
Dr. Szász Lajos
m. kír, közellátásügyí miniszter

tájékoztatója a közcllátás időszerű kérdéseiről

Amióta a közellátás ügyeinek intézé
sével foglalkozom mondotta a minisz
ter minden alkalommal őszintén és 
leplezetlenül feltártam mindazt a nehéz 
séget és akadályt, amelyet le kell kiiz 
denünk. Mindig rámutattam a megtett in 
tézkedésekre és azokra a tervekre, ame
lyek megvalósításával közellátásunkat új 
alapokon rendszeresen biztosíthatjuk. Meg
győződésem ugyanis az, hogy a közellá 
fásban rögtönzésnek nincs helye. Tagad 
hatatlan, hogy szinte pillanatonként me 
rülnek fel kérdések, melyek gyors, halá 
rozott és mégis körültekintő megoldást 
követelnek. Kz mintha arra mutatna, hogy 
a rögtönzésnek' nagy szerepe \an a köz 
ellátás terén. Ha azonban az elmúlt évek 
tapasztalatait vizsgálat tárgyává tesszük, 
rájövünk arra, bogy az igazi, jól és he 
lyesen megszervezett közellátás tervsze
rűen dolgozik', számot vet mindenféle es 
hetőséggel és szervezettségével, valamint 
előrelátásával — amennyire az emberileg 
lehetséges mellőzi oly helyzetek ki 
alakulását, amelynek megoldása csak rög 
tönzés utján volna lehetséges.

A jövő gazdasági évtől kezdve élet 
belép az tij terménybcs/olgáltalási rend. 
í’jinek keretében oly mérvű beszolgálta 
l isi kötelezettséget róttunk a mezőgaz 
dákra, hogy annak beszedése után oly 
készletekkel rendelkezünk, amely ékkel 
az ország ellátatlan lakosságának élelme 
zését megoldjuk. P. rendszer a termelőik 
előli ma már részletesen is ismeretes es 
mindenki tudja, hogy július l-l»»l kezdve 
milyen kötelességek lerovásával törleszt 
heti adósságát a közellátással szemben.

*\ írnak idején többször bejelentettem, 
hogy a mezőgazdaság munkáján és ter
melésén felépülő új hőszolgáltatási rend 
del párhuzamosan ipari ellátásunk gyöke 
rés átszervezése is mellőzhetetlen. Az 
ipari ellátás terén azonban merőben 
más a helyzet, mint a mezőgazdaságnál. 
Az ipar terén, nevezetesen a tübblorme- 
l esne к alig leküzdhető akadályai vannak. 
A mezőgazdaság a termelés fokozásával 
nag\ mértékben megoldja a közélelmezési. 
Az iparban azonban a nyersany aghiáuyt 
bizonyos irányokban leküzdeni nem tud
juk. Az ipari ellátás terén tehát törekvé
sünknek oda kell irányulnia, hogy a ren 
del kezesre álló készletekig l a társadalom 
széles rétegei állal használható cikkeket 
állítsunk eiő s a termelt javaknak igaz. 
ságos és szociális elosztását megszervez
zük. A ruházkodásban ma az egyéni Íz
lésnek háttérbe kell szorulnia. A vásár 
lási lehetőségeket pedig olymódon kell

irányítanunk, hogy az egyik oldalon áru
hiány, a másik oldalon pedig áruhalmo
zás ne álhasson elő. к cél elérése érde
kében meg kell akadályoznunk azt, hogy 
a nyersanyagokat divat és luxuscikkekké 
dolgozzák fel. Üzért a gyárakat arra kö
teleztük, hogy a nyersanyagokat csak bi
zonyos, közszükségletet kielégítő, cikkek 
gyárfására fordíthatják. I.zt követőleg 
rendeztük a kereskedők intézményes 
áruellátását s megfelelő árak megállapítá
sával és az árak betartásának ellenőrző 
sével megteremtettük a fogyasztó számára 
az áru megvásárlási lehetőségéi. Végül a 
múlt heten kiadott fogyasztást irányító 

rendelet segítségével biztosítottuk a 
fogyasztó számára legszükségesebb ruhá
zati cikkeket és megvédtük azoktól a 
lelki ismeret len emberektől, akik eddig 
pénzüket kiilöiibö/ö cikkek halmozására 
fordítottak.

A közönség köréből sokan úgy fog
ták fel ezt a legutóbbi rendelkezést, mint 
ha ez a ruházati cikkek beszerzése terén 
korlátozást jelentene. Pedig ez az intéz 
kedés nem korlátozás, hanem a fogyasz
tás igazságos arányosítása, mert minden 
kinek biztosítja a lehetőséget egy bizo 
nyos mértékű vásárlásra. Ne akarja min 
denki azonnal kiváltani azokat a cikke 
kel, amelyek megváltására őt a rendelet 
feljogosította és mondjon le mindenki ar 
ról a rossz s/<»kásáról, hogy az árukiosz. 
tás alkalmával féktelen halmo/asi vágy léd 
eltelve kifosztotta az üzleteket s elvett«? 
az arra rászorultaidé»! a vásárlás lehet«» 
Régét.

Ivz a rendelkezés könnyebbséget je
lent a kereskedői számára is. A kereskedő 
tudja mit szabad eladnia a vásárlónak s 
így nem kerül majd abba a helyzetbe,

\ag\ trbkczlclil bitóit a zalai Magyar 
F.N I I’arlia Zalaegerszegen, a pari meghívott tis/l- 
s é g v i ‘;elni t k it. (Ml \oilak n zalai \ álaszlókrrii- 
li-iiU országgyűlési között a 'muralöi/iek, \ilé/. 
Morváik l eien« ny. vezérőrnagy és IV« sornik 
Otlii is.

Vitéz gróf Teleki Béla főispán
megnyitójában ismertette az értekezlet célját, 
majd folytatta :

— Felelőtlenek és „jólértesültek" tudatosan

hogy az árukiosztás első napján kiárusítsa 
az egész árukészletét csak azért, mert 
nem tud ellenállni a gomba módra szapo
rodó törzsvásárlók szivhezszóló kérésé
nek. A leghatározottabban '  kijelentem 
azonban, hogy ha az ellenőrzés során 
bárhol is visszaélést észlelnék, azonnal 
ki fogom zárni az illető kereskedőt a to
vábbi áruellátásból és ezzel az intézke
désemmel szemben nincs apelláta.

A miniszter ezután bejelentette, hogy 
rövidesen sor kerül az ipar ellátás 
más ágazatainak átszervezésére és gyö
keres rendezésére is. Majd pedig áttekin
tést adott a közélelmezés helyzetéről.

A múlt héten megjelent uj rendele
tekkel megszüntettem a tojásellátási za
varokat. Korlátoztam nevezetesen a fel 
vásárlásra jogosult tojásnagykereskedök 
számát s a tojás összegyűjtését és tárolá
sát évek óta jól működő, nagy gyakor
lattal és kiépített gyűjtői hálózattal ren
delkező kereskedőkre bi/tam. Minden 
kereskedőnek meghatároztam működési 
területé*, de egyben köteleztem «őket ar
ra is, hogy bizonyos mennyiségű tojást 
összegyüjtsenek. Aki az előirt mennyiség 
összegyűjtésének eleget nem tesz, attól a 
tojásgyiijlöi jogot és nagykereskedői ki
jelölést megvonom. Ugyanakkor megálla 
pitottam a fogyasztói és nagykereskedői 
áron kívül a termelőnek fizethető legma 
gasabb árat is, mégpedig olyan méltá
nyosan, hogy azzal a termelők megelé
gedhetnek. A zugkereskedelem letörése 
céljából forgalomkorlátozó intézkedéseket 
léptettem életbe Intézkedtem végül a to- 
jásforgalom állandó és szigorú ellenőrzé
se iránt is.

I zek a most említett nehézségek is 
azt mutatják, hogy az eddiginél bizto
sabb alapokra kell helyeznünk a közel
látási, rendszert kell biztosítanunk a küz- 
ellálás egész területén, mert másképpen 
sohasem tudunk nyugalmi helyzetet te
remteni fejezte be a közellátástigyi 
miniszter tájékoztatását.

vagy tudatlanul állaink a hamis hírverés, az el
lenséges propaganda szolgálatába. IVE«» ell«*nsé- 
g«*k e/ck, akik a külső ellenséggel fújnak egy 
követ. Л eéljuk is egy: megrendíteni a bizalmat 
vezetőinkben, éket v«rni magyar és magyar közé, 
hogy ezen nz utón elérhessék céljaikat. De a jó- 
z ui magyarság nem lelejtette még el a múlt vi
lágháború következményeit, tudatában van a hi
báknak, amelyek Trianont okoztak.

Lelkes ünneplés közben emlékezett meg a 
főispán a Kormányzó Ur bölcs országosáról,

Kölcsey István a MÉP országos elnöke 
az árak és fizetések minden vonalon 

küszöbön álló rendezését
jelentette be a zalamegyei MÉP nagy értekezletén
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— ...........  ...■ -----------— ----------------------- Д  életeleme Muraköz és főként Perlak életének

Modern gyógyszálloda! E ls ő re n d ű  e l lá t á s !
— ....... ..... — 1 ■     ■ 1 и, . - — ~~~ még fel sein tudják becsülni, ezt a külső szem

HARKÁNY GYÓGYFÜRDŐ Я Й Г “ “ * ***'■“  *
162 C fok rádióaktiv kénes) a hirneves | | F f « N V R L T  A BarOSS S ietségbe tömörült kereskedő
r eu m a f ü r d ő  öaazes üzemeivel  1*1 Б  VJ 1^  T i b i *  és iparos társadalom csak egyet ismer, а пш<л'аг
Kérjen díjmentes !fir<16ismertet6i a iiirdSî aẑ atósá̂ túl, vagy a legközelebbi IBUSZ Hóktól. jövőt és élünk, vagy meghalunk, egy cél lelát-

— :------— ■ ■ - . - ---------------------jrrrr.-------—■-— előttünk, a magyar gondolat, a magvar eszme

Kád- és medencefürdők! Therm al-strand I ü r d о ! és Vidéke fiókszervezetének '"'ftirdöszakosztdl â
■”  ..... ■ - * ■■■-■ ■■ ■ ■ ". .г..., . ■ " = = = = = = = ^ =====::===:::==:: mely pénzt és anyagot nem kiméivé megmutatja

hogy mit lehet tenni és meg lesz az „Ottoki B.i-
újabb taps közben a szövetségeseink segítségével gyelet szavaival adózott az elesett hősök emléké- ross Fürdő“, mely kizárólag a baiostagok önzet-
elért országgyarapodásról. Majd folytatta: nek, szeretettel a sebesülteknek, rokkantaknak len munkájából és áldozatából fog valóra válni

