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Megjelenik p én tek en .

Üdvözlet
Horthy Miklós kormányzó Urunknak!

Irta: Lakatos L. István

A magyar nemzet még soha sem ál 
lőtt meg annyi tisztelettel a Paulai Vár 
előtt, mint a mai időnkben. Л szeretet 
szálait még sohasem fűzték olyan erősen 
egy Urához sem, történelme alatt, mint 
kormányzójához Horthy Miklóshoz. Az 
ezer év alatt talán egyedül Szent István 
volt még az, aki annyira élettudattá vált 
a népével, hogy egészen egy volt ő és 
népe.

A kortársak közül sokan és sokszor 
csodának jelölik ezt a kapcsolatot, mely 
láthatatlan szálaival észrevétlenül szövő
dött Ura és népe között. Lehet, hogy ta
lálunk valami rendkívüli ható emt is, de 
ezzel ellentétben a kapcsolatot emberi 
érzések találkozása szőtte erőssé.

Vérünkből való vér, szivünkből való 
szív és benne a tökéletes emberi és ma
gyar élet vonásait találjuk meg. Í zért 
szeretjük, ezért tiszteljük.

Bölcsője az „aranykalásszal ékes ró 
naság’-on ringott. A magyar édesanya 
szive, a gyermek és ifjúkor minden ha
tása az édesapa tanító szava voltak azok 
az erők, amik öt mindörökre magyarrá 
és csak magyarrá tették. Leikébe sugárzó 
erők jó magvetést végeztek az eljövendő 
idők számára.

Történelmünk folyamán sokszor ta
lálkoztunk a magyar föld megőrző és át
alakító hatásával. Láttuk Szibinjanin Jan 
kónak Hunyadi Jánossá alakítását. Az 
Ankerschmidtok életünkhöz való simulá 
sát, mégis talán legtökéletesebb alkotása 
a magyar Horthy’ Miklósban virul ki.

Magyarnak nevelődött és magyar 
maradt mindörökre. Hűséget esküdött tör 
ténelnűinknek s ezt az esküjét éppen úgy 
megőrzi a császári udvar főhadsegéde, 
mint a k. u. k. ellentengernagy Magva 
rul érez, magyarul cselekszik s élete 
minden sikerében töténelmi erő»k, erőink 
játszanak közre.

Véletlen szemtanú beszéli. A Bor 
áros téri hídfőméi a Duna partján a ten
gerész emlékművet avatták föl. Utána 
szemle volt és a Kormányzó ellepett volt 
tengerészei elölt, lekinteto elcsen nézett 
szembe volt katonáival... I ltjában egy pil
lanatra megáll s arcán a mosoly' árnya 
fut végig.

Mindenki felfigyelt a kedves jelenet
re. Szemle után szóbeszéd tárgya volt s

akkor tudtam meg, hogy a kitüntetett 
idegen nevű és idegen ajkú katonája volt, 
akit parancsnoksága alatt nevelt magyar 
iá. Magyarnak maradt s másokat is meg
nyeri nemzete számára. Ifjúságának ha
tó erőit érintetlenül őrizte meg s ahol te
heti gyümölcsöztoti I‘Jetebőil életet ad.

Alid negyedévszázada a vérzivataros 
időik pusztító ereje szántott végig eleiünk 
ugarán. Világháború... Trianon... bolsevis
ta forradalom... a megszállások... a teljes 
letörés mérföldkövei. Úgy éreztük meg 
nyílt az. „ár, hol nemzet sülyed el" s 
nincs többé feltámadás. Népünk életösz 
töne sekélyesedett el az idők igája alatt. 
Nagyon is éreztük, őszben járunk.

1019 igy jelzi az idő órája. Az, álom
látók, a jósok, a váteszek letették hang
szerüket s megszűntek virrasztani a ma
gyar élet szent tüze mellett. Kit erre, kit 
arra kergettek a szelek.

Volt mégis, aki nem csüggedett .. vir 
rasztolt. Megindult „Lgyben,, a magyar rög 
szerelme s ebből szívott életével leitáma
dást inspirált a haldokló nemzet szivébe. 
Horthy Miklóst küldi szent prófétául az 
Isten... vállalja... végrehajtja... s lesz „hon 
szerző." 4

Müvéről ilyen definíciót ad a törté
nelem „szegedi gondolat". Elindulási he
lyéről nevezi el, de a hangsúly sem ezen,

sem a kisérő eseményeken a fehérlovas 
budapesti bevonuláson, az első nemzet- 
gy ülésen, a kormányzóválasztáson van. 
A lényeg abban rejlik, hogy a nemzet 
kormányzójában Vele és általa megérezte a 
megújuló erőiért önmagába kell visszatér
ni s csak töretlen népi élete — édes ön
maga az élelet adó erő. Horthy" Mik
lós ennek az erőnek hordozója és közlő
je. Tudja népét úgy kormányozni és ve
zetni, hogy uj erőket ad népe számára s 
visszaszerzi azt is, a mit idegen ármány el 
orozott tőlünk. Isten ajándékul adta érte 
s benne életünk s mindaz, mi mienk volt 
és mienk lett.

Horthy Miklós „hongyarapitó". A vi
lágháborús gyerek katonák végigszenved
ték vele hazánk összeomlását és megér
ték vele és általa a bilincs széthullását. 
A mieink hazatértek. A szegedi gondolat 
utat tört életünk számára a gyűlölet tü- 
zén keresztül.

Ma a világégés fergetege vonul hatá
raink fölé. [Jetiink, kultúránk, önmagunk 
létéről, haláláról döntünk ma. Harcba 
szálltunk s áldozunk mindent... a jövőért. 
Az élen ma is Horthy Miklós áll. A sok 
megáldozott hősünk között ő is odaadta 
jövőnk reménységét a fiát. Temetésén 
könny nem csillogott a szemében, csak 
nézett előre, keményen a jövőbe. Ezt 
teszi öt „honmegtartóvá", mert a földre 
hullott Horthy vér magvetés a jövő szá
mára. Benne, vele és általa életet ad éle
téből népe eljövendöje számára. így adja 
vissza a földnek amit gyermekkorában a 
földtől kapott.

Kormányzónk 75 éves születésnapját 
ünnepeljük. Muraköz, népe szeretetével 
veszi körül, hogy haza hozta, visszahozta 
az ezeréves anyához. Láthatatlan sereg
gel a szivek zászlójával vonul fel Ura 
elé. Hűséget esküszik. Vele é§ mellette 
mindhalálig. És esküjét meg is tartja, meg 
is őrzi hűségben hűséggel. Muraközi 
szívvel igy köszönti Kormányzóját és éle
te fordulópontján igy hódol Nagyura 
előtt:

A magyarok Istene éltesse vitéz 
nagybányai Horthy Miklós főméltóságu 
Kormányzó Urunkat az emberi kor leg
végső határáig hazánk és magyar n e m z e 
tünk javárai
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A A f f i n  Т Т Т П  T~' T ,emz<í voIt’ hogy' az üsszes pénzjutalmakat és a S lif l l lá z i  j e l e n t é s
А .  /VI Г . г *  X x  X l \  C i X legtöbb könyvet muraközi ajkú tanulók nyerték -------

____  el szorgalmukért és a magyar nyelvben tanúsított K árolyi igazgató elbú csúzott
kiváló előmenetelükért, pétiig sokan közülük na- p  > * 2  ' t ' ]

PeCSOrník Ottó orszgy. képviselő Ponta 10 ló kilométermi utat tesznek hóban, l^saKtornyatOI
ú j a b b  l á t o g a t á s a i  k e r ü l e t é b e n  ía5 b a n i s k ,"'a!fil fc vissM-, Két m é*  л  csütörtökön megtart«« tarka-esttel Karo-I « а  » « n n e W B e n  egy szó sem tudtak magjaru , mapcdig marany- lvi szinlarsulala búcsút vett a Csáktornya közön.

Minthogy országgyűlési képviselőnk n>1!;a vitték, hogy kettőt közülük a honvéd had- ségtöl. Miivészi előadásai kellemes emlékeket 
kerületének minden községének érdekét apr° rvik^ t V '  it . . hagytak a közönség szivében, de bizonyara szi-
eövformán óhaitia kéoviselni kötelességé • , , * l kuZtbed vo,,> d« ut*n a PoIßan neszeink is kellemes emlékekkel távoznák Ceák- " .  , n i lT,a Képviselni, Koteiessegc iskola tornabemutatoja a sportpályán, este pedig tornyáról, mert társulatukat a közönség várakozá- 
nek tartja, nogy minden községét meg is műsoros est a leventeotthonban, ahol Dalint Sarol- son felüli ttlt házakkal támogatta, 
látogassa. Ezúttal junius 14-én Kristóffalva ta és \isontai Ilona tanárnők szavalattal illetve
és Felsökirályfalva, 15-én pedig Mura- énekekkel keltettek nagy hatást —---- ----------------- --— —----- - ™ ™ ------------—
szentmárton voltak soron. A begyült összeget a szegény gyermekek n  t »-p , 1  i •

Mindenütt csak azért nem lehetett “ zására fordítják. C s a k  T e  n e k e d  íro m  e z t . . .
beszélni ezres tömegről, mert a község- —— —----------------------------------— -----------—  Mint az ismeretleneknek'
nek nincs annyi lakója, de akik élnek, 0  (  ̂ Sirhantja mellett,
mind ott voltak és nagy figyelemmel hal- S t r í d ó v á r i  é l e t  I Mint élő halott
gatták képviselőnk fejtegetéseit a kül- és Mentem el melletted
belpolitikai helyzetről, a bolsevista vesző- Itt kint a végeken, hosszan elnyúló hegykő- s'"nejéitem telj esen.
delemről, a jugoszláv agrárreform felül- szorukkal a német határ és a Mura közé beéke- Megsemmisült bennem
vizsgálatáról, a beszolgáltatási kötelezett lődve, a festőién szép, ezerarcú vidék csodálato- Az alazat,
ségröl, a honvédelemről és egyéb a né- ??.n me£kaP° hangulatú völgyeiben, hegyláncain Mely szeretőire vágyott
Det érdeklő aktuális kérd ősökről eh a maga kü,ünös- érdekes kedves életét a És adott...
P * . M °  *  , !S r rdefekf 1;. mintegy 7.000 lakosú nagyközség: Stridóvar. Lesz-e még vigasztalásod ?

