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Tettek—Tervek
A Kállay-kormány félesztendős 

munkája és politikája
A magyar nemzet létéért és fennma

radásáért küzd a külső és belső arcvona
lon egyaránt. Nemzetünk színe virága 
az élén vitéz nagybányai Horthy István 
Kormányzóhelyettes Urunkkal — életét ál
dozta a jobb jövőért, az emberségesebb 
és igazságosabb világrendszerért. A nem
zeti érdek azt követeli mindnyájunktól — 
künn harcolóktól és itthon dolgozóktól — 
hogy az ország erőkifejtése a legnagyobb 
legyen.

Amikor Kállay Miklós miniszterelnök 
átvette az ügyek vezetését, ezt mondotta: 
„Ez a kormány háborús kormány.“ A 
háború szabja meg mindennapi életünk 
ütemét s átformálja mind a társadalom, 
mind a kormány munkásságát; hizonyos 
reformok és újítások megvalósítását meg
érleli és meggyorsítja, más országépítö 
tervek végrehajtását pedig meglasítja.

A belső megújhodásért végzett mun
ka a viszonyok változása mellett sem 
akad meg. Magyarország a második vi
lágháborúban annak a hatalmi csoportnak 
cselekvő és küzdő tagja, amelyet néhai 
Gömbös Gyula állam férfiúi lángelméje 
előre megálmodott és Gömbös Gyula út
mutatása szerint épül a külső front mö
gött a szociális Magyarországnak belső 
arcvonala.

A Kállay kormány ez újév küszöbén 
beszámolt eddigi munkájáról, egyben pe
dig jövendő terveit is az ország elé tárta. 
Előttünk fekszik a terjedelmes füzet, 
amely a magyar élet minden területén 
végzett és a háborús nehézség ellenére, 
vagy a háborús szükségleteknek megfele 
lően folyamatban lévő kemény munkáról 
számol be.

Külpolitikánk RésztvételUnk a háborúban
Elsősorban az állam külpolitikáját vá

zolja kormányunk. 1941 június 27 én 
szovjetorosz hombavetők támadást intéz
tek békés magyar városok ellen, azóta 
Magyarország hadiállapotban van Szov- 
jetoroszországgal és azóta Magyaroszág 
erejéhez mérten katonailag is résztvesz 
a bolsevizmus ellen folyó európai bábo- 
rúban. Ez a háború tisztán védelmi há
ború, mert Magyarországnak semmiféle 
területi követelése nincs Oroszországgal 
szemben s honvédőink liszlán azért bar 
colnak a bolsevizmus ellen, hogy távol 
tartsák az országtól a minden kultúrát 
megsemmisítéssel fenyegető vörös rémet.

Ebben a magyar hazáért és az euró

pai kultúráért vívott súlyos harcban pél
daadó önfeláldozással hősi halált halt az 
ország Kormányzóhelyettese: vitéz nagy
bányai Horthy István. Az a bensőséges 
részvét, amely a súlyos megpróbáltatás 
alkalmából gyásztól sújtott Főméllóságú 
Kormányzó Urunk és az egész magyar
ság iránt megnyilvánúlt, elsősorban a szö
vetséges és baráti országokban, de általá
ban Európában, sőt világszerte is meg
mutatta, hogy az európai közvélemény 
tiszteletiéi és becsülettel méltatja Magyar 
országnak ezt az önfeláldozó védő harcát, 
amelyet történelmi küldetéséhez és múlt 
jához híven, Európa civilizációjáért és 
nyugalmáért folytat.

delmi harcát a bolsevizmus ellen, Ma
gyarország minden terén a barátság és 
testvériség alapján építette ki további kap
csolatait.

Kapcsolataink a dunavölgyl 
és szomszédos államokkal
Jó  szomszédi viszonyra és megértő 

együttműködésre törekszünk a dunavölgyi 
és szomszédos államokkal is. Horvátor
szággal, amelynek népével több évszáza
dokon keresztül szoros kötelékek fűztek 
össze, több gazdasági és egyéb megegye
zést kötöttünk. Szlovákiával viszonyunk 
korrekt. Több kissebbségi, gazdasági meg
egyezést kötöttünk. A baráti Bulgáriával, 
amely a Hármas Egyezményhez is csatla
kozott, a régi és őszinte barátsággal va
gyunk.

Magyarország az európai szolidaritást 
a többi, nem hadviselő és semlegés álla
mokkal is igyekszik fenntartani.

A kormány belpolitikai beszámolójára 
még kitérünk.

A Csáktornyái Jótékonysági 
Egyesület karácsonya

Csáktornyán a polgári iskola a múlt ezázad 
nyolcvanas éveiben vette kezdetét s azóta állandó 
szokássá vált, a szegény sorsú tanulókat kará
csonykor megajándékozni csizmával, cipővel, ru
hával, kinek mire szüksége volt.

De Csáktornya társadalmának jótékonysága 
nemcsak ez irányban merült ki, hanem élelem
mel is ellátta szegény diákjait. Bizonyára sokan, 
akik e sorokat olvassák, rá fognak emlékezni, 
hogy hány diák, polgárista, képezdész evett napo
kat a tehetősebb családoknál s igy Csáktornyán 
a szegény szülőknek és árva gyerekeknek nem 
okozott problémát a polgári iskola, esetleg a ké- 
pezde elvégzése, hisz iU voltak a csaKtornyaiak, 
akik mindenkor jó szívvel és igaz szeretettel tá
mogatták a szegény diákokat és nagyon sok hasz
nos polgárt neveltek a hazának.

Nem volt az időben rendszeres gyűjtés. A 
polgárok karácsony közeledtével önként adakoz
tak, ki-ki tehetsége szerint. A Pecsornik-féle ven
déglőben évtizedekig fennállott a „Vasasztal" úri 
társaság, amelynek tagjai minden összejövetelük 
alkalmával, úgyszólván egész éven át gyűjtötték 
a „hatosokat" és „krajcárokat" a szegény gyer
mekek csizmáira.

Jó  példákkal jártak elől a város akkori ve
zetői, a legtekintélyesebb polgárok. Hirtelenében 
csak néhány nevet említünk: Ziegler Kálmán, 
Prusatz Alajos, Nuzsy Mátyás, a két Sztrabia 
testvér, Ferenc és Károly, id. Pecsomik Ottó, 
Bernyák Károly és még sokan, akik sajnos már 
mindnyájan nyugosznak a Csáktornyái temetőben 
s az általuk felnevelt, most már szintén idős pol
gárok, csak sírjaik előtt áldozhatnak emlékeiknek. 
A régi jótevők közül egyedül Dobossy Elek, ak
kor Csáktornyái tanító, jelenleg nagykanizsai nyu
galmazott iskolai igazgató, a jó „Lekszi Bácsi" 
van életben. Sok diákja él széles e hazában.

Igv tartott ez az első világháború után kö
vetkezett összeomlásig. A volt Jugoszlávia alatt 
a Csáktornyái jótékonykodók egyesületbe tömö
rültek, amely azután rendet alapszabályokkal

Külpolitikánk iránya
A Kállay kormány а/t a hagyomá- Kállay Miklós debreceni beszédében oly 

nyos magyar és ugyanakkor európai megragadó erővel világított meg 
politikát folytatta és folytatja, amelyet —

Együttműködés a tengelyhatalmakkal
F. politikához híven a Kallay kor

mány a legszorosabb együttműködést foly 
tatta a szövetséges és baráti államokkal, 
elsősorban a tengelyhatalmakkal.

A Németországgal való kapcsolatok 
terén Kállay Miklós miniszterelnök és 
külügyminiszter 1942. június 6 án és 7-én 
Hitler vezér kancellárral, a vezéri főhadi 
szálláson tett látogatása cs a Németbiro 
dalom vezetőivel folytatott megbeszélései 
különösen dokumentállak a magyar—-né 
met barátság szorosságát.

Az olasz—magyar barátság is tovább

fejlődött az elmúlt hónapokban. Az olasz 
hivatalos körök és az olasz közvélemény 
kezdettől fogva számos jelét adták Ma
gyarország és kormánya iránti barátság
nak s a két nemzet gazdasági és kulturá
lis kapcsolatai is az őszinte barátság és 
együttműködés jegyében alakulnak.

A Hármas Egyezmény barátainak 
nagy hatalmával, a Japán birodalommal 
a magyar kormány ugyancsak a legszi- 
vélyesebb viszonyt tartja fenn.

A testvéri fin nemzettel, amely Ma 
gyarországhoz hasonlóan folytatja önvé
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és tagdíjakkal „Dobrotvor", „Jótevő" név alatt 
működött s évenkint a tagságdíjakból és adomá
nyokból ellátta a szegény gyermekeket lábbelivel 
és ruhával.

A jugoszlávok tartózkodóan viselkedtek az 
egyesülettel szemben, annál inkább támogatták a 
muraköziek.

Mindezt azért tartottuk szükségesnek előre- 
bocsájtani, hogy ezzel is bizonyítsuk, hogy a 
Csáktornyái polgárok szive és tárcája, ha jóté
konykodni kellett, mindenkor nyitva volt.

A visszatérés után a jótékonysági akcióba 
a MANSz Csáktornyái csoportja is bekapcsoló
dott s már tavaly is, a készpénzadományokon 
fel sok ruhát és fehérneműt osztott szét az arra 
rászorult szegények között, ezidén pedig ugyan
csak a MANSz. hölgyek Budapestről rendeltek 
szövetet, vásznat és megvarrták a ruhákat és fe
hérneműket, amit azután karácsonykor kiosztottak

Halálos dráma játszódott le a drávadiósí ci
gánytanyán. Ignác István 31 évés cigány szóvál
tásba keveredett öccsével, a 21 éves Ignác J á 
nossal, akit állítólag bántalmazott is. A két cigány 
annyira összekapott egymással, hogy János elő
kapta kését és azt teljes erejével bátyja vállába 
mártotta. A szúrás olyan volt, hogy a tüdőt érte 
és Ignác István vérébe összeesett. Nem lehetett 
rajta segíteni. Mielőtt még komoly segítség érke
zett, a helyszínen elvérzett. A testvérgyilkos le-

Kezdjük meg a
Az utóbbi időkben egyre gyakrabban kerül 

szóba háborús korszakunk egyik legfontosabb kö
vetelménye : a takarékosság. Gazdasági életünk 
vezetői több esetben fordultak nyílt, félreérhetet- 
len szóval a nemzethez, takarékosságra szólítván 
fel annak minden tagját. Ez a felhívás nem lehet 
hiábavaló, nem maradhat eredménytelen, nem 
veszhet el nyomtanul, mint a pusztába kiáltott 
szó. Meg kell értenie minden józan, becsülettel 
gondolkodó magyarnak, hogy a takarékosság kö
vetelményéhez napjainkban milyen döntő jelentő
ségű nemzeti érdekek fűződnek.

Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a hábo
rú, — amelyből mi is fegyverrel a kezünkben 
vesszük ki részünket — a teljesítőképesség leg
felső határáig igénybeveszi népünket. Naprol-nap- 
ra olyan megoldandó feladatok sokasaga tornyo
sul elénk, amelyeket akár a legvégső erőfeszíté
sek árán is teljesítenünk kell, ha nemzetünk jö
vőjét biztosítani akarjuk. Ugyanakkor azonban, 
amikor a létfontosságú követelmények oly mérhe- 
'c-tlenQl megszaporodtak, a gazdasági élet kikerül
hetetlen zavarai következtében javainknak, nyers
anyagkincseinknek jelentős megcsappanásával kell 
számolnunk. Ezt a helyzetet, mint adottságot kel! 
elfogadnunk, mert hiszen a békés idők egyen
súlya mindaddig nem állhat helyre, mig a háború 
tart. Hogy a történelmi idők által ránk rótt 
feladatoknak mégis megfelelhessünk, nincs niás 
választás, minthogy ehhez az adott helyzethez, 
amennyire csak a lehetőségek megengedik, alkui-

A MÉP_H IR  E I
A Föméltóságú Kormányzó Úr 
köszöneté a Csáktornyái járási 

MÉP csoportnak
A Csáktornyái járási MÉP csoport

1942. december 6 ári megtartott értekez 
létén táviratilag üdvözölte a Főméltóságú 
Kormányzó Urat nevenapja alkalmából.

