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NAGYBÖJTI G O N D O L A T o P lS 'S F S r - S H
Mielőtt az írás szavai beteljesedtek
volna s az Emberré lett Isten Fia értünk
a keresztfán meghalt volna, elment a pusztába, itt negyven napig böjtölt és készült
isteni hivatására.
Ennek emlékére a keresztény Anya
szentegyház minden évben negyven napi
böjtöt tart a Feltámadás előtt. ' Valamint
Krisztus Urunk a pusztában elmélkedett,
úgy kell a keresztény hívőknek is, nagyböjt idején, magukba szállniok, reá gondolniok, mit vétettek egész évben, azt tőredelmesen meggyóniok cs úgy várni a
Megváltó feltámadásának szent ünnepét,
Valamint a nagyböjt mindenkor far
sangot követi, úgy követte Európa nagyböjté is a béke farsangját. Mert ugy e
kedves muraközi magyar testvéreim, ben
ne vagyunk Európa nagyböjtjének köze
pében. A boldog farsang idején elfeled
keztünk arról, hogy mindenféle farsangnak egyszer vége szakad s a zsíros fala
tok után el kell jönnie a sovány böjtinem elég megtartóztatni magunk?
d a g lak o m ák tó l, hanem m eg k e ll v iz sg á l
nunk le lk iism ere tü n k et, m it v é tettü n k ha
zan k m a g y a r te stv é re in k elsősorb an hős
,
' ‘
h o n ved em k ellen .

A gazdag gondolja meg, nyitva volte s z ív e é s tá rc á ja , ha e g y h ad iö zv egy,
v a g y á rv a n yú jto tta te le je kezet. Gondolja m eg, hogy a m ostani k e s e rv e s világban h án y s z e g é n y n e k nincs b etev ő falatja d a ra b fája, 'leg sz ü k ség eseb b ruh ája.
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I g y e k e z e tte abból, am it a J o L i П l)
ven ju ttatott n ek i, a s z e g é n y n e k is adni.
Es fö képen gondolt e h ő sein kre, a k ik m ár
k é t telet tö ltö ttek távo l a h azátó l, hóban,
fa g y ban 40 fokos hidegben, rneggémbere d e tt m a ro k k a l ta rtjá k a p u sk át csa k
a z é rt, hogy n ek ü n k itthon m eg legyen а

ra, hogy telhetetlen hírvágyukkal a szegény dolgozó ember szájából rántják ki
az utolsó falapot, gondolnak e arra, hogy
ezzel épen saját maguk alatt vágják a
fát, mert az éhes munkás nem lesz ké
pvs dolgozni s épen az ő búzájuk marad
kaszálatlan.
Es valamennyien gondoltunk é arra,
hogy az ötödik éve tartó világégés kő
ZCpette, a jó Isten drága magyar hazánkat,
édes Muraközünket még mindig megvédte a nagyobb veszedelemtől. Ha patto
gott is felettünk az ég ostora, de nem
sújtott. Bizony kevés európai nép mondhatja ez magáról.
Es mi mivel háláltuk meg eddig ezt
a páratlan mennyei jóságot? Talán imá
val, Isten dicsőítésével,* jó tettekkel?
Nem! Hanem folytonos elégedetlenséggel,
jajgatással, ez. nincs, az nincs, miért nincs,
Sokan közülünk ma sem akarják belátni,

lenek vagyunk, mit szóljanak azok,
k ik n e k hazait, otthonait lerombolták,
csaladjaikat legyilkolták s nincs betevő
G^y ,n6uk s n,ncs hol lehajtani
te,uket '
Bizony mea culpát kell mondanuuk,
szánni bánni bűneinket, megnyitni szívünkét az arra szorultak előtt, s főképen
km o"dani mindenről ami nem a legfon^ 8аГ , a7' e , feníartf ahoz‘ ezzel me6 *
akadaíyozzuk azok bűnös vagyait is,
ak,k a vérből aranyat akarnak csinálni,
így leszünk méltók az Úristen azon
kegyelmére, amelyben már eddig is részesített bennünket és remélhetjük a további kegyelmet és azt, hogy a világégés
nagyböjtjének elmúltával Krisztussal mi
’?
fogunktámadni az újra felvirágzott
Európában.
Ezekkel a gondolatokkal indultunk
az 1944. évi farsang után a nagyböjti napok elé.
Sp.
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BasJoglio Olaszországéban
Prof. Dr Johann v. Leers írja a Berlinben megk’Unö ,.Dic Grüne Post1' című hetilapban, hogy
«a szövetségesek mit ígértek az olaszoknak és

mit adnak. A rendkívül érdekes cikkből olvasóink tájékoztatására közöljük a következökét:

Szabadság deportáció
1943 július 3 -án az. angol-amerikai légijarmüvek a következő tartalmú röpcédulákat dobtők le olasz földön :
„Az. angol és amerikai államférfiak itt közölt beszédeiből láthnljátok, hogy mi nem a/onosítunk benneteket bűnös kormányokkal" ! Mi
,etl ennek a következménye? Menekültek hites
vallomásával inegali ipitast n^ert, hogy 1943 julitisától 1944 januárjáig Szicília cs Szárdinia s/igetén, úgy Délolaszurszágban legalább 20.000 cmbért megöltek, másik 30.000-et pedig elhurcollak.
Szitáiméban eltűnt a föld s/Jnéről a legalább

30.000 lakosú „Mussolini" nevű mintatelepfalu,
az embereket leölték, vagv elhurcolták, a házakát lerombolták, a mezőgazdasági kultúrát lehengerelték. Ep így megsemmisítették a Süléi és
Carbonia nevű községeket. Szicíliában a megszálló bah.sagok ez évi tanuár haváig legalább
11.000 embert Abbeszíniába és az. USA-Ьа deportállak, az összes polgármesterek, községi előljárók és fasiszta hivatalnokok eltűntek. Ezen szá
sokban nem szerepelnek az elhurcolt gyerraekék tömegei,

Д banántröszt borotvál

békés meleg otthonunk, ahol nyugodtan
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Apuimban, C.atanz.aro varosában а капа- nakra, akik nem akartak Bsdoghot szolgálni,
hajthatjuk alomra 1
’
...
daiak a piactérre összehajtott tömegbe lőttek és
A puhában, Sziciliában, l.ucaniaban és Caott állnak <>rt vitéz tiaink s nem engedik 143 embeit megöllek. Salermo-, Nocera- és Ca- labriában a gyümölcsösöket és olajtelepeket tervaz ellenséget közel a határokhoz. Gon- vaban nemcsak a férfiakat, hanem a nőket is szerűen megsemmisítik. A fákat icíürészelik, a
dóinak e a gazdagok arra, hogy ezeknek néger rabszolga módra kényszerítették, hogy az csemetéket kipusz.titják, nehogy később az olasz
a hősöknek mindent meg kell adni, m ég északamerikai csapatok részére lövészárkokat déligyümölcs az északamerikai banántrösztnek
,,
1
... „ 1 •••*•• 1 _
k ássanak és hidakat építsenek. Potencában és Maikonkurenciát csinálhassanak,
akkor is, ha itthon kiürül a hombár s fiban hajtúvadá„ at0, 1 rendtzlek az o)a,z kato.
nem lesz kalacs, mert a szaraz kenver
is itthon még mindig jobb, mint ellenség
Sxeretetadományok?
kezéből bármi jó, mert az korbáccsal jár.
yom Q' Btien, az angol közélelmezési ál- kik legutóbb még ellenségeink voltak! Most,
Mi dolgozók gondoltunk é arra, hogy lamtitkár 1943. juüus 26 án kijelentette: „Az.on- hogy megadásra kényszerítettük őket, nem fog
ma a haza védelmében mindenkinek ere- nal támogatni fogunk benneteket élelmiszerekkel juk őket gonosztettükért a büntetéstől megkímélién túl kell megtennie kötelességét M a és mindazzal, amit szállítani bírunk.*'
ni." Az angol folyóirat „New Statesman and Nanem
Sen
Mit D«állítottak?
Semmit!
kenyérfejad». ben
|;vum':
8*Y*°m
й**“ ^ r6mt‘
т л и szabad
bzauctu henyélő
iitiijcu» embernek lenni.
f
,
_.
n
r óiiítr.uiLЛ m
írja : „Ieljes összeomlás,
a,4l?
kultúrának
nyokinek sincs joga, hogy a más keserves
^ koHáHan érvényesülést engedtek í gy ki- ma sincs* nincs ve7etés- ninc* remény a jövőmunkájával tartassa el maga , hanem val- |. kenk > 150 lira dtt *gv kömiws „api kereső- bcn* Csak egy,céljuk van az. olaszoknak: élel
vetve, megfeszített erővel kell munkai- ,c csaj< 65 jirn Makarónjt rizsa, cukor cgyáltalá- metl Н°ЙУ ezt megszerezhessék, eladják ezek
kodni a haza s valamennyiünk javáért
ban nom kapható. De a „Daily Expess" már az, emberek nővéreiket, fivéreiket, anyáikat,
És azok, akik nagyon szere tn e k a 1943 szeptember 29-én gúnyosan írja; „Jön az. leányaikat, fiaikat, még saját magukat is!"
fekete piacon' adni-venni, gondoltak e ar- éhínség . . . Nem kérdés táplálni az olaszokat,
—
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A rabszolgavásáron
És mit nyújtanak az északamerikaiak és
angolok, mint Sztálin megbízottai a szerencsét
len olasz népnek? A gyermekeket kényszerítve
elhurcolják a Szovjetunióba Sztálinhoz, ahol bolseviki rabszolgákká, tolvajokká, minden emberi
érzésből kivetkőzött gyilkosokká fogják nevelni.
A felnőtt olaszokat, amerikai négerek felügyelete

alatt az USA-ba hurcolják. Bemard M. Baruch,
az USA. gazdasági diktátora dicsekszik, hogy
eddig ílymódon az amerikai felszerelés szolgála
tába több mint 100.000 olaszt állítottak. Nápoly
ban kiütéses tífusz, éhínség, különféle járványok
terjednek.

