EURÓPA ÉBREDÉSE
Mikor a szovjet fronton az öthóna
pos nyári offcnzíva befejeződött, a köz.
ben a front mögött összegyűjtött tartalé
kokkal rögtön megindult a téli offenziva.
Л cél világos. Áttörni a frontot és clözönleni Európát, számítva arra, hogy a
védősereg esetleg kimerült és így a tá
madóknak könny u dolguk lesz.
Eddig ez helyes. Minden hadvezér
nek az a kötelessége, hogy az ellenséget
megverje és elérje a háborús célokat. De
eddig úgy tudtuk, hogy a háborúzásban
is van becsületérzés, az ellenfelek szem
be állanak s aki bírja, marja. A második
világháború azonban megtanított bennün
ket arra, hogy a huszadik század embe
re mélyebbre süllyedt, mint a talárjárás
hordái.
A Szovjet téli offenzivajának kéz
detén, amikor egyesek áldomást ittak ar
ra, hogy no most Vatutin tábornok át
fogja törni a frontot és virágba borul azok fája, akik kéjelegui akartak ember
társaik kinhalálában és nyomorúságában
és amikor Mannstein német tábornok még
nem sújtott le vasöklével, egy velünk e
gyütt küzdő ország f<»városában egy idő
sebb háztartási alkalmazott felmondott
gazdájának Húsz éve szolgált már az úri
háznál, jóban rosszban osztozkodott gaz
dójával s inkább számított családtagnak,
mint cselédnek. Magaviseleté érthető meg
ütközést keltett, úrnője csodálkozva kér
di, mi a kö ütött beled, miért akarsz e l
menni ? Az öreg cseléd, lelki fájdalma
ban sokáig kínlódott, míg végre keserves
sírás közt, kijött belőle a vallomás: „Fn
nem akarom megölni a gazdáimat! Nem
visz rá a lelkiismeret! Én nem bírok
gyilkolni I“
Természetesen a ház gazdája, amikor
megrökönyödéséből magához tért, nem
hagyta annyiba a dolgot s igy kiderült,
hogy a szovjetoffenziva megindulásával
egyidejűleg ejtőernyős szovjet ügynökök
szálltak le az illető városban, megszór
ve/ték a házi alkalmazottakat s meges
kettők minden szobalányt, szakácsnőt,
hogy azon az. éjszakán, amikor a sz.o\jethadsereg átlépi a határt, egy től egyig
legyilkolják a kenyéradó gazdáikat. Mind
egy akárm ivel! Jó a gázcsap, fejsze, kés,
akármi, csak az a fontos, mindenkit, fér
fit, nőt, gyermeket megölni, nem szabad
kímélni, még a csecsszopó gyermeket
sem ! Mert így parancsolta ezt Sztálin
A tyu sk a! Ötszáz háztartási alkalmazott
vallotta be, hogy részt vett ebben a po
koli összeesküvésben, amellyel moszkvai
pénzzel, moszkvai parancsra szerveztek
meg a világboldogító bolsev izmus ügynö

kei azok ellen, akik nyugodtan aludtak
ötszáz bérgy ilkossal egy fedél alatt.
Hátborzongató ezt még csak hallani
is. Az emberi gonoszságnak netovábbja.
Szinte e! sem képzelhető, hogy az er
kölcs ennyire lesüllyedhetett. Sohasem
hittük volna, hogy élő ember, akinek szi
ve és lelke van, ilyent még csak kigon
dolni is képes legyen.
Tudjuk Finnország sorsát, ismerjük
a Balti államokban elkövetett borzalma
kát, hallani véljük a szibériai hómezők*
ben gyötrődő lengyelek jajkiáltását, a
katyni es vinnicai vértanuk sírjait inég nem
fedte be a feledés homálya, a 3 0 —40
millió kivégzett és agyronéheztetelett orosz
vére is az égbe kiált még! Hs még min
dig nem elég! A nagy Moloch bendöjc
még nem telt be, kell neki még az ártat
lan európai vér is 1
Lengyelországból« Szicíliából elhur
colták a gyermekek tízezreit, hogy' „átké
pezzék“ őket a bolsevista eszmékre. Ná
lunk pedig a cselédeket akarják átképez
ni, hogy gyilkolják le azokat, akik nekik
keny eret es fedelei adnak.
Betetőzésül a szovjetek azt a hírt
röpítették a világba, hogy nem is ők, ha
nem a németek ölték meg a 1200 katyni

lengyel tisztet, holott a németek 1941-ben
kerültek Katynba, a lengyel tiszteket pe
dig 1940 ben ölték meg akkor, amikor a
szovjet hadsereg bevonult a németek ál
tál szabadon hagyott Lengyelországba.
Ébredj Európa, ébredj 1 Lássátok be
európai népek, hogy ütött az óra, amikor
minden embernek a gáton a helye. Az
orgyilkos ellen nehéz a védekezés s a
7.ért mindenkinek szeme, füle nyitva le
gyen. Felre minden kicsinyes torzsalko
dással, sógor-koma veszekedéssel, itt a
nagv ellenség a kapu előtt, aki vereked
ni akar, bőven van rá alkalom, még me
dáliát is kap.
Füredjének fel azok, akik még ma
is feljajdulnak, ha a reggeli kiflijük nem
elég ropogós, vagy kávéjuk nem elég
habos. Ébredjenek fel azok, akik még ma
is azt hiszik, hogy a háború nekik csak
„gseft“, minél több ember pusztul, annál
többet kereshetnek. F.s főként ébredje
nek fel а/ok, akik még mindig a túlsó
oldalra kacsingatnak cs onnan remélik a
sült galambot és lássák be, hogy a szörn) í. bolsevista veszedelemmel szemben
csak az egységes keresztény Európa győz
het. Fgyőzelem nélkül nincs Európa, nincs
habos kávé, hanem tarkólövés, vagy Szi
béria, ezt pedig mi keresztény európai
népek nem fogjuk engedni, amíg egy ka
tonánk, egy puskánk lesz a világon. A
tovább alvókra pedig keserves ébredés
vár.
Sp.

Esküvői szokások Perlak vidékén
Minél távolabb él vnlameh nép a cárostul,
annál jobban megöl zi ősi s'o k a a it, viseletéi.
Valamikor, a most éiö legidősebb generáli'» fia
tal korában Muraközben minden faluban abban
a szép dis/es maga s/ötte varia viseletben jár
tak az emberek, amilyent ma már csak a múlt
évi muraközi kiállításon láttunk. Sutba kerültek
a hófehér „robaesak" (s/oknvak) a hímzett és
csipkével díszített , pletskák" (vallingek) a pánt
likával, gvonggvel gazdagon feleifrázotl „pocelil ák" (íejkötök), helyüket elfoglalták a bárdiét- és
kartonszoknvak, rcklik, ízléstelen kendők, a fiúk
lábától is lekerültek a vilézkötéses /sím»ros ma*
gvar nadrágok és ráncos csizmák, ócska pantal
lókban és szandálokban, meg micisapkában jár
nak
sajnos már évtizedek óta 1
IVrlak e tekintetben még s/iiz terület. Itt
még ma is látni a húsvéti és úrnapi körmenetek
alkalmával ebi viseletű, hófehér molls/oknv ás,
tibetkendös, vállinges, vagy selyem baledas (kabátszerti bili/) menyecskéket, leányokat, ez utób
biak leeresztett hajfonattal, díszes szallngcsokorral átkölve.
Ilyen és még enné! sokkal díszesebb a
menvass/onv, mert annak fejét élénkszinü vilá
gokból készüli „korona” díszili, széles lelógó
szallagokkal, a vőlegény talpig feketében, oly fé
nyes csizmában, hogy borotválkozni lehetne
elölte.
A kiadó násznagy a „seregkapitány", ren
desen idősebb, komoly ember, ura és parancso
ltja az egész lakodalomnak, még a ház gazdája
is köteles szót fogadni neki. A kérő násznagy a

„hadnagy”, a sort a „káplárok” nyitják meg, fe
hér kesztyűsen, kivont karddal. í z az egyébként
szép szokás a török világból ered, amikor nag>
szükség vnit, seregkapitánvra, hadnagyra, káplá
rokra és egccb fegyveresekre, a menyasszonyt
őrizni, hogv valamelyik szpáhi, vagy csausz el
ne ragadja, mert ökelmék bizony nagyon áhítot
tak a murakö/i szép szüzeket.
A szülői háznál sok sírás rívás közt tör
tént búcsúztatás után a vőlegény a zászlótartó
val haladt, ké/cnvezelve a díszes kis koszorús
leánykát, a menyasszonyt a kiadó násznagy ve
zeti, a fél fiák után, egyedül, egymagában, mint
a női méltóság jelképe a nászasszon> halad, ke
zei keble alatt karba fonva, selyemkendővel le
takarva, ugynnígv a menyasszony keze is. Fz is
a tor»»k világ maradványa, amikor a násznép
minden módon igyekezett elrejtőzni a rabló hor
dák elől. A menetet a nők zárják be.
A menet közepén, a vőlegény előtt vala
mikor cigányok húzták n szebbnél szebb magyar
nótákat, ma már, sajnos, a legtöbb helyen rezes
banda muzsikál a násznépnek.
Amikor a naszmenet a templomhoz ér, a
két káplár feláll az ajtó két oldalán, fejük felett
keresztbe teszik a kardokat s azok és a zászló
alatt vonul be a jegyes pár. Az esketés után az.
új jegyes pár együtt halad, násznag\ uramnak
pedig a kis koszorús leány jut. boldog béke
idején a káplárok után fiatal legények haladtak,
késsel, villával feldíszített kakasokat és borral
tele pintes üvegeket cipelve, nagyokat kurjongat
va és nyelve hozzá.

