vreme. V sluzbenim novinam je zi&la naredba
po kojoj se od oktobra 4-ga reéuna zimsko vre
me. Po toj naredbi oktobra 4-ga v jutro ob 3
vuri je treba se vure za jenu vuru nazaj sloziti,
tak onda cajgere sloziti na 2 vure.

— Glad v Sovjetskoj

Poznato je med narodom, da su na poéetku augustusa meseca po celoj varmegyiji pobirali za pomoé na§ih taborskih invalidov, taborskih dovic i taborskih popilov i da su pobiranje
zvrsili nasi dobri decki leventaSi s pomoéjom oficerov, Steri se za to brigaju i Crlenoga Kriza.
Doálo bo vreme obrecuna i onda bodo dali na
glas, kulko se nabralo. Как se do ve cuje, blizo 40.000 pengő se nabralo.
Velki iSpan kakti prvi poglavar varmegyije
se zafaluje sim plemenitim i rodolubnim darovatelam, Steri su prerazmeli, da denes nemamo
vekSu duznost, nego idti na pomoc onim, Steri
su bili prepravleni podnesti najveksega aldova
za nas i naSu domovinu.
A zafaluje se velki ispán i leventaskoj
mlajSini, Stera je z rodolubnim dühöm zvrSavala
pobiranja. NaSi leventasi su prerazmeli, da su
one pelde i aldovi, Stere su pokazali njihovi otci, zapovedi za njih, na Stere se moraju i oni
prepraviti. Poznavanje duznosti, poSteno junaéko
zivlenje, delati mariivo i alduvati za narod i do
movinu, to se od njih nadjamo, da si zasiguraju
buducnost, как su to njihovi oci delali.

Zato se velki iSpan obrne s proSnjom na
varmegyinske bolSe gospodare, na vlasti, fabrike
trgovine i druge spodobne, da ako se de sprazni
kakSe mesto, naj to fletno daju na glas, Orsaékoj
Zvezi za Pomaganje soldatov v Zalaegerszeg. Naj
napiSeju kaksega invalida moreju nucati i kakse
delo imaju za njega. Óva zveza bo se onda brigala, kaj te naSi invalidi dojdu do posla.
Ne treba naglasiti, da nam je duznost pobrigati se najpredi za one, Steri su svoju duznost
za nas véé spunili i dali njim kruha v roke.
„Nesmeju dojti v hujse как su bili, oni Ste
ri su s taboriSéa dimo doSli". Rekel je gospon,
minister predsednik. То su najpredi nasi invalidi
za to moramo gledati za njih i spuniti nase duz
nosti. Ne treba se od drzave éekati i to bo doSlo, ali de je moéi, pomagati s svojom silóm.
Lepő bode, ako bo nasa Zalavarmegyija
mogla reéi, da je s svojom silóm obskrbela nase
brate invalide. Zato velki iSpan joS jempot prosi,
naj saki véini kaj more za ovo plemenito i rodolubno delo.
Ci je prinas de Steri taborski invalid, Steri
posla néma naj se glasi.

Hudo su zisli partizani v
Megyimurju
Vec par dni su se culi glasi, kaj v
nasem mirnom Megyimurju horvatski par
tizaní haraciju Так se culo, da su je na
vise mesta vidli. Granicnu strazu su v
nocnoj kmici vkanili, prepelali, su se prek
granice i tak su po selim raubali. Nase
vlasti su napravile velko iskanje i rihtig
v sobotu v jutro, su ftici dosli na lepek.
V jutro zárán su zandari, v skednju Sa-

rics Imre v Felsöpusztafa nasli gnjezdu
partizanov, naleteli su na njih i kajti su
se steli z oruzjem proti postaviti, su obedva dőli strelili. Dale su iskali i med
senom skritoga su nasli jós jenoga i kaj
ti se i on z oruzjem gori postavil, su i
njega strlili. Dók se kvizicija zvrsi, su
mrtva tela odpelali v spital v Csáktornya.
—о —

