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P o l i t i k a i hetilap.
Megjelenik pénteken.

Üdvözlet vitéz nagybányai
Horthy Miklós Kormányzó Urunknak
Buda vára felé fordul Szent Miklós
nap estjén minden magyarnak tekintete
és száll a lélek szárnyán a legelhagyatottabb viskóból a palotán keresztül a ma
gyar szívnek mindent átfogó, lángoló szeretete az ország legelső embere: Ófóméltóságu Kormányzó Urunknak!
Talán az idei névestén a lelkek só
haja, a szív érzelme sokkal jobban és
mélységesebben telített mint máskor.
Erezzük mindannyian abban a pilla
natban, amikor a küldöttségek és az ifjú
ság hódol a nemzet összessége nevében
Budavárának udvarán Oföméltóságu
Urunk előtt, bogy a földi fáklyafény mel
lett az égbolt kárpitjának a tejut fényé
ből is jön egy forró üzenet Csaba király
fitól, — amely csikorgó vad téli éjsza
kában hatalmas fényt és melegséget áraszt
va még erősebben eggyé forrasztja Ot
nemzetével,
Nem lesz viharfelhő akkor az égen,
fény világit be mindenütt, a közelmúlt
megrenditöen szent részvétéből szent tü szembe tudna nézni minden magyar e
zeket gyújt, amely eloszlatja a sötétséget lángoló szempárral, — érezné, — hogy
a nemzetről s ha e pillanatban szemtől- nem érez fájdalmat, mert segítséget, erőt,

szent családi örömöt szerzett e szent es
tén népéből és Ő biztató 'csillagként a
„Cél“ felé vezérelve tüzet gyújt minden
magyar lélekben, hogy e szent tüzek
gyújtsanak a magyar rónán, hegyen-völ
gyön és viharfelhőként a szent magyar
igazságért.
Szent erőforrások csapnak fel titok
zatos erővel e szent estén Budavár ős
falai között, megacélozva minden lelkeket
egy cserébe adott tekintet és könycseppért.
S ha a Magyarok Istene, amit hi
szünk, megelégelte vezeklésűnk és a má
sodik ezredév küszöbén Kormányzó Urunk
családján keresztül mérte a csapást és
szenvedést, úgy akkor fogadjuk
Magyarok Istene!
hogy mint a jó családban a családfőt, mi
is, minden magyarok ez országban és
Muraköz népe, tántoríthatatlan honfiúi
szívvel és lélekkel kérjük a Mindenhatót,
adjon áldást, erőt, hosszú és bölcs kor
mányzásban gazdag életet Főméltóságu
Urunknak.

Muraköz Tanítóságának őszi Pedagógiai Szemináriuma Csáktornyán

A MÉP_H IR E I

A Csáktornyái és perlaki járás hat iskolakörzetének mintegy 350 tanítója vett részt a f. évi
nov. 25-cn Csáktornyán megtartott őszi pedagó
giai szemináriumon, amelyen megjelent: Dr. Huday István tan. fog. a szombathelyi kir. Főig.
képviseletében. Rhosóczy Rezső tan, előadó a
muraszombati tani.gyigazgatási kirend. vezetője és
Antauer Jenő tanügyi előadó. Továbbá Dr. Ko
vács László tb. szolgabiró, Korentsy Fndre Csák
tornya főjegyzője, Polesinszky Jenő tanitóképzöintézeti ig. Nagy Károly polg. isk. ig. és sokan a
mng>ar taniigy barátai.
A szemináriumot Mik Károly népinüv. titkár
mint a szeminárium igazgatója nyitotta meg. Meg
nyitójában üdvözölte a főigazgatóság képvisele
tében megjelent Dr. Buday Istvánt, Rhosóczy Re
zső kirend. vezetőt, a taniigy barátait és Muraköz
tanítóságát. Ismertette a tanítóság különös mun
kásságát Muraközben. Megemlékezett a harctéren
hősi halált halt tanítóságról, akik életükkel a kö
telességvállalás hősei voltak ott is.
Dr. Buday tolmácsolta a kir. főig. üdvözle
tét és üzenetét Muraköz tanítósága számára és a
további nemzetépitö munkásságra hívta még áldo
zatok árán is a tanítóságot, párhuzamba állítva a
front katonáival.
Vörös Valéria felsöpusztaíai áll. h. tanítónő
mutatott be igen értékes és jól sikerült gyak, ta
nítást : Olvasás és irás, az „a" betű ismertetése
az I, o-ban.
Manczal Ferencz drávavásárhelyi áll, tanító
fogaimazástanitást a IV. о-ban „A becsületes hu“

(kötött fog.) tanításával szép eredmént mutatott be.
Barabás Győző gyak. isk. tan. körz. isk. feí
történelem tanítása következett az V.-VI. o-ban
„A tatárjárás,.. - Valóban a minlatanitások min
tája volt.
A tanításokat muraközi anyanyelvű osztá
lyokba mutatták be. A tanításokat komoly és
széleskörű hozzászólások és önbirálalok követfék.
Majd Barabás Gyö/ö hosszabb előadásban önbirálatkcnt kifejtette a Tanterv és Útmutatások célját
és követelményeit, amelyet tanitása során oly ta
nító művészi lélekkel adott elő, hogy a főigazga
tói kiküldött a legnagyobb elismerését és köszö
netét fejezte ki a bemutatott tanításért, amelyből
„nemcsak a növendék hanem mi is tanultunk va
lóban történelmet".
Modrovits Nándor fhdgy. jár, levpk. tartott
rövid előadást a levente inlézményről.
Rode Imre zalaujvári áll. tanító „Bajtársi
szolgálat falun" értékes gyakorlati útmutatással
szolgált a tanítóságnak ez újabb munkaterületen
való munkálkodásának előadásával.
Mik Károly népmiiv. titkár a meginduló nép
művelési niunkaprogramm és gyakorlati tanfolya
mok megszervezésére adott tájékoztatást és a
magyarnyelvi tanfolyamok szervezésére.
Végül Rhosóczy Rezső tan. előadó a kiren
deltség vezetője szólott a tanítósághoz, amelyben
a tanítóság áldozatos további munkásságát kérte
őrhelyükön. A Himnusz eléneklése után a taní
tóság közös ebéden vett részt.

Rode Imre.

Pártvezetöi értekezlet
Csáktornyán
A Magyar Élefpárt Csáktornyái csoporlvezetösége héttőn november 30-án, Pecsornik Ottó
országgyűlési képviselő elnöklete alatt, pártveze
tőségi értekezletet tartott, amelyen a vezetőség
élénk részvétele mellett, a párt aktuális kérdései
kerültek tárgyalásra.

A Magyar Életpárt Csáktornyái Jé*
rési csoportja december 6-án [va
sárnap Csáktornyán Járási veze
tőségi értekezletet tart
amelyen megjelennek vitéz gróf Teleki Béla Zalavármegye főispánja, megyei pártelnök, Dr. Papp
Sándor országos pártigazgató, Dr. Ország Pál, az
aliólendvai kerület országgyűlési képviselője, Gasparich József, Benedek István országos központi
párttitkárok, Czulek József vármegyei párttitkár.
Ezeken kívül még többen a vezetőségi tagok kö
zül helyezték kilátásba eljövetelüket.
Az értekezlet vasárnap délelöt fél 11 óra
kor kezdődik a Levente Otthonban JVcsomik
Ottó országgyűlési képviselő elnöklete alatt. Tár
gyalásra kerülnek az altalános politikai, közellá
tási és egyéb aktuális kérdések amelyekről a ve
zetőség részletes tájékoztatást ad a párttagoknak
Az értekezlet iránt máris nagy érdeklődés
mutatkozik,
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Zalavármegye közönségéhez!
A Nohember 21-én kiadott 6730/1942. M. E.
számú rendelet intézkedik a kenyérgabona, árpa
és tengeri újabb beszolgáltatására vonatkozólag.
E rendelet 590.000/1942. К. M. végrehajtási uta
sítása értelmében folyó hó 27-én kezdetét veszi
és december 10-ig befejezést nyer mindenkinek
a leszámoltatása a községi elöljáróságoknál a ki
nevezett bizottságok ellenőrzése mellett.
A beszolgáltatásra megállapított termények
közül a kenyérgabona és árpa beszolgáltatásra
és átvétele a kijelölt Futura és Hombár szervek
által december 31. napjáig befejezendő. A tengeri
beszolgáltatásának határideje november 30. de az
előirt menyiség 50 százaléka azonnal esedékes.
Mindezen beszolgáltatáson felül szükség van
mindazon kenyérgabona mennyiségre, amelyet a
lakosság, a legszükösebb ellátásának biztosításán
felül, nélkülözhet. Minden kg. kenyérgabonára
szükség, van a honvédség és az ellátatlan lakos
ság ellátásának biztosítására.

