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Megjelenik p én te ke n .

nemzedékeA holnap
A közelmúlt napokban Drávaszent i 

mihál у község leventéi zászlót avattak. 
Elvitték az Isten oltárához megáldani 
azt a zászlót, amit testi erejükkel, fegyel
mezettségükkel nemes harcban szereztek 
meg. Fogadalmat tettek a háromszinü lo
bogóra; hűséggel kitartunk mindhalálig.

Az ünnepi fogadalomtétel már záró
akkord volt. Nemréggel azelőtt az egész 
járás levontéi gyűltek össze és férfias 
küzdelemben mérték össze erejüket, mu
tatták meg tudásuk legjavát. Napbarnított 
arcukban fényesen csillogott szemük, iz
muk megfeszült és a Zrínyiek földjén ré
gi virtussal álltak sorompóba a vitézi tor
nán. Itt lettek elsők a drávaszentmihályi 
leventék. Felkészültségük és tudásuk ki 
válóságáért kapták meg az elmúlt napok
ban felszentelt háromszinü nemzeti zász
lót. Azóta őrzik büszkén a zászlóanya 
adta küldetéssel a szebb jövőért.

A járási leventeversenyen is meg a 
drávaszentmihályi zászlószentelésen is 
Muraköz fiai „a holnap nemzedéke" vo
nul fel fegyelmezett sorokban. M indán y- 
nyiunk szeme előtt ez a generáció masi 
rozott el, amely a megszállás nehéz ide
jében lépett az életbe, aki iskolában ide 
gén vér történelmét tanulta és akinek 
minden megmozdulására a megszálló ha 
talom szuronyos puskája vigyázott. Al
maiból elorozták az ezredéves együvétar- 
tozás sejtését és megölni próbáltak lelké
ben mindent, ami magyarságára, történel
mi hovátartozására emlékeztetett. A meg
szállók magukénak akarták ezt az ifjúsá
got. Meg is próbálták magukévá tenni.

A történelmi tudat és nemzeti hova
tartozás a szülőföld rögével hasonul egye
di tudattá a nemzedékekben. Hiába pró
bálja meg bárki ennek az erejét bármily 
eszközzel megtörni, hatósugarát más 
irányba térileni, a próbálkozás csődöt 
mond. Tanúbizonyság ennek a bizonyítá
sára a megszállás alatti céltudatos elne- 
velési törekvés. A holnap nemzedékét 
idegenné igyekeztek nevelni, lelkében 
mégis magyar maradt. A ver nem válik 
vízzé. Muraközben pedig a viz, a föld. a 
történelmi tájék, minden arra emllekez- 
tette kihez és hová tartozik? Ezek a 
fiuk idegen ajakkal is magyarnak szület
tek és minden ellenhatás dacára is ma
gyarok maradtak. Napbarnított arcuk, aj 
kaik éneke, a lábuk alatt ütemesen dü
börgő föld hirdette: én magyar vagyok, 
magyarnak születtem. Ezért nem lesz 
Muraköz sohasem idegen meg ellenséges 
járom alatt sem.

A múltban ezek a fiuk a „holnap
nak" voltak tudatlanul is netnzedeke A 
holnapot hordoztak szivükben. A holna

pot, amiből az időben „ma", „jelen" lett. 
„Ma" az anyához viszatért Muraköz. 
Szabad föld az édesanya kebelén.

Az ifjúság sohasem a máé. Élte 
ugyan a jelenben indul el, de a jelen csak 
„praefátio"-élőének a jövő egyéni és nem
zeti életének a beharangozásához. A je
lenben él, de örökségünket készül átven
ni, azért a jelen számára készülődés, 
olyan mint a báb élete a fedő burokban. 
Időben szétpattan a fedőburok vörhenyes 
lárvája és kiröppen belőle a himes pil
langó. A drávaszentmihályi zászló szal- 
lagja ezt hirdeti: Szebb jövőt!

Fiaink, leventéink a szebb jövő igé
zete és halálosan komoly Ígérete alatt a 
„holnap nemzedéke". Eddig tudva és tu
dat alatt a visszatérés nemzeti vágyát 
szolgálták, ma a tökéletesebb emberi élet, 
öntudatos magyar élet reménységei és le
téteményesei lesznek. A mában élnek a 
holnapért.

Minden küldetés előkészületet kivan. 
Minél nagyszerűbb, annál hosszabb, an 
nál tökéletesebb előkészületet. Földön élő 
ember csak igy teljesítheti egészen mara
déktalanul mi reá bízatott.

Isten után hazánkat és magyar tuda
tunkat szolgálni legfölségesebb feladat. 
Ebben benne van minden, amit egy élő 
ember a maga számára céltudatul tűzhet 
ki. Föltesszük kicsi emberi életünket a 
magyarság oltárára, hogy életünk ered 
menyei árán az ezeréves magyar közös
ség gazdagodjon és tökéletesedjen. A 
most hirdetett kollektiv életformának ma
radéktalan és tökéletes megoldása ez.

Leventéinket úgy a zöld küzdő po 
rondon, mint a zászlószentelésen ezzel a 
mértékkel mértük le. Mit ér az egyes 
levente a közösség szolgálatában? Az 
Ítélet számukra nagyon kedvező.

Megállni a fejlődés utján nem lehet. 
Mind az, ki hiszi magáról, hogy mara 
déktalanul elért mindent, önmagát csalja 
meg, mert még mindig van jobb és töké
letesebb. Van még pontosabb és kemé
nyebi) diszlépés, van tökéletesebb és job
ban csengő ének. Mindenben van jobb és 
ennél is még jobb. A legjobbért való vetél

kedés a levente életcélja és ideálja. Az 
ezért való küzdelem a jobb és szebb 
emberi élet motorja és hajtóereje.

A holnap nemzedékének vállalnia 
kell azokat a feladatokat, amelyek ma 
reá hárulnak. Vállalnia kell az önfegyel
met, a lemondást, a tisztelettudást, a ke
mény gyakorlatokat, az engedelmessége- 
és még mindazt, amit e szó fejez k i: le
vente. Országunk szemefénye és büszkét 
sége. Bennük látjuk és bennük van a 
„holnap".

A nemzeti küldetés hordozása a 
holnap nemzedékéé. Rajtuk és velük for
dul meg, mit ér a hivatástudat mérlegén.

A ma nemzedéke az apák, vállaltuk 
ami reánk bízatott. A jobbak és önma
gukkal türödőkön lépten nyomon előbuk
kan ez bárhová megyünk Muraköz fal
vaiban. A rend, a fegyelem, a csín a 
komoly alázatos emberi élet. Elég figye
lembe vennünk a drávaszentmihályi le
venték oktatóját. Egész ember volt min
denütt, ahová az élet állította.

Egész embereket vár a magyar élet. 
Minden vonalon, minden fronton. A le
vente nem is lehet másképpen maradék
talan ember, mintha ma arra készül, hogy 
a holnapban, mikor a „holnap" számára 
már „ma" lesz, maradéktalanul és egész 
emberként álljon ki a magyar élet küzdő 
porondjára és egészen elvégezzen min
dent, ami reá lesz bízva.

Láttuk őket többször, és megkérdez
tük, fogják e tudni folytatni azt a hiva
tást, amit a múltban, akkor holnapért, a 
mai jelenért öntudatlanul is vállaltak. El
végzik e a reájuk háramló munkát az ö 
jellemükért, az örök történelmi jelenért. 
A fiaink nagyszerűek. Egy nemzet leven
téje sem ér fel hozzájuk. Szakavatott kezek 
egyengetik útjaikat és hisszük, itt nem 
lesz többet sem ma, sem holnap idegen 
megszállás minden ellenséges propaganda 
dacára sem. Mi haza jöttünk, ők megőr
zik az anya testére épített édes otthont.

Dolgoznak rajta leventéink, hogy 
Muraköz ezután mindörökre magyar ma
radjon, mert nemcsak hazatértek, de min
den erejükkel a nemzetted nyert külde
tés utján is maradtak. t

Holnap nemzedéke készül erre ko
molyan, mert a sötétben, az éjben járók
nak az Isten küldte szentjános bogárnak.

Lakatos L. István.

Figyelmeztetés a gazdaközönséghez I
Ellenséges kezek gyujtópalackokat helyeznek el a földeken

A vidéki rendőrkapitányságnak tu
domására jutott konkrét esetből kifolyó
lag, hogy ördögi kezek a mostani aratási 
munkálatok idejében gyujtópalackokat he
lyeznek el, illetve ásnak el a földeken. 
Ha a palackokat kaszával érintik, az

üvegből kifolyó vegyiszer felgyújtja a ter
mést. A palackok színe a szokásos üveg 
dugóként zöldszinü, recés palackzáró kúp
ja van, mint a sörösüvegeknek. Az üveg 
folyaoéka felső részében fehér, mig alsorész- 
ben sárgás (nitrogén és foszfor). Rendsze-
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rint két üveg egy zsineghálóba van beté
ve és ezt beássák a földbe, hogy a ka
száló gazda ne láthassa, csak araikor a 
kaszával végigsuhint rajta, a folyadék el
önti a termést, amit azonnal felgyújt, 
mert nyomban tüzet okoz.

Figyelmeztetjük a gazdákat, hogy kü-

Az iskola fennállásának második évéről 
kapunk bő ismertetést. Az évkönyv a legna
gyobb gonddal és részletességgel ismerteti az in
tézetnek különöskép nevelő, oktatói munkásságát 
és a gyakorlati életre való nevelés ténykedését.

A tanulók valláserkölcsi életének elmélyí
tésére szigorú szilenciummal tartottak lelkigyakor
latot, amely a tanulóifjúság erős lelkiépülésére 
szolgált.

így a tanulmányi eredmény is örvendetesen 
javult és tökéletesedett az egész vonalon, a múlt 
évi átlaggal szemben, ezért a hivatalos miniszteri 
és főigazgatói látogatások őszinte elismerésében 
nyilvánult meg, amely eredmény a tanári testü
letnek az ifjúsággal szemben a megértés, szere
tet és a kiváló szakoktatás volt. Érthető tehát, 
hogy az intézet tanulóinak létszáma a második

lönös figyelemmel viseltessenek a mezei 
munkájuk alkalmával ezen gyújtó palac
kokra és ha ilyet találnak, ne bontsák 
fel az üvegeket, ne is nyúljanak hozzá, 
hanem azonnal értesítsék a legközelebbi 
hatósági közeget, csendőrt, vagy rendőrt, 
aki a továbbiakról majd intézkedik.

