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Megjelenik p én tek en .

Ú J É L E T , Ú J  K E N Y É R
jut Péter-Pál napjával a kaszacsendül és 
után a magyarság millióinak asztalára.

A magyar szántó-vető imádságos 
ajakkal indította útnak azt a magot, 
amelyre a Mindenható a Krisztus kép
mását is ráteremlette és temette el kér
ges tenyerével remegve irányított bogár
fekete zsíros barázdákba, nem az elmú
lás, az örök halál, hanem a feltámadás, 
az újjáéledés, az örök életet jelentő gon
dolat megvalósulásának állandó és örök 
példájaként.

A föld egyszerű szántó-vető emberé
nek legfenségesebb munkája ez a vetés 
és aratás.

mondásig nélkülözni tudó — és megértő 
belső fogyasztó társadalom, amely a nagy 
magyar testvéri közösség tudatát átérezve 
és megértve, fel tudja venni a harcot ha 
kell egy, ha kell két vagy több darab 
kenyér lemondása árán is, hogy becsüle
tet szerezzen és kivívhassa az együttes 
győzelmet hős honvédőinkkel a keresz
tény és nemzeti független szebb magyar 
életért.

Nagy erőpróba volt ez az egész vo

nalon a magyar életnek a világháború 
negyedik évében s ezt a nagy áldozatot 
csak az a nemzet tudta és tudja meg
hozni, amely nemzet az európai kultúra 
és civilizáció védelmében annyi vért, any- 
nyi szenvedést, megaláztatást és nélkülö
zést tudott kiállni, mint a magyar.

Ennek a nagy élettűznek viharában 
edződtek meg a magyar dolgozó kezek, 
ebben edződött meg a magyar lélek örök
ké élniakarása, mert a magyar élettel 
mintegy velejáróra közel egy évezreden 
keresztül a Kárpátmedence Eletet adó 
acélos búzája: a mindennapi kenyerünk.

Rode Imre

Harc a nagyobb darab kenyérért
S ez a kérges és dolgos kéz, amely 

verejtékos munkájával oly csodálatosan 
széppé tudta tenni az Isteni gondviselés 
atyai gondoskodásával és őrködésével a 
végtelen magyar föld, reménykedőién Ele
tet adó ringó-hullámzó zöld búzatengerét, 
— most épp oly áhítattal és imádságos 
ajakkal kéri az Egek Urát, hogy az el 
jövendő időkben a Nap lángoló sugarai 
tói aranysárgára érlelt nagy magyar bú 
zatengert kasza alá vegye.

Ez év munkája megsokszorozta az 
Életet, mert igy hívja egyszerű földmives 
népünk a búzát s ez a termelő alkotása 
az ország jövendő életében a győzelem 
sorsa.

Ma egy éve a magyar milliók aszta 
Iára juttatott Élet meg volt szűkítve, mert 
megkívánta a takarékosság és a gondos 
előrelátás, az országnagyobbodás, háborús 
helyzet, az ellenséges blokád, elemi csa 
pások és károk, — mégis a leszorí
tott fejadag, -  mert elsők voltak családi 
tűzhelyeinkért hősi elszántsággal küzdő 
honvédeink, — jutott azért nekünk is a 
jó és helyes gazdálkodással a leszorított 
fejadagolással is elegendő az uj élet, az 
új kenyérig.

Most pedig az új élet, uj kenyér 
többet juttat minden dolgozó magyarnak 
e hazában és fokozottan jobb eletsorsot 
remélhet annak ellenére, hogy a nagy harc 
még nem fejeződött be, snt, most jutot
tunk el a küzdelem végső és döntő ősz 
szecsapásáig.

E megértő lemondás a társadalom 
minden oldalán nagy-nagy erötartalékolás 
volt és a belső) front győzelme, amelynek 
első» sorkatonája a magyar földmives, 
aki a több és jobbtermés és a közellátás 
biztonságát megalapozó okszerű termelési 
munkát oly hősies erőfeszítéssel végezte, 
hogy a közellátási kormányzat nem le
csökkenti, hanem felemeli a fejadagot, 
amelynek megint névtelen hőse a minden 
á tm e n e ti id ő t és szükségkiván ta  a  le

A közellátásügyi miniszter az uj gaz
dasági év kezdetén rendelettel szabályoz
ta a gabona cséplését és őrlését, valamint, 
a gabona és a liszt forgalmát, amely rész
letes útmutatást ad a cséplés lebonyolítá
sára és ellenőrzésére, intézkedik a gabo
na beszolgáltatási kötelességek teljesítése 
iránt. Előírja a gazda köteles gabonabe
szolgáltatásának teljesítését s végül meg 
állapítja az önellátó és ellátatlan lakosság 
kenyér, valamint lisztfejadagját.

A rendelet végrehajtásával egyidejű
leg megindult az uj termelési remi, a ter- 
ménybeszolgáltatási rendszer, amelynek 
eredményeképpen uj alapokra helyeződik 
az ország közellátása. A közellátásügyi 
miniszter csak nemrégiben hangsúlyozta, 
hogy ebben az uj terménybeszolgáltatási 
rendszerben minden dolgozó megkapja a 
maga feladatát, amelyet teljesítenie kell. 
Az uj rendszer a termelőt, a közvetítőt 
és a fogyasztót összefogva, tervszerű és 
szinte percnyi pontossággal végrehajtásra 
kényszerülő intézkedéseket tesz, hogy a 
mull tapasztalatain okulva jobb és egész
ségesebb alapokra helyezze élelmezésün
ket.

Világszerte az a szokás, hogy a gaz
dasági év végén s az. uj termés előtt sző
kébbre szabják az adagokat. Ez termé
szetes dolognak Iái szik, hiszen még a leg- 
elöbbreláló gazdálkodás mellett is meg
eshet az, hogy az uj termés betakarítása 
előtt a régi készletek olyan csekélyekké 
válnak, hogyabból a lakosság szükségle
teit fedezni csak csökkentéssel, vagy meg
szorítással lehet. Ez a körülmény különö
sen akkor szokott előfordulni, ha uj ter
veket és uj rendszereket akarnak meg
valósítani az uj gazdasági évben. Ha vé
gignézzük a külföldi országok közellátási 
viszonyait s visszaemlékezünk az elmúlt 
esztendő hazai eseményein, szinte feltűnő 
az a hasonlatosság, mondhatni törvény
szerűség, amely a gazdasági év végén je
lentkezik s amelynek o rv o s lá s á ra  n in cs  
m ás m ód , m int a  sz ü k sé g le te k  le c s ö k k e n 

tése, Éppen ezért kellemes változatosság
ként hat az az intézkedés, amely hazánk
ban az új gazdasági év kezdetén, tehát 
a termés betakarítása és az új kenyér 
sütése előtt felemeli a kenyér és a liszt
fejadagokat. Azt mondanák e r re  e g y e s  
kételkedők, mindez nagyon szép, de v a 
lószínűleg csak arra szolgál, hogy kedve
zően beharangozzák az uj terménybeszol- 
gúltntási rendet s most kezdetben feleme
lik az adagokat, majd pedig leszállítják. 
Ezeknek a kételkedőknek is megfelel a 
rendeletén keresztül az uj terménybeszol
gáltatási rendszer, amikor nemcsak átme
neti időre állapítja meg az emelést, ha
nem szeptember 1-től kezdve ismételten 
emelést és javítást jelent be a lisztfejadag 
ban.

A z a  körülmény, hogy éppen a gaz
daságilag legnehezebb időszakban, az ara-, 
tás előtt és az uj rendszer életbelépése
kor fejadagemelésre került a sor, élénk 
bizonyítéka annak, hogy az uj termény
beszolgáltatási rendszer kérlelhetetlen kö
vetkezetességgel hajtja végre elképzeléseit 
nemcsak a beszolgáltatás vonalán, hanem 
azon a vonalon is, amely a fogyasztók 
ellátásának könnyítését és javítását céloz
za. Ez az emelés külsőségeiben bármilyen 
szerény, szürke napi hir a háborús ese
mények változó forgatagában, mégis élő 
bizonyíték arra, hogy a harc a nagyobb 
magyar kenyérért sikerre fog vezetni.

Muraközt és vend nyelvi tanfolyamok 
a tanítóság számára Csáktornyán

Július hó 19-től augusztus hó 14-ig 
a Csáktornyái M. Kir. A ll. T a n ító k é p z ő -  
intézetben a muraközi és v en d  v id ék en  
működő tanerők számára n y elv i tan fo lya- 
raot rendeznek.

A  m u rak ö zi é s  v e n d  nyelvi tanfo
lyamra 40—40 tanerőt rendebek be.
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Július 1-étől kezdve 20 dkg. a napi 
kenyérfejadag

1.50 kg finomliszt és fél kiló kenyérllszt Jár havonta személyenként

Július 1 tői kezdve naponkiot és 
személyenkint az egész ország területén

20 dkg. kenyeret szolgáltat
nak ki,

a lisztből és száraztészta-félékből pedig 
havonta 2 kilogramot, amelyből

másfél kiló finomlisztet és 50 
deka egységes kenyérlisztet 
köteles a kereskedő kiszolgál

tatni személyenként.
Szeptember elsejétől kezdve a fejadag 
személyenként 2.80 kg.

Ä nehéztesti munkások és szoptatós, 
illetve terhes anyák

napi pótfejadagja 35 dkg., a 
testi munkásoké pedig 15 dkg
Vendéglőkben és kifőzdékben julius 

elsejétől kezdve egy kenyérváltójegyre 
ismét 5 dkg kenyeret szolgáltathatnak ki. 
A lisztváltójegy ellenében továbbra is 
3 dekás mennyiség adható ki.

Egy lisztjegyre júliustól kezdve 16 
drb. 3 dkg-os lisztváltójegyet, szeptember 
1 tői pedig 23 drb. 3 dkg os lisztváltóje
gyet adnak ki a hatóságok.

Külön szól a rendelkezés a cséplés, 
cséplőrész, vetőmagszükséglet, mezőgaz
dasági napszámosok munkabér fejében 
adott gabonáról és a vámőrlésről.

Megjelent a közellátásügyí miniszter 
befőzési cukor-rendelete

Ez évben is a gyümölcs házi feldol
gozásához lehet befőzési cukrot igényelni. 
Minden,

1931. január elseje után szüle
tett gyermek után fél kilogram 
befőzési cukrot lehet igényelni.