„Muraköz“
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Hazaérve, beszédekkel és áldásokkal fogad
ják az új párt, az új menyecske megint csak hul
lat egy pár könnyet, azután feldíszíti a templo
mot nem járt vendégeket virágbokrétákkal, a
tányérba pedig potyognak a pengők. Közben
megterítettek, kezdődik a vége-hossza nem lá
tott vacsora. Levessel kezdik, pecsenyével foly
tatják, de a fő lakodalmi étel a „temfanye" (pap
rikás csirke) és a „sunkaflek" (sonkás kocka).
Ezeknél hangzanak el a legszebb beszédek, amik
a seregkapitány uram gondját képezik, míg a
víg, tréfás jeleneteket a „pozovics“ (vendéghívó
vőfény) rendezi, aki rendszerint a zászlótartóval
azonos.
A menyasszony éjfélig nem táncol, akkor
leveszik róla a koszorút s díszes asszonyi fejkö
tőt tesznek fejére, amit a vendégek hangos „szneg,
szneg" (hó, hó, mert fehér) kiáltással üdvözöl
nek. A menyasszony mindenkit megcsókol, köz
ben a marka telik pengőkkel, mert a menyasszony

csókot készpénzzel kell megváltani. Utána tánc
kiviradtig. Ha a menyasszony elmegy a háztól,
reggel a vőlegény házánál folytatódik a lakoda
lom rendesen másnap reggelig, utána a fiatal pár
misére megy és akkor következik az új me
nyecske legkeservesebb n apja: álmosan, fárad
tan segíteni mindent megmosni, megsúrolni és
helyrerakni. így volt ez, valamikor boldog béke
idején.
Lapunk terjedelme nem engedi meg az öszszes szép szokások felsorolását. Sorainkat azzal
zárjuk, hogy örömmel halljuk, hogy Perlakon ez
idén sok a házasságkötés, ami a nemzetfentartás szemponjából elsőrendű fontossággal bír és
ami Muraközben annál könnyebb, mert hála Főméltóságú Kormányzó Urunknak, aki visszave
zetett bennünket édes magyar hazánkhoz, itt
még most, a háború ötödik évében is, bol
dog életet élünk ahhoz képest, ahogv a többi
nemzetek élnek.
sP.

A Magyar Vöröskereszt Csáktornyái
Fiókjának közgyűlése
A Magyar Vöröskereszt Csáktornyái Járás
Fiókja tavaly február 6-án alakult meg. Az alispáni és illetve központi jóváhagyás után 1943
október havában kezdte meg tényleges működé
sét, ugyanakkor beleolvadt az addig külön mű
ködő Bajtársi Szolgálat. Első rendes közgyűlését
január 30-án tartotta.
Múlt évi december elején Miklós estet ren
dezett. Ezen az esten a közönség áldozatkészsé
ge méltó példát adott Zrínyi Miklós ősi városá
nak a magyar haza iránt tanúsított szeretetéröl.
Ez tette lehetővé, hogy az egylet 95 hadba vo
nult hozzátartozóinak átlag 50 pengős karácso
nyi segélyt osztott ki, ami a gyermekek számá

hoz mérten 10 10 pengővel emelkedett.
A megpróbáltatások súlyos felhői kavarog
nak fejünk felett. Soha találóbban nem hangzot
tak gróf Széchenyi István szavai: „A haza min
denek előtt!“ A Vöröskeresztnek emberszeretö
munkájához nincs más támogatása, mint amit a
társadalom biztosít részére. Támogassuk tovább
ra is ezt a humánius intézményt, hisz vele és
általa dicső honvédeinket támogatjuk, akik sok
szenvedés közepette tartják távol az ellenséget
hazánktól.
Minden fillérrel hazánk fellamadását és a
szebb jövő liajnalhasadását támogatjuk !

Gyertyaszentelő Boldogasszony
Még a legöregebb medvék sem emlékeznek
ilyen télre, amely számításukat ennyire cserben
hagyta volna. Maczkó koma, mint minden évben,
kikeféltette bundáját, friss húrokat rakatott bőgő
jére és február 2-án, Gyertyaszentelő napján ki
lépett téli palotájából, hogy tájékozódjék az idő
járás és a világ folyása felől és hogy megmondja
az emberiségnek, milyen idő várható.
Hát ez idén alaposan becsapódott óreg mac
kó barátunk. Elmúlt január és még nem láttunk
havat, sem befagyott ablakot, már pedig medve
koma csak úgy tud jósolni, ha a határt -Gvertyaszentelö napján legalább térdigér«» hó fedi és dü
höng Tél Apó, rázza a szakáját, az. északi szél
pedig hordja a hópelyheket. Erre azf mondja
maczkó barátunk : no asszony, elég volt a téli
lustálkodásból, add csak ide a pipámat, tedd
rendbe a gyerekeket, köszönjük a téli szállást,
most elmegyünk az erdőbe, a tavaivi makkter
mésből még jócskán maradt, ebből megélünk,
míg a méhek összehordják a mé'et.
Ha pedig szép, enyhe idő van ezen a szent
ünnepen, akkor pedig öreg maczkó kománk még

egy pár tüsköt rak »Ц a kemencébe s a másik
oldalára fekve, nyugodtan horkol még hat hétig,
mert — addig úgv sem lesz. tavasz.
Jó, jó, de az idén hogyan jósolunk ? Hisz
folyton enyhe napok voltak. Lám. hogy meg le
het zavarni még a tanult időjósok foglalkozását
is. Munkatársunk telkei este Maczkó kománkat és
kérdést intézett hozzá, mit szól ehhez a felfor
dult időjáráshoz ? Az öreg végignézett rajiunk,
azutan megfordult és gyorsan s undorral eílávozott. \ alamit morgóit útközben, de azt már nem
értettiik meg és így a bekövetkező időjárásra
nézve teljes tájékozatlanságban maradtunk.
Gyertyaszentelő! Fele kenyér, fele takar
mány. A régi jó világban íg\ számolt a gazda.
Amit eddig elfogyasztott rendben van, de a m«-gmaradlt.nl ki kell jönni nz nj termésig. Tálán nincs
messze az az idő, amikor a gazda megint szaba
don rendelkezhetik termésével, el jön a boldog
győzedelmes béke ideje s akkor nagyobb «»löm
mel fogjuk e napon szemlélni megmaradt gabo
nánkat és takarmányunkat.
Sp

A HANSZ. mulkévi jótékonysági működése
Flöttiink fekszik a Mansz. multévi működő
éről szóló jelentés. Derék hölgyeink valóban kitettek magukért az emberszeretet terén. Fáradha
tatlanul gyűjtöttek, varrtak, sütöttek és mind ezt
kiosztották derék honvédőink és a szegények
közt.
A jelentésből kiragadjuk a következő na
gyobb tételeket:
A Mansz. Csáktornyái Csopoilja n hadbavonultak hozzátartozói és a község szegényei kö
zött november és december hó folyamán 38 öl
tözet ruha és 24 drb. fehérnemű anyagot, 4 és 3
méteres darabokban, összesen 238 métert osztott
ki. A megajándékozottak közül legtöbbnek ruhá
ját, fehérneműjét a Mansz. varrótanfolyaman meg
is varrták.

karácsonykor a községi szeretethá/. ápoltjai
részére karácsonyfát állított és szeretet ado
mányokat osztott ki, nevezetesen
230 drb. szaloncukrot,
»0 drb. loiintikula« sót,
8 par zoknit,
7 pár női harisnyát,
8 drb. szivart,
500 drb cigarettát,
almát, kekszet és
befőttet.
Az állami közkórháznuk:
600 drb. cigarettát,
10 pár papucsot.
A m. kir. polgári iskolának:

1 dl b.

fiúingel,

6 «z.
3 pár zoknit,
50 P. készpénzt.
A m. kir. Honvédségnek:
11.400 drb. cigarettát,
1.000 drb. szaloncukrot,
3 dib. nagy fenyőfát, karácsonyfadísze,
ket és 2 láda almát juttatott a Csáktornyái Mansz
csoport.
Ezeken kívül felállította a mindenki karacsonyfáját, mely alatt kiosztott:
16 pár gyermekcipőt,
1 000 drb. szaloncukrot,
450 drb. fonott kalácsot,
1 drb. leánykaruhát,
3 pár jégzoknit és végül készpénzben
15 és 20 pengős tételekben 1685 P-t.
F. é. január hóban az elvonuló honvédek
számára : 12.500 drb. levente és 1030 drb. szimlóniát ajándékozott.
Mindezt a Csáktornyái közönség áldozatkész
jószívűségéből. Az adakozók közt elsöhelycn áll
a Magyar Yöiöskereszt helyi csoportja 5úű pen.
göje, több s/ázpengös, ötven-, negyven-, húsz-és
tízpengös tételek, u/<»k mellett szerényen húzódnak
meg a szegényebbek pengői. Ezenkívül gyűjtöttek
harisnyákat, cipőket, ruhaneműt, sapkakat, almát
befőttet stb. A polg. isk. ifjúsági Vöröskereszt
is koztuk szerepel szivar és cigaretta adomá
nyaival.
A Mansz. helyi vezetősége köszönetét tol
mácsolja minden szíves adakozónak, akii. a hon
védek és szegények karácsonyi megajándékozá
sára adakozni szívesek voltak és kéü a további
támogatást.
A Csáktornyái Mansz. hölgyek bebizonyítot
ták, hogy a tagság nemcsak abból áll, gyűlések
re járni és hordani a jelvényt, hanem dolgozni a
hazáéit és mindnyájunkért, íegfőképen dicső hon*
védeinkért és a reá szoruló szegényekért. Ne
mes munkájukért kísérje őket Isten áldása és az
a ludat, hogy elvállalt kötelességeiket híven tel
jesítették.
Minden magyar asszony, minden magyar le
ány legyen tagja a Mnns/.nak, mindenki támogas
sa tehetsége szerint еД a szövetséget !
Meg
érdemli !
Sp.