Képviselőnk tömör, népszerű stílus- Messzi évszázadok történelme susog itt a Vájjon lelkem egészen halott ?
ban elmondott, több órás beszédei min- Szent Jeromos kegytemplom ódon falai, a tóbb- Ébredj fel s ne hagyjad kiűzni
denütt nagy hatást keltettek és vége-hosz- százéves múltról regélő heg>i kastélyok bolthaj- A létnek szent virágából
sza nem volt a sok éljenzésnek és úgy tásai és a str‘dóvári var kőtörmelékei között. Л létnek legszebb fakadásából
van kiáltásoknak Minden heg) gerinc, minden völgy egy-egy Az érzéketlen érzéki világból.

pOPPA, n;, Л .г  , ,  . , , . külön világ, egy külön élet és mégis egyíivétar- A mat- a sejtést, a gyönyört
, ,  BecsorniК Otto képviselőnk besza- tozó lélekben, szellemben, elgondolásokban ez a és a szerelmet!...

molo beszédei után mindenütt fesztelen csupa szőlő, csupa gyümölcs, csupa hangulatvilág: n
beszélgetés közben hallgatta meg a párt- Stridóvár. ’ L s a k  e g y  p i l l a n a t . . .
hívek kérelmét és panaszait és minden- , a törzsközség, ennek a szerteágazó
kinek szolgált jó tanáccsal. életnek a szive, lenditókereke, motorja, központja *'a °lyan szabad tudnál lenni,

1 I- • c  i - о . 1 a/ err,cletes házaival, két hatalmas templomával. v\int madár az ágon
Képviselőnket utjain Sohar Bertalan zengö-bongó harangjaival valami ki nem mond- ^ röpködni szerte széjjel

szervező parttitkar is elkísérte. ható, valami le nem irható szépséget ad az f- világon!
и14Д - _____ . . .  _  , amúgy festő ecsetje elé kívánkozó völgynek. l. , . s.i i
Vitéz Horváth Ferenc ny. vezér. A szépség, a hangulat, a természet csodál,v S mozoéna

Őrnagy, Alsómurakoz ország- tossaSa muzsikál itt mindenütt. s gatoknak romjai alatt  ̂ g
gyűlési képviselője *-s eb,b™ a környezetben él, lélegzik, zaj- Éditené fel lelkedet a szív !

. . .  , , , hlv Li/t élű emberek néha gondterhes, néha ,, ,
üzem pathiveinek, hogy junius 15 töl mosolygós, de mindig fejlődni, haladni akart, és Va imncJen l siHag az Égen

augusztus 5-ig gyógykezelés végett kül- !иск)’ a nagy magyar közösségbe végérvényesen Azt susogná Néked,
földön tartózkodik. Ez idő alatt postáját ЪеЬ«РсЫ„Ыkívánó lakosság élete: a stridóvári

hiv“ it. h ogfez  “ dfi «1а Г £ т  személye: beszúrni r Ä L T ^ Z f “  Ä i n f Ä  ( Г е Т ь !
sen sem pedig levélben ne keressék Hu- i«»- *Г| .
pesten. Visszaerkezeseről keik'» időben _________________________ » Pihentesd testedet, lelkedet
tájékoztatni fogja kerületét. . ,, ,

Г ■ • r , a eŐVkoron egyszer faradtan
1 —— ■ - -—■■■■ heniVáS Leroskadsz, ne gondolkozz sokat

P‘henj nagyokat-nagyokat

C s á k to rn y á i ö re g d iá k o k  a papírhulladék gyűjtésére! ä  egt müi:fp, z at n érzés
t a l á l k o z ó j a  j u n i u s  1 4 - é n  Л termelésben Visszajutó papirlmlla- ^ rzos h u llám ok

о magyar kéz munkájával az я R a b l n n  n n r i l í a
Szép ünnepség keretében folyt le a polgári ország papirosellátásának céljait szolgálja a t a io t l  p á r t já n . . .

S i r í  " i . » i » n , n o , r  j t a r f ü ;  • s ' Ä " s , n.illi’' . ■ *  '
Preining... J t a .  .s  I W  Maria palgarisla riia- ' " ^ V '' Йуеп Ь м Ы т  М Ы . Щ . Л, „ ...bpi ( Г а  l T T T
kok verses küszüntóket mondtak. Diszelnökök n e k  í"!,w ^  nom м. о
s.tingl János 84 éves és Harmat Nándor 73 éves й «ji • l n j  м Annak Isten m h  l t í’ve l’
„öregdiákok". • gyűjtse a p apírhulladékot Hitet 'rémén } . " " ' “k8'

Nagy Károly igazgató kiosztotta a végzett és minden fölösleitosvé , ;|, „ • ' S s *̂'ii-U-tirt...
tanuk,к között a pénz és könyvjutalmakat, ante- (könyvek füzetei N'tis ,noi sin ' ' ™ * 0 S ""l"!>an ' siiMv*lt lélek voltam
lyekhez Csáktornya város 2 0 0  pengővel, a val- ,, U' V1 K k * a »api •» úgy ereztem, nem bírom tovább,
lás és közoktatásügyi miniszter pedig kiin\sek- nas/nalatban osszcgyult pnpii liiillad. 1-kai ls,en ream mérte az erőt
kel járult hozzá. Feltűnő és Muraköz lakossagá- ебУütt adja át a k eresk . isk . 951. sz. d. tv  Ér megáldott s áldást érzek,
gának a magyar hazához való ragaszkodására jel- k. fögyűjtöszervnek, B űzön  és Bencsik* 1 lní̂ enatt nVoniaban...

Zalán Katalin«

К  í
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dául rádión kapott közlések bizonytala- gjj

„ A r a n y  B á r á n y “  ”ot - —  I Első Muraközi Szövődé Rt.
üjih IR O D A LO M  -  K Ö N Y V EK . C S Á K T O R N Y A

K O T Ö D E  Apponyi . « — »•
Kerekesházy József irta az utóbbi idők leg- Központi iro d a : B U D A P E S T

időszerűbb regényes életrajzát Apponyi Albert l ...—— ............... .. ■■■— ........... ■ n .
Csáktornya gróf halálának tízéves évfordulójára. A mai idők ^

T,S«„ „ iA  T  1 I , ,  sorsdOnlü pillanataiban, feszült légkörében szinte ruga, szabadot, „mi! Csöngei a sorfalba 16. A 34 
rvossum  La|OS u. 14. - 1 etetőn 13. i.ilesik a szemnek és a szívnek megpihenni e biz- pbcn Csöngei—Vrbanecz támadás fut a pályán,

tonságot, bölcsességet és nyugalmat sugárzó pát- már mindenki verve van és Vrbanecz kapufát lő. 
riárka arcon, mely felénk tekint. Nagy helyzet volt! Mezőnyjátékkal ér véget a

Tulajdonos: К U r á t  ti J  О Э ( h  í Ш Szerzőnek nem volt könnyű feladat, lelki- mérkőzés.
-  - ismeretes munkát kellett végeznie, mert Annnnvi . » '^ őzés volt, a pécsiek az első félidő-

■ **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  . . .  ... . s .. . ben voltak nagyok, de ha Jstvánovics nem ilyenAlbert gróf elete nemzetünk legszélsőségesebb rosszu, véd más lett volna az eredmény. Kis
1 л , г л 1 л г ,м :  korszakain, történelmünk legbékésebb és legvál- szerencsével még két gólt lőhettünk volna a má-

r i o g y a n  l e h e t  l e v e l e z n i  ságosabb évein iveit át. SOdik félidőben.
_  * л p M r  - 1  I ## Mivel képpeségei már fiatal korában azok

ci S Z O V j e t  t O g S c l j ^ b ä n  l e V O  közé állítják, akik a nemzet sorsát formálják,
1 '  A  \ \ I hosszú élete szinte hiánytalanul tükörképe leg- TT T ТЭ T 1 / “
n O n V e a e K K e l  * ujabbkori történelmünknek. Ezért életrajza megi- ^  ^  ^  #

rásához a történelmi tájékozottság és erős kriti-
Szovjet hadifogságban lévő egyes kai érzék kellett. A könyv tanusaga szerint szer- — Nemzetvédelmi Kereszt adományozá-

mnövnr Inrlifnolvnk hozzátartozóiknak zö rendelkezik ezekkel a képességekkel. sa. A Kormányzó Ur a következő muraközi ma-
T ..g.?, . ' . . . .  Szerző a mai lelkes fiatal nemzedékhez Й>аг állampolgárokat tüntette ki a nemzetvédelmi
1 orokorszagon at levelezőlapon értesítést . . . , ,  , kereszttel: Csáktornyán: ozv. Vavroch Frigyesné,
knlHlelr Fúvós Ionokon ,  madv’ir hadi huZZa k,,zelebb a matíyar W » « Y ™  halhatatlan 1>ecsornik Pau|a po|gári iskolai tanárnő és

 ̂ P ' alakját, mikor a politikumot kevésbé hangsúlyoz- Zda.sek Antal íöldmives, Csáktornyái
foglyok csomag, löleg élelmiszer küldését Va, inkább Apponyi monumentális emberi alakját lakosokat. Zalaujváron: Tkalcsecz György és
is kérik. Mivel az Oroszországban hadi- igyekszik megmutatni. Zorcsecz István íöldmives, zalaujvári lakosokat.
fogságban lévő magyar hadifoglyok részé- De megszólaltatja ак író a legtökéletesebb ^ Г| аЬиП ' Alibi'Tzabéanester.^f^iin
re a csomagok küldése, valamint a ve- élettárs és munkatárs emlékezéseiben Apponyi kereskedő. Légrádon: Szabó György íöldmives,
lük való levelezés kérdésében megállapo Albertnét is, hogy látható legyen államférfinál is Alsódomborun: Varga György napszámost.
dás nincs, a magyar vöröskereszt és a embernek mélységes magyarságát é. — Bővült a Csáktornyái adóhivatal tiszt-

. i . i .  rcnrlí>7 Ó«óbP7  «víikpfípc; humánumot sugárzó egyemsege. viselő-létszáma. A hivatal uj gyakornoka Bősze
Püs 1 s ‘ ‘  ̂ A könyvet Singer és Wolfner irodalmi in- László pápai lakos, aki állását már el is foglalta,
lépéseket már megtette és annak szabá- tézet adta ki Fűzve 8 P, kötve 10.50 P. Rövidesen elfoglalja helyét dr. Gáspár László is,
lyo/ásáról a napisajtó utján fogja a nagy- ’ aki ,az orosz harctéren szerzett betegségéből fel-
, ......................... . . .  ................ M— ---- ----------- - — épült s düdiilése rövidesen véget ér.
közönségét tájékoztatni

