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a A  ГГ I zárva a világítás, udvaron, utcán éjjel
1 JH  A  А I  1 ® % #  Я "  1 %  Ж" ^  I senki lámpással ne járjon, ha mégis akad

|v  E 1  p e  k  ■ um  ■ ■ m i  ■■ k i  halaszthatatlan dolga, csak olyan lámpást
■ I  l m  k i  mm J шя m m  b i  I  ^  használjon, amely csak lefelé világit.

Gondoljuk meg, hogy ellenségeinknél
Lehet mintegy harminöt éve, vagy Első és szent kötelességünk legyen semmi kíméletre nem számíthatunk, a

annál is több, amikor Blériot francia re az elsötétités pontos betartása. Inkább négyéves háború megmutatta, hogy vitéz 
pülő Budapesten felszállt kétfedelű repü sötétítsünk egy órával korábban, mint öt hadseregünket leküzdeni nem bírják, ezért 
tógépével. Az időiben ez nagy szenzációt perccel később. Egy gyertya fényét több ellenségeink a belső frontot akarják meg
keltett és az ország minden részéből se kilométer távolságról meg lehet látni táv- dönteni, amint azt Olaszország szomorú 
regestől tódultak az emberek a főváros- csövei, már most gondoljuk meg, a vila- példája megmutatta. Felhasználnak min- 
ba, hogy ezt a szenzációt láthassák. Ak- gos ablakot mily messziről, legalább 6 den eszközt, hogy bennünket gyengitse- 
kor még senki*sem gondolt arra, hogy 7 kilométer távolságról is meg lehet látni, nek és igy térdre kényszerítsenek. Saj- 
ez a repülőmasina milyen óriási szeren ily magasan pedig éjjel az ellenséges gé nos a fejlett haditechnika megadja nekik 
esetlenséget fog hozni az emberiségre. pék nem repülnek. Egyetlen egy világos a módot hozzá.

Az első világháború elején a hábo ablak az egész község pusztulását okoz Muraköz a Magyarok Istene jóvoltá-
rus repülés még nagyon alárendelt szere hatja. Az ellenséges repülő lát egy vilá- bői eddig csak „látott“ ellenséges repü- 
pet játszott. Voltak légi felderítések, egyes gos ablakot, vagy ajtót, mindjárt tudja, tógépeket, *de ez nem jelenti azt, hogy 
repülőgépek a front mögé merészkedtek, hogy ott lakott terület van, fölibe repül, minket nem érhet támadás. Jobb félni, 
de olyan alacsonyan röpködtek, hogy gép- ledobja bombáit és elpusztul sok száz. mint megijedni, készüljünk fel a védeke- 
puskával is eredményesen lehetett eile- ember élete és vagyona. S ki meri lelki- zésre. Ne várjunk az. utolsó percig, hanem 
nük védekezni és őket a levegőből le- ismeretére venni, hogy az ö hanyagsága tegyünk meg mindent, hogy magunkat, 
hozni. Később már bombákat is dobáltak, miatt veszedelembe dőlt egész környezete, embertársainkat, és va
dé csak közel a fronthoz és tisztán ka talán ő maga is csaladjával, rokonságával, gyonunkat megmenthessük. Ha a nagy 
tonai célokra. vagyonával? közösség minden embere megteszi köte-

A két háború között a légi technika Ezért legyünk a leggondosabbak az !?ssé??1, akkor védelmünk is erős lesz.
óriási lépésekkel haladt és gyors fejlődé- elsötétítésnél. Nem elég csak az utcai ab- Ä \e<H em.ken minden^ne
se meghozta a mostani háború borzalma lakot elsötétíteni, ahol rendőr, csendőr e . V'.flí1’. . n,ncs es nem f  e
it A 8 -9 0 0  kilométeres óránkinti sebes- ellenőrizheti, hanem az udvari ablakot is tarsadalm, különbség nincs nemzetiség, 
séggcl száguldó vasszőrmelegek hihetet- el kell takarni, az. egész városnak, falu n,ncs vallas, itt csak egyről lehet szó, 
len távolságú területeket képesek here- nak sötétségbe kell borulnia! Az. ellenség hogy megmentsük a nagy közösseget,
pülni és elpusztítani. /  T "  T Ä I  Й  í

Kezdjük mindjárt Belgrádnál. A \o  vege n ni . • - akinek lelkiismerete nem szólal meg és
perces, hullámos támadás alatt mintegy mutatia a világos helyeket s mint törődik saját és mások pusztulásá
é i g )  ember pusztult el. Londonban a dottuk. egy ember hanyagsága, ezrek ele- ^ h a tó s á g o k n a k  meg vannak a tör- 
halottak és sebesültek száma meghaladta ‘ (ru 1L vényes eszközeik, hogy az ilyent, vagy
a 100.000-et, hogy ne is beszéljünk a leg A legjobb elsötétités, ha éjjel nem kényszerítsék kötelességei teljesítésére,
újabb Európaszerte véghezvitt ember és világitunk. vagy kiküszöböljék, mint a társadalomra
anyag pusztításokról. д  ház gazdája, de minden lakója, veszélyest, de idejében kell feljelenteni,

A régi hadijog szerint a háborút csak legfontosabb gondja legyen este az összes amig nem késő. 
a felfegyverzett katonaság ellen viselték ablakukat ellenőrizni, hogy jól el van-e Sp.
és minden, a katonasággal össze nem 
függő) polgári lakosság és vagyonának tá
madása, a hadizónán kívül, tilos volt ■ ■■ i  k J  ■ ■ ■
Sajnos ez ma másként van. Ellenségeink М | г | £ Ы Г  _  т | | С С Л | | П 1
nem elégednek mega hadicélok bomba- I  ■ W  « i w l  I l i i

hanem' P á r t a t l a n  ’ poltóO ''íá^óssiiao^^s Költők, nemzetek dalosai, epikusok, lírikusok hozzákötött igaz barát. Testet öltött Hitler bécsi
hanem az ártatlan polcán m ч .n. . . , ni.(ín/llí.|ol<ról tervétek le lantotokat sürgönye: „Mussolini, sohasem feleltem el ezt
annak vagyonát igyekeznek tönkretenni. hn ' )k n * j ó t o k a t ’a fegnagvobb költö, az. önnek". S valóban nem felejtette el. A jó barát

Bár európa még sohasem volt oly jól jga/ barátság elölt. Hol van a ti fantáziátok, hol bajba került, bajtársa nem nézte a veszélyt, nem
ellátva védővonallal, mini ma m ^sem  u t  S Ä  “  S  é7 ‘.
bírjuk inegakadalyo/ni, hogy i •; n „.„„lyct a Teremi« az első ember- nemtelen ellenség orv bosszújának kitelt baltára«,
ges gepek be ne repüljenek es var beleoltott. Л türlé.ielem során, a lavagkorban Az adott szó, a barátság, a hűség szilárdabb
ban nagy pusztítást ne végezzenek. 1Л  ft -  iiar;it(,k e{iymást lánccal kötötték össze az a gránitnál. A sziklát szétvetik a természet rom
ellen pedig a legerőteljesebben védekez t.|valhatlan barátság szimbolikus jeléül.* F.z a lánc holó elemei, de az igaz. barátság örök. Mi magya- 
níinlc A hatóságok e tekintetben ele azonban csak g\enge jelkép volt, az igaz. barátság rok, «kikiu k a trianoni pokol tüzében, Mussolini
' „»„^fásokat adtak ki. erkölcsi erőkön alapul. adta az. első enyhitö cseppeket ajkunkra, szintén

gendo rendeleteket, utasításokat а ш м а  . . »* nem felejtünk. Mi is kita.toltunk mindenkor a vél-
l)o ne várjunk mindent a hatóságoktól ! Musaolmi Bemlo Német es Magyaron./.* w , s / 6  a tar4tsig T u U n d 6  jirömm«
Siessünk önmagunk is védekezni, ahogy nagy barátja, nz Anschluss idejön odaallt Német- üdvözöljük a nagy Dúcét megszabadulása alkal- 
csak lehet hiszen ez legszentebb köteles- ország mellé és odaállt Magynrorsz.ág’mellé, amikor mából és bízunk benne, hogy a sors, amely mm 
sóoönl m-Htunkkal családunkkal és a vissza kellett állítani az. ezer éves magyar határ«- engedte, hogy Olaszország nagy férfia az. ellenség 
nagy 'közösséggel 'szemben, amelyben kal, megmulalla lg.z barátságát akkor, amikor erre ve**to‘ ^