Az igényléseket ott kell bejelenteni, ahol 
a cukorjegyet kiadják.

Igényelhetnek továbbá mindazok az

ingatlantulajdonosok, akiknek 1942 ben 
legalább 300 négyszögöl termőgyümölcsös 
területük volt és van, vagy az elmúlt év
ben termöképes nem volt és az idén 
már terem és azt községi igazolvánnyal 
igazolni tudják.

A befőzési cukorért a pénzügymi- 
miszter által megállapított ipari cukorárat 
kell fizetni.

A Dunamenti Óvónők Egyesületének 
kirándulása Csáktornyára

A  Dunamenti Óvónők Országos Egyelülete 
a múlt héten tartotta országos kongresszusát 
Nagykanizsán s ebből kifolyólag vasárnap, junius 
23-án átrándultak Csáktornyára. A reggeli vonat
tal, a késés miatt csak lü óra tajban érkeztek 
meg. A város részéről Miklósvári jegyző, a 
MANSz. részéről Pecsornik Paula tanárnő, Ko- 
vacsics Ella tanítónő, osztályelnöknők és Varga 
llus óvónő üdvözölték őket.

Az ország7ászlúnál a Himnusz eléneklése 
után Brassói Mária villányi óvónő szép beszéd 
kíséretében csokrot helyezett el, a Szózat elének
lése után misén vettek részt, ezután a Levente 
Otthonba gyermekünnepség keretében adták át a 
Csáktornyái óvodának a megszállás óta Nagyka
nizsán őrzött zászlóját. Megható jelenet voll, ami
kor a kisleányok megkoszorúzták a zászlót és a

kis puskás, kardos óvódás „legények" tisztelegve 
vonultak el előtte.

Hüli Cilii ny. óvón«"», aki Csáktornyán évti
zedekig működött a szülök és gyermekek őrö
mére, könnyekig meghaló beszéd kíséretében kö
tött a zászlóra „1918 1941" hímzésű széles se-
lyemszallagot. Л régi óvodásgyermekek nevében 
Sztrahonyáné Óiban és Hampamer
László üdvözölték kézcsókkal és virágcsokorral. 
A Himnusz elhangzása után az összegy üli óvónők 
tartotlák meg vándorgyűlésüket, amelyen dr. 
Zempléni Imre hányaorvos, egészségügyi főtaná
csos és dr. Melher Gyula városi orvos tartottak 
előadást.

Délben közebéd, 4 órakor pedig a Levente 
Olthonbari Varga llus vezetésével babszinházas 
műsoros délután fejezte be a kirándulást.

Csendőrkézre került a (tamásai 
baltázó ember, aki leütötte 
a muraszemenyei hegyőrt

Még a múlt év novemberében tör
tént, hogy Furdi Miklós 27 éves damásai 
lakos a hegyről jövet ittas állapotban 
összeszólalkozott Kurucz József muras/.e- 
menyei hegyőrrel. Furdi fejszével úgy 
fejbevágta Kuruczot, hogy koponyacsontja 
teljesen bezuzódott és életveszélyes sérü
lést ejtett rajta. Furdi cselekménye után 
elmenekült. Körözőlevelet bocsájtottak ki 
ellene. A turnyiszentmiklósi csendrség el

fogta és beszállította a nagvkaniszai kir. 
ügyészségre. Kihallgatása alkalmával azt 
mondotta, hogy ő és társai itasak voltak. 
Nem emlékszik arra, hogy ki ütötte le a 
hegyőrt. A vizsgálóbíró dönt további sor 
sa felett.

A gabonanemiiek uj
termelői ára julius 1-től

A közellátásügyí miniszter rendeleté 
szerint, amely a hivatalos lap legotóbi szá
mában jelent meg, a szokványos minőse 
gü búza termelői ára áz ország bármely

Ném etl^ózsef

festék és illatszerüzleté!
Julius 1-én

Csáktornyán, Szent László tér 13 szám alatt
megnyitotta. S z i v e s  p á r t f o g á s t  ké r .

feladó állomásán 100 kg-ként 40 pengő 
a szokványos minőségű rozs termelői ára 
az ország bármely feladó állomásán 100 
kg ként 37 pengő, A kétszeres tekinteté
ben a rozsra megállapított rendelkezések 
az irányadók. A szokványos minőségű ta- 
karmányárpa termelői ára az ország bár 
mely feladó állomásán 100 kg ként 36 
pengő, kopaszárpa termelői ára az ország 
bármely állomásán 100 kg-ként 50 pengő, 
legalább 65 kg. hektolitersulyu sőrárpa 
termelői ára az ország bármely feladó 
állomásán 100 kg ként 40 pengő, a szok
ványos minőségű zab termelői ára az or
szág bármely feladó állomásán 100 kg- 
ként szintén 40 pengő.

H Í R E I N K
Evangélikus istentisztelet lesz vasár

nap, julius 4-én, délelőtt az elemi iskolában.

—  Polgárista diákok figyelem1 Az 1942-^- 
43. évi iskolai Évkönyvek julius 7-én délelőtt 
9 órakor az iskolában kerülnek kiosztásra.

—  Házasság. Lehoczky Béla áll. tanító és 
Dicső Erzsébet zalaujvári all tanítónő junius 26- 
an tartották esküvőjüket a dombóvári rk. temp
lomban.

— - A z Alsódomborúi Vadásztársaság
alapszabályait a belügyminiszter jóváhagyta.

—  Muraközi gyermekek ingyenes nya
raltatása. \ itéz Horváth Ferenc nyug. vezérőr
nagy , ors/ággvülési képviselő közbejárására az 
Országos Gyermekvédő Liga nagy előzékenység
gel tette lehetővé, hogy julius 15-étöl kezdve 32 
alsómuraközi 8 12 éves, felerészben fiú és fele
részben leánygyermek Vác mellett egy dunamenti 
kies fürdötelepen teljesen ingyen néhány hétig 
nyaralhasson. A gyermekek kiválasztása megtör
tént. Természetesen szegénysörsu és gyengébb 
testalkatú gyermekek részesülnek ebben a ked
vezményben A budapesti, illetve oda- és vissza
utazáshoz szükséges költségeket a gyermekek 
szüleinek kellett volna viselni, de viléz gróf Te
leki Béla főispánnak és a képviselőnek nemes 
adakozása folytán ez a kiadás sem terheli a szü
lőket. A gyeimekek néhányszor Budapestre is 
berándulnak a nevezetességek megtekintésére. Így 
nem csak testileg, de szellemileg is gyarapod
nak. A gyermekeket Muraközből Murai (Malek) 
István perlaki születésű, lelkes muraközi, jelenleg 
rákosligeti igazgatótanitó kiséli a nyaralóhelyre.

Halálos szerencsétlenség a Murán.
l.vről-évre, a fiirdöszezon beáltával megismétlőd
nek a halálos szerencsétlenségek, a sebes folyású 
vizeken, igy a Murán is. Sajnos fiatalságunk nem 
okul a tapasztalatokon s igy ismét egy fiatal élet 
tragikus elmúlásáról kell beszámolnunk. Hoblaj 
József, 20 éves Csáktornyái szabósegéd, Űrnapján 
Muraszerdahelyen fürdés közben a Murába túl - 
ladt. A Csáktornyái leventeegyesület derék baj- 
tarsut gyászolja benne,

7.ala vármegye Törvényhatósági Is- 
kolánkivüli Népművelési Bizottsága junius 28- 
t«»1 julius 3-ig Keszthelyen népművelési előadó- 
képző taríolyamot rendezett. A tanfolyamot Szá
méi Merse Jenőt «Ír. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nyitotta meg. A tanfolyamon előadást 
tartott Uzdóczy-Zadravetz István ny. tábori püs
pök, felsőházi tag „Időszerű ncmzetvédelm iela- 
datok címmel. A tantól у anion murako/i tanítók
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„Arany BAráry“
Kötöttáru (izem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 14. - Telefon 13. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m

is részt vettek. A tanfolyamot Brand Sándor dr. 
alispán zárja be.

— Változás a vonatok menetrendjében.
A MÁV igazgatóságától kapott értesítés szerint 
a Budapest Déli pu-ról 7 óra 5 perckor induló 
1202 számú Csáktornyái sebesvonat június 26-tól 
naponta közlekedik, ugyan e naptól kezdve a 
Székesfehérvár-Lepsény között beszüntették az 
1242 sz. motorvonatot ésVsak Nagykanizsa-Lep
sény .között marad forgalomban. Megszűnt a Déli 
pályaudvarról induló 1112-es tapolcai személyvo
natnál a közvetlen nagykanizsai vonatrész.

— Országos irodalmi, színpadi és zenei 
pályázatot hirdet a Színházi Újság. 195 díj (kész
pénzjutalmak) kerül kiosztásra. Részletes ismerte
tőt küld a Színházi l jság Szeged.

— Szerelmi bánatában a vonat elé ve
tette magát. Glavák Cecilia 20 éves perlaki szü
letésű leány, aki Nagykanizsán háztartási alkal
mazott volt, szerelmi bánatában a hajnali órákban 
az egyik tehervonat elé vetette magát a nagyka
nizsai állomás környékén. A mozdony leszelte a 
leány lábát, fejét, mellkasát pedig annyira ösze- 
roncsoltn, hogy a helyszínen kiszenvedett.

S tridóvári H írek

- Légoltalmi tárgyú rádióelőadások hall
gatása. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy 
saját érdekében hallgassa meg a Honvédelmi Mi

nisztérium által időnként a budapesti rádió I. 
hullámhosszán közölt légoltalmi előadásokat. Ezek 
az előadások különösen az önvédelem és a lakó
házak légoltalma terén mutatnak rá a hasznos 
tudnivalókra, miért is azok meghallgatásának el
mulasztása tájékozatlanságot, komoly esetben pe
dig véres veszteségeket és károkat vonhat maga 
után.

— Légoltalmi elsőtétitési rendelkezések 
pontos megatartása. Egyes helyeken nem tar
tották be pontosan az elsőtétitési rendelkezéseket. 
Este 10 órától semmiféle fénynek, világosságnak 
nem szabad kiszűrődni a lakásokból. Aki ezeket 
a rendelkezéseket a jövőben nem tartja pontosan 
meg, azt szigorúan megbüntetik.

