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A megtartó hit
Odakint, valahol a szarmata síkságon 

kegyetlenül fúj a jeges északi szél. Hó 
kristály csillog a puskacsö acélján és ha 
jön a hajnal, ziizmarává fagy a lehelet 
az örtálló vitéz bajszán, szakálián. Ebből 
a hideg semmiségből, az orosz éjszakák 
dermedt sötétjéből csak egyetlen világos 
ság tüze csapdos a strázsáló magyarra. 
Bolsevik! ágyú vasesöje, Sztálin orgona 
gránátja, sötétben előre csúszó barbárok 
szemének kénköves lángja. I s Horthy 
Miklós urunk katonája mégis ott áll a 
vártán. Mégis állja és szenvedi Sztalinék 
téli offenzivájának örült rohamát, mert ö 
közvetlen közelből látja, hogy ez a harc 
valóban döntő. Mindezen felül pedig tud
ja azt is, Hogy a nagy téli csatát, az. 
utolsó bolseviki tartalékokkal folytatott 
vérengző) tusát, szövetségeseivel együtt ő 
fogja megnyerni, mert nincs más megol
dás. Ebben a háborúban csak vagy el 
veszni, vagy győzni leltet

A honvédnek és szövetséges bajtár
sainak ez a tudat ad erőt minden szén 
védés elviseléséhez s ennek a mélységes 
hitnek, győzelmi akaratnak kell eltölteni 
az itthoniakat még olyankor is, mikor a 
frontról nem fényes győzelmek, gyors si
kerek, hanem kemény és véres tusák hí
rei érkeznek. Ilyenkor tél idején, egv 
hóban, orkánban előrehajszolt szovjet em 
bercsorda vad rohamai idején van legna
gyobb szükség arra a megrendithetetlen 
hitre, mely a győzelem bizonyosságához 
kapcsolódik. Ha téli estéken az ezüst 
tükrös pesti kávéházban, vagy a falusi 
kemence mellett összeülnek az emberek, 
hogy megvitassák a frontról érkező lőré
két, ilyen sötétben, ködbcíúlt időkben 
kell minden szón, minden mondaton át
sugározni a feltétlen győzelmi hitnek. El
végre egy negyedfél éve tartó háború so
rán megtörténhetik az is, hogy olyan hir 
érkezik, amelynél mi jobbat, kedvezőbbet 
szeretnénk hallani De ilyenkor kell meg
érezni mindenkinek, hogy a háborút nem 
a vágyak, a / óhajtások és remények irá
nyítják. hanem a tények, a katonai meg
gondolások s éppen ezért nagyon köny- 
nyen megtörténhetik, hogy egv egy hir, 
amelyet itthon nem tudunk helyesen ér 
tékelni, nem tudunk megérteni, egy egy 
hir, amelyet mi nem éppen kedvezőnek 
látunk, új győzelmek, új diadalok csiráját 
hordozza magában.

A hangulatváltozások, könnyelmű ité 
letek és üres sápitozások helyett a nem
zeti közvéleménynek is a honvéd, a szö
vetséges bajtárs rendíthetetlen nyugalmá
ra van szüksége. Mert a kint küzdő ma
gyar tudja, hogy bármilyen emberlöineget 
hajszol ellene Sztálin politrukja, bármilyen 
híreket harsog az ellenséges rádióállomás

Lelki fegyvert ifjúságunk kezébe!
Többszáz kötettel a „Muraközt Kölcsönkönyvtár“ hódító útjára indult.

Kétségtelen, hogy a világtörténelem legna
gyobb és legádázabb világháborúját nem a leg
modernebb fegyvernemek, hanem a jobb jövőért 
küzdő és vérző miliők világnézete fogja eldön
teni.

Lehet egyeseket és népeket rövidebb, hosz- 
.szubd ideig nyers erőszakkal és vad terorral bi 
tincsekbe verve szánalmas rabigában tartani. De 
annal elemibb erővel tör ki a meggyőződés sze
rinti han és elkeseredett küzdelem, amint arra 
legcsekélyebb lehetőség kínálkozik.

Legsürgősebb teendőink egyike h e
lyes világnézetet adni elsősorban 

ifjúságunknak!
Lnnék érdekében egész Muraköz részére 

Csáktornya központtal a helybeli KIÖL otthonban 
nagyszabású kolcsönköny vtart létesítünk, amely 
telőieli elsősorban az.

egész vallásos irodalmat
nemcsak magyar, hanem idegen nyelveken is.

Párhuzamosan gondoskodás történik a ke
resztény felfogású szépirodalom ér. az. összes ion- 
tosabb gazdasági müvek beszerzéséről is. Kiilö- 
nős gondunkat képezi a munkásság és a íalu 
földtnivelö népének égető problémáit tárgyaló 
könyvek beszerzése. Itt azonban csak :: „Qund- 
ragesimo Anno" kezdetű pápai encikhka szerinti 
felfogás lehet a mérvadó.

A Murakö/.i kolcsönköny v tár a következő 
szakosztályokra oszlik :

1. ) Diákkönyvtár. Felölel mindin önnevelő 
és az. iskola állal elolvasásra előirt könyvet.

2. ) Munkásifjúsági könyvtár. A munkás
ság problémáival foglalkozik.

3. ) Cserkészkönyvtár. Tartalmazza a cser
készirodalmat.

4. ) Leventekönyvtár. Megszervezése külö

nös gondunkat képezi. Muraközi leventék agrár- 
ifjak. Helyes világnézet mellett nagy szükségük 
van gazdasági ismeretekre. A leventeoktatók fon
tos munkájának megkönnyítése és eredményes
sége végett rendszeresen bocsájtunk rendelkezé
sükre muraközt nyelven kidolgozott erkölcsi és 
gazdasági tárgyú előadásokat is. Amint lehetsé
ges lesz, beszervezzük a leventeifjúságot a KA - 
LOT-ba.

5. ) Leányifjúsági könyvtár. A női lélek
eszményét, a családi szentély megőrzését és a 
gyermeknevelést szolgálja a „Kalász" elgondolá
sában.

6. ) Muraköz intelligenciájának külön igé
ny e lehet és van is azokra a müvekre, amelyek
mélyebb lelkiségét istápoliák és megnyugtatóan 
helyes feleletet adnak a zűrzavaros modern élet 
ezer és egy kérdésére. A keresztény kultúra 
íáklyavivöinek és munkásainak készséggel állunk 
rendelkezésére.

7. ) Vitéz honvédeinké minden elsőség a
most folyó élet-halál küzdelemben. A Csáktornyái 
katonaság részére kellemes otthont rendezünk be, 
hogy kevés szabad idejét ne kelljen az. utcán 
járkálva, vagy a moziban unatkozva céltalanul 
eltöltenie. Felüditö szórakozási lehetőségek mel
lett rendelkezésére fognak állni olyan könyvek 
cs folyóiratok, amelyeknek olvasása végletekig 
fokozzák rettenhetetlen bátorságát és erkölcsi 
erejét a kereszténységért és az édes magyar ha
za védelméért folyó küzdelemben a végső győ
zelemig.

Keresztény Magy ar Testvérek ! Bocsássatok 
minden könyvet és folyóiratot rendelkezésünkre 
akár pénzért, akár ingven a szent cél érdekében!

Bővebb felvilágosítással szolgál e sorok 
ir«>ia : Dr. P. Horváth Athanáz

KlOt. vezető, leveotelelkes/, 
ш (.AcrkeszcMpat parancsnok

Heil Hitler!
Németországban minden ember e szavakkal 

üdvö/li embertársát r ;  minden К vél, minden irat 
e szavakkal fejeződik be.

A nagy idők megs/üiik nag\ embereiket. 
Valóban az emberiség történelmében sohasem

hangzottak iga/abban e szavak, mint ma. Német
ország öss/fcioskndt a versaillesi bilincsben, gyá
rai, raktárai üresek, nyersanyaga nincsen, nem 
is lehel, mert a győztes antant nem engedi, hogy 
a német munkás, aki ezerszer nézett szembe a

a mi oldalunkon van a jobb fegyver, a 
inagasabbrendu hadvezetés, fölényesebb 
inteligncia s a mi katonáink mögött 
győzhetetlen energiák dolgoznak. Az 
egv etlen hadigyárrá vált Európa millió és 
millió munkása kovácsolja a fegyverek 
özönét, olyan hosszú szerelvények indul 
nak naponta a frontra, hogy a / egybe 
kapcsolt vonatok a Holdig érnének Igen! 
F.z. a háború más, mint az előző volt. 
Most nem bénítja meg a sztrájk a nagy 
hadműveleteket, nem hiányzik a lőszer, 
mikor egy hatalmas csata zajlik. Most 
nem elégedetlen, lazadó tömegek, nem 
bujtogató agitátorok állanak a harcolók 
mögött, hanem dolgozó, elszánt milliók, 
fegyelmezett tömegek, gigászi szervezett 
ség és halálra is kész győzelmi akarat. 
Ez a mi biztos győzelmünk megrendíthe 
tetlen alapja, amely mellett epizódé tör- 
pül minden múló esemény, minden olyan

hir, amit háromezer kilométerre a 
fronttól nem is tud áttekinteni a civil
ember,

Ezeken a ködös téli estéken, végte
lennek tetsző éjszakákon így érlelődik a 
bizonyosság, hogy mi és szövetségeseink 
minden eddiginél diadalmasabban tartjuk 
fel a ránk törő rohamot. Mert ott a ha
lálba hajszolt bolseviki milliók vérébe 
fűlt pusztákon, ott a szovjet-katonák hul
lahegyein túl nem az ellenfél győzelme, 
hanem végleges pusztulása, teljes kimerü
lése érlelődik. Ez az. egyetlen bizonyos
ság, egy az. egyetlen kézzel fogható való
ság. S ha ez a hit ugyanolyan erővel 
tudja betölteni az otthont, mint a távoli 
lövészárkot és Don parti katonaszállást, 
akkor a bizonyos végső győzelem napján 
újra teljesedik az írás örök igazsága, 
amely azt hirdeti: megtartott téged a te 
hited.
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halállal, kenyeret kereshessen családjának, az or
szágutak tele éhező vándorokkal, a birodalom 
megcsonkítva, legértékesebb részei erőszakkal és 
az ott lakó nép akarata ellenére elcsatolva, ha
jói részben a viz alatt, részben ellenséges kézben, 
gyarmatai idegen uralom alatt, belső zavarok, 
pártoskodás s a német nép a legszebb utón halad 
végleges bukása'felé, az örök ellenségek, az án- 
tánthatalmak pedig vígan dörzsölik kezeiket: si
került a 100 milliós német népet letörölni Európa 
térképéről.