élünk. Gondoljuk meg, hogy a mi mulasz- a legnagyob srukseg volt. Hitler Adolf és hős katonái példája örökké
tásunk vagy hanyagságunk miatt esetleg Most amjkor elárulták és prédául dobtak az ragyogni fog!
„  а у я 7 Я1 és milliós vagyonok olasz nemzetet, Mussolini élete veszélybe került,az emberek szazai es ы segítségével, az erkölcsi láncc« Sp.
pusztulnak el’
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„Muraköz"

Légoltalmi előadás
volt csütörtökön este nyolc órakor a Leven

teotthonban. Wecsera Antal nagykanizsai tűzren
dészed felügyelő tűzoltóparancsnok, légoltalmi tan- 
folyamvezetö, kétórás, szívbe markoló beszéddel 
tartott előadást a légoltalom időszerű kérdéseiről 
és az eddigi tapasztalatokról.

Azzal kezdi beszédét, hogy nagyon sok em
ber elpusztult saját hibájából, mert kíváncsi
skodott. A lehulló bombák elsősorban óriási lég
nyomást fejtenek ki. Van szívó és taszító lég
nyomás, mindakettö halálos, mert odanyomja az 
embert a falhoz, vagy elsodorja, tüdőrepedést 
kaphat, mindenképen halál fia. Légitámadás ese
tén mindenki azonnal siessen az óvóhelyre és 
onnan addig el ne mozduljon, mig nem hallja 
a légiveszély elmúltát jelentő jelzést

Riadó, óvóhelyekre levonulás
A riadójel három hosszú, félperces meg- 

szakitasu üvöltő hangú sziréna jel. Erre minden
kinek le kel sietni az óvóhelyre, az ablakokat 
kinyitani, nehogy a légnyomás Összetörje, szint
úgy az ajtókat, kapukat is ki keli nyitani, hogy 
mindenki akadálytalanul az óvóhelyre juthasson, 
jármüveknek le kell állni, alkatokat kifogni, éjjel 
minden külső világítást megszüntetni. Az óvóhely
re levíhenők, a személyi és családi okmányok, 
értéktárgyak, meleg ruhák és kábátok, élelmisze
rek, gyermekeknek játékok, világitó szerek, na
gyon fontos a fris viz, ívásra és ápolásra. Az óvó
helyekben legyen kéznél ásó, lapat, fejsze, minden
féle, bontó szerszám, a mivel az esetleges tör
meléket el lehet távolítani s az óvóhelyet fris 
levegőhöz juttatni, mert nagyon sokan fuladtak 
meg levegőhiány folytán. Mindenki hordja magá
nál igazoló okiratait, a férfiak tárcájukban, a 
nők ruhájukba bevarrva, hngv a személyazonosság 
mindenképen megállapítható legven. Kézitáskába 
nem tanácsos tenni, mert az könnyen elveszhet.

A- légiveszély megsziinntét két egymást fél- 
perc után követő normális hangú szirénajelzés 
adja tudtuk

Riadónál a legfontosabb a n> ugatom, lélek - 
jelentlét megőrzése. Kapkodás, izgalom nem ve

zet jóra. Mindenki nyugodtan szedje össze leg
szükségesebb holmiját s nyugodtan vonuljon 
helyére, ne kíváncsiskodjék, hanem varja be 
nyugodtan a veszély elmúltát, a jó Isten felettünk 
őrködik.

Elsötétítés
Ezzel a kérdéssel lapunk vezető helyén 

foglalkozunk, itt csak' annyit jegyzőnk meg, hogy 
az előadó ezzel is bőven foglalkozott.

Tűzveszély elleni védekezés
Elmondja az előadó a gvujtóbombák ha

tását. Az ellenség által ledobott bombák keresz
tültörik a háztetőt a padláson robbannak 2500 — 
3000 fok hőt fejlesztenek, amitől minden éghető 
anyag azonnal tüzet fog.

Védekezés:
Minden éghető anyag a padlásról eltávolitan- 

dó, a padlás legalább 2 cm vastog hamokréteggel 
hintendő be. A padláson legyen egy fél köbméter 
homok, lapátok vödrök. Magát a bombát viz/.el 
eloltani nem lehet, mert az óriási hő a vizet fölbon
tja alkotó elemeire s a kicsapódó oxigén még 
jobban éleszti a tüzet. Azért kell a homokot 
kéznél tartani, hogy a bomba lecsapódása esetén 
a tűzfészket azonnal be lehessen szórni s/araz 
homokkal, ez az egyedüli oltószer. Emellett vigyáz
ni kell, mert vannak oly bombák is amelyek két
szer robbannak. Minden fröcsenés egy ujabb 
tűzfészek. Súlyosabb bombák esetleg keresztiillör- 
hetik a padlást és a lakájban robbannak. Ezért 
kell a házban, illetve lakásban is, több helyen 
száraz homokot elhelyezni, hogy tűzveszély ese
tén kéznél legyen.

Mindenfelé vízzel telt edények legvenek. 
Fürdőkádak, hordók vödrök, fazekuk mind meg- 
tültcndök. Az esetleg fel nem robbant bombákat 
lapattal óvatosan vízzel telt vödörbe kell tenni 
és kint távol a háztól, legalább 60 cm mélyen elásni.

(Folytatása következik)

óráig sugározza előadásait. A rádióiskola megnvi- 
tásaként szeptember M-en Budapest I hullám
hosszán K.3G kor az előadások megkezdése elölt 
Szinyei- Morse .fenő vallas- és kö/nktatásügv i 
miniszter s/«.|| a rádió útján a tanulóifjúsághoz 
A rádióiskola a naponkénti másfél ura alatt több 
rövid előadásban foglalkozik majd az ifjúsággal. 
Külön csoportban a 6 10 évese! kel, külön a 
Ю 14 évesekkel és ismét külön csoportban a 
14 -1b  eves tanulókkal. Az ek'.'idusok részben 
ismeri anyagot közölnek, részben megoldandó 
feladatokat közvetítenek, végül útmutatást adnak 
a szülőknek és a tanulóknak arra nézve, hogy a 
meghosszabbított vakáció idejét miképpen hasz
nosítsák.

A főispán a miirakö/i szónoknak v álaszol
va hangsuk ózta, hogv a muraközi néppel való 
m éltányosság szívügye a vármegyének s ép 
pen ezért kél le, hogv a panaszokul mindig azon
nal és közvetlenül juttassák hozzá, hogy azonnal 
intézkedhessek. Л tej cs a gnbi naábételek ugvet 
azonnal kivizsgáltatja. Kisírt felállítását a kor
mány nem engedélyezi, de ebből izgató anyagot 
nem szabad gyártani a suttogó propaganda sza
mára, hiszen megvan a mod ко/ponti szeszfőzde 
létesítésére. A kukorica-beszolgáltatás körüli pa
naszok orvoslást nyerhetnek ujraíelvétel alkal
mával.