O TO K
lepő kopalisce i mesto starínskoga veseloga zivlenja
poleg Drave
V zadnje vreme se cuda cuje za Ótok, ali
ima dosta lucli v Megyimurju, Steri ne poznaju
to mesto, njim bi radi nekaj pripovedali za naS
Ótok.
Lepő malo mesto, 3 kilometre dalko od
Perlaka, poleg Drave, cuda zelenoga, kostanjovoga drevja i vesele dve kreme. Na dvoru jene
krémé su negda zdavnja se okoli posadili te kostanje. To drevje i ve stoji i lepoga hlada dela.
Cuda kaj kaj je vidlo to staro drevje i cuda bi
znalo pripovedati. Как se lepi letni vetrek vleée
Üstje poéné SoSnjati, a mi poslusamo, kaj nam te
listi pripovedaju. Как su se negda magyarska
gospoda zabavlala pod njimi, igrali i popevali.
Meseéina, lepa nőé, cigani stiha igraju: Őszi
rózsa, fehér őszi rózsa" „Jesenske ruze, bele
jesenske ruze". Preziveli su te kostanji i 2alost-

noga stranjskoga jarma. Cuda plaéa, malo veselja. Ali ve je nazaj magyarska muzika i magyarsko veselje pod kostanji v Oioku. Jesen je, zuto
üstje po malem curi z drevja. Ali mi dobro znamo, da za sakoga lista bo na prtuletje drugi stiral. To je kip i za nasu mngyarsku zemlu. Ve je
tabor, 7 stebla magyarskoga naroda tulikajse su
scureli lepi rnladi listi, nasi mladi junaki, ali za
sakoga junaka bo se rodil na prtuletje drugi vi
téz. Novo mlado zivlenje, növi magyarski soldati
steri bodo dale éuvali orsaga Svetoga Stefana,
bodo obnovile reéi velkoga pesnika : „Magyarska
ime bo nazaj svetlo i vredno svojega staroga i
velkoga glasa, a v Otoku se bodo pák éule lepe
starinske magyarske popevke.
—

o —

Rusiji. Spanjolske

novine dobiju z Amerike glasa, da Sovjetskoj i
Kíneskoj véé nemreju naroda hraniti. Amerika
ze sémi silami oée idti na pomoé, ali ne dospeju kcoj voziti. Bogata Rusija! Stalin i njegvi bolSeviéki pajdasi spravili su ju tak dalko, da kruha néma.

Jeli sam platil za aavine?

V Indüi hara velki glad
Ludi na vulici hmiraju od glada
Ovo jesen je zel prek vladavinu v Indiji
podkral gen. Wawel. Stom prilikom piseju jene engleske novine, da prvi posel mu bode narodu
hranu spraviti.
Kalkutta jc velki varaS v Indiji. Cuda naro
da, éuda delavcov a kruha ga ne. Saki den v
jutro policaji pobiraju mrivt po vulici. Po prek
se reéuna, da saki den hmerjeju 150 ludi, si od

glada. V drugom varasu Bombay, véé je pred
sest meseci takái glad bil, da su ludi v tak velkom kupu napadali na Stacune de se kruh trzi,
kaj je soldaéija morala strelati na njih. Se to dela englesko gosdodarenje. Engleska gospoda su
bogata, narod shoma^ki, a te prezduáni njihovi
gospodari je driiju v siromaátvu, da je leii шо*
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G o s p o d a r stvo
Sumsko gospodaranje
Saki Sumski gospodar, átéri ima prek jene
starinske, katastralne mekote áume, duzen je za
gospodarsko leto 1943/44, od sake mekote za
obskrbu naroda nutri dati fertal klaftra (ien me
ter dugó, Siroko i visoko) drv ober onoga kaj se redovito зебе. Ako se menje sece od deset fertalov, onda se zimska se 6 a mora najkesne do aprila 15-ga a letna seca do augustusa 15-ga pre
obcinskim poglavarstvu na glas dati. Stemi drvi
rendera varmegyinski viceiSpan, zato mora obcina njemu na glas dati, kaj se drv nähere. Ako
se se6 e za obskrbu naroda prek deset metrov,
onda pák se moraju ta drva pre Sumskom in
spektorai v Zalaegerszegu (m. kir: erdöfelügyelőség Zalaegerszeg) na glas dati.
$to ima prek 20 mekot Sume, on mora pre
sumskom inápektoratu z molbenicom prositi, kulko drv sme poseci. Na molbenicu je treba 3
pengő Stemplna. $to kaj обе pozvediti, pre Sum
skom inspektorai mo6i pitati.