E nepokban érkezett Pecsornik Ottó 
országgyűlési képviselő, a Csáktornyái já 
rási MÉP kerület elnökéhez a Kormányzó 
CJr kabinetirodájának leirata, amelyben 
a Kormányzó Ür Őfőméltósága a névün

a szegény gyermekek között.
A Jótékony Egyesület pedig, bár hivatalo

san csak most van alakulóban, illetve újraszerve
zés alatt, Lukovnyák Bemát nyug. takarékpénz
tári főtísztviselő vezetésével, összegyűjtött 1200 
pengőt ehhez adott a város 800 pengőt s ebből 
a pénzből 45 pár cipőt, télikabátokat, sapkákat 
és egvébb ruha és fehérneműt osztott ki.

Nehéz háborús időket élünk. Minden gon
dolatunk és minden fillérünk a harcoló honvédeké 
és családjaiké, de azért a jó csáktornyaiak a sze
gény gyermekekről sem feledkeznek meg s nekik 
is jutott boldog karácsony, igaz közülük soknak 
hozzátartozója a harctéren teljesíti kötelességét 
mindnyájónkért.

A Jótékony Egyesület hálás köszönetét fe
jezi ki a város vezetőségének és minden adako
zónak .

„ M u r a k ö z ” ____________

lították a nagykanizsai ügyészségre.
A vizsgálóbíró kihallgatta a drávadiósí fiatal 

Káint, aki azzal védekezett, hogy bátyja tettlcg 
bántalmazta öt és attói félt, hogy megöli öt, azért 
védelmében nyúlt a késhez.

A vizsgálóbíró letartóztatásba helyezte. 
( gyében a csendörség folytatja a nyomozást és 
a tanuk kihallgatását.

takarékoskodást!
mazkodjunk.

Takarékoskodnunk kell tehát javainkkal ! 
Nem szabad megengednünk, hogy akar a leg
kisebb érték is elpazarolódjék, kárba vesszen! 
Nem szabad megfeledkeznünk ennek a nemzeti 
takarékoskodás parancsáról, a nap egyetlen órá
jában sem. V igyáznunk kell arra, hogy minden 
hasznos anyagot, — amelyet pedig a béke évei
ben gondtalanul dobhattunk szemétbe, vagy ha
jíthattunk tüzbe — figyelmesen összegyüjtsünk és 
az újraértékesítésre illetékes helyre juttassuk. J a 
vainkkal szigorú beosztással kell gazdálkodnunk 
s amit csak lehet, meg hell mentenünk a kárba- 
veszéstöl. Áll pedig ez a parancs a mindennapi 
élet legapróbb, jelentéktelennek tűnő „semmisé
geire" is; egészen a csöppnyi papirdarabkáig, ap
ró fémrészecskéig, „rongyíecnikig", üres konzerv
dobozokig, stb., stb... ilyenek inindeki kezén 
megfordulnak. Ne mástól varjuk tehat a példát, 
hanem önmagunkon kezdjük a takarékoskodást.

Sose feledjük el, hogy az ilyen megmentett 
..semmiségekből" gondos és lelkiismeretes eljá
rássá! hatalmas mennyiségek gyűjthetők össze, 
amelyek már nemzetgazdasági szempontból is 
igen komoly értéket jelentenek. A hangsúly a 
gondos és lelkiismeretes eljáráson van, ezen 
fordul meg az egész, kérdés. Hogy pedig az ilyen 
gondos és lelkiismeretes gyűjtőmunka nem bo
szorkányság, azt a velünk karöltve harcoló nem
zetek közül már többen bebizonyították. Ha pe
dig másoknak sikerült, épp nekünk ne sikerülne?

пере alkalmából kifejezésre juttatott sze- 
rencsekívánatokért szíves köszönetét nyil
vánítja.

A szilvapálinkafozési engedélyt 
Muraköz részére március 31-ig 

meghosszabbították
Miután Muraközben az idei szilva- 

termés kifözése nem fejeztetett be. Pecsor
nik Ottó, országgyűlési képviselő közben
járására a m. kir. pénziigyminisziériuni a 
főzési engedélyt 1943. március 31 ig meg
hosszabbította, de csakis 1 912. termésű 
szilvára.

Bellca visszakapja régi postáját
Mint értesülünk, a MÉP belicai szer

vezetének közbenjárására a belicai, ügy
nökségre átalakított, postáját a m. kir. 
postaigazgatóság újra a régi formájában 
engedélyezte s az rövid időn belül meg 
nyílik.
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„A tehetősektől ezreket és százakat, 
a szegényebbektől filléreket, de min
denkitől kérünk“. — Az „Országos 
gyűjtés a honvédcsaládokért“ a had- 
bavonultak hozzátartozóinak gondját 

enyhíti.

A mai nehéz idolt
Emberek, asszonyok 
Kicsinyek, nagyok!
Г. nehéz időkben 
Ne zúgolódjatok.

Ha kevés a liszt, cukor 
És fekete kenyériek,
Ha háztartási goncftol 
Fo folyton fejetek.

Ha száraz a tésztátok 
Nem us/ik zsir rajta,
Ha foly ton szaporodik 
A hústalan napok száma.

Ha kávé, tea, szappan 
Még jegyre sem kapható,
Hely ette csak a sok 
mindenféle pótló.

De háború van 
És szűk esztendő,
Most mindenek előtt 
A hadsereg a fő és a/, első.

Bezerédy Margit.

A polgári iskolai diákkaptár hírei

» A Csáktornyái polgári iskolai díák- 
kaptár részére újabban a következő ado
mányok érkeztek V. Pecsornik Paula ta 
narno, diakkaptárvezeto Kezeihez ;

Uzdóczv Zadravecz István, ny. tá 
bori püspök, felsőházi tag 20 pengő» „ma
gyar célra.”

\ itéz Horváth Ferenc ny. vezérőr- 
nagy, országgyűlési képviselő 20 pengő 
„a szorgalmas méhecskék részére.”

A diák kaptár vezetősége hálás kö
szönetét fejezi ki a nemeslelkü adako 
zóknak.

I Gyomorbajos? Vesebajos? 
Tar t so n  ivókúr át !  glffll

Д TERMÉSZETES SZÉNSAVAS £ ■

PETÁNCI GYÓGYVÍZ
Í Udit— gyógyít

FŐRAKTÁR:

MURASZOMBAT, Lendva u. 2.
- T E L E F O N :  68.  -

Halálos dráma egy muraközi cígánytanyán
Egy cigánylegény késével leszúrta bátyját, aki a helyszínen elvérzett

gényt a csedőrök elfogták és vasraverve beszál-
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A tűzoltásról
Közli: Sáfrán László, légó. parancsnok.

„Leveted-e a gondot azoknak a vállá
ról, akiknek családfői a mi biztonsá
gunkért és életünkért harcolnak ?“ 
Tedd meg kötelességedet, adakozzál 
bőségesen a honvédcsaládok javára.

Leningrad 1942-ben
Egy szovjet-film margójára

Leningrad a szovjet-sajto állandó témája. Az 
általános beállítás a város lakosságának hősies
sége, amely a megpróbáltatások közepette is foly
tatja mindennapi életét. Leningrád ma már szinte 
szimbólumként szerepel a szovjet-sajtóban, amely 
a végsőkig való kitartásával például kell, hogy 
szolgáljon minden szovjet-polgár számára.

„Leningrád" a címe annak a propaganda 
filmnek is, amelyet az utóbbi időkben készítettek 
és amely ma egész Szovjetoroszország területén 
állandóan bemutatásra kerül. A film azonban, 
hogy enyhén fejezzük ki magunkat, kissé indisz
krét és általánosságban véve bizony ellentmon
dásokat tartalmaz az eddigi Leningrád-cikkek tar
talmával szemben. A felvételek részben moszkvai 
stúdiókban, részben pedig a helyszínen, magában 
Leningrád ban történtek. A jeleneteket gondosan 
válogatták össze abból a célból, hogy hatásosan 
mutassák be Leningrád lakosságának bátorságát, 
ellenálló erejét, hősiességét, vagyis azokat a moz
zanatokat, amelyek a város fokozott életmenetét 
bizonyítják. A hatás kitűnő. Oly annyira, hogy 
az „Íz. veszti ja" hosszú cikkben foglalkozik a film
mel és a hatástól maga is elragadtatva magát, 
drámai módon regisztrálja a film egyes feleneteit. 
Többek között így ir :

„Behavazott utcák, hatalmas hófúvások nyo
mai, amelyek a főforgalmú útakat és tereket hó
hegyekkel tarkított steppékké változtatták át... az 
áramhiany miatt mindenütt leállóit villamosok, 
belagyott autóbuszok és trolley buszok, amelyek 
mintha csak a Jegestenger vidékére vetődtek vol
na... kialudt utcai iampák szétszaggatott vezeté
kekkel,.. egy lyuk a Néva jegén vödröt cipelő 
emberek hosszú sorától kürülvéve, akik vízért 
jöttek, mert a város vízvezetékei befagytak... 
munkások a gyárakban, akik rövid bekecsekben 
dolgoznak és állandóan kezükbe lehelnek, hogy 
valamikép melegítsék... szánkók, amelyek halot
takat visznek a temetőkbe... egy az éhségtől és 
kimerültségtől haldokló ember az úttesten... óriási 
égő vásárcsarnokok, amelyeket nem lehet eloltani 
eszközök hijján... szétbombázott kerti házacskák, 
elpusztított pályaudvarok, hóval betemetett moz
donyok lógó jégcsapokkal..." és így tovább.

Valószínű, hogy a filmnek drámai színekkel 
és költőien ecsetelt háttere megfelel a valóságnak, 
taian vissza sem tudja adni a májjá borzalmas 
mivoltában és minden bizonnyal sikerült egyes 
„bolsevista patriótákban" érzelmeket felkelteni a 
hősiesség különös fényével körülvett leningrádi 
elvtársak iránt. Azonban a józan olvasó ezenfelül 
mégiscsak azt a benyomást kell, hogy kapja, 
hogy az az állandóan hangoztatott „mindennapi 
folyamatos élet" és a leningrádi lakosság rózsás 
színekkel ecsetelt hősiessége valahogy nem áll 
összhangban egymással. És az az elhatározás, 
hogy a végsőkig kell harcolni és pedig Leningrád 
utolsó lakásának életéig, minden bizonnyal csak 
a szovjet pái tcsoportok vezetőinek az elhatáro
zásában él már.

(St)

Hogy tévedés ne essék, nem arról van szó, 
hogy mindenkit olyan tűzoltóvá képezzünk ki, 
mint akik hangos szirénázással, rejtélyes beren
dezésekkel és készülékekkel száguldanak a tűz
höz és haláltmegvetö bátorsággal rohamozzák meg 
a lágtengert. Nem. Erről nincs szó, mint ahogy 
az elsősegélynyújtás tanításával sem orvosokká 
akarják kiképezi az egészségügyi osztag tagjait. 
Mindenekelőtt a régi, sokat emlegetett közmon
dást idézem : kétszeresen ad az, aki azonnal ad. 
Ezt a segélynyújtásra és a tűzoltásra alkalmazva, 
azt mondhatjuk: többszörösen segít, aki azonnal 
hozzáfog a baj leküzdéséhez I Valóban mindkét 
feladatnál ezen van a lényeg: azonnal beavat
kozni és a bajt még csírájában elfojtani! Gon
doljunk csak arra, milyen apró, jelentéktelennek 
látszó sérülés következtében vérezhet el az em
ber, pedig milyen egyszerű egy szorítókötés ké
szítése, ha értünk hozzá és gondoljunk arra, mi
lyen egyszerű dolog a gyufa lángját eloltani, a 
kisebb tüzet eloltani, de idejében, kellő hozzáér
téssel és legalább a legegyszerűbb eszközökkel 
felszerelve kell hozzáfogni. Hány tűzvészt meg
lehetett volna akadályozni, ha csak egyetlen 
olyan ember van a helyszínen, aki tudja, hogy 
mi a tennivaló, aki nem kiabálja kétségbeesve, 
kogy : tűz van ! . . . tűz van ! . .  ., hanem bátran 
hozzáfog a baj leküzdéséhez addig, amíg nem 
tűzvészről, hanem csak jelentéktelen tűzről van

légoltalmi őrségének parancsnoka azonnal össze
állította a légoltalmi tűzoltóőrsöt, kiosztotta a fel
szerelést, felrohanlak a padlásra és a padlástér 
tűzvédelmi felszerelésében készen álló vízzel és 
vödörfecskendővel néhány perc alatt körülhatá
rolták és «'oltották a tüzet. Mire a hivatásos tűz
oltóság megérkezett, már csak, min* mondani 
szoktak, — hűlt helyét találta a tűznek és nem 
volt más dolga, mint a szükséges takarítási mun
kák elvégzése és az előirt biztonsági intézkedé
sek megtétele.