év végén a előző évi 79-ről 131-re emelkedett, 
ami a kiváló tanári munkát dicséri. Érettségire 
jelentkezett 22 növendék, akiknek erejük teljes 
tudásával kellett az érettségire felkészülniük az 
anyag tekintetében és ez az anyaországi minimá
lis követelményeknek tegteljesebb mértékét elérte.

A \ KM az intézet növendékeinek 2000 
pengőt juttatott ruhára és tanulmányi segélyre.

Csáktornya közönsége is a legmess/.ebbme- 
nően támogatta a szegénysorsu tanulóifjúságot, 
amikor 3000 P-, adott erre a célra.

Csáktornya megérdemli, hogy az ipar- és 
kereskedelmi életre szánt ifjúságának mihamarabb 
megfelelő és modern intézet al!|on 'rendelkezésére, 
hogy kifejleszthesse ezen népen megindult és 
nagy reményekre jogosító kullurintézményét.

Hamis név alatt csapta be
a bakonaki cigány lókupec 
a muraközi lóvásárló gazdát

Stefics István alsódomborui gazda bejött a 
nagykanizsai országos vásárra és itt lovat vásá
rolt, 950 pengőért, egy magát Horváth Ferenc 
nagybakónaki gazdának bemutató egyéntől. „Hor
váth'* kijelentette, hogy a ló jól dolgozik és sem
mi baja nincs. Nem is kehes. Stefics gazda nyom
ban ki is fizetett 800 pengőt, mig 150-et vissza
tartott, mig az átirt járlatlevelet kezeihez kapja. 
Stefics István a jó vásár tudatában jókedvvel 
ment haza, am otthon csakhamar megállapította, 
hogy az egészségesnek vásárolt, ló bizony — ke
hes. Azért nyomban levelet irt Horváth Ferenc 
gazdának Nagybakónakra, hogy a lovat vigye 
haza és a pénzt adja vissza. IX* rövidesen aján
lott levelet kapott a gazda, amely ben benn volt 
a járlatlevél, amely „Horváth Ferenc niklai lakos“ 
néven volt kiállítva, mellette pedig egy leragasz
tott boriték, amelyre ez volt ráírva : Horváth Fe
renc bakónaki lakos. Stefics fellépte a borítékot 
és abba egy cédulát talált, amelyen Lakatos Sán
dor nagy bakónaki lakos cime volt. Steficsnek 
agyában kezdett világosodni, mikor pedig másnap 
egy uj levelet kapott, amelyben tiltakozó levelére 
az igazi Horváth Ferenc nagybakónaki gazda azt 
irta, hogy ö sohasem adott el lovat és kívüle 
nincs is más Horváth Ferenc a községben.

Stefics első útja a kanizsai rendőrségre ve
zetett, ahol elpanaszolta országos vásári lóvételét. 
Megindult a nyomozás, amely megállapította, hogy 
Lakatos Sándor bakónaki cigány lókupec Horváth 
Ferenc álnév alatt adott el beteg lovat Steficsnek.

Most tárgyalta ezt az ügyet a kanizsai tör
vényszék. Kiderült, hogy Lakatos Sándor hírhedt 
bűnöző, aki már sokszor volt büntetve hasonlók 
miatt. A tárgyalás rövid volt. A vád bizonyítást 
nyert. Lakatos Sándort egy évi börtönre és öt 
é\i jogvesztésre ítélték. A bíróság a járlatlevelet 
kiadta a sértettnek azzal, hogy a lovat közösen 
adjak el és annak árából kártalanítsa magat.

A kir. ügyészségi elnök Lakatos Sándor 
azonnali letartóztatását indítványozta, mert szökésé
től tartani kell, a bíróság azonban, mivel Lakatos
nak állandó otthona \an, mellőzte az ügyészi in
dítvány t

Az ítélet még nem jogerős.

A Csáktornyái M. Kir Á ll .

Mb. igazgató:
Az iskola fennálásának 70. évébe jutott, 

amelyet ünnepélyes keretek között június 14-en 
ült meg.

A felszabadulás második évében már 41S 
rendes és 70 magántanulóval népesedett be az 
iskola, két - két párhuzamos fiú- és leány I. osztály 
volt, amin kívül a gimnáziumra előkészítő tanfo
lyam négy vegyes osztálya 67 növendékkel. Az 
skolát több ízben látogatták a felsőbb tanügyi 

hatóságok.
A VKM 2000 P tanulmányi segélyt adott

Polgári Fiú- és Leányiskola 

Nagy Károly.
a szegény sorsu nővérül .‘kel, n;s/éré, de nem ma
radlak *1 a neme1 s/i a ad il.o'ok sem. A helyi 
ipar- és ker.ski<Llmi called.tok. úgy mint egve- 
sek is, hogy hozzá segítsék Muraköz szorgalmas 
fiait a s/elleíi.u k m egs/r r /éséhe/.

Л tanári t* -tülr t far. ,Ili íf .tini és mindvégig 
kitartó munka naio íkiu emelte a növendé
kek úgy erkölcsi, mint * ч li.-mi nívóját íokozot- 
tab mértekben а/ , 1 o/ö éveknek ine lv  munkáért 
csak osztatlan elismerést éidemel a tanani tes
tület.

Ismertető a Csáktornyái középiskolák 
1942/43. évi évkönyveiből

A Csáktornyái M. Kir. Áll. Gró! Zrínyi Miklós Koed. Kereskedelmi Középiskola 
Igazgató: Dr Bernáth József.

A Csáktornyái Községi Iparos- és Kereskedőtanonc iskola 

Igazgató: Dr. Bernáth József.
Második éve már, hogy ez az iskola műkö

dik, bár önálló épülete nincs, mégis fokozott fej
lődést mutat.

Összesen öt osztály 160 növendékkel. Kü
lön boripari, szabóipari és fémipari szakraj/cso- 
port is.

A tanítás az állami kereskedelmi középis
kola helyiségében folyt.

A tanítótestület 1 igazgató 10 óraadó és 1 
hitoktatóból állt.

A nevelés tamtasi munka legszebb ered- 
menve, hogy a tanulok < s.:ké!\ számát kivéve, 
mind megtanult magvarul. 90 s ázaléka mindent 
megért, 60 százaléka be* el is.

Csáktornya közönségének áldozatkészsége 
itt is megnvilvanult, amikor 334 P-t adott a jó 
előmenetelő tanoncok jutalmazására. Csáktornya 
iparos- ér kereskedő társadalma csak büszkeség
gel tekinthet tanonciskolájára.

Nagykanizsai Városi Zeneiskola 
Igazgató: Vannay János.

Csáktornya város képviselőtestülete a város 
zenekedvelő közönségének óhaját teljesítette ak
kor, amidőn a Nagykanizsa varos által fenntartott 
zeneiskolával megegy ezést létesített a tekintetben, 
hogy fiók zeneiskolát állít fel Csáktornyán.

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

Széchenyi u. 50 «  Telefon: 31

Központi iroda: BUD A P ES T

Csáktornyán a zongora és hegedű fölansza- 
kok nyertek felállítást. A fiókiskola 1942 október 
1-en kezdte meg működését. A hegedű főtan;-za
kón a tanerő katonai behívása folytán 1943, feb
ruár 1 -én kezdődött meg a tanítás.

A vizsgálatok június 4 9-e között voltai;.
A fiókéi ólának 66 növendéke volt az elmúlt 
évben.

Két hangversenyt is rendezett az iskola 
1943 március 14 és május 37 en.

A jövő tanévben zongora, hegedű és zene 
tanulási elökés/itö (játékos oszt) szakok Úsznék. 
Csáktornya zeneszerető közönsége inegéidemli, 
hogy tovabtra is biztosítva legyen a zenekultúra 
továbbfejlődése, a fiókintézet működése és mined 
alaposabb megszervezése a jövőre

Átszüköü Horvátországba
egy muraközt fiatalember, 
a partizánok agyonlőtték

Alaposan megjárta az ország terüle
téről engedély nélküli távozással Yidecz 
Ferenc felsom ihály falvai katonaköteles 
korban lévő fiatalember. A fiatal Videcz, 
akinek édesapja a környéken jólismert, 
tekintélyes korcsmáros és mészáros, 
volt már katona a jugoszláv időben és 
ez év tavaszán csak átképzésre hívták 
be. Két hónapot le is szolgált, majd ami
kor szabadságra hazaengedték, ezt az 
időt arra használta ki, hogy átszökött 
Horvátországba és ott egy gyárban helyez
kedett el. Nem sokáig élvezhette azon
ban az önki ntes szabadságot, mert a sors 
keze utolérte; egy partizán golyó fejen- 
talalla Szülei engedélyt kaptak a határ 
átlépésére, de a fiukat már csak a rava
talon láthatták. Minthogy a holttestet ha
zahozni nem lehetett, a szerencsétlen 
murakozi fiatalembert Horvátországban 
temették el.