Povajte domace zajce
Jako je vredno domace zajce povati, kajti
meso domaÖega zajca je za hranu najbolse med
semi mesi. Jako je teóno i spodobnoga téka ima
как telece i picekovo meso. Po célom telu je
jednako dobro meso, makar stegno, hrbet ili lopatice i jako dobro zelodec precera.
Domacega zajca hraniti je ne velka briga i
more ga hraniti i najsiromaskeSi 6 lovek. Za do
macega zajca je dosta kvadrat-meter piaca, ma
kar je to i kaksa stara ladica. Brigu nam da samo to, da ga obranimo od njegovih nepriatelov !
pes, табек, thorec, lasica i druge lovne zveri ga
rade fondaju. Celo leto ga moci drzati, kajti premagadi najvekSu zimu, Hraniti ga ne da velku
brigu, kajti v leti ga mo6 i hraniti s sake fele travom, a jako dobra hrana je za njega i se ono,
kaj z vrta vun zide. V zimi ga tulikajSe ne teSko hraniti, kajti ne zbira hranu. Malo sena, malo repe i malo sirovoga krompera, se to rad poje. SiromaSkeái 6 lovek si lehko prepravi hranu,
ako pobere travu koli potov, graji, poleg grabaj
i to posuSi. Jako je dobro i hasnovito, ako mu
v zimi moci dati i malo obroka.
Doma6 i zajec se jako gosto pova. Sake dva
mesece ima mlade. Ako malo popazimo i ne ostavimo v jenoj gnjezdi ve6 как 4 5 mladih, on
da se mati ne zmo6 i prevec. Ako mali ima samo 5 miadih i onda erez leto zapova 25 mladih
i te onda lehko zrasteju. Mladi zajec, da je tri
mesece star, ve6 je zrel i vei pova mlade.

Cene polskih pridelov
Da se bodo naái gospodari znali ravnati, tu
njim piSemo cene polskih pridelov, Stere cene je
vlada odredila. Öve cene se razmeju po célom
orsagu tak, kaj je gospodar duzen'pridela spraviti
na svoj strosek v icleznicki vagon, у melin ili v
magazin de se zrnje lus6i, i to najm enje 150
m etercenti. Za menjSe vage se doli recuna od
sakoga metra 50 fillerov i po obeini odobrena
foringa.
Ove cene su najviSeSe i najnizeSe i druge
cene povatelam splatiti ne smeti. Ran tak ne
smeti druge stroske doli reöunati, nego samo one v naredbi odredjene.

Se ove cene su povanja 1943. leta.
P sen ica hektoliter 78 teSki, metercent 40 p.
Ako hektoliter menje vagne od 78 kil onda ol*
sake pol kile so pre metru odreéuna 2 0 fill.
Ako ima prek 78 kil, onda do 79 kil. od
sake pol kile pre sakomu metru 2 0 fill. kc°j,
do 80 kil, od sake pol kile 30 fil, do 81 kile,
od sake pol kile 50 fil kcoj se mora recunati.
(Cija pSenica vagne hektoliter 79 */2 kile,
dobi 90 fill, gori, ako vagne 80 i pol kile, onda
dobi 2'50 pengő gori.)
Hrz (zito) hektoliter 71 kilu teSki, meter
cent 3 7 p. Tu se nikaj gori ne plati, 61 je hrz
teSktSa od 71 kile. Ci pak je hektoliter hrZi lehkesa od 71 kile, onda se od sake pol kila 2 0
fill, doli reöuna.
Sorzica se гебипа как hrZ.

Ci je med pSenicom, hrii i soriieom viSe как 2 %
stranj. zrnja, od sakoga 1 %,* öi je dobro za mieti,
odreöuna se 2 0 fill, po metru, ako ne vala za mleti, onda se od sakoga metra 1 kila doli zeme.
Ako je v tem zrnju prek 3 % sklijanoga
semena, onda od sakoga 1 % se po metru 2 0 fil.
doli гебипа.
Jecm en, hektoliter 65 kil teSki, metercent
1
k° vaßne prek toga do, 6 6 kil od sake
pol kile 2 0 fill, kcoj pre metru, ako pak menje
vagne, onda od sake pol kile 2 0 fil doli odreiunati.
Ako jeőrnen ima prek 2% stranjskoga zr
nja, onda prek 2 % od sakoga 1 % , 6 i je dobro
za mieti, 2 0 fill, ako za to ne vala, onda od sakih 1 0 0 kil, jenu kilu doli odrecunati.
Zob (oves) hektoliter 41 kil teSki. me
tercent 40 p. Ci menje vagne, onda od sake pol
kile 20 fil. doli pre metru. Ako ima stranjsko
seme, onda tak как pre jeömenu.
Prosa 6 ista, metercent 40 P.
Hajdina cista, hektoliter 60 kil teSki, me
tercent 40 p.
Ako menje vagne, od sake pol kile se 2 0
fill, odreőuna od sakih 1 0 0 kil.