A Vöröskereszt
teadélutánja
Ziinnnkos hideg idővel, erős északi széllel
köszonh>lt be az elmúlt vasárnap, nem igen járt
az utcán, akinek nem volt dolga a városban, de
a Royal kavéha/at nz áldozatkész Csáktornyái
közönség, a szent « él érdekében megtöltötte. Öt
re volt jelezve a teádéiul,m kezdete s hatra már
minden hely el voll foglalva. Megjelent a nagy*
számú tisztikarral az élen Csáktornya színe java
és úgyszólván az egész fiatalság.
\ oröskeres/tes hölgyeink
fáradhat »liánul
szorgoskodtak, mindenkihez voll pur szívélyes
szavuk é* törekedtek, hogy a közönség jól érez
ze magái. Л „magyar tea" után Géza hatalmik
legjobb boraival szolgált a vendégeknek, a fiatal*
sag pedig egv kis hiifelejtöt járt a kitűnően mu
zsikai«» hölgy zenekar nótáira.
Mindenki jól érezte magát, a nemes célra
pedig szép összeget gyújtóit a Vöröskereszt.

gyümölcsfa csemeték
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Hatálraégett egy muraközi gyermek.
Édesanyja a nagykanizsai
törvényszék előtt
Fgy év elölt történt, hogy Krajcsics Györgyné szül. Novoszel Mária gáborvülgyi lakos, két
gyermek anyja, mialatt az udvarra ment fáért,
kis gyermekét magára hagyta. Néhány percig rak
ta csak a fát, amikor velötrázó sikoltás és segít
ségkiáltás fagyasztotta meg ereiben a vért. Л ha
lálra ijedt anya besietett a konyhába és látta,
hogy 3 éves Mária nevű leánykájának ruhája
egv lángtenger. Míg ő az udvaron volt, a gyer
mek játszadozott a takaréktűzhely körül, am ely
ből kieső parázs lángralobbantolta a kisgyermek
ruháját. Hamar orvoshoz vitték, majd másnap a
Csáktornyái kórházba, de hiaba volt minden, a
gyermek annyira összeégett, hogy meghalt a kór
házban. Megindult az eljárás és a gyermek édesanyját gondatlanságból elkövetett emberölés
miatt vontak felelősségre. Most tárgyalta ezt az
ügyet a nagykanizsai törvényszék. A szerencsét
len édesanya sirva mondotta el a tragikus eset
minden részletét. A bíróság bűnösnek találta gon
datlanságban és ezért 300 pengő pénzbüntetésre
ítélte, de végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüg
gesztette. Az ítélet jogerős.

Dr Schmidt Jeni) - Komárom várni, alispánja
A belügyminiszter dr. Schmidt Jenő, Zala
varmegye főjegyzőjét Komárom vármegye alis
pánjává nevezte ki. A hír bizon>ára osztatlan
örömet kelt egész Zalában, amelvnek dicsősége,
hogy tehetséges fiai közül immár a második ke
rült alispáni székbe. Dr. Schmidt Jenő a közigaz
gatás minden aganak kitűnő ismerője, nemcsak a
központi szolgálatban szerezte meg széleskörű
ismereteit, de mint hosszú éveken at a balaton
füredi járás föszolgabírája is növelte a személye
és hivatali működése iránti tiszteletet. A tudás
melleit nagy szorgalom, szociális érzés és az
eszményi hevülés jellemzi, amely nála, a tanari
családból származó férfiúnál szinte születési örökség. Zalamegye sokat veszít vele, Komárommegye sokat nyer.

ELMEFUTTA1ÁS
Mint viharban a villám lecsap az erdőben
és kidönti a fát a helyéből, óly mérhetetlenül faj
a harctereken tomboló vad csatáknak híre, -szívemnek. - F.mbcrek, testvérek hősiesen ont
ják vérüket, kilehelik lelkűket, testük a pusztu
lásnak indul, mindörökre . . . A Lélek magasz
tosan visszatér a Teremtő Atyához és tovább él
örökké, — a jobb létben; az Ürnak örök zsá
moly ánál.
Emberek legyetek jók, szelídek, testvérie
sek. Megszűnnek a csaták, ellenségből barát lesz,
újraépül a világ, gondterhes arcok eltűnnek, gyászt
többé nem kell ölteni és a szép gondolatok fog
nak érvényesülni. A családi tűzhelyeknél, a világ
nak régen várt örök Békéje egyesül. Újra fog
fényiem a Szeretet, a megbocsájtas, az utak sza
badok lesznek és az emberek megbékélve mun
kálkodnak a szebb lövőn!
Ligv legv cn ! ! !
Zalán Katalin.

jól sikerült műsoros estet rendezett
A perlaki Vöröskereszt csendes, annál te
vékenyebb munkát fejt ki és mint már többször,
ebben az évben is megmutatta, hegy az itthon
lévők áldozatkészségével kell jó példával elöl jár
ni. hogy mindent a honvédekéit és azok itthonma
radt és nélkülöző hozzátartozóiért. Számtalan szeretetcsoinagot küldött a frontra és az itt állomá
sozó katonaság részére is felejthetetlen karácsonyestet rendezett, amikor derék honvédőinket aján
dékok tömegével lepte- meg és hangulatos mű
sort állított össze részükre.
Most vasárnap is ennek a magasztos cél
nak érdekében rendezte meg a nagyon jól sike
rült műsoros teaestélyét.
A honvédek kitűnő zenekara mar reggel a
községbe érkezett és egész nap térzenét adott a
község lakossága részére. A tisztikar pedig a dél
előtt folyamán njközség vezetőit hívta meg a köz
ponti szállóba vendégül.
A tearstély délután 5 órakor kezdődött a
kaszinó helyiségeiben. Olt volt mindenki, aki
csak számit Ferinkön és az adakozás soha nem
latolt méreteket öltött. Csak a belépődíjak hatal
mas összegeket t* tte-k ki. A perlaki asszonyok
pedig annyi mindent készítettek a Vöröskereszt
részére, hogy abból is egész komoly összeg
jött össze, mert maradéktalanul elfogyott minden.
A tisztikar teljes számban jelent meg az
ünnepségen és nagyon szép volt az egyenruhás
tisztikarral vegyes társaság festői képe.
A katonazenekar sziinetnélkúl húzta a jobbnál-jobb nótákat és igy nem lehet csodálkozni
azon, hogy a hangulat nagyon jó volt.
Az estély hangulatai Dr Doniján Gyula kon
íerálása, Balogh Józsel várni, tisztviselő mókás
előadása és tréfái, Baranyay Ibolyka és Bacsó
Benő pékinas szerepe, valamint Vass Janosné
cigány leány alakítása igen nagy mértékben fokoz
tak és nagy sikert arattak szerepléseikkel.

A rendezés oroszlánrészét Dr Sebestyén
Mályásné a Vöröskereszt“ elnóknője, Dr Forintos
Gé/áné és Baranyay Lajosné végezték és fárad
hatatlanok voltak munkájukban, hogy minél job
ban sikerüljön az ünnepség és minél nagyobb
összeget lehessen a helybeli Vöröskereszt részé
re összegyűjteni.
Ezen a mulatságon ismét közelebb jutott
egymáshoz Perlakon élő magyarság, eggyé for
rasztja a közös cél, a szebb magyar jövőért ho
zott áldozat és örtállás itt a gránicon.
V. J.

I w
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Magyar tavasz
Csiirös Zaltán ifjúsági regénye.

A serdülő ifjaknak nehéz olyan könyvet ad
ni, amely amellett, hogy nevelő szempontból ki
fogástalan, érdekelje is az olvasót. Csűrös Zoltán
könyve ilyen könyv. Fgy gimnázista fiú naplója
arról az esztendőről, amikor a magvar tavasz de
rülni kezdett.
Erdély visszatérésének lelkes idejéről me
sél ez a szép, érdekes ifjúsági regény. Erdélyben
járnak hősei, azon n földön, amelynek minden
daiabra a múlt dicsőségéről mesél. Örökké em
lékezetesek lesznek az akkor történt események
a magyar fiatalság elölt s a magyar érzés friss
melegét, a szivek feldobbanását újra és újra viszszaadja ez a könyv azoknak is, akik majd csak
később olvassák. Mert olvasni fogják a mai fiúk
unokái is, épp úgy, ahogvan ma is olvassák és
mindig olvasni fogjak a „Hős fiúk"-at.
L j Idők Irodalmi Intézet Rt. (Singer és Wolfner) kiadásában jelent meg.

„Mur aköz**
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elnökök sorát, két magasabb rangú tiszttel társ
elnöknek pedig Sáfrán Oszkárt választották
meg egyhangúlag.
Felemelték a tagsági díjakat egy pengőre,
majd a többi ügyek letárgyalásával a közgyűlés
a Himnusz hangjai mellett véget ért.

