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Megjelenik pénteken.

SZÁZEZER MILLIÓ DOLLÁR
Roosevelt elnök az amerikai kong 

resszushoz üzenetet intézett, amelyben 
kérte, hogy az új költségvetésben elő 
irányzott százezermillió dollárt szavazzák 
meg. Nem tévedés. Száz.ez.ermilló. 
Számokban ezt így kell kifejezni :
100.000.000.000. Ha dollárjától pengővel 
számítjuk, a kővetkező számot kapjuk: 
GOO.OOO.OOO.íMiO. Bátran állíthatjuk, hogy 
ennyi pénz nincs az egész világon. S 
ezt a nagy összeget kéri Roosevelt adó 
ha, az 104 | évre, 0n" • nba háborús cé
lokra.

Az Egyesült Államok lakossága 120 
millió, a mai Magyarországé mintegy lő  
miliő, tehát egynyolcad része az ameri 
kai lakosságnak. Vájjon mit szólna Ma 
gyarország közvéleménye, ha a kormány 
előterjesztene egy költségvetést, amely 
nek összege f»3.333.01)0.000 pengőt ten 
ne ki. F.bből az. ország minden lakosára, 
apraja nagyjára, öregre fiataljára, gazdag
ra, szegényre 4.222 pengő, tehát egy öt
tagú családra átlag 21 1 10 pengő év: adó 
jutna Hova jutna hazánk!

S ebből a százmillióból 0(>‘ ot hábo
rús célokra, fegyverre, lőszerre, tankokra, 
hadihajókra, bomház.órepüiőgépekre stb. 
akar Roosevelt barátunk fordítani s csak 
10 ot békés célt szolgáló állami kia 
dásokra. S vájjon miért? Mit akar Ame 
rika ezzel a minden emberi számítást 
meghaladó pénzzel elérni? Ki bántja Л- 
merikát ? Mikor mondottak a némete k, 
hogy »»к Amerikát meg akarják hódí
tani 1

Nem, ezekre a kérdésekre józan 
ésszel nem lehet felelni. Ha valaki egy 
jéi üzlet reményében egy nagy összeget 
akar befektetni, ezt meg lehet érteni még 
akkor is, ha az üzlet kockázatos. Mert 
lehet, hogy egyforma esélyei vannak a 
sikernek is, meg a bukásnak is. De száz- 
milliárdokat áldozni csak azért, hogy 
azokat Európa partjai előtt el és össze
lövöldözzék és szerintük félmillió, vagy 
valószínűleg enné! még sokkal több em
bert a tenger fenekére küldjenek, ez már 
egyenlő az őrülettel. I gylátszik a Nérók 
nem pusztultak ki e világból, csak mo
dernizálódtak Valamikor Néró felgyujtat- 
ta Rómát és azután lantpengetve énekelt 
hozzá dicshimnuszokat saját magáréji. 
Roosevelt, a modern Néró pedig az ame 
rikai zsebekbe nyúl bele jó mélyen es 
nemcsak Rómát, hanem egész Európát 
akarja lángba borítani, a dicshimnuszokat 
pedig a kongresszus fogja hozzá énekeim 
— szerinte

Szerény véleményünk szerint azon 
ban ebhez talán az amerikai népnek is

lesz egy kis beleszólása. Az amerikai 
elsősorban üzletember, a pénz az Istene 
és mindent aszerint ítél meg, mennyit 
lehet rajta keresni. A pénznek mindenütt 
nagy a tekintélye, rle Amerikában egye
nesen az után állapítják meg az emberek 
rangját, társadalmi állását, hány millióval 
rendelkezik. A felső tizezer között és a 
legfelső kétezer közt bizonyára nem 
akad professzor, tudó;, művész, de an 
nál több bankár és gyáros.

Már most, ha Roosevelt barátunk 
ilyen kegyetlenül belemarkol az amerikai 
urak kasszájába, bizonyára akadnak majd 
akik megkérdezik: olló! Mit akarsz te 
csinálni ami pénzünkkel Európában? Ili 
szén ha agyonvered Európát, kivel fo
gunk mi a háború után üzleteket csinál
ni? Es honnan fognak a mi költségeink 
megtérülni? Mert azt csak nem lebet el 
gondolni, hogy egy háborút vesztett Eu
rópán, akár csak egy centet is belehes
sen hajtani. így, ha tovább gondolkod 
nak a mi amerikai barátaink, rá fognak 
jönni, hogy C/t a százezer miliőt bizony 
elvitte az ördög és ezt nekik kell majd 
adó fejében befizetni az államkasszába, 
onnan pedig majd azok zsebeibe fog ván
dorolni, akik tudatosan és szándékosan 
halálba küldik az amerikai nép fiait csak 
azéit, hogy zsebeiket megtölthessék a 
nép által keservesen kiizzadt milliókkal.

Nem akarjuk feltételezni az ameri
kai nagyvállalkozókról, hogy ne tudná 
nak józan ésszel gondolni a holnapra. A 
háború eddigi költségei Amerikának már 
több mint százezer millióba vannak, a 
mostani költségvetés ugyanennyi. Ebbe 
nincsen beleszámítva, amit az U SA ed
dig kihitelezett a Szovjetnek és Anglia

A háború utáni átmenetgazdálkodás idejére 
minden ii/em, vállalat, háztartás, sőt minden elö- 
ielátó ember igyekszik lókét gyűjteni, tartalékol
ni. Ez cithetö, hiszen a gépektől kezdve л ruha- 
neinííig minden kopik, avul és ma alig, vagy 
egyáltalán nem pótolható. Az előrelátó ember te
hát félre tes/.i azt a pénzt, amin ma például ru
hát nem vehet. Igyekszik kis tőkéiét kamatozó- 
an elhelyezni, mert tudja, hogy a fiókban össze- 
rekedt heverő pénz. csak a bankjegyforgalmat 
duzzasztja oktalanul, egyébként azonban holt tő
ke. Es hogy ne is legyen holt töke. arról ma 
könnyűszerrel gondoskodik az, aki kamatozó és 
névértéken alulra soha nem eső buzakötvényt 
vesz.

A buzakötvényben való tartalékolásról, az 
átmenetgazdálkodásnak esetleg hosszú hónapokig

nak. A Szovjet már egyszer megtagadta 
a cári uralom alatt keletkezett államadó- 
súgok kifizetését, illetve átvállalását, egy 
vesztett háború után — s ez bizonyos 

igazán nem fog lelkiismereti kérdést 
csinálni abból, hogy azt mondja Ameri
kának, köszönöm a barátságot, de fizetni 
nem fogok. Anglia még most sem fizette 
ki az első világháborúból fenmaradt tar 
tozását, a háború után fizetésképtelensé 
ge nagy mérték emelkedni fog, mert nem 
lesz índia és a többi gazdag gyarmatok, 
illetve lesz, csak nem az angol bankárok 
és gyárok fogják a tejfölt leszedni róla.

Ha mindezt figyelembe veszik az 
amerikai tőkepénzesek és vállalkozók, rá 
fognak jönni arra, hogy ez a sok száz
milliárdos óllamadóság mind a nyakuk
ba fog szakadni, külföldi követeléseikből 
pedig egy centet sem lesznek képesek 
behajtani.

Hogy ez mit jelent majd az ameii- 
rikai közgazdaságra, arra is rá fognak 
jönni. Az államadóságot majd a közép 
osztálynak kell viselni, a munkáson nein 
lehet behajtani, annak elég lesz a tejjel- 
méz.z.el folyó Amerikában éhen halnia, 
ami múlhatatlanul be fog következni, 
amikor a megszűnt hadiüzemekből a mun
kások millióit el fogják bocsátani. Az 
ipart, kereskedelmet olyan óriási adók 
fogják terhelni, hogy nem lesz verseny 
képes s majd ha eljön az a korszak, 
amelyben Európa újra fog épülni, Ame 
rika messze hátul fog cammogni, vállán 
azokkal a terhekkel, amelyeket telhetet
len hírvágyában önként vállalt, de lerak
ni már nem bír s ez. lesz az bíínhödés, 
amelyet minden bún önmagában hord.

Ezzel jutalmazta Roosevelt Amerika 
népét azért, hogy harmadszor is megvá
lasztották elnöknek s ezekkel a ielsza 
vakkal indul a negyedik választásba.

Sp.

tartó idejére való gondos felkészülésről sok szó 
esik ma foglalkozási ágra való különbség nélkül 
nz. emberek között. Ks. sok megfontolásra érde
mes véleményt van módunkban hallani. Igv pél
dául egy jo és tehetős gazdáét jegyezzük fel.

Ezt a gazdát megkérdezte valaki ilyenfor
mán :

— Mondja, gazd’ uram, miért vásárolt ma
ga buzakötvényt, hiszen búzája mindég volt, van 
is, lesz is, ha valamire szüksége van, elad annyi 
búzát, amennyinek az árából megveheti.

A gazda így válaszolt:
Hát az. igaz, búzám mindig lesz, a bu- 

zakötvényben azonban olyan búzát raktároztam 
el, amelynek métermá/.sánkénti ára 40 pengőn 
alul nem szállhat le, Vagyis legalább olyan érté
kű marad, amilyen értékben vásároltam, ötven

A gazda megmondja: miért kell buzakötvényt
vásárolni
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mázsa búza árán vettem kétezerpengős buzakötvénvt Ha ezt az ».íven má
zsa bűzét a magtárban természetben raktároztam volna el a háború utáni 
átmenetgozdálkodási időre, nem lennék biztos abban, vajion egy szép na
pon nem fog-e az így tartalékolt búzátoké kétezerpenfi«* helvett csak ezer - 
ötszázat, vagy ezret érni Es ebben az esetben nem ötven mázsa búzát kel 
lene eladnom, hogy például gazdaságomba elegendő mütrágvát у egyek. ha
nem hetvenöt, vagy éppen száz mélermáz*át. De, mert búzámat kötvénybe 
fektettem és nem búzát adok ki természetben, hanem kötvény árán vásár»» 
lók, megszerzem a szükséges műtrágyát azon a tartalékolt pénzen, ami üt
vén mázsa búza mai ára. Ezért vettem buzakötvénvt! Es nem veszíthetek, 
hanem csak nyerhetek rajta !