A nemzet és szent ügyünk ellen vétkezik,
aki egy kilogramot is elvon az emberi táplálko
zás elől.
A hatóságok e felajánlás, illetve kivetett
mennyiség behajtására minden intézkedést meg
tesznek és minden eszközzel rendelkeznek annak
eredményes végrehajtásához.
Miként az elmúlt évben is biztosítani tudta
Zalavármegye hazafias gondolkozásu közönsége a
mintegy két hónapi hiányt gabonafelajánlás utján,
ép úgy biztosan hiszem és elvárom, hogy most is
megérti a lemondásra és minden áldozatra kész

hazafias érzésű lakósságunk felhívásomat
Különösképpen a gazdaközönséghez, első
sorban a többséget jelentő kisgazdatársadalomhoz
fordulok felhívásommal, amely a magyar akarást,
a magyar erőt, a magyar nemzet gerincét képezi.
Mint ilyennek, a legkomolyabb időkben neki kell
a jó példával előljám ia!- Nem elég a harctéren
küzdő apára vagy fiúra jogos büszkeséggel hivat
kozni, hanem amiképpen példás hűséggel és önfeláldzással küzdenek hős fiai a tronton, hozzájuk
méltóan áldozatos, takarékos, fegyelmezett mun
kásai kell hogy legyenek a magyar életnek, a
győzedelmes magyar jövőnek.
Tisztában van mindenki azzal ma, hisz tudja
a hazatérő katonáinktól, hogy ebben az élet-halál
harcban csak győznünk lehet, mert ha nem, úgy
az a magyar faj végigpusztulását jelentené.
Ezért egy akarattal és egy elszántsággal áll
junk helyt itthon minden, még oly nehéznek lát
szó követelménnyel szemben is. Így leszünk mél
tók mi itthonmaradottak az életüket értünk felál
dozó fiainkhoz. Ez a megértés megacélozza a
külső és belső front erejét és biztosítéka lesz a
a győzelemnek.
Azokra pedig, akik ki akarják magukat vonni
e hazafias kötelességek teljesítése alól, vagy' fe
gyelmezetlenül viselkednek, gondunk lesz és pél
dásan sújt le majd rájuk a magyar igazságszol
gáltatás vasökle.
Zalaegerszeg, 1942. november hó 25.
Vitéz gróf Teleki Béla s. k.
kormánybiztos-főispán.

T ö bb takarékosságot!
A mostani súlyos viszonyok között minden
nemű anyag és készáru termelést fentartani, sőt
fokozni rendkívül nehéz. Múlik ez elsősorban a
munkaerő és nyersanyaghiányon. A háborúban
minden anyagból mindig többre és többre van
szükség, ami emeli a készkiadásokat és a pénz
ügyi kormányzat részére mindig nagyobb és nagyob kiadásokat jelent. De ebben a vonatkozás
ban a legfontosabb az egyensúly biztosítása. Éppen
ezért ma a legelső feladat, hogy a termelés ál
landó fokozását biztosítsuk. Nem is érheti kifogás
e tekintetben az iletékes tényezőket, mert amit a
mezőgazdaság, ipar és kereskedelem fejlesztése
terén eddig történt és ma is történik, az mind
egy célt szolgál, fokozni a termelést. Ezek voltak
a pénzügyminiszter szavai a költségvetési vitát
berekeeztö záróbeszédében.
Azonban ezt a célt egyedül a termelés fo
kozásával ném érhetjük el, ehhez szükséges, hogy

M érleg
minden célra leg
olcsóbban kapható
JavlláMk garanciával:

F R A N K Mérlegüzem
NAGYKANIZSA, Eötvös tér 2 a
T elefon : 509

a fogyasztók is tudatára ébredjenek annak, hogy
a termelt javakat ma fokozottabb mértékben meg
kell becsülni s úgy az anyaggal, mint a pénzzel
sokkal jobban kell takarékoskodni. Azt is mon
dotta a pénzügyminiszter, kogy a takárékossági
ösztönt felébreszteni, ma elsőrendű országos fela
dat és pazarolni, feleslegesen fogyasztani igazán
senkinek sem szabad. Ma minden embernek tisz
tában kell lennie azzal, hogy nemcsak azért kell
takarékoskodni, mert a tiltó rendelkezések a fo
gyasztást korlátozzák, hanem önként és józan be
látásból. Gondolja meg mindenki, hogy ma fontos
közérdek minél kevesebbet fogyasztani és a ta
karékosság ma egyike a legfontosabb nemzetvé
delmi eszközöknek.
Minél kevesebb anyagot fogyasztunk, annál
jobban el tudjuk látni vitéz hadseregünket, aneál
erősebb lesz és annál jobban el tudja látni a haza
és mindnyájunk védelmét.
A takarékoskodás terjedjen ki a fogyasztás
minden ágára. Az is aki egy darab ócskavasat
megtakarít és nemzeti célra fordít, ép oly hasz
nos cselekedetet végez hazájáért, mint az aki le
mond a lakcipöröl, báli éjszakázásról és egyéb,
n háborús világba nem illő, lukszusokról.
Takarékoskodni mindennel, nyersanyaggal,
élelmicikkekkel, ruházattal és pénzzel is. Minden
legcsekelyebb megtakarítás is, a nép széles réte
geiben miliókkal mozditja elő a nemzeti érdeke
ket. A belső front fegyverei közt a takarékosság
első helyen áll és gyarapítja győzelmi esélyeinket
Legyünk hál takarékosak !

Több ösziszántás, nagyobb jövedelem
és jobb termés
Ne mulasszuk el az őszi mélyszántás elvég
zését, mert ezzel biztosítjuk tavaszi terményeink
egészséges fejlődését és igy több termést, ezzel
pedig magunknak nagyobb jövedelmet tudunk
biztosítani. Az ősziszántás különös fontossággal
bir a szárazságra hajló hazai viszonyok között, mert
az ősszel mélyen szántott talaj lényegesen több
téli csapadékot, esőt, hóiét képes befogadni és
növényeink részére elraktározni, mintha tavaszig
szántatlanul hagyjuk a földet. Az őszi szántás
után kevesebb talajmunkát kell végeznünk tavaszszal, ami késői kitavaszodás esetén szintén
előny.
Az őszi mélyszántás időben való elvégzése
nemcsak a gazda érdeke hanem az egész orszá
gé is. Éppen ezért az állam a december 31-ig
legalább 15 centiméter mélyen elvégzett ösziszán
tás minden kataszteri holdja után tiz pengő juta
lomban részesíti azt a gazdát, aki legalább annyi
őszit vetett, mint tavaly. Azok a gazdák tehát,
akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek, a köz
ségi elöljáróságtól kérjenek bejelentőlapot, azt
töltsék ki és január 15-ig nyújtsák be az elöljá
róságnál. A gazdasági felügyelők ellenőrzik a be
jelentéseket, és amennyiben azok a valóságnak
megfelelnek, az illető gazdák még tavasszal meg
kapják szántásuk után a holdankinti 10 pengőt.
Szántsunk tehát minél többet most ősszel.
A gazdának előnye származik ebből, mert a ta
vasz folyamán olyan időben kapja meg a jutal
makat, amikor a pénzre szüksége van, de ezen
felül azért is, mert a jól elvégzett őszi szántás
után jobb termésre számíthat. Végül azt se fe
ledjük el, hogy háborúban vagyunk és a köz ér
dekében hazafias kötelességét mindenkinek telje
sítenie kell.

A rögtönllélő bíróság rendes bíróság
elé utalta a Zrínyi szálló
tolvajának ügyét

Hagyikán István, a Zrínyi száló tolvaja elkerülte a halálos ítéletet. A rögtónitélő bíróság hosszas tárgyalás után
rendes bíróság elé utalta az ügyet.
Ha őszre vagy télre jól fel
akar ruhászkodni, kerese fel

V U G R IN EC Z

konfekció kereskedését
ahol n a g y választékban a

leonagyobblöl a legkisebbig vannak

öltönyök, felöltök és télikabátok
Vugrinecz János
konl. keresk. - Csáktornya
Sz e nt L á s z l ó \'/x 8
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MINDENKINEK NÉLKÜLÖZHETETLEN!
M EGJELENT

A visszatért Délvidék és Szeged szab, kir. város és környéke címtára
TARTALM AZZA:
Szeged - Csongrád - Hódmezővásárhely - Makó - Szentes - Újvidék - Sza
badka - Zombor - Zenta - Magyarkanizsa - Bácsalmás - Ujverbász - Óbecse
- Palánka - Topolya - Bajmok - Apatin - Horgos - Hódság - Kula - Titel Ada városok és nagyközségek

valamint az összes f a l v a k , t a n y á k

pontos címadatait,

az összes hatóságok, hivatalok, iskolák, orvosok, ügyvédek, közjegyzők, köz
ségi jegyzők, kereskedők, iparosok, stb. stb. stb. cimét pontos és áttekinthető
összeállításban és szaknévsorban is.
A lelkiismeretes pontossággal összeállított keménykötésü Címtár ára 20

P.

Megrendelheti! „DÉLVIDÉKI NAPILAPOK KIADOHIVATALAHALu Budapest. V.. Pozsonyi nt 41. Tel.: 498-162.

A leventeifjuság honvéd karácsonya
Csáktornya légoltalmi parancsno
kának közleménye
Hivatkozással a honvédelmi miniszter ur fo
lyó évi ‘november hó 4-én kelt 140.120/eln. 35
1942. sz. rendeletére értesítem Csáktornya és
környéke közönségét, hogy minden szombaton 13
órakor a légoltalmi szirénák meg lesznek szólaltatva.
Ez a riasztó eszközök műszaki ellenőrzése végett
történik s igy ez alkalomkor a közönségnek va
lamint a légoltalmi szervezetbe beosztottaknak
semmi tennivalójuk nincs.
Sáírán László
légó pk.

1942. év karácsonyát leventeifjuságunk a
harcoló honvédek és hozzátartozóik karácsonyává
teszi. A „szeretetnek ezt a csatáját“ levente ifjú
ságunk három ütamben végzi.
I. ütem : a bevonult honvédek hozzátartozói
nak meglátogatása és a „Szebb jövőt" 14-ik szá
mának ajándékképeni átadása. Ez a mozgalom
dec. 4-ig fejeződik be,
II. ütem: dec. 14-ig minden Csáktornyái
családnál a „Honvédkarácsony“ jelkép és a
„Szebb jövőt" újság karácsonyi kiadványával je
lennek meg leventéink, hogy fenntieket pénzben
váltsák meg. A befolyt összegek fedezik a moz
galom anyagi szükségletét.
Karácsonyi jelkép és „Szebb jövőt! újság
együttvéve 30 fillér.
Karácsonyi jelkép münyomásos papíron és
„Szebb jövőt!" újság együtvéve 1 P.

