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Megjelenik p é n te k e n .

Böjti gondolatok
Л m. kir. honvédelmi miniszter el 

rendelte, hogy a leventéket vezetőikkel 
együtt husvét előtt vallásos oktatásban 
részesítsék.

Valóban nagyon üdvös és helyes in 
tézkedés volt a fiatalságot vallásosságra 
terelni ma, amikor úgyszólván az egész 
világ eltávolodott az Isten fogalmától.

A háború okozta bajokkal es szen
vedésekkel kapcsolatban az Isten egye
düli vigaszunk és bizalmunk, mert az is
teni gondviselés nem enged meg semmi 
olyan rosszat, amiből nem származnék 
valami jó is.

bármennyire érthetetlen is rövidlátó 
emberi szemünk számára az események, 
a háborúval járó csapások, a gonoszság 
látszólagos diadala, nekünk rendületlenül 
hinnünk kell, hogy a Gondviselés keze 
nem rövidült meg és Isten igen is magá
nak tartja fenn ma is az emberiség sor
sának intézését. A Megváltó akkor győ
zött az egész világ felett, amikor ellensé
gei azt hitték, hogy legyőzték, megsem
misítették, keresztre feszítették. Éppen a 
legnagyobb szenvedés hozta meg a dicső
séget, a világ megváltását s az. О ellensé 
gei éppen azt érték el, amit legjobban 
nem akartak. A keresztény egyház meg 
alapítását s annak örökön örökké való 
fennmaradását és uralmát a világ felett.

A nagyböjt magábaszállás, az Isten
hez való visszatérés ideje. Krisztus négy 
ven napig böjtölt, mielőtt tanítását meg
kezdte s annak emlékezetére rendelte az. 
egyház, a husvét előtti nagyböjtöt. Tehát 
van elegendő időnk a magunkbaszállásra 
és az Isten kegyelmeinek illő megkösz.ö 
nésére.

Az. egész világ lángokban áll. Sz.e 
műnk előtt pusztultak el és tűnlek cl a 
föld színéről nemzetek, országok, népek. 
Tegnap még viruló családok, ma földön 
futók, anyák elvesztették gyermekeiket, 
családok apáikat, városok, falvak helyein 
romok egy élő lélek nélkül, mi pedig itt 
állunk Európának majdnem közepén, hé 
kés otthonunkban, kéményeink barátsá 
gosan füstölnek, vig dalok kisérik a szór 
galmas munkás kezeket s a rettenetes 
világégésről csak az újságokból értesü 
lünk.

Vájjon gyarló emberi eszünk képes e 
az Úristen ezen nagy kegyelmét kellő 
képpen felfogni ? Szent István birodal
ma, a boldogságos Szűz Mária országa. 
Leszámítva a Kassa és Hudapest elleni 
gaz támadásokat, országunk a háborús 
szenvedésekből még semmiben sem ré 
szcsült.

Vájjon, most a nagyböjtben gondol
tunk e arra, hogy ezt a nagy Isteni ke

gyeimet illik méltó módon megköszönni ?
S a megköszönésnek melyik módját vá
lasztottuk ? Gondoltunk e a messzi távol 
ban, borzalmas csatákban értünk küzdő 
honvédeinkre és azok családjaira^ Siet 
tünk e legalább egy könnyet letörölni az 
özvegyek és árvák arcáról л Adtunk e a 
sokból sokat, a kevésből keveset^ És ha 
adtunk, jó szívvel, emkerszeretetböl, kö 
telességérzetböl adtuk e 1 Mert nem elég 
az adományt odavetni s azután hivalko
dóan, magassan hordott fejjel széliében 
hosszában dicsekedni, én megtettem kö 
telességemet1 Az ilyen jótett az Isten 
előtt nem kedves.

Egy francia iró könyvében olvastuk, 
hogy két nagyon gazdag, jótékonyságáról 
hires ember elment a templomba imád
kozni. Az egyik a következőképen imád
kozott „istenem, adj nekem a földön 
még nagyobb gazdagságot, még több va
gyont, a menyországban pedig örök iid 
vösséget, mert én kórházat és árvaházat 
ajándékoztam városunknak, a szegények
kel állandóan jótékoykodom. A másik 
pedig igy fordult az Istenhez: „Uram bű
nös vagyok, nem vagyok méltó a ke
gyelmedre, de miután irgalmasságod vég
telen, könyörülj bűnös lelkemen és fo
gadd cl alázatos imámat.

A kettő közzül ki volt az igazi ke
resztény ? Ki volt az igazi jótevő 0

A messze keleten egy gazdag király 
igy imádkozott a templomban „Istenein 
adj nekem még nagyobb hadsereget, még 
több vagyont, hogy meghódíthassam a 
világ másik felét is.“ Kiment a templom 
bői, az. ajtóban meglát egy koldust, oda 
nyújt neki egy aranyat, a koldus pedig 
visszautasítja. A király nagy mérgesen 
kérdőre vonja a sértésért, mire a koldus 
azt mondja Nálamnál szegényebbtől nem 
fogadok el adományt. Te koldus igy 
a király hiszen az enyém a fél
világ, hogy lehetsz Te gazdagabb nálam 
nál. Tied a félvilág aranya, neked hódol 
a félvilág, de Te azt kérted az Istentől, 
hogy a másik felét is adja neked, tehát 
sokkal szegényebb vagy mint én, mert 
én hálával fogadom azt a darab kényé 
rét. amit az Úristen nekem egy napra 
ad.

Nekünk is keresztényi alázatossággal 
kell fogadnunk a jó Isten kegyelmét, 
hogy hazánkat eddig megmentette a szőr 
nyíl vörös rémtől és keresztényi aláza
tossággal kell meghálálnunk, hogy meg 
áldotta dicső honvédeink fegyverét, akik 
messze a hazától, fagyban, hóban, sok 
szenvedés közt áldozzák vérüket és ifjú 
életüket azért, hogy mi itthon békésen 
dolgozhassunk a hazáért, családjainkért s

elsősorban honvédeinkért és hozzátarto
zóikért.

Legy ünk hasonlók ahhoz a francia 
jótevőhöz, aki alázatos lélekkel ismerte 
be bűnös voltát és könyörgött Isten ir
galmáért és lélekben legyünk hasonlók a 
keleti koldushoz, aki megelégedett és 
noldog volt a napi falat kenyérrel.

A miniszter felhívása a leventéknek 
szólott, de mindnyájunk okulására is szol 
gáljon. Adjunk hálát a jó Istennek vég
telen kegyelméért, hogy hazánkat eddig 
megmentette minden veszélytől, hálánkat 
pedig mutassuk ki a szorgalmas munkával 
a belső fronton és a honvédcsaládok tá
mogatásával. Félre a kishitűséggel, félre 
az apró csetepatékkal, az irigy kedéssel, 
egy szent cél lebegjen szemeink előtt, a 
hazáért minden áldozatot és egy szent hit 
a biztos győzelembe.

Ezt fogják tanulni derék leventéink 
és ez legyen ma minden igaz magyar és 
muraközi jelszava.

A husvét előtti nagyböjtben fogadjuk 
meg, hogy igy fogjuk szolgálni Istenün
ket és Hazánkat. Sp.

Szociális célkitűzések megvalósítása 
az ország közellátásában

Magyarország a háborus erőfeszítések kö
zött sem feledkezik meg arról, hogy szociális po
litikájának nagyarányú célkitűzéseit minden ne
hézség ellenére fokozatosan megjavítsa. A Kállay 
kormány csak legutóbb adta ki azt a rövid ösz- 
szefoglalást, amely a számok bizonyító erejével 
tüntette fel, mennyit haladt Magyarország a szo
ciális fejlődés utján. A kormány szociális prog- 
rammjának megvalósítása azonban a legszebben 
akkor érvényesül, amikor az egyes igazgatási 
ágak látszólag egymástól függetlenül, valójában 
azonban szociális célkitűzésektől áthatva, céltuda
tosan hozzák azokat a rcndeleteket, amelyek az 
ország lakosságának szociális és gazdasági hely
zetét hivatottak előmozdítani. Háborus idők szo
ciális programmjának egyik legfontosabb célkitű
zése a közellátással kapcsolatos kérdések rende
zése. Maga ez a szó, hogy közellátás, rendkívül 
mély szociális értelemmel bir. Amikor a kormány 
szakit azzal a felfogással, amely a létfenntartást 
az. egyéni adottságokra bizza s elhatározza, hogy 
a renelkezésre álló, elsőrendű szükségletek kielé
gítését célzó javakat úgy osztja szét, hogy abból 
mindenkinek igazságosan és egyenlően jusson, 
akkor valójában megteremti azt a szociális elkép
zelést, amely megszünteti az egyes társadalmi 
osztályok közötti különbséget és egyformán meg
becsülést vezet be mindenki számára, aki a nem
zet szempontjából értékes termelési munkát vé
gez.

Az ország közellátása a kormány szociális 
célkitűzései alapján dolgozik. Nem tűr kivétele
ket, hanem egyenlő elbánást és igazságos elosz
tást valósit meg, mert örökérvényű igazság az, 
hogy inkább beéri mindenki a kevéssel, ha látja, 
hogy azt minden ember egyformán kapja meg.

Szász. Lajos közellátási miniszter csak a 
közelmúltban számolt be a népruházati akció si
keréről. A kormány csendben, minden hírverés 
nélkül szervezte meg és bonyolította le azt a
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nagyarányú akciót, amelynek során a gazdasági 
cselédek és mezőgazdasági munkások ruha és 
lábbeli ellátásáról gondoskodott. A mai nyers
anyagszegény világban imponálóak azok a szá
mok, amelyek az akció eredményeit jelentik. De 
szociális szempontból a százezres számok eltör
pülnek amellett a tény mellett, hogy a kormány 
a pótolhatatlan és szinte aranyértékü nyersanya
gokat a dolgozó tömeg céljaira fordítja. Egy vég 
vászon, egy tartós munkásruha ma busás kama
tokat hoz, ha megfelelő helyre jut. Az a földe
ken dolgozó magyar munkás fokozottabb munkát 
fejt ki, ha érzi és tudja, hogy nem feledkeztek 
meg róla és a nehéz viszonyok között is magad
ják a lehetőséget arra, hogy olcsó árért j<»minő
ségű, tartós holmit vásároljon. A gondoskodásért 
érzett hála, a munkateljesítmény t és egészséget 
fenntartó juttatások és az időjárás viszontagságai 
ellen védelmet adó célszerű ruházat mindmeg
annyi biztosítékai lesznek a mezőgazdasági ter
melői munka zavartalanságának.

A népruházati akció keretében történő gon
doskodás jelentőségét csak fokozza az a másik 
intézkedés, amely a szappanellátás terén jelent 
lényeges könnyebbséget. A kormány tudatában 
volt annak, hogy a „tisztaság félegészség“ elvé
nek megvalósítása mennyire fontos a háborús 
időkben, amikor a különböző járványok és egyéb 
betegségek jelentkezésével számolni kell. А/ 
igazságos szappanelosztás érdehében kény leien 
volt e téren is korlétozásokat bevezetni éppen 
abból a célból, hogy ha igen szerény körülmé
nyek kozott is, de mindenki hozzájuthasson a 
nélkülözhetetlen tisztálkodási cikkekhez. A kor
látozások bevezetése után azonban uj alapokra 
fektette a szappanellátást. A kellő időben kifej
tett szervezői munkának most mutatkoznak az 
első eredményei. Falán szerény dolog az, hogy 
csupán a mosószappanfejadagot emeli fel kétsze
resére, de háborús korlátozások között minden 
emelést hálával és örömmel kell fogadni. Ne a 
mennyiséget nézzük, hanem az emelés tényét. Az 
emelés már annyit jelent, hogy megvan a kellő 
szervezet, megvan a kellő tapasztalat ahhoz, hogv 
az egyes cikkek elosztása rendben és igazságo 
san történjék. A mosószappanfejadag emelésen 
túl a kormány különös gondot fordit a babom 
idején annyira fontos népszaporulat támogatására 
is, amikor a csecsemőknek igen magas zsírsav tar
talmú bébiszappant oszt ki. 'Ez az intézkedés is 
a szociális szellem megnyilvánulása, mert ma 
mindent el kell követnünk országunk jövendője 
és a magyar gyermek érdekében, hogy a felser- 
diilö ifjú generáció minél kevesebbet érezzen meg 
a háború elkerülhetetlen nélkülöségeiböl.