— Tollfosztásból — emberhalál. Kopasz
hegyen, a muraszerdahelyi körjegyzőség egyik
kis községében, régi muraközi szokás szerint
tollfosztásra gyülekezett a fiatalság Csanádi Mi
hály házában. A fosztás befejezése után a fiatal
ság eltávott, majd rövidesen hangos kiabálásra
lettek figyelmesek a házbeliek. Vurusics János
kopaszhegyi 19 éves fiatalember feküdt vérében,
szívenszúrva s percek múlva meghalt. A gyanú
Vurusics István odavalósi ufiatalemberre esett,
Kertészet
aki Jánossal együtt ugyanannak a leánynak ud
Szobanövény-díszkert: Oly növények (Pri
varolt és akit le is tartóztattak, de ő tagadja a
mula, Cyclamen, Jácint, Tulipán stb.) melyek
gyilkosságot.
Ifjú Vurusics János, az életbe vetett minden mostanában virágzanak, meleg helyen pár nap
reménységével a föld alá szállt, a tettest pedig alatt tönkre mennek. Ezt megakadályozhatjuk, ha
furdalja a lelkiismeret és cl fog hervadni a bör növényeinket hűvösebb szobabari helyezzük el s
tönben, mint a virág napfény nélkül. Meg kelle így virításukat 2-3 héttel meghosszabbítjuk.
Kertjeinkben, amennyiben az időjárás meg
ne gondolnia a fiatalságnak, hogy az emberélet
a legdrágább a világon s nem kell mindjárt kést engedi a díszfák és cserjék ültetését és metszé
sét végezhetjük.
fogni, van az elintézésnek más módja is.
Gyümölcsös: Az elmúlt napokban Pusz
— A gyári alkalmazottak műsoros estje.
A Graner Testvérek és King gyárak alkalmazot tafan jurtám s ottlétemkor alkalmam volt par
tai a hadbavonult munkatársak családtagjai segé gazda emberrel beszélgetni, akik nagyon panasz
lyezésére február 19-én és 20-án, este 7 órai kodtak a vékony létegü termő tahijukra cs íöieg
kezdettel a Levente-Otthon nagytermében jötc- a gyűmölcstoivajokra. S mindezek teljesen el
konycélu műsoros estét rendeznek. A program vették a gyümölcstermesztési kedvüket. Hat igen,
válogatott, a cél a legnemesebb, támogatni a har nenézség az mindig van, do nem jelenti, hogy a
gyümölcstermesztést teljesen elhanyagoljak ily
coló bajtársakal
csekély okok miatt. Aknához az országunk egy ik
iegkalmasabb és legideálisabb gyümölcstermő vi
déké, éghajlat tekintetében. Gyümölcstermesztés
tekintetebcn a talaj, csak másodrendű kérdés,
mert
azt a rendes gazda, megfelelően tudja a
— Készül az uj járásbirósági épület
Perlakon. Perlak község képviselő testületé a gyümölcs nemeknek elkészíteni. Hiszen az, sem
régi járásbirósági épület teljes átalakítását hatá volt ismeretlen elöltünk, hogy vannak országok,
rozta el és méltó helyiséget kíván létesíteni a ahol kosárban viszik a kivajl sziklás helyekre a
régi elavult épület helyett a járásbíróság részére. földet s úgy nevelik gyümölcsfáikat. De egyben
A jugoszláv szomorú emlékű megszállás példaként is szolgai, hogy az ember munkajavai
utáni harmadik évben már annyit építettek és al es tudásával le tudja küzdeni a termész.etszuile
kottak, hogy a 23 éves elnyomás alatt szándéko nehézségeket, lehat iti Pus/tatan cs esetleg Mu
san elhanyagolt épületekre rá sem lehet ma már raköz más vidékéin, ahol ily csekély termo ré
ismerni. Ennek az alkotó és csendes épilo mun tég van, a legnagyobb bűn a gyümölcstermesz
kának legnagyobb harcosa és feltűnés nélküli tés elhanyagoiasa, mert a jö\ö nemzetlek "fejlő
munkása Virágh Pál vezetőjegyzü, aki éjszakáit déséhez egyik legfontosabb szükséges tápanya
feláldozva küzd a község fejlesztése hatalmas mun gát vonjuk el.
káján és nagyszerű hozzáértése és még lankadAz ily csekély termötalajrétegekre igen
hatatlanabb munkájának eredménye az, hogy e- megfelelő eredménnyé! ültethetjük az alacsony törgész Perlak külső képe ilyen rövid idő alatt szin zsíi gyümölcsfákat, melyek törpe alany okra vannak
te megváltozott és a jegyzői hivatal is komoly, oltva. Ezek gyökerei nem mennek le a melyebb
egy emeletes épületben végzi munkáját a közért altalajba, mint a vadalanyoké, mert a törpe ala
és minden hivatal és egyesület ma méltó helyi nyok gyökerei, közvetlen a lold leiszíne alatt
ségben van elhelyezve. Lathatja Perlak népe, terjeszkednek a gyümölcsfáknak megfelelően kör
hogy most rend és építő munka folyik minden be. Előnyei, hogy par even belül termőre lor
téren.
dul, a gyümölcsei nagyobbak s altalaban koráb
— Megszűnt a közlekedési tilalom Per- ban einek, mint a vad alanyokra oltottak. Kis
lakon. Perlakon az eddig elrendelt 7 órai közle Koronája folytan sűrűbben ültethetjük, tehat töb
kedési tilalmat feloldották és a záróra is 11 óra bet nevelhetünk, valamint kezelése alkalmával
a szórakozó helyeken. Meleg szeretettel és bol könnyen hozza férhető (metszés, pernietez.es). l e
dog örömmel ünnepli Perlak népe az itt szolgáló hal házi keitekben a legalkalmasabb az ily torhonvédeket és ahány lakodalom van, arra szinte törpe alanyokra oltott alacsonytor/su gyümölcs
nemek telepítése. A gyümölcs tolvajok ellen vé
az egész, csapatot szeretnék meghívni, hogy így
hálálják meg a dicső magyar honvédeknek azt, dekezhetünk 4gyrészi, ha csak egy idő,ben erő
hogy békében élhetnek itt, akkor amikor a Drá iajlakat Hintünk, vagyis mikor az or/esí idó oiy
ván túl testvér-testvér ellen harcol és nincs egy kevés, hogy felváltva a rövid aiatt megvédhetjük
nyugodt éjszakája az ott élő lakosságnak. Áthal- egesz. i vi munkálkodásunk eredményct. Ha szuklattszanak az ágyulövések és akkor a perlakiak •seg ugv k ivanja az őrzésnél hasznait bottal a
hálaadó tekintettel néznek fel az égre, hogy Ma gy úmoicstolvajoknak elliegeduiheljük a m*tájukat.
gyarországhoz kerülhettek és a Magy ar Haza vé Másrészt a magántulajdont törvényeink védik.
Z öldségesben: А/ időjárásnak meglelelöcn
dő szárnyai alatt élhetik békés életüket.
végezzük a gyokérzoldségek magvetései.
Csiúk.
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A CsZTE. évi rendes közgyűlése
Február 2 án délután tartotta a Csáktornyái
Zrínyi Tornaegylet évi rendes közgyűlését. Dr
Antal Pál kir. járásbírósági elnök, az egyesület
elnöke üdvözölte a megjeleni tagokat, megnyitot
ta a közgyűlést. Ezután meghallgatlak a titkári
jelentést az egyesület multévi működéséről. A je
lentés hangsúlyozza, hogy sok tag be van vonul
va, az itthonmaradottaknak kell több munkát vál
lalni. A 48 igazolt tagból jelenleg 14 teljesít ka
tonai szolgalatot, egy pedig a hazaért hősi halait
halt.
A pénztári jelentés után megadták a fel
mentvényt, majd áttértek a választásokra. Elnök
újból Dr Antal Pál, kiegészítették a tiszteletbeli

Csáktornyái kir. járásbíróság
l'k. 2291, 1944-2. sz.

Hirdetmény
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhíiré te
szi, hogy Grula Györgyire királylaki lakos kérel
mező részéről a 28.000, 1919. j. M. sz.. rendelet
2 anak 1. p. alapjai! előterjesztett kérelme foly
tán az állítólag meghalt (au la György volt ki
rálylaki laL«»4, aki szülelett 1884. évi április hó
2- napjait Királyiak községben, nlyja Grula J a 
nos, any ja S/ersa Mária, vailasa r. kát. feli segg
nek neve. Cserncsec Kai.din, gyermekeinek s/.a
ma és neve: házas-algából *gv gyermek született,
de az meghall, é ' aki 191* évi február hó 15

6 az.

„Arany ВШйг
Kötöttáru üzem . CSÁKTORNYA :
Kossuth Lajos u. 9. - Telelőn 143
Gyári elsőrendű kötöttárut.
íj Tulajdonos : К u r á í h J o a c h i m

.j

napján katonai szolgálatra bevonult Komáromba
•az ottani vadászezredhez., majd onnan az orosz
frontra ment és 1916 évi ougusz.tus havaban a
románok elleni harcban állítólag 1916 évben
megholt s azóla róla semmiféle hír nem érke
zett, Grula György holtnak nyilvánítása iránt
az eljárást a mai napon megindította.
I elhívja a bíróság mindazokat, akik az el
tűnt éídbenlétcröl, tartózkodó helyéről, halálá
nak, vagy eltűnésének körülményeiről, így külö
nösen arról bírnak tudomással, hogy az eltűnt a
hirdetményben jelzett időn tül még életben volt,
ezt a bíróságnál a kifüggesztéstől számított, illet'
ve a hirdetménynek a Budapesi Közlöny, illetve
a Muraköz c. hetilapban történt közzétételétől
számított 60 napon belül jelentsék be.
Amennyiben a fenti időpontig bejelentés
nem érkezik, ügy a bíróság az egyébként kide
rített tények alapján fog a holtnaknyílvání-'ási ké
relem tárgyában határozni.
Csáktornya, 1944 évi január hó 26 n.
Dr. Csertő sk.
kir. bir.

Csáktornyái kir járásbíróság.
Pk. 5684 1943 sz.

