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Megjelenik p é n t e k e n .

A K Ö L N I D Ó M
G Ö В В E L S : Nem tűrhetjük, hogy 20 éves 
amerikai gyerekek rombolják le műkincseinket.

Mikor a középkorban az akkori mű
vészek a kölni dómot felépítették, sem a 
földrajzi tudósok, sem a hadvezérek, séma 
tengerészek nem sejtették, hogy Amerika 
létezik. Ott akkor, délen az Inkák ural
kodtak, északon pedig a skalpvadászok 
űzték a vadat. El kellett telni még ötszáz 
évnek, amig Colombus Kristóf utrakelt, 
hogy megtegye az első lépést az ameri
kaiak mai életéhez s a kölni dóm akkor 
már fél ezredéve állt és hirdette az eu
rópai kultúra dicsőségét. Azóta ismét el 
telt közel ötszáz év, s a kölni dóm áll 
szilárdan a helyén s hirdeti azt, amit az 
amerikaiak nem tudtak elérni sem az el 
múlt idők alatt, sem pedig nem fogják 
tudni elérni az idők végezetéig.

Európa megmutatta az idők folyamán, 
hogy tud alkotni, teremteni, épiteni. Ez
zel szemben Amerika mit produkált, ami 
óta tud róla a világ? Sztrájkot, ameriká- 
zást, munkáskizárást, a munkások kiuzso- 
rázását, a kapitalizmus végtelen uralmát 
és néhány felhőkarcolót. Nem akarjuk el
hinni, hogy az amerikai had vezetőség 
olyan bornirt volna, hogy nem vette volna 
számításba, hogy amellett, hogy naponta 
százszámra veszti legjobb gépeit, leg
jobb pilóta legénységével együtt, ami 
pénzben is naponta nem megvetendő ösz- 
s^egre rúg, anélkül, hogy hadászatilag 
csupán egy centimétert is előrejutott vol 
na s mégis oly' féktelen rombolásra ké
pes, amely a legvadabb vandalizmuson is 
túltesz. Nem, Amerika az ő legfőbb fő
papja által megáldott, négy motorosaival a 
levegőben nem hadászati előnyökért küzd, 
hanem el akarja pusztítani az ezeréves 
európai kultúrát, mert féltékeny reánk, 
mert nincs történelme, nincsenek múze
umai, templomai, műkincsei, neki csak 
különböző vasúti, cipőkrém, harisnya és 
egyéb királyai vannak, akiket a történe
lem legfeljebb csak annyiból fog említeni, 
hogy ök voltak azok, akik a kiuzsorázott 
munkásság véres verejtékéből teremtet
ték azokat a milliókat, amelyeket ma ha
diszolgálatba állítanak csak azért, hogy 
vérb«íl ismét aranyat csináljanak.

Az első világháború folyamán a fran
ciák a Rheims-i ’ kathedrális tornyának 
tetején tüzérségi megfigyelő állomást lé
tesítettek s Németországban a hadvezető- 
ség és a politikai hatalom közt hosszú 
vita tárgyát képezte, vájjon szabad e ezt 
a tornyot bombázni s a vita vege az lett, 
hogy a rheimsi kathedrális épen maradt.

De nagy tévedésben van a mi Roose
velt barátunk, ha azt hiszi, hogy itt Eu

rópában türelmes bárányokat fog találni, 
akiket nyugodtan hajthat a vágóhidra és 
akiknek műkincseit nyugodtan rombolhat
ja szét. Göbbels német miniszter meg
mondotta, nem tűrhetjük, hogy 20 éves 
amerikai tacskók romboljanak széliében- 
hosszában Európában. Göbbelsnek ehhez 
a kijelentéséhez csatlakozik egész Európa 
s el fog jönni az a nap, amikor ezek a 
tacsók oroszlánokkal fognak szembe ke
rülni és meg fogják tanulni, hogy minket 
bünhödés nélkül bántani nem szabad.

A megölt sok ezer ártatlan polgár és 
gyermek vére az égig kiált, a lerombolt 
templomok, iskolák, kórházak örök me- 
mentóként figyelmeztetnek bennünket, 
hogy a légi gangszterek gaztetteit meg 
kell torolni.

Churchill legutóbbi beszédében beje
lentette a fokozottabb légi támadást E u 
rópa ellen. Hát csak jöjjenek a levegő 
orgyilkosai, Európa méltón fogja őket fo
gadni s aki közülük hírmondóként vissza
kerül hazájába, elmondhatja majd, hogy 
a köly keit védő nőstény oroszlán szelíd 
macska Európa védőihez képest. Emlé
kezzünk Hitler vezér cs kancellár szavai
ra, aki nem szokott sokat beszélni, de 
amit megígér azt meg is tartja. () mon
dotta, hogy minden ártatlanul kiontott 
vérért száz halállal fognak lakolni ellen 
ségeink s eljön a nap, amikor szavai be 
fognak teljesedni s akkor az angolszászok 
hiába fognak kígyót békát kiáltani, saját 
fegyvereik fognak rajtuk bosszút állni.

Az olasz"építészet, a középkor rene 
mekei egymás után dőlnek romba. Ezek 
minket magyarokat is közelebbről érinte
nek. Nápoly egyik templomában, a Szent 
Péter vértanú templomban alussza örök 
álmát Beatrix, Mátyás király felesége, 
sírkövén a mais látható felirat: „Beatrix 
Arragoniae Pannóniáé Regina, Ferdinandi 
primi neap regis filia." Arragoniai Beatrix, 
Magyarország királynéja I. Ferdinánd ná
polyi király leánya. Hol veszik az ame
rikai tacskók azt a jogot, hogy bombáz
zák azokat a műemlékeket, amelyek ak

Immár másodszor felvirradt Muraköz legna
gyobb ünnepe, július 9. F.z a nap jelenti Mura
köz íelszabadulasá után a teljes és végleges meg
váltást az idegen járom alól. E napon borult 
Csáktornya s vele egész Muraköz zaszlóerdöbe, 
az utcákon hullámzott a közönség, boldogságtól 
sugárzó arccal, majd este óriási tüntetésben rob-

kor keletkeztek, amikor Amerikában még 
csak a vadak uralkodtak? S mit tudnak 
ehelyett állítani? Semmit! Romokat! A 
polgári halottak ezreit!

A múlt század vége felé felütötte fe
jét a nihilizmus. Ha megkérdeztük a ni
hilistát, mit akarsz lerombolni, mindent 
volt a felelet s mit akarsz helyette al
kotni, semmit. Az angolszászok is ilyen
formán képzelik el a második világhábo
rút, de ahogy a nihilista eszme is ma 
már legfeljebb a történttudósokat foglal
koztatja, úgy az angolszász barbárság is 
el fog tűnni e világról s a történelem fog 
Ítéletet mondani azon népek felett, akik 
vindikálják magukuak azt a jogot, hogy 
őket tartsák a világelső nemzetének és a 
kultúra hordozóinak.

A kölni dóm újra állni fog, a ledőlt 
templomok, kórházak, iskolák fel fognak 
épülni, az. árvák könnyeit le fogják tö
rölni, a gyermekeiket vesztett szülök szi
veit az isteni malaszt meg fogja gyógyí
tani, de az angolszászok barbársága örök- 
életű lesz.en s a késő utódok szégyelni 
fogják apáik tetteit, mert egy régi köz
mondás szerint farsangkor szabad minden
féle malacságot elkövetni, de farsang után 
tudjuk, ki volt a malac.

Amerika főpapja pedig, majd ha be
fejezte a gangstergépek beszenteléseit s 
az Örök Biró itélőszéke elé kerül: a 
Mindenható meg fogja tőle kérdezni, na
hát szolgám mit miveltél a földön, ho
gyan viselted gondját a reádbizott nyáj
nak, mennyire vitted előre a keresztény 
tanítást és erkölcsöt, erre ö azt fogja 
mondani, a Te nevedben megáldottam 
azokat a fegyvereket, amelyek százszám 
döntötték romba Isten házát, a Te háza
dat, megáldottam azokat a fegyvereket, 
amelyek minden hadicélt kerülve, ezer
számra öldösték az ártatlan polgári lakos
ságot,. papokat, ápolónőket, betegeket, 
gyermekeket, sok ezreket tettek földön 
futókká, Uram tégy igazságot felettem. S 
az Ur végtelen bölcsessége meg fogja ta
lálni a módot, hogy az ártatlanul szenve
dettek megtalálják jutalmukat, a bűnösök 
pedig büntetésüket. Krisztus azt mondot
ta Péternek: Aki fegyvert fog, fegyver ál- 
által pusztul, szól pedig az intés Amerika 
főpapjának és légi gangstereinek is.

Sp.

barit ki a közhangulat.
Éjfél tájban érkezett meg a megváltó sür

göny, amely talpra állította úgyszólván egész 
Csáktornyát. A katonai parancsnokság nyomban 
működésbe lépett, kinevezések történtek, az ide
gen hivatalokat lepecsételték, a nyomda teljes 
gőzzel dolgozott s reggel 5 órakor már öles pia-

1941. július 9.
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kátok hirdették szerte a városban és egész Mu
raközben, hogy most már közigazgatásilag is visz- 
szatértünk örökre édes anyánkhoz, Magyarország
hoz. Szerkesztőségünk már a kora hajnali órák
ban helyén volt s a déli órákban már külön kül
döncök vitték szerte Muraközben a diszes, nem
zeti szinű-keretes külön kiadást, amely fennen 
hirdette, hogy Muraköz örökre levetette a rab
ság láncait, visszatért oda, ahova ezer évig tar
tozott és ahonnan soha többé elválni nem akar.

E  napon Csáktornyán senki sem dolgozott, 
mindenki ünnepelt, az esti órákban pedig nem
csak a város, hanem a környék lakossága is

A kórház környékén sok mindenféle dol
gozó embert láttunk s ez indított benőnket arra, 
hogy bentről is megnézzük, mit mivel derék kór
házi vezetőségünk.