37 к.

Hirdetmény.
1. Aki a partizánokkal érintkezésbe 

bocsátkozik, hogy azoknak bármilyen se
gítséget nyújtson, igy különösen, hogy 
őket élelmezze, tájékoztassa, bármiféle 
dologgal ellássa, harckészségüket fokozza, 
avagy ezekre lehetőségeket nyújtson, ada
tokat szolgáltasson, vagy terveiket bármi- 
képp előmozdítsa, avagy menekülő ,vagy 
sebesült partizánokat elrejt;

2. aki partizán, vagy partizánok meg
jelenéséről tudomást szerez és eme körül
mény t az illetékes hatósággal vagy hon
véd alakulattal, csendörőrsel legrövidebb 
időn belül nem közli, —  az 1930. évi III. 
te. 49. 1. pontjába ütköző hűtlenség
büntetőben, illetve 69. § ába ütköző vét
ségben válik bűnössé és cselekménye rög- 
tönitélü eljárás alá tartozik, melynek bün
tetése kötél által végrehajtandó halál. 
A feljelentési kötelezettség elmulasztása 
pedig súlyos szabadságvesztés büntetés
sel jár.

Zalaegerszeg, 1943. szept. 7.
Dr. Brand Sándor sk.

alispán.

A MÉP H ÍR E I
A perlaki járás MÉP. 

választmányának
na6ÖVÜlésc táviratilag üdvözölte Gasparich 

•lózsef országos párttitkart, aki lapunk utján 
mélységes háláját fejezi ki a meghaló sürgönyért 
és kéri a volt munkatársakat, hogy továbbra 
is törhetetlen, öntudatos és bátor kiállássá! szol
gálják azokat a szent eszméket, amelyek а МЕР 
zaszlajara vannak írva.

H I R £ I N K
Korábban indul budapesti gyors

Mint értesülünk szeptember tő ától a korai bu
dapesti gyorsvonat mar reggel 4 35 órakor in
dul t saklornv áról, Budapestre pedig mar 10.U2 
órakor érkezik.

I / nagv előny utazó közönségünkre, mert 
a kosai odaerkezés folytan utasaink ügyes-bajos 
dolgaikat esetleg tgv nap alatt elintézhetik s- nem 
kell, úgyis nehezen kapható, szálló szobát tagad
niuk.

G yüjlsétek az üvegcserepet, alma 
es szilvamagot, vadgesztenyét a polgári is
kolai diákkaptur részére. A diakkaptar ez al
kalommal köszönetét h jezi ki mindazoknak, 
akik üvegcserepet adományoztak és kéri támoga
tásukat a jövőben is.

Este kienctiől hajnali négy óráig 
tart az elsötités.

A honvédelmi miniszter rendeleté* értelmében 
a légoltalmi elsotitest Szeptember 10-étöl kezdve 
az. ország egész teiületén 21 órakor kell végrehaj
tani. A rendelet lehat péntek e.sle érvénybe lé
pőit. Az elsötités hajnali 4 óráig Iáit.

A rendelet nem vonatkozik a közforgalmú 
vasútokra, amelyeknek jarőművein az. elsötétítést 
a sötétség beállókor kell végrehajtani és napkeltéig 
kell fenntartani. A városok központilag kikapcsol
ható közvilágításának és a járómüveknek az elsö
tétítése az eddigi 23 óra helyet 22 órakor kez
dődik.

Az elsütilésre vonatkozóan egyébként a2 
eddigi rendelkezések maradnak érvényben.

Szeptember 14-én kezdődött a vaBfiás 
és közoktatásügyi minisztérium 

rádióiskolája
Köztudomású, hogy az idén a városokban 

levő népiskolákban, közép- és középfokú iskolák
ban. és néhány falusi népiskolában is november 
3-án kezdik meg a tanévet. Minthogy igy a ta 
nulók iskolai munkája a szokottnál két hónappal 
később kezdődik, a vallás-és közoktalásügv i mi
nisztérium ez alatt a rádió felhasználásával fog
lalkoztatja az ország tanulóifjúságát.

A kultuszminisztérium rádióiskolája szep
tember 14-én kezdette meg működését. Ettől kez
dődően az iskolák megnyitásáig minden hétköz
nap délelőtt másfél óra hoss/att foglalkozik az 
ifjúság tanításával és irányításával. A rádióiskola 
Budapest I. hullámhosszán naponként 8.30-tól 10

Zalamegye törvényhatósága közgyűlése
orvosolják a muraközi panaszokat

Zala vármegye törvényhatósági bizottsága 
rendes közgyűlését tartotta vitéz gróf Teleki Bé
la főispán elnöklésével. A főispán megnyitójában 
egyebek között élesen kikelt a suttogó propagan
da ellen, megbélyegezve a defaitista elemeket.

Megemlékezett a főispán vitéz Horthy Ist
ván kormányzóhelyettes urunk hősi halálának év
fordulójáról, megemlékczott a magyar anya min
taképéről. a 300 éve született Zrínyi Ilonáról.

Кrauf hacker Albert (Stridóvár) gazdasági 
kérdésekben a tej cs kukorica beszolgáltatás kö
rüli panaszok tárgyában szólalt fel az alispani 
jelentéshez.
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Muraközi  Közművelődési Egyesület.

Hirdetmény
A kukoricacsuhé feldolgozására mindenkit 

meg akarunk tanítani. E célból a tél folyamán Mu
raköz minden községében háziipari tanfolyamokat 
rendezünk.

A kukoricacsuhét tehát ne etessük fel és ne 
almozzuk az állatok alá, hanem gyűjtsük össze és 
tároljuk helyesen, hogy a munkához bőséges anya 
gunk legyen.

A kései kukoricafajták belső, fehér szinü 
leveleit száraz időben szedjük le, vagy fosztáskor 
gyűjtsük össze.

Az összegyűjtött leveleket a penésztől, rot
hadásiól úgy óvhatjuk meg, ha belőlük annyit, 
amennyit egy 10 éves gyermek hüvelyk-és muta
tóujja közé tud szorítani, az egvik levélből sodrott 
kötelékkel átkötünk. Ezeket a levélcsomókat egy 
rétegben elteregetjük, mert halomba rakva könnyen 
megpenészednek. Másik módja a megőrzésnek, 
hogy a csuhélevelekel hármasfonással (hajfonat) 
felfonjuk 2 méteres fonatokká s ezeket esőtől vé
dett, szellős helyen (házeresz, pajta) felfüggesztve, 
száradni hagyjuk.

A hely esen megőrzött csuhé! a Háziipari szer
vezet napi áron bárkitől megvásárolja és a köz
ségben dolgozó háziiparosoknak átadja.

Gyűjtsük össze tehát a kukoricacsuhét a 
gyermekekkel is és készüljünk a tanfolyamok láto
gatására, azután szívesen jelentkezzünk háziipari 
munkára, mert egész télen át otthon végezhető, 
könnyű munkával, jelentős és állandó keresetet 
biztosíthatunk a magunk és családunk számára.