H ird e tm é n y
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré te
szi, hogy Mes/.arics Balázs batlyáni lakos ké
relmező részéről a 23.000/(919 1. M. sz. rende
ld 2 §• árnak 1. p. alnpian előterjesztett kérelme
folytan а/, állítólag meghalt Mes/uncs István felsopus/lniai volt lakos, aki színétéit 1892. évi jú
lius lm 25 napján 1 elsöpusz.taía községben, atyja
A\es zárit s dvörgv, anyja Belecz Mária, vallása
r. Lő. nőtlen, hozzáiarlu/ói : szülei Meszarics
Cyörgy cs nt je Belecz. Mária, testvérei: Meszarits Balázs, I erein: és aki 1913 évi október hó
10 napjan katonai szolgalatra bevonult а ш. kir.
20 lionv. gy. errded I. /Ij. J. szá/adalwz Nagy
kanizsára, maid onnan az orosz harctérré ment
es Lubiifina! 1914 évi szeptember havaban tltiu.i s azóta róla seawnilék* hír nem érkézéit,
volt lelsopuszlaí ii lakos holtnak nyilvaniiása iránt
v d ia i,ist a mai napon megindított.t.
l eim и
biiuság mindazokat, ak'k az el
hint e ld b e n ld e r o !, t u t ó ’/ i e d o hely óról, hnlalanak,
vagy eltűnésének korűiméiiv eirői, így különösen
a n o l bírnának tudoma ;-;ai, hogv z elhint a hir
detményben jelzett időn lül, még életben volt,
ezt a bíróságnál a kifüggesztéstől számított, illet*
nc a hi i d d m e n v n o k a
Budapesti Közlönyben,
illetve ч Muraköz c. hetilapban történt köz./étételétől számított óh napon belül jelentsek be.
Amenn yibe n a ft-üti időpontig bejelentés néni
érkezik, ügy a bíróság az egyébként kiderített
h nvek alapian log H Imlinakny ilvamtasi kert iem
tárgy a bari hataro/ni.

Csáktornya, 1944 évi január hó 12 n.
I)r. Csertő sk.
kir bír.

Eisö Muraközi SíiivüiSe Rt.
CSÁKTO R N YA
Süéchcn/i "• 5» «
Telefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST
r

ВИИИММ
Preplatna се na: 6 — Р. na pol leta
Vurednifitvo: Horthy Miklos-tér 6.
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EUROPA SE BUDI
Da se na sovjetskoj fronti zvrsila pct
mesecna letna ofenziva, med tem su r»abrali odzadi za frontom rezerve i stenii
su se mám hapili ziinsku ofenzivu. Za
eem idejű, to je svetlo. Predreti frontu i
oblejati celu Europu. Pre tem su recutiali
stem, da su braniteli vec trudni i zmoceni i tak bodo lehkoga posla meli.
Do sem je v redu Saki voditel soldacije ima duznost, da potuce nepriatela
i da dostigne ono za kaj se bije. Samo
do ve smo tak znali, kaj i v taboru za
poveda postenje, protivniki staneju jen
pred drugoga í steri je jaksi, on ostane
na piacit. Samo drugi svetski tabor nas
je navcil na to, da je ludstvo dvajsetoga
stoJetja nize opalo, как one tatarske hor
de, store su nogda po orsagu harale.
Na pocelku sovjetske zimske cfenzive, da su nesterni vec aldomasa pili na
to, da na ve bo general Vatutin predrl
frontit i cvelo bo onim, steri bodo veseIje meli stoga, s kaksami raokami bodo
druge na smrt mocili, a neraski general
Mannstein jos neje bil vudril po njem s
svojom zeleznom sakom, onda se pripetilo v glavnom varasu jenoga orsaga, ste
ri z. naroi skup hnrcuvto, da je jeua staresa kuharica odpovedala slu/bu svojernu ga/.di.
Vec je prek dvajsti let sluzila pre
toj hi/.i, delila je hud») i dobro z svojjm
gazdont i vise su ju re«I:unali v familiju,
как za druzince. More se razmeti, da so
je to njeno ponasanje ne dopalo njenoj
gospe, она se zacudila, pak ju pita: kaj
ti je dospelo, zakaj oces oditi ? Stara dru
/ina se dugo mocila s svojom dusom. na
zadnjc se /oltko resplakala t mod sti/.a
mi voli „Ja п есет zaklali moje gosp ‘
dare! Nernam /a to dusu! Ja ntmrem
nikoga zaklati!"
Gazda hi/e se je prestrasii od till re
ci i da je к sebi dosel je. ne pustil na
stran toga zloiestoga posla i tak se jo
vun skazalo, da v is!») vrenie, da su
sovjeti ofenzivu poibgli, su se v tem 'a
rasu soviet ski agouti z. lulta d*>li puslili,
oni su i»* zenske organiz»rali i pro к petsto kubaric i driigih zlocestih űruz»n je
prisegu polozilo, da onu noo, da bodo
sovjetske trupe stale prek granice, saka
bo zaklala svojega gospoclara, ^b*ti í°!
kruha davle. Se jeno sóim god Z no/.om,
sekirom, revolverom, eii s kaksim god
drugim oru/jem, samo to jc g^avno, da je
se treba spoklati. Мочке, /enske, decit, nega milosti niti /a najmenj^e dele na cec
kit, kajti tak jc t»> zapovedal Hacuska
Stalin. Prek petsto puc je \aluvalo, da
su bile v toj pcklenskoj organizaeiji, stcru
su po moskovsk**j znpov* ili 7 moskovski

mi penezi napravili bolsevi»:ki agenti proti onim, steri su rnirno spali pod jenim
krovom / onimi, steri su njim smrt pre
pravlali.
Cloveku se koza nabira, da to samo
cuje. Та zlocestoca ide vec prek sega.
Niti si je premisliti ne moci, kaj je li<dstvo tak nisko doli zaslo. Nigdar nebi
veruvali, kaj bi clovek, steri ima sree i
pániét, taksega kaj mogel zmislili.
Znamo, как je Finska /.isla, poznamo one strasnosti, stere su vcinili v Baltiskimi orsagi, как da bi culi javkanje
onih polakov, steri se moeiju, na siberskimi sneznimi polanami, jos smo ne pozabili za grobe polskih i ukrajinskib mocenikov v Katynu i Vinnlci, krv nedu/no
zaklanih i od gl idn hrnrlih 30—40 mil jono v ruskoga naroda jos navek do neba
krici! I to jos navek neje dosta! Те velki pozeraki jos navek nesu se napunili,
oceju meti jo.s i nekrivu europsku krv.
Z Polske i Sicilie odvlekli su decu
na deset jezere, da je „preskolaju“ па
bolsevickc nrsli, a primts pak oceju do
macii dru/inu preskolati, da naj zakoleju,
»)ne steri njim kiulia i krova daju.
A da se to pokrijeju, su sovjeti hitili glasa v r\et, da prav za prav ne oni
su zaklali 1200U polskih oftcerov, nego
nemei, prem da su nemei stopram 1941.

Politicki tjednik
Zi de s a k i p e te k .
Icta dosli v Katyn, a polske oficere pak
su zaklali 1940 leta, da je Sovjetska zavzela onoga dela Polske, steroga su nemei
ostavili sbibodnoga.
Zbudi se Europa, zbudi se ! Previdite europski narodi, da je tukla vura, da
se saki clovek mora postaviti na obranu
domovine. Proti taksem vubitelu, steri
skrivonce dela, se tesko braniti, zato sa
ki clovek mora meti otprte oci i vuha.
Na stran pustiti se male stricinge med
kiírni i sosedí. tu je velki nepriatel pred
vratim, sto se oce biti, ima dosti priliku
za to, dobi jos i medaliu.
Naj se zbudiju oni, steri jos i denes
javeeju, ako nemaju к zajtreku dosti prh
kih kolacov, éli ako ga na kavi ne dosti
vrhnja.
Naj se zbudiju oni, steri jos i denes
misliju, da je tabor samo „Seit“ za njih,
cím vec luui doli opadne, stem vec bodo
oni zasluzili. A najpredi naj se zbudiju
oni, steri jos i ve luceju na drugu stran,
odnod se nadjaju, da bo njim peceni go
lob v zobe dolctel i naj previdiju, da
proli ovoj strasnoj bolsevickoj pogibeli
morc nas obraniti samo jedinstvena krscanska Europa.
Prez toga nabo Europe, niti mastne
kave, nego bo strelania v zateljak ili Siberije, a to pak mi Europski krscanski
narodi nabomo dopustili, dók bo jen sol
dat i jcna puska na svetu. A oni steri
bodo dale spali, bodo se potli na zohko
zbudili.
Sp.

Gostuvanjske sege, v Perlaku i Dolnjem
Megyímurju
(Jim dale z: . i U ri narod od varasa, stem
bole si ya uva svoje st.uinske sige i iv>siie. \ig(l.i, da su ve . ;vi nrislnre'.i ludt mhdi Mi, su v
Mcgvimunu, v sakom «Mit oiu* Icpe, starinskt*
opravo n» sili, st**re ru si san i picii i /alkali.
Takse opravt» nno vt* vc samo lani v Starom
Ciradu vitlli, da su bile vun zlo/crn*. Zahililc su
n ise /en<* one lope, btlo как snog robnee, ne
vidimo picéké, nasi te i kpicami nacitrane, negu
vise oil'll, s pantleki i g\ »ingvi nakincenih poeelii, »л niihovo most*» su ilosl.» porhotne i kartonske kikle, re к loci r<>1> i. jen g»-si как clmgi, dtcki :;u slekli / sebe lope « me ill ace z /norami i
ranenne éi/.me, ve nosiiu pantalone, sandale i ка
ре. na zili 'f ve*: closli b t.
\ elka obi ina iVrlak je te nosnje jos zadr/.ala. Tani jos i denes modi vidi ti, na vu/menoj
i telovskoj pre-ociii í»;ne ..покг » pin : \ belini,
как sneg inolnatami robacami, nosiju lepe plecke
tibete, sülne balede, prelevance, pure pletene
kite •: cifrastami zapinjaci.