A szigorú Cerberus-portás Styxén átvergőd
vén, a gondnok úr iránt érdeklődtünk, akire csak 
nagy nehezen tudtunk, a kert végén ráakadni, 
ahol bár késő délután, derekas munkával foglal
kozott.
Kérdésünkre Inkey Ödön kórházgondnok elmond
ja, hogy a jugoszláv allam szükkeblüsége folytán 
a kórházat a magyar hatóságok siralmas állapot
ban .vették át. Az épület falairól körös-körül le
omlott a vakolat, a cselédségnek nem volt férőhe
lye, ezt mind pótolni, illetve megteremteni kellett. 
Most a kórház messziről tündöklik, ablakai végig 
virággal díszítve, az elég nagyszámú cselédség 
részére a gondnok egy használaton kivüli. elha
nyagolt szerszámkamra átalakításával, higiénikus 
szép, világos hálószobákat teremtett.

A kórház igazgató főorvosa dr. Brocfnyák 
Imre, Stridóvár szülötte. Tanulmányait, dacára a 
jugoszláv állam minden külföldön, pláne Magyar- 
országon tanuló diákot elnyomó politikájának, 
Budapesten végezte kiváló eredménnyel, s nem 
rajta múlott, hogy nem kormányzói gyűrűvel 
avatták doktorrá. Hazaérkezte után szivvel-lélek- 
kel a betegeknek szentelte magat Állásában gyor
san haladt előre, egy-kettőre asszistens, igazgató- 
helyettes lett, a magyar kormány bizalma pedig 
az igazgatói székbe ültette. Dr. Brodnyák nem
csak orvos, hanem barátja is, úgyszólván apja 
betegeinek. Ö végzi az összes operációkat, a 
szülészet irányítását, munkáját a meggy ógyultak 
százai áldják, reggeltől estig a kórházban \an s 
bizony sokszor ott kell hagynia ebédjét, vacsorá
ját, mert vagy a kórházba, vagy vidékre hívják 
súlyos beteghez. Különösen előfordul ez ünnep- 
és vasárnap, de igen sokszor éjjel is.

A belgyógyázati osztály vezetője dr. Kova- 
lovszky Róbert főorvos, aki rövid Csáktornyái 
tartózkodása óta máris nagy eredményt tud fel
mutatni.

Inkey Ödön gondnok végigvezetett bennün
ket a kórház hatalmas, négy holdas kertjén. Min
denütt példás rend. A kerti vélemények glédában 
állnak, sehol egy szál fii, vagy gaz. A kertben 
minden, az ellátáshoz szükséges növény megte
rem. Láttunk egy nagy mákerdőt, amiből egész

spontán tüntetésben, amilyet Csáktornya még so
hasem látott, fejezte ki érzelmeit és kemény 
akaratát, hogy egyedül Szent István Magyaror
szágát ismeri el hazájának.

Azóta Muraköz virul, dacára a súlyos vi
szonyoknak, a in. kir. kormány segítségével any- 
nyit fejlődött, hogy nemcsak leküzdte a jugoszláv 
éra alatti sülyedést, hanem nag  ̂ lépésekkel előre 
is haladt.

Muraköz népe! Ne felejtsd el, hogy július 
9-e a Te örök feltámadásod ünnepe és e napon 
áhítattal fordulj a Mindenhatóhoz, halát adván 
felszabadulásodért!

éven át el lehet a kórházat látni. Bevezették az 
öntözőcsöveket, minden csapnál egy ócska vas
hordóban melegszik a viz az öntözéshez,

Öriási gondot okoz a kórháznak a zsirella- 
tás, de a gondnok ezt is igyekszik megoldani. A 
kerti és konyhai hulladékból egy -egy disznócska 
csak meghízik, s ha súly verseny ben, a kukorica
hiány miatt nem is vinné el a pálmát, mégis 
hozzájárul az ellátás feljavításához.

A fenjaró« betegek az árnyas udvarban ta
nyáznak, olvasgatnak, beszélgetnek s nézik a 
szorgalmas kórházi alkalmazottak munkáját.

Benéztünk a ragyogó tisztaságú konyhába. 
Hófehérbe öltözött szakácsiig fogadott bennünket, 
a 'finom vacsoraillat pedig mar kívülről is inge
relte ínyünket. Hétfői nap lévén, vagdalt hús, 
kelkáposztafőzelékkel volt a vacsora. Megkóstol
tuk egyiket is másikat is és mondhatjuk, hogy a 
mai viszonyok mellett művészet ily jóízű étele
ket produkálni.

Inkey Ödön gondnok ma 63 éves. Már há
rom éve nem volt szabadságon. A kórházban egy 
szerény szobában húzódik meg csatájával. Reggel 
5 órakor talpon van, ditigalja a házi és kerti 
munkákat, szeme mindent meglát, egész nap in
tézi az irodai munkákat, sokszor esténként is, 
ezeknek ö a számviteli felelős vezetője, szabad 
idejét pedig kizárólag a kertben tölti, ami az 
iroda után a legkedvesebb foglalkozása, de meg 
is latszik a kertben, mert a jugoszláv időben fel 
halmozott szemét és törmelékdombok eltűntek és 
mindenütt virul az élet.

Egy baja van csak a Csáktornyái kórháznak.
Muraköznek llU.ÜOO-et meghaladó számú 

lakosainak betegeit nem tudja ellátni. A beteg
létszám 140— 160 körül niozog, de télen felmegy 
180-ra is. Kellene még egy csomó betegszoba, a 
meglévő osztályok megnagyobbitása, a berende
zés kibővítése, fertőző osztály, új osztályok fel
állítása, stb.

felhívjuk az illetékes körök figyelmét ezen, 
Muraközre nézve nagyon fontos és egyedüli köz
egészségügyi intézményre. Muraköz, népe halas 
magyar hazájának, megérdemel minden támoga
tást, első sorban pedig közegészségügyi intézeté
nek fejlesztését. Nagy on fontos volna a kórház 
felé vezető jarda kiépítése, mert nedves időben 
a kórház majdnem megközelíthetetlen.

Sp.

felé. Fején súlyos terhet hoz vigyázva, a 
karján pólyába burkolt kisbaba.

A kicsi nagyon nyügösködött a tar
ka pólyában. Nyöszörgőit, fel fel sirt. Az 
anya vigyázva hajolt hozzá, de hiába 
nyugtatta, hiába csókolgatta, hiába ajná- 
rozta, csak sirt, csak nyöszörgött. Ar
cocskájára rózsákat rajzolt a laz. Nagyon 
beteg volt a „lelkem *.

- A piacon az asszony asztalra pakolta 
behozott áruját. Gyümölcs, zöldség és 
egyéb áru hamarosan alkuba került. 
Hosszadalmas egyezségi tárgyalás indult 
meg a kínálat és a kereslet között. A 
gyereket mindez nem érdekelte. Tovább 
sirt, tovább nyöszörgött, nyügösködött és 
még az édes anyatej sem tudta elcsende
síteni.

A piac közterén egy honvéd sétál 
föl és alá. Valamit venni készül, de előbb 
szemrevételezi a terepet. Ügy néz, mint
ha mi sem érdekelné, pedig a szeme 
szögletében égő figyelem lobog. Látja a 
vásárlókat, az ideges asszonyt és a nyű
gös babát. Nem lehet csodálni, ha ébe
rebben figyeli, hiszen az asszony azt sem 
tudja, holmijára-e, vagy a beteg babára 
ügyeljen.

Az izgalom rövidesen a tetőfokára 
hág. A vevők hangoskodnak, a gyerek 
sir, az anya nem tudja kinek tegyen ele
get. Tehetetlenségében felsóhajt csak 
szegény ember és beteg gyerek ne volna 
a világon.

A honved ebben a pillanatban lép
az an> a ele. Csendesen ránéz, egy két 
megnyugtató szót szól, két karjába veszi 
a kicsit s ringatni kezdi. Dudol is a ki
csinek. Lövészi bojtjával meg meg simo
gatja arcsocskáját. Addig addig látszik a 
gyerekkel, csititgatja, babusgatja, mig a 
kicsi elmosolyodik s csendesen elpihen 
a vitéz úr karjai között.

Az asszony percek alatt mindent el 
adott. Összeszedi az üres ruhákat és ko
sarakat s két karját nyújtja a gyerek fe
lé. Am a honvéd nem adja oda Int az 
anyának és elindul vele az. orvos házá
hoz. Beviszi a rendelőbe s a terhétől 
megszabadult asszony ölébe helyezi az 
alvó kisdedet. A kicsike még álmában 
is rá mosolyog a „dadára".

Aztán már nem történt semmi. A 
honvéd sapkájához emeli kezét . . . tisz
teleg . . keményen sarkon fordul és ki
indul

A  magyar honvéd után a muraközi 
anya visszanéz. Szemeben a hűség fénye 
csillog. Köszönni elfelejt. . . csak úgy 
sóhajt utána csendesen „Zbogom."

- l i .
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1  p e r f  u t c á n

Leirom úgy ahogy láttam. Semmit 
el nem veszek belőle, semmit nem teszek 
hozzá. Így szép a maga egyszerűségé

ben.
A minapi hetivásári napon egy mu

raközi asszony siet az állomásról a város
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A M É P _ H I R E I
Pártvezetői értekezlet 

Ráczkanizsán
Pecsomik Ottó országgyűlési képviselő va

sárnap. julius 4-én Ráckanizsan tartott páttveze- 
töi érkekezletet, amelyen az összes párt vezetők, 
Szabó Jenő strídóvári vczetöjegyzö és nagyszámú 
hallgatóság jelent meg.

Pecsornik Ottó képviselő egy órát megha
ladó, inuraküzi nyelven tartott beszédáben alapos 
tájékoztatást nyújtott az ország bel- és külpoliti
kai helyzetéről, a beszolgáltatási kötelezettségről 
és egyéb, Muraközt érdeklő kérdésekről.

Képviselőnk beszédéi nag\ figyelemmel hall
gattak és nem volt híja az ugyvan és éljen kiál
tásoknak.

Képviselőnket utján Sohár Bertalan mura
közi szervező párttitkár is elkísérte.