Ako se kupuje menje od 150 metri
Ako trgovec kupuje menje od 150 metri,
onda se od ovih cen, Stere valaju za 150 metri,
ima odreőunati od sakoga metra 50 fill, v ime
stroSkog pobiranja, a zvun toga one stroske foringe, Stere je obeinsko poglavarstvo potvrdilo.
Ove stroSke moraju pre sakim trgovcu v
kancelariji i magazinu vun deti, da si saki gos
podar more s svojimi oemi osvedociti, da mu
trgovec zvun ovih, potvrdjenih stroskov, vise ne
je doli odreöunal.
Ako zrnje neje po Segi, 6 i smrdi, 6 i je
mokro, plesnivo, ili ci je sklilo, onda je treba
odrecunati tulko vage, как to sodi berzovni sod
(Budapesti Áru-és Evtéktöszde).

Nekaj za kuruzu
Kuruze se bereju, luScari veselo popevaju
po skednjaj, deca se igraju po luScinju, mazeju
jen drugoga z bagosom, gazdarica prepravla zlevanjke, kolace, jabukc, hruSke, breskve za lusбаге, med bregami se i kaksa pijaca zmore, a
negdi-negdi se najde i kakái harmonikaá i veseIje je gotovo. A kaj gazda dela ? PremiSlava si,
kulko mu je zraslo, как bo rezdelil, kaj bo sa
komu prav. Treba je kuruzu nutri dati, treba je
za kruh, za zivad, a najlepsa za seme, kuruzinje
pak za marhu hraniti.
I tu smo ve dosli do toga, kaj bi nasira
gospodaram nekaj pripovedali. Mislimo, da je sa
ki nas gospodar vec videl, makar na svojoj, ma
kar na ludskoj zemli, kaj na istoj, dobro obdelanoj zemli poleg lepe, jaké betve raste 6 isto slaba zuta betva, stera ili neda nikáega, ili jako
slaboga ploda. Od cesa je to? Samo od slaboga
semena. Kaksa je gud zemla dobra i rodna, ako
je seme slabo, nemre dati dobroga ploda. Ve da
se kuruze pospravlaju, najlezi je zebrati najlepáe
lati i one ostaviti za seme. Drobno zrnje na vrhu lati ne vala za seme, a neje dobro zeti niti
ono, Stero je doli na kraju lati zraslo. NajbolSe i
najzdraveáe seme je na srdini lati. Zebrane lati
za seme treba dobro posuáiti i eksterno pospraviti, tak kaj na prtuletje nemamo stem brigu.
Jako vaino je 6 uvati kuruzno seme od prejake
zime, kajti se klice zmrzneju. NaSi ludi joá pomlaju oátru zimu 1929-30 leta, da je kuruza tak
pozebla, kaj su od deset zrne samo dve ziále.
NeSterni su znova sejali, neáterni pak su ono
lelő meli jako malo kuruze.
Na najii je nigdar ne tak zima, как v kuruznjaku. Zato je dobro kuruzu za seme na najzaj pospraviti, dobro posuáiti i 6 i dojde oátra zi
ma, onda s slamom pokriti. Так onda klice nabodo zmrzle i seme bo lepő shajalo.
Ran tak je treba paziti i na kuruzinje,
prem ve, da ga slabo krme. Kuruzinje, Stero se
poseőe mám pre bratvi, tulko vala как slabese
seno. Ako kuruzinje dugó vuni stoji, dezgy ga
pere i saki den menje vala za hraniti, a v novembru mesecu ne vala véé za drugo, samo za
skuriti . Zato je kuruzinje treba mám pre bratvi
poseői, dimo spraviti dobro posuáiti, v kupé sloziti i slamom pokriti, kaj nabo mogla voda do
njega.
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Vaino je joá kuruzno korenje sfondati s
zemie. Kuruzni mold su znesli evője jejci v ku
ruzno steblo, stoga se na prtuletje zvaliju érvi,
Steri grizeju miadu kuruznu betvu i őuda kvara
napraviju. Zemlu je treba globoko zorati, kuruz
no korenje do zadnje betve skup znositi na ku
pé i zeígati.