S ekkor teljesedik be a mondás. Л nagy 
idők megadták a német népnek a nagy embert 
Hitler Adolf személyében. Az első világháboru- 
beli vaskeresztes német altiszt, páratlan erővel, 
óriási küzdelmeken keresztül, felrázza a német 
népet tespedéséből, gyújtó szavaival új erőt önt 
a német lelkekbe, megszünteti a munkátlanságot, 
a gyárak dolgoznak, az országutak kiürülnek, 
Németországban nincs többé utszéli koldus, majd 
mikor rnár elég erősnek érzi magát, egy csapás
sal összetöri a versaillesi rabláncot, egyesíti a 
német népet az egy akol egy pásztor elvén s 
amikor Európa ellenségei látják, hog\ a német 
nép életképes, hivatott az. új európai rend meg-

Zala vármegye iskolankiviili népművelési 
bizottságának közgyűlésén Markos Jenő igazgató 
vm. népművelési titkár ismertette a zalai népmű
velés feladatát. Miindnyájan tudjuk, — mondotta 
beszéde során hogy Zala vármegye a mozgó
sított vármegyék közé tartozik. A fiatalok nagy 
része ma fegyverrel a kezükben orosz földön tel
jesítik hazafias kötelességüket. Harcoló honvéde- 
ink a mi biztonságunkért fogtak fegyvert. Amit 
ők fegy verrel kiharcolnak, azt nekünk egységbe 
tömörült munkával meg kell tartanunk. Felada
tunknak tekintjük a társadalmi ellentétek áthida
lásával megtalálni a kiegyenlítődést és felvenni a 
harcot a káros hírverés aknamunkájával szem
ben. Tudjuk, hogy a legbiztosabb óvóhelv.a leg- 
arany fede/etübb pénz, a legiga/sagosabb kenyér-

Több oldalról felmerült kérdezöskö- 
clés folytán közöljük a hadisegélyre vo
natkozó legfontosabb rendeletek lamely ok 
megjelentek a budapesti Közlöny 1942 es 
évfolyamának 263 és 280 számában) lé 
nyegét

E szerint „hadisegélyt csak az után 
a hozzátartozó után lehet megállapítani, 
akit a bevonulás időpontjában a bevonult 
tartott el, vagy aki később jutott olyan 
helyzetbe, hogy eltartásáról a bevonult 
nak kellene gondoskodnia. Hadisegély 
ezzel az előfeltétellel is csak rászorultság 
esetében, vagyis akkor jár, ha a hozzá 
tartozók megélhetése a bevonulás követ 
keztében nem látszik biztosítottnak. Л 
megélhetést általában nem lehet biztosi 
tottnak tekinteni akkor, ha a hozzátarto-

alkotására, képesek voltak a világtörténelem leg
erkölcstelenebb cselekedetére, a bolsevizmussal 

•való szövetségre lépni, hogy Németországot újra 
rombadöntsék, vasöklével jobbra és balra olya
nokat ül ellenségein, hogy azok ma, a háború 
negyedik évében sem merik Furópát megközelí
teni.

Tíz év a világtörténelemben tálán percek
nek sem számit, csak mi rövid életű emberek 
találjuk hosszú időnek. Л német nép történelmé
ben sem számit hosszú időnek 10 év, de ez az 
idő a német nép életében oly eseménvdús, hog\ 
beillik legalább egy emberöltőnek s valóban a 
gondviselés különös kegye, hogy ezen eseménye
ket egy ember tudta előidézni.

Hitler Adolf, a német nép vezére Furópát 
egyetlen nagy várrá teremtette, amelyen megtört 
és meg fog törni minden ellenséges támadás és 
Furópa népei, a nehéz küzdelem után, élvezni 
lógja azt a békét, amelyet Hitler Adolf vezetésé
vel a német nép és szövetségesei meg fognak te
remteni.

í zekkel a gondolatokkal hajtjuk meg zász
lónkat Hitler Adoll 10 éves uralma elolt.

Sp.

népművelési munkájáért
jegy, a legmesszebbhordó ágyú, a leggyorsabb 
harcigép is annyit vészit honvédelmi értékéből, 
amennyi erőt felemészt a nemzet polgári tömegei
nek sötétenlátásából fakadó lelki egyénisége, vak- 
rémület ösztöne, vagy túlzott derúltlátásból fakadó 
kényelmes csodavarázsa.

Alik Károly, a murako/.i kirendeltség nép
művelési titkára előterjesztette, hogy a murakö/i 
tanítóság áldozatos lélekkel vesz részt a nemzet - 
építő munkában. Annál meghatóbb ez a lelkese
dés, mert a nötanitók a liadbavonull férfitanitok 
helyébe léptek és szépen kidolgozott tanfobam 
tervezetükkel külön elismerésben részesülték a 
kultuszminisztertől. Beszédét azzal fejezte he 
Muraköz népével foglalkozni kell.

zó, vagy az együttél«» hozzátartozók bár 
mely forrásból származó évi jövedelme 
nek, vagy bármely más bevételének egy 
flóra eső átlaga nem haladja meg kis és 
nagyközségekben a havi 100 pengőt, 
amelyhez minden gyermek, \agy unoka 
után 10 százalékot hozzá kell számítani 

f oldmivelésiiél a fiavi 100 E jövede 
lem 13(1 korona kataszteri tiszta jövede 
lemmel biró ingatlan jövedelmének felel 
meg hozzávetőlegesen

A bevonult hadisegély kérelmet az 
illetékes csapatparancsnokságnál terjeszt 
hét elő, vagy a községi elöljáróságnál az 
érdekelt hozzátartozója.“

„Л gyermekek (unokák) csak a 1o 
életévükig kaphatlak Ha a gyermekek 
száma háromnál több, a segély összege

nagyobb.
Л bevonult felesége részére terhes

ségének utolsó 5 hónapjában és a szülést 
követő további 4 hónapra az őt személy 
szerint megillető segélynél 50 százalékkal 
magasabb segélyösszeg jár.

Megszűnik a hadisegély a katonai 
szolgálal megszűnését követő második hó 
végével.

A hadisegély mindig egész hónapra 
jár, tekintet nélkül a bevonulás, vagy le
szerelés napjára.

A hadisegély ügyeket soron kivid kell 
elintézni."

„Felelj 1 Megtetted-e te is kötelessége
det a hazáért . . . Feleljen erre a kér
désre mindenki becsülettel és lelkiis- 
merete szerint. Ne szavakkal, ne az 
együtérzés hangoztatásával, hanem né
mán, cselekedetekkel.“ Cselekedj! 
Adakozzál a . honvédcsaládok javára.

Felhívás
Csáktornya közönségéhez

Csáktornya nagyközség elöljárósága fel
kéri a lakosságot, hog\ ismételten tegyen hazafias 
érzelme mellett tanúságot a folyó hó 17-tól február 
7 ig a honvédcsaládokért rendezendő gyűjtés al 
kalmaval.

Koruiánvzo í runk hitvesének rádioszózata 
a honvédcsaládokért már elhangzott az éter hűl 
•amain • bejutott a legkisebb lakott zugba, ígv 
ez.c-n nemes célról tudomása чап minden igaz rmi- 
gvarnak. Nem kívánjuk megismételni inas sza
vakkal mindazokat amel\ek elhangzottak mar az 
adakozásra nézve csuppán arra kérjük alakossa- 
got, hogy tartsa szem előtt ezen nemes i élt és 
gondoljon mindazokra, kinek hozzátartozója az 
orosz pusztákon teljesít szolgalatot és harcol, vagy 
életét adta a haza védelmében azért, hogv az 
itthon levők életét és biztonságát a bolsevista 
hordáktól megvédje,

legyük meg kötelességünket a hazaért és 
mindazokért es enyhítsük gondját és bánatát azok
nak. akiknek hozzátartozójuk, atyjuk, link, test
vérül., családjuk támasza vagv egyetlen ken\ér- 
keresője esett el a harc mezején.

Ken az elöljáróság a lakosságot, hogy min- 
oeiiki erejéhez mérten adjon a gyűjtési napokon 
a homéd «Haladóknak, lehetőleg mine! többet, 
hog\ akik arra rászorultak minél nagvob mérték
ben megsegíthessük

Esáktorn>a, |ö-U január hó II én.

Elöljáróság.

=  $ P O R T  =
J  o<’ héten megnyitjuk sakkrovatunkat, ki 

víih) játékosok tudósításaival s mar most felhív
juk a közönség érdeklődését erre a rovatra

A kultuszminiszter dicsérő elismerésben részesítette 
a muraközi tanítóságot

Kiknek jár hadisegély!
A hadisegélyezésre vonatkozó rendeletek lényege
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Kiváló tenyészállatanyag lesz az idei Mezőgazdasági Kiállításén
A mezőgazdasági kiállítás legjelentősebb 

csoportjában, a tenyészállatkiállitási csoportban 
január 10 én járt le a jelentkezési határidő. A 
rendező bizottság az e kiállítási csoport szervezé- 
sébcMi közreműködött állattenyésztő szervezetek 
segítségével feldolgozta már a bejelentések anya
gát és ennek alapján megállapítható, hogy az ez 
évi kiállításra felhozandó tenyészállatok száma 
nemcsak eléri, hanem egyes csoportokban meg 
is fogja haladni a múlt évi csúcseredményeket. 
A férőhelyek korlátozottságára való tekintettel a 
szarvasmarhák csoportjában lénveses létszám
csökkentést is kell végrehajtani, tekintettel azon
ban arra, hogy itt még a múlt múlt évinél is több 
férőhely áll rendelkezésre, a kiállítandó létszám 
emelkedni fog.

Örömmel lehet megállapítani, hog\ a ré sz 
vételre most mar nagyobb számmal jelentkeztek 
a visszacsatolt területek gazdái is. lg\ Erdélyből 
is idén már több tenyésztő fog a kiállításon sze
repelni; a hússertések és a juhok kiállítási cso
portjában pedig a délvidéki gazdak kivannak na
gyobb számú állattal részt venni.

Azokban a csoportokban, ahol a férőhelyek 
korlátozottsága miatt a bejelentéseket csökkenteni 
kell, azt a rendezőbizottsag a minőségi szempon
tok figyelembevételével fogja végrehajtani. Ezál
tal biztosítani lehet, hogy a kiállításon az értéke
sítésre váró hazai tenyészállatállományok legérté
kesebb anyagát fogják bemutatni és továbbterjesz
tésre értékesíteni.

A budapesti tenyészállatkiállítás igy fontos 
eszközévé válik a háborús termelési csatának is. 
Ez az intézmény évtizedek óta a jobb és még 
jobb minőségű, nagyobb termelőképességű állatok 
tenyésztésére serkenti a magyar gazdákat és igy 
jelentős szerepe van a magyar állattenyésztés 
európaszerte ismert, mai magas színvonala eléré
sében is. Ez a színvonal azt jelenti, hogy a törzs- 
könyvelés segítségével a válogatott állatállomány 
egyedei jobb takarmány értékesítő és termelőké
pességükkel biztosítják a többtermelés lehetősé
gét és az ilyen tulajdonságokkal rendelkező te
nyészállatok érthétöen nagyobb gazdasági értéket 
képviselnek, ezért keresettebbek is.