. , ... . . . .  . . .  , ----- ----- ^  W% 4P  ----------- — Évzáró ünnepség a csáktoroyai nép-
A hadifoglyokkal való levelezesre a . _  ___. Э I -  —— iskolában. F. hó 9 -én tartotta a Csáktornyái nép-

inagyar vöröskereszt külön e célra szol- iskola évzáró ünnepségét. Ezt megelőzően 9 óra-
gáló levelezőlapot fog kiadni és csak P é c .  válogatott Csáktornyái ZTE
ezeket a levelezőlapokat továbbítja. Csak 6 : 2  ( 5 :0 )  iskolától" Fliszar Ilonka IV. o. tanuló mondotta,
az írjon, aki hozzátartozójától már kapott Csáktornya. baralsagos mMűzé,  ldea|, Ä Ä Ä Ä Ä
levelezőlapot, miután az egyeb utón, pel futbalhdőben, 1200 főnyi közönség várta a kct szolgabirói hivatal utján adott 44 drb. jutalmi-

csapat találkozását, (л 'izeimet nem vártunk, hi- könyvet és Csáktornya község elöljáróságának
..............  szén a pécsiek nem kevesebb mint négy elsuvo- 5 0  P-ös pénzjutalmát, amit ZseUzsnyák Ferenc

. ■ ... ... nalbeli csapatból állilottak össze együttesüket és |\ 0i tanuló kapott. A kedves kis ünnepség aД  VUCSkOVBCZI fü rd ő  n ie n c tro n d io  nagyszerű játékkal mutatkoztak be. Himnusszal ért véget.
Csöngei indítja el a kerek labdát 90 p-es

A ni. kir. államvasutak gépkocsi menetrend- útjára. Mar az első pben Pécs veszi át a tárna- ...
jenek kivonata. Érvényes 1943. junius hó t|a<4 nagyon szorongat, a CsZTI. védelme meg- G o n d o l t á l - C  a h o n v é d c s a l á d o k r a ?

13-tól további intézkedésig. zavarodik, Deák átadásából Soós már a 4. pben ._______  _
M C M F T Ű P M D  gólt lo, 1:0 Pécs javára, lslvánovics meg sem
^  N K 1 mozdult. Továbbra is Pécs taniad és a 9. pben Készül Stridóvár uj föld-kAtasztere.

csak vasár- cs ünnepnapokon megint Soós lő, 2:0! István«vies utána se nyúlt, д s/eb uralom alatt készült stridóvári föld-katasz-
Autóbusz P̂ dig védhette volna. A Cs/.II. csak leiutasok- tért a megszállók elvonuláskor magukkal vitték.

. . .  , Kai kísérletezik, tie nem veszélyes, egyedül Ben- Ez a körülmény természetszerűleg sok nehézsé-
hulul Lrkc/.iv hö igyekszik a védelem pedig nem tudja fogni a okozott, különösen a pénzügyi hat»'»sagoknak.

Csatorma Muraszent- Stridóvára pécsi csatárokat és a 14. pben Nagy lövéséből Most a zalaegerszegi pénzügy igazgatóság kérel-
9 20 pályaudvarról marton fürdő mar 3:0-ra vezet a pécsi csapat. A 20 pben So«»s mere a szombathelyi földmérési felügyelőség meg-
9 30 városból ifi* \ ucskovecre mar a harmadik gólját lövi és már 4:0! A 11. kezdte a belys/.inelési munkálatokat az. uj katasz- .

nyi tér * 1Q.3 0  pben Nagy lövéséből már 5:0! Ко/ben a közön- tér elkészítéséhez.
1910 pályaudvarról 9 ^ 0 3  ?0'55 ség nagy tiily koncerttel többször félbeszakítja a
19 20 várostml mérkőzést, mert nem ért egyet a bíró Ítéleteivel. Katonai kitüntetés. A Kormányzó Ur

Indul Érkezik A középtájon van a labda, amikor a biro sípja Sóly mos Ferenc hadnagynak az orosz, harctéren
------------------- ~ Csáktornyára a tanúsított kiválóan bátor és vitéz inagatartasaért
Stridóvárról 9 l»r> város .̂második^félidőben \ ugrinec helyett Orosz a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adományoz-

luriiODui a|| be haltolm, Megla pedig szelre megy es Ben- ,, , r. . . . . .
шикст,! 4 |,.udvar k„ h.-lvür,- középhátvédnek. H„kV a véJe- holymos Feren,-csáMornvai .zarmaíá™, néhai

7 30 8  0 0  H varo.. lrm megerősödött és jo labdákat ad előre a csa- Szeiverth Antal unokája.
л * P'u Nar tároknak, mintha kicserélték volna a CsZTE-t, , . . 1 1 1 •« r 1 «

a/ aiítóbur.z bi-mogi cß^/.-n n lör.hiig. л  **ép támadásokat v.«et és a/. 5 . pben T.zhónnpos keraskodílml tanfolyamot
Az üzem fentarlja magának a menet- Csöngei szépít, 5 :1. A 7. pben Vrhane« /. kapufát «У»* Budapesten a Baross Szövetség oly if,ak

rendek megváltoztatásának jogát. Az idő- |ö. Majd Csöngei jó helyzetből fölé durrant. A és leányok szamára, akik valamely oknál fogva
közi változásokról a kó/önség hirdetmények IS. pben |iit»s/ohoz a vendég esnpat. Vrbaneez hosszabb i«leig tartó tanulmányokat nem folytat-
és a sajtó utján ótl«««- . il, jaralrl- lyukat rag Ó4 Karácwnyi már te . o-dményes, ( . 1. ha,nak Hallgatókul felvehetők a polgári tekolának
maradásért vadv csatlakozás * lmulas/fa* aert д  21. pben Orosz hosszú labdat ad előre Csőn- i i . i 11 л ,  . . .
kátdérUés nein jar. geinek, aki a pécsi védelmet kijátsza, Bardos ki- va«' 8 »nnaziumnak legalább négy osztályát vég-

ITif. k«»/leménvért sem a s/eiker./tö- tut eleje, de Csöngei Bardos mellett nagy loses- 17 1̂‘ tövuket betöltött keresztény ifjak és
ség sém a kiadóin»atal felelőséget nem vállal. sei a halóba lo 6 :2  1 A 26. pben Csöngeit a bun- leányok, de részt vehetnek középiskolában érett-

tetőn belől felvágják, de a biro a ló os vonalról ségizett, vagy tanitóképzőintézetet végzett fiuk és
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leányok is. Tantárgyak: kereskedelmi és jogi 
alapismeretek, magyar kereskedelmi levelezés, 
könyvvitel, kereskedelmi és politikai számtan, 
gyorsírás, gépírás. Az előadások f. évi szeptem
ber hó 9-én kezdődnek és délután 3-tól 7 óráig 
lesznek. Beiratási dij 40 P . Tandíj 300 P , mely 
havi 30 P-ős részletekben is fizethető. A beirat
kozásnál benyújtandó a születési anyakönyvi ki
vonat és az iskolai végzettséget igazoló bizonyít
vány. Beiratkozni hétköznaponként d.e. 11-től 
2-íg. és d.u. fél 5-től fél 7-ig, VIII. Vas-utca 9 sz. 
alatt lehet. Vidéki hallgatók beiratkozhatnak a 
szóban levő két okmánynak és 40 P beiratási 
díjnak postán való beküldésével.

— Közellátási ítéletek. A perlaki főszolga
bírói hivatal a napokban a következő közélelme
zési kihágásokban tartott tárgyalást és hozott Íté
letet : Horváth Mihály perlaki kertész, Kollár Mi
hály perlaki földműves és Antolek Lujza perlaki 
gazdálkodók engedély nélkül vágtak sertéseket 
és elmulasztották a kötelező zsirbeszolgáltatást. 
A főszolgabiró mindhármójukat 50—50 pengő 
pénzbüntetéssel sújtotta. — Vadla Jánosné Kosz 
Mária légrádi asszony gabonabeszolgáltatasi kö
telezettségének nem tett eleget, 100 pegőre Ítél
ték. — Vlah József légrádi szabómester lisztkész
letét nem jelentette be, ezért 200 P pénzbünte
tést kapott.

— Betörésért elítéltek két muraközi hon
védet. Körmenden két muraközi katona, Dravetz 
Vendel c. őrvezető és Filóczi György honvéd el
sötétítés ideje alatt feltörték a katonai raktárt és 
abból nagyon sok holmit elloptak. A két megté
vedt honvéd most került a szombathelyi katonai 
rögtönitélő bíróság elé, ahol kiderült, hogy Dra
vetz kulcsa nyitotta a katonai raktár zárát is s 
igy könnyen bejuthattak a raktárba, ahonnan 
előbb talpbört, majd egyéb holmikat loptak el. A 
bíróság a fennáll»» rendelkezések alapján a két bű
nöst halálra Ítélte. Utóbb kegyelemre terjesztették 
fel az illetékes hadtestparancsnoksághoz, aki a ha
lálbüntetést mellőzve 10— 10 évi fegyházra Ítélte 
a két honvédet.

— Kirendelés. A belügyminiszter a belicai 
közegészségügyi körzetbe dr. Rótt Tibor zsidó 
orvost munkaszolgálatra rendelte ki.

— Polgári iskolai felvételre szóló felhí
vás. Felhívjuk azokat a szülőket, akik gyerme
keiket a polgári iskolába akarják beíratni, de 
még nem Íratták be, a gyermekek tanulmányi ér
tesítőjével és keresztlevéllel azonnal jelentkezze
nek a polgári iskola igazgatójánál. Ugyanis az 
igazgatóság megkísérli ezúttal is az első osztá
lyok párhuzamos osztályokká való felállítását és 
ezért szükség van az okinánvokra.

— Megakarta vesztegetni a határőrt. Fián 
Józsefné muraközi kereskedő ^neje egy másik 
asszonnyal, alaposan megrakodva áruval és pénz
zel át akart szökni Horvátországba. Az egyik 
határvadász azonban lefülelte és visszafordította 
őket. Fkkor Fianné 200 pengőt ajánlott fel a ka
tonának, aki erre azonnal letartóztatta és átadta 
őket a kanizsai törvényszéknek. Fián Józsefné 
ezer pengő ovadékot ajánlott fel szabadlábrahe- 
lyezéséért, amit azonban a törvémszék elutasí
tott.