Évenként többezer a vizbcfulladt! 
Tanulj meg sürgősen úszni!
Ne várd meg, mig vizbefulladsz!
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Muraközi tolvajok a bíróság előtt
A horvát rendőr szökés közben lelőtte, a nagykanizsai törvényszék lopásért 

másfél évi börtönre Ítélte

Főbb ízben foglalkoztunk azokkal a nagy- 
betörésekkel és lopásokkal, amelyek a múlt év
ben Muraköz falvainak személy- és vagyonbizton- 
biztonságát veszélyeztették. Sok feljelentés érke
zett az egyes csendőrőrsükhöz, hogy ismetlen tet
tesek, jobbára éjszaka, behatolnak házakba, laká
sokba és gazdag zsákmánnyal megrakodva tovább 
altnak. Rendesen este jöttek át horvát területről 
Muraközbe és valamely falut kiszemelvén, ott 
egy ket gazda házába az ablakon, vagy háztetőn 
át bemászva, elloptak mindent, ami kezük ügyé
be került. Zsirt, gabonát, lisztet, cukrot, ruhane
műt, síb. Igen érzékeny kárt okoztak egyesek
nek. A csendőrség valóságos hajtóvadászatot tar
tott a mind vakmerőbbé váló betörő bandára. A 
nyomozás szaiai horvát területre vezettek. Sike
rült a magyar csendőröknek egy egész bandat 
lefülelniük és a kanizsai ügyészségnek átadni. 
Ezzel kapcsolatban sok egyéb feljelentés is tör
tént, és a nyomozás során a gyanú Jurinecz 
Márton 21 éves dravaszentistváni legényre és 
Antonovics János 28 éves, ugyancsak dravas/ent- 
istváni lakosra irányult. Megindult a nyomozás a 
kézrekeritésükre. A horvátok \ arazsdon elfogták 
őket és már átadták a magyar hatóságnak, amikor 
rregszöktek. Az egyik horvát rendőr golyója mel
len talalta Jurineczet, akit sulvosan megsebesülve 
szállítottak be a Csáktornyái korházba, ahol sike 
rült öt az életnek visszaadni. Antonovics is ma
gyar csendőrkézre került. A korábbi bandaössze

fogás alkalmával egy Poszavecz István nevű hor- 
vat legényt a haditörvényszék három évi börtön
re ítélte, amit most Vácon tölt ki. Ezt a Posza- 
veczet fegyőr hozta Kanizsára a Jurinecz-féle 
főtárgyalásra, amelyre a törvényszék több mint 
50 tanút idézett be. A hatalmas tárgyalási anyag 
letárgyalására a törvényszék két napot tűzött ki, 
azonban a tárgyalás menete olyan gyors volt, 
hogy a tanacs már első nap este 8 óra után vég
zett vele. Monstre pernek indult hatalmas nagy 
felvonulásával, de a vádlottak tagadásával szem
ben egész kis perré zsugorodott össze.

Mindkét vádlott a csendőri kihallgatás alkal
mával beismerő vallomást tett, de a főtargyalason 
majdnem mindent visszavontak és azzal védekez
tek, hogy beismer«'» vallomásukat kényszerítő kö
rülmények hatása alatt tették meg. Különösen 
Antonovics tagadott mindent. A sok vádponttal 
szemben végül is alig volt más bizonyíték, mint 
a csendőrök vallomása, valamint Repp Elek drá- 
vaszentistváni községi bíró, aki kijelentette, hogy 
mindkettőt gyermekkorától fogva ismeri, a szerb 
megszállás alatt is átjártak a határon lopni. A 
sok sértett és tanuk kihallgatása a késő délutáni 
órákig tartott.

Az elnök este 8 óra után hirdetett Ítéletet, 
mely szerint Jurinecz Mártont másfélévi börtönre 
és három évi mellékbüntetésre, Antonovics Já 
nost pedig 3 hónapi fogházra ítéte. Az ítélet jog-

Tárgyalás az új vasúti 
megálló ügyében

Július 9 én, Csáktornyán járt Imrcdy 
Kálmán MÁV elnökigazgató, Alszeghy 
Béla MÁV igazgató és Tóth Tibor MÁV 
Déli vasúti igazgató, szakosztály vezető, 
akiket Pecsornik Ottó országgyűlési kép 
viselő fogadott és kalauzolt. Megnézték a 
Csáktornyái állomást és a vonalakat, Pe
csornik Ottó képviselő pedig előadta a 
város közönségének kérelmét egy, a vá
roshoz közelebb fekvő személy állomás 
létesitése tárgyában.

Imrédy Kálmán elnökigazgató mesz- 
szetnenö támogatását Ígérte meg.

Az új személyállomás nagyon fontos 
a közforgalom, de még fontosabb a sok 
vidéki iskolásgyermek miatt, akiknek té
len hóban fagyban hosszú utat kell meg
tenniük, mig a létesitendö út állomásról 
lényegesen könnyebben és sokkal hama
rabb érnék el a/, iskolát.

Felhívás a közönséghez!
Vigyázzunk a levegőből potyogó játékokra!

Külföldi hírszolgálatuk utján jelentik, hogy 
ellenséges repülőgépek újból robban«» gyermekjá- 
tékokat, ceru/akh«»/, tolt«»toliakhoz, hasonló r.íb- 
banó tárgyakat szórnak le.

Figyelmeztesíiuk gyermekeinket, hogy ilye
neket fel ne szedjenek, hooz.i ne nyúljanak, mert 
veszélyezteti testi épségüket. Aki ilyet tatai, he
lyét megjelölve, éitesilse a polgári, vagy legkö
zelebbi katonai hatóságokat.

N é m e t h  József

leslek és iilalszeriizletét
július 1-én

Csáktornyán, Szent László tér 13 szám alatt
megnyitotta. S/ .Ív es p á r t t u g a s t  k é r .

További lépések új vasúti megálló 
ügyében

A legutóbb, julius 16 án megtartott 
városi képviselőtestületi ülésen az állam
vasutak kiküldött mérnöke előterjesztette, 
hogy az új vasuli megállót a volt zsidó- 
temet«» melletti részen találták legmegfe
lelőbben elhelyezni, ezt később esetleg 
állomássá lehet kiépíteni.

A városi képviselőtestület a tervet 
elfogadta, az építkezéshez pedig ingyen 
telekkel és feltöltéssel járult h«)zzá.

H I R J E I N K
—  Előfizetési felhívás! Lapunk mai szá

mához befizetési lapot mellékelünk minden hátra
lékos előfizetőnk részére és kérjük a hátralék 
beküldését és az előfizetés megújítását. Lapunk 
hazafias célt és Muraköz boldogulását szolgaija. 
Előállítása, különösen a mostani nehéz viszony ok
ban nagy összegbe kerül, miért is kérjük előfize
tőinket. támogassanak bennünket azzal, hogy kellő 
időben beküldik az előfizetési dijat. Az ezután is 
késlekedő előfizetőknek kénytelenek leszünk a la
pot beszüntetni.

M U R A K Ö Z  kiadóhivatala

Esküvő. Gyarmati Kornélia áll. tanítónő 
és Körmendi János Dravaszeutinihalyi körjegyző 
1943. julius 22-én délután 7 órakor tartottak es
küvőinket Csáktornyán a ferencrendii templomban. 
Sok szerencsét az uj párnák.

— Flj> gy/és. Boldog Mária állatni tanítónő 
(Stridóvár-Rackanizsa) és Szabó Jenő községi ve- 
zetöjogyzö (Stridovar) jegyesek. Minden külön ér
tesítés helyett.

— Áthelyezések és kinevezések Zala 
megyében. A belügyminiszter Németh István 
zalatarnoki körjegyzőt Muraszerdahelvre Miklós- 
vari János Csáktornyái köziga/gatasi jegyzőt Za- 
latárnokra loirjegvzönek helyezte át. Lgyancsak a 
belügyminiszter Köröshegyi Janos Pál Alsodom- 
boru, Lelkes József Alsólendva, Korentsy Endre 
Csáktornya, Benkö Janos Légrád, Kondorosi Jó 
zsef Muraesany, Kelemen László Muravid, Virág 
Pál Perlak, Szabó Jenő Stridóvár székhellyel köz
ségi jegyzővé, Kisfaludy Gyula Belica, Földes

Gábor Bottornva, Kákossy Győző Cáktornya-vi- 
dék, Vétek József Drávadiós, Kreffly Gyula Drá- 
vanagvfalu, Körmendy János Drávaszentmihály, 
Flachner Ferenc Felsőmihályfalva, Álmos László 
Hodosány, Vince Habor Kisszabadka, Kovács Ia- 
nos Ligetvár, Kócza János Miksavár, Szentirmai 
László Murakirály, Ruszák Iván Murasiklós. Oláh 
Lajos Muraszentmárton, Papp Jenő Tüskeszent- 
györgy székhellvel községi körjegyző lett.

Tanügyi hírek. A szombathelyi tanke
rületi kir. főigazgató vitéz Pomogyi J«ízsef okle
veles tanítót Dékánfalvára, Szántó Lajost (Celldö- 
mölk) Stridóvárra, Eitner Margitot (Kőszeg) Mura- 
siklósra, Schermann Margitot Szelencehegyre, Ma
gyar V ilmost Nyiresfalvára állami helyettes taní
tóvá nevezte ki.

Adófelszólatnlási bizottsági tárgyalás
volt julius 20-áti Csáktornyán Pecsornik Ottó or
szággyűlési képviselő elnöklésével és dr. Kovách 
h. pénzigazgató előadásával, amikor az idei ke
reseti, jövedelmi- és vagyonadó kivetések elleni 
fellebezéseket tárgyalták le.

—  Jegyzői helyettesítés. Flachner Ferenc 
felsőmihályfalvai vezető körjegyző katonát szolgá
latra vonult be, helyetteséül a Csáktornyái főszol
gabíró Szilágyi Lajos volt stridóvárí vezető jegy
zőt rendelte ki.

—  Építkezés a Szent István utón. Kirch- 
feld Károly, Csáktornyái építkezési anvagkereske- 
dü és építőmester vételi ajánlatott tett a varosnak 
hogy engedjen at a Szent István utón a sportte
lep és a Zrínyi emlékmű közli városi telekből 
megfelelő részt, azon egy 32 méter hosszú, 2 
emeletes modern bérpalotát szándékozik felépíte
ni. A legutóbi városi közgyűlés a kérelemhez 
hozzájárult. Eltekintve attól, hogy a mostani la- 
káshiányos viszonyok mellett, minden építkezés 
nagvon fontos, de ezzel el fog tűnni a Sporttelep 
melletti ingoványos vadvizes, semmi hasznot sem 
hajtó városi rét is ezzel úgy közegészségügyi, mint 
szépészeti szempontból az építkezés hozza fog 
járulni a város fejlesztéséhez.

—  Tűzvész Muracsányban. a julius 5-i 
vihar dulása közben özv. Polenecz Ilona mura- 
csányi lakos és gyámsága alatt álló gyermekei 
ga/dasagi épületébe beütött a villám és leégett az 
istálló és a pajta. A kár m afegy 1000— 1200 P, 
de ebből sajnos csak 300 pengő térül meg, mert 
túl alacsonnyan volt biztosítva.