Hogy ennek a gazdának igaza van, azt ceruzával és papirossal a ke
zünkben mindnyájan és könnven megállapíthatjuk.

Kötvények jegyezhetők a Csáktornyái-Muraközi Takarékpénztárnál 
Csáktornyán e hő végéig.

Arpádházi Szent Margit
A magyar nemzet a világégés lángjai nullet! ad halat ebben a hónap

ban Istennek, hogy a magyar népnek egyik leány Ы az oltár magasságába 
emelte, A magyarság biztató égi jelnek latja azt, hogy Árpádha/i Margit 
népének engesztelője és megerosítője a világtörténelem legsúlyosabb korsza
kában lesz szent. Uj csillag támad tehát a magyar égen, illetve a már 700 
év óta ott tündöklő csillag most uj fényben ragyog (elénk.

A keleti hordák ultal feldúlt és teljesen elpusztított Magyarország ak
kori királyának, 1\ . Bélának legkisebb leánya 1242 ben számkivetésben szü
letett meg a dalmáciai sziklavárban, Kiiss/ában, ahová az üldöz»» tatárok elöl 
uz ország uralkodója menekült. Szülei Istennek ajánlották engesztelésül, hogy 
a magyarság és országa fennmaradjon és a romokból új, boldogabb éleire 
épüljön fel. A Nyulak szigetén a Domonkos kolostor magányában egészen 
átérezte hivatását: lemondott király i rangjáról, hősies erényekben vezekelt 
népének bűneiért, engesztelte az Istent lángoló szeretettel az egyház, a ha
za és a nemzet szenvedéseiért. Erényeinek, önfeláldozásának csodálatos 
szépsége miatt a magvar nép már életében szentként tisztelte. Lemondásá
nak ragyagó példája, amikor visszautasította koronás kérőjének, Anjou Ka- 
rolynak, azután egy nagyhatalmú lengyel főárnak és Ottokár cseh királynak 
rimánkodását a jegvességért. mély nyomokat hagyott a magvar lelkekben és

az áldozatos király leánynak imádságos nyomdokait számos megható 
hagyomány őrzi. A szenttéavatási eljárás megindítását kér»» mozgalom 
mindjárt akkor megkezdődött, amikor alig 29 éves korában 1271 ja. 
nuár 19-én meghalt és a megdicsőültek közé kolto/.ott a lelke. Királyi 
bátyja, V. István, majd Károly Róbert, Mátyás és Ili. l erdinánd járt 
közbe a pápáknál, miközben Margit tisztelete csak lokozodott, mert az 
isteni mindenhatóság számtalan csodával ékesítette hűséges szolgálója, 
nak sírját. A csodák tüzetes kivizsgálása után az egyház boldoggá 
avatta Margitot és a több százados mozgalom a szenttéavatás ügyét is 
megérlelte. Céljához ért az a kitartás, amelynek éltető lelke a magyar- 
országi Domonkosrend volt, és a hit és erkölcs dolgában legfőbb pa. 
pai tekintély immár hivatalosan is oltárra emeli a szentek uralkodó
házának, az Árpádoknak egyik legdrágább virágát, a nemzetért áldó- 
dozattá váló nyulak-szigeti tiszta szüzet, aki erényeinek jóillatával tol- 
tötte be a tatárjárás után csaknem egészen temetővé vált szegény 
hazánkat.

Arpádházi Boldog Margit hősi önfeláldozásának nyomában )ar a 
nemzet újjászületése és feltámadása.

Ma ismét romboló keleti veszedelem szele közeledik a Kaipatok 
télé a keresztény Magyarország határához. Aggódva kérdezzük: mi 
lesz velünk, ha ez a veszedelem a 700 éves bűnöket találja itt újra 1 
Mi lesz, ha széthúzásban és egyenetlenségben élünk, ha az egyéni ér 
dek és haszonlesés, az anyagias világnézet rombolja itt a magvar lel- 
kierőt, amely egyedül adhat ellenálló képességet és győzelmet a ma 
gyár fegyvereknek. Hálásan tekintünk Róma télé, amely mindig sze 
rette hazánkat és amely most ismét példát állít népünknek a legvál- 
sagosabb napokban, hogy nézzünk a magyar eszményképre, amelv 
után haladnunk kell. Lelki megújulás járta ál a magyarságot Szent Im
re és Szent István jubileumi éveiben, Szent István jobbjának k.;rülhor- 
dozása váratlanul és véletlenül az ország területének gvarapodasát je
lentette, a történelmi igazság kiteljesedése felénk. Most Szent Margit 
tiszta neve mutat a lelkek megújulásán át hazánk épsége felé is. Nem 
arról van szó, hogy követni tudpik Szent Margitot abban a busies ön
megtagadásban, mélységes megalázkodásban, amely viselte a sündisz 
nóbőrböl készült vezeklőövel, önostorozással és virrasztással törte meg 
a test vágyait. Ilyen önfegyelmezésre csak egv szent, a középkor 
szentje képes. Most az Istennek tetsző szép cselekedet és hazafit»?: 
tett, ha a nemzet minden fia a nagv példára tekintve gyakorol, zokszó 
nélküli önmegtagodást, lemondást abban, amiben való önmegtagadásra 
és türelemre szinte a helyzet kényszerít bennünket. Legnagyobb nél
külözéseink mértéke sem vethető össze az Arpádházi szent királyk
ámnak erénygyakorlatával, mégis a haza üdvét szolgáljuk velük, mert 
az egyénenként csekélyeknek feltűnő áldozatok is együttesen hatalmas 
lelki vagyont jelentenek a nemzet birtokában. Szociális együttérzésre 
van szükség minden magyar szívben, nz egyesnek a közösség érdekei
ért lemondást kell gyakorolni túlzott, de még máskor megengedett mér
sékelt igényeinek tekintetében is. Az Összetartásnak, türelemnek, bi
zalomnak, fegyelemnek erődvonalára van szükség, amikor előttünk és 
hatunkban a veszedelem. A kapzsiság, gyűlölködés, irigység, viszály, 
pazarlás, hűtlenség olyan ellenség, amelyet magunk melengetünk a sa
ját keblünkben, épp azért a legkivántabb szövetségese minden rom
lásunkra törő hatalomnak.

Hozza meg lehat mindegyikünk ezekben a döntő időkben a ma
ga aldo/atat a jó lelkiismerete szerint, ismerjük tel és teljesítsük kö
telességünket, ami most .» honvédelmet jelenti : a haza és saját magunk 
életét és biztonságát.

Margit király leány az ötödik szent az Átpadhazbol, Szent István, 
Imre herceg, László király és Arpádházi Erzsébet után

Csempészhalái
Csak a napokban jelentettük, hogy a csempészet a murák»»/« ma- 

gyár kurvát és a magyar német határrészeken soha nem látott mérete 
két öltötött. Különösen a szomszédos honát részen olyan nagv a/ 
élelendiiám, hogy bármily en arat megadnak az átcsempészett élelmi
szerekért. Közben a csempészek is nem egyszer életveszélynek teszik 
ki magukat, de ez sem riasztja el őket a csempészéstől.

Minap is egy nagy obbnrány ú csempészetet leplezlek le a dtava- 
csanyi határban A határőrség tudomást szereti arról, hogy egy 29 fő
nyi csempésztai.saság indult át a Dráván töhbmázsa c ukorral, sóval es 
liszttel. Sajnos mire a drávacsanyi és pus/lafai haiárvndás/örr. ernbe 
rei a helyszínre értek » csempészek mar átéltek Horvátországba. A 
halai vadászok azonban lesbeálltak és amikor a fiatal legény ekből es 
leány okbnl(l) all»» csempésztársaság ha/aielé igyekezett, rajtaütöttek a far
sangon. Az egyik csoport a szokásos ÁLLJ ! felkiáltásra vonako
dott megállni, mire az egyik határőr fegyverét használta. Л golyó a/ 
cgvrk csempész, Zsnidnrics Antal 19 éves dravacsányi legényt talaita 
el, aki a karján sebesült meg. A társaság a lövésekre megtorpan! és 
így nagy részüket sikerült elfogni. Az. alcsenipészetl élelmiszerek léié
ben vászon neműt, szeget és patkovasat találtak náluk. Az elfogottak 
kihallgatásul kor megnevezték megszökött társaikat is, így valamennyi 
ellen megindul az eljárás.

t gyane napon Németország leié is történt egy c sempészés, a* 
mely halállal végződött. Egy drávavásárhely i fiatalember rádiót és élel
miszert akart a drávárnagy aródi hármashafár közelében Németország 
ba csempészni. A német határ«»rok ligyelmeztetöjelére azonban nem 
állt meg és igv azok fegyverüket használlak. A csempész, azonnal 
meghalt. Minthogy igazoló was nem volt ne la, egyelőre csak azt tudjak, 
hogy drávavásárhely i
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Köszönetnyilvánítás
Mindazok, akik felejthetetlen édes
anyánk

özv. Safffarics Gáspárné
szül. Szudecz Viktória

elhalálozása alkalmával öt utolsó útjára 
elkísérték, koporsóját virággal díszítet
ték, bennünket részvétükkel felkerestek, 
vagy gyászunkat egyéb módon enyhí
teni igyekeztek, fogadják leghálásabb 
kíszönebinket,

Safffarics család

Ünnepélyes szentmise 
Szent Margit tiszteletére
Január 10-én, Árpádházi Boldog Margit 

•zenttéavatásának napján a helybeli ferencesek 
templomában ünnepélyes szentmisét tartottak, a- 
melyen megjelentek az összes hatóságok, iskolák 
és egyesületek, azonkívül az egesz. templomot 
betöltő ájtatos közönség.