— Póruljárt lisztcsempész. Habjanecz 
Ferenc pusztafai lakos, csempész, alapos leckét 
fizetett azért, mert útlevél nélkül ment át a ha
táron. Habjanecz mintegy 40 kg. kenyérlisztet 
vitt át a határon Horvátországba, ahol azt persze 
jó áron eladta. Mikor átment útlevél nélkül hagv- 
ta el Magyarországot, mikor visszajött ugyancsak 
útlevél nélkül. Mind a két esetért megbüntették, 
Kiderült, hogy a lisztet, amit átcsempészett, ma

Á G Y T O L L A K A T
Tarka, jobb . . . —' — 1 50 1’— P.
Szürke, fosztott . . 4 — 3 — 2 50 P.
Fehéres, fosztott . . 8 50 7 — 6 '— P.
1. rendű fehér fosztott 13 — 12'-- 10 — P. 
Pelyhes, dunnába . 20* — 17 — ló' - P.
Pehely, paplanba 33 — 30 -  ' P.
Szürke pehely . . 18 — — —' — P.

Szállít bérmenlve utánvétel brnttn 5 kq ns pnpirzsáklian 
RACZ J Ó Z S E F N É  ágytollü/lele,
K I S K U N F É L E G Y H Á Z A  Holló Lajos utca 39.
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gasabb áron vásárolta és még magasabb áron 
adla tovább. Fzért most az uzsorabiróság vonta 
felelősségre, 80 pengőre Ítélték. Alapos leckét 
kapott.

— A padlásról a szelelőlyukon ereszke
dett le a lakásba egy fiatal muraközi tolvaj.
Mezga Dezső fiatal damásai legény egy lopási 
ügy miatt hat hónapi börtönbüntetését tölti a nagy- 
kanizsai fogházban. Időközben kiderült, hogy 
Mezgának már múltja van e téren, amennyiben 
mostani bűnén kívül más is terheli lelkiismeretét. 
Fgy alkalommal éjjel fél 11 órakor létrát támasz
tott Tóth Mátyás damásai gazda házához, felmá
szott a padlásra és a szelelőlyukon leereszkedett 
a házba, ahol különböző dolgokat - igv szőttes 
ponyvát, zsákot, sonkát, szalonnát, babot és más 
egyebeket lopott. A csendőrök csakhamar kinyo
mozták a tettest és mivel a betörés éjszaka tör
tént, megindult ellene a rögtönitélő eljárás is, de 
szerencséjére szakbiróság elé utalták. így került 
a büntetését töltő fogoly újból a kanizsai tör
vényszék elé. A bizonyítási eljárás befejezése 
után Mezga Dezső újabb ó hónapi börtönt és 3 
évi jogfosztást kapott, inig fivére, Mezga Fülop 
orgazdaságért 2 hónapi fogházat.

S t r id ó v á r i H ír e k

Bányatárgyalás. A stridóvár erzsobetlaki 
községrészen létesült szénbánya iigvhen fnl\ó hó 
10-én a községházán értekezlet volt, amelven 
részt vett dr. Yida Ferenc járási főszolgabíró, to
vábbá a budapesti banvakapitanvsag kiküldötte, 
a kraljics és Majhen cég vezetője és a községi 
elöljáróság. Az értekezlet eredményeként a hun\n 
engedélyezése körüli eddigi akadaKol; is elhárul
tak, úgy hogy a banya már is nyugodtan végez
heti a munkálatokat,

Első áldozok a plébániatemplomban.
Pünkösd vasárnapján, ezen a megkapoan szép, 
nagy ünnepen járultak a stridóvári plébániatemp
lomban első s/entáldozáshoz az isknlasgy ermekek. 
Meghaló \o!t látni az áhítattól, a boldogságtól át
szellemült édes gvermekarcokat.

Belefulladt a bányalcútba. Halálosvégü 
szerencsétlenség történt f. hó 9-én a robádihegvi 
községrészen. Az évvégi bizonyítvány kiosztásról 
hazafelé igyekezett egyik osztáb harsával Skrlecz 
József 8 éves robádihegyi diák. Útközben a gya
logló mellett lévő több mint 5 méter mél> ba- 
nyakuthoz mentek oda, annak vizében egv gyíkot 
láttak meg és ezt a keritésnélküli kút széléiól 
göröngyökkel el kezdték dobálni. Az egyik dobás 
lendületétől Skrlecz József belecsúszott a kútba. 
Mire ki tudták menteni, halott volt.

Autóbusz Vucskovecre. Pí'^kösd vasár
nap a községből autóbusz, indult a szomszédos 
Vucskovec gyógyfürdőre. Junius 15-töl minden 
vasat- és ünnepnap rendszeresen lesz autóbír/- 
járat Stridóvár Vucskovec. valamint, ( ’sál.torma 
- \ueskovec között. Ncg* 1 lián у t fog pótolni mar 
ez az intézkedés is. De kívánatos volna, hogy 
Stridóvár a hétköznapokra is legalább még egy
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autóbuszjáratot kapjon, vasár- és ünnepnapon pe
dig állandó autóbuszjárat legyen Stridóvár— Vucs* 
kovec—Csáktornya • között annvi fordulóval 
amennyi az utasok száma miatt szükséges. Meg- 
érdemli ez a vidék, hogy a kirándulók, termé
szetjárók, nyaralók megfelelő autóbuszjárat beál
lításával állandóan felkereshessék.

Anyakönyvi hírek az elmúlt hétről. Szü
letés és házasságkötés nem volt. Halálozások: 
Krampács Józsefné szül. Matjasecz Anna 63 éves 
(Robádihegy), Skrlecz József 7 éves (Rohádihegy) 
Mursics Rozália 42 éves (Murafiired).

Te Deum a leventék részére. A kikép
zési év befejeztével pünkösd vasárnapján hálaadó 
szentmisén vettek részt a leventék a stridóvári 
plébániatemplomban. Stridóvári

A zalaegerszegyi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól.

7089 1943. tk. szám.

Hirdetmény
A m. kir. jgazságügvininisztérium folyó évi 

Március hó 17-én kelt 22.980 1943. 1. M. számú 
rendelete és a m. kir. minisztériumnak egyes 
községek törvénykezési átcsatolása tárgyában ki
adott 1680/1943 M. F. sz. határozata alapján a 
zalaegerszegi kir. járásbíróság területéből az al- 
sólendvai kir. járásbíróság területéhez álcsatolta: 
Alsószenterzsébet. Baglad, Bárszentmihalyfa, Bel- 
sösárd, Bödeháza, Csesztreg, Felsöszenlerzsébet, 
Gáborjánháza, Gosztola, kálót fa, Kerkabarabás, 
Kerkakutas, Kerkanémetfalu, Kerkapénlekfalu, 
Kerkaujfalu, Kozmadombja, Kiilsösárd, l.endvade- 
des, hendvajakabfa, Lenti, Lentikápolna, Lenti- 
szombathely, Magyarföld, Málmmfa, Marokföld, 
Mumor, Nemesnép, Pórszombat, Ramoesa, Rész
nek, Rédics, S/.entgyörgvv ölgy, Szijártóháza, Za- 
labaksa, Zalas/.omhalfa községeket a hozzájuk 
tartozó pusztákkal és egvéb lakott részekkel 
együtt.

í zt a telekkönyvi hatóság azzal az érlesi* 
léssel teszi közhírré, hogy a felsorolt községek 
telekjegvzököny veit a zalaegerszegi telekkönyvi 
hatóságok mar csak 1943 június hó 3») napjáig 
fogja kezelni, 191) július hó I napjától kezdve a 
lelsorolt összes községek telekjegy zököny veit pe
dig mar az alsólendvai kir. járásimóság fogja ve
zetni.

A jogkereső közönség figyelmét a telekkönvvi 
hatóság felhívja, hogy az. említett községek telek- 
kony veire vonatkozó mindennemű kérvény és 
megkeresés 191) június hó 30 ig bezárólag a 
zalaegerszegi kir. telekkönyvi hatóságnál, 1943 
július lm I napjától kezdődően pedig az alsó- 
lendvai telekköny vi halóságnál, mint  ̂ illetékes 
telekkönyvi hatóságnál nvujt.mdó be.

A hirdetményt az érdekelt községek elöljá- 
roságaival közli azzal, hogy a községben az át
csatolás a szokott módón közhírré teendő, a kép
viselő testület ülésében kihirdetendő. A zalaeger
szegi es az alsólendvai kir. járásbíróság, mint te- 
lekkönyvi hatóság hirdetési táblájára kifüggesz
tendő, dr. I elmarni Sándor, dr, Samassa János 
zalaegerszegi, dr. Széli G\ör£y alsólendvai kir. 
ko/jegvzoket, a zalaegerszegi ügy védi kamarát, 
a szombathelyi körjegyzői kamarái, a novai kir. 
adóhivatalt, a zalaegerszegi kir. adóhivatalt, a za
laegerszegi kir. pénzügy igazgatóságot, az alsolend- 
vai kir. járásbíróság elnökét, az alsólendvai járás 
föszolgabiraját és /.alavármegye alispánját értesíti.

A Zalaegerszegen megjelenő helyi lapokban 
a budapesti Közlönyben, a Muraszombatban uieg- 
jelenö „Muraszombat és \ idéke" és végül a 
Csáktornyán megjelenő „Muraköz" cimü lapok- 
b úi eg\ Ízben közzétenni rendeli.

Zalaegerszeg, 1943 június 1. napján.
H e d ry  Miklós a kir. járásbíróság elnöke.

A kiadmány hiteléül:

Metítelted-e kötelességedet
vitéz honvédőinkkel szemben 1
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Freplatna a n a : 5 .-  P. na pol leta. 
Vurednistvo: Horthy Miklós tér 6. Csáktornya, 1943 júniusa 18 P o l i t i c k i  t j e d n i k  

Z id e  s a k i  p e t e k .

Pozdravlamo nasega Gospona 
Guvernera Horthy Miklósa!

Narodi magyarske zemle jós nigd.tr 
no su stali s taksirn postuvanjem pred 
kralevskom palacom Budavár, как v de 
nesnjimi vremeni. Lubav nas je jós nig 
dar ne tak vezala к niti jenom Gospodaru, 
как nas veze к nasemu Guverneru Horthy 
Miklósu. Crez celih jezero let fe morti 
samo Sveti Stefan jós bil on, steri se je 
tak zjedinil z narodom, как nas Guver 
ner z nami.

Denesnji ludi veliju, da se treba cuditi 
nad tóin, как sinn se povezali z nasim 
Gospodarom, On i njegvi narodi. Moguőe, 
da je to kaksa zvunredna sila, a mi ve 
limo, da se je zisla lubav naroda z In
ba vi Gospodara.

Krv z nase krvi, srce od nasega sr- 
ca i nutri se ono, kaj da velkoga clove 
ka i voditela magyarske zemle. Zato ga 
postujemo i zato ga irnamo radi.