Habozás nélkül kell a szegedi gondolat nyíl- és hozzátartozóiknak. Köszöntötte a hazatért za- Д másik terv az, hogv pünkösd két napján
egyenes utján járnunk. Azt jelölte ki az isteni hú honvédeket. Részletesen kifejtette, hogy a 2 . a muraközi tagok a Baross fiókszervezet vezeté-
Gond viselés, hogy elérjük a szentistváni biroda- magyar hadsereg igenis megái tu a helyét, teljesi- sével kirándulást terveznek a Balaton mellé és
lom eszményének megvalósulását. feladatát és a 2 0 0  kilométeres Don-artvona- jgv lehetővé teszik azt, hogv minden e»4 es iatJ

j .  , Ion mindenütt dicsőséget szerzett a magvar ka- juk láthassa a magvar Balatont, a magva’r tenget
Kölcsey István, а М ЕР országos tona nevének, amikor megakadályozta az ellen- és odahaza majd a kis falujukban mesélhessenek
elnöke s é & s lulénN f e n é r e  is hadászatiig és had,tér- vevőiknek arról, hogv mennyi szépet latiak a

volt a következő felszólaló. Balaton inellett, mfj> Й> őngyszeme hazánkat.
Belpolitikai fejtegetésében különböző szem- adatszerű ismertetésével bizonyította, hogy gáncs . , .->>ancsa e a aroz a a. t aross nokszervp-

pontokrúl beszélve, élénk helyeslés közben szó- nem érheti sem hadvezetésünket, sem a magvar e’ 1 W )S7av  ̂ u pjemm működött le
va tette, hogy nem fenékig tejfel nálunk sem, ezt honvédet. ‘ ' mszpalvat rendbe szedeti es alkalmat teremt ar-
tudjuk. De az is tény, hogv ma sokkal jobb min- m  i ;. - M . о 1>1Л 4 f8’ °^\ ‘ r:J h vrtelrnisege megtalálja az egvet-
den téren a helyzet nálunk, mint volt az első M uraköz es a M agyar E let P artja  len sportolási lehetőséget^
világháború negyedik évében. Elismeréssel szólt vitéz Horváth képviselő Annyi munka, anny i terv van ma Muraköz-

Külpolitikánk terén sincs semmi változás. a továbbiakban arról, hogy a kormanv megértés- **s 1SĤ  akarat erős magyar férfiúk kellenek,
Kötelességeinket, amiket a tengelyhez szabad sei és a szentistváni építkezés gondolatának je- akik m m a rnanak. hanem a holnapnak is tud-
akaratból csatlakozva vállaltunk, becsülettel s hü- gyében sietett Muraköz gazdasági és közügyeinek n'1*' t>,m v‘s helytállani az áldozatvállalásnál,
séggel teljesítjük, mert rendezésében segítségére. Mindez a kulturális I zek a témák ma Muraközben és mi hisz-

■ . , . .  . 1 , . . .  . , eredménv ekkel egvütt a Magyar Elet Pártja mun- s/.uk, hogy mint eddig is, ug\ ezután is letfvo-
í r  á r  • t ? ,saer * 1 er’ kassájának is érdeme és érdeme vitéz gro Teleki /űnk minden nehézséget és g'vózm fog mmade . 

t hCel,f-,f katSa - ’ reme' Béla főispán példát mulat,, élemarasanak (taps t,dánul Ilarnss jumh,lat. "
lem, meg ez a korosztály megen. és éljenzés), munkakészségének, átfogó gondolko- Vass Janos.

 ̂ —- azt is mondják, hogy „angol győzelem dásának, szociális készségének, amely tulajdon
esetén jobb sor vár ránk". Mi láttuk már, mit ságait Muraköz népe is megismerte és becsülni ....  --------- « ■ ■ .--------- -
hozott ránk az angol győzelem. Mikor pedig most megtanulta.
a bolsevista érdekkörbe kerültünk, nem lehet be- Vitéz gróf Teleki Béia főispán válaszolva д  A /f'C 'T l TT  т  D  Г  T
csiiletes hazafi, aki nem látná ennek vesedelmét. őszinte magyar szive-lelke szeretetteljes üdvözle- J \  /VI »V r  J[
A lengyelek példája, a katyni tömegsírok elég bi- tét küldte vitéz Horváth Ferenc képviselő utján -------
zonyság, hogy kegyelmet nem várhatnánk. az egész Muraköznek. Ahogyan egv emberként

— Azt mondjak — a bolsevizmus ma már °N a Magyar Elet Pártja annak, hogv 23 évi Pártértekezlet Felsőp u sztaián
nem az, ami volt. Nos, akik megjöttek az szov- rabság után a Muraköz visszatérjen hozzánk,
jet harctérről, tudják, hogy ez az állítás nem igaz. ugyanazzal a szeretettel igeri a maga és a párt Május 23 én, kedden, IV. soriul Olló or-
S még ha, igaz lenne is, akkor is ott van a nagy további törődését és gondoskodását a muraközi szággvülési képviselő, Kovács István pártvezetü
szláv eszme, s vájjon egy alacsonyabbrendü táj lakosságnak és a vidék magyarságának. kíséretében Fels«.pusztafan tarlót! partéról leld
uralma alatt lehetne-e jobb sorsa a magyarságnak. >|A keresztény m agyarság kereskedő- érd, ki ,dós melleit.

Katonai helyzetünk kedvezőnek mondható. „  t . , . , f o , , , , . . . . . .
A háború sorsát nem kisebb csaták, hanem az n e k - »Párosnak IS m egállja a  helyet“ . -> ),tK S ,slvan ,UjK' Parfeln< >k m .tolla meg
összeredmény dönti el. Uovszky János, a nagykanizsai kerület kép- n/ ^hTvzKlet, majd képvisel,ink két órás be-

A Jurcsek-tervről szólva megállapította Köl- viselője a jövő feladatairól szólt lelkes beszédben. s/t>dben ismertette a kül- és belpolitikai helvze-
csey István, hogv háborús közellátást biztosítani Megmagyarázta egyben, hogy az árszint-eltoMa- Uf v S a gazdaköröket érdeklő és érint«, kérdése
id termésbehajtás és igazságos szétosztás nélkül s°h vele járnak minden háborúval s ennek oka 1 ‘'f
nem lehet. S nekünk szövetségeseinket is segi- ,na az is- hogy a kereskedelem és az ipar nálunk \ n.tgv szánni hallgab'iság élénk fotelemmel 1
fenünk kell. Akinek önhibáján kívül s nem a nincs teljesen a fajtánk kezében. \em lehet és megértéssel I.k i .I', •. .*,Л . ' ,
szorgalom-hiányból nem terem felesleg, attól az mondotta tovább is az egykori liberális gaz- i , , , ‘ J criebes be ./.«mól t es К
állam nem veszi el. De a közösségbe minden dasagi törvények lépi sóin járni, hamun ' u ‘ ' ' ' * " l * ’Г': * 1 jutalma ü.i
gazda köteles részt venni s ahhoz munkája, szór- minden anyagot, minden árut keresztény « Д “ -'mnul, végen Köln, -; l.tvun helvi
galma (avat adni. Az állam nem nyújthat seged- fajteslvéreink kezébe kell juttatni У p'" l,'ln,‘' n " “ ' ‘ L l1  1 • •-n. I. I a hall.!..«..-a,; neve-
kezet a feketepiacnak azzal, hogy hagyja a gaz- n- r f l l l . . , , ben.
dák feleslegeit horribilis árakon értékesíteni. . v e aiaa,  íogy a keresztenv kullura es а/

idegen érvényesules ketezereves harcában eljuss,щ I i « n  - f ,
Jobb árakat kapnak a mezőgazdák a( »uegoldasig, azokon az alapokon, amelyeken °  ir ,o ite /le* DravanajLíyfalun

Az árkérdésröl szólva, bejelentette, hogy a \ éclséo,!!!k* j * U v e i ' * ' m i i n J  *̂iП ' ,чП 1 h’av anag> falun IV. soraik Gtló
közeli intézkedésekkel a mezőgazdasági termel- gydem biztosításával egés/séyes néni* üol.hT 4‘*PS ‘‘:*‘l«' n ' zlv«'!ek4 e! vezet.., értekezletet tartottak
l í nyAk Ur aÚ ^ 6  lekinlé,V^ mértékben felemelik. jutunk egyre előbbre.’ Akik’ nem akarnal 'va/ akllM,is P“«‘kér,lésekkel í«.glalk«otak, nieg-
Fgy .dejufeg azonban megtörténik az ipari és ke- százalékos munk.t prod,.kaim. akik remin,ekei иЫЫ‘ a ?V»/d.,sagi belv/elel es I m ko t ik az
eskedelnu árszínvonal k,egyen ,lese ,s Rögzítés terjesztenek, szoljuk k, magunk kozni. S , | MlaGm, P,hl,l,u vr ,„nol r«.l

történik emeles formájában a tisz.tv .selok, ipari mutatják, hogy ,mt ér a keres,lény in -пюкг«.|
es mezogazdasag. munkások frontján is. kedo, mint iparos. A keresztem magyarság nem-
Vitéz Horváth Ferenc ny. vezérőrnagy l “lk |ик1птем1«к, hanem kereskedőnek és ipa- ЯЦ

j losiiak is megállja a Helyet. Ц  Ш
alsomurakoz, országgyűlési képviselő a Kormány- Az értekezlet a Himnusz elének lésé-.el é.l Я  K O S I Ö lte tn y i lv á n i tá j  Ш
zo l r személyéről emlékezett meg, majd a ke- véget. H  i • gS

A perlaki Baross Szövetség i  i
hatalmas munkát végez Muraköz 1 Stefi«s Ferenc 1
szebb jövőjének kialakulásáért I  л ■ 1■  '"«..ion nulvsiges gvas/unkban ■

Alig mull cl a Baross .Szővvtscg IVrhk és a/„k nu ll, M , s:,l. a/„k tm-h. ln.-h ,1 némán, akik I  v,,ll" k > ■- W
\ idéke fiókszerve/etének alakuló és tagavató nem isménk a magyar jövő útjait Megalakult Я  Ыап' , '“ i'"nGník kifej, . « set. BB
közgyűlése, máris eredményes munkát fejt ki a Perlakon a Baross Szövetség és már i* ui terv«. Я  A { . . . Я
helybeli Baross fiókszervezete. Annyi probléma, két, új gondolatokat hoz a tarjai elé nnnv. meg- Я  Л Hyas7° °  csalad* H
megoldatlan téma van ma meg Muraközben, hogy oldatlan problémát, mely nundmegannyi iontos
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Értéknapot rendeznek áldozócsütörtökön 
a Csáktornyái és a közvetlen környéki iskolák

Ilyenkor, tavasszal az ország sok városában, sokszáz iskolában, solf 
ezer gyermek készül örömmel és buzgalommal egy napra, amelyen iskolán
ként s a végén együttesen bemutatják, hogy mit tanultak az év folyamán.

Az idén először Csáktornyán és környékén is sok iskolából száll 
az ég felé csengő gyermekhangban az örökszép magyar dal. A kis muraközi 
magyarok hűséges szívvel birkóznak az alföldi, palóc, csalóközi, rábaközi, 
erdélyi énekek szövegével, de a dallam az könnyen megy.

így dolgoznak a gyermekek és tanítók, hogy minél szebbet és töb
bet tudjanak ma;d nyújtani áldozócsütörtökön a Csáktornyái Énekcsnapon.