Akik a tanfolyamon résztvenni 
szándékoznak, jelentkezzenek azonnal 
iskolájuk Igazgatójánál!
«П_____________ ___________________________

Első Muraközi Szövődé Rt.
CSÁKTORNYA

Széchenyi u. 50 « Telefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST
1— .....— ----------------------------------kp

Téliruha-csomagot 
lehet küldeni szeptem

ber 10— 30 között a 
frontra

Budapestről jelentik: Szeptember 10 30
közölt valamennvi postahivatal téliruha-csomagat 
vesz. fel a keleti fronton |évó honvédek címére. 
Egv honvédnek csak egy csomog küldhető és 
ennek

súlya a 10 kilót nem haladhatja meg.
A csomogban téli ruhát és a hideg ellen 

védő cikkek lehetnek.
A küldendő ruhákat

erős zsákba
kell csomagolni és n\ itva kell a zsákot a postá
ra vinni, Olt megállapít iák hogy csakugyan az *•- 
löirt téli holmik vannak e a z-:akhnnt a/utm azt 
a (eladó a hely színen bev arrh alja. A csomagok 
feladásához kék bély egjegy, vagyon külön enge, 
dély nem szükséges.

Felhívjak a közönség figyelmét arra, hogy 
a csomagok tartalmat felsoroló jegyzék* c> tgy 
a feladó és címzett nevét tartalmazó lap*) ,s ie 
lyez/cn el a zsákban. ^

Technikai okohból lapunk e hé-
ten c s a k  6 oldalon jelenhetik mc}*. 
Kérjük előfizetőnk és olvasóink szives 
elnézését, az elmaradt anyagot potolm 
fogjuk.

K ő i g a z d a s ág
A közellátási miniszter rendeletet adott 

ki a kukorica beszolgáltatásáról 
és áráról

A beszolgáltási határidő: október 31

A Budapesti Közlöny szerdai száma közli 
a közellátási miniszter rendeletét az 1943. évi 
termésű kukorica beszolgáltatása tárgyában. A 
rendelet szerint a beszolgállatási kötelezettség te
ljesítésére szánt

csöves vagy morzsolt kukoricát 
1943. október 31 ig kell valamelyik 
vásárlásra jogosult kereskedőnek 

vételre felajánlani.

A kereskedő a vételre felajánlott kukoricát kö
teles megvásárolni, vagy legkésőbb 1944. évi 
május 31 id történő szállításra lekötni.

A közellátási miniszter másik rendeletében 
megállapította a csöves és morzsolt kukorica 1943 
—44. gazdasági évre érvényes árát. A rendedet 
szerint az 1943. évben termelt egészséges, érett

csöves kukorica termelői ára

az ország bármely feladó állomásán száz kilog- 
rammonkint a következő: szeptemberben 20'80, 
októberben 21.90, novemberben 23.30, december
ben 24.2o 1914 januáraan 25, februárban 25.90, 
márciusban 26.80 pengő.

a morzsolt kukorica ára

szeptemberben 28.20, októberben 29.30, novem
berben 30.50, decemberben 31 30, 1944 január
jában 32.10, februárban 33 márciusban 34, ápri
lisban 35.20, májusban 36 pengő,

A rendeletben megállapított arakat legmaga
sabb cs egyben legalacsonyabb araknak keli te
kinteni és ezektől eltérő árakat a termelő részé
re kifizetni nem lehet.

A lőtt vad legmagasabb ára
A közellátasügvi miniszter a lőtt vad árát 

a következőképpen állapitolta ineg. Termelők, 
illetve vadászterületek bérlői, vadászok, vadász- 
egyesületek * tb. által a vadászat helyéhez legkö
zelebbi vasútállomásra szalitva történő átadás 
mellett a lőtt vadakért felszámítható legmagasabb 
termelői arak az ország egész területén a követ
kezők : nyúl 2.90, őz 3.30, szarvas 2.90, vad
disznó 2.90 peng*» kilónként, fácánkakas 7.40, 
fácánt уuk 6 30 pengő darabonként.

Elcserélt koffer.
H é t f ő n ,  szeptember 6-án a reggel 

nyolc órai vonaton elcseréltem kofft remet 
Gelse állomáson s tévedésből egy más hölgy 
kofferjét vittem el. Kérem a tulajdonost cse
rélje vissza az enyémért. Cím Csáktornyái 
Muraköz» Takarékpénztár Csáktóln\a.
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Hirdessen a „Muraköz“ -ben

Uj MÉRLEGEK
MÉRLEGjavitásnk 
FR flH K  lüérlegiO T
* >j& ts «эаазиаа*

NAGYKANIZSA
Eötvös (er 2 a. 
Telefon: 509.

„ A r a n y  B ä r ä n y “
Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 14. - Telefon 13. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m

Nagy választékban kaphatók

A Perlaki kir. járásbíróság.

179 1943 vght. szám

Árverési hirdetmény.
Dr. Kovács Ferenc perlaki ügyvéd által kép

viselt Tóth Gáspár dekánfalvai lakos javára 569 P 
19 fill, toké es több követelés és járulékai erejeig, 
a perlaki járási bíróság 1942. évi Pk. 5249 sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtás szenvedőtől 1943 évi julius hő 1-cn 
lefoglalt 1150 P becsült ingóságokra a perlaki kir. 
járásbíróság Pk. 5279 1943 sz. végzésével az ár
verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XL1. t.-c. 
20. §-a alapján a fent, megnevezett s a foglalási 
jkünvvböl ki nem tűnő más foglaltatok javá
ra is az árverés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenáll 
és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset folya
matban nincs, végrehajtást szenvedő lakasan Dékán
falván 144 hsz. alatt leendő megtartására határidőül 
1943, évi október hó 7 én délután 2 órára tüzelik 
ki, amikor a hiróilag lefoglalt üszőket, 
sertések*’!, keniénvfarönköket s egy éb ingóságokat 
a legtöbb ígérőnek, de legalább a becsar a/a-fé- 
szcért, készpénzfizetés mellett el fogom adni még 
; kkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je
lenne meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban 
nem nyilvánít.

PERLAK, 1943. szept. 5.
Varjú József

kir. bírósági végrehajtó

Zlieg tehnickih zrakov óv tjoden nas
list zide samo na sest stran. Prosimo 
nase citatele naj nam odprostiju, kaj 
zamudimo, bomó namestiü.



Prcplatna cena: 6 .— P. na pol leta. 
Vurednistvo: Horthy Miklós-tér 6.

Csáktornya, 1943 szeptember 17 P o l i t i c k i  t jednik 
Zide s a k i  petek.

TABOR V LUFTU
Mogoce, kaj je tridestipet let, ili jós 

vec tomu, da je franco/. Blériot dosel v 
Budapest s svojom letecom masinom i 
pustil se gori v luft. Za ono vreme je to 
bilo osobifo novoga i s celoga orsaga su 
ludi dohajali v Budapest, kaj bi to, nekaj 
eksternoga vidli. Onda je jós nisei ne 
mislil nato, kaksu strasnu nesrecu bo ta 
leteca masina donesla celomu svetu.

Na pocetku prvoga svetskoga tabo 
ra je to letanje po luftu jós ne bila Bog 
zna kaksa taborska pomoc. Letele su pat 
role po luftu, nesterne letece masine su 
vupale dojti tijam odzadi za frontom, ali 
letele su tak nisko, kaj su se i z masin- 
puskami mogli braniti proti njih i dőli 
pobrati z lufta. Potli su vec i bombe hi 
tali, ali sarao blizo fronte i samo na sol 
dacke stvari.

Med ovimi dvemi tábori se tehnika 
v luftu z velikimi koraki rezvila i ovo 
jako rezvijanje nam je doneslo sega ono- 
ga stra§noga, denesnjega tabora. Öve stras- 
ne zelezne masine letiju erez jenu vuru do 
8-900 kilometrov dalko i posipavleju ja
ko velke kraje z bombami i vnistavleju 
cuda ludstva i dobra.