Bezerédy-Cernkevics
Futura albizományosok 

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 К 
állanak r e n d e l k e z é s ü k r e .
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Nagy választékban kaphatók  

kész női kabátok  

e s ő k ö p e n y e k  

szép nyári ruhák 

k o s z t ü m ö k  

p o n g y o l á  к

—  Palesztinába vándorol ki a Zágrábból 
Nagykanizsára menekült zsidó orvos-család. 
A  kir. ügyészség 8000 pengőt szabadított fel
a lefoglalt pénzből. Dr. Heini Oszkár zágrábbi or
vos és családja napokkal ezelőtt Zágrábból elme
nekült, minden vagyonát és értékét pénzzé és 
ékszerekké téve, Magyar területre lépett Mura
közben és mivel nem volt sem engedélye, sem 
utleveJe, dr. Heimet és családját beszállították a 
nagykanizsai kir. ügyészségre, amelynek azóta 
foglyai. Dr. Heiméknál több bőröndöt foglaltak le, 
amelyek tele voltak ruhannmükkel, pénzzel és 
ékszerekkel. Dr.' Délczeg Imre Perlaki ügyvéd 
Dr. Heimék képviseletében arra kérte a kir. 
ügyészséget, hogy mivel a Heim-család Törökor
szágon át Palesztinába akar kivándorolni, ennek 
lehetővé tétele érdekében szabadítson fel a lefog
lalt pénzből bizonyos összeget. A kir. ügyészség 
8000 pengőt' szabadított fel a védőügyvéd kérel
mére. Egyébként dr. Heimék útlevél nélküli ha
tárátlépésének ügyét julius 30-án tárgyalja a nagy- 
kanizsai törvényszék.

—  Tanári előléptetés. A Kormányzó Ür 
dr. Boleratzky Gyuláné Szabolics Antalka zala
egerszegi polgári fiúiskolái rendes tanárt а \ I fi
zetési osztályba nevezte ki. Boleratzkiné Csák
tornyái származású s a megszállás előtt az itteni 
polgári iskola tanárnője volt.

—  Éjjeli gyógyszertári ügyelet. Folyó hó 
23-tól 30-ig a Zrínyi gyógyszertar tart éjjeli szol
galaton.

Utonállás, Hétfőn* a korai reggeli órák
ban Horváth János, felsömihályfalvai körjegyző
ségi szabadságon itthonlevö honvédet egy hegyi 
utón haladtában, megtámadta egy nyolc legényből 
álló utonállo társaság, eltörték jobb karjut és fe
jén karókkal súlyos sebeket okoz.tak. Horváth 
Jánost beszállították a Csáktornyái kórházba a 
nyomozás folyik.

—  Internálták a Franciaországból haza
érkezett légrádi péket, aki nem gyógyult ki

a „bolsevikí májmételyből“ . Érdekes üggyel 
foglalkozott a nagykanizsai járási föszolgabiróság. 
Ugyanis Szabó János légrádi születésű péksegéd, 
aki annak idején kivándorolt, Franciaországban 
helyezkedett el és ott dolgozott. Mikor azután 
1940-ben bekövetkezett a nagy francia összeom
lás, Szabó János teleszivta magát vörös máj-mé
tellyel cs olyan tevékenységet fejtett ki, ami mi
att a megszálló német hatóságok ratették a kezü
ket a légrádi pékre és német munkatáborba szál- 
fitoták öt. Hosszú hónapok múlva Szabó végül 
kiszabadult és visszakerült a felszabadított szülő
falujába, ahol magyar szó és magyar szív köszön/- 
tötte a visszatérőt. Szabót azonban ugylátszik 
erősebben mételyezte a bolseviki száj- és köröm
fájás, mert a légrádi korcsmákban olyan rosszin
dulatú kijelentéseket tett amikkel csak az ellen
ségnek tettt szolgálatot. Az éber 
csendörség figyelte és alkalmas pillanatban rá
tétté kezét. Beszállították a föszolgabiroságra, ahol 
a terhelő adatok alapjan internálták. Nyomban 
átvitték a rendőrségi fogdába, ahol elszállításig 
őrizetben marad.

Baleset az aratásnál. A minap Fundák 
Vince 37 éves kotori utör három óra tajban ke
rékpáron aratni ment a mezőre. A kaszát a ha
tara kötötte fel. Úgy zökkenőnél leesett a kerék
párjáról, olyan szerencsétlenül, hogy a kasza mé
lyen belevagődolt a jobb karjába. A közelben 
dolgozók segítségére siettek és bevitték ketorba, 
ahol a körorvos azonnal első segélyben részesi- 
tete. Nehezen sikerült a vérzést elallitani, tekint
ve hogy a kasza az ütőeret is átvágta. A telefo
nó kihívott mentők beszalitottak a kanizsai kór
házba.

—  Kijelölt gabonakereskedők Zalában.
Az egész ország teriileién IS kereskedő és 5 
malom kapott kijelölést a Gabona forgalmi Köz
pont javaslata alapján. A kijelölt körzeti keres
kedők száma mintegy 120 Muraközben körzeti 
kereskedőknek jelölték ki a Muraközi Termény - 
és Áruértékesítő Szövetkezetét (Csáktornya). Kör
zeti kereskedőnek kijelölt malom a Csáktornyái 
Gőzmalom és Villanytelep tR_.

Fogyasztási számolólapok. Rendelet 
jelent meg a hivatalos lapkan a vendéglői és ká
véházi szamolólapok illetékének megállapításáról. 
Szállodákban, vendéglőkben, kavéházakban, kávé- 
mérésekben, mulatókban és italmérési engedéllyel 
biró cukrászdákban a tulajdonos cégét feltüntető 
„számlázólapra" tintaceruzával kell feljegyezni a 
fogyasztás összegét. A számolólapok illeték alá es
nek. A szamololap illetéke 5 pengőig 10 fillér, 
10 pengőig 20 fillér. 20 pengőig 50 fillér, 50 pen
gőig 2 pengő, 50 pengőn felül minden megkezdett 
50 pegö után 5 pengő. Az illetéket a szamololap 
kiállítója köteles n s/amolócédúlan külön felszá
mítani és a vendégtől a íogvasztás összegével 
együtt beszedni. Fz a rendelet julius 15 én lépett 
életbe.

A  Kéményseprés uj díja. A Budapesti 
Közlöny vasárnapi számában jelent meg a/ ipar- 
ügyi miniszter rendélete, amelyben a kéménysep- 
röiparban felszámítható dijakat újból szabályozza. 
A rendelet értelmében a kémény egyszeri tisztí
tásának alapdija törvényhatósági jogú és megyei 
városok területén 23 fillér, kis- és nagyközségek 
területén 30 fillér. A rendelet a kéményseprő- 
iparban felszámítható egyéb dijakat is megfelelően 
felemeli. Az iparügyi miniszter egyúttal megálla
pítja a segédek egy hónapra eső javadalmazását 
is, amely Г70—280 pengőig terjed.

A z uszástudás ingyenes éietbiztositás 
a vi/befulladás ellen!

■ j Z m m * * * M  Ingatlanforgalmi iroda utjánL O V e y  BUDAPEST József krl. 2. Tel. 145-712
Házak, villák, telkek mindenféle árban BUD A
P E S T E N  és környékén állandóan KA PHATÓK .

Szabadban fürdeni uszástudás nélkül életve
szélyes könnyelműség 1

- S P O R T -
Ingyenes uszótanfolyam Csáktornyán

A helybeli sportélet kimagasló eseménye az 
ingyenes uszótanfolyam. A tanfolyamon bárki 
részt vehet és naponta fél 4 és fél 5, valamint 6 
és 8 óra között ingyen tanulhatja, hogyan kell 
szabályosan, minden megerőltetés nélkül és köny- 
nyen úszni.

Lapunk munkatársa felkereste a tanfolyam 
vezetőjét : László Bulcsu egyetemi hallgatót, aki 
dacára annak, hogy csak két éve edzi magát 
versenyszerűen, országos viszonylatban is meg
állja a hely ét. Az 1942. évi magvar uszóbajnok- 
ságon 200 m. mellúszásban a 6. helyen végzett 
3.6 mp idővel. Az 1941 42 évekre pedig orszá
gos folyamuszócsapatbajnokságot nyert. Kérésünk
re a következőket mondja az úszás jelentőségé
ről :
A sport mindig honv édelem ! Fz a mai idők jelsza
va. Áll ez az nszósportra is. Az úszás harcászati 
alkalmazására jellemző a bevehetetlennek tartott 
Szingapúr, valamint Honkong bevétele. Itt a ja
pánok különlegesen kiképzett uszócsapatok beve-' 
tésével érték el sorsdöntő sikerüket. Hídfőállások 
ostrománál, folyami bari okban a gv özeiéin az 
úszástudason fordul meg. Szándékosan említettem 
elsőnek az úszás honvédelmi jelentőségét.

Azonban az uszósport óriási mértékben 
szolgálja a népegészségügyi célokat is. Az úszás 
egyenletesen fejleszti az izmokat és a belső szer
veket, a viz felszínén a levegő pormentes és pá
radús, az úszásnál nincs csonttörés vagy izom
szakadás, ennélfogva az úszás az evezés mellett 
a legegészségesebb sport. „Uszásludásra lorditott 
fillérekkel pengőket takarítasz meg gyógyszerek
ben". Köztudomású, hogy az úszóknak és evező
söknek van a legfejlettebb, legnagyobb iirtaitalinu 
tüdejük. Az úszás azonban az evezéssel szemben 
sokkal hnzzáférhelöbb, egyszerűbb és olcsóbb.

Az úszás életvédelmi szempontból is nagy
jelentőségű. Hiszen most a nyáron nap, mint nap 
értesülünk újabb cs újabb vizbeíullásokról. Ilany 
liatal élet vesz. el az igazi uszástudás hiány a kö
vetkeztében ?

Az említetteken kívül az úszás természete
sen sportszempontokat is szolgál. Fz a 10—25 
éves ifjúságra vonatkozik. A versenyszerű úszó- 
sportnak nagy a lélekfonnnlo hatása. Fokozza az 
akaraterőt, megszilárdítja a jellemet, az ifjúságot 
magabizóvá és kiizdöképessé teszi.

Ezenkívül a magyar uszósportnak diplomá
ciai jelentősége is vari.

Honvédelmi, népegészségügyi, életvédelmi 
és sportérdekek követelik, hogy minden magyar 
íiu es leány tanuljon meg jól úszni.

Külön kiemelem, hogy a Magyar Úszó Szö
vetség délnyugati kerületének Zala körzete Csák
tornya, Keszthely, Muraszombat, Nagykanizsa, 
Zalaegerszeg, az idei körzeti uszóversenyeket a 
Csáktornyái sportuszodában kívánja megrendezni 
f. évi augusztus 15-én.

Munkára fe l!
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Zi de  s a k i  p e te k .

