
Október 6.
A z  aradi vértanuk közül az egyik tábornok 

gyémánt gyűrűjével ezeket a szavakat karcolta 
börtönének ablakára: „Hungária ne felejtsd el 
halottaidat, mint vádlók élnek ők“ .

Ma, 93 év után, a nemzet szivében ugyan
azon mély gyásszal emlékezik meg vértanúikról, 
akik a szabadságért áldozták hősi életüket. Csák-

Ünnepély az Országzászlónil
A z ünnepi gyászmise után felvonultak az 

összes iskolák és a nagyközönség az Ország
zászlóhoz, ahol legelőször a Hiszekegyet énekel
ték, majd Kalmár Zoltán II. éves kereskedeiniista 
elszavalta az „Október 6." cimii verset. Ezt kö
vette Horváth Boldizsár IV. éves kcreskedelmista 
ünnepi beszéde, amelyben méltatta a nap jelentő
ségét, a 13 aradi vértanú gyászos halálát majd 
kitért a ma küzdő hősökre és fogadalmat tett a 
mai fiatalság nevében, hogy ők is ott lesznek a 
gátnál, mert nekünk — győznünk k e ll! Keszlin

A honvédség ünnepsége
A z Országzászlótól az ünneplő közönség a 

honvédlaktanyába vonult, ahol két vitéz honvéd 
mellét diszitették fel az ezüst, illetve bronz vitéz- 
ségi éremmel.

A z  ünnepség szónoka a kivonult tisztikar
és legénység előtt megható szavakkal ecsetelte a 
13 aradi hős vértanú gyászos kivégzését. Dicsők 
voltak ők, A  szabadságharc vértanúi, Damjanics 
tábornok pirossapkás honvédéi viszakergették az 
osztrák ármádiát, amely végső kétségbeesésében 
orosz segitségért folyamodott. így bukott el a 
szabadságharc, igy lettek hőseink vértanúinkká.

Ezért ünnepeljük a 13 aradi vértanú emlé
két. A  hanyatlás után jött a felvirágzás. Ma is 
küzdünk. Hőseink méltók nagy elődeikhez. Fel
hozza Hegedűs Sándor, nemrég kitüntetett honvéd 
példáját, aki midőn egyik szemét kilőtte^, a má
sikkal irányzott, két seb után elfogták a fogság-

A Csáktornyái Diákkaptár

tornyán az összes házakon gyász-, vagy félárboc
ra eresztett nemzeti zászlók lengettek, az iskolák 
8 órakor vettek részt ünnepi gyászistentisztele
ten, utána az egyes iskolákban méltatták a nap 
jelentőségét, 10 órakor pedig a nagyközönség ál
dozott, az összes hatóságok részvételével, diszes 
gyászmisén nagy nemzeti vértanúink emlékének.

József szavalata, „Arad marad“ és a Hymnus 
hangjai után befutottak a kegyeleti staféták I. 
Magyar Vilmos képzős, II. Fasching Ferenc ke- 
reskedelmista, Ili. Barabás Győző képzős. A  sta
fétafutás kezdődött a honvéd utcában a laktanya 
őrségnél, folytatódott a Hitler Adolf utcán át az 
Országzászló megkerülésével a Horthy Miklós té
ren, Morandini utcán, Deák Ferenc utcán, Szent 
László téren át vissza az Országzászlóig. Fiatal
embereink derék munkát végeztek, meglátszik 
rajtuk a kitűnő testnevelés.

ból megszökött s mikor sebeit bekötözték, vissza- 
kivánkozott a vonalba, az ez irányú kérdésre pe
dig azt felelte, hogy ő azt a parancsot kapta, hogy 
ki kell tartani, tehát ő kitart. Őseink dicső pél
dája buzdítja a mai hősöket, harcolni és kitartani 
fognak a végső győzelemig.

Ezután a honvédcssapat parancsnoka, szép 
dicsérő szavak kíséretében, személyesen tűzte fel 
Gál József őrmester és Pusztai Ferenc szakaszve
zető mellére a bronz-, illetve ezüst vitézsági ér
met, amelyekkel hadseregparancsnokaik kitüntet
ték őket. Közben felsorolta azon tisztek, altisztek 
és honvédek neveit, akik eddig a haza oltárán 
áldozták életüket. Szellemeik velünk vannak, buz
dítanak bennüket. Hálával és büszkeséggel említ
jük neveiket.

Végül a honvédcsapat diszmenetben vonult 
el a kitüntetett hősök előtt. sP.

