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„NE BÁNTSD Л 
MAGYART“

Zrínyi MURAKÖZ „Adassák tisztelet 
a katona 

eszménynek“
Zrínyi-fohász

Előfizetési ár: fél évre 6.— P. 
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Megjelenik pénteken.

A LENGYEL KÉRDÉS
Valamikor, a régi lovagkorban, két 

lovag, két jó barát, élet halálra szövetsé
get kötött, ezt vérükkel is megpecsétel 
ték s hogy a szövetség erősebb legyen, 
lánccal kötötték egymás össsze.

Ha két jó barát közül az egyik ve
szélybe került, a másik kötelességének 
tartotta barátját megvédeni, meg eleiük 
árán is s bizony nagyon sokszor clöfor 
dúlt, hogy a jó barát veszedelmében a 
barátnak is fel kellett áldoznia a saját 
életét.

Ez volt a lovagkor!
Tempora mutantur, et nos mutamur 

in illis! Az idők változnak s mi válto
zunk az időkben! Mikor a rómaiak ezt 
a közmondást megalkották, bizonyára 
nem gondoltak arra, hogy a késő utódok 
ezt a közmondást nagyon furcsán, az eni 
beriség romlására fogják alkalmazni.

1939-ben, a müncheni szerződés u 
tán, Anglia nagy dirrel durral kijelentet 
te, hogy ő helyt áll Lengyelországért, 
nem engedi bántani, mert ő a kis nem 
zetek védője s ha Németország meg me
ri azt tenni, hogy visszaveszi a tiszta né 
met Danzigot, kegyetlenül háborút indít 
ellene. Meg is indította. De legkevésbé 
Lengyelországért, hanem saját önző ér 
dekeiért, a lengyelek pedig Anglia bizta
tására elvéreztek.

1941 ben, amikor alaposan kelleit at
tól tartani, hogy a brit szigetet német in
vázió fogja meglátogatni, alattomban szö
vetkezett a keleti rémmel, a bolscviz- 
mussal, amikor pedig a német csapatok 
több mint ezer kilométerre kergették ma
guk előtt a szovjet csapatokat s már már 
arról volt szó, hogy a Volgát is állepik, 
akkor Amerikát hívta segítségül Lurópa 
és saját érdeke ellen is.

Valóban nagyon naiv embernek kel
lene lenni, aki elhinné, hogy mindez Len 
gyelországért, vagy bnniely kis nemzetért 
történt. Sem a habom megindításakor, 
sem azóta Angliának esze ágába sem ju
tott Lengyelországért még a kis ujját is 
megmozdítani. Először azt hitte, hogy 
Németország, amelynek kezei l (>i3ig 
meg voltak kötve, nem bírja majd fegy
verrel, a franciák, belgák, norvégek, hol 
landok, majd később Jugoszlávia feláldo 
zásával, könnyű győzelmet fog a németek 
felett aratni s akkor majd ezek a nem 
zetek Lengyelország részére is kikapar 
jak a gesztenyét a tüzból. Később, mi
kor a győzhetetetlen német csapatok a 
szovjetóriást is lehengerelték s napfényre 
kerültek a katyni és vinnicai borzalmak, 
Anglia egy szóval sem tiltakozott Sztálin 
».barátjánál" és nem kiáltotta világgá,

hogy ő a lengyelek védője és oltalma- 
zója.

A lengyel emigrációs kormány, ami
kor belátta, hogy sehonnan oltalmat, de 
még csak bátorítást sem kapott, maga 
próbálkozott menteni a menthetőt, hogy 
ha lehet megvédje népét a bolsevizinus 
s/őrn>üségeitől s mit tesz erre Anglia? 
Kijelenti, hogy a bevégzett tények ellen 
nem fog tenni semmit, a lengyel kor
mányt pedig rábeszéli, hogy engedjen és 
engedjen, Európában Sztálin az úr, mert 
ők, Amerikával együtt Európát neki aján 
dé kozták.

Az idők változtak s megváltoztak 
bennük az emberek is. Az egykori lovag 
ból — Anglia sohasem volt az, sem 
barátaival, sem ellenfeleivel szemben — 
zsiványvezér lelt. De tudunk olyan zsi 
ványról is, aki felhagyta magát akasztani 
és még sem árulta el barátját és bajtár 
sát. Anglia azonnal cserben hagyta len 
gyei barátját, mihelyt érdeke azt kívánta.

De a bűn önmagában hordja a bün
tetést is. Anglia barátai ép oly áinokok, 
mint ő maga. Ami alamizsnát eddig Ang 
liának dobtak, drágán kellett megfizetnie. 
Először 50 rissz rossz bajót adtak neki, 
de követelték érte egyik szemét — leg 
jobb amerikai támaszpontját. Ezután kö-

A buzakötvény kibocsátása óta eltelt több 
mint négy bét elegendő volt abho/, hogy a ma
gyar társadalom a bu/akőlvény jt U ntőségét, elő
nyeit teljes mértékben megismerje. A kibocsátott 
bn/akölcsön összege, nz. 5 millió má/sa buzaér 
lék az ország átlagos évi búzatermésének mint 
egy hatod részét, nz é\i 150 ezer méter mázsa 
bu/at jelentő kamatteher pedig az átlagos évi 
búzatermésnek mintegy fél százalékát teszi. Ka
mat fejében évi 3 százalékot, törlesztés fejében 
pedig évi 3 8 százalékot, lehat ossz» sen é\i 5.8 
százalékot valhl magára nz állam, ami 5 millió 
mélermázsa búzamennyiség után 290 ezer mázsa 
huzal jelent. Ezek a búzamennyiségek minden 
nehézség nélkül bármikor rendelkezésre állhat
nak, lehat a huz.akötvényck fedezetét nz állam
kincstár minden m hézség nélkül biztosíthatja.

A kölcsönkonstrukciónak leglényegesebb ré
sze, í mi a kötvények iránt a bizalmat még job
ban megerősíti nz, hogy a visszafizetésre kisor
solt kötvényeket, valamint az. esedékessé vált 3 
százalékos kamatszelvényeket az. azokon feltün
tetett búzamennyiség pengőellenértékének meg
felelő összeg történő kifizetése útján váltják be. 
A kötvénytulajdonosok szempontjából ez a kon
strukció kétségtelenül rendkívül ériékes prémium, 
de egyúttal azt is jelenti, hogy az éitékpapír bel
ső értéke teljesen védett a búza esetleges árvál
tozásától.

vetkeztek a többi megszállások: India, 
majd Afrika s majd végül maga Anglia 
is Ня jól körülnéznek az angolok, min
denütt az amerikaiak az urak s ahová 
ők egyszer betették a lábukat, nagyon 
nehéz őket onnan kimozdítani.

Így Anglia saját bőrén tanulta meg, 
hogy mit tesz az, árulóval barátkozni. S  
tanuljunk ebből mi is. Nekünk megvan 
hatalmas szövetségesünk, aki keletről és 
nyugatról védi Európát és meg is fogja 
védeni minden poklokon keresztül. Ne
künk nem kell félnünk, hogy szövetsé
gesünk valami igazságtalanságot fog kö
vetelni tőlünk, vagy hogy cserben hagy 
bennünket, mert aki a Dúcét ki tudta 
menteni a halálos veszedelemből, az lo
vag és lovag fog maradni mindhalálig, az 
erkölcsi lánc sokkal erősebb, mint a leg
jobb acélból való. Reá nézve nem vál
toztak az idők és ö sem változik meg.

Ilyen lánc fűz bennünket német lo
vagi barátunkhoz. Nekünk pedig köteles 
ségünk, kitartani barátunk mellett, véde
ni a nyugati kultúrát, mint azt tettük egy 
évezreden át. Önként és önzetlenül, mint 
Zrínyi mondotta és ha majd eljön a győ
zedelmes béke napja, mi Európa népei 
olt fogunk állni, mosolygó képpel a zöld 
asztalnál, ellenségeink pedig majd hajba 
kapnak a koncon, egymást fogják kira
bolni és be fog rajtuk teljesedni az írás 
szava: Perditio tua est in te. A  te pusz
tulásod benned magadban vagyon.

Sp.

Igen n.igyfelentöségü és szerencsésen meg- 
válas/.totl a kötvények kisorsolásának, valamint a 
kamat kifizetésének időpontja is. A kötvények 
kisorsolását ugyanis minden évben, 25 esztendőn 
keresztül november második felében tartják a 
következő év február 1-ig beálló esedékességgel 
s ugyancsak február 1-én válik esedékessé a ka
mat első része is. Ez az időpont a gazda szem
pontjából igen fontos és előnyös, mert február 
1 ig a legtöbb gazda terményfeleslegét többnyire 
már értékesítette, viszont a tavaszi munkálatok 
megkezdéséhez, jelentékenyebb összegre van szük
sége. Ez az az. időpont, amikor a gazda pénzt 
hajszol, zöldhitelt keres. Erre a célra kilünö tar
talékolási mód a buzakötvény. Ha kisorsolják a 
gazda kötvényét, ezzel el is vetette magától a hi
telkeresés gondját, ha pedig nem, megmard az 
értékpapír, az bármikor értékesíthető, mert a köt
vényt jegyzik a tőzsdén, tehát ott bármikor el
adható.

Sok más előnyön, így a kisorsolt kötvények 
és az esedékessé vált szelvények adó, illeték 
és bélyegmentességen kívül van még a buz.aköt- 
vényiegyzésnek egv különleges előnye is. neve
zetesen a jegyzési időszak tartama alatt, tehát 
1944. január 31-ig történő befizetések alkalmával 
a jegyzett kötvények névértékéből a befizetés 
napjától 1944 február 1 ig, vagyis a kötvények 
kamatozásának megkezdéséig terjedő időre szá-

Zöldhitelt is biztosíthat a gazdának 
a buzakötvény
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mítva 3 százalék levonásba hozható. Végered
ményben jelentéktelen összeg az, amit a kötvény
jegyzőnek a pénzintézet visszaad, de az a cse

kély összeg is növeli a bizalmat a kötvényekkel 
szemben.

Vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy a 
Mária Terézia Rend lovagja
A Kormányzó Úr személyesen díszítette fel

Hétfőn délelőlt történelmi ünnepség volt a 
királyi várban. Vitéz Oszlányi Kornél m. kir, 
vezérőrnagyot avatták díszes szertartás közben 
mint első magyar tisztet a Mária Terézia Rend 
lovagjává.

A kitüntetést a Főméltóságú Kormányzó Or, 
mint a Rend Nagymestere személyesen tűzte fel 
az új lovag mellére, többek közt a kővetkező 
szavakkal:

„Az én kezemből veszi át a Mária Terézia

Rend jelvényét. Bizonyságául szolgál ez tetteinek 
és felvételének ebbe a Rendbe, amely egyedül 
a vitézségnek és bölcs megfontoltságnak van 
szentelve. Viselje Isten dicsőségére és serkentse 
a Haza védelmére." Ezután kezelszorított az új 
lovaggal.