Zutrasnji svet
Ne zdavnja vremena síj leventasi 

obcine Drávaszentmibály zastavu svetili. 
Odnesli su pred Bozi oltár blagosloviti 
onu zastavu, stem su zasluzili z jakosti 
svojega tela, z svojom disciplinom, v ple 
menitora vtekanju. Presegli su na to za
stavu, da joj bodo verni ostali.

S tóm svetoru prisegom su zvrsili 
leto. Ne zdavnja predi su se zisli leven 
tasi celoga jarasa, vtekali su se ónak po 
moski i pokazali su najbolse, kaj znaju. 
Lice crno od sunca, óéi svetle, zile na 
pete i po starinskim, как negda njihovi 
dedi, Zrinyiovi soldati, su se decki poka
zali na óvóin vtekanju. I tu su prvi bili 
leventasi obcine Drávaszentmibály Sprav- 
leni su bili i znali su svoje posle i zato 
su dobili ovu, ne zdavnja posvecenu na 
rodnu, crlenu, belu, zelenu zastavu. Ve 
ju gizdavo cuvaju z recmi, kaj njim je 
kuma zastave rekla: „Szebb jövőt! „Lep 
su buducnost!"

Na jaraskom leventaskom vtekanju, 
a i na posvecenju zastave v Drávaszent 
mihályu su se pokazali sini Megyiniurja 
„zutrasnji svet“. Gledali sino si skupa, 
как je marsirata pred nami ona korenika, 
stera se rodila v teskimi cajti stranjskoga 
jarma, stera se vucila povest stranjske 
krvi i na saki korák stere su pazile 
stranjske puske i bajoneti. Steli su toj 
koreniki zaklati v dusi se, kaj ju veze к 
jezero let staroj domovini. Te stranjski 
ludi su steli, da bi ta mlajsina njibova 
bila, pák su ju probali к sebi potegnuti.

Domovina, de se clovek rodil, zemla 
kam clovek pripada ostane v srcu i za 
badav oce sto god to lubav zatreti, za- 
badav oce koga na krivi pot zapelati. to 
je ne moci. To su probali i z nasom.mlaj- 
sinora. Nasega zutrasnjega sveta su steli 
za stranjskoga napraviti na svojoj rodje- 
noj zemli, ali te nas svet je ostal vérén 
svojoj magyarskoj domovini krv se nabo 
nigdar preobrnula na vodu.

Tu v Megyimurju zemle, vode, si 
kraji, se nas spomene, kain spadamo, de 
nam je mati zemla. Makar su se decki 
stranjskoga jezika vucili, v srcu su ostali 
magyari. S svojim, od sunca crnim licem, 
s svojimi popevki, s svojimi trdimi kora
ki, steri su zemlu stepali pokazali su, 
da su о ni sini magyarske domovine.

Te decki. makar nesu znali za to, 
bili su i v onoin zalostnom vremenu, si
ni öve domovine. Megyimurje, slobodna 
zemla, pod krilom sladke matere Ma 
gyarske.

Mlajsina navek spada v buduci svet. 
Denes zivi, ali v buduci svet spada. De 
la znami, ali spravla se prek zeti nasu 
herbiju. Spravlaju se decki i puce, kaj

bodo negda stopili • na nase mesto, prek 
zeli bodo nase duznosti, nase moke i na 
sa veselja. To se vidi i na pantleku novo 
posvecene Drávaszentmihályszke zastave- 
„Szebb jövőt!“ \.epsu buducnost!"

К sakömu poslu se treba prepraviti. 
Cím je veksi posel, stem bole i tezi se 
treba prepraviti Clovek steri zivi na o- 
vom svetu, samo onda more spuniti svo
je duznosti, ako se navci i prepravi.

Slu/iti Bogu i nasoj dragoj magyar
skoj domovini je najlepsa duznost. Zivi 
clovek si nemre denes nekaj lepsega pred 
staviti. Polazemo nase malo zivlenje na 
oltár nase magyarske domovine, da njoj 
pomoremo, da ju zvelicimo, da bo nasa 
jezero let stara domovina lepsa i bo- 
gatesa.

Так smo sodili nase leventase, na 
zelenoj gmajni, na. vtekaliscu i tak smo 
je sodili na posvecenju zastave i te sód je 
za njib dobro spal. Gledali smo, kulko 
je saki decko vreden sam za se i kulko 
je vreden za nas se skupa.

Svet ide dale, postati je ne moci. 
Clovek, steri misli, da je se najbole na- 
pravil, vkanjuvle sam sebe, kajti navek 
se najde jós bolse delo. Navek se najde 
clovek steri jós bole zna posle zvrsiti i 
jós lepse delo napraviti. To moraju nasi 
leventasi znati i vtekati se, bolsi prek 
najbolsega, a najbolsi prek jós bolsega. 
To je cilj zivlenja leventasov, vtekati se 
navek za najbolse. To polepsa cloveku 
zivlenje i napravi mu veselje.

Decki, steri se spravlaju na zutrasnje 
zivlenje, moraju se naveiti znati zapove- 
dati sami sebi, odreci se cuda'sega, zna
ti postuvanje dati, tide mustre, trdo delo, 
poslusnost i znati zdr/.ati cuda teskib po 
slov i к tomu jós i se ono, kaj z.ahteva 
óva re c ! „Levente". Stimamo se z nasi-

Na vise mesta su spazili, da peklen- 
ske nepriatelske roke meceju v zetvu 
flase za vu/igati, s sterimi nam oceju na 
sega kruha vu/gati. Ako se tem flasam 
s kosom dotekneju, materija stera je nut 
ri se mam vuzge, napravi velkoga ognja 
i se okoli vuzge zetvu.

Flase zglediju, как navadne flase 
imaju zelene zatike taksu formu, как pi 
vinske flase. Nutri je materija odzgor be- 
la a odspod zutkasta. Navek dve flase 
deneju z dretora skup svezane v zemlu

mi leventasi, oni su nase vufanje v bolse 
zivlenje. Ako bodo se to spunili, onda 
bomo znali mi, a i oni sami, Kulko su 
vredni.

Mi denesnji oci zeli smo nase duz
nosti, stere su nam ostavili nasi starci. 
Ako idemo po selim Megyimurja, kam 
god stanemo, sigdi vidimo reda, cistocu! 
lepe grünte, sigdi se vidi, da su se te lu
di naveili reda drzati. Onda ga ne bilo 
leventasov, nego su se ludi pre soldaciji 
naveili reda drzati. Tu nam kaze peldu 
zapovednik leventasov v Drávaszentmi 
hályu. Kam god su ga posta vili v zivle- 
nju, sigdi je bil celi clovek.

Magyarska domovima od sakoga zah- 
teva, da bo celi clovek. Na sakoj fronti 
i se posod. Taksi moraju biti i nasi le
ventasi. Mo/aju se prepraviti za zutrasnji 
svet. Da bo doslo njihovo vreme, moraju 
biti celi ludi i kam njih bo zivlenje po
sta vilo, moraju biti na svojem
mestu. Duznosti njihove bodo teske, mo- 
rali bodo znati z.drzati.

Gledali smo nase leventase, visepot 
smo se spominali znjimi i pitali smo je, 
jeli bodo oni mogli i znali spunjavati 
ono, kaj su se vcera naveili za denes i 
kaj se denes vuciju za zutra? Jeli bodo 
zvrsili one posle, steri njih cekaju, da 
napraviju bolsega sveta i bolse zivlenje 
sebi i celomu narodu. Osvedocili smo se, 
da bodo. Nasi sini su najbolsi. Niti jeno- 
ga naroda leventasi se nemreju vtekati z 
njimi. Imaju к tomu najbolse voditele, 
steri njim pota ka/.eju i vuciju je samo 
dobre stvari i nigdar vise niksi nepriateli 
nabodo vise mogli skoditi Megyimurju. 
Mi smo dimo dosli к sladkoj materi ma
gyarskoj domovini, a nasi leventasi bodo 
nam éuvali nasega dragoga doma.

Delaju nasi leventasi na tem, da Me- 
gvimurje ostane za navek ono, kaj je bi
lo, gyungy magyarske domovine, kajti ne 
samo, da su dimo dosli, nego znaju i 
svojega pota, kam njih je narod postavil.

tak, da je kosec niti ne vidi, nego da sko- 
sorn mahne, onda se flase potereju, ma
terija se rezleje i mám vuzge i najempot 
se okoli se gori.

Opomenemo nase gospodare, kosce i 
znjace, naj pre polskimi posli jako paziju 
na takse nepriatelske flase i ako takse 
najdeju, ne smeti je odteknuti, niti v ro
ke zeti, nego nam je treba pozvati ían- 
dare, oni bodo vec znali, kaj je treba 
vciniti.

Naái nepriateli nas nemreju г orui-

Nepriatelske roke skrívaju v zetvu flase 
za vuzigati

Gospodari pazite na letinul
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jem na kolena spraviti, pák ve probaju 
nas na te nácin vniStiti. Ako nam kmh 
zgori, onda smo postali slabi i lehko bi 
nas dőli deli. Zato je treba ve za vreme

Vec smo visepot pisalí za taté, átéri su nam 
zadnje leto v Megyimurju po selaj postavili imet- 
ke i zivlenje v pogibel. Cuda tozbi je doálo к 
zandaram, da nepoznati táti najvisepot v noci 
predereju v hize i vkradneju se, kaj vidiju i on
da zgineju v megli. Navek v noci dojdeju s Hor- 
vatske v Megyimurje, zbereju si átérő selo i on
da tam pre jenim i drugim gazdi vdíraju prek 
obioka, ili najza i kradeju maácu, zrnje melu, 
cukora, oprave i se, do cega dojdu. Stem su cu
da к vara napra vili naáim gospodaram. Zandari su 
ostro se posod iskali te taté, átéri su postali se 
hujsi i hujái. Как se vidlo, táti su se skrivali 

'po Horvatskoj ali jempot su nasi zandari itak. 
meli srecu i vlovili su jenu bandu i spravili su 
je v Nag> kanizsu v rest. Pak je doálo cuda toz
bi i как se vidlo, najvaksi krivci su bili decki 
Jurinecz Márton i Antonovics János z Dráva- 
szentistvána, te su najbole iskali. Horvatski zan
dari su je prijeli i v Varazdinu prek dali nasim

Steíics István gospodar z Alsódomboru je 
odiáel v Nag\ kanizsu na velki sejem, da si konja 
kupi. Pogodil se za konja, za 950 pengő s clo- 
vekom, átéri je rekel, da se zove Horvath Ferenc 
z Nagybakónaka. Te „Horváth" je rekel, da konj 
néma falinge, dobro dela i néma keha. Steíics je 
mam splatil 800 pengő, a 150 pengő je zadrzai, 
dók se pasus prenese. 1 tak je Stefics veselo ti- 
ral dimo konja, mislil, je da je dobroga séma 
napravil, ali doma je mam spazil, da je te, za 
zdravoga kupleni konj, bormeá pun keiia. Za to 
je mam pisai Horváth Ferencu v Nagybakónak, 
naj si dojde po konja, i peneze naj da nazaj. 
Za kratko vreme je dobi! rekomanderanoga lista, 
nutri paáusa átéri je glasil „Horvath Ferenc Nik- 
la" i poleg je zaprta kuverta, gori napisano Hor
váth Ferenc Bakónak. Stefics je gori vtrgel ku 
vertu, nutri je bila cédula, a gon napisano La
katos Sándor Nag\ bakónak. Siroko je gledal Ste
fics drugi den, da je dobil tista od pravoga Hor-

Grdo je nastradal Videc Ferenc, mladi decko 
z Felsőmihalyfalva, zato kaj je prez dozvole osta- 
vil svoju domovinu.