Internáltak egy 
légrádi lócsempészt

Az itteni határon inat hosszabb idő óta fi
gyelték Lebinszky István légrádi lakost, aki több 
г/ben jogtalanul átlépje - főleg este - a ma
gyar határt Horvátország felé. Nemrégen tetten- 
érték, amikor két lovat akart engedély nélkül át
vinni Horvátországba. Akkor l.ebinszky 50 pen
gővel meg akarta .i határvadas/.okat vesztegetni,
< sak engedjék át a kot lovai. A határkö/egek 
N/inleg belementek a dologba, de mikor az 50 
pengőst átadta, lefogták és a tárgyi bizonyítékok
kal egMitt előállították. Most hallgatta ki l.ebinsz- 
kvt dr. Sebestyén József !l>. lös/olgabiro, aki 
»•lőtt a terhelt mindent tagadott, azonban a nyo
mozás adatai, a csendőrön terhelő bizonyítékai 
eldöntötték ügyét. Mint л közbiztonságra nézve 
veszély* 1 és nemkívánatos elemet dr. Sebes
t é n  főszolgabíró l.ebinszk\t azonnal internálta.

Nagymennyiségű fehérneműt 
loplak el a Csáktornyái ferencesek zárdájából

A Csáktornyái szentferenerendii szerzetesek 
zárdájában történt nagyobb arányú lopás loglal- 
koztatja a nyomozó hatóságokat.

A zárdufőnöksAg beie’entette a csemlorsé- 
gen, hogy az elmúlt napokban a zárdából eltűnt 
nagyobb mennyiségű fehérnemű, ami ma és még 
hosszú ideig pótolhatatlan értéket jelent. Hogy ki 
\ olt a tettes, arra vonatkozólag a feljelentés tám
pontot szolgáltatni nem tudott. \ aloszimi azonban, 
hogy a zárdába bejáratos, tehát a helyszíni vi
szonyokkal ismerős eg\ én követhette el a tol 
vajast.

A csendörség a nyomozást azonnal a leg
nagyobb eréllyel bevezette.

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

Széchenyi u. 50 о Telefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST

Nagy az érdeklődés 
a buzakötvények iránt

Mint minden téren, úgy a buzakötvények 
jegyzésénél is Muraköz igyekszik kimutátni a fel
szabadító haza iránti szeretetét. A társadalom 
összes rétegeiből, gazdag, szegény igy ekszik fe
lesleges, vagy nélkülözhető pénzét a biztonságot 
nyújtó buzakötvényekbe elhelyezni. Érdeklődé
sünkre a Csáktornyai-Muraközi Takarékpénztár
nál kijelentették, hogy a kis jegyzések mellett 
egy, öt, sőt tiz vagonos jegyesek is vannak és 
valószínű, hogy a határidő lejárta előtt, az enge
délyezett összeget túl fogják jegyezni.

A buzakötvény ma olyan értékpapír, amely 
nemcsak, hogy a megtakarított tőke elhelyezésé
re kiválóan alkalmas, hanem értékálló is, min
denkor készpénzre váltható és adómentes kama
tot is hoz tulajdonosának.

Jegyzések a hó végéig eszközölhetők a 
Csáktornyái Muraközi Takarékpénztárnál.

SZtLŰOLTVlNYOK!
Gyökeres vesszők I Államilag 
engedélyezett telepemről a legol
csóbban azonnal megrendelhetők.

Szőlőtelepitők!
Közvetlen termelőtől rendeljék 
szükségleteiket, mert ügynök ál
tal drágábban kapják azt. Elsöosz- 
tályu oltványaimról kérje árjegy
zékemet. Másodosztályú oltvá
nyaim ára 80 fill, darabonkint.

KISS BERTALAN
ABASAR,  Iroda: 165.

Tangóharmonika ellenében hízott sertéseket akartak kicsempészni
A muraközi határon Hétvezér község mel

lett két hízott sertést akartak aUsempészm a ha
táron. Szépen megtisztították a remekül meghiz
lal állatokat, azután elhasitották négyfelé. így 
indultak el éjszaka a zimankós télben.

Már-már sikerült az álszökés, amikor a kö
zelben feltűntek a magyar határvadászok, akik
ről nagyon jól tudták, hogy nem ismernek kímé
letet, ha sz.abalytalanságot fedeznek fel. Most sem 
•okát gondolkoztak, hanem eldobálták a hasított 
sertéseket és elmenekültek. Körülbelül 250 kiló 
elsőrangú szalonna és hús lehetett, amit a derék 
határvadászok megtaláltuk.

Kél nap múlva megint csak éjjel találtak 
egy hasított sertést a hatur mentén. Megállapítot
tak, hogy a csempészek a finom sertéshús és 
szalonna ellenében odaalrnl tnngoharmonikát és 
gépkocsira vak* gumit akartak áthozni. Megindult 
az erélyes nyomozás.

fCössaidasáo
Szobanövény házi d iszké rt: Böi szerii h - 

véldisz. növéineink (l'álmn, Metis, Bhylodendron 
stb.) leveleit a portol szar.»/ ruhával megtiszto
gatjuk, majd hetenként egyszer nedves ruhával 
áttöröliük, ezáltal elérjük, hogy mindig üde és 
mutatós dísze lesz otthonunknak.

Gyümölcsös: Ha bejárjuk a határ eg\ ré
szét, latjuk mily mostoha elbánásban részesül 
Muraközben, egyik igen jövedelmező terményünk 
a gyümölcs. De nem is kell oly nagy utat meg
tenni, mert a közvetlen kornyéken lévő házi ker
tekbe betekintve is meggyőződhetünk a gyümölcs
fák elhanyagoltságáról, A gyümölcsfák síinin 
vannak ültetve, alaktalan koronájúak, idősebb 
ágrészeken és n tövek tele vannak ví/.hajlássnl s 
még számtalan más körülmény, ami joggal en
ged következtetni, hogy Muraközben a gyümölcs
termesztés hanyatlóban van. Vagy nemtörődöm
ségnek lehet felróni, lmgy almafáinkat a vértetíi 
pusztítja, a kaliforniai és egyéb pajzstetvek ter
jedése, mind a gyümölcs értékesítését veszélyez
teti. mert ugyebár nem mindegy, Iwgy gyümöl 
csünket 2. , vagy ó. pengőért adjuk kiló
grammonként. Csak az egészséges és ép gyü
mölcs piacképes. így elsőrendű érdekünk, hogy a 
gyümölcsfáinkat s azok gyümölcsét megvédjük. 
Kötelessége minden egyes gyümölcsös gazdának 
a szomszédait is, akár szép szóval, vagy az ille
tékes hatósági közeg közbevonásával rákény
szeríteni, hogy gyümölcsfáin a kötelező védeke
ző munkálatokat elvégezze. Mert a kar, amelyet 
a különféle állati (rovar) és növényi (élősködő

gomba) kártevők a gyümölcstermesztésben tesz
nek, óriási összeget jelent. Ha nem rendelkezünk 
kellő piac és versenyképes gyümölccsel, mind a 
külföldi, mind a belföldi gyümölcsértékesítés a 
legnagyobb nehézségbe ütközik.

Bélda ra az. alabbi pár sor, aminek szem 
és fültanúja voltam. Az országos gyümölcskiál
lítás. ahol minden vidék jellegzetes gyümöl
csével szerepelt, volt a színhely. F.gy visszacsa
tolt területrészről (ezen esetben nem Muraköz) 
mondhatnám országunknak legbőségesebb alma 
termő vidékéről egy gyümölcsös gazda a kiállí
tásra nagy mennyiségben hozott fel kiállításra 
szánt almát. Mikor mindent szépen elrendeztek s 
elkészültek, a többi kiállító gyümölcseinek meg
tekintésére egy kis körutat tett. — Nem szólt 
senkihez, csak nézett. Alig nézett pár gyümöl
csös gazda portáján kiállított gyümölcsládát, for
dult egy nagyot, vissza ment saját emberéhez, 
kinek utasítást adott az. azonnali vissznesomago- 
lásra. Szégyen ide, szégyen oda, nem akart ne
vetség tárgyává lenni, habár látta, hogy gyümöl
cse nag\ Ságra vetekszik a többivel, de az apró 
pajzstetii és ütődési foltok verseny képtelenné te
szik.

Zöldséges-ben már most gondoljunk arra, 
hogy a tavaszi magvetésre szükséges kony haker- 
ti magvakat megbízható cégeknél beszerezzük.

A szerkesztőségbe küldött, válasz bélyeggel 
ellátott megkeresésre kézséggel szolgálok felvilá
gosítást. amennviben nem szerepel az időszaki 
teendők, (virág, gyümölcs és zöldség) munkálatok 
elvégzésében.

Csiák.

í z l é s e s  nyomtatványok
gyorsan és pontosan 
K É S Z Ü L N E K  э Mura közi Katolikus Könyvnyomdában

HIRDETÉSEKÉI
AZ ÖSSZES BUDAPESTI 
ÉS VIDÉKI LAPOK RÉ- 
SZÉRE IS F E L V E S Z

LAPUNK KIADÓHIVATALA

Vegyen értékálló buzakötvényt
¥
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„ A r a n y  B ä r ä n y “
Kötöttáru Üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 9. - Telelőn 143. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m

H Í R E I N K
— Kinevezések az adóhivatalban. Fe-

rencsina Rezső pénzügyi irodafötisztet állampénz- 
téri tisztté minősítették át. Bősze László, Laka
tos L. István és Szilágyi Lajos adóhivatali gya
kornokok állampénztári tisztekké léptek elő.