Lepa narodna zabava
v Drávacsányu
Lepő kulturnu, narodnu zabavu su sloiili
septembra 26-ga v Drávacsányu, Imaju tam svoje
popevaőe i ínjih su sloiili jeno lepő druátvo i
igrali su, lepu predstavu „MiSkova zenidba“, po
cistim megyimurskim jeziku i z iivlenja megyimurskoga naroda. Igrali su na dvoru Sesztanove
kreme i ludi su napunili celoga dvora i jako se
njim je dopalo, kaj su naái mladi prekazali, osobito stareáim ludem se jako dopalo, őuda su se
smejali, как da bi svoje iivlenje gledali.
Как smo véé rekli, naái mladi su jako lepő
igrali i prekazali, zivlenje, ialost i veselje megyimurskoga naroda, Osobito su se pokazali Horváth
István, on je igral JoSku, kremara z Viziszentgyörgya, mladozenju MiSku je igral Ribarics Feri,
zaruénicu katicu je igrala Hrescs Tilka, a punica
je bila Gyungyek Kata.
To lepő komediju je napisala zena Petek
Jánosa Stacunara i ona je i navőjla naáe mlade
igrace i vodila predstavu. Zasluiila je lepő pofalu i cuda su joj pokali z Sakami.
Polli predstave su se popevaci pod voditelstvom gospe Petek prekazali joá neáterne lepe
megyimurske popevke, za tem pak su muiikaái
zaigrali i nasi mladi su plesali do veőera.
Lepő je bilo, obőinari sela Drávacsány nabodo pozabili toga lepoga dneva. mi i ve velimo,
da je nas megyimurski narod kulturen i inteiigenten, rad se navd sega lepoga, samo mu treba
viáepot priliku dati, da si poleg tela i duáu okrepi.

ZAHVALA
Sem Onim, Steri su prilikom smrti
nasega nigdar ne pozablenoga nam oca

Kovacsics Antala
njegovu raku s cvetjem okinőili, sprevodili ga na zadnjem potu, ili na drugi
nácin olekáali nam naáu ialost, najlepSe
se zahvalujemo.
K ov acsics fam ilija
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Bolsevícka
církva
Sovjeti su se érez 25 let navcili sipati svetu praha v óéi. Ako se negda sveta pripetilo,
kaj je de átéri europski novinar mogel zajti v
sovjetski orsag, onda su ши pokazali samo velke
hite, de samo velki voditeli stanujeju, pokazali
su mu lepe muzeume i sakojeéke druge lepe
stvari, ali pozabili su mu pokazati v kakáim velkim siromaátvu iivi ruski narod od 200 miljonov
ludstva, pozabiji su mu pokazati one bogeéke
kvartere, de ludi ziviju как zivina, selske ludi,
átéri delaju s krvavimi zuli, do zadnje kaple krvi, a v zimi moraju od glada hmreti, beteznu
decu, átera su se rodila od beteznih roditelov i
dolavce, átéri gineju pod teákim delom.
Pozabili su reéuna dati, zakaj su zaklali
biákupe na jezere i pope na deset jezere, Ne
su dali reéune zato zakaj su Lenin, Trockij i
Stalin dali zaklati miljone ludstva samo zato, kaj
su bili kráéeniki i átéri europski potnik je imel
priliku videti onih cuda jezer cirkvi, átere su
zruáili, ili pák su injih napravili magazine, kine
i drugo takáe spodobno ? I áteroga novinara su
pozvali onda, da su v Katynu i v Vinnici zakla
li 25.000 nekrivih i neduznih ludi, átéri su morali hmreti s prezclovecnom smrti, med velkimi
mokami samo zato, , kaj su veruvali i valuvali
jedinoga pravoga Boga.
Ve, potli 25 let, za átérő vreme je Stalin
takáe strahote, da se celi svet zgrazal, je obrnul kepenjka i postavil se za branitela vere.
Ve se oée vük pokazati v birkini közi. Zmislili
smo se za onu staru pripovest, da su selski ludi
átéli vuka zaklati i on je prosil milost stem, da
viáe nabo svinje kral, nego samo travu i najdale
ribe bo jel. Ran tak dela i Stalin. Hapilo mu je
zlo iti. Sovjetska soldacija véé zdavnja zna, da
ne harcuvle za svoju domovinu, nego za boláevizam, discipline ga vec ne, saki den celi Söpö
ri soldatov vujdeju prek, kruh je sfalil, Lkrajína
je zgublena i tak zgledi, po malem se bo cela
fronta zruáila.
I ve dojde vun
z növöm farbom
naá
priatel Stalin! Postavla cirkvene poglavare, patriarhe, nadbiákupe biákupe. Postavil je i Svetoga
Sinoda. (Cirkveno najviáeáe poglavarstvo) A za
kaj se to? Zato da рак sipa praha svojemu siromaákomu narodu i celomu svetu v óéi. Cirkusa igra engieskomu biákupu, átéri je ve v Moskvi. Ran takáega cirkusa igra, kakáega je igral
najviáeái engleski biákup, da je Boga mold i dal
po narodu moliti za boláevicko oruzje.
I ve pitamo, jeli se de najde tak bedasti
élovek, makar i med naáimi nepriateli, átéri bi se
to veruval. Steri bi veruval, da je z vuka birka
postala? Steri bi veruval, da je z vubitela postai
bozi apoátol? Ne, oni, átéri pomazeju Stalinu
cirkusa delati, dobro znaju, da je to se skup sa
mo vkanjilo i vala samo zato, da siromaákoga
naroda vodi za nos, da bi te siromaki od ve to
bozé za Sveti Kriz harcuvali i alduvali svoje
Vivienje.
Ali spod birkine köze se vidi vun vük.
Vidiju vuka i oni ruski miljoni, átere tiraju na
sloprog. Joá jeno vreme je moci svezati óéi tomu
narodu, áteroga su 25 let mocili i za nos vodili,
ali bo do§el piacén den, da se bodo zruáili krivi bogi, vrazi apoátoli se bodo pospravili nazaj
v pekel, pravica bo preladala sveta i bodo se
spunde reéi Svetoga Pisma: „Prepast tvoja je v
tebi samom."
Sp.