Hapimo se mám pre Belgradu. Tani 
su hitali bombe sann» 15 minőt i v to 
vreme su zaklali do 30.000 ludi V Lón 
donu je bilo mrtvih i ranjenih prek 100.000 
a da ne govorimo za ono duda ludstva 
steri su poginuli v zadnje vreme v eu 
ropskira varasain i kulko je hi/, i drugo 
sega pod nikaj doslo.

Po stamm taborskom zakonu, bitku 
su tirali samo proti naoruzanoj soldaciji, 
a neje bilo smeti bantuvati civilnoga naroda 
i njegovoga imetka, steri neje imel posla z 
soldacijom, zvun ako je tani ran fronta 
bila. Na zalost denes je to drugac. Nasi 
nepriateli nesu stem zadovolni, kaj bice 
ju bombe na soldacke eile, vise pot se i 
vugibaju toga, nego idejű zatem, da vnis- 
tiju nekrivoga i neduznoga civilnoga na 
roda i njegovoga imetka.

Prem da je Europa nigdar ne bila 
tak dobro obkoijena z obranom, как de
nes, itak nemremo spreciti, kaj nebi ne 
priatelske masine doletele ober nas i da 
nebi napravile z bombami velkoga к vara. 
A proti tomu moramo se braniti как 
najbole.

Vlasti su za obranu dale vun dosti 
saku fele naredbe. Ali ne smeti se ceka 
ti od vlasti. Moramo se zuriti braniti se, 
как se najbole morenio, to je na'a sveta 
du/nost vciniti za nas same, za nase fa 
milije i za se nas, steri skup /ivimo. 
Moramo si premisliti, ako mi kaj zapus 
timo, ili zanemarimo, zbog toga more cu*

da stotin hmreti i miljonske vrednosti 
prepasti
Prva i sveta duznost nam je, da tocno ob- 
drzimo vreme vkmicenja. Bole je za jenu 
vuru predi, как za 5 minőt prekesno. Jenu 
svecu je moci z respeterom na kilometre 
dalko videti, a moremo si premisliti, как 
dalko se vidi svetli oblok, barem 6 7 ki
lometrov dalko, a tak visoko nepriatelske 
masine v noci ne letiju Zbog jenoge svet- 
loga obloka more se zrusiti cela obcina. 
Nepriatelski avion vidi svetloga obloka 
ili vrata i mam zna, da na tern mestu 
stanujeju ludi, odleti ta, hiti doli bombe 
i prepadne cuda ludstva i imetka. A sto 
обе na svoje dusno spoznanje gori zeti,* 
da je zbog njegove nemarnosti prepalo 
celo selo, morti i on sain s célom svojom 
familijom, rodbinom i imetkom.

Zato moramo najveksu brigu voditi 
s zakmicenjem. Ne je dosti samo vulicne 
obloke vkmiciti, nego je treba pokriti i 
se obloke v dvoru, celi varas, celo selo 
mora biti v trdoj kmici ! Nepriatel leti 
visoko, vidi se posod, v luftu ga ne sten, 
z respeterom je moci videti svetla mes- 
ta i как smo rekli, zbog nemarnosti je 
noga cloveka, jezere ludstva more pre
pasti.

Najbolse vkmicenje je, ako vnoci ne 
svetimo.

Gospodar hize i si stanovniki moraju 
voditi najveksu brigu stem, da se na ve- 
cer si obloki dobro dol zapreju i zakmi 
ciju i to se mora dobro kontrolerati, je 
li je se dobro zakmiceno po dvoru, v 
stall, nisei nesme hoditi z lámpásom po

drvoru i vulici, ako pak bi itak imel sil- 
noga posla, onda mora meti pokritoga 
lampasa, steri samo nakla sveti.

Moramo si premisliti i to, da od nep- 
riatelase nemremo nadjati nikse milosti. Ce- 
tiri leta tabora su nam pokazala, da na- 
su vitezku soldaciju nepriateli preladati 
nemreju, zato nam oceju zrusiti znutres- 
nju frontu, как nam je pokazala zalostna 
példa Taljanske zemle. Oni ponucaju se 
prilike, da bi nas ostavili i tak na kole- 
na spravili. Na zalost, denesnja dobro 
rezvijena taborska tehnika njim za to dos
ti prilike da.

Po dobroti Boga, branitela Magyar- 
ske zemle, mi smo do ve samo „vidli" 
nepriatelske avione, ali to ne zlamenuje. 
kaj nas nebi mogli napasti. Bole predi 
strahom biti, как prestrasiti se od nevo- 
le i zato se moramo prepraviti na obra
nu. Nesmemo cekati do zadnje minote, 
nego moramo vciniti se, da si obranimo 
zivlenje nase i nasih bliznjih i nasega i- 
metka. Ako bomo si, Steri skup zivirao 
vcinili nasu doznost, onda bo nam i ob- 
rana jaka. I v toj obrani mora pomagati 
saki clovek. Tu ga ne rezlike med ludmi. 
Gospon, purgar, mo/, si jednako moraju 
pomagati, tu more biti samo recza to, da 
obranimo jeden drugoga i si skupa se 
nas, steri skup zivimo. Ako pak se bi 
nasel clovek steri to nece prerazmeti, 
komu se dusno spoz.nanje ne oglasi i ne 
briga se zato, da more prepasti on i 
njegva familija i si drtigi, onda bodo vlas 
ti mele v rokaj jakosti, da ga prisiliju na 
spunjenje njegve duznosti. ili pak ga bo
do odstranile zmed nas, к akti pogibelno- 
ga, samo ga treba v pravo vreme obto* 
ziti, dok je ne prekesno.

Sp.

Za obranu od lufta
Vazno za nase ludi

Ov (jeden je hila v Leventedomu velka 
skola za obranu od luftn Wei sera Antal fejver- 
^arski zapovednik je erez d\c vure d u al navu- 
ke, kaj je Ireba vriniti za obranu od bifta i kaj 
smo se do ve navcili. Те govor je sakomu do^el 
do srea, sto ga poslusal.

Hapil je svojcga gov ora stem, da je jnko 
cuda ludstva poginulo zbog svoje krivnje, zato

Ako dojde pogibel z lufta onda «arena tri- 
pot «Tstro túli med lem dvapot pol minote r.toji 
Nato so mora saki pn/urili na mesto obrane 
Obloke je treba sirom odpreti, kaj je nebi lull 
re/bil, ran tak ie treba vrata i potna vrata sírom 
odpreti, kaj saki lehko more do obrane, foringasi 
moraju postati, marhu respregnuti, v noci sako 
svetlo, stero se vun vidi vgasnuti. jNa mestu o- 
brane je treba sobom zeti se dokumente, vred-

Alarm, skriti se na mesto obrane

kaj su síeli videti, ono kaj ne smeti. Da bombe 
do.i opadneju i respodijo se. jako zme^aju lufta 
sapraii se tak si veter du i4o\eka hiti v stenu i 

na mesti bmarje. Od jakoga vetra cloveku pluca 
pociin i od toga mora main hmreti. Ako dojde 
pogibel z lufta saki clovek se mora pozuriti na 
mesto obrane i odnot se nesme genuti, dok sire* 
na neda glasa, da je pogibel minula.

c nosti tople oprave i pokrivala, hranu, igracu »  
•lern, lámpásé, svere, jako vazno je doli odnesti 
tn ku vodu za piti j beteznike macati. Na mestu 
obrane moraju bili prepravlene lopale, motike, 
sekiro , drugn meslriia, ako bi se ftegnulo kaj 
vruhniiti kaj se more odkopati i fri*ki luft nu»n 
postiti I.adi prez toga clovek nemre ziveti Í û* 
j  , ,se l adu^lo zbog toga, kaj su ne meb 
dosti lufta. Saki clovek mora sobom meti letfb*
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maciju, moski v velkom bugyolarusu, a íenske 
zaáito v opravu, ako se kaj pripeti, kai se zna 
sto je to, V torbice je ne dobro deti, kajti to se 
lehko zgubi.