Az okoskodók!
Muraköz felszabadulása óta lépten 

nyomon találkozunk az okoskodók kai, 
akik mindent jobban tudnak, mindent 
megkritizálnak cs semmivel sincsenek meg
elégedve. Bármily intézkedés történjék, 
mindenre azt mondják, ezt nem igy. ha
nem emigy kellett volna csinálni.

Mindenben hibát találnak, fogalmuk 
sincs arról hogy az egyes intézkedéseket 
miért kellett kiadni, mit óhajtottak az in
téző körök bizonyos intézkedésekkel el
érni, hogy fog a helyzet kialakulni, de 
ők már készen vannak a lesújtó kritiká
val, hogy az illetékesek megint rosszul 
fogták meg a dolgot és bizony ők egé
szen, másképsokkal jobban csinálták vol
na. igen csak hogy őket nem engedik 
szóhoz jutni, őket nem teszik a megfelelő 
helyre, el vannak nyomva és ezért nem 
tehetik meg azt, amitől a haza „boldog“ 
volna.

Felelőségnél kuli tudatukban lépten 
nyomon kifogásolnak, mindenkitől meg
kérdezik, ugy e ez megint nincsen jól és 
mindjárt meg is magyarázzák hogy miért 
nem jó és hogyan kellene csinálni. Tele 
vannak a haza sorsa feletti kesergéssel 
és nem gondolják meg, hogy ezzel csak 
rontanak, megbontják a belső frontot és 
nagyobb és rosszab ellenségei a hazának, 
mint azok akik nyílt fegyverrel támadnak.

Soha tőlük egy elismerő szót vagy 
megelégedés kifejezését hallani nem lehet, 
de ha azt mondjuk nekik, áljának ki a 
fórumra, csináljanak vagy legalább indítvá
nyozzanak valami Hasznosat a közjónak 
és az összeség érdekeinek megfelelő ren
delkezést, akkor visszahúzódnak mint a 
csiga a házába, hogy ők nem akarnak 
szerepelni, nem áhítoznak babérok után, 
pk csak egyszerű polgárai ennek a hazá
nak s hogy minden ténykedésük csak a 
kötelesség teljesítésében akar kimerülni.

Közben azonban nem feledkeznek 
meg saját magukról. Éléskamrájuk, pincé
jük, szekrényük tele legyen, ha másnak 
jut vágy nem jut. Lzek azok, akik min
dent és minden áron megvesznek és nem 
törődnek azzal, hogv mohóságukkal ép
pen a legszegényebb osztályt fosztják meg 
a legszükségesebb élelemtől. Ezek azok, 
akik csinálják a „fekete piacot", akik elő
mozdítják és segítik a zugkereskedelmct, 
mert nem törődnek azzal, hogy mások, 
köztük legtöbben olyanok, kiknek apjuk, 
fiuk, vagy testvérük a háborúban van, é- 
he/.nek, vagy még a legszükségesebbet 
sem tudják megszerezni. E mellett nem 
gondolják meg, hogy hazafiatlan önző 
ténkedésükkel elégedetlenséget szítanak, 
aláássák a belső front szilárdságát. Lzek 
a fekete front partizánjai és nem ente- 
melnek más elbírálást, mint a haza árulói.

Miután már sokat hallottunk kis diákjaink 
szorgalmáról és gyűjtési képességeiről, ez irányú 
érdeklődésünkre a Csáktornyái állami polgári iskolai 
Diákkaptár vezetője Vavrohné Pecsornik Paula ta
nárnő a következő adatokat bocsátotta rendelkezé
sünkre.

A  polgári iskolai Diákkaptár 1842. év janu
árjában alakult meg, és c  rövid pár hónap alatt 
meglepő eredménnyel működött, dacára az első 
év beszervezési nehézségeinek. A gyermekek 
megértettek a mai idők nehézségeit és óriási lel
kesedéssel dolgoztak, gyűjtöttek.

Pénzbetétjük 210 P. volt, amit a balatoni és 
nagykanizsai kirándulásra fordítottak.

Aki katona s a harctéren zászló
ját, lövegét elhagyja, nem csak a legna
gyobb bűnt követi cl hazája ellen, hanem 
gyáva tettével rossz példát is ad bajtár 
sainak, aki pedig otthon van s élvezi a 
békés élet minden javait és még sem akar 
vagy nem tud beleilleszkedni a mai idők 
kötelességteljesitésébe és nem veti magát alá 
a közösség, a jövendő magyar haza bol
dogulására törekvő céloknak, azt a ma
gyar társadalomból ki keli közösíteni s 
az őt megillető elbánásban részesíteni.