Felülfizetésekre szolgál 10-20 és 50 filléres
bélyeg illetve papirajtólemez 1 P-ért, fémajtóle
mez 2 P-ért.
111. ütem: dec. 27. és jan. 3-ika között le
ventéink családról-családra járnak és a karácsonyfa
alól gyűjtött csomagot kémek. Ezen csomag csak
175 kg. lehet. Tartalmazhat száraz süteményt
(szalonnát, cukorkát, diót, dohánynemüt. Nagyobb
súlya nem lehet, mert a csomagokat Budapesten
egészítik ki olvasnivalóval.
Tehát az elkészítendő csomagok szeretetcsomagok, melyek nem karácsonyra küldött csoma
gok lesznek, hanem a karácsonyfa alól gyütött
csomagok.
Reméljük, hogy leventéink, „szeretet csatá
ját" Csáktornyái családaink sziwel-lélekkel tá
mogatják, hogy minél nagyobb siker koronázza
ezen nemes munkát.

December 10-én lesi a
felsőtagválasztó
megyegyülés

szolgálatra beosztott magyar nö fizetést kap ren
des havi díjazást, munkateljesítményének és kép
zettségének megfelelőt, éppen úgy mint a férfi
munkaerő, akinek esetleges hiányát kell majd pó
tolnia. A nem szakmunkások a kiképzési idő tar
tama alatt is költségmegtérités címén anyagi jutta
tásban részesülnek.

A Bajtársi Szolgálat njabb bireí
Újabban beérkezett adományok a sebesült
honvedek részére.
Kismihályfalva község gyűjtése
100 kg alma
Lobi Mór és fia helybeli cég ado
mánya
400 kg alma
a polgári iskola IV. leányosztálya Hunyadi Ilonka
ifjúsági Vröskereszt elnök vezetésével folyóirato
kat és társasjátékokat gyűjtött, ugyanezen leány
kák vágták fel az aszalásra szánt almát.
Farkas Tivadar pékmester ingyen végez
te a felvágott almák aszalását.
Végh Józsefné a felállítandó sebesült kórház
részére összegyűjtött ludtollkészletet adott át.
Az almából 5 ládával elküldték a kaposvári
honvéd kórházba a sebesültek részére. Krizsanics
ezredesné szép köszönőlevelet küldött a sebesültek
nevében akik tudják hogy muraközi álmát esznek.
A Bajtársi Szolgálat a nemesszivü adako
zóknak a sebesült honvédek nevében legmelegebb
köszönetét fejezi ki és kéri, hogy továbbra is adakozzanak, különösen ágytollat, folyóiratokat és
egyébb olvasni valót és társasjátékokat.
Átvétel szerdán és pénteken délelőtt 10—12
óráig, telefon értesítésre a házhoz érte küldenek.
Telefonszám 149.
ELSŐ GÉPES ÍTE TT

B0GNÁRÜZEM CSÁKTORNYÁN
elvállal

gépi gyalulast, fúrást és fürészelést, különösen t ö l t é s e k e t
А r u s it

minden fajta kemény és puha,
vastag pallókat és mi nde nf é l e
más bútor és s z e r s z á m fát.

PERHÓCS

JÁNOS

összes fajta k o c s i g y á r t ó fa és szénkercskedő,
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Vitéz gróf Teleki Béla főispán törvényhatósági bizottsági elnök december 10-ére
hivta össze a megyegyülést, amelyen meg
S P O R T
=
választják a négy zalamegyei felsőházi = = Rovatvezető:
Legenstein Géza.
tagot.
Csáktornyái ZT E — Pécsi V S K
A jelölőbizottság egyhangúlag Mu
5:0 (2:0)
raköz nagy fiát Uzdóczy-Zadravecz István
Erős iramú mérkőzés, Pécs nem ércemelte
ny. tábori püspököt, továbbá Tarányi Fe
renc drt., Somsich Antal grófot és Pilák meg e nagyarányú vereséget. Csáktornva kezdés
erősen támad, és szögletet ér el, amit Benkő
Viktor drt. jelölte. Miután ellenjelöltek után
1. szép fejessel a hálóba helyez 1:0. Utána a pé
nincsenek, a választás egyhangú lesz.
csiek erős támadása következik, de a kapus, vi

A nők önkéntes honvudelmi
munkaszolgálata
Köztudomású, hogy honvédelmi törvényünk
értelmében nemre való tekintet nélkül, minden
14—70 élet év közötti egészséges magyar állam
polgár honvédelmi munkába állítható. Honvédelmi
munkára tehát minden magyar nő kötelezhető, ha
szükség van arra, hogy a magyar gazdasági és
szellemi élet terén pótolják az esetleg hiányzó
férfi munkaerőt. Honvédelmi türvényühk azonban
lehetöv. ieszi a magyar nők munkaszolgálatának
önkéntes jelentkezések alapján való megszerve
zését is. Az önkéntes jelentkezőknek módot ad
arra, hogy egyéni hajlamaiknak, fizikai rátermett
ségüknek megfelelő beosztást kapjanak.
Tisztázandó volt ennél az önkéntes jelentke
zési formánál, hogy a honvédelmi munkaszolgá
latra beosztottak kapnak-e fizetést. A Női C nkéntes Honvédelmi Munkabizottság leszögezi,
hogy minden önkéntes jelentkező, illetve munka-

téz Magyar mindent kivéd. A 40-ik percben
' Benkő II. szép gólja következik 2:0. A félidő előtt a játékvezető 2 pécsi játékost kiálit fegyel
mezetlenség címén.
A második félidőt a pécsiek 9 játékossal
kezdik, Breszlauer a 10-ik percben kapásból szép
gólt 16 3:0. A 15-ik percben Vrbanec is megem
bereli magát, dacára a peszimista szurkolóknak
és egymásután 2 gólt lő 5:0. Különösen a máso
dik gólja volt szép, amit szögletből, csavartrugással, védhetetlenül a hálóba helyezett.
Ezúttal ki kell emelnünk a pécsiek fegyel
mezett szép küzdelmes játékát, amit a második
félidőben produkáltak. 9 játékossal az utolsó per
cig lelkesen küzdöttek, hogy javítsanak az ered
ményen. A Csáktornyái játékosok között jók vol
tak a kapus, vitéz Magyar úgyszintén a mindent
mentő Orosz, Vugrinec mint balfedezet, aki régi
formáját kezdi visszanyerni. A két gólprimadonna
Benkő I. és Benkő II. most is jól megái iák a
helyüket, ha minden jól megy, konkurenst is kap
nak Breszlauer személyében. Tekintve hogy ezvolt Csáktornyán az idény utolsó mérkőzése, a
nagyszámú szurkoló közönség megelégedéssel bú
csúzott a pályától,

37 sz.
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Kik fizetneK hadkötelezettségi adót
és hadmentességi váltságot?

megszabott beszolgáItatási kötelezettségüknek ele
get tesznek, de az első termésrendeletben meg
szabott beszolgáltatási kötelességüket elmulasztot
ták, büntetőeljárást indítani nem lehet.

Rövidesen tárgyalás alá kiürülő törvényjavas
lat szerint a hadmentességi váltságot minden olyan
állampolgár fizeti, aki 24 évét betöltötte, de 70
évét még nem haladta meg és ezidőszerint ka
tonai szolgálatra vagy honvédségi munkára igény
be nem veszik. A hadkötelezettségi adó mértéke
súlyosabb, mint a hadmentességi váltságé, meid
ez az adó a hároméves tényleges katonai szol
gálat alóli mentesség ellenében jár. Egyszer s min
denkorra vetik ki és három év alatt kell negyed
évi egyenlő részletekben fizetni. Ezzel szemben
a hadmentességi váltság csak a háború vagy a
háborús veszély tartamára vethető ki.J
A hadmenteségi adó a jövedelem 4 száza
léka körül lesz.

A kenyérgabona beszolgáltatása

H
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Az egyes községekre vonatkozólag a köz
ellátási kormánybiztos állapítja meg a beszolgál
tatásra kerülő kenyérgabona és árpa átvételének
idejét. Az átvétel helyének megállapítása a köz
ségi elöljáróság feladata, amely raktárakat, isko
lákat is kijelölhet átvételi hely céljára, ha a Hom
bár bizományosnak raktára nincs, Egy-egy község
területén esetleg több átvételi helyet is kijelöl
hetnek.
A beszolgáltatandó kenyérgabona és árpa
átvételéről a bejelentőnek igazolást ad a községi
elöljáróság.

.