Az utolsó töltény
Ha szigorúan vesszük, azt lehet mondani,
mindez igazságos büntetés Badoglio árulásáért —
de mit tehet Délolaszország szerencsétlen népe
az árulásról. Részben ártatlan, részben szeren
csétlen áldozata becstelen királyának, még becs
telenebb Umberto extrónörökösének és a világ
történelem legbecstelenebb gazemberének, a gaz
ságban díjat nyert Badoglionak. Egy azonban vi-^
lágosan kitűnik Délolaszország, Szicília* és Szárdínia ezen mostani pokolbeli helyzetéből: így

járnak mindazon népek, amelyek az angolo
kat, amerikaiakat és a bolsevikieket nem igye
keznek az utolsó töltényig távoltartartani
maguktól. Ilyen lesz a sorsuk azoknak, akik a
küzdelemben elpuhulnak. Európa kis nemzetei,
amelyek közül, néhánvan nem akarnak tanulni
és várják az angol inváziót, tekintsenek a dél
olasz állapotokra és végre értsék meg, hol a he
lyük és mi a teendőjük!
Prof. Dr Johann von Leers.

Vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot
Nagykanizsa város díszpolgárává választotta
Szerdán délután 5 órakor a nagykanizsai
városi képviselőtestület közgyűlést tartott.
Dr Hegvi Lajos főjegyző ismertette a Váro
si Gazdasági Biok beadványát, majd vitéz Tóth
Béla indokolta meg az indítványozó Biok nevében
előterjesztését. Meggyőző szavakkal írta le vitéz
Oszlányi Kornél hősi nagyságát, páratlan vitézi
tetteit. Nagykanizsa város szívvel lélekkel ragasz
kodik hozzá, mint a városban parancsnokin tá
bornokhoz és mint a város tiszteletben álló pol
gárához.
Dr Krátky István polgármester szólott ez

után, kiemelvén a díszpolgárság jelentőségét, mint
a polgári megbecsülés megkülönböztetett mér
tékét.
A honvédgondolatnak és a katonai eré
nyeknek hódol Nagykanizsa, — úgymond — en
nek a mai magyar életben nélkülözhetetlen két
eszménynek, amikor a doni harcok legnagyobb
magvar bősét a honvéd és polgár testvéresülésének jegyében díszpolgárává választja.
А/ indítványt a díszközgyűlés egyhangú
lelkesedéssel elfogadta s a díszpolgárrá választás
ról vitéz Oszlányi Kornélt táviratilag értesítették.

A zalavármegyei MÉP-szervezet nagyváiasztmányi értekezletet
tartott Keszthelyen
(Tudósítónk jelentése). A zalavármegyei MÉP
szervezet vasárnap délelőtt kerületi nagyválaszt
mányi értekezletet tartott Keszthelyen. Az érte
kezleten részt vett vitéz gróf Teleki Béla főispán,
a zalai képviselők közül dr. Huszovszky Lajos,
dr. Országh Pál és Pecsornik Ottó, a központ
képviseletében pedig Kosa Lajos országos MÉP
főtikár.
A Hungária nagytermét zsúfolásig megtöl
tötték a MÉP tisztségviselők, akik a keszthelyi
és szomszédos kerületekből sereglettek össze.
Három beszéd hangzott el az értekezleten.
Huszovszky Lajos országgyűlési képviselő
külpolitikai tájékoztatót tartott. Érdekesen és vi
lágosan jellemezte a magyar külpolitika útját, mely
párhuzamos a tengelyhatalmakéval s elsősorban
a vörös veszedelem ellen küzd.
Vitéz gróf Teleki Béla főispán belpolitikai

tájékoztatót adott. Széles alapokon ismertetette a
magyar szociálpolitikát, külön szólt a zalavár
megyei szociális munkáról, mely évenként több
milliót juttat a lakosságnak. A gazdákra vonat
kozó Tenderezéseket s általában az agrárkér
dést széles pertpektivába ailí(ottan ismertette a
nagyszámú jelenvolt kisgazdával. Szavai meg
nyugvást keltettek.
A harmadik szónok Kósa Lajos országos
főtitkár volt, aki az első két beszéd kiegészíté
seképpen lelkes beszédben foglalkozott a magyar
élet minden időszerű kérdésével.
Bevezető és záróbeszédet Svastics Géza
helyi pártvezető mondott.
A lelkes hangulatban lefolyt értekezlet tá
viratban üdvözölte Kállay Miklós miniszterelnö
köt és Lukács Béla minisztert, a MÉP országos
elnökét.

Ráfizetett két csempész, aki megakaita vesztegetni a határvaűászskal
Mlinarics Milán 27 éves drávaszilasi lakos
annak idején egy zsák kenyérlisztet akart kicsem
pészni horvát területre. Mar mélyen bennjárt a
folyóban, amikor a magyar határvadászok meg
állásra kényszerítettek. Mlinarics megijedt, elő
vett 50 pengőt és felkínálta a két határvadás/hak, hogy szabadon engedjék. A határvadászok
válasza az volt, hogy lefoglalták a nála talált ke
nyérlisztet, őt magat pedig előállították az őrsre
megtették feljelentésüket megvesztegetés miatt. A
vádlott beismerése és a bizonyítási eljárás befe
jezése után a törvényszék Mlinarics Milánt két

hónapi fogházra ítélte jogerősen.
Hasonló módon járt Stefulj István 34 é v‘*s
drávavásnrhelyi lakos, aki egy társával JÖ0 kg.
lisztet, 40 kg. kukoricalisztet és 62 kg. cukrot
akart álcsempészni Horvátországba, de a határvadászok Karjaiba futottak. Stefulj erre 50 pen
gőt, majd később 200 pengőit és talpbőrt к inált
fel nekik, ha szabadon engedik. A balárvadászok elfogták és előállítottak. A törvényszéki tár
gyaláson megvesztegetésért két hónapi fogházbün
tetésre ítélték.

Húshagyókedden szívenszúrta a barátját égy muravidékí gazda
Múlt hó 22-én, húshagyókedd estélyén a
murabesztercei (alsólendvai járás) korcsmában
együtt idogáltak egy nagvobb társaságban Krem
lin István és Gábor Izidor murabesztercei gaz

dálkodók. A társaság este 0 óráig csendben és
rendben volt együtt. Ekkor, eddig még ki nem
derített okból, Kreszliu és Gábor összeszólalkoz
tak és a vita hevében .Krcsz’in zsebkésével szí-

„A rany Bär Ahy“
Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA
K o s s u t h L a jo s u . 9 . - T e le f o n 1 4 3 .

Gyárt elsőrendű kötöttárut.
Tulajdonos: K u r á t h J o a c h i m
шшяштптшяашяшшшшяшшяш

venszúrta Gábort, aki a szúrás következtében
pár perc alatt meghalt.
Az esetről azonnal értesült a községbíró,
akinek intézkedésére a btűatincí esendő: őrs egyik járőre még az éjszaka folyaníán kiment Murabesztercére és megindítója a nyomozást, amely
nek adatai alapján őrizetbe vette Kreszhnt.
A letartoztatasban lévő Kresziin ellen egye
lőre szándékos emberölés büntette címen indult
meg a bűnügyi eljárás. Kreszlint átadták a zala
egerszegi kir. ügyészségnek.

A lovak okmányának hamisításáért
elítéltek több muraközt gazdát
Nagyon sok dolga van a kanizsai bíróság
nak a murai:öüekkel. Most Kolnrits Lőrinc fdsőpaffíu lakos került a törvényszék elé, mert lovát
a járlutlevélben „fiatalította". Nem is tagadta tet
tét. A tárgyalás rövid volt. Hat hónapi börtür.ml
fizetett okirathamisításáéit.
Hasonlóan jártak a következők: Pongrácz
Balint alsómihályfalvai lakos idegen területről átho
zott egy sárga kancat Muraközbe. Elment Bartolics András községi marhalevélkezelöhöz, akit
arra kért, hogy állítson ki az áthozott lova ré
szére hamis járlatlevelet. Bartolics, aki ismerte
Pongrac/ob, szívességből megtette, anélkül, hogy
ennek következményeire gondolt volna. A dolog
kiderült és a vádlottak padjára került mind a ket
tő. Bartolics András mint tettes, Pongrácz Bálint
felbujtó hat-hat hónapi börtönt kapott, mig Pong
rácz József muraszentmáriai lakos, aki az ügy
ben tiltult határátlépést követett el, 100 pengő
pénzbüntetést kapott.