Az avatásnál jelen volt József kir. herceg, 
Kállay Miklós miniszterelnök és még sok elő
kelőség.

—o —

A Magyar Vöröskereszt kérelme a hazafias 
közönséghez ágyalapítványok iránt

A Magyar Vöröskereszt tisztán a társada
lom támogatásából tartja fenn magát és végzi ha
zafias, emberszereto munkáját. Anyagi es/kö/ei 
nem kimeríthetetlenek. áldozatos munkája pedig 
felemészti bevételeit. E/éit ismét a hazahas kö
zönséghez fordul támogatásért. Szenvedő hőseink 
részére ágyalapítványokat kér. Dicső honvédeink- 
nek, akik vérüket, egészségüket áldozták a ha
za oltárán, legyen meg minden kén)elmük, ápo
lásuk, hogy minél előbb ismét a haza hasznos 
polgáraivá válhassanak.

A Magyar Vöröskereszt központi igazgató
ságánál hadikórházi ágyalapítván) okát 500.— P. 
összeggel lehet létesíteni. Az alapítvány adomá

nyozójának nevét az alapítványi agyon elhelye
zendő táblával jelölik meg és az iiletö rés/ere 
ag>alapítványi oklevelet állítanak ki.

Az ágyalapítványt nem csupán a központ
nál, hanem valamennyi vidéki vöröskereszt liok 
hadikorházánál is lehet jegyi zni. F/. esetben о/ 
alapítványi okit veiben fel lesz tüntetve,* hogy az 
alapítván) i ágy melyik hadikórhazbnn lesz elhe
lyezve.

Bízunk benne, hogy hazafias közönségünk, 
amely áldozatos készségét már oly sokszor meg
mutatta, ezúttal is ki fogja tárni szívét szenvedő 
hős honvédéin к elölt.

о

A háború és az anyaggyűjtés. Díákkaptár
A háború után megoldandó feladatok, ma 

még alig sejthető tömegben rohanják meg nemze
tünket. A nagy társadalmi és gazdasági ^átrende
zés ezer problémát vet fel. A r«nk nehezedő 
feladatokkal csak kitartó munkára nevelt neui/eJek 
birkózhat meg. Csakis erős akaratú, küzdeni ke 
pes, hajlékony, a perc változataiban helyesen cse
lekvő egyének allhatják meg helyüket. Kérdés 
készül-e a frontok mögött ezekre a harcokra az 
ifjúság ?

Ezt figyelik az ifjúság vezetői, a mai serdü
lő ifjúság előttünk kirajzolódó vonásaiban. Célunk, 
alkotó és nagy feladatokra felkészült ifjúságot ni - 
vélni.

A Nevelők munkája soh'sem volt nehezebb 
mint a mai időkben. Jogosan várhatjuk, hog) a 
magyar társadalom minden eszközzel segítségükre 
leg>en.

A nevelők egyik legszebb munkaterülete a 
Piákkaptármozgalom.

A mai pótolhatatlan apró értékek megmen
tésével a gyermeki munkának a nemzetgazdaság
ba való beállításával, komoly magatartásával, a 
felnőtteknek is figyelemreméltó példát mutat. A 
jövőre kiható munkájával megnyitja az íljusag ér
deklődését és szeretetét a gyakorlati éiet iránt. 
Raneveli a gyermeket a vállalkozásra, m egis
merteti az u| értekek megteremtésének felemelő 
érzésével, megacélozza a pillanatnyi siket télen- 
ség bénító érzésével szemben, és józan számí
tásra nevel.

Csodalatos rátermettséget mutatnak a Mura
köziek az an)agg)iijtesben. Nem is csoda, hisz 
öntudatos iparosok, tanult kereskedők gyerme
kei — a falusiak pedig mar az atyai házban szü
leikkel együtt g)ujlenek. Nekik a Diakkaptar 
munkájába való belekapcsolódás szóiakozast és 
örömet jelent. Élvezet leleményességüket nézni, 
az áru elhelyezésében, a vevők összegyűjtésében.

És milyen féltékenyen őrzik a kis kört, akiknek 
jóvoltából kis keresetük biztosítva van, és löke
tűk összegyűl. Egyik-másik. a gyűjtésből tekinté
lyes összeget tesz félre. Akinek betette van, l iz- 
tosabb a fellépése, hataruzuttabbak a totci. Sze
retettel szemlelem kapturosaiiu egy masközötti v i
tel) kedéset ami kellő vezetés mellett soh sem fa
julhat el.

Nemzetgazdasági szemp' »utóul az. iparos és 
kereskedői pai>ak nanti eiucidoue; es szerviét 
felkeltése óiiasi jelentostgü, mert пакта ep ez a 
két munkaag hian>os és nem clégg«* bee Miit az 
országban, dacara, hogy a/ ország kiadásainak 
legnag)obb részé ezek adójúból lesz tedezve.

Az iftusag játékos előfeszítő u-i n < g<át ön
tudatlanul egy cselekvő emberfajta érdé .к clii\ aki 
nemcsak dolgozni akar, ha megnő, hanem a ta
karékosságul erénynek tekinti, m iit lassún k iis
meri, hogy nemes..к gy úteni, térim lm, de C.ka 
rékoskodni is kell, fing) nagy feladatukul ,aii.it 
.a jövő tőlük, az uj genii.uiotui var beaiillin.sek.

A Díákkaptár mozgatom fellendüli se a ha
bom szüleménye. Ne értékelőik le n/utan sem а 
hulladékok gyűjtését. Az államha/t utasban sem
minek sem szabad elkallódnia. Ahog> beheben 
egv emberi rétég meg tudott gazdagodni a huüa- 
dékok szorgalmas összegyűjtéséből és ertektsde 
seböl, — ne vesse ímg a im mai li.ital társadal
munk sem ezt a munkát. Kitartás, szolgalom, egy 
kis utánjárás kell hozza és a munka szereteti*.

Ne elégedjünk meg a csendes munkával. Mu
tassuk meg erőnket masoknak is. Nem azért, 
hogy lássák, — hanem azért, mert az összefor
rott, egyöntetű, közösen megbeszélt nagy munká
ban van a megdönthetetlen nagy erő. Az. össze
fogás, a közös cél és a közös akarat minden aka
dályt legyőz, — és hitünk egy szebb Jövőben 
meg ennél is többet e r !

V. Pecsornik Paula 
A poljj. i k, Diakkaptar vezető tanára

Felmentették a régi
s kinevezték az úi 

városi elöljáróságot
A Csáktornyái járás főszolgabírója az eddig 

működött városi elöljáróság kinevezését 3382,943 
sz. határozatával visszavonta s az. elöljáróság 
nak önzetlen, önfeláldozó, ház .tins munkájáért 
legteljesebb elismerését fejezte ki.

Egyben a járási fősz.olgabíiö 254/1944 sz. 
határozatával kinevezte az ú) elöljáróságot a kö
vetkező személyekben :

Községi bíró : Kopjar Ferenc szabómester, 
Helyettes bíró: Behojnik Mihály vaskereskedő 
Pénztárnok : Herlics Mátyás szabómester 
Kö/.gyáni : Tárnái Mihály magántisztviselő.

Községi elöljárók:
Szterbat Ferenc magántisztviselő,
Sting! Ferenc csizmadia,
Sollies István kisbirtokos,
Skvorcz Janos vendéglős (gazdasági ügyek). 
Ugyancsak felmentette a rég ies kinevezte a 

járási töszoigábúó 253 944 sz. hataro/ataval a 
kép . iscióicslúíct lúgjaivá a következő polgárokat: 

Rendes tagokul *
1. Antuiiovics Ignác foldbírtukos,
2. Ascher» Jo/.sei építész,
3. Binder Lajos vaskereskedő,
4. Dr. Brodnyak Imre ig. főorvos,
5. Doniig Károly lakatos,
0. Horváth Mihály kályhás,
1. Kaczun István vendéglős,
8. Kollarich Ferenc cipész,
9. kovach istvan fényképész,

1U. L>r. Las/lö Béla ügyvéd,
11. Mavieiv Lh к kisbirtokos,
)2. Mekovecz Ignác cipész,
13. Meszaiics Ferenc szatócs,
14. Mik Karoly népin, titkár,
15. Muraköz.у Mihály cégvezető,
16. Pulii Vendel kistül tokos,
17. Pecsornik Oito oisz. gyűl. képv.
18. \ amplm István gyári munkás,
19. Vreszk Ferenc fegyvermester,
20. \ urus.es Gy örgy Kisbirtokos.

Póttagokul:
1. Vitéz Bors Mátyás borbély,
2. Lányi Robert csizmadia,
3. Tóth József cipész,
4. Munczi József kereskedő.
Egyben a föszoigabíió Csáktornya nagyköz

ség képviselőtestületet jai.uar 16 avat megHlahult- 
nak Méntéllé ki.

A Huraszombati
Takarékpénztár

1944. évi február hó 5-én d, u. 2 órakor Mura
szombatba.! satut intézeti hulviségebon tartja ez* 
évi leudiS ko/gy uV-se.t. aii.ei) egybuh a Aliira- 
szómban i.ikare' pe ./.iar luhiivui.u Ko/gy ülése is, 
mert n / 0 -n\ ом /ar.szainadiiSi.rol fog a nagy* 
múltú takarék pénz tar beszámolni.

A Muraszombati iaKarékpéuztai az elmúlt 
70 évben sok megpróbált ik-s er te, nieit az 1914- 
lb-ач viláji.. huniban ííIíijaokcjenek és tailalcha* 
n.uv ntg\i\szc elve1 c i, de senkit károsodás nem 
e:t es u :g lse-ч »•: te ki ezt a snivos csapást, jolt 
a lugos/Ui ga/d trendéi. f, amely isnivi nagy im'g- 
probaikilnsokat lot! az intézetre. Л viss/aléiés 
от a/ i ité/et nagy lendületet vett es а 70.-ik 
üzletev s/а M.Miasaban mar tek-ntciv e.*. nyerc- 
seg. t mulat ki, süt abban a helyzetben van, hogy 
i tartalékalapot 10 , al növelheti, 2",'..-ol fi/et 
részvényenként osztalélvkéj éti es mindennek da* 
сага az 194 3-as évi üzleti nyereségből meg te- 
kin.éiyes összeget visz át az »ij számlára, amely 
mellett ugyancsak tekintélyes összegek kerültek 
a mérlegben leírásra.
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Regősök jártak 
Csáktornyán

A honvédség művészestje
Díszes és előkelő közönség töltölte meg 

szerdán, január 26 ún, a leventeotthon nagyter
mét, hogy meghallgassa a m. kir. Honvédelmi 
Miniszter áltál ideküldölt regősök művészi hang
versenyét.