— Megnyilik a napközi otthon. Stridóvár 
törzsközségben és Ráckanizsa lakotthelyen julius '
2-án megnyílik a nyári napközi otthon. A nyári 
két hónapban a szülök egész napra ide helyezhe
tik el gyermekeiket és igy valamennyien dolgoz
hatnak kint a mezőn, nem kell senkinek a gyer
mekre vigyázni odahaza. A napközi otthonban a 
gvermekak élelmet kapnak, foglalkoznak, vesződ
nek, törődnek velük. Ez az intézmény is egyike 
azoknak, amelyek a lakosság érdekeit szolgálva 
igen nagy szociáis hiámt pótolnak.

Stridóvár-Ráckanizsán junius 25-én 
országos állat- és kirakodó vásár volt. A vásárra 
kevés felhajtás történt.

Anyakönyvi hírek az elmúlt hétről.
Születések: Glavnik Krisztina (S/entorbánhegy) 
János íia, Golub József és \rbnyák Ilona (Szent- 
orbánhegy) Lajos fia, Jambrovics Antal és Dove- 
cser Anna (Vashegy) Lajos fia, Krauthacker Al
bert és Ruzsics Rozália (Robádihegy) János fia. 
Házasságkötés és halálozás nem történt.

— Első áldozok Stridóvár-Ráckanizsán.
Junius 21-én hatvan tisztalelkü ártatlan gyermek 
járult első alkalommal a szentgyónáshoz és szent
áldozáshoz a ráckanizsai plébániatemplomban. A 
leányok hófehér ruhájukban meghatóan szépek 
voltak. Felejthetetlen nap volt ez. az ő életükben, 
hiszen most léptek be igazán az anyaszentegyház 
kapuján.

IRODALOM KÖNYVEK.

„Magyarország története“
Bállá Antal műve. Már második kiadásban 

felent meg és nagy érdeklődésre talált a közön-  ̂
ség körében. Összefoglaló munka, amelyben a 
történetíró tudását és mondani valóját nem az 
apró részletezésben, hanem a legkorszerűbb tör
ténetszemlélet! alapra helyezkedve, a magnsabb- 
rcndii történetirás síkján maradva adja.

Különöskép a 19. cs 20. századdal foglal
kozik, amely a magyarság életére és sorsara 
döntő befolyású korszak.

A tárgyilagos tudás fölötte ál minden diva
tos áramlat, póripolitikai és pillanatnyi érdekkel 
szemben és ez ad értéket e műnek, amely ilyen 
történetszemléleten ót vezeti az olvasót az igazsá

gosság és az emberiesség örök eszményeihez, 
mert a zűrzavaros elméletek helyett a politikai 
történet gazdasági hátterének feltárásával helyes 
történetszemléletre tanit.

Szóljon az iró könyvének végső következ
tetése: „Azt hisszük, az olvasó vérzivataros tör
ténetünkből levonja azt a szükséges és nagy ta
nulságot, hogv az önnáló nemzeti léthez elévülhe
tetlen jogunk van “.

A mii a Singer és W olfner írod. Int. kia
dása. Ara: 14 Pengő.

Megtetted-e kötelességedet
▼itéz honvédőinkkel szemben?

Első Mwaközi Szövődé Rt.
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi u. 50 « Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A PEST
---------------------------- w

=  S P O R T ^ =
Befejeződtek a küzdelmek az NB III. Dunántnli 

csoportjában

Egv évi küzdelem utón megérdemelt pihe
nőre tértek a csapatok, hogy ősszel ujult erővel 
kezdjék meg az uj szezont. Ebben a fordulóban 
a CsZTE a körülményekhez viszonyítva kitünően 
szerepelt, hiszen az elért 4-ik helyezése a baj
noki tabellán előkelő helyezés, A 26 mérkőzés
ből 11 mérkőzésen mind a két pontot megsze
rezte, 6 mékőzés döntetlenül és 9 esetben szen
vedett vereséget és 60 adott és 79 kapott góllal, 
28 ponttal fejezte be a szezont.

Minden dicséret a csapat lelkes játékosait 
illet meg, akik kiharcolták ezt a szép eredményt 
a vezetőség áldozatot és fáradságot nem ismerő 
munkájával.

Végeredményben a bajnoki tabella igy fest:

Csákornyai LE Kotori LE 12:1

A vezetést a kotorlak sze/ezték meg de 
erre a csáktornvaiak 12-ig meg sem álltak, sőt 
több gólt is lőhettek volna. A Csáktornyáinkról 
csak dicséretet Írunk, még veretlenek, de a kotoriak 
dacára a nagy vereségnek, csak tovább dolgoz
zanak és eljön az idő, mikor szép eredményeket 
fognak elérni.

Nagy rangadó mérkőzés lesz vasárnap a CsZTE 
tisztikara és a szurkolók között

Vasárnap délután nagy futballmérkőzés szín
helye lesz a CsZTE sportpálya. Ugyanis a CsZTE 
vezetősége, tisztikara játszik „bajnoki““ mérkőzést 
.a Szurkolók válogatott csapata ellen. Úgy érez
zük, hogy a mérkőzések folyamán annyi mérget 
„megevett" lelkes szurkolótábor 11 kiválogatott, 
mindenre elszánt csapata bosszút fog állni a tisz
tikaron, de a tisztikar is ütni akar a „szívtelen" 
szurkolókon. Es meg akarják mutatni, hogy egy 
csárdában csak egy dudás lehet és az nem más, 
mint a CsZTE tisztikara.

Bővebb felvilágosítást a plakátokról szerez
het a csapatból kimaradt szurkolótábor.

Este a Fliszár-vendéglöben a vesztes fizet, 
majd táncmulatsággal fejezik be a nagy napot. A 
mérkőzés bevételét a pálya kibővítésére fordítják.

Megint fényes győzelmet arattak leventéink 

a zalaegerszegi leventék felett

, Űrnapján látták vendégül leventéink a zala
egerszegi levente futballcsapatot. A mérkőzésen a 
Csáktornyái leventék ismét győztesen kerültek ki 
a küzdelemből, mely et 5:1 arányban nyertek meg. 
Itt említjük meg, hogy fiaink pünkösdkor ottho
nukban, Zalaegyerszegen is 3:1 arányban győa- 
tek az egerszegi leventék felett.

Ifjú leventéink büszkék lehetnek ezekre a 
szép győzelmekre.
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K ö z g a z d a s ág
A gabona cséplése

A közellátásügyi miniszter az 1943. évi 
termésű gabona csépléséről, őrléséről, valamint a 
gabona- és lisztforgalom szabályozásáról szóló 
rendeletével szabályozza a gabona cséplését. A 
gazdálkodó köteles egész gabonatermését a jó 
gazda gondosságával a közellátásügyi miniszter 
utasításai szerint elcsépeltetni. Gabonát csépel
teim csak cséplőgéppel szabad, kivéve azokat az 
eseteket, ahol elegendő cséplőgép nem áll rendel
kezésre. A gabonát itt kézierővel, vagy nyomta
tással is lehet csépelni, de csak abban az eset
ben, ha erre a közellátási kormánybiztos enge
délyt adott. Gabonát csak az csépelhet, aki gaz- 
dakönvvét a cséplés megkezdése előtt a cséplő
gép felelős vezetőjének bemutatja, vagy akinek 
munkadója igazolja, hogy aratórész címén jutott 
a cséplésre kerülő gabona birtokába. Egyéb 
esetben csak csak a községi elöljáróság Írásbeli 
engedélye alapján szabad csépeltetni.

let utasításai szerin kezelni. Az aratómunkáscso
port számára, amely a keresztben kiadott arató
részt csépelteti, közös cséplési eredmény lapot 
lehet kiállítani. Több gazdától származó aratórcsz 
csépléséről gazdánkint is külön eredmény lapot 
kell kiállítani. Kézierővel, vagy nvomtatással tör
ténő cséplés esetén cséplési naplót kell vezetni; 
egyébként ezzel kapcsolatban a községi elöljáró
ság intézkedik. *

A cséplés ellenőrzése
A közellátásügyi miniszter nyílt rendelettel 

ellátott közegeivel, a közellátási felügyelőségekkel 
és a hatóságok utján ellenőrizteti a cséplést, va
lamint a mázsaköny v, a cséplési napló és a csép
lési eredménylap szabályszerű vezetését. Ha az 
ellenőrző közeg megállapítja, hogy a cséplőgép 
vezetője szabálytalanságokat követett el, erről je- 
leetést tesz az illetékes közellátási kormány biz
tosnak, aki a gép birtokosát eltilthatja, vagy mel
lé, költségére cséplési ellenőrt rendel ki.

A Providentia Biztositó 
Részvénytársaság

f. évi junius 26-án tartotta meg ezévi rendes köz

gyűlését, amely jóváhagyta az Igazgatóság által 
előterjesztett zárszámadásokat és az 1942. üzlet
évre vonatkozó mérleget. Az Intézet az elmúlt 
évre 281.413.07 P nyereséget mutat ki, melyből 
részvényenként 1.50 P. azaz 6", o-os osztalékot 
fizet részvényeseinek. A közgyűlés ezenkívül el
fogadta az igazgatóság többi javaslatait a nyere
ség felosztására vonatkozólag, amely szerint az 
általános biztonsági tartalékalapra ,45.000 P, az 
igazgatóság jutalékára 16 504 P, a beruházási 
hozzájárulás utolsó részletének törlesztésére 27.453 

*P, a rendes tartalékalapra 80.000 P és az alkal
mazottak részére létesítendő jóléti alapra 25.000 
P fordittatik, mig a fennmaradó 45.455 pengő u, 
számlára fog elővitetni. , i

Az Intézetnek alkalmazottaival szemben 
való szociális érzéséről tanúskodik az is, hogy a 
fentieken felül még 40.000 pengőt fordított az in
tézeti tisztviselők ny ugdijalapjanak gyarapítására.

Az Intézet teljes díjbevétele megelőző év
hez viszonyítva kereken 20 százalékkal emelke
dett és ezidőszerint erősen megközelíti a 8 mil
lió pengőt.