A MANSz
évi közgyűlése

Március 25-én, csütörtökön délután tattotta 
a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, Csák
tornyái csoportja a Zrínyi Szálló nagytermében 
első évi rendes közgyűlését, amelyen a központi 
szervező osztály részéről dr. Stolpa .lózsefné, or
szágos ügyvezető elnök képviseletében nemes 
Sztriha Margit megbízott és a nagykanizsai 
MANSz részéről egy küldöttség jelent meg.

özv. Felhő .lenöné elnöki megnyitója után 
Kovacsics Ella < soportelnöknö üdvözölte a buda
pesti és nagykanizsai kiküldötteket, majd hosz- 
szabb beszédben adott beszámolót az elmúlt é\ 
munkájáról.

A beszá molóból kitűnik, hogy a c sáktornvai 
magyar asszonyok hivatásuk magaslatán állanak 
és nemc sak tudják, hanem el is végzik nemzeti 
kötelességeiket. Hölgyeink, amióta a c soport fenn
áll, laiadhatatlanul igyekeznek nemcsak a közjó- 
létet előmozdítani, hanem a magyar kultúrát is 
terjeszteni s amellett derék honvédeink is első
rendű gondiukat képezték.

Az év folyamán tartottak három hazafias 
előadást, egy műsoros teaestélyt, a sokgyermekes 
anyák tiszteletére a nyár folyamán egy virág kor
zót, a Zrínyi emlékműre és az Ország/ászlóra 
összesen három koszorút helyezlek, a harctérre 
vonuló honvédalak illatoknak két kürtzászló!, 31 
ezer cigarettát, 100 szeretetesomagot és 30 liter 
rumot ajándékoztak. Az elsöáldozásban részt vett 
gyermekeket reggelivel vendégelték meg.

A Fóméltosagu Asszony akciójára mintegy 
6000 pengőt gyűjtöttek.

Varró, szövő és kukoricacsuhé-tanfoly atno- 
kat tartottak. Készítettek táskákat, szandálokat, a 
sebesültek részére 100 pár papucsot, jelenleg öt 
szövőszékkel dolgoznak s van mintegy 3000 pen
gő értékű különféle vászonnemüjük.

A szegény gyermekek részére készítettek 
és szétosztottak 75 leányruháf, 24 leánykabátot, 
28 fiuruhát és 58 pár cipőt.

A szövést, fonást öz.v. Persztecz Ignácné, a 
varrást pedig özv. Pecsnik Imréné intézik fárad- 
hata.lanul és önfeláldozó szorgalommal.

A kulturcsoport elnöke V. Pecsornik Paula, 
aki tanári nagy elfoglaltsága mellett minden ide
jét a szent célra áldozza.

Sáírán Fétikszné az irodai teendőket intézi, 
amelyek szintén kevés időt engednek, napi teen
dői mellett, a pihenésre.

Külön köszönetét mondott a hatóságoknak 
széleskörű támogatásukért, a polgári iskola igaz
gatósága a szegény gy ermekek ruháinak megy .ir
tásához varrógépeket bocsájtott rendelkezésre.

Megszervezték a női munkaszolgálatot 208 
önkéntes jelentkezővel, eddig gyűjtöttek három 
vándorbabakelengyét, négy hadisegélyezettjük van 
és (»8 öreget támogatnak.

A pénztári számadás során előterjeszti, hogy 
az ONOSA-tól 400 pengőt, a/ Éjjeli Baglyok 
Egyesületétől 373 pengőt, Neumann gyáriimmká- 
soktól 60 P 10 fillért, Csáktornya várostól 200 
pengőt és a Balogh szénkereskedést«»I 77 penge» 
segélyt kaptak.

Már tavaly megkezdték a kender és a len- 
termesztést. E célra a város két hold földet bo
csájtott rendelkezésükre. Miután a murakö/i la
kosság ezeket az ipari növényekét szívesen ter
meszti, a központtal lenfonó telep felállításáról 
tárgyalnak.

A hahakelengye gyűjtése tovább folyik s fő
városi mintára a gyermekvédelmet is megszer
vezik.

Valóban szép programul. De még szebb, 
hogy mindezt egy rövid esztendei alatt keresztül 
tudták vinni, de a régi magyar nagyasszonyok 
példáját követő Csáktornyái magyar asszonyok 
minden akadályt leküzdötték.

A választások során vitéz gróf Teleki Bé 
kinél, dr. \ ida Ferencnél és kallróy Antaliu l 
leivédnöknökké, dr. Krátky Istvánnét és Skublics 
Ödönnél a nagykanizsai, illelye zalaegerszegi 
Mans/, csoportok elnökitől, dr. Antal Pú Inét és 
özv. Pecsornik Öltőnél diszelnoknőkké válasz
tották.

A tisztikart, illetve a választmányt is ki
egészítették és megválasztották a csoportot erköl 
e sileg támogató tiszteletbeli tagokat is.

Ó riási tapsai fogadott beszéde után Flis/ár 
Ilonka l\ . oszt. lanulo oJs/avalt.a Végy ári „Marom 
szín" « . versét, majd a központ kiküldötte S/tn- 
ha Margit emelkedett szólásra.

A Központ üdvözletének atadasa után hé* 
szönetet mondott Kovácsi« s I llának a bt *vamo 
lóért, a helyi hatóságnak a támogatásért . sak így 
lehet hasznos murikat végezni és kérte a további 
támogatást.

Csáktornyán 'komm Cec il gondolata és jel 
s/a\a: Kötelesség. Istennel a hazaért és .salad 
ért 1 teljes mértékben megtestesülést nyert.

Idézi Krisztus példáját, aki azt mondotta, 
hogy nem uralkodni, hanem s/.,Igáim jött a 
földre.

A inai időkben nagy szükség у an a ha/а 
és az Isten felemelő szolgálatara,

Beszéde* további részében elmondja a 
MANS/ országos tevékenységét. Sopronban az 
asszonyok kimoslak a sebesült katonák zubbo
nyait, fehérneműit, rneglolto/tak és úgy adlak 
vissza. Napi foglalkozásuk mellett ezt ég. | végez - 
ték. Sokan meg is betegedte! , erre azt mondtak 
annyi baj legyen, legfeljebb a belső Ii..nt««n fo
gunk a hazaért meghalni

Joknjban egy kdén. gyermekes .salad nél
külözte a tejet. Л MANS/, vett így kecskét, 
hogy a családnak teje legyen, azzal a kötelezeti 
seggel, hogy a születendő kis kecskékéi tovább 
kell adni inas szegény családnak, hogv azoknak 
is legyen tejük.

Г (‘lendítette а I ««méltóságú Asszony áldoza
tos munkáját, a Kormányzókéi) cites l i óiddal 
dozásal, aki mindenben egy forma akart lenni baj- 
társaival és hősi éleiét áldozta a hazáéit.

Beszéde során egy percnyi néma felállássá! 
áldoztak az elesett hősök emlékének.

Boldog, aki segíthet máson és szolgálhat 
hazájának. Az önző, kapzsi ember élete szomorú, 
mert nincs hite, nincs szive.

Lefesti a szövetségi életei, szeressük, ne 
bántsuk egymást, közös munkával erősíteni a 
belső frontot, akkor nem kell félni a vörös rém
től. A magyar asszonyok nem maradnak el sem
mitől, ebből nem engedünk.

Beszédét Széchenyi szavaival fejezte be, 
aki azt mondotta : ha letépik a lábaimat, kezei
men járva, ha azt is, akkor hason csúszva, de 
mindenképpen hazámnak szolgálok.

A szűnni nem akaró tapsvihar után Kova- 
csics Lila indítványára táviratilag üdvözölték gróf 
Ráday (iedeonnét. dr. Stolpa .Józsefnét, vitéz gróf 
Teleki Bélán ét és dr. Kratky Istvánnét.

A nagykanizsai küldöttség felszólalása után 
Zsigics Rajka 1\. o. tanuló oly hatással szavalta 
el Majténvi Flóra: „Mi a haza" c. versét, hogy 
Sztriha Margit levette MANbz jelvényét és lel- 
diszitette vele, mint a jövendő Mans/, gyermek- 
csoport elsőt tagját.

A Szózat elmondása után a hölgyek levo
nullak a Xrinvi Száll«'» termeibe, ahol barátságos 
tea mellett folytatták eszmecseréjüket és ismét 
szép összeget gyűjtöttek honvédcélokra.

A MANS/ legmelegebb köszönetét mond az 
adakozóknak, gyűjtőknek, segítőknek, megjelen
teknek és Behojnik Mihálynak az ajándékozott 
>0 kanálért.

Miskolcon Zrínyi Miklós emlékének 
áldoztak nagyszabású ünnepség 

keretében
Miskolc város szabadegyeteme szombaton, 

márc ius 20-án este lélekemelő szép ünnepséggel 
áldozott Zrínyi Miklós emlékének. Saírán István 
vármegyei népművelési titkár, Muraköz íia, ma- 
gasszármalásu, gondolatokban gazdag, lelkes be
szédben méltatta Xrinvi Miklósi, mint korának 
legnagyobb államférfiét, a zseniális katonát, az 
európai műveltségű magyart s a prófétalelkii nagy 
kőillöt. I enkolt szavaival szinte szoborrá gyúrta 
rajongással teli lelkének anyagából, oly eleven 
erővel állította hallgatósága ele gróí Xrinvi Mik
lós történelmi alakját.

Flöadasa mély halast у altolt ki a nagyszá
mú közönség körében.

lo SZ.

H&y..

Az új 50-ik

magyar királyi osztálysorsjáték
játékterve páratlan e s é l y e k e t  nyújt,
meit t f t у s<»»sjc*ggy«l J»/er«*acs*-s ctetben nyerhető:

700.000
pengő

J u t a l o m :

400.000 P.
F ő n y e r e m é n y e k :

300.000 P.
100.000 P.
70.000 P.
60.000 P.

2 x 50.000 P.
2 x 40.OOO P.

továbbá 
TO.OOO p.

16 a 20 000 P.
27 a 10.000 P. stb. stb. 

Összesen: 10,810.000 pengő.
Az első oszt. sorsjegyek hivatalos á ra : 

Nyolcad Negyed Ш tgesz 
З.ЬО pengd 1 pengd 14 pengd 28 pengő 

Sorsjegy az Összes föeláiusitóknál kapható! 
Minden számnak egyenlő esélye van!

Л h ú z á s  k e z d ő i é  á p r i l i s  10.
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Első Muraközi Szövődé Rt.
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi u. 50 и Telefon: 31.

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

á l l

A szombathelyi hadikórház 
Bajtársi Szolgálatának köszönőlevele 
a Csáktornyái Bajtársi Szolgálathoz

Mint lapunkban mar többször említettük, a 
mi derék viziszentgy orgy ieink sebesült honvédé 
ink részére bort gyűjtöttek, amelyet a Csáktornyái 
Bajtársi Szolgalat eljuttatott a szombathelyi hadi- 
kórházban fekvő sebesült katonáknak.