Da mine pogihel /. lufla, onda sirena dva- 
pot glatko túli i stem da na glas, da je smeti
vun zidti.

Da je alarm, najglavnese je mirno delati, 
ne zgubiti glavu, skakanje, delati prez glave ni- 
kaj ne hasni, nego cloveka zmesa, da na zadnje 
nezna, kaj treba véiniti. Saki clovek naj si mir
no pobere skup svoje stvari, Stere su najbole 
potrebne i miro naj ide na svoje mesto, ne smeti 
vuni sem - tarn gledali, stoga zide nevola, nego 
mirno naj poceka, dok pogibel mine, dragi Bog 
je ober nas i on nas cuva.

Vkmicenje
Za to pilanj*- obilno pisemo na prvoj st ran i 

nasega lista, tu samo tulko spomenemo, da je 
zapovednik i to dobro reztolnacil.

Obrana proti ognju
Pripoveda dale zapovednik, как su hude nepri 
atelske bombe. Nepriatel hice doli bombe, stere 
vuzizeju, one predereiu krova, na najzi se res 
pociju, nepraviju vrocinu od 2500-3000 gradusov 
i od toga se se \uzge kaj goreti more.

Kak se treba braniti
Z najza treba dőli odnesti se, kaj goreti 

more, najza treba posipati s peskom, barem 2 
centimetre debelo. Zvu toga na najzi mora biti 
prepravleni pesek barem poi kubika, lopate i 
vedre. Bombe z vodoin gasiti ne moci, kaiti od 
velke vrocine se voda restepe na svoje dele, i 
napravi jós vek Sega ognja. Zato mora pesek pre 
toki biti, ako bomba opadne, kaj nmei gnjezdu 
ognja main s suhint peskom pokriti. To je jedina 
obrana. Poleg toga je treba jako paziti, kajti ie- 
su i takse bombe, stere dvapot pociiu Kam spric- 
ne tarn je növi ogenj. Teske bombe moreju t 
najza predreti i v stanu se respociti, zato je tre
ba í po hizaj peska prepraviti, ako bi v stanu 
se kai vuzgalo, kaj ga imatno pre roki.

Zvun toga mora se se posod voda prepra- 
vití za slabesega ognja vgasití. Se posode, lagve, 
kadi, vedre, loncc /  vodom napuniti i preprav- 
ieno dr/.ati. Лко bi de bomba pala i nebi se 
respocila, onu je treba z lopatom, jako pazlivo v 
vadru vode deti i vuni, dalko od hizc, najmenje 
60 cm. globoko zakopati.

Mesta za obranu
moreju biti dve tele. \ steri hi/.i se najde z ze- 
le/nim betonom napravlena, ili zboltana pivnica. 
or.a je dobra za obranu, samo ju je treba v red 
postaviti. К oblokam je treba postaviti ladice pu
né s peskom. Vrala, ako pelaju vun na luft, tre
ba obraniti s stenom, stera za to pase. Nutri 
prepraviti su mestnju, как smo gori rekli. Ci ga 
ne pivnice, ili éi neje dobra za obranu, onda je 
treba na dvoru, ili na vrtu skopati grnbu (dehun- 
ga), как najdale od stania. Grnbu je treba okopati v 
forrni V barem dva metre, t i pák voda dojde, ba
rem meter globoko i tak dugu, kaj si od hize 
nutri vle/neju. Neje dobro grabu skopati jednnku. 
nego zavijenu v forrni k, \ \ \ V ili _| |_| 
Pre saki hi/.i se najdeju sínre grede, drosci, des 
ke, stem je treba grnbu pokriti i gori 60 SO cm. 
debelu zemlu nagrnuli. a zvun toga tak napravi- 
ti, kaj se z lehka more dőli dojti. Se to je mod 
z domacim delom napraviti.

Obrana profi bombi
Ako tak nnpravimo grabe, te nas bodo ob- 

ranile proti vetru. steroga bombe napravtju i pro
ti falackov bombi, stere letiju po zraku. Lull na-

vek ide vdilen po zemli i tak v grabu dőli ne 
dojde. KakSi god mali falaőek bombi je bole ne- 
varen, как kugla od puske, reztrga meso i nap
ravi velko i globoko ranu, to znaju naSi stari 
soldati Steri su toga probali. I proti tomu nas ob- 
raniju grabe.

Obrana naroda se po prek
De se viSe hiz skupa brani, tam vlasti i 

hízni zapovednik odredi mesto za obranu i briga- 
ju se za se potrebe. Hízni komandant je za vreme 
pogibeli drzavni dnovnik i njegve zapovedi mo
ra saki, prez prigovora, poslulmuti. Sto za vre
me pogibeli od lufta skrati, ili zanemari zakonske 
duznosti, dojde pred honvedski sód, kajti obrana 
od lufta je obrana naroda.

Rodolubnost i skup dríati. Da je pogibel od 
lufta, onda ne poznamo priatela, ili nepriatela, 
rodbinu, ili stranjskoga, samo bliznjega éloveka, 
saki mora braniti sakoga. Ako pogine clovek, 
pogine narod, akit pogine intet cloveka, pogine i 
metek naroda, to je treba spreciti ze sémi silami 
Skupna pontoc, alduvanje, rodolubnost, lubav za 
bliznjega, discipline i ne zgubiti glavu, to su nam 
najglavneSe duznosti. Sp

Sesija Zalavarmegyinskih zastupnikov
Zastupniki Zalavarmegyije su ov tjeden dr- 

zali svoju velku sesiju, na steroj je vitéz gróf

Megyimursko Kulturno Drustvo.

Megyimurskomu
S kuruznoga luscina se moreju nap 

raviti sake fele sfvari, potrebne za do- 
maci kraj Ocemo navriti nasega naroda 
na to delo i zato bomo ovu zimu v sa 
kom selu drzali skole.

Skoda je z luscinjem mariul braniti, 
ili pod nju nastirati. nego spraviti i cu- 
vati ga, kaj bomo v zimi meli dosti mat 
riala za te posle.

Kesne kurtize treba brati, da je su- 
ho vreme i lepe bele, znutresnje liste z 
lati ekster pospravíti. Fajhtno Üstje rado 
splesnivi i zagnjili, éuvati ga moremo tak 
ako napravimo male snopice tülke, knl 
ко list ja jeno 10 let staro dele more stis- 
nuli med palcom i za njim prvim prstom. 
Te snopice zve/^mo z jenim zasukanim 
Üstöm i onda te male snopice retko re 
spestremo i dobro posusimo. Ako je os-

Kak je to poznato, za drake sred 
njih skol, se letos navuki hapiju stopram 
novembra 3 ga. Da te deaki ne pozabiju 
kaj su se do ve vucili i kaj se bodo le 
zi vucili, da se skolsko leto hapi, minis 
teriumu za veru i skole od septembra 
M ga saki den drzi, erez poldrugu vuru 
skol и za drake na staeiji Budapest I. i 
to od 8‘30 do 10 vur Eksterna skola je 
za male deake od 6 -10 let, 10 14 let 
i 14 — 18 let stare. Prepoveda se stari ma
terial, kaj ne pozabiju, kaj su se vucili i

Teleki Béla velki ispán oátro odsodil one, átéri 
áiriju sakojaóke krive glase i z lazmi puntaju 
naroda.