A tenyészállatvásárral kapcsolatos bírálaton 
és díjazáson csakis törzskönyvelt állatok vehet
nek részt, amelyeknél a jó fajtajelleg és egészsé
ges szervezet mellett elsősorban a termelőképes
séget részesítik figyelemben és a kiállítási intéz
mény ezáltal is hozzájárul ahhoz, hogy a hazai 
allatallomanvunkhun elsősorban a jobban tejelő 
szarvasmarhak, a minél nagyobb gyapjútörneget 
adó juhok, a tegiobban hizó és legszaporább ser
tések, továbbá a gazdasági és honvédelmi kívá
nalmaknak legjobban megfelelő lovak utódai sza
porodjanak el. A fokozott termelöképességő al- 
íatállomain jobban biztosítja a közellátást, a za
vartalan kozellatas pedig eg\ ben a legbiztosabb 
honvédelem is. Ezt a célt az idei mezőgazdasági 
kiállítás fokozott mértékben lógja szolgálni.

Tudnivalók a kukoricabeszolgáltatásról
Mint ismeretes a kukorit adézsma beszolgál- 

tatási határideje 1042. november 30-a volt.
Időközben egyes gazdak a bérhizlalás cellái

ra bizonyos mennyiségű kukorica beszolgáltatása 
alól felmentést kaptak, egves gazdák pedig még 
máig sem szolgáltatták be a reájuk kimért ku
koricamennyiséget. Л  közellátásugv I miniszter 
rj02.000 1943 \. sz. rendeleté értelmében a köz
ségi elöljáróságok február 10-ig kötelesek kimu
tatni ki tett eleget beszolgáltatás« kötelezettségé
nek és ki tartozik még beszolgáltatni a reá kis/a 
bott mennyiséget.

Aki február 10-ig beszolgaltatási kötelezett
ségének nem tesz eleget, azt a községi elöljáró
ságok tartoznak felszólítani, hogy 3 nap alatt te- 
gvenek eleget kötelezettségeiknek

Azokkal szemben, akik eme felszólításnak 
nem tesznek eleget, a kihágasi eljárást meg kell 
indítani, amikor is a föszolgabim karhatalom 
igénybevételével log gondoskodni a kukoricadé/s- 
ma behajtásáról. Ha a kukoncadézsma eg\ ré
szét a termeli» íeltakarnianyoztn, kukon*-t helvett 
kivételesen ugvanannu mennyiségű más

szemesgabona beszolgaltatasaval is elegei tehet 
beszolgáltatasi kötelezettségének.

Л közellátási kormánybiztos saját hatáskö
rében is ellenőrizni fogja, hogy a meg be nem 
szolgáltatott mennyiségek feltétlenül é.° soronkivül 
beszolgáltatásra kerülnek-e.

Tekintettel arra, hogv a kukoricát részben 
a kém érgabona pótlására, részben a honvédség 
és a hadiüzemek hizlalasi szükségleteire, részben 
pedig a községek, varosok és törvén \ hatóságok 
által kötött bérhizlalást szerződések szükségletei
nek kielégítésére feltétlenül meg kell szerezni.

Minderre való tekintetlel figyelmeztetjük 
muraközi gazdáinkat, hogy aki még nem szolgál
tatta be a reá kirótt mennyiségű kukoricát, te
gyen minél előbb eleget kötelezettségének és gon- 
golják meg, hogy minden elrejtett szem kukorica 
azoknak a dicső honvédeknek hiánzyik, akik a 
rettenetes orosz télben, távoli harcmezükön éle
tüket és vérüket áldozzak azért, hogy nekünk 
idehaza békés otthonunk legyen és nyugodtan 
hathassuk tejünket alomra.

Hőseinkért
Szerdán, február Tán 0 órakor Csak 

tornyán a ferencesek templomában Dr. P. 
Horváth Atbanáz hittanár és leventelel 
kész ünnepélyes gyás/misét mondott a 
hazáért hősi halált halt V u k o v ics Jo z s e l 
Csáktornyái honvéd lelkiüdvéért, amelyen 
a gyászoló családon kívül részt vett a

H Í R E I N K .

Véglegesítés. A földmivelésügvi minisz
ter Szigetvári Imre Csáktornyái m. kir. gazdasági 
segédfeliigyelöt állásában véglegesítene.

É rtesítés. Г. évi február hónapban a 
Nagykanizsai Városi Zeneiskola Csáktornyái fiók- 
intézetében megkezdődik a hegedűül.tatás. Érdek 
lódni lehet a zeneiskolában (l.evente Székház.)

A MANSz teaestélye február d ull t 
Royal kávéim/.ban dacára a rossz időjárásnak, 
kitünően sikerült. Mondhatjuk, hogy régen láttunk

községi elöljáróság és nagyszámú hazafias 
közönség.

Ugyancsak Dr. P. Horváth Atbanáz 
február 4 én a templomban engesztelő 
szentórát tartott a fronton ku/do katona 
kért, a vilagbékéért és a kereszténység 
győzelméért.

ennyi közönséget jótékony estélyen Hiaba a hós 
honvédek mégis ( sak vonzzák a közönséget, hisz 
minden szeretetünk es fillérünk az övék. I ea- 
inegváitas es íeliilfizetés címén ismét szép összeg 
gyűlt egvbe derék honvédeink részére.

A honvédek hozzátartozói részére a 
gyűjtés a hét tolyaman indult meg C sak tornyán. 
A felkért hölgyek házmi-házra járnák és gyűjtik 
az adományokat szenvedő hőseink családtagjai 
segélyezésére. Ezenkívül lebruar 3-an, Gyertya - 
szentelo napján, utcai gyűjtés is volt, ahol szin
ten szép összeg loht be. A gyűjtés eredményé
ről majd befogunk számolni.

Ez alkalommal is ismételten lelkenik a

Felhívás
a börtermelö mészáro
sokhoz és gazdákhoz I

Tekintettel arra, hogy SZOTÁK 
ISTVÁN Csáktornyái nyersbőr- 
bizományos és kereskedő front
szolgálatot teljesít, addig az ideig 
a nyersbőr és faggyú készleteket

Antonovics Gusztáv
nyersbőrkereskedö veszi át. K é
rem az igentisztelt nyersbőrterme
lők további jóindulatát és Szoták 
István leszerelése után az üzleti 
összeköttetésünket újból felfogjuk venni 

Teljes tisztelettel

SIMON ISTVÁN
nyersbőr bizományos
NAGYKANIZSA

minden hazafias honfitársainkat, támogas
sa tőlük telhetöleg a Főméltóságú Asszony 
akcióját, hisz azok családtagjairól van 
szó, akik az orosz pokolban szenved
nek és értünk áldozzák életüket és vé

rüket.

„Ennek az emberi harcnak egyetlen 
eredményes fegyvere van : a jó szívvel 
adott fillérek és pengők tömege.“ 
Bizonyítsuk áldozatkészségünket és 
magyarságunkat azzal, hogy minden 
felesleges fillért a honvédek család

jainak juttatunk.

Új posta Zala újváron. Zala varmegye 
Csáktornyái járásához tartozó Zalaújvár község
ben folyó évi február hó 11 én új postaügynök
ség nyílik meg, amelynek forgalomköre Zalaújvár 
községre terjed ki. Az új postaügvnökség bár
hova szóló levélpostai (közönséges ér  ajánlott) 
küldemények, belföldi posta- és csekkutalvánvok, 
belföldre szóló értéklevelek és csomagkiildemé- 
nvek felvételével, mindennemű postaküldemény 
kézbesítésével, valamint postatakarékpénztári köz
vetítő szolgalat ellátásával van megbízva. Az ui 
postaügynökség leszámolás és ellenőrzés tekinte
teben a Csáktornyái ni. kir. postahivatalhoz tar
tozik

A MÁV új szociális intézkedései. Az
aliamvasutak igazgatósága a kereskedelemügyi 
miniszter felhatalmazásával rövidesen rendeletet 
ad ki, amely progresszív alapon rendezi a va
súti munkásság családi segélyét A segély, amely 
eddig minden gyermek után íi pengőt tett ki, ja
nuártól csak az első gyermek után 5 pengő, min
den további gyermek után 1 1 pengővel, tehát
ó, 7, 8, stb. pengőre emelkedik Ugyancsak ja
nuár 1 tói, de múlt év október 23-ig visszame
nőleg. a vasúti műhelyt munkások órabérét 12— 
18 fillérei, a nem mühelyi munkások órabérét 
pedig egységesen 20 fillérrel felemelték. (MS\)
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K ö z  g a z d as  á g
A mésztrágyázás kivitele
Újabb időben a mész, mint a növény ter

mesztés egyik nyersanyaga, mindinkább nagyobb 
jelentőségű. Talán a gabonafélék után a közellá- 
tás szempontjából legfontosabb növényeink a leg- 
mészigényesebbek. Burgonya, répa. lóhere, lucer
na nagyon szeretik és megkívánják a talajban a 
meszet. Epen e növények termesztését kell leg
jobban felkarolnunk. A burgonya egyik legíonto- 
sabb közélelmezési cikkünk lett, amivel a gabo
nafélék eredményesen pótolhatók. Л cukorrépa 
már a népélelmezés miatt is mindig nags óbb tért 
hódit el a többi növényeink elöl. Az meg vitán 
felül áll, hogy a lóhere, lucerna a takarmánv nö
vények sorában versenyen telül állnak.

A mészigényes növények kiterjedtebb és 
eredményesebb termelése okozza a mészhiányt 
talajainkban. A gazda saját kárán rájön erre. Lu
cernát egy emberöltővel ezelőtt 8 10 évig ter
melt egy helyen, ma négy -üt évenként újra kell 
vetni. A luéerna telepítés e lég költséggel jár, 
tényleg kárnak nevezhető a gazda részére a gya
koribb telepítés.

Л lucerna négy-öt éven át is csak akkor 
ad jó termést, ha a talaja mész ben nem szűköl
ködik.

Vannak mészben gazdag talajok, de ezek 
mindig ritkábbak lesznek. Innen-onnan eljön az 
idő, amikor a gazdák nagy többségét érdekelni 
fogja a mészhianynak mesterséges megszüntetése.

Az égetett mészkő és megőrült mészküpor 
legalább 90 százalékos mésztartalmú. Idegen 
anyagot nem sokat kell velük szállítanunk, azéit 
távoli helyeken csak ez a trágya jöhet figyelem
be. Holdanként 20—30 mázsát is el kell belőlük 
szórni, ha teljes eredményt akarunk elérni.

Mivel a mésztrágya használata most van el
terjedőben, azért szükségesnek latom, hogy alkal
mazásának módját ismertessem.

Rendszerint megürüli állapotban hűül a pi 
асга. A nagy mennyiséget kézzel nehézkes el
szórni, gyorsabb, ha lapáttal szórjuk le közvetlen 
a szekérről a betrágyázandó területre. Kis gya
korlat után szélcsendes időben elég egyenletesen 
el lehet osztani. Szélfúvás esetén is megvan az 
elszórás módja. Szekérrel széllel szembe me
gyünk és hátrafelé szórjuk le. Embert, állatot 
megkímélünk igy kártékony hatásától. Persze mi
vel csak egy irányban szórhatunk, igy, azért 
mindig vissza kell menni a kiindulás vonalára.