T a b o r s k l glasi
Sovjetska fronta
Na najteákeáim mestim öve velke bitke sov
jeti joá navek hiéeju v ogenj nőve i nőve divizije i cuda taborskih okloplenih kol, kajti pod
silóm bi átéli predreti nemáku frontu. Pre Kubanskom mostu, pre varaáu Temorjuk, átéli su sov
jeti viáe trup spraviti prek vode, a na pomoc to
ga su se z viáe divizijami i taborskimi koli spravili proti mostu, ali se to se zruáilo. Pre Dnjeper
vodi su sovjeti odzadi za nemákom frontom z
aeroplana letaée dőli pustili, kaj bi oni tobozé
odzadi pomagali frontu zruáiti. I to se zruáilo,
Nemei su letaée spolovili, ili vniátili. Cuda zaroblenikov i materiala su sovjeti zgubili.
Óva velka bitka trpi vec tri mesece i more
se reéi, da ga do ve jós nigdar ne bilo tak vel
ke bitke. Tu se kole ludstvo i material celoga
sveta. Sovjeti, oceju - neceju moraju to bitku
dale tirati, kajti ako se povleceju zgubiju pák
velku zemlu.
Pre varaáu Dnepropetrovsk bile su samo
menjáe bitke, átere su nemei lehko odvrnuli, ali
poleg varaáa Kemerncig su sovjeti na velkom
doáli vun s taborskimi koli, ali nemáki teáki stuki su je fletno zruáili. Tu su sovjeti tulikajse
letaée dőli pustili, nemei su je spolovili ili vniá
tili,
Pre vodi Njezin, vu mocvarnom kraju su
sovjeti átéli zavzeti, jenu vaznu zeleznicu, ali z
némáké strane su je s átuki zavrnuli i napravi
li njim velke zgubicke.
V nedelu v jutro su bolseviki pre varaáu
Brjansk steli zajti prek Put vode. Bila je velka
megla, sovjeti su mislili da njim bo to na pomoc
ali nemei su to previdli, zasli v bolseviéke linije
cuda taborskih kol dőli postrelali, a rezerve áte
re su doále na pomoc su vniátili do kraja.
Pre Ladoga vodi juzno bile su samo menj
áe bitke. Nemáki avioni su odzadi za boláevickom frontom spazdiH cuda sovjetskih aeroplanov,
od ovih su z bombami 21 do kraja rezruáili, a
prek 20 tak skvarili, da se nemreju nucati. Zvun
toga su v luftu dőli strelili prek 30 nepriatelskih
masin. Se skupa su sovjeti na ovom mestu zgu
bili v nedelu prek 100 maáin i stem su je tak
zmesali, kaj su ne mogli nikaj napraviti proti
nemeam.
Zadnji glasi nam piáeju, da su sovjeti na
Dnjepru, pre varasu Zaporozje na viáe mesta, v
nőéi v kmici probali zajti prek vode. Se to su
nemei zaokrozili, spolovili ili vniátili.
Dnjeper je za Volgom i Dunavom v Europi
tretja tekuéa voda, sluzi nemeam dobro za obranu i как se vidi, tu bodo joá teáke bitke i sov
jeti bodo morali joá cuda svojega naroda alduvati.

