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Megjelenik pénteken.

Mit adjunk honvédeinknek!KÉTSZER AD -  KI 
GYORSAN AD!
Főméltóságu Asszonyunknak hívó 

szavára, amely az éter hullámain át min-' 
den magyar szívéhez szólották, hogy a 
harctéren küzdő katonáink itthon maradott 
hozzátartozóinak, hadiárváknak, végül a 
csatamezükön gigántikus harcot vívó hős 
honvédeinknek megfelelő téli ruhával való 
való ellátása biztosítva legyen.

Nem az első szózat ez a nemzet 
társadalmához, de — az idő és helyzeti 
adottságok kívánta tettrekész lépés, — a 
végső és dicsőséges győzelem megvívá
sához, amellyel a belső lelkifront acélo
zottságát és egymást megértő, minden 
áldozatot meghozni tudó cselekedetet 
követelnek minden rendű és rangú em
bertársunktól.

Meg kell vívnunk önmagunk harcát 
hősiesen, mégpedig önző önzetlenség
gel igazi krisztusi szellemben segíteni 
minden téren, ahol elesettséget, nélkülö
zést látunk. A z  árvák könnyeit nem csak 
letörölni kell, hanem megélhetési kenyér
juttatással is jutalmazni és hős katoná
inknak téli ruhaanyagot juttatni kellő 
időben, mert az orosz jégmezők második 
tele közeledik hős katonáink fe lé !

Jusson eszünkbe, hogy a mi itthoni 
kényelmünk és békés polgári életünk 
biztosítéka, az orosz harcmezők csatáit 
oly sok dicsőén megharcoit hős katonáink 
véráldozata. Ezzel szemben ez a hármas 
kötelezettségünk, ha mindannyian száz 
százalékos eredménnyel is végezzük, 
azért az áldozatért, ami ott értünk adó
dik : a miénk csak csepp a tengerhez!

Önmagát kell e szolgálat öntudatára 
ébresztenie mindenkinek, tehát egyénnek, 
társadalmi egyesüléseknek egyaránt és 
nem egyéni érdekeket, presztisz kérdést, 
egyletesdi béka egérharcot játszani, — 
hanem szolgálni!

Szolgálni azt az eszmét, amely szerint 
minden ember anyit ér, amenyi benne az 
isteni rész —  a lélek!

Ezzel a lélekkel kell ezen szolgálat 
munkájába beállani. Krisztusi érték ez és 
ez az, amiért harcolnak hős honvédeink. 
Hisz világnézeti harcot vívnak, a bolse 
vizmus letöréséért küzdenek! Ezt a lelki
frontot védik, ami krisztus-emberi, ezért 
harcolnak és becstelenség volna ennek a 
frontnak feladása önző egyéni jólét és 
érdek szolgálatáért.

Mutassuk meg tehát, hogy társadal 
műnk életerős, egészséges, nemzeti gon
dolatáért és különöskép otthonainkat védő 
és értünk a legnagyobb szeretetet, meg 
életüket is adó honvédeinkért, azok hoz
zátartozóikért, árvákért minden áldozatra 
viszont készen állunk és a Bajtársi Szol
gálat hü katonái leszünk. R .—e.

Oroszországban szélsőséges kontinentális 
időjárás uralkodik, amiből ránk nézve a legszo
katlanabb és legfenyegetőbb a tél. Hónapokon 
keresztül 30 40 fokos hideg uralkodik, hófúvá
sokkal és hatalmas szelekkel váltakozva. Azokra, 
akik az időjárásnak ezt a szeszélyességét nem 
ismerik, az orosz tél katasztrofális lehet. Mind- 
annyiunk előtt ott lebeg Napoleon téli háborúja, 
amely ezrével szedte az áldozatokat és mondhatni 
puskalövés nélkül pusztította el a francia hadse
reget. Az orosz nép évszázadok folytán kitanulta 
hogyan lehet védekezni a télnek kegyetlensége 
ellen s igy választotta meg ruházatát, alakította át 
életmódját télen az időjárásnak megfelelően.

Ha oroszokat látunk téli öltözetben, önkény
telenül az a véleményünk, hogy a ruhájuk na
gyon rosszul van szabva s a bunda pedig eset
lenül nagy. Pedig a hideg elleni védekezésnek 
legcélszerűbb módja s talán a legegyszerűbb módja 
is a bő, laza öltözködés. A test felmelegíti a 
levegőt maga körül, ez a meleg levegő megreked 
a ruha redőiben és védő meleg réteget létesít a 
test körül. Minél több ráncban van a ruha rajtunk, 
annál melegebb. Fokozza a ruha melegségét az, 
hogyha a nyílások körül kézfejnél, nyaknál, lábnál 
beszűkül, tehát nem engedi, hogy a meleg levegő 
kihúzódjék a ruhából. Milyen legyen tehát az 
öltözködés ? \ együnk alsóruhat, ez legyen bő, 
likacsos, puha anyagból, kötve vagy horgolva, 
esetleg lazán szőve. A merev, kemény vászon 
nem melegít. Elszorítva a testen sehol sem legyen, 
mert akkor a vérkeringést akadályozza, töleg 
tehát a kéz és lábfejnél ne legyen szoros, éppen 
csak a testhez simuljon. A felsőruha is legyen 
puha, ritka szövésű, ne szorítson sehol. Jó, ha a 
nyak jó magasan gombolódik, a kabátujjak és a 
nadrágszárak csuklónál, illetve bokánál beszű
külnek. Felsokabátnak legmegfelelőbb a bunda, 
belül prémmel, mert itt is a szőrzet között meg
reked a levegő és felmelegiti a testet. A prém 
fölé legmegfelelőbb, ha szél és esőálló vitorla
vászon réteg kerül. Ez nem engedi átfujni a sze
let, tehát a test áltál felmelegedett levegő nem 
tázozhat el, a test nem tud lehűlni.

A fej védéséhez legalkalmasabb a szőrrel 
bélelt bő sapka, vagv kucsma. Minél többet fed
jen el a fejből, csak éppen a legszükségesebb 
rész maradjon szabadon, szem, fül, ornyilások. 
1914 18-ban sok hósapkát kötöttek, de ezek nem 
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, mivel 
rosszul alkalmaztak azokat. Porózus, kötött, vagy 
horgolt gyapjuanyag, szélben nem tartja a mele
get, mert a szél átfuj rajta, az esőt pedig beszivja. 
Tehát az akkori típusu hósapka csak abban az 
esetben hasznaiható, ha egy külső szél és víz
hatlan réteggel borítjuk. Ne legyen ennek a sap
kának redője, gyűrődése, mert a hó megfekszik 
benne, megolvad, jéggé fagy és nagyobb kárt 
okozhat, mint amennyi meleget tarolna. A sap
kának legmegfelelőbb a jó nagy kivül-belül prémes 
kucsma, fülig behúzva. Itt is a fontos, hogy bő 
legyen, ne feszüljön, ne szorítsa a fejet.

A keztyü bő legyen, egy vagy kétujjas, 
prémmel bélelt, kívül vízhatlan vászonnal fedve. 
A szűk keztyü rosszabb, mint a meztelen kéz, 
mert elszorítja a hajszálereket a bőrben, a bőr 
lehűl és hamar megfagy. A megíagyásnak az oka 
az, hogy az érző idegek ingerlékeny sége a hideg 
következtében elszáll, igy nemcsak a hideg, hanem 
a tapintó és fájdalotnérzés is tompul, egészen 
elvész ez az érzés, tehát nem védekezik a szer
vezet a lehűlés ellen, mert hiszen már nem érzi 
azt és így fagy hat le keze, lába, orra, füle. stb.

Lábbelinek egyedül alkalmas a bő csizma, 
vagy bőrből, vagy még jobban nemezből való.

Ugyanis a nemez még rosszabb hővezető. Fon*os, 
hogy a csizma és a test között levő részt peuig 
lazán ki kell tölteni puha ruhaneművel. Emlé
künkben van még az első világháború, melynek 
első telén igen sok katonánk lába fagyott el a 
szűk bakancs és feszesre csavart lábszárvédö 
miatt.

A katonaság sokat tanult a világháború alatt 
és még többet a már elmúlt tél hadjáratában, 
hogy hogyan kell védekezni az orosz. „Tél tábor- 
nok"-kal szemben. A német hadsereg megtette a 
maga intézkedéseit, a magyar hadsereg is elláta 
magát a szükséges téli anyagokkal. Mindenesetre 
azonban nem tudjuk, hogy mekkora tél követke
zik ránk és sok magyarnak kell kint őriznie az 
országot. Ezért kötelességünk, hogy már megszer
vezzük a téli ruha-akciót és észszerűen, a szük
séghez mérten, de a szükséget bőségesen fedezve, 
teremtsük elő katonáinknak a meleg ruházatot. 
Mi az, amit a katonaság használni tud ? Fehér
neműből minden kötöttáru megfelelő, a vászon- 
nemű is jó, de puha és többszö*- mosott legyen. 
Jó a vastag harisnya és a jégzokni. Fehérneműre 
jöhet gyapjú, vagy pamut pullover, vagy szvetter, 
lehetőleg csuklóig érő, vagy csuklónál visszahajtott 
újakkal, magas nyakkal. Jó az érmelegitö is, ha 
az puha és a kabátnak a nyílását eltörni. Ha 
azonban a kabát ujja eláll tőle, semmit sem ér, 
mert mellette léghuzat támad és hüti a testet. A 
katonai zubbony megfelelő a téli időjáráshoz, a 
buggyos nadrág is jó, csak arra vigyázzunk, hogy 
térd alatt ne legyen szoros, ne nehezítse a vér
keringést. Tehát a nadrag alsó szárát is bőven 
hagyva öltözzünk. A polgári lakosság sokban 
támogathatja a hadsereget, ha prémárut ad. Lehet 
könnyű, puha prém, vagy pedig vastagabb, mere
vebb is. Ezt a hadsereg mind fel tudja használni. 
A puha prémből zubbony alá bekecset csinálhat, 
a merevebb prémet pedig bundának, vagy bunda
bélésnek használhatja fel. A puha prémből keztyüt, 
fül védőt, sapkabélést lehet készíteni. A kötött 
gyapjú vagy pamutáruból ugyanilyen ruhadarabok 
készíthetők. Mennyit adjon a polgári lakosság? 
Mindent, amire múlhatatlanul nincs szüksége, 
mert kötelességünk, hogy teljes biztonsággal és 
100 százalékon felül el tudjuk látni katonáinkat. 
Mindenki előtt az lebegjen, hogy a hadsereg 
helyettem és hely etted vigyáz odakint és hogyha 
egy emberünk is szükséget szenved, abból reánk, 
a belső frontra is hátrány származik.