IRODAI MUNKAERŐ,
férfi, vagy női, magyar nyelvi tu
dással azonnal á llá st nyerhet a

Csáktornya Vidéki Körjegyzőségnél.

Elcsíptek a határon egy 27 tagú
v csempész bandát
A múlt héten jelentettük, hogy a miksavari
határvadaszok a drávamagyaródi határrészen egy
hattagú só- és lisztcsempész társaságot fogtak el.
Hasonló eset történt ipost Drávavasárhely hatá
rában, ahol az eddig legnagyobb méretű sócsem
pészetet leplezték le. Az éjszakai órákban ugya
nis Drávavásarhelyről egy 27 tagú, tőképp fia
tal legényekből álló csoport indult útnak a Drá
va felé. A csopoit mindegyik tagjának vállán 50
kilogramm .só volt egy-egv zsákban. A határő
röknek nzon sikerűit elfogni a 27 tagú csempésztársaságot és a náluk lévő 13 és léi mázsa sót
lefoglaltak. Az eljárás megindult ellenük.
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Zilizi Menyhért Anaklé!

|

Múlt számunkban, lapzárta miatt, cst1< rö
viden jeleztük, hogy itt hagyott bennünket a mi
kedves Anaklét páterünk.
A hír annál lesújtóbb volt, mert hiszen rö
viddel halála elölt még találkoztunk vele, mindig
barátságos arcát nézve, senkisem sejtette hogy
a halálos kór már hatalmába kerítette és hogy
ily fiatalon kell bevonulnia az Égi Hadsereghez,
ahol Szent Ferenc vezérletével dicsőíti az Urat.
P. Anaklét magyar pap volt, misszióval jött
ide, magyar nyelven hirdetni Isten dicsőséget és
oktatni a muraközi tanulóifjúságot, sajnos, magvar
küldetését nem fejezhette be, a mennyei Föiség
máskép határozott.
Holttestét február 24-én, szentmise után
Nagykanizsára szállították, ahol 25-én újabb szent
mise után örök nyugalomra helyezték.
Legyen neki könnyű a magyar föld!
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Amerikai repülőgép
Csáktornya közelében
(MTI.) Kedden, íebruár 22-én egy sérült ameríkai négymotoros bombázópép Csáktornya kö
zelében kényszerleszállást végzett.
Maga a gép óriási bombázó. Szárnyai mint
egy 40 méter kiterjedésüek, leszálláskor^ mélyen
belefúródott a talajba. Olasz területről, Loggiából
indultak, Északauszfria felett repültek, az erős
légvédelem meglátszik rajta, szárnyai össze van
nak lőve, motorjai is megsérültek, s minthogy a
pilóta is súlyosan megsebesült, kénytelenek vol
tnk leszállni. Ez volMi/enMtedik repülésük.
Személyzete* 1Ü emberből állott. 7 amerikai
és 3 mekszikói, köztük egyetlen szakember, a
navigátor. A gép kitünően el volt láb a minden
féle gyilkos szerszámmal, most van leszerelés
alatt. A sebesült pilótát kórházban ápolják, a
többit elvitték hadifogságba.
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Kinevezték Zala új főjegyzőjét. Vitéz:
Hunyadi László dr-t, Komárom vármegye főjegy
zőjét, a belügyminiszter Zalavármegye főjegyző
jévé nevezte ki.
— Gyászhír. Súlyos gyász érte Hicsák J á 
nos gyári alkalmazottat. Felesége szül. Flego l a 
vina, Flego József leánya, élte legszebb virágjaban. alig 30. életévében, hosszas, fájdalmas be
tegség után elhunyt, kis Jánoska Lát hagy\ л
anyátlan árván. 26-án temették úgyszólván az
egész város és a gyári alkalmazottak térti es női
küldöttsége kíséretével. Nyugodjék csendesen az
áldott muraközi földben I

f e l h ív á s
a Gazdákhoz és Gazdaságokhoz!
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Hajnali cigaretta
Harsányi Zsolt noveltáskötetc.

,.Hajnali cigaretta" címet kapott az. a halmas kötet, mely Harsányi Zsolt közel száz no
velláját joginIja magában. Az. illusztris író törté
nelmi és társadalmi regényeinek, színmüveinek
világsikerét könnyen megérti az. olvasó a gazdag
kötet komoly élvezetet nyújtó elolvasása után.
Ez. is olyan könyv, mint Harsányt Zsolt vala
mennyi müve, hogy alig lehet megválni tőle, amíg végére nem értünk. De bizonyítéka egyúttal

A Borán) aggazdálkodás m. kir. kor
mánybiztosa 143/1944. sz. rendelke
zése szerint, aki saját tulajdonát
képező elhullott szarvasmarha, ló és
sertésnek, valamint a fejtési kötele
zettség alá nem eső sertésnek a
bőrét a kijelölt nyersbőrkereskedőntk készpénzfizetés mellet átadja,

készbőrt
igényelhet. — Bővebb felvilágosítást
a körzeti kijelölt nyersbőrkereskedönél cs a bizományosnál nyerhet.

Simon István

Antonovics Gusztáv

Nagykanizsa Fő ut 24.

nyersbörkercskedése
CSÁKTORNYA

Telefon 255

Telefon 137

Bili központ bizományosa

9 ez

•„Muraköz"

4

Első Muraközi Szövődé Rt.
CSÁKTORNYA
Széchenyi u. 50

о

Telefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST

K ö z g a z d a s ág
Megjelent a központi tenyészéllatértékesités katalógusa
Az országos mezőgazdasági kiállítás és tenyészállatvásar rendező.bszottsaga legutóbb tartott
gyűlésén az érdekelt tényezők a tenyészállatér
tékesítés központi megszervezését határoztak el,
tekintettel arra, hogy a háborús nehézségek foly
tán ez évben sem lehet megrendezni a budapesti
mezőgazdasagi kiállítást és tenyészallatvásart. lá
zért a tenyészállatnevelés kereteinek fentartásahoz és a hazai allattenyés/tés színvonalának emeléséhez fűződő nagy érdekekre tekintettel a
földmívelésügyi miniszter támogatásával az OMGE
vállalkozott arra, hogy a rendezöbizottság az ál
lattenyésztő szervezetek által felülvizsgált legér
tékesebb tenyészállatállomanynak a központilag
irányított értékesitését ez évben is lebonyolítja.
A budapesti tenyészallatvásárok szokásos kereté
ben bejelentett tenyészallatállomanyról a rendező
bizottság katalógust készített, amely most hagyta
el a sajtót. A katalógus összesen 1215 tenyész szarvasmarha, 424 ló, 240 tenyészjun és
1720 tenyészsertés adatait tartalmazza, mind iga
zolt származású, az ország legjobb tenyészeteiből
és népies körzeteiből való, felülvizsgált és válo
gatott minőségű állatok. Ezeknek az állatoknak
az áráról, beszerzési helyéröl és egyéb legfonto
sabb értékmérő tulajdonságairól nyújt részletes
tájékoztatást a katalógus, amely megszerezhető a
mezőgazdasági kiállítás és tényén) állatvásár rendezőbizottsagánal (Budapest, IX. Köztelek utca 8
szám), ezenkívül minden kerületi és vármegyei
állattenyésztő szervezetnél is. Ára 4.50 pengő,
bérmentes küldéssel 4.80 P.
A katalógus tartalmazza a központi tényészállatértekesítéssel kapcsolatos összes tudnivalókat
és az értékesítési szabályzatot. E szerint az álla
tok eladasa elsősorban a gazdasagokból történik,
a szükséghez mérten azonban későbbi ídöpbntban a meg eladatlan állatok egy részét Buda
pesten a tenyészallalvásartelepen fogjak értékesí
tés céljából bemutatni. A katalógusban szereplő
tenyészállatokat bárki közvetlenül megvásárolhat
ja tulajdonosától, a szabályzatban loglalt módo
zatok szerint a rendezöbizottság által kiadott kötjegyek kitöltése mellett.
A rendezőbizottság széleskörű tevékenysé
get fejtett ki annak érdekében, hogy a vásárolni
szándékozó magántenyésztők elsősorban a köz
ponti tenyészaliatértékesítésre bejelentett legérté
kesebb tenyészállatallomanyból ledezzék szükség
letüket. A köztenyésztésre szükséges nagyszámú
apaállatnak elsősorban ebből a válogatott anyag
ból történő megvásárlása iránt a földmívelésügyi
minisztérium intézkedett a m. kir. gazdasági fel
ügyelőségek útján.