Előfizetési Felhívás!
Felkérjük igen tisztelt előfizetőinket,
szíveskedjenek hátralékos előfizetései
ket, a már beküldött befizetési lapok
felhasználásával beküldeni, illetve az
előfizetést megújítani, nehogy a lap
szétküldésében fennakadás álljon be.
Lapunk a magyar hazát és Muraközt
szolgálja, minden előfizető ezt a célt
támogatja!
— Tanügyi kinevezések. A kultuszminisz
ter Weőreös Anna stridóvári tanítónőt hasonló
minőségben a gyomoréi áll iskolához áthelyezte,
Christ János tanügyi előadót pedig a Csáktornyái
tanítóképző intézethez rendes tanítóul nevezte ki.
— A tanítóképző Mikulás napja. A Csák
tornyái m. kir. áll. líceum és tanítóképző intézet
gróf Zrínyi Miklós önképzőköre 1942. december
5-én este 6 órai kezdettel Miklós napi és Miku
lás esti műsoros ünnepélyt rendez, amelyen a
Kormányzó Ur Őfőméltóságát felköszöntik nevenapja alkalmából, Zrínyi Miklósról is megemlékez
nek, továbbá Horthy dalok éneklése, szavalatok,
Mikulásesti hangulatképek szerepelnek a műsoron.
Büffé !
Jön a M ikulás!
T ánc!
Belépődíj nincs, de önkéntes adományokat
szívesen fogadnak a Magyar Vöröskereszt és a
képezdei önképzőkör javára.

Hogyan lehet a szappannal
takarékoskodni?
Kézmosásra használjon kizárólag terpentines kéz
mosóport a százéves HAIDEKKER gyártól. E
célra alkalmasabb, mint a szappan. Háztartásban,
műhelyben, irodában nem nélkülözhető. Minden
üzlet árusítja. Ügyeljünk a HAIDEKKER névre.
— A Csáktornyái Zrínyi Torna Egylet

1942. december 6-án vasárnap a Royal Kávénázban rendezi a hagyományos, tánccal egybekötött
Mikulás Estjét. Kezdete délután 5 órakor. A mi
kulási ajándékokat megcímezve kérjük szívesked
jenek Sztrahonya József ur vaskereskedésében
leadni.

A közellátási kormánybiztos a bejelentési
kötelezettség teljesítésének és a bejelentett adatok
valódiságának ellenőrzésére elszámolóbizottságo
kat létesit, A bizottság tagjait a közellátási kor
mánybiztos nevezi ki. Az elszámolóbizottság há
rom tagból áll. A bizottságot úgy nevezik ki,
hogy abban csak büntetlen előéletű, megbízható,
mezőgazdasági szakismeretekkel rendelkező á l
lampolgár — egy tag lehet a képviselőtestület
tagjai közül — foglaljon helyet. A kinevezettnek
a kinevezést el kell vállalnia. A bizottságba egy
tagot az. ellátatlanok (tehát finomliszt és kenyér
jegyre jogosult személy) közül neveznek ki. A
bizottság tagjai munkájuk megkezdése előtt foga
dalmat tesznek. A bizottság vitás kérdésekben
szavazattöbséggel dönt. Az elszámolóbizottság azonban a bejelentett adatok valódiságát a hely
színen csak abban az esetben ellenőrizheti, ha
legalább két tag jelen ván.

M E G JE LE N T
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Tudnivalók a kenyérgabona és
árpa beszolgáltatásának újabb
szabályozásáról
A közellátásügyi miniszter az ország kcnyérszükségletének biztosítása céljából — a hiány
pótlására — elrendelte a kenyér és a kenyérga
bona fejadagok csökkentését, ezenkívül kötelezte
a termelő gazdákat, hogy azokat a mennyisége
ket is beszolgáltassák, amelyek a családi, vagy
gazdálkodási viszonyaik megváltozása, a cséplési
elszámolásnál ejtett hiba, mulasztás, elvonás, vagy
bármely más ok következtében kenyérgabonából
(búzából, rozsból, kétszeresből) a rendeltetéssze
rűen fel nem használt vetőmagból, a háztartási és
gazdasági szükségletet meghaladják.
Azok ellen, akik az előbbi bekezdésben

Csáktornya nagyközség elöljárósága
6363/1942. sz.

Hirdetmégty
A 6740/1941. M. E. 6-16. §-ainak végrehaj
tásával kapcsolatban, Csáktornya nagyközség te
rületén a lakást vagy lakás céljaira használt egyéb helyiséget bérbeadni, használatát más címen
átengedni, vagy saját használatába venni csak ak
kor lehet, ha a főszolgabíró urnák a bérbeadó,
vagy a használat átengedésére jogosult személy
kérelmére nyilatkozatot adott arról, hogy a lakást,
vagy a lakás céljaira használt helyiséget a jelen
rendelet (6740/1941. M. E. sz.) igénybe venni
nem kívánja, illetőleg saját használatba vétel ese
tén megállapítja, hogy igénybevételnek helye nincs.
Ha a főszolgabíró ur a kérelem benyújtásától
számított 8 napon belül az igénybevétel tárgyában
ném nyilatkoznék, úgy kell tekinteni, hogy az
igénybevételt gyakorolni nem kívánja.
A fenti rendelkezések ellenére kötött szer
ződés érvénytelen és a lakás igénybevételét nem
gátolja.
A fenti rendelkezések megfelelő végrehajt
h assa végett elrendelem, hogy minden háztulaj
donos, illetve a lakással rendelkezni jogosult bér
beadó, köteles a házában, vagy gondozásra bízott
házban megüziilö lakást a főszolgabíró urnák
azonnal bejelenteni.
Az a háztulajdonos, aki a fenti rendelkezé
sek megszegésével lakást, vagy lakás céljaira
használt helyiséget bérbe ad, vagy a lakás hasz
nálatát másnak átengedi a 6740/1941 M. E. r.
16. §. 1. bekezdésbe ütköző kihágás miatt 6 hó
napig terjedhető elzárásra, illetve 8.000 pengőig
terjedhető pénzbüntetéssel büntethető. Hasonlókép
büntethető a házzal vagy a lakással rendelkezni
jogosult személy is.
Egyben felhívja az elöljáróság a lakosságot,
hogy lakás ügyben a feleket a járási főszolgabírói
hivatalban (5 sz. szoba) csak szerdán és pénteken
d. e. 8—10 óráig fogadnak.
Csáktornya, 1942. november 20.
Elöljáróság.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

\

muraközi nyelvtan
Katonatiszteknek, t a n i t ó к n a k,
jegyzőknek vasutasoknak, postá
soknak,csendőröknek és más ma
gyar közolkalmnzottnak nélkiilödiclellen.

Ara 1*- pengő

K ö z g a z d a ság

A bejelentésre kötelezett köteles a bizott
ságnak a kívánt felvilágosításokat megadni, lezárt
helyiségeit, raktárait felnyitni, könyveit felmutatni
és lehetővé tenni, hogy a bizottság a bejelentés
helyességéről a helyszínen meggyőződhessék. Ha
a bejelentésre kötelezett a bizottság munkáját
meggátolja, az elszámoló bizottság feladatának
teljesítés céljából karhatalmat közvetlenül is igénybe
vehet.

Kapható Csáktornyán

a Miiraküíi Kai. Keayvkereskedésbaii
Ha a bizottság megállapítja, hogy a bejelen
tésre kötelezett bejelentési kötelezettségének nem,
vagy nem a valóságnak megfelelően lett eleget, a
községi elöljáróságnak erről haladéktalanul jelen
tést tesz. A bejelentés alapján a községi elöljáró
ság a bejelentésre kötelezettet és a beszolgálta
tandó kenyérgabona és árpamennviséget nyilván
tartásba veszi. Ha pedig a bejelentésre kötelezett
a bejelentési nyilvántartásban már szerepel ugyan,
de a bizottság bejelentése szerint nag\obb meny
nyiségii kenyérgabona és árpa beszolgáltatására
van kötelezve, mint amennyit bejelentése alapján
a községi elöljáróság a nyilvántartásba feljegyzett,
a nyilvántartában feljegyzett mennyiséget az el
számoló bizottság jelentésében foglalt mennyiségre
kell felemelni.

6363/1942. szám.

Hirdetmény
Ecihivja az elöljáróság az összes adózókat,
hogy akik adótartozásukat és pedig a m. évi
hátralékukat és a folyó évi előírásukat december
31-ig teljesen kifizetik, a f. évi helyesbítési elő
írásuk után 2 százalékos kamattérítési kedvez
ményben részesülnek.
Jogi személyek kedvezményben nem része
sülhetnek,
Csáktornya, 1942. november 20.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Csáktornyái járás főszolgabirája
13104/1942.

Hirdetmény
Csáktornya községben f. évi november hó
13 án a helyi baromíipiacon 4 pengő 66 fill, kész
pénz találtatott.
A pénzt annak igazol! tulajdonosa hivata
lomban a hivatalos órák ideje alatt átveheti.
Csáktornya, 1942. évi november hó 13-án.
Dr. Vida Ferenc

főszolgabíró.