— Áthelyezés a vármegyén. Л főispán 
dr. Fodor László tiszteletbeli főszolgabírót január 
15-i hatállyal Csáktornyáról Tapolcára helsezte 
át a főszolgabírói hivatalba szolgálattételre.

— Halálozás, özv. Safíarics Gáspárné szül. 
Szudecz Viktória január 14-én, 80 éves korában, 
Csáktornyán meghalt, 16-án délután kísérték utol
só útjára.

Vele a régi, Csáktornyái Szudecz család 
utolsó sarja szállt sírba.

A megboldogultban Safíarics István ipartes
tületi elnök, órás és ékszerész, Safíarics György 
pékmester, özv. Petries Viktorné és özv. Grábár 
Antalnéné anyjukat gyászoljak. Nyugodjék bé
kében.

— Tanügyi hír. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Pál Géza Csáktornyái állami ke
reskedelmi középiskolai helyetti s tanári rendes 
tanárrá, Nagy Julianna Csáktornyái állami polgári 
fiúiskolái, Gonda Lászlóné Gergely Sára Csáktor
nyái állami polgári iskolai tanítókat a VII. fizeté
si osztályba állami polgári iskolai rendes tanítók
ká nevezte ki.

— A Magyar Nemzeti Bank mcllékhe- 
lyet létesített Csáktornyán. A Magyar Nemzeti 
Bank üzletvezetösége a nagykanizsai kerületbe 
tartozó Csáktornyán és a szombathelyi kerületbe 
tartozó Muraszombatban mellékhelyet létesített.

Leventehirek
Leventetisztek lettek a leventeoktatók. 

Uj rendiokozati elnevezések 
a leventeintézménynél

A Levente Hírközpont jelenti ;
A leventeoktatói kar hosszú időn at kifej

tett eredményes működésének elismeréseképen 
vitéz Béldy Alajos vezérezredes, az ifjúság hon
védelmi nevelésének és a testnevelésnek orszá
gos vezetője teljesiti a leventeparancsnoki karnak 
azt a régi óhaját, hogy a jelenlegi rendfokozati 
elnevezések helyett uj elnevezéseket vezessenek 
be a leventeintézménynél. Az uj elnevezések al
kalmasak arra, hogy a leventepnrancsnoki kar 
számára széleskörű megbecsülést és tekintélyt 
biztosítsanak.

Az uj elnevezések a most megjelent 
138.620/eln. 40. e. — 1943 sz. rendelet értelmé
ben a következők :

„ M u r a k ö z "

leventeoktató helyett „levente segédtiszt ,
főoktató helyett „levente tiszt",
vezető főoktató helyeit „levente főtiszt".
Uj rendfokozatot is bevezetett a rendelet, 

ez a „levente vezető főtiszt".
I Igyanezen rendelet megváltoztatja az ifjuve- 

zetők rendfokozati elnevezéseit is. Az uj elne
vezések a következők : játékvezető „rajtisztes , 
(a raj parancsnokának helyettese), „rajvezető (raj 
parancsnoka), „szakasztisztes" (a szakasz, pa
rancsnokának helyettese), „csapattisztes" (a sza
kasz parancsnoka) és a most rendszeresített 
„főlevente". Ez. kivételesen csapatonkint 1-1 le
vente lehet, aki megbízható a szolgálatvezetői 
teendőkkel és a csapat parancsnokát helyettesí
teni tudja.

A leventeparancsnokok megszólítása : „Pa
rancsnok Ur!", az ifjuvezetüké a feljebbvalók 
részéről; „Ifjú vezető", az alárendeli leventék 
részéről „Vezető Ur !“.

Az uj rendfokozati elnevezések azonnal 
hatályba lépnek.

Kézigránáttal játszottak a gyerm ekek  
egy kis levente megmentette 

az életüket
A Leventék Országos Parancsnoka kitüntette 

az önfeláldozó leventét

A Levente Hírközpont jelenti :
A gyulai „József" szanatóriumnál kisgyer

mekek játszottak, miközben az eg\ik kislány egy 
éles kézigránátot talált, amit a vele egyult jal 
szó gyermekek mindegyike maganak akart meg
szerezni. A kézigránát bír tokáéit négy gyermek 
dulakodni kezdett egymással, melynek során a 
gránát biztosító szöge annvira meglazult, iiog\ 
inár csaknek kiesett, s így a robbanás minden 
pillanatban bekövetkezhetett, Ekkor ért oda Dé- 
zsi Lure gyulai levente, aki azonnal felismerte a 
vészéi) t es gyors elhatározással kiragadta a gyer
mekek kezéből a gránátot és azt eg> közeli gö
dörbe dobta, ahol az nyomban fel is robbant 
anélkül, hogy valakiben kárt tett volna.

Dézsi Imre leventét bátor és gyors közbe
lépéséért, amellyel több g\ érmék életét megmen
tette a Leventék Országos Parancsnoka dicsére 
tében részesítette.

Pk. 489-1 sz. 1943. 1943 vghtöi 302 sz.

Árverési hirdetmény
Dr. László Ikla Csáktornyái ügyvéd javára 

572 P. 77 fillér töke és több követelés járuléka 
erejéig a csaktornvai kir. járásbíróság 1943 évi 
799 sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehaj
tás föl) tán végrehajtást szenvedőtől 194 ) évi ok
tóber hó 27-én lefoglalt 1 7 32. pengőre becsült 
ingóságokra a Csáktornyái kir. járásbíróság lenti 
számú végzésével az árverés elrendeltetvén, an
nak az 1908. évi \LI. t. c. 20. &-a alapján a fent 
megnevezett s a foglalási jegv/ökón\ vböl ki nem 
tíinö más foglaltatok javára is az árverés n '^ ta r 
tását elrendelem, de ( sak nna az esetre, ha ki
elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha
lasztó halai)ú igém kereset folyamatba nincs, végi 
szem. lakásán, Ntridóvár-Prekopn csendórségi 
karhatalom igén) bevételével leendő megtartására 
határidőül 1944 évi január hó 25 napjának 
délután 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag 
lefoglalt rönkfák, deszkák, üszők, kovsi stb. к 
eg)éb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz
fizetés mellett, esetleg becsálon alul is el fogom 
adni. А/on ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási 
ara egyezer pergőn felül van, az 5 610 931 M. 
E. számú rend et értelmében csak а/ok árverez
hetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat
pénzül leteszik.

Csáktornya, 1 c>44 évi január hó 5-én.
F.Iek László

kir bu Végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától.
157/1944. sz.

H i r d e t m é n y
Felhívja az elöljáróság я mezőgazdasági 

munkavállalókat, hogy' az 5 520/1943 M. I\. sz. 
rendelete értelmében hivatalosan megállapított 
mezőgazdasági munkabérek 1944 évben változat
lanul maradnak. Az árak legutóbb történt szabá
lyozásakor ugyanis a munkabéreket általánosan 
felemelték s az így kialakított ár és munkabére
ket, illetve azok színvonalát a kormány tartani 
kívánja. A kormány azért sietett u rendelet ki
adásával, hogy az irányadó munkabérrendelkezést 
mindenki idejében megtudhassa és így » jövő 
évre szóló munkásszerződéseket már most aka
dálytalanul megköthessék. Sietniük is kell az. ér
dekelteknek a szerződések megkötésével, mert a 
leszerzódés határidejét most korábban, előrelátha
tólag február hó 1-ig terjedő időre fogjak meg
szabni. Annak a mezőgazdasági munkásnak a 
munkahelyét, aki addig mezőgazdasági munkára 
önként le nem szerződik, hivatalosan fogják kije
lölni. Az ilyen munkás tehát teljesen elesik al
tól, hogy maga válassza meg, hol kíván a jövő 
munkaidényben dolgozni, meri a munkára való 
hatósági és katonai kirendeléseknek a kormány 
a jövőben még fokozottabb mértékben kíván ér
vényt szerez.ni. Figyelmezteti tehát az elöljáróság 
mindazon egyéneket, akik mezőgazdasági munkát 
szerződés alapján kívánnak vállalni, hogy azok 
mielőbb kössék meg a munkaadóval a munkával- 
lalasi szerződésüket, nehogy a hirdetményben Ing- 
haltak legyenek velirkszemben alkalmazva.

Csáktornya, 1941 január hó 12-én.
Elöljáróság.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

63 hé. 1643-44. sz.

Hirdetmény
A hőszolgáltatási kötelezettség teljesítésén* 

a gazdák áltál felajánlott sertések átvételével Ba
hnt Gyula jogosított kereskedő lett megbízva, aki 
azon gazdákat, akik zsöbeszolgaltntási kötelezett
ségükre sertést ajánlottak h l. fel fogia keresni, 
amikor a ser lések elkészülésének idejét es 
elszállításának részleteit azokkal megbeszéli.

(V.ákfonna, 1914 évi január 17-én.
Elöljáróság.

Töltény náiküi minden hiába

N Y U L É R T
Töltényt kat)h£ít a Hunníá-ba.

н и ш  IPMI ÉS KERESKEDELMI
KÉSZVÉN V TÁRSASÁG

T e l:  60. C SÁK TO R N YA Tel: 60.