Budapesti lánglelkii művészek leikéből pattant ki a gondolat, akik 
felismerték,' hogy gyermekekkel, tisztalelkü és tisztaszemű ifjúság énekével 
lehet kiűzni az országból az idegen és az idegen hatással megfertőzött, el
rontott magyar dallamot. Megkedvelteim a nép minden rétegével azt n kris
tálytiszta népi dalt, amit ők, az istenáldotta művészek kényelmük, egészsé
gük, fiatalságuk feláldozásával egy életen át gyűjtöttek, faluról-falurn járva.

I’.zeket a dalokat énekli azután a tanulóifjúság nemes verseny re kelve 
országszerte s most is a Csáktornyái Énekesnapon.

Csáktornyán és környékén mintegy 25 iskola készülődik arra, hogy 
áldozócsütörtökön az igazi magyar népzene legkedveltebb énekeit minél 
szebben tudja bemutatni a muraközi közönségnek. Abban a reményben dol
goznak, hogy az. eredeti, örökszép magyar dallamok itt is, mint eddig (»ly 
sok magyar városban, örökre meghódítják a sziveket.

A Csáktornyái bemutató hatását emelni fofcia az is, hogy a fiatalság 
éneke az Dr szabad ege alatt, történelem állította színfalak között, az ősi 
Zrinyivár udvarán fog felcsendülni.

Hallgassuk meg minél többen a zengő biztatást:
„Lnekelj magyar ifjúság, mig a nemzetek meghallják s jobb hajnal 

virrad ránk !"
A hangverseny kezdetének pontos idejéről és a műsorról a rende- 

zöbizottság később fogja tájékoztatni a közönségei. I.aehuer Kúlmánné

„itpámat adtam a hazáért“
A m. kir. Honvédelmi Miniszter a „Imdi- 

iiiva" leventeifjak részére, akiknek apjuk a jelen
legi yilágbáboru alatt, a hazáért hősi halált halt, 
megkülönböztető» és kitüntető megjelöléssel „ha
diárva leven tejelvén у t“ rendszeresített.

I ’zt a díszes jelvényt, amelynek a közepén 
a levente kettős kereszt és az „apámat adtam 
a hazáért“ körirat diszit, a leventék a zubbo
nyon cs ingen, úgy a köppenyen a jobb felső 
zseb ránca közepén, a polgári öltözetben pedig 
a kabát bal kihajtásán a gomblyukban viselik.

Minden leventeifju, aki a jelvény viselésére 
jogosult, jelentkezzék mielőbb az illetékes leven- 
teparam snokságnál, A parancsnokok összeírjak a 
jogosultakat és felterjesztik az illetékes parancs
noksághoz.

Az Országos Parancsnok adományozza a 
К ventejelv ényeket és kiállítja az igazolványokat.

A jelvény átadása az egész országban eg\- 
>zerre, ünnepélyes keretek között körtéink (ki
képzési év megkezdése és befejezése, március 
lö-e, Magyarorszag kormányzójának szülttés és 
névnapja, május hó utolsó vasúi napja, augusztus 
20, október <» és a levente-napon.)

\ jelvénnyel ellátottak előjogai: megkülön

böztetések a leventeéle^ben, ha egyébként a ha
diárva levente ellen összegyénisége, magaviseleté, 
szorgalma ellen kifogás nem merült fel: megkü
lönböztető hely, beosztás, mint pl. zászlótartó, 
zászlóvivő stb. Jobb levenlerulia. Kedvezmények
ben elsősorban! részesülés. Bel- és külföldi tábo
rozásokban való résztvételben elsőbbségi jog.

Muraköz szociális gondozása 
új alapokon ’

\’itéz gróf Teleki Béla, Zalavármegye főis
pánja Zetelaki, Tóháti Mariannát a üráner-gyár 
volt szociális gondozónőjét hasonló minőségben 
a vármegyei központhoz osztotta be.

Nevezett gondozónő, mint ismeretes a gyár 
kebelén belül, országos viszonylatban is, az. egyik 
legfegyelmezettcbb leány leventecsapatot alapította 
meg, nevelte és vezette, május 13-án pedig ün
nepélyes keretek közt adta á’t hivatalosan leven- 
teleánycsapalát Polman ITz.sébet testnevelési ta
nárnőnek, az Országos Központ hivatalos kikül
döttjének, aki ez alkalommal a központ legtelje
sebb elismerését fejezte ki a nemzetvédelmi ke
reszttel is kitüntetett s most hivatalában is elő
léptetett Zetelaki I cihát hi Mariannának.

Srinhági jelentés
K á r o l y i  s z í n tá r s u l a t  C s á k t o r n y á n

Károlyi János igazgató Csákom)a miiértő 
közönségének valóban élvezetes estéket szerez.

V álogatott műsora, a színészek kitűnő játéka 
£J a kiváló rendezés-bármely nagyvárosi s/inpa- 
pon megállja helyét.

Az eddig látott: „F.gy napa világ", „Má
ria főhadnagy", „Gazdátlan asszony" darabokban 
a színészek valamennyijét kellene említenünk 
kiváló játékukéit, mert minden dicséretet megér
demelnek. Károlyi János igazgató, jcüeniszincsz, 
Z.ádori István, komikus sok tapsot kapnak, Yá- 
radi Lajos, Herényi Kálmán, Böghy László jobb
nál-jobbak, a hölgyek közül Károlyi Judit mar 
első este a közönség kedvence lett. Balogh 
Julia kiváló énektehetsége a magasabb regiszte
rekben is nagy képzettséget mutat. Sok tapsot 
kapott.

A zenekar Waller István karnagy vezény
lésével, precíz játékává! elsőrendű élvezetet nyújt.

A közönség teltházzal halálja meg a társu

lat művészi játékát.
ULTI M fi SOR

Pénteken: „Badacsonyi kéknyelű" Operett. 
Szombat: „A vén diófa" operett.
Vasárnap: „A vén diófa".
Vasárnap délután 1 órákor: „Helyre Katyi". 
Hétfőn: „Nemes Rózsa" vígjáték.
Kedden: „Gyergyói bál" minden idők leg

szebb operettje.

=  S P O R T  = =
Csáktornya Nagykanizsai SE 

2:2 (2:0)
Nagykanizsa. NB. III. bajnoki mérkőzés.
A Csáktornyái csapatot nagyszámú szurkoló 

tábor kisérte át, hogv biztassa kedvenc csapatát. 
A biztatásnak meg is volt az eredménye, mert 
inár 2:U-ra vezettek, de a biró nyomását nem 
tudták leküzdeni és egy szabálytalan 11-est is 
ítélt a csáklornyaiak ellen. Meglát meg kiállította. 
Mindkét gólt Benkő 1 rúgta.

A vasutasok fölényesen nyerték 
a rangadót 13:1 arányban

V asárnap délután nagy számú közönség előtt 
játszották le „rangadó" mérkőzésüket a Csáktor
nyái vasutasok és postások, melyet a Mávistak 
nagy fölénnyel nyertek meg.

Már az első pben. a szőke Domanizsa bom
balövése a postások kapufájáról pattan vissza és 
a visszapattanó labdát Búzás II. ajánlottan vágja 
a halóba. Majd utána Tihanyi, Ózdi és Domani- 
zsa lövi a gólokat és 4 0 a masiniszták javára.

Szünet után a postátok az elő pben Herezeg 
révén lőtt express góllal szépítenek, mire a Mávo- 
sok olyan gőzzel robognak a postások ostromára, 
hogy 1 3-ig meg sem állnak. Különösen Juhász a 
balvágányon egymaga négyet rúgott, inig a többit 
Tihanyi, Búzás és Domanizsa lőtték. Kivált Do- 
manizsa, Juhász, Ózdi, Búzás és Tihany i. A pos
tások gyengén játszottak. A 20 fillérekből össze
gyűlt 97 pengőt a V öröskereszt kapta.
d l _____________________________________________

Első Muraközi Szövődé Rt.
CSÁKTO RNYA

Széchenyi u. 50 « Telefon : 31.

Központi iroda: BUDAPEST
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H Í R E I N K
— Köszönetnyilvánítás. Azon kedves 

Csáktornyái szülőknek, akik a népiskolánk zászló- 
szentelésekor a nagykanizsai iskola 200 tanulóját 
olya» magyaros vendégszeretettel, ebéddel ellát
ták, akik közreműködésükkel ünnepségünk fényét 
emelték és a rendezés munkájában bennünket 
önzetlenül támogattak, ezúton mond hálás köszö- 
nétet a népiskola Igazgatósága.

— Új járási leventeparancsnok. Zalaeger
szegről Mogyoródy István századost helyezték at 
uj járási leventeparancsnoknak Csáktornyára, 
ligynnakkor a járás területére körzetparancsnok
nak Kovács Lukács zászlós, Bátor \ ince és Sziits 
Antal hadaprod őrmesterek kaptak kinevezést.

— Az országos levente főparancsnok 
meglátogatta Muraközt. Vitéz Béleli Alajos al
tábornagy szemlekörutját megszakítva a Muraköz. 
Csáktornyái járásának muraszentmártoni levente
csapatát is megszemlélte. A község bejáratánál Mod- 
rovich főhadnagy, a járás levente parancsnoka fogad
ta, majd a kerékpáros leventeszakosztály diszszaka 
sza kíséretében a község gyakorlótere elé hajtott. Itt 
a község elöljárósága. Szűcs Miklós levente egye
sületi elnökkel, valamint a kornyék három leány
levente szakosztálya üdvözölte Önagy méltóságát, 
aki az előírásos gyakorlótéren foglalkozó 350 fő
ből álló leventecsapat körzeti versenyre készülő 
szakaszait egyenként megszemlélte, Ezen alkalom
mal Barberies Ferenc tanító, oktatót és Szobocsán 
dános ifjuvezetőt a leventeéremmel tüntette ki. 
Ezután elbeszélgetett a jegyzöség bíráival és a 
község lakosaival. A járás leventeparancsnokának 
pedig a példás beszervezéséért és a már eddig 
elért eredményért dicséretét és elismerését fejezte 
ki. Kilátásba helyezte egy júniusi hosszasabb 
muraközi tartózkodását.

Az OTÍ biztosítottak figyelmébe. А /
Országos Társadalombiztosító Intézet nagy kanizsai 
kerületi pénztára az. igényjogosultak segélyeinek

A g y t o l l a  к а т
Tarka, jobb . . . — Г50 1* — P.
Szürke, fosztott . . 4 3 2 50 P.
Fehéres, fosztott Я 50 7’ - 6* P.
I. rendű fehér fosztott 13' 12*- 10' P.
Pelyhes, dunnába . 20' - 17*— 10' P.
Pehely, paplanba . 33 - 30 P
Szürke pehely . . IS' P.