Június végére egy vagon kevert üvegcsere
pet gyűjtöttek, és Kisebb mennyiségű papírhulla
dékot, vasat és levélbélyeget. Napraforgómagot 
minden kaptáros ültetett még azok is, akik kert- 
nélküli házakban laknak, az udvarnak napos szé
lét használták fel a termesztésre. A  betakarítás 
után szép eredmény várható. A  csonthéjas mag
vakból 6 kg csercsnye, és 34 kg szilvamag ke
rült eladásra.

Ez iskolaévben (1942 — 43.) a tanulók az 
állattenyésztést tűzték ki célul. A zt akarják, hogy 
minden tanulónak legyen egy saját állatja. Akik
nél ez lehetetlennek bizony ul, közösen vállalkoz
nak állattenyésztésre.

Minden magyar ember előtt csak egy 
szent cél lebeghet — a szent haza jövő
je. Félre tehát az okoskodókkal, nemzet 
belső ellenségeivel, az önzőkkel, értsük 
meg az idő szavát, álljon mindenki a he
lyére és tegye meg kötelességét avval a 
hazával szemben, amelynek felszabadulá
sát, jelen cs jövendő jólétét köszönheti.

Ezért örömmel üdvözöljük a kormány
férfiak nyilatkozatát, amellyel a haza belső 
ellenségei ellen a kíméletlen harcot és a 
legteljesebb megtorlást jelentették be. Sp.
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Jelenlegi állatállományunk 715 drb.
Házinyul 213, angoranyul 36 drb, francia

nyui 4 drb, Hízott disznó 3 drb, malac 2 drb, 
tahén 1 drb, borjú 1 drb, kakas 5 drb, tyuk 54 
drb, liba 14 drb, kacsa 9 drb, galamb 268 drb, 
gerlice 4 drb, 1 kaptár méh.

A  gyógy és ipari növények termesztését fo
kozni fogjuk.

A  selyemhemyótenyésztést bevezetjük. Ké
szülünk a Diákkaptár kiállítására fiuk leányok 
egyaránt.

Résztvesznek a k^ptárosok egy szappan
pótló kézmosópor versenyen, ebbe fektetik meg
takarított pénzüket. Fogadja őket a Csáktornyái 
közönség szeretettel (ára 30 fillér.) Ezzel is na- 
gyobitják munkakedvüket és erősitik önbizalmu
kat, mert minden kitartó munka meghozza gyü
mölcsét.

Igaza van V. Pecsornik Paulának, a kitartó 
munka meghozza gyümölcsét. De eltekintve attól, 
hogy diákjaink kis gyűjtéseikkel örömet szereznek 
önmaguknak, szüleiknek és tanáraiknak, a fő az, 
hogy ezek a szorgalmas kis diákok most, kicsi 
korukban, az iskolai tanulás mellett megtanulnak 
dolgozni és takarékoskodni, a megtakarítottat hasz
nosan felhasználni, amit végeredményben csak 
felnőtt korukban, amidőn már hasznos polgárai 
lesznek az államnak, fognak tudni kellőpen érté
kelni.

A  megszállás alatt Muraközben hire-hamva 
sem volt diákkaptámak, az iskolánkivüli nevelés 
egyenlő volt a semmivel, a magyar nevelés pe
dig nemcsak a tudományra oktat, hanem az élet
re is nevel. Tisztelet a vezető tanárnőnek és sok 
szerencsét kis diákjainknak.

„ M u r a k ö z “

Legújabban a következő verset kaptuka a 
hartéren kűző hőseinktől.

A MatUfy ъазМоЦ
Négyhónapja tüzvonalban 
Kitartván sok támadásban 
Kaltróy zászlóalja nagy viharban

Hol más vészit, ott ő győz 
Támadásban mindig előre tör ő 
A z  oroszokkal bátran mérkőz ő

Akár támad, akár helyét védi 
Nevét minden honvéd jól ismeri 
Hisz ő minden ember éltét óvja félti

Igaz atyja minden katonának 
Ha van neki, szeret adni másnak 
Minden magyar bajtársának

Bátorsága rettenthettelen 
Sok hőstette felejthetetlen 
Eles kardja legyőzhetetlen

Áldás rá és családjára 
Minden honvéd azt kívánja 
Istent kéri, már csak az a vágya 
Dicsőséggel bevonuljon Csátomyára

A  magunk részéről mindenben csatlakozunk 
derék honvédeink kívánságaihoz s alig várjuk a 
pillanatot, hogy dicső hőseinket keblünkre ölel
hessük.