Takse, a jt>s i'uda lep: e su tani zarucnice,
Uniti m glavi nosiju korunu s cifrastoga eve»ja
napravlenu, od/adi s Sírokimi panjleki, mladoíenia od i,lд\е do pete v cinoj opravi, tak svetle
cizine ima, da bi se vu nje podbriti moci bilo.
Staresina, „seregkapitan" je navek steri staresi, spameten clovek. on je gosptídar i zapovednik celoga gostuvania, mega ntoraju si posluhno-

ti, jos i hi/ni japica. Diíver je „hadnagy ' a med
sva ti nrvi idejű „kaproli“. /. belimi rokavícami i
sable gori dr/mu. Tn lepn sega nam je ostala od
negdasnjih turskih vrernen, da je bila velka sila
za Seregkapitana. hadnagya, kapu le í druge soldate, steri su /arucnicu cuvali, da ju nebi Átéri
turski spaliija, éli cans zgrabil i odjahal in join,
Uajti te ludi su se jako trgali za meg> imurskimi
lepinii devojkami.
Doma je velko sprióavanje, zaruénica i ma
ma se malo plnóeju i onda idejű v cirkvu. Mlad >/enja ide poleg zastavnikn, z rokom vodi ma
lii svate’ cu, a zaiuc nicu aprevaja stareAina. Za
moíkimi ide saina za se poenelialja, ona predst. avln diku zenske, roke spletene i svilnim rob
tom pokrite. ran tak su pokrite i zarucniéine ro
ke. I to je ostalo s turskih vremen, da su se
svati na saki m.frn mornli skrivati pred turskimi
hordami i rauberi. Na zadnje Idejű iene.
Na srdini pred ndadoíenjom su negdn cigeni igrali najiepAe magyarske note, a denes, na
z’alo^t, na najvisi mvsta trombentaAi sprevajaju
svate.
Da svati dojdu do cirkve, kaproli slaneju
kraj vial zgigneju sable ober glave v krü, pod
n írni i pod zastavom idejű mladi na zdavanje.
Potli zdavanja mladi par ide skup dimo, a gosponu staresini ostane mala svatevea. Za vreme
HaK'noga mira su za kaproli iili mladi detki.
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nosili su kokote, okinéene z noíi i vilicami i
dune flaáe vina, fest za huákali pili kcoj.
Da dimo dojdu, ved njih cekaju pre vrati,
drüju mladomu paru govore, Sale, zarudnici pak
raalo suze idejű z oci, onda pak ona pripidi svatam, átéri nesu v cirkvi bili, címere na prsa, a
v tanjer pak curiju pengőji. Med tem su stole
prestrli sedeju si к veéerjie átera néma krain niti konca. Prva je juha, éli glavna gostuvanjska
hrana je temfanje i áunkaflek. Pre tem se drziju
najlepsi govori a to je briga gospona stareáine,
a sale i komedije, mora tirati pozovic, to je naiviáepot zastavnik.
Zarucnica do pol noci ne plese, onda joj
zemeju venca dőli i deneju njoj lepu poeelicu na
glavu, da nutri dojde onda ludi krjciju ..sneg,
sneg", zato kaj je pocelica bela. Za ruőnica sakoga svata kuáne i onda pak curiju pengoji v
áaku. Je bormes zarudnicinoga kuáleca je treba

s penezi odkupiti. Zatem tancaju do julra. Ako
zaruőnica odide od hize, onda je v jufro Pre
mladozenji dale gostuvanje, vec po segi cell den
i celu под. V jutro ide mladi par к mesi i ondu
dojde za miadu snehu najhujsi den : pospana 1
trudna pomagati se zribati őistiti i na mesto deti
Так je bilo negda, za vreme bk'Z.enoga mira.
Nase novine su premalc, da bi mogli se
lepe áege nasega naroda nabrojiti. Zapiramo nase rede stem, da z veseljem éujemo, da se v
Perlaku letos cuda parov zeni, to je jako vazno
za zdrzavanje naroda, a to je v Megyimurju
stem lezi, kajti fala i díka nasemu Visokodostoinomu Gosponu Guverneru, doptlal nas je nazaj к
sladkoj materi Magyarskoj, a tu pak je jós i v t,
v petom letu tabora blazeno Vivienje proti onomu.kak drugi narodi ziviju.

Písmo s Fronte

Majka Boza Svecnica
Niti najp'dresi medvedi se nemreju
zmisliti za taksu zimu, stera bi njim bila
reőune tak dalko prekrizila Nas stari
medved, как sako leto, dal si je bundu
skefati, na svoj bajz je dal deti nőve
strunje i februara 2 ga, na den Majke
Boze Svecnice je zisel vun s svoje zim
ske palace, da pogledne kakse je vreme,
как svet stoji i da ludstvu pove, kaksega vremena se moremo nadjati.
Na za letos se nas stari medved gr
do vkanil. Januar je minul a isce smo ne
snega vidli, niti pak zmrzene öblöké. A
stari kum medved samo onda zna vreme
povedati, ci na den Svecnice celoga ha
tara pokriva sneg, barem do kolena, к
tomu Dedek Zima steple svoju bradu, a
sever pak s snegom íucka. Na to véli
nas stari medved no zena, dosti je bilo
toga zimskoga lencarenja, daj mi sem moju pipu, deni decu v red, fata na ziraskom kvarteru, ve idemo v sumu, od
lanjskoga zira je jós hajdi ostalo, stoga
bomo ziveli, dók cmele meda nabereju.
Ako pak je lepő toplo vreme na te
sveti den, onda pak stari kum medved

Samo to su amerikanci pozabili v zapoved
postavíti, da v Siciliji, de clenes oni gospodariju,
su boláeviki napunili áest ladji / decom od 6-И
let i odvlekli je v Rusiju, de je bodo moéili i
skolali za boláevikc. I to su pozabili nutri postaviti, da v Afriki i Siciliji i sigdi de amerikan
ci gospodariju, soldacija ima sega dosta, a civilni narod pak niti za drage peneze nemre kruha
kupiti.
Ste, tobozé jako pobozne zapovedi, se main
na prvi pogled vidi, как luce vun konjsko kopito. Roosevelt ide letos v zbiranje, oce i strtipot
postati predsednik. V Ameriki z.ivi cuda taljanov
öve oce zaslepiti, kaj bi na zbiranju si na njega
votume davali.

véli, denite jós par trekov v pecnici na
ogenj, lepő si leze na drugu stran i mirno
spi jós sest tjednov, kajti predi na priulctja.
Je, je, dobro je, eli kaj bo letos ? lm
su fúrt topli, raehki dnevi bili. Vis, как
moci zmesati i staroga, /vueenoga proroka. Z nasega vurednistva smo pohodili
staroga priatela medveda. kaj veli na to
napak oberjeno vrem e? Stari nas je grdo
pogledal, onda se obrnul i fletno i pun
gnjusa odisel. Nekaj je pajdoc mrgotal,
eli to vec nesmo razineli i tak mkaj ne
znamo, kakse bo dale vreme.
Svecnica! Fol kruha, pol krm e! Neg
da, v starom svetu su tak gazdi recnnali.
Kaj smo do ve potrosiii, onoga ga ne,
eli kaj je ostalo, mora dosti biti, do nőve
zetve.
Morti je vec ne dalko ono vreme,
da bodo gospodari nazaj slobodni s svojim povanjem. Nepriatela bomo preladali,
dosel bo blazeni mir i onda bomo z vek
sim veseljem giedali ono, kaj nam je do
Svecnice ostalo.

-

sP.

Pisem pismo z velkoga Ruskoga (.trsaga
Z velkoga Ruskoga Orsaga, varasa Pinska,
Z varasa Pinska, z jene velke hi/e,
Z jene velke hiic z soldadkoga spitala,
Posilam pismo v lepi Magyarski Orsag,
V lepi Magyarski Orsag, v jeno malo selo,
V jenom malom selu, v jenu inalu h-zicu,
V maloj drvenoj hizici, de vidim rodhinu su,
Mamii, brate, sestre i malu decicu,
Tam seditc si skup, vec er vám lámpás sveti,
Sedite i grejcte se pre toplui peci.
Pilate, как sam ja ? Fala P>ogii zivim.
Ne fali mi nikaj, zila mi malo рока,
13oli me prestreljena roka,
Ruska kugla me dosegla .inglo,
Ali sem ozdrnvii dosta fletno,
Jos ov tjeden idem vun na frontu,
Dale branit nasu dornocinu.
Pf'/.dravlam se moje pomace,
Rodbinu, priatelc i poznance,
Mamu, brate, sestre, decu jezero pot,
A lebe Zlato, lebe pak sto jezero pot.
Piíe: Skro bár F erenc honvéd
Tábori posta F/'516

V ráki se pelal i prestrasil pajdasa
Komédia na automobilu

Molbenice za podporu taborskih obskrblenikov se moraju
zvunredno fletno reslti
Minister Znutresnjih Poslov je ove
dneve vun dal naredbu föszolgabirovijam,
da se saka molbenica taborskih obskrble
nikov mora resiti za 48 vur, a do 30-ga
dneva pak se mora taksi végzés vu dati,
s áterim se bo mogla podpora vun spla

titi.
OJredil je minister i to, da bodo vi
sese vlasti kontroleralc, jeli sc ta naredba spelavle.
Kak zazvedimo, taborski obskrbleniki
su jako zadovolni s torn naredbom,

„Saki americki soldat naj se ima za osloboditela Svetoga Oca i za
branitela kalolicke cirkve“
(T.T. Roma) V bitkam koli varasa Nettuno
su vlovili jenoga americkoga kolonela (ezredes,
pukovnik) i pri njemu su nasli tajnu zapoved americke visoke soldacke komande, z stere se vi
di, к kaksimi lazmi hraniju amenkanci svoje soldate i как je pelaju na krivi pot.
Так veli ta zapoved, da je treba ostro opomenuti ameridke soldate, da je Sveti Otec v
pogibeli z neinske strain*. To bo sluzilo zn to,
kaj bodo te soldati hole harcuvali, как do \e i
zato je to treba soldatam dudapot spotnenufi. Da
le veli, da prem da je ve v taborsko vreme tesko kcoj voziti, amerikanci su itak spravili celi
áereg ladii v Juinu Taljansku, pune z hranom,
áteru bodo Papi odpelali v Vatikan.