Megnyílt
a muraszentmártoni
(vucskoveczi)

F Ü R D Ő
Analizált, jódos, szénsavas vi
ze kiváló gyógyhatású reumatikus 
bántalmaknál, csuz, ischiás, ve
sebajoknál, golyva és szívbajoknál 
Flsőrendü asztali viz b o r h o z ,  
g y ü m ö l c s  n e d v e k h e z .  
Pormentes, hegyi levegője csen
des sétányai elsőrendű pihenő
helyül szolgálnak.
Lakások, kitűnő ellátás a ven
déglőkben és m agánházakban. 
Orvosi vizsgálat. Fürdők kádak
ban és medencében. 
Csáktornyáról autóbusz forga
lom. Muraszentmártonban kocsik 
kaphatók. Bővebb felvilágosítást 
nyújt a tulajdonos:

KRálJICS JÓZStF, Csáktornya

a Csáktornyái kirendeltségnél történő kifizetését 
f. évi május 13-ával beszüntette. Fttöl az idő
ponttól a segélyeket a nagykanizsai kér. pénztár 
postatakarékpénztár utján juttatja el az igényjo
gosultaknak. Ha netán egyik-másik biztosított kis
sé elkésetten jut első ízben segélyéhez, ne türel
metlenkedjék, mert ennek oka csak az átszerve
zéssel járó többletmunkának tulajdonítható.

— Leventeleányok előadása Ráckani- 
zsán. Ráckanizán május 16-án muraközi nyelvű 
színdarabot adtak elő két Ízben a leventeleányok. 
A „Birtok1' c. vidám színmüvet Bendekovits $Or 
zsef tanító fordította muraközi nyelvre és Boldog 
Mária tanítónő, leventeleányvezetö pedig betaní
totta. Az előadásnak nagy sikere volt. Az ado
mányokból zászlót, valamint a népműveléshez 
legszükségesebb felszerelést vesznek. Ezenkívül 
a sebesült katonák javára is juttatnak. I zeket a 
határszéli leventelányokat már tavaly is láttuk az 
országzászlóavatási gyüngyösbokréta ünnepében, 
amikor is nagy hatást keltettek szép magyaros 
táncaikkal s megy vagyunk győződve, hogv azóta 
is sokat haladtak a magyar kultúrában.

— Tanügyi hir. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter dr. Csóka Ferenc szabadkai es 
Bernáth József Csáktornyái állami kereskedelmi 
középiskolai igazgatókat kölcsönösen áthelyezte. 
— A kultuszminiszter dr. Lélek Sándorné Pető 
Hona drávaszentistváni, Csákváry Sára alsóíerenc - 
falva-mikófai, Tóth Rozália muraszilvágyi, Culyás 
Etelka muragárdonyi, Welding Ilona dravaegyhá/i, 
Kondorosi Józsefné Tímár Sarolta muracsáni, Szi
lágyi József muracsányi, Horváth Mária Magdolna 
tiiskeszentgy örgyi, Héjjas Margit drávafüredi ál
lami népiskolai helyettes tanítókat állami népis
kolai rendes tanítókká nevezte ki.

Elhalasztották a perlaki hősi emlék
mű és országzászló felavatását. A Muraközzel 
visszatért Perlak nagyközség azzal is tanujelét 
adta magyar voltának, hogy emléket állított a 
hősi halait halt fiainak és országzászlót emelt. A 
kettős leleplezés és felavatás ünnepi külsöségk 
között május 3ü-án történt volna meg az eredeti 
tervek szerint. Most arról értesítenek bennünket, 
hogy a leleplezési ünnepséget a kitűzött napon nern 
tudják megtartani, mert egyes építési anyagok 
beszerzése akadályokba ütközött és a munka 
a határidőre nem készült el s ennek következté
ben a község vezetősége úgy döntött, bogy az 
ünnepségeket későbbi időpontban fogjak megtar
tani.

— Agyonszurtak egy legényt Damása 
községben. Halálos dráma történt a murakö/i 
Damása községben. A legények mulatni mentek 
az egyik korcsmába, ahol összeszólalkoztak. Ezek 
közt volt l urdi Mihály , aki összeveszett Bo/sics 
herenccel. \ égül is Furdi elmenekült a fenyegető 
helyzetből. Később azonban ismét visszatért és 
a hangulat komollyá vált, összeverekedtek és kurdi 
kését ellenfele hátúba mártotta. A szúrás követ
keztében Bo/sics meghalt. A tettest a muragár- 
donyi tsendörség őrizetbe vette. A jarasbiióság
ról kiszáll egy bizottság a drama sz.inhelv éré es 
az áldozatot felboncolták. A törvényszéki vizsgá
lóbíró kihallgatás után Furdi Mihályt letartózta
tásba helyezte.

— Lcventeverseny a hősök napján. \
járási levente egyesület a hősök emlékimepével 
kapcsolatban vasarnap délután 2 órakor a < suk- 
tornyai fut balipái > an nagyszabású leventeversenyt 
rendez. Mindenki ott legyen. I gyanekkor a 
polgári lövészeknek versenyük lesz, A jó lövök 
benevezését kérjük. A versenv dijazassal és nye
reményekkel jár.

Szülői értekezlet a Csáktornyái nép
iskolában. Vasárnap délután fél 4 órai Kezde tü l 
az anyák napjával kapcsolatban, mintegy 300 
szülő és érdeklődő jelenlétében tartotta meg a 
tanítótestület gazdag műsoros ünnepélyét. A ki
csinyek versei nem egy szülőnek csallak könnye t 
a szemébe. Anyaszivhez szóló kedves v ig da 
lókkal kedveskedtek és az apró emberek, köz
kedvelt zenekarukkal szépen muzsikálták. Az 
édesanyákhoz P. Bakos hitoktató magyar" n\el 
ven mondott gyönyörű beszédei, inig kovácsi« s 
( »abriella muraközi ny elven adott megszívlelendő 
tanai sokat a szülőknek. A jolsikerült kedves ün 
népéi у után tömött sorokban vonultak az. érdek
lődő szüleik a tantermekbe, hogy gyermekük ne
velőinél tájékozódjanak csemetéik tanulmánya 
felöl.

K ö z  g a z d a s ág
T e n y é s s z ü n k  s e l y e m h e r n y ó t !

A Zalaváimegy ei Közjóléti Szövetkezet öröm
mel értesíti Muraköz derék népet, hogy ezidén 
mar a teljes Muráké)/ és Muravidék bekapcso
lódhat a szép jövedelmet biztosító selyemhernyó 
tenyésztésbe.

Jól tudjuk, hogy a muraközi nép valamikor 
sok-sok selymet termelt, hiszen Csáktornyán kü
lön selyenitenyésztési felügyelőség is voli. Azt is 
tudjuk, hogy azóta az eperlak nagy része kipusz
tult. Kettős kéréssel fordulunk most ezért a de
rék és szorgalmas muraközi néphez.

\e hagy janak kihasználatlanul egy etlen meg
maradt eperlát sem. Átlag minden eperfa levelé
vel termelhető 1 kg selyemgubó. Ezért pedig a 
magyar állam 5 pengőt fizet. Tehát minden eper
fáról 5 pengőt kereshet az, aki a tavaszi munka 
szünetében nem resteii azt a csekély Imádságot, 
amit a lombszedés jelent és amit még apró g\e- 
rekek is el tudnak végezni. Az állam ingyen ad
ja az apró hernyókat es a tenyésztéshez szüksé
ges tisza papirt. Sőt, azokat, akik a legtöbb gu- 
bót termelik, még külön jutalomban is részesítik.

A zalavármegyei Központi Szövetkezel ez- 
idén is 1000 pengő jutalmat oszt ki Zalamegye 
legszorgalmasabb tenyésztői között. Az állam pe
dig a szorgalmas tenyésztőket ugv jutalmazza, 
hogy a 20 kg I. oszt. gubón telül beszolgáltatott 
minden kg. I. oszt. guboért 7 pengőt fizet kilo- 
gramonként. Szorgalmas nép többet kereshet a 
selyemtenyésztés egy kai u könnyű munkájával, 
mint akármennyi baromfival vesződne é egész 
éven ut.

A másik kérésünk, hogv ezt a szép és 
könnyű keresetet biztosit.) eperíakat óvjuk, gon
dozzuk és szaporítsuk úgy, hogy évrol-évre több 
bevételünk lehessen a selyemtenyésztésboj. Eper* 
facsemetét színién ingyen ad az. uliani, csak 
kérni kell.

Bízunk abban, hogy Muraköz derék népe 
minden erejevel azon lesz, hogy sok-sok eperla 
viruljon újra Muraközben és minden lain пере 
sok-sok szép pénzt kapjon. Akkor aztán U)ia 
eled a szép békevilág, amikor Csáktornyán újra 
lesz sely emteny eszlesi lehigy elosc g, ahol szín 
leltei irányítjuk majd a »Muraköz, népének szép 
jövedelmit biztosit., sely emteny észlést.

Addig pedig az «»kos szol megértők jelent
kezzenek hernyókért vagy a „Muraköz ' szerkesz
tőségéhez, vagy a kővetkező .m ire: Magvar M- 
ra yr bel у emteny esztési l eliigv elöség b ül lieg Zala- 
I lieg у e.

L étrád  község elöljáróságától

Hirdetmény
I elöljárósága a község határa-
k " '•‘Iv-Muru. lírává loKók és azok nu llék- 
‘■gain gv akorolhalo halászati jogot НЧЗ, évi juni- 
US ' uM ' ^  "rakor tartandó nyilvános arve-
‘•en j  eire berbeadja.

Elöljáróság«
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Dr. Szász Lajos m. kir. minister -»■**'•  tr*'k" ̂ w
I I , , , f Za trgovinu z jéjci je tulikajse vun

za onskrbu naroda je govoril za vazna pilanja obskrbc naroda I dana nova naredba. Jejci pobirati smeju
sarno taksi trgovci, steri vec zdavnja ti

Od potli, как ja vodim brigu za ob I li Indem najpotrebnesega materiala za op- raja to trgovinu i znaju как se more z
skrbu naroda - véli minister - s sakom | ravu i obranili smo je od toga, kaj na jejci baratati. Ovi trgovci su duzni jejci
prilikom sam otprto i istinski povedal se bodo prezdusni Indi spravili robe na ku- skup nabrati i cuvati njih za vremena da
poteskoce i sprecke, stere jc treba pre pe, ga njih na. Steri trgovec to nabp spuuil,
iadati. Navek sem pokazal se ono, kaj Cnda ludi si za öve narcdbe tak misli- zgttbi pravo na trgovinu z jejci. V isto
sem vcinil i one svoje plane, s sterimi jt, |<aj so sfom шогц (ич. /apreőiti kupu vreme sem odredil cenu za gospodare-
mislim nasu obskrbu naroda bole zasigu vanje matriala za opravu, ali to neje tak, trgovco i velke trgovee i to tak, kaj gos-
rati. Osvedocen sam, da se v obskrbt na sfem sc 11(4 (. xapreciti kupuvanje neko- podari morcju biti zadovolni. Та trgovina
roda ne smeti prenagliti. Skorom v sako mi, i\e£o sanio (0 |-aj sc bo rn|3a pravié bo tulikajse pod kontrolom i crna trgovi-
vreme se moreju pripctiti taksa pitanja, no Vezdeliia, kajti saki bo iimd mogoc- na bo se preganjala. 
stura se iniaju dobro, ílctno i ociyesno nost kcoj dojti. Ne smeti to napraviti, Öve se poteskoce ka/eju, kaj se ob-
resiti. /aló je jako vazno, v ob.tkrbi na- kaj bi lndi main isii po se, kaj je móri skrba naroda mora polo/.íti na siguren 
roda se tletno resavati, au ako pregled- ku piti, odvuciti sc one linde sege, kaj hi fundament, moramo napraviti dobni or 
nemo pripecenje zadnjih let, moramo doj ludi inam spraznili stacuna í na kupé no- ganizaciju na polu obskrbe, drugoc nigdar 
to na to, do dobro i na pravomu potu sijj robu, a drugi ludi steri su jako pót- na bo mir pre obskrbi tak je zvrsil
organ izirana obskrba naroda, • mora na rcbni, nemaju kaj kupiti. minister svoje reci.
vek napre tfledati i как je dalko toi mo- Slom naredbom boi /a trgovcc le/i Mi od nase strane samo tulko damo
goce, nigdar nesrae dojti do toga, da bi stacunar bo znal kaj sine kupcu prodati kcoj к ovomn govoru ministra, da fala 
se nekaj moralo prevec naglo resiti.  ̂ i onda se nabo pripatilo, kaj bi mam pr Bogii, nasa zcmla je bogata, imamo sega