Az ilyen hírek manapság még meglepnek 
bennünket. Azonban arra kell törekednünk, hogy 
a jövőben azok a hirek lepjenek meg, amikor 
ennek az ellenkezőjéről, a tehetetlen, gyámoltalan 
beletörődésről hallunk. Ahol a lakók a tűzoltási 
ismeretekéül legalább a legelemibb tudást meg
szedték légoltalmi kiképzésük kapcsán, ott nem 
szabad többé előfordulnia annak, hogy a könnyel
műen eldobott gyufaszál, a kályhából kipattanó 
szikra, a tűzhelyen kigyuladt zsír, vagy bármi

szó. A tűzoltás és az elsősegélynyújtás elemi is
mereteinek tudása szoros összefüggésben van 
ugyan a lakóházi légoltalomnak, az önvédelem
nek háború alatti szerepével, de kétségtelen, 
bogy mindkét ismeret békében is kiválóan hasz
nálható. Hogy milyen mértékben, arra a lakos
ságnak aránylag rövid ideje tartó légoltalmi ki
képzése óta is már igen sok szép és tanulságos 
példát láthattunk. Egyet elmondunk a sok közül. 
Budapesten, a Munkás-utca 6 számú bérházban 
az őszi fűtési idény kezdetekor egy hibás szer
kezetű kémény körül a tetőszerkezet meggyuladt 
és kb. 6 négyzetméter területen égett. Itt is a 
szokásos módon kezdődött a dolog, észrevették 
a tüzet, mindenki kiabálta : tűz van !, azután va
lakinek eszébejutott a tűzoltóságra telefonálni. Az 
események további alakulása azonban — és ez 
a legjobb bizonyítéka a légoltalom békebeli hasz
na és szükségessége mellett — egészen más lett, 
mint egyébként szokásos. Mert a „rendes", de 
reméljük, egyre ritkább esetben, ilyenkor fejve- 
vesztett kiabálás és kapkodás tapasztalható az 
illető házban, sőt még a közvetlenül szomszédos 
házban is. Sokan azt sem tudják, mit csináljanak 
rémületükben, gyermekeket és ruhaneműt, sőt 
bútort cipelnek ki áz utcára s esztelen futkáro- 
zásokkal csak a zűrzavart fokozzák és akadá
lyozzák mozgásában az időközЪen megérkező tűz
oltókat. — Itt azonban nem az történt. A ház

más, mindig kicsiben kezdődő tűz, vagyoni érté
ket, tőt esetleg emberéletet pusztítson el. Amint
hogy nem s/abad megtörlénnie annak sem, hogy 
valaki a házban, vagy az utcán elvérezzék addig, 
mig orvos, vagy mentők meg nem érkeznek csak 
azért, mert nincs senki, aki segítséget tudjon 
г.т’М'Ъги, nine« e*7kftz я Regélvnvújtáshoz.
A légoltalomnak köszönhető, hogy lassanként 
minden férfi és nő kiképzett tűzoltóvá és mentö
vé válik és hogy minden házban van tüzoltóesz- 
köz és mentöfelszerelés. Állítjuk, hogy a pénz
összeg, amit a háztulajdonosok ezekre a felszere
lésekre költöttek, rövid néhány év alatt megtérül
het békében is azzal a vagyoni értékkel, amit az 
önvédelem sejtjei beavatkozásukkal megmentenek. 
Az emberéletről nem is szólunk, mert azt pénz
értékkel kifejezni nem is lehet, csupán megálla
píthatjuk, hogy ha a lakóházi légoltalom csak 
egyetlen életet is megment, már megtette köte
lességét és elérte célját.

(Folytatása köv.)

Á G Y T O L  L A K A T
T a r k a ......................................P 2-50 Г50 P 1*
Vegyes s/.ürke..................... P 4 P 3*
Fehéres (osztott P 7'50 6'50 P 5'50
Fehér (o s z to t t ......................P 1150 10.50 P 8*50
Pelyhes dunnába P 17 16' 15' P 14*
Pehely...................................... P J0 28 P 26*
Szürke p e h e ly ......................................................P 18*
l P-ön felüli 5 kilógiamos rendelést papir/sékban 

bei mentve szállít

Rá ez Józsefné ágytoliizlete,
Kiskunfélegyháza, Holló Lajos utca 39.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

Hirdetmény
Értesíti az elöljáróság mindazon adó

fizetőket, akik általános kereseti adójukat 
1942. évben nem fellebbezték meg, s a 
mult évben kevesebb tiszta keresetet ér
tek el, mint áz 1942. évre megállapított

általános kereseti adóalap, — adóalapju
kat 194 b évi január hó 31. napjáig fel
mondhatják, illetve kérhetik az adóalap 
újbóli megállapítását.

Nyomtatványok kaphatók városháza 
5. számú szobában.

Csáktornya, 1943. évi január hó 10.

Elöljáróság.



„ M u r a k ö z “

Ki lenne a vesztes?
A kormány egyik tagja legutóbb egy nem

zeti alapon álló munkásszervezet előtt azt han
goztatta, hogy ezt a háborút elsősorban a mun
kásság vesztené el. A miniszter nyomban hivat
kozott is Franchet d Espérey tábornokra, aki 
1918 őszén a hírhedt Károlyi-féle küldöttség 
egyik munkás tagja felé fordulva, világosan meg
mondotta : Ennek az elveszett háborúnak költsé
geit önök, munkások fogják megfizetni. Mert a 
gazdagnak módja van hozzá, hogy felüljön a re
pülőgépre és elmenjen Svájcba. Önök, munkások 
azonban ott fognak maradni...!

A magyar munkás valóban maradt és fizetett. 
Az ő munkalyén aludtak ki a kohók. Az ő ke
nyérkereseti lehetőségét vette el például az a 
cseh „demokrácia", amely puszta soviniszta ér
dekből lerombolta Korompát és miközben bőszen 
hirdette a nemzetköziséget, a magyar, vagy né 
met dolgozóval szemben elfogultan és gyűlölköd
ve védte — a maga faját. A „győztesek" vám
háborújával, a trianoni békeparancs kegyetlen 
rendelkezéseivel szemben, ugyan, honnan is ka
pott egyetlen jó szót, egyetlen megértő gesztust a 
magyar munkásság ? Akadt-e csak egyetlen nem
zetközi szervezet is, amely felemelte volna sza
vát a magyar dolgozó embertelen trianoni nyo
mora, a magyar munkásgyermek éhsége, szenve
dése ellen ? Ellenkezőleg! Mikor itthon a legna
gyobb volt a baj> legkíméletlenebb nincstelenség, 
a II. Intemacionálé — tisztán politikai okokból 
— szállítási bojkotot szervezett Magyarország, — 
helyesebben — ép a magyar munkásság ellen. 
Az amsterdami, párisi, brüsszeli munkásvezéreket 
nem érdekelte, hogy a bojkott következményeit 
a nyersanyagtól, munkalehetőségtől, kenyértől 
megfosztott magyar munkások, munkásanyák és 
munkásgyermekek viselik. Nekik egyetlen szem
pontjuk volt: a politikai érdek, a könnyű és káp
ráztató siker.

Ennek a huszonhároméves internacionalista 
farizeuskodásnak mégis van két látható eredmé
nye. Egyik : a nemzetköziség tökéletes és végle
ges bukása, Másik: a munkásság részéről az a 
felismerés, kogy most se lenne másként.

Most is a munkásnak kellene megfizetni 
minden költséget, hadisarcot. Most is őt sújtanák 
legmélyebbre azok a békeparancsok, amelyeket 
amerikai, angol, vagy éppen a cseh „elvtársak" 
diktálnának. És a magyar munkás ma azért tart 
ki a munkahelyén, azért egyenértékű társa a 
harcoló honvédnek, mert egyrészt tudja, hogy a 
háború elkerülhetetlen történelmi parancsként zu
hant ránk, másrészt tisztán látva minden követ
kezményt : soha, soha többé nem akarja vállalni 
azt a sorsot, amelyet Trianonban rákényszeritet
tek.

H Í R E I N K .

„Gondoljunk katonáinkra, akiknek 
fegyvereit megacélozza, bátorságát és 
hősiességét lokozza az a tudat, hogy 
itthon mindenki részt vállal családjuk 
gondjaiból“. — A honvédcsaládok ja
vára megindított gyűjtésre adakozni:

elsőrendű hazafias kötelesség!

— Pénzügyi kinevezések. A pénzügymi
niszter Kiss József dr. budapesti lakost pénzügy5 
fogalmazógyakornokká a perlaki m. kir. adóhiva
talhoz kinevezte. A kormányzó Apáti János al- 
lampénztári főtiszt, Csáktornyái adóhivatali veze
tőnek, az állampénztári tanácsosi címet és jelle
get adományozta. A pénzügy minister Vámos Zol
tán Csáktornyái állampénztari I. o. tisztet állam- 
pénztári főtisztté, a IX. fizetési osztályba, ifj. 
Óvári László Csáktornyái adóhivatali gyakornokot 
állampénztári II. o. tisztté, a XI. fizetési osztály
ba kinevezte. A pénzügyminiszter Ferencsina 
Rezső Csáktornyái pénzügyi irodátisztet a IX. fi
zetési osztályba pénzügyi irodafőtisztte kinevezte. 
A pénzügyminiszter Hajós Géza Csáktornyái m. 
kir. pénzügyőri biztost m. kir. pénzügyőri főbiz
tossá nevezte ki. A zalaegerszegi m. kir. pénz
ügyigazgató Zeke László stridóvári ni. kir. pénz
ügyőri ezemlészt főszemlésszé, Döinök Ferenc

vegyeskereskedő hodosányi lakost pedig ma
gyar nemzetellenes magatartásáért. Az internálta
kat a perlaki csendőrség már el is szállította a 
budapesti toloncházba.

Pk. 4478 sz. 1942. 1842. vghtói 36 szám.

F R A N K  Mérlegüzeni
NAGYKANIZSA, Eötvös tér 2/a

Telefon: 509

Csáktornyái in. kir. pénzügyőri I. o. vigyázót 
pénzügyőri fővigyázóvá, Bejczi Imre Csáktornyái 
m, kir. pénzügyőri II. oszt. vigyázót pénzügyőri 
I. o. vigyázóvá nevezte ki.

— Tanügyi hír. A szombathelyi tankerü
leti kir. főigazgató Pasqualetli Antal kotori áll. 
elemi iskolai tanítót hasonló minőségben Nagy
kanizsára helyezte át, a muracsányi áll. elemi 
népiskolához pedig h. tanítónak Pichler Andás 
oki. tanítót nevezte ki.

Tűzoltó hírek. Zala vármegye Tűzoltó 
Szövetsége 1942. december 21-én tartott rendes 
évi közgyűlése Kákossy Győző, Csáktornya-vi- 
déki körjegyzőt Sáfrán László, járási tüzrendé- 
szeti felügyelőhelyettest, a Csáktornyái tűzoltóság 
parancsnokát Kovách Pál, Csáktornyái tűzoltósági 
helyettes parancsnokot Bálint Béla perlaki járás 
tűzrendészed felügyelőhelyettest és parancsnokot 
egyhangúlag a választmány tagjaivá választotta.

шшшжяшвшшшшившт

A PERLAKI JÁRÁS HÍREI
(Saját tudósítónk jelcnte.se.)

Csalás büntette miatt vádolt Szalay 
István, volt zalaegerszegi jb. végrehajtóra vonat
kozólag már korábban közöltük, hogy a perlaki 
kir. járásbíróság 10 hónapi fogházra és 500 pen
gő kártérítésre, továbbá 300 pengő költségmegfi 
zetésre ítélte. Fellébczés során a pécsi kir. lába 
elé került az ügy, ahol 1942. december 30-án 
tartott tárgyaláson a sértettet dr. Doniján Gvula 
képviselte, az ítéletet a tábla megvátoztntta és 
Szalayt csalás vétségében mondotta ki bűnösnek 
és ezért 2 hónapi fogházra és 500 pengő pénz
büntetésre. továbbá 500 pengő költségnek ö/v. 
Bernianecz Antalné perlaki lakos részére vak» 
megfizetésben marasztalta el. Az ítélet jogerős.