A mészport mindig a betrágyázandó növény 
alá adjuk. Tehát ne az elüvetemény alá. Ha a 
növényt, például a lóherét, védőnövénnyel vetjük, 
természetesen a védőnüvény is hasznát látja, ki
szórásának ideje ősztől tavaszig bármikor lehet
séges. Az őszi szántásra szórjuk el akár fagyott 
annak a felülete, akar felengedett, akár hó takar
ja, akár csupasz. Ha különbséget keresünk, ak
kor mégis meg kell állapítani, hogy legjobb olyan 
időben rászórni a földre, amikor még hó ne m 
fukarja. Hz esetben ugyanis a hóié belemossa a 
talajba. Azt a tavaszi talajelőkészitü munkákkal 
minden к épen bcdolgt >7 halj u к.

Lucernát minden gazda szívesen termelne. 
Lpen azért írom e sorokat, hogy oly helyeken is 
segítsem eredményessé tenni kíméléséi, ahol ed
dig néni is mertek rá gondolni.

Azt már tudja a gazda, hogy Li<mm c :k  
tápanyagokkal ellátott tevekeny talajban .‘.ikerül. 
Nagyon més/szegény talajon, amikor az adandó 
menny iség is nagy, annak felet az őszi szántással 
bele szánthatjuk a talajba.

Mészszegény talajoknál az altalaj is mész- 
hiányban szenved. A mész felét adjuk az alta
lajnak. A mélyre gyökerező lucerna megtalálja itt 
is. Kezdeti fejlődését előmozdítja a feltalajra adott 
mész, később a mélyre adottal tenyészidejét tud
juk meghosszabbítani.

Mészben nagyon szegény talajokra fokoza
tosabban ajánlható a vetés előtt való minél ko
rábbi elszórás, hogy a zsenge növény élvezhesse 
a már feloldott mész előnyeit. Mik ezek az elő
nyök ?

A mész nem annyira ’ növényi tápanyag, 
mint inkább a nyers tápanyagok megszelidítője. 
Olyanféle szerepe van, mint a kony hának a ház
tartásban. Élelmezési nyersanyagokból sütéssel, 
főzéssel állít elő élvezhető élelmicikkeket. Nyers 
tapamag még a soványnak látszó talajban is 
elég van, de azoknak a növény semmi hasznát 
nem veheji. Élvezetessé a mész feltáró munkám 
után lesz a növény szamara.

r.bböl adódik az a tény, hogy mes/ezével 
a talajt tápanyagokban szegényebbé tesszük. A 
jmegszeliditett tápanyagokat a növényzet felhasz
nálja, nagyobb terméssel fizet érte. A talaj azon
ban nem köszöni ezt meg, mert a felhasznált 
anyagokkal szegényebb lesz. I zeket pótolni kell 
istáló- és műtrágyákkal, mert másképen az apa 
annyira kizsarolja többszörös meszezéssel tulaját, 
hogy gyerekének az okszerű gazdálkodáshoz nem 
hagy semmit.

A 7*cnge lucerna akkor kap sok kész táp
anyagot, ha a meszet annyival korábban elszór
tuk már, hogy feltáró hatását el tudta végezni. 
A lucerna megerősödés, fejlődés után, mint nit- 
rogéngyújto növény mar hoz/ajárul a talaj táp- 
anyagkészlel gyarapításához. Kisebb mértékben 
a lóhere is követi ebben. Helyesen fejezzük ki 
magunkat, hu ,'izt mondjuk, hogv a lucerna a 
mész által fejlődőit tápanyagokat csak kök síin 
kéri. Hiszen egy éven belül mar vissza is adja a 
talajnak. Lucernatermelésnél, meszelésnél tehát a 
zsaroló hatás nem áll fenn. Üzért is kell elsősor
ban, mondhatnánk, kizárólag a lucerna alá lue
sze/ni a szántóföldi termelés folyamán Jo  lucer
na után a talajban már a burgonya és a répa i- 
jo termést ad mész nélkül is. Annak ellenére, 
hogy a meszet nagyon szeretik evek, közvetlenül 
mégse kívánják meg, mert a nieszezelt talajba 
kerülő lóhere, elég kés/ tápanyagot hagyott visz- 
s/.n a következő növények szamara.

Pörnyeczi József.

Hirdetmény
Л fark ashegyi m. kir. állam i szöiöte-

lcp ve/.elüzége közli az érdekeltekkel, hogy a 
muraközi gazdák gyümölcsta csemete szükségle
tének kielégítésére а I év m árcius 1 15-ikr 
közli idós/ak tűzetett ki Később jövök szükség
lete nem biztosítható A csemeték átadása ;i te
lepen történik. 4
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Csáktornya nagyközség elöljáróságától

408 ké. 1943. szám.

Hirdetmény
Л  tej és tejtermékek forgalmának szabályo

zása tárgyában hozott 113.400 4942. К. M. számú 
rendelettel kapcsolatban az alábbiakat közli a 
községi elöljáróság.

A tejellátatlanok napi és fejadagja: felnőttek 
részére ’» dl . csecsemők részére 1 éves korig 1 
liter, 3 — 14 éves korig ó dk, terhes anyák ré
szére 1 liter, beterel; és nisgv-kotutk részére 
о dl.

A ti jjég .,-két a községi eiöljáoAüg házhoz 
küldi a beadott igénylések alapjan.

A lej jegy eket, amennyiben termelőt«’4 bor
zát ja a tejet, a/ illető annak, míg a hat ««sági tej 
igém bevétele esetén О. A\. I. K. iielvi fiókjának 
kell leadni. A tejjegyekböl a tejtermelő, avagy a 
halósági leiigény bevételénél, az О. M. T. K. helyi 
fiókja annyi tejjegv szelvény t vághat le, mint atneny- 
nsi tejet arra kiszolgáltatott. \ fel nem használt 
tejjegyeket a községi elöljáróságnak vissza kell 
adni s a tejtermelőnek csak annyit szabad átadni 
mini amennyi tejet havonta tényleg el i hordát.

A h/c les mindkét esetben : akar a terme
lőtől, akar az t üntk. helvi fiókjától Lapja a tejet, 
az <). M. I. K. helyi fiókja utján történik, tehát 
a tejarai nem a termelőnek, hanem az U. A\, I k. 
helyi fiókjának köteles az illető tejellatatlun befi
zetni, aki a t a tejtermelőnek továbbítja,

A tejtermelők a tejbes/olgáitatast most mar 
a/' ítnal tartoznak megkezdeni, mert I, évi augusz
tus lm H-ig a iieszolgahataudo menny iség 40“ ,,-at 
h kell szállítaniuk. A házhoz rendszeresen szál
lított, lejjegy ellenében kiszolgáltatott lej a ható
sági beszolgáltatásban beszamitódik, Kötelesek a 
tejel lát alia л ok részére eladott lejről a lejjegyeket 
átvenni és azokról a leszállított mennyiségnek 
megjelelő haji gy szelvény eket levágni és els/amol- 
tatásukkor azokat felmutatni és átadni. A beszol
gáltatandó te j: a nem igazolt telién után évi 600, 
az igazolt és lejt tehenek után: az első után 100, 
a második után 300, a harmadik és minden to
vábbi tehén után 450 liter. A tejtermelők az Ü. 
M. I. K. helyi fiókjától a leszáinoltotáshoz szűk* 
séges könyvecskét fogna!; kapni, s a beszolgál
tatandó mennyiségről is ott szerezhetnek tudomást. 
Minden állatváltozást, borjuzást, eladást, elhullást 
a községi elöljáróságnál bejelenteni tartoznak, 
mert csak igy számíthatnak arra hogy' ennek kö
vetkeztében a tejbeszolgáltatási kötelezettségük 
helyesen lcszallittassék. A vételt is jelenteni tar
toznak. mely esetben a beszolgáltatandó mennyi
ség a tulajdonjog szerint oszlik meg.

t. suktnrny a, 194.». januái 30.

Elöljáróság.

Csáktornyái járás főszolgabírója.
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Hirdetmény
Csáktornyán, 1912 év i december hó 23-an 

I heti piacon pénz találtatott.
A pénzt, jogos tulajdonosa hivatalomban a 

• la ■•■dalos órák ideje alatt átveheti.
I sal t'irnva, 194T. «*П január hó 25-én

lir. Vida s. к
lé,szolga híré».

Hirdessen a „Muraköz“ -ben

Í Gyomorbajos? Vesebajos? 
Tar t so n  i vókúrát !  ■ ■
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Preplalna cena: 5,— P. rin pol leta. 
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 6.

Csáktornya, 1943 ffebruara 5 P o l i t i c k i  t j e d n i k  
Z i d e  s a k i  p e t e k .

Vera nas cuva Dusevno oruzje v roke nasoj mlajsiní
Megyimurska Kniznica za Posoditi ide z vise sto knig na svoj pót da

rezsveti mlajsinuDalko na sevru, na Sarmatskuj dőli 
' ni pre/ mílosti puíe veter, mr/el как led. 

na puskinoj села se sneg nabira, a do 
jutra je vite/, 1 téri stoji na strazi vés pun 
imja i sresa.

Noc je kniicna i prazna, kuk se no 
ei po hladnoj Rusiji, a soldat na stra/i 
vidi samo jenu formu svetlost. Debeln 
ocelnatu cev bolsevickoga stuka, svetlost 
Stalinove orgole i peklenski sveile óéi « nil» 
barbara, steri se v kniici napre vleceju. A 
poleg sega toga Horthy Miklúsov vitéz 
mirno stoji na svojoj stra/i. Stoji inirno i 
magadi noru sturmu Stalinove zimske ofen 
zive, kajti on cisto hlizo vidi, da je ta 
borba zaistinu ona, stera bo pravicu skro 
jila. A prek Sega toga zna, da ovii velku 
bilku ovo krvavo klanje s zadnjimi bol 
sevickimi rezervami, moremo gvinuti sa 
mo mi i znami povezane sile, kajti to 
drugac nemre biti i nebi bilo bo/e pra 
vice, ako bi mi prepali. V ovim taboru 
je rnoci samo gvinuti, ili prepasti,

Nasi honvcdi i njihovi pajdasi se» to 
jako dobro znaju i to njih objaci, da rno 
reju pretrpeti se moke i óva globoka 
vera mora obiti i se nas, steri smo doma 
isce i onda, ako ne cujemo saki den sa 
mo velke pobede, fietna skakanja napre, 
nego i onda, da cujemo, da su nasi bon 
\ecli v teskimi bitkami.

Rano ve v zimi, da sovjeti tiraju 
svoje ludi как marhu, napre po snegu i 
vetni v sigurnu smrt. je najbole potrebna 
ona cvrsta vera v sigurnu pobedu.