Saki soldat mora biti osvedoden, da je Pa
pa v Vatikanu zaprti, trpi od zime i glada, nerna
lapora niti linne i stalno se boji, kaj ga bodo
nemei neknm odvlekii. Da bo americl.a soldactja
v Rim nutri mnrsirala, saki americki sold .t naj
se in a za osloboditela Svetoga Oca i branitela
Katolicke Cirk\e. Treba se pobrigati i zato, kaj
bodo soldati dimo liste pisali, kakse zlocestoce
su nemei v Rimu i v Yatikami napravih i как
se rimski popi vi selijn oslobodjeniu.
Jako slabi na\uki /л nmcricku м-К1аГiju
C ili ‘ivet se do ve osvedocil, da kam nemei
staneju, prvo je, da napraviju reda i mira i slen
clove к postujo zakóim, njemu se nenne i ncsme
nikaj pripe’iti
*

V P rancoskoj, koli varasa Diiren se ove
dneve pripetila komédia /a smej^ti- Vuni na cesti se pelal jen terhesül autó i dostigel je jenoga
pe.uckoga potmka, steri |e ptosil sofera, nai ga
/eme suborn. Sofer je to rad n ч ravil, potmk je
záséi na auto i kajti je fest dezgy iáéi i na auto
je bila jena cisto nova raka, a drugac je bil ves
auto odprti, se te potnik pred dezgyom v to raku skril.
Za kratko vreme je áofer pak dostigel jenoga potnika i te ga prosil naj ga pela. Üv dru;*i potnik si je dalko <>d rake v kotu sei, a áoier neje niti inishl de •edi prvi potnik i samo je
siroko gledal, da je drugi putnik za kratko vreme z veik im strahom i / velkim kricom skocil
/ auta i opal v grabu. Na autó se ovo pripetilo.
Drugi potnik je v kolu malo zadremal i na |tni-

N a

z n a n iQ
D irekcia drzavnih goric v F ar
ka shegyu da je gospodarani na
glas, da se bodo mladike

sadovja vun davale
za megyimurske gospodare ovoga h ta od márciusa I-ga cb> 1JU». .Sto bo kesne dosel, njemu
vec neje sigurno, da bo dobi!.
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pot vés prestraSen vídi, как se pokrivalo rake
zdi/e, pokaze se neksa susrnasta glava i z mrtveckim glasom pita: „kai jo§ ide dezgy ?"
Te nesreéen clovek se od toga tak prestraSil. kaj je prez pameti skocil vun z auta i direkt
\ grabu opal.

Nova naredba za
taborske pomoci
Sluzbene növi ne donesle su novu naredbu
m. ki. ministeriuma broj 500 1944 M. F. za taborsku pomoc, .stera glasi ovak :
Та borska ponmő se more dati samo onda.
oko soldacka sluzba trpi najmenje 14 dni.
vSiuzbeniki, steri imaju 4 purgarske §kole,
mestfi, trgovci ci sluziiu soldaciju, onda njihove
zene (ci ga zene ne, onda prvo dete) dobiju 48
pengő, a sí drugi kotrigi familije 18 pengő po
rnóéi, a si drugi ci sluziiu soldaciju. onda njiliove zene (ci ga zene ne, onda prvo ck4e) dobi n
3f> pengő, a si drugi kotrigi 18 pengő taborske
pomoci.
Ako bo soldat dimo pnscen, onda prvoga,
potli onoga meseca, da je dimo dóséi, prestane
pomoc, ako pák te slu/ba Irpcla do, Hi рок 8
tjednov, onda pomoé prestane na kiaiu inescra,
potli onoga, как je soldat duuo closel.
i ’omoc sc daje samo i nda, ako soldatroa
familija doma néma, na sein barem 120, a v \araSu barem 150 pengő uoliodka na mesec.
Za one. steri sluziju domovinn v pomocnoi slu/.bi, dobiju zene 24 pengő, a drugi kotrigi
familije 12 pengő pomoci, ci nemaju duma. na
selu barem 120 pengő doh dka na mesec.
V mestaj prek 12.000 dús, je pomoc vekía.

NAJNOVESI GLASI

Zrusila se enyleska i amerikanska
ofenziva v Taljanskoj
Engleske i amerikanske trupe pre
varasu Nettuno su se zadnjih 24 vurc
vec niti ne napinjale, nego cisto su pres]e v obranu. N cmticí njih jako tiskaju i
tak zgledi, da je bodo stimuli v morje,
v /adnjeni ognju su njim nemei pák vuz
gali stiri Ind je, se skup 14НИН» ton.

Tomple dobiju pofiski
delavci
Vlad in komi sor za gospodarenje s ko/mn
dr/i za svoju du/nobt, da obskrbt polske delavre z tomplami za c'i/me í l-akancv. l ábuké su
re vec liapile kro|ili le podplate i za kratko vreme bodo je rezdclili.
Saki polski delavec, steri je kotrig Orsntke
Polske (jospodarske Helc/nickc Kasé (Országos
Mezé,gazdasági Hizlnsitó Intézel) i ima kni/.ini te
kasé, ima piavo l.upili jen pnr tompli. Kni/icu
bo treba pokazati, rlrugac se ne dobiju podplati.
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Tomple bodo skrojene dofcle tak, kaj bo i
za pete popraviti dosti, koStale bodo od broja
39 42, 6 pengő 92 fiiere, a od broja 43-46, 7
pengő 45 filerov, cena bo na sakom potplatu
zaStampana. Odredjena je cena í za SoStnre. Za
potplate prebiti, prez popravlanja pete, smeju
áostari rccunati 5 pengő 50 filerov i nikaj vise.

Nagy választékban kaphatók

T a b c r s k i gl asi
Sovjetska fronta
Vciki dezgyi, \elko bhito po ctloj fronti od
Finskoga mórja se dőli do Crnoga mórja. Poleg
sega toga bolsvv.ki z velkimi silami sturmaju i
sikak bi steli nemce zavrnuti.
Pre varasu \ ilebsk, v tóm vclkom blatu
do kolena, vés stiri dni trpi boRevicka Sturma,
bolseviki su zgubili 139 okloplemh laborskih kol
1 po drugim d lám fronte idejű jaké bitke. Sovicti trpiju sírás ne zgubicke. Mod tem su pre va
rasu Kirovgrad vdrli % bolsevieke linije i zavzeli vise sei.
7. пса 5че sirane tali éujemo, da se hol.sc viki nadjaju jo> hujsc-ga vremena. pak bi zato
síeli nekaj dostignuti.

Taljanska fronta
Kak smo /adnjipol pisait, daru pre varasu
Wthino amerikanci tu p e deli na suho, neme isu re
vugnoli med biege i odnod su pustili straSnoga
ognja na nepriatela.
Amerikanci su zgubili 1000 zarobJenikov a
jos vise mrt' ih, a z.un toga cuda oruzia i matrialn. Za ve tok zgledi, da bodo nepriatele stirali v morje.

Japanska fronta
Japanei i indijske tiup«- su v Rurmi hnpili
velku bitкii 7.л oslobodjenie Indie, \ oditel indiskoga naroda Bose je spravil skup velke dobro*
volne indiske trupe, Stere se ve, skup z japanci,
tuceju za oslobodjenie svoje doinovinc.
Na Atlantskom Morju su Amerikanci na
vi'.e mesta podigli bitke za otoke, ali do ve ncsu dosli niti z korakom napre Japanci su cuda
neprialelskili avionov doli slrelili,

Balkanska fronta
Na toj fronti 1 dale idt* test cá^cenjo. Saki
den iujemo, du üida parli/anov pada doli, i utla jausen kov, a |os vi-c se suni рг к daju.
Morli bo jempot i tómű lusreénomu bratskomu
taboru kraj.

Szvetszki glaszi
Pomocs Maoyarsz.kc drugim narodam
Turs/ke novine pisejil velku pofáin >.a Magyars/ku, da csuda pomazse drugim narodam pre
lirani. Гак piseju te lurs/lo* novine, da Magvars/.kfl, prem da )e i duma csuda szkra«. senoga i

divatos női télikabátok
b u n d á k ,

elegáns kész nöiruhák
m e le g p o n g y o l á k

ima velke obveze, itak sze trszi, da s/. priatels/kim czrcein posle drugim narodam liranu i
vrarstvo.

Nemske bombe ober Londona
Engleszke, na pol s/liizsbene novine piseju,
kaj szu nemski bombasi, v szobotu na vecser,
ober Londona vcsinili. Как te novine piseju
med nemskimi bombami je hila jena, stera je
nckai strasnoga inpravila, da sze je reszpocsda i
nebo je bilo csrez. par minőt 7 velkim csrlenim
pia menőm rezsz.vetleno.
Obrana proli pogibeli z lufta je v célom
Londonu jaka bila, obioki szu cvcngetali, vrata
szu sze sztepala i opalo je d(4i i csuda bombi
za re/szvetiti. Ludi v Londonu vt-liju, da je za
vreme celoga tabura, to bil najjaksi ogenj za
obranu.