A hangverseny kezdete előtt a katonai pa
rancsnok üdvözölte az egyház és a hatóságok 
megjelent fejeit, Pecsornik Ottó országgyűlési 
képviselőt és a nagyszámú közönséget és köszö
netét mondott a megjelenésért. Boldog, hogy üd
vözölheti Csáktornya közönségét és reméli, hogy 
jól fogja magát érezni. Fogadják szeretettel a 
programme!, hisz az előadandó iőták mind Ma 
gyarország ezeréves történetét sugározzak felénk. 
Szent István királyunk egyesítette a Kárpáóm- 
dence összes népei' testvéri s/.vretetben. Rákóczy, 
Zrínyi és a többi magyarok )'<*!>tatiák ezt az 
eszmét és a mai nemzedék, a borzalmas viha
rokban is ezt szolgálja. Ez a cél ve/éili itt a 
felszabadult, a magyar hazához, mindig lm Mura
közben is, fenttartani és ápolni az egységes ma
gyar haza gondolatát.

Az óriási tapsviharral fogadott beszéd után 
a honvédzenekar eljátszotta a magvar Hiszek
egyet, utána pedig regőseink léptek fel a szín
padra.

Üdvözlések, szavalatok, nóták felváltva kö
vették egymást. Könnyekig img veit hatva a 
közönség, amikor a legmagyarabb hangszer, a 
tárogató, hol mélabúsan, hot feljajdulva elsírta a 
régi kurucnótákat: Kraszna Hotka büszke va
ra . . .  . Késmárk felöl fuj a szél . . . .  Csí
nom Palkó, Csínom J a n k ó .............. és a többit.

Az éneklő művészek höstenorja és bariton
ja az egész termet megrengette, a „kívánság" 
nótákat az egész közönség énekelte. A tapsunk, 
„hogy voltnak, se vége, se hossza. Szünet közben 
a honvéd zenekar játszott szebbnél szebb mag>ar 
indulókat.

Örömmel jegyezzük fel ezt az igen sikerült 
művész estet, ez is bizonyítéka annak, hogy a 
magyar honvéd közel ail szivünkhöz, hisz a mi 
vérünkből ered. A katonaság és polgárság Közti 
jo viszony ápolását a vezetökörök elsőrendű fe
ladatuknak tekintik, Írsz. midnyajan egy hazá
nak vagyunk gyermekei, egyformán védjük, ki 
fegyverrel, ki pedig polgári Divatáéval.

sP.

Csempészek
garázdálkodása

(Muraközi tudósítónktól). Nem mindennapi 
érdekessegu ügv toglalko/tal) i a diav avasai hely i 
csendörségel. Történt ugyanis, hogy minap ismét 
egy 200 kilos hízót akarlak atcsenipcs/ni Német- 
oi szagba. A teipucolt féidisznóhat kocsin két 
fiataikoiú vitte el Hétvezér községbe *gy ismert 
csempészhez, akinek a disznókat továbbítania kel
lett volna Németországba. A csempész. íeliiter 
palinkat adott a két licitál legénynek, akik azon 
nal alaposan folittak. Hazafelé menet akkora bá
torságuk kerekedett, hogy ónálló vállalkozásba is 
kezdtek. Az. egyik hegvi tanyát szemelték ki és 
szubaiyszeríi támadás után a hazbt lieket lejszék
kel elkergetve 3d kiló zsírt, több ponyvát és 
egyéb elemelhctöt pakoltak fel kocsijukra. A tá
rnájukról kiűzőitek a farkashegyi bíróhoz sza
ladtak, akinek vezetésével több ember üldöző 
be vette a rablótámadást végrehajtó duhaj legé
nyeket. Krizsopntaknal sikerült is utolérni és el
fogni ókét, azt még elérték, hogy a rablóit hol 
nukat vissza vitették a károsulthoz, de utána a 
legények kereket oldottak. Az időközben értesí
tett esendőtök azonban már szerencsésebbek vol
tak, mert nemcsak hogy a két garázda legényt 
fogták el, hanem útjuk során néhány csempészt 
is. Ezek közül kettő eg у-egy dohánnyal megra
kott bőrönddel ig' ekezett a határ felé, tgy har
madik pedig négy pár kerékpaigumival megtö
rnöd hátizsákkal érkezett már a háláitól.

A garázda legényeket beszállították a nagy- 
kani/sai ügyészségre, de megindult az eljárás a

három csempész, sőt a feketén ölt és Németor
szágba szánt diszuó gazdája ellen is.

H Í R E I N K
— Adóhivatali kinevezési h ír helyesb í

tése. Múlt számunkban közöltük, hogy Ferencsi- 
na Rezső Csáktornyái adóhivatali főtisztet allam- 
pénztári tisztté minősítették. Ezt a közleményt 
oda helyesbítjük, hogy nevezettet а IX. fizetési 
osztályba állampénz.tári főtisztté léptették elő.

— Meghívó. A Magy ar Vöröskeresz Csák
tornya Járási biok ja fo'yó hó 30-an (vasárnap) 
délelőtt 11 órakor, a városháza dísztermében 
tartja évi rendes közgyűlését, melyre az egylet 
tagjait tisztelettel meghívja.

TÁRGYSOROZAT:
1. Magyar Hiszekegy
2. Elnöki megnyitó
3. Titkári jelentés
4. 194 3 évi számadás
5. 1941 évi költségvetés
6. A megüresedett tisztség» к betöltése
7. Tagfelvétel
8. Indítványok
9. Himnusz.

Dr. ANTAL PÁL sk.
a kir. járásbíróság elnöke 

Diint a Vöröskereszt Egylet elnöke.

— Meghívó. A Csáktornyái Ziíuyi Torna 
Fgylet alapszabályainak 28. к a 3. bekezdése és 
választmányának 1944. évi január 13-an hozott 
határozata értelmében 1944. évi febuár hó 2 án 
14 órakor Csáktornya község tanácstermében 
tartja év i rendes közgyűlését, nub re tagjait spoi t- 
társi szeretettel meghívja.

TÁRGYSOROZAT:
1. A közgyűlés megnyitása,
2. Titkaii jelentés,
3. Pénztárnok jelentése és az 1943. évi zár

számadások jóváhagyása,
4. Felügyelő bizottság jelentése,
5. Tagsági díj felemelése,
6 Választmány és tisztikar felmentése,
7. Uj választmány és tisztikar választása,
8. A tagok által 8 nappal a közgyűlés előtt 

a választmány hoz. beadott indítvány ok tárgyalása,
9. Esetleges indítványok.
Csál.tornya, 1914 évi január hó 17.

Szebb Jövőt! . . . .
FUCHS JÓZSEF Dr. ANTAL PÄL

titkár elnök

A postahivatal kérelme. Felkérem a Csák
tornyái postahivatal távbeszélő központjába bele
kapcsolt előfizetőket, hogy légiriadó alkalmával 
tudakozódással, crdekl dós el és magánbeszélge
téssel ne zavarják a távbeszélő kez.eiést, mert 
ily’ beszélgetésre a kezelőnek ideje nincs és fel- 
világosi áH adni nem tud. A /avatással pedig a 
fontos beszélgetéseket hátráltatják. A távbeszélő 
központ légiriadó alatt csak  a légoltalmin ren
delkezésére szolgál.

— AlmamaiíOt hozzátok be január 30 ig 
a polgári iskolába. Akkor küldi el az áll. 
poig. isko la D iákkaptár vezető tanát a. 1 kg. 
40 pengő.

A Csáktornyái róm kát. egyházköz
ség költségvetési közgyűlése. A Csáktornyái 
tóm. kát. egyházközség minap tartotta rendes évi 
költségvetési közgyűlését, amelyen Kmpek Rezső 
volt egyházközségi elnök lemondott, lemondását 
elfogadták és helyébe Miszten Imrét választot
ták meg egyhangúlag. S/terbát Ferenc is lemon
dott titkári tisztéről, helyébe Március Miklóst 
у akasztottak meg. Az. 1944 év i egyházközségi adó 
kulcsát tekintettel a nagy* diágnságra — 10 
százalékban állapitollák meg, a fejadónak pedig 
az. 1943 évinek a dupláját vették. A legkisebb 
egyházi adó nem lehet 2 pengőnél kisebb. A köz- 
gyülés határozatát az adókulcsra vonatkozólag a 
templom ajtajára lő napi közszemlére kifüggesz
tették. majd az egyházi hatósághoz jóváhagyás 
végett felterjesztették.

Tábori posta. Legutóbb a következő 
levelet kaptuk:

Valahol Oroszországban.............
Egészséges és jól vagyok. Kedves Lenkém-

SZÖLiOHVANYOK!
Gyökeres vesszők 1 Államilag 
engedélyezett telepemről a legol
csóbban azonnal megrendelhetők.

Szőlőtelepitők!
Közvetlen termelőtől rendeljék 
szükségleteiket, mert ügynök ál
tól drágábban kapják azt. Elsőosz
tály u oltványaimtól kérje á r je g y 
zékemet. Másodosztályú oltvá
nyaim ára  80 fill, darabonkint.

I 0 S S  BERTALAN
Д BASÁK,  Iroda: 165.

:дкзн ш т т а т ш т я я я т  и машшттшшшшштт

пек Lapányban és minden ismerősömnek mura- 
l.üzi szeretettel küld üdvözletét
Tábori p. B. 183. HORVÁTH JÁNOS honvéd 

lapányi lakos

A PERLAKI_JÁRÁS HÍREI
— Tűzvész perlakon. Perlak nagyközség

ben hétfőn épei leégett Perkó Jakab szegény 
napszámos lakóháza. A tüzet kéménytüz okozta. 
A helybeli és a környékbeli tűzoltóságnak sike- 
i ült a tűz továbbterjedését megakadályozni. A 
lakóház teljesen leégett és nagyobb mennyiségű 
ín* tölt hús. kolbász égett bent, melyet perlaki 
lakóssok adtak oda füstölni. A kár 15.000 P-re 
tehető, az épület nem volt biztosítva.

— Légó parancsnokok esküje. A perlaki
lakóház Légó parancsnokok 1944. január 16-án
tették le az előirt esküt ünnepélyes keretek kö
zött.

— Megkezdődött a gazdák leszámolta-
tása. Perlalvm a községi elöljáróság támogatásá
val, a járási fősz-Igabíró rendeletére megkezdő
dött a gazda к leszámoltatása a Futura alkalma* 
/ottnin.ik közreműködésével. Egyidejűleg n ten
geri köllevclezése is megtörténik.