I R O D A L O M  K Ö N Y V E K .

В ó n у i A d o r j á n :

Kis kocsi - nagy kocsi
A kis kocsi, nagy kocsi regénye romantikus 

történet. B ó n y i  Adorján a mai, sokak szerint 
szürke életben is meglátja a regényt. IJj regényé
nek hőse két autó, egy hatal inas, míiremekszámba 
menő angol Selfridge kocsi, és a hűséges kis tra
gacs. Persze az autók nem önállóan szaladgáljak, 
mint a gyermekmesékben. Tartozik hozzájuk egy 
jóképű fiú és egy, a nagyszerű angol kocsihoz 
méltó pompás leány. Az ö találkozásuk, megis
merkedésük története a regény magva.

A két autó körül ott kavarog a két világ
háború közötti színes, nagyvárosi élet.

Pesti diáktanya, balatoni szálló, vidéki ku 
ria elolt állnak néha együtt, máskor külön-kiilön 
a kis kocsi, meg a nagy kocsi. Mindenhol törté
nik valami, mindenhol tovább bonyolódik a két 
autónak és gazdájának története.

Bónyi Adorjánnak ez a regénye kedves, 
mulatságos. Van problémája, anu elgondolkoztat, 
vannak epizódjai, amikor az érzékenyebb szivu 
olvasó szeme könnyes lesz, de többsvör szívből 
mosolygunk olvasás közben, amiért a ma lepett 
idegü embere nem lehet eléggé halas a rokon
szenves írónak.

Singer és W olíner Irodalmi Intézet, Buda
pest VI Andrássy-űt 16, kiadásában jelent meg

Bezerédy-Cernkovics
F u tu r a  a lb i z o m á n y o s o k  

CSÁKTORNYA Hitler Adolf u. 3.

Vásárolunk
mindennemű gabonát, tengerit, 
olaj és egyéb magvakat, krum
plit a hivatalosan megállapított 
árakon. értesítjük a tisztelt 
termelőket hogy raktárunkban 
gabona tisztításra T R I E R E R  
allanak r e n d e l k e z é s ü k r e .

V i s z  h a n g o k  az óvónők 
Csáktornyái látogatásához

A zászlók visszatérnek
A Dunántúli Óvónők Egyesülete Csáktornyái 

kirándulásával kapcsolatban tudósításunkat ki kell 
egészítenünk azzal hogy nem csak Hüli Cili ny. 
óvónő hozta vissza a 2. sz. óvoda általa Nagyka
nizsán őrzött zászlaját, hanem Martincsevics Jul- 
csa, volt Csáktornyái, jelenleg csurgói ny. óvónő, 
a mi „Julcsa nénink“ is itt járt és visszahozta az 
1. sz. óvoda zászlaját, amelyet 1918. óta ö őrzött 
Csurgón.

Muraköz zászlai lassan visszatérnek, hogy 
hirdessék a magyar hazaszeretetei és mutassák 
az utat a felserdülő muraközi ifjúságnak.

Óvónői továbbképző 
tanfolyam!

A Magyar Királyi Állami Gróf Brunszvik 
Teréz Kisdedóvóképzőben a f. évi augusztus hó 
9 - 23-ig a vallás- és közoktatásügyi miniszter űr 
pedagógiai továbbképző tanfolyaniot rendez, óvó
nők számára.

A tanfolyamra elsősorban a viszatért terü
leteken működő oly óvónők vétetnek fel, akik

továbbképző, illetőleg átképző tan
folyamon még nem vettek részt.

Nyolcvan bentlakó óvónő az. állami óvónő
képzőben a tanfolyam tartama ^alatt ingy enes el
látásban részesül, a 1 0 - 1 5  bejáró pedig kedvez
ményes ebédet kap.

A tanfok anion való részvételre az állásban 
lévő, *

magyar képesítésű óvónők
a kir. tisztifőorvostól kapnak felhívást és szabad
ságot.

Az állásban még nem lévő, s átképző tan
folyamon még részt nem vett oki. óvónők az all. 
óvónőképző igazgatóságnál tartoznak felvételi kér
vényükkel jelentkezni (Budapest, \ III. kér., Ró
zsák-tere 7 )

Bővebb értesítést, felvilágosítást csupán vá
laszbélyeggel felszerelt leseire küld az igazgató
ság.

— S P O R T —
R a n g a d ó  mérkőzés a  Csáktornyái 

futbalipályán!

Szurkolók—Tisztikar 
4:3 (3:0)

Hat igen... szeretnék mégegyszer húszé es 
lenni. Tudod anyus akkor... akkor... ha én bele
rúgtam abba a bőrbe, úgy repült, de ugv repült 
az egész pályán at, hogy no! Ugv volt biz az, 
hiába röhögsz kölyök.

. . .  Szép ifjúság jöjj vissza egv szóra.
Álmodni szép... álmodni jó. A Csáktornyái* 

ak sok vihart látott sporttelepe vasarnap álmo
dott. Л Csáktornyái Zrínyi Torna Egylet tisztika
ra és a szurkolók csapata rangadó mérkőzést ját
szott. A vén csa . . .  pardon-pardon futbalistak 
édes almot álmodták. Megmutatták az anyusnak, 
voltam én is szép asszony kocsisa. Meg no .. . 
ide nézz öcsém pupák... ez vagyok én, a valaki!

A tisztikar igen... igen, hogy alkalmas le
gyen a fedösz.in, piros nadrágba öltözött. A csa
patok igy álltak tel: Tisztikar: Szoták — Ham- 
pamer J., Novoszel Safran, Kákossy, Sebő,— 
Tamási, Fuchs, Behojnik, Muraközy, Munczi.

Szurkolók : Zsoldos Ambrus, Kremzner
Mikulcsics, Janibrovics, Kontrecz, — Hampa- 

mer L ,  Puncsec, Szajcsan, Ovary, Légenstein.

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

Széchenyi u. 50 u Telefon: 31.

K ö z p o n ti  i r o d a :  B U D A P E S T

A szurkolók zöldbe öltöztek.
Elszántan áll fel a két csapat. Mindkét fél

ki akarja vágni a „rezet" csakazért is alapon. 
Az első pben a szurkolók góléhes Óváryja ve
szélyes iramba támad. Szabadrúgás, s 30 méter
ről süvít Óváry lövése a hálóba. Hiába n o! Vő
legény a szentéin és az „aranyos" ott drukkol a 
tribünön. A közeli napokban esküsznek meg és 
az asszonynak meg kell mutatni... ide süss Sári! 
A szegény kapus csak bánatosan néz utána. Úgy 
kell neki, n\,ért nem vőlegény. Pedig neki is van 
egy Ilonkája. Akkor tálán még Puncsec Feri is 
megkímélné a második góltól és már csupa be- 
tyárbecsületböl is a félidő végén Óváry a harma
diktól. Igaz, hogy ez ellen Kákossy bátyánk kéz- 
zel-labbal protestal, de hát itt nem használ sem 
a po... pardon a tekintély, sem a tekintélyen le
begő olimpiai lobogó. Aki bírja, még a zöld gye
pen is bírja. A szurkolok pedig bírják. A félidő 
tehát 3:0 a szurkolók javára. Ezt még az sem 
rontja le, hogy az „erős" iramban a piroskák 
egyik játékosa végkimerült. A hideg viz meg au- 
topumpa keltette életre. Sebaj, az ingyenfürdő meg 
tuss se kutya.

A félidőben nagy taktikai megbeszélést tar
tottak a vörösök és dr, Vida Ferenc biró sípje
lére tizenhármán jutnak a zöld gy epre. Most vagy 
soha. Alig telik bele egy-két perc és már Behoj
nik első, majd második gólt lövi a szurkolók ha
lójába. Kapott is érte olyran tapsot, no nem csak a 
közönségtől, hanem a lelkem angyalomtól is. Talán 
azért nem fogta Zsoldos a két gólt, hadd örülje
nek a pirosak is egy kicsit, pedig tud ez a „gye
rek" védni, az első félidőben nem egy szer meg
mutatta. De hát könnyű a pirosaknak. Az első 
félidő bírája is pártjukra állt. Ott izeg-mozog, 
szalad közöttük. Játszik is. Fehér inge hol itt, 
hol ott tűnik fel. Nem csak jó biró, de jó játé
kos is. Bosszantja is ez mód felett a szurkolókat. 
De azért svungba jönnek a szurkolók is és Pun
csec a 4-ik gólt lövi tisztelete jeléül a tisztesek 
kapujába. 4:2! Pedig a teniszütö nem is volt ná
la. Mire a pirosak kapusa támadásba lendül és 
bosszú gólyalábával 4:3 ra javit. No persze 
Ilonkának is mutatni kell valamit. A szurkolók 
tamadnak de a biró a mérkőzés végét jelzi pedig 
az 5-ik gól már a levegőben volt.

Kellemes délután volt. Mindenki kapott va
lamit. A közönség tréfás jókedvet. A tisztikar 
hatarbirói külön segítséget. A szurkolók kapusát 
megkörny ékezték, de túlsókat kért. A játékosok 
kaptak legtöbbet. Jancsi faradhatatlanul hordta 
a sörös kancsókat.

Mindez csak illúzió és álom. Az ifjúság nem 
jő vissza. Akar tisztikariak, akár szurkolók va
gyunk. Mi mar csak vén csa... leszünk és mara
dunk. Utánunk jön a gyerek, a jövő.

így van ez Kakossy bátyánk, határbiró és 
biró uramék. Vissza nem jő, ami elmúlt. Így van 
ez velem is a vén сза...-val, krónikással, akit igy 
titulaznak:

jobb poia.

Zalaegerszegi Move Csáktornya 

barátságos mérkőzés lesz vasárnap a CsZTE-pályán

Vasárnap, julius 11 én a zalaegeszegi Move 
sportegylet játszik először Csáktornyán barátságos 
mérkőzést. Ez az egyesület a szombathelyi tan
kerület első osztályában tekintélyes szerepet ját
szik. Érdekes mérkőzés Ígérkezik.

Csáktornya iij. válogatott— Csáktornyavídék vál. 