Kertészet
Ú tbaigazítások a kertészeti munkálkodásban:
Gyümölcsfák metszésénei ne dobáljuk el a
biinbós gallyakat, hanem helyezzük vázában víz
be. Ez időszakban oly kévés a nyíló virág s
megéri a fáradozásunkat, mert pár napra ra a
bimbók kinyílnak, és díszt kap otthonunk
a tavaszból.
Virágzó növényeket 8—10 C"-nál melegebb
szobában ne tartsunk, mert az elvirágzás hamar
bekövetkezik.
Zöld színüket vesztett edényes növényein*
ket ismét helyre hozhatjuk, ha 2 liter vízhez 15
gramm vasgálicot teszünk és ez oldatta! 5 na
ponként öntözzük, de emellett nem maradhat el
a tiszta vizzel való locsolás, szükség szerint al
kalmazva.
Gyümölcsfáinkat csak akkor karózzuk, ha

feltétlen szükséges, mert egyrészről felesleges ki
adás, másrészről gyümölcsfáinknak sem válik
előnyére.
Termő gyümölcsfáinkat ne trágyázzuk min
den évben, csak 3-4 évenként egyszer, de ak
kor kellő mennyiségben érett, földszerű istálló
trágya legyen.
Terméketlen gyümölcsfákon az 1 és 2 éves
ágrészeket ív alakban vissza hajlítjuk és a vé
gét oda kötözzük a legközelebbi ághoz. Evvel
elérjük azt, hogy az ily ágrészeken tefmörügyek,
majd termőnyársak fejlődnek.
Öreg gyümölcsfák^ melyek csak termést
hoznak és a növekedésben visszamaradnak, az
az nem fejlődnek kellően, sikeresen alkalmazhat
juk a téli híg trágyalevezést. Es pedig, a korona
csúrgás mentén körös-körül keskeny arkol, vagy
gödröket ásunk és ezt fahamu hozzáadásával híg
trágyával töltjük meg. E munkát tél idején éven
ként ismételgessük.
A gyümölcs eltartás idejét meghosszabbít
hatjuk, ha a teljesen ép és egészséges^csümölcfcöt
egy ládában helyezzük el oly módón, hogy alul
a láda fenekénél újnyi száraz homokot, tőzegport
vagy mohát teszünk, erre 1 réteg almát szarral
lefelé' fordítva egymás mellé, majd ismét egy ré
teg előbb említett homok slb . . . ezt addig vé
gezzük, míg a láda megtelik. Természetesen az
utolsó rétegnek
vastagabban
rászórva kell
lennie. Ezulán a ládát száraz helységben ásott gödörbe helyezzük el és 10 cm. vastag föld
del takarjuk be. Lehet szabadon is elhelyezni
gödörben, de csak talajvíz mentes talajon és v a 
lamivel mélyebben, 30 40 cm-re.
A vakondnál, miután hasznos állat, m eita
földben lévő rovarokat pusztítja, inkább az el
űző védekezést használjuk, mint az irtási eljá
rást. Igen jól alkalmazhatjuk valamely bűzös lolyadéknak (petróleum, karboleum stb.) kis menynyiségben a lyukába való beöntéséi. A bűzös fo
lyadékkal szemben érzékeny vakond csakhamar
elhagyja az ily területeket.
C siák.

^ S P O R T - S a k k
Csáktornya—Zalaegerszeg sakkcsapatai 1944
február 27-én találkoztak negyedszer. — A két
csapat tagjai és az eredmény : Bendel ja- Albert
1 : 0, Prek—Maczek 1 : 0, Bodó—dr. Szirmai 1 : 0,
Magyarics—Bita J. 1 :0 , Bencze—Bercsényi 1:0,
Wolhsein—Toplak 1 :0 , Hídvégi—Székely 1:0,
Makar—Kolancs 0 : í, Nemec—Bila E. 1/2 -1 2 .
Csapateredmény: Csáktornya 7 1/2, Za'aegerszeg
l 1/2. — A verseny egyik játszmája:
Világos :
Dr Szirmai G.
Zalaegerszeg

Sötét:
Bodó Sándor
Csáktornya
Indiai védelem.
1. cl4, Hf6
2. c4, eb
3. é3, . . . 1le 3, \agv HÍ3 az elmélet
folytatás.
3. . . . . Fb4
4. Fd2, c5 a megnyitási elmélet sze
rint F : d2, vagy W 7 szokott kö
vetkezni. A sötét lépésével kizök
kenteni törekszik ellenfelét az el
méleti útról.
5. F : Ь4, с: b4
0. Hd2, bő
7. Hgl3, . . . YÍ3-ra I Ic6 8, d5, IIé5
stb. következne.
7............. F d7
8. Fd3, 0-0
9. 0-0..............é4-re d5 jön.
9...............d5
10. c : d5, H : dö
11. Bel, f5
12. Hé5. Hd7
13. H: d7, . . 1ldf3-ra Ií.é 5 14. H:é5,
Vg3 15. Hl3, Vgb stb.
13............ V:c!7
14. Vé2, Bíő
15. Í4, Bgő
lő. 1113, Vd8, \ é7 látszik jobbnak, a
sötét azonban a következő szép
kombinációt tervezi: 17./Hé5, H:e3!
18./H:g6, V : d 4 ! ami ellen a vi

lágosnak aligha van védelme.
17. é4 ? súlyos hiba, ami azonnal a
játszmába kerül.
17................ H :f4 a világos feladta.
Bodó Sándor.
Pk. 5280 sz. 1944.

Fksz. 307. 1944.

árverési hirdetmény
Dr Pillér Ar thur letenyei ügy véd által képvi
selt Jutrcsa Andrásné Tisics Teréz kerkaszentkirályi lakos javára 1015— pengő tőke és járu
lékai erejéig a Csáktornyái kir. jbíróság 1943 évi
755 sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás
során 1943 november 16 n. lefoglalt 2460 P. becsérlékű ingóságokra az árverést kitűzöm és annak
végrehajtást szenvedő lakásán Csáktornya, Szent
István úton leendő megtariasara határidőül
1944 évi m árciu s hó IS n ap ján ak deielött 11
ó ráját tűzöm ki, amikor a biioilag lefoglalt bo
rok, hordók, ló, lószerszám s egyéb ingóságokat
a legtöbbet ígérőnek készpénzhzetéá ellenében,
esetleg becsáron aiúl is elfogom adni.
Csáktornya, 1944 évi február hó 8.
Elek László
kir. bir. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

Hirdetmény
A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete íelhívja a vidéki (az intézetnek betegségi biztosítás
szempontjából irányadó működési területén kívül
eső) munkaadóknál foglalkoztatott öregségi stb.
esetett* kötelezett fiatalbiztosílottakat (14-20 életko
rú), hogy a nyári üdültetés céljából szükséges
orvosi vizsgalatra 1941 március hó 1 14-ig az
Országos I arsadalombiztosílo Intézet illetékes ke
rületi pénztáránál, illetve kirendeltségénél jelent
kezzenek.
Jelentkezéskor mindenki megkapja az orvo
si vizsgalatra szóló behívását. A nyári üdülőtábo
rokban csak azok vehetnek részt, akik a felhí
vásnak idejében eleget tesznek és az évenként
rendszeres orvosi vizsgálaton átesnek.
Pnidapest, 1944 február hó 17.

A Magánalkalmazottak Biztosító intézete.

A

n a g y k a n iz s a i k ir . tö r v é n y s z é k tő l.

P. 340/1944 sz.

Hirdetmény
Zalavármeiiy e tói vény hatóságának, mint k i
k iá lt tónak K é p l. u s z 1 о es társai kisajátí
tást szenvedők ellen Zala varmegye közigazgatási
bizottságának gazdasági albizottsága aitat hozott
53t>2. kb. 1943 számú határozattal elrendelt kisajatitasi ügyben a kir. törvényszék közhírré teszi,
hogy Zala vármegye ah.spanjanak 036U ni. 1943
számú megkeresése folytan az 1861 XLI. t. c.
4ó es következő §-ai szerint a kárialanitasi eljá
rást megindította a bemutatott kisajátítási össze
írás és vuzrajz alapján ozv. Kép I'erencné Alti*
narics Ilona stridóvari iukosnaK a stndovari 457.
kataszteri hrsz. ret-, Rep László és Kép László
in* Novak Magdolna stiidóvari lakosoknak stiíd »vari 455. kataszteri hrsz. szántó, kert, rét es
legelő-, a stndovari kataszteri 45b hrsz. lakhuz
és udvar-, es a stndovari 471 kataszteri hrsz.
legelő ingatlan.
A tárgyalást 1944. év i m árciu s hó 8
napjanak d. e. 9 ó rara tűztek k i a kir. tör
vényszék hivatalos helyisegebe (Nagykanizsa, Tör
vény ha/. 1. emelet 38 ajtó szám) s arra az összes
érdekelteket a törvényes következmények terhé
vel egyénenként megidézi.
A kir. törvényszék figyelmezteti a/, érdé*
kelteket, hogy a tárgyalásról való elmaradás a
kartalarfitas tekinteteben határozat hozatalai nem
gutoija, valamint, hogy az egyéni kiilönértesítés
elmaradása, illetve a tárgyalási hatarnap elmu
lasztása miatt (gazolásnak helye nincs.
Nagykanizsa, 1944. évi lebruár hó 8.
Dr Hámori sk.
kir. tvs/tfki bíró.

MEGYIMUIJE

Preplatna cena: 6.— P. na po! leta.
VuredniStvo: Horthy Miklos-tér 6.