Vegyen értékálló buzakötvényt
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Sto  jezer m i Íjon d o laro v
Roosevelt predsednik americkih dr I 

/.avi je poslal orsackomu spraviscu pismo 
v sterim prosi, naj mu odobriju novoga | 
drzavnoga stroskovnika, po sterom bo 
porcia za 1944. leto sto jezer miljon do
larov. Ne, ne smo se zablodili. Sto jezer 
miljon. Ci to napisemo z numerami, onda 
ovak zgiedi: 100.000.000.000. Cí preracu- 
namo sakoga dolara za pet pengő, onda 
dobimo öve numere : 500.000.000 000. 
Vupamo to reci, da ga tulko penez ne 
na célom svetu. 1 to velko svotu prosi 
Roosevelt v ime porcie za 1944. leto, od 
od toga devetdeset posto za taborske 
stroske.

Americke drzave imaju do 120 mi
ljon stanovnikov, denesnja Magyarska 
pák ima koli 15 miljon dús, to je os- 
ша stran americkoga naroda. Kaj bi re
kel narod Magyarske, ci bi vlada dosla 
napre s taksim stroskovmkom, steri bi 
po tem americkim revuou zbii ne vise 
nego 63.323.000.000 pengő. Od toga bi 
doslo na sakoga stanovnika v orsagu, 
mladoga staroga, velkoga maloga, bogato- 
toga siromaskoga 4.232 pengő, to je na 
jenu íamiliju od pet dús po prek 21.110  
pengő porcie na leto, kam bi dosla nasa 
domovina!

1 ovih sto miliardi oce Roosevelt 
potrositi 91) posto na oruzjc, municiju, 
laborska kola, taborskih Iddji i bombas 
kill avionov i tak dale, a samo 10 posto 
/a lakse dr/avne stroske, steri sluziju 
mirnom /ivlenju. A se to za kaj? Do ce- 
sa oce Amerika dojti s temi penezi, ste
ri veó idejű prek sakoga revuna, sterogi 
je ne moci napraviti s treznom glavom ? 
Sto bantuje Ameriku? Da su nemei rek- 
li, kaj oni occju Ameriku zavzeti ?

Ne, na to pitanje s treznom glavom 
ne moci odgovoriti. Ci nesci oce dobro 
ga sefta napraviti i zalo vla/.c vekse pe 
neze, to je jós moci razmeti i onda, ci 
je te seit na vagi, kajti more prepasti, 
ili dobro zidti. Ali stotine jezere miljonoy 
reskirati samo zato, kaj je bodo pred 1, 
uropom sírom rczstielali i \ topili, a 
i к tomu, po njihovom recunu, barem p l 
miljona, ali sigurno jós i cuda vise sol 
datov pod morje spravili, to je vec cisto 
nora glava. Ncgda sveta je Nero, rimski 
eesar dal Rima vuzgati i к tomu je niu/i 
ku igral i popéval diku sum nase, tak 
se vidi, da su t<* Neroni ne poginuli, sa 
ino ve su bole moderni. laksi moderni 
Nero je i Roosevelt, samo kaj on amerikai! 
cam globoko v /ер segne i oce vuzgati 
ne samo Kima, nego i cclo l.uropu. a 
americko spravisce bi mu kcoj popéval«) 
tak si on misli.

Samo nase mi delije je lakse, kaj bo

к tomu i americki narod imel de steru 
rec. Amerikanec ide najpredi za seftom, 
njegov Bog je penez i se kaj pred njega 
dojde, sodi po tóm, kulko moci na tem 
zasluzuti. Peneze sigdi na velkom postu 
jeju, éli v Ameriki isce najbole. Tani 
cloveka sodiju po tem, kulko penez ima. 
Ci je bogatesi za veksega gospona ga i- 
maju. Med onimi najbogatesimi se sigur
no nabodo nasli profesori, znanci i drugi 
zvuceni ludi, ali stem vise bankeri i fab- 
rikanti,

No tak onda. ako je nas priatel Ro
osevelt tak globoko segnul v kasu ame
rickih bogutasov, sigurno bodo se nasli 
i taksi, steri bodo pitali: oho! kaj ti o- 
ces vciniti z nasimi penezi v Europi? lm 
ako n;im zatuces Europi!, s kim bomo 
mi potli tabora dobre sefte delali? I od- 
kud si mi bomo nase stroske naplatili ? 
Im si je to ni ti premisliti ne moci, kaj bi 
Europa, ci zgubi tabora, mogla platiti, 
makar samo i jenoga fiiéra stroska. I tak 
ako si bodo nasi americki prijateljí dale 
premislavali bodo dosli na to, da je te 
sto jezer miljonov bonnes vrag odnesel 
i te peneze bodo oni morali nazaj platiti 
v drzavnu kasu v ime porcije, odnod 
pák se bodo odselili v zep onih, steri 
prez dusnoga spoznanja posilaju v sinit 
sine americkoga naroda samo zato, da si 
moreju torbe napuniti z onimi miljoni, 
stere narod s teskim delom preskrbi.

Ne cemo to misliti za americke vei
ké fabrikante, kaj nebi oni znali z trez
nom glavom misliti na potlasnje vreme. 
Do vezda kosta tabor Ameriku prek sto 
jezer miljon dolarov, l *tosni stroski su 
ran tulki. A v térni stroski nije v recun

l'reba je misliti na neme potli tabora i sa
la spumctcn gospodnr se trsi, spraviti si za to 
vreme neksega kapitnla. lo se i ia /пче, kajti se 
se trosi, inr.sine, mcstriie, oprava í drug», a no
vo kuptli nikak, éli jak«» tesko nadomestiti. Zato 
si sjjamelni ludi spraviju peneze za ono, kaj se 
denes neda kupit». Samo peneze je treba hasno- 
viti vlo/tti, ci donm le/.iju v ormain, to je initvi 
kapital Л da nabodo penezi mrtvi le/.nli, dobro 
je kupiti obligacije psenicne vrednosti, te nosiju 
mtere^a i nigdar ne zgubiju vrednost.

()ve rezei ve v psenienoi vrednosti za pre- 
lnz.no v reme potli tabora dobre su za sakoga clo
veka, как su god mestriju tira i cuda sponienka 
je za lo med Iticbni. I kaj ludi govoriju, vredno 
si je /apamtiti. Tu bomo napisali reci, stere je 
jen spann ten i dobro stojeci go^podar гсЫ .

'Foga gazdu su pitali ovak : Cujete vi gos- 
pon gazda, za kai vi kupite obligacije p*cnifne

zeta ona roba, steru je Amerika do ve 
na porgu dala Sovjetam i Engleskoj. Sov- 
jeti su vec jempot skratili prek zeti i 
splatiti one duge, stere je carska vlada- 
vina napravila i ci tabora zgubiju — a to 
je sigurno — bormes se nabodo pre du- 
si jako grizli, ci bodo Ameriki rekli, je 
fala na priatelstvu, ali platili naboino ni- 
kaj. Engleska je do ve ne splatila niti 
svojega duga s prvoga tabora, potli tabo
ra bode jós tezi placala, kajti nabo In- 
díje i drugih, bogatih koloniji. India bo 
i kolonie bodo, samo nabodo engleski 
bankeri i fabrikanti vrhnje dőli grnuli 
z.njih.

Ako bodo amerikanski kapitalisti i 
fabrikanti se to v pamet zeli, bodo dosli 
i do toga, da bo te vés drzavni dug od 
cuda miliardi njim opal na sinjak, od 
svojih zvunjskih dugov nabodo mogli 
sterjati niti jenoga centa.

A bodo dosli i nato, kaj te velki 
strosek znaci v narodnom gospodarstvu. 
Drzavnoga stroska i duga bodo morali 
platiti srednji ludi, kajti od deiavcov na
bodo mogli sterjati nikaj, njemu bo dos- 
ti od gíacJa hmirati v toj bogatoj Ameri
ki, de mleko z medom tece. A  to bo za 
sigurno doslo, da bodo taborske fabrike 
dőli zaprle delo i bodo odpuscale delav- 
ce na miljone. Na fabrikaciju i trgovinu 
bodo dosle strasne porcije tak, da se na
bo mogla vtekati z europskom trgovinom 

i da bo doslo vreme, kaj se bo Europa 
obnovila, Amerika bo se dalko odzadi 
vlekla.’a dőli deti terha nemre i to bo nje- 
ni stn;f, kajti saki greh nosi v svojoj vu- 
trobi svoju kastigu.

Stem se Roosevelt zafalil americko- 
nui narodu za to, kaj su ga i tretji pót 
zebrali za predsednika i stem obenanjem 
ide cetrtipot v zbiranje.

Sp

vrednosti, im sl« vi navek tneli psenieu i ve jti 
imate i boté ju imeli, pák ci bodete kaj morali 
kupiti, prodate tulko psenice, kulko penez bodete 
nucali, pák si kupite, kaj vám bo treba.

Gazda je ovak odgovoril.
ístina ie, kaj bőm ja p*enicu navek imel, 

éli v öve obligacije psenicne vrednosti sem vlo- 
zil taksu p̂ t nicu, stera nigdar nabo taksa od 40 
pengő po metru Vrednost jói ostane taksa, как 
sem denes obligacije kupil. Fiodal sem 50 metri 
psenice i kupil sem za to obligacije za 2000 
pengő. Da sem teh 50 metri psenice del v ma
gazin, potli tabora lehko se pripeti, kaj mi bo ta 
presparnna psenica vredna samo 1500, éli 1000 
pengő. I onda, ako bőm stel nekaj kupiti za mo
je gospodarstvo, mi nabo d**sta prodati 50 metri 
p'enice. nego bom moral prodati 75, éli 100 met
ri. Feli kajti ja nabom pSeníni trz.il, nego obliga
cije, bőm si za 50 metri vrednosti pSenice ono

Gospodar pove, za kaj je treba kupiti 
obligacije psenicne vrednosti
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kupi], kaj bom nucal. Zato sem kupil obliged je 
pSenicne vrednosti. Na tern nemrem zgubiti, nego 
samo gvinuti.