5:4 (2:2)

A mezítlábasok közt sok tehetséges játékos 
van. Ezeket edzeni, fejleszteni kell, nagy hasz
nára lesznek az egyesületnek. A vidékiek is nrf- 
gyon jók voltak, amit az eredmény is mutat.
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H Í R E I N K
Előfizetőinkhez, Olvasóinkhoz!

Mint a napilapok közölték, a kormány ren
deletileg felemelte a legtöbb közszükségleti cik
kek árát. Minden drágább, tehát az újságnak is 
drágábbnak kell lennie. A fővárosi lapok már 
régebben felemelték az. újságok árát, de mi ki
tartottunk a régi ár mellett, ameddig lehetett, de 
most, hogy drágább a kenyér, drágább a minden
napi szükséglet, drágábban fizetjük az anyagot, 
munkásainkat, kénytelenek vagyunk mi is fel
emelni lapunk árát.

Az emelésnél nem tartunk lépést az általá
nos árdrágasággal, mert csak 20%-al emeljük la
punk árát, holott az általános drágulás legalább 
50 százalék.

Az új előfizetési árak :
egész évre . . . .  12 pengő
fél é v r e ..............................6 pengő
egyes szám ára . . 24 fillér.

Hazafias célt szolgálunk. Minden sorunk, 
minden betűnk Muraközt és a jövendő boldog 
Magyarországot szolgálja s abban a biztos re
ményben fordulunk előfizetőinkhez és olvasóink
hoz, hogy megértvén a helyzetet, továbbra is tá
mogatnak bennünket.

Egyben kérjük hátralékos előfizetőinket, 
küldjék be az előfizetési dijat, nehogy a lap kéz-' 
besitésében fennakadás álljon be.

MURAKÖZ
szerkesztősége és kiadóhivatala.

— Gyüjtsétek a csonthéjas magokat 
(cseresznye, szilva, barack) a Diákkaptár 
számára.

,— Közgyámi kinevezés. A Csáktornyái 
járás föszolgabírája 3692/1041 sz. határozatával 
Tárnái Mihály Csáktornyái magántisztviselőt ne
vezte ki Csáktornya nagyközség közgyámjává. 
Nevezett az esküt letette és állását már el is fog
lalta.

— Szabadság. Dr. Vida Ferenc járási fő- 
szolgabiró f. hó 5-én hat heti szabadságra távo
zott.

— Változások a ferenceseknél. A feren
cesrendi káptalan Dávid Xavér nagykanizsai 
hitoktató hely ébe Csáktornyáról P. Fekete Gézát 
helyezte át Nagykanizsára P. Murai Frigyest 
pedig Pápára.

— Házasság. F. hó 10-én a Ferencrendiek 
templomában délután 5 órakor vezeti oltárhoz és 
esküszik hűséget ifj. Ováry László állampénztári 
tiszt Konkoly Elvira kisasszonynak, a Futura tiszt
viselőnőjének. A bájos fiatal menyasszony, majd 
leendő asszony és ifjú férj városunknak közsze
retetben álló családja lesz és egy bekelésük mind
nyájunk szerencsekivánataival találkozik.

— Kinevezések az adóhivatalnál. A júli
us 1-én esedékes kinevezések során a Csáktor
nyái királyi adóhivatalban is több érdemes tiszt
viselő kapta meg előléptetése által becsületes 
munkájának megérdemelt jutalmát. Apáthy János 
hivatalvezetőt a Vili. fizetési osztályba valóságos 
tanácsossá, dr. Dabas Rudolf fogalmazó gyakor
nokot pénzügyi fogalmazóvá és Stringencz Albert 
adóhivatali gyakornokot állampénztári tisztté ne
vezte ki a pénzügyminiszter. A megérdemelt elő
léptetések Csáktornyán és környékén altalános és 
osztatlan elismeréssel találkoztak.

— A tűzoltózenekar értesíti az igen tisz
telt közönséget, hogy ezentúl minden vasár- és 
ünnepnapon nem a Zrínyi emlékmű előtt, hanem 
a városi parkban játszik fél 12-től fél 13 óráig.

— Gyűjtsed a savanyu alma m agját! 
Egy kg 25 P.

— Levente zászlószentelés Drávaszent- 
mihályon. Vasárnap, 11 én d.e. 10 órakor tábori 
szentmisével tartandó zász.lószentelési ünnepség 
lesz, amelven a járási vándorzászlót nyert dráva- 
szentmihályi leventecsapat kapja meg első Ízben 
megőrzésre. Az ünnepi beszédet Pecsornik Ottó 
országgyűlési képviselő mondja.

— Éjjeli gyógyszertárszolgálat, f. hó 9-6,1 
16-ig a Zrínyi gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

— A muraközi és vend nyelvi tanfo
lyam a tanítóság szamara Csákom у an nem julius 
19-től, hanem 12-töl aug. 7-ig fog tartani.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

3813/1943. sz.

Hirdetmény
A Mag var Waggon és Gépgyár Részvény- 

társaság több muraközi gyermeket hajlandó ta
nomként felvenni a győri gyárába, amennyiben 
pályázók megfelelnek. A g\ urnák tanoncotthona 
van, s a gyár igazgatósága tanoncotthoni ellátást 
tud biztosítani a pályázóknak az nlabbi tanonc- 
felvételi szabályzat alapján :

A felveendő tanonc 14 életévnél fiatalabb, 
16 életévnél idősebb nem lehet.

Iskolai előképzettség Я elemi, méltánylást 
érdemlő esetben ennél kevesebb is lehet, de 6 
eleminél kevesebb iskolai végzettség nem elég
séges. I

A tanoncidő: elemi iskola 8 osztályt vég
zetteknél 3 év, ennél kevesebb előképzettséggel 
rendelkezőknél 4 év.

A gyár a következő iparban vesz fel tanon- 
c o t: asztalos, minta asztalos, vasesztergály os, fes
tő, mázoló, fény ező, lakatos, géplakatos, szerszám
lakatos, kovács, öntő, villanyszerelő.

Tehát semmi körülmények között nem vesz 
fel : autószerelőt, motorszerelőt, repülő motorsze
relő, repülőgép szerelő stb. tanoncókat.

A gyár fenntartja a jogot arra, hogy a laka
tos tanoncok közül sajat belátása szerint abba a 
műhely be ossza be az altala megjelölt tanoncot, 
amelyikbe azt képességei után a legalkalmasabb
nak találja. (Pl : motorszerelőnek, repülőgép sze
relő, stb.)

A felvételi kérelem július hó 15 ig adhatók 
he a gyár igazgatóságához, a felvételről augusztus 
25-ig kapnak az illetők értesítést, a tanidő szep
tember hó 1 én kezdődik.

A felvételi kérelemhez a következő okmá
nyok csatoladók:

Születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél), 
utolsó iskolai bizonyítvány, ujraoltási bizonyítvány, 
illetőségi bizonyítvány, hatósági orvosi bizonyít
vány arról, hogy a jelentkező szervezete arra az 
ipari munkára, — amelyre jelentkezett, — alkal
mas.

A tanoncot a gyár saját orvosával is felül
vizsgáltatja.

A tanonc kezdöfizetése 15 fillér órabér, 
mely félévenként 3 fillérrel emelkedik, amig a 
36 Iliiért el nem éri. Ehhez hozzájön még a 30 
százalékos drágasági pótlék.

A szerződés, szabadulás, iskolázás költsé
gei teljesen, az ÜTI költség felét a munkadó vi
seli, másik felét a tanonc.

Az ellátás költsége a szülőt terheli, azon
ban a tanonc illetményéből is fedezhető.

A szülő belépéskor gyermekének egv rend 
munkaruhát köteles beszerezni.

Mindazok a szülök, akik gyermekeiket a 
fenti szabályzat szerint a gy árhoz, tanoncként adni 
kívánják, azok a hirdetményben foglaltak szerint 
járjanak el.

Csáktornya, 1943 június 30.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Csáktornya nagyközség; elöljáróságától

3825 1943.

Hirdetmény
helhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogv a 

sajat érdekéhen hallgassa meg a Honvédelmi Mi
nisztérium által időnként a budapesti rádió I. 
hullámhosszán közölt légoltalmi előadásokat.

I zek az előadások különösen az önvédelem 
és a lakóházak légoltalma terén mutatnak rá a 
hasznos tudnivalókra, miért is azok meghallgatá
sának elmulasztása tájékozatlanságot, komoly eset 
ben pedig véres veszteségeket és károkat vonhat 
maga után.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Angora nyultenyészettcl foglalkozom,
szerezze be nyulait elsőrendű törzskönyvvezett 
állományból Csáktornyán, Horthy Miklós tér 9.
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Z id e  s a k i  p e te k .

Cirkva v Köln-u
GÖBBELS NEMSKI MINISTER. Nemremo trpeti, kaj bi nam 
20 let stari amerikanski decken rusili nase umetne spomeae

Da sti v srednjem veku, ondasnji u- 
metniki gori postavili velku cirkvu v va
rasu Kölnu, jós nisei neje znal, kaj je A- 
merika na svetu. Za ono vreme su v \- 
meriki gospodarili samo divji ludi. V juz- 
noj ameriki su prvi bili narodis crlenom 
kozom, Inka zvani. oni su mcli vec za 
ono vreme velku kulturu, a proti sevru 
su bile same sume i gmajne, tani su /i- 
veli cisto divji ludi, steri su se najvise z 
vadasije hranili. I minulo je jós pet slo 
let od potli, как su to cirkvu napravili, 
dók je Kolumbus Kristóf isel na pót prek 
velkoga Atlanlskoga Mórja i napravil pr 
voga koraka v Ameriku. Cirkva v Köl 
nu je vec onda petsto let stala i glasila 
celomu svetu diku europske kulture. Od 
potli pák je рак minulo skorora petsto 
let, a cirkva v Kölnu trdo stoji na svo- 
jemu mestu i glasi onu diku, stem ame- 
rikanci nesu mogli dostici za celo vreme 
как se zna za njih, nití ju pák nabodo 
dostigli, dók bo svet slal.