Ako ve v zimi, ludi da /idejű pre 
toploj peci, da se dospomeneju za one 
glase, steri dohajaju s Ironte, vunikmica, 
megla, sneg. onda rano ve erez saku rec 
mora рп к svetiti cvrsta vera, dana /.ad 
nje itak born.» mi za sigurno preladali 
nepriatela.

lm te tabor trpi véé p»>l stiri leta i 
nemreju пачек dohajati samo jednaki gla- 
si, ali rano ve niora saki clovek znati, 
da se tabor ne ravna po nasoj /éli, nego 
опак, как ga soldacki voditeli ravnaju i 
za to se more lehko pripetili, da taksi 
jen glas, steroga mi dr/.imo za slaboga 
za nas, nosi v vutrobi svojoj nőve po 
bede, .stere homo stopram potli zazvedili

Ran tak, как nasi honvedi, s svoji 
mi pajdasi. mirno stojiju na s\ ojein niestu, 
moramo i mi trdi biti v nasoj seri i ne 
smemo si za kaj god mislenje premeniti. 
lm nasi honvedi, steri vuni barcuvleju я 
peklom, dobro znaju, da makar kak^e god 
masc ludi bodo Stalinovi politicki komi 
sári tirali na sloprog, makar kakse god 
glase bo Staliuov radio posilal v svet, 
itak je z nase strane bolse oruzje, bolse 
soldacko voditelstvo, nasi soldati su bole

Néma dvojbe v tem, da najveksega i najce- 
merneSega svetskoga tabora, svetske historije na- 
bodo resila najniodernesa oruzja, nego svetski 
pogledi onili miljonov, steri se boriin i prelevaju 
krv za boRu buducnost.

Moci je nesterne hűti i narode kraj.se ili 
dugse \reme, s sirovim nasiljem i diviim terorom 
drzati pod ncniilosrdnim jármom, ali cim dojde 
makar i najmenjsa prilika.stem jaksom silóm vud- 
ri vun ona ostra borba, za steril ludi znaju, da 
bo njih dopelala du bolsega zivlenja.

Nas najzurnesi posel je, da nasoj
m lajsiní stvoríixio pravoga svetsko- 

gu pogleda.
Da se to spuni, stvorili bonin /a celo Me- 

gciinurje ч Csáktornya, \ К. I. О. I . domu velku 
kniznicu za knige posoditi, v steroj se bodo nä
sle knige

najpiedi veiskoga pisauja
i to ne samt» \ mag>arskom jeziku, nego i v 
stranjskimi.

V isto v reme bőm») se brigaii i za druge 
lepe knige kr&éanskoga pogleda i za se vaznese 
gospodarske knige! 1 ksternu brigu homo vodili, 
da si preskrbinm tak se knige, stere interesiraiu 
delavce i selske gospodare v njihovimi najvazne- 
semi posli. Pre sem tem knigam bonio se drzaii 
papinske zapovedi, sleru se liapi / leérni „Qua- 
d rages i in о Anno" !

Ta megyimurska kni/.nica za posoditi bo se 
delila na öve sekcije :

1. Kniznica za deake. ltodé imela se knige, 
s iterih bodo deaki dosli do vekse znanosti i ste
re skole prepiseju deal.am za precitati.

2. K niín ica  za delavsku m lajsinu. Sako- 
jacka pitanja za bolSe delavsko zivlenje.

zvuceni i iniaju vusebi taksu jakost, stera 
se neda preladali.

Denes je cela lairópa jena taborska 
fabrika, miljoni i miljoni delavcov kovaju 
oruzje i taksi dugi eugi ideju saki den 
na front и, da ako bi je skup skapcili, 
diiscgli bi od nas dn Meseca.

,)>• tak je! Dcnesnji tábor je drugo 
íormu, как je prvesi bil. Ve ga ne s.traj 
kov, steri bi posla znstavili, ve ne sfali 
iminicia rano onda, da je v jenoj veksoj 
bitki najbole potrebna, ve ne stoji 
iiezadovolen narod za soldacijom i nega 
puntarov, déri bi Indem panic t zmesali, 
nego z.a hrbtorn onili, steri braniju nase 
domovine, stojiju ludi na miljone, organi 
/iráni, pod jakom disciplinom, steri si de- 
laju za domovinu i imaju cvrstu volu do 
smrti, da itak mi moramo nepriatela pre 
ladati.

To j • fundament nase sigurne po 
bede, steri se neda porusiti nigdar, a se 
drugo je malenkost, osobito oni glasi ste

3. Kniznica za cserk ese (skaute). Knige
za cserkese.

4. Kniznica za leventaSe. S tóm bomo
osobitu brigu vodili. Megyimurski leventasi i sel- 
sk? mladici! poleg pravoga svetskoga pogleda, 
rnoraju meti i velke gospodarske znanosti. Da 
bodo posli lesentaskih navucitelov lehkese i bot- 
sí, bomo mim davali od vremena do vremena 
moraine i gospodarske navulce, napisane po me
gy irmirskom jeziku. da bodo mogli leventasam 
dr/ati predavanja. C’im bode mogoée, bomo le- 
ventase organizirati i v gospodarsko drustvo
KÁLÓT.

5. Kniznica za mlade puce. Stih knig se 
bodo nase puce naveile svetost familie, posteno 
zivlenje i decu odhraniti po krscanskom navuku.

6. M egyimurska inteligencija bo isto na- 
sla knige s kojimi bo si mogla dusu okrepiti v 
tem zniesanim modernim zivlenju i nasla bo odgo- 
vore na cuda pitanja.

7. Nasi vitezki lionvedi su sigdi prvi
v ovoj vezdaánjoj teskoj borbi za Vivienje i smrt. 
Za soldaciju v Csáktorn>a bomo sloíili lepoga 
doma da si bodo mogli za ono malo slobodno 
vreme, stvoriti nekse veselje.

Bomo njim dali za citati takse knige i no- 
vine, z sterimi si bodo duse okrepili i jo§ bole 
vitezki se bodo borili za krscanstvo i za nasu 
lublenu magyarsku domovinu se dók nepriatela 
do kraja preladamo.

Prosimo se nase krséanske, magyarske pria- 
tele, naj nam daju za to kniznicu knige i novine, 
makar za badav, makar za peneze da nam i stem 
pomoreju spuniti nasega svetoga ciia.

í̂ to kaj oce dale pozvediti naj pita potpi- 
sanoga.

Dr. P Horváth Athanáz
klOK voditel, leventaski duhovnik

ri dohajaju Bog zna odkod i steri mi ci- 
vili, tu doma. 3000 kilometre dalko od 
fronte, níti neznamo presoditi,

V ovim kmicnim, meglovitim végé
rám i nocim prez kraja, mora se v nami 
dozreliti ona sigurnost, da mi i znami po 
vezani narodi / namo drz.ati frontu i stur- 
riiu, v.tera nas obletavle, trdo i sigurno, 
da bomo gvinuli, kajti znamo dobro i to, 
da tarn prek z druge strane, prek bregov 
bolsevickih mrtvih, na mskim polanam, 
stere su napite krvi v smrt natiranih bol 
sevickih miljonov soldacije. tam se ne 
zreli pobeda nepriatela, nego njegva pro- 
past vekovecna.

To je jedino, kaj je sigurno i to je 
prava boza istina. I ako bo ta vera na- 
punila nase dome ran tak cvrsto, как je 
napunila stelunge i soldackc salase pre 
Don vndi, onda se bodo, na den zadnje 
nase pobede pák spunile reci Svetoga 
Pisuia, stere veliju:

„Tvoja vera je tebe ob^uvala."

Skolski minister je poialil megyimurske navucitele za rezsveéenje naroda
Z;ilavarmeg\ inr.kv komisija za rezsveéenje I rój je Markos Jenő, Skolski direktor, sekretar ko- 

naroda zvun skole je dr/ala sv»»ju sesiju, na ste- | misije pripovedal duz.nosti varmegyinske komiSije.
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6 „ M e g y i m u r j e “ 5 br.

Si znamo — tak véli — da Zalavarmegyija spa- 
da med mobilizirane varmegyije. Velki del naáe 
mlajáine, s oruzjem vrokaj, na ruskim polanam 
zvráavle svoju duznost za domovinu. Те honvedi 
su za naáu sigurnost zgrabili oruzje, kaj su oni 
7. oruzjem sharcuvali, naáa ie duinost s skupnim 
delom zadrzali. Naáa je duznost skup dráati ludi 
i harcuvati proti onih, átéri s krivimi glasi pun- 
taju naroda. Dobro znamo da najsigurnese mesto 
za cuvati sebe, najbolsi zlatni penezi, najpravié- 
nese karte za kruh, ‘najjakái stuk, najbolsa ta- 
borska masina zgubi tulko vrednost za obranu

Na nemskoj zemli saki őlovek z ovimi rec- 
mi po/.dravla drugoga cloveka i saki list, sako 
pismo se z ovimi recmi zvráavle.

Velka vremena rodiju svoje velke ludi. Za 
istinu, v povesti clovecanstva, nigdar se te reci 
nesu éule bole istinito, как denes. Nemáka se 
zruáila v versaljskimi lanci, íabrike, magazini praz- 
ni, sirovoga matriala nega, niti nemre biti, kajti 
pobedne antanske vlasi ne dozvoliju, kaj bi nem- 
ski delavec, átéri je jezeropot smrti v oci gledal 
kruha sluzil svojoj deci. Ceste su puné gladnih 
vandravcov. orsag okmjen, najvrednesi deli pod 
silóm i proti vole tarn stanujucih narodov, vkraj 
odtrgnjeni, lad je na polovíci pod vödön), na po 
lovici V nepriatelskim rókám, kolonije pod stranj- 
skom vladavinom, znutrasnja zmesatarija, ludstvo 
stranjke mociju, i nemáki narod je na najljepsem 
potu da prepadne, a vekovecni nepriateli, antan- 
ske sile si veselo ribaju roke: dospelo je vreme, 
da se nemski narod od 100 miljonov zbrise z 
europske таре.

I onda se rec spunila. Yelka vremena dala 
su nemskomu narodu velkoga cloveka v peráoni 
Hitler Adolfa. Nemáki unteroficer prvoga svetsko- 
ga tabora, okincen s zeleznim krizom, z velkom 
silóm, da joj para néma, erez velkih i teskih bor- 
bi, je zbudil nemskoga naroda z omedlovice, z 
plamenimi recmi nőve jakosti je dal nemákim dú
sam, nega viáe ludi prez dela, íabrike delaju, ces
te su se spraznile, na nemákoj zemli nega vise

Z vise strane su nas pitali za navuk 
za taborske pomoci, pák zato tu ve stam 
pamo naredbe, stere se ticeju taborske 
pomoci, a zisle su vec 1942 leta.

Po tein naredbam taborske pomoci 
je moci dosoditi samo onim famíliám, ste 
re je soldat za vreme nutri rukovanja 
zdríaval, ili su potli do.áli v taksi polozaj 
da bi njih moral soldat zdrzavati. Ali i 
ta pomoc se da je samo onda, ako se do- 
kaze, da família néma ob с е т  ziveti zbog 
toga, kajti je skrbitel odisel v soldaciju. 
Zdrzavanje neje obsigurano, ako cela fa
mília s kaksega god dohodka, v malim i 
i velkim opcinam néma mesecno prek 
100 pengő dohodka, a ktomu se more 
recunati za sako dete ili vnuka jós 10°/«

Pre polskim gospodaram je mesecni 
dohodek od 100 pengő po priliki jednaki 
onda ako ima zemla 130 korun ő is toga

Na polskim gnspodarskini semu, v najvaz- 
neáoj toőki, a to je plodna marha, je bil termin 
glasiti se, do januara 10-g.j. Komiáija je vei pre- 
gledala se prijave i more se reci, da letos ne sa
mo da bo doslo tulko prvoklasne plodne marhe 
na sejem, как lani, nego se more reci, da bo jós 
i vise toga. Kajti ga dosti malo piaca, éuda ro- 
govate marhe su morah zavrnuti, ali kajti ga le-

domovine, kulko jakosti potroái nepotreben strah 
civilnoga naroda i kulko slabosti pre dusi ludi 
pokaíeju.