Csáktornya, 1944 március 3

KORIZMENE MISLI
Predi, как su se spunde reci Sveto
ga Pisraa i predi как je Sin Bozi za nas
na krizu hmrl, odisel je v puséinu, tani
se cetrdeset dili postil i prepravlal se na
«no. za kaj -ga Bog odrodil.
Na spornen toga krscanska Sveta
Mati Cirkva sako letp cetrdesct dni po
sta drzi predi как se sveti Vuzem obsluzava
K«ik je Kristin, nas Zvelicitel v pus
cini bil pun svetih misli, tak moramo se
i mi krsceniki, v kori z mi pokajatí za na
se grehe, prcmisliti se, kai smo zgresili
celo leío, s cistim srcem sí spovedati i
tak pocekati S /с toga Vuzma, da se Zve
licitéi z rnrtvih gon s'tane.
Ran tak, как korizma navtk dojde
po fasniku, tak je i Europi dnsel po fasmku mira, korizma tabora. Kai n e , dragi
rnoji megyimur^ki, magyarski brati, nutri
smo zasli v srdinu korizme, stera moci
Europu. Za vreme blazenoga fasnika po
zabili smo, da saki fasnik ima jeni pót
kraja i za mastnimi pogacamí dojdejи lojse postne hrane. Eli как Sveto Pismo
véli. neje dosti, ci se vkraj drzimo od
bogatih stolov, nego morarno si pre dús
nőm spoznanju dobro premisliti, kakse
grehe smo véinili proli nasoj magyarskoj
domovini, proti nasim bratam, a v prvom
redu proti nasim dicnim honvedam.
Rogatos naj si premisli, jeli je imel
odprto srce i bugyelnrosa, da je stera ta
borska dovica, éli popil prosti kaksu po
moc, Naj si premisli, da v denesnjim tes
kim vremenima cuda siromakov néma fa
lacek kruha, néma drva za jempot zaku
riti i néma jope za svojc telő pokritl. Jeli
se trsil z onoga, kaj mu je Bug bogato
nadelil, nekaj malo i siromaku dati. 1 naj
predi, jeli se zmislil za nase vitézé, steri
su vec dve zime sprevoddi dal ко od do
movine, v snegu, v ledu, v 40 gradusov
teskoj zimi, z zrr.rzenimi rokarni drziju
pusku samo zato, kaj mi tu doma more
mo meti toploga stana, v sterim se mirno
inoremo leci spat, kajti nasi vite/ki s'ini
trdo drziju strazu i ne pustiju ncpriatela
blizo granice. Jeli su se bogatasi zmislili,
da je ovim vitezam treba dati se, makar
se doma sprazniju hombari i nabo kola
*cov, kajti i suhi kruh je tu doma jos na
vek bolsi, как kakse god dobro kaj ne
priatel s korbaéom deli.
Mi, steri delamo, jeli smo se zmislili,
da denes, da je treba domovinu braniti
saki clovek mora prek svojih jakosti
spunjavati svoje duznosti. Denes nisei
nesme manjikovati i nisei néma pravo,
kaj bi samo lencaril, a drugi naj ga s
teskim delom zdrzavleju. nego si skupa,
jen kre drugoga, z napetimi ziiami mora

mo delati za dobro nase domovine i -za
sih nas.
1 orr, steri jako radi Irziju i kupujeju na crnim piacú, jeli su se zmislili na
to, d t s svojom pohlepnosti siromaskomu
delavcu cukneju s zob vun zadnjega ídlacka kruha, i jeli su se zmislili, da stem
rano pod sobom seceju hrasta, kajti gla
den clovek nemre delati i rano njihova
psenica' bo ostala nepokosena.
I mi si skupa jeli smo se zmislili /a
tv>, da ve, da véé peto leto cell svet guri, da nam je dober Bog nasu dragu magyarsku domovinu i nase lepo Megyimurje jos navek zacuval od vekse pogibeli.
Makar je pokal ober nas nebeski bic, ^li
vudril neje. Bonnes, jako malo europskih
narodov more to za sebe reci.
Л Seim smo se mi do \ e zafalili za
to veliku nebfisku milost? Morti z molitvami, dicenjem Boga, z dobrim delom?
Ne! Nego smo nezadovolni, mrmramo,
javeemo, toga ga ne, onoga ga ne, zaka j

P o litick i tje d n ik
Z ide s a k i petek.

ga ne. Cuda med nami jos niti denes neceju prevideti, da je vec peto leto tabor
i moramo biti zadovolni z onim kaj nam
je dragi Bog dal, a to je joS jako obilno
proti drugim.
Ci bomo mi nezadovolni, kaj bodo
rekli oni, steiim su hi2e, dome zrusili i
p< zgali, familie spoklali, nemaju falaőek
kruha zu v zobe deti, niti jenu robacu,
ni ti si kain lééi na pocinek.
Bormes moramo reci. moj greh, moj
gren i zalostiti se za nase grehe, odpreti
nase sree pred oni mi. steri su pomoci
potrebni, a kaj je najglavrtese, odreci se
srga onoga, kaj je ne vazno za zivlenje.
Si ли bomo sprecili i grehe omh, steri oéeju s krvi zl.ito napraviti.
Так bomo vredni postali one milosti,
steru nam ie Bog do ve nadelil i bomo
nieli vufanje i v to, da bomo i dale v
milosti ostali i vufanje v to, da bo ta ко
rizma gorecega sveta jempot minula i mi
se bomo, skup s Kristusom gori stali v
Europi, stera bo nazaj v csretu.
Stemi misli smo isii . potli fasnika
1944. leta v korizmene dneve.
Sp

Americki avion blízo Csáktornya
(MTI) V tork, februara 22 ga se jen
americki avion, bombas, s cetiri motori,
postreljen i skvareu, blizo Csáktornya
moral doli spustiti.
Ta masina je jako velki bombas, pcroli su do 40 metri duge, da se doli spustil globoko se vpicil v zombi S taljan
skoga mesta Fogg»a su doleteli, bili su
ober Severne Austrie i vidi se na muSini,

da je obrana od lufta biia jaka. Peroti
su si prestreljeni, a motori su dobili suse,
a tak ran je i pilot tesko ranjen.
Bilo je gori 10 ludi, 7 z Severne
Amerike, a 3 z Meksiko, ali samo jen
se razmel pre motoraj. Masina je sa pu
na bila / sake fele ja kim oruzjem, ve su
ju dőli zmontirali. Ranjeni pilot je v spitalu, a druge su odtirali v lager

Dva svercari su steli podmititi strazu,
eli su gori platili
Mlinarics Milan, 22 let star, /. Drá
vas/ilasa je v ono vreme stel jeno vrece
krusne inele presvercati v Horvatsku.
Vec je hajdi dalko Ы1 v Dravi, da su ga
magyarski granieni strazari zastavili. Mli
narics se prestrasil, zel je vun 50 pengd
i ponudil strazaram, naj ga pustiju. Stra
zari su mu mclu zeli, njega su dotirali
na strazu i obtozili ga, kaj njih je stel1
podmititi. Miinaric milan je prod sodom
sc priznal i svedoki su dokazali i tak je
odsodjen na dva inesece resta
Sod je
kreposten.

Ran tak je ziáel i Sfefuly István, 34
let star, z Drávavásárhelya. On je рак z
jenim pajdasom stel v Horvatsku presver
cati 190 kil bele mele, 40 kil kuruzne
mele i 62 kile cukora, samo kaj je nale
tel graiiicnim strazaram v roke. Nato
njim je najpredi 50 pengő, onda pák 20U
pengni i ko/.u za pod plate obecal, ci ga
pustiju. Graniéni strazari su ga vlovili i
nutri dotirali.
Sodbeni stol ga odsodil na dva mesece reSta.

Lepa fabricka zabava
Cinovniki i delavci fabrikc Graner i King I
Sátrán László fabrióki voditel ie v svojem
su v sobotu na veéer v Leventedomu dr/.ali le- govoru nagtasil da dencs celi svtt gori. Sí ludi
pu párádnu predstavu.
harcuvleju i duda suz ie treba zbriuti. Magyar-
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ski narod, na celu s Visokodostojnom *Gospom
Guvernerkom neje pozabil za honvedske familije,
nego ze sémi silami i ze sem trudom oce podpirati taborske do vice i popile i trostati je v njihovoj zalosti.
Za to su priredili denesnju predstavu, da i
stom prilikom zvrsiju duznost na poziv Visokodostojne Gospe. Ne njim bilo zat za trud, v svojem slobodnom vremenu su se vucili i srecni su,
da i stem moreju sluziti svoju domovinu.
Zatem se hapila predstava. Soldacki muzikaSi, su na tri mabe igrali vize, jenu lepsu od
druge.
Zamuda Gizella je deklamerala versa. Nju
veő poznamo, visepot smo ju culi. Óva fájná pucika je lani ostavila purgarsku skolu z Stere je
donesla sobom cuda znanosti. Dobila je cuda pokanja z rokmi.
Bile su sake fele komedie i sale. NaSe pu
ce i decki su jako lepő Spilali, eli najlepse su bi
le magyarske popevke. Dobosics íren, Mekovecz
Angela í Varga Anci, saka za sebe su tak lepő
popevale, da je cela sala pokala od veselja. Saku vizű su morali dvapot popevati.
Se je bilo jaao lepő, samo na zalost, ne
smo vidli niti jenu od naSih fajnih leventaSkih
puc i deckov. Lani v jesen su nam te fajne leventaáke pucike prikazale tak lepoga tanca z
muzikom i popevanjem, da to nigdar nabomo pó
za bili. Treba je i to nasu mlajsinu viSepot v roke zeti, oni se radi vuőiju i pokaSeju,* treba
njim je za to priliku dati. Stem dojdemo blize
jen к drugomu.