Krauthacker Albert varmegyinski zastup- 
nik Strídúvára se v svojem govoru pretozil zbog 
nutri davanja mleka i zrnja, kajti éuda ludi ima* 
ju stem neprilike.

Velki iápan je v svojem odgovoru rekel, 
da varmegyiia nosi na sreu megyimurskoga na
roda i prosi, ako Sto ima kakse pritozbe, naj je 
mam i direkt knjemu posleju, kaj bo mogel falin
ge popraviti. Za mleko i zmje bo najempot ziSla 
homisija, da prtgledne. kaj je ne v redu, Male 
kotle za ígati vlada nemre dozvoliti, ali saka ob- 
éina ima priliku postaviti si velkoga kotla, de 
si ludi moreju 2gati. Ran tak bo i zbog kuruze 
se napravleno, da bodo ludi zadovolni.

Glasi Magyarske Stranjke Zivota
Na velkoj sesiji Stranjke Magyarsko- 

ga Zivota v Perlaku
telegrafski su pozdravili Gasparics Józsefe, 

orsackoga sekretara stranjke, a on se najlep&e za- 
fali za ov lepi telegram i prosi svoje bivse po- 
magace, naj i dale s punom dusom, trdo i bistro 
harcuvleju za one velke mish, stere su napisane 
na zastavu stranjke.

narodu na znaje
tavimo na kupu, onda lehko splesniviju.

Moci je luScinje spraviti i tak, ako 
spletemo na tri vrsti, dva metre duge 
kite рак je de v skednju, ili pod strehom 
obesimo i dobro posusimo.

Ovak pospravleno, dobro, suho, cisto, 
ne Hekasto {luscinje organizaeija za doma- 
cu mestriju od sakoga gospodara kupi i 
plati po dnevnoj ceni.

Zato opomenemo nase gospodare, 
naj cuvaju i pospraviju kuruzno luscinje, 
i naj se prepraviju za to jako hasnovitu 
skolu, moci se naveiti cuda dobre hizne 
mestrije i stem erez celu zimu stalno slu- 
ziti lepe peneze.
Sto se oce zapisati dati v ovu skolu, 
naj se mam glasi pre direktoru svoje 
domace skole.

novi, slcroga lu>do nucali v ovom skols- 
kom letu.

Prinas cuda ludi imaju radio, ali itak 
ne se familije, stere imaju skolsku decu. 
Za to ministerium za veru i skole prosi, 
da oni ludi, steri imaju radio, naj pusti- 
ju kcoj nase deake, da je skola za njih, 
naj se nasi tnladi vudiju dale, im su oni 
na$e vufanje za buduce zivlenje, oni bo
do oni stupi na sterimi bo nasa domovi- 
na pocivala.

Radio skola za nase deake

Kőbányai Polgári Serfőzde
пшгяко/i (■Bv.dán.sitóin, i»R> szintén II ProdavM Pivc “  M^Hmurje i

Г E IA N C I  Á S V Á N Y V Í Z  f ő r a k t á r a  || glavno skladisce PETANSKE kisele vode
Csáktornya, Kossuth L-«. I sí. alatti ПУНГЭ! M RÁZ TI В OR Csáktornya, Kossuth L. vulica hr. I.

* l a n h e l v i s é f l é t  Á T H E L Y E Z T E  II je svoje skladisce i magazine P R E H E S T I L  V 
A Z R Í N Y I  V A R  B E L S Ő  U D V A R Á B A .  [ ZNUTRESNJI DVOR ZRÍNYI QRADA (Staran mái)
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NARODU NA ZNANJE
1. Saki on, §to se s partizani pusti onda 

v kaksu zvezu, da njim makar kaksu . 2. saki on, sto zavzedi, da su se de 
pomoc da, osobito sto njih hrani, njim partizani pokazali i to neda za najkrajse
как.se informacije da, z matrialom poma- vreme na glas za to odredjením vlastim
ze, priliku da, da se jakse moreju boriti, honvedskim komandam ili zandaram, pos-
ili njim za to pomoc da, njihove plane tané gresnik zbog nevernosti proli zako-
na kaksi god nácin poraaze, ili skrivle nu Ili. z leta 1930. 49. §. 1. punktum,
partizáné, steri su pobegli, ili ranjeni; dojde pre statariumski sod i bode strófán

s smrti na galgaj,
a on sto zanemari vlastim na glas dati, Dr Brand Sándor
dobi teskoga resta. viceispan Zala varmegyéje

Zalaegerszeg, 1943. septembra 7 ga. —

G o s p o d a r s t v o  * ‘i s  : i l , . » ».
' dinic.

Nőve cene za streljene divje zveri ^  kru5n,° zr"ie ic “ f 1d,ti zoh/ovcs»-
Metercent vala za 1 0 0  jechnic.

Minister za obskrbu naroda je za streljene Jecmen i kuruza se recuna v drngi coport
divje zveri odredil öve cene. Za divje zveri, ste- masca, a zob v tretnji copoit slobodno zbiranje. 
re se na vadasiji streliju, poslavleno na najblizesi
zeleznicki stáción, moéi prositi po célom orsagti öve — ................. 1 ■ ■■■- ........... ...... ........... —•■———*——
najvisese cene: Zajci 2’90 p srna 3 30 p. jelen
290, divja svinja 2*90 po к ili. Fazani kostaju : ▼  «ж Кж ^ж m  m  3 *  aj gm  I  тж m  3
kokoti 7'40 p. kokosi 6  30 saka. То su cene za ■ ■ 9  ■ ■
vadasé, stacunari imaju druge cene. -------

Naredba ministra za obskrbu naroda T aljan sk a  froilta
za nutri davanje i ccne letosnje Na ovoj fronti su ov tjeden bila taksa vel-

kuruze ka pripecenja, stera svet nigdar nabo pozabil

Termin nutri davanja: október 31 Vef  s"’°  na,p,sali' ,<la “  1Ы'ап^ ‘>-
ga naroda Mussolinin dőli deli i general Bn

V sluzbenim novinam je zisla naredba mi- doglio je prek zel vlast. On je obccal, da ostane
nistra za obskrbu naroda zbog nutri davanja ku- j  ■ l . > i , , . ,• , n 1 . n » • ... priatel nemcov i bode dale tiral tabora proti ve-ruze povanja 1943. leta. Po toj naredbi niora se ! . . , , 1
ona kuruza, stera spada pod nutri davanje kovecnoga nepnatela dók ga ne potucemo. Med

. .. . lem se za hrbtom bapil pogajati /  englezi i nme-

« f i ü s - f i y . i S n i i  .. ................... . -г-« - * »
mu, na kupuvanje ovlasccnomu trontu i \ec 3 ga septembra ie napra\il zniimi

trgovcu. kontrakta za primirje. po kojem Taljanska dene
T . * v i t , ... dőli oru/je i pusti celu Taljansku nepriatelu naIrgovec ie duzen ponudienu kuruzu kupiti, . *1 . , ' F '

ili pogoditi, da se ima prek dati najkesne do respolaganie. loga kontrakta su lajno dr/.ali do 
1944 majusa 31-ga. septembra 8 -ga, onda je Badoglio dal vun glasa,