Internálások. A perlaki járás fös/.olga- 
bírája azonnali hatállyal internálta Kollár Ferenc, 
Kuhár György, Színkovics Antal és Dolenecz 
leren c perlaki lakos, drávai molnárokat, továbbá 
Novak Nándor és Patarcsec .Jakab drávasziiasi 
földműveseket csempészés miatt, Ozsora József

Árverési hirdetmény
Dr. Deutsch Kálmán Csáktornyái ügyvéd ál

tal képviselt Kolaiics Márk és neje belicai lakó
sok javára 1197 P. töke és több követelés járu
lékai erejéig a Csáktornyái kir. járásbíróság 1940. 
év 380 sz. végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1942. évi 
julius hó 1-én lefoglalt 1600 P. becsült ingósá
gokra a Csáktornyái kir járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén végr. szenv. 
lakásán tíelica községben 104 házszám alatt le
endő megtartására határidőül 1943. január hó 
25 napjának délelőtt 11 órája tűzetik ki, ami
kor a biróilag lefoglalt 5 in. széles, 12 m. hosszú 
cseréppel fedett, állagának sérelme nélkül elmoz
dítható deszka pajta, s egyéb ingóságokat a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg 
becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, 
amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül 
van, az. 5.610 931 M. F. számú rendelet értelmé
ben csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár 
egytized részét bánatpénzül leteszik.

Csáktornya, 1943. évi január hó 4-én.
Elek László

kir. bír. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

Pk. 5242 sz. 1942. 1942. vghtói 144. sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Lakó Imre Csáktornyái ügyvéd által kép

viselt Jambrovics István vargahegyi lakos javára 
500И732 P. töke és több követelés járuléka ere
jéig a Csáktornyái kir. járásbíróság 1942. év 5242 
számú végzésével elrendelt kiegészítési végrehaj
tás fol> tán végrehajtás szenvedőtől 1942. évi de
cember hó 18-an lefoglalt 1511 P. becsült ingó
ságokra a Csáktornyái kir. járásbíróság fenti szánni 
végzésével az árverés elrendeltetvén, végr. szen\. 
lakásán, Felsömihályfaiva Vargahegyen leendő 
megtartására határidőül 1943 évi január hó 28 
napjának délután 4 ‘,ó órája tűzetik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt sertések, szarvasmarhák s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz- 
fizetés mellett, esetleg becsáron alul is el logom 
adni.

Csáktornya, 1943. évi január hu 7-én.
Klek László

kir. bír. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

Pk. 5830 sz. 1942. 1942 vghtói 105 szám

Árverési hirdetmény
Dr. Lakó Imre Csáktornyái ügyvéd által kép

viselt Farkas l erenc javára 671 P. 67 fill, töke 
és több követelés járulékai erejéig a Csáktornyái 
kir. játáshiróság 1942. év 5S3 sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1942 é\i szept. hó 30-án lefoglalt 
2054 P. becsült ingóságokra a Csáktornyái kir. 
járásbíróság lenti számú végzésével az árverés 
elrendeltetvén, végr. s/.cnv. lakásán, üzletében 
Csáktornyán leendő megtartására határidőül 1943. 
évi január hó 26 napjának délelőtt 11 óraja 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt ló, borjú, 
hordók, bor és korcsmái berendezés s egyéb in
góságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, esetleg becsáron alul is el fogom adni 
Azon ingóságokra, amelynek a kikiáltási ára egy
ezer pengőn fiiul van, az 5.610 931 M. F. számu 
rendelet értelmében csak azok ar\ erezhetnek, akik 
a kikiáltási úr egytizedrészét bánatpénzül leteszik.

C sáktornya, 1943. évi január hó 3-an.
Elek László

kir. bír. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

M érleg
minden célra leg
olcsóbban kapható
Javítások garanciával:

2 sz.4



MEGYIMURJE
Prepiatna ccn.v 5. -  P. «  poi leta. Csáktornya, 1943 Januara 15 Polítícki tjednik
Yuredmstvo: Horthy Miklos-ter 6. 9 * Z l d e s a k l  p e t e k .
- , ii lüiiЫ1 iíí- ' ■!« ■■■ j.i iTTi íí~~ttít7 iTis riTirrTiiirirrr "i ■ ■ ■■ i is s a a g g a g H g

•  »  t 0 1 0 spodobno к Magyarskoj, bori za obranu
К  9 1  C i n  A  u r í l l l l l  1  Í r ó i  I r Q t l i m  A  sv°íe zem,e Proti bolsevizmu, Magyarska
I V u l  M U H  V l / 1 1 1 1 1 1  1  H d l  A C l l l l I I I U  ima, na sakom polu najbolse i priatelske

9 veze i tak oce je i dale imeti,

Pol letosnje delo i politika Kállayove vlade Naáe veze z driavami Dunavskoga
Bazena i s sosedími

Magyarski narod se bori na zvunes- premenile, znutresnje obnovlenje zivlenja Mi se trsimo, da ostanemo v dobrom
njoj i znutresnjoj fronti za svoje zivlenje gospodarenja ne se zastavilo. Magyarski sosedstvu i priatélstvu z drzavami Du- 
i za svoj obstanak. Najbolsi sini nasega orsag se, v tem drugim svetskim taboru navskoga Bazena i z sosednimi drzavi 
naroda —  a med njimi na prvom mestu, bori poleg onih narodov, za stere je ve- [ ocemo z dobrim razumom skup delati 
vitéz nagybányai Horthy István, nas Na- liki spametnjak i drzavni voditel, pokojni s Horvatskom, s éijim narodom smo erez 
mestni Guverner alduju svoje zivlenje Gömbös Gyula napre rekel, da te narodi vise stotin let bili tesno skup povezani, 
za bolsu buducnost i za veksu pravicu bodo Europu obnovili i как nam je Göm- smo napravili vise gospodarskih i drugih 
po célom svetu. Ve se od sih nas, — bős Gyula pota pokazal, tak se zdize, kontraktov. S Slovackom smo éisto v re
sten na fronti harcuju i steri smo doma -  odzadi za zvunesnjom frontom, znutres- du. Napravili smo vise gospodarskih i 
zahteva, da damo vun nase najvekse ja- nja fronta Magyarske na socialnom fun- drugih kontraktov za cuvanje narodnih 
kosti, как je samo moremo, za dobro or damentu. menjsin. S priatelskom Bulgarskom, stera
saga. Na pragu novoga leta Kállayova via- je pristupila i к Trojnom Kontraktu, smo

Da je Kállay Miklós, miniszter pred da dala je recuna za svoje posle, stere starim i iskrenim priatélstvu.
sednik prek zel svoju sluzbu, rekel je je do ve zvrsila, a v isto vreme, dala je Magyarska осе zadrzati europsku
ovo: „Ova vlada je taborska vlada“. Та- i svoje plane, kaj oce zvrsiti v buduce solidarnost i z drugimi europskim drza- 
bor nam zapoveda v nasem sakidesnjem vreme. Pred nam lezi vladina kniga, v vami, stere nesu v taboru i stere su ne- 
zivlenju i ravna паче posle, как nam, steroj vlada polaze recune za se svoje utralne.
tak i vladi. Nesterne nove stvari se do trde i teske posle, stere je zvrsila, makar Na vladinu znutresnju politiku bomo
zreliju i moraju se postaviti v zivlenje z velkimi taborskimi poteskocami po ma- se jos povrnuli. 
как najbrze, a druge pak se moraju za- gyarskom zivlenju i как je kanila zado- •
staviti. voliti taborskim potrebam.

Ali se jene, prem da su se prilike -  DobH llldí Za BOZÍC
Nasa zvunjska politika — Nase delo v svetskom taboru , "Л • A  •

V prvom redu nam vlada pise za V ovoj teskoj borbi za magyarsku S Í r O I H c lS .k O J  & C 1  V
nasu zvunjsku politiku. 1941. juniusa zemlu i europsku kulturu, nam je dienu C s á k t o m v a
27 ga su sovjetski, ruski bombasi napali peldu pokazal nas Namestni Guverner, У
nase mirne varasé i potli toga je Magyar vitéz nagybányai Horthy István, da je Csáklornva se ouröarska ákola hamlakoli
ska v tabou s Sovjetskom Rusijom i s polozil svoje zivlenje na oltaru domovme. presloga4tolJja IVotlH^ stilnL
svojom soldackom silóm bori se v l onu zalost, stera je obisla, s pnlikom sega, kaj se siromaSkim deakam к Boziéu daru-
tem europskom taboru proti bolsevizma. te velke nesrece nasega Visoko Dostojnoga való za dar, éizme, Solce, oprave Sto je kaj mel.
Ov tábor se vodi od nase strane cisto Gosp. Guvernera celoga naroda Magyarske, Ali nasi dobri ludi v Csáktornya nesu stem
samo za obranu zemle, kajti Magyarska su si nasi priatelski, a i si narodi Europe, zadovolni bili, nego su se pobrigali za koátu za
ne zahteva od Rusije nikSe prostore i a moremo reci i narodi celoga sveta к siromaske deake. Cnda ludi, átéri bodo öve ret-

. i 1 1 ,• v 1 • , .... .. . «: ! , — i: • OL-o, пгл ke ritaíi. bodo se zmislili, kulko deakov purgar-
nasi h onvéd, se  D onja P V ti bolsev izm a srcü  zen i u  1 U  ske § Ы е •; preparand.je su dobili za badav kos-
samo zato, da ono crleno strasilo, stem ti Magyarskoj, stera tulko alduje sama tu pre boláim hizam, saki den drugdi i tak v 
nam oce vnistiti celu nasu kulturu, koju sebe za mir i civilizaciju Europe, steru Csáktornja siromaski roditeli i popilska deca ne-
smo postigli erez jezero leta, drzimo dal cuva od negda od sakoga zla proti nje- su imeli velku brigu stem, как bodo deaki zvr-
ko od nasega orsaga. nőj kulturi. Sili purgarsku ákolu, a morti i preparandiju, kaj

ti tu su bili nasi dakovéanci, átéri su navek z 
P ó t n a s e  z v u n is k e  n o li t ik e  dobrim srcein i pravom lubavi podpirali siromaá-

' F  ke deake i odhranili za domovinu íuda hasnovi-
Kállayova vlada je vodila i vodi i je Kállay Miklós ministerpredsednik v tih purgarov. 

ve onu starinsku magyarsku, a v isto svojem govoru v Debrecenu tak lepő na- Ncga bilo za ono vreme redovitoga pobira-
vreme i europsku zvunjsku politiku, áteru glasil. nja. Purgari da je Boáié dohajal, su sami po svo-

joj voli daruvali, saki kulko je mogel. V Pecsur- 
Skup delati Z osovinskimi silami nikovoj krőmi je érez viáe deset let bilo gospod-

1 sko druátvo „Vasasztal" „belezni stol" i ta gos-
Verno к to j pol .tiki Kállayova vlada 1 aljansko magyarsko priatalstvo se poda da god su se ziála, navek su med sobom

ima najtesnese veze s priatelskimi i z na isto dale rezvijalo öve zadnje mesece. S pobirali „seksere" i „krajcáré" za éiáme za siro-
mi povezanimi drzavami, v prvom redu s taljanske sluzbene strane, a i od strane masku decu. To je tak iálo érez celo tető.
osovinskimi drzavami taljanskoga naroda se cudapot рока- Ondaánji voditeli varaáa su iáli z dobrom

Kai se tice ve/e / Nemskom Kállay zalo priatelstvo proti M agy arsko j i njenoj peWon. napre, purgari na ätere ac najviSe gledalo.
. . . .  . í . 1 . , , . . . . . ' vJ^Hi i oovinnHarski nnsli i ku lturne veze Na í,etno se moremo zmisliti samo za par ímen:Miklós ministerpredsednik i minister vladi gospodarski posii i Kulturne ve Ziegler Kálmán, Prusatz Alajos, Nuzsy Mátyás,
zvtinjskih poslov, je 1942. júniusa « ga i ov,‘1 dveh narodov pokazeju pravo pria- j va brati S/.trahia, Franc i Károly, stareái Pecsor-
7 ga pohodil Hitler Adolía, voditela i kan telstvo. nik Ottó, Bernyák Károly i joá éuda njih. Na ia-
celara nemskoga naroda na glavnom ta- S tretjom velkom silóm Trojnoga lost, óvj denes si véé poéivaju na naáem cintoru,
borskom kvarteru, tani se dogovarjal /. Kontrakte /. Japanskom drzavom, ma hrnniíi.^mo pred’*n^ovim ^bom^orej’u'njim 
njim i z drugimi visoknni voditeli Nem- gyarska vlada ima isto najbolse pnatel dati p0stuvanje. Od ovih dobrih starih ludi, je
ske i dogovori osobito dokazeju tesno ske veze. joá jedini Dobossy Elek na evetu. Negda navu-
magyarsko nemsko priatelstvo. Z bratskim finskim narodom, steri se éitel v Csáktornya, denes Skolskl direktor v Nagy-



kanizsi. Naé dober „Lekszi Bácsi" Cuda njegovih 
deakov zivi po nasoj áirokoj domovini.