I w U d a tn -I Í Ö H t^ e k

1943 évi Karácsonyi Emlékalbum
Kápolnás Ódon igazgatós és Halácsy Dezső sajtóelöadó

A napokban íeient meg a Gazdák Biztosító 
Szövetkezete kiadásiban Kapolnás Ödön igazgató 
és Hulucsy Dezső sajtóelöadó felelős szerkeszté
sébe az 1943. évi Karácsonyi Emlékalbuni, a- 
niely a háborús nehézségek és a szigorú anyag- 
ga/d-dkodas ellenére is nemcsak tartalmában, ha
mm megjelenési formában is méltó az intézet 
hit nevéhez. A finom papiul, nyolcvan oldalas 
kiadvány közismert szövetkezeti férfiak és irók 
tollából közöl cikkeket. Az általános karácsonyi 
megemlékezésen kívül, foglalkozik a szövetkezet 
tagjainak a haza védelmében teljesített szolgála
tával. Méltatja Láng József elhunyt vezérigazgató 
érdemeit, ismerteti a szövetkezet szervezét és 
annak vidéki vezérképviseleteit. А VI. évfolyam
ban megjelent Emlékalbumban 59 különböző dí
szes keret foglalja magában az ünnepi cikkeket. 
148 kép, l l  színes míűmdléklet és három színes 
térkép díszíti az albumot. Az ünnepi kiadvány 
minden eddig karácsonyi kiadványnál nagyobb 
terjedelemben és belső tartalmat tekintve is gaz
dagabban jelen meg. Ehhez hasonló album még 
békeévekben sem jelent meg a magyar biztosítá
si életben.

Hirdessen a „Muraközében
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=  S P O R T  —
60.000 pengő segélyt kapott 

a MURA Sport Egyesület az OSK 
utján

Mint az újságokból értesülünk a MURA 
Sport Egyesület a vállas és közoktatásügyi minisz
ter és az országos Sportközpont utján 60.000 P. 
segélyt kapott a sportpálya kibővítésére és kor
szerű öltöző építésére. A MURA vezetőségének 
ez alkalommal szívből gratulálunk, hogy ki tudta 
eszközölni sport céjokra ezt a szép összeget. Jó 
volna ha a MURA példáját a Csaktorn>ai ZIE. 
vezetősége is követné. Egy kis munkával és után
járással talán nekik is sikerülne egy kis segély
hez jutni, tekintve hogy diilede/ik már a kerítés, 
a sportfelszerelésben pedig nag\on szegényesen 
állunk. A CsZTE. eddigi működésével a segély t 
meg is érdemelte, a vezetőségen áll, hogy az il
letékes körök figyelmét erre felhívja.

K ö z g a z d a s á g
Kertészet

Szobanövény: Szobanövényeink közül kü
lönösen a szebb példányokat nem ajánlatos egy 
viragasztalon összezsútolni, hanem különállóan 
egyenként elhelyezni, hogy a szűk helyen ne 
csenevészedjenek el hajtasai. Meghálálja e foko
zott ápolást, mert a napvilágnak kitett növények 
levelei, sok oly anyagot bocsajtanak ki, melyek igen 
jó hatassal vannak a szobák lakóinak egészsé
gére.

Gyümölcsös: Tegyünk próbát gyümölcs- 
fáinkon, végezzük el az összes munkaiatokat 
egy teljes esztendőn keresztül, hisz gyümölcster
mesztésünk jövedelmezősége nagymértekben függ 
ettől. — Már említettem a téli elvégzendő mun
kálatok közül, még a gyümölcslakon marad fony- 
nyadt gyümölcs és szaraz levelek leszedését, de 
igen helyesen látunk el, ha egy kis egészséges 
résszel együtt vágtuk le, mert ezáltal az esetle
ges gomba fonalak (micélium) tovább ter
jedését megakadályozzuk. Igen sok anyagot és 
munkaidőt takarítunk meg, ha most a teli hóna
pokban ezeket az élősködő gombatelepeket ár
talmatlanná tesszük, azaz elégetjük. Egy radiká
lis téli kezelés a gyümölcsfáinkon felér 3 szőri 
nyári permetezéssel. A permete/.őanyag mai 
nehéz beszerzése még különösen fontossá teszi| c 
művelet fokozott elvégzését. Természetesen gyü- 
raölcsnemenként, azon belül még tajtánként a 
betegséggel szemben ellenállóságát, illetőleg fo
gékonyságát a helyi viszonyok is befolyásolják, 
ilyenek a hőmérséklet, csapadék, szeljaiuá 
stb . . .

Gyümölcsfáinknak másik igen nagy ilUn- 
séges tabora a kártevők. Ezeknek egyté»/c a 
föld alatt, másrésze a törzset és ágakat ta n. dji 
meg. Minden kártevő adatnak ismernünk Keli az 
életmódját, mert csak igy tudunk ellenük sikere
sen védekezni. Gyümölcsfáknál 1 évnél idősebb 
gallyrészeken az áttelelö pajzstetvek, attelelo 
szuhok a kéreg alatt, valamint íarágok, lásrésze- 
ken a vértetü stb. Mindezek csak olt lépnek fel 
nagy mennyiségben, ahol a gyümölcsfák erdö- 
modjára vannak ültetve, vagy koronájuk nincs 
kellően ritkítva, miáltal a napfény és levegő nem 
jarhatja át a koronarészt, a vizhajtások (idősebb 
agtészeken, vagy a gyökéi nyakból egyenesen fel
törő haitasok) szabadon nőhetnek.

Mindezek ellen a védekezés, különösen

*•

idősebb, kérges törzsű fáknák, valami keregka- 
paró alkalmatossággal, a kérget az élőrészig, de 
azt nem megsértve lekaparjuk. Ágrészeket drót
kefével tisztogatjuk meg. Vízhajtásokat, száraz 
ágrészeket kivágjuk tőből.

Zöldséges: Ha az időjárás megengedi a 
petrezselyem és sárgarépamagot 30 cm-es sor
távolságra sekélyen takarva elvetjük. A pincében 
átvizsgáljuk vermeléseinket és a rothadásnak in
dultakat kidobjuk.

Csiák.

Pk. 5280 sz. 1044 1944 vghlóí 307 sz.

Árverési hirdetmény
Dr Pillér Arthur letenyei ügyvéd állal kép

viselt Jutrcsa Andrásné Tisics lerézia kerkaszent- 
királyi lakos javára 1016- pengő töke és több 
követelés járulékai erejéig a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1944 év 755 sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytan végrehajtást szen
vedőtől 1943 november hó 16-án lefoglalt 2460 
pengőre becsült ingóságokra a Csáktornyái kir. 
járásbíróság fenti szánni végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t. c. 20. 
§-a alapjan a fent megnevezett s a foglalási jegy
zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok jav ara 
is az árverés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll 
és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset fo
lyamatba nincs, végr. szenv. lakásán, Csáktor
nyán Szent István út leendő megtartására határ
időül 1944 évi január ho 31 napjanak délu
tán 3 óraja tűzetik ki, amikor a bíróikig lefog
lalt borok, hordók, ló, lószerszám s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel
lett, esetleg becsáron alul is cl fogom adni. Azon 
ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer- 
pengőn felül van, az 5610 931 M. E. számú ren
delet értelmében csak azok ár erezhetnek, akik 
a kikiáltási ar egynyolcadrészét bánatpénzül le
teszik,

Csáktornya, 1944 évi január hó 11.
Elek László

tvir. bir. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától
1 1944. sz.

Hirdetmény
A m. kir. 111. honvéd hadtestparancsnok- 

ságnak 865 1943 sz. rendeleté értelmében az a- 
lábbikban közöljük :

Az ellenséges bombázó kötelékek aital a l
kalmazott gy ujtobonibak közül különösen az u.
n. foszíoros gy ujtobonibak azok, mely ek n,úgy au 
kdio/ hasonló égő anyagot fröcskölnek széjjel е.ч 
tápot nyerve ezzel langbaboiitják a hazakat, 
egy eb építményeket, kazalokat stb.

Maga a íos/íorus gyujtóbomba, vagy fősz- 
foros folyadék töltésű gyujtobomba kb. 14 kg. 
súlyú, a többi gyujtóbombához hasonlít alakkal 
bír es a végén csapódó gyújtóval rendelkezik, 
mely az összeütközés pillanatában a gyuitoaom- 
ba belsejében lévő kismenny iségü lőport meg
gy ujtja, az pedig a köréje ágyazott los/íort, i! it 
ve fuszíoroldatból kevert, műgyantához hasonló 
anyagot tompa csa'tanassal szétszórja, s/étfröcs- 
koh. Az igy keletkezett foszíoros lepények, ha 
éghető anyagot érnek, azt azonnal lángra lob 
bántják.

A foszíoros bomba altnl okozott tüzek el-
o. tása arany lag könnyen és gyorsan végrehajtha
tó, ha az oltáshoz emberek és oltóanyagok kez
űéi vannak.

Az oltáshoz homokra és vízre van szükség, 
melyeket minden háznál állandóan tárolni kell.

Erre való tekintettel ismételten felhívjuk a 
háztulajdonosokat, hogy házaiknál megfelelő ho
mokot és vizet okvetlenül tároljanak, lapátot és
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„ A r a n y  B á r A h y “
Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 9. - Telefon 143. |
Gyárt elsőrendű kötöttárut.

|j Tulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m  
тяшштяяяяттяшшшшшшт

tűzoltó eszközöket készenlétben tartsanak, továb- I  
ba gondoskodjanak a házban lakók létszámának I  
megfelelő árokóvóhely röl.

Legtöbb helyen a lakosság a légiriadó el
rendelésekor a hazat elhagyja és há/.népével 
együtt a mezőre menekül. Ennek kettős követ
kezményei adhatnak elő:

1 ) A mezőkre, erdőkbe való menekülés 
nem óvja meg az embereket a gyújtó es robba
nó bomba* hatásaitól, mert a községen kívüli 
területekre is úgy hullhatnak bombák, mint a 
községre magára es igy légnyomás, re pesz hatás 
és foszíoros gyujtóbombák okozta séi üléseknek 
mmdenkepen ki vannak téve.

2.) Ma u község lakossága elmenekül, a 
légoltalmi szerveken kívül senki sem marad a 
háziak kozott es így az egész község gyors le
égését megakadályozni nem lehet.

Mindezekből következik, hogy mindenki a 
házhoz van kötve, — a tűzoltáshoz kivétel nélkül 
mindenkire szükség van. Ezért lontos az árok- r  
óvóhely letesitése.