Г napokban étkezett a Csáktornyái Bajtársi 
Szolgálathoz a m. kir. szombathelyi » 3  számú 
hadikórház Bajtársi Szolgálatának a következei 
tartalmú köszönőlevele :

„t így a hordó, mint a demizsonban szállított 
bort köszönettel megkaptuk. Különösen jól esett, 
hogy gondoltak nehéz sebesülteinkre is. Sajnos, 
ilyenek bőven vannak s ellátásuk megfelelő ita
lokkal a Bajtársi Szolgálat nagy, de egyúttal ked 
vés gondját képezi. Éppen ezért nagv örömmel 
fogadtuk a nehéz bort.

Pártfogásaikat továbbra is kérve, maradunk 
hazafias üdvözlettel Aláírás.“

Örömmel közöljük ezt a levelet, részint 
hogy jószivü adakozóink tudják, hogy adományaik 
elérték céljukat, részint pedig, hogy további gon
doskodásra és hazafias áldozatra serkentsük né
pünket.

A MÉP H Í R E I
V ité z  H o r v á t h  F e r e n c  A l s ó m u r a k ö z  

o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő j é n e k  
k e r ü l e t l á t o g a t á s a

Vitéz Horváth Ferenc nyug. vezérőrnagy, 
Alsómuraköz országgyűlési képviselője megláto
gatta Perlak, Csehlaka, Tüskeszentgy örgy, Álsó- 
pusztafa, Alsópálfa, Harascsány, Muralüvü, Mu- 
raesány, Hodosány, Murakirály, J örökudvar. Kis- 
szabadka, Drávadiós, Drávaollár, Ligetvár, Henis- 
fa’va, Moracrenttnána és AFómihdyfnKa k"/cé 
gekd.

A népszerű képviselőt mindenütt nagy lel
kesedéssel és Szeretettel fogadták. A képvisel«■ 
részt vett a partértekezleteken, tájékoztatót adott, 
panasznapokat tartott és különösen sokat foglal
kozott a közellátási ügyekkel. Mindenütt azt ta
pasztalta, hogv a háborús gazdasági nehézségek 
ellenére is a felvilágosítás jóleső hatást gyakorol 
és készséggel teljesíti mindenki a győzelem érde
kében reászabott kötelességet. A tanítóság műkö
dése is elsőrangú, lelkiismeretesen fáradozik a 
nép ja van az iskolában és iskolán ki\ül egy aránt 
Alsoinuraközben a nemzeti munka szociális v«»- 
naloji is eredményesen működik.

Vitéz Horváth l'eren« képviselő luisvét előtt 
még meglátogatja a még sorra nem került köz
ségeket.

Ellopta a szabadságos 
katona hátizsákját 

a Csáktornyái 
váróteremben

Сfndlin Karoly nuiracsányi lakos tiltott ha
tárátlépés és lopás vétségével vádolva állott a 
nagykanizsai kir. törvényszék elölt < «Ildiin a til
tott határátlépést beismerte, de azt ragadta, hogy 
lopott volna.

A koronatanú Brnnilovics István azt vallot
ta, hogy ö latta a lopás elkövetését. A Csáktor

nyái vasúti váróteremben aznap éjjel többen tar
tózkodtak, civilek és szasadságos katonák. A ko
ronatanú látta, amint Gudlin óvatosan körülnézett 
és amikor azt látta, hogy senki nem nézi, fogta 
az egyik katona, Lulcsár István hátizsákját és 
kiment vele a váróteremből. A hátizsákban élel
miszer és néhány kisebb értékű katonai dolog 
volt.

Gudlin azzal védekezett, hogy ő nem akarta 
a hátizsákot ellopni, csak azért vitte ki, mert na
gyon éhes volt és enni akart. A benne levő en
nivalót el is fogyasztotta. Ezután fel és alá járkált 
az. állomás épülete előtt, egy árnyékos sarokban 
a Kanizsa felé men«* vonatra várva. Fgy határőr 
azonban, aki arra ment, meglátta a hátzsákot és 
a körülötte ólálkodó Gudlint. Gyanús volt neki 
a dolog és odament hozzá. Megkérdezte, hogy 
az övé-e a hátizsák. Amikor Gudlin bizonytalan, 
kitér«, válaszokat adott, gyanúja megerősödött, 
ezért Gudlint bekísérte a csendörségre.

Bármennyire is igy ekezett tagadni < ludlin 
lopasbeli bűnösségét, az összes tanuk és a kö
rülmények ellene vallottak.

A kir. törvényszék kimondotta bűnösségét 
és Gudlin három hónapi fogházbüntetésre ítélte 
jogerősen.

T a k a r é k o s s á g  h a z a i i a s á g ,
p a z a r l á s  h a z a á r u l á s !

H Í R E I N K
Pénzügyi kinevezés. A pénzügyminisz

ter dr. Dabas Rudolf pénzügyminiszteri számve
vőségi dijnokot a Csáktornyái kir adóhivatalhoz 
pénzügyi fogalmazógyakornokká nevezte ki.

Eljegyzés. Schleer Mária m. kir. posta 
tisztviselő (Csáktornya) és lone«/ József m. kir. 
posta s. ellenőr jegyesek.

Esküvő, IVekopa Juci m. kir. posta 
tisztviselő (Csáktornya) és Herczeg Zoltán m. kir. 
posta íorg. gyakornok (Csáktornya) í. hó 4-én 
tart iák esküvőjüket.

A MANSz helyi csoportja rendezé
sében Csáktornyán a Zzrinyi Szálló nagytermé
ben föl у«> közművelődési előadássorozat kereté
ben csütörtökön, április l én este fél «S órakor 
Túrák János polg. isk. tanár és Kollarics Ferenc 
gyak. isk. tanít«», vasárnap, apr. 4-én délután fél 
4 órakor dr. Felszeghv I lemérné kér. középisk. 
tanárnő és Szilágyi Sarolta polg. isk. tanárnő tar
tották, iiletyc tartják meg előadásaikat.

A Credo testvérek lelkigyakorlata. A
Csáktornyái Férfi egyesület vezetősége ez utón is 
telhivja a ('redo testvérek, valamint a t sáktornyai 
• »ntudatos, katolikus férfitársadalmának figyelmét 
az április 8 án kezdődő lelkigyakorlatokra, melye
ket 3 napon at P Marko Man ell, a magyar 
rendtartomány kormánytanácsos, országos him 
szónok log vezetni. I’. Mark«* Marcell ez.id«» sze
rint a leghivatottabb arra, hogy a Csáktornyái 
lérliyilagot katolikus és magyar öntudatra ébresz 
sze és íelrázza. U maga tálán mindenkinél job
ban ismeri a íérfivilag problémáit. Mint fiatal 
tényleges tiszt vonult be annakidején a yilághá- 
boruba. Orosz fogságba esett, ahonnan csak éve- 
kik tarló szörnyű megpróbáltatások után került 
ki előbb a szibériai száműzetésből, majd a szov
jet-orosz pokolból. Hazatérése után íranciskánus 
lett. Mint ilyen hoss/u időn át a rendi növendé
kek magisztere s ezzel egvidöben a tolinak or 
szágszerte ismeri harcosa volt Szibérián at a 
kolostorig «. müve több kiadást ért el. A szóban 
forgó müvet a magyar olvas«» társadalom szósze- 
rint, hihetetlenül rövid idő alatt szétkapkodta. 
Jobb idegen nyelvre is le akarjak fordítani. I*. 
Mark«» Marcell pápai főnöksége alatt az ottani 
ferences templomot a világháborús hősök templo
mává avatta. Hogy úgy mondjuk ; történelmi ér
demeinek elismeréséül emelte öt a nagykáptalan 
bizalma tavaly a kormánytanácsosi székbe.

Az erdei tüzek elleni védekezés. Az.
erdei tüzek leggyakrabban tavasszal szoktak elő
fordulni, amikor az ősszel lehullott levél a nap 
melege és a szél szárit«» hatása alatt teljesen ki
száradt, minél fogva legkisebb szikrára is hirtelen 
íellobbanó, gyorsan terjedő és épen ezért nehe
zen oltható tűz keletkezik. A nagy károkat okozó

Magyarország története
Balta Antal nagyszerű «five
Második kiadásban jelent meg

Bállá Antal a tudós alaposságával, 
a történetiró világos szemléletével 
és a kitűnő publicista íráskész
ségével a második világháború 
kitöréséig tárgyalja Hazánk törté
netét. Műve a mai, történelmet 
formáló időben, különös érdeklő
désre számíthat. A hatalmas, 
térképekkel kiegészített mű.

Ara 9a- pengő
Singer és W olfner Irodalmi Intézet 
kiadása Budapet, VI. Andrássy u. 16.
Kapható «I Délvidék minden k ö n y v k e re s k e d é s é b e n .

ilyen erdei tüzeket nem csak az erdőben dolgozo 
munkások, hanem az erdőben sétáló közönség 
vigyázatlansága (égő gyufa, cigaretta eldobása 
stb.) is okozza. Felkérünk ezért mindenkit, bármi 
célból iz keresik tel az erdőt, hogy az erdőben 
tűzet ne rakjanak, mert ez a törvényes rendel
kezések értelmében szigorúan tilos, de tartózkod
janak az erdőben való cigaretta/ástol is, mert a 
legnagyobb óvatosság mellet is nagy erdei tüzek- 
nél lehetnek okozóivá. Az erdőken okozott bár
miféle kár, nemzetgazdasági érték pusztulását 
jelenti, miért is közérdek az, hogy az erdőket 
mint nemzeti vagyont — mindenki megbecsülje 
és kellő védelembe részesítse.

Hősi emlékművet és országzászlót 
állít fel Perlak. \ itéz Horváth Ferenc nyug. ve
zérőrnagy Alsómuraköz országgyűlési képviselője 
elnök lésével Perlakon értekezlet volt, amelyen a 
hősi emlékmű és országzászló felállítására alakult 
bizottság megbeszélte a terveket és a május 30-án 
tartandó leleplezési ünnepség részleteit.

A Csáktornyái clemisták megjutalma-
zása. A Csáktornyái elemi iskolában Sziklay J á 
nos, a Dunántúli Közművelődési Egyesület elnöke 
ünnepség keretében pénzjutalmat és elismerő em
léklapot osztott ki azek között a diákok között, 
akik a magyar nyelv tanulásában kitűntek.

Felrobbant a gyufával melegített ké
zigránát. Zorc Radoszláv Csáktornyái polgári isko
lai tanuló több társával a katonai gyakorló téren 
játszadozott. Játék közben egy fel nem robbant 
kézigránátot találtak, A legnagyobb érdeklődéssel 
vették magukhoz, dobálták egymásnak és vizs
gálták a szerkezetét. A kézigránát nem robbant 
fel a dobálás ellenére sem. Zorc Radoszláv ek
kor a? őrösétől gyufát kért és annak lángja fölé 
tartotta a kézigránátot. A „döglött 1 gránát a me
legítés hitasa alatt a fiú kezében felrobbant. Kü
lönösebb bajt mégsem okozott, mert mindössze a 
fiú kezének ujjait sebezte meg A többiek sér
tetlenek maradlak. Zorc Radoszlávot a «sáktor- 
nvai kórházban ápolják.