Mik Károly sekretar megyimurske komisije 
je dal napre, da se megyimurski navuőiteli z aldu- 
vanjem trudiju za narod. Stern je lepáe alduvanje 
kajti áenske su stopile na mesto inoákih navuői- 
telov, átéri su v soldackoj sluzbi i dobili .su za 
svoje delo eksternu pofalu od ákolskoga ministra. 
Svojega govora je zvráil stem, da je treba megyi- 
murskoga naroda i dale na brigi imeti.

bogca na cesti, a da je cutil 
da je vec dosta jaki, z jenim hipoin je reztrge! 
versailske lance, zjedinil je nemskoga naroda, je 
na sara, jen pastir, a da su nepriateli Europe 
vidli, da je nemski narod dosel к sebi, da more 
ziveti i da je poz.van, da stvori novoga Europsko- 
ga reda, tak su nisko opali, da su stvorili zvezu 
z bolsevizmom, stera je najnemoralnesa cele svet- 
ske povesti, samo da /.nova zrusiju, onda je s 
svojimi zelezniini sakami levo i desno takso plus- 
ke dal nepriatelam, da oni niti denes, v átrium 
taborskom letu ne vupaju dojti blizo Europe.

10 let v svetskoj povesti ne broji morti niti 
minote, samo mi ludi kratkoga zivlenja drzinm 
to za dugó \ reme. Niti v povesti nemskoga na
roda neje 10 let dugó vreme, ali ovo vreme je 
v zivlenju nemskoga puno tulkih pripecenja, da 
tulko vala, как jene clovei je zivlenje i za istinu 
eksterna milost je Svemogucega, da je ta pripe
cenja stvoril jen clovek.

Hitler Adolf, voditel ncmákoga naroda je 
napravil ( elu l .uropu za jenoga jedinoga velkoga 
grada, na sterim se je i bo se zrusil saki nepri- 
atelski napadaj i europski na rod i bodo, potli о 
vih teskih borbi vzivali onoga mira steroga bo 
stvoril nemáki narod pod voditelstvom Hitler Adol
fa i znjim povezani narodi.

Stemi misli prignemo nasu zastavu pred Io 
lefnom vladavinom Hitler Adolta.

katastralnoga hasna.
Taborsku pomoc more prositi sóidat, 

steri je nutri rukoval. pre svojoj komandi, 
ali pak njegva família pre opc inskoin po 
glavarstvu

Deca (vmiki) moreju dobiti taborsku 
pomoc samo do 16 leta. Ako je prek 
troje dece, onda je pomoc veksa.

Soldatova zena, ako ceka dete, za 
zadnje pet rnesece i potli poroda 4 me 
sece, dobi za 50°  ̂ vec pomoci, как bi 
ju islo.

Taborska pomoc preslane drugi me 
sec zadnjega od onoga \ remena, как pre 
stane soldacka sln/ba

Taborska pomoc ide za celi tnesec 
i ne gledi se da je soldat nutri rukoval 
ili dimo dosel

Mol be za taborsku pomoc se moraju 
resavati zvun reda

tos cuda vise piac a, se jeno bo cuda viáe marhe 
na semu.

/. vcseljem moremo reéi, da su se lelos vec' 
s povrnjenih krajov cuda gazdi glasili s svojom 
marhom na te sejem. Так su se glasili i z Erde 
lya povateli, а / Ju/nili Kiajov pak ho cuda gos- 
podarov dotiralo mesnate svinje i birke.

De pak bo treba, zbog premalo piaca, ne-

kaj z.avmuti, tarn pak bo komiáija zebrala najlep- 
se i najboláe glave, tak da bodo na semu preka- 
zali i prodavali za resplod samo prvoklasnu i 
najlepáu marhu.

Zbog toga je ov gospodarski sejem v Buda
p e s t jako vazen i za taborsko povanje. Te se
jem véé érez viáe deset let tira gaz.de na to, da 
povaju najbolsu marhu, stera da najlepsega i naj- 
boláega ploda i stem pokazeju, da rnagyarsko 
povanje marhe stoji v celoj Europi na visokom 
mestu, a to z.naci, da taksa, zebráim i v maticu 
zapisana zivina ci troái krmu, stoga je vékái ha
sén, kajti da veksega i boláega ploda i stem se 
njoj vrednost povekáava, pak je zato i bole is£e- 
ju i draze platiju!

Na tóm semu bodo premiju dobila samo v 
maticu zapisana, najlepsa marha i pre sacanju 
bo se gledalo na íistu fajin i najpredi, jeli vala 
za plod, pak bo te sejem cuda poinogel ktomu, 
kaj se bodo prinas povale krave, átere daju naj- 
lepse telire i najvec mleka, birke stere daju naj- 
vec vone, svinje stere köti ju najvec pajcekov i 
najbolc* bodo tuste i konji. steri najvise valaju za 
gospodarstvo i soldaciju. C i bo cim \eé najboláe 
zivine onda bo i narodna obskrba bolsa, a dob
ra obskrba naroda je dobra obrana domovine. 
Ovo oce sluz.iti letosnji gospodarski sejem, joá 
bole как dove.

Poziv stanovnistvu
Pojslavarstvo velke opcine Csák

tornya prosi stanovnistvo, da znova po 
svedoci svoje rodolubno cuvstvo ve, da 
se bo od januara 7 ga pobiralo za hon 
vedske tamilie. Keci nase (íospe Guver 
nerke smo vec culi erez radio i cule su 
se i v najmenjsem ludskom kotu, pak tak 
onda i sako pravo rnagyarsko srce zna 
za te plemeniti cil.

Necemo ve znova zgovoriti z dru 
giini recmi se unó, kaj smo vei culi za 
to pobiranje nego samo to prosimo od 
stanovnistv a, naj saki clovek ima pred 
oemi ovoga plemenitoga cila i naj se zmi 
síi za se one, ciji oci, sini, brati na ru 
skím pustaram harcuvleju, ili su vec al- 
duvali svoje zivlenje za obranu domovine 
samo zato, da obcuvaju zivlenje i sigurnost 
od bolsevickih bandi, onim steri su doma

Spunimo svoju duznost za domovinu 
i zbrisimo suze sem onim, sterim su oci, 
sini, brati, pomagaci tamilie ili jedini skr 
biteli opali na taborskom pohi.

Pogla\ arstvo prosi stanovnike, naj 
saki da te dnev'e, da bodo pobirali, kul 
ко najvec more, /a  honvedske tamilie, 
kaj se bo onim, steri su toga potrebni, 
moglo pomoci, как najvise.

Poglavarstvo.

Kaj treba znati za kuruzu nutri dali
как i«- poznato, termin za kuruzu nutri da 

ti je oil do 1442 novembra 30 ga.
Med tein su ne- teini gazdi dobili o.*dobudje- 

nje /ii stanovitih kil kuruze nutri dali v to imt. 
na .»ni кеша ne svinje hraniju, a jesu takái gospo- 
dari, steri niti do denes nesu nutri dali kuruze 
tulko. kulko njim je Ы1о odredjem*
Minister za narodnu obskrbu je dal vun naredbu 
broj 502.000.1943 \. po steroj su opcinska pog- 
lavarstva du/na du tebruara 10-ga vun skazati, 
áto je zvráil svoju duznost nutri dny an ja i sto je 
|os itu/.en nutri dali kuruzu, kulko su т о  odre- 
dili.

Sto do tebruara 10 ga neje spuml svoju duz
nost nutri davanja, njega su opóinska poglavarstva 
dn/na opomenuti, da za 3 dni naj zvrái svoju 
duznost

A oni, t̂eri ovoj opomeni nabodo zadovolih 
odo obto2eni, a főszolgabirovija bo se z oruía-

Heil Hitler!
Nemski narod je v sobotu svetil 10 letni jubileum, как je Hitler Adolf

postai voditel

Komu pripada taborska pomoc
Naredbe, átere se tiieju taborske pomoti

NajboiSi matrial marhe za plod bo doki na letosnji gospodarski sejem
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nőm silóm brigala, kaj se kuruza nutri sterja. A- 
ko je átéri gazda ponucal za zivad nekaj öve 
kuruze, steru je duzen nutri, dati, onda za ve 
zvunredno more i drugo zrnje nutri dati i stem 
svoju duznost spuniti.

Vladin komiáar za narodnu obskrbu bode i 
od svoje strane kontroleral, dali su za sigurno 
nutri dali kuruzu oni átéri su to duini i jeli su 
tulko nutri dali, kulko moraju,

Gleder na to, da je kuruza potrebna za na- 
niestiti krusnoga zrnja, steroga ga premalo. onda 
za tuste svinje za honvedstvo i taborske fabrike, 
a (inda joá i za one svinje stere su opéine, vara- 
ái i varmegyije zafremale, mora se ta kuruza cis- 
to sigurno i na saki nácin napre donesti,

Gledeé na se to, opomenemo nase megyi- 
inurske gospodare, da oni, átéri jós ne su dali 
nutri kuru/u, kulko su du£ni, naj éim predí spu- 
niju svoju duznost i naj sí premisliju, da sako 
zrno kuruze fali onim diénim honvedam, na da 
lekini ruskim taborskiin polanam alduju svoje ziv- 
lenje i krv zato, kaj mi tu doma moremo mirno 
ziveti i prez straba lééi spat na postelu.

Z dobrim srcem dani fileri i pengőji 
bodo svetlo oruzje v ovoj velkoj borbi.

Moramo posvedociti, da radi imamo 
nasu magyarsku domovinu, s tem da 
radi aldujemo i damo sakoga fiiéra, 
steroga moremo za familie nasih hon- 

vedov.

T a b o r s k i  g l asi
10 let Hitlerove vlade

V Nemskoj su sako leto januara 30-ga sve- 
tili z velikom paradom onoga dneva, da je po- 
kojni Hindenburg marsai, onda predsednik Ném
áké, postavil Hitler Adolfa za kancelara, i stem 
je on postal voditel nemskoga naroda.

Hitler Adolf je sako leto na te den pozval 
pred sebe nemskoga naroda i v svojem govoru 
dal recuna, kaj se erez celo leto pripetilo. Ovo 
leto neje mogel sam dojti, kajti ima velke brige 
na taboriácu, pak je zato poslal pismenu mani- 
festaeiju svojemu narodu.

V tem svojem pismu nabroji sa piipeéenju, 
potli 1918. leta, da je nemski narod opal v veli- 
ku nesrecu. Na brojilse one poteákoée, s áterimi 
se moral boriti, dok je nemski narod prerazmel 
njegve misli i dok su se si ziáli pod njegovom 
zastavoin.