Ha őszre vagy télre jól fel 
akar ruhászkodni, kerese fel

VUQRINECZ
konfekció kereskedését
ahol n a g y  választékban a
legnagyobbtól a legkisebbig vannak

öltönyök, telöltök és télikabátok
Vugrlnecz János
konf. keresk. - Csáktornya
S z e n t  L á s z l ó  t é r  8

A  M É P _ H I R E I

Pártmozgalom a Járásban 
Pecsornik Ottó országgyűlési 

képviselő újabb pártértekezletei
Vasárnap október 4-én Pecsornik Ottó or

szággyűlési képviselő folytatta kerületének látoga
tását. Ezúttal a viziszentgyörgyi jegyzőséget és 
pedig Lapáthegyet, Oskolahegyet, Kerekhegyet, 
Nyiresfalvát, Kedveshegyet, Bányahegyet és Kis- 
mihályfalvát kereste fel. Muraközi nyelven elinon- 
dot beszédeit úgyszólván az egész férfi lakosság
hallgatta végig.

Pecsornik Ottó országgyűlési képviselőnek 
az aktuális összes bel és külpolitikai kérdésekre 
kterjedő fejtegetéseit mindenütt a legnagyobb fi
gyelemmel hallgattak és sokszor helyesléssel és 
éljenzéssel szakították félbe.

Minden beszédét a Kormányzóhelyettes Ur 
emlékének szentelt szavakkal vezette be s a je
lenlevők néma felállással áldoztak nagy nemzeti 
hősünknek.

Visszatérőben Pecsornik Ottó országgyűlési 
képviselő Nyirvölgy községet látogatta meg, ahol 
ugyancsak nagyszámú hallgatóság előtt mondotta 
el beszédét. Útjában Gasparich József vármegyei 
központi párttitkár kisérte el.

A Bajtársi Szolgálat 
almagyiijtése

Sebesült honvédeink, bár kórházi ellátásuk 
a lehető legjobb, különösen most az ősszel egy 
kis gyümölcs után vágyakoznak.

A  Csáktornyái Bajtársi Szolgálat, nemes hi
vatásában egész Muraközben széleskörű akciót 
indított, hogy sebesült hőseinket egy kis gyümölcs
csel elláthasa. Vitéz dr. Hertelendy Ferenc, a 
perlaki járás föszolgabirája hazafias támogatásával 
máris szép eredményt értek el a bajtársi szolgá
latos hölgyek.

Drávadiós, Drávaszilas és Drávaollár közsé
gek szerepelnek az. elsők között, akik nemeslelkü 
adományaikkal siettek hős honvédőinknek egy kis 
örömet szerezni. A  napokban hoztak be több ko
csi almát. Ebböll 18 láda válogatott almát azon
nal: elküldték Szombathelyre, a katonai kórházba 
a sebesültek részére, az ütődötteket pedig szele
tekre vágták, a farkashegyi állami sz.ölötelepen 
megaszalják és a télen felhasználják kompótnak a 
sebesültek részére.

A  Bajtársi Szolgálat hálás köszönetét nyil
vánítja a nemesszivü adakozóknak s bízva remé
li, hogy a mindig hazafiaz muraközi nép követni 
fogja példájukat.

=Nyers vadbőrökeU
(pézsma, borz, nycst, görény, 
róka, vidra, házi és mezei 

nyúl, kutya)

l e g m a g a s a b b  
napi áron 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.

Felhívás
a vadászterülettulajdonosokhoz 

és bérlőkhöz
A  M. kir. Fm. Minister űr 290.904/1942. 

III 13-2. szám alatt az apró vadállomány pótlására 
tény ész vadak kiosztását rendelte el.

Minazok, akik igényt tartanak tenyészvadra, 
azok az alábbiak figyelembevétele mellett novem
ber 3-ig jelentkezzenek Pecsornik ^Ottó, ország
gyűlési képviselő vadászati felügyelőnél Csáktor
nya, aki bővebb felvilágositást és igénylapot ad.

A  tenyészvad szétosztását a Fm. m. megbí
zásából a Mavad eszközli és pedig :

1. Nyúl (1:1 ivararányban) páronként 36 P.
2. Fácánkakas drb-kint 11 P.
3. Fácán törzs (1 kakas 3 tyuk) 49 P.
Nyúl és fácán ennél nagyobb mennyiségben

nem igényelhető.
Fogoly a rendkívül nagy vesztesség miatt 

kiosztásra nem kerül.