nim krilom jako pomalem dohaja do ta, de ka**
niju bitku meti. Spica trupe generala Montgomerija je joá dosta dalko i v bregovitimi kraji, de
ga ne nikáih potov, je teáko napre dojti. Levő
krilo je doálo malo napre, ali se zadelo zbog
hudih potov i ve véé viáe dneve se nemre genuti.
Americka soldaéija je doála prek mórja,
odnod dobi svoje rezerve i pripravlena je za ofenzivu, ali nemre nikaj vekáesa se hapiti, kajti
mora poéekati engleze. Med tem delaju bitke na
mesti i kajti se nemei oátro proti stavlaju, pretrpiju amerikanci velke zgubiéke.
Pre varasu Salerno anglosasi i ve meéeju
trupe i matriala na suhu zemlu, pák stoga tak
zgledi, da se oni spravlaju proti varaáu Napoli.
Na Srednjem Morju su nemei v sobotu
vtopili jenu ladju s trupami od 3000 Ion i dőli
su strelili áest nepriatelskih avionov.
Engleski avioni naleteli su na némáké ladje
dőli su strelili áest nepriatelskih avionov, prez
toga da bi sami к vara meli.
Isti den je v kanalu La Manche, na engleskoj strani bila morska bitka. Némáké ladje su
vtopile dve engleskc.
Ober francoske zemle su tulikajáe dőli stre
lili pet nepriatelskih avionov. Ovi su hitali bom
be, ali ne su zaklali ludi, samo par hiz se skvarilo.
Nemáki minister Speer je öve dneve konferenciju drzal v Berlinu s taborskimi fabrikanti.
Bila je reé za obranu orsaga i kaj je najfletnese
treba proti nepriatelu napraviti.
Berlinske novine piáeju za to konferenciju,
da je za ve joá ne moci se vun dati, kaj su se
dospomenuli, ali naái nepriateli se bodo znenadili. Velki plani se delaju, da se orsag obrani
od bombaáov. Delaju se nova oruzja i ta bodo
doála samo vitezkim soldatam v roke, a takáe ima nemska dosta,
Nemei su do ve spravili s Taljanske v Nem
áku do 30.000 anglosaskih zaroblenikov. Par je
zer je Badoglijova vlada pustila, oni se ve skrivaju i radi bi doáli do engleskih trup. Nemei je
preganjaju i véé su cuda njih vlovili.

APRÓHIRDETÉSEK - MALI OGLASI
Apróhirdetése к díja szavankint 10 fillér. — A vastagon
nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

Belga óriási fajnyulak eladók. Érdeklődni lehet
Gállits Tam ásnál Alsólendva.
Zensku za dvoriti
niátvu.

iáéem. Pitati v vured-

Használt gyerm ekkocsit
telre. Czim a kiadóhivatalban.

keresek megvé

Dva kuruznjakí jen stiri meterni, jen pet
meterni, növi za prodati. Szontor cimerman
Zalaujvár.

Taljanska í engleska fronta
Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó
Anglosasi svoju velku ofenzivu v juznoj
Taljanskoj joá navek nemreju podici, nego se vleceju sem tam, kajti engleska soldacija z ishod-

Felelős kiadó és laptulajdonos: P e c s o rn ik Ottó
’■tynsita : Иara кfis! Latolikaa K.6ay*ayo«da — Caákteray*
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