Kak je ta gazda prav imel, to si si lehko

premislimo.
Obligacije je mod kupiti pre Csáktornyái 

Muraközi Takarékpénztár, stern íparkosa nnprti 
cirkve v Csáktornya, do kraja ovoga raeseca.

Sveta Margeta z Arpadove Híze
Dobili smo novu sveticu z magyarske kralevske familie

Celi svet guri koli nas, a mi itak moremo 
Bogu zafaliti, kaj nam je podelil novu milost 
stem, da je kralevsku éer zdigel do oltara. Ve v 
sredu, to je januara 19-ga je Rimski Papa, z 
velkom paradom blazenu Margetu, éer Krala IV. 
Bele preglasil za sveticu. Те den bo se sako leto 
obsluiaval njeni imenden.

Pred 700 leti su tataiaké borde obleiale 
inagyarsku zemlu. Na velkoj pustari, Muhi zva- 
noj je bila velka bitka, magyarsku soldaéiju su 
spoklali i tak njim je bil pot odprti po ( eloj 
zemli. Так su poharali toga nesrefnoga orsaga, 
kaj je samo negdi-negdi, po Sumaj ostal i ’w élo- 
vek, Steroga su tatari ne nafcli.

Zbog öve velke narodne nesreée je i kral 
IV. Bela moral ostaviti svoju domovinu i s svo- 
jom familiom je vuSel pred hordám tijam \ Dal- 
maeiju. Tarn se mu je v gradu Klisa rodila rerka 
Margeta. Roditeli, Kral i Kralica su to dete al- 
duvali Bogu s proSnjom, naj odvrne od orsaga to 
velku nesrefu i naj se orsag i narnd nnznj gori 
zdigne.

Da su se te peklenske horde vugnule z or

saga, doSel je kral dímo, a cerka Margela se od 
mladih nog Bogu v roke dala. Véé как mlada 
puca stopila je v Dominikanski Red, v к loiter i 
nosila je opatiéku opravu. Furt je Boga iiiohla i 
jnko poboáno /ivela. Da je velka /rasla, méla je 
tripot snoboke s kralevskih hiá, ali ona neje Ste- 
la poznati svetsko veselje nego samo nebesko. 
1271. Ieta je hmrla v 29 letu svojega zivlenja. 
Pre njenim grobu su stalno bila éudna pri peren ja 
i tak ju je Sveti Otec Papa za kratko vreme 
preglasil tu svetu íensku za blazenu i tak je le- 
tos doSlo vreme, da su ju preglasili za svetu.

Celo svoje zivlenje je bila ponizna, odrekla 
se sega veselja, samo je Bogii sluAila. Denes da 
nas je Bog s te&kimi mokami pohodil i mi mora- 
mo biti ponÍ7ni i strplivni. Pohlepnost, jal, svaja 
i nevernost к domovini su oni grehi, za Stere nas 
Bog kaStiga. Sveta Margeta naj nam bo példa, 
как je treba kr.iőanski íiveti, ako bomo tak de- 
lah, onda bo i drngi Bog zlo odvrnul od nas.

Sveta Margeta je peta svetiea z Arpadove 
íamilie. Prvi je bil Sveti Stefan, onda Imhra, l.n- 
dislnv, Flizobeta i ve je i Margeta sveta.

Velki potresí v Juznoj Ameríki
Dvapot se zemla stepla i zrusila je varasa San Juan

Z Argentine, z varasa Buenos Aires 
teiegraferaju, da je ovu nőé bil, érez tri 
minote, velki potres v varasa San Juan. 
Nezna se joS kulko je mrtvih i rnnjenih, 
samo te broji su velki do 5000.

VaraS se vés zru§il, med ciglovjem 
ranjeni javéeju, mrtvi leA.iju, nega elektri

ke, nega vode, de se knj vu/galo, ne 
moéi pomagati.

Vlada je mam pnslala eksterne cuge 
z doktori, verteii, vraétvnm i branom i 
zblizine je i soldaéija dosla na pomoc 
Mrtve i rnnjenike ne moéi prebrojiti, kaj 
ti v varasa je se парак.

Internerali su legradskoga konjskoga svercara
Véé érez duze vreme spazili su v 

Legradu, da Lebinszky István liodi prez 
dozvole, najviáepot v nőéi, prek magyar 
ske granice v Horvatsku Ne zdavnja su 
ga zadrobiSéili, da je Stel dva konje, prez 
dozvole preávercati v Horvatsku. I.ebin 
szky je onda Stel s 50 pengő podmititi 
graniéne straAare, naj ga pustiju s konji 
prek granice. StraAari su tak napravili,

как da Ы to privolili i da su pene/e v 
roke dobili, onda su ga s penezi i konji 
odtirali na konmndu Ove dneve je bil 
na íöszolgabiroviji na preslusanju On je 
tajil svoje grthe, ali kajli mu je se bilo 
doka/ano, toszolgahirov ga je kakti po 
gibelnoga za narodnu sigurnost 7 mesta 
poslnl v internaeiju

Velka kradja v klostru v Csáktornya
Tati su pohodili naSega kloStra v 

Csáktornya i dali su Aandaram vekiega 
posla.

Как su na&i putri pre kandalain za 
toiili, ove dneve je zginulo z kloStra du
da belih flak, takSih Stere se denes i ioá 
dugó vreme nabodo dale namestiti. Sto

je bil tat. patri nesu mogli nikaj reéi, ali 
sigurno krai je takSi ueSci, sto je visepot 
dohajal v kloster i tak dobro po/na tam 
prilike

/.andari oStro iséeju le prefrigane 
täte, Steri niti ho A. im slugam nedaju mira.

Zaffala
Sem onim, steri su, s prilikoni 

smrti, nase nigdar nepozablene matere

dovice Saffarics Gaspara
rodj. Szudecz Viktorie

sprevodili ju na zadnjem potu, okinéili 
njenu raku s cvetjem, pnhodili nas, éli 
na drugi nácin oleksali na n nasu vel- 
ku /.alost, najlepse se zafaliino.

Fam ilia Saffarics.

vak : Ja  sem kral Kralov, mene je du/en 
celi svet poslubnuti, ja sem branitel Ai\in 
ja odredjujem vreme, ja sain о tec чипе« 
i kral dvajsti síin parazolov". Так je te 
kral sam sebe fald i v svojern címein je 
imel narajzanib 24 parazolov.

W
Svercar streljen - mrtev

Male je vet pre ver, knj nn£i svercari dela- 
ju. Islina je, dn na horvatskoj strani jako tali 
hrana i zato salai í rnu platiju za hrnmi, Stera se 
prek pre* ver« a, Te svercari nnjvisepot stavlaju 
svoje „ivlenje v pogibel, ali niti to niih ne prés- 
trn<.i od ^venanja.

Так su i ove dneve jenu veknii Sven arsku 
band и reskrili v halnru Drávái sán\. ( iránit sni
slra/ari su zazvedi, da se je jena banda od 20 
Sverrnrov sprnvila prek Drave s. < ukorom, me
lóm i soljom. Ciraniéni strazar su se skrili i d« 
je fa banda, snmi mladi dec ki i риге (') do$la 
nnzai, su je zgrabili, da su njim zakricali stoj1 
ver как |e to Sega, jeni nesu Stell stall i tak je stra- 
Zar za njimi strelil. Kugla je troliin sverrara 
Zsnidarit s Antala mladoga, 19 let staroga deéka, 
on je dobi! v roku ranu. Na to su drugi postali i 
tak su skorom se spolovili Za preávercami hra- 
nu su sein donesli platno, éavle, i zelezo ?a pot 
köve. Oni, Stere su vlovill su povedali i za paj- 
da^e I tak botlo si skiipa dt»sli pn*d sód.

Ftoga diieva je b!i/<» nenP.ke giann e jen 
•.vrrear smr! podnesel .leli mladi de* ко / Dra- 
vavásárlic'b a je \ hat am Drávatnngvorod, pre 
•rojnoj gránit i slel jenoga radia i hrnne \ Nem^ku 
preSvcn ati, Nemftki graniéni stra/aii su ga opo- 
menuli, eh он neje ütel stall i tak su g< strelili, 
Svereai je na mesti hmrl. 1 egitimaeije neie imel 
mkse prisebi, lak se samo tűik«» /na, da je z 
Drávavásárheba.

T a b o r s k i  glasl
Sovjelska fronta

Kal. je poznato, h tna ofenziva, steia je isla 
/a uktajiiiskim kruhoni, je trpela r* nieset e, se 
dók je ne doslo blatno м ете , da se na tabons 
• u ne bilo Hint i gibati. Мат, как se zemla zim/- 
la, su sovjeti pculigli novu, tak zvanu zimskn 
ofenzivu, í;tera bi Bin /a lem, da oni frontu pie* 
dereju. Как i v leti, tak i v ovoj z.imskoj bitki 
smjeti vla .̂eju velke silej prelrpiju strasne zgubiéke. 
Как z nemSkc strane éujemo, den na den, stras- 
no tiida taborskih kol i avionov dőli euri, mrtvi 
na kupé lez.iju.

(N. S. Г.) Od nemske slu/.bene strane éuje 
m°, da se na toj fronti tulko premenilo, kaj su 
sovjeti ofenzivu i na severnom delu fronte rezNi- 
rili, de je v leli nikaj jak$ega ne bilo. Pre Hmm 
vodi su bile velke bitke ov tjeden nemei su Iron* 
tu z.adrz.ali.

Ran tűk je bilo í severno od Nevel vode, 
de je v Cetrtek sovjetski general Bagrarnjan na*

Paradna mesa za postuvanje Svete Margete
Janimra 19 ga, na den, da su Blaze paradna me§a, pre sleroj su bilc.se vlas- 

nu Margetu z Arpadove Hiie preglasili ti, skole, drustva i puna cfrkva poboz- 
za sveticu je v franciskanskoj cirkvi bila noga naroda.