jeli sampistil za novine?
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K A J JE N O V O G A ?
— Perje su éehali, mladi decko smrt
podnesel. V obéini Kopaszhegy se januara 26-ga
pripetila smrlna nesreéa. Pre Csanádi Mihalyu
su na veéer perje éehali decki i puce i potli to
ga se vuni éul velki kric. Mladi, 19 let star dec
ko Vurusics Ivan se v krvi zruáil, vpicili su ga
v srce i za par minőt je hmrl. Так veliju, da je
svaja ziála zbog jene puce i Vurusics Istvana su
áandari vlovili, da je to hole on vpicil nesreenoga deéka i tak veliju, da je on rekel, 3fto bo
to pucu dimo sprevodil bo hmrl. Mladi Vurusics
Ivan, pun vufanja za lepő Vivienje, moral jé pod
zemlu, a §to ga vpicil, njega du§a pece za njegvo nepremiáleno delo i bo v restu vehnul как
evet prez sunca. Morali bi si nasi mladi premisliti, da je eloveeje iivlenje sakomu najdraze.se na
svetu i ne treba za sako najmenjSe noze loviti,
da se i drugac resiti.
— TABORSKA POSTA. Z ruske fronte
su se nam oglasili ovi honvedi:
Skrobár Ferenc honvéd Tábori posta
F/516. 2iv i zdrav. Pozdravla marnu, brate, sestre i dobre priatele.
Házsics István Honvéd Tábori posta К 683
2iv i zdrav. Pozdravla roditele, brate, sestre,
rodbinu i se dobre priatele.
Szobocsán István honvéd Tábori posta
K/683. 2iv i zdrav. Pozdravla roditele, brate, ses
tre, su rodbinu i priatele.
Percsics János honvéd Tábori posta K/683
2iv i zdrav. Pozdravla roditele, brate sestre í se
poznate.
Jalsovecz Mihály honvéd Tábori posta
F 516. 2iv i zdrav. Pozdravla svoju mater, bra
te sestre, se priatele i priatelice.
Luksa Gábor honvéd Tábori posta F/516
2iv i zdrav. Pozdravla svoje roditele, brate, ses
tre, cuda misli na njih.
Halics Peter honvéd Tábori posta F/516.
2iv i zdrav. Pozdravla svoju zenu Etelku, cuda
misli na nju.
Z veseljem pisemo ovu postu za nase die
ne honvédé. Fala Bogu kaj su £ivi i zdravi.
— Zgorelo jeno megyimársko dete. Mati pred sodom. Pred leto dnevom se pripetila
v Gábor völgy u smrtna nesreca. Novoszel Mária,
zena Krajcsics Györgya, mat» dvoje dece, isla je
na dvor po drva, a decu je nutri ostavila. Samo
par minőt je drva skladala i vec se cul tak stra
fen kric za pomoc, da se njoj krv zastavila v
zilaj. Na smrt prestrasena zenska skocila je v
kuhinju i nasla je 3 leta staru, Maricu zvanu
cerku su v plamenu. Dok je ona na dvoru bila,
dete se pre Sporhetu igralo, sigurno je zerjavka
vun curela i tak se detetu opravica vu/.gala. Álam
su ju к doktoru odnesli i drugi den v Spital v
Csáktornya, éli za badav, dete je bilo tak obzegano, kaj je drugi den v spitalu limrlo. Deteéja
mati je bila zbog toga obtozena i öve dneve je
bila pred sodbenim stolom v Nagvknnizsi, Nesreéna mati je piacúé pripovedala, как se je njena velka nesreca pripetila. Sód ju je preglasil da
je kriva zato, kaj neje pazila i strófái ju je na
300 pengő, éli puséena je na tri leta na probu.
Ako v to vreme nikaj ne vcini, bo joj strof puséen. Sód je kreposten.

GLASI JA R A SA PERLAK
— Dela se nova hiza za kralevski sód
v Perlaku. Zastupniki velke obéine Perlak su
odredili. da se ima cisto predelati starinska hiza,
de je ve nutri kralevski sód i na mesto te slrosene hize oéeju postaviti vredno stanj*\
V tretjem letu, potli zalostnoga jugoslavensko3a jarma su v Perlaku tulko sega oci zazidali i popravili, da je vec ne moci prepoznati te
htée, Stera su érez. 23 leta bile tak zapuscune.
Pre ovom tihom delu cuda se more zafafiti obéinskomu prvomu notarijusu Virágh Pavlu. On
dela po dnevu i v nőéi, slaze plane i z velkim
razumom napravi se, kaj je polrebno i tomu de
lu se more zafaliti, kaj je velka obeina Perlak
za tak kratko vreme premenila lice. Notarjuska
kancelarija ima takse mesto, как se to si к a i
se druge kancelarije su dobile vredno mesto.
Ve moréju obéinari v Perlaku videti, da je
eigJi red i dela se za narod.

— Ne je viSe zabranjeno vecer hódíti v
Perlaku. V Perlaku je do ve bilo smeti na vcéer samo do 7. vure hoditi po vulici, to je ve
prestalo, a i krémé smeju biti odprte do 11. vur
Z velkom lubavi i veseljem gledi nas narod na
rod naáe honvédé, Steri tu sluiiju i cije de gostuvanje, najrajái bi je se skup pozvali, da se tak
zafaliju naSim dienim honvedam, Steri paziju, kaj
mi tu moremo v mini ziveti, a prek Drave brat
brata kole i tarn narod nema jenu mirno noc.
Cujeju se, kak Stuki strelaju i onda ludi v Per
laku obrneju óéi proti nebu i zafaliju dragomu
Bogu, da su dosli nazaj pod Magvarsku, de moreju v miru ziveti pod obranom Magyarske domovine.
- Zahava Cerlenoga Kriza v P erlaku .
V nedelu su gospe Cerlenoga Kriza drzalc veselu zabavu, na steroj je hajdi penez doSlo nutri
za bonvede i njihove familije. Crleni Kriz lepo
stiha dela i vec je visepot pokazal da je viSepot
treba se alduvati za honvédé i za njihove fami
lije, Stere nemaju obeem slroska. Gospe se cu
da trudiju i vredne su saku pofalu.

G o s p o d a rst v о
Gnoja spravlati i cuvati
Stalni gnoj je fundament gospodarenja. Osobito denes, da ne rnoci dojti do umetnoga gnoja.
Eli glavni je stalni gnoj i v mirno vreme, kajti
samo z umetnim gnojom je ne dosti zemlu gnojiti. Od stalnoga gnoja postane zemla prbka, írna
i rodna.
Samo neje snki stalni gnoj jednako dober.
Najpredi vesi od toga, kaj hie emo za nastir. a
drugo, kak znamo z gnojom baratati. Pre tem lu
di cudappt falingu napraviju. (Juda kak i sciru
hranimo marhu. Ci dobro hranimo marhu, onda je
i gnoj boisi. Za to daju najbolsega gnoja pivtana
marha i tuste svinje.
Ako bomo na debelom naslirali, onda dobirao cuda gnoja, eli slabesega. Ci je nitnje nastira, onda bo meiije gnoja, eli boisi. Ci je budi
nastir, onda je i gnoj slab. Najboli nastir je Ha
ma, samo na zalost nasi ludi cuda toga pohraniju,
pak zato z sume nastira voz.iju, To je ne nujbolsi nastir, eli zmore se i taksi sumski nastir, steri
skorom tulko vala, kak slama. To je surnska trava i praprot. Najbolsi nastir je borovo üstje, itak
se stem cuda nastira.
S Sumskim nastirom dobimo slaboga gnoja,
zabadav gnojimo, zamle bodo slabo radile, a zvun
toga bodo i sume stabe raste, kajti listje, stere \
sumi pozobacimo bi moralo suniu gnojiti i tak,
kaj odnod vun spravimo, fali drevju.
Nasi gospodari bi si mogli pro gnoju tak pomagati, kaj bi najpredi vise krme zapovoli i Io
najpredi detelicu za z.imsku hranu, onda iuda zclene krme tak, kaj bi detelira i serm ostalo za
zimu. t ak bi onda slama ostaln za nastir i bi se
dato vise i bolsega gnoja spravili.
.lako je vaz.no, kak je treba z gnojom ba
ratati. Gnoj nigdar nesme biti na bregu, kaj bi
ga de/.gy pral, kaj ti onda se hasnovilo /ide vun
z. njega i ostane samo suha slama, nego gnoj
mora biti v grabi na vuhkom, tarn se do/reli i
onda mora Inti érni i svetel.
írtb a jako paziti, kaj gnojsnica ne dojde
pod kvar. \ njoj je cuda taksega, kaj ztinla jako
nuca i prosi. (inojsnicu je treba spelati z stale
vun tak, kaj moie im gnf»j cureli, eli prk poleg
stale v zidanu grabu, odnod pak je том vun
grabiti i gnoja polevali znjoin.
Denes, da je treba povati kak nnjvi e, je
jako va/.no da iniamo dosti i dobroga gnoja.'

Novi red nutri davanja mleka
Vazno za ^ospodarc obeine Stridóvár
Kak velka obeina Stridóvár kzi na velkom
prostoru med bregami, to su lud meli dosti poteskoc z nutri davanjem mleka, kajti steri dalko
stanujeju, su cuda vremena zgubili z bodanjem
sen i-tarn.
Centrala mlekare v ('säkloniya je Io za/.vedila, pak da ide ludern na roku, postavila je n*>
va mesta za pobiranje mleka \ malim obeinam
Hétvezér, VashegA, Kác/kanizsa i Kobadi. Tak
ve imaju vasi gospodari cuda bli/.e mltko nositi,

6 br.

Proda se

masina za sejati
Za kuruzu i se vrsti drobnoga
zitka, za deteliéino serne, na 15
redov, duplit cevi s aparntom za
sejati umetnoga gnoja. Eksterni
stel za kuruzu sejati na 4 rede
Za ccnu i ntres pitati v vurednistvu M e g у i m u r s k ih nov jn.

ali naj se ve i trsiju si oni, steri su obvezani nn
nutri davanje mleka i naj nosiju, kajti z jt.ne
sirane to je njiin hasén, nileko se recuna v j(*.
dinice, a z druge slrane za celi orsag je vazno,
kajti stem se cuda ludi hrani.

Novi terniin za molhenice zbog
prememlie nutri davanja
Vazno za nasc ßospodarc
(K özellátási Tájékoztató 1944 február 2)
Sliizbeno daje vun m. kr. kancelaria za Obskrbu
Naroda ovo :
Ako sto nemre spuniti svoje duznosti nutri
davanja v prvom éoporu krusno zrnje, ali v drugim ( oporu, mascu, kuruzu, jeemena more moibenicu nutri dati, da na mesto toga da nutri s
tretjega copora, slobodno zbiranje takse, kaj
more.