Ljabb tapasztalatok alapján az árokóvóhe- г 
lyek szélességé 6(J cm. mélysége 180-200 cm. 
víz. levezetéséről belső csatorna es vízgyűjtő út
ján kell gondoskodni. Alul és télül 1.«anyaggal 
lehet könnyen burkolni, illetve fedni, de nyitott 
állapotban is védelmet nyújt. Az ilyen árokóvó
helyek birtokában a háztulajdonos, gazda szem
mel tartahtja a ház környékét és a keletkező lüz 
oltását késedelem nélkül végrehajthatja.

Az árokóvóhelyek mikénti kiépítésére vo- I 
natkozótag telhívom figyelmét a „Kiadó í. évi К 
julius hogy 15-1 szanmban megjelent „Hogyan I 
építsünk óvóhelyet?" című könyvre.

belhívjuk a figyelmet arra, hogy a foszfo- 
ros bomba nagy tustöt fejleszt, mely mérgező 
égési termékeket araszt. Ezért az oltáshoz gáz
álarc hiányában a fejet és a kezeket vizes tö
rölközővel (ruhadarabokkal) kell befedni. A íosz- 
foros lepényeket (tálakról) vízzel és nedves ho
mokkal való oltás után le kell kaparni és eltol- 
delni, mert a foszfor a szabad levegőv el érintkez
ve magatol ismét meggyullad.

A test bőrére cseppent foszfort vízzel, ru
hával, vagy kelével azonnal le kell dörzsölni, 
lábát kezet vizbemartva kell a foszforos anyag- I 
tol megtisztítani. Az égési sebekkel orvoshoz I 
keil fordulni.

A foszforos gyujtobomba íröccselékei az 
élelmiszeri és a vizet is megíei tőzik, tehat ily é* , 
leírni anyagokat meg kell semmisíteni. \ onatko* 
zik ez állati takarmányt ért fertőzés esetére is. 
\agy menny íJiOgű takarmány, vagy ekhniszer 
fertőzés esetében a székesiovárosi vegyvizsgáló 
állomást kell értesítem, megvizsgálás végett.

Csáktornya, 1944 évi január hu 15.
Elöljáróság.

<i:t___________________________________

E ísü Muraközi Szövődé Rt.
CSAKTOK1N YA

Széchényi u. 50 » 'felefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST
------------------------------------------ 0

Vegyen értékálló buzakötvényt



Polski
Negda, za vrerae svalerske dobé, su 

dva svaleri, dobri priateli, napravili pria 
telstvo na zivlenje i smrt, to su zapeca- 
tili s svojom krvi i da bo to priatelstvo 
jós jakse, z láncom su se zvezali, jen к 
drugomu.

Ako je od ovih dveh priatelov steri 
dosel v kaksu pogibel, drugi je imel duz- 
nost braniti ga i ako je potrebno bilo, al 
duvati i svoje zivlenje za njega.

To je bila svalerska doha!
Vremena se menjaju, a mi se menja- 

mo u vremenima! Da su stari rimlani te 
reci zgovorilí, sigurno nesu mislili na to. 
na kakse zlo bodo késni odvetki te reci 
obrnuli.

1939, leta, potli toga, как su se en- 
glezi z nemei, v Münchenit naravnali, je 
Englezka z velkom glasom zgovorila, da 
ona stoji za Polskii, ne da ju bantuvati. 
kajti ona je branitelica malih narodov i 
ako Nemska vupa to napraviti, kaj si ze 
me nazaj cisto nemskoga varasa Danziga, 
onda bo njoj prez sake milosti preglasila 
tabora. Так je i napravila, éli niti najrn .»■ 
nje ne za Polskii, nego za svoje sebicne 
hasne, stere je kanila zvleci z ovoga tá
bora, a Polska рак je, na trucanje En- 
gleske, skrvarila.

1941. leta, da je bil velki strah za 
to, da bodo nemske trupe gazile, po en- 
gleskoj zemli, onda se Engleska skrivon 
ce pogodila s ishodnim stra*ilom z bol- 
sevizmom, a da su nemske trupe prek je- 
zero kilometrov dalko stirale pred soboin so 
vjetske trupe i vec je bila rec za to, da 
bodo zasle i prek Volge, onda je pozva 
la na poinoc Anieriku proti Europi i pro 
ti sarnoj sebe.

Za istinn, moral bi biti clovek jako 
slabe pániét i, steri bi veruval, kaj je se 
to b ib  za Polskii, éli za steri god drugi 
narud. Ndi da se tabor liripi 1, niti pák 
potli nigdar neje Engleskoj na kraju pa- 
meti bilo, da makar i sanio jenoga prsta 
zdigue za Polskii.

Predi je mislila, da Nemska, stera jc 
do 1933. leta méla zvezane roke, nabo 
m »gia iadati z oriiziem, Francoska, Bel- 
gia, Norveska, Holandía i potli Jugosla
via, bodo se za nju alduvali i tak bo 
ona z. lehka preladala Nemsku, a te na 
rodi bodo i za Polskii skopali kostan ja 
vun z zerjavke.

Potli, da su nemske trupe, stere nig
dar nisei neje preladal, pregazile sovjet- 
ske veiké mase i da su na svetlo dosle 
strasnosti v Katynu i v Vinnici, Engleska 
niti z jcnom recjom neje protesterala pre 
svojem „priatelu Stalinu" i neje kricala 
po svetu, da je ona branitelica polskoga 
naroda.

i Orsag
Vlada polskoga naroda, stera ve zivi 

zvun domovine, je previdia, da od nikud 
nemre najti poinoc, niti bar kakse obe- 
canje, pák je zato sama probala obraniti 
ono, kaj se da, ci je mogoce, da si ob 
euva svojega naroda od strasnosti bolse- 
vizma, a kaj je na to napravila Engleska? 
Zrekla je, da proti onomu, kaj je vec go 
tovo, nabo nikse korake napravila, a pul 
skoj vladi ptk davle navuka, naj pusti i 
naj pibti, v Europi je Stalin gospodar, 
kajti oni su, skup z Amerikom Europu 
njemu daruvali.

Vremena su se premenila, a i ludi 
su se premenili. Z negdasnjega svaiéra 
— Engleska nigdar neje bila svaler niti 
proti svojim priatelain niti proti nepriate- 
lam — je postal zivanski vezir. Eli zna- 
nio i za taksega zivana, steri se dal obe- 
siti, a svojega priatela itak neje vun dal, 
a Engleska je mam, cirn je stoga mislila 
kaksega hasna zvleci, ostavila na ccdilu 
svojega priatela, polskoga naroda,

Eü saki greh nosi vu sebi i svoju 
kastigu. Priateli Engleske su ran tak fa 
lisni, как i ona san:a Kaj su njoj do ve, 
как bogen dali, je morala jako drago pla 
titi. Najpredi su joj dali 50 neksih starih 
ladji, za to je morala dali naj bol su svoju 
americku zemlu. Za tem su dosle se dru

de okupaeije. Izland, zatem Afrika, a na 
zadnje i sama Engleska. Ci englezi dobro 
pogledneju koli sebe, se posod vidiju, da 
su na njihovoj zemli amerikanci gospoda 
ri i kam oni jempot z nogom staneju, 
tesko njih je odnod vun postrugnuti.

Так se Engleska na svojoj közi vuéi, 
как je hudo s falisnim priatelom pajda- 
siti Stoga éli se moramo i mi vuciti. Mi 
se ne moramo bojati, imamo velkoga i 
jakoga priatela, steri brani Europu z is- 
hodne i zapadne strane, a bo ju i obra- 
nil érez síh peklov. Mi se ne moramo 
bojati, kaj bi nasi priateli od nas zahte- 
vnli nekaj nepravicnoga, éli kaj bi nas 
ostavili na cedilu, kajti on, sto je znal 
osloboditi Duce-a, taljanskoga voditela s 
smrtne pogibeli, on je svaler i ostal bo 
svaler do smrti. Te lanec, Steri nas z 
moralnom silóm veze, je jaksi od ocelna- 
toga. Za njega nesu se vremena preme
nila, a i on se neje premenil.

Taksi lanec veze nas к nasemu nem- 
skomu priatelu, svaleru. Nam pák je duz- 
nost zdrzati poleg nasega priatela, braniti 
zapadnu kulturu, как to delamo erez je- 
zero let. Dobrovolno i prez iskanja has
na, как je to velki Zrínyi rekel i da bo 
dosel velki den mira. onda bomo mi eu- 
ropski narodi z veselim licem stali pre 
zelenom stolu, nasi nepriateli pák si bodu 
kecke trgali jen drugomu i bo se nad 
njimi spunila rec Svetoga pisma: „Pro- 
past tvoja je v tebi saraora." Sp.

Drzati fundamente drzave
Velki govor Kállay Miklósa ministra predsednika

Nasi oblegati su ov tieden meli svo 
ju sesiju v kopaliscu Lillafüred. Tani njih 
je pohodíl Kallay Miklós minister pred- 
sednik i drzal njim velkoga govora.

Hapsi se minister predsednik stem, da 
je prespodobil orsaga к jenoj velkoj zem- 
li. Na taksoj velk -j zemli ne samo, da 
se sake fele prídela pova, neg) treba ju 
i na sake fele nacine cuvati i braniti. 
De je susno mesto, tarn je treba zalevati, 
de pák je moevarno, tam pák je treba 
kanale skopali i zemlu posusiti, da se 
more na njoj povati.

Taksa zemla je nas orsag. Denes v 
taborsko v re me je duplit jakse treba go- 
spodariti, как v mirno vreme. Da je bil 
mir po celoj zemli, ako je sto slabo go- 
spodaril, to je najpredi njegov kvar bil, 
kajti nienje je zapoval i slabo mu je islo. 
Stern je i orsagu naprav il velkoga kvara, 
kajti menje p ivarija se moglo v zvunjske 
zemle prodati i tak su drzavni recuni bili 
slabesi,

Eli dencs se to nesme pripetiti. De
nes ga ne trgovine zmed orsagi, saki na 
rod mora sam sebe hraniti i obskrbeti ze 
sem potrebnim. Prvi fundament tomu je 
nasa zemla i nasi zemclski gospodari. Ako 
zemla nabo dosti rodila i gazdi nabodo 
dobro gospodarili onda nasi braniteli, 
dieni honvedi nabodo meli kruha, opravu 
i oruzje i nabodo mogli nas braniti proti 
strasnoiuu ishodnomu nepriatelu, ako de- 
lavci nabodo imeli kruha, nabodo po fab- 
rikaj mogli delati, a to bo pák honvedam 
i nam sem skup skodilo.

Zato je minister predsednik, ve na 
pocetku gospodarskoga leta opomenul se 
nas, cuvati zemlu, fundamenta orsaga 
i naroda, povati как najvise i как naj- 
bolse, stem mi doma ran tak branimo na- 
su domovinu, как i na î honvedi, vSteri 
su na fronti i s oruzjem v rokaj i s svo- 
jóm krvi sprecavaju nepriatela, da nebi 
dosel sem, rezrusiti nam nase hize, cirkve 
i familie,

Narod
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Megyimurske popevke.