Europa je erez duga vremena po 
ka/ala, da zna stvoriti, zidati kunjstna 
dela, a kaj je pokazala Amerika erez о 
no vreme, как ju svet pózna? Strajke, 
znucanje delavcov, prezkrajno gospodara- 
nje kapitala, zagnjetanje malih delavcov 
i par visokih hiz, steie dosizeju do obla 
kov. Necemo veruvati, kaj bi amerikan 
ski generali bili pre tak slaboj pameti, kaj 
nebi recunali stem, da oni saki den na 
s to ti ne zgubiju najbolse a vinne, najbole 
zvucene pilote, voditele tiíi inasiri, kaj 
saki den i v penezi cuda znasa, a poleg 
toga nili za jen centimeter nesu dosli nap- 
re i itak rusiju kaj moreju как divji, i 
ne glediju niti boze, niti clovecje i poka- 
zali su, da su hujsi od najhujsih. Ne a 
merikanci se ne boriju s svojimi, po nji- 
hovomu najveksemu popu blagoslovlene 
mi motori za kakse soldacke hasne, ne 
go zato, da oceju zrusiti se ono, kaj jc 
Europa stvorila erez vise jezer let, a se 
to zato, da amerika néma povest, néma 
muzeume, cirkve, umetne kince, ona ima 
samo fabtike za stomfe, za crni boks i 
i druge fele, de kralujeju njihovi kapita- 
listi, stere bo povest spomenula samo 
túl ko, da su to bili oni, steri su s krva- 
vih zul siromaskih delavcov stvorili one 
miljone, store su postavili v taborsku 
slu/bu i to samo zato, kaj si z ludske 
krvi pak stvoriju zlato.

V prvom svetskom taboru su fran 
cozi na turnii velke cirkve v varasu 
Rheims postavili kanonersku strazu, nem 
ci su to vidli i v Nemskoj su soldacke l 
politicke vlasti cuda respravlale za to,

jeli je smeti na te turen bombe strelati, 
a na kraju kraja je tak bilo, kaj su bom
be ne strelali.

Ali jako se vkanjuvle nas priatel 
Roosevelt, ako misli, da bo on tu v Eu 
ropi nasel same strplivne birke, stere 
more mirno tirati na sloprog i cije kince 
more mirno zrusiti i vnistiti. Göbbels nem- 
ski minister je rekel, da nesmemo trpeti 
da bi nam amerikanski 20 let stari deckeri 
rusili na dugom i sirokom nase kince v 
Europi. Stemi reci Göbbelsa se slaze cela 
Europa i dosel bo on den, da se bodo 
te deckeri zisli z oroslani i bodo se nav- 
cili, da je nas, prez strófa, ne smeti ban- 
tuvati.

Krv zaklanih cuda jezer nekrivih i 
neduznih civilov i dece krici do neba, 
zrusene cirkve, skole, spitali su nam о 
pomena za navek, da je grehe i zlocesta 
dela gangsterov v luftu treba strofati.

Churchil, engleski minister predsed 
nik je v zadnjem svojem govoru rekel, 
da je Europu treba cuda bole bombarde- 
rati. No, pak naj samo dojdu te vubiteli 
z luíta, I uropa bo njih docekala na vre 
den nácin i ako bo morti de steri dosel 
nazaj, kakti glasnik v svoju domovinu, 
bo mogel prepovedati, da je oroslanka 
stera brani svoje mlade, samo pitovna 
macka proti branitelam Ivurope. Zmisli 
mo se za reci Hitlera, voditela i kance- 
lara nemskoga naroda. On nece cuda go- 
voriti, ali kaj obeca, ono se i spuni. On 
je rekel, da za saku kaplu neduzne krvi 
bodo nepriateli morali sto smrti podnesti 
i dosel bo den, da se bodo n jég ve reci 
spunile i onda bodo nepriateli za badav 
kricali sezlonanas, pravo njihovo oru/je 
bo njih kastigalo.

Jen za drugim se rusiju umetnosti, 
stere su taljani napravili v srednjem ve
ku i v potlasnjim vremenim. Od toga se 
neka i nas magyaré lice. V velkom taljan- 
skoin varasu Nápoly stoji cirkva svetoga 
Petra mocenika. V toj cirkvi spi za na
ve ke Beatriks, zena Mátyása, magyarsko- 
ga krala. Na njenom grobnom kamenu 
se i denes vidiju latiuske reci: Beatriks 
Aragonska, kraljica Magyarske, kei Ferdi

Vec smo se drugipot vcekali najveksega 
svetka Megyimurja, júliusa 9-ga. Potli oslobodie- 
nja Megyimurja, te den znaci, da smo se cisto i 
do kraja resili atranjskoga jarma. Te den su se 
v Csáktornya i v célom Megyimurju pokazale

nanta prvoga, kralja Nápolya. De su zmog 
li te amerikanski deckeri pravicu, kaj 
nam hiceju bombe na one umetnosti, ste
re su se stvorile v ono vreme, da su v- 
Ameriki jós divji ludi kraluvali? A kaj 
moreju na mesto toga postaviti? Nikajl 
Zruseno kamenje! Najezere civilnih mrtvih! 
Proti kraju zadnjegastoletja su se hapili v Eu
ropi puntati tak zvani nihilisti. Ako smo 
taksega nihilisti pitali kaj oces zrusiti 
rekel je se, a kaj oces na mesto toga 
postaviti! nikaj je bil odgovor. Englezi i 
amerikanci si tulikajse tak premislavaju
0 voga drugoga svetskoga tabora, ali как 
su prepale nihitisticke misli i denes vec 
nisei za nje nezna, ran tak bo prepalo i to 
anglosasko zlocinstvo i nasi késni odvetki 
bodo sodili nad onimi narodi, steri se 
drziju da su prvi na svetu i da samo oni 
znaju, kaj je kultúra.

Velka cirkva v Kölnu bo nazaj sta
la zrusene cirkve, skole i spitale bodo 
nazaj gori postavili, popilskoj deci cije 
starese su zaklali, bodo suze zbrisali, ro- 
ditelam, steri su decu zgubili, bode njim 
boza milost srce zvracila, ali zlocinstvo 
anglosaskih bandi bo zivelo za navek i 
njihove kesne vnuke bo sram za ona de
la, stera su vcinili njihovi oci, kajti sta- 
ra je rec, da je na fasnik smeti delati 
sake fele grde komedije, ali potli fasnika 
znamo, sto je bil te grdi komedijas.

Americki velki biskup pak, da bo 
zvrsil posvesenje gangsterskih ma .in i do
sel bo pred sodbeni stol Vekivecnoga 
Sodca, Svemoguci bo ga pital, na ti moj 
sluga, kaj si delal na zemli, как si bri- 
gu vodil z onimi övei, stere sem ti dal 
da je pases, как si siril krscanske navu- 
kc po svetu, onda bo on na to odgo- 
vora dal: blagosiovil sem v Tvoje iine 
one inasine, stere su na stotine zrusile 
Tvoje cirkve, blagosiovil sem ono oruz- 
je, s sterim su, prez saknga soldackoga 
hasna, zaklali na jezere i jezere nekri- 
voga i neduznoga civilnoga naroda, pope 
opatice, beteznike, verterice, i na jezere
1 jezere su njim vnistili krova ober gla- 
ve, Gospon Bog sodi me za moje delo. 
A prezkrajna milost i modrost Gospona 
Boga bo nasla naéina, da bodo ovi ne- 
krivi i neduzni moceniki dobili svojega 
blagoslova, a gresniki pak zasluzenoga 
strófa. Kristus je rekel Petru, sto zdig 
ne oru/je, nwra zginuti od oruzja, a ta 
opomena vala i za amerikanskoga velko
ga biskupa, a i za gangstere v luftu.

sume zastavi, po vuliraj se posod ludi puni ve- 
selja, s svctlim licem se spominaju, a naveőer 
velka prostcija po varasu.

Koli pol noői je dosel bla^eni telegram, éte
ri je na noge postavil celoga vara&a. Soldaőka

1941. julíus 9-i
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komanda je mam stopila v posel, postavleni su 
ludi na svoja mesta, stranjske kancelarije su do
li zapecatili, stamparija je delala s punim dam- 
fom i v jutro ob 5. vuri su vec po célom vara- 
su i Megyimurju klafterni plakati glasili, da smo 
ve veö i z administracijom za navek nazaj doáli 
к na§oj sladkoj materi Magyarskoj. NaSe vured- 
nistvo je vec v jutro v ranoj zori bilo v poslu i 
koli poldneva su vec eksterni ordinanci reznaSali 
po célom Megyimurju eksterno paradno, z na- 
rodnim vencom okinceno vun davanje naSih no- 
vin, stere su na sirokom glasile, da je Megyi- 
murje za navek sleklo robsko lanca, do§lo je 
nazaj ta, kam je spadalo érez jezero let, i odkod 
se vise nigdar vkraj vtrgnuti neda.

Те den je v Csáktornya niSéi ne delal, si

Kaj smo vidli, napisemo опак, как je bilo, 
nikaj kcoj, nikaj vkraj ne denemo.

Ove dneve je bil tjedni sejem i jena megyi- 
raurska zena se zurila z banhofa na piac. Na 
glavi je nosila velkoga terha, a na rokaj pak ma- 
lo dete v vanjkosu.

Mali je dosta hmanji bil v pisanom vanjko- 
§u. Hital se sem tarn i plakal se. Mati ga dragala 
i govorila mu je, ali se za badav, mali se samo 
plakal i krical. Jako je bil betezen.

Na piacú je zenska sklala na stol svoju ro- 
bu. Mela je kaj-kaj v korpi i ludi su se hapili 
pogajati na dugom i sirokom, ali mali se za to 
ne brigal, nego se dale plakal.

Po piacú se spanceral jen honvéd. Так se 
vidlo, da nekaj kani kupiti, ali predi oce se po* 
gledati. Так se drzi, как da ga nika ne briga za 
celi piac, ali oci mu igraju i se vidi. Vidi как 
se ta sirota zena moci. Ne zna kam bi gledala, 
na dete ili na korpu. Nas honved se to vidi.