Pozdrav nasemu
Gosponu G uvem eru
Proti Kralevskom gradu Buda se obrne na den Svetoga Miklósa око sakoga magyarskoga éloveka i duse pune go
rece lubavi letiju ran tak z najsiromaskese hize, как i z najbogatese palace i
s cistim sreem pozdravlaju svojega Gospodara, prvoga cloveka v orsagu: Visoko Dostojnoga Gospona Guvernera, Hor
thy Miklósa !
Na letosnje godovno si ludi ovoga
orsaga jo§ z veksim postuvanjem i z veksom lubavi, как drugda, posilaju svoje
pozdrave svojemu Gospodaru.
Si skupa cutimo, da v ovom casu,
da se zideju v kralavskom dvoru deputacije s celoga orsaga i nase mlajsine, da
se v ime celoga orsaga pokloniju pred
nasim Visoko Dostojnim Gosponom Guvernerom, poleg zemelske svetlosti gorecih bakii, pokaze i iz svetlih nebeskih vrat
vroci pozdrav od nasega Mladoga Gos
pona. Te pozdrav nam sveti v ostroj zim
1 skoj noci i te svetli pozdrav nas jós bole
veze skup: naroda s svojim Gospodarom.
Та nebeska svetlost restira se obia
ké na nasein nebu, ta svetlost nam réz
svetli nase duse i ona velika zalost, koju
smo ve ne zdavnja pretrpeli, bode vniknula i nebeski pozdrav bo restiral kmicu
v nasem sreu. Da bi mi ve mogli v oci
gledati nasemu Mladomu Gosponu Namest
nőm Guverneru, od njegovih svetlih oci
bi nam prestale se Zalosti, kajti on i njegva svetla példa nas vodi. kakti zvezda
к nasemu velkomu cilu. Ta zvezda je
nase vufanje v bolSe zivlcnje, ona nas
krepi i zasigura, da bo inagyarsko nebf)
nazaj svetlo i srecen narod bo zivel v
srecnoj domovini.
Na to sveto godovno nam dohajaju i
Kralevskoga grada Buda tajne jakosti, sto
re nam krepiju duse i zbriseju se suze
zalosti z nasih obrazov.
A bode doslo vreme, da bode DraI gomu Bogu dosti onih /alosti i mok i da
bodo one rane zacelile, stere nam je po
slal prek familije nasega Gospona Guver
nera i bomo v drugih jezero let nasega
zivlenja isii z veksim veseljem. A mi pák
prosima Dragoga Boga, steri cuva i bra
ni nasu magyarsku zemlu, da naj nam
I blagoslovi z dugim zivlenjem nasega Vri.soko Dostojnoga Gospona Guvernera, steri
nas z modrom glavom vodi po na^em
potu i steroga narod celoga Orsaga i na
sega Megyimurja visoko postuje, как do
bra deca svojega dobroga oca.
To je vroca zela nasega Megyimurja
nasemu Gospodaru!
Rode Imre

NAJNOVEäl GLASI
Decem bra 10-ga bodo zbirali zalavarmegyinske
zastupnike za Gornju (velikasku) H izu.
Vitéz gróf Teleki Bela veliki ispán,
predsednik varmegyinske sesije je pozval velku sesiju za decembra 10 ga. Na
ovoj sesiji bodo zebrali cetiri Zalavarme
gyinske zastupnike za Gornju (velikasku)
Hizu. Predlozeni su, nas veliki sin me-

gyimurja Uzdóczy - Zadravec István soldacki biskup v penziji, onda Dr Tarányi
Ferenc, gréf. Somsich Antal i Dr Pilak
Viktor. Drugih kandidatov ga ne, tak bo
zbiranje na jeden glas.

Statariumski sod je odredil, da se Hagyikan
István, tat Zrínyi Hotela postavi pred redoviti sod.
Zadnji pot smo dali na glas, da su
zandari prijeli Hagyikan Istvena, Steri
je za vreme vkmicenja, kral v Zrínyi
Hotelu.
Ov tjeden je bil postavlen pred sta
tariumski sod. Na preslusanju je priznal

svoje grehe i veli da je zlocesto delo v
true véinil zato, daga je gazda jempot
zbil. Dosli su napre i svedoki, a popoldan je sod "preglasil resenje, da Hagyi
kan Istvána postavi pred redoviti sod. Так
se te mladi zlocinec resil smrtnoga soda.

Mussolini je v velkim govoru naglasil, da se bo
Taljanska do zadnjega borila za novu Europu.
(Roma) V Rimu je bila velika skupscina, na stem su dosli si oblegati i ministri. Mussolini je drzal velkoga govora v
sterim je prikazal, zakaj su v tabor zasli
i как denes stoji. Na velkom krivi Roosevelta, steri je na svojem zbiranju rekel,

da se americke matere nebodo morale
plakati za svoje sine, kajti on neée tabora,
a poleg toga je tiral taborsku politikn.
Svojega govora je zvráil s tem, da se
bo taljanska borila do zadnjega za novi
europski red i proti anglo saskom znucanju.

Nas veliki ispán je poslal narodu Zalavarmegyije ovo na znanje:
Narodu Zalavarmegyije!
Novembra 21-ga vun dana naredba ministra
predsednika broj 6730/1942 odredjuje, da se ima
7nova nutri dati kriiSno zrnje, jeemen i kuruza.
К tomu je vun dana naredba broj 590.000/1942
po Steroj se nutri davanjc hapilo novembra 27-ga
i do decembra 10-ga mora saki gospodar obreőunati pre opcinskom pog(avarstvu svoje zrnje, kulko ima nutri dati, a postavlene komi Sije bodo
to kontroleralc.
KruSno zrnje i jeemen, steri je odredjan
za nutri dati, ima se najzadnjid do decembra 31-ga
nutri dati i prek zeti pre Futuri i Hombaru. kuruzi je bil termin do novembra 30-ga stem, da
je za polovicu prepisanoga véé sila.
Zvun sega onoga, kaj se ima nutri dati, je
potrebno se ono zrnje, fitero stanovniki moreju
vkraj dali, ober najtesneSe odmerjenoga svojega
stroska. Soldacija i stanovniki, Steri ne povaju
kruha nucaju saku kilu zrnja za kruh.
Greha vcini proti narodu i naSem svetom
poslu saki on, Steri skrije makar jenu kilu zrnja
za kruh.
Vlasti bodo napravile se korake, kaj se od*
redjeno zrnje nutri pobere i imaju za to saku
zakonsku pomoé.

Kak je na$ rodolubni narod Zala varmegyije i lanjsko leto znal ^zasigurati zrnje za kruh

za dva mesece, za stere je sfalil i to sam je ponudil svoje zrnje, tak sigumo verjem i nadjam
se, da bo nas narod i ve prepravlen odrcci se
zviSeSega, rad alduval i prerazmel mojega poziva.
Z mojim pozivom idem najpredi do gospo*
darov i to do malih gospodarov, Sterih ga naj véé
i steri najbole poznaju magyarsku volu i jakost
i Steri su fundament magyarskoga naroda. Oni,
kakti takSi, moraju v tem teákim vremenim z
dobrom peldom napre iti. Neje dosti gizdavo prem da з punim pravom - pozivati se, da
japa ili brat slu íi na fronti, nego ran tak, как
nasi oci, sini, ili brati vemo i z velikim alduva*
njem napreduvleju na fronti, tak moramo i mi
doma biti vredni njih, Sparavno iiveti, atduvati i
biti dobri delavci naSe m agyarske domovine i iiveti za lepsu magyarsku buduénost.
Na fronti braniju naSe dome, ako nabodu
meli kruha, nabodo mogli spunjavati svoje teSke
duinosti.
Denes si skupa z.namo, a éujemo to i od naSih
Soldatov, Steri nas negda - negda pohodiju s fro
nte, da v toj borbi, Stera ide za Vivienje ili smrt
moremo i moramo preladati samo mi, kajti ako
ne, onda zbogom za navek naSe iivlenje i domovina.
Zato moramo z jenom volom i évrsto stati
si, как jen élovek pred semi onimi poteSkoéami,
Stere tu doma imamo. Так bomo onda mi, Steri
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emo doma ostali, vredni naáih sinov, ocov i bratov, átéri za nas alduju svoja iivlenja. Ako bomo
se to prerazmeli, to nam bo objacilo naáu zvunjsku i domacu frontu i bo nam zasiguraló, da bo
mo nepriatela mogli preladati.
A za one, átéri se oéeju vun zvleéi z ovih
svojih rodolubnih duznosti, ili se nabodu po za-

konu ponaáali, bomo vodili brige i magyarski zakoni bodo njih véé naáli i kaj bodo dobili, bo
példa za druge.
Zalaegerszeg, 1942, novembra 25-ga
vitéz gróf Teleki Béla s. r.
vladin komiáar - veliki iápan

se plaéa samo za vreme tábora ili taborske pogibeli.
Porcia ze oslobodjenje od soldaéije bo po
priliki 4% od dohodka.

JF

p r v a m a S in s k a k o l a r i ja
V CSÁKTORNYA

M alo vise sparati
V vezdaánjim teákim prilikam zdrzati povanje sake forme matriala i gotove robe je jako
teáko, a jós bole teáko je, viáe toga povati. Krivo je semu tomu v prvom redu, da ga ne sirovoga matriala i nega dosti delavcov, v taboru je
ve sakoga matriala, navek viáe i viáe treba. Stoga su stroski navek vékái i financialna vlada
ima saki den vekáa vun davanja. Pre tern ali je
najvazneáe. da se jednako vaga, kulko nutri dojde, tulko vun dati. Zato je denes najvazneáe, zasigurati, kaj bo povanje éuda vékáé. Tu ne mo
éi pregovarjati onim, átéri stem ravnaju, kajti kaj
se v rezvijanju polskoga gospodarenja, fabrikacije i trgovine do ve napravilo, to se sluZi samo
jenomu c ilu : povekáati povanje. To su bile reéi
financministra, v Orsaékoj HiZi ve, da se zvráila
rasprava drZavnoga stroákovnika.
Ali ono, kaj kanimo, nemremo post ign úti
samo stem, kaj bomo povanje poveksali. К tomu
je potrebno jós i to, kaj bodo i potroáiteli dosli
do toga, kaj je denes sako povanje i sakogo
matriala treba éuda bole poátuvati cuda bole je
treba áparati ran tak z matrialom, как i s репеzi. 1 to je rekel financminister, da je denes or-

saéka duZnost, zbuditi v sakomu éloveku, volu
za áparanje, kajti denes fratiti i zviáeáeg troáiti za
istinu ne smeti. Denes mora saki élovek znati,
da je áparati treba ne samo zato, kaj neáterne naredbe braniju vekáu potroánju, nego saki élovek
mora denes áparati dobrovolno po zdravoj pameti.
Naj si saki élovek premisli, da je denes orsacka
vaznost éim menje troáiti i sparanje je denes jena
od najvazneáih pomoéi za obranu drzave. Cim
menje matriala potroáimo doma, stem bole moremo
obskrbeti naáu junaéko soldaéiju, stem bole bo
jakáa i stem bole bo mogla obraniti nas i naáu
domovinu.
Sparati je treba ze sem onim, kaj se troái
I on, átéri falat staroga Zeleza ne zahiti, nego obrne v hasén, ran tak pomore svojoj domovini,
как i on, átéri se odreée lakastih cipelőv, noénih
zabavi i drugih luksusov, átéri se ve v taborsko
vreme ne áikaju. Sparati ze sem, z sirovim ma
trialom, s hranom, opravom a i s penezi. Sako i
najmenjse áparanje, donese med sirokim narodom
miljone hasna drZavnoj pomoci. Sparanje je med
oruZjem znutresnje fronte na prvom mestu i jako
nam pomaze preladati nepriatela.
Bodimo onda áparavni!