To je tak iélo se, dók se ne je potli prvo- 
ga svetskoga tabora se zruáilo. Pod bivsom Ju- 
goslaviom su se naéi dobri ludi skup slozili v jeno 
druátvo, átérő je onda dale delalo pod svojimi 
paragrafi i pod imenom „Dobrotvor". Placalo se 
nutri na mesece, pobirali su se dari i stemi pe- 
nezi su se siromaékoj deci kupuvale oprave i o- 
butel. Jugoslaveni su se od toga drustva vkraj 
drzali, a megyimurci su ga stem bole podpirnli.

Se to smo zato napre pustili, kajti i stem 
oéemo pokazatí, da su purgari varasa Csáktornya 
navek meli odprto srce i bugyelarosa, ako je de 
bilo potrebno kaj dobroga vciniti.

Da se Meg>imurje povrnulo, onda su se 
к tomu dobromu Jeli prekapcile i gospe Magyar- 
skoga Zenskoga Drustva. Te gospe su vec lani, 
zvun gotovih penez, rezdelile med siromake, éte
ri su toga potrebni, cuda oprave i beloga vesa 
a letos su te gospe Magyarskoga Zenskoga Dru-

Smrtna nesreca na jenom ciganskom 
salasu v Megyímurju

Smitna nesreca se pripetila na ciganskom 
salasu v opcini Drávadiós. Ignác István 31 ieto 
star cigan se posvadifs svojim brntom, 21 Ieto 
starim Ignác Jánosom i lak veliju, da ga je vud- 
ríl. Sva ja je postala tak ostra med temi d verni 
cigani, kaj le János zgrabil no/а i s célom jakosti 
ga posiknul bratu v pleca. Так globoko ga vpicil 
kaj je noz dosel do plué i Ignác István se v kr- 
vi zruáil. Ne je bilo za pomoci, dók je áto do- 
áel na pomoé, krv mu je na mestu scurela. Zan- 
dari su vlovili toga vubilela brata i odiirali v 
áelezu v reát drzavnogn tofcitela v Nagykanizsi.

Na preslusanju je te mladi vubitel brata re
kel, da ga je brat tukel i strahom je bil, kaj ga 
brat nebi zaklal i zato je za svoju obranu zel 
noia v roke.
Ignaa János sedi v restu, a zandari dale vodiju 
kviziciiu i presluáaiu svedoke.

Glasi M a g y a rs ^  Stranjke Zivota
Visoko dostojni Gospon Guverner se 

zafalil organizaciji stranjke M .É.P. 
v Csáktornya

Jaraska organizacija Magyarske Stranj
ke Zivota v Csáktornya je decembra 6 ga 
na svojoj konferenciji telagrafski pozdra 
vila na godovno Visoko Dostojnoga Gos- 
pona Guvernera.

Öve dneve je doslo Pecsornik Ottó-u 
orsackomu oblegatu v roke pismo kabi- 
netske kancelarije Gospona Guvernera, 
v sterim se Visoko Dostojni Gospon Gu 
verner, s srca zafaluje za gratulacije, pos- 
lane njemu za godovno.

Belica dobi nazaj svoju staru postu

Как smo zazvedili. na prosnju bélie
ké organizacije Magyarske Stranjke Zi 
vota je postanska direkcia dozvolila, kaj 
w  na Belici, na mesto vezdaSnje portan

stva z Budapesta bestelale stoía i platno, áivale 
su oprave i flake i to su к Boziéu rezdelile med 
siromaske deake.

Ovo druátvo dobrih ludi, prem da se stop- 
ram ve z nova sla£e, je pod voditelslvom Lukov- 
nyak Bernata, viáesega cinovnika sparkase v pen- 
ziji skup nabralo 1200 pengő, ktonui je varas 
dal 800 pengő stemi penezi su kupili i rezdelili 
45 pari solcov, zimske kapute, каре i druge op
rave i flake.

Zivimo v teák írni taborskimi cajti. Saka na- 
sa misei i saki naé filer ide nasim honvedam, 
éteri nas braniju i njihovim famíliám, ali zato na
si dobri ludi v Csáktornya nesu pozabili niti z.a 
siromaéku decu, pák su njim napravili veseloga 
Bozica. Istina, cuda med njimi imaju svoje oce 
na taboriécu, de spunjavleju svoje duznosti za se 
nas.

Ovi naéi ludi se najlepse zafaliju sem daro- 
vatelam i voditelstvu varasa.

ske agencije, nazaj napravi ona stara pos
ta, как je predi bila i ta nova posta bo 
se za kratko vreme hapila.

Dozvola za síivé zgati v Megyimurju 
bo se podugsala do m árciusa 31-ga

Kajtj se v Megyimurju zganje letos 
njih sliv do ve ne zvrsilo, to je na pros
nju Pecsornik Ottó-a, orsackoga oblegata 
m. kr. financministér podugsal dozvolu 
za zganje sliv za 1943. márciusa 31 -ga i to 
samo za síivé povanja 1942. leta.

Glasi deackoga kosa purgarske skole
Deacki kos (diák kaptár) purgarske 

skole v Csáktornya je v na j no vese vreme 
dohil öve dare na roke V. Pecsornik Pau
le profesorice, voditelice deackoga kosa:

Uzdóczy Zadravecz István soldacki 
biskop v penziji. kotriga Gornje Hize 20 
pengő „za magyarske eile".

Vitéz Horváth Ferenc generalmajor 
v penziji, orsacki oblegat, 20 pengő za 
„mariive cmelice".

Voditelstvo deackoga kosa se najlep- 
se zafaluje darovnikam plemenitoga srca.

Leningrad v 1942. letu
Za Leningrad sovjetske novine stalno piseju. 

1 redstavlaju stanovniátvo toga varasa kakti velKc 
junake, steri i ve, da je varas obkoljen, /vréav- 
leju svoje sakdasnje posle. Leningrad je v sov- 
jetskoj stampi példa, v koju se moreju ogledali 
si sovjetski váráéi, как je treba zdrzavati do zad- 
nje kaple krvi.

Pod imenom „Leningrad“ su napravili i je- 
noga filma, Steroga ve prekazeju v sakom kinu 
v celoj Sovjetskoj Rusiji. kaj su kanili prekazati 
su si dobro zebrali, kaj bodo njihovi ludi videli 
kakse je zivlenje v njihovom nek dasnjem cars' 
kom varaéu Petrovgrad, ve Leningrad.

Vulice i piaci visoko puni snega, veter nap
ravi cele brege snega i nega ludi, éteri hi ga od- 
metali, tak da je ne moci hodati po vulicaj. Se 
posud stojiju tramvajska kola, nega eletrike, nem- 
reju dale. Autobusi i sakoformo drugi motori sto
jiju po vulicaj z.mrzeni, nega benzina, niti olja 
i nemreju se gemiti. Kak da bi bili negdi na Le- 
denom morju. Vulicni lámpáéi z.ruseni, droti str- 
gani, not'i duge kmica velka. Se po sod zima, 
kuriti ga nega s cem. Po fabrikaj delavci v krat- 
kimi bundami delaju i stalno huceju v sake, kaj 
si bar tak malo roke zgrejeju, kajti i ono, kaj 
loviju, je inr/.lo как led.

Na vodi Neva su leda predili i koli luknje 
velki kup ludstva /. vedrami, nosiju dimo vodu, 
kajti vodene cevi su se zmrzle i doma ne moci 
do vode dojti. Mrtve vr /.iju na sanaj na cintore, 
prez rake, prez. popa, skup sklajene na sanaj, как 
bukove blanje, Na jenim voglu rano je staresi 
élovek hmiral od glada i zime.

Dale se vidiju velke trgovinske hize i pri- 
vatne palaée как rano gorijii, gasiti je ne moci, né
ma sto i nega scim, a niti vode ga ne. Z bom
bami rrz.rusene lii/.e, banhofi, zgoreti cugi, rez- 
ruéeni lokomotívi, se to lepo sneg pokriva,

Ako su sovjeti piikazali polovicu onoga, kaj 
se pripetilo v Leningradu i onda je to tak stras- 
no, kaj si to nasi ludi - fala Bogu - nigdar na- 
bodo mogli pretstaviti. Santo to je ne junaétvo, 
to je prezbo/no prokletstvo, te ludi ne verjeju 
Boga, a ve da je sc zlo na njih doslo, nernaju 
se konui v lOve dali. Po njihovom planu bi na- 
éa zemla tan lak /gedala kajti oni su ételi celu 
l.uropu v nistiti i dopelati v bezbo/ni bolsevizam, 
sami dragi Bog je blagoslovil oruzje nasim liou- 
vedam i oni su odvrnuli to crleno strasilo od nas 
2.000 kilometrov dalko i mi mirno spimo, dok 
nas honvedi cuvaju.

K A J J E  NOVOGA?
, ,0 d  boi»atasov jezere i stotinc, a od 
siromakov pengője i filiere, ali prosi- 
mo od sakoj>ail. — „O rsacko pobira- 
nje za honvedske familie* pomaze sol- 

dackim  famíliám.

F f jcrv ergarsk i glasi. Zalavarmegvinska 
l ejervergarskn Zveza je drzala 1942. decembra 
21-ga svoju redo vi tu let óén ju velku sesiju, na Ste- 
roj su Kakossy (jyöző-a, notarjusa zvunjske op- 
cine (isáktornya, Safrán Lászlo-a, namestnoga ja- 
raskoga feiervergarskoga inspektora, fejervergar- 
skoga z ipovedmka v Csáktornya, Kovács Pavla, 
namestnika fejevergarskoga zapovednika v Csak- 
lornya i Bálint Bélu namestnika jaraskoga fejever- 
garskoga inspektora i zapovednika, z. jenim#gla- 
som zebrali v komisijw te zveze.

Nadjcni penezi. Főszolgabirovijn v Csák
tornya (laje na glas, da sc novembra 4-ga pretl 
varaskimi iiizami nasel jen bugyelar z nemékimi 
penezi, a novembra 25-ga na piacú jen bugyelar 
1 nutri 27 pengő 60 fill.

Sto je zgubil, nnj podigne na f("»s/.olgabiroviji 
v sluzbeno vreme.

Glasi jarasa Perlak
— Zbok vkanjila optozeni. V stvari Szalay 

István i, predi eg/ckutóra v Zalaegerszegu, smo 
zadnjipot napisali, da ga je kr. Sod v Perlakit odso- 
dil na deset meseci reéta i 300 P. stroákov, zvun

" l  Kőbányai Polgári Serfőzde S
■ muraközi egyedárusitója, úgyszintén II M ini prodavec pive za Medjimurje i gg
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toga morn platiti 500 p. kvara. Po apelaciji je 
stvar dosla к kr. Tabli] v Pecs, Stera je soda pre- 
menila i Szalaia odsodila na 2 mesecc resta i 
zvun toga mora platiti 500 p. kvara i 500 stros- 
kov dovici Bermanec Antalné, stem je zastupal 
Dr Dómján Gyula fiskai s Perlaka. Sód je kre- 
posten.

— Internacije. Föszolgabirov janisa Perlak 
je zmesta interniral dravske mlinare Kuhar Feren- 
ca, Kuhar Györgya, Szinkovics Antala i Dolenec 
Ferenca s Perlaka, nadale Novak Nandora i Pa* 
tarcsecz Jakoba iz Drávaszilasa zbog Svercarije 
a Ozsora .fózsefa stacunara iz Hodosanya pák

zbog toga, kaj je delal proti magyarskomu naro-
du. 2andari v Perlaku su véé se öve intemerce 
odpravili v Budapest, de je bodo rezdelili v la
gere.

„Jeli si zel dőli brigu s pleca onih, 
ciji oci harcuvleju za nasu sigumost i 
zivlenje“ — „Spuni svoju duznost: 
daruj obilno za honvedske iamilie“.

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

Как smo se toga joá v jesen nadjali i как 
su sovjeti lanjsku zimu delali tak su se i letos, 
v najvekáoj zimi spravili na najveksu ofenzivu, 
kajti su mislili, da nasa soldacija nabo mogla zdr- 
zati jaku rusku zimu. Zabrali su si zato troja 
glavna mesta, Kaukaziju, koli Don vode í pre 
Stalingradu.

Та ofenziva trpi vec jeno 7—8 tjednov i 
straéno je, kulko ludstva bolseviki reskiraju v 
toj ofenzivi, samo da bi do necesa dosli. lséé 
nedelni neraáki glas pise, kaj su bolseviki do 
onda zgubili 17 diviziji strelcov, 4 okloplene i 2 
masinske brigade. To je po najmcnjáem recunu 
do 350.000 ludi.