Partizani v Horvatskoj
Loparich fL József, sin Migyimurja, obcine
Drávavásárhely, je vurednik jenih novin v Pestszenterzsébetu. V tem novinam smo citali, kaj
pripoveda jen clovek, steri se ne zdavnja oslobodil pekla prek Drave, рак обещо kaj bodo i
naái ludi nekej toga citali.
„Te sre6no oslobodjen 6lovek pripoveda
ovo:
Iáce lanjsko leto se pripelilo, kaj me moja
firma poslala v jeno zvunjsko mesto. Cug je vec
dalko vuni, na frajsóini iáéi i na jempot ga neI kaj steplo i cug je postal. Doáli su gori partiza
ni peklenskogn obraza, sakomu su poglednuli legetimaciju, naáli su gori dva némáké soldate i tri
ustaáe. Te su mám dőli spravili i onda smo culi
pet áusov. Zatem su i nas dőli spravili, morali
smo oditi 300 metrov dalko i naiempot smo vid
li, da se celi cug naglo vuzgal i z velkim plamenom gori. S őim su ga polejali to neznam.
Onda su nam rekli, naj se poberemo, áto bo za
10 minőt jós tani, za njega bo zlo. Fletno smo
od beíali.
Na streki Zagreb—Belgrad v jenim mesti,
poleg streke lezi v grabi 18 rezkvaremh maáin.
Na tem’ meetu partizani cuge cekaju, zastavlaju i
sfondaju.

„ M e g y i m а г Je"
Selski ludi z velkim strahomjjnosiju v vara
se, kaj imaju za prodati. Ci partizani Steru term
vloviju, prviő joj lasi odrezeju, 6i pák ju drugoc
primeju, ondu joj glavu odrezeju.
Poleg jenoga varasa v seli je jena krava
dőli dosla. Gazda je kozu dőli slekel i n.rhu zakopal. Za dva dni su dosli ávercari.'mrhu su vun
skopali, meso oprali i v varaáu za drage peneze
resprodalí.
V Bosniji na velke falaté ne moói sela naj
ti. De su negda po krcmaj s crnom kavom i
dobrom pijacom potnike cekali, tarn ga denes
niti cigla ne. Negdi kre cestaj je moci najti 6love6je conte, divje zveri su mesa doli pobrale.
Krznari veliju nigdar divje zveri nesu dale tak
fina кг7пэ, как ve da őovecja mesa jeju.
Pre Zagrebu je v zrak odletel jen magazin
z munícióm. To se samo tak moglo pripetíti, kaj
je straia skup igrala s partizani.
V noci je oficer isel straiu kontrolerat i v
oci mu je opalo, kaj ga nigdi nikoga ne. Pretisnul je kvaku na vrataj í v tem momenta su se
bombe sprozile, magazin je odletel v luft, a oficera
je rezneslo na falaté.
Za to su od vlovlenih partizanov 20 odsodili na smrt.
Da su je tirali vesit, sfiri su steli vujli.
Od ovih su jenoga dőli strelili, tri pák su nekam
zniknuli. Druge 16 su obesili na elektricne Slanjge. Tri dni su tam viseli, v noci su solce i oprave dőli spokrali i skorom goli su viseli.
Partizani su vlovili 60 nemskih soldatov.
Ove su skoncali z najveksimi mokami. Najpredi
su njim s teskirai drosci noge spotrli onda pák
roke. Na hrblu su njim kozu dőli ogulili i onda
s soljom posipali. Ci ga soli ne bilo onda su je z
oátrom kefom ribali. Za tem su je napre ogulili,
na crevu v zivo meso zepe rezali i ta su njim
potrte roke porinuli.
Te gospon je fos cuda toga pripovedol, eli
mislimo, da je dosti, kaj smo nastampali. S tóga
moreju nasi ludi videti, cega nas je dragi Bog
oslobodil, da nas je nazaj dopelal к nasoj sladkoj domovini Magyarskoj.
Partizán i boláevik, to je se jeno. Nasi dicni honvedi nas braniju z jene strane od bolsevikov, a z druge strane od partizanov. Fala i dika
njim bodi. Te vitézé je treba podpirati, makar i
zadnjega falacka kruha moramo alduvati.

Glasi M agyarskejtranjke Zivota
V e lik a s e s ija M a g y a r s k e S tr a n jk e
Z iv o t a v K e s z t h e ly it
je bila v nedelu, na steroj je bil i
nas orsacki oblegat Pecsomik Ottó i jós
drugi oblegati i voditeli stranjke
Najpredi je Huszovszky Lajos ka
nizski oblegat rezlagal nasu zvunjsku politiku, stera ide navek v red z osovinskimi silami i v glavnom proti bolsevistiőkoj pogibeli.
Vitéz gróf Teleki Béla varmegy in.ski
főispán je govoril za znutresnju politiku,
za magyarsku socialnu politiku i eksterno
za varmegyinsku socialnu politiku, stera
sako leto z vise miljoni poma/e narodu.
Bila je rec i za gospodarske naredbo i
za agrarna pitanja se to na sirokom.

Hamiseralí pasosa - 6
meseci resta
Jesu ludi, steri saku pnliku ponucaju, da si z gresnim potom peneze spraviju. Ove dneve je bil pred sodom Kolarics Lőrinc z Felsőpálfa za to kaj je
v pasosu svojega konja /a mlajsega zapisal. Priznal je svojega greha. Sód je bil
kratek. Oobil je ^est meseci re^ta za ba-
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Zaffala
Sem onim, steri su s prilikom
smrti moje nigdar nepozablvne áenc,
naW k6erí i sestre

BICSÁK LIDVINErodj.FLEGO
njenu raku okincili s cvetjem, sprevocflli ju na zadnjem potu, eli na drugi
nácin oleksali nam n^su velku zalost,
z ovim potem se najlepse znfalimo.
Eksterno se zafalimo fnbriőkiin
bandistam, kaj su ju z muzikom sprevodili.

Família Fiego i Picsák

nusiranje.
Ran lak su zisli i ovi: Pongrác Bá
lint z ALómihályfalva je dotiral jenu kcbilu z stranjske zemle v Megyimurje.
Odisel je к Bartolics Andrásu, obeinskom
komi saru za pasose i prosil ga naj mu
napravi za to presvercanu kobilu hamisnoga pasoóa. Bui íolicb
pózna! Pongraca
i napravil mu je to dobrotu, prez toga,
da bi uiislil, kaj more stoga biti. Farba
je zisla vun, i tak su obedva dosli pred
sou ! saki je dobil sest meseci resta.
Pongrácz József z A\uraszentmária je v
tem poslu liodil prek granice, on рак je
dobil 100 pengő peueznoga strófa.

Nek aj za smejati
Z a k a j m ez p re d í p o sta n e s ta ri
2ena : Títk se mi vidi Pavel, ti bős predi
posta stari, как ja.
Moi : Kaj se tomu cudis! lm se, kaj ti ku*
pis, ja moram splaliti.

D o b er m e ste r
Barberskí mester vuci svojega novoga inuáa:
Jóska, probaj malo podbrifi ovoga gospona, eli
pazi, kaj se ne porez.s.
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Nagy választékban kaphatók
divatos női telikabátok
b u n d á k ,

elegáns kész nöiruhák
m e l e g

p o n g y o l á k

Megy Im

a r i« "

Se je to za zaklane némáké iene i decu.