Z drugom naredbpm je minister za obskrbu J akanska nece dale voditi tabora i dene doh 
naroda odredil cehe za kuruzu v rogovju i ruz- oru/je.
gyenu za gospodarsko leto 1943-44. Po toj na- Nemei su vec od poéetka ne mell vufanje
redbi su cene za zdravu, zrelu kuruzu, 1943 le- v Badoglia i jako su pazili i rihtig, Badoglio je 
ta povanja. na Merőm god ieleznickom stacionu 2Ííei s fatbom vun, i/.lal je svojefia priatela ste-

n mu |e tuliko pomagal kajti cuda nemske krvi 
za kuruzu v rogovju : je opalo za taljansku zemlu. Fngleska se hapila

Za mctercent: v septembru 2 0  80 p. v ok- rezoruzati taljansku soldatija, ali nemei su sigdi 
tobru 2190 p. v novembru 23 50 p. л decembru kcoj pristupili i oni su rezoruzali taljane i zavzc- 
24 2 0  p. v januaru 1914. 25 p. v íebruaru 25 90 li su sa vazna mesta. Steri taljani su se prolnili 
p. v marciusu 26 80 p. nje Sl| vnistili, ali cuda ga njih stalo prek к nem-

za ruzgyenu kuruzu: * cam i dale harcuvleju proti anglosasam.
Za melerrent: v septembru 2840 p v ok- . Jaliansld kral i Badoglio su pobegli к ne- 

tobru 29 30 p. v novembru 30‘50 p. v decemb- r̂ia e  am‘
ru 31’30 p. v januaru 1944. 32 10 p. v februárit Mussolinin je Badoglio dal vlovili, skup s
3 3  p, v marciusu 3 4  p. nprilu 3 5 '2 0  p' v maju- mmiliom, odtirali su ga saki den na elrúgó mesto
Su 36 pengő. ‘ ve|ka straza ga cuvala. Badoglio ga sit i vun

Öve, v naredbi odredjene cene su naj\isesc i na^snnf  ̂' <̂m' ^   ̂* ° П* sigurno
najnizese i druge cene povatelu splafati ne smcli. ‘ “ ir '

1 tu se ve poka/.e pravo priatelstvo, stern
Na mesto krusnoga zrnja je moci nu- í  d<í /adme kaple krvi. D«

A • J  • - • t ll,lkr âzveüil, kai se dtíla / Mussolummi, mámtn dati jecmena l kuruzu. je postal svoje huh, steri su ga iskali. Bilo je ja-
Vazna naredba za nasc gospodare. ко tesko, kajh taljani su ga saki den drugdi me-

1 h l  ja ко ctiva li. üa su zazvedili /a njega, dole-
Minister za obskrbu naroda je vun dal naredbu pod h-li su nemski aeroplani z SS. Irupami i /. ser- 
brojom 100.800/ 1 f>43 К, M. i 842.200/943 po dine neprialclskoga tagéra pobrali su Mussoli-
Stero) je v povrnjenoni kraju Zalavarmegyije, to nia i odleleli znjim. To je bilo \ite/ko dein, da 
je v célom Megyimurju i v lendavskom járású na rnu ga na célom svelu para ne. Hitler je oheeal 
mesto kruSnoga zrnja fpsenice i hrzi) moci nutri priatelstvo i da je njegov priatel dose I v pogibel, 
dati jecmena i kuruzu prez toga, da Ы se za napravil je se kaj je bilo mtici, da obrani svo- 
to moral prosíti eksterni engedély. jega prialela. Stoga dela si more celi svet peldu

To je velka pomoó za na$e gospodarc, kaj- zed* 
ti prinas se na cuda raestaj malo drobnoga zitka Mussolini ve slaze novu fasisbeku vladu, a
pova, a viáe kuruze i tak bodo naái gospodari nemei su véé se posod fest pi t tirali engleze. Bo- 
leii mogli spuniti svoje duznosti pre nutri dava* do jos velka dela na ovoj tronti.

_________________________________ 3 7 b .

Sovjetska fronta
Na ovoj fronti teäke bitke za kruh idejű d*. 

ie. Sovjeti tu i tarn delaju velke ofenzive, ali 
nigdi ne dojdu do nicesa. Так cujemo, da snvje. 
ti kaniju tirati ofenzivu se tak dugo, dok dojde 
dezgyovno vreme.

K A J J E  NOVOGA?
— Novo vkmicenje od vecera 9 vure do 

jutra 4 vure. Fo novoj naredbi honvedskoga 
ministra od septembra 1 0  ga je treha po célom 
orsagu vkmiciti svetlo vecer ob 9. vuri i trpi do 
4 vure v jutro.

Opal je z dreva i sinjaka si jc potrl leg. 
radski delavcc v Kotor u. Szabó Pal, 42 leti 
star.telegrafski delavec v Kotoru. Je na svojem grun* 
tu splazil na jeno drevo sada pobirat. Так je nes- 
recno doli opal, kaj si je sinjaka potrl. Velko zlo 
mu je doslo i mam su ga odpelali v Nagykani- 
v spital. Ne je sigurno, jeli bo ostal ziv.

— Vusel je z internaeije, streliii su ga.
Zadnji tork popoldan su zandari v obcini Felső- 
pusztafa, poleg varasa Csáktornya slrclili Vük Ig- 
naca, 21 jeto staroga mladoga decka z Felsöpusz- 
tnfa. Vük Ignác je bil, zbog svercarije odsodjen 
na 6  meseci internaeije i bil je v lageru v Nagy- 
kinizsi.

\ uk je vusel z lagern, ali neje bezal prek 
granice, kajti je dobro znal, cia bo tani jós hűje 
za njega, nego se doma skrival pre svojim sta- 
resim. Nesci ga vun dal i zandari su ga ran on
da prijeli, da je konople namakal. Deli su ga na 
lance i tirali v Csáktornya. Da su dosli do obéi- 
ne Felsöpuszlafa, je V’uk pre jenoj maloj vulicki 
zandare posiknul i skocil. Zandari su mám za- 
njim, visepot su mu kricali naj stoji i kajti je da
le bezal, jen zandar je po sluz.benoj du/nosti 
strehl za njim i treíil ga v glavu. Mam su ga do- 
pekili v Csaktorn\a v spital, de je za kratko 
vreme hmrl. \ uk Ignat je sam kriv svojoj soirti.

Dolir. Fejervergarsko Druslvo v Miltsavárii
bo drznlo

v ncdelu septembra 19-j?a
v svojem fejervergarskom domu

Z A B A V U  z B R A T V O M  G R O Z D JA
srecolovom i táncom. Pozi\ lemo na to zabavu 
se nase priatele i fejervergare. Dobro jesti i 

dobre pijace bo dosti.

Jeli sam platii za novine?
i . --------------  - --------------------- ^=ж

APRÓHIRDETÉSEK - MAI,! 0GI.ASI
Apróhirdetések dija ■/av..nkirt 10 fillér. A va-dagu«
nyonvitt яур kyllöiifck számi;. legkisebb lilrtblé* dijalP-

S A V Ó  kapható a Tejközpontnál (vasúti 
illnmas, \ njtla féle épült t) hétköznap 12 — 1 (,ra 
között. Literje 3 fillér.

Sirotka se dobi pre mlekari (na banhofu
v \ ajdovoj hi/.i) saki delaven dtnod 12  — 1 \ure. 
kitér kosta 3 fiiere.

Sofftír az összes gépjármüvek hajtására
ognsull. megfelelő állást keres a/onmalra. Cz.m a 
\iatioban.

Felelős szerkesztő; Pecsornik Ottó 
felelős kiadó és laptulajdonos: Pecsornik Ottó 

r*»olikw -  C*ékW
ltr«»A*Art M i  S4r»*s Aatfl.
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