Najlepsa
Oj ti Мига, как si lepa voda, 
Globoka i z medom puna voda 
Cudna si ti sto pot bila 
Da na tebe sunce sija.

Drago mi je tvoje ime 
Ti zalevaS Megyimurje 
Svetiju se Tvoje репе 
Svetlim srebrom oblejane.

Oj ti Mura, как se lepa voda 
Globoka i z medom puna voda,
V tvojoj vodi dosti sega jako tajno 
Magyarska si, zato neje cudno.

Zafalno pisnto je dobil od Gospona 
Guvernera ml. Szajcsán József

Как smo v na§em listu vec reklí, ml. Szaj
csán József, sin Stridóvárske fare, maáinsloser je 
jako nadaren z dühöm za malariu. Za ßozic je 
zmalal jako lepoga kipa od Gospona Guvernera 
i poslal ga как bozicnoga dara Visokodostojnomu 
Gosponu.

Öve dneve je doslo pismo s kabinetske kan- 
celarije Gospona Guvemera, v sterim se Visoko- 
dostojni Gospon zafahl Szajcsán Jozsefu za te 
lepi dar. Kipa su deli v muzeum, de se cuvaju 
i drugi dari, átere su ludi poslalt Gosponu Gu- 
verneru.

Furt velimo, da se v Megyimurju rodiju 
duda ludi, nadareni z umetnim dühöm. Negda 
sveta bomo i Szajcsán Józsefa gizdavo spome- 
nuli, da je on sin nasega Megyimurja.

Reseni starí í postavleni 
növi varaski poglavari

Föszolgabirov jarasa Csáktornya je rezresil 
sluzbe dovezdasnje varasko poglavarstvo i zrekel 
njim svoje priznanje za njihovo marlivo i rodo- 
lubno delo.

V isto vreme su za nőve poglavare postav
leni ovi varaski purgari :

VaraSki birov: Kopjár Ferenc snajderski 
mester.

Namestni birov: Behojnik Mihály zelezni 
Stacunar.

Kaser: Herlics Mátyás snajderski mester.
Varaski velki tutor: Tárnái Mihály privatni 

éinovnik.
Varas ki poglavari:

Szterbát Ferenc privatni éinovnik.
Stingl Ferenc éiáinarski mester.
Soltics István potski gospoclar.
Skvorc János krémar (gospodarski posh).
Ran tak je föszolgabirov rezresil stare va

raiké zastupnike a za nőve varaske zastupnike 
postavil öve varaske purgare.

1. Antonovics Ignác zemelski gospodar.
2. Ascherl József graditel.
3. Binder Lajos belezni Stacunar
4. Dr. Brodnyák Imre direktor spitala.
5. During Károly slosaiski mester.
6. Horváth Mihály pecarski mester.
7. Kac/.un István krcsmar.
8. Kollarich Ferenc SoStarski meSter.
9. Kovács István főt» gráf.

10. Dr. László Béla fiskáliui.
11. Mavrek Elek mali gospodar.
12. Mekovecz Ignác Soslurski meiter.
13. Mesarics Ferenc stacunar.
14. Mik Károly kulturni sekretar.
13. .Muraközi Mihály prokurist. .
16. Fálfi Vendel mali gospodar.
17. Pecsormk Otto orsaéki oblegat.
18. Vamplin István fabriéki delavec,
19. Vreszk Ferenc puskáiski mester.
20. Vurusics György mali gospodar.

Namestniki:
1. vitéz Bors Mátyás barberski meSler.
2. Lányi Róbert cizmarski mester.
3. Tóth József Sostarski mester.
4. Munczi József stacunar.
V isto vreme je föszolgabirov vun dal na 

glas, da je stem, dneva januara 16-ga. obcinsko 
/astupstvo velke obcine Csáktornya slozeno.

Taborsko vreme
matriala sparati

Delo deackih kosov

Potli labora nas cekaju velki posli, isce sa- 
mi neznamo kaksi. Celo gospodarstvo se bo o* 
brnulo na drugaé i jeztro brg bomo imeli. Se 
ovo bodo mogli resiti samo 1л к si ludi, steri su 
se navcili na trdo delo, steri imaju t/du volu, 
sigdi se snnjdeju i neprestrasiju se od nik ih 
zaprek.

Pitanje je, jeli se nasa mlajsina на to pre- 
pravia, na to tesko harcuvanje odzadi za fron
tom. Voditeli na to paziju i oceju odhraniti cvrs- 
tu mlajsinu. Те posli su denes jako teski i /a to 
se nadjaju, kaj ii|im bodo ktomu si ludi ponia* 
gali.

Hapiti se treba vec pre deci. Treba je de- 
cu navéiti sparati, pobrati se kaj je hasnovito i 
z sega toga se moraju penezi napraviti. C nie, 
caiijke, stare paperc, staro zelezo, glazovinu, sa
ke fete koscice i zrnje, se to inoieju deca pobi- 
rati i se to se da prodati i ponucati. Deca vidi- 
ju, da nuhovo delo neje zabadav, dobiju pene- 
ze, pak se bodo vec od maldi nog trsili delali i 
sparati I s taksih deckov i puc bodo onda ziasli 
dobri gospodari l gazdarice, te bodo znali zi\eti 
l z matun i bodo navek zadovolni, kajti i z ma- 
loga bodo znali nekaj presparati.

Sleri deák ima v deackom kosu preiparane 
pcneze, on je vec bole siguren, trsi se jos vie 
zasluziti, sigdi je na mestu i zna spametno recu- 
nati.

Nasa deca, selska, meiterska, Stacunarska, 
sigdi \idi)u, как njihovi voditeli s teskom mokom 
dojdu do neéesa, рак je treba deci petdu poka- 
zati, priliku dati i pomagati, da i om de!a|U ne
kaj hasnovitogu za sebe, naj si prodaju ka) na- 
bereju, pene/e naj spametno ponucaju, all mj je 
hasnovito vloziju. Na seli je to jako lihko. Tre
ba detetu dali dva piceke, naj si je hrani, sloga 
bodo kokosi, jejei pak piceki i tak dale, potli 
bo mali deák vec na vekse trguval pamet bo 
mu saki den ostresa, bode b. ie bister i dok vel
ki zraste, vec bo znal v sakoj priliki stati na svo- 
jem mestu i nabo ga niksi voter spulmul.

Se to se deaki srednj.h skol vucmi v de
ackom kosu pod tavnanjem dobiih votiilelov, a 
na sein pak naj voditeli idejii z dobrom peldom 
napié, lo bo hciSvn celomu natodu. B>gtti na- 
rod, sreeni I blazeiii ludi, slog» se rodi jaki 
oi sag.

■IR DETÉSEKET__
AZ ÖSSZES BUDAPESTI 
ÉS VIDÉKI LAPOK RÉ 
SZÉRE IS F E L V E S Z

LAPUNK KIADÓHIVATALA

Glasi s Horvatske
V Zagivbu trainvaji voziju samo v jnlro 

polne I na vecer, da Se Je lt  vei i cinov.uki pe- 
laju. Cugi od januara 2> ga ciez mosec dni i,e 
voziju eiv-lne ludi. Sto se oce pelati, nioia od 
ministeriuma meti dozvolu, a to so tesko, samo 
z velkoni siloai di*bi. Se je to zbog lappra.

V Zugrebu je jako tesko s Illanom, nega 
mesa, ve je ír Io I o'c, kaiti poleg mórja su par- 
li/une j)ocis!.!i i ve dobaja cuda rib z mórja i 
lak se narod malo lezi hrani.

Félemoletes ház eladó, Zrínyi Karolv utca 
6 szám alatt. Érdeklődni Vitéz utca 6 sz.

Nekaj za smejati
Spítmeten snajder

Deák: Kaput, sterogu síé mi pred trema 
tjedni zasili, vec se haj il cileinti.

Snajder: Sigurno ga sram, kaj ste ga jói 
ne pia Ilii.

Dobro vractvo
Dosel je doktor pohajat svoiega beteznika.
Gospon Doktor — véli belez .ik — najlep

sa vám f..|a.
Так vám ie onda hasndo viactvo?
Jako dobro.
Kuli:о sie prahov nutri zcli ?
Niti jenoga, ali moia punica se zablodila, 

pak je jenoga p< gotnula i celu noc je javkala.

Spamcfen decko
L ek je do el dimo od zobnoga doktora, 

pak ga m iti pila.
Kaj Ívi k, te jüj> bolt zob ?
Néz:iám. ostal je j.re dokk ril.

Dobro ga potrostal
Betezník pita doktora: Redde mi za istinu, 

leli bőm ja ozdravit ?
Sigurno l>i,Jete oz Invili. Od ovogn bttega 

od s ‘o belez ikov devetdesetdevet hmirje, a jen 
ozdravi.

iaborska posta:
Nigdi daiko na ruskoj zemli............................
Z veseljem mislimo na nase lej>o M.gyi- 

gyiruurie, od steroga smo ve jako daiko. S j>ar 
reci se ve glasim v novinaj, sU re sí jako radi 
ditate, tűk bodete nasli i öve rede. Se vas lepő 
pu/dravltm i daj nam bog, kaj bi se dini predi 
iivi, zdravi i \eseti doma /isii.

Mojoj miloj mamici i dragoj Lenciki, как 
i sem Illapicancam joá eksterne pozdiave pos lam 

HORVÁTH JANOS
honvéd

Tábori posta B. 193.

Как to samo jen ?
Je, vi ste na vasú sreéu rano stoti belei

llik, devetdesetdevet prve&ih je od ovuga betega 
vec hmrlo.

Dobrc zobe ima
Ovo nőé me jako zimira trla.
Su ti cvengelali /.obi?
Ne, bili su na stohei poleg post ele.

Ne kriv i ne duzen
So.léc Spota fala: kulko pót sem ved rekel, 

najte mi vise pred cdi dojt».
la t :  Prosim gospon sodec i ja sem to re* 

j kel z^ndaram, ah oni to ne su steli vernvrti i 
I lak sem moral pak pred vas dojfj.

Kupite oblígacije psenicne vrednosti
Stalna vrednost, dobro vlození penezí

■ I ---------------------  ---------^
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Nepriatelski bombasi 
su nas pohodili

(M.T.I.) Magyarska Telegrafska Kancelarija 
dala je na ghs, da su v nedelu, januara 23 ga, 
s zapadne strane anglosaski avioni doleteli v ncs- 
terne kraje ober Dunántula. Na msternim mcs- 
tam su i bőmbe bitalt. Za к var do ve msu dos- 
Ji niksi glasi.