Za kratko vreme zena sa zvun sebe. Kupci* 
su glasni, dete se place. Zenska si zdehne i veli

Obcinsko poglavarstvo da vun sa-
komu gospodara gazdinsku knigu. V gaz-
dinskoj knigi je napisano se, kaj se gps- 
podara tice. Kulko ima familie, kulko 
druzine, kulko zasejane zemle i kulko 
zivine.

On gospodar, steri ima orane 
zemle i neje dobd gazdinsku 
knigu, duzen je prositi pre oh-
cinskom poglavarstvu, da mu

se napravi gazdinsku knigu
V gazdinsku knigu se zapiseju se 

duznosti nutri davanja, zato samo ob
cinsko poglavarstvo sme nekaj preme- 
niti v knigi.

Na 12. strani gazdinske knige de 
pise „spunjavanje duznosti nutri davanja 
(A beszolgáltalási kötelezettség teljesítése) 
se tablica ovak spunjavle:

Poglavarstvo velke obéine Csáktornya nam 
je dala ovo na glas.

Magyarska íabrika vagonov i masin (Magyar 
Vagon éSjóépgyár Részvénytársaság) v (iyör-u, bi 
zela vise megyimurskih deékov za inuse v svoju 
fabriku v Győru, ako bi decki kondicije spunili. 
Fabrika ima svojega duma za inu§e i direkcija 
fabrike more v tem inuskom domu zasigurati 
njim zdrzavanje po ovim kondicijam.

Deéki steri prosiju to mesto, nemreju biti 
mlajsi od 14 let, a niti staresi od 16 let.

Móra meti 8 razredov narodne skole, ako 
se dobro vuci, je i nekaj menje dosti, ali menje

ludi su svetka drzali, a na veéer pak su ludi, ne 
samo z varaSa, nego i z sih sosednih sei, sami 
z svojega srca napravili tak§u demonstranju, kak- 
§u smo v Csáktornya jós nigdar ne vidli i poka- 
zali su svoju volu, da oni priz.naju za svoju do- 
movinu samo Magyarsku Svetoga Stefana.

Od potli Megyimurje cvete. Prem da su 
denes te&ke prilike, s pomoéjom kr. vlade se tu 
tulko napravilo, da ne samo, da se namestilo o- 
no, za kaj smo pod Jugoslavijom prepali, nego 
smo joá i z velkimi koraki napre dosli.

Megyimurski Narod ! Naj pozabiti, da je jú
lius 9-i svetek tvojega vekivecnoga gori stajanja! 
Toga dneva se pobozno obrni к Sveimigucemo 
Bogu i zafali mu za tvoje oslobodjenje!

da samo nebi bilo siromakov i betezne dece na 
svetu.

Nato je honved stal к zenski. Stiha ju gle- 
di i on joj rece par reci. Zeme lepő dete na ro- 
ke, ziba ga, govori mu i na xadnje mu stiha 
popevle. Так se dugó igral z detetom, dók je 
vtihnulo. Potli se mu i nasmejalo i na zadnje je 
dete zaspalo na rokaj gospona viteza,

Za par minőt je zenska se prodala. Pobrala 
je skup jope v korpu i oce zeti dete. Ali hon- 
ved ga neje dal. Lepő je odpelal zensku к dok- 
toru i tarn V hizi, de se je zenska sela, dal joj 
dete v roke. Mali se jós i v snu nasmejal svojoj 
..dojki".

Dale se ne nikaj pripetilo. Honved je zdi- 
gel roku, saluteral je, trdo'se obrnul i odisel je.

Megyimurska mati gledi za honvédőm. Oci 
su joj puné vesehh suz, Gledi za njim, zalaliti 
je poz.abila, samo si je stiha zdehnula . . /bo
gom“.

1. i.

Na kupuvanje ovlascen trgovec
zapise meseca i dneva, da je prek zel, 
как se zrnje zove, kakse je, jeli je cis- 
to, kulko vagne, broja knige kupovanja 
i ime kupca.

Obcinsko poglavarstvo zapise v
istu tablicu, kulko jedinicam (punktumami 
odgovarja nutri dano zrnje v rubriku í
11. ili III. vec tak po onom, kain spada 
zrnje, pod krusno, pnd mascu, ili‘pod 
slobodno zbiranje.

Kakse zrnje ima gospodar pravo 
mleti datí se zapise na 16 tablici gaz 
dinske knige.

Gazdinsku knigu rnorasaki gospodar 
dobro cuvati, kajti samo znje se vidi, 
как je spunil svoje duznosti nutri da
vanja.

Ako se gazdinska kniga zgubi, 
nova kosta 20 pengő.

vagon fabriku
od 6 razredov narodne skole nikak neje dosta.

Vreme iniiskoga navuka : za one, steri ima- 
ju 8 lazredov, 3 leta, za one, steri imaju menje 
skol, 4 leta.

Fabrika zeme gori inuk* za ove mestrije, 
tislere, kunjStne tislere, /.előzne drakslere, malere 
lakiranje, slosere, masinslosere. verkceigslosere, 
knvaée, gisere i elektricne moniere,

Так onda nikak se nemreju gori zeti inusi 
za autoniontere, nmtormontere, avionske motor- 
montere, avionske inontere í tak dalé i

Fabrika si pridr/.i svoje pravo, da sloserske 
inuSe, po svojem mislenju rez.deli v one posle,

za Stere te inuSi najbole paSeju. (Po priliki: za 
motormontere, avionske montere i tak dale.

Molbenice je treba prek datt na direkciju 
fabrike do júliusa 15-ga, do augustuSa 25-ga do- 
biju na glas, steri su gori zeti, a vreme za vuéili 
hapi se septerabra 1 ga.

К molbenici je treba priloz.iti ove dokumen- 
te: Krstnoga lista, zadnju Skolsku svedocbu, sve- 
doébu da je znova ceplen proti bobinki, doraov- 
nicu, svedocbu sluzbenoga doktora, da deéko va- 
la za onu mestriju za steru se ponuja.

lnusa bo i fabricki doktor previziteral.
Prvu piacú dobi inus 15 firerov na vuru, 

sakoga pol leta dobi 3 fiiere vise, dók ne dojde 
do 36 filerov. Ktomu dojde jós 30°/o za dragocu.

Stroske za kontrakt, oslobodjenje i skolanje 
plati fabrika, beteznicku kasu pol plati fabrika, 
pol pak inu§. ^

Stroske za hranu plati ju roditeli, aji se mo
re platiti z inuske place.

Da se decko hapi vuciti, roditeli mu moraju 
dali jenu opravu za delo.

Roditeli, steri bi svoje sine steh dati po 
gornjem v navuk, naj po ovom daju molbenicu.

Glasi Magyarskc Stranjke Zivota
Voditelska konierencija v Ráczkanizsi

Pecsornik Ottó orsacki oblegat je v ncdelu, 
júliusa 4 ga v Ráckanizsi drzal voditelsku kon- 
ferenciju, na stero su dosli si voditeli stranjke, 
Szabó Jenó prvi notarjus v Stridóváru i cuda 
drugi ludi.

Pecsornik Ott«; orsacki oblegal je drzal go- 
vora prek jenu vuru po megyiinurskom jeziku i 
na sirokom je rezloz.il ludem nasu zvunjsku i 
znutresnju politiku duz.nost nutri davanja i druga 
pitanja stera se ticeju Megyimurja.

Govora na.sega oblegata su poslusali jak о 
verno i nesu falili krici tak je i éljen.

Nasega oblegata je na tem potu sprevodil i 
sekretar stranjke za Megyimurje, Sohár Bertalan.

Zaklali su generala Sikorskoga 
predsednika Polske

I.ngleska telegrafska kancelarija je dala na 
glas, da je general Sikorski, predsednik Polske, 
pre Gibraltara opal z aeroplana z lufta doli i na 
mesti podncsel smrt. /  njim skupa je hmrla nje- 
gova kei i vise generalov steri su /.njim bili, sa
mo pilot steri je vodil aeroplana je ostal ziv.

Sikorski je bil predsednik polske \lade v 
l.ondonu i da je zislo na svetlo velko vubitil- 
stvo polski oficerov v Katynu, de lezi 12 000 
zaklanih polskih oficerov, je Sikorski ostro pro- 
testeral proti ovomu wlkomu zlocinu i iskal je 
onih miljon i pol polskih zaroblenikov, stere su 
bolseviki nekam pospravili i od sterih je najvise 
njih vec ne na svclu.

Se t«) se ne dopalo niti engleskoj, niti bol- 
sevickoj vladi i tak su Sikorskoga pospravili na 
drugi svet. Da su ga zaklali vidi se i stoga, kaj 
su si polaki poginuli, samo pilot steri je vodil a- 
viona, je ostal ziv, zato kaj je on ceh. Nasi 
neprialeli, ako to n|im na kaksi hasén, ne glediju 
inti Boga, niti clovekn, zakoleju sakoga, sto njim 
je na potu. I nglezi su Polskii stíl ali v tabor, 
stem, da nej id»*, oni ju bodu branili, a niti rec 
nesu rekli, da su pol Polske bolseviki zavzeli i 
iniljone zaklali, a na zadnje su njim i glavu di- 
zave zaklali. To je engleska zafalnost.

Glasi z Baikana
J» n nemski tnborski novinar je pohodil 

balkanske z.emle ( ui ku i Nrbiju i kaj jt* tarn vi- 
del, za to pise ovo:

Btdsevicka vlada v Moskvi se i tu jako 
vkanila s svojimi bandami i ve bi stela engleska 
dojti na pornóé. Lngk /i bi steli s svojimi ag *nti, 
steri su dobili vclku mitu, napraviti puntanju v 
Grcko) i spraviti ludi v tábor, tobozé „za slo-

Jena minota na vulici
Nekaj lepoga smo vidli

Kaj mora gospodar znati za gazdinsku knigu

Inuse isceju v



27 br. Me gy I mur  je 7
bodu". Ali ran tak как v Srbiji i Horvatskoj, 
niti tu neceju poéteni gríki polodelci nase zeti 
nikse piintarije, kaj bi oni skrivonce po bregaj 
harcuvali, stem vise ne, kajti stoga nebi nikáega 
hasna meli, a poleg toga bi njim cela zetva doála 
pod kvar.