A cséplőgép birtokosa köteles cséplőgépét 
a cséplés megkezdése előtt oly állapotba hoZ.ni, 
hogy a szemveszteség és a szemtörés a legkisebb 
mértékű legyen. A cséplőgép felelős vezetője kö
teles a lakóhely szerint illetékes főszolgabírónál, 
városban a polgármesternél junius hó 30 napjáig 
fogadalomtételre jelentkezni cs a cséplés megkez
dését be kell jelenteni annak a községi elöljáró
ságnak, amelynek hatósága területén csépel. A 
cséplőgép felelő vezetője köteles a cséplés folya
mán az elcsépelt gabonát pontosan lemérni, a 
mérés eredményét a mázsakönyvbe, a cséplési 
naphtha és a cséplési eredménykönyvbe beje
gyezni. A cséplőgép felelős vezetője általában a 
közellátásügyi miniszter „Cséplési utasitás"-ában 
foglalt rendelkezések szerint köteles eljárni, erre 
kell letennie a fogadalmat a cséplőgép felelős ve
zetőjének. A főszolgabíró a fogadalomtevőket a 
fogadalom letételét tanúsító igazolvánnyal, csép
lési utasítalak kai és különféle nyomtatványokkal 
látja el.

A cséplőgép felelős vezetője köteles a csép
lési eredmény lapot minden egyes csépeltedről 
külön 3 példányban kiállítani és azokat a rende-

A Gazdák Biztosító Szövetkezetének 
eredményes üzletéve

Öt és íél millió pengővel emelkedett a díjbevétel

A Gazdák Biztositó Szövetkezete, báró 
Vay László titkos tanácsos elnökletével junius 
30-án tartotta évi rendes közgyűlését a gazdasági 
élet nagy érdeklődése mellett. A Gazdák Bizto
sitó Szövetkezete hatalmas eredményt ért el a 
lezajlott üzletévben. A díjbevételek 22.9 millió 
pengőre emelkedtek az előző évi 17.4 millió pen-, 
gövel szemben, ami 5.5 millió pengő emelkedést 
jelent. A díjbevétel nagyarányú emelkedésének 
jelentőségét és értékét fokozza az a körülmény, 
hogy ennek túlnyomó része uj biztosítási szerző
dések kötéséből ered és csak egy kisebb rész
ben származik a biztosított vagyontárgyak érték- 
emelkedésének megfelelő többértékek utánbizlo- 
sitásából. Ez a Szövetkezet altruisztikus szövet
kezeti díjpolitikának eredménye, amely mind na
gy óbb és nagy obb tömegekben szerez a Szövet
kezetnek hivekrt a biztosítás védelmét kereső 
nagyközönség köreiből.

A Szövetkezet belső» erejének szilárd meg
alapozottságára jellemző az a tény is, hogy az 
általános biztosítási tartalékalapját a múlt év vé
gén megjelent kormányrendeletben újból szabá
lyozott teljes mértékre 1.5 millió pengőre 
egyszerre volt képes feltölteni és nem kellett 
igény bevennie a rendeletben erre a célra meg
adott > é\i határidőt. További kedvező momen
tum, hogy a Szövetkezet az állami jellegű hitel
műveletekben az 1942. évi jegyzésekkel együtt

közel 9 millió pengővel vett részt a nvugdijpénz- 
tár jelzésein kívül. A Szövetkezet nagyarányú 
szociális, jóléti és kulturális áldozatkészségét mu
tatja az a körülmény, hogy több mint 700.000 
pengőt fordítottak a fenti célokra. A tisztviselői 
kar jóléti érdekeit szolgáló Láng József és gróf 
Zelensky Róbert segélyalapokat egy enként 150.000 
pengőre egészítették ki és a hadbavonultak hoz
zátartozóinak megsegélyezése céljából 150.000 
pengős külön alapot létesítettek.

A költségek emelkedése a viszonyokhoz 
képest mérsékelt és azoknak a legnagyobb há
nyada a személy zeti kiadások növekedésére esik. 
Az Igazgatóság megértő és szociális magatartá
sára jellemző, hogy az alkalmazottak részére 
nemcsak a rendeletileg megállapított drágasági 
pótlékokat folyósította, hanem a rendes fizetése
ken kívül évközi segéllyel és nagyösszegii renu- 
meráciok kifizetésével enyhítette a tisztviselők 
anyagi gondjait. Egyébként a Szövetkezet ama 
kis számú munkaadó magánvállalat közé tartozik, 
amelyik a család- és nemzetvédelmi szempontok 
szolgálatúra családi pótlékot folyósít alkalmazottai 
részére.

A közgyűlés tárgysorozatában két igazgató
sági tag választása is szerepelt. A két uj igazga
tósági tag: Lechner József dr. miniszteri osztály
főnök és Büsch \ iktor dr. miniszteri tanácsos lett.
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Z id e  s a k i  p e t e k .

Novo zivlenje, növi kruh
dojde na stol, na den Petra i Pavla na- 
sim ludem v Magyarskoj.

Nasi ludi tu v Magyarskoj su Boga 
molili, da su ono seme deli v zemlo, na 
stero je Bog svoje lice del za zlamenje 
i s trdom rokoni su obdelavali ono zem- 
lu, crnu, megyimursku, blazenu, .stera 
nam da vekivecno zivlenje.

Zemla, blazeni blagoslov, najlepsi 
bozi dar cloveku, setva i zetva, ona hra- 
ni ludstvo celoga sveta.

One trde i delavne roke, stere su 
se muciié, dók su zemlu obdelavale, zr- 
nje nutri spravile, Boga molile od set ve 
do zetve, iskale bozega blagosloya, da 
se vcekaju kruha sakdasnjega, ve se ve- 
seliju, da vidiju, как veter vija morje la 
ti i zafaliju Bogu, da njim je blagoslovH 
njihovo delo i njihovoga truda.

Kruh - to je bozi blagoslov, to je 
zivlenje i to da nasemu orsagu i nasoj 
zemli buduce zivlenje i veru da bomo i 
dale mogli spunjavati nase duznosti za 
nasu domovinu, da bo nasa dicna solda- 
cija méla dosti kruha i da bo nas mogla 
braniti.

Lanjsko leto slaba zetva, kruh nam 
je bil bole ospitno odmeren, miljoni ludi 
su morali sparati s kruhom i napre gle- 
dati. Tabor je, orsag se poveksal granice 
zaprte, z vunjske strane ne moci nikaj 
kcoj dopelati, ktomu dohajaju sakojacke 
nesreőe z lufta, bilo je treba porcije deti 
na najmense, kajti prvi su nasi dicni hon- 
vedi, .steri nam braniju nasu domovinu. 
Dobro smo gospodarili i tak smo dosli 
do toga, kaj smo stemi malimi porciami 
zvlckli erez celo leto.

Ve pák nam dobaja novo zivlenje, 
növi kruh, vekse porcije, saki delavec 
dobi veksi falacek kruha, kaj bo v ovoj 
domovini saki clovek imel bolse zivlenje 
prem da ovo velko harcuvanje neje zvr 
sen о i jós nesmo dosli, do onoga, ('ega 
se nadjamo, da bomo nepriatela do kiaja 
preladali.

Stern, da su se ludi na se strane 
odrokli veksega falata stem su presparali 
vei ke rezerve i stem su cuda pomogh 
znutresnjoj fronti, pokazal je mag>arski 
polodelec da 011 zna junacki zvrsavati svo
je duznosti tak dalko, da je ministenum 
za obskrbu naroda ne moral na menjse 
deti, nego poveksati falacka krtiha. A to 
su zaslu/ili oni ludi, ste^ su se znak od 
reci onda, da je bila najveksa sila za 
kruh i razmeli su da sini magyarske do- 
movine moraju podnesti najyekse amove 
kajti su prerazmeli prilike i podnesh su 
se, da nasi dicni oonvedi inoreju harcu- 
vati za krscanstvo, za nase dome, iamili-

je, cirkvu i domovinu.
Velka próba je to bila magyarskoga 

zivlenja. Ve v cetrtom letu toga krvavo- 
ga svetskoga tabora, velki je to bil al- 
dov i to je mogel podnesti samo taksi 
narod, steri zna da brani Europsku kul- 
turu, svoje dome i buduce zivlenje. Al- 
duval je zato cuda krvi, cuda moke, cu
da je stradal, a to je mogel pretrpeti sa
mo on narod, steri zivi pod svetom ko- 
runom Svetoga Stefana, stera ga je po- 
magala, objacila i blagoslovila.

Pod ovom svetom korunom, na o- 
voj zemli, stera nam da kruha, mira i 
srecno zivlenje, delaju jaké roke magyar- 
skoga naroda za vekivecni kruh, te na
rod oce i ima pravo ziveti i pokazal.je 
erez jezero let, da zna spunjavati svoje 
duznosti za domovinu. Kruh te zemle je 
nasa vekivecna hrana i toga kruha mo- 
ramo cuvati.

Mi megyimurci, zafalimo Svemogu- 
cemo Bogu, da nas je dopelal nazaj pod

\ nedelu júniusa 27-ga ie varas Szeged imel 
velko pripecenje. Kallas Miklós ministerpredsed- 
nik i Reményi-Schneller Lajos financminister su 
dr/.ali velkoga govora v sterim su naglasili novo- 
ga gospodarskoga reda v ovoj drzavi.

Te govore poslusat je doslo cuda jezer ludi 
i как jen clovek su kricali éljen i da odobravju 
se, kaj je minister predsednik predlozil.

Veliki govor Kállay Miklósa 
ministra predsednika

Svojega govora je hapil stem, da ova vlada 
v növöm gospodarskom letu oce, da bo saki clo
vek zadovolen, polodelec i mester, éinovmk i de
lavec, da ho saki za svoje délo dohil tulko, da 
bo mogel por.teno ziveti.

Nőve cene borlo sakomu zasigurale zivlenje. 
Psenica bo po 40 pengő i ta rena bo gospoda- 
ram odgovarjala. Ran tak bo potrebno poveksati 
place cinovnikam i delavcam i tak bo saki mo
gel ziveti.