Gizdavi Kral
V Aziji, v maloj drzavici Ava, po I kral, steri je bil najgizdavesi clovek ce 

leg velke driavc Afganistan je fcivel jen | loga sveta. On je svoje ime podpisal o-
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pravil velkoga ognja na neinSke trupe, a v petek 
je to z nova bilo, samo nesu mogli predreti.

Na staroj polsko-ruskoj granici je рак Ta
hitin, sovjetski generál pretisnul írontu. \r éetrtek 
ьи nemei vnistilí jen veksi »oport nepriatelskih 
kot, a drugi den рак síi dva regimente streleov 
dőli spravili.

Najnovesi glasi sti ovi :
\ Kaukaziji, od Kerca na sever i pre ni- 

kopolskom mostu su se sovjetski napadaji /ni 
fiili.

( Kirovgrada na severnu stian je nepria- 
♦el velke peAiékc trupe i éuda taborskih kol pó
rjai v ogenj. Bitka je bila jako ostra, íronta na 
mesti ostala.

Pre varain Saskov su nemei znenadih ne 
priatela i napravili mii velke /gubicke.

Pre varaSu Berdiéev su sovjeti zadnje. dva 
tini zgubili 116 Stukov, éuda atilomobilov i ta 
borskih kol

Zapadno od varasa \ itebsk su boléeviki / 
velkimi silami naleteli, 27 taborskih kol je ostalo 
dőli streljenili.

Kan tak su /.isii boBeviki i pod varasom 
l.eningrad, de su tulikajse éuda taborskih kol i 
avionov 7gubili.

Jnnuara 15-gn, samo jen den su nemei /2 
nepriatelske avione dőli postrelali.

Engle ska fronta.
Neuiske novine piseju sluzbenoga glaso, da 

su neinske podmorne ladje érez lanjsko lelő \to- 
pile nepriatelskih ladii se skíip oJ prek 3 miljo- 
ne ton, a /vun toga vtopili su prek 100 tabor- 
skih ladii.

Jenő \ reme smo malo éuli za te podmor 
ne ladje, ali zadnji i ov tjeden su se pnk 
liupile fest delati i na dva malié vtopile su do 
60.000 ton nepriatelskih ladji.
Kulko aeroplanov bi nepriateli morali 

meti, ako bi steli napraviti drugu 
irontu

(N. S. T,| Z nem&ke strane tak veliju, da 
bi engleski komandnnt moral meti barem sóst je- 
/er aeroplanov, ako bi stel nemce v luítu piela- 
dati , st von ti drugti írontu Da se to more nap- 
raviti, te aeroplwni mornju meti sigurno mesto, 
de se moreju v luft zdié. t pák doli spuScati. 1- 
niaju on. dve zadaée. Jena je, lovci moraju bra- 
niti teske bombáié, a drugo moraju pretirati nem
iké lovce i bom base. Osobito ovo ie jako v«*no, 
knjti ako nemreju preladali nemske bom base, on 
da nega govora zato, kaj bi da zailí na suhu 
/emlu.

Как dalko segneju ovi najmodernesc 
dani aeroplani lovci ? Ako bodo benzin« naklal. 
ober mere i ako bodo po malem vozili, moreju 
ostati v Uil tu Iri vure i za to vreme napraviti 
1000 kilomctrov. Ali to ne znaci, da morciu te
leti 500 kilomctrov dalko, kaiti ako se na ta 
riüfu mudüii pol vure, onda vec samo 300 kilo- 
metlov dalko nwreju leteti.

lak onda. ako oieju kaj napraviti, onda

moraju barem 300 kilometrov blizo na fronti me
ti svoju gnjezdu, odkod se gori zdiz.eju. Zn to 
рак nemaju dosti sulié zemle v blizini. а у ma- 
ticniini ladjami /л aeroplane voziti se to neda 
namestiti, kupi tulko ladji nemreju na jen kúp 
spraviti, niti iipli nemaju. Jena ladja nosi, naj 
dale 60 avionov, deset ladji najdale 600 avionov. 
Tulko ladji na jenom kupu drzati, véé je dober 
t-il za nemske bombase, lehko nidi vtopiju da 
gosto sediju m morju. Te avinne je treba érez 
den visepot prerneniti, kajti se trosi benzin i mii- 
ni< ija i t i oéeju stalnn bitku voditi, onda moraju 
illeti barem 6000 avionov, как smo gori rekli. 
Za to рак je treba imeti barem 100-150 zletiséu 
na sulioj z.emli, a toga ga drugdi ne, как na en- 
g|eskoj zemli i tarn jako tesko bli/.o mórja.

Zbog sega toga je nepriatelu ne tak leliko 
napraviti oíenzivu v luítu. Nemei su na sulioj 
/emit, svoje maSine i zletiséa leliko skrijeju pod 
/emlu, a nepriateli moraju na morju celu iiguru

V nemskim novinam „Das Reich“ zvanim 
pise Dr Ciöbbelt ovo: Nn$i nepriateli niti 1943. 
leta nesu mogli do nikaj veksega uojti zvun toga, 
kaj su bombarderali nemske varasé. Stem su sa
mo dokazali. как su malo vredni pred Bogom i 
ludmi, a nemski narod pak je dokazal, da zna 
bistro pretrpeti se i ostane veren svojim voditelam.

Nesterni slabi narodi su veruvali.kaj su en- 
gle/i rezéirili, da bodo om jaksi, ah na kraju 
tabora se bo vidlo, sto je jaksi ostal i kaj se 
more nemski narud predr/uti. Luzi, stere engle- 
zi sipaju v svet, pomazeju samo njihovu smrt, 
kajti /. lazmi se neda nikai postenoga dostiéi.

Churchil i Roosevelt jako dobro znaiu da 
su touiu prelevanju krvi samo om krivi, a[i pred 
svetom to oni neceju prepo/nali. Oni nas sodiju, 
a za prav su oni vtc zdavnia moral» na gulgaj 
viseti. Pod sílom cceiu, da bi se mim europska

knzati.
1 nesmemo pozabiti, kaj su nemei érez ova 

leta, dók se ta dniga íronta spravla, ne spal»
< >ni su sebi obranu poleg mórja prepravili, imaju 
dosta rezervi i mirno éekaju nepriatela,

К tomu joS nesmemo pozabiti, da jen teSki 
bombas tro$i na vuru 300 litri benzina. Лко oée 
v luítu ostati 6 -7  vur, mora sobom zeti barem 
2000 litri, to je 20 hektolitri benzina. Takfce ma
sina na jezere v luft puséati i 2 3 pót na den
napuniti, je treba 2 miljone litri benzina v re
zem  drzati. A de je к tomu rnunicia, 3000 kil 
teske bűmbe jen vagon pela samo tri i ako oce 
par jezer avionov leteti, onda si moramo pre- 
nésliti, kulko ladji je treba za benzin i /a mu- 
nieiu, a se te su zloí.ene na morju nenBkirn bom- 
basam.

Zbog sega toga su si nepriateli rrez leta 
premislavali, jeli bodo napravili drugu írontu, а 
jós nili ve neje sigurno, jeli bo.

vrata odprla i da bi oni se narode spraviti poJ 
sebe. А как bi onda bilo stemi narodi, to nam 
ne treba éuda pripovedati. Tulko je sigurno, de 
se bodo pokazali te nasi nepriateli na suhoj zein- 
li, tak je bomo sprijeli, как su toga vredni.

Nemremo zatajiti, da nam je nepriatel v 
preminucem leti velke pote^krée nnpravil i da 
nam bo to i v ovom letu napravil. To véé ta
bor sobom donese. Samo to se nabo pripetilo, 
kaj bi nas nepriatel nasel neprepravlen.

1944. leto nosi vu sebi dosta mok za nas 
i za nepriatele. 1944. leto bo nevarno za nasc 
nepriateie i éuda éloveéjega zivlenja bo stalo na 
ostrini britve. Kaj se pied stotinami leti pripeti- 
lo, to bo i ve, svet se bo preobrnul na nekaj 
velkoga. Ze sémi silami se moramo boriti, veru- 
vati v bolse i mirno pretrpeti se poteskoée i tak 
se bomo vcekali boBega zivlenja.

Kupíte oblígaciie psenicne vrednosti
Stalna vrednost, dobro vlozeni penezi

1944. leto bo pogibelno za nase nepriatele
Pismo Dra Göbbelsa, nemskoga ministra
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Nagy választékban kaphatók 

divatos női télikabátok

b u n d á k ,

elegáns kész nőiruhák 

m e l e g  p o n g y o l á k

K A J  JE  NOVOGA?
— Zalostna smrf Dovica Safíarics Gnspara 

rogyena Szudecz Viktoria, je januara 14 gn, v SO 
letu svojega í.ivlcnja hmrla, 16-ga popoldan su ju 
sprevodili na zadnjem potu.

Znjom je odiálo v grob zadnje koleno sta- 
rinske familie Szudecz.

Saffarics István predsedmk mefcterskoga 
druítva, Saffarics György pekovski mester, dovi
ca Petries Viktoria i dovica Grabar Pepica s po- 
kojnom zgubili svoju mater. Naj poiiva v mini.

G o s p o d a r st vo
Vrtlarstvo

Sadovnjaki: Как na§i ludi dobro znaju, 
megyimuryki sad je glasoviti, z zvunjskih zemel 
óuda penez dojde v Megyimurje za jabuke, brüs
ke, creinje, síivé i drugo sega.