Mladi Videc, sin jako poátenih i se okoli 
dobro poznatih dobrih roditelov, je vec bil soldat 
za vreme Jugoslavije, a ve su ga samo na mus- 
tru pozvali к naáo) soldaciji. Da je dva meseca 
odsluzil, su ga na urlaub pustili i v to vreme je 
skocil prek v Horvatsku i tarn je v neksi fabriki 
delal. Samo se ne mogel dugó veseliti toboznjoj

Crni piac’ ima denes vec ne samo 
takse prezdusne ludif steri skrivaju i po 
visokoj ceni trziju robe, stere su potreb- 
ne za sakdasnje zivlenje, nego vec i na 
saki nácin vkanjuvleju one siromake, 
steri njim verjeju i tak si napraviju jós 
veksega, prezdusnoga hasna. Te nepos- 
teni trgovci cTnoga piaca, po célom or 
sagu, daju cuda posla zandaram.

Pripetilo se, da je jen, selski oble-

zetve jako paziti na letinu, prez kruha 
puska ne vala, niti delavec nemre svoje 
duznosti zvrsavati.

zandaram, ali Jurinecz je pre prek davanju sko
cil, pák ga je horvatski zandar strelil. Steákom ranom 
su ga dopelali v Csáktornya v ápital i tu su mu 
zivlenje obranili, a Antonovics pák je doáel v 
rest.

Med tem jós predi su vlovili horvatskoga 
decka Poszavecz Istvána, njega je soldacki sód 
odsodil na tri leta reáta i ve sedi v Váczu. Joga  
Poszavca su dotirali v Nagykanizsu, da su sodilí 
Jurinca i Antonovicsa. Bilt> je cuda svedokov i 
sod je trpel do vecera. Jurinec i Antonovics su 
pred zandari priznali svoje grehe, ali pred sudoin 
su se zatajili, rekli su da su njih silili na valu- 
v,anje. Obcinski birov je posvedocil krivnje, véli 
da vec zdavnja pózna te decke, da su zlocesti i 
velki krivci. Kesno na vecer su preglasili soda 
Jurinecz Marton je dobil leto i pol resta i na 
tri leta zgubi purgarske pravice, Antonovics J á 
nos pák je dobil tri raesece resta.

Sód je kreposten,

váth Ferenca z Nagybakónaka v áterim mu piáé 
da mu on nigclar ne prodal konja i da ga dru- 
goga Horváth Ferenca ne v obcini.

Stefics je odisel na pohciju v Nagykanizsu 
i tani se pretozil, как je s konjom ziáel. Bila je 
kvizicija í prenaslo se, da je Lakatos Sándor ci- 
gan, konjskt masetar z Bakónak.i, pod krivim i- 
menom Horváth Ferenc, prodal Ste.icsu betez- 
noga konja.

Öve dneve je bila ta stvar pred sodbeniin 
stolom v Nagykanizsi. Znaslo se, da je Lakatos 
Sándor stari gresnik i \ec cudapot bil átrofan 
zbog tak sih stvari.

Hesprava je kralka bila. krivnja se dokaza- 
la. Lakatos je odsodjen na Irtó dili reáta i pet 
let zgubi purgarska prava. Sód je'koniskoga pa- 
áusa vun dal Steficsu, nríj sí konja proda í stem 
namesti к vara, kulko bo moói.

Sod je pod apelacijom.

slobodi, sodbina ga dostigla z jenom partizanskom 
kuglom glavu. Zulostni rodikli su samo nirtvd 
telő svojega sina viJli. Dimo pelati ga ne muci i 
tak nesrecen megyimurski sin v stranjskoj zemli 
pocivá.

Nesrecna smrt Videc Ferenca naj bo оро
шена, da saki clovek uiora biti vérén svojo) do- 
movini, spunjavati duznosti za obranu svoje zeni- 
le, za nas cvete zivlenje samo tu, kam nas je 
Bog postául, pod korunom Svetoga Stetana.

ceni clovek, z velkom korpom obhajal bi 
ze i pontijai putra za prndati. Zgovarjal 
se stem, da ima sluzbenoga posla i néma 
vremena stati na piacú, zato ovak po Li 
/aj trzi putra. Véli ne po maksimalnoj 
ceni, ali zato cuda fale, как drugi trziju.

Putra su zene rezgrabile, Saka je 
gledala da dobi bar pol kilo. Samo, da 
su se doma seli к vecerji. onda su vidli. 
kaj su kupili. V sakom putru je bilo fa 
lat kamena i na mesto pol kile je bilo 
samo 20 deke putra I tak se veselje o-

Bezerédy-Cernkovics
Futura albizományosok 

CSÁKTORNYA Hiller Adolf u. 3.

K u p u j e m o
s a k e  f e*l e z r n j e ,  kuruzu, 
bazola, oljeno i drugo semenje, 
krompera, po sluzbenol ceni.
Dajemo na glas poátuvanim go
spodaram, da v naáem magazinu 
imamo dve rnaáinc T R I E R  za 
zrnje cistiti, stem si moreju pri- 
nas svoje z r n j e  p o c i s t i t i .

brnulo v zalost.

V jenom selu je dosel jen moski, 
hodil je od hize do hize i ponujal petro- 
Ijoma za prodati. Imel je sobom pet li- 
ternu kantu, ali je ne dal, kulko je sto 
prosil, nego véli, da осе pravicno rezde- 
liti. Ltidi su radi kupuvali, ali da su ste
li lámpásé vuzgati, onda su vidli, da su 
za triput drazesu cenu kupili vodu, od- 
zgor je plavalo malo petroljoma.

1 to se pripetilo, kaj su svindleri 
pohodili familije i ponujali su тач и  za 
prodati. Maáca je bila dobro spakovana 
v flaáe od vugorkov, sigdi 8 1() kil Lu-
di su to radi kupuvali, platili su 4 0 —50 
pengő za jenit fla»u, a da su ma cu átéli 
vun pobrati, onda su spazili, da je v fia- 
si najvec kamenja, pokrito s таксою.

Jen svindler pák je scukorom taksu 
komedíju napravil. Odisel je v átacun, de 
se trziju poharaji i ponudil je vrecu cu
kora. Véli, da on pova repu za cukor 
i dobil je s fabrike cuda cukora, áteroga 
ne nuca. Neje cuda prosil samo 8 pengő 
po к ili, na írnom piacú cuda vec kota. 
Cukrász je kupil vrecu cukora, 50 kil, 
lepi kriptái, vreden 400 pengő. Da su 
cukora «teli ponucati, onda su vidli, da je 
santa sol, samo odzgor je bilo malo 
cukora.

Ludi pazite na takse svindlere! Ako 
se de taksi oglasi, mám ga zandaram prek 
dati. To su najveksi nepriateli naroda i
drzave.

NAJNOVESI GLASI

Hitler í Mussolini su 
se zisli v Taljanskoj

Nem ka Felegrafska Kancelarija gla* 
si, da su se Hitler i Mussolini júliusa 19* 
ga zisli % jenim varait v Zgornjoj Tálján* 
skoj i meli su dogovora soldackih stvari.

Megyimurski táti pred sodom

Pod krivim imenom je cigan, konjski masetar vkanil megyimurca na semu
Dobil je leto dni resta.

Jen mladi megyimurec je vusel v Horvatsku, partizani su ga strelili

I crni piac ima vec svoje svindlere
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T a b o r s k i  gl asl
Taljanska i africka fronta 

RIM
Taljanska zernla v ovom taboru pretrpi tak- 

se moke, da ga takáih ne bilo niti za jenoga na- 
roda, od da svet stoji. Roosevelt i Churchil su 
veó pi ed par dni dali na glas, da bodo bombe doli hi-
tali na Rim i poslali su rimskomu papi telegram« 
da oni nabodo bantuvali nikaj papinskoga, a niti 
starinske spomene. A kaj su napravili? Pondelek 
julius 19-i je den vekivecne zalosti za Taljansku. 
Ob jedenajstoj vuri predpoldan doleteli su nepri- 
atelski avioni i örez tri vure hitili su na Rim
350.000 kil bombi. Predi как su se liapili, hitili 
su doli cedule, da naj se civilni narod ne boji i 
ne skrivle, oni bodo samu na soldacka stanja 
strelali. Ne su gledali nikaj, hitali su bombe po 
célom varaáu, zniáili su velku cirkvu Svetoga 
Lovrenca, rimskoga cintora, grufta de poc'ivaju 
staresi Svetoga Oca Pape, da su vidli kaj civilni 
narod po vulicaj be/.i, onda su se nisko pustili i 
z masin puskami su strelali na civile. Ostalo je 
mrtvih 166 i 1659 tanjenih, se to civili.

Najviáe su bombi hitali po zvunjskimi kraii 
varaáa, de stanujeju sami siromaski ludi i to de- 
lavci. Tarn se zrusilo najvise hiz. Fejervergari su 
celi den imeli posla gasili su ognje ikopali vun spod 
ciglovja mrtve i ranjenike.