Dale véli te neméki novinar, da su i v
Bulgarskoj te faliéni agenti, skrivonce zaklali vi
se politickih ludi, a to se samo zato, kajti su 
stell spuntati naroda stem kaj su par voditele 
zaklali. Samo Bulgarski policeji su vidli erez sito 
epolovili su te zlocince, i v Waschingtonu (Ame
rika), Londonu (Lngleska i Moskvi zabadav su 
senjali, da bodo oni se Balkanske narode vuzga- 
li i spuntali na tabor, samo se pokazalo delo 
teh par zlocincov. Balkanski narodi su se ne res- 
tepli v partizáné i v brege, da bi oni harcuvali 
proti svoje domovine. Balkanski narodi su zad- 
njih sto let prelejali vec krvi, как írancoska i o- 
ni vidiju, kam bi njih ta puntarija odpelala.

Na Balkanu ludi vidiju zadnje vreme, da 
njim nasa soldacija pomaze resiti se lopovskih 
bandi i zbog toga oni radi staneju poleg nase 
soldacije i preganjaju onoga nepriatela. éteri njim 
je do ve nikaj drugo ne dal, как suze i krvi.

V Sremu soldacija pazi na zetvu
Z Zagreba cujerao ovoga glasa: Y Srems- 

koj varmegyiji se kaze jako lepa zetva, to je 
jako vazno, kajti, kaj tu ostane zrnja ober ono
ga kaj se tu ponuca, treba je za hranu i v dru- 
gim delu őrs iga. Как horvatske no vine piéeju, z 
nemskom sodlacijom skupa jako paziju na saki 
falat zemle i partizáné sigdi tiraju v sume, kaj 
nebi pre zetvi kvara delali. Partizani su gladni, 
trudni i betezni i lak óekaju zadnjega smrtnoga 
hipa, kaj se vugneju s toga sveta.

Prinas v Megyimurju, fala Bogu nemamo 
takse brige, tu ga ne partizanov, nasi dicni hon- 
vedi cuvaju mii a i paziju na nas kruh.

T a b o r ski  g l as i
Sovjetska fronta

Так se vidi, da se na ovoj fronti, potli du- 
goga cekanja itak nekaj hapi, Z nemske strane 
cujemo, da su njihove trupe v pnndelek pre va- 
rasu Bjelgorod napale na nepriatela. Bolseviki su 
napra vili protioíenzivu z stere se napra vila velka 
bitka, se jaksa i jaksa, dosogne tijam do varasa 
Kursk i jós navek trpi.

Так cujemo, da je ta bilka deset kilometri 
siroka i bolseviki se jako braniju, kajti su zgubili 
jenoga brega z steroga se se vidi, kaj oni odzadi 
za frontom delaju. ioga biega bi sikak stell na- 
za. dobiti, ali nemei je zavracaju.

Pre varasu \ elikije Luki su tulikajse steli 
bolseviki vdreti z velkimi silami, ali nemei mti 
tu nesu se vugnuli.

Engleska fronta.
Englezi i dale hiceju bőmbe na nemske va

radé. Z Berlina duhaja glas, da su do majusa 23- 
ga 133 cirkvi do kraja zrusili a 494 su tesko 
skvarili.

\ samom varain Köln su 31 cirkvu zrusili, 
med njimi 1000, 900 i 800 let stare. Nemei dőli 
strelnju na stotine avionov i как veliju, doéel bo 
den da bodu se to povrnuli.

Nemska komanda daje na glas, da su en
glezi v mesecu juniusu zgubili 19 taborskih, 31 
trgovackih i 3 ladje za trupe voziti.

Taljanska i africka fronta
Na ovoj fronti englezi i amerikanci tulikajse 

hideju bombe na taljanske varasé. Zrusili su do- 
sti cirkev i eivilmh hiz i zaklali su cuda civilno- 
ga naroaa.

Musolini. taljanski voditel naroda je v jenim 
svojim govoru rekel, da se tál jani sega toga ne 
bojiju, oni harcuvleju za bolse zivlenje i ako bo 
nepriatel próbál dojti na nfihovu zemlu. tam bo 
mrtev ostal.

Na Srednjem Morju su englezi i amerikanci

v mesecu juniuáu zgubili 6 taborskih i 65 drugih 
ladji i 386 aeroplanov, a od onda, как su se na 
ovom morju hapili, zgubili su prek 4000 maiin i 
25.000 pilotov (voditeli avionov).

Japanska fronta
Na stajalisée Rendova su Japanski avioni 

júliusa 4-ga napravili velkoga napadaja z lufta. 
Vtopili su 5 veksih i deset menjsih ladja, vuzgali 
su viée magazinov i od obrane su dőli strelili 23
masin.

Pre Snlamonskim otokam je velka morska 
bitka, stera trpi vec par dni. Do ve je viáe ame- 
rikanskih ladji odislo pod vodu. Da bo bitka zvr- 
sena bodo japanci vun dali glesa.

Nőve cene
Kak je poznato, m. kr. vlada je povisila ce

ne za dnevni strosek. Nőve cene su öve:
Kruh, zemle i cukor

lopatica 4 p. 10 f.
meso za klobasice 4 p. 50 f.
jetra 3 p. 60 f.

(drugi pot dale)

Dohaja zetva, pazite na 
nepriatelske balone, 
steri ognja doneseju

Nasi nepriateli su ne zadovolni stem, kaj 
bi nas samo na fronti steli zruéiti, nego zato, kaj 
nam na fronti nikaj nemreju zapovedati, steli bi 
nas gospodarski vniátiti, kajti oni dobro znaju, 
da ako nam vniétiju kruha i krmu, onda su nas 
spravili na kolena, kajti gladen soldat nemre har- 
cuvati, a gladen delavec nemre delati.

Lanjsko leto su naéi megyimurci culi i v 
nasim novinam citali, da su nepriateli poéilali 
balone z vuzigalom. Takéega su i na Belici dőli 
strelili, pák ocemo znova opomenuti nase ludi, 
kaj se bodo znali cuvati.

Nepriatelsko vuzigalo* more biti dve fele. 
Do letiju nepriatelski avioni i hiceju dőli ívepli- 
ne tablice, Stere se vuígeju od toploga sunca, ili 
male glaznate posode, stere dőli opadneju i tak 
se potereju, a kaj je nutri se mám vuzge. Druga 
fela pák more biti, kaj nepriateli pustiiu v luft 
male balone, steri plavaju po luftu. 2njih dőli vé
si plehnata skatula, puna s petroljomom, ili ben- 
zinom. Da se balon dőli spusti, skatula se rezide i 
gori je malo vuzigalo, stero se mám sprozi, vuz
ge petrolejoma i napravi velkoga ognja.

Obedve fele su jako pogibelne prem ve 
vleti, da bo se puno krízov i kozlic

Braníti se treba ovak:

Treba jako paziti, ako bi doletel nepriatel
ski avion, jeli kaj curi z.njega Ci je kaj dőli pus- 
til mám za njim iti i mariivo pobirati. Zveplene 
tablice i flasice ne smeti z golom rokom loviti, 
kajti napraviju hude rane po rokaj, étere tesko 
zaceliju, nego z zamotanom rokom, ili z rokavi- 
com tre pobirati v jenu vedru de je voda nutri 
i onda negdi zakopati, de je ne pogibel. Glavno 
je, da se fletno pobere se, kaj je doli curelo, 
kajti se tablice i flasice jako fletno vuzgeju. 
Ne smeti tablice v zep deti, kajti i od clovecje 
toplote se moreju vuzgati.

Strnisce je treba mám zorati, kajti i
strnisfe se more vuzgati i ako jen kriz gusi, o- 
genj po zemli ide dale i moreju se i drugi k ri- 
zí vuzgati. Snopje как najpredi dimo zvoziti, 
zmlatiti i zrnje pospraviti, i zemlu zorati, kaj se 
na polu nikéi ogenj na bo mogel pripetiti.

Nepriatelski mali baloni su jako pogi- 
belni za sela. V Megyimurju su jóé na cuda 
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 vrocine na öve male balone. Ako de 
sto vidi taksega balona plavati po luftu, inam je 
treba bezati po zandare, ili ako njih nega blizo 
onda na obeinu i na glas dati, kaj su vidli, zan- 
dari bodo napravili, kaj je potrvbno, 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 velitno, mam treba po 
zandare bezati. Ako se petroljom vuzge treba ga 
mám poripati s zemlom dók vgasne.

V seli pre sakoj hizi moraiu biti posode, 
puné 7 vodom na vise mestaj i sa meétrija za 
ognja gasiti. Selske spricalke moraju biti v redu 
prepravlene, 6i se bi nesresa pripetila, kaj su 
mám к redu. Fejervergari naj se dobro muétraju, 
da bo treba kaj bodo fletno na mestu nesreée i 
dobro delali.

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

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

Prosimo nase ludi naj si to dobro precitaju 
i naj si spraviiu novine, kajti stoga bodo i potli 
mogli videti kaj je treba vdniti za obranu od 
lufta.
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Bezeitly-Ceraksvics
Futura albizományosok 

CSÁKTORNYA Hiller Adolf n. 3.

K u p u l e m o
s 'a k e  f e l e  z r n j e, kuruzu, 
bazola, oljeno i drugo semenje, 
krompera, po sluzbenoj ceni.
Dajemo na glas postuvanim go- 
spodarara, da v naáem magazinu 
imamo dve raasine T R I E R  za 
zrnje cistiti, stem si moreju pri- 
nas svoje z r n je  p o c i s t i t í .

Regulací ja nutri davanja 
zmja

Minister za obskrbu naroda je tak odredil, 
de saki gospodar mora ono krusno zrnje, stero 
je duzen nutri dati v ime krusnoga zrnja, do 
petnajstoga dneva od onoga vremena, da je mlat 
zvráil ponuditi na prodaju taksemu steromu tr- 
govcu, steri ima pravo kupuvati i steroga vlast 
kontroléra.