Jesenski Seminarium Megyimurskoga Navuíítelstva v Csáktornya
350 navucitelov z jarasov Csáktornya i Perlak, su drZali novembra 25-ga v Csáktornya svojega jesenskoga seminariuma. Doáli su Dr Buday
István ákolski referent, v ime glavnoga direktora
z Szombathelye, Rhosóczy Rezső ákolski referent
z Muraszombata i drugi, a z Csáktornya Korentsy
Endre prvi notarjuá, Polesinsky Jenő direktor
preparandije, Nagy Károly direktor purgarske
ákole i éuda drugi gosti.
Mik Károly sekretar za narodno prosvecenje kakti direktor seminariuma je pozdravil goste
i navuéitele. Spomenul je velko delo navucitelsva
v Megyimurju i alduval je spomenu onih novuéitelov, átéri su na taboriáéu svoje Zivlenje aldu-

vali za domovinu.
Prikazali su ákolsku decu, как njih vuéiju,
tu je Barabás Győző navuéitel prakticne ákole v
preparandiji imel jako lepő predavanje. Bile su
ákole i po megyimurskom jeziku.
Potli toga je Barabás Győző drzal lepő pre
davanje za ákolanje.
Modrovits Nándor főhadnagy je drzal pre
davanje za leventasku, a Rode Imre navucitel za
Pajdaáku Sluzbu na selu.
Rhosoczy Rezső se na zadnje zafalil i prosil navuéitele naj i dale marlivo zvráavleju svoju
duinost.

Honvedski Bozic nase Levente mlajsine
Boíica 1942. íeta bo nasa levenlemlajáina
posvetila naáim vitezkim honvedem i njihovim
famíliám.
Ovu „borbu lubavi" bo nasa leventemlajsina
zvráila na tri mahe.
I. mah. Pohoditi familie honvedov, átéri sluíiju soldaéiju i dati njim za badav soldacke novine: „Szebb Jövőt" ovo gibanje trpi do decembra 4-ga.
II. mah. Do decembra 14-ga bodo leventaái
pohodili se familie v Csáktornya. Bodo njim dali
Boáiénoga broja soldaékih novin „Szebb Jövőt,,
i kipca „Honvedski Boíié". Za to bodo pobirali
i stemi penezi bodo pokrivali stroáke ovoga gibanja.
Boíizni kipec i novine „Szebb Jövőt koátaju skupa 30 filerov.
Boáiéni kipec na finom paperu i novine
„Szebb Jövőt" koátaju 1 pengő.
Moéi je i gori platiti marke po 10, 20 i 50

maáinsko h о b 1 a n j e, vrtanje i
i a g a n j e, osobito f i 1 u n g e.
Prodaj e

se fele trde i mehke fostlne, onda se
fele drevo za pohiátvo i za nuc.

P ER H Ó C S JA N O S
graditel sih vrsti kola, tr gov ina drva i voglena,
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Glasi Magyarske Stranjke Zivota
Koníerencija

voditelstva
Csáktornya

Stranjke v

Voditelstvo Stranjke, grupe v Csáktornya
je v pondelek, novembra 30-ga drzalo konferenciju, na áteroj je bil predsednik Pecsornik Ottó
orsacki oblegat i na áteroj konferenciji su respravlali i resavali vazna pitanja stranjke.
Magyarska Stranjka Zivota, grupa jarasa Csáktornya, bo v nedelu decem
bra 6-ga drzala voditelsku konlerenciu
na steru bodu doáli vitéz gróf Teleki Béla, velki
ispán Zalavarmegyije, varmegyinski predsednik
stranjke, Dr. Papp Sándor orsaski direktor stranj
ke, Országh Pál orsaéki oblegat jaraáa Alsólendva, Gasparich József, Benedek István orsacki
centralni sekretari stranjke, Czulek József varme
gyinski sekretar stranjke. Zvun ovih su od
voditelstva joá vise njih obeéali, da bodo dosli
na ovu konferenciju.
Konferencija bo se hapila v nedelu ob xIt 11 vuri v Levente domu, Predsednik bo Pecsornik Otto
orsacki oblegat. Respravlala se bodo sa vazna
politicka pitanja, narodna obskrba i drugo sega,
kaj naroda interesira. Voditeli bodo za se to narodu dali na glas najnoveáa pripeéenja.
Za to konferenciju véé se se posod jako
interesiraju.

Növi glasi PajdaSke Sluzbe

filerov i papernate tnblice na vrata za 1 pengő i
Za naáe ranjene honvédé su znova doáli obelezne za 2 pengő.
vi dari:
III.
mah. Od decembra 27-ga do janimra
Opéina Kismihalyfalva je nabrala 100 kg
3-ga bodo nasi leventaái pohodili saku hizu i bo
do pobirali dare spod boziénoga dreva v paklece jabuk.
za honvédé. Ovi pakleci moreju vagati samo 1 kg
Firma Lobi Mór és fia je daruvala 500 kg
75 deki. Nutri moéi deti sube kolaée (kekse), cu jabuk.
koré, orehe, leánjake, speha i cigaretlne. Teskeái Puce IV. razreda purgarske ákole, pod vodstvom
nesme biti, kajti v Budapestu bodo jós novine Hunyadi Ilonke, predsednice mlajsinskoga Crlenokcoj deli.
ga Kriza na brale su novine i knige za éitati i
Ovi pakleci bodo „pakleci lubavi" ali ne
boziéni pakleci, nego taksi, átéri se pobiraju spod
boziénoga dreva.
Nadjamo se, kaj bodo nase fimilie z lubavi
Ako se ocete za jesen ili zimu
prijeli nase leventaáe i potpomagali, kaj bodo
dobro obleci, onda poi á é í t e
mogli как najbole zvráiti svoju svetu duznost /a
naáe drage honvédé, átéri bodo Boziéa meli na
dalkim ruskim polanam v debelim snegu i trdoj
zimi.

V U G R IN E C Z

KONFEKCIÓ STACUNA

Sto bo plaéal porcio za soldaéiju i porciu za oslobodjenje od soldaéije ?
Za kratko vreme bo doáel pred Orsacku
Hiiu zakonski predlog, po kojemu porciu za oslobodjenje od soldaéije bo platil saki pripadnik
drzave, átéri je minul 24 leta, a joá ne je spunil
70. leto svojega zivlenja, za ve neje v soldaékoj
sluibi ili gori zeti v kakáé soldaéko delo. Soldaé-

p о n u) a

ka porcia je teskeáa, как porcia za oslobodjenje
od soldaéije, kajti óva porcia se plaéa za to, ako
je sto résén od tri letne soldaéke slu?.be. Na
jeinpot i za navek se odredi, a platiti ju je treba
érez tri leta, sakoga frtnl leta jenu ratu. A na
suprot tomu porcia za oslobodjenje od soldaéije

de bodete v velkom zbiranju na
áli od najvekáega do najmenáega

oprave jesenske i zimske kapute
Vugrinecz

János

ttacun gotove oprave Csáktornya
S z e n t L á s z l ó piac 8.
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igraéke za honvédé i narezale su jabuke, Stere
Se bodo susile.
Farkas Tivadar pekovski meSter za badav
suSi jabuke.
Gospa Végh Józsefne je nabrala gosece perje za honvedski Spital, Steri se bo poslavil za ranjenike.
Od jabuk su poslali pet kiSti v Kaposvár
za ranjenike. Gospa Krizsanics, fcena ezredeSa se
z lepim pismom zafalila za ov dar i véli, da ranjeni honvedi znaju, da oni, jeju megyimurske
jabuke.
PajdaSka Slu?.ba se najlepse zafali plemenitim darovatelam v ime ranjenih honvedov i prosi
za dalnje dare. Osobito prosiju perje za spital,
novine, knige i igraéke.
Prek dati moéi v sredu i petek od 10-12
vur. Na telefonski pozov poSleju к hizi po dara.

Dobrovolna zenska honvedska
delavna sluzba #
Poznato je, da po honvedskom zakonu si
zdravi ludi, pripadniki Magyarske, moski i zenski, od 14-70 let, moraju se postaviti v honvde
sku delavnu sluzbu. Так je onda mocí se fen
eke, magyarske pripadnice, éi je potrebno - pos
taviti, na mesto moskih, na honvedsku delavnu
slufcbu pre gospodarstvu, po kancelerjaj, fabrikaj
i sigdi de je potrebno. Ali honvedski zakón dozvolava i to, kaj se zenske v Magyarskoj i dobrovolno oglasiju i organiziraju v honvedsku dobrovolnu sluzbu. Stere zenske se same dobrovolno
glasiju, moreju si same zebrati delo, stero njim
najbole paSe za njihovo zdravje, jakost i onomu
kaj su se zvuéile.
Tu je ve bilo treba zazvediti, jeli bodo te
dobrovolne delavke, za honvedsku delavnu slufcbu dobile plaéu. Zenska Dobrovolna Honvedska
Delavna Komisija daje na glas, da saka Zenska,
stera se bo dobrovolno glasila i bo nekam na
deio postavlena bo dobila plaéu i to redovitu
mesecnu piacú takáu, kaksu njoj po njenom delu i zvuéenosti pripada,, ran tak как moáki delavec, na éije mesto bo morala stupiti. Ne zvucene delavke, za vreme skolanja dobiju na strosek.