Zibka se nui nuhala na velkoj dolini, 
de se gibleju zlatne lati. Magyars к a mati 
ga odhranila, magyarski otec ga vucil, 
как dete í как mladi clovek poslusal je 
same takse navuke, steri su ga véinílí za 
rnagyara i samo za magyara. V dusu do 
bro posejano zrnje rodilo je dobroga plo- 
da za nase buduce zivlenje.

Crez nasu povest cuda pót smo vidli, 
kaj mora s cloveka stvoriti magyarska 
zemla Vidli smo Hunyadi Jánosa, koga 
su zvali za Sibinjanin Jankó, najveksega 
viteza onili vremen, steri je dal Magyar 
skoj najveksega krala, svojega sina Má
tyása. Vidli smo stranjske ludi, steri su 
se zalubili v nvu zemlu i v prvom kole- 
nu su vet: postali pravi magban. Ali najvek
sega cloveka jc stvőriLi magyarska zemla 
onda, da наш je dala Horthy Miklósa.

Za magyara se rodil i magyar ostane 
za naveke. Polo/il je prisegu na nasu po
vest i to prisegu je dr/al ran tak da je 
bil v sluzbi v cesarskom dvoru, как i da 
je bil admiral cesarske i kralevske ma
rine. Magyarski cuti, magyarski dela i v 
semi njegvimi posli ga vodi lubav za ma- 
gyarsku domovinu.

Jeno lopo pripocenje. V Budapesti!, 
na Dunit pre jenom niostu su svetili spo- 
menika marineram, steri su v taboru opali. 
Potli posvccenja je bila parada starih ma
rin его v i Gospon Guverner je presel 
pred svojimi starimi soldati. Ostro je gle 
di v nt i i najempot pos.loji na jenu se 
к und и i na licu se inu vidi, как se malo 
nasmejal.

Si su gledali kaj je to i potli parade 
se zazvcdilo, da je Gospon Guverner vi 
del jenoga svojega staroga soldata, stranj- 
ske krvi, steri je pod njim sluzil i pod

Так se nam vidlo, da nas bodo spravili 
pod zemlu i nabomo se vise z mrtvih 
gori stali. Narod zmoceui i truden, veh 
nul как jesrnsko listje.

Bilo je 1919. leto. Sigdi zalost, nigdi 
nikse pomoci, nisei neje batrovil toga si 
romaskoga naroda. Se je vtihnulo koli 
nas, a ludi je vetor re/nasal, jenoga sem 
drugoga ta.

Ali bil je jen clovek, steri neje vch-' 
nul. Budno je pazil i genul se. lubil je 
svoju domovinu i ta lubav ga genula i 
prodekoval je hmirucenni narodu, da se 
bo nazaj gori stal. Bog nam je poslal 
Horthi Miklósa za proroka, on je zel na
se i spunil to duznost, i tak je postal 
stvoritel domovine.

Za njegvo delo veli povest: „Szege
din'ka misei". Zove se ta misei po oriom 
meslu, de se genula, ali glavno je bilo, 
kaj se stoga pripetilo. Ha je nas Gos 
pon Guverner na belőni konju dojahal v 
Budapest, da je bila prva sesija v orsa* - 
koj luzi, da su ga zebrali za Guvernera, 
Spunilo se promkovaiije, narod je s svo- 
jim Gu\ernerorn dostigel novo zivlenje, 
zbudil se i oce dale ziveti. Horthy Mik-

Ove dneve re hapiln kontrola agrar ne re- 
forme, steru su jugoslavenske vlasti napravile v 
Megyimurju. Komisija dela v Csáktornya na va 
raskini hi/.am i do ve je pogledano okoli 1200 
agrarnih imelkov.

Kak nam ludi, steri su véé bili pred konii- 
sijom, prepovedaju. si su najbole zadovolni, ni 
komu se ne nikaj hudoga pripetilo. Sto je na po
sted nácin dosel do /.enne ill griinta, platil je, on 
si bo i dale hidal.

Nas orsaéki oblegnt Pecsornik Otto je ver 
od lanjskoga leta, как je la naredha zisla, cuda 
truda vlo/il, pohnjul ministeriume, varniegyiju i 
sa druga sluzbena mesta i sigdi prosil, da se ta 
kontrola rim predi zvr.i i da bo saki po .ten clo
vek i dale imel svoju zemlicu.

Mi znamo dobro, da su se v Megvimurju 
po ::ela) glasili sakojaóki puulaii, steri su narodu 
pripovedali sake forme Idái, tobozé da Jugoslavia 
njim je dala zemlu, a magyari njim ju bodo zeli.

lós, nas Guverner zna как je treba vodi 
ti. naroda da dojde do nove jakosti i da dobi 
nazaj ono, kaj su mu ludski ludi na kri- 
vi nácin i pod silóm zeli.

Horthy Miklós je postal „poveksitel 
orsaga“. Mladi soldati svetskoga tabora su 
/.njim skupa pretrpeli, da se domovina 
zrusila, ali su znjimi skupa i prek njega 
doz.iveli i to, da su se land restrgali i 
dosli su nasi nazaj. Szegedinska misei je 
prek sih ognjov predrla i stvorila nam 
zivlenje.

Denes рак gori celi svet, pak se 
nam ka/.e strasen viher. Denes moramo 
delati zato, jeli bomo meli zivlenje, veru, 
cirkvu i dörnovinu. V taboru smo i mo
ramo se alduvati za nasu buduenost. A i 
denes stoji na prvom mestu Horthi Mik
lós. Med cuda zvelicene viteze je i on 
dal svojega sina - vufanje nase buduc- 
nosti.

Da su sina zakapali, v ocovimi oci 
ne su svetile suze, samo je trdo gledal 
napre, v buduenost. To ga je vdnilo za 
„cuvara domovine“, a Horthyova krv, 
steru je spila ruska zemla, je svetlo za 
nasu buduenost. Ta krv nam bo dala bol- 
se zivlenje

Denes svelimo 75 rodjendneva nase
ga Gospona Guvernera. Narod Megyimur- 
ja ga pozdravla z velkom lubavi i zafali 
inu kaj nas je nazaj dopelal к nasoj bla- 
zenoj jezero let staroj domovini. Makar 
nemremo tani biti, ali z dusom smo si 
tarn pred nasim velkim Gosponom i po- 
la/.emo prisegu vernosti. Znjim i za njim 
do smrti. A to prisegu bomo i obdrzali 
v pravoj vernosti i z megyimurskim sr- 
cem mrak pozdravlamo nasega Guver
nera :

Bog nam pozivi nasega Gospona Gu
vernera vitéz nagybányai Horthy Miklósa 
jós na duga leta na dobro naroda i do
movine !
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Nas lepi Strídóvár
Tu vuni na granici orsaga poleg Némáké 

zemle, med lepimi bregi i raed Murom, v lepoj 
dolini zivi naáa velka opéina Strídóvár. Broji do 
7000 duá. Kam god se ölovek ogledne, jen kraj, 
jen breg lepái od drugoga i tu áiviju nasi strido- 
varcani v lepim, tihim bozem miru.

Cuda stotin let je preálo ober toga kraja, 
starinska cirkva svetoga Jeromosa, ostanjki sta- 
rinskih gradov se to pripoveda za starinska vre- 
mena, starinske pripovesti.

Saki breg, saka dolina sama za se zivi, ali 
itak si bregi, se doline, se gorice, si sadovnjaki, 
sa pola i senokose se áume itak skup spadaju 
z duáora i telom, to je nas lepi Strídóvár.

«. Na srdini lezi srce te opcine, как jen lepi 
kúp cvetja, dve starinske cirkve, túrni punt zvon* 
cov, lepe hize na átok, skola napravlena za ma- 
gyarije, da njoj ga dalko para ne, sa v cvetju, 
lepi vrti, puni cvetja pred hizami, stacuni, mestri 
sigdi najveksi red i cistoca, se je to tak lepő, 
da mu ga para ne i moral bi dojti glasoviti ma
lar, kaj bí zmalal se lepote toga kraja i lepoga 
Stridóvára.

Osobito treba pogledati piaca toga maloga 
varasa po nedelaj, da se zideju ludi staresi, dec- 
ki i puce v najlepsoj opravi, si pobozno se rav- 
naju v cirkvu, a potli mese malo na piacú gledi- 
ju, de bi se s kakáim poznatim, ili rodbinom 
zisli malo na spomenek, jeni cekaju postare a 
cuda njih pohodiju i Kodba Alberta, tak veliju, 
da je tarn jako dobra pecenka i vino.

I tak v tem lepim kraju ziviju nasi dobri 
ludi, negda puni cuda brig, negda puni veselja, 
ali navek verni svojoj lepoj magyarskoj domovi- 
ni, к steroj su se za navek nazaj povrnuli.

To je zivlenje v lepoj obcini Strídóvár i bo- 
mo se i visepot zmislili za te lepi gyungy Me- 
gyimurja.

Stari deaki su se zisli
V Csáktornya, júniusa 14-ga v purgarskoj 

skoli. Bila paradna mesa, spancer starih deakov 
po s cvetjem okincenoj skoli. Najstaresi deaki 
Stingl Jánosa, 84 lete star i Harmat Nandora 73 
leta star, su zebrali za paradne predsednike.

Nagy Károly direktor je med zvrsenimi de
aki rezdelil premie, peneze i knige, к tomu je 
dal varas Csáktornya 200 pengő, a minister za 
veru i skole knige. Jako je v oci onalo, kaj 
su se penezne premie i najvise knig dobili 
selski deaki megyimurskoga jezika za to, kaj 
su jako marliví bili i jako dobro su se ma- 
gyarski navcili. Cuda njih su morali saki 
den 10-15 kilometrov dalko iti do skole i na
zaj. Pred dve leti su niti rec ne znali magyar- 
ski, a denes su vec tak dalko dosli, kaj su dva 
deake gori zeli v honvedsku kadetsku skohi.

Ob poldan je bil skupni obed, po poklán 
su se deca jako lepő tornala na áportiscu, a na 
veéer je bila pnrada v leventedomu. Videc Fe
renc i Szmolec Vera su jako lepoga magyarsko- 
ga picsa prikazali.

Kaj se penez nabralo, bo siromaákoj deci 
za opravu.