Od novoga gospodarskoga leta bode \i den rezdelil su robu samo/a to, kajti dosti, v Megyimurju je jos nisei ne hmrl
novi red za nutri davanje. V tem novim nemre reci nedam, ako ga kupci prosiju Qd glada, samo ne je smeti robu skrivati
redu bodo polski gospodari meli takse i to sami taksi, steri imaju dosti robe, a j pohlepcn l)iti, nego po postenoj ceni
nutri davanje, kaj bomo potli onoga, da itak se rivaju med prvimi za kupiti. Os dati onomu, steri nuca. Osobito ne pod 
se to nutri pobere, tulko hrane meli, kaj tro je zrekcl minister, da ako bi steri tr pirati svercare, to su ludi nepriateli do- 
bomo mogli obskrbeti naroda celoga or govec delal proti zakonu, on bo odma movine, vlcceju robu i hranu vun z or-
saga, se one ludi, steri ne povaju hranu. vun sklucen z obskrbe z robom i proti saga samo zato kaj si svoje, nigdar site
Те zakone vec nasi ludi dobro znaju i tomu nega apeiaeije. pozerake hraniju i nikaj si ne tereju stem
sakomu gospodaru je dobro poznato, da Zatem je minister tckel, da ve ran glavu, kaj nasi domaci ludi nemreju kcoj
júliusa 1 ga na kaksi nacirt bo se moral tak brigu vodi i za obskrbu mestrov i о i stradaju z onim s cim nebi morali.
oduziti za obskrbu naroda. ____________ ____________

Za ono vreme sem visepot naglasil,
da v isto vreme, da se napravi novi red V o l í k í l  S C S I  Id. J V I i i l| y c i r s k  e  S t r a n j k e  Z i v o t a
za nutri davanje pre polskom gospodare 9 x
nju, treba i obskrbu mestrov z nova or
ganizirnti. Samo pre obskrblenju mestrov je V  / „ a l d e ß C l  S Z C ß U
slv ar cislo dr' 'йа:. как pre pt»К к Ol« !£-Р<кП stranil.-i Mngvarskng, ?.n,.la j.- v m- I ini-tl njimi i oUrS-iti Megvimuria, vitéz Horváth
lenju. 1 ГС mestrijl su velke sp • v P ' . ,j, «ir̂ ala v Zalueßtisxegu svoju velku kunk*- I erene generulmajor v penziji i Pecsornik Oltó.
sem povanju. Ire polskom gospodarenju lvnriju na м poglavari slranjke, |
se z veksim povanjem obskrba naroda
zasigurala, ali pre mestriji neáterne sirove Vitéz gróf Teleki Béla velki ispán
materiale nikak nemremo preskrbeti. Za ^ uclj,,l sosiju, po/ilrnvil jt* koníon-miju i dal»* falingr, u*r*' su nnr. /m̂ ile.
to pre obskrblenju mestrov moramo iti v r|j( J a onit str,i se najhoU* «Lvju /nati, :» тчЧ- / kpimi iVi-nii st* /mislil za na§t*ßa wlko-
za U-m da z onoga matriala, steroga i ju nősíti niksu utlgo\ornost, sirijn krivt* glase i ga Ciospnna (iuvernera, sK*ri jt* r. svojim spamet- 
шатч, nuprnvimo taksu robu, stem jed stem mfriatrli, lo su n;.»l ■ mm powksal mm »rsaga ■ onda

. * . - i . i  L n e p r i a l v l i  i div.iiu s /.vunjskmn ncpraitdi. IsacJi l)i italé v»h, tla moramo hoditi po potu szeged in ske
uako moreju nucati sí ludi, a kaj sc nap- /|^ .|. vuf.|nj<. nu4, 1KJIlli< Llj ы tak M i  do misli, la nas bo dopelala do toga, da se bo z
ravi, mora se jednako í pravicno rezcieli SVÜjjjl t ,jtí4  ̂ дц mj trezni ludi jos nesmo póza- bozom pomocjom spunila vladavina Korune Sve
ti. IJenes si nisei nemre zbirati oprave hüj pripecenja prvoga svetskoga tabora i r,e one roga Stefana.

treba' 'lak" ra vitat к ' kid Ä d o ' ' 'jé.u'"Im'íi Kölcsey István, orsacki predsednik Magyarske Stranjke Zivota
cele klipé robe, a llrugi pák nikaj. j,. 7a njim drzal velkoga go vorn, najpredi tolnát i! bi prepoznal velku nesrecu, slera bi nas íekala,

, ,  , , .. ,#„,л „ , , „ 1  j , Cí. nasu znuliesnju politiku, za lem véli, d.t se nasa ako bi na?; oni pregazili. Kaj se v Polskoj pripe-
Za to smo dali Min zapovcd, Ka) и  ' t,lo, grobi v sum. Katyn, dosti nam ponvedoéi,

s sirovoga materiala ncsmeju delali ink zvunjska politika (j.t П|ц /л  ins nt»bi bitó milosti, ako bi naSi ne-
se luksuzne i moderne robe i obvezali v nj(4.m m j,. premenila. Nase duz.nosti, slere r.mo priateli bili jaksi od nas.
sum fabrike, da smeju sirovoga materia sami z dobrom \ol«»m nase zeli proli osovinskim Так veliju, da denes bolseviki nesu véé
la potrositi samo za takse robe, stere teli 'lám, spuniavlamo po.teno, kajii samo túida bo- ono, kaj su bili. Nasi sini, Steri su obhodili rus-

' , 1 I j * j . ,..,.Jii; , »r,ín ню nmeit tl(>i!i do onoga, I t| smo si /a na rod J4M frontu, dosti su toga vidli i posvedoéiju, da
narod nuca Kan tak smo vri.Hli i IW  рич1 st. /rh , ini,j,mo( da nas bodo razrueli . Sl, to /Ueste lázi, ali makar bi se to bilo istina,
viliit. Stacimarí dobljll rot)ll, to moiaj denê nji ludi. jeli smo mi taksi narod, da bi ober nas kraluvali
jednako re/deliti i po sln/benoj com prodati \esb*rni su rekli, da bi za nas bole bil«), I «ко ludi, cmla nii:esi ml nas, steri bi nas pori-
i to se bo kontroleralo, kaj nabo nisei möge I bi vnj r/l hl|, AVi ve. znamo, k.jsino null nazaj, a ne napre pomagali.
cene nabijati. Zadnji tjeden smo dali vun od engleske vladavine, a ve da я mo dosli Y soldackom pogledu dobro stojimo. Toga
jos jednu naredbu, s steriin srno zasiguia- do bolsevikov, nemre biti posten clovek, áten ne tabora nabodo resile menjse bitke, nego ono, kaj



6________________________________________  „ M e g y i m u r j e “ ------------------------------------  21 br'

1 Kőbányai Polgári Serfőzde I
■  muraközi egyedárusitója, úgyszintén II i« lini Pro<la' l'c '>iv‘’ 7n Mediin,uri,‘ * I

P E IÄ H C I Ä S V Ä H Y V I Z  fő ra k tá ra  | glavno skladisce PEIAHSKE kisele vadé |
Ш Csáktornya, Kossuth L.-u. 1 sz. alatti nyi rai MRA2 Csáktorn Kossuth L. vulíca br. 1. léi

I t  e  I e  p  h  e  I у  i s é  g  é  1 Á T H E L Y E Z T E  II je svoje sk lad isce i m agazine P R  EM  E S T I  L V Ц
I U I  A  Z R Í N Y I  V Á R  B E L S Ő  U D V A R Á B A ,  jj 2N U T R E S N JI D V O R  ZítIN YS G iíA D A  (Skiroga gradj) |

bomo na zadnje postigli, a naüe'je vufanje, da one, steri skrivaju hrane i oceju na rmom piáéit kaj síi se matere plakale od veselja, к !omu su 
nas Bog nabo ostavil i bomo nepriatela pretirali. zasluíiti velke dobiéke. deat lepe vize igrala, kajti imaju v skolí i s\o*
Za nutri davanje véli Kölcsey István, da obskrbu n , , . , . , , » u... u  iu niuziku. Mat cram je paler bakos kabket d».:al
naroda ne moci zasigurati prez toga, da nebi lu- olski gospo an i.o о i i lepo prodestvo, knj je mnfenna lubav i du/nost,
di posteno nutri davali svoje pridele. cene a Kovacsics Lila navuciteliea pak njim je po

Steri gazda prez svoie krivnie ne- kaj se lice polskih pridelov, cene bode tak po- megyimtirskom jeziku clnla lepe navukc. Polli «-
nn veksali, kaj bodo nasi gospodari nasli sv oje re- ve lepe parade ,e bila roditclska konferencia,

je mogel dosti napoyati, njemu na- 6une д  v isto vreim. bodeju se i meSterske i ™ «teroi su navuöiteh pripovedah, как se dcca
bodo mkaj zeli iabricke cene zravnale tak, kaj bodo si ludi /a- vuci)u i как moraju roditeh znjimi baratali.

ali za obskrbu celoga naroda saki gazda niora dovolni. Han tak bodo i cinovnicke i delavske — "  ** ~ ‘ ----- —
delati как najbole, da bo saki clovek v drzavi place zravnali, kaj bo i delavet za svoju slwzbu w
do§el do kruha. Drzava nemre i nabo podpirala nekaj mogel dobit i M ali popevací bodo dosli v  C sáktornya