Sveti Otec Papa je popoldan pohodil zruse- 
nu cirkvu i klecec Boga moli za nekrive i ne- 
duzne mrtve i da bi Bog ove strähne moke obr- 
nul na dobro.

Isto tak su taljanski kral i kralica pohodili 
zrusene kraje i batrovili ludstvo, a kralica je jos 
po spitalaj pohodila vanienike i tro^tala njih.

Novine celoga sveta jako ogorceno piseju 
za ovo • tmsno prez^lovecno delo, da nepriateli 
nemaju nikáe dusno spoznanje i vdiraju v zibku 
krscanstva, v sveti i vekovecni varas Rim, de su 
Sveti Peter i na stoline jezar moienikov podnes- 
h smrt za krsíansku vem i de su sporne ni prvih 
krécenikov.

Taljanski narod se dr/.i, trdo ,i mirno. Ne* 
priateli su na radio pozvali taljanskoga naroda, 
naj se prek da. Postavili su mo kondicije, se 
ladje i avione prek dati, soldariju sleci, visoke 
skole doli zaprti, gorice, sadovnjake skopati, kru- 
ha ne povati, nego pustiti se na milost nepriate- 
la. Taljani dobro znaju, kaj su anglosasi napravili 
s potuceni narodi 1919 leta, pak je Scorza, vel- 
ki sekretar fasisticke stranjke dal odgovora, da 
taljanski narod bo se branil как jen clovok, ciga 
bodo bole gnjeli, bole bo se vpiral i rajsi bo v smrt 
isel, nego]v sramotni mir i robi.tvo.

Sicilia
Bitka ide na snhom i na morju, da je to 

saino strasno za citati. a ne jos i tarn biti. An
glosasi su na juznom kraju Sicilije na pet niestaj 
zisli na suhu zemlu. Teski stuki morskih ladji, 
steri dalko strelaju su njih branili, pak su se zato 
taljani i njemci potegli bole nutri ined brege, de 
se bodo lezi branili. Nemske i taljanske podmor- 
ne ladje su ciez tjeden dni vtopile prek 60 ne- 
priatelskih ladji, se skup od 861.000 ton, med 
njimi su v hitt odletele velke ladje od 12.000 i
15.000 to, punt* z munieijom, matrialom i hidmi. 
Avioni stalno leceju po luftu i de moreju do cc- 
sa nepiiatelsk"ga, to se ide pod vodu.

Nepriateli su na dva mähe pustili z fufta 
prek 10.U00 soldacije odzadi za taljanskom fron- 
tom. Те skaceju z avionov, imaju na hrbtu velko 
svilno ambrelo, átérő se samo odpre, vpira v luft 
l tak sóidat po malern dojde da nakla. Imaju so- 
bom oruzje, munieiju, bombe, a zapoved njim je

skvariti étreke, moste, magazine, postrelati strafe 
i spraviti v strah soldaöiju odzadi. Те soldate z 
lufta su taljani i nemei doőekali z maáinpuskami 
i Stere su ne dospeli v luftu postrelati, one su 
nakli vniétili ili vlovili. Niti jen neje zvréil svoju 
zapoved.

Da pisemo ove rede, ova peklenska bitka
je v najveksem ognju,

Sovjetska fronta
Stalin misli, da ve, da su englezi i arneri- 

kanci napravili velku ofenzivu na Siciliu, da bo 
ova fronta slabeSa pak je presiril bitku skorom 
na jezero kilometrov duzine. Nemsko taborsko 
voditelstvo se to dobro zna i ohrana je se posod 
jaka i trda. Bolseviki prez milosti fratiju soldaci- 
ju i matriala i tak goste trnpe posilaju v ogenj, 
kaj na sakih '600 kilometrov dojde jena cela re
gimenta. Nemski Tigrisi terein sovjetska taborska 
kola как tikve, a nőve maáinpuéke kosiju lud
stvo как travu.

Crez dva fjed ne, как tu bitka trpi, su sov- 
jeti zgubili blizo 5001) taborskih kol, 2310 átukov 
3500 masinpusek, 3000 avionov, a mrtve i zaro- 
blenike pák na stotine jezere. Bitka trpi dale, 
sovjtdi jos nesu dosta zgubili.

Med tem su v Ukrapni, pre varasu \ innica 
nasli po vrtaj, vulicaj, dvoraj i se posnd prek
10.000 mrtvih ukrajincov. Svedoki veliju, pre 
kouiu su nasli svete kipe, molitvene knige cisle, 
ili su v rodbini meli popa, nje su prez sake rai- 
losfi vlekli i zaklali. Zukopali su je de su lez.i- 
li. Za to vinnicko velko klanje bomo jos pisali.

Alarm na ladji.

K A J J E  NOVOGA?
POZIV PRETPLATNIKAMI

К denesnjem broju nasih novin smo prilo- 
zili ceka za sakoga pretplatmka, átéri nain je 
duzeU i prosimo nase duznike, naj nam posleju 
staroga duga i novu pretplatu.

Naá list sluzi domovini i boláem zivlenju 
Megyimurja. V un dati ga, prem v denesnje vre- 
me kosta cuda penez, zato, prosimo nase preR 
platnike, naj nas podpiraju stem, da nam v pra- 
vo vreme poáleju pretplatu.

Sto bo i dale zavlacil s pretplatom, bomo 
prisiljeni zastaviti mu lista.

Adm inistracija
M EG YIM U R JE

— Nocna sluzba v pateki. Ov tjeden od
23 ga do 30 ga dizi noenu sluzbu Zrínyi pateka 
naprti klostra. |

— Növi notarjuá v Fe Is őmihály falva.

Flachner Ferenc notarjué v Felsőraihályfalva je 
odiáel v soldaőku sluzbu. Föszolgabirov jaraéa 
Csáktornya je postavil za namestnika Szilagyi La
josa stareáega, predi notarjuéa v Stridóváru.

- -  Ogenj od strele v Muracsányu. Júliu
sa 5*ga da je on velki viher bil, je v átalu i éke
den j do vice Dolenecz Iloné i njene dece, v Mu
racsányu strela vudrila. Obedvoje stanje je zgo- 
relo. Kvara je do 1 — 1200 pengő, a dobila bo 
samo 300 pengő, kajti premalo je bilo sekulerano.

Nemremo dosti dopovedati naáim ludem, 
naj si saki gospodar da svoje stanje sekulerati. 
Nigdar ne znati, da i de se more velka nesreéa 
pripetiti.

—  Nesreca pre zetvi. Fundak Vince, 37 
let star, potar z obeine Kotor, se je neáteri po 
poldan ob 3. vuri na biciklinu pelal na pole iet. 
Kosu si prevezal na hrbet. Na jenom mestu se 
popicil i tak nesreeno je opal z biciklin«, kai ga 
kosa globoko vpicila v desnu roku. Ludi éteri su 
tani blizo delali, su mám dobezali na pomoé i 
odnesli su ga nutri v obcinu Kotor, de mu je 
obeinski doktor main dal prvu pomoí. Teéko je 
bilo krv zastaviti, kajti je kosa i zilu prerezala. 
Telefonski su pozvali poinoő z Nagykanizse i 
odpelali su ga v spital.

—  Nőve cene za rafange cistítí. V slui- 
benim no\ inam ie ziéla ministerska naredba, s 
sterom se leguleraju cene za rafangerske posle. 
Po toj naredbi piaca se v malim i velkim obói- 
nam za rafange cistiti za sako ciácenje 30 file- 
rov . Z istom na red bőm su regulerane i cene za 
druge rafangerske posle.

— Trgovacka srednja skola. Stopram dve
leti dela fa skola i vec se vidi velki hasén. Naéi 
megyimurski deaki su se jako dobro vuóili i do
bro polozili ispite. S tóm ákolom je moci sikam 
dojti v sluzbu i nasi deaki ne moraju biti stra- 
hoin, как bodo iiveli, ta skola njim da Vivienje. 
Как radi hodiju nasi deaki v to ákolu vidi se i 
po tóin, da prvo lelő je bilo 79 deakov, a drugo 
lelő vec 1 31.

Ministerium je dal 2000 pengő, a varas 
Csáktornya 3000 pengő na pomoc siromaékim 
deák am.

Megyimurski roditeh ! Dajte svoju decu áko- 
lati, saki nemre i ne mora na zetnli kiveti. Po- 
ka/ite, da smo mi on kulturni narod, steri smo 
negda bili, nasi sini su vredni. da njih pomoremo 
v lepse zivlenje, vec se átiinamo i bomo se sti- 
mali z naéom decom i bomo pokazali celomu 
svetu, da je Megyimurje gyungy evője magvarske 
domovine.

Inukká skola. \' drugom letu te skole 
suio meli 160 deakov. Skorom si su se o&vdili ma- 
gvarski govoriti, pisati i citati, samo tnlaisi éteri 
su ve prvo leto hodili, zna|u inalo slabese.

— Z agreb acka zidovska doktorska fa 
mília sell se v Palcstinu. Dr. Heim Oskar ti- 
di»v doktor v Zagrebu i njegva família pobegli su
7. Zagreba, se kaj su meli, obrnuli su v peneze. 
Dosli su prek granice v Megyimurje i kajti nesu 
meli nikíe dokumente, zaridarr su je spravili v 
Nagykanizsu v rest. Meli su viáe kufrov, puné s 
opravom, penezi i zlatninom. Njihov branitel Dr. 
Délczeg, fiákal v Perlaku prosil je, da oni kaniju 
prek Turske iti v Palestinu, naj se njim nekaj 
penez oslobodi. Na prolniu branitela drzavni tu- 
zitel oslobodil njim je 8000 pengő za potne stros- 
ke. Júliusa 30 ga bodo na sodu zbog toga, kaj 
su prez dokumentov dosli prek granice.
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Németh József
je odprl stacuna

s feltolni i parfiimeriom
v C s á k to r n y a .  Szent László piac broj 13.

Prosi naj ga podpiraju.

—  Ludi pazite na igrace, stera curiju z 
lufta. Как s zvunjskih orsagov éujemo, nepria- 
telski avioní hiceju dőli sake fele detecje igrace, 
pera za nalejati, plajbase i drugo spodobno. Se 
to je pimo z dinamitom i ako sto v roke zerae 
kaj takáega, mám se respoci i lehko zakóié decu.