T a b o r s k i gl asi
Sovjetska fronta
Kak smo véé rekli na ovoj fronti nemcam
se bole ide. Na fronti Luck -R uvno—Dubno, tak
éujemo v petek, su nemei napravili velku protiofenzivu i vec su doáli do varasa Luck. Tu su
sovjeti imeli vékáé konjenicke trupe, átere se vec
nemreju drzati, kajti predalko su njim magazini
otkod íasujeju. Némáké trupe su )e posipali z
ognjom, reztirali i vniátili'
Na severnoj fronti je 40 cm debeli sneg,
gibanja ga ne. Na severnoj fronti je ve naivekse
pitanje Finska. Te mali orsag je vec 1040. leta
podnesel velke aldove za svoju slobodu. Sovjeti
su bili jaksi i prisillli su toga naroda, da njim je
moral odpustiti velki falat zemle Karelia zvánu.
V ovom taboru su finci to zemlu nazaj zeli, eb
se jeno, nepriatel je petdesetpot jakái i finci, te
mali narod je jako stroáen i teáko se brani
К tomu je velko zlo, da englezi i amerikanci, prem da nesu z Fmskoni v taboru, ze se
mi silumi idejű za tem, da bi finci dőli deli oruzje, a boláeviki da bi zavzeli celoga őrs; ga, i
némáké divizije, stere su tarn, da bi rezoruzali i
internirali.
Nemei za to niti cutí neéeju, a finci dobro
znaju, kaj njih ceka, éi se prek daju. Peldu njim
sluíi on del Taljanske, de amerikanci i englezi
gospotlariju i de je denes straáno zivlenje.
Konferencije za mir su vet bile v Stokholmu, v Svcdskoj, Finski narod se nikak nece
prek dati, makar bo treba joá éuda alduvati. Как
bo na dale joá neznamo.
Za sobotu cujemo, da su bile veiké bitke
pre varaáu Rogacev, a blizo varasa Krivoj Rog
su nemei zavrnuli velke bolsevicke sturme.
Nedelni glas nam véli za velke bitc na
fronti Luck—Rovno—Dubno i da nemei dale ide
jű napié. Ran tak se oátro bijeju i pre varasaj Vi
tebsk i Rogacev.
V subotu i v nedelu su boláeviki, da prisiliju fince m mir, poslali 000 bombasov ober
Helsiuki, glavnoga varaáa Finske. le bonibaái su
jako éuda hií. i druga stanjn sporusili i inda ludstva zaklalí.
Najnovcái glnsi su dosli. da je pre Krivoj
Rogu áturma trpela d\a dni éli se v velkom
nemskom ognju zruáilu.
Pro vodi Narva su nemei 7a»'kro?ili vékáé
sovjetske trupe i nemáki kánonén jako strelaju
to soldaciju. Nemei véé irnnju éuda spolovltnih
boláevickih soldatov.

Engleska í taljanska irónia
Nemska obeéanja se pomalem spuniavleju.
\ e moreju reci v Londouu, da tak J.iviju, как da
bi se bili véckali sodnoga dneva. Celi tjeden, saku
noc pohajaju Londonit nemáki bombaái. Crez be
den dni su dőli hitili 6000 ton, to ie 6 mdjon
kil bombi. To je takái teher, da je /a to treba
600 vagonov, рак si morenjo misliti, kaj su te
bombe nnpravile.
Jen novinar se z bombaái pelnl v te ogenj
i on piáé, da je to nekaj prek strnánogn, kaj su
\idli. Cele vulice su zruáene, ogen jen vékái od
drugoga i ne moci gasiti, ápricalke su zgorele a
vode ne. Po vulicaj grabe od bombi, zruáene hi ie,
ne moci se gibati. Tjeden dni London neje spal
v posteli.

Engleski i araerikanski teáki bombaái su
pohajali Nemáku, éli s krvavom glavom su be2ali.
Nemei ve imaju nekái növi nácin obrane, imaju
nekáe nőve forme gránáté átéri straáno rezmeéeju
engleske bombase. Crez tjeden dni su nemáki
kanoneri i vadaski acroplani dőli spravili z lufta
636 nepriatelskih teákih bombaáov. Stemi avioni
je zginulo naj тел je 9 —10.000 pilotov i drugih
zvuéenih soldatov, átere ne raoéi tak z lehka
namestiti.
Najnovesi glas nam véli, da v ishodnim Alpam v debelim snegu se moci prek sto americkih pilotov, átéri su se z gorecih avionov dob
pusfili i veter njih je odnesel na te gore, átere su
3—4000 meter visrke i zinm 20 —30 graduáov
PuSéaju v noci gori crlene rakete i prosiju po
rnóé. 114 pilotov je do ve dalo glasa za pomoc,
eb sigurno bodo p<ginuli, kajti némáké patrole,
átere su njim poslali na pomoc, v velkom snegu
6M v -
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i po strmim bregam nemreju do njih. Ná mestaj
sneg dojde do áinjaka. I to je bo2a kaátiga za
öve prezduáne ludi.
Na taljanskoj fronti nemei dale zadräavleju
amertkanske trupe. Neéeju je v morje stirati,
kajti oni stalno clova/.aju friáke trupe, a te nem
ei vniátavleju i tak ne samo, da amerikanci ima
ju velke zgubicke, nego i duda soldaéije je vezano za ovo mesto. to рак njim drugdi fali, a
da bi se sami vugnuli, to njih je sram. Med tem
su nemei éuda amerikancov vlovili i matriala
zavzeli.

Japanska fronta
V Barmi su japanci zaokrozili vekáu englcsku soldaciju, tam se vec i indijske trupe bijeiu i jako vitezki za oslobodjenje svoje domovine. Na Tihom Oceanu su na viáe mesta morske
bitke.

Jezik za zobe
Jen lognr je, vés moker od ávica, dobéval
к svojemu gospodaru pák v é li: gospon na jempot naj pozoveju se logsre i vadasé, tristo jelenov
sem vidd v sumi. Gn/da se mu nasmeje, pák
mu rece: Cujeá Francok, boá ti od toga nekaj
pustil, morti je nekaj menje bilo. No ci ne 300
ali stodvajsti je biio. No iáce nekaj pusti. Naj
sem kaj g xl, ci je ne bilo petmist. Iáée menje
reci, véli mu gazda, Ako oőeiu ia bőm pre^egel
kaj se v gruiu nekaj gibalo. 1 tak stno dosli od
300 jebnov do jednoga zajca, eb morti je samo
veter Üstje gibal.
Takái su ludi i v denesnje vreme. Neáéi
nekam ide, nekaj cuje i dók dimo dojde, cisto
drugac pripoveda.
Z male buhe napraviju elefánt*. Л к tomu
su je zlocesti ludi, átéri vfcivaju v tem, éi more
ju druge ludi v strah natirati. A pák su je drugi,
iáce bujái, od nepriatda plaéeni ludi, átéri ran
/.a tem idejű, da kvsriju duáe ludem s sake fele
strasnimi glasi i oceju zruáiti znutreániu jakoft
naroda.
Sc to sluzi nepriatclu, kajti éi se zruái domaéa fronta, ondn je prepab i zvunjska i si ni
dovi naáih dicnih honvedov bodo za badav.
Nasa \lada i naái soldacki voditeli jako
dobro znaju, kaj je treba vciniti za obranu naro
da. Tabor vec pet lelő trpi i fala Bogu nepria
tel je navek daiko od nasega orsaga i joá se nam
ne nikse -zlo piipctilo.
Ud potli, как se tabor liapii culí smo jezero glasov, a niti jen neje bil istinski. A zakaj
bi onda \eruvali ono, kaj napre znamo da je la/..
Taborske glase davleju vun Magyarska i Nemáka Telegtafska Kancelarija. te su istiniti i te mi

soki tieden pisemo v novine, se drngo je laina
puntaria i sluii satno nepriatelu.
Sto de kaj cuje, naj dr/.i v sebi i naj ne
pripoveda nikaj i naj ne punta druge ludi. Hude
glase je lehko reznaáati, ludern zlo nepraviti je
lehko, ua mesto toga je treba ludi batroviti, reéi
njim da fala Bogu nesmo v pogibeli. Magyarska
ima dosti i dobru soldaéiju zu obranu domowne.
Ci pák se de najde takái élovek, átéri s silóm oce spuntati паче mirne ludi, na tem se inam vi
di, dn nam je nepriatel i toga treba zandaram v
rokc dali. Ci bodo naái nepriateli vidít, da smo
cvrsti ncdamo se spuntati. onda bodo prestali s
svojimi laznimi glasi. Zato je prva zapoved : je
zik za zobe!

Jeli sam platil za novine?

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

LAPUNK KIADÓHIVATALA
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Kőbányai P o lgári Serfőzde
muraközt egyedárusitója, úgyszintén
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jedini prodavec pive za Medjimurje i

PETÄHCI Á S V Á N Y V ÍZ főra ktára | jlavno skladisce PETANSKE kisele votfe
Csáktornya, Kossuth L.-il 1 sz. alatti