Öve letace smo i mi tu, v Mcgyimurju vid- 
li. V nedelu navetre, da su r.epnatcli doslt, su 
pustili ncsterne tak /лапе Slalinove svtc. i bili 
su velki kraji rezsvtlleni po Megyimurju. Na sre* 
cu bombe ncsu nigdi bitali.

То naj bo opomena sakomu, da je Írtba 
cuvati dome. Kaj su vlasti zapovedale, se treba 
spuniti. í'esek, voda, sekirt*. lop.,te, posode i se 
druge mestrije, pre sakoj hizi moraju biti pre- 
pravlene. Strafe, íejervergari, braniteli navek к re- 
du. Ci dojde alarm za pogibel z luíta, saki clo- 
vek naj se skríje na odredjeno mesto, samo stra- 
zari i cuvari smeju vuni bili. Ne snieti bezati na 
pole, kajti ako bomba opadne i respoci se, tak 
jakoga lufta napravi, kaj cloveku pluca poc.ju i 
na mesti jc mrtev, tak onda sto vun btzi sí leh- 
ko saru smrt poisce, kajti zvun jakoga luíla ga 
lehko i falati bombe dostigneju.

T a b o r s k i  glasi
Sovjetska fronta

Pre Nevel vodi su nemei imeli simo dve 
diviziie i te su po snegu i vetru marswale saki 
den 18 kilometrov dók su dusle na mesto. Sov- 
jeti su proti ovim dvem divi/.iiain postavtli trinajst 
diviziie, éli nemei su se to zavrnuli.

Onda se ne kaj említi, ako nemei piseju, 
ila síi sovjeti v zadnjun bitkani zg.biii prek 
40.000 mrivih a raii|onin.ov siguino jós je.npot 
tulko.

Pre Leni gradu jc zemla znir/ena, pák su 
7alo bolseviki uapravili veike sturme na neuiske 
trupe, a pol* g tóga z nibm su 57 ohlopkinh ta- 
borskih kok Bitka je iako o^tra í jós navek trpi.

Med vodami Pripiet i Bete/iua, to je jako 
rnocvjuio mesto, su bolseviki v nedelu stell pre- 
dreti, nemei su |e se posod zavrnuli. lu  su se 
jako pokazaii i trdo itrzali iiemrki granateri.

Na juznoj fronti, v Kaukaziji na k i  mii ie do 
ve bilo se ti:alo bole tiltó, ab v zadrje vremesu 
se bolsevihi i tu podigii i fest su stiekdi ni va
ras k i re. Od neüelc |iitra delaiu (akii sturinu.

Pre vodi Dnieper n. ga velkth bitki. Samo 
pre varasu kirovograd su bile bili e, éli í tu sa 
mo rnenise, najvise med putrolami.

Pre varasai l. mani i Saskov su nemei za- 
v/eii vise sei i reztirali nepriatelske trupe. 1 u su 
sovjeti samo iki jenom sektoru /gubiii 5000 mii- 
vili, 1000 zarobienikov i cuda matnala.

Engleska fronta.
Fnglczi i nmerikanei jós na\ ek obliajaju 

nernske varasé, preni da pol eg toga iimju veike 
zgubicke. Sitim o\e zadnje dneve su 99 tnglcskih 
teskih bombasov doh strelili Na sakoj taksoj nia- 
sini mura biti najnitnje deset ludi, a te treba 
najmenje dve leli vucíti i tak e ludi )e ne moci 
z lebka namestiti.

Te engleski bombasi se skrivaju, kulko je 
moci, po zraku, isceju hudo vreme, da se moraju 
skriti med obiaki, samo je nemska obrana je pre- 
pravlena na se i neda se vkaniti. Nernski vadaski 
aeroplani su prepravleni i cint se ctije glas, da 
englezi dohajaju, oni se mám zdigneiu i vec na 
morju cekaju engleze i iega cuda taksih engleskih 
bombasov, steri su predi dosli pod morje, как 
su nemsku zemlu vidli.

Za drugu frontit fost dohajaju gias\ ali se 
jós nikaj ne vidi stoga.

Taljanska fronta
Amerikanske trupe, как od juga dohajaju, 

mele su zapoved, da do Bozica moraju biti v Ri- 
mu. Nemska obrana je tak jaka, da tomu niti 
tora, niti g as t.

Ve su anierikanci probali na drugt nácin 
dojti blize Rima. Juzno od toga svetoga mesta, 
pre varasu Nettuno su znenada trupe hapili na 
suhu zemlu devot. San о kaj su nemei ne spali, 
nego cuvoli to mesto i da su amerikanske ladje 
d< hajaié, stiri su mám topili skup s trupami, a 
osem pák su tak rezsire íh, kaj se nikak nemre- 
ju nuceli, a na suhoj zemli pák su je doéekali s 
teffkimi stuki i bombasi i как do ve cujcmo nem
ei su cuda nepriatelske suldaéije \ni$tili. Bitka 
jós trpi i ostra je.

Balkanska fronta
Nazaj su stirali lcomunislicke bande, 

stere su vdile v Srbiju
Nernske trupe i dale cistim balkansku zeni* 

lu i se bole shaiaju. V Bosniji su nemei fest hipa 
vudrili na Titove partizáné í oni su v erez vasé 
dnevno) bitki zgubth 2000 uirtvih i 450 ztroble- 
nikov. Zvun toga su njim nemei zavzeli 4 teske 
stuke, 89 rnasinpusek, prek 2000 pu^ek i cuda 
drugoga taborskoga matriala.

Z Londona su v svet pustili glasa, da je 
Tito. partizanski general nazaj zav/el varasa Jai- 
ce, glavnoga varasa parlizanr^v. To neje istina, 
varas J .jee je i denes nemskim trupam trdo v 
rok.tj.

Poleg morj.i v К rs! bregov ju lulika j§e dob- 
ro ide ci í vnje naree. Polrg varasa Koiica su 
porri/am zgubiit u.itvth i 2Só /arobunikov. 
Jako \rednoga tabtusio-ga m diialt su nemei яа- 
vz.eii i to 9 radio, j n r.dioslacion za dob davati i 
kenj ele к trió n u masmu, o-ula 12 magaziné, cisto 
puné s t borskim m.ilri.tloni.

Domaci ludi su napra vili naroJnu frontu i 
por n/(*|U ncnieam pre éiféenji . Te domaci bta- 
niti it su vh.vili 900 Badogliovih soldalov, Aten 
su paiti/ruiHni pon.agab, a na grekoj g'amci |c* 
iu'ga velkoga | artizaaskoga maga/tna, punoga ;; 
hrauom.

Jena komim.stiékn banda od 2500 ludi je 
próbál;t vdr. ti / Bo.snie v Srhiiu. Braniteli su bi
li slabi, pák su se morali nazaj potegntui, alt na 
ficlnom su do!»i!i p mioc, komumste síi pretirali í 
lak je prepái njilmv spancer v Síbiju.

Svercarsko gospodarenje
Zandari v Drávavásárhelyu imaju pák in

ti resaatnog.i posla, steri se ne najde saki den. 
Гак se prip tilo. kaj su őre dneve Steli jenu 
200 kil t.'sku svin u preávercati v Nemsku. Svi- 
niu su zaklali, resk<»hli i dva mladi deéki su iu 
odpclali v Hétvezér к jenomu poznatomu Aver- 
caru, steri bi ju bil moral odpelati v Nemsku.

Svercar je deckam dal pol litra zganice, fest su 
se napili i tak su bili kurazni kaj su i sami Ste
li neksega posta napraviti. Zebrali su si jenu hi- 
zu med bregi, domace su s sekirami pretirali, na- 
pakovali su na kola lodricu maáée 30 kil, po- 
njave i druge stvarí. Hi£ni gospodar je s famili- 
om odbeíal к birovu v Farkashegy, on рак je 
z vise ludmi bezal za raubarami. Pre Krizsopa- 
taku su je dostiglí i vlovili i tulko su jo$ mogli 
napraviti, kaj su vkraejeno blago nazaj dimo 
spravili, ali za tem su decki sposkakali. Med tem 
su pozvali i iandare, te su vec srecnesi bili, kaj
ti ne samo, da su te raubarske decke vlovili, ne
go paj Joc i druge svercare. Dva su nesli pun ku- 
fer d >hma i átéli su ga spraviti prek granice, a 
tretji pák je imel pun hatizak gumije za bieikline 
te je vec dímo dohajal s zvunjske zemle.

Raubarske decke su odtirali v Nagykanizsu 
v reál, fii svercari su obtozeni, a obtoíen je i 
gospodat, steri je sviniu dal na őrnom zaklati i 
spravlal prek granice.

Englezi se ne veselijn prevec 
drugoj fronti

Engleske novine Tribune zvane piáeju, da 
se cngleski narod ne veseli preveé drugoj fronti. 
Sovjeti nigdi nesu mogfi predreti frontu, nemei 
jako chziju svoje linüe pák ci i negdi-negdi malo 
na/ai idejű se fo ide v redu i nigdi ne moéi 
predret».

Engleski novinnri piseju, da su engleskoga 
naroda vkanili stem, kaj bo za par tjednov dru- 
ga fronta. kajti za ve je samo to senjati moci. 
Nemska obrana je se posod iaka i bormeá trdi 
bo to oreh za engleze, lehko se njim zobi sfrga- 
ju, a oreh celi ostane.

Pk. 5741-5742 sz. 1942, 1942 vghtbi 148 149 sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Schwarz Lajos Csáktornyát ügyvéd ál

tal képviselt kk. Zsignics Ferenc és Mária (Sztoj- 
kó Bálit.t gyám áltál képv ) 1107 P. 51 fillér tő- 
ke és t'ibb követelés járulékai erejéig a Csáktor
nyái kir. járásbíróság 1943 év 567 602 sz. vég
zésével elrendelt kielégi.ési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1942 évi október hó 
17 cn lefoglalt 1260 pengőre becsült ingósá
gokra a Csáktornyái k«r. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a 
1908. évi XL1. t. c. 20. § a alapián a fent meg- 
nove/ett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű
nő más foglaltatok javára is az árverést elrende
lem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk 
ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
ig 'nVkereset folyamatba nincs, végr. szenv. laká
son, Lapány községben csendőrségi karh italom 
igém bevételével leendő megtartására határidőül 
1944 évi február hó 8 napjának délelőtt 10 
órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt hor
dó, hombár, kerékpár, sertés, üszők, ponyva stb. 
s egvéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kész- 
pénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fo
gom adni.

Csáktornya, 1944 évi január hó 13.
Elek Lászlókir. bfr. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.
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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

Pazite na nepriatelske 
bombe

Od honvédeké koimnde smo dobili ovo na 
glas, éesa se ludi moraju drzati.