Neznamo, как dugó bo trpel tábor, daj Bog 
cla ga cim predi gvinemo, ali prepraviti se mo- 
ramo na dugse vreme Kaj je treba za növi red, 
to se mnra zvrsiti prez sake milosti i z ovoga 
mesta opoinenem veti Kallay ministerpred- 
sednik

se gospodare i trgovce, da je saki on,
steri neée bili podln/.en ovomu redu, 

najveksi nepriatel orsaga.
Morti bo da de kaj sfalilo, ali opoinenem 

sakoga, da smo v tabum, ve da je vreme, da je 
treba alduvati i saki élő vek mnra nősíti terhe. 
Cuda jezer nasih sinov prez javkania harcuvle za nas

i nadjam se, da bo i na znutre§njoj
fronti saki, prez javkanja stal na svo*

korunu Svetoga Stefana, tu nAn je sigu- 
ren kruh, tu nega partizanov, Steri nam 
bi vuzgali setvu, steri bi nas raubali i 
klali, tu mi mirno zivimo i delamo za 
dobro naroda i domovine, a nasi sini, 
nasi dicni honvedi nam braniju nase do
me, nasu veru decu i familije.

Ve, da se hapila zetva, da nam doj
de dimo nas blagoslovleni kruh, moramo 
se zmisliti za se one, steri su se za nas 
alduvali, sterim moremo zafaliti. da si 
moremo mirno potrositi nasega falacka 
kruheka i prosimo Svemogucega Boga, 
naj da njihovom telu i dúsam vekivec- 
noga pocinka i mira i naj blagoslovi na
se delo i kruha, a mi obecavlemo, da 
bomo marlivo i z veselim sreem dale de- 
lali i potpomagali nase diene honvédé i 
nase voditfle, da nas bodo mogli i dale 
braniti i na zadnje dopelali v ono srec
no zivlenje stero nam kaze kralestvo 
Svetoga Stefana i nasa blazena magyar- 
ska domonina.

Daj Bog blagoslova zetvi 1942. leta 
v Megyimurju i v célom magyarskom or
sagu! - •

jem mestu

Pozív narodu orsaga

Da vlada more svoje duznosti zvrsavati, po
trebno je, da je siarod poma/.e. Zatreti crnu trgo- 
vinu, Svercariju, ne nabijati cene, ne prositi ono, 
kaj nemre biti, ne zigravati zakone i ne poma- 
gati one steri su nepriateli naroda.

$to samo za svojim bafsnom bezi, on kvari 
naroda. Neje istina, da je prinas moral niski, как 
to nepriateli brbraju. Na5 orsag je navek bil med 
prvimi, de vlada postenje, de su najboBi éinov- 
niki i voditeli, ova vera mora ostati med nami, 
как na fronti preganjamo nepriatele, tak je i do- 
ma moramo preganjati. S krivim potom preskrble- 
ni imetek i tak nabo imel blagoslova niti ve, 
niti potli.

Ali ran tak je ne smeti nikoga krivo obto- 
ziti, ako je sto kaj kriv, toziti ga tarn, de je za 
to mesto, a nekrivim mira dati. Stern je moci 
pokvariti i po^tene ludi, da cujeju sake fele brb- 
rarije, pak si misliju, ako sme drugi smem, i ja 
kaj taksega.

680.000 mekot zidovskih zemel
smo do ve dali v krScanjske roke. Male 

imetke spod 5 mekot dobiju stari soldati, polodel- 
ci s cuda familie po fal ceni. Toga je koli 20.000 
mekot. Vekse imetke do sto mekot dobiju vitézi. 
Toga je do 130.000 mekot. Od zemel 80"/o do
biju \ itezi soldati. 20o, o vitézi oficeri, od sadov- 
njakov i gori<’ pak polovicu vitézi soldati i polo- 
vicu vitézi oficeri. Se to se bo tak delilo kaj, 
30°/о dobiju stari vitézi, a 70°/o pak vitézi ovo
ga tabora. Kaj je ober toga, zemle je prek zela 
banka, a sütne driava. Za ve se to davle na 
rendu, a potli bo doslo samo v krSőaneke roke i 
to как bo moói, najfletnese.

Novi gospodarski red
Veliki ßovor Kállay Miklósa ministra predsednika i Reményi-Schneller Lajosa 
iinancministra, v Szegedit. — Skup drzati proti ernoga piaca i korupeije.
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Pre rezdelenju teh zemel prvi su vitézi 
átéri su najviáe aiduvali i vloiili za svoju domo- 
vinu, onda froniski soldati, invalidi i drugi pó- 
áteni, polodelci. Z zemlami se mora takáa politika 
voditi, da bo v orsagu saki élovek írnél kruha a 
on, áto zerolu dela, da bo mogel ziveti.

Na zadnje joá je ministerpredsednik predlo- 
íil, da telegrafski pozdraviju Visokodostojnoga 
Gospona Guvernera. To so zvráili. Da je narod 
dúl ime Gospona Guvernera, nesu ludi átéli pre- 
stati z éljen kricom.

Govor Reményi-Schneller Lajosa 
financministra

Ja  ocefh voditi onu íinancialnu politiku — 
steru vec pet let tiram — tak véli — ali mislim 
da smo si za to, da ve je najprvese

obraniti domovinu!
А  к tomu neje dosti meti samo dobro zmuátranu 
i opravlenu soldaciju, nego i gospodarsko zivlenje 
domaée fronte mora biti ran tak dobro organizi- 
rano, как i soldaciia. A za to je treba, da narod 
i vlada skupa delaju i da saki dlovek zvrsi svoju 
duznost za domovinu, poáteno i marlivo.

Nőve eene, porcije i trgovina
Znali smo dobro, de se eene z 1939. leta nem- 

reju drzati, ali naglo gori skoditi s cenami bila 
bi jós vekáa nesreda, to mora iti po malein как 
pniike dopusdaju. Nőve cene bodo takáe, kaj 
bo saki posten delavec po malem mogel ziveti.

Fundament novih cen bo psenica po 40 pen
gő. К tomu se bodo ravnale se druge cene. Le- 
tos se к azé dobra letina, gazdi bodo vec zasluzi- 
li, lezi nutri davali i lezi porcije placali.

Pre trgovini sme biti samo purgarski hasén 
spekulacije, nabijanje cen bo se preganjalo.

Cinovniki, delavci, penzioneri najviáe trpiju 
od dragoce i njim se mora pomoci, prem ménj
eim, átéri su toga najbole potrebni. Se je ne mo
ci namestiti, nekaj i oni moraju alduvati.

S cenami moraju gospodari biti zadovolni. 
Treba je alduvati za domovinu. Moramo si pre- 
misliti, kulke viáe je on alduval átéri je na fron
ti svoje zivlenje dal.

Soldacija je prva za obskrbeti
Prva je obskrba. Si dobro znamo, da ga 

v taborsko vreme cuda menje materiala, a sol
dacija cuda vec nuca i to je naiprveáe. Z zvunj- 
skih orsagov tulikajáe cuda menje nutri dojde, 
fabrike imaju menje materiala i menje delavcov, 
se to nuca soldacija. Zato mora civilni narod z 
menje biti zadovolen. Ono kaj je je, bo se pravicno 
rezdelilo. Niáci nemre vec dobiti zato kaj je bo
gát, a drugi malo, zato kaj je siromak, nego sa- 
komu jednako. Ne je moci ve na leto, neznam 
kulko oprave zafremati, treba biti zadovolen z

menje.
B oise Gospodaranje

Da dobro gospodarimo vidi se stoga, kaj 
smo ve, na kraju gospodarskoga léta povekáali 
porcije kruha, a v jesen se bo joá povekáalo. 
Pre tekstilnoj robi je tesko, kajti ne moci dojti 
do matriala, ali i tu se ved poboláa i pomnlem 
bodo ludi doáli do robe po maksimalnoj ce'ni. 
Saki tulko kulko je mogoce.

Crna trgovina bo pomalem prestala, saki 
dobi svojega resa i stem mora biti zadovolen. 
Niáci néma pravo na drnoj trgovini trziti niti 
kupuvati. Kontrola bo jaka i narod mora skup 
dr£ati, da se crna trgovina zatere.

Reforma porcije
Ve ga malo robe a duda penez. Te penezi 

nazaj idu, odkod su doáli. V drzavnu kasu, v 
banke i áparkase. To je zdrava politika, i tak 
niore dr/.ava dobro gospodariti.

1942. leta smo naj vec taborskih stroskov 
pokrili s porcije, i jako malo smo dr/.avu zaduzi-
li. Znamo, da su porcije velke, i narod zasluzi 
diku da ju je platil. Postenju naroda moramo 
zafaliti, da nam drzavno gosporlarstvo dobro sto- 
ji, ali nesmemo pozabiti, da ve moramo obleci 
drugu soldaciju, za to bo narod moral znova al
duvati.

Nőve porcije bódo najpredi na luksuzne 
stvari, a i na se ono se bodo povekáale tarife, 
kaj se od drz.ave prosi i dobi. Poleg toga se bo 
najbole áparalo z drzavnimi stroski.

Zvun toga bo soldackn porcija, to bodo oni 
placali, átéri ne sluziju pod oruzjem, to je pra
vicno, kajti jeni harcuvleju i alduiu krv, a drugi 
dorna sediju, pák naj bar stem alduju. Dale ter- 
ha bodo nosili velki imetki, prvic oni átéri su v 
dobro vreme da je drugim teáko iálo, naglo i 
zlehka obogatili, To su najpredi zidovskj imetki, 
ali i krácanski, átéri su se v zadnje vreme nag
lo obogatili. To je pravicno. Porciu bodo placali 
i velki dobicki.

Aldovi bodo velki, ali najpravicneáe rezde- 
leni. Za spekulacije i naglo obogacenje ga nega 
penez. Steri se oceju na taboru obogatiti moraju 
zginuti z med пая.

Dragoca ne skodi valuti
Dragoca je iv  drugimi orsagi, de ga ne tá

bora, to doneseju prilike soborn, all nasi penezi 
valaju, stojimo med najbolsimi orsagi. Peneze ne 
doma cuvati nego vloziti ili v hasnovite stvari, 
ili pák v banku.

Na zadnje je prosil minister, naj posluhneju 
njegove reci i nflj se toga drziju. Tri glavne reci: 
Delati, postenje, disciplina poátuvanja zakona, to 
mora ravnati naroda.