Samo pre varasu Velkije Luki su sovjeti 
erez kratko vreme zgubili prek 400 okloplenih 
taborskih kol, a na celoj fronti prek 1000 takáih 
kol. Zvun toga opalo je doli prek 500 aeroplanov, 
nemei su zavzeli Bog zna kulko stukov, masin- 
puski i drugoga tabörskoga matriala.

Stalin dobro zna kaj dela. Da su se bolse
viki morali vugnuti z Ukrajine i Srednje Rusije

preselili su sobom do 20 miljonov civilnoga na- 
roda i neáterni miljonov marhe. Te ludi i ta ii-  
vina zahteva kruha i krmu, a toga ga v Rusiji 
ne. Stalinovo gospodarenje je tak dalko doálo, 
da nití svoju soldaciju nemre poSteno obleci f  
nahraniti. lm si zarobleniki dojdu cusravi, bosi i 
prva ree njim je : hleba ! hleba!

De je nemska soldacija, tani su zemle se 
posejane kruha je tulko zraslo, kaj dojde za sol- 
daéiju i civilnoga naroda, nemei ne moraju kruha 
z doma davati na frontu. Se fabrike su nemei 
popravili i v posel postavili, navozili su éuda 
marhe, gospodarske i druge maáine, se to bi ve 
dobro bilo nazaj zeti i svojega odseljenoga na
roda nazaj postaviti na staro mesto. V Rusiji 
nemreju hraniti niti domaée ludi, a kam joá do- 
seljenike od 20 miljonov, a z Amerike kcoj 
voziti je te§ko, kajti neméke podmome ladje se 
vtaplaju.

Samo boléeviki su pozabili, kaj su nemei 
i magyari vec pretrpeli v Rusiji jenu cuda hujéu 
zimu, как je ova i prepravili su se na ovu. Nasi 
stuki tereju okloplena kola, как da bi loncarska 
bila, a masinpuske kosiju bolseviéke trupe, как 
kosec travu i tak je nasa soldacija ostala na me- 
sti, a sovjeti su se resili cuda ludstva, oruzja i 
matriala.

Africka fronta

Na ovoj fronli se bitke na suhoj zemlí joS 
nesu hapile, kajti ameriéka soldacija se toga ju- 
naéki vugible. Amerikanci su mislili, da éim oni 
tam svoje nőve oprave i podbrita lira pokazeju, 
narod bo na kolena opal od veselja i bo njim 
dal dusu i telu i sega dobra. Med tem stvar dru- 
gac zgledi. Domaci narod, osobilo hatapini (arabi) 
se sega engleskoga tak bojiju, как vrag svete 
vode i ne da bi isii anglosasam na roke, nego 
— ran tak как v Indiji - - de je moci, skodiju 
toj neprialelskoj soldaciji. Zato saki den dobóim 
glasa, da su englez.i i amerikanci morali vloviti 
tulko i tulko harapinske gospode, Stere su mám 
ekonéali, ako pák je ne su, onda pák su je ne- 
kam dalko odtirali v lagere. Africki narod dob
ro zna, kaj ga more cckati, ako bi njihova zem-

1a ostala englezam ili amerikancam v rokaj.
Zvun toga anglosasi imaju velku brigu i s 

írancuzi stere su naéli v Afriki. Ne su si fran- 
cuzi izdajatelí svoje domovine i jako malo njih 
su pristupili francozkom izdajatelu, generalu De 
Golu. í tak su amerikanci dosli na zemlu, de ne 
póznaju prilike i naroda, niti njegovoga jezika, 
nemreju se osloniti na nikoga, v nikoga se ne 
vufaju, a treba je civilnoga naroda ravnati i ob- 
skrblivati, a kaj je najglavnese niti med sobom 
su ne slozni. Koga oceju ertglezi, njega ne trpiju 
amerikanci, a koga bi átéli amerikanci, za njega 
pák englezi neceju cuti i tak ta anglosaska sol
dacija jós den denes néma glavnoga zapovedni- 
ka i voditela, átéri bi mogel bitke ravnati.

Med tem nemski i taljanski avioni marlivo 
hiéeju bombe na anglosaske polozaje, na jenim 
mestu njim vuígeju aeroplane, na drugim njim
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trcne vniátiju, a dale рак peáaéku soldaéiju réz* 
gerneju, a oni pák de se moreju, vugibleju se
sakoj vekáoj bitki.

Ali stem vékáé bitke idejű na morju. Na 
pocetku tjedna doáel je nemáki glas, da su ném
áké podmorne ladje na Atlantskom Oceanu vto- 
pile 13 ladje, se skup od 124.000 ton, a véé 
drugi den glasiju, da su vtopili joá dve ladje od 
17.000 ton, i tak je ta cela karavaua ladji doá- 
la pod vodu. To je bilo v pondelek, a v sredu 
je tu növi glas, da su na istom morju vtopili 14 
ladji, se skup 72.000 ton. Se te ladje su vozile 
oru/.je, municiju hranu, i drugoga matriala i mo- 
remo si misliti, kakáa vrednost je odiála pod 
vodu i kulko hrane se zelo ludatvu z vusta.

Japanska fronta
Kinezka narodna vlada je preglasila tabora 

Engleskoj i Ameriki i stem se Japanska fronta 
objaéila za nas.

Csáktornyái járás iőszolgabirája

13.642/1942.

Hirdetmény
Csáktornya községben 1942. évi november 

hó 4-én a községháza előtt egy bőrpénztárca és 
benne német pénz találtatott.

A bőrpénztárcát és a pénzt annak igazolt 
tulajdonosa hivatalomban a hivatalos órák ideje 
alatt átveheti.

Csáktornya 1943. évi január hó 10-én.

Dr. Vida Ferenc
főszolgabíró.

Csáktornyái járás iőszolgabirája

13.832/1942.

Hirdetmény
Csáktornya községben 1942. évi november 

hó 25-én megtartott országos vásár alkalmával a 
piactéren egy erszény és benne 27 P. 60 fillér 
készpénz találtatott.

Az erszényt és pénzt annak igazolt tulaj
donosa hivatalomban a hivatalos órák ideje alatt 
átveheti.

Csáktornya lé43. évi január hó 10-én.

Dr. Vida Ferenc
iőszolgabiró.

Jeli sam platil za aovine?



kanizsi. Naá dober „Lekszi Bácsi" Cuda njegovih 
deakov zivi po nasoj áirokoj domovini.

To je tak iálo se, dók se ne je potli prvo- 
ga svetskoga tabora se zrusilo. Pod biváom Ju- 
goslaviom su se naái dobri ludi skup slozili v jeno 
druátvo, átérő je onda dale delalo pod svojimi 
paragrafi i pod imenom „Dobrotvor". Placalo se 
nutri na mesece, pobirali su se dari i stemi pe- 
nézi su se siromaskoj deci kupuvale oprave i o- 
butel. Jugoslaveni su se od toga druátva vkraj 
drzali, a megyimurci su ga stem bole podpirali.

Se to smo zato napre pustili, kajti i stem 
ocemo pokazati, da su purgari varasa Csáktornya 
navek meli odprto srce i bugyelarosa, ako je de 
bilo potrebno kaj dobroga véiniti.

Da se Megyimurje povmulo, onda su se 
к tomu dobromu deli prekapcile i gospe Magyar- 
skoga Zenskoga Druátva. Te gospe su vec lani, 
zvun gotovih penez, rezdelile med siromake, áté
ri su toga potrebni, cuda oprave i beloga veáa 
a letos su te gospe Magyarskoga Zenskoga Dru-

Smrtna nesreca na jenom ciganskom 
salast1 v Megyimurju

Smrtna nesreca se pripetila na ciganskom 
salaáu v opéini Drávadiós. Ignác István 31 leto 
star cigan se posvadil s svojim bratom, 21 leto 
starim Ignác Jánosom i tak veliju, da ga je vud- 
ríl. Sva ja je postala tak ostra med térni d verni 
cigani, kaj le János zgrabil noza i s celoin jakosti 
ga posiknul bratu v pleca. Так globoko ga vpicil 
kaj je noz dosel do pluc i Ignác István se v kr- 
vi zruáil. Ne je bilo za pomoci, dók je áto do- 
áel na pomoé, krv mu je na mestu scurela. Znn- 
dari su vlovili toga vubilela brata i odtirali v 
zelezu v reát dráavnogn tofcitela v Nogykanizsi.

Na preslusanju je te mladi vubitel brata re
kel, da ga je brat tukel i strahom je bil, kaj ga 
brat nebi zaklal i zato je za svoju obranu zel 
noía v roke.
Ignaa János sedi v reátu, a zandari dale vodiju 
kviziciju i presluáaju svédőké.

6lasi Magyarske_Stranjke Zivota
Visoko dostojni Gospon Guverner se 

zaialil organizaciji stranjke M .É.P. 
v Csáktornya

Jaraska organizacija Magyarske Stranj 
ke Zivota v Csáktornya je decembra 6 ga 
na svojoj konferenciji telagrafski pozdra 
vila na godovno Visoko Dostojnoga Gos- 
pona Guvernera.

Öve dneve je doslo Pecsornik Ottó-u 
orsackomu oblegatu v rokc pismo kabi 
netske kancelarije Gospona Guvernera, 
v sterim se Visoko Dostojni Gospon Gu 
verner, s srca zafaluje za gratulacije. pos- 
lane njemu za godovno.

Belica dobi nazaj svoju staru postu

Как smo zazvedili, na prosnju belié
ke organizacije Magyarske Stranjke Zi
vota je postanska direkcia dozvolila, kaj 
se na Belici, na mesto vezdaánje poátan-

átva z Budapeáta beátelale átofa i platno, sivale 
su oprave i flake i to su к Boziéu rezdelile med 
siromaske denke.

• Ovo druátvo dobrih ludi, prem da se stop- 
ram ve z nova slazc, je pod voditelslvom Lukov - 
nyak Bernata, viáesega cinovnika sparkase v pen- 
ziji skup nabralo 1200 pengő, ktomu je varas 
dal 800 pengő stemi penezi su kupili i rezdelili 
45 pari áolcov, zimske kapute, каре i druge op
rave i flake.

Zivimo v teákími taborskimi cajti. Saka na- 
sa misei i saki nas filer ide naáim honvedam, 
átéri nas braniju i njihovim famíliám, ali zato na- 
ái dobri ludi v Csáktornya nesu pozabili niti za 
siromaáku decu, pák su njim napravili veseloga 
Bozica. Istina, cuda med njimi imaju svoje oce 
na taboriácu, de spunjavleju svoje duznosti za se 
nas.

Ovi naái ludi se najlepse zafaliju sem daro- 
vatelarn i voditelstvu varasa.

ske agencije, nazaj napravi ona stara pos
ta, как je predi bila i ia nova posta bo 
se za kratko vreme hapila.

Dozvola za síivé zgati v Megyimurju 
bo se podugsala do m árciusa 31-ga

Kajtj se v Megyimurju zganje letos- 
njih sliv do ve ne zvrsilo, to je na pros
nju Pecsornik Ottó-a, orsaékoga oblegata 
m. kr. financministér podugsal dozvolu 
za zganje sliv za 1943. márciusa 31-ga i to 
samo za síivé povanja 1942. leta.

Glasi deackoga kosa purgarske skole
Deacki kos (diák kaptár) purgarske 

skole v Csáktornya jc v najnovese vreme 
dobd öve dare na roke V. t ecsormk Pau
le profesorice, voditelice deackoga kosa:

U/.dóczy Zadravecz István soldacki 
biskop v penziji. kotriga Gornje Hize 20 
pengő „za magyarske eile“.

Vitéz Horváth Ferenc generalmajor 
v penziji, orsacki oblegat, 20 pengő za 
„mariive cmelice“.

Voditelstvo deackoga kosa se najlep
se zafaluje darovnikam plenienitoga srca.

Leningrad v 1942. letu
Za Leningrad sovjetske novine stalno piseju. 

Predstavlaju stanovniátvo toga varasa kakti velke 
junake, áteri i ve, da je varas obkoljen, /\ráav- 
leju svoje sakdaánje posle. Leningrad je v sov- 
jetskoj átampi példa, v koju sc moreju ogledali 
sí sovjetski várnái, как je treba zdrzavati do znd- 
nje kaple krvi.

Pod imenom „Leningrad" su napravili i je- 
noga fiima, áteroga ve prekazeju \ sakom kinn 
v celoj Sovjetskoj Rusiji. kaj su kanili preka/ati 
su si dobro zebrali, kaj bodo njihovi ludi videli, 
kakse je zivlenje v njiliovom nek dasnjem cars 
kom varaáu Petrovgrad, ve Leningrad.