Megjelent a „Forrás“ legújabb szá
ma, amely ben a magyar és külföldi irodalom leg
jelesebb képviselői írtak novellákat, cikkeket, 
Bókay Janos, Bib«> Laj«\s, Fóth lászló, Mécs László, 
Kosáry Domonkos, Féjja Géza, Juhász Géza, gróf 
Dessewfy Gyula, Trócsányi Zoltán, \ aradi Imre. 
Molter Károlv. Jékely Zoltán, Bartalis János, 
Szabó Árpád, Ambrózy Ágoston, Mihály László, 
Tabéry ( iéza, szerepelnek mint cikkírók a rend
kívüli tartalmas számban. A külföldi irodalmat F. 
Ríi* kert, K. Leino, A G. Matos, P. v. Prerado-

Osztály sorsjegyet

I
 rendeljen az ismert szerencsés ■

Suchtár Bankház-iái I

B U D A P E S T ,  Üllöi-út 6  ■
NAGY szám-választék I I

NAGY nyerési esélyt I  
Előzékeny lebonyolítás! |

Azonnali nyereménykifizetési H  
Renddé»: Levtlciőlapon.__________H
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vies, Corrado Alvaro, J . M. de Heredia képvise- művészeti eseményeiről. Az egységes magyar kiü
li. A kritikai rovatban Rédey Tivadar, Járdányi túra szolgálatában álló folyóiratot Hankiss Janos
Pál, Dáloky János, Kilián Zoltán, Jajcsay János szerkeszti, 
ad átfogó képet az elmúlt hónap kulturális és

A Hangya a közellátás 
és a szövetkezeti eszme szolgálatában
Jelentős eredmények, nagyarányú fejlődés a Hangya mérlegében

A szövetkezeti mozgalom gyakorlati keresz
tülvitelének sikeres és céltudatos eredményei 
nyilvánulnak meg a Hangya Központ kitűnő mér
legében, amely most került nyilvánosságra. A 
forgalom nagyarányú fejlődése, a szövetkezeti ta
gok fokozott bizalma és a közérdekű tevékenység 
jellemzi a Hangya üzletvitelét. Л Hangya nem 
törekedett sem a múltban, sem most kizárólag 
minél nagyobb üzleti eredőiéinek elérésére, ha
nem a szövetkezeti tagok érdekeinek megóvása 
mellett elsősorban a közérdek, a közellátás szol
gálatába állította nagyarányú és az egész orszá
got behálózó szervezeteit. W ünscher Frigyes fel
sőházi tag, a Hangya alelnök-vezérigazgatója irá
nyítja már több mint egy évtizede a Hangya üz
leti politikáját, amelyet egyben gazda védelmi és 
fogyasztóvédelmi politikának is lehetne nevezni. 
Az az előrelátó alaposság, amellyel figyelembe 
veszi a Hangba legfőbb irányítója a termelői ér
dekeket, szolgálja a szövetkezeti eszmét és haté
kony részt vesz a hadsereg és a közellátás szük
ségleteinek biztosítására, mutatják, liogv

a Hangya üzletvitelében az igazi 
szövetkezeti eszme dominál

A Hangya központ összforgalma 450 millió pengő 
volt az elmúlt évben, 90 millióval több az előző

mérlegben feltüntetett forgalomnál, az intézet 
alaptőkéje 20 százalékkal 24 millió pengőre nö
vekedett, a vállalati saját tőke pedig 15.8 millió
ról 47.8 millió pengőre növekedett. Fzek a szá
mok mutatják a vállalat nagyaránvu fejlődését. 
Az üzleti politikára pedig jellemző, hogy az ilyen 
nagyarányú forgalomemelkedés mellett a tiszta 
felesleg 1,838.000 pengőt tesz ki, az előző évben 
kimutatott 1,490.000 pengővel szemben.

A gazdák termelési eredményének fokozá
sára hizlalásokhoz és terménybevásárlásokhoz, tiz 
millióval többet folyósítottak, mint a múlt évben, 
a különböző kulturális és szociális célokra pedig 
7.7 millió pengőt fordított a Hangya. \ ásárlási 
visszatérítésre közel 3 millió pengőt fordítottak. 
A Hangya központ forgalma a fogyasztási üzlet
ágban 230 millió pengőről 290 millió pengőre, az 
értékesítési üzletágban pedig 129 millióiul 157 
millióra emelkedett.

Márc ius 31-én tartotta közgyűlését a Hangya 
és az alapszabály szerint megengedett legmaga
sabb 5 százalék osztalék fizetését határozlak meg 
részvényenként.

A Hangya Ipar kitűnő üzleteredmény eirt »1 
is beszámolt az igazgatósági jelentés, amely vál
lalat 404.000 pengő felesleggel zárta mérlegét és 
5 százalék osztalékot fizet.

ЩШ ^  m  a m a  м  szabad kiállítani, ha az állat birtokosa e/t az
Z  у  9  Z  C l  О  Z  9  9  igazolást felmutatja. Az igazolás számát és keltét

........ —--------  a marhalevél „Megjegyzések * rovatába fel kell
jegyezni.

A szarvasmarha forgalmának Az igazolás alapján történő vágásnál a hus-
szabályozása vizsgáló köteles a levágás okát a vágólajstrom

„Jegyzet" rovatában feltüntetni, az igazolást be
kapunk mai számában közöljük a közellá- vonni és a vágólajstrom vonatkozó folyószámával 

tási miniszternek a vágómarha igénybevételének megjelölve a vágólajstromhoz csatolni, 
szabályozásáról szóló 310.000 1943. К. M. számú
rendeletét, amely 1943 április 1-én lép életbe. II. A vágómarha és vágóborjú
Evvel kacsolatban összefoglaltuk s az alábbiak- forgalma é s  levágása
ban ismertetjük olvasóinkkal a szarvasmarha for
galma terén jelenleg fennálló összes korlátozás»)- A szarvasmarha forgalma terén a fenti vá-
kat. Ezek a korlátozások négy csoportra osztha- tilalmon kívül csak a vágómarhára es vágó
tok : I. Vágási tilalom; 11. A vágómarha, vág.»- borjura nézve állunk fenn további korlátozásuk
b»)rju, vágóbivaly és vágóbivalyborju forgalmának Vágómarha a le\ágás céljára eladott, élő
és levágásának szabályozása; I I I .  Л vágómarha állapotban l r>0 kg-nál nehezebb ökör, tehén és
és a vágobivaly igénybevételének szabályozása; bika Minőségi osztályok:
IV. A kényszervágással és az elhullással kaprso- a) I. osztályú az ób an  jól hízott „kor,
latos közellátási rendelkezések. amelynek huskihasználása legalább Ö4 százalék!

T • **i 1 a/ ° b an bika, amelynek huskihasználása legalább
1. V á g á s i tilalom. cjf> százalék, valamint az olyan jól hízott tehén,

Két évesnél fiatalabb tehenet, üszőt, üsző- -™elvnek huskihasználása left-.láhb 5 2 százalék; 
borjut a kényszervágás esetén kívül levágni nem b) 4- osztályú az olyan ökör, amelynek
szabad, kivéve huskihasználása legalább öl) százalék, az óban

1 azt a két évesnél fiatalabb tehenet üszőt bika* “melynek huskihasználása legalább >u sza-
és üszőborjut, amelyről a m. kir. gazdasági feli»- f a,ék és a/ ol>a" tc,lé.n; “«‘ilynek huskihas/ná-
gyelöség, vagy a vármegyei állattenyésztő (szar- ,asa Uf alabb 47 százalék;
vasmarhatenyésztö) egyesület megállapítja, hogy ( ) 1,1 osztályú az olyan »»kor és bika,
nem kívánatos fajtajelleg, hibás testalakulás, vagy amelynek huskihasználása ö0 százaléknál és az
más ok miatt felnevelésre és tenyésztésre nem olyan tehén, amelynek hnskihas/nálasa 17 szá/a-
alkalmas, leknál kevesebb;

2. azt a két évesnél fiatalabb tehenet, üs/öt dl «‘ öntözni \ aló az olyan vágómat ha, anieb
és üszőborjut, amely ről a hatósági állatorvos meg- kedvezőtlen huskihasználása es csonlkimérése
állapítja, hogy betegség, fejletlenség és fejlődési niiatt, vagy a hús mészárszékben való ki mérésé -
rendellenesség miatt felnevelésre és tenyésztésre *»ez szüksége*; egyéb minőségi teltételek Inam a -
nem alkalmas, ban csak ipari feldolgozásra alkalmas.

3. azt a hat hetesnél fiatalabb, de nyolc A huskihasználási százalék a levágott ál
hónaposnál idősebb üszőborjut, amelyről a ható- latból nyert és meleg állapotban (vesével és ve-
sági állatorvos megállapítja, hogy az anyaállat setokkal együtt, de nyelv, bor. lábvég, lei, belső-
megbetegedése, vagy elhullása (levágása) miatt szervek, pacal, togy és belek nélkül) lemért hús
nem lehet felnevelni. súlyának az ullal vágóhídon mért élősúlyához

Ezekről a megállapításokról a fél kérelmére 4’^" a ,am a* 
n gazdasági felügyelőség, a vármegyei állatié- Vágóborjú a levágás céljára eladott, élő al-
nyésztö (szarvasmarhatenyésztö) egyesület, vagy lapuiban 1 >0 kg-nál kisebb snlvu fiatal (szopós, 
a hatósági állatorvos Írásbeli igazolást ad. vagy választott) tin»., üszöborju és bikaborju.

Két évesnél fiatalabb tehénre, üszőre, üsző- A vágóborjú minőségi osztályai ;
borjúra levágás céljára marha levelet csak akkor a| I. osztályú a 60 kg és ennél nehezebb,

SZŐLŐSGAZDÁK FIGYF.LMÉBF
Felhívjuk az összes gazdák 
figyelmét, hogy Vim zenlgvüriivi

bor és gyümölcs szeszfőzdém ben
kitermelhetik az összes ki- 
fözésre váró anyagjukat szil
va, törköly, seprűit. Akik 
kizárólag saját anyagjukat 
mérsékelt áron kifőzni szán
dékoznak, haladéktalanul je
lentkezzenek Horthy M.-tér 
1? sz. alatt összeírás végett.

Komár Ferenc
b.,r < . gyümölcs ‘.ze z ió z d e  vállalko/.u

de 100 kg-nál kisebb súlyú, széles gerincű, telt, 
vastag kuni, ki nem bögeteft borjú;

b) II. osztályú az a a) alatt megjelölt köve
telményeknek minőségileg meg nem telelő, továb
bá a 100 kg és ennél nehezebb, valamint a (»0 
kg-nál kisebb súlyú, vöröses, illetőleg tejes husu 
borjú.

A minőségi osztályozásnak főleg a/ ur 
szempontjából van jelentősége. A lorgalom szem
pontjából mindössze anny i szerepe van, hogy a 
liusiparosok közvetlenül a tenyésztőtől csak a 111. 
osztályú és csontoznivaló vágómarhát vehetnek, 
jobb minőségűt csak a MÁESZ-tól, vagv kijelölt 
kereskedőtől (bizományostól), illetőleg koszt, vá
gómarhát ki/árólu a MAI.SZ-tól. A vágóborjú 
minőségének a forgalom terén semmi szerepe 
nincs.

A vágómarha, vágóborjú forgalma és levá
gása másféleképen van szabályozva Budapestre 
és környékére és másképpen az ország lobbi ré
szére nézve. Folyt köv.

Április elsejétől kezdve 
a textilgyártás kizárólag 

a dolgozó nép szükségleteit 
biztosítja

A közellátási textiláruk gyártása és forga- 
lombaliozalala terén a közellátási és az iparügyi 
minisztériumok együttes határozata szerint április 
elsejétől kezdve uj rend lép életbe.

Az eddigi textilellátási rendben az úgyneve
zett tipizált cikkek és engedélyezett cikkek gy ár
tása folyt, az újabb tapasztalatok, a szükségletek 
gondos mérlegelése és rendelkezésre álló anyagok 
mennyisége és minősége döntötték el azt a kö
rülményi, hogy a gyártást a közellátási textiláruk 
előteremtésénél műiden vonalon szabályozni kell. 
Közellátási textiláru alatt elsősorban a kiskere
setű dolgo/o nép textils/ükségleteit kell érteni, 
ágynemű vásznát, alsó fehér ruháihoz szükséges 
anyagokat, ruhaszöveteit, de idetartozik a kis- és 
ko/épkeresetü középosztály mindennemű textrl- 
szükséglcte is. Sot a jobbkeresetű tis/.tv iselölár- 
sadalom, a szabadfoglalkozásúak textilanyagai is. 
\em uj tipizálásról van voltaképpen szó, hanem 
arról, hogy a háborús anyaggazdalkodásban ho
gyan lehet előállítani a lehető legkifogástalanabb, 
mosást, viselést egyaránt jól hin'*, lartós texlil- 
nn vágókat.