Treba je decu opomenuti, ako de kaj tak- 
sega *najdeju, ne smeti se teknuti, kajti pogibel 
je velka. Sto kaj takSega najde, treba mám na 
glas dati zandarara, ili v obcinskoj kancelariji.

Tu k li su ga na potu. V pondelek v julro 
zárán je Horvát Jáos, honved na urlabu, z notar- 
juSije Felsümihályfalva i§el v jenom klanjcu. Na
leteli, su nanjega decki, osem njih, potrli su mu 
desnu roku i s kulici su mu na glavi napravili 
teáke rane. Horváth Jánosa su dopelali v Csák
tornya v spital, kvizicija tece.

Skolski glasi
—  Purgarska skola v Csáktornya. Óva

Skola je letos zvrsila 70 leto, od da postuji. V 
drugom letu oslobodjenja véé je bilo 418 deakov 
deéki i pure, tulko ga za vreme Jugoslavije nig- 
dar ne bilo, najdale ci je bilo za ono vreme 250 
deakov.

Stoga se vidi, da nas megyimurski narod 
rád posila svoju decu v magyarske srednje skole 
de se navciju vise jezikov, i sega potrebnoga za 
zivlenje. Так je i prav, saki clovek nemre biti 
polodelec, tulko zemel ga ne na svetu. S purgar- 
ske skole moreju deaki iti v sluzbu na zeleznicu 
postu, v sake fele kancelariie, v preparandiju, 
v trgovinu, meátriju, a sto se oce dale vuéiti, 
more se v purgarskoj skoli i latinski vuciti, tak 
kaj mám dojde v 5. razred gimnazije.

Megyimurci! Skolajte svoju decu i pokazite 
da z megyimurca more poslati se do najvekSega. 
Mi smo rezsvetleni narod, saki clovek zna i mo- 
ra znati vise jezikov.

G o s p o d a r s t v o
IspravlanJe krivo 

napisanih cen
V broju 27 i 29 smo stampali nesterne ce- 

ne, Stere ne su prave, как smo se za to potli 
osvedoéili.

Prave cene su öve
Mladina

melin dati za mleti, ili premeniti samo tak, ako 
gazda sobom donese svedoéanstvo, da ima pravo 
mleti dati. Mlinar samo tulko sme mleti, ili pre
meniti. kulko svedocba kaié. Od onoga zrnja kaj 
je v svedocbi napisano, se zeme vkraj mlinarova 
merica i procenti za prasenje. V svedocbu mora 
mlinar zapisati, da je dobd krusno zrnje za mle
ti, kulko je se skup vagnulo pred ciscenjem i 
broja svoje knige. To mora potpisati i svojega 
peéata gori vadriti| Za tem mora mlinar svedoc
bu nazaj dati.

Od júliusa 15-ga se saka mletva krusnoga 
zrnja mora splatiti s krusnim zrnjem. Za mletvu 
se mora platiti mlinaru pre psenici najvise deset 
procenti, za prasenje najvise dva procente, pre 
hrzi i sorzici za mleti najvise jedenajst procenti 
i za prasenje najvise dva procente.

Za árotanje zrnja je moci reéunati najdale 
osem procenti i za prasenje jen procenW Zvun 
ovoga mlinar nikaj drugo nesrne recunati za mlet
vu ili strotanje.

V sakom melinu mora biti vun deta, na 
taksem mestu, de se dobro vidi tabla, na steroj 
pise, kulko se zeme za prasenje, jeli se cista 
vaga zrecuna s Sacanjem, ili s ciscenjem pred 
mletvom i onda i to, da za prek zeto krusno zr
nje kulko i kaksu melu je melin duzen vun dati, 
onda jós i to, da se v vagu mele vreca, ne recu- 
naju.

Mletva jecmena i kuruze
Po onimi kraji, de se po dozvoli komísara 

za obskrbu naroda ^ svedocbom za mleti more 
za kruh mleti i kuruza i jecinen, tam se recuna 
100 kil jecmena ili kuruze za 100 kil krusnoga 
zrnja, a merice pák ye tak recunaju da jecinen 
vala za hrí, a kuruza za psenicu. Как i kulko 
se ima mleti, to odredi komiSar za narodnu 
obskrbu.

Как se ima zrnje ponucati
Gospodar z onoga zrnja, kaj mu ostane pot

li nutri davanja, mora sebi najpredi zasigurali 
seme za setvu. Zato mora svoje krusno zrnje, 
ako je ne dosta dobro za sejati i premeniti za 
bolse zrnje za sejati. Kaj mu ostane more ponu
cati za svoje gospodarstvo za kruh, iii more pla
titi s zrnjem svoje gospodarske tezake, prez toga 
da bi mu se to recunalo v jedinice, ali nesme 
znjaéam i mlatcam vise krusnoga zrnja vun dati, 
как je to po zakonu dozvoleno. Ran tak niti 
onomu, od koga rendu drzi, nesme vec krusno
ga zrnja vun dati, как ga po zakonu, skup s fa- 
milijom pripada. I tezake je moci s zrnjem spla
titi, ali niti oni nesmeju véé dobiti, как njihove 
tezaéke plaée znasaju v penezi. Zrnje se mora 
tak prerecunati, kulko znasa plaéa i kulko je 
slu/.bena cena zrnja.

Po tem saki ima priliku, da si kruha zas- 
luzi, ali niséi nemre zahtevati zrnje samo za to, 
da je polodelec. Sto ne dein polske posle i ne 
zasluzi si stem kruha, on more prosilii samo ce- 
dule za melu.

Gospodar more ono zrnje, stero mu je os- 
talo i neje potrosil niti za nutri davanje, niti za 
sebe, prodati samo onomu trgovcu, steri ima za 
to ovlaséenje. üd zobi (oves), ako gazdi ostane 
ober onoga, kaj je duzen nutri dati, duzen si je 
najpredi spraviti seme za setvu. Kaj od /obi v 
svojem gospodarstvo za hraniti i setvu ne ponu- 
ca, more prodati samo onomu trgovcu, ili gos- 
podaru, steri ima zato ovlascenje.

Как se god zrnje za fabricke posle potrositi je 
smeti samo z dozvolom ministra za obskrbu naroda 
То se tice i prose i hajdine. Prosu i hajdinu tű
éi smeju fabnlce samo tulko, kulko njim je mis
ter za obskrbu naroda dozvolil.

Duzností gospodara pre mlatvi
Saki gospodar mora svoje zrnje zmlatiti da

ti z brigom dobroga gospodara. Zrnje smeti mla- 
titi samo г masinom. Vodilel masine se sme lia- 
piti mlatiti samo onda, ako mu gazda polca/,e 
predi svoju gazdinsku knigu, ili pale ako on, sto 
kani mlatiti dati, predi dokaze, da je zrnje zaslu- 
zil v zetvi z. resa. Ci ga toga ne, onda samo nb- 
cinsko poglavarstvo more dati dozvolu za mlat i 
voditel masine se samo s tóin dozvolom sme ha 
piti mlatiti. Slamu za snope i ritke tulikajse sa
mo z dozvolom obéinskoga poglavarstva smeti 
mlatiti.

Verhár Antal

TRGOVINA S ZRNJEM
I Z E M E L S K I M I  P L O D I  

C S Á K T O R N Y A
Zdelár József vulica br. 3. (Pínlacsova hiza)

Kupujem sake fele zrnja,
stera se po zakonu moreju nutri dati 
i to: zito, psenicu, jeémena, zob, kuru- 
zu, bazola, (graha), krompera, oljeno i 
sako drugo semenje, se to placam po 
sluzbcnoj ceni 1 zapisem у gazdinsku 
knigu (gazdakönyv) da se z. jedinica- 
mi odsluzi ono, kaj se nutri dopela.

Kontrolerali bodo mlat
Minister za obskrbu naroda bo dal kontro- 

lerati mlat s svojimi kontrolén, steri bodo meli 
odprto zapoved, onda prek inspektorov za obs
krbu naroda i prek administracije. (Föszolgabiro- 
vija, obcina) Kontrola ide zatem, jeli se gazda i 
voditel masine drzi toga, da se mlat zvrsi z naj- 
veksom brigom i jeli voditel masine zvrsavle 
svoje duznosti pre spunjavanju knig i stamparij, 
stere mora vcditi. Лко bi kontrolori pre kontro
li mlati kakse ialinge nasli, moreju mlat mám 
zastaviti. Ako kontrolor kaksu falingu gori da, 
more komisar za obskrbu naroda zabramti vodi- 
telain masine, da nesme dale mlatiti, ili pák mu 
na njegov strosek postavi kontrolora za mlat.

Spravlajte trde koséict* od eresen), sliv, 
marulic, breskvi za deacke kose.

P n c fa  V iirP fln ilfa  " B arics L* Ilarastyán. Na
I UulQ V U luU lllnú . vase pitanje zazvedili smo 
na slu/.benom mestu ovo: Mleko ne je hasén od 
zemle, nego od marhe, zato se ne recuna v je
dinice ono, stero se po naredbi mora nutri dati, 
ali onomu gazdi, steri je svoju duznost pre nut- 
tri davanju mleka zvrsil za celo leto i ober toga 
jós davle mleko v talcse mesto, de se dale posila ili 
zjnega sir i puter dela, ono se recuna v jedince.

Med tem cujemo, da je minister za obskr
bu naroda obeéal, da se bo i redovito nutri da* 
vanje mleka recunalo v jedinice. Naredbu za to 
jós nemamo.

Saka /.latna koruna éistoga kalnstralnoga 
dobiéka vala za 50 jcnlinir. Ako sto ima od me- 
kote zemle 5 zlatnih korún éistoga dobiéka, on
da od te mekote mora nutri dati 250 jedinic. 
Kulko stera zemla ima éistoga dobiéka, moci 
zazvediti na obéini z katastra.

Jeli sam platil za novine?
APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróhiríkl.‘* flí dija a/avankint 10 fillér. A vaatagon 
nyomott a.»» keUönpk axámit. Legkisebb Lírdetés dija i P-

Uriszabósághoz jé» nagy munkást és ta
nulót felveszek. Fülöp Albert uriszabó Nagy
kanizsa Szent Imre herceg u 9.

Foglalkozzon angora tenyészettel! Sze
rezze be n>ulait elsőrendű leszármazásu törzs- 
honwe/.ett állományából. Csáktornya, Horthy 
Miklós tér 9.

Slugu iscem /a gospodarske posle. Glasiti 
sc V \ u red niste u lista.
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