Dale pripoveda za svoju politiku sUru je 
tiral, da se zaéuva svetski mir. Ponudil je an- 
tantskim silam viáepot, da naj se europske drza- 
ve rezoruiaju i te peneze naj potrosiju za dob 
ro narod(»v. Od njega su stalno zabtevali, da se 
Nemáka nesme naoruzati, a antantske drzave su 
spravlale stem vec oruzja i soldacije. Pr\i pro- 
tivnik i najveksi nepriatel je, Sovjetska Rusija. 
Crez 20 let nesu nikaj drugo delali, sainn na ta
bor su se spravlali Zazidali su na jezere fabrike 
all samo za oruzje i taborskoga matriala. Njiliov 
plan je bil, stvorili soldaéiju na miijone, naoruzati 
)u, как najbole i pregaziti eelu Furopu l se ono, 
kaj je kráéanska kultura stvorila crez 2000 let, 
zruáiti V prab i pepel i postaviti növi nácin zi\ 
lenja, de ga ne Boga, niti familie, niti unetka, 
kajti saki clovek se, kaj zasluzi mora nutri dati

Velika je sreéa, kaj je Hitler Adolf spo/nal 
ka| se dela proti L urope i kaj je odvrnul od nas 
to velku nesrecu, kajti ako v pra\u vreme nebi 
«Jolt vudril to pekjensku soldaciju, dtnes bi tela 
Europa bila puna krvi, mrtvili na iniljone, a se 
ono, kai su naái dedi stvorili, lezalo bi \ praliu.

Naái soldat I, steri su tarn bili, a joá i \e 
Imrcuvleju proti sovjetskomu peklu, su vidli, как 
je tarn de su sovjeti guspodan. Vidli su od glada 
beteinu deeu, na pol goU- delavce i hiie takse, 
da nas poáten gospotlar niti rnaráe nebi v takse 
del.

I ulikajáe toga dneve ob poklán, ran \ onim 
vuram, da su pied deset let vlast Hitleru v roke 
dali, je Herman Goring, marsai némáké drzal vel- 
koga gov ora na soldaépu i na cell nemski narod 
v sterim je najpredi nagiasil. da je saki nemski

dlovek spravlen na najoStreSu borbu do zadnje 
kaple krvi.

Miljoni nemcov su éutiliono velko siromas- 
tvo, v átérő je nemáki narod opal prez svoje kriv- 
nje, a najviáe toga su pretrpeli delavci. To je bi- 
lo ono vreme, da je nemákoga dloveka moralo 
biti sram za se ono, kaj se potli prvoga svetsko- 
ga tabora pripetilo.

Dale govori, kakvu velku narodnu soldaéiju 
su stvorili i как su svoju mlajáinu odhranili v 
narodnom duhu i samo jen takái vitezki narod 
i jen takái velki voditel su mogli orsaga obraniii.

Svoje reci je zvrSil stem, da bolseviki tro- 
Siju svoje zadnje rezerve, ve se zadnjipot napi- 
njaju, v toj velkoj borbi, a nemski narod bo zdr- 
ial i nepriatel bo prepái.

Sovjetska fronta
Mogli bi za to frontu éisto na kratko reéi 

da se nikaj ne premenilo. Bitke najteákeáe obra- 
na najtrdesa po celoj ironti. Sovjeti imaju strasne 
zgubicke, all zato se jeno reskeraju den ne den 
cuda soldacije i matriala. Jesu dnevi, da su sov 
jeti 7gubili do 5 600 taborskih kol,

Najteákeáe borbe su pie Stalingradu. Trupe 
stere su v tem varasu, prepravlene su na se. 
Komandant njiliov je zjavil, da bodo dr/.ali do 
zadnjega cloveka i do zadnje kugle.

Magyarske trupe su isto v teskim bitkam. 
i nasi decki / bo/om pomocjom trdu drziju fron- 
tu i vracaju nepriatt la, de njih napada.

Africka fronta
Celi tjeden cujemo na onoj fronti, da ladje 

vtaplaju. Так smo dobili glasa, da su crez tjeden 
dni vtopili prek dvajsti ladji, s soldacijom, muni 
cijom, hranorn i drugim matrialom,

( )d velke vaz.nosti je na ovoj fronti, kaj su 
v Aíriki, V varasu Kasablanka ziáli na konferen- 
eiju americki predsednik Roosevelt i engleski mi- 
nisterpredsednik Churchil. Kaj su respravlali se 
nezna, ali tulku je istina, da africka anglosaska 
soldaciju jos niti denes nema svojega oberkoman- 
danta.

Majlepse je to, da su rid tu konfereneiju 
pozvali i Stalina, a on niti je sain dosel, niti pak 
je poslal zastupnika.

Гак veliju, da vjlalin nece prodati svoju 
slobodu i nece gori zeti nikse zapovedi z.druge 
strane, ali poleg toga zahteva, da mu englezi i 
amerikanci nioraju iti na pomoc z matrialom i 
oru/.jein.

________„ M e g y l m a r U " ________

K A J J E  NOVOGA?
-  Do kraja postavlen ciuovnik. Minis

ter za pulsko gospodarenje je Szigetvári lmru, 
rn. kr. go.spodarskoga pomoónoga inspektora v 
Csáktornya, postavil do kraja na svojem mestu.

Zgubleni penezi. \' Csáktornya su se 
na piacú, 1941. derembra 23-ga naáli penezi. $to 
je zgubil, more, v sluíbeno vreme, na föszolga- 
biroviji podi î.

/ a  houvedske familie pobiianje se ov
tjeden hapilo v Csáktorrna. ( )prosene gospe ho- 
diju od lii^e do htf.e i pobiraju peneze za fami
lie onih honvedov, §teri za nas trpiju Zvun toga 
februara 2-ga su » po vulicaj pobirali, de su tu- 
likajáe lepi pene/i nutri doáli. Kaj se bo nabralo 
bom̂ i recuim dali.

1 s tóm pnlikuni znova prosimo se nase 
rodoluhne megsimurce, naj saki podpira, 
как najdale more, akciju Visokodostojne 
Gospe Guvernerke, im je rec za tamilie 
onih, r.teri v ruskom peklu trpiju i al- 

duiu svoje Vivienje i krv za nas.

Nova posta v Zalaujváru. V opóim 
Zalaujvár bo se odprla ovoga leta tebruara 11 ga 
nova posta (agenrija) samo aa opdinu /alaujvar. 
Óva nova posta bo zela gori sake tele liste, pro
ste i na rekomander kam god poslati, nadale pe 
neze ceke i druge vrednosti, onda paklece, ali 
samo za znutra v orsagu, a zvun toga bo obav - 
tata i slu/bu postansl.e áparkase. Óva nova po
sta spada z obredunom i kontrolom pod m. ki. 
poáta v Csáktornya.

—- Zeleznica se brigs zs svoje delavce.
Direkcia Dríavnih beleznie bode po povlaáőenju 
ministra za trgovinu za kratko vreme vun dala 
novu naredbu, s sterom se bo vredíla familiarna 
pomoc íelezniókih delavcov. Do ve su delavci 
dobili za sako dete 5 pengő pomoci, a od novo- 
ga leta dale bo ta pomoé samo za prvo dete 
pet pengő, a za sako dalnje dete bo za jen pen
gő viáe, tak za drugo sest, za tretje sedem, za 
Strto osem pengő í tak dale. Isto tak bodo delav
ci dobili vekáu piacú. Steri delaju po verk&tataj 
dobiju na vuru od 12-18 fderov vise, a zvunjski 
delavci pak 20 filerov vi§e na vuru.

— Hudo gospodarenje. Tridesti kil neska 
su naáli jenomu beteznomu konju v zelocu. 2ivin- 
ski doktor v Badenu je prenaáel, da su kon ja 
hranili s taksom repom, stera neje bila cisto ор
гана, pak se mu pesek v íelocu nabral i od to
ga je konj poginul. ^ivina mica ran takáu cistoóu 
как i clovek.

Ziva vekerica. Jen varaski élő vek je 
dosel v selo, de je neksega posla imel V krémi 
si je zel stana prek noci. Frédi как je spat iáéi 
je prosil od krémarice vuru vekerieu, za zbuditi.

Frinas tak§e ne potrebno, véli krémarica, 
ini imamo dobroga kokota, on vas bo za sigurno 
zbudil.

Na onda je dobro - odgovoti varaéanec - 
onda ga navinite i slozite na trifertale Sest.

V Nemskoj je saki deseti zobni dok
tor zenska Cím véé zobnili doktorov ide v sol
daciju, stem véé posla imaju í stem je bole vaz- 
na sluiba zenskih zobnih doktorov. Jeni jos i tak 
veliju da su zenske roke boUe za to sluzbu, как 
moske. То se vez dokazalo, kaj su v ákoli íen- 
ske íletne í bole zvuéile zobarske posle как 
moáki. 1939. leta je bilo v Nemskoi 17.9UO dok
torov za zobe, od toga 1890 zenskih, a to je 
preh 10%.

Bolseviki rusiju kulturu. Bolseviki su 
v svojem prezboznom kralestvu zruáili ne samo 
cloveéje duáe, nego i se ono, kaj je lepoga nap- 
ravil éloveéji kunját, la k  su med drugimi zrusili 
i múzeuma v varasu Baranovici. Potli oslobodje- 
nja od bolSevickoga jarma su nekak nazaj spra- 
vili toga múzeuma, ali cuda toga fali i tomu véé 
nema pomoci. V7 tem inuzeumu je bit jeden kip 
od Holbeina, malara svetskoga glasa, toga su bol
seviki rezdrli, sredinu kipa pak su deli na stala- 
z.u na mesto papéra, a drugo pak su zgoreli. Vi
se taksih kipov od taljanskih glasovitih malarov 
su spokrali. NeSterni kipi su se nazaj prenasli, 
ali jako njim skodi sovjetska „kultura“.

Moci se zeniti i zdaleka. Zakón dav- 
le moguénost, kaj se i on sóidat, steri harcuvle dalko 
od svoje domovine i zaiucnice, more prez zap- 
reke ieniti. To je tak zvana zenidba z daleka, 
za to je potrebno, da mladoíenja pred soldaékom 
komandom zjavi da se oée ozeniti stom i stom 
zenskom zdaleka. Pisnio dojde dimo, a zaroénica 
dojde z dokumenti pred voditela matice i pred 
dverni svédük i zjavluje. da ide zamos za svojega 
mladoienju. Na to voditel matice preglasi, da je 
üenidba zvrsena.

Na znanje
Direkcija m. kr. drzavnih gorio v f'arkashegyu

daje na znanje, da za megyimurske go- 
spodare je odredjeno vreme od ovoga 
leta m árciusa 1-ga do 13-ga za mlade
sadovne cepe deliti. Steri bodo kesne dosli 
njim je ne sigurno, da bodo dobili. Cepi 
se bodo vun davali v drzavnim gorDam.

U cem  dvorkiaju za predpoldan bolsu 
marlivu, postenu peráomi v srednjim letam. 

Adresa v vuredniátvu.