Mikor adakozzunk ? Kezdjük meg már most 
az adást, hogy mire szükség van rá, minden 
ruha készen legyen.

A szervezet védekezik a hideg ellen elő
ször úgy, hogy nem engedi a testet lehűlni, tehát 
izolálja a külső behatástól, viszont védekezik 
azáltal is, hogy több meleget termel, fokozza az 
anyagcserét. Hideg téli időben több kalóriát kell 
magunkhoz venni, főleg olyan anyagokból, me
lyeknek nagyobb az égési melege. Télen tehát 
nagyobb mennyiségben van szükség zsírra és 
húsra. A zsírtartalmú ételek közül főszerepet 
játszik a szalonna, a húsételek között pedig a 
zsírosán elkészített kolbászfélék és a különböző 
füstölthusok.

Az italok közül számításba jön a különböző 
meleg ital, nevezetesen : a forró tea, forró fekete
kávé. Az alkoholnak is van melegítő hatása, de 
az csak rövid ideig tart, utána tompultság, fásult
ság lép fel, ezért tehát hideg időben alkoholt 
használni nem ajánlatos frissítőül, mert sokkal 
súlyosabb következményei lesznek. Az izgató 
folyadékok (kávé, tea) olyan anyagokat tartalmaz
nak, melyek a vérnyomást fokozzák, a vérkerin
gést élénkintik. Tehát a bőr felületében a vér-
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keringést javítják: megakadályozzák a test végeinek 
a lehűlését és így a megfagyását. Ha nagy hideg 
éri a szervezetet, az ember önkénytelenül is ke
vesebbet mozog, ennek következménye az lesz, 
eláimosodik, ilyenkor a bőrerek szűkülnek és még 
óbban hozzájárul a test lehűléséhez ez az állapot.

Fzért célszerű tehát koffeintartalmú forró folya
dékról gondoskodni.

Ezeket kötelessége tehát az itthon maradot
taknak előteremteni, hogy azok közül, akik értünk 
harcolnak, senki sem kerüljön mostoha körülmé
nyek közé közömbösségünk miatt.

300.000 pengő a muraközi és muravidéki 
közoktatásügy fejlesztésére

A  Muravidék és a Muraköz közoktatás- 
ügyének fejlesztése gyors ütemben halad tovább 
a háború ellenére is. Már az elmúlt esztendőben 
számos iskolát javítottak át és több új iskola- 
épület építését kezdték meg a vallás- és közok
tatásügyi miniszter segélyével.

A  tavaly megkezdett munka bevégeztével új 
feladatok megoldására kerül haladéktalanul sor. 
A  vallás- és közoktatásügyi miniszter máris gon
doskodott a gyors eljárások lehetővé tételéről és 
anyagi segélyt juttatott legújabban a következő 
iskoláknak: Zalaujvár 180.000 pengő, a Festetich- 
kastély megvásárlására és iskolává való átalakí
tására, Drávaóhíd—Édeskut 12.000 pengő, Kris- 
tóffalva 18.000 pengő, Perlak 6000 pengő.

Ha ezeknek az államsegélyeknek az össze
géhez hozzászámítjuk még a muravidéki és mu

raközi tanítóság részére rendezett három tanfolyam 
költségeit, amelyek mintegy 60.000 pengőre 
tehetők és a Murántúl felállított iskolák költségeit, 
akkor látjuk csak, hogy ismét közel 300.000 
pengőt aidozott az állam a muravidéki és mura- 
közi közoktatásügy fejlesztésére.

Az állam áldozatkészségével együtt meg kell< 
azonban állapítanunk azt is, hogy e két felsza
badult terület lakossága száz százalékig magyar 
érzelmű, — amit éppen a közoktatásüggyel kap
csolatban mutatott meg. — Tavaly ugyanis, ami
kor arról döntöttek, hogy magyar legyen-e a fel
szabadult területeken a tanítási nyelv, vagy 
nemzetiségi, a lakosság megszavaztatásakor a 
tankötelesek szüleinek 95 százaléka kérte, sőt 
követelte a magyar nyelvű oktatást.

Újdonság Csáktornyái hölgyek és urak részére!
Visszajött 22 évi külföldi tartózkodás után K R C S M Á R F K  IST VÁN  speciális 
férfi és női szabómester, aki most június 6-án nyitott nagy

SZABÓ SZALONT
Honvéd utca 12 szám alatt, a volt Szrnec Pál féle üzlet helyén, 
ahol kifog dolgozni rendelésre mindennemű

női ruhát, kabátot, felöltőt, slifert, gyermeköltönyöket, Úgyszintén férfi ruhákat.
A  legprecízebb kívánságnak is eleget tesz, a legutolsó divat szerint A  hölgyek
nek alkalmuk lesz a legutolsó divatlap és model szerint választani, a legjobb ki
dolgozás mellett, budapesti és párisi divat szerint, csak egy megtekintés és mindez 
be fog bizonyulni. — Úgyszintén úri és női konfekciót találnak Csáktornya cs 
környéke lakosai, öles n és jól kidolgozva.

S i l n e s p á r i f o q á s i k é r l i s i t e l e t t e l :  K r c s m á r e k  I s t v á n ,  s z a b ó m e s t e r .

A Csáktornyái póstások 
zászlószentalése

Ügylátszik a jó Isten is szereti a mi derék 
postásainkat, mert zászlószentelési ünnepélyükre 
kiválóan szép időt adott.

A  nagykanizsai m. kir. honvédzenekar már 
augusztus 14-én megérkezett s este a térzenén 
kívül takaródéval járta be a várost, reggel pedig 
zenés ébresztőtől voltak hangosak Csáktornya 
utcái.

T íz  óra után a postahivatal udvarán gyüle
keztek dr. Lengyel Sándor m. kir. póstafóigazgató, 
a pécsi postaigazgatóság vezetője vezetésével a 
hivatalos és egyéb előkelőségek s megindult a 
díszes menet a templomba, amely szívet-lelket 
gyönyörködtető látvány volt. Legelöl az apródok 
Korentsy Marika—Perjés Ottóval, Zelkó Margit- 
Janics Miklóssal és Novák Irén —Perjés Kornéllal, 
utánuk a koszorús párok : Gyarmati Nelli Láng 
Ferenccel, Kovács Erzsébet Lonec Józseffel, 
Petrekovics Ilona — Kincze. Lászlóval, Szalai Ilonka 
—Sárosi Orbánnal, Szentmiklósi Marica—Fónay 
Lászlóval, Szitár Julia Zóka Gyulával, Weber 
Vera—Brodnyák Antallal és Zuzel Babi Pinta- 
rics Józseffel. Ezeket követte a két zászlóanya: 
dr. Lengyel Sándorné és Perjés Ishánné, majd a 
póstaaltisztek csoportja a fehér lepellel bevont 
zászlóval. A nagykanizsai póstaaltisztek egyesü
letét egy küldöttség képviselte az egyesületi 
zászló alatt.

A  felsoroltakon kívül ott voltak dr. Bíró Pál 
póstaigazgató, a központi számvevőség vezetője, 
továbbá a m. kir. honvédség parancsnoka, Kaltróy 
Antal alezredes neje, akinek férje a harctéren 
teljesít szolgálatot, az összes polgári hatóságok 
vezetői kíséretükkel, Pecsomik Ottó országgyűlési

képviselő, aki egyúttal Krátky István ni. kir. kor- 
mányfőtanácsos, nagykanizsai polgármestert kép
viselte, dr. Száraz István szolgabíró vitéz gróf 
Teleki Béla főispán és dr. \ ida Ferenc főszolgabíró 
képviseletében, Kisfaludy József hiv. igazgató, a 
nkanizsai I.sz. posta főnöke, a Budapest 72, a keleti 
mozgóposta, a zalaegerszegi és egyéb póslahiva- 
talok kiküldöttei. A helybeli póstatisztviselöket 
Perjés István hivatalfönök vezette, az ünnepi 
misét pedig Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, 
kiskomáromi esperes-plébános mondotta, utána fel
szentelte a zászlót, a mise végén pedig megható 
prédikációt mondott. A  két zászlóanya, Lengyel 
Sándorné és Perjés Istvánné egy-egy díszes szal- 
lagot kötött a zászlóra.

A díszes menet visszatérte után a posta ud
varán dr. Biró Pál mondott az országos postás 
egyesületek nevében beszédet, amelyen üdvö
zölte az egyesületet és a zászló lényegét fejtegette, 
Perjés István póstafőnök köszönte meg szép sza
vakkal a beszédet és üdvözölte a vendégeket.

Délben Perjés István póstafőnök ebédet adott 
a megjelent vendégek tiszteletére, — este pedig 
fényesen sikerült műsoros estet rendeztek a 
póstások a Levente Otthonban.

A Hiszekegy eljátszása után Lengyel Sán
dor póstigazgató mondotta el zászlóavató beszédét. 
Felsorolja a visszatérést. A Kormányzó Or pa
rancsára a Délvidékkel Muraköz is visszatért, itt 
újra Zrínyi szelleme az uralkodó. Örömmel tett 
eleget a póstaaltisztek kérelmének, mert a mai 
súlyos időkben a póstások önfeláldozóan teljesítik 
kötelességeiket. Beszélt a póstaaltisztek egyesü
letének céljáról. Beszédét a póstások jelszavával:

:Nyers vadbörökeb
(pézsma, borz, nyest, görény, 
róka, vidra, házi és mezei 

nyúl, kutya)

l e g m a g a s a b b  
napi á ro n  v e s z e k  
S z o t á k  I s t v á n
n y e r s b ő r b i z o m á n y o s  
Csáktornya, Hitler u. 3. sz.

Isten, Haza, összetartás fejezte be.
A  szegbeverés után Csáki Lili színművésznő 

magyar palotást mutatott be, majd később Nagy- 
anyó meséit énekelte és táncolta, végül pedig 
aklnális katonadalokat adott elő. Előadása ferge
teges hatást keltett, minden számot meg kellett 
ismételnie. Különösen meghatók voltak a katona
dalok.

Weber Vera szavalata: „Alázatos levél az 
Istenhez“ , Szentmiklósi Marica két verse : „Vihar" 
és „Üj Idők felé", a könnyekig meghatották a 
közönséget. A  honvéd zenekar magyar dalegyve
legeket és operettrészleteket adott elő. Jakab 
Ferenc póstaaltiszt szép záróbeszédet mondott, 
végül a zenekar a Himnuszt és a Rákóczi-indulot 
játszotta, majd utána tánc következett.