I hliez szükség volt az an vágok beosz
tását és pontos feldolgozását illetően is л leg
alaposabb ié,/letekben megismerni a rendelke- 
zcsie álló nversanvagokat, a leldolgoz.* üzemek 
lelkes/űltségét, munkateljesítményét, technikai be- 
lende/esct, munkush tszamát Nemcsak a gy ártan- 
ck. te lilunvagok minősemét határozzak meg ezen
túl, hanem lehel*.ve teszik azt is, bogs maga a 
gvállas is egyenletesen legyen e losztva az egvci. 
vállalatok között.

A legilletékesebb an>agellátasi helvról jött 
j rtesul, s szerint már elkészült a két minisztérium 
ко/*,, tárgyalási alapján a testilgyártus és ellátás 
ui, ^szelesebb alapokra fektetett rendjét életbelép 
tető uj rendelet, anielv a lehet«» legrövidebb időn 
belül megjelenik a hivatalos lapban.

Megletted-c kötelességedet
viléz honvédcinkkcl szemben?
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Korizmene misli
M kr. honvedski minister je odredil, 

da se leventasam i njihovím voditelam 
imaju ve pred Vuzmom dati krscanski 
navuki.

Za istinu jako dobra stvar je nasu 
mlajsiuu dopelati v veksu poboznost 
prem ve, da se skorom celi svet spravla 
ostaviti Boga i krscansku veru.

V sem zlo, v sem mókám i trplenju, 
stero наш zadavleju taborska vremcna, 
jedino nam je vufanje v Boga, kajti Boza 
Vola nabo nigdar dopustila takse zlo z 
cesa nebi bar nekaj dobroga zislo.

Mi smo ludi kratkoga pogleda i z 
nasom clovecjom pametjom nikak nemre 
mo prerazmeti óva svetska pripecenja, 
mislimo, da je zlocesti dub preladal, ali 
duznost nam je trdo verovati, da nas 
boza róka neje ostavila i da si Bog i za 
denes zadr/.al za sebe, da on ravna z 
ludmi ovoga sveta. Nas zvelicitel je onda 
preladal celoga sveta, da su njegvi ne- 
priateli misili, da su ga vnistili, na kriz. 
prebili, zmrcvarili i zaklali.

Hano njegve najvekse moke su nam 
donesle najveksu diku i zvelieile su sve
ta, a nepriateli su sami sebi vcinili ono, 
cega su se najmenje nadjali, a to je fun- 
dacija krscanske cirkve i njeno vekivec- 
tio zivlenje i kraluvanje na о vom svetu.

Korizma je vreme, da si clovek du 
su pokori i da se povrne к Bogii, Kri 
st us se cetrdeset dni postil predi, как se 
je hapil prodekovati i na spornen toga je 
sveta cirkva odredila korizmene poste 
pred vuzmom. 1 tak inmmo dosti vreme- 
na da se pokorimo i za bo/u milost za 
faliino.

Celi svet je v jenim ognju. Pred na 
siini ocmi su se vnistile i vniknule drzave, 
orsagi, narodi. Familie, stere su vcera 
jós cvele, denes su bogéi na cesti, mate
re su zgubile svoju dccu, familie svojega 
oca, de su vcera varasi i sela bila, denes 
ga ne i igla na eight, niti jene zivc duse, 
a mi рак tu stojimo, skorom v srcdini 
t .urope \ nasimi mirnimi domi Nasi ra 
fangi se veselo kadiju, poleg marlivoga 
dcla nasi ludi si veselo pope\aju, a od 
onoga strasnoga, kaj se po célom svetu 
pripeti, cujenio samo z novin

Jeli nasa slaba clovecja pamet more 
prerazmeti t<» yelku bozu milost0 Krale 
stvo Svetoga Stefana! Orsag blazene De
vice Marije! Zvun galzenjackih na vara
sé Kassa i Budapest, nas orsag od tabor 
skih mok i trplenja jós neje ni к aj próbál

Jeli smo se ve, v korizmeno vreme 
zmislili za to, da se za ovu velku bozu mi 
lost moramo na vreden naé in zafaliti ? 1 
v kaksu formu se mi oceino dragomu 
Bogu zafaliti0 Jeli smo se zmislili za na

se honvédé, .steri se na dalkim polanam 
v strasnimi bitkami, boriju za nas, i za 
njihove familie?

Jeli smo se pozurili zbrisati barem 
jednu suzu z lica taborskih dovic i popi- 
lov? Jeli su dali cuda oni, steri cuda 
imaju a malo oni, steri inalo imáju ?
I ako smo dali, jeli smo to dali z 
dobrim srcem, z. clovecje lubavi i jeli 
smo znali, da nam je to duznost / Kajti 
neje dosti dara ta liititi i onda gizdavo 
se faliti, glavu visoko nositi i se posod 
pripovedati, ja sem spunil svoju duznost. 
Taksi dari Bogu nesu dragi.

V jenoj írancoskoj knigi smo citali, 
da su dosli v cirkvu Boga molit dva vel- 
ki bogatasi. Obedva su jako cuda dobra 
vcinili svojernu narodu, Jen se hapil Bo
ga moliti z ovimi recmi. Dragi Bog! Daj 
mi na ovoj zemli jós vekse bogatstvo, 
jós vec imetka, a v nebi pák vekivecno 
dusno zvelicenje zato, da sam ja mojemu 
varasu dal zazidati spitala i hi/.u za po 
pilsku decu i siromake stalno podpiram. 
Л drug’ рак se ovak poklonil Bogu. Cios 
pon Bog moj! Ja  sam velki gresnik, ne 
sem vreden milosti Tvoje, ali kajti je 
Tvoja milost prez granice, pomiluj moju 
gresnu dusu i primi moju poniznu mo- 
litvu.

Steri od ovih dveh je bil pravi krs- 
cenik ? Steri je bil pravi dobrocinitel ?

Na dalekom ishodu je jeden bogati 
kral ovak Boga mohi v c :rkvi. Dragi 
Bog, daj mi jós veksu soldaciju, jós vcc 
imetka kaj bőm mogel zavzeti i drugu 
polovicu sveta.

Da je isel Min s cirkve pre vrati je 
videl jenoga bogra, как prosi. Ide ta i 
davle mu jenoga cekina, a bogec pák ga 
ne stcl zeti Kral se jako rezsrdil i pita 
bogca, как se vupa krala tak zbantuvati, 
a bogec nato \ éli. песет dara zeti od 
onoga, steri je od mene veksi siromak, 
kral se zacudi i véli, ti bogec, im je po 
loviba sveta moja, как bi ti bil od mene 
bogatesi.

Bogec mu odgovori Tvoje je se zla- 
to na polovici sveta, tebi se klanja [lol 
sveta, a ti si prosil od Boga, da ti da 
jós i drugu polovicu. Ti si cuda veksi 
siromak как ja, kajti je sem zadovolen i 
lepő se zafalim Bogu za on lalacek kru 
ha, steroga mi saki den da.

Так moramo i mi s krscanskom po 
niznost prijeli milost dobroga Boga. da 
nam jc do ve zacuval nasu domovinu od 
strasne crlene pogibeli i s krscanskom 
poniznosti zafaliti Bogu, da ja blagoslovil 
oruzje nasih dicnih honvedov, steri dalko 
v starinskoj domovini magyarskoga naro 
da v zimi, v snegu, med velkimi mokami 
alduju svoju krv i svoje mlado zivlenje

zato. kaj mi tu doma moremo mirno de- 
lati za nasu domovinu, za nase familie, 
a najpredi za nase honvédé i njihove pri 
padnike.

Budimo spodobni к onomu franco- 
skomu dobrocinitelu, steri je s poniznom 
dusom priznal svoje grehe i molil za bo
zu milost i bodimo v dusi spodobni к 
onomu Bogcu ishodne zemle, steri je bil 
zadovolen i srecen da ima saki den fala- 
cek krulia.

Ministrov poziv glasi leventasam, ali 
sem skupa nam naj bo opomena. Zafalimo 
se ponizno dragomu Bogu, da nam je 
nasu domovinu do ve zacuval od nepria- 
tela i sake pogibeli. a nasu zafalnost pák 
pokazemo stem, da marii vo delamo na 
domacoj fronti za domovinu i da z aldu- 
vanjem pomazemo nase honvédé i njiho
ve familie. Nasa vera nesme biti slaba, 
sako stricanje i sakoga jala na stran pu- 
stiti, pred nasimi oci mora biti samo je 
den sveti eil: se za domovinu i honvédé 
i samo jedna sveta vera: na zadnje bo 
т о  mi jaksi.

То se bodo vucili nasi dobri leven- 
tasi i to mora biti vera i vufanje sakoga 
pravoga magyara i megyimurca.

Zavezimo se ve v korizmi pred Vuz
mom, da bomo tak sluzili nasega Boga i 
nasu domovinu.

Sp.

Socialna politika v narodnoj obskrbi 
Magyarske

Mag>arska je niti ve, v lem lelkim vreme- 
nitn ne pozabila za svoje velke eile v socialnoj 
politiki. Kallayova vlada je stopram pred kratko 
vreme, dala vun na kratko i z miljonskimi broji 
dokaze, kulko jMagyarska trosi za dobro naroda. 
Od vremena do vremena z.ideju vun dobre nared- 
be, stere oceju pomagali da narod orsaga dojde 
do lezesega zivlenja. Najvazneäe pitanje je ve v 
taboru obskrba naroda, da saki ciovek dojde do 
svojega íalacka krulia. To je jako tesko pitanje, 
a mora se resiti tak, da bo bogatoá i siromak 
jednako imel kaj v zobe deti, kajti smo si jed- 
naki sitii domovine. Bole da saki samo malo ima 
ali nesme se najti clovek, steri bi glada trpel.

Vlada st* briga i za to, da bodo ludi dosli 
do oblacala. To je jós tezese pitanje. V naioj 
zemli ne z.raste dosti vone, a pamuka pák nikaj. 
7. zvunjskih zemel je moci jako maki kcoj voziti 
i tak fabrikc dojdu jakp slabo do materiala. Ali 
ono kaj je je, se jednako deli, tak da saki .sta- 
cun dobi bnrarn nekaj.

Ran tak smo z soponom. V mirno vreme 
smo z vunjskih /.emel dobivali materiala z.a sopon 
denes ga toga nega, kaj je je to isto vlada tak 
deli, kaj saki ólovek dojde do falaC'ek sopona, 
kajti \ lada dobro zna, da je Cistoőa polovicu z.drav- 
p Так zgledi portije sopona bodo povek§ali i 
to je treba denes, v taborsko vreme z veseljem 
prijeli. Nesmemo gledati ve v taborsko vreme, 
как je porcia velka, nego to, da se vlada briga 
za narod i обе pomoä, de je samo moguce.

Tuhkaj.se nam je vlada obeiaia, da bódo 
za novo rodjenu decu dali malo viie sopona.
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kajti samo cista i zdrava deca moreju naroda po- 
veksati i zato njih je treba podpirati.

Denes je glavna zapoved za se nas, sparati 
ze sem. Ran tak, как je treba Sparati s kruhom 
tak je treba sparati i s ze sem drugim materia
lom, z opravom, obuteli, z soponom i s ze sem 
drugim. Sparati je denes narodna duznost a fra- 
titi je greh proti narodu i domovini, Saka nit 
konca, saka krpa, stera se prespara, hasni celomu 
narodu, kajti za ono kaj se prespara, ne treba v 
zvunjske zemle naáe peneze vun dati i stem je 
nas orsag jakSi ran tak, как i saki gazda, Steri 
ide za tern, da cím vec zapova doma, da mu ne 
treba kupiti.