Zá veksi falacek kruha
Minister za obskrbu naroda je ve, 

na pocetku gospodarskoga leta dal vun 
novu naredbu, s sterom se ravna mlat i 
mletva zrnja, onda trgovina zrnja i mele. 
V ovoj naredbi pise, как je treba zvrsa- 
vati i kontrolerati mlat i как je treba 
zvrsavati duznosti nutri davanja i na zad
nje i to, kulko kruha i mele moreju do
biti oni, átéri nemaju svoje zrnje.

S zvrsavanjem öve naredbe hapi se 
növi red pre nutri davanju povanja i tak 
dojde obskrba naroda v orsagu na növi 
fundament. Minister za obskrbu naroda 
je ne zdavnja v svojem govoru rekel, da 
ve po növöm redu nutri davanja pova
nja bo saki delavni clovek imel svoju 
duznost, stem mora spuniti. Po növöm 
redu povatel, trgovec i potrositel moraju 
skupa dr/.ati po planu i tak receno na mi 
noto, kaj bo obskrba naroda na bolsem 
i zdravesem fundamentu, nego je to do 
ve biio.

Po célom svetu je sega, da se na

kraju gospodarskoga leta i pred növöm 
zetvom porcije hrane deneju na menjse. To 
jesikak v redu, kajti i pre najbolsim gos- 
podarenju se more pripetiti, kaj su pred 
növöm zetvom, stari ostanjki tak mali, 
kaj se narod more obskrbeti samo tak, 
ako se porcije deneju na menjse. To se 
rano onda ima pripetiti, da se kani v nö
vöm gospodarskom letu, po növöm pia 
nu deliti. Ako poglednemo po drugim 
orsagam как je ? obskrbom naroda i ako se 
zmislimo, как je bilo zadnje leto prinas, 
moremo videti, da je to, kaj se pokaze 
na kraju gospodarskoga leta, se posod 
jednako i nikak se drugac neda zvraciti 
samo, ako se porcije hrane deneju na 
menjse.

Zato je prinas na veselje naroda kaj 
se bodo v nasoj donivoini i ve na po 
cetku gospodarskoga leta, pred zetvom i 
pred novim kruhom poveksale porcije 
kruha i mele. Nesterni ludi steri to ne 
ceju veruvati bi rekli, da je to ve samo

zato, kaj bodo novoj naredbi za nutri 
davanje povanja napravili bolsega glasa i 
ve od kraja bodo vekse porcije, a potli 
pák nazaj menjse. I te ludi dobiju odgo 
vora z növöm naredbom za nutri dava 
nje kajti poveksanje bo ne samo za ovo 
vreme, nego potli septembra 1 ga bodo 
porcije mele jós i dale poveksali.

Stoga, da se rano ve v najteskesom 
vremenu poveksaju porcije kruha, vidi 
se, da se vlada sikak briga za to, da ne 
samo, kaj bo saki gospodar. posteno zvr- 
sil svoju duznost nutri davanja, nego i 
zato, da bo saki clovek steri néma svo
je zrnje, dosel do falacek kruha. Makar 
je to poveksanje ne Bog zna как velko 
i ne nosi velkoga glasa ve v -taborsko 
vreme, itak se vidi i zivo posvedoci, da 
je nase harcuvanje za veksi falacek ma- 
gyarskoga kruha ne zabadav bilo.

Ovodasice z Dunántula 
su bile v Csáktornya

V Nagykaniysi su se ziále ovodasice s celo- 
ga Dunántula na kongres pák su v nedelu dosle 
i к nam v Csáktornsa.

(ílavno za te pót je bilo, kaj su donesle 
•nazaj narodnu z.asta\u o\ode v Csáktornya, steru 
su cuvali v Nagykanizsi od 1918. leta do ve.

\ Csáktornya i okoli zivi cuda ludi átéri su 
pred prvim táborom tu hodili v ovodu i dobro se 
bodo zmislili za ovodaáicu Hüll C iliku. Ona je ve 
v pen/.iji v Nagykanizsi, pák je tulikajáe doála 
na to paradti i donesla je lepoga, svilnoga, na- 
rodnoga pantleka, gori su naáite slove „1918— 
1911". Toga pantleko je /. lepini govorom preve- 
zala na zastavu.

Maloj deci i roditelam je bil pák veseli
den.

Doha ja zetva, pazite na 
nepriatelske balone, 
steri ognja doneseju

Nasi nepriateli su ne zadovolni stem, kaj 
bi nas samo na fronti átéli zruáiti, nego zato, k.ij 
nam na fronti nikaj nemreju zapovedali, átéli bi 
nas gospodarski vnistiti, kajti oni dobro znaju, 
da ako nam vniátiju kruha i krmu, onda su nas 
spravili na kolena, kajti gladen soldat nemre har
cin ati, a gladen delavec nemre delati.

Lanjsko leto su nasi megyimurci culi i v 
naáim novinam éitali, da su nepriateli posilali 
balone z vuzigalom. Takáega su i na tíelici dőli 
strelili, pák ocemo znova opomenuti naáe ludi, 
kaj se bodo znali cuvati.

Nepriatelsko vuz.igalo more biti dve fele. 
Do letiju nepriatelski avioni i hiceju dőli zvepli- 
ne tablice, átere se vuz.geju od toploga sunca, ili 
male glaz.nate posode, átere chili opadneju i tak 
se potereju, a kaj je nutri se niam vu/.ge. Druga 
fela pák more biti, kaj nepriateli pusliiu v luft 
male balone, átéri plavaju po luftu. Znjih dőli vé
si plehnata • skatula, puna s petroljomom, ili ben- 
z.inom. Da se balon dőli spusti, ákatula se rezide i 
gori je malo vuz.igalo, átérő se mám sprozi, vuz* 
ge petrolejomn i napravi velkoga ognja.

Obcdve fele su jako pogibelne prem ve 
vleti, da bo se puno krizov i kozlic

B raniti se treb a  o v ak :

Treba jako pn*ili, ako bi doletel nepriatel
ski avion, jeli kaj c úri znjega. Ci je kaj dőli pus- 
til mám za njim iti i marlivo pobirati. Zveplene 
táblá é* i flaáice ne smeti z. golom rokoni loviti, 
kajti napraviju hude rane po rokaj, átere tesko 
^aceliju, nego z zamotanoin rokoni, ili z. rokavi- 
com tre pobirati v jenu vedru de je voda nutri 
i onda negdi zakopati, de je ne pogibel. Glavno
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je, da se íletno pobere se, kai je doli curelo, 
kajti se tablice i flaáice jako íletno vuígeju. 
Ne smeti tablice v zep deti, kajti i od éloveéje 
toplote se moreju vuzgati.

Strnisce ie treba mám zorati, kajti i 
strnisée se more vuzgati i ako jen kriz gusi, o- 
genj po zemli ide dale i moreju se i drugi kri- 
zi vuzgati. Snopje как najpredi dimo zvoziti, 
zmlatiti i zrnje pospraviti, i zemlu zorati, kaj se 
na polu niksi ogenj na bo mogel pripetiti.

Nepriatelski mali baloni su jako pogi- 
belni za sela. V Megyimurju su joá na éuda 
mesta slamnate hize, stale i druga stanja. Ako 
opadne mali balon s kantom 5-6 litri petroljoma 
na taksu hizu more celo selo zgoreti.

Zato je treba jako paziti ve za vreme zet- 
ve i velke vroéine na öve male balone. Ako de 
sto vidi taksega balona plavati po luítu, mám je 
treba be/ati po zandare, ili ako njih nega blizo 
onda na obéinu i na glas dati, kaj su vidli, zan- 
dari bodo napravili, kaj je potrebno, da nabo 
pogibel. Ako pák balon zide do zemle, ne smeti 
se ga teknuti, kajti lehko bi se kaj respocilo i 
ludi zaklalo, nego je как velimo, mam treba po 
zandare bezati. Ako se petroljom vuzge treba ga 
mám posipati s zemlom dók vgasne.

V seli pre sakoj hizi moraju biti posode. 
puné z vodom na vise- mestaj i sa mestrija za 
ognja gasiti. Selske ápricalke moraju biti v redu 
prepravlene, ci se bi nesresa pripetila, kaj su 
mám к redu. Fejervergari naj se dobro mustraju, 
da bo treba kaj bodo íletno na mestu nesrece i 
dobro delali.

V sakim seli den i noc straza, paziti na po
lu i doma i sto kaj vidi, mám bezati glasa nesti.

Ako se bomo sega toga dobro drzali, on
da bomo inogli nepriatelu pokazati, da nas nabo 
mogel preladati niti z oruzjem, niti nikak drugac.

Prosimo nase ludi naj si to dobro precitaju 
i naj si spraviju novine, kajti stoga bodo i potli 
mogli videti kaj je treba vciniti za obranu od 
lufta.

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

\ dilen, skorom po celoj íronti se posod 
tiho, samo pre Orelu i Yelkoj Luki su boláeviki 
dale tirali oíenzivu, ali sigdi prepali.

Na vodi Kuban i na sevru pre varasu Mur
mansk su nemski aeroplani vtopili veksega broja 
ladji za material voziti i tri taborske ladje,

Ober Volge su nepriatelske fabrike bornbar-
dirali.

Как dobaja glas, z jednc i z druge strani 
se íest zpravlaju, bodemo ovoga leta culi jós vel- 
ka pripecenja sie fronte.

Engleska fronta.
Englezi dale bombardiraju nemske i íran- 

coske vaiase i sigdi samo nvilne hize, u-tkve t 
kulturne stvari. V nemikom varasu Bochum su 
ov tjeden v jenoj skoli zaklali sto dere. Nemei 
njun z sakom prihkom povrneju ta pohajanja.

Englezi ne vupnju s svojom soldaéijom vdre- 
ti v Europu, kajti znaju, da bodo bezali s krva- 
vom glavom, pák na te nácin probaju naroda 
puntati, ali éim véé puntarije stem bole narod 
skup drzi proti nepriatela.

Taljanska i africka fronta
Ov tjeden su nemei i tali jani vtopili 13 nepri

atelski ladji, se skup prek 100,000 ton. lalianske 
novine piseju da su v mesecu juniusu spravili 
pod kvar prek 50 veksi nepnatelskih lad|i, .Seskup 
od 333.000 ton. Od toga su se 13 iad)i,od 110.000 
ton mam vtopile. a 37 ladje, od 223.000 ton su 
tek skvarili, pa su se nesterne vtopile a druge 
pák érez dugó vreme nabo nioéi nucali.