Ako steri gazda ima dozvolu od komiáara 
za obskrbu naroda, da v krusno zrnje more i 
jecmena nutri dati, je ran tak duzen jecmena, 
kulko je ponudil, do petnajstoga dneva, od onoga 
vremena, da je mlat zvráil, ponuditi na prodaju 
taksemu steromu trgovcu, steri ima pravo kupu
vati. Onoga jecmena pák, steroga kaui nutri dati 
za mascu, ili za slobodno zbiranje, mora najkesne 
do 1943. leta oktobra 31-ga ponuditi na prodaju 
steromu trgovcu, átéri ima pravo kupuvati. Kan 
tak je treba ponuditi prosu i hajdinu, steru oce 
gospodar, da mu za punktumé v recun zemeju.

Kupuvanje zrnja je po orsagu rezdeleno. 
Komiáar za obskrba naroda da na glas, steri 
velki i mali trgovec de ima pravo kupuvati zrnje. 
Ovlascen trgovec je duzen, na svojem rajonu, po- 
nujeno zrnje prek zeti po ceni, steru vlasti od- 
rediju i to, ako je ne prek trideset metrov, onda 
po zeli gospodara mám, ako pák je prek 30 met
rov i prodavec néma takáu sranjbu za zrnje, 
onda do 15-ga dneva od onda как mu je ponu- 
jeno, mora prek zeti i splatiti. Orsacki i mali tr
govec more kupleno zrnje prodati samo na doz- 
vole, a s kuplenom prosom, hajdinom, jeőeenom 
i zobi more respolagati samo опак, как mu cen- 
trala odredi.

Domaci trgovec more s kuplenim zrnjem 
respolagati samo опак, как mu orsacki ili velki 
trgovec za koga kupuje, odredi.

K A J J E  NOVOGA?
Na sím Predplatnikam i Citatelam!

Как na drugom mestu nasih novin stampa- 
mo, vlada je poveksala cene najvise potrebam za 
zivlenje. Se je drazese, tak onda i novine moraju 
biti drazeáe. V Budapestu su vec zdavnja povek- 
áali cene, a mi smo zdr/.ali pre staroj ceni, dók 
je bilo moci, ali ve da je drazesi к ruh i se dru
go, kaj je za zivlenje potrebno, drazesi je matrial. 
draze platimo nase delavce, prisiljeni smo i mi 
poveksati nase cene.

Pre ovim poveksanju ne drzimo se dragoce 
átera vlada se posod, mi smo povekáali cenu no
vin 20% , a dragoca znaáa najmenje 50%.

Nőve cene nasih novin su:
Predplata na celo leto 12 pengő 
Predplata na pol leta 6 pengő 
Jeden broj kosta 24 filiere

Mi sluzimo nasoj domovini. Saka rec, saka 
slova sluzi Megyimurju i bolsem zivlenju v Ma- 
gyarskoj i v tóm sigurnom vufanju se obrnemo

na naáe éitatele i predplatnike, da nas bodo pre- 
razmeli, pák i dale podpirali.

V isto vreme prosimo naáe predplatnike, 
átéri su duzni. naj poáleju predplatu, kaj nabomo 
morali lista zastaviti.

Vurednistvo i administracija 
M E G Y IM U R JE .

—  Növi obertutor. Föszolgabirov jarasa 
Csáktornya je postavil Tárnái Mihálya visesega 
privatnoga Őinovnika v Csáktornya za obertutora 
velke obcine Csáktornya,

—  Sportski glas. Zebrana mlajáina Csák
tornya—Zvunjska mlajsina Csáktornya 5:4 (2:2) 
Med ovimi decki z bosami nogami srao vidli cu- 
da dobrih igracov, átéri bodo na velki hasén 
áportklubu. Zvunjski decki su isto jako dobro ig- 
rali, to se vidi i stoga, kaj su postigli.

G o s p o d a r s t v o
Как se mora mleko nutri davati

Cuda gospodarov, átéri krave drziju, nas je 
prosilo za navuk, как je treba, po naredbi mi- 
nístra za obskrbu naroda. mleko nutri davati.

Da bodo nasi gospodari dobro znali, cesa 
se moraju drzati, átampamo naredbu ministra za 
obskrbu naroda, s átere bodo nasi gospodari steri 
krave drziju, se razmeli, kaj se nutri davanja 
mleka tice i prosimo, naj si spraviju te novine.

Naredba m, kr. ministra za obskrbu naroda 
za trgovinu z mlekom broj 113.400/1942.

1. §. Zivinski gospodar more mleko pustiti 
v trgovinu samo po paragrafima öve naredbe.

2. §. (1.) Gospodar mora za hranu naroda 
sako leto od onih krav, átere stalno doji mleko 
nutri davati опак, как ova naredba pise. Vreme, 
da bo nutri daval, more si sara z.ebrati, ali sako 
leto do decembra 31-ga mora svoju duznost do 
kraja spuniti.

(2) od mleka, stero gazda erez leto dobi, 
mora se v Zalavármegyiji i joá v nesternim dru- 
gim varmegyijam sako leto nutri dati od same 
krave 600 litri.

Od onih krav, slere stalno voziju (erez 
leto barem 50 dni deb) i to od pisa- 
nih, zulih, svajcarskih, onda od ma- 
gyarskih, erdelyskih magyarskih bivol- 
skih krav. átere stalno dojiju, ali ne 
voziju, po célom orsagu, na leto 300 

litri mleka.
Od magyarskih alföldskih, erdélyskih ma

gyarskih i bivolskih krav, átere stalno doji
ju, a i voziju, po célom orsagu 180 litri na leto.

Ako se z.bog dojenja, vo/.njc i fájté krave 
pripeti kakáé pitanje, onda gospodarski inspekto
rát odredi, как se to ima rcsiti.

Ako v jenom gospodarstvu drziju sa
mo cetiri, ili od toga menje krav, on
da od prve krave ne treba nikaj mle
ka nutri dati, a od druge krave samo 
dve tretine onoga mleka, как gori pi
se, a to je prinas 200 litri na leto
Ako gospodar nemre svoje duznosti nutri- 

davanja mleka spunjavati zato, kaj mu krava 
zbog betega, ili zbog drugoga z.roka neda mleko, 
ili ju ne moci redovito dojiti, onda do tretjega 
dneva mora to obeini na glas dali. Obcina bo na 
licu mesta stvar pregledala, jeli je istina, kaj r je 
gospodar nutri dal.

Od krave, átera je zlegla prvo tele, je samo 
onda treba mleko nutri dati, как to gori pise, 
ako se tele skotilo predi júniusa 1-ga, onoga 
leta.

Ako se gazda krave premeni, onda i stari i 
növi gazda mora spunjavati duznost nutri dava
nja mleka za ono vreme, dók mu je krava v ró
ka j bila.

Ako je zbog poteákoc ne moci mleko dale 
lifrati, ili рак je toringa predraga, onda viceiápan 
more dozvoliti, da se na mesto mleka more i 
vrhnje i puter nutri dati. Ako se to pripeti, onda 
jen liter vrhnja vala za pet litri mleka, a jena 
kila putra pák za 25 litri mleka.

3. §. Mleko, stero se nutri davle je treba

Németh József

nutri dati v onu mlekaru, kam obcina spada.
Mlekara mora mleko, ci je dobro i zakonu 

odgovara prek zeti po onoj ceni, stem su vlasti 
odredile.

Gospodar more ono mleko ili mlecne stvari, 
átere mu hodiju ober onoga, kaj je duzen nutri 
dati, pustiti v trgovinu prek mlekare kam god, a 
za potroáitele i domace trgovce samo za domaci 
kraj.

V onim obeinam, de se more mleko za sta- 
novnike zasigurati samo s cedulami (Naredba broj 
106.100/942 К, M.), more viceispán obvezatt go- 
spodare, da ono mleko, stero njim ostane ober 
onoga, kaj moraju nutri dati i ober onoga, kaj se 
pre hizi potrosi, daju onim, steri mleko nucaju, 
a nemaju svoje. Pre taksim je gospodare ne mo
ci obvezati, kaj hi mleko к hizi odnesli.
7. §, Mlekari, steri nesu pod, drzavnom kontrolom 
i gospodari, steri z mleka delaju mlecne stvari, 
smeju sira, putra i drugo, kaj z mleka delaju, 
prodavati samo doma za domaci kraj potrositelam 
i domácim trgovcam za doma potrositi.

9. §. Mleko i mlecne stvari, átere gospodar 
po ovoj naredbi nutri da (na prodaju ponudi) spa- 
daju pod postojece zakone. Ako je de kakáa fa
linga pre mleku, ili pre mleőnoj stvari, , onda ke- 
micki laboratórium pove svoje mislenje.

11. §. Sto proti ovi naredbi kaj pogresi, ako 
grell neje vékái, ima se strofati i to :

a) gospodar, prodavec ili mlekar, steri ne 
spuni, ili zigra duznosti pre trgovini z mlekom, 
napisane v paragrafu 2 i 3 öve naredbe.

( Gospodar, átéri proti paragrafu 4, ne da 
do osmoga dneva obeini na glas, ci se pre lasto- 
vitosti kravaj kakáa prememba pripetila.

c) Gospodar, átéri proti paragrafu 4 öve na
redbe ne da do osmoga dneva obeini na glas, 
da mu je njegva krava prvo tele zlegla.

I) Gospodar ili mlekar, átéri sgreái ili zigra 
naredjenja, átere viceiápan po paragrafu 6. öve 
naredbe vun da.

g) gospodar ili mlekar, steri ne stoji pod 
drzavnom kontrolom, ako pre trgovini s sirom, 
putroni i drugimi mlecnimi stvari zgresi proti §-u 7. 
öve naredbe stem, da ta naredjenja zigra pre 
prekjemanju, ponudbi ili spravlanju.

Óva naredba je stopila v zivlenje 1943, ja
nuár л 1-ga.


	27