Vitéz H orváth  F e re n c  G eneralm ajor v penziji na den KlistuSÖVOga Z asttlplenja

orsacki oblegat Dolnjega Megyimurja se najpredi soldaciji ne moci prigovarati niti voditelam, niti Ve na prtuleije se v célom orsngu, z véli-
zmislil za nasega Visokodostojnoga (iospona Gu- honvedam. kim veseljern spravlaju deca na paradni den. da
vernera, za tem pak je dal velko postuvanje na- Modvimurío i Mndvnrska Stranika bodo pokazala, kaj su se celo leto vuéila.
sim pokojnim vitezam, ranjenikam invalidem i " * * f « ™ *  " £ * £ r*ka h,ran'ka Tak U  lelos i v Csáktornya prvic рока-
lubav njihovim famíliám. Pozdravil |e honvédé, ' /rila dcca z dvajsti pel skol, kaki,: lepe magiar-
steri su s fronte dimo dosli i dale véli, da je I  velkiin pri/пащет govon dale vitéz Ног- skt, püpevkt, znaju s s,|, krajov orsaga.
magvarska soldacija stela na svojem mestu, dr- \átn rerenc oblegat za to, da )e orsacka v lada v .. ... ,. . , ... ,
zala je 2 0 0  kilometrov dugu frontu pre Don vodi i z velkom dusom dosla na pomoc Megyimurju v . asi nav ucl |. 1 se hu a Uií Ч11 * det.om,
sigdi zasluzila diku magvnrskomu honvedu. Ma- gospodarskum i politicko.n pogledu. Pre tem ima I 1 i e c a  mar!‘\n: ra<“ Sü vuu*u’ ̂ sl P^
kar ga nepriatelov bilo cuda vise i imeli su vise velke zasluge .Magyarska Stranjka Zivola , vitéz f* radl P°?lusa'1' 1 tak b u ™ 0  ' sU-m Ы'» !
oruzja i matriala, nasi honvedi su sprecili nepria- gróf Teleki Béla vei ki ispán, steri ;e jako marlivi, 4 sreu nase mag>arske matere meinte,
tela, da neje mogel predreti frontu i zavzeti one cuda truda si daje /a svoj nnrod, a to ph/.naje i , 1 0 Pevah bpc,° v, slan^ ^ rru,u P(,(
zemle de kruh zraste i de su fabrike za taborski Megyimurje 1 postuje svojega velkoga i ;pana. ne ют, na) se еще do neba I ера popevka nise
matrial. Zimska ofenziva je pokazala, da pre nasi — ‘ raJ»e 1 netiu/ne nece.

Roditeli, rodbina, priateli, .tak kaj bodele si
V itéz gróf T eleki B éla  velki ispán ,am na vese,itf naáe t,e( t *

v svojem odgovoru z velkiin veseljern pozdravla, bilo treba Megyimurje osloboditi od 23 letnoga
prek vitéza Horváth Ferenca oblegata, megyimur- jarma, z taksom lubav i i ve obecavle, da bo na- A T  Y T f  VT /^\ \ T  А  p  Д  f\
skoga naroda. Kak je Magyarska Stranjka Zivota vek stal za dobro i vodil brige z megyiinurskim .Л . tJ и  JU  1̂ 1 Яы/ V V / v J  *
stala za Megyimurje как jen clovek onda, da je narodom. -------

K rsca n sk a  maGyarija vala  í za trGovinu i za m estríju  ~  Novi levente zapovednik. Mog\on d>
István százados je s Zalaegerszega premescen \

Ilovszki János orsacki oblegat varasa Nagy- Honvcdstvo nase rezvijati cun bole, delati, Csáktornya za jaraskoga levente zapovednika.
kanizsa govori za dalnje posle. Da se cene me- postuvati zakona, zdravu narodnu poiitiku tirati, Dodeljeni su v sluzbu Kovács Lukács /ás/lús,
njaju, to je v sakom taboru, a cuda je krivo po- Sleri neceju delati i siriju ki ive glase mid nami, Bútor \ ince i Sziits Antal kadetstrazamesteri
leg toga, kaj trgovina neje v nasim rókám. Neje ont* treba vun zimtati / metl nas. Denes vec \i-
moci denes gospodariti po starinskim, saki mat- dimo, da su kr̂ ceniki ne f .u.io dobri polski de- Muraszerdahely dobi ovodu. Zastup-
rial, saka roba mora dojti v krScanske roke. Na- lavei nego i dobri trgovei i meslri. slso °P‘ mt‘ Muraszerdahelt je zreklo, da kajli
sa stranjka ima duznost da 2000 let staru krséan- Konferenciju je \ité/ gróf leleki Béla \elki tala Bogii, fúrt nabira \eksi broj dece, bodo
sku kulturu vodi опак, как smo ju hapili voditi ispán zaprl z veksim gutorom. postavili _ ovodu za malii dccu. Za slroáke opt in a
od Ю19. leta. ' — í,tl ‘Ne jezere pengi» i cim dolxju od dr/.ave pn-
------  . - . - _ ____________ ________ _ ________ moé, bodo to deteeju sk(»lu g.iri postás ili.

Glasi Magyarske Stranjke Zivota Vetka poíala nasim honvedam od a
Voditelska konferencija бвОРОПЭ бНУеШЕП Mb'"1't

je hila majttsa 24ga v Dráva nagy fahl, de Visnkn ilo-itujni C.u-pun tiuverner i>- nnju- ., ial>" <l.ilu,. v-r.l.-t. haj tu nulri nnb-
su respravlali sakojacka pitanja, áléra se •>, «-»•«» <'•>' «-Utic-iu. / u , i v ............  ^ | ^ ' i n i é -  ‘l T'i "1!,̂ v " » "
ticeju stranjke, onda gospoda ska i poll- ^  , í  T  é " ..... Г  " ' '  ...........  ’ * ' " ‘,W. к, , г  ... . , .* obranu нам* domovme 1 /щот skun.a /а celo
tickn pitanja. N.l konlorencijl jc Dll l lias | nropu. /  globnkom zalosli se /mislil za one M- **VI‘ nase lepe lewnfaske pmike smo \ulli
orsacki oblegat Pecsornik Ottó. teze, sleri su aldnvoh svoje >i\lenje, ili /diavlje v“ ‘ ,ani- da su svetili ois.tcku /astaui su se

za obranu slndke matere /emle. I 'I'O lepő poka/ale / lepimi таруarsl.imi plesi i
K onferen cia  stran jk e V Felsőp u sztafa Toplo se M A  za ve, nőst i veibe al.love " m '" гпю  <la r" i poll« M,dn nas élle им-

Majusa 25-gn, v tork jc na* oblegat IV, sor- 1 al\° b\\ura Pab ,,,Ua'.'a b-do na/a, na svojem ,ч" 1,шч’
nik Ott.» v opéini I VIs.»pusztafa dr/al konferem iu. í1*1*'1 4‘V 1 pr, '' ' 'n (‘l vl!e/,-‘ b‘'c,'> Stel jp podmititi graníi noga vadasza.
Bil je /.njim Kovács István vodilel Mran,ke s 'naml. . harrusal. /a bolsi, bi.d.ie-no I nave Do- Bunese. / d.mos / \.»spg;l м la ,e slЛ pre-.verrati
Csáktornya. Na konferenciju je doslo cuda doma- п,оч,|К’ pre/. cariue i iloklor.ske pregledbe /rebe prek
éih i sosednih ludi. - ..—------------- -  ----------------------------  , -------- grani.v pie opéini I«»Ifalu pag j,. slta/ iru dav.il

Konferenciju jc ndprl Soltics lst\án domaci __ , . 19 pengő. Sód je strófái Bumset/, Jánosa zbog
predsednik, onda pak je nas oblegat, érez dve iVliltPi'lfl ПРИ У tUU'Onnoj Skolí pu.lmn enja na dva niesece rosta,
vure dal poznati nasu zvunjsku i znutresriju po- n  Posvprn«:,
litiku i gospodarska pitanja, stere se t.ceju nasih V CsaklOHiya sac ke Zastave 'v I V r K  очкГуШм» za kes-
polskih gospodarov. nese vrerne. \ ,.|| n . z

Govora su poslusali z najveksom pa/njom i \ nedelo popokban oh pol strti vuri ?*u v Meg\imui jrm’ ,ní[ . ! l," vtnl*'na
zadovc»lnosti i na zadnje je bilo inda éljen kri- nirolnoj !,..h obslu/ili iiiaterinog.a dm va [á,,. |() , v  |4 >ln„, i • , ‘ ln P0 ,'<,/ala, da pi ?-««♦* '*
cov i pokanju z rókán,i, i.- do Зон rodif. lov, njimi rmla so|,l„l, >. „ ,„ka RU)"„, ..‘i „ ' " "" h" k'i". '’" f  К|’" " Г

Konferenciju je zaprl Solti« s bt van prodded tere ru de le poslu ali, как re njiliov.á de. a vu nje za magvar*ku 'do ' a ‘ l,vab sw)|* y 
nik i on se zafalil v íme domacih govorniku za ciju postuvati mater T.a na a mala der a su zna- la i orsackti 7 irV l(,ni~ ,ni1' ;i zuln tóga po, a\
ovo lepő iezlo2enje i cuda truda. la tak lepe verce 1 popevke, se na diku matere, kandi su drzati po ^rvoin planu SП°аjû a8V30-ga

■k
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Otprlo se
k o p a l í s c e

M n ra sze n tm á rto n
! ( Vu c s k o v e c z )

Voda je  pregledana i prenadje- 
na, da je puna / jodoui i / vog- 

1 lenom kiselinom i jako je hasno-
: \ila za vraíili reumaticne betege,

protina, ischiasa, betege na búb - 
; re каш i sieti, proti keble i t. d.

Ja k o  dobra pijaca z vinom i 
sadovnimi soki.

j Dober brezni luft, ti hi puli za
spmiter, jako dobro mesto za 
pocivati.

I К vártér i dobra kosta se dobi
\ krcmi i privatnini lii/.am. Dok- 

I toiska sluz.ba. kopati se moci v
kabinaj i v bazenu.

I Autobus \ozi z Csáktornya do
Muraszentmártona, tam pák se 
dobi ju kola. - Za dal nie moci 

' po/vediti pre lastniku

KRÁLJICS JÓZSEF, Csáktornya

— Smrtna svaja na imendnevu. Na 2a-
lost i druga smrtna nesreca se pripetila v opcini 
Damása. Sluzili su imendneva i stoga su napra- 
vili velko mulatovanje. Med tem su se deéki po- 
svadili i Petrácz. József je z kulicom tak vudril 
Novak Jánosa po glavi, kaj je Novak omedlel. 
Dopelali su ga v Spital v Csáktornya, a tam je 
hmrl. Kvizicija se vodi.

— Zafalili su se megyimurcam za po- 
slane jejci. Pajdaska Sluzba soldaékoga spitala v 
Szombathelyu je pisala Pajdaskoj Sluz.bi v Csák
tornya lista, V steriin se lepő zafalila, kaj su 
megyimurci dvapot skup nabrali i poslali jejci za 
ranjene honvédé. Veliju da se duplit zafaliju za 
te v reden dar z.ato, kaj je dosel s tak se zemle, 
stera je ne zdavnja bila jós pod ludskim jármom 
i jako njih veseli, kaj su odvetki Zrinyiove sol- 
dacije tak verni svojoj domovini.

Nas pák jako veseli, kaj morém о lak lepő 
napisati za nase dobre megyimuree, '.ten znaju 
postuvati branitele naie domovine i alduvati za 
njih.

Sparati je rodolubnost,
fratiti je izdajstvo domovine!