Mestri pazite!
V domacoj KIOE grupi bo se erez celu zimu drzala éisto za badav magyarska ákola samo
za inuSe, detice i mlade delavce. Zave bo se
Skola drzala saku sredu i saki petek na veéer
od 8-9 vur. Zatem popevanje, magyarski i megyimurskí. Voditel skole je Weber József gruntovnióar,
Voditelstvo prosi se mestre i gazde, da z
jene strane naj pustiju deéke v ákolu, a / driuíe
strane naj kontroleraju, jeli su decki bili v ákoli,
kajti vec je skrajno vreme, kaj se si cakovski
meáterski deéki navéiju magyarski govoriti.
Ran tak naj pustiju sakoga inusa i leventasa к svetoj meái, na áteru su decki duzni dojti
i naj to kontroliraju.

KAJ JE NOVOGA?
Poziv na pretplatu !
Prosimo naáe pretptatnike, naj nam
poáleju pretplatu, koju su nam duíni
i naj obnoviju pretplatu, kaj nebi morali zastaviti poáilanje lista. Ceka smo
véé poslali sem duünikam. NaSe no
vine slu2iju Megyimurju i Magyarskoj.
Saki prctplatnik potpomaíe nam к
tomu.
N adjeni penezi. Novembra 13-ga su v
Csáktornya na mladinskom piacú naáli 4 p. 66.
filere.
Sto je zgubil, éi dókáié, da su njegvi, more
je prek zeti na főszolgobiroviji za vreme sluibenih vur.

Bole orati v jesen,
veksi dobicek i bolsi
pridel
Nesmemo zamuditi jesensku globoku oratvu zvráiti, kajti stem si zasiguramo, kaj nam bo
prtuletna setva zdrava i dobro rezvijena i vise
rodila, stem рак moremo sebi zasigurati vekáega
hasna i dobicka. Ovo jesensko oranje je osobito
vazno prinas de je rada susa, kajti v jesen zorana zemla pije cuda viée snega i dezdja i tak cuda viáe vuhka ostane, nego ako bi na prtuletje
orali. Zvun toga, ako zemlu v jesen zoramo on
da cuda merője posla imamo z njom na prtuletje
a to jako hasni, prem éi se prtuletje kesno hapi.
Ali óva jesenska globoka cratva je hasnovita ne samo za gospodara, nego i za celoga orsaga. Zato daje drzava sakomu gospodaru, steri
do decembra 31-ga, najmenje 15 cm. globoko
zorje svoje zemle, 10 pengő premie od sake katastralne mekote, ako je barem tulko jesenskoga
zasejal, как lani. Zato oni gospodari, átéri lem
kondicijam odgovaraju, naj idu po cedule na opéinsko poglavarstvo, naj spuniju i naj je nutri daju pre poglavarstvu do januaru 15-ga. Gospodarski inspektori bodo kontrolerali i ako su prijave
istinite, dotiéni gospodari bodo joá na prtuletje
dobili od sake zorane mekote premiu od 10 pengő.
Zato je treba ve v jesen éim véé orati, gazda do
bi peneze v takáe vreme, da je najbole nuca, a
ober toga i zato, kajti z bolsom jesenskom oratvom dojde do boláega pridela. A na zadnje niti
za to nesmemo pozabiti, kaj smo v taboru i rodolubna nam je duZnost, za se skupa nas bolse
i viáe povanja.

Nekaj s Salamonskih otokov
V tem drugim svetskim taboru jako cuda
éujemo za Salamonske otoke.
Te otoki, jega njih prek sto, se v Tihom
Oceanu (najvekse morje na svetu ined Amerikoin
Australiom i Aziom) vleéeju как jen venec, bli?.e Australie, nego Amerike, pák su zato te oto
ki za Amerikance jako vazni, kajri tam su si
napravili stajaliáée za ladje, zletiáée za aeroplane
magazine i se drugo, séim bi mogli Anstraliiu
lezi obraniti.
Te otoki, si skup imaju do 44.000 kvadratnih kilometrov, a na proti tomu samo 200.000
stanovnikov. Najviáe su pokriti z velikimi bregi i
starih Sum, a zemla cuda trpi od gostih potresov.
Kajti lezi na juznom kraju naSe zemelske kugle,
tarn je v januaru leto i vroéina dojde do 40 graduSov a v juliusu samo 25 gradusov. Luft je za
naáe ludi ne zdrav i nemreju ga magaditi. Mala
selca doinaéih ludi su najveé blizo mórja kajti
bole nutri su goste &ume puné nevarnih divljih
zverj. Male kolibice, z bambusove trstike tak
zglediju, kaj bi je voda saku minotu mogla odnesti. Ludstvo se najviáe hrani s sadom steroga imaju celo leto. Jako dobro rodiju kokusove palme, banani i drogo juíno sadovje. Te palme su
zdaleka jako lepe za gledati i pokrivaju s zelenjem ta mala selca.
Poleg mórja su ludi jaki, visokoga rasta, a
bole nutri su éistom drugc fájté, niski, skorom
cverglni, Ziviju prez sake brige, nebo je na vek
modro, sadovje za badav rodi, a éi se posvadiju,
jakéi slabeáega zakóié — i poje. Dók &u te oto

ki bili pod nemSkim gospdarenjem. su nemei odnesli jako oátre zakone proti tomu. kaj se nesme
jesti éloveéje meso, ali ovi érni ludi su jako ma*
lo dali do toga. Oni se najboje imaju, ako iiviju
po svojimi starimi segami. Z velikim kriéom tuéeju nekse bobnje i tak hodaju po áumaj, Stere
su bliáe njihovih sei. Domaée zivine druge nemaju, samo pse i nekée male érne svinje. Te su
njim najbojái priateli i sikam idejű i njimi.
Zlato i peneze ne poznaju, trgovinu tiraju i
duge plaéaju z pesjimi i svinjskimi zobmi. Sto ima véé takáih zobov, vékái je bogatas.
Najglavneái otok je G uadalcanal tam ve
japanci vodiju teske bitke z amerikanci za pót v
Australiu.

Kaj pripoveda jena bolSeviéka
spionka
Na sovjetskoj fronti su nemáki soldati vlovili
jenu boláeviéku ápionku, Katarina M. zvanu. Na
presluáanju je rekla takse stvari, na Stere je vredno
paziti. Véli, da je dobila zapoved naj se prepela
prek fronte, na ono mesto, de nemei véé imaju
civilnu administraciju i tam naj punta naroda.
Naj pripoveda ludern, da sovjeti véé ne vladáju
tak, как su dove, nego éisto europski. Sovjetov ga prav za prav niti véé ne, kajti sovjetski
soldati su napravili puntarije. Sovjetski soldati
se véé ne boriju za sovjete, nego za svoje domovine. Saki bo nazaj dobd svoje zemle i h iie
i slobodno bodo Boga molili, kajti cirkve bodo
nazaj pstavlene. Dale je morala reéi ta Katarina,
da Amerika pofiila velku pomoé, éuda oruzja do
baja z Amerike (vidimo kam . . . pod vodu), imaju novo formu itukc. do stopot strliju. S sovjetskimi soldati bodo od vezda bole baratali, bodo
dobili boléu opravu i boláu hranu. (Samo treba
pogledati zgladjene i gole i bőse zaroblenike.)
S takáimi pripovesti je morala Katarina hraniti oslobodjenoga naroda, átéri dobro póza svoje
biváe boláeviéke gospodare i neda se viáe vkanlti. I tak su Katarinu vun dali i ona je doála v
soldaéke roke, a kaj ápione ceka to mi véé
znamo.
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Sovjetska fronta
Po priliki novembra 20-ga pred 10 dni su
sovjeti podigli veliku ofenzivu proti nemákoj fron
ti, na stem su se tak dugó prepravlali i za steril
su z nemákoga sluíbenoga mesta vec pred tjedni
rekli da bo doála.
Denes, za vreme aeroplanov je taksega velkoga napadaja ne moéi preskriti i nemska komán da je cisto dobro znala, na steroj fronti bolseivki
spravlaju svoje trupe na velku bitku. Zato se nem
ei niti najmenje nesu znenadili, da se ta ofenziva
hapila. Bolseviki su dosli z velikimi silami, ali
su naáli i velku obranu. Crez ovih 10 dni, moramo reéi, da su sovjeti éisto za badav potrosili
svoju soldaciju, i matriala. Kaj su prve dneve
nekaj malo na pre doáli, to su mam zavrnuli, i
denes se more reci, da je ta velka sovjetska ofenziva vpeáala. Crez ovih 10 dni su nemski i
nasi kanoneri doli postrelali do 1200 taborskih
kok
Kak smo v tork dobili glasa, ta velka ofen
ziva je bila na tri strani. Severno ishodno od
varaáa Tuapse v Kaukaziji, onda med vodami
Don i Volga, od varaáa Kalinina na jug i v pustari Toropec. Bolseviki su napravili velkoga ognja, ali némáké 1 naáe trupe su se ostro proti
postavile i boláevicki napadaji su se se posod
zrusili. Boláeviki su zgubili jako cuda mrtvih, ranjenih i taborskoga matriala i oruzja. V zadnjem
broju smo napisali, da su sovjeti crez tri dni zgu
bili do 40.000 mrtvih i ranjenikov, denes je te
broj éuda vékái.
Nasi boláevicki nepriateli imaju dva zroke.
zakaj se tak na veliko boriju proti nas i moramo
reci, kaj su obedva glavni. Prvi je, kaj su oni
cuda matriala, avionov i oruzja dobili od englezov i amerikancov i to bi bilo treba ve, da su
anglosasi v Afriki v velikoj sili, nekak odsluzili.
A drugi morti jós glavneáí rezlog je da su nem
ske i naáe trupe zavzele rano r.ajboláe kraje
Rusije. De kruh raste, de se zelezo i drugi ta
borski matrial кора, najglavneáe fabrike za ta
borski matrial i örülje, ondn jako éuda petroleumskih zdencov, se to je doálo v nemákc i naáe
roke. Zvun toga veliko je zlo za boláevike, kaj
su njim na Volgi pota zaprli. Volga je do 4.000
kilomotra duga voda, de su boláeviki vozili páenicu, petroljoma i drugoga taborskoga matriala v
sredinu svojega orsaga. Se to njim jako fali i za
to se oni boriju kajbi nemáku i naáu frontu nazaj
stisnuli i tak oslobodile bar nekaj. Naroda na
severnom kraju, de nikaj ne raste bo treba erez
zimu hraniti, a Ukrajina, de kruh raste, je v nasim rókám.