Crez najza se dőli pustil v stan jeden 
mladi megyimurski lat

Mezga Dezső, mladi decko z sela Damasa 
je zaprti v Nagykanizsi na sest mesece, zbog je
ne kradje. Med tem se znaslo kaj Mezga ima vi
se toga na dusi, kajti zvun onoga, je véinil i dru
goga greha. .lene nőéi ob 11 vuri je postavil 
lojtru к hi/i Tóth Mátyása, gospodara v [tamása, 
odiáel je na nnj?.e, erez naj/.inu luknju se spustil 
v stan i vkral je ponjavu, vreca, sunke, speha, 
bazola i drugo kaj-kaj. /andari su ílelno ziskali 
tata i kajti je kradja bila v nőéi postavili su ga 
pred statárium, tani je imel sreéu, kaj su ga po- 
slali pred redoviti sod. I tak je te restant рак 
doáel pred sód. Dokazala se krivica i Mezga De
zső je dobi! pák 6 meseci reáta i na 3 leta zgu- 
bi purgarska prava. Brat Mezga Fijip je dobd 2 
mesece reáta za to, kaj je kupil vkradjeno blago.

V is t n b  s( c o n i c
Nnpisal: Varga Járnia honvéd z Drávaváaárhelva

Tozno vreme, boj krvavi 
To je doála Boza vola 
Mlada lepa devojka 
Iáéé para svojega.

Za badav mi je se po svetu 
Tihoga groba iskati 
Ar na ruskom írontti 
Tesko je grobeka naiti.

Devojke i snehe lepe 
Najte se plakati 
To je vola dragoga Boga 
On je stel tak dati.

Crni skrajci po kuverti 
To sam dobro znala 
Da za grob mojega goloba 
Nigdar najbom znala.

Crni skrajci po >fuvertu 
To sam dobro znala 
Da si mojega golobeka 
Vise nigdar na bőm vidla

Oj ti crna ruska zenda 
Как si sa prek prekopana 
De bo nam mladim iunakam 
Nasa domovina prava

Za badav se po svetu 
Golobeka iskati 
Pokrila ga crna zemla 
Nemrem ga pozvati

Oj ti toz.na ruska zemla 
Nesi v red na toga 
Kaj bi se ti vzivala 
Mojega goloba

Vzivaj se ! Vzivaj se !
Mgjega golobeka,
Kojega bi ja lubda 
Do hladnoga groba !

Z leve strane placeju se 
Japica i mamira 
A zdesne slrnne pák se place 
Zenit a i decica.

Najte se zame plakati 
Japica niti matnica 
Dosti kaj se placeju 
Zenica i mala decica.

Zbogom, /bogiim mi ostani 
Drávavásárhelyskn selo 
Vec me nigdar nabo vidlo 
Niti Megyimurje "ein

Zbogom, zbogom mi ostnnte 
Drávavásárhelyskn lepe snehe 
A vi lepe tnlade devojéice 
Molite Boga za melle.

Glasi Magyarske Stranjkc Zivota
Pecsornik Ottó orsacki oblcgat dale 

pohaja svoje obeine
Kajti naá orsacki ohlegat jednako née znstu 

páti i potpirati se svoje opcine, drzi za r.voju 
duz.nost, da i pohodi saku obéinti i da zvun .svo
jega govora poslusa i prosnje svojega naroda i 
prito/be.

Za ve su dn'le na red júniusa 14-ga obi i- 
ne Kristoffalva i Felsökirályfalvn, a 10 ga obéina 
Muraszentmárton.

Se posod samt) zato ne nmei govonti za je- 
zere ludstva, kajti ga v seli ne tulko huh, ali 
átéri su zivi, su si tam bili i jako n p.,/.i|j n , 
saku rec nasega oblegata, da mim je tolnaöli na- 
su zvunjsku i znutreánjupoliticku, bolsevicku pogi-

bel, kontrolu jugoslavenske agrarne reformé, <luí- 
nosti nutri davanja pridela, obranu domovine i 
sa druga pitanja, átera se tiéeju naroda.

Nas oblegat je sigdi govoril érez viáe vur i 
njegve cvrste reői su ludem globoko zasle v du- 
áu i neje bilo niti kraja, niti konca éljen krícam 
i odobravanju.

Pecsornik Otto orsacki oblegat je potli svo- 
jih govorov sigdi poslusal svoje ludi, kaj su ga 
prosili i kaj su se pretozili i znal je sakomu da
ti dobroga navuka.

Nasega oblegata je na njegvom potu sigdi 
sprevodil i Sohar Bertalan sekretar stranjke za 
organizaciju.

Vitéz Horváth Ferenc Generalmajor v 
penzijí, orsacki oblegat Dolnjega 

Megyimurja
da je na glas svojim piiatelam, da od júniusa 15- 
ga do augustusa 5-ga bódé, zbog vraétva zvun 
nase domovine. Za to vreme nabo nmei postu 
za njim posilati pák zato prosi, da ga za to vre
me naj ne pohajajn i naj mu niti liste ne piseju.

Da bo dosel diino, bode svojim ludem v 
pravo vreme na glas dal.

K A J J E  NOVOGA?
— Kriz za Obranu Naroda. Gospon Gu- 

verner je рак podelil Kriza za Obranu Naro
da ovim megyimurcam, magyarskim zlezenikam, 
steri su pokazali da su toga vredni. To su.

\ Csáktornsa: \. Pecsornik Paula profeso- 
rica purgarske skole. Zdacsek Anlal polodelavec,

\ Zalaujváru : Tkalcsecz György i Zon secz 
István polodelavci.

\ Perlaku : Verly Frnö direktor sparkase v 
penziji, Zsbuly Alajos snajderski mester i Sosta- 
rics Antal trgovec.

\ Légrádu : Szabó György polodelec.
V Alsudomboru: \ arga Gy örg\ tezak.

Növi cinovnik v stajramtu v Csák
tornya. Poveksal se broj cinovnikov v stajramtu 
v C sáktornya. Növi praktikant je doáel B«»sze 
Alajos z varasa Pápa i vec je zavzel svoje nie- 
sto. Za kratko vreme bo doáel i Dr. Gáspár 
László, on je zbetezal na ruskoj fronti, ali vec 
mu je bole i za kratko vrtrne bo na svojem 
mestu.

Növi doktor na Belici. Minister znutres- 
njih poslov je Dr. Rótt Ti bora, zidovske vere 
postavil za doktora v notaijusiji Belica.

Odsodili su dva megyimurske hon
védé zbog kradje na deset let resta. Dva me-
gyiinur.ski soldati I traverz Vendel örvezetö i Fi- 
loczi Ciyorgy honvéd su v Körmendi!, za vreine 
vkniicenja \drli v soldaéki magazin í cuda toga 
vkrali.

le gresni soldati su ve dosli v .Szombathe
ly u, pred soldaéki stalariumski sód i dokazalo se, 
da je Dravecz s svojim kiír om odprl soldaékoga 
magazina, tak su lehko nutri zasli i v kralt su 
najpredi podplate, onda pák i dnige stvari.

.Sód njih je po zakonu odsodil na smrf, a 
potli su ji* predlo/.ili na milost. \ isoka k< íinanda 
njim je smrt odpustila i saki je dobd 10 Jet tes- 
koga reáta.

Poziv na zapis v purgarsku skolu.
i ozivanm roditele, sti ri l„ átrli svoju decu dati 
za pisa ti v purgarsku skolu, a jós jt- nesu dali, 
naj se inam glasiju s skolskoin syedocbom í krst- 
nun list sin deteta pre direktoru purgarske skole. 
LJtrekcija bo probala prositi, kaj bodo dva prvi 
rn/redi I zato su treba dokumti.

Visoku taborsku medalju je dohil
wNoly mos l eiem hndnagv rodom z Murakeres/.tu- 
r.v Nasi stari ludi se* bodo jós dobro zmislili ?a 
w ZV!Ve.fí krémara. Imel je glasovilu krému
v C saktornya nap:ti poále tam, de su denes sta- 
‘ um, a . okiiios l eiem je njegov Mink.

p » Svercal je melu. llabjnnec Ferenc z 
» ustata je prcvercal do 40 kiflinél* v lloivatsku.
1 eu  |e draze kupd i jós drazc prodal. la i na- 
zuj je b d  prez potmce. Za to je dobd strófa, ve
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рак su ga na odgovornost potegli /bog svercanja 
i dobil je 80 pengő Strófa. Mislimo da se bo 
navcil, da je ne smeti delati proti zakonu i do- 
movini.

— Stela je podmititi granicnoga straza-
ra. Fián Józsefné, Aena trgovca / Megvimurja i 
jena dmga z.ena su se fest naklali z roborn i s 
penezi i stell su prek vujli v Ilorvatsku. Jen 
granicni strazar njih je vlovil i nazaj dotiral, na 
to mu je Fianica ponudila 200 pengő, naj je pu- 
sti, ali Soldat njih je zareSteral i tak su zene 
dospele v Nagykanizsu v rest. lrianica je ponu
dila 1000 peng«', kaueije kaj bi ju do soda pusti- 
li dimo, ali sodbeni stol je to molbenicu odhitil.

— Odsodjeni zbog krivnje proti obskrbi 
naroda. ( )ve dneve su na főszolgabiroviji v Per- 
laku respravili i odsodili ove krivnje proti obskr- 
bi naroda.

Horvath Mihály vrtlar Perlak, Kollar Mihály 
vrtlar Perlak í Antolek Lujza polodelka Perlak 
su prez dozvole klali svinje i nesu nutri dili 
mast'u, steru bi morali po zakonu nutri dati. Sa- 
ki je dobil po 50 pengő strófa od főszolga- 
bírovije.

Varga Janosné rodj. Kosz Mária z Legrada, 
je ne dala nutri zrnje, stem je po zakonu mora- 
la nutri dati. Od sód jena je na 100 pengő strófa.

Vlah József snajder z Legrada je ne prijavil, 
kulko mele ima doma, 200 pengő strófa je dobil.

— Skolsko leto je zvrseno v narodnoj 
skoli v Csáktornya. Ov mesec 9 ga su s para- 
dom zvrsili skolsko leto v narodnoj skoli v Csák
tornya. Ob 0 vuri je bila sveta mesa za deake, 
potli toga рак parada na dvoru v Skoli Zmolili 
su \eru Bozu, Fiiszár Ilonka je versa deklamira- 
ln, za njom pák je Сопка István direktor skole 
drzal lepoga govora deaknm. Za tern рак su rez- 
delili 44 lepih knig med najbolse deake. Knige 
je dala főszolgabirovija v t Csáktornya, a opcina 
Csáktornya je dala 50 pengő, to premiu pák je 
dobil Zselezsnyak Ferenc, najbolsi deák IV raz- 
reda. Na zadnje su na toj lepoj maloj paradi po- 
pevali Himnusza.