Taljanske novine Popolo di Roma pi«jju, da 
su Church» i Roosevelt slozili plana proti laljan- 
ske taksega, da bi oni rusiti taljanske grade i 
varasé i s silóm vdrli v Taljansku. Za to spravla- 
ju cuda avionov i lad|i na Srednjem Morju l v 
Afriki. Ladje stalno kcoj voziju matenala.

Taljani na to veliju, da su oni gizdavi, kai je 
njim dosla sodbina, braniti Europu i ta obrana 
bo taksa, kakáu si nasi nepriateli niti premisliti 
nemreju.

Englezi i amerikanci véé znaju, kakáega teákoga pos- 
la su se hapili i kaj njih ceka. Europu ne moéi nut- 
ri zeti, makar kaj bodo nepriateli napravili.

K A J J E  NOVOGA?
— Od lubavne zalosti hitila se pod cug.
Clavak Cecilia, 20 let stara puca, rodjena v 

Perlaku, sluzila je v Nagykanizsi. Jenő jutro zá
rán, od lubavne zalosti hitila se pod cug blizo 
staciona v Nagykanizsi. Nesreénoj áenski je cug 
odrezal nogu, a glavu i prsa je tak rezmrevariL 
kaj je na mesti hmrla.

— Sekirom vudril goricnoga pazitela, 
dosel zandaram v ro!ie. lsce lani v novembru 
se pripetilo, kaj je Furdi Miklós, 27 let star, s 
sela üainása isel pijan dimo z goric i posvadil 
se s Kurucz Józseíom, gonénim pazitelom z Mu- 
raszemenye. Furdi je Kurucza s sekirom tak vud- 
ril po glavi, kaj mu je éontu na glavi potrl i tes- 
ku pogibelnu ranu mu je napravil. Furdi je zatem 
nekam vusel i sod ga je iskal. Zandari v Tornyi- 
szentmiklúsu su ga prijeli i odtirali v Nag> kani- 
zsu к drzavnom tu/.itelu. Na kvizieiji je rekel da je 
on, skup s pajdasi pijan bil i nezna Sto je doli 
vudril goricnoga pazitela. Sod bo odredil, kaj bo 
dale znjim.

— Zisla je nova naredba za kruha de-
liti. Oe júliusa 1-ga v célom orsagu. saka perso
na dobi 20 deke kruka, a mein i sulio testo pak 
na inesec: dve kile. Od toga saka persona 
dobi poldrugo kiln fine mele a pol kile pak krus-

Sparati je rodolubnost,
iratiti je izdajstvo domovine!

ne mele. Od septembra prvoga pak bo mela za 
saku glavu 2 kile 80 deke, delavci átéri tesko 
delaju, onda zene z malom decom na cecku i 
one zene, stere dete cekaju, dobiju kcoj na den 
35 deke mele, a delavci, steri z rokoni delaju 
15 deke.

V kremaj, od júliusa prvoga se dobi na 
krusnu kartu 5 deke kruha.

l.ksterna je naredba je znjace, mlatce, gos- 
podarske delavee i za zrnje za setvu.

— Megyimurska der» idejű na letova-
nje Po prosnji vitéz Horváth Ferenca general- 
majora v penziji, orsackoga oblegata, je Orsacka 
Liga za Obranu Dece lOrs/.agos Gyermekvédő 
Liga) z dobrom volom napravila mogoenost, kaj 
bodo z Dolnjega Megyinnirja 32 dece, polovica 
v jeno lepő kopalisce na Dunav poleg varasa 
Vácz. Decu su vec zebrsli. Samo siromaákesa i 
slabesa decn bodo iála. Potne stroske ta i nazaj 
bi morali platiti staresi, ali vitéz gróf Teleki Bé
la velki ispán i vitéz Horváth Ferenc oblegat su 
skup dali peneze tak, da niti öve stroske nabo- 
do morali roditeli platiti.

Ta deca se bodo parpot odpelala i v Buda
pest, da si pogledeeju lepote nasega glavnoga va
rasa. Bodo si popravili zdravje, a í cuda sega 
se bodo navéili. Decu bo sprevajal Murai (Malek) 
István, direktor skóle v Rakosligetu, nas dober 
megyimurec, rodjen v Perlaku.

— Smrtna nesreca na Muri. Sako leto, 
da vreme kopanja hapi, dojdo nesrece na vodaj 
stere íletno teceju, tak i na Muri. Na zalost, na- 
sa mlajsina stoga nikaj ne naveila i tak moramo 
pak pisati za z.alostnu smrt mladoga éloveka. Hob- 
laj József, 20 let star, snajderski delié v Csák
tornya, se na Ttlovo, v Muraszerdahelyu, v Mu
ri kopal i z nesreéom vtopil. Leventasi v Csák
tornya su zgubili vu njem dobroga pajdaSa.

Németh Jóaaef
je odprl Stacuna

s farbami i parfiimeriom
у Cs ák tor nya .  Szent László piac broj 13.

Prosi naj ga podpiraju.

Jeli si spunil svoju duznost
proti nasim vitezkim honvedam?

Senokose i gmajne 
v Megyimurju

Lanjsko leto sem, po naredbi ministra za 
polsko gospodarenje na licu mesta pregledaval, 
kaksa je v Megyimurju krma i pa§a. S tóm pri- 
likom sem naj bole pregledaval senokose i gmaj
ne, kajti te su najvaí.neSe za 2ivinsku hranu. Kaj 
sem videl, za to pi£em ovo:

Megyimurje ima dva jarase Csáktornya i 
Perlak. Pod Csáktornya spada 47 obéin, a pod 
Perlak 28. V Dolnjem Megyimurju ga ne bregov, 
se posod je zemla ravna, a v jaraáu Csáktornya 
je zapadni, z Nemskom mejasni kraj fest brezen.

Po célom Megyimurju se posod se vídiju 
male sumice, a poleg Mure i Drave, de vode 
stojiju, osobito v Murisu se vidiju senokose. Öve 
bole niske kraje, poleg vode zoveju za „bereke" 
ran tak, как i oni ludi, steri ziviju na onimi kra- 
ji 7.ala-i Vasvarmegyije, steri spadaju к materi 
zemli. Ako s Kanizse dojde v Megyimurje stranj- 
ski éjovek, taki mu opadne v óéi, kaj se orane 
zemle i senokose menjaju s goricami. Poleg §tre- 
ke se posod se vidi, da isti gazda v jeni parce 
li ima kuru'/u, drobno* zrnje, krompera, repu gö
nce i senokosu. Ali proti zapadu je nioéi videti 
i vékáé sume, gorice i sadovnjake, átéri se me
njaju s oranimi zemlami. Ceste se v éuda mestaj 
vijaju, ali drugaé su dosti dobre.

V Megyimurju je srednje bole hladno vre
me. Tu dosti de/.dja curi, ali jesensko vreme je 
navek lepő suho. Zbog gostih dezdjov su seno- 
koáe i gmajne lepe, zelene. Megyimurskam zem- 
Jam jako fali vapno, najviáe su sive, ilovaste, stohe.

Kaj se v Megyimurju krme napova, to se 
sluzi marhi. Obdelane zemle su óva rezdekne:

Jeli sam platil za navine?



M egyim urske gm ajne c) Krompir Teleca koza, Sirova 1 kila 7'—

Megyimurske gmajne leiiju najviSepot nutri £ rom oer za fabrike 100 ^  27 ^ ,ШС Кофка koÄa’cela°Va 1 ^  60 — "
v seli, ili mam poleg sela. Zbog toga je malo de «romper za fabrike „ „ 27 „ 2rebecja koza cela 30 —
moci zdenca najti na gmajni. Gmajne su pregos- d) Druga povania za iesti i fabrike (Zvrseno)
te, nikaj se ne luftaju, ran tak su i trave pre- «. . олл . „ ' .
goste. Makar gmajna dobro leii, trave su pre* i/}Uu ar ^  kl ??? jedmic Prosimo nase gospodare, naj si spraviju
niske i pregoste. Так su niske, kaj se i on mali . . . v. " " " tc se novine, bodo je jako cudapot nucali.
beli evet, steroga narod zove za pepice, vun vi- Konopleno seme za sejati cisto „ „ 600 „
di da evete. Trave su spodobne onim na senoko- j"1  ̂ 1 " K ak  je tre b a  zvrsiti m lat
áaj. Najde se na sakoj gmajni, divja polska de- , , " " " ... . . , . , , . , ,
telica, onda kiselica, a na duda gmajnaj raste buke.c . » - 220 „ Minister za obskrbu naroda je dal vun na-
jako duda pikadov, to dela velkoga kvara. Так Ceänjak ” " !fak ,e V"eka ze vu, lela zm âtlti, na-
te gmajne onda ostaneju takse, kakáé njih je Bog Zel>e g,avnato „ „ 50 „ dale как je treba zrnje mleti, onda trgovati s zr-
stvoril, ludi nikaj ne barataju znjimi. Gnoj tarn e) Seme za krmu n,t:m. 1 ш j ? 1, ^akl ßospodar )e duzen svoje silje
ostane, de doli opadne i napravi zelene krpe e j i,, .ото  ̂ -i , z kr|£om ^p f̂oga gazde dimo spraviti i dati
po gmajni. Skorom na sakoj gmajni ga cuda gr- f i- > ( "inr) . 1Ron • j- • zmlatiti опак, как to minister za narodau obskrbu
mia átérő tulikaise kvara dela tehee) 100 kil 1800 jedmic prepise. Mlatiti je smeti samo z masinom, zvun
m,a, ätero tul.ka,se kvara dela. Deteliäno seme, jako disto „ „ 1000 . takla mesta, de ga ne dosti maiin. Tarn je moii

Po nesternim gmajnam se vidiju mali poto- Bibor detelira (crlena) „ „ 450 „ i z rokom mlatiti, ali samo onda, ako komisija
ceci i stojece vode. V Megyimurju su naj vékáé Repino seme „ „ 600 „ za narodnu obskrbu za to dozvoiu da.
gmajne na ishodnom kraju (Muracsány, Kotor). ^  о . . . . .
Ove gmajne su po suhom kraju pokrite z jako 8J » Silje mlatiti dali more samo on gospodar,
drobnom travom, negdi-negdi je drevo zasajeno, Lucerna suha 100 kil 40 jedinic sten je predi, как se mlatiti napi, svoju gazdin-
cuda grabi, pune s sake fele prhnecim materia- Detelica suha „ „ 35 „ s^u knigu pokazal odgovornom voditelu masine.
lom, a de su vékáé, tarn pak je áaá gospodar. Bikeá grahorka i zob „ „ 35 „ Лко )e Sto z resa zasluzil silje za mlatiti, onda

M n -  1 Slama za hraniti „ „ 1 5  „ mora meti svedoebu od onoga gospodara, de je
1 1- Dravacsanyu .su na negda proja Slama za nastirati ,, „ 1 5  „ zrnje zasluzil. Drugac je smeti samo s pismenom
kopali. Na cuda mestaj su grabe i ve takse, как- . dozvolom obeinskoga poglavarstva mlatiti dati.
se su je ostavili. Jako slaba gmajna je v obcini z,ive zivine
Bottornya, boláe gmajne sem videl v Csáktornya Biki za nlod 1 kila zive vaöe 5 iedinic . (jazda т а ^пе je duzen, predi как se hapi
i na Belieb Obcine Göröghegy i Györgyhegy su Merosec za nlod g jedm ic mlatiti> 8voj„ masinu tak vred spraviti, kaj se
si sosedne gmajne s zivicom rezgradile. Marha za klati (bik, v o l,............. . " " zrnje nabo drobilo i drugac pod kvar doslo.