Т а b o r s k l  gl asi
Sovjetska fronta

Óva africka bitka je trpela 35 me.seei. Crez 
tri leta su nemski i taljanski junaki branili to 
zeinlu v vrucini i pesku v taksám prilikam, de 
clovek svoje marsé nebi pustil i stem delom 
zadrzali su prejakoga i preinot noga neprijateja 
tak dugó, dók se Hu гора obkolila s laksimi ku- 
lami, stere niti peklenska vrata nemreju 
preladati.

Hitler kancelar i voditel nemskoga naroda 
se v jako lépőm telegramu zafalil svojoj junackol 
soldaciji za vitezko harcuvanje.

( )d februara meset a su englezi i araerikanci 
zguhili 1532 aeroplane, a i ve stalno bombardi- 
raju africka stajalisca za ladje i nedaju nerijatelu 
mira, da hi se mogel spraviti.

Как ve v zadnje v-eme cujemo, posvecenje 
spomenika junakov i orsacke zastave toga dneva 
nabodo mogli obdr/ati. kajti teáko je ttojti do 
matriala i tak do toga dneva nabodo gotovi z 
delom. Z.ato je poglavarstvo zreklo, kaj bodo to 
parudu potli obdrzali.

V Megyímurju mariivо pobiraju ca n j
ke. Nasi Megvimurski leventasi i deaki z velkím 
veseljem pobiraju stare ccnjke i drugoga vaznoga 
taborskoga matriala, stare gumije i tak dale. Ve 
se pobiralo po selim i nasi ludi su se jako lepő 
poka/ali pre pobiranju. Clo\ek niti nebi veruval, 
kulko canjkov se pre hi/i najde. 1 se to cuda 
vala za növi matrial, kajti te canjke v fabriki 
opereju, re/.trgaju semeleju i stoga se onda na
pra vi nova roba. To je ve v taborsko vreme, da 
ga ne sirovoga matriala, jako vazno. \ opcini 
Drava vásárhely su nasi dobri decki, mám prve 
tlneve nabrali 14 vrec canjkov. Как se vidi nasi 
decki ne pobiraju canjke za one filcre, stere do
bija po kili, nego z veseljem za to, kaj oc'eju 
hasmii svojoj domovini.

P senica mcd hrzi neje stranjski mat 
rial. Po nnredbi ministra za obskrbu naroda, alo> 
se med lir/.i najde t pseniea, v to into ne smeti 
ml aj odrecunali. Paragraf te naiedhe glasi o\ak : 
Ud recu na ti proivnte je smeti saino onda, ako se 
v hi/.i najde prek tri pendíti stranjskoga, dra
co v oga sei ne na, a psenica stera za krnh barem 
tulko vala как hr/, neje stranjski matrial.

Kuksi о bed se je  v belgradskira k l í 
mám. Y jcnim budapestanskim novinam грант, 
какsega obeda jc denes nmei dobit! v belgrad- 
skini kre inam Juha z viganji pre/ zafivka i vrh- 
nja. Druga (nana ч \odi skuhani ha/ >1, a tretja 
hrann ősein suhih shv skuhaiu ч 4odi. Krulia na 
papem i 1 dike na «lan ali kulko se fasuje. tő je 
drug«» pitanje, a kaj se dobi, ne nmei potro'iti
tak je budi. Ma sc a na mcsec 8 deka < >nda mi
tu . Meg> immjii /л  istinii neinr«*mo Bogii dost» 
/n fali ti ÍVinas, makar i slabere, как piedi. ilak
a- sega /more, i ruVi ne nmra glad a t.rpeti, to
осе post ein i dekli!

Zaklali su mladoga de« ka v op< ini 
Damása. Snutna nesn-ia se pripeliln \ opcini 
Damusa. De. ki su ни li mulalovnnje pák su se 
med tern posvndili. Mcd iiürni je 1м1 kurdi Mihalv, 
on ve pnsvailil z Но/sics l eiem о т . I imli |c Inuk» 
• liaial . pobegel ju. Ali poll: dosel na/a| i
svaja je «lockt tak dalim, kaj su se . bili i vlo| 
m sieinoj bitki je kurdi hozsicsa z nozom v hr- 
bcl vpiul i to tak jako. kaj je Bo/sics b  renr 
hmrl. Zandari / Murngárdonya su kurdi Mihalva 
\|o;ili. Od strain* soda )e bila vnm komiái|a í 
nesrecnoga Во/sics I erem a su parali.

kurdi Mihalya su odtuah Nagykamzsu í 
tam su ga deli v rest.

Na pocetku minuloga tjedna cujemo samo 
za velke bitke pre Kuban vodi. \ glavnom hí 
nemski avmm bombirderali bolsevikké /eleznice 
magazine i kasarne.

\ nedelu dobaja glas, da su nemski grana- 
leri predrli frontu pre Kuban vodi, de su bolse- 
viki stell z velkimi silami nase na/aj stisnuti. 
Pre ovoj vodi bili su se bolseviki vek erez dug- 
se vreme za jen most, reskirali su cuda rezervi 
ali че se ко* ka obrnula, \e nemid idu napre i 
na \ise mesta su predrli.

Kan tak su Iwlseviki biti bili pre varain 
Lisicansk. C'rez poldrugi d«*n stalno su reskirali 
cuda ludi i matriala, bitka je bila jako of.tra, ali na 
zadnje su je nemei zavrnuli.

\ pondelek su nenn i ч un dali glasa, da su 
sovjeti pre Kubanu zgubili cuda slukov, taborskih 
kol pusek i drugoga matriala.

\ tork stopram cujemo, как se /\rsila nem- 
ska ofenziva pre kuban \ ocli. Nemei su na чне 
mesta predrli, sovjetske trupe zaokro/.ili, re/tirali 
i vnistiii tri sovjetske divizije.

Как z nemske strane cujemo, рос iné к na 
sovjetskoj fronti ide proti kraju. Vode su se posu- 
s.ile, blata ga vei ne, poti ti dobri i tu j»- чтете 
za vekse tilen/ive. Z. obedve strane patrole lest 
delaju, oceju zazvediti, kaj nepriatel ilela. More 
biti, kaj se ho to pocivanje vleklo jós p ír tjetlnov, 
ali ч«*1ка dela su na pragu.

Med Jeni nemski avionifesl dejaju. Pre I.e- 
ningradu i Moskvi ,ile su fmlseviki cuda trig) skup 
podigli, síi fest bianbardirali n* pnatelske magazi
né i kasarne.

Jós tlllko llenenm kt oj, d l SU SOvjcti od I- 
15 maja zgubili aeroplanov.
Za o\ tjeden cujemo, ilaj«* na ovoj’ fronti se po- 
sod se Ilim, spra\l|aju se vell.e stvari.

Magi ar .ka lek grafska kan< elaria je dala na 
glas, <la je jo . РЛ1 leta dosel v zaroblem t\o 
\ lasov, ruski general, oil je pufidéi, da ч Kusi- 
ji iieMeini prezboziii ludi tliz.ijii v jarnm eeloga 
naroda. Za to se glasil na raport pre nernskoj 
komandi, da oce organizirati vetku soldaciju pro
ti bolsevizinu. Do ve j«‘ nabral do miljon ludi, 
dobiju nemsko oru/je i bodo se bili proti prok- 
h tom bolsevizmu za oslobodjenje svoje domovine.

1st о od Magsai.ske Telegrafske kancelanje 
cujemo da su sovjeti do ve zgubili od tahora, 
glada l rakofornui betega do 30 miljonov ludi.

Africka fronta
Bitka v Tunisu je zvisena. Zailnie dneve 

su se samo jos one trupe bile, iter«* su joi nui- 
meiju uiele. Cieneral Kömmel je po z.apo\edi Hit- 
bra, kancelara i voditela uemikoga naroda dost»l 
dimo, dobil je velku medalju i bode mel druge 
zadaőe.

Jeli si spuníl svoju duznost
proti nasim vitezkim honvedam?

C S o s p o d a r s t v o
Opomena ^ospodaram!

Nasa domovina stoji v taboru i si skupa 
.что soldati toga tabora. NaSi oei, brati, sitii sto- 
ji ju dalko prek Karpatov, na velkim rusk ini po- 
lanam na stra/.i, a ini, steri smo doma ostali i ne 
nam je Bog dal, da bi mogli s oruz.jem braniti 
nasu jezero let staru domovinu, mi smo pak stra- 
zari domace fronte. Stra/.ari <jne domaóe fronte, 
stera niti najmenje ne osfanc odz.adi za zv unjskom 
frontom, de se nasi dicni hon védi tak trdo hori- 
ju za nase dobro.

Nasi gazdi spadaju med najajkse stupe nase 
domace fronte, Ova gospodarska tronta )e i do 
ve poka/ala s r.vojim ч ernim delom i pravom ro- 
dolubnosti, da stoji na sVojeni niestu i da je vred- 
na sako postovanje.

(iospodari! Domovina nac. рак zove! Nase 
stare ítu/nosti je vlada dela na no\i fundament 
\ növöm gospodarskoni letu nabo kontrolé nabo 
гекч íreranja, nego homo morált svoje du^nosti 
spunjavati na novoj forrni. Óva nova forma ide 
za pontén jeni. fV>movina pove, kaj nuca, a nasa 
je (iuznnst, da se to p.tvorimo z o\e blazene me- 
g\imurske zemle.

Do ч ♦* se ne niSci vk&ni), Sto se vufal v 
gospodare Zna т о  i verjemo, da bodo nasi gos- 
podari I че stall na nustu. Izdajitelu, taksemu, 
it éri bi samo na vek stel zakone zigravaii, néma 
mesta med nami.
( iospodari • Domovina zapoveda ! Sí skupa na 
delo !

Prva 7apoved
Baki gospodar si naj spravi jenu velku ku- 

vertu ili skatulu, tam je Ireba nutri deti gospo- 
darsku knigu, se nnredbe i zakone, t̂eri zidu, 
katastra i se cedule, stere se dobiju z » nutri da- 
no zrnje I e drugo Sa pisma i se cedule naj 
navek bodo se na jenom rnestu, Stem élovek 
prespara cuda nepnlik, kajti nigdar ne znati, da 
I«? kaj treba v rokc zeti.

De set zapovedi /a  soldate gospodarske 
(route

Po novoj naredbi za nutri davati

1. PoStcno i marlivo delati ze sémi silami,
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbatí, cístíti pre

Pálcsicsná!
Csáktornyái Fiók:
Horthy Miklós tér 9.

to zahteva domovina i starinsko 3ospodarsko Viv
ienje.

2. Gospodariti navek po planu i spametno, 
kaj se bo ste blazene zemle moglo ciin vec plo- 
da vun zeti i tak cim lezi spuniti duznosti nutri 
davanja.

3. Spuniti se naredbe vlasti. Kaj vlasti pi- 
taju se istinski valuvali. Ako nekaj népi dobro 
bilo zapisano, treba zahtevati, da se popravi.

4. Ne precudapot bantuvati vlasti. Ako bo- 
ruo stalno hodili vlastim na sinjak, bomo njili za- 
drzavali pre drugim vaznim poslu.