Telj es íte tted -e  már I
kötelességedet a hős 
magyar honvéddel 

______szemben?!_______________

Д házasság megkötése eiött kell 
a házasodási kölcsönt kérni

A kérelmet elutasító határozat ellen 
fellebbezés adható be

Az utóbbi időben egyre többen érdekűidnek 
házasodási kölcsön iránt, olyanok is, akik a 
házasságot, már megkötötték. Más kérelmezők 
pedig megkötik a házasságot, mielőtt ügyükben 
az illetékes hatóság döntene.

Ezekkel a jelenségekkel kapcsolatban most 
illetékes helyről ezuton is nyomatékosan hangsú
lyozzák, hogy házassági kölcsönben csak jegyes
párok részesülhetnek és csakis olyanok, akik 
támogatás nélkül nem tudnának házasságot kötni. 
Kérelmet tehát csak a házasság megkötése elölt 
lehet előterjeszteni és a házasságkötéssel ez eset
ben is be kell várni a hatóság döntését.

A házasodási kölcsön célja a házasságkötés 
lehetővé tétele, elősegítése és nem pedig a már 
megkötött házasságok anyagi alátámasztása. Kivé
telt tehet azonban a hatóság esetenkénti egyéni 
elbírálás alapján azokkal szemben, akik katonai 
szolgálatra történt bevonulásuk miatt kötöttek a 
tervezett időpontnál korábban házasságot s emiatt 
a házasodási kölcsönt időben nem kérhették. Mél
tánylást érdemlő esetekben az il>en házastársak 
részére kivételesen lehet kölcsönt engedélyezni, 
ha a feltéteknek egyébként megfelelnek, köntös 
tudnivaló még az is, hogy a házasodási kölcsön 
engedélyezése iránt előterjesztett kérelmet elutasí
tó határozat ellen ugyanúgy lehet fellebbezéssel 
élni, mint a közigazgatási határozat ellen. A felieb 
bezést a belügyminiszterhez kell címezni és az 
elsöfokon eljáró hatósághoz kell a törvényes 15 
napi kataridon belül benyújtani.

L



22 sz.

LEGÚJABB:
Ú jabb hajóelsülyesztések 
az Atlanti Óceánon

(NST) A  már jelzett nagyarányú hajó- 
elsülyesztéseken felül a német tengeralatt
járók az Atlanti Óceánon újabb 12 hajót, 
72.000 tonna vízkiszorítással, közte egy 
segédcirkálót és két, legénységet szállító 
vontatóhajót sülyesztettek el.

Nagyarányú textil- 
rejtegetés Csáktornyán 

és Budapesten
A textilpiac szabályozása alól egyes, jólis

mert rétegbe tartozó gyárosok és kereskedők 
ismét ki akartak bújni, hogy a fekete forgalomban 
nagyobb haszonnal adhassanak túl portékáikon. 
A Csáktornyái csendörség éppen ezért figyelemmel 
kisérte az Első Muraközi Szövőgyár működését. 
A gyár tulajdonosa, Sshlechta Lipót ugyanis gya
nús volt, hogy árut von el a rendes forgalom 
elől.

A megfigyelés az elmúlt napokban szenzá
ciós fordulatot vett, amennyiben sikerült egyrészt 
a Csáktornyái gyárban, másrészt Budapesten, a 
Magyar Pamutipar Rt-nál mintegy százezer pengő 
értékű textildugárut felfedezni.

A gyárban elrejtett készletet a csendőrség 
lefoglalta és letétbehelyezte, a Magyar Pamutipar 
Rt-nál Budapesten lévő készletet pedig letiltotta. 
Az árurejtegető gyáros, Schlechta Lipót ellen a 
közellátás érdekeit veszélyeztető és a honvédelmi 
törvénybe ütköző vétség címén indult meg a bírói 
eljárás.

Nagy éhínség a vörös fronton 
és a mögöttes országrészekben

Vladimir \ isinszkij, a 218. szovjet ezred 
élelmezési hadnagya, aki a keleti harctér északi 
szakaszán es tt német fogságba, a következőket 
mondotta :

Az élelmezés a harctéren és a mögöttes 
területeken rendkiviil rossz. A napi adag 200 gram 
kenyér és néha híg leves. Jóllakni senki sem tud. 
Napirenden vannak az éhségbetegségek. De a 
mögöttes országrész polgári lakosai körében is 
drágaság és Ínség uralkodik. Egy font lisztért, 
amely a háború előtt 32 rubelbe került, most 
600 rubelt fizetnek. Egy tyúk ára 6 rubelről 60 
rubelra szökött fel. De még ilyen arak mellett is 
csak nagyon keveseknek sikerül élelmiszert vá
sárolni.

Hévizfürdőn megnyílt a

HELIKON (vo ll Horváth)

KAROLYI VILLA.
F o l y ó v i z e s  s z o b á k ,  fürdőszobák, garázs. 
Kedvezményes előszezoni árak. Pensiorendszer.

Negyvennégy mázsa csempészkávét 
fogtak el a magyar-horvát határon

A Dunán nagy csempészési lepleztek le. 
Plfogtak egy csempésztársaságot, melynek vala
mennyi tagja a horvátországi Cserevics községből 
való és Szikla Bélával, az újvidéki volt Odeon 
mozgószinház igazgatójával összejátszva, babkávét 
csempészett Horvátországból Magyarországra.

A banda négy tagból állt s rendszeresen 
foglalkozott ezzel a munkával. Tettenérésükkor 65 
zsák babkávet hoztak Horvátországból 44 mázsa 
súlyban, 200.000 pengő értékben. A kávét elko
bozták, a csempészeket az ügyészségre szállították.

Újvidék polgármestere nyomban eljárt, hogy 
a kávét részben az újvidéki közellátási hivatal, 
részben a katonaság rendelkezésére bocsássák.
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Felhívás a gubacs, tölgy és bíikkmakk 
gyűjtőkhöz!

A Közellátási Minisztérium 65.634— 
1942. sz. rendelete alapján a cserzési 
célokra alkalmas gubacs árát 1942 évre 
a következőképen állapította meg:

I a. gubacs zölden a beváltó telepére 
szállítva F 20.— fiz. q.

H. a. gubacs zölden a beváltó telepére 
szállítva F 17.— fiz. q.

Felhívom figyelmét a gyűjtőknek e 
cikknek nemzetgazdasági szempontból való 
rendkívüli fontosságára és remélem, hogy 
mindent el fognak követni, hogy a gyűjtés 
minél eredményesebb legyen, annál is 
inkább mivel az árak olyan előnyösen let 
tek megállapítva, hogy számítását minden 
körülmények között meg fogja találni.

Szoták István
az AMBERT bizományosa 

Csáktornya, Hitler u. 3.

Jegyzői kinevezések. Péntek Géza 
alsódomborui vezetöjegyzö állásáról lemondott és 
helyette Köröshegyi Pál muravidi vezetőjegyzöt 
nevezte ki a perlaki járás főszolgabírája helyet
tesként. A muravidi jegvzöség vezetésére helyet
tesi minőségben Kelemen László volt niklai, je
lenleg perlaki segédjegyzöt rendelte ki.

Az Országos Vadász Szövetség főtit
kára nemesmiskei Miskey Lajos nv. MÁV főtiszt 
Kotor községben telepedett le, ahova feleségét 
Patak у Ilona allami tanítónőt helyezték. Reméljük, 
a nagy vadász Muraközben talal kedvére való 
területet és sok „zajecot“ (nvillat) lőhet. Szere
tettel üdvözöljük Muraköz földjén.

Tűzoltónap Drávanagyfalun. A dráva- 
nagyfalui önkéntes tüzoltótestület 20 éves fenn
állása alkalmával 1942 augusztus 23-án „tüzoltó- 
nap"-ot rendez. Az ünnepély sorrendje: augusztus
22- én este 9 órakor zenés takarodó, augusztus
23- án reggel 5 órakor zenés ébresztő, délelőtt 10 
órakor tábor mise a szent Flórián kápolnánál, —
11 órakor díszközgyűlés a községi elemi iskolában 
és a szolgálati érmek kiosztása. Délután népünne

pély és zenés táncmulatság a Söjtöri-vendéglő 
összes helyiségeiben.

A  szerkesztő üzenete: S. I. Miskolc. 
Aktuális sorait jövő héten hozzuk.

Perlakon is megalakult a női honvé
delmi munkaszolgálat helyi bizottsága s vezetővé 
dr. Legényi József tisztiorvosnak és dr. Sebestyén 
Mátyás közjegyzőnek feleségét választották.

jjj) GONDOLJ ARRA, hogy a hős j |  
ijji magyar honvéd ott künn
:::: érted harcol — te pedig
::fs itthon kényelemben élsz!
I l i i  —  H I T  A D T Á L ? !
SliHiiSliiL— ..

Orvosi kirendelés. Dr. Melcher Gyula 
Csáktornyái községi orvos katonai szolgálatra be
vonult. Állandó helyetteséül dr. Friedrich György 
drávavásárhelyi körorvos lett kirendelve, aki 
egyelőre kedden, csütörtökön és szombaton dél
előtt 9 - 11-ig rendel a községházán.

A Vitézi Rend Csáktornyái Zrínyi 
Csoportja által rendezett Muraközi-néprajzi kiál
lítás alkalmából mindazoknak, akik a kiállítás 
megrendezése és sikere érdekében a kiállítás idő
tartamára szívesek voltak a tulajdonukat képező 
tárgyakat átengedni, leghálásabb köszönetét 
fejezi ki a Zrínyi Csoport elnöksége.

Vöröskeresztet intézmény megindu
lása Csáktornyán. Mint értesültünk, a Vörös
kereszt Egylet Zalamegyei Válaszmányának elnöke 
159 1942. v. k. sz. alatt házi betegápolási és 
önkéntes ápolónői tanfolyamok tartása tárgvában 
megkeresést küldött és azt járásunk föszolga- 
bírája 8668 1942. sz. alatt további intézkedés, 
illetőleg sürgős, megszervezés végett kiadta a 
Csáktornyái Bajtársi Szolgálatnak. Ennek alapjan 
a Bajtársi Szolgálat, melynek hivatalos helyisége 
a Tüzoltó-laktanyaban van, felhívja Csáktornya 
hazafiasán és nemesen gondolkodó hölgytársadal
mát, különösen azokat, akik már előzetesen is 
jelentkeztek honvédelmi szolgálatra, hogy mielőbb 
jelentkezzenek. Jelentkezési idő minden délután 
4-töl 6-ig a Bajtársi Szolgálat helyiségében, Tűz
oltó-laktanya. Az önkéntes ápolónői tanfolyam 
tagjai közül 6 8 hölgy specialis kiképzésben is
részesül. Röntgen, laboráns, stb. Házi betegápoló 
tanfolyamot végzettek hozzák magukkal bizonyít
ványaikat.