V zapadnom kraju Megyimurja, v cuda ob- krava ober 2 leti) „ „ „ „ 3 „ Odgovorni voditel masine je duzen do ju-
cinaj ga ne gmajne, tarn si gazdi ili njihove fami- Marha za klati mlada, niusa 30-ga glasiti se pre svojoj foszolgabiroviji
lije na svojim paseju marhu. To su obcine Stri- ot  ̂ 2 leti mlajsa ..................... . 3 „ zbog prisege, a mlat mora dati na glas onumu
dóvár, Határörs, Viziszentgyürgy Felsőmihályfal- Teliói za klati, ne gle* obcinskomu poglavarstvu, de se bo mlatilo.
va, Ráckanizsa, Lapátheg), Hétvezér, Ferenchegy dec na vagu, saki ......................  250 „ Odgovorni voditel je du/.en zrnje, átérő je
Oskolahegy, Gyumolcshegy. Pajceki.za hraniti barem 20 kil teski znalatil tocno zvagati, vagu zapisali v one tri knige,

Za vreme jugoslavenske agrarne reforme je on an i-i  ̂ .. . p átere je duzen voditi a ran tak i v gazdinsku
najpredi obóina dobila gmajnu, potli su ju gazdi 3 0 v l  kl1 z,ve vage 1 k,la z»ve vage 10 — jedmic knigu gpspodara zapisali, kulko je zmlatil. Odgo-
med sobom rezdelili. Так su v Muracsányu celu 4 0 .5n ” " " " " " "  ̂^  " vorni voditel maáine je sikak duzen delati po
gmajnu rezdelili. V Bányaváru su od rezdelene 5 0 - б п ................... .........................  «. ” naredbi za mlat, steril je vun dal minister za
gmajne nekaj veő zorali. V Dráva vásárhely» su 00-7n ' " " .........................  / ~r ” obskrbu naroda i na to mora prisegu polozili. Na
tulikajáe rezdelili gmajnu, a to je velka obóina -jq on ” ” ...............................  ^.L? ” foszolgabiroviji dobi svedoebu da je prisegu doh
de ga cuda marhe. 80 9 ü .........................  " " ” ^ 5  ” del i dobi naredbu za mlat i se potrebne átam-

I po velkim gmajnam je ne videti, kaj Ы 0ber̂ 0  .................." 6  " Pirije.
na falaté rezdeleno pasli. Na gmajni se pase sa-   " " Odogvorni vöd.tel masine je duzen za sa
ke fele zivina, v najviáe obcinaj tiraju krave i Mlade tuste svinje koga gospodara, koniu mlati, tri stamparije spu-
telice na paáu, a negdi se vidi i par konjov. Je- ПА _  . , . . . . niti z. vrhu onoga kaj je zmlatil i postupiti znjimi
su obcine, de samo svinje tiraju na paáu, a naj- ' ° f A^ Í e SVj T i  po naredbi. Za znjace, átéri su zrnje skupa za-
deju se i takáe obcine, de se krave svinje i gos- ^  1 e P 1 j  ■mi' ^ eí n,Ce( purf }  ̂ sluzili moci je skupne stamparije spuniti. Ako su
ke na zmes paseju. Marha átera se paseju dosta **  ana,a , . • P’. a ^ Z'V"a ‘)lamPane /njaci pre vise gazdaj zasluzili zrnje, za sakoga
dobro vun zglediju, a ktomu moramo reci da je [u za m . ; k 1 1 ’ ,de ma*ca P°d H. gazclu trt>ba eksterne stamparije spuniti. I onda
zvun pase i doma hraniju. tust<> svinje : |e lrt.|,a J,njKU zn m|at voditi. ako se z rukom

Как se s sega toga vidi, megyimurski gos- l?2'Un .kU ' ÍVe Vage ' liila ?;'.Z  |5’.~ ! iedinic mlnl1' za *° se brifia obé'nsko poglavarstvo.
podari se nikaj ne brigaju za gmajne i senokose , an •..................................  , .„ i  J ’ * i , .•
i ne popravlaju. je Kak da se v to nebi razmeli. 1 3 0 * 1 4 0 .................  " ” !,-'í Ji-'-öo! " K on trola  m lati
Megyimurski narod je delaven i rád se vuói, zato 4  | ..................................  65 6  40 Minister za obskrbu naroda bode poslal
bi ga treba bdo navíiti popraylatigmaine . se-  ( ..................................  1 60 6  60 " svoje kontrolore, Steri imaju odprtu naredbu, na
nokose. Zato bi bilo treba drzati zimske skole, ..................................  -5 0  6  80 kontrol,, mlat, a zvun toga bodo konlrnlerali m-
а Л кп Ûda í '  basmlo' ,a,k,> b. 7-Megy.muna par ..................................  a " Speklori narodne obskrbe i drogé vlasti. Te bodo
mladih gospodarov poslal. v Keszthely v skolu, ^  ..................................  4  ' " pogledali jeli se vredu mlati i jeli se vrcdu vo-
de b. se sega foga navé.1., mesnate s v in je :............................. '' d,„. knige. Лко Ы kontrolor prenaSel ka, vöddel

..... ...............  on nn 1 *i -• * e . , ,  лс . masin« dela kakáé falinge pre mlatu ili pre km-
80- 90 k.l zive vage I к,la 6  25 6  25 led.n.c gaji bode ga gori dal pre inspektoru za obskrbu

G A C M M i l a a c I l l A  too П О ............................  " 1  naroda, a ov pak more zabrandi, da gazda ma-О S |Э О u  Э Г S 1 V О in n .................... >qo ,• fi,ne ,nesme da,e nilati,Li|j pak iai*aa njegov
----------------------  120-13 0 :: :: :: :: I Z  | t i{  slrn5í'k poslavi kontr,ilMa za ndat-

V a z n a p . t a n j a . 0 dg0 v 0 r . z a  gospodare ИО-Ш ,, - - Й  Je l i  si se zm islil za  h on vedsk e iam ilie?

K ulko jedinic v ala  nutri dano po van  je 160-170 " !, ". " 260 (6 .2 0 ) — ----------------------------------- -------------- ------------

III. siobodno zbiranje - ;; ’ {tluj I APRÓHIRDETÉSEK - MALI ÜGLASI
Tu si more gazda zbirati, kaj oce nutri dati, lusfe goske barom 5 kil teske ------ —

ali mora od sake korune katastralnoga cistoga kila zive vage 1.60 (5 10) jedinic ApróhirdeteneU dija szavankint 10 fillér. Л vastagon
hasna 30 jedinic nutri dati. Tuste race barem 3  kil teske nyomon a/о kettőnek számit, legkisebb hirdetés dija 1 Pj

ni rrtiÍP ki,a zive va6 ‘* 1 6 0  И’60) jedinic Z  , 4 , “  . , , , "' ’ Druga mladina, goske men je od M. l a n  о ne 14 napi próbaidőre jelentkezhet
Jecmen za pivo, barem 6 8  kil 5  kil, race menje od 3 kile on- Miszer Károly vasáru- és vegyeskereskedőnél
teski po hektolitru 1 0 0  kil 1 0 0  jedinic da, kokosi, piceki, purani, 1 Alsódomborun.
jeómen z golimi lati „ „ 1 0 0  „ kila /.ive vage 4 — ( — ) jedinic I --------------------------------------------
Zob (oves) barem 41 kilu teski „ „ 100 „ *>• .. , Kézi kötőgépeket keresek megvételre Arany
Prosa, cista „ „ 90 „ Bárány kötöttáru üzem Csáktorna.
Hajdina, barem 60 kil teáka Drzani prodani zrebei za plod, saki 2 0 0 0  je d in ic ------------- ;---- ;-----------------------------------------------
po hektolitru „ „ 90 „ Drzani prodane kobile za plod, saka 1500 „ Masine za strikati z rokoni, jiácem za ku
Cirok óisti „ „ 1 0 0  „ Remonda konji, átere komisija kupu- piti Arany Bárány íabrika átrikane robe Csák-

b) Bazol za honvédé, saki 1000 5 tornya.

bazol, jene farbe, pisani i k) ka' nam zivina dav,e Ш ~ т ? Г Ш т т ~ Ш Я Я т " Я Ш ~ т т т
meáani 1 0 0  kil 2 0 0  jedinic Mleko za trositi liter F40 jedinic relelós szerkesztő: Pecsornik Otto
bazol za svinje „ „ 160 „ 4 Mleko za fabrike liter 110 „ f elelős kiadó és laptulajdonos: Pecsornik Ottó
grahorka prava „ „ 350 „ Kokosine jejci 1 kila 8 ’-  „ Harakftal kataiiku Keafrayonda — Crtktórar*
grahorka prluletna „ „ 180 „ Oovedska koza, sirova 1 kila 5 — ,, ,.ui, x *u '

8 „ M e g y i m u r j e “ 26 br.
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