Nasem dicnom Zrínyi Miklósu su 
v Miskolcit sluzili velku paradu

V varasu Miskolc su deaki zvun 
.skole márciusa 20-ga, na vecer sluzili 
Zrínyi Miklósu jako lepu i velku paradu 
Nas megyimurski sin Sáfrán István, var 
megyinski sekretar za narodno rezsvece 
nje je drzal velkoga govora v sterim je 
Zrínyi Miklósa znamenoval kakti najvek- 
sega dr/avnika svoje dobé, velkoga sol
dackoga voditela, zvucenoga magyarskoga 
cloveka i pesni ka svetskoga glasa. Так /. 
lepimi recmi je okincil velku personu 
grofa Zrínyi Miklósa, kaj su si ga ludi 
mogli predstaviti, как da bi ga zivoga vidli. 
Njegve red su se globoko zasle v dusu 
onim, .steri su ga poslusali.

Pajdaska Sluzba Szombathelyskoga 
soldackoga spítala se zatalila Paj- 
daskoj sluzbi v Csáktornya za vino

Как smo v nasem listu vec visepot 
spomenuli, nasi dobri ludi v Viziszent- 
györgyu su vino spravili za nase ran je
nike, stero su gospe Pajdaske Sluzbe 
poslale ranjenim honvedam, steri lefciju v 
soldackim spitalu v Szombathelyu.

Öve dneve je dosel list Pajdaskoj 
Sluzbi v Csáktornya v sterim se Pajdaska 
Sluzba szombathelyskoga soldackoga spi- 
iala zafalila za vino. List glasi ovak :

Dobili smo v roke vino poslano v 
lagvu i v Hasi j najlepse se zafalimo. Ja  
ko velko nam je bilo veselje, kaj ste se 
zmislili za nase teske ranjenike. Na za 
lost dosta taksili imamo, a nasa velka ali 
draga briga je, da njini spravimo kaksu 
pijacu. Zato smo z velkim veseljem pri 
jeli poslano vino.

Prosimo Vas, imajte nas i nadale na 
brigi i ostanemo z rodolubnim pozdra 
vom. Potpis.

Z veseljem stampamo ovoga lista z 
jene strane zato, kaj bodo nasi dobri da 
rovateli znali, kaj su njihovi dari dosli v 
dobre roke, a z druge strane pák zato, 
kaj botno nasega naroda dale gennli na 
dobrovolno i rodolubno akluvanje za na 
se honvédé.

Kaj delaju nase zene
Narodno Drustvo Magyarskih (lospcb je v 

cetrtek márciusa 25 ga meló svoju velku sesijii, 
na sterom je Kovácsit I lla naviiűtclica, pred- 
sednica dala recuna, kaj su telő lelő delali. Sít» 
ga njenoga govora se sitii, da su magyarske go
spe na visini svojega posla, one ne samo cla 
znaju svoje duínosti, nego je i zvrfiavleju öd
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potli, как to drustvo postoji, nase gospe z vei- 
kim trudom pomazeju siromakam, siriju niagyar- 
sku kulturu i znanost, a poleg toga prva briga 
njim je naSi honvedi i njihove íamilie.

Crez leto dni su drzale stiri predstave ha
sén toga su potrosili za siromake i soldate, ma- 
teram stere imaju cuda dece, su vleti paradu na- 
pravile, na Zrínyi spomenik i na Orsacku Zasta- 
vu su dele tri vence, soldatam steri su isii na 
front, dale su 2 zastave, 31.000 cigaretlinov, 100 
paklecov dara i 20 litri ruma. Deci, stera su isin 
na prvu pricest, dale su dobroga zajtreka.

Da je Visokodostojoa Gospa Guvernerka 
prosila za honvcdske íamilie, nabrale su do 6000 
peng«» za njih.

Napravile su skole za tkalce, űvelje i ku- 
ruzno luscinje plesti. Plele su torbe, cekere, san
dale, a za ran jene honvédé su spiele 100 pari 
papucov. Za ve imaju pet krosna i gotovoga 
platna do 3000 pengd vrednoga.

Siromaskoj deci su zasile i re/delile 7Г» 
oprave za puce, 24 kapute za pucc, 28 oprave 
za decke í 58 pari solcov. Stalno podpiraju 58 
siromakov í stiri taborske íamilie.

Lepő su /aíalile \Iastim, kaj jt* se posotl 
podpiraju, tak je i purgarska skola posodila ma- 
sine za oprave zívati.

Dobile su pomoc od Orsackoga Drustva /a 
Í amilie Podpirati 400 pengd, od Drustva Nocnih 
Fticov 27 3 pengd, delavci Neumannove labrike 
su dali 60 pengő 10 1. varas Csáktornya 200 p., 
laporska trgovina Balogh 7/ pengő, /л un toga 
saka gospa piaca saki mese«: svojega resa. Se te 
peneze trosiju za honvédé, njihove íamilie i /a 
siromake.

Za istinu moremo Bogu /afalili, kaj imanio 
ovo drustvo v Csaktornvi. Te gospe se nigdi ne 
faliju samo stiha delaju, a laliju njih njihova tlo- 
hra de la.

Saki krstenik naj dr/i za svoju duznost, 
ovo drustvo podpirati, kajti stem podpira soldate, 
njihove íamilie i siromake, a stem i svoju domo 
vinu.

Nasi sadovnjaki v 
M êgyimurju

Ako ide t lóvék na prluletje po t esti Yizi- 
szentgyörgy - Stridóvár vidi taksu lepotu, da ju 
nigdar ne pozabii. Vec poleg prslavske sume se 
ta lepota hapi. Levő i desno od ceste sadovno 
drevo se v jenom cvetu, tak belő как cla ga bi 
z mlekom posipali. I óva lepota trpi po célom gor- 
njem Megyimurjii se do granite. Notarjusije \i/i- 
szetgytirgy, Muraszentniárton, Strid«.vár i l elsd- 
mihályfalva su pravi raj na ov»>j /ernli. Ludi sle- 
ri tani stanuvleju morti sarui ne/naju kaksu lepo
tu njini je Bog tlak

A zakaj je Bog to lepotu stvoril ? Cmele, 
stere inetla ptibiraju, nusliju, du za njih, gosemee 
i kukci, steri listje pojeju i tveta vni’.t.tvleju, mis- 
lijii da /a njih, a na zatlnje ludi, steri kaniju sa- 
da pobrati i к ruha si kupiti, tulikajse niisliju, da 
za njih i samo za njih.

imaju prav jeni i drugi. Cmele naj samo 
pohiraju mirno meda, one su jako hasnm ite z.i- 
vine, iloveku pomazeju hasiul st\orili i / <,n<»ga, 
s cesa sam nemre i zato je erez zimu hranimo i 
pa/ímo na nje. Ali ne lak sakoíormu metuli, 
kukt i i cm . ( )ni ne pmsiju niksu pomoc oil Г|(,- 
veka, nego si sanii slvoriju dobit» zivlenje po na- 
sim sadovnjakam. Ako kesno v jesen skopamo 
z*sado\noga tlrevja mehina dőli, bonm nasli s,\- 
kt) íormu « i ve i kukt ti na miljone, tei i tam mil
lió spiju i tékaju prluletje. Го su odvetki omb 
rnetulov i kuk« ov, steri ontla, da drevje najlepse 
« vele, zneseju \ saki « vet jen») jt*j« i, stero se 
od sunca z\ali i mala gosenica poje srce iveta, 
steri se onda posusi i op.ulne dőli i l ,k je 
drevo na prluletje jako lepő, puno t veta a ploila 
neda.

Как se nmei proli Ionul braniti ? Treba je 
drevje, ako lo vec v jesen nesmo vcinili, s os- 
trom dl dmtnatom kelőm chibro p«»« istití. segn 
mehina dőli postrugati, a kaj tloli t úri, nimlivo 
skup pobrati I v ogenj deli. Ve te kuk< i j«.s spi- 
ju I tak se bodo slondali, a na cistom drevii ho 
ploda. Z\un toga na le mehim v jesen i nda kuk- 
cov jejt i znese stere se na prluletje od toploga 
sunca zvaliju, pla/iju po drevju gori, pojeju cve-
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Á G Y T O L L A K A T
Tarka, jobb . . . —'— 1*50 Г -  P.
Szürke, fosztott . . 4 — 3' 2 50 P.
Fehérer, fosztott . . 8'50 7‘ 6 ‘ - P.
1. rendű fehér fosztott 13" 12' 10‘ P.
Pelyhes, dunnába . 20* 17’ 16 P.
Pehely, paplanba 33 30' P.
Szürke pehely . . 18' ' -  P.

Szállít bérmeritve utánvétel brutto í> ky os papirzsákban

RÁCZ J Ó Z S E F N É  ágytollüzlete,
KISKUNFÉLEGYHÁZA Holló Lajos utca 34.

ta i mladoga sada i tak drevje pák ostane prez 
ploda.

Zvun tóga i sam niehin jako íikodi drevetu. 
Alehin dr/i mokro, pod njenui kora zgnjili i tál; 
se drevo jós dosta mlado posusi. Zato ne smeti 
ostaviti mehina na drevetu, nego mám как se 
poka/.e, mariivo dőli poéistili í zgoreti.

Drugo, velkoga kvara delaju goseni* e. Letni 
bili metuli napraviju na listju i na kitaj bele pa- 
vucine, a nutri neseju jejei drobne как mák, na 
jezere. \a prtuletje se / sakoga jejca zvali gose- 
nica, te plaziju po drevju, pojeju se listje i tak 
se siromasko drevo móri, ako je dosta jako, sti- 
ra novo listje, ako ne, onda se posusi, ah ploda 
nikak nemre dati.

Pre jenim gospodaru na gruntu smo vidli 
jenu jako Jepu zdravu slivu, velku su belő 
od rveta, mogla bi dati dve tri vedre sliv, morti 
jós i vise, ali je bila sa pokrita / goseniiami. 
Pitali smo gazdu jeli on to vidi i zakaj ne poke
re gosini« e im bo к varén na stotine, a dre\o se 
bo posusilo. \ idini vidim, rei e gazda, ali kaj bőm 
ja to pobiral, как Hog da. Так nüsliti je smrlni 
grell. Zato je Bog dal «loveku pamet, kaj si pn- 
niore, tie je potrebno. A zvun toga te gospodar 
dela kvara i sosedam. S sake go^enne, Stere Mi
éi ne Itegneju pobrati, p<»staue nietul, on рак 
znese jejei i na sosedom drevje i tak so tr nes- 
ivcni beteg re/nese i v druge sadovnjake l vnis- 
ti • eloga к raja.

Zato je treba sedovnjaka od gosenienih gnje/- 
di. tih рами in dobro sc istiti. ka| s,e doli odte/e, 
ne smeti pod drevjem ostaviti, nego ze/gati, knj- 
ti gosenira da /ide, /na plaziti i dojde na/aj na 
drev <» a onda je t iscenje nikaj ne hasnilo.

Tretje velko zlo na drevju je lepek i jeio* 
vo kit jo. \ idli smo drevo, na steroj je bilo do tri 
lepekov. Lepek stira korena v drevo odnod vie
re soka, s cim se hrani i tak drevo nemre svo- 
iega ploda hraniti. ka)ti ga lepek sceca. Lepekov 
plod, da se do/reli postane mehek i sladek, fti< i 
ga jako radi jeju i kajti se jako lovi, na Iticovim 
klunu ostane stem zrno. Ft it: si na dnigoj kili 
khma brusi, /rno se prime za kitti i pusti korona 
i tak se jeno drevo za drugim \nistavle.