Talált tárgyak átvétele. Csáktornya 
nagyközség elöljárósága közhírré teszi, hogy a 
Csáktornya községben talált tárgyak (pl. erszény, 
stb.) igazolt tulajdonosai a főszolgabírói hivatalban

N Ő I
ruhák, pongyolák és blouzok

hatalmas választékban vannak raktáron. —  Kész 
mosó ruhák szép mintákban már P 16*26-tói kaphatók.

Sfkiitz
Nagykanizsa - Zalaegerszeg



4 M u r a k ö z 22 sz.

a hivatalos órák alatt jelentkezzenek azoknak 
átvétele végett.

— A Csáktornyái Bajtársi Szolgálathoz
folyó hó 12-ig újból több helyről érkezett önkéntés 
adomány 301 pengő összegben a Csáktornyái— 
Muraközi Takarékpénztár átutalása útján. Eddig 
389 pengő 26 fillér a nemes célra beküldött összeg, 
amelyért hálás köszönetét mond a Bajtársi 
Szolgálat. Egyben felhívja a nagyközönség figyel
mét, hogy a téli segélyakcióban minél nagyobb 
lelkesedéssel és szeretettel vegyünk részt ado
mányainkkal, hogy Föméltóságu Asszonyunk sza
vai : „Kérek mindenkit, hogy érezze velem együtt 
a segítés kötelességét" — ne pusztában kiáltó szó 
legyen, hanem tettekben valósuljon meg, A Baj
társi Szolgálathoz máris több ruhaadomány ér
kezett.

H Ő S  H O N V É D E I N K N E K  | |  
adományaidat
A „BAJTÁRSI SZOLGÁLAT" | |
t o v á b b í t j a .

— A perlaki országzászló. Perlak nagy
község képviselőtestülete a Kiskanizsa által fel
ajánlott országzászló ügyében közgyűlést tartott, 
melyen megválasztották az országzászló bizottságot, 
melynek elnöke dr. vitéz Hertelendy Ferenc lett. 
Az országzászló alapzatát a jelenlegi Flórián-téren 
építik fel, mely teret ezután Hősök-terének nevez
nek el. A felavatási ünnepséget 1943 évi április 
hó 10-ére tervezik, a magyar katonaság bevonulá
sának második évfordulójának emlékünnepén. A 
munkában úgy az iparosság, mint a földmívelő 
lakosság egyformán részt kér.

— A zsírfejadag módosítása. A hivatalos 
lap csütörtöki száma közli a közellátásügyi mi
niszter rendeletét a zsír forgalmának és fogyasz
tásának módosításáról. A rendelet értelmében 
Budapest területén, valamint azokban a közsé
gekben és városokban, ahol a zsírjegy rendszert 
bevezették, ezévi augusztus 8-tól november 30-ig 
bezárólag a zsíradag fejenként és havonként 60 
dekagram zsír vagy 72 dekagram háj, vagy bór- 
nélküli szalonna, illetve 80 dekagram bőrös zsír
szalonna. A nehéz testimunkások fejadaga a ren
delet szerint havonként és fejenként 96 dekagram 
zsír, 108 dekagram háj, vagy bőrnélküli zsírsza
lonna, illetve 120 dekagram bőrös zsírszalcnna. 
A július elsejéyel kiosztott zsiradék jegyek ellené
ben tehát csak a fent megállapított mennyiséget 
szabad kiszolgáltatni függetlenül attól, hogy a 
zsiradékjegy milyen mennyiségre szól. A rendelet 
augusztus 8-án lépett életbe.

— Megjelent az új mezőgazdasági árak
magyarázó kézikönyve. Az 1942 32. gazdasági
évre megállapított gabona, liszt és más őrlemé
nyek, hüvelyesek, magvak, köles, répa, komló, 
hagyma, szálastakarmány, széna, szalma, sertés, 
tej, vaj és túró árakat ismerteti teljes részletes
séggel az az új kézikönyv, amelyet dr. Horeczky 
Endre és dr. Kardos Tibor miniszteri titkárok 
állítottak össze s amely most jelent meg „Az új 
mezőgazdasági árak" cím alatt. A 76 oldalas kézi
könyv nélkülözhetetlen minden termelő és minden 
a felsorolt terményekkel és termékekkel foglalkozó 
kereskedő és iparos számára, de kell hogy kéz
nél legyen a hatóságoknál, a vállalatok bevásár
lóinál és a vásárló közönségnél is. A kézikönyv 
megrendelhető az összeg előzetes beküldése mel
let „Az új termésrendelet" kiadóhivatalánál : Bu
dapest, V., Katona József-utca 23 a. Telefon: 
111—098 és Csáktornyán a Muraközi Katolikus 
Könyvkereskedésben.

— A Csáktornyái önkéntes tűzoltó tes
tület füsttelen napi eredményéről a következőkben 
számolunk be: az utcai gyűjtés kilenc urnával 
pontosan 1775 pengő 83 fillér, amelyet az ellen
őrző bizottság tagjai: Kovách Pál, Movcsán Sán
dor, Juranics György és id. Kollarics Ferenc 
számoltak és vettek át. Ugyancsak e napon a 
Gráner—King gyár alkalmazottai munkahelyükön 
865 pengőt adtak össze e nemes célra. Ügy szól
ván az egész Csáktornyái hölgy társadalom a tűz
oltóság segítségével fáradhatatlanul végezte в 
gyűjtést.

— Muraköz népe is részt vesz a Szent 
Jobb körmeneten. Mint értesültünk, a csáktor-

nyai és perlaki járás községeiből hatvan tagú 
küldöttség: 30 ifjú és 30 leány népies viseletben 
vesz részt a Szent István napi „Szent Jobb 
körmeneten a „Gyöngyös Bokréta" csoportban. 
A csoport tagjai 18-án indultak Csáktornyáról. A 
budapesti muraköziek szeretettel várják a cso
portot, hogy bemutathassák Budapest nevezetes
ségeit. A  csoport a Széni .Jobb áldásával és 
szeretetével tér visssza és hozza magával a 
szentistváni eszmét egész Muraköz szamára.

Értesítési
Tisztelettel értesítem a nagy
érdemű k ö z ö n s é g e t ,  hogy 
Csáktornyán Zdelár József utca 
3 szám alatt (Pintáes ház)

HOMBÄR cikkek
és más mindennemű hüvelyes 
termények vásárlására raktárt 
nyitottam, ahol megveszek min
den ebbe tartózó gabona és más 
termények, úgymint: búza, rozs, 
árpa, zab, kukorica, bab, stb. s 
mindennemű magvakat.

K e n yér  es g a bo na szelvények re gabonát adok ki 

Mindezt hatóságilag megállapított ár szerint fizetem

=  S P O R T É
Csáktornyái ZIE— Nagykanizsai ZVTE 11:1 (6:1)

Barátságos mérkőzés, amelyen a csáktor- 
nyaiak valósággal lehengerelték a mérkőzés elején 
jónak mutatkozó nagykanizsai csapatot. A mér
kőzés változó támadásokkal kezdődik és lassan 
kezd kialakulni a Csáktorn>a fölénye.

Yámplin, mint játékvezető elég jól végezte 
a dolgát, csak többet kell jövőben majd szaladnia, 
hogy minden szabálytalanságot észrevehessen. A 
közvetlen védelem: Novák, Mere, úgyszintén 
Bence is nagyon jó volt.

Csáktornyái ZTE Move Alsólendva 5:3 (3:2)
Az alsólendvaiak ellen Csáktornya fiatal 

tartalékokat állít a játékba, akik derekasan meg- 
állták a helyüket. A mérkőzés hevességében saj
nálatos baleset történt, Csáktornya játékosa, 
Breszlauer egy nekifutás alkalmával keresztül 
bukott egy játékoson és kezét törte.

Kö z  g a z d a s á  g
Amit az olajcsata magvairól 

tudni kell
Honvédségünk részére termelt magvak közül 

a legfontosabb a kerti ricinus, amely tetszetős 
és szép fürtös virágzata, 8—10 karéjos nagy 
színes leveleivel kerti dísznövényül is szolgál, 
termése háromrekeszü tüskés tokokból áll. Ezek
ben helyezkednek el a tarka babszemhez hasonló 
magvak. Mivel a nagyközönség előtt e növény 
általában nem ismeretes, azért különöskép felhív
juk figyelmét mindenkinek, hogy aki ricinust ter
mel, tudatában legyen annak, hogy a ricinus 
magvai rendkívül mérgező hatásúak, úgy, hogy 
10—12 szem magnak elfogyasztása felnőttnél 
percek alatt beálló halált okoz, gyermekeknek 
elegendő pár szemnek elfogyasztása, hogy halált 
okozzon.

Figyelmeztessük erre mindenütt embertársa
inkat, különöskép a gyermekeket, akik játékból is 
mindent kóstolgatni szoktak és kíváncsiságból 
rágcsálják a növényi magvakat, hogy mily vesze
delmet rejt az ember számára ezen mérges 
növény.

A napraforgó, vagy tányérrózsa vastag ér
des szárával két méternyire is megnő. Nyár 
elejétől október hóig virágzik. Termése a hosszú
kás, barnaszínü kaszat, — ebből sajtolják az olajat. 
A sajtolásnál visszamaradt magrészekbül olaj
pogácsát készítenek, az kitűnő takarmányozásra. 
Vastag szárát pedig tüzelésre használják. Mivel a 
nép nagy tányéralaku virágzatát egyetlen virágnak 
tekinti, nevezte el tányérrózsának, — napraforgó
nak pedig azért, mivel mindig a nap felé mutat.

Csáktornya nagyközség elöljárósága.

FELHÍVÁS!
A nagyközség elöljárósága ezúton is felhívja 

az összes adófizetők figyelmét az alábbiakra:
A magyar adóügyi jogszabályok értelmében 

az adók negyedévenként esedékesek s ezért az 
évi előírás 1,4—1 /4 része kamatmentesen fizethe
tők február, május, augusztus és november hó 
15 napjáig.

Mindazok, akik ezen időpontig nem tesznek 
eleget fizetési kötelezettségüknek évi 6 %  kama
tot tartoznak fizetni.

Az esedékesség után minden negyedévben 
a községi elöljáróság a hátralékosok ellen a biz
tosítási végrehajtást folyamatba teszi, ezeen eljá
rást 3 °/o, majd az árverés kitűzésért és a lefoglalt 
zálogtárgyak összehordásáért újabb 6", 0 költséget 
számít fel.