Vulice i piaci visoko puni snega, veter nap
ravi cele brege snega i nega ludi, átéri hi ga od- 
metali, tak da je ne moci hodati po vulicaj. Se 
posud stojiju tramvajska kola, nega elefrike, nem- 
rt ju dale. Autobusi i sakoformo drugi motori sto
jiju po vulicaj zmrzeni, nega benzinn, niti olja 
i nemreju se genuti. Kak da bi bői negdi na Le- 
denom morju. Vulicni lampasi zruseni, droti str- 
gani, not’i duge kmira velka. Se po sod zima, 
kuriti ga nega s cem. Po labrikaj delavci v krat- 
kinii bundami delaju i stalno huceju v áake, kaj 
si bar tak malo roke zgrejeju, kajti i ono, kaj 
loviju, je mr/.lo как led.

Na vodi Neva su leda predili i koli luknje 
velki kup ludstva z vedrami, nosiju dimo vodu, 
kajti vodene cevi su se zmrzle i doma ne moci 
do vode dojti. Mrtve voziju na sanaj na cintore, 
prez rake, prez popa, skup sklajene na sanaj, как 
bukove blanje, Na jenim voglu rano je staresi 
élovek hmiral od glada i zime.

Dale se vidiju velke trgovinske hize i pri- 
vatne palaée как rano goriju, gasiti je ne moci, né
ma áto i nega scim, a niti vode ga ne. Z bom
bami rezrusene hize, banhofi, zgoreti cugi, rez- 
ruácni lokomotivi, se to lepo sneg pokriva,

Ako su sovjeti prikazali polovicu onoga, kaj 
se pripetilo v Leningradu i onda je to tak stras- 
no, kaj si to nasi ludi - fala Bogu - nigdar na- 
bodo mogli pretstaviti. Samo to je ne junaátvo, 
to je prezbozno prokletstvo, le ludi ne verjeju 
Boga, a vc da je se zlo na njih doslo, nernaju 
se komu v lo^e dali. Po njiliovom planu bi na- 
sa zemla ran tak zgedala kajti oni su átéli celu 
l.uropu vnistiti i dopelati v bezbo/ni bolsevizam, 
sami dragi Bog je blagoslovil oruzje nasini lion- 
vedum i oni su odvrnuli to crleno strasilo od nus 
2.000 kilometrov dalko i mi mirno spimo, dok 
nas honvedi cuvaju.

K A J J E  NOVOGA?
,,Od boi>alasov jezere i stotine, a od 
sírom?*1íov pengője i filiere, ali prosi- 
mo od sako^a“ „Orsacko pobira- 
nje za honvedske iamilie1 pomaze sol- 

dackim famíliám.

Fejcrvergarski glasi. Znlavarmegyiiiskn 
Fejervergarskn Zveza je drzala 1942. deeembra 
21-ga svoju redovitu letosnju velku sesiju, na áte- 
roj su Kakossy (jyőző-a, notarjusa zvunjske op- 
cine Cisáktornya, Safrán László-a, namestnoga ja- 
raskoga feiervergarskoga inspektora, fejervergar- 
skoga z ipovecimka v Csáktornya, Kovács Pavla, 
nameslmkn fejevergarskoga zapovednika v Csak- 
tornya i Bálint Bélu namestnika jaraskoga fejev'er- 
garskoga inspektora i zapovrednika, z jenim#gla- 
som zebrali' v komisiju te zveze.

Nadjeni penezi. Főszolgabirovija v Csák
tornya daje na glas, da sc novembra 4-ga pred 
varaskimi hiz.ami nasel jen bugyelar /. nemskimi 
pene/.i, a novembra 25-ga na piacú jen bugyelar 
i nulri 27 pengő 60 fill.

Sto je zgubil, nnj podigne na fős/.olgabiroviji 
v slu/.beno vreme.

Glasi jarasa Pcrlak
— Zbok vkanjiia optozeni. \ stvari Szalay 

István.!, predi egzekutóra v Zalaegerszegu, smo 
zadnjipot napisali, da ga je kr. Sod v Perlaku odso- 
dil na deset meseci resta i 300 P. stroákov, zvun
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toga mora platiti 500 p. kvara. Po apelaciji je 
stvar dosla к kr. Tabli] v Pecs, átera je soda pre- 
menila i Szalaia odsodila na 2 mesecc resta i 
zvun toga mora platiti 500 p. kvara i 500 stroä- 
kov dovici Bermanec Antalné, Stern je zastupal 
Dr Dómján Gyula fiskai s Perlaka. Sód je kre- 
posten.

— Internacije. Főszolgabirov jarnSa Perlak 
je zmesta interniral dravske mlinare Kuhar Feren- 
ca, Kuhar Györgya, Szinkovics Antala i Dolenec 
Ferenca s Perlaka, nadale Novak Nandora i Pa- 
tarcsecz Jakoba iz Drávaszilasa zbog svercarije 
a Ozsora .lózsefa stacunani iz Hodosanya pák

T a b o r s k l  g l asl
Sovjetska fronta

Как smo se toga joá v jesen nadjali i как 
su sovjeti lanjsku zimu delali tak su se i letos, 
v najvekáoj zimi spravili na najveksu ofenzivu, 
kajti su mislili, da nasa soldacija nabo inogla zdr- 
zati jaku rusku zimu. Zabrali su si zato troja 
glavna mesta, Kaukaziju, koli Don vode í pre 
Stalingradu.

Та ofenziva trpi vec jeno 7 —8 tjednov i 
straáno je, kulko ludstva bolseviki reskiraju v 
toj oíenzivi, samo da bi do necesa dosli. IsŐe 
nedelni nemski glas pise, kaj su bolseviki do 
onda zgubili 17 diviziji strelcov, 4 okloplene i 2 
masinske brigade. To je po najmenjáem recunu 
do 350.000 ludi.

Samo pre varasu Velkije Luki su sovjeti 
erez kratko vreme zgubili prek 400 okloplenih 
taborskili kol, a na celoj fronti prek 1000 takáih 
kol. Zvun toga opalo je doli prek 500 aeroplanov, 
nemei su zavzeli Bog zna kulko stukov, masin- 
puski i drugoga tabörskoga matriala.

Stalin dobro zna kaj dela. Da su se bolse
viki morali vugnuti z Ukrajine i Srednje Rusije

zbog toga, kaj je delal proti magyarakomu naro-
du. 2andari v Perlaku su veö se öve intemerce 
odpravili v Budapest, de je bodo rezdelili v la
gere.

„Jeli si zel dőli brigu s pleca onih, 
ciji oci harcuvleju za nasu sigurnost i 
zivlenje“ — „Spuni svoju duznost: 
daruj obilno za honvedske íamilie“.

préselili su sobom do 20 miljonov civilnoga na- 
roda i neáterni miljonov marhe. Te ludi i ta ti- 
vina zahteva kruha i krmu, a toga ga v Rusiji 
ne. Stalinovo gospodarenje je tak dalko do&lo, 
da nití svoju soldaciju nemre poSteno obleci t  
nahraniti. lm si zarobleniki dojdu cusravi, bosi i 
prva reé njim je : hleba ! hleba 1

De je nemska soldacija, tani su zemle se 
posejane kruha je tulko zraslo, kaj dojde za sol
daciju i civilnoga naroda, nemei ne moraju kruha 
z doma davati na frontu. Se íabrike su nemei 
popravili i v posel postavili, navozili su éuda 
marhe, gospodarske i druge rnaáine, se to bi ve 
dobro bilo nazaj zeti i svojega odseljenoga na
roda nazaj postaviti na staro mesto. V Rusiji 
nemreju hraniti niti domaée ludi, a kam joá do- 
seljenike od 20 miljonov, a z Amerike kcoj 
voziti je teSko, kajti nemeke podmome Iadje se 
vtaplaju.

Samo boláeviki su pozabili, kaj su nemei 
i magyari vec pretrpeli v Rusiji jenu cuda hujáu 
zimu, как je ova i prepravili su se na ovu. Nasi 
stuki tereju okloplena kola, как da bi loncarska 
bila, a masinpuske kosiju bolseviőke trupe, как 
koset travu i tak je nasa soldacija ostala na me- 
sti, a sovjeti su se resili cuda ludstva, oruzja i 
matriala.

Africka fronta

Na ovoj fronti se bitke na suhoj zernli joá 
nesu hapile, kajti ameriőka soldacija se toga ju- 
nacki vugible. Amerikanci su mislili, da éim oni 
tani svoje nőve oprave i podbrita lira pokazeju, 
narod bo na kolenn opal od veselja i bo njim 
dal dusu i telu i sega dobra. Mcd tem stvar dru
gae zgledi. Domaci naiod, osobito harapini (arabi) 
se sega engleskoga tak bojiju, как vrag svete 
vode i ne da bi isii anglosasam na roke, nego 
— ran tak как v Indiji — de je moci, skodiju 
toj neprialelskoj soldaciji. Zato saki den dobimo 
glasa, da su englezi i amerikanci morali vloviti 
tulko i tulko harapinske gospode, stere su mám 
skoncali, ako pák je ne su, onda pák su je ne
kem dalko odtirali v lagere. Africki narod dob
ro zna, kaj ga more cekati, ako bi njihova zeui-

la ostala englezaia ili ameiikancam v rokaj.
Zvun toga anglosasi imaju velku brigu i s 

francuzi stere su nasli v Afriki. Ne su si fran- 
cuzi izdajatelí svoje domovine i jako malo njih 
su pristupili francozkom izdajatelu, generalu De 
Golu. í tak su amerikanci dosli na zemlu, de ne 
poznaju prilike i naroda, niti njegovoga jezika, 
nemreju se osloniti na nikoga, v nikoga se ne 
vufaju, a treba je civilnoga naroda ravnati i ob- 
skrblivati, a kaj je najglavneáe niti ined sobom 
su ne slozni. Koga oceju eitglezi, njega ne trpiju 
amerikanci, a koga bi átéli amerikanci, za njega 
pák englezi neceju cuti i tak ta anglosaska sol
dacija joá den denes néma glavnoga zapovcdni- 
ka i voditela, átéri bi inogel bitke ravnati.

Med tem nemski i taljanski avioni marlivo 
hiceju bombe na anglosaske polo^aje, na jenim 
mestu njim vuígeju aeroplane, na drugim njim
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trene vniátiju, a dale рак peáaőku soldaéiju réz- 
gerneju, a oni pák de se moreju, vugibleju se
sakoj vekáoj bitki.

Ali stem vékáé bitke idejű na inorju. Na 
pocetku tjedna doáel je nemáki glas, da su ném
áké podmome ladje na Atlantskom Oceanu vto- 
pile 13 ladje, se skup od 124.000 ton, a veő 
drugi den glasiju, da su vtopili joá dve ladje od 
17.000 ton, i tak je ta cela karavana ladji doá- 
la pod vodu. To ie bilo v pondelek, a v sredu 
je tu növi glas, da su na istom morju vtopili 14 
ladji, se skup 72.000 ton. Se te ladje su vozile 
oruzje, municiju hranu, i drugoga matriala i mo- 
remo si misliti, kakáa v red nőst je odiála pod 
vodu i kulko hrane se zelo ludstvu z vusta.

Japanska fronta
Kinezka narodna vlada je preglasila tabora 

Fngleskoj i Ameriki i stem se Japanska fronta 
objaóila za nas.

Csáktornyái járás iőszolgabirája

i 3.642/1942.

Hirdetmény
Csáktornya községben 1942. évi november 

hó 4-én a községháza előtt egy bőrpénztárca és 
benne német pénz találtatott.

A bőrpénztárcát és a pénzt annak igazolt 
tulajdonosa hivatalomban a hivatalos órák ideje 
alatt átveheti.

Csáktornya 1943. évi január hó 10-én.

Dr. Vida Ferenc
főszolga biró.

Csáktornyái járás iőszolgabirája

13.832/1942.

Hirdetmény
Csáktornya községben 1942. évi november 

hó 25-én megtartott országos vásár alkalmával a 
piactéren egy erszény és benne 27 P. 60 fillér 
készpénz találtatott.

Az erszényt és pénzt annak igazolt tulaj
donosa hivatalomban a hivatalos órák ideje alatt 
átveheti.

Csáktornya lé43. évi január hó 10-én.

Dr. Vida Ferenc
iőszolgabiró.

le li sam platil za novine?
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H o r th y  M ik ló s  tér 9.