\ Megyimurjii nili na jednim drevetu nesme 
biti lepi k. ( im ga spa/imo onu kitu odre/ati i 
zgoreti, kaj se nabo dale sink

Na mda meslaj smo vidli, kaj na dre\ju, 
najvi.epot nakli, ili poleg sovoja tiraju jelove ki
te, t udapol osem-deset, / jena gnpjc/de. Те jelo- 
ve kite tulikajse kvara delaju knjti vleceju drevo 
I mi material, steri bi moral dojti v plod, ide 
v te je!o\e kite, i tak drevo nemre ploda do/re- 
liti \ iclli smo po sedovnjakaj i ctida suhalje. To 
suliig kite su gnjezde za sakojaeke gosenii e i l i 
ve. Suli i Lit:* pi Imi postám* mellka i lam se on 
da te k\arileli sadovnjaka leliko skrivleju.

/•it«» je treba se jelove kite i suhalje dobro 
po« istiti. Ako je de treba stero kilo ostaviti, Io 
vei gazda vidi de, tarn je moci ostaviti, 'stera je 
najjaksa. Sedovno drevo nesme biti gosto i otula 
nenne ploda dali. Treba je na prtuletje, dok dre 
Y> spi, odre/ati kite, stero su zvisesega, tak da 
drevo ima lufta . sum e. ontla bo zdrav i «eh 
plod.

Sadov njaku je treba ran tak reda dali, как 
I «»vekи I zivim etil. Zdrav о smlovno dievo morn 
l,m ,ak /икч1аН, как zdrav élovek, ili zdravo z.i- 
\ nice.

.Mi megv imim i smo se нам ili, da sad a po- 
vati ie lakó vredno. Zvunjski orsagi jako radi ku- 
pii|i|ii nase kanade, lesi« e, klopéenko, spielne. 
mos.in1 4f i sega drugoga satla. Imaino v bregov- 
14 flos , gospodar«,V, steril, 1 ne /raste dosti kruba 
ц Y4 a 1 s‘ namesliju s prodanim sadom. Ako 

0 о svoje sadovnjake v redu drzali, bodo meli
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bogatu bratvu i kajti su re in* denes jako dobit*, 
bodo i do lepih penez dosli.

Sadovnjak ne zahteva éuda posta. А ко mu 
na prtuletje rt*da damo, skorom i t*lo tető Smo 
od hrige.

Na zadnje jós bi steli opomenuli na .e gos- 
podare, da je i sadovje tre a negda pognojiti. \ 
jesen kuli dreveta 11 2 - 2  metre dalko od stebla 
venta skopati se köti dreva, nutri dobroga zrelo 
ga gnoja deti í onda nazaj \ /.emlőm pokriti. Ci 
pák je velka susa onda pák je treba drevje za- 
lejati. S pikom se okoli drevje luknje zvrtati i 
nutri vodu vlejati. To je dosti jempot dvapot 
napraviti i onda sad nabo dőli curel.

Crvivoga sada treba saki den pobrati kajli 
érv, da je sit, /ide v zemtu, a drugo tető bo z 
njega metul, steri pák vcepi v sad crve.

Hog je reket pomori si sam i ja ti pomorem, 
tak moratno mi inegyimurri delati / nasiini sa- 
dovnjaki.

Vazno za nase polske detavce!
Vnogima nam je poznato, da su tani nasi 

delavci odisli na delo s nepo/natimi gazdi. Isto 
nam je poz.nato da su neksi taksi nepoznati gaz
di malo brigt* vodili za nase detavce. Pripetilo 
se i to da su delavcam z.itne karte odrez.ali a 
zito su un dimo nt* spravili, tak da su vnogi si- 
mniaski delav» i ostali prez krulia, takse i spo- 
dobne krivice su se pripetile vnogimi delavci i 
rano zato nasi delavci letos nemaju vufanje tuti 
kam iti kajti su n)im sega obecali dók su je ta 
dobili, a /atem su je pustili dragomu Boga naj 
se on briga za njih. Jsto jc i letos puno Megvi- 
murje taksih gaz.dov, koji samo svoje prednost 
faliju как bo dobro nasim delavcam pod njilio- 
vim vodstvom /.íveli bodo lám, как pu/.i v svo- 
joj hiz.i prez posla, jeli bodo kaj njim bo draga 
vola dók njih ta ne dopelaju, zatem pák naj se 
briga dragi Bog za nje. Л nt* misliju oni gazdi, da 
srno mi megyimurci tulko spametni, da znanio, 
da smo laéni onda ne pijemo vodu, nego jemo 
kaj imamo. Pitamo mi njih zakaj i letos neideju 
oni isti delav. i znjimi sterima su tak dobro vei 
nili ili barem / njihovoga se la. Niti jen megvi 
inuiski gazda neide v njihovu okoliui, po delav 
се, pák niakar oni bili tak slabi gazdi как oni 
od njih siriju. A imamo i doka/a, da mi i nasi 
delavci dobili zrnje i piacú kaj smo im obecali, 
niti je koji od glad í tain linirl mogoce kaj se 
)t* samo zdeblal, jer |e dobi! i ima krulia za se 
i za svoju taniiliju za celo zirui. V idli bomo kaj 
bode ‘.toga lepoga obecanja ra jesen istina.

Za her. ega F.sterhazya potrebno mi je jós 
sto delav« ov i lo za dobni plaéu i dobre delav- 
ce, piaca jt* ver inislim poznata delav» am, a koji 
misli kaj /aslii7iti naj sigurno /a dalnje pogodke 
pita pit* /astupniku ili gazdi k»>ji je niti lani ne 
talil svoje tlelo, a malim delav. am je potreben 
kruli dilim postaviti i mislini da su delav. i vise 
dobili nego |t* t<* bilo v kontraktil i nili jeden
ménje, kajti te gazda tu \ Megyiniurju zivi de 
sega saki den more terjati za ostatek. Mirne 
du se naj se delav. i glasiju kajti dobm zasluziju 
í kaj iijiüi <»bt*» am /a t»i se i cim bolt* brigam.

( Hasiti se pre < .aspai J».i/sefu Csáktornva, 
prel. I eventaskoga doma br /. do srede sakoga 
dnevn.

Gáspár József

K A J J E  NOVOGA?
Sumskí ognji. V Zalavarmegs i|i ;u se 

erez kratko vremc stiripot pripetili Sumskí ognji.

Suim* se najvisepot vuzgeju na prtuletje da se 
Üstje, stero jt: v jesen dőli scurelo, od sunca i 
vetrov cisto vun posusi i od najmenjse iskre se 
leliko vuzge, /. velkim ognjom gon i tesko se «la 
vgasnuti.

Ovi ognji delaju jako veiké kvarc, a ognja 
moreju napraviti ne samo buli steri delaju v su 
mi, nego i drugi ludi steri idejű na span, ei v 
suinu, nt* paziju hi»’eju vkraj gort*» e sibit e, » iga 
íetline i tak dale.

Zato opomenemo sakoga, sto v suinu ide 
naj v sumi ognja ne dela, to je po zakonu jako 
zabranjeno, a nesmeti v sumi niti cigaretline -pu 
siti, а как clovek pazi leliko .se pripeti, kaj se 
sunia vuzge.

Kaksi god se kvar v sumi pripeti, to je 
kvar celoga naroda, zato saki clovek mora sume 
braniti i cuvati, kakti narodnoga imetka.

Respocila se granata, stoplena s si- 
bicom. Z«»r« Radoslav deák purgarske skole se 
s svojimi pajdasi igral na trali, dt* se soldati mus- 
truju. Nasli su jenn rocnu granata, stera neje po- 
cila. Deéki su se vésel«» igrali / gránátom, bitali 
sem tani i granata neje pocila. Zorc je od brata 
sibicu prosil, vu/.gal i ober plamena tlrzal grana- 
tu, stera se tak respocila, ali na velko srecu ne
jt* napravila vekse zlo, samo Zorcu je prste /.ra
nda. Drugim de.'kain se nt je nikaj pripetilo. /.or
ca su odpelali v spital v Csáktornva.

Orsacku Zastavu i spomenika za v i
tézé bodo postavili v Perlaku. Vitéz Horváth 
Ferenc gcneralmajor v pen/iji orsacki oblegat D»»l- 
n|t*ga Megyimurja jc* v Perlaki! drz.nl konfereciju 
na steroj su zrekli da bodo postavdi spomenika 
vitezam i Orsacku '/astavu i dogovorili su se, s 
kaksom paradom bodo je nmjusa 30-ga reskrili.

Mali deaki v Csáktornya su dobili 
premiu. Sziklav dános, pred-ednik Prekdunav- 
skoga Drustva za Narodno Posvecenje je drzal 
paradu malim deakam narotlne skole v Csáktor- 
nva i rezdelil penezm* premie med one deake, 
steri su se najbole naveili magvarski.

Kulko starinja i su v Nemskoj nab- 
rali erez dve leti. Nemski deaki su naprali tul
ko starinjavi, da ga tomu para ne. Canjkov su 
nabrali za 35000 vagonov, to vicce 1000 terhesnih 
eugov. Od toga dojele na stare papért* 12.000 va
gonov ili 330 » ug<>\ I ■ lem su tulko pomogli, kaj 
se v Nemskoj cuda sume ne moraju post » i. I rét 
ja stran papéra, kaj se v Nemskoj mica, bo se 
napravilo stoga staroga papéra. Zvun toga su nah- 
rali route. Staga pák se kuha kelje, stero pák ja
ko nucaju po labrikaj, de st* aeroplani delaju. 
Nabrali su i » uda /elezja mesinga i kidra i din
go takse spodobno Se to je denes, da ga ne si- 
rovoga materiala jak.» potrebno za tabrike. Kak 
vidimo, pobiranje ■ tnrinjavi je po relom^svetu ja- 
к.» va/.en р<»*ч*1 |M. N. K.|

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

( »eneral Zima je odisel v pen/iju i stem je 
sovjetska frontn prepala v blato. Kaj cell tjeden 
cujemo s te fronte |t* samo ono, kaj nemei vun 
davleju, da de na steroj fronti oni idejű napié, 
tak su ov «* dneve zavzeli s sturmom varasa Zevsk 
/at ein pák su napra vili vJku bitku pre varasu 
Staraja Kusa, de su sovjeti zgubili do b l.640 
mrtvih, 203 okloplenih kol, 806 masinpuSki i 103b 
masinpiStole

Y Berlinu su ve vun dali, kulko su sovjeti 
zgubili v zimskoj ofenzivi od novembra pak 
do ve, to su strasni broji. Sovjeti su se hapili z 
velkom ofenzivom v oktobru i érez celu zimu su 
Ural» prez sake milosti svojega naroda na slop- 
rog se dók neje general Zima rekel oha, dale ga 
ne. Так su zgubili prek miljon i pol ludi, 12.000 
okloplenih taborsl ;h kol, 3763 aeroplanov, a stu- 
k«>v pusek i drugoga taborskoga materiala tulko, 
dase neda niti prebrojiti, na cuda stotine jezere.

üve velke nuniere dokazeju, kulko ludi i 
materiala su sovieti reskerali, da stisneju n^zai 
frontu 1 da zemeiu zgublenu Ukrajinu. Za Rusiju 
su navek rekli, da ima tulko ludstva, da rez.erve 
nikak nemreju sfaliti, v Rusiji sovjeti vec 15 16
let staru mladu decu tiraiu na frontu, Ta deca su 
slaba, kajti nemaju dosti hrane, soldacki nesu ni- 
kak /mustrám, prav niti pusku nemreju nositi a 
sovjeti je samo tiraju v ogenj. Pre trenaj i odza- 
di za frontom v drugoj sluzbi skup su pobrali se 
moske i stirali v ogenj. a od/adi i pre trenaj 
zenske zvrsavleju soldacku slu/.ba.

Ali se to nikaj ne hasni. Kaj su bolsevi se- 
njali, to se spunilo nabo. Oni su steli Ukrajinu 
Nazaj dobili, kajbi oni steli onu psenicu, stem 
smo mi posejali, a nasi soldati i narodi naj po- 
gineju od gladi. Samo stoga nikaj nabo, nemski 
nasi soldati su zadrz.ali strasnoga bolsevickoga 
hengera i on nas nabo zdrobil.