Megállapítást nyert, hogy sokan vannak, akik 
még az 1940 és 1941 évi tartozásukat sem fizet
ték ki, valamint nem fizettek az 1942 évi előírásra 
sem, pedig 1942 évben már '/4 évi adó esedékes. 
Ezzel kapcsolatosan az elöljáróság felhívja minden 
adózó figyelmét, hogy nem lehet ok a nemfize
tésre az, hogy az általános kereseti, valamint a 
jövedelem és vagyonadó, valamint ezeknek járu
lékos adói még nem ismeretesek. Ugyanis az 
általános kereseti adó fizetési meghagyások, úgy 
az 1941, mint az 1942 évre vonatkozólag minden 
adóalanynak kézbesíttetett s az a körülmény, hogy 
adóalapját megfellebbezte, a fellebbezés csak azon 
részt érinti, amely összeg fellebbezés folytán meg 
van támadva. '1 ermészetszerüleg a többi rész 
járulékaival együtt esedékes.

A község elöljárósága hirdetmény utján fel
hívta az összes adózókat, hogy tartozásuknak 
tegyenek eleget, sajnos csak nagyon kevesen jelen
tek meg adófizetés végett, miért is a község elöljá
róságának a végrehajtási eljárást mar folyamatba 
kellett tenni.

Jól felfogott érdeke tehát mindenkinek, hogy 
adófizetés végett délelőtt a hivatalos órák alatt 
jelenjenek meg a nagyközség adóügyosztályánál, 
hogy ezáltal a felesleges költségtöbblettől és a 
végrehajtási eljárás alól mentesüljenek.

Végül felhívja az elöljáróság az összes adó
zókat, hogy bármilyen természetű ügyben délelőtt 
a hivatalos helyiségben a felvilágosításokat meg
adja.

Csáktorn>a, 1942. augusztus 16.
Az ELÖLJÁRÓSÁG.

Az Országos Egészségvédelmi Szövetség 
Nagykanizsai Fiókszövetsége.

21 1942.

Pályázati hirdetmény.
Az Országos Egészségvédelmi Szövetség 

nagykanizsai fiókszövetsége négy gondozónő jelölti 
állasra pályázatot hirdet.

Javadalmazás : teljes ellátás (lakás, élelmezés, 
fűtés, világítás, mosás) és havi 20 pengő.

A gondozónöjelölti szolgalat az év szeptember 
havának 1. napjától a következő év augusztus 
havának 31. napjáig tart.

A jelölti év letelte után a fiókszövetség 
gondoskodik a jelölteknek ingyenes gondozónő- 
képzö tanfolyamra való felvételéről. A gondozonö- 
képzö tanfolyam elvégzése után a gondozónők 
alkalmazása biztosítva van.

A sajátkezüleg írandó pályázati kérelmekhez 
a következő okmányok csatolandók :

1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata 
és keresztény származást igazoló iratok

2. A négy középiskola sikeres elvégzését 
igazoló iskolai bizonyítvány.

3. Rendőrhatósági erkölcsi bizon> ítvánv.
A pályázati kérelmeket az intézet nagy

kanizsai fiók szövetségéhez kell benyújtani és 
pedig személyesen, vagy posta utján.

Pályázati határidő; 1942 évi augusztus hó 31
Bővebb felvilágosítást az intézet (Nag>kani* 

zsa, Erzsébet tér 3-4.  sz.) nyújt.
Nagykanizsa, 1942. augusztus hó 15.

ELNÖKSÉG.



MEGYIMURJE
Preplatna cena: 5.— P. na pol leta. 
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 6. Csáktornya, 1942. augusfta 21. P o l i t i c k i  i j e dn i k .  

Z i d e  s a k i  petek.

Dvapot da on n a j n o v e s i  g l a s i

sto íletno da Velke bitke pre Donu
Nasa visokodostojna Gospa Guver- 

nerka je zrekla svoje reci, s sterimi se 
na radio, erez lufta obrnula na sako ma- 
gyarsko sree, da naj pomoremo nasim 
soldatam, steri se boriju na fronti, njiho- 
vim familijatn i popilam, na dale i za to, 
da se pobrigamo, kaj bodo nasi vitezki 
honvedi, steri se na taboriscu tesko bo- 
boriju za nas i nase familije, meli dosti 
tople oprave za zimu.

Neje to nasa prva rec к nasemu na 
rodu, nego je to korák, steroga zahtcvaju 
prilike, kaj bode zadnja i dicna pobeda 
nasa, s sterom bomo i nasu znutrasnju 
frontu objacali, kaj bo tak cvrsta как 
ocel, a za to moramo jen drugoga ráz 
ineti i donesti sakoga aldova, to zahteva 
domovina od sakoga postenoga cloveka.

Moramo to borbu zvrsiti junacki i 
vitezki, z dobrim srcem i v duhu Kristu 
sovih reci, pomagati na se strane, de vi- 
dimo siromastvo i шоке. Ne je dosti 
zbrisati suze siromaskoj deci prez rodite 
lov, nego njim treba stvoriti kruha i ziv- 
lenje, a nasoj soldaciji preskrbeti v pravo 
vreme toplu opravu, kajti saki den je 
blize strasna rusk a zima, stera bo mocila 
nase vitézé.

Moramo misliti na to, da nam nasi 
vitézi zasiguraju nase mirno domace ziv- 
lenje i sega dobra, kaj vzivamo, oni steri 
se tak junacki boriju na ruskim tabor 
skim polanam, alduju svoju krv i zaslu 
ziju dike, a nasa je duznost, pomagati 
njih i kulko god aldujemo, se je to malo 
proti njihovim borbam, tulko как v mor-
ju jena kaplica.

Ve se mora saki clovek sam zmisliti 
za svoje duznosti, ne treba delati nikse 
vereine niksa drustva, nego sluziti svoju 
domovinu i alduvati. Sluziti onu misei, 
po steroj je saki clovek tulko vreden, 
kulko je vu njem bozega a to je do
bra dúsa.

Stom dusom se treba postaviti v 
sluzbu domovine. Kristusova je to vred 
nőst, za kaj se boriju nasi soldati. Boriju 
se za to, da se zrusi bolsevizam, steri 
kani vnistiti celoga sveta. Onu frontu- 
braniju, stem je stvoril Kristus, i najvekse 
nepostenje bi bilo pustiti to frontu samo 
radi svojega zepa i zaloca,

Moramo pokazati, da je nas narod 
zdrav i vreden, da zna postuvati narodnu 
misei i da zna braniti svoje dome i fanii- 
lije i da zna alduvati za nase branitele i 
vitezke honvédé, njihove familije i popile. 
Stern bomo pokazali, da smo pravi bőrei
Pajdaske Sluzbe. „ _

Rode Imre

(NST) Augustusa 15 16 ga su pre su 44 teskih taborskih kol i zavzele su
Donu bile velke bitke. Nase trupe su 252 stukov. 
vlovile prek 17.000 zaroblenikov, vnistile

Vtoplene ladle pre Egiptomu
(Roma) Taljanski generalstab glasi, I njem morju vtopile 13 nepriatelskih 

da su taljanske podmorne ladje na Sred | ladji.

Velki sovjetski napadaj pre Rzevu
(NST) Pre varasu Rzev su sovjeti su na ovoj fronti od 30. jula do denes 

napra\ ili velkoga napadaja, steroga su zgubili prek 1068 teskih taborskih kol. 
nemske trupe do kraja zavrnule. Sovjeti

72.000 ton pod morlem
(NST) Na juznom kraju Hngleske i 

na Atlantskom morju su nemske pod
morne ladje i avioni vtopili dalnjih 11

ladji se skup od 76 000 ton, med njimi 
jenu taborsku i dva slepe, steri su sol 
daciju vozili.. Taljani su 3 ladje vtopili.

Kaj je treba alduvati nasoj soldaciji
\ Rusiji je jako ostro vreme, a /a nas se 

najbole grozi ostra zima. Crez mesece je zima do 
30 40 Gradusov, a ktomu jós velki snegi i jaki
vetri. Jos dobro znamo, kaksa nesreca je dostigla 
Napoleonovu francosku soldaciju v zimskom ta- 
boru, da su ludi cureli na jezere od zime, prez. 
troga, kaj bi jempot strelili. Ruski narod se erez 
vise sto let navcil как se treba braniti proti os- 
troj zimi i tak si je zebrái svoju opravu i vredil 
zi\ lenje.

I)a vidimo ruse oblecene v zimsku opravu, 
mislimo si, da njim je oprava hudo skrojena, a 
bunda pre vei ka. Ali to neje tak, kajti proti zime 
se najlezi i najb<»le moci braniti, ako je oprava 
obiina. Luft se koli tela zgreje, te topéi luft osta- 
ne v opravi med ranci i brani telő s svojom top- 
lotom. Cim vec rancov na opravi, stem je toplesa.
I stem je oprava cuda toplesa, ako je pre sinjaku, 
pre gleznjaj i pre rokaj zaprta tak, kaj luft nem
re vun.

Kaksa bi onda morala biti zimska oprava0
Spodnja mora biti obiina, z lehkoga, inehko- 

ga niatriala, strikana ili heklana ili na lehkom 
tkpna. Trdo, zilavo platno ne greje. Stisjena na 
telu nigde nesme biti, kajti onda zastavla krv. 
Glavno je, kaj je pre rokaj i nogaj malo tesna, ne
go da lepő lezi. I zgornja oprava naj bo mehka i 
nigdi nesme tiskati. Na sinjaku visoko zakapciti. 
róka ve, onda nogavice pre gleznjaj stisnuti. Zgor- 
nji kaput je najbolsi bundasti, kajti med diakom 
se luft zgreje, ober köze najbole nekaj gostoga, 
kaj ne pusca prek toplotu i tak se clovek nabo 
prehladil.

Za glavu cuvati je najbolse kaksa koznata 
kapa. Ciin bole pokriti glavu, samo oci, nos i 
vuha naj bodo reskrita.

V taboru 1914—1918. leta su cuda каре 
zastrikali, ali su ne bile dobre, kajti su bile retke 
i napete, veter puse prek njih, a dezdja pijeju.

Каре nesmeju meti ranсe, kajti med njimi se sneg 
nabere, tali i zmrzne, pák vise kvara delaju как 
hasna. Za glavu je najbolsa zvuna i znutra koz
nata kapa. I tu je vazno, kaj nabo tesna i kaj 
na tiskala glavu.

Rokavice moraju biti obilne z jeniin, ali 
dverni prsti. Yoske rukavice su hujse как gola 
róka, kajti stisneju krv i tak se roke reshladiju i 
lehko pozebeju. 1 tak se cloveku lehko zmrzneju 
roke i noge.

Na noge su najbolse fest velke cizme koz- 
nate, a jós bolse su s filca, kajti filc bole drzij 
toplotu.