Nekaj za ognja gasiti
Piáé Sáfrán László légó zapovednik

Ne treba nato misliti, kaj morti ve kanimo 
sakoga éloveka zmuátrati za taksega ognjogasca 
átéri z glasnom trobentopi, sakojaékami ápricalka- 
mi i maáinerijami befciju к ognju i nebojiju se 
smrti, oéeju preladati morje plamena. Ne! za to 
nabo reé ran tak, как da vuéimo prvu pomoé 
davati, ne kanimo zvuciti za doktoré one ludi, 
átéri se vuéiju prvu pomoc davati. Starinska reé 
je: dva put tulko da on, áto fletno da. To ran 
tak moramo reéi i pre prvoj pomoéi i pre gase- 
nju ognja, éuda viáe pomaze on, áto se mám ha- 
pi nesreéu pregaziti. Pre obedvem poslam glavno 
je: Mam se hapiti s pomoéjom i zlo vniátiti v 
korenu. Moramo misliti na to, da élovek more 
skrvariti od kakáé god male rane, ako pák mu 
v pravo vreme donesemo dobroga poveza, zivle- 
nje je obranjeno. Moramo misliti i nato, как je 
lehko goreéu áibicu vgasnuti, ran tak i maloga 
ognja vgasnuti, ali se mora i to v pravo vre
me, mora se élovek v to razmeti i mora kcoj 
meti potrebnu mestriju.

Kulko velikih ognjov bi mogli preteéi, ako 
bi se tam na mestu naáel barem samo jen élo- 
vek, átéri nebi prestraáeno kriéal: Ogenj je ! O- 
genj je! nego bi znal, kaj je treba véiniti 1 mám 
bi se hapil nesreéu preteéi ondá, da joá ogenj 
neje veliki i moéi ga zlehka preladati. Ognja ga
siti i ludem prvo pomoé davati treba je znati vec 
i zbog toga, kajti ve za vreme tabora saki clo- 
vek mora znati svojega grunta braniti od po- 
gibeli og lufta, ali se to, kaj se ludi navciju ve 
v taborsko vreme, se da dobro ponucati v mir- 
no vreme. Stopram kratko vreme su se ludi ha- 
pili toga vuéiti i véé su éudapot jako hasnovite 
pelde pokazali.

Jenő takáu peldu bomo pripovedali. V Bu- 
pestu, Munkás utca 6. je jena velka hiza s éuda 
kvartemiki. Ve v jesen, da se ludi hapiju v hizi 
kuriti, od jenoga hudoga raíunga se krov vuzgal 
i gorel je po príliki na 6 kvadrat meternim piacú. I 
tu je iálo po staroj áegi. Neáéi ie spazil ognja. 
ludi su kricali ogenj je, onda pák se neáéi zmis- 
Ш, telefonerati po ognjogasce. Ali ve dale se do- 
kazalo, как éuda vala, kaj su ludi zvuceni v ob- 
rani od lufta i ognja i to bo v mirno vreme jako 
hasnovito i stvar je éisto drugca zisla, nego je to 
po starinskoj áegi. Negda, da se taksi ogenj pri- 
petil, su ludi glavu zgubili ne samo v onoj hizi, 
de je gorelo, nego i pre sem sosedam. Vclki kric, 
ludi ne su znali, éega bi se hapili, nosili su na 
vulicu decu, fiake i oprave, pohiátvo, sem lám 
su beZali i kriéali i stem su napravili joá veksu 
zmeáariju i spreéavali su ognjogasce, steri su med 
tem doáli, v njihovom poslu. A tu se ne to pri- 
petilo. Hi2a je méla svojega zapovednika od luf
ta, on je mam skup spravil patrolu za obranu 
odilufta i ognja, dal je vu potrebne meátrije, sko- 
éili su na najfca, tarn je bila stalno prepravlena 
voda v vedraj, bile su kcoj i male ápricalke i 
za par minőt su ognja vgasnuli. Dok su sluibeni 
ognjogasci doáli, véé su samo nasli — как se 
véli — hladno mesto ognjiáéa i ne su meli dru- 
goga posla как se pospraviti i postaviti potreb
ne strafe.

Denes nas taksi glasi joá znenadiju, ali mo
ramo iti za tem, kaj nas, za buduée, bodo zne- 
nadili oni glasi, de su ludi bili pre/ glave i ne 
su si znali pomoéi. Tam de su se ludi zmuátrali 
na najpotrebneáu obranu od lufta, tam se nes- 
me pripetiti, kaj bi goreéa sibica, áteru neáéi na 
lehki naéin vkraj hiti, ili iskra átera zleti s peéi 
ili ako se maáéa na iparhetu vu2ge, iii átéri god 
drugi mali ogenj, postai í vniátil éuda vrednosti

a morti i éloveéje zivlenje. A ran tak se nesme 
pripetiti niti to, kaj bi neáci na vulici ili v hizi 
skrvaril samo zato, kaj ga néma mám pre ruki 

(> doktora i kaj se niáéi nebi naáel, áto zna dati 
prvu pomoé. Obrani od lufté moremo zafaliti, kaj 
bo po malem saki moáki i saka zenska zmuátra- 
na v obrani proti ognja i nesreée i kaj se v sa- 
koj hizi najde neksa mcstrija za obranu. Oni pe- 
nezi, átere je gospodar te hize v to stran vlo- 
zil, su ne pod kvar doáli, kajti ako se pripeti 
kakáa nesreéa, meátrija za obranu je pre roki. 
A kam joá éloveéje zivlenje, to se s penezi pre- 
ceniti nemre, i ako obrana od lufta obrani samo 
jeno éloveéje zivlenje onda véé je spunila svoju 
duznost i postigla je ono, za éim ide.

Zmislimo se za nase soldate, cije oruzje 
bo bole trdo i oni bodo bole vitézid, 
ako bodo znali, da doma si vodimo 
brige za njihove familie. Za hon- 
vedske familie daruvati je prva duz
nost s a k o m u  s in u  öve domovine.

áto bi tabora zgubil
Jen minister naáe vlade je öve dneve, na 

jenoj delavskoj velkoj konferenciji rekel, da bi 
ovoga tabora najpredi zgubili delavci. Main se i 
pozval na reéi francoskoga genera la Tranche! de 
Tsperaya, átéri je 1918 leta, v jesen pred Karo- 
lyiovom komisijom, rekel jenomu delavcu, átéri 
je isto bil v komisiji öve reéi; Stroáke ovoga 
zgublenoga tabora, bodete vi delavci platili. Bo- 
gatoái bodo iineli priliku, da si sedeju na aerop- 
lan i odpelaju na Svajcarsku, a vi delavci pák 
bodete doma ostali.

1 tak je i bilo, magyarski delavci su pravole 
doma ostali i piaénii. Delavcam su velke fabriéke 
peéi vgasnule. Delavcam su kruha /éli ceáki „de
mokrata", xferi mi znisili fabrike, kaj nebi ma
gyarski delavci mogli kruha sluziti i med tem su 
prodekovali na dugom i áirokoin mednarodno 
pravo, a magyarskoga i nemákoga delavca su 
poleg toga vkraj posikavali i éuvali samo svoje. 
К tomu su „pobedniki“ i pre carini napravili 
takáu politiku da se Bogii smiluj i trianonska 
zapoved je isto teáko okovala inagyarske delavce, 
odkod bi onda bil dobi! magyarski delavec jenu 
lepu rec i falaéek kruha. Jeli se de naála bar 
jena mednarodna organizacija, átera bi bila po- 
digka reé za magyarsko delavsko dete. Rano 
protivno! Da je doma bilo najvekse zlo, najme- 
nje sirovoga matriala, onda su mednarodni socia- 
listi i komunisti — samo s ciste politike zrekli 
da v Magyarsku ne treba nikaj poáilati, a to je 
rano delavcam skodilo najvise. Voditele delavcov 
v Amsterdamu, Parizu i Bríísselu nije interesiralo 
niti najmenje, kaj rano delavci, njihove familie i 
deca trpiju najvise zbog toga, kaj oni neéeju 
nam dati sirovoga matriala. Njim je glavno bilo, 
politika.

Óva dvajstitrilelna mednarodna farizejska 
politika nam je ostavila dva znake. Prvi, da naái 
delavci véé neéeju éuti za nikác mednarodne de- 
lavske stranjke, tóga njim je dosti, kajti su pre- 
vidli, da su bili vkanjeni, a drugi, nasi delavci 
dobro znaju, da bi i ve ran tak bilo, ako bi ta
bora mi zgubili.

I ve bi morali delavci platiti se taborske 
stroáke. 1 ve bi nam amerikanci, englezi, a mor
ti joá i éehi zapovedali mirovne „kondicije" A

magyarski delavci zdríiju nasvojom mestu, jednaka 
je njihova vrednost z frontskim honvédőm zato, 
kajti z jene strane zna, da smo se tomu taboru 
ne mogli vugnuti, a z druge strane zna, kaj hi 
nas moglo éekati i nas delavec nigdar vise nece 
podnesti ono, na kaj su ga v Trianonu presiliti.

Moramo se hapiti 
sparati

V zadnje vreme se vise éujemo, da je ve, 
v taborsko vreme najglavnesi zahtev áparati. Vo- 
diteli naáega gospodarskoga zivlenja su nam véé 
viáepot postavili pred óéi, da celi narod mora 
jako áparati. Te poziv nesme biti za badav, как 
da neáéi v pusti, v velikoj samoéi zakriéi i ne- 
sme ostati prez posluha. Saki trezen i poáten clo- 
vek mora prerazmeti, da je áparanje denes od 
jako vclkoga narodnoga interesa.

Sem nam je poznato, da te labor, v áterim 
i mi, s oruzjem v rokaj, imamo naáega resa, zah- 
teva véiniti se do zadnje granice. Saki den nam 
dojdu nőve duznosti, átere moramo zvráiti do zad
nje kaple krvi, ako oéemo, kaj bo buduce z.ivle- 
nje naáega naroda sigurno. Ali v isto vreme, da 
su se nam duznosti povekáale, moramo reéunati 
stem, da nam jako éuda fali pre sirovim matri- 
alu i tomu se nikak nemremo vugnuti, kajti v go- 
spodarskom zivlenju su zmeáarije, átere su doále 
prez nase krivnje. To moramo za dobro zeti tak 
как je, kajti опак, как je v mirno vremek bilo, 
nabo tak dugo dok tabor trpi. A da itak moremo 
spuniti svoje duznosti, moramo se prevéiti, как 
najbole denesnjiin prilikam.

Moramo zato sparati ze sem onim, kaj ima- 
mo. Nesmemo dozvoliti. kaj bi se i как god ma
la vrednost pofratila. Ne smemo niti za jenu vu- 
ru v dnevu pozabiti za to zapoved, da nam je 
áparati narodna duznost. Paziti na to, da sakoga 
falacka, steroga smo v mirno vreme prez brige 
hitili na smetje, ili v ogenj skup spravimo i da- 
mo v one roke, de se bo /nova ponucal. Kaj i- 
mamo tocno i pazlivo rezdeliti i kaj je samo moéi, 
zacuvati da ne dojde pod kvar. A stoji ta zapo
ved v sakidesnjem zivlenju i na saki, najme
nje vreden falaéek. Saki falaéek papéra, 2eleza i 
canjka, prazne plehnate ákatule i tak dale, se to 
je denes vrednost. Takáe stvari dojdu sakomu 
cloveku v roke i nesmemo éekati, kaj bi nam 
drugi ludi peldu kazali pre áparanju, nego se to 
sami moramo hapiti.

Nigdar nesmemo pozabiti, da z ovih malih 
stvari, átere skup poberemo, ako je sparamo po 
duznom spoznanju, moremo spraviti velke kupé 
átéri i v naródnom gospodarstvu imaju velku 
vrednost. Glavno je to, da saki élovek brizno \ 
po duznom spoznanju pobira i spara. A da ovo 
brizno pobirnnje neje coprija, to su vec dokazak 
j drugi narodi, átéri su znami v priatelstvu ! A 
kaj su drugi mogli, zakaj to nebi mogli i mi ?

APRÓHIRDETÉSEK - MALI OGLASi
Apróhirdetések díja szavankint 10 fillér. A vastagon 
nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

Iácem harmoniuma za vuéiti na dugse 
vreme posoditi. Kondicije staviti na adtninistra- 
ciju lista.

Egy darab 700-as j<»karban levő szalag
fűrészt keresek megvételre. Ajánlatok: Szántó 
Stridóvár.

Ruhuszekrény és könyvszekrény megvé
telre kerestetik. Ajánlatok a kiadóba.

Karórám at elvesztettem kérem a becsü
letes megtalálót adja at jutalom ellenében Szende 
Olga Széchenyi u. 3.

Izgubila sam vuricu /a na roki nositi. 
Fi'osim postenjaka, áto ju je naáel naj ju denese, 
dobi premiu. Szende Olga Széchenyi utca 3.
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