\ Fngleskoj i Aineriki je velka zalost, kaj 
su bolseviki fulali s ofenzivom, kajti tarn su si- 
gurno recunali kaj bodo sovjeti do prtuletja dos
li care do polovicc Europe, a denes su dale od 
toga, как su da bili.

v e je Hitler Adolf, voditel i kancelar nem- 
skoga naroda rekel, v Nemskoj se spravlaju vel
ke rezerve, soldacija i oruzje na miljone, se to 
se po malern spravla na frontu i da bo doslo 
vreme za to, bo se bolsevikam pokazalo z boz- 
jom pomoejom, da oni v Furopi nemaju nikaj za 
iskati i krscansku i Europsku kulturn je Bog ne 
za njih stvoril.

M otorbicikl m ark e „A d ler“ u vrlo dob- 
rom slanju, sa elegantnom prikolicom i prvoraz- 
rednim gumama, prodaje Gabersek Antal Mu- 
rakirAly.
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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.

Jós jenpot za sladku trstiku
Dvapot smo vec pisali za ovu hasnovitu tr

stiku, a ve na zadnje jós ovo ocemo gazdam dali 
na glas. Cuda ludi veliju da je to sirek, a bole 
je spodobno к trstiki. Glavu ima velku, a zrnje 
je deblese. Steblo je debelo, zeleno i drzi se jos 
i v januaru, a ci se dobro pazi, jos i do márciu
sa. l.istje se ne drobi, nego ostane celo jos i da 
je suho. Zrnje se dozreli se posod po nasem or- 
sagu. Лко je /emla frisko pognojena, jos i ono se 
dozreli, kaj se v juniusu seja. Ali poleg toga va- 
la i donese zrelo seme i v slabesoj zemli a ci zra- 
ste samo meter i pol visoko i onda jos veksega 
hasna da, как stem god druga selva.

Raste i zreli se nikaj duze как kuru/a. Ako 
se v pravo vreme sadi, onda da cuda meda, ako 
pak kesno sadimo i zreli se v hladnom v remenu, 
onda menje. Ima i onda dosta soka, samo neje 
tak sladek i duze ga treba kuhati. V toplim vre- 
menu dozreleni sok da skorom do polovice meda.

Moci je meda dobiti i z mladih, jos ne zre- 
lih stebla samo r>n bo bole crni, a z dobro do- 
zrelenih stebla se dobi lepi svetli med, spodoben 
onomu, steroga cmele nosiju i nikaj neje huj.si 
od cmelinoga meda. Za cmele hraniti je bolsi od 
cukora.

Glave, lati da se zmlatiju i plevu zivina ja- 
ko rada je. Как smo rekli, treba je zaran sejati, 
da se zemla stopi i da se kuru/a seja, onda pu
sh globoko korenje i lehko magadi susu a druge 
strane dobi jakse steblo i listje i tak da vise so
ka. Как smo rekii, kaj se v aprilu seja, to se 
dozreli po célom orsagu.

Ne trosi prevec zemlu, zahteva taksu как 
kuruza, i drugo leto sejati ran tak dobro vala, 
zatem pak je moci kuru/.u sejati, kajti korenje i 
listje kaj doli scuri, jako hasni zemli. Sejati 2 — 3 
centimetre globoko. Najglavnese je prvi к op, da 
ima 3 - 4 liste, samo korenju se ne smcli dotek- 
nuti. Ako sadimo fiance, как zelje, onda v mok- 
rom vremenu v mokru zemlu posaditi. Fiance 
treba rez.saditi, da imaju 2 -3 liste.

Nisei se nesme prestrasti, da je od pocelka 
slabo, kajti ima samo jenoga korena, alt da vec 
pusti koienje, onda jako fletno zraste. Denes da 
ga slabo krme, je jako dobro to trsliku po\ati, 
kajti donese dobroga hasna. Sto bo letos próbál, 
bo za navek poval. \ e je dobra prilika, da me
gs imurski 1 narod dojde nazaj do lepe ntarhe i 
tuslih svinj. I oni gazdi steri malo zetnel imaju, 
bodo meli velkoga hasna, kajti jednako vala za 
clovecju i za zivinsku liranu.

Koronczay László 
Csáktornya Széchenyi u. 3.

Jeli si spunil svoju duznost
proti nasim vitezkim honvedam?

G o s p o d a r s t v o
Nova naredba za marhu klati 

Vazno za gospodare
V denesnjem broju nasih novin se lutpimo 

stampati novu naredbu ministra za narodnu ob 
skrbu broj 310.000 1943. K. M. za marhu, stern 
snieti i stern ne smeti klati. Ova naredba stopi 
v krepost Ю43. aprila 1 -ga i prosimo nase go- 
spodare, naj si te novine spraviju, kajti bodo je 
dudapot nucali.

Klati ne smeti
Od dve leti mlajsu kravu teli. u, zensko te

le, zvun ako je kaksa nesreca i

zvun toga slobodno klati
1) onu od dve leti mlajsu kravu, leli«n i 

zensko tele, za stem m. kr. gospodarskí inspek
tor ili varmegvinsko drustvo za plodnu marhu 
posvedoci, da neje dobre fajle, ili ima kaksu 
falingu I tak neje vredno odhraniti, kajti ne vala 
za plod:

2) onu od dve leli mlajsu kravu, tehru i 
zensko tele, za stem slu/beni /ivinski doktor veil, 
da je falingasto, betez.no, ne vala za hraniti i za 
plod :

3) ono od 0 tjednov mlajse, a od osem dni 
starese zensko tele, za stem slu/beni /ivinski 
doktor véli, da ga ne moci odhraniti zbog toga, 
da je mati betez.na, ili vkraj dosla.

Kaj se taksega prenajde, na prosnju stranj- 
ke gospodarskí inspektor, gospodarsko drustvo, 
ili slu/beni /.ivinski doktor da pisinenu svedoebu.

Na do dve leti mlajsu kravu, télien i zen
sko tele pasusa za klati je samo onda smeti vun 
dali, ako gazda zivine taksu svedoebu poka/.e.
I о je treba zapisati na paMis.

Ako se takse zivince kole, onda mora kon- 
trolor mesa to sebi zapisati v knigu, gazdi zeti 
svedoebu i kcoj deli.

Trgovina i klanje marhe
Zvun zgornjega su samo jos na marhu i te

hee za klati dalnja ogranicenja.
Marha za klati. To su krave, biki i voli 

prodani za klanje, najmenje pick 150 kil zive 
vaga, klasi su ovi:

a) I. klas je on tusti vol, steri da najmenje 
54",<i mesa, onda on bik, steri da najmenje 5b" и 
mesa i ona dobra lusta krava, stera da najmenje 
52 ' , mesa.

b) II. klas je on vol, steri da najmenje 50 
mesa, taksi bik steri da najmenje 50" > mesa i 
taksa krava. stera da najmenje 47"/" me'a.

i) III. klas je on vol i bik, steri da menje 
mesa od >0 i ona krava, stera da menje mesa 
od 47" ".

d) za virslim* je ono marsé, stem da pre- 
rnalo mesa i cuda conti, ali pak ima diugti fa
lingu, z.bog store se v mesni< i seci neda i tak 
vala samo za virsliié.

Percent mesa se tak zrecuna, kaj se zakla- 
no marsé, jos tophi vague, z bubreki i lojom, ali 
pre/ je/ika, koz.e, nog, glave, dmbovine, fdekov 
i vimena i tak se onda prerecuna / ononi \a 
gom, Stern je marsé imelo /ivo na sloprogu.

Tclici za klati spadaju v ove klase
a) I. klas su oni telit i 00 kg. ili jo; leske ,i, 

ali od 100 kil lehkesi, sirokoga hrbta, tusti / de- 
belim stegnom.

b) II. klas su oni teliéi, steri ne odgovaiaju 
paragrafam pod a. nadale oni steri su od 100 kil 
teskesi i oni od (»0 kil lehkesi s slabesim me 
som.

\ klase rezdeliti marhu je treba najpredi 
zbog cene. IVe ceni via klasa samo tulko, da 
mesari od povatela slobodno kupuvleju samo 
marhu III. klase i onu za virsliié, a bnlsu marhu 
samo od postavlenoga Irgovca i mesarskoga dru- 
stva (M. Л. I . Sz.) a i I. klasnu samo od drustva. 
Teliéi inoreju dojti v trgovinu, kaksi su god.

I rgovina i klanje marhi* i lelicov drugac je 
odredjeno za Budapest i drugac za orsag.

(Drugipot dale.)

S p a r a t i  je  r o d o lu b n o s t ,

f r a t i t i  je  i z d a j s t v o  d o m o v i n e !

Od aprila prvoga bodo labrike platno 
delale samo takse, kaj delavski 

narod nuca

Za tekstilnu robu delati i v trgovinu pustiti 
su ministeriumi za narodnu obskrbu i trgovinu 
od prvog aprila stvorili drugoga”reda.

Do ve su fabrike delale robu za narod, a i 
finu luksuznu. Kak se vidi i kakse su potrebe i 
kulko ga sirovoga matriala, mora se fabrikaeija z 
nova vrediti. Tekstilna roba za narodnu obskrbu 
bo se delala najpredi za takse ludi steri main 
sluzbu imaju. Platno za postelinjav, za ves i sto
le za opravu, a sem spadaju i mcnjsi i srednji 
éinovniki. mestri i trgovci. Nabodo se tu nik ,e 
now forme robe, nego za to je rec, kaj se ve v 
taborskom gospodarenju napravi taksa roba, ste
rn bo najbolsa za nositi i najbole bo se dala 
prati.

Zbog toga je bilo potrebno kontrolerati se 
labrike, sega sirovoga matriala, fabrike zbog toga, 
kulko inoreju napraviti i kulko delavcov imaju, 
Jednaka roba re bo delala i jednako se bo rez- 
delila.

Как smo zazvedih. ta naredba bo zida v 
najkrajse vreme.

Goricnim i sem drugim gazdam na znanje
f tpomenem se goriéne gaz
di- da v m о j о j v e 1 к о j

zganjari v opcini Viziszentgyörgy
inoreju zgati sega svojega 
matriala, slive, sako tele tro- 
pa i dro/dje. - (ia/di, steri 
oceju zgati samo svojega 
matriala po falesoj ceni, naj 
se mam glasiju zbog zapisa 
v C saktornva, Iforthv Mikhts 

piac 12.

Komár Ferenc
/ijanjar /a  vino i sadovjo.

ízléses nyomtatványok
gyorsan és pontosan 
K É S Z  Ü L N E K  

a Muraközi Katolikus Könyvnyomdában

APRÓHIRDETÉSEK - MALI OGLASI
Apróhirdetés к dija szavankint 10 fillér. Л vaetâ on 
nyo»i,.(t s/„ luttőnck számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

Masina га mlatiti /ilo i pseni< n„ samo 
» «biika, i,., ar ( ia/dasátfi, м -lka

JÜ 1,1 ,m- y:' P»‘‘»«lati Pilafi Tarandek Antal 
uanyavar.

ou Zeiss Mo\ fényképezőgép vasárnap,
a (,гап^  villa elölli kis parkban elveszett, 

»eesuletes megtaláló adja le a kiadóhivatalban, 
lutnlomban rés/esiil.

Jeden fini aparat za folografiranje se v
ni c i и, . . . -<;a \ malim parkn, pred ( Iranern vont 
4,lnT /«,jbl1- l>ost(,njak, Sin цп na se i, na, dóm se 
V íídmimslraelju dobi ,»remin.

Felelős szerkesztő; Peesornik Ottó 
I »‘lelös kiadó és laptulajdonos: P e e s o rn ik  Ottó 
Nrooit» Murekf-zl Katolikus КЛат»ву »mda C.aáktuf*T» 
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