Cizme moraju biti fest velike, nesmeju biti 
nigdi napete i nutri mehke obujke. Jós dobro 
znamo da su se v prvom svetskom taboru puno 
soldatam noge zmrzle zbog napetih bakancov i 
obujkov.

Soldacija se cuda naveila za vreme prvoga 
svetskoga tabora i za vreme lanjskoga tabora, 
как se treba braniti proti „Generalu Zime“.

Nemska soldacija vodi stem brigu, pák i 
magyarska soldacija si puni magazine, samo ne- 
znamo kaksa zima nas ceka, a sikak bo moralo 
cuda magyarske soldacije straziti vuni na fronti. 
Zato nam je duznost vec ve se prepraviti s zim
skom ópravom i spametno skrbeti za nasu solda
ciju toplu opravu.

Kaj je ono, kaj soldacija nucati more ?
Fiake strikane su najbolse, dobre su i plat- 

nene, samo moraju biti mehke i visepot oprane. 
Hebele i tople stomfe. Hebeli vunati prusleki i 
sveteri z dugimi rokavi i visokim sinjakom, dobri 
su i stuclni, znjimi je moci rokave dőli zapreti. 
Soldacke blúzé su dobre za zimsko vreme, hlace 
isto moraju biti oblcne. Civilni narod puno more 
omagati soldaciji s krznom. Dobro je mehko 
rzno, ali vala i trdo. Soldacija to se ponuca. Z
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mehkoga krzna je moci napraviti каре rokavice i 
podstave. Strikani vunati veá jako vala.

Kaj moraju dati civilni ludi ?
Se ono, prez éesa moremo biti prez velke 

site, kajti moramo obskrbeti nasu soldaciju как 
je moguce najbole.

Moramo meti navek pred ocmi, da se sol
dacija bori za nas sakoga, za nas mir i dobro 
zivlenje, pák ako samo jenomu soldatu nekaj fali, 
to more nam sem skup skoditi.

Da je treba dati ?

Vec se ve treba hapiti davati kaj bo do zí- 
me se v redu.

Telő se brani proti zime stem kaj se bole 
kűri. V zimi je treba jaksa hrana i vise. Meso i 
maáca je treba soldatu v zimi. Najboise je süni 
spek, mastne klobasice i suho meso, od pijace 
najbolsi je vroci teh i crna kava. 1 zganica greje 
ali samo kratko vreme, a onda je jós hűje.

Se to moramo mi steri smo doma prepra- 
viti za nasu soldaciju, átera se za nas i za nasu 
bolsu buducnost bori.

________„ M e g у i m u г j e “

300.000 pengő za megyímurske 

í prekmurske skole
Makar smo v taboru, vlada se sejeno 

briga, kaj nase skole v Megyimurju i 
Prekmurju lepő napre dojclu. Vec lanjsko 
leto su cuda skol popravili i nőve skole 
postavili, se to s pomocjom ministeriuma 
za veru i skole.

Ve, da su se lanjski posli zVrsili. 
dojdu pák növi napre. Minister za veru 
i skole se pobrigal, kaj se bodo i növi 
posli mogli fletno zvrsavati i dal je рак 
peneznu pomoc v Megyimurju ovim sko- 
lam: Zalaujvár 180.000 pengő za kupu- 
vanje Festetichovoga kastela i prezidanje 
za skolu: Drávahid Edeskut 12,000 pengő, 
Kristóffalva 18.000 pengő, Perlak 6.000 
pengő.

Ako zememo te drzavne pomoci i 
stroske, stere su kostale navucitelske skole 
v Megyimurju i Prekmurju i pomoci za 
skole, onda vidimo, da je magyarska dr- 
zava pák alduvala blizo 300.000 pengő 
za megyimurske i prekmurske skole.

Ali stem drzavnim alduvanjem mo
ramo znati i to, da je ludstvo ovih kra-

jov go sto po sto magyarskoga cuvstva, 
kaj su ludi pokazali rano pre skolanju, 
kajti lani, da su na oslobodjenim krajim 
roditele pitali, po kaksen» jeziku oceju 
decu skolati dati, 95° ° roditelov je ne sa
mo prosilo, nego zahtevalo, da deca mo
raju iti v magyarsku skolu.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a DREHER -  HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczon
i í s m e  c s a u r w

•“viiB»*' ----------------
Raktár: Petőfi Sándor utca 10
— Bejárat a Levente utcában 
T e l e f o n  8 s z á m  —

Velko skrivanje tekstilne robe v Csáktornya
i Budapesti!

Rezdelenje tekstilne robe regulirano 
je z vladinom naredbom, ali nesterni fab- 
rikanti i stacunari bi itak steli stoga vun 
pobeci, kaj bi svoju robu mogli skrivouce 
cuda draze prodati. Rano zbog toga su 
nasi zandari jako pazili kaj dela nasa 
fabrika platna Első Muraközi Szövőgyár, 
kajti gospodar te fabrike Schlechta Lipót 
je nekak bil v sumnji, da cuda robe 
skrivle.

Öve dneve je ta zandarska paznja 
reskrila grde posle. Z jene strane v fab-

riki v Csáktornya, a z druge strane v Bu
dapestit pre fabriki Magyar Pamutgyár r. 
t, su nasli do 100.000 pengő vrednu tek 
stilnu robu.

Kaj se tu v fabriki naslo, su zandari 
zaresterali, a v Budapest su poslali za 
branu.

Proti fabrikanta Schlcchta Lipóta, 
steri je robu skrival su podigli tozbu za- 
to, kaj je pogresil proti honvedskomu za 
konu i proti obskrblenju naroda.

I megyimurci su isii na proseciju Stefan Krala
v Budapest

Как smo zazvedili z gornjega i dolnjega 
Megyimurja odislo je 30 deckov i 30jpuc v Bu
dapest na velku proseciju, stera se sako leto drzi 
na Stefan Kralovo da se nosi njegva desna róka.

Óva deputacija je odisla v Budapest augus- 
tusa 18-ga. Megyimurci, steri stanujeju v Budape
sts su z velkim veseljem docekali nase megyi- 
murce i pokazeju njim se lepote nasega glavnoga 
varasa.

Svetoga Stefana su krunili leta 1000, hmrl

je 1038. leta, ve le tomu 904 let. Bil je jako 
sveti clovek, cuda dobroga je napravil za svetu 
krscansku veru i narod, pák mu je dragi Bog 
blagoslovil desnu roku, stere po njegvi smrti neje 
sprhnela.

То svetu desnu roku cuvaju od potli navek 
v kralevskoj palaci v kapeli, a sako leto na Stefan 
Kralovo ju zneseju vun v Mátyásovu cirkvu, de 
se krali kruniju. Tani je ősein dni zlozena kaj ju 
ludi moreju pogledati i onda ju pák nazaj odneseju.

SIROVE DIVJE KÖZE
od lasice, thorca, vidre, jazveca, le- 
sice, domacega i divjega zajca, psa 
i se druge kupujem po najveksoj 

dnevnoj ceni.

s z o t Ak ISTVÁN
AGENT ZA SIROVE KÖZE

Csáktornya, Hitler Adolf utca 3.

Stefan kralovo je najveksi svetek magyarske 
zemle i ta prosecija se drzi z najveksem para- 
dom. Popi neseju ormara s svetom desnom rokoni. 
Dojde soldacija, kralevska garda, si biskupi vodi- 
tel njim je najvisesi pop hercegprímás Magyarske. 
Prvo mesto ima visokodostojni Gospon Guvemer, 
/a njim si ministri i generali, sa druga velka go- 
spoda i narod na sto i sto jezer ludi. Med njimi 
iz sih krajov Mag>arski selski mladi ludi v na- 
rodnimi opravami svojih krajov. То se zove 
„Gyöngyös Bokréta", po megyimurski to dojde 
„címer z gyungyi".

To lepu paradu su vzivali nasi megyimurski 
decki i puce, doneseju nam dimo blagoslova .Sve- 
toga Stetana i sigurno znamo, da nigdar nabudo 
pozabili kaj su vidli i bodo napunili celo Megyi- 
murje z dühöm i misli Svetoga Stefana.

9.—  P-ért nyaralhat (A
A NEMZETI SZÁLLÓBAN
BALATON BOGLÁR ON főszezon
ban, három elsőrendű étkezéssel.

. ‘ F ü r d ő k a b i n  s t r a n d  h a s z n á -  
"Ijjjjjlj; l a t t a l .  — F о 1 у ó v i z e s  s z о b á k.

Veliki glad na crlenoj Fronti 
i odzadi za frontom

\ ladimir \ esinskij oficer za soldacku hranu 
pre 218. sovjetskom regimentu je na scvernoj 
strani ishodne fronte opal v nemsko zaroblenistvo. 
pák je na preslusanju rekel ovo:

Urana je na taboriscu, pák odzadi za fron
tom jako huda. Na den daju 20 deke к ruha í 
negda neksu retku juhu. 1)<j sitoga najesti se nisei 
nemre. Saki den ludi zbetezaju od glada. A i od
zadi za frontam civilni narod cuda trpi <»d glada 
i od dragoce. Funt (40 deki) mele je pred tabo 
rom kóstáló 32 rubla, a ve kosta 600 rublov.

Cena kokosi je skocila od 6, na 60 rubli 
A jós i poleg taksih cen jako malo ludstva si 
more kupiti kaksu hranu.

Ceterdesetstiri metrov svercane kave su 
vlovili na magyarskoj-hovatskoj granici

Na Duni su reskrili velko svercanje. 
Zgrabili su jenu svercarsku baitdu. steri 
su si s horvatske opcine Cerevic i skup 
su igrali z jenim svercarom z Ujvidéka, 
Szikla Belőni i svercali su pravu kavu s 
Horvatske v Magyarsku.

V bandi je bilo stiri svercarov i oni 
su stalno takse posle meli. Da su je vlo
vili, rano su 65 vrec kave, 44 metercen- 
tov tesku dopelali s Horvatske, stera je 
je vredna 200.000 pengő.

Kavu su zarestiraii, a svercere su 
odtirali v rest. Varasko poglavarstvo v 
Újvidékit je odredilo, da se od kave ne 
kaj ima dati civilnom narodu, nekaj pák 
dobi soldacija

tankönyvek árusításával r  Muraközi
I Katolikus Könyvkereskedést (Sárecz Antal) bízta meg
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T a b o r s k i  g l a s i
Sovjetska fronta

Kak smo vec zadnjipot med najnovesemi 
glasi napisali, velka bitka pre Don vodi je zvse- 
na. Od onda, как se letna ofenziva hapila su 
sovjeti zgubili prek 1,000.000 zaroblenikov, prek 
6500 taborskih kol, prek 10.000 slukov, a drugo- 
ga taborskoga matriala, steroga su ostavili niti ne 
moci prebrojiti.