— Kak je moci pisati zaroblenikam v
Sovjéte. Nesterni zarobleniki v Sovjetskoj Rusiji 
su prek Turske karte dimo pisali. ViSe njih su 
prosili hranu z doma. Kajti ga ne nikse pogodbe 
za posilanje paklecov i listov za nase zarobleni- 
ke v Sovjetskoj Rusiji, magyarski Crleni KriA je 
zbog toga napravil korake i kaj bo zislo, bo se 
dalo v novine. Za pisati zaroblenikam bodo se 
vun dale eksterne karte i samo te karte bo mo
ci dale poslati. Samo oni naj piseju, steri su véé 
dobili kartu od zaroblenika, kajti drugi glasi, как 
na priliku prek radia, nesu sigurni.

Kaj je novoga v Stridóváru
Stvar voglenika je zvrsena. Zbog vog- 

lenika Stridóvár — Frzsébetlak, steri je ne zdavnjn 
postavleno v posel, je ovoga meseca 10-ga bila 
konferencia v ohéinskoj kancelariji. na steroj je 
bil Dr. V ida Ferenc főszolgabirov, onda komisar 
rudarske kapitanije z Budapesta, voditel firme 
Kraljics i Majhen i opéinskí poglavari. Na kon- 
farenciji su resili se sprecke zbog engedela vog
lenika i tak te voglenik more od ve dale mirno 
delati.

Prva pricest v farnoj crkvi. Na tro- 
jacku nedelu, na te lepi i velki svetek su nasa 
skolska deca isla к prvoj pricesti v farnu cirkvu 
v Stridóváru. Lepota je bilo gledati i ludi je do 
srca genulo, как s poboznim iicetn su ta mala 
ne kriv deca isla к Bozemu Stolu, da prvic ze- 
meju к sebi Kristusovo telő i tak postaneju pra- 
va deca Svete Matere Cirkve.

Vtopil se v globokim zdencu. Snitt na 
nesreéa se pripctila ovoga meseca 9 ga v inestu 
Rohadiheg>. Skrlecz József 8 let star deák je isel 
z jenini pajdasom s skole dimo, kam je hodil po

Í svedoébii na krajn skolskoga leta. Faj dóé su dcé- 
ki isii к jenomu prek 5 metri globoknmu zdencu, 
steri je blizo pota, tani síi v vc*cli \i<lli jenoga 

I kuscara, poéeli su mu grudje hitali i nesrecen 
Skrle« ,h»/séf ie tak zamahnul, kaj je opal v 
zdenec. Dók su ga mogli vun potegnufi, vec )e 
Ы1 inrtev.

-  Autóbusz v Vucskovce. Na ti-ojacku 
nedelu je isel autóbusz v szoszedno kopalisce 
\ ucskovfcc, a od juniuAa 15-ga bode saku nedelu

i svetek pelal autóbusz s Stridóvára v Vucskovce
i s Csáktornya v Vucskovce.

Véé i to bode cuda hasnilo tomu kopaliácu 
i ludem ali potrebno bi bilo, kaj bi Stridóvár za 
delavne dneve dobil jós jenoga autóbusza, a po 
nedelaj i svetkaj pák bi bilo potrebno stalno po- 
staviti autóbuszé, Steri bi se tulko pót obrnuli 
med Stridóvár — Vucskovec—Csáktornya, kulko 
potnikov bi bilo. Te lepi kraj je vreden toga, 
kajti éuda ludi bi se radi vozili, jeni zbog zdrav- 
ja, a drugi da vidiju lepote, stere je dragi Bog 
dal nasemu Meg>immju.

Kaj je novoga v matici. Poroda i Aenidbe 
ga ov tjeden bilo’ Hmrli su : Krampács Józsefné 
r. Matyásécz Anna, 63 leta stara Robadihegy 
Skrlecz József 7 let star Robadihegy i Mursics 
Rozália 42 leti stara Murafiired.

- Te Deum za leventase. Ve da se
skolsko leto zvrsilo, na trojaéku nedelu su leven- 
tá$i uieli svoju mesu Te Deum, na steroj su se 
Bogu zafalili za pomoc. Ve su ferije i ve moraju 
naái leventasi marlivo pomagati svojim roditelam 
pre polskimi posli, a v jesen se bodo pák hapi- 
le njihove skole.

— Dela se növi kataster v Stridóváru.
Zemalskoga katastra opcine Striduvar napravleno- 
ga pod jugoslav enskom vladavinom su sobom od- 
vlekli, Ha su sí* vugmili z Megvimurja. Stopa je 
bilo cuda neprilik, osobito pre placanju porcije. 
\ e su se, na prosnju financdirekcije v Zalaeger- 
s/egu hapili posle, kaj se bo napravil növi ka- 
taster.

Sparati z galicom

Za galic smo dobili z slu/bene strane ove 
navuke:

Denes, da je jako slabo moci dojti do gali- 
ca, treba je jako Aparati znjim. Prvo pitanje, da 
bomo Apricali ? Spricati je treba samo onda, da 
se peronospora poka/.e, a to se poka/.e samo on
da, da je test toplo i de/djovno vreme. Vazno je 
pre tem, da bordonska juha v pravo vreme doj
de na trsovo listje. Da veter puse i hladno suho 
vreme je, onda ne spricati, all main je treba 
sprit ati, da se na list ju pokazeju peronosporine 
krpe, takse su как ölje.

Bordonsku juhu napravimo z vapna i galica 
to je najbolsa obrana proti peronospore, ne sme
ti napaviti jaksu, gostesu juhu, как je treba. Ne 
mora biti juha jaksa od l°/0, Kulko vagne galic, 
tulko je treba spehasjoga vgasenoga vapna Heti. 
\ apno ekstra rezmeAati i onda kcoj vlc^ati rez- 
mezanoga galica, tak je bole, как vapno v galic 
vlevati. Na saki hektoliter v«*de je treba kilu ga
lica i кliu vapna. Vapno пила biti jako cisto, 
uesme nutri biti nikáe smetje, niti pesek. Da de-

lamo to juhu, galica je treba stalno meSati po 
malem i tak vlevati к vapnu. Da je juha gotova 
onda treba napraviti probu z lakmuspaperom. 
Ako lakmuspaper nemodri od
te juhe, onda treba jos tulko vapna 
pomalen kcoj vlejati, dok paper farbu premeni 
na modro.

Ne je dobra bordonska juha, ako je nutri 
preveé cuda vapna, kajti onda tulko ne hasni, a- 
ko pak je prenmlo onda se ne lovi za listje. Pr
vo §pricanje je moci dobro zvräiti i onda ako je 
samo pol kile galica na hektoliter vode, a za dru- 
go i tretje Spricanje mora biti barem tri fertale 
kde galica na hektoliter vode. Treba paziti kaj 
juha nabo curela po listju, kajti to dojde pod 
k\ar. Osobito treba paziti pre retko posadjenim 
goricam. Nadale treba na to paziti, kaj na trsu 
nabo vec rozgiv i listja как je potrebno.

Zato je treba z velkoru brigom pleti rozgve 
i vrhe rezati i jednako spricati. Bole je z retke- 
som juhoni viSepot spricati, nego z gostesom 
menjepot. Jako je vazno pre spricanju i éuvanju 
goric zebrati pravo vreme. Ako v goricaj v pra
vo vreme zvrsimo kopanje, pleti, vrhe rezati, li
stje dől pobrati, spricati, onda bodo gorice cuda 
veksega ploda dale. Jako je vazno, kaj gorice i- 
maju dosti lufta *i sunca, kajti susa i toplota je 
najveksi nepriatel peronospore. Bordoska juha se 
bole prime, ako denemo kcoj na saki hektoliter 
pol kile jaluna, a onda treba i za pol kile vise 
vapna deti. Так onda dezdj tezi opere juhu do
li z listja i onda duze brani.

Ako dojde peronospora na grozde, onda 
treba zapuhavati z vapnenim i kufernim prahom 
(rézmészpor). Da je listje suho, onda ne smeti 
zapuhavati, kajti se prah ne prime za‘listje. Naj- 
bole je grozde zapuhavati da su vuhki, rosnati, 
a to je v jutro zárán, ili. po malem dezdju. Ci je 
meglovito vreme, onda je treba mám zapuhavati 
se jeno jeno jeli su grozdi vec odcveli i как su 
velki zrasli. Pre zapuhavanju je treba listje od 
grozdov vkraj putegnuti, kaj prah bole kcoj doj
de. Prah mora biti jako fino semleti i suhi.

Poleg kuferne galice je ministerium za pol- 
sko gospodarenje dal vun i novo vractvo za &pri- 
eanje. /o v e  se érni galic i jako dobro vala proti 
peronospori. Juha se ran tak dela, как i bordon
ska, samo na saki hektoliter vode je treba kilu 
i pol érne galice i kilu i dvajsfi deke vapna.

T a b o r s k i  gl asi
Sovjetska fronta

Sovjeti se jos navek jako drziju Kubanske 
fronte. Jeno vreme je bitka henjala, ali za toga 
su se bolseviki spravlali i ve su pak napravili 
velku ofenzivu, kajti z silóm bi Steli frontu tu 
predreti. Hapili su se od Kubana na sever, ali 
nigdi nesu do niéesa dosli. NemSka obrana je bi
la jako jaka i sigdi su odvrnuli bolSeviéku ofen- 
zBu • napravili su protuofenzivu, bolseviké pre- 
tirali i napravili njim velke zgubiéke.

Kaksa velka je bila ta bitka, to se vidi véé 
i stoga, kaj su nemski taborski aeroplani na ban- 
hofu Koéetovka júniusa 9-ga v nőéi vuzgali z 
bombami 570 sovjetskih vagonov. Ogenj je bil 
tak velki, kaj síi jos 30 vur potli goreli te vagoni.

Nn srednjoj fronti su se partizani podigli i 
steli su od/.adi za frontom komedije delati, ali 
nemei su je vnistili i med tem 118 okloplenih 
partizanskih sei i 162 malih kul pustili v zrak.

Taljanska fronta
Od potli, как su se v Tunisia bitke zvráile, 

amerikanci i englezi su se ze sémi silami spravi- 
li na Italiu. Den na den liiéeju bombe na odprte 
vnraSe i nigdar ne cilaju na kasarne i druge sol- 
dacke /.ide, nego na cirkve, skole, muzeume, i 
privatne hize, de sami takSi ludi stanujeju, Steri 
nikaj nemaju s táborom. S silóm oceju civilnoga 
naroda spraviti v strah, kaj bi se ludi spuntali, 
ali ci bole hiceju bombe, bole je narod évrst i 
bole oAtro se brani, proti nepriatelu, Steri je huj- 
si od divje zveri.

Na Srednjem* Morju su dva mali otokl: 
Panteleria i Lampedusa. Obedva spadaju pod 
paliiu. Na te otoke su amerikanci pustili celoga 
dezdja sake fele bombi i kayti je straza bila pre* 
mala i z doma nesu pomoé dobili, sé morali o* 
ruzje dőli deti.
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Ruháit festesse, tisztíttassa 
Oprave farbati, cistiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H o r th y  M ik ló s  tér 9.