Ve nam je dragi Bog lepő vreme dal, pák 
zato bi dobro bilo, ói bi se nasi gospodari malo 
pobrigali za sadovnjake. Lepeka dobro poéistiti, 
kajti jako cuda kvnra dela. I.epek pusti korenje 
v zdrave kite, odnod vleée soka i tak se i naj- 
zdravese drevo mora posuAiti. Ve je lepekovo 
zmje zrelo, ftiői to jako radi jeju, na klunu se 
njim seme prime, zletiju na drugo drevo, tam sí 
kluna brusiju, seme se prime za kitu i stira no- 
voga lepeka i tak se jeno drevo od drugoga 
pokvari. e

Suhe i jelove kite je Ireba doli sporezati. 
vSuhe kite prhniju i nutri se skrivaju érez zimu 
sake fele érvi i kukei steri onda v leti drevo na 
nikaj deneju. .lelőve kite zabadav cecaju steblo, 
kajti ploda ne nosiju. Ako de rodna kita fali, on- 
da je treba ostaviti najlepSu i najzdravesu jelovu 
kitu za plod, a se drugo doli odrezati.

Goseniőine gnjezde je ve treba marlivo do
ll pobrati i mam zezgati. Pod drevom ne smeti 
ostaviti te gnjezde, fckajti od prtuletnoga sunca 
se bodo gosenice zvalile i plazde na drevo i on
da nikaj ne hasni, knj stno drevje pocistili. Steb- 
la je treba dobro poőistiti, kajti pod korom se 
Őuda nesnage skriva, átera na prtuletje cveta po
kere, a potli őrve pusti v sad.

Drevje nesme biti prevec gosto, kajti onda 
se du Si i sad se nemre dozreliti. Го se najviSe* 
pot pripeti pre slivaj, Stere same zideju, Gosto 
curiju i gosto zideju. Takáe drevje je treba Si rom 
rezsaditi, Treba je sadovnjaka na zmes i pogno- 
jiti koli dreva tak dalko, как kite segneju, je 
treba se okoli grabu skopati, nutri zreloga gnoja 
deti i onda s zemlom pokriti.

Ako bomo tak baratali z naSimi sadovnjaki, 
onda bodo naSe jabuke i drugi sad jos bole gla
soviti, radi ga bodo kupuvali na se strane i Me- 
gvimurje bo doSlo do jo§ vec penez.

Sp.

Kak je moci zivinu cuvati od betega
NikSu Zivinu ne smeti na dvoni liraniti. 

Betezna svinja zaslini hranu na dvoru, vrabei 
dojdeju Steciti, najeju se, nekaj se i na noge prime 
i tak preneseju betega v drugi dvor, de se рак 
tekneju svinjske hrane i tak onda i le svinje 
zbetezaju.

Ran tak je pre mladini. Za to je naj bole 
svinje hraniti v zaprtom kocu, tak kaj nikáa 
stranjska zver kcoj nemre. Ako se kokoSam kak- 
$a kuhana hrana da, onda i to samo v zaprtom 
kokosinjakn smeti davati, kajti i tu moreju vrab- 
ri i drugi ftici betega prenesti z jenoga dvora v 
drugi. Na dvoru je smeti samo suho zrnje dava
ti mladini, a svinje pak nikak ne smeti vuni hraniti.

Ci bomo nato pnzili ótidn hr ige i nesrpőe 
se bomo rcsili.

Vazno za vinskc gospodare
Bodo delili galica, ernoga galica i kufernoga 

praha 7. vapnom
Po onom, knj po magazinaj le/i, je Minis

terium za Polsko Gospodarenje tak odredil, da 
za 1944. ieto bodo vinski gospodari dobili za go 
rice ápricati na saku katastralnu mekotu, za ob- 
ranu pr<*ti peronospore, 4 kil galica. Za gnrice, 
stere su sfondane, onda za one, He se pova smar- 
nica (direktor) nabo se vun davnl galir, nitt «Arni 
galic, nili pak kuferni prah z vapnom.

Se öve tri fele obrane bodo i v 1944. letu 
samo na redule vun davali. Galica bodo vun da- 
vali na redule od áprilisi 15 ga do augustusit 
15 ga, a érnoga galica i kufernoga pralin z vnp- 
nom p.ak na cedule od majuSa 15-gn do augus- 
luSa 15-ga. Za krntko vremek bodo se hapili tv- 
du!e Sirom posilnti. Pobrigali su se, kaj bode gn- 
lie i se drugo do toga vremena staninarnm v 
rokaj.

Zvun ovili tii cedul bo jo*, i ,!r!a. Ci Го 
vlada mogla s zvunjskih orsagov jos nekaj tak - 
Sega za obranu gnric preskrbeti, onda se ho na 
ovu Strtu redulu jos nekaj \un tlalo

Bodo od strane Ministei iuma ?a Polsko Go*- 
podarenje jos vun dani glasi za \inske gospoda- 
re, как je treba se t.» ponucati, kaj se bo как 
najbnle Sparalo.

Za sadovnjake Apricati bodo g. spodari ek- 
sterno dobili, kaj bo potrebno.

Leventaski glasi
Z rocnom gránátom su se deca tgraJu, 

jen mladi leventas njim je zivlonje 
obranil

V magyarskom vnrasu Gyula su se mala dci a 
igrala. Jena pucka na$la je jenoga granatn,- teri so 
/. rokom hice. Deca su se hapila natezali /a te 
grarat, saki ga Stel meti. Med tern se easel /a- 
pirac tak odpustil, kaj je vec skorom vun opal, 
da se to piipetilo. su decu bi bil re/nesel. Na 
srecu je nato ta dosel Dézsi Imre, mladi leven- 
taS, on je mam prepoznal vclku pogibel, cuknul 
granata deci zrok i hilil ga v jenu grabu. Tam 
se granat spro*il i rezletel, ali na srecu, nikomu 
se ne nikaj piipetilo.

Dézsi Imre bister decko je / ovim svojim 
delom obranil Vivienje te dece i za to je dobil 
pofalu od I.evenlaskoga orsackoga zapovedmka. 
(I HK )

Leventasi moraju biti pobozni
Orsacki Voditel leventasov je dal vun na- 

redbu, da se treba pobrigati i za dusevno zivle- 
nje levenlaske inlajSine. Sakojacke krive misli se 
siriju po svetu, stere mlajsinu kvariju. S’guren

fundament za nafie nilode je samo to, ako bodo 
pofiteno i pobo .̂no íiveli. Oni su na£a buduőnost, 
njill moramo cuvati i v poitenju odhraniti.

Zapovednik je odredil, da saka leventaSka 
trupa mora meti svojega dubovnoga pástira, steri 
bo nase mlade vodil po postenom potu.

Poglavarstvo velke obcine Csáktornya
Broj 93/lvé 1943 44.

Na znanje
Za prek jemati onih svinj, stere su gospo- 

dari ponudili za spunjenje duznosti nutri davanja 
je Bálint Gyula trgovec dobil ovlascenje On ho 
pohodil se one gospodoie, i.teri su ponudili svi
nje za nutri davati i bo se ^njimi dogovoril, v 
steio vreme bodo s\inje dosti tusle i как se ho- 
do odpo. îlnle.

Csáktornya, 1944 januara 16 ga.
POGI.A VARSTVO.

Poglavarstvo velke opcinc Csáktornya
Broj 15 V/1944.

Na znanje
Poglavarstvo obcine pozivle polsice guspo- 

darske delavce, da rlu/heno odredjene teiacke 
place p<» na red bi br. 5520/1943. M. L  ostaneju 
za leto 1944. nepremenjene, kajti da su zadnjipot 
place vredili, onda su i polskim tezakam place 
povekCali i te place сне \lada di/ali. Zbog toga 
j<* ta nnrcdba lak fletno vun zisla kaj bodo si 
deln\(i v pravo vreme zazvedili za svoje pincei 
knj bodo pak, prez zapreke rnogli delavne kon- 
Irnkle podpisnti. Deinen se mnraju po/uriti s 
svojimi konlrakti, kajti vreme za to bo letos 
krajíie, brscas samo du februara l-ga.

Steri polski de)ave< se nabo stel po dobroj 
voli pogoditi na dein, njemu bodo sínkben., od- 
redili, kam bo moral irlti na delo i tak bo i»nd.i 
zgubil pravo, da si sam zabeie, de oce delati. 
Vlada bo ovo leto jos vekiu brigu \odila stem, 
kaj bodo nernarni <lelavci, eli prek vlasti, eli pak 
prek soldacije postavleni na delo.

Zato poglavarstvo opomene se one delttwe, 
•téri kaniju poisko delo po kontraktil prek zeti, 
naj se cim predi pogodiju i kontrakta podpiseju, 
kaj njdi nabo nikaj tak^ega Jostiglo, kaj \ na- 
ledbi pise.

( sakio n\a, 1944. januara l.'-ga.
POGI.A\ \RST\0.

Jeli sam pläiii za novine?
APRÓHIRDETÉSEK - MALI ÜÖLASI
A.iiróhlrdeté*t>k dija szavonliint 10 fillér. A vaatngon 
nyomult szu kfllö n̂ U »zárni!. Legkisebb hirdetés dija I P.

Vincelerske familie se isceju v Bárány ti. 
Dobiju slaua i odrezane ro/gve za kuriti. Piaca 
/ peng<) na den. Posel (elő lelő. Pitati v \ured- 
nistvu.

Rövidáru szakmában gyakorlott hónát 
és magyar nvelvtudásu segédet felvenne FÍSIN- 
GER és FIbCHLR, Nagykanizsa.
.. ...........................цини i— |щц> щ авш яш яяаш

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kéidó és kistulajdonos: Pecsoruik  <RI««

Kupíte obligacije psenícne vredností
_ utalna vrednost, dobro vlozeni penezí
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