Nepriateli hiceju bombe za vuzigati, od o- 
nih su najpogibelnese tak zvane íosforne bőmbe. 
Spricaju vun taksega gorecega matriala spodoh- 
noga к smoli, ili gumiji. Od toga se inam se vuz
ge, hi?.e, átale i drugo stanje, kozlice, kupi i tak 
dale.

Ova fesforna bomba je koli 14 kil teska, 
spodobna je к drugim bombám, na krnju ima 
vuzigaca, cla se tresne, vuzigaé se spro/i, od to
ga se vuzge íosforna masa, bomba se respoci, 
masa se sírom rezleti i do cesa dojde se vuzge.

Ognji, Stere ta íosforna bomba napravi, se 
daju dosta lehko i fletno vgasnuti, ako su к re- 
du ludi i matrial pre roki.

Za gasiti je treba peska i vodu stalno pre 
hizi meti. Zato znova opomenemo hizne gospo- 
dare, naj imaju pre hizaj na vek dosti peska i 
vode, lopate i druge mestrije za gasiti i naj se 
brigaju koli hiü za grabe za obranu i to dosti 
za se du§e pre hizi.

Hudu Segu imaju ludi, da je alarm od luíta, 
kaj si odbeziju na pole pod vedro nebo. Stoga 
se more ovo zlo pripetiti:

1. Nikaj ne hasni na pole, ili v sumu beza- 
ti, stem se ne obranlju ludi, kajti bombe moreju 
ran tak opasti vuni, как i na samu obcinu, jaki 
luft, falati bombe i bombe za vuzigati ran tak 
moreju zaklati éloveka.

2. Ako se cela obcina rezbezi i drugi ne 
ostane doma как braniteli, ci se obcina vuzge, 
nabo dosta ludi za gasiti i tak more cela obéina 
zgoreti.

Z sega toga se vidi, da je saki élovek ve- 
zan к svojoj hizi. Da se ogenj gasi, tarn je saki 
élovek potreben. Zato je jako vazno skopati gra
be za obranu.

Po najnovasem znanju, grabe su najbolsc 
60 cm siroke, 180 - 200 cm globoke, znutra 
mora biti jarek, kam se voda cedi. Nakla treba 
deske deti i odzgor z drevom i zemlom pokri- 
ti, ali i odprtc su dobre za obranu. Z takse gra
be, £i dojde kak$a pogibel, gazda mam vidi svo- 
ju hi/.u i ci je ogenj mam more braniti.

Kak je treba grabe skopati, to smo lani vec 
vieepot napisali v nasim novinam.

Opomenemo nase gospodare, da te fosforne 
bombe napraviju jako velkoga dima i te dim je 
jako éemeren (giften). Zato pre gasen ili, ei ga ne 
gazmaske pre roki, je treba obraza i roke po- 
kriti z mokrom krpom. Fosforqu smolu je treba 
z sten doli postrugati, z peskom posipati i z vo- 
dorn zalejati i onda v zemlu zakopati, kajti^ ci 
fosfor na luftu lezi, se sam od sebe nazaj vuzge.

Ako komu kaj na zivu kozu spricne, z mok
rom krpom lli kefora je treba doli pocistiti, roke 
i noge v vodi cisto doli oprati, a ci je rana, mam 
doktoru pokazati,

Ako fosfor spricne kam v hranu, ili v vo
du za piti, to se se mam zagifta. taksu hranu i 
vodu ne smeti troáiti, nego zakopati. Ran tak se 
zagifta i zivinska hrana i krma i to ne smeti zi- 
vini dati, kajti od zagiftafnc hrane zivince \ kraj 
dojde.

Vun damo od poglavarstva velke obcine 
Csáktornya, 1044 I. 15. pod brojem 2/1944.

K A J JE  NOVOGA?
— Katolicka cirkvcna obcina je obdrza- 

Ia svoju velku sesiju. Katolicka cirkvena obci
na v Csáktornya je öve dneve obdi/da svoju 
redovitu velku sesiju. Kropek Rezső svetski pred- 
sednik se doh zatalil, na mesto niega su /ebrali 
Masten Imbru. Zaíalil se i sekretar Szterbat Fe
renc, na mesto njtga su zebrali Március Miklósa. 
Cirkvenu porciu su, gledec na velku dragocu po- 
veksali na 10%, a porcia od glave je jernpot 
veksa od lanjske. Najmenjsa cirkvena porcia nem
re biti menjsa od 2 pengő. To su kdali farnikara 
na glas tak, kaj su zakljucka pribili na cirkvena 
vrata na 15 dni, zatem pák bodo ga poslali na 
visesu cirkvenu vlast na odobrenje.

GLASI JARASA PERLAK
— Hiza zgorcla v Perlaku. V velkoj ob- 

cini Ferlak je bila v pondelek v noci vclka ne 
sreca. Zgorela je hiza Perko Jakaba siromaskoga 
delavca. Ogenj se pripetil z rot a na najzi. Doma- 
ci i sosedni feiervergati su fletno dosii i zastavi'i 
su ognja, kaj se ne|e dale potegel. Hiza je sa 
zgorela i na najzi do. ti mesa i klobasice, kaj su 
ludi ta 7nosili susit. Kvara je do 15 000 pengő, 
a na zalost mkai ne bilo sel>ulcrano.

Vec smo cudapot opomenuli nase ludi, naj 
si daju svoja slanja sekulerati, nigdar ne /n.iti, 
de se more nesreca pripetiti. Lezi je placati se- 
kulaciju, как prez nje velkoga kvara pretrpeti.

— Prcscgli su zapovedniki za obranu 
od lufla. 1944. januara ló ga su zapovedniki za 
obranu od lufta, obcine Perlak prisegu dőli deli.

— Kontrola nutrí davanja Po nnredbi fő 
szolgabirovije i s pomocjom ohcinskoga pogla- 
varstvn, v Perlaku hapili su se obrecunavati go- 
spodarska nutri davanja. S tóm prihkom bodo 
mam i za kuruzu kontrakte poilpisali.

Jabucnc koscice donesitc do ja
nuara 30-ga v purgarsku skolu, onda 
bo je proíesorica deackoga kosa da
le poslala. Za kilu se dobi 40 pengő.

Go s p  o da  r s t v о
Popravla se obskrba s soponom

Za metercent koscic dobiju gazdi 
10 kil sopona

Kak je vladn dobro gospodatila / soponom, 
ve v növöm letu tak zgledimo, da je zasigurano 
za celi orsng lulko sopna, ki.lko se do ve \un 
da való. Ve se vec i po menjsini mestarn redovito 
davle vun sopon.

Kupite obligacíje psenicne vredností
Stalna vrednost, dobro vlozeni penezi

4 br.

Stern da se i lugov kamen more kupiti, ve 
í domaci ludi moreju sebi sopona kuhatj. Так je 
onda na seli menje sopona treba kupiti, a kaj 
fabrike napraviju, to se pák morc onim ludem 
vun dati, steri nemaju svoje gospodarstvo.

Pre fabrikaciji je cuda pomog.. , kaj se p0 
naiedbí vlade cuda vec oljenoga semenja pova 
a Minister za polsko gospodarenje je odredil, dá 
saki gospodar, steri da nutri 100 Ы tikvinih kos
cic, dobi cedulu za 10 kil sopc na kupiti. Zbog 
toga se cuda véé koscic nabralo v fabrike.

Gospodari, steri nutri daju koscice, dobiju 
je placeno, a zvun toga dobiju cedulu s sterom 
si moreju sopona kupiti i tak na seli véé nabo 
falil sopon.

Sadovnjaki
Как smo véé rekli, dober gazda ima celo 

leto posla v sadovnjaku. Ve nam vreme jako 
sluzi, pák bi mogli nasi gospodari ve po sadov- 
niaJvaj zvrsiti cuda taksih poslov, za Stere potli 
da se hapi polsko delo, nabo cajta. Как smo 
rekli, treba na drevju pobrati suho Üstje, posu- 
senoga sada i gosenice. Na steri ki ti je posuseni 
sad, ona je betezna i najbole je nize odrezati i 
falat zdrave kite, kajti pod kozom se glive, ste- 
re delaju betigi, dale vleéeju. Kaj se elöli odre- 
/*», to se mora main ze/gati, kajti ako pod dre- 
vom ostavimo betezno kitje i goseniéine gnjezde, 
onda smo drevetu nikaj ne pomogii.

Ako ve, v zimsko vreme sadovnjaka dob
ro pecistimo, stem presparamo cuda matriala 
stroska í cajta, kajti dobro éiséenje sadovnjaka 
vise vala, как v leli tripot sprieati, to je denes, 
da je tesko dojti do matriala, jako vazno za na
se gospodare,
Jako velki nepriatela dievja su sake fele glive, 
gobe, ervi i kukei. Se to je treba poznati, tak 
se onda moci branititi proti tomu. Na malo sta- 
resim kifam se pod kozom zapovaju one jako 
pogibelne San Hosa vusi, Stere najpredi vnistiju 
drevo, onda one jako pogibelne érlene vu§i, zo- 
v* ju se krvave лия4, one cele luknje skopaju v 
kitaj i v stebiu. Lehko je to prepoznati, kajfi se 
v gnjezdu zapleteju z belom diákom. Najvise se 
te nesnage pokazeju tarn, de je sadovnjak pre 
g'^sto nasajen, eli pak de su kite pre gosta, kaj- 
ti remaju dosti lufta i sunca.

Ove vusi je treba dobro skefati, eli po
strugati snmo tak. kaj se koza ne rguli. Ci se joá 
kaj taks\ga pokaze, onda pak s petroljomom na- 
mazati, od toga cisto za sigurno pogineju te ne- 
.•■nage.

Dobro zacuvani i poéisceni sadovnjak vec 
na prtuletje, da evete, da gazdi velko veselje, a 
v jesen pak velkoga hasna. Prez truda i шоке 
nemre se nikaj zapo.ati, Kak zemla prosi delo, 
gnoia i truda, tak i sadovnjak. Sto z lubavi dc- 
la, njemu sadovnjak boga tu plati njtgovoga tru
da. Megyimurski sad je glasoviti i po zvunjskim 
orsagam, vredno ga, z dobriin siceiu cuvati.

Sp.

Jeli sam piati! za novine?

Aprohirdt'tiSi k dija s/avnokiol lü filier. A  vastagon 
п_уо" и ‘ц wr,> « « m i t  U n k b f bb lilrd ^ lé a d ija t P

Vincclerske familie se isceju v Baranyu. 
L/oni |u sta na i odrezane rozgve za kuriti. Piaca 
/ pengő na den. Posel celo leto. Pitati v vured* 
mstvu.
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