G o s p o d a r s t v o
Vazna pítanja i odgovorí za gospodare
42. Jeli je treba prositi, kaj se za decu ne- 

kaj pusti od nutri davanja?
Za decu je ne treba prositi, kaj bi se pus- 

tilo od nutri davanja, kajti to obéina po sluzbi 
zapi$e v gazdinsku knigu. Ali ako bi potli, как 
se gazdinska kniga vun da, broj dece bil veksi, 
onda to rnora gazda opcini na glas dati, kajti sa- 
шо tak je moci nutri davanje na .menje deti. To 
je treba i dosvedoéiti. Za to je naj bole, da se 
dete narodi, vun zeti svedocbu z matice. To se 
dobi prez slemplna za badav.

43. Kaj se dobi za one, steri sluziju 
soldacíju ?

Лко je gazda, ili steri kotrig familije, steri 
stalno dela pre gospodarstvu, odisel v soldacku 
sluzbu i ako éisti katastarski dobicek oranih ze- 
mel, neje prek sto korun, onda je treba duznost 
nutri davanja. za saki mesec soldacke sluz.be 
potli 1943. júliusa 1-ga za 50 jedinic na menje 
deti. Od toga ide 10 jedinic na krusno zrnje, 10 
jedinice na mascu, a 30 jedinic na slobodno z.bi- 
ranje.

Soldati, steri sluziju aktivno vreme, nemaju 
na to pravo.
44. Jeli je treba prositi, kaj se za soldate

dőli pusti duznost nutri davanja ?
Za soldate, steri su v sluzbi, ne treba pro

siti, kaj se dőli pusti duznost nutri davanja, kajti 
to bodo vlasti na kraju leta (tak zgledi 1944. ju- 
niuSa meseca) v recun zele. Pre obrecunu gaz
da mora dokazati soldacku sluzbu. (S soldackom 
knigom i drugimi soldackimi dokumenti.)
45. Da je moci prositi zbog kvara z lufta, 
kaj se dőli pusti z duznosti nutri davanja?

Na oranoj zemli se moreju pripetiti ovi 
к vari z lufta.

1. toca.
2. velka voda.
3. ogenj
4. mraz
5. stalna susa
6. betegi na setvi i zivini, misi, hrgja, be

teg na kromperu.
7. prevelka vrocina.
Pre sakim ovim kvaru od lufta'4je moci pro

siti, kaj se nutri davanje dőli pusti, ali samo onda, 
ako je kvar na velkom mestu i ako se za ovo 
leto z drugom setvom veő neda namestiti.,

Ako je kvar menjsi i nejeprek 25 procenti 
onda je ne treba prositi, kaj bi se nekaj pustilo, 
kajti to se gori zeti nemre, i stem bi vlasti mele 
samo nepotrebnoga posla.
47. Kaj je treba vciniti, ako se taksi kvar 

pripeti ?
Ako se taksi kvar z lujta pripeti, onda je 

moci i to prositi, kaj se porcia na menje (lene. 
Za to, ako se taksi kvar pripeti, onda je to tre
ba pre obcini mám na glas dati i prositi, kaj se 
porcia na menje dene. Treba paziti, kajti to se 
more gori^zeti samo onda, ako se najdale do 8. 
dneva da obéini na glas, od* vremena, cin se kvar 
pripetil.

Ako se taksi kvar pripetil, de se nutri da
vanje nemre na menje deti, onda je kvara treba 
tulikajáe pre obcini na glas dati, kaj bo moéi 
nekaj dőli odrcéunati od nutri davanja.

47. Kaj se more gazdi doli pustiti, ako je 
kvara pretrpel?

Financdírekcia prenajde, kulko je gazda 
kvarcn. Ako je kvar do 25 procenti, onda se 
pusti polovica nutri davanja, ako je kvar 50 pro
centi, onda tri írtaié nutri davanja, ako pák je 
kvar 75 procenti, onda se pusti celn duznost nu
tri davanja. Ako kvar ne spada na financdirekci- 
ju, to je onda, da je ne moci prositi, kaj bi se 
porcia pustila onda opcina odredi kulko je kvara 
Ako je setva bila sekulerana, onda se 00 pro
centi odrecuna dőli pre jedinic aj, od onoga, za 
kaj je sekulacja kvara platila.

Ci je setva ne bila sekulerana, onda obci- 
na odredi, kulko je kvara i kulko se ima odre- 
cunati od jedinic.
48. Kaj je treba vciniti, ako m arsé pogine?

Ako marsé pogine, treba je mam dati na 
glas pre obcini, Stera bo tak delala, как pre 
drugom kvaru.

49. Da je ne moci prositi. da se dőli pusti 
nutri davanje pre kvaru z lufta, ili zivini ?
Ne moci prositi da se dőli pusti nutri davanje ako 
je gazda sam kriv, ili nemaren pre nesreéi z luf
ta ili pre zivini i ako je zbog toga obto/en.

50. Na kaksi pridel jc moci prositi da se 
dőli pusti nutri davanje ci se kvar pripeti?

Dőli pustiti je moci prositi navek na on 
pridel, pre sterim se kvar pripetil. Ako je nesre- 
ca pre krusnom zrnju, onda iám, ako je pre más
éi (kuruzi’ jecmenuj onda tani, ako pák pre slo- 
bodnoni zbiranju, unda pák pro sakom nlju ili 
zivini.

51. Da je treba poveksati nutri davanje?
Ako je sto dobd álamsko zrnje, poseje ili 

drugo kaj za hraniti, onda se nutri davanje po- 
veksa za tulko jedinc, kulko je dobi! alamskoga. 
Kan tak je treba poveksati nutri davanje, ako je 
gazda z álamskom dozvolom kaj taksega kupik
53. Da je ne treba poveksati nutri davanje, 
makar gazda ima kaj kuplenoga ili doblenoga?

Ne je treba poveksati nutri davanje, ako 
gazda za svojim zrnjnm pre melinu poseje ili za 
svojimi koscicami v tabriki pogace dobi.
54 Jeli gazda more kupiti, kaj taksega. kaj 

se mora nutri dati?
Z dozvolom komisara za obskrbu naroda 

gazda more kupiti od drugoga gazde zivinu ili 
zrnje za obrok. Kngedéla komisar posle i na ob- 
cinu, a ona gazdi za tulko jedinic povisi gospo- 
daru nutri davanje. Treba paziti. Ako sto dobi 
engedéla, a itak ne kupi, treba ga nazaj dati, 
drugac bi moral jedinice nutri dati, za stere ji 
ne nikaj dobil.

Ci se kaj kupi na engeded, treba ga prek 
dati prodaveu i v njegvtt knigu z.apisati, kaj se 
kupilo.

55. Kaj mora gazda vciniti. ako drugomu 
gazdi proda takse, kaj spada pod nutri davanje

Ako se drugomu gazdi kaj taksega, z.ivina 
ili zrnje proda i ako on ima zato engedéla, onda 
se to recuna v jedinice. Zato to mora kupét v 
prodavcovu knigu z.apisati i potpisati, engedéla 
mu zeti i main na obi inu dati skup s knigom. 
Obi ina* bo to v knigi potvrdila.

I.ngedcd samo onda vala, ako ga komisar 
za obskrbu naroda vun da i Г re/. 45 \ur mora 
biti pre obcini. Na to je treba paziti,\ci se te 
termin zamudi, engedél ne vala za jedinice.

56. Da je treba napraviti obrecuna za jedince
Vreme obreóuna bo odredij minister za ob

skrbu naroda. Ako dojde citovanje za obrecun 
treba tocno iti na obcinu, soboru zeti gazdinsku 
knigu i se cedule.
57. Kaj bo gazda z onim, kaj mu ostane

ober duznosti nutri davanja?
Ako je gazda spunil se svoje duznosti nutri 

davanja i ako mu je jo§ kaj ober ostalo to je 
treba nutri dati. Ne smeti nikaj svercaram dati 
s tem sluzimo nepriatela. Posten gazda nemre bi
ti izdajatel naroda i nesme sluziti „crnoga piaca"
58. Kaj bo s komencijom. luknom i drugim

spodobním ?
Za to bo dosla eksterna nnredba.

59. Kaksu premiu dobi gazda, steri da vec 
nutri, nego je duzen po katastralnom  cistom

hasnu nutri dati ?
Steri gazda da nutri ober onoga, kaj mu je 

dti/nost, prva i najlepsa premia mu ie mirno dús- 
no spoznanje. More se stimati i zasluzi postuva- 
nje od sakoga, kajti je napravil vec как mu je 
duznost. Z.vun toga dobi i drzavnu premiu.

Saki gazda, steri je se nutri dal, kaj je mo
ral i jós ober toga nutri da, dobi za sake sto je
dinice jenu tretju stran sluzbene vrednosti pseni- 
ce, po metru z.recunato na den obrecuna. (mspo- 
dari ! Premislite si, jeli jc vredno crno trgovati i 
izloziti se strofu i sramoti, da domnvina tak le- 
pu premiu da postenomu gazdi.

60. Jeli je moci zameniti jeno nutri davanje 
z drugim, ako pre sterim  kaj sfali ?
Krusno zrnje ne moci zameniti z. mascom 

ili slobodnim zbiranjem, ran tak je ne moci za
meniti mascu s krusním zrnjem ili s slobodnim 
zbiianjem.

Ako pák sto pre krusnim zrnju ili masci 
vise nutri dn, как mora, to se mu mora v recun 
zeti pre slobodnom zbiranju.

61. Kaj bo, ako gazda nabo dal nutri jedini
ce, na stere je obvezan?

Cazda, steri nabo nutri dal jedinice, stere 
mora, bode Strófán. Strof more biti za sakih sto 
jedinic stere faliju od tri do osempot slu/bene 
ccne psenice vredne na (len obrecuna. Za strof 
se vodi sekúrija i piaca se interes.

éiospodari! Strof je velki! Poleg denesnje 
oene psenice, more strut biti za snl.ili 100 jedi* 
nie 90-240 pengő. Ne samo zbog strófa, nego i 
zbog postenja i rodolubnosti saki gazda mora svo
je duznosti v celosti spuniti.

Drugi tjeden bomo stampaii jedince za 
krusno zrnje, mascu i slobodno zbiranje

Prosirno na.se citatele, naj si spravlaju no- 
vine bodo jós cuda vaz.ne stvari dosle. stere mo- 
raju nasi gospodari znati.
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