Evangélikus istentisztelet lesz október 
18-án vasárnap délután 3 órakor, az elemi 
iskolábau.

Csáktornya nagyközség elöljárósága
3389/1942. sz.

Hirdetmény
Csáktornya nagyközség tulajdonát képző és 

Belica község határában fekvő szántó rét és le
gelő ingatlan f. évi október hó 11 -én délután 2 
órai kezdettel a Belicán a helyszínen n>ilvános 
árverésen a legtöbbet ígérőnek 3 évre bérbe lesz 
adva.

A  szántó ingatlan kb. egy holdas parcellákra 
osztva, parcellánkint mig a rét és legelő terület 
ебУ parcellában lesz bérbeadva.

Árverési feltételek Csáktornyán a helyettes 
bírónál megtudhatók.

Csáktornya, 1942. szeptember hó 29-én.



29 sz. 3„ M u r a k ö z "

Fejenként egy mázsa burgonyát 
lehet venni

A közellátási miniszter rendeletet 
adott ki, amely szerint a burgonyát be 
kell szolgáltatni. A  termelő minden be
vetett kát. bold után 12 mázsa étke
zési minőségre válogatott burgonyát 
köteles hatósági áron beszolgáltatni.

Eezen felül a burgonyát elhasználhatja 
és el is adhatja annak, aki vásárlási 
engedéllyel rendelkezik. Egy-egy fo
gyasztó legfeljebb 1 mázsa burgonyát 
vásárolhat. A  burgonya szállítása en
gedélyhez van kötve.

Megállapították 
az idei termésű tengeriárakat

A  közellátási miniszter atengeri- 
beszolgáltatási kötelezettséggel egyide
jűén szabályozta az idei és a régibb 
termésű tengeri- és szemes tengeri - 
árakat is.

E szerint a csöveskukorica ter
melői ára az ország bármely feladó- 
állomásán szeptemberben 13.40, októ
berben 14, novemberben 15, december
ben 15.70, januárban 16.30, februárban 
16.80, márciusban 17.40 pengő. Ez az 
ár abban az esetben érvényes, ha a 
kukorica víztartalma nem haladja meg 
az egyes hónapokra megállapított szá
zalékot. Minden viz.tartalomtübblet u»án 
еЙУ'еЙУ százalék értéklevonásnak van 
helye.

A z  idei termésű egészséges sze
meskukorica termelői ára az ország 
bármely feladóállomásán szeptember

ben 18.60, októberben 19.20, novem
berben 20. decembereen 20.50, janu
árban 21, februárban 21.60, márciusban 
22.20, áprilisban 22.90, májusban 23.50 
pengő mázsánként a megállapított víz
tartalom esetén.

A  múlt esztendőben, vagy ré
gebben termett egészséges, szemesku
korica termelői ára az 1942—43. gaz
dasági év egész folyamán az ország 
bármely feladó állomásán mázsánként 
23.50 pengő. Kimondja a rendelet, hogy 
a takarmányozási célokra kiutalt csö
ves- és szemeskukorica átadási ára 
raktárból kiszolgáltatva, valamint bár
mely leadóállomáson a csöveskukori
cánál mázsánként 2.50, a szemeskuko
ricánál pedig 3 pengővel magasabb a 
megállapított lermelői áraknál.

Összeszaladt egy autó a bolgár kertész kocsijával 
az alsólendvai országúton

A  Muraszcrdáhefy és Muraréthát 
közötti országúton Darov Marin bolgár 
kertész áruval megrakott kocsijával az 
alsélendvai piacra igyekezeti. A  két 
község közötti meredek domboldalon 
kocsijával megállt, mert a lova kifáradt.

V áratlanul feltűnt vele szemben 
egy személygépkocsi és teljes sebesség

gel beleszaladt az álló kocsiba. A  ló 
súlyosan megsérült, mig az autónak bal 
első rés/e erősen megrongálódott. A z 
autóban ülőnek semmi baja sem tör
tént.

A  csendőrség most az irányban 
nyomoz, hogy a szerencsétlenségért kit 
terhel a felelősség.

E z  a h á r o m  a l a p e l v  a z  O R I O N - g y á r  
m i n d e n k o r i  p r o g r a m j a .  E z e n  a z  ú t o n

M A  IS T O V Á B B  H A L A D U N K !
M e g g y ő z i k  Ö n t  e r r ő l  új