Jeli sam platil za uvine?
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Ruháit festesse, tísztittassa 
Oprave farbati, cistiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H o r t h y  M i k l ó s  tér 9

Za naáe vitézé
V sredu, februara 3 ga, ob 9 vuri je 

v Csáktornya, v íranciskanskoj cirkvi Dr. 
P. Horváth Athanáz, kátékét i levcntaski 
duhovnik paradnu crnu niesu odsluzil za 
pokoj duse honveda Vukovics J  óz se fa s 
Csáktornya, steri je za domovinu podne- 
sel junacku smrt. Pre toj mesi su bili, 
zvun zalostne familie, opcinski poglavari 
i cuda rodolubnih ludi

Tulikajse je Dr. P. Horváth Athanáz 
februara 4 ga v cirkvi drzal sveto pro 
deStvo za pomirenje, za frontske soldate, 
za svetski mir i za pobedu krscanstva.

Glasi narodne obskrbe 
zvuniskih orsagov

Amerika USA
Roosevelt, predsednik je /rekel, da one 

amerikanske lad je, Stere voziju hranu /.a trupe, 
stere se boriju po stranjskom svetii, su niti ziv- 
lenja. Ameriéke Zjedinjene Drzave vec ve nucaju 
jako cuda hrane, ako oceju tabora dale tirati. 
Roosevelt je rekel, da je hrana oriizje i ran tak 
xaino  как stuki, avioni ili okloplena kola, Isto to 
stoji i za sako drugo polsko povanje. Zjedinjene 
Driave ponucaju cuda hrane za to, kaj se oceju 
spriateliti z onitni narodi, cijih zemlti su amcricke 
trupe zavzele.

Jos je Roosevelt pozval stanovnistvo, da naj 
podpiraju polske gospodare как najdale v njiho- 
vim duznostim.

Ako farmeri v Ameriki nabodo dobili vec 
delavcov onda bo sfalila hrana, pamuk i povesmo.

Zivlenje je bilo v decembru 1842. leta za 
42°/« drazese, как v augustusit 1039. leta i za 
77%  drafceSe, как leto dni predi.

Sluzbeno veliju v Ameriki, da bodo i krom- 
pera na cedulu davali, kajti rezerve su se jako 
zdosle. Nega svinjskoga mesa, pak zato vec niti 
one klobasice ne delaju, stere amerikanci jako 
Stimaju.

Laporski rudari strajkaju, pak zato trgovci 
v varasu New York veliju da imaju lapora samo 
jos za tjeden dni.

V Ameriki je doSla velka zima i dela jako 
velke poteskoóe. V varasu Roston su matere na- 
pravile velkti demonstraciju i zahtevaju vise drva 
i voglena za svoju decu. \ lada je postavila vel
ka mesta, de se na pol zmrzene familie grejeju.

Kanada
V varasaj Montreal i Toronto nega vec erez 

tjednov niti deke mesa, kajti su zaklanu mnrhu 
je soldaéija zavzela.

Engleska
Od januara 11 -ga su poreije sira deli na 

menje. V januaru mesecu saki clovek samo jeno 
jejee more kupiti z.a celi meser V Fnglcskoj je 
povanje jajec jako dőli opalo. \ lada ide za tem, 
kaj bi ludi vise krompera Irosili.

Ne smeti v Engleskoj petorljoma trosili za 
nikäe fabric ke stvari.

Wolton engleski minister za narodnu obbkr- 
bu je vec odredil, da se i kruh bo n.a ccdule 
d«lil.

S siroviin matrialom se mot a jako spa rati i 
pre moskoj i pre éensknj opravi. Moski nesmeju 
nositi prusleke, naSite zepe, niti zavugjene hlace. 
Za z.enske oprave pak je minister prepisal, kulko 
stoia se sme potro&iti.

Francoska
Francoska ima straánu prezclovecnu zinnt i 

sam minisier za narodnu obskrbu prizna da se 
gladu ne moci vugnuti. Porciu masce, pult a i olja 
su deli cuda nize.

\ irancoskoj je vec i do ve cuda skodila 
slaba hrana, narod ide jako doli, od starcov i 
male dece cuda vise hmira как predi. franco 
zam je najbolsa hrana sir, a ne ga dobiti *cc  ni
ti v ernoj trgovini.

Za ernu trgovinu je vlada vun dala nőve 
zakone da se dotrgne ova trgovina. Krivca sod 
mam sodi prez duge kvizieije. Krivci dojdu pred 
eksterni sod i proli tomu nega aprlacije. Те ek- 
sterni sod more dali Wskoga resti a i smrt.

Taljanska
Z onih krajov, stere ie nemska zavzela, do

baja po zeleznici dosti zrnja i krompera.
Y nesternimi laljenskimi kraii je na jednom 

hektaru (200 klaftrov) zraslo do 130 metri krrm- 
pera. Proti jugn se menje rodi kromper, a \ juz- 
nimi kraji vec jako slabo.

Taljanske gosodarske vlasli se ve trudiju za 
tern, kaj bi i na jugu cim vec krompera zraslo, 
pak zato gospodare vueiju na bolse povanje i tr- 
siju se lakse fajte '/a povati, stere bole rodiju.

Crne trgovee jako stioiaju. Slo robu skrivle 
more dobiti resta od 6 —24 let, ako pak je greh 
velki, onda i do smrti. Ako je cinovnik kriv, kaj 
se roba skvari ili zginc dobi do 3 leta resta, /a 
velki greh i do 10 let.

Se se pobira, kaj vkraj dojde i a cega je 
moci novoga matriala napraviti.

Daj odgovora! Jeli si spunil svoju uu/.- 
nost za domovinu. Na to piianje naj 
saki clovck odgovara po postenju i po 
dusnom spoznanju. Ne z reemi nego 
z dobrim sreem, prez reci, nego s 

pravim dclom.

(3 o s p o d a r s f v o
Kak je treba zemle z vapnom gnojiti

\ novese vreme na.\i polski gospodari r.e 
bole za/vediju. как je vapno vazen material /a 
bolse povanje priroda. Za narodnu ohsl rbu riaj- 
vaznese je krusno zrnje i kromper a ran to mica 
najvef vapna. Ran tak re pa. detelica, lucerna ja 
ко radi imaju vapno í /  dobrom prirodom se /а 
faliju za te gnoj, a ve rano ove fajte moramo 
najbole povati. Kromper je jedna od najva/.nesih 
hran za narodnu obskrbu, kajti stem je moci ru 
da kruhn nnmestiti, pak i zato se mora cuda po- 
vati, kajti s cukorovom repom se sako lelő se 
vise zemel zaseja, a to pak pre kruhu fali. To 
pak si znamo, da je detelica í lucerna prvoklas- 
na krma.

\ /emli zato síali vapno, kajti ne .tern,- 
solve cuda toga nucaju, pak se tak zemla strosi 
od vapna. Nasi gospodari moreju lehko na ©

dojti, ako si premisliju, da negda, ako su pose- 
jali lucernu, 8-10 let je navek lepa bila, a denes 
je treba sejati saki 4-5 let. Lucernu sejati je dos
ti velki strosek, a tak su gospodari, cuda kvarni 
/bog toga, kaj moraju goSce sejati lucernu, a po- 
leg toga lucerna i 4-5 let samo onda rodi bogato 
ako ga v zerrtli dosti vapna.

Jesu i denes z vapnom bogaié zemle, ali 
se menje i menje se lakse najdeju i do.slo ,e 
vreme. da se nasi gospodari moraju pobrigati j 
zato, kaj si poleg gnoj a i / vapnom popraviju 
svoje zemle.

Zgano vapno i semleti vapiteni kamen, ima 
v scd)i naj vise vapna, In ga nutri jako malo stranj- 
skoga matriala, pak zato se splati i onda, ako 
je zemla daleko. Ako ocemo zernlo dohro po
pra vdi na starim.ko mekolu posipati 2«)- 10 шип.

Kajti se ve vapno po sün krajun vec jako 
nuca, oremo reci par reci, как je treba znjim ba- 
ratati

Najbole je vapno sejati semleto. То nmei i 
doma napraviti. treba ga íino stuci. / rokoni se- 
jati je tesko, kajti cuda tre hitati, nego najbole 
je zlopatom hitati s kot doh. Malo se treba spiak- 
ticerati i to mam saki clovek zna. Treba sipati 
vapno. da voter ne puse. Ako veder pusc, zato 
i onda moci sipati, sam t̂ kola moraju ili proti 
vetru, a hitati treba nazaj po vetni.

\apno moramo sipati pod onu setvu, stera 
ga najbole nuca, ako sejamo detclicu med zíto, 
onda bo i zíto stoga liasna meló. Moci je sipati 
vapno od jeseni do prtuletjn. Na jesensko oranje 
je ni óéi sipati, makar je i ztnrzcna zemla, a ma
kar i po snegu, ali bole je vapno sipati, dók ga 
jos ne snega, kajti onda ga sneg nutri /opere i 
s prtuletnom oral vorn je moci vapno d<jbro v 
/cmlu obrnuti.

I.m ernu saki gazda rád seja, pak zato pise- 
iuí* ovo, kaj bodo i <■ ni gazdi dosli do veksega 
povanja, steri do ve ne su niti misül» na vapne- 
ni gnoj.

Saki gazda zna, da lucerna raste samo na 
dobroj zemli, De je zemla jako gladna za vapnom 
je najbole polovicu vapna posipati i globoko zo- 
rati tak. kaj bo zemla i znutra vapnena. Lucerna 
globoko pusca korenje, pak ga i tani najde. A 
drugu polovicu vapna moci bole plitvo posejati, 
kaj se mlada lucerna more mam bole hraniti, a 
z globoko posejanim vapnom bo njeno zivlenje 
cuda dug.se.

\ apno tulko ne hrani setvu nego pnma/.e 
stalnoga gnoja prepraviti, kaj se setva lezi i bo
le hrani znjim. To je ran tak, как mi ludi na se 
sirove hrane predi skuhamo i tak je prepravimo 
z.a trositi. 1 v slabi zemli se nek&a hrana najde 
za setvu, samo néma hasna stoga, kajti prez vap
na ju nemre trositi.

\ dobro povapnjenoj zemli setva potrosi 
gnoja i da bolsega priroda, a te stalni gnoj se 
onda mora namestiti dmgac bi se zemla od 
naglnga i jakoga priroda prever stro.'.Ja.

Jako je va/no vapno sipati i na vilii. Sako 
vrtno povanje jako nuca poleg gnoja i vapno.

Bilo bi na in na viselje, ako bi nasi gospn- 
dari prohali, ve na poéetku, mak.tr i na meiijst- 
mi falati, pak p<> vrtaj vapno sipati, kajti bi se 
osvedoéili, kaj je to jako hasnoviti gnoj.

APRÓHIRDETÉSEK^- MALI 0GLAS!
Apróhirdetések dija sravankint 10 fillér. A vaetagon 
nyomult s/ó kettőnek s/amil. l egkisebb hirdetés dija 1 »’•

Nappali üres szobát keresek a város köz
pontjában március 1-re Ю pengőig. Cím a kia
dóban.

Megveszek mindenféle motorkerékpárt gu
mival és gumi nélkül tizem és üzemképtelen álla
potban. Hunyadi autó javító Csáktornya.

Kupim sake fele motoré / gumijom i pre/ 
gumije Hobrc i pokvarene. Hunyadi autó-javitó
Csáktornya.
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