5. Paziti na gospodarsku knigu! Ako se 
zgubi, ne samo da je treba platili za novu, nego 
nabo moci dokazati kaj smo nutri dali i tak bo
mo к várni svojega postenoga dein. V gospodar- 
skoj knigi ne smeti nikaj popravlati, to ima samo 
vlast pravo.

6. Tocno spuniti duznosti nutri davanja. Pa- 
zHi na oglase ster* vlasti vun daju, z onih je 
moci zazvediti, kaj i kam je treba nutri dali. 
Nigdar ne smeti biti zadnji, nego prvi pre nutri 
davanju.

7. Samo onomu prek dali pridele, steri je 
na to ovlaséen. Drugomu prek dali je kvar za 
samoga sebe i za domovinu. Ako neznamo konm 
dati, onda rajsi pitati vlasti.
8. ako smo spunili svoje duznosti nutri davanja 
i ako nam jós ober oslane, onde to treba drzavi 
dati. Stem si bomo zmirili dusno spoznanje i zas- 
luz.ili postovanje, a zvun toga od drzave dobimo 
premiu.

9. Nikaj na crni piac. Sto kaj proda sver- 
raram, stem podpira nase nepríatele. Niti jen 
gor.podar nesme biti izdajitel érnoga piaca.

10. Neje dosti, da sami spunimo svoju duz- 
nost. Treba na to natirati i druge. Ako sto лесе 
delati i punta druge, treba ga toziti. To smo duz- 
ni vciniti za domovinu, za se i za nasu decu. 
Med poStenimi gospodari néma mesta za izdaja* 
tela 1

Hapíli se bodo svílne gosenice hraníti

Maline ru véé lepő puné list ja i za к rat к о 
vreme se bodo hapile delati te male gosenice.

Ve na prtuletje je moéí stem lepe peneze 
zasluziti, to je domaéi posel i moreju ga deca 
zvrSavati. Sto oéc hraniti te gosenice naj pita 
pre opéinskim polavarstvu, de bodo gosenice de- 
lili. Dobiti je za badav i kcoj luknjastoga papéra. 
Gosenice ziviju na lem luknjastem paperu, z. ro
koni loviti gosenice ne smeti.

V jeni Skatuli je 12 i pol deke jejci. Prvi 
den nuraju 9 deke lislja, to se nabira saki den, 
deveti den véé je treba jenu kilu, do petnajstoga 
dneva 5 kil, a do 22 dneva véé 13 kit lislja. Od 
27 dneva saki den po 10 kil vise lak, kaj zadnji 
den, to je 31 den pojeju НИ) kil list ja Se skup 
jena gnjezda poje 440 kil inalinovoga list ja. Slo 
erez mesec dni nemre nabrati tulko listjn, naj ne 
zeme nase tulko gosenic, nego nienje, kulko mo
re nabrati.

Mokro listje ne smeti hraniti, od toga
gosenice pogineju. Listje se nesme pariti lo go
senice neceju jesti. Listje brati, da se rosa po- 
г.usi i frisko hraniti.

Gosenice ne bantuvati. Navek v cistom 
luftu, je meti i éisto drzali. V. rokoin nigdar ne 
loviti za to je paper. V. jene skatule dojde do 
30-40 kil gobe i za to dobimo 130 peng«».

31. dneva je treba piepraviti sáto
ré de se gosenice zapleteju, za 8 dni je treba 
gobe vun zeti, jako paziti pre tem, kaj se ne

strgaju i v korpici odnesli na me*4o de je prek 
zemeju. Pre opcini bodo povedali, de se bodo 
gobe prek jemale, plali se main z gotovimi pe- 
nezi.

Na malinaj ne smeti kitje trgati, saino listje 
brati. Ne smeti drevja skvariti, onda drugipot na- 
bodo dale basna.

Braniti i povati maline, cim vec malin 
stem véé: hasna. Maiina da zlato, kajti gosenice 
stere se od toga hraniju, daju zlatnu vrednost.

Brige vodití s sadovnjaki
Poleg svojih vaznili gospodnrskih pos!o\ na

si gospodari nesmeju pozabiti za sadovnjake. 
Lanjsko lelő je pokazalo, da je jako vredno sa- 
dovnjake vredu meti. Bilo je sada i cene su bi
le jako dobre. /aló se treba brigati za sadov
njake, niakar sto ima samo par drew To je vaz- 
no ne samo zato, kajti sadovnjak da dobni i 
zdravu hranu nego i za to, kajti sadovnjaka je 
moéi obraniti samo tak, ako saki gazda dobro 
vraci i brani sako svoje drevo, makar ima i nda 
ili malo. Dober gazda se véé v jeseni hapi vra- 
citi sadovnjaka, a to je suhe kite doli oitrezati, 
köre poslrugati, hudoga posusenoga sada doli 
pobrati i tak dale.

Ako se to dobro zvrsimo, onda su nam 
prtuletni posli cuda lezesi, kmli samo treba vnistili 
ona mesta, de se kukei steril uda kvara delaju, 
skrivaju, kajti na cistom drevu se nemreju skri- 
vati i sakojacke gobe zapovali, a z.miii toga smo 
s ciséenjem éuda toga vnistili. Kaj smo toga \ 
jeSen zamudili, nekaj jos morenio naniestiti. Ma
le gosenice stere se od vecerasnje z.ime skriv aju v 
gnjez.de i grejeju jena drugu je moci v julro zaran 
spoloviti i vnistiti, naj bole je takse gosenice • 
canjki rezdru/gati. To je jos ve moci vciniti i 
stem jos cuda sada obraniti. Kon tak je treba 
pobrati lanjskoga posusenoga sail;; podrevju, ka| 
ti stoga se zvaliju sake tele gobe plesnivom, a 
od toga рак növi sad zgnjili.

Ako je de átérő drevo ranjeno, U* je treba 
dobro pocistiti i zamazati, kajti oil dcz.dja sovoji 
sprhneju i lak postanei elo divvo auplasto i do: la 
Helno se posusi. /vun toga se na sadovnom 
drevju najcleju sake tele vu\i i kuki i steri jako 
cuda skodiju drevetu, to je se treba jako dobro 
poéistiti.

Treba je drevje sprit ati i to visi pot, kaj re 
se vnisti, ka, drevetu i sadu skodi.

Drugi tjeden bomo slamp.ali pismo jenoga 
megy imurskoga gorii nogn guspodara, steri re jako 
dobro rn/me v lo, как )«• treba s sadovnjakoni 
baratati. /. onoga se bo se dobro \idlo, как je 
treba drevje cuvati.

Mo: ami si cuvati nase sadov make, z malim 
trudom cuda hasna daju.

Pk. 172 sz. 1943. 1043, vghtói 1.3 sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Schwarz Lajos Csáktornyái ügyvéd állal 

képviselt Gvurán József ku/inini lakos javara 
2520 P tőke és több követelés járulékai erejéig 
a csáktonnai kir. járásbíróság 1912. év 172 sz, 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás íolvlán 
végrehajtást szenvedőtől 1943. évi április ho 9-én 
letoglalt 1310 P becsült ingóságokra a csáktorn\ ai 
kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve
rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi \|.l. I <.

§-a alapjan a fent megnevezett s a foglalási 
jegyzőkönyvből ki nem tuю  mas foglalhatók ja
vára is az árverés megtartásai elrendelem, de

csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere
set folamatban nincs, végr. szenv. lakásán, üzle
tében Viziszentgyörgy—Lapáthegy leendő megtar
tására határidőül 1943. évi junius hó 12 nap
jának délután 2 órája tűzetik ki, amikor a bj. 
róilag lefoglalt bika, üsző, sertések s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel
let, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon 
ingóságokra, amelynek kikiáltási ára egyezer pen
gőn felül van az 5610 931 M. L. számú rendelet 
értelmében csak azok árverezhetnek, akik a Ki
kiáltási ár egv tizedrészét bánatpénzül leteszik.

Csáktornya, 1943. évi május hó 5-én.
Elek László

kir. hir. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

Pk, 5711 5742 sz. 1 (M2. 1942. vghtói 14* 119 sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Schwarz Lajos Csáktornyái ügyvéd által 

képviselt kk Xsignics Ferenc és Maria (Sztojko Bá
lint gyám) javára ossz. 1107 P 51 fill, tóke és 
lübb követelés járulékai erejéig a Csáktornyái kir. 
járásbíróság 1937. 567 602 sz. végzésév el elren
delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1942. évi október hó 17-én lefoglalt 
1260 P becsült ingóságokra a csáktonnai kir já
rásbíróság fenti számó végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak az 1908. évi \LI. t. c. 20 § a 
alapján a lent megnevezett s a foglalási jegvz.ü- 
kőnvvből ki nem Kinő inás loglallntók javára is 
az árvetés megtartását elrendelem, de csak arra 
az esetre, ha kielégítési joguk ina is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igéin kereset lolv amatban 
nincs, végr. szenv. lakásán, Lupáin községben 
leendő megtartására határidőül 1943. évi junius 
hó 7 napjának délután 5 órája tűzetik ki, 
amikor a hiróiiag lefoglalt bútorok s egv éh ingó
ságokat a legtöbbet igéidnek készpénzlizelés mel
leit, esetleg becsáron alul is cl fogom adni. Azon 
ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer 
pengőn feiiil van, nz 5610/931 M. L. szánni ren
delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik 
a kikiáltási ár egv tizedrészét bánatpénzül leteszik.

Csáktornya, 1943. évi május hó 5-én.
E lek  László

kir bír. \ t öivli;ijt«>, mint bil'. -.iíM kiküldött.

Na znanje
Poglavarstv-o op, iné Légrád da na znanje, 

da bodo lö -П. leta juniusa 6 ga, ob 10 uni pred 
poklán dali na lirila.iji na pH ki / remle piavo 
za ribe loviti v Muri. Dravi i slrugaj.

Poglavarstvo.

APRÓHIRüKTÉSIvK - MALI 0G1.ASI
AptohirdHésrk dija я/nvaiiktnt 10 fill, г. Л v.v-lajjnn 
nyoinnll s.M» kettőn,к s/ániíl. J.cgkiscbb hírdoli-Ndij.a I l*<

Agylollat, pelyhet, legolcsóbban Koppel* 
nel, K/oinbalheiv, Kisl dudi Sándor utca Ti».

IV rje i pahulice za postelinje najfalese 
pic Koppelu, S/ombatliclv hislaludi Sánd.rr vu- 
lu a j().

Zensku dnizínu í vinceierc s íamihora 
i >i eju za I»tranv u. Pilali v v urediimtv (» nov ni.

Grunta jenu mi kotu, poleg ceste Szent' 
dona proda ni juniusa 6-ga un dobiovi »Inoj litila* 
1 ‘,l  ̂ >1а« Sl* niw. I saki den Novak György kre* 
ma S/entilona.

Kupila bi deteca kola mu ana, Pitati v 
urednistv и,

ш т и & ы ‘mfnrmMiw i w i f i —i i—
lelekis szerkesztő: Persornik Ottó 

' ‘•W " kiadó ér laptubjdonor,: Pe. som tk Ottó
*T^>*<* ÜLvtolifc., CMkbWiM

ui«J: ',4,»,^ Aav«í.
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