Africka fronta
23 nepriatelske ladje, se skup od 165.000
ton, su osovinske podmorne ladje vtopile potli
novembra 15-ga do 30-ga. Так véli nemski glas.
Zvun toga skvarili su 65 ladji, se skup od 388.000
ton, med njimi viáe njih tak tesko, kaj je erez
dugó vreme na moci nucati.
Od taborskih ladji skvarile su dve velike i
maticne ladje za avione voziti, a pet taborskih
ladji su vtopili.
To je bil glas od novembra 30-ga, a decembra 1-ga eksterni nemáki glas véli ovo :
Némáké podmorne ladje i avioni su v novembru mesecu vtopili 165 ladji, se skup od
1.032.200 ton. To je 22.500 viáe, nego je toga bi

ono, kaj njim je ostalo, ako su se njihove famí
liámé i gospodarske prilike premenile, ako se
pre obracunu mlatve pripetila kukáa falinga, Ш
nemarnost, ili je áto kaj skril ili éi mit s áteroga drugoga zroka de kaj ostalo od kruánoga
zrnja (páenice, hrzi, sorzice) ober onoga, kaj nuca za domaci kraj i za gospodarsto.
One, átéri bodo svoje duznosti po gornjoj
naredbi spunili, a zainudili su spuniti svoje duz
nosti po prvoj naredbi za zrnje nutri dati, átrofati
ne moéi.
Как se nutri davle krusno zrnje
Vladin komiáar za narodnu obskrbu bode
za saku opcinu odredil, da se bo nutri dalo kruáno zrnje i jecmen. Opéinsko poglavarsto ima
odrediti mesto, kam se bo zrnje spravilo. Ako v
opéini Hombár néma svojega magazina, moreju
se postaviti drugi magazini i ákole za prek jemati. Opéina more postaviti i viáe mesta za zrnje
prek jemati.
Saki gospodar dobi od opcinskoga poglavarstva kvitancije od onoga kruánoga zrnja i jec
mena, steroga je nutri dal.
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lo 1942. septembra meseca, átéri je bil najjakái.
V célom taboru novembei mesec je bil najjakái,
to je v tem mesecu se vtopilo najveé nepriatelskih
ladji.
Od taborskih ladji su nemske taborne ladje
vtopile v novembru tri vékáé i osem menjáih ta
%
borskih ladji i jednu podmornicu. S torpedóm su
Komicije za obracun
strelili jednu matienu ladju za avione voziti, pet
taborskih i neáterne druge ladje.
Vladin komisar za narodnu obskrbu bo poAeroplani se z zraka vtopili z bombami je stavil za kontrolit zvráenja du/.nosti nutri davanja,
dnu podmornu ladju i jednu menjáu englesku ta- komisije za obracun. Clane komiáije postavla vla
borsku ladju. Zvun toga strelili su z bombami je- din komiáar /a narodnu obskrbu. Komiáija ima
nu teáku taborsku ladju, cetiri maticne ladje za tri clane. Komisija se tak postavla da v nju mo
avione voziti i 28 drugih taborskih ladji. V térni re zajti samo taksi sin nase drzave. átéri neje
broji nesu nutri oni teski zgubicki, stere su sov bil átrofani, v koga se moci vufatii átéri se dobro
jeti pretrpeli.
razme v polsko gospodarenje. Ako je mogoce,
Nemski aviovi su na Crnom Morju, na Kas- jenoga je treba postaviti zmed opcinskih zastuppijskom Morju, na Volgi i na Ladoga vodi vtopili nikov. Koga postaviju, mora sluzbu gori zeti.
19 sakoformu ladji za térim voziti i skvarili su Jeden mora biti med njimi taksi, átéri je ne ob26 sakoformu ladji za térim voziti. Zvun toga su skrblen i dobi finn i kruánu mein na cedule.
z lufta trefili i vtopili jenu sovjetsku taborsku la 
Eredi как se komiáíja hapi delati, moraju
dju i skvarili pet takáih ladji.
zaveta poloíiti. Ci su pre áteroj slvari ne jenoga
To su samo nemski recuni, a velikih broj glasa, onda resiju vékái glasi. Komiáija more na
je onih nepriatelskih ladji, stere su vtopili taljani i licu mesta kontrolit zvráavati samo onda, ako su
japanci.
poleg barem dva clani.
Na Egiptomskoj fronti, od potli, как se RomAko komiáija prenajde, da je nesci ne spumelova soldaéija povlekla v Kirenejku, englezi nil svoju duznost za prijaviti zrnje, ili je ne isti*
ne vupaju se hapiti kakáu veksu bitku, kajti nem nito valuval, onda se to mora mam na glas dati
ei i taljani su se spravili v dobra mesta, odkod opcinskom poglavarslvu, a poglavastvo si mam
se moreju z menje ludi bole braniti. Englezi po- zapiáe ime onoga i kulko bi moral kruánoga zr
silaju vun patrole, ali kakáé vékáé bitke ga nig- nja i jecmena nutri dati. Ako pák jc isti vec zadi ne. К tomu moramo znati, da su nemei skva pisani, ali komiáija je prenaála, da bi moral vise
rili se pote, moste i zeleznice i tak englezi s svo- kruánoga zrnja i jeémena nutri dati, nego je to
jimi treni, v golim pesku jako teáko idejű napre pre opcinskom poglavarstvu zapisano, onda se
i tak njihova soldacija néma hrane, municije, niti mora tulko zapisati, kulko je komiáija prenaála.
vode. Nemaju dosti foringe za kcoj voziti. a zvun
Saki, na prijavu obvezani gospodar je du
toga nemei i taljani se saki den pokazeju ober zen komiáiji se povedati, kaj ga pitaju, svoje ko
njihovih trenov i puácaju njim bombe i tak njim moré
i
magazine odpreti, knjige pokazati
cuda kvara delaju na trenaj.
i biti na pomoc, kaj se komiáija na licit mesta
Med lem si je Rommelova soldacija spravi- osvedoci, jeli je prijava istinita. Ako bi áto kola cuda vec trupi i teskoga oruzja.
misijti sprecaval pre zvráavanju svoje duznosti,
Engleski aeroplani se malo kazeju v luftu, ima pravo poz.vati si na pomoő oruzanu silu,
a nemáki i taljanski bombaái i po hudom vreme- (zandare, policaje).
uu idejű na engleske trene i taborska kóla i nji\ remena su teáka, Saki clovek si mora prehove lagere. Так su v zadnje vreme vuzgali je- misliti, c!a nemre biti to, da bi jeni kolace jeli,
noga trena od 10 tcákih automobilov i zruáili su a drugi suhoga kruha nebi imel. Soldat, átéri nas
9 taborskih kok \ uzgali su cetiri velike magazi brani den i noc v ledu i snegu i alduje za nas
né í jenoga soldackoga läget a.
svoje zdravjc, krv, i zivlenjc, ncsme glada trneti
V Tunisu se ve stopram hapluju borbe. niti on mester i delavec, átéri deia za nas one
Némáké i taljanske okloplene trupe su se tresnule mestrije, prez áterih si nemremo obdelati naáe
z amerikanskimi trupami i vlovile su vise zarob- zemle i voditi naáe gospodarstvo.
lenikov. Na varasé Algír i Bone su hitali den i
noc bombe.

,

Japanska fronta

Ov tjeden nestno dobili nikaj osobitoga. Na
Salamonskini otokam bitke dale idejű. Amerikanci se memreju nikaj hapiti, kajti se sile su njim
potrebne na africkoj fronti. Na kineskoj fronti ja
panci isto dale preganjaju nepriatela.

G o s p o d a r st vo
Kaj je treba znati po novoj naredbi
za krusno zrnje i jecmena nutri dati
Minister za narodnu obskrbu je dal vun naredbu za to, da se zasigura kruh célom orsagu i
da se namesti ono, kaj fali, da se imaju porcije
krulia i krusmgi zrnja na menje dati, a zvun to
ga obvezal je gospodare, da moraju nutri dati i
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