telephelyiségét

nyitrai MRÁZ TIBOR

Csáktornya, Kossuth L. vulica br. 1.
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K A J JE NOVOGA?
— Zalostna smrt. Teáka balost je dostigla
Biesák Jánosa, fabriékoga mestra. 2ena njegva,
rogyena Flego Lidvina, ói Flego Józseía, je v
najlepáem cvetu i komaj v 30. letu svojega zivlenja, potli dugoga i tcskoga betega hmrla i ostavila svojega maloga sineka prez matere. 26-ga su
ju zakopali. Na sprevodu je bil skorom celi varaá i moska i zenska deputacija s íabrike z muzikom. Naj stiha poéiva v blaíenoj megyimurskoj
zemli.
— Taborska posta. Potocsnyák János
Csáktornya, Sárics Péter Csáktornya, Horváth
László Kotor, Pusztai Antal Kotor, Dolenecz Fe*
renc Kotor, Vidovics Ignác Kotor, z daleke ruske zemle daju glasa, da su si skupa 2ivi i zdravi,
lepő pozdravlaju svoje roditele, dobre priatele i
se poznance i prosiju naj njim éim vec piáeju,
kaj je doma novoga.
Z veseljem stampamo, kaj nam nasimeg>imurski junaki piáeju i prosimo nase citatcle, naj
je éim visepot pohodiju s par reéi z doma, im
tam, v dalekoj zemli, de granati pokaju tak dobro dojde, z doma nekaj éuti. Taborska posta
К 683.
27 Svercarov su prí jeli na granici. Zadnji tjeden smo napisali, da su granicni strazari
pre granici Drávamogyorúd prijeli sest ávercarov,
átéri su Steli sol i inelu vun preávercati. Ve se
takáe prípetilo v obéini Drávavásárhel>, samo iáce na veksem i tu su prijeli najvekse ávercare s
soli. V nőéi je Ша z Drávavásárheha jena ban
da, 27 najvise mladih deckov, proti Dravi. Saki
je imel na pleci 50 kil soli v jenom vreéu. Samo
ne su meli srecu te svercari, kajti naieteli su jenoj veksoj, graniénoj patroli v roke. Svercare su
vlovili, i 13 i pol metri soli p^k su njim zeli.
Potli presluáanja su je dimo pustili, kajti v Drávavásárhelyu imaju svojega stana, éli tozba ide
proti njih i bodo strófánk
V isto vreme su granicni strazari • v obeini
Hétvezér, pre nemákoj granici vlovili jenoga svercera, samo te je véé dimo iáéi i nosil je sobom
37 kil galica. Toniu su tulikajSe zeli áverranoga
galica i obtofcen je.
— Crna trgovina - reSt i penezni strof.
V obéini Drávanagyfalu je Kripner Lénárda
2ena rodj. Buján Teréz. 6 meseci staroga pajceka
prodala za 450 pengő, a Libazán Gyure zena,
rodj. Jagec Ana pák leto dni staru svinju za 740
pengő, obedve Mecsek Janosu domaéemu mesarskomu deticu. Dovica Söjtöri Jánosa je prodala
leto i pol staru svinju Dobsa Gyuri za 750 pengő,
on рак ju je mam dale prodal Mecsek Jánosu za
800 pengő. Macsek je svinje zaklal i meso resprodal po 8 pengő kilu.
Svinje prodavati i kupuvati prez dozvole ne
smeti i tak su ovi ludi ove dneve dosli pred
sodbeni stol v Nagykanizsi. Krivci su priznali
svoje grehe. Sod je odsodil Macsek Jánosa na 6
tjednov reáta i leto dni zgubi purgarska pravn.
Kripner Lenarda zena je odsodjena na 500 pengő,
Labazán Gyure zena na 840 pengő, dovica Söj
töri Jánosa na 750 pengő i Dobsa Imbra na 440
pengő peneznoga strófa. Sód je kreposten.
— Na sam fasnik vpicil je v srcc svojega priatela. Februara 21 ga, na sam fasnik su
v Murabeszterce (spada pod Alsólendva| v kremi.
skupa pili Kreszlin István i Gábor Izidor domaci
gospodari. Bilo ga tam i dosta drugih ludi do vecera 9 vure je se v redu bilo. V to vreme pák,
ne znati zakaj, su se Kreszlin i Gabor posvadili
i v toj svaji je Kretzlin z Jepnim noíom Hahóra

v srce vpicil i ov nesrecen clovek je
hmrl.
Pozvali su bíróvá, on je poslal v
po zandare, ovi su jós v nőéi dosli,
vlovili i odtirali v Zalaegerszeg v rest.
je zbog vubistva.
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na mesti
Belatinec
Kreszlina
Obtozen

PERLAK

Ispravlanje. V poslu svercanja Sztubicsnr
Ignáca se z dalnjim preiskavanieni prenaslo, da
Sztubicsár Ignác neje imel posla s ávercanjem
petroljoma, kajti njegov kucis je stel po svojoj
voli toga petroljoma prek granice spraviti i tak
se cuje, da je i skocil prek. Kajti se nikaj ne
dokazalo, proti Sztubicsara se dale ne lira kvizicija.
Radi stampamo ovo ispravlanje, stero je
zbog toga doslo v nas Hst, kaj je nas zvestitel
krivo bil vpoéen.
— Zabava Gospodarskoga Kola. Gospodarsko Kolo v Perlaku, kojemu je predsednik
Angyal János obeinski birov je drzalo v nedelu,
v velkoj sáli kasine lepu zabavu s tehom. S cistoga hasna bodo kupili ákolske knige za deake
gospodarske ákole. Si dobri ludi obeine, magy:;rskoga srca i gospoda, a i oficeri su dosli. Dobro
su se zabavlali i lepe peneze su nabrali za te
plemeniti posel. Koh priredbe éuda su se trudili
Angval János predsednik, vitéz Murai Ferenc i
niihove zene z pomocjoni Pavcsecz Fcrencove
2ene.
Ovo Gospodarsko Kolo vec poldrugo leto
dela i navek je genulo velku masu ludi, ci je
kaksa parada bila. V tem költi, steio )e za ve
joá jedino v Dolnjem Mcgyimurju, sediju najbolái
gazdi velke obeine. Jako dobro bi bilo, ci bi i
v drugim velkim obetnam stvorili lakáa kola,
stera skup drziju ludstvo magvarskoga srra i
prek njih bi se dali zvráavati cuda dobri i hasnoviti posh.
— F asin sk i sejem v P erlaku. Na fasinski
tork su drAali v Perlaku velkoga senu, átéri je
jako slab bil, ne как negda v mirno vreme.
- P redsednik Levcntasov. Za predsednika Leventaákoga Drustva su zebráit Dr. Sebes
tyén Mátyása kr. notarjusa. Cela obéina se éuda
dobroga nadja od njegvoga poslovanja.
- Obrecun z gospodari. Februfira 23 ga
se hapila komisija obreéunati z gospodari zbog
nulri davanja, как se neáterni gazdi kratiju kuruzu nntri dati, to bodo vlasti prisiljene ostre
korake napravili po célom jaraáu proti onim, áté
ri neéeju priznali, da i drugi ludi ntoraju ziveti,
ne samo oni.
Sim fala je m agyaré, odsodjena na
ájrof. Detoni Tamááa zena z Muracsánya ic mé
la zbog porcie posla v obéínskoj kancelmiji. Sigurno se tak spominala z cinovntkom, kaj ju je
moral ápotati. a da niti lo neje hasnilo, natiral
ju je vun. Detonica je na to pluvala pred cinov
nikom i bantuvala magyaré. Stvar je ne ostala tak,
kajti zensku su obtozili. Pred sodom je bila jako
tiha i mirna. Tajila je svoje grehe, ali svedoki
su se doka/ah. Sod ju je odsodil na 100 pengő
strófa. Sud je kreposten.
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Ziála je vun nova naredba, da ako je zivinée komu doli doslo, onda je ne treba vcinidbe, nego je moci .premeniti za gotovu vcinjenu
kozu.
Ci je govedska koza sirova, suha vagne
10-13 kil onda moci dobiti 8-11 kvadratov gotove köze, a za saku kilu telece köze 1 kvadrat
boksa.
Ci govedska koza sirova, suha vagne 14-25
kil, onda jc moci dobiti jenu tretinu vage odzgornje köze za obutel.
Ci govedska koza sirova suha vagne 26-35
ki!, onda je moci dobiti jenu tretinu vage odzgornje köze za obutel.
Ci govedska sirova koza vagne prek 35 kil
onda je moci dobiti jenu tretinu vage ko^u za
podplate, éli za masinsko remenje.
Za suku konjsku kozu ci jc duga bar 180
cm, onda se dobi 8-10 kvadratov zgornje köze
za obutel, ci pák je krajsa, enda pák 4 6 kvad
ratov.
Za svinjsku kozu, za saku kilu se dobi íertal kile, éli 2 kvndrate zgornje köze, éli pák ran
tulko znulresnjih podplatov.
Molbenice treba pisnti na vladinoga komisara za gospodarenie s ko/.nim matrialom (Böranyaggazdalkodási m. kir. Kormánybiztos, Bor
ipari Osztály Budapest II. Fii u. 09) Stamparije
se dobi)u pre trgovackoj komon.
Na ntolbenica ntora obéina, éli sluzbeni zivinski doktor posvedoéiti, da zivina neje méla
kaksega hudoga betega i da se koza slobodno
more dati v cinbu.
К sakoj raolbenici je treba dali svedoébu
onoga trgox ca s kozom, átéri je kozu prek zel i
on mora posvedociti, da je to koza marseta, áté
rő je doh doslo.
Komisar bo nato poslal dozvolu gazdi prek
obeine i ont firmi, sten ko/u vun davle i
on trgovec najdale «io osuioga dne\a mora novu
ko/u vun dati
Za köze od ovee i köze óva naredba ne
vala.
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M ehanikus vagy lakato sinasn ak menne
Maries Karoly Levente utca 18.
Prodaje se jedan nucani stolni sporhet
srednje velikoée v dobrom stanju i jen b me
ter dugi lanec za zdenec pie B rodnjak An
ton Csáktornya, Széchenyi utca 11.
Iscem jednoga kolarskoga delica t inusa.
LUU MATVAS, Csáktornya.
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гчИоь kindó év' lóptulajdonos: F ecso ru ik OHó
К»Ч>Цк**
■ СиЫ *'1
MÍTtwí-Ár* ♦•Uli тми