Samo po sebi se razme, kaj nemei stem ne 
su deli puske krae noge, nego dale tiraju potu- 
cenoga nepriatela. Na severnoj strani pre Ilmen 
vodi su zarobili i vnistili jenu veksu sovjetsku 
partiju, a pre varasu \ oronjez su sovjeti erez 
dva dni zgubili 234 taborskih kol. To je bilo v 
petek, a v sobotu vec glasiju nemei, da njihove 
trupe v Kaukaziji preganjaju sovjetske trupc i 
fest idu napre.

Magyarska komanda glasi v subotu, da su 
nasi honvedi se posod, v trdim borbam zavrnuli 
nepriatela, steri je stel predreti nasu frontu i 
stem sebi ponioci.

Augustusa 14-ga su otprli v Budapesti! vel- 
velkoga séma i stom prilikom su honvedam na 
front radio glase dali. Nas visokodostojni Gospon 
Guverner je dal na radio ovoga glasa:

\ am honvedam, steri se ve borite v blizini 
negdasnje starinske domovine, dajem glasa, borite 
se i posvedocite starinsku herbanu, magyarsku, 
soldacku diku.

Celi orsag gizdavo i z lubavi misli na vas 
i vufamo se, da bodete magvarskom oru/.ju spra- 
vili diku.

Mojoj snehi, stera na taboriscu pre Crlenom 
Krizu zvrsavle svoju plemenitu i elvvjeeju sluzbu, 
dajem glase da smo v duhu se posod znjom i 
skup z njenim malim sinekom ju z velkom lubavi 
cekamo nazaj.

Dragi moj sin. vufam se, da bodo i tebe 
näsle moje redi v dalekim ruskim polanam, de ti 
z velkim zduses lenjein zvrsavles svoju duznost 
za domovinu. Bog te naj cuva i naj te dopela 
dimo zdravoga i celoga.

Z teli reci se vidi da nas \ oditel, visoko
dostojni Gospon Guverner, steri je v prvom svet- 
skom taboru alduval svoju krv za domovinu, i ve 
alduje se za nas.

Poslal je na taboriscc ne samo svojega sina 
Gospona Namestnoga Guvernera, nego i njegvu 
zenu, stera na pogibelnom mestu, na fronti po- 
maze, dvori i hrani nase ranjenike i beteznike. 
On orsag i on narod, steri ima takse voditele, 
nigdar prepái nabo i prepasti nemre.

\ pondelek vec su tu glasi, da su nemske 
trupe se blize к Kaspijskom Morju i zavzcli su 
varasa Georgijevsk.

Ma Crnoni Morju nemski avioni napadaju 
sovjetske ladje stere se skrivaju i stele bi pobeci 
na turske vode. \ nedelu su nemei vtopili dve 
velke i dve menjse ladje za matriala voziti, a tri 
druge pák su tesko skvarili.

Nemska komanda ic magyarsku soldaciju

jako pofalila i véli, da su honvedi érez jen den 
vnistili 16 sovjetskih taborskih kol.

Engleska fronta.
Za to frontu bi skorom mogli reci, da ga 

je — ne. Englezi se fest groziju, ve bodo dosli i 
ve bodo dosli, ali dnevi i tjedni idejű i nikaj se 
ne kaze.

Amerika je obecala Engleskoj velku solda
ciju. cuda aeroplanov, stukov, taborskih kol i 
drugoga matriala, samo к tomu ve treba ladje, 
stere bi to dopelale prek mórja.

Nemske podmorne ladje i ve vtaplaju saki 
tjeden par stojezer ton nepriatelskih ladji, prem 
da sir ve retke na morju, a da bi spravili taksu 
velku soldaciju i tulko matriala na vodu, к tomu 
je treba cuda velkih ladji i na gostom bi se pe- 
lale, to je sigurno, kaj bi se barem polovica toga 
vtopila. Amerikanci to dobro znaju, pák si misli- 
ju, naj se englezi sami boriju, zakaj bi oni svoje 
ludi vtaplali, tarn de je ne treba.

Pred kratkim vremenom smo napisali da je 
Churchil bil v Ameriki i da je dosel s praznom 
•закот dimo. Amerika ima sama dosta brige v 
taboru, de je ne méla nikaj za iskati.

Na pocetku augustusa meseca je Churchil 
z aeroplanom odletel v Moskvu, de ga vec zdav- 
nja terjaju za pomoc. ali как je v Ameriki nikaj 
ne dobd, tak je on niti rusam ne mogel nikaj 
dati nego samo obecati.

Med tem se nemei ne voziju nikam, nikoga 
ne terjaju za pomoc, nego fest vtaplaju engleske 
ladje i hiceju bombe na engleske varasé i fabrike,

Africka fronta
Na Srednjem Morju je ov tjeden bila velka 

morska bitka. Dvajsti i sedem engleskih ladji se 
pelalo proti Malti. Te ladje su vozile matriala, 
oruzje i hranu i bile su jako obkoljene s tabor- 
skimi ladjami, stere su je morale braniti. Taljan- 
ske podmorne ladje i aeroplani su to karavanu 
restirali i 15 ladji od se skup 180.000 ton vtopili 
a od taborskih ladji, stere su vtoplene sprevajale, 
vtopili su pet, a tri druge su tesko skvarili, med 
njimi jenu velku od 23.000 ton, stera se i vuz- 
gala.

Zvun toga su bombardirali i Maltu, cuda 
ognjov su napravili. Tál jani tak glasiju, da se je 
tarn vtopilo cuda jezer ton benzina i drugi ta- 
borski matrial.

Na morju se posod plaviju na potrtinam 
engleski soldati, pák su samo jen den spolovili 
/ vode prek 200 englezov, tu dojdu v zaroble- 
nistvo.

V Fgiptomu isto nemei i taljani zavracaju 
engleske napadaje. Mussolini je vun dal zapoved, 
v steroj je jako pofalil taljanske marinere.

Americka fronta
Nemska soldacka glavna komanda glasi 

augustusa 17-ga, da su nemske podmorne ladje 
na Severnom morju, na severnim i zapadnim 
americkim vodam, zapadno od Afriké i na otprtim 
Atlantskim Oceanu \topili 19 ladji se skup od
105.000 ton. Zvun toga su strelili s torpedóm jós 
tri ladje, samo nisu vidli, da su se vtopile, kajti 
nepriatelska obrana je bila jaka. Se öve ladje 
bile su okrozene z nepriatelskimi taborskimi lad
jami, stere su je branile, ali se jeno nemske pod
morne ladje su je itak vtopile. Te ladje su vozile 
oruzje i taborskoga matriala v Rusku i Afriku, 
ali te matrial ve lepő pocivá pod morjem.

Japanska fronta
Pre Salamonskim Otokam je bila velka 

morska bitka. Anglosasi (englezi i amerikanci) su 
zgubili 35 taborskih i ladji za voziti. Japanska 
cesarska komanda glasi za bitku, stera je bila pre 
Salamonskim Otokam na morju i v luftu, da su 
do augustusa 14-ga vtopili 35 nepriatelskih ladji. 
Med njimi su bile taborske i za matriala voziti. 
Sest velkih americkih i stiri englezkih teskih je 
bilo med njimi. a druge su bile lehkese. I tri pod
morne ladje su se vtopile. Zvun toga su tesko 
skvarili jenu tesku i Stiri srednje americke ladje.

K A J  JE  N O V O G A ?

P O Z IV  P B B I M C I M I  C U B J C Í  I 
HRASTOVOGU I BUKOVÜGA Z IB A

Ministerium Za Narodnu Prehranu 
je svojom naredbom broj 65643/1942. 
cenu gubaca, steri je dober za köze vci- 
niti, za 1942. leto. odredil ovak.

I. kiás zeleni gubáé dopelan v magazin, de ga 
prek zemeju 20 pengő za meter cent

II. kiás zeleni gubáé dopelan v magazin, de ga 
prek zemeju 17 pengő za meter cent.

Opomenem se pobirace, da je gubac 
za narodno gospodarstvo jako vazna stvar 
i nadjain se, kaj bodo ga marlivo pobi- 
rali i se napravili, kaj se bo cim vec gu 
baca nabralo stem vise, kajti su cene tak 
dobro odredjene, kaj bo saki pobirac na- 
sel svojega recuna i bo zadovolen.

Szoták István
zastupnik Magyarskoga DruStva za kupovanje matriala 

za k o i n a t u  f a h r i k a e i j u

C s á k t o r n y a ,  Hitler Adolf utca 3.

— Namestnik varaskoga doktora. Dok
tor Melcher Gyula varaski doktor je odisel v 
soldacku slu/.bu. Za stalnoga namestnika postavlen 
je Dr. Friedrich György opcinski doktor v Dráva- 
vásarhely za ve prime bolesnike sakoga to: ka, 
cetrtka i sobotu na varaskim hizama.

— Pajdaska Sluzba v Csáktornya. Ovoga 
meseca 12-ga je prek Csáktornyai-Muraközi spar- 
kase z vise mesta pák doslo dobrovolnih darov 
do 302 pengő za Pajdasku Sluzbu. Do ve je do
slo plcmenitih darov 389 В 26 fillera Pajdaska 
Sluzba se najlepse zafali darovatelam.

V isto vreme Pajdaska Sluzba najlepse 
prosi dobre ludi, da bi i nadale z lubavi davali svo
je dare za zimsku pomoc, kaj se bodo spunile 
reci visokodostojne Gospe Guvernerke: Prosim 
sakoga naj zmenom skup cuti duznost, da je tre
ba pomagati. Naj nabodo te reci, как da bi je v 
praznoj pusti zgovorila, nego naj se spuniju s 
cistoga srca.

Do ve su к Pajdaskoj Sluzbi poslali vec 
vise falatov oprave za soldaciju.

Na glas. Velka opcina Csáktornya daje 
na glas, da zgublene stvari, stere su se nasle 
(bugyelarosi i druge fele) cuvaju se na főszolga 
biroviji i sto dokaze, da je stero njegvo, more za 
vreme sluzbenih vur tam prek zeti.

Crleni Kriz v Csáktornya. Как smo
zazvechli predsednik Zalavarmegyinskoga Odbora 
Crlenoga Kriza je pod brojem 154 1942 poslal za 
niolbu főszolgabirovu v Csáktornya, naj se drzi 
dobrovolna verterska skola za doinace verterice 
Föszolgabirov je pod brojem 8668 1942. to molbu 
vun dal Pajdaskoj Sluzbi da naj v Csáktornya, 
na fletnom organizira to skolu.

Stoga Pajdaska Sluzba, stera ima svoju kan- 
celariju v fejervergerskom domu, se gospe i fraj - 
le varosa Csáktornya, stere imaju plemenitu dusu, 
osobito one stere su se vec i predi glasile za 
honvedsku sluzbu, naj se cim predi glasiju za to 
plemenitu narodnu sluzbu. Glasiti se moci saki 
den popoldan 4—6 vure v kancelariji Pajdaske 
Sluzbe, v fejervergerskom domu. Od ovih go- 
speh bodo jeno 6—8 jós ekstra za§kolane za Rönt
gen sluzbu i tak dale. Koje su véé bile v toj 
skoli naj doneseju sobom svedocbu

Premisli si, da se magyarski honved 
vuni na fronti bori za tebe, a ti doma 
v miru zivis. — Kaj si mu daruval?
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ZENSKE
oprave, slafroke í blúzé

jako cuda za zbirati v stacunu. Goto ve - oprave za 
prati, lepe mustre se dobiju vec od 16*26 pengő dale.

Sekiitz
Nagykanizsa - Zalaegerszeg

— Nasi postán su zastavu svetili. Dragi 
Bog ima rád nase poátare pák njim je dal za 
posvecenje zastave jako lepő vreme.

M. kr. honvedska muzika je véé jen den 
predi dosla, igrala je na piacú, a na vecer i v 
jutro po vuJ.caj.

Ob 10 vuri su se na posti na dvoru zisli 
stranjski gosti sterih je cuda bilo i slozila se le- 
pa prosecija. Bile su svatevee male i velike s 
svojimi pari, dve kume zastave, si postari doma
ci i stranjski i skup su novu zastavu nesli v cirk- 
vu de je bila paradna mesa, prodestvo i posve- 
éenje.

Na veéer su si postari napravili lepu zabavu 
v levente domu, tu su bile sakojacke predstave, 
popevke, muzike i ples.

— Den prez dima, steroga su drzali nasi 
dobri fejervergeri, je dosel do obracuna. Po va- 
rosu su na devet mesta pobirali peneze. Fejerver- 
garska komisija je kontrolerala skatule v sterima 
se nabralo se skup 1775 pengő 83 fillera, zvun 
toga su delavci Graner-King fabrike doma v fabriki 
nabrali 865 pengő. Se to ide za honvédé, steri su 
na fronti i njihove familije. Pre pobiranju su se 
puno trudile nase gospe i frajle, fejervergari su 
njim pomagali.

— Növi notarijusí. Péntek Géza notarijus 
v Alsódomboru se zafalil na sluzbi i na mestu 
njega je postavlen za prvoga notarijusu Kőrőshegyi 
Pál, do vezda v Muravidu na sluzbi, a na njegovo 
mestu pák je postavljen Kelemen László, do vezda 
pomocni notarijus v Perlaku.

— Zenska honvedska sluzba za delo je
stvorena i v Perlaku. Za voditelicu su zebrali 
gospu i to zenu Dra Legényi Józsefa sluzbenoga 
doktora i zenu Dra Sebestyén Mátyása, kralev- 
skoga notarijusa.

— Orsacka Zastava v Perlaku. Zastup- 
niki velke opcine Perlak su drzali sesiju zbog 
Orsacke Zastave, steru su njim obccali opcinari 
Kiskanizse. Na toj sesiji su zebrali komisiju za 
Orsacku Zastavu, predsednik je vitéz Dr. Herte- 
lendy Ferenc főszolgabirov. Fundamente za Or
sacku Zastavu bodo zazidali na Florian piacú i 
za tem bodo ga zvali za piaca Junakov. Posve
cenje misliju drzati 1943. áprilisa 10-ga, kakti na 
drugo leto dni как je magyarska soldacija nutri 
zasla. V tem poslu pomazeju ran tak mestri, как 
i polodelci.

— Zisla je kniga za nőve gospodarske 
cene. v steroj se najdeju za 1941 43 gospodarsko 
leto se maksimalne cene za zrnje, nielu, poseje 
bazola, lecu, grahorku, semenje, prosu, repu, luka 
krmu, senu, slamu, svinje, mleko, putra. sira i 
tak dale.

Ta knjiga je potrebna sakomu gospodaru 
trgovcu i mestro. Dobi se v Megyimurskoj Kato- 
lickoj knizari Csáktornya, kosta 1 pengő 20 fill.

— Fejervergarska zabava v Drávanagy-
falu. Dobrovolno fejervergarsko drustvo v Dráva- 
nagyfalu 1942. augustusa 23-ga sveti dvajsti let 
od как postoji pak bodo na te den drzali velku 
fejervergarsku paradu z ovim programom :

Augustusa 22-ga vecer ob 9. vuri muzika 
po vulicaj.

Augustusa 23-ga v jutro ob 5. vuri muzika 
po vulicaj.

pre kapeli Svetog Florijana pod vedrim nebom.
AugustuSa 23-ga ob 11. vuri pred poldan 

fejervergarska paradna sesija v narodnoj skoli. 
Tam bodo rezdelile i medalje za sluzbu. 

Popoldan :
Narodna zabava z muzikom i plesom v 

kremi gospe Söjtöry.

G o s p o d a r s t v o
Kaj je treba znati za oljeno semenje

Od semenja, stero nas narod pova za nase 
honvedstvo je jako vazen domac i  r i cinus.  
Lepő cvete, lepő üstje ima, a semenje dojde v 
glavicami, punih trnja, samo seme je spodobno 
pisanomu bazolu. Kajti nasi ludi do ve takse se- 
menje nesu povali, moramo opomenuti sakoga, 
steri je ricinusa sejal, naj pazi i mora znati, da 
je to zrnje, — как je hasnovito za olje, tak je 
gifteno za pojesti. Staresi clovek, ako poje 10—12 
zrne, za par minőt hmerje, a za decu je dosti 
2-3 zrne i mam je tu smrt.

Treba je opomenuti se posod se ludi, naj 
paziju osobito na decu, kaj nebi to zrnje jeli 
Deca su sega zelna, kaj najdeju se v zobe ne- 
seju i tak bi se mogla pripetiti nesreca. Da se 
zrnje dozreli, najbole je pobrati i ostaviti v gla- 
vici, onda deca nabodo vidla zrnje i nabodo zel
na, a zvun toga i naredba tak veli, da je treba 
to zrnje prek dati skup z glavicom, kajti v fab
riki bodo je ruzgjili. Jos opomeneir.o nase ludi, 
da se to zrnje ne dozreli se na jempot, pak je 
zato treba vise pot pobirati, da se stero dozreli.

Suncenica
je vec cuda bole poznata v Megyimurju. Lepe 
velke ruze se vec z daleka vidiju i napraviju 
velku lepotu na poiu, de ga ne cvetja. Ye da se 
toga vise pova, bodo nasi ludi vidli, как je to 
hasnovita stvar. Cvete od toploga leta skorom do 
oktobra. Ima cuda semena s steroga se presa olje. 
To olje je jako hasnovito, soldacija cuda nuca 
toga, a i za domaci kraj jako vala. Kolaci steri 
ostaneju pod presom, so jako dobri za krmiti. 
Svinjam jako hasni, fest se debeliju od toga.

Da se zrnje dozreli, najbole je z rokoni zru- 
liti, a sto vec ima toga, moci je z masinom ruliti, 
s sterom se kuruza ruzgji. Betve se posusiju i 
jako dobre su za kuriti, prem ve, da ga slabo 
drv.

Nasi ludi bodo vidli, da je jako hasnovito 
povati ricinusa i suncenice, kajti zrnje se dobro 
plati, a olje je i doma jako potrebno i sigurno 
znamo, da bodo i druga leta cuda toga povali.

Poglavarstvo velike opcine Csáktornya

Opomena
Poglavarsto velke opcine opomene se por- 

cijske duznike, naj paziju na ovo:
Po magyarskom poreijskom zakonu je treba 

poreiju platiti sakoga iertala leta, pak tak je tre- 
balo letosnju platiti, sigdar x/\—lj\ do februara, 
majusa, augustusa i novembra 15-ga prez interesa.

Si, steri termine zamudiju, duzni su placati 
letosnje interese od 6%.

Po terminu sakoga fertal leta opcinsko po
glavarstvo vodi sekueiju za zasiguranje poreije, a 
to kosta 3%, potli dojde skup zvazanje seku- 
ciranih stvari i licitacija, a to kosta pak 6"...

Prenaslo se, kaj ga cuda taksih duznikov 
steri nesu jos platili nili za 1940. i 1941. leto 
svojega duga na poreiji, a za 1942. leto su duzni 
vec tri fertale. Stoga poglavarstvo opomene se 
duznike, kaj je ne moci postaviti takse prigovore, 
kaj su poreije od te zemel, hize, hasna i druge 
jos ne zrenderane.

Saki duznik je dobil zapoved za 1941. i 
1942. leto poreiju platiti, pak ako je sto dal nu
tri apelaciju, to se tice samo one svote, stera je 
pod apelacijom, a se druge poreije se moraiu 
platiti.

Opcinsko poglavarstvo je dalo vun opome- 
nu, naj duzniki placaju poreije, ali na zalost ma- 
lo njih se glasilo, pak je stoga poglavarstvo mo
rale) vec i sekueije tirati.

Stoga sakomu poreijskomu duzniku je ha
snovito, ako se pred poldan za sluzbeno vreme 
glasi na poglavarstvu zbog placanja poreije, kajti 
si stem prespara stroske i neprilike s sekuci- 
jami.

Sto kaj oce zazvediti zbog poreije, naj dojde 
pred poldan v opcinsku kancelariju, tarn mu se 
poveju, kaj mu je treba znati.

Csáktornya, 1942. augustusa 16-ga.
POGLAVARSTVO.

Opomenemo nase zvunjske ludi, da je i v 
drugim opcinam treba na fletnom poreije platiti. 
Naj se saki duznik trsi, cim predi platiti poreiju, 
kaj nabodo potli neprilike stoga.

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLAS1
Apróhirdetések dija szavankint 10 fillér. — A vastagon 
nyomott ázó kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P-

Prodam grunta v Travniku za hizu zidati 
400 klaftrov blizo varosa. Pitati Basek Ferenc 
Battyán 39.

Vasöntödémbe felveszek két ügyes, gya
korlott formázó és öntősegédet. Tompos Nagyka
nizsa.

V levaonicu zeleza zeniem gori dva dobro 
zvucene detice. Tompos Nagykanizsa.

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: Pecsornik Ottó 
Nyomta: Muraközi Katolikus Könyvnyomda — Csáktornya 

Nyomásért telel: Sárecz Antal.

Augustusa 23-ga ob 10. vuri sveta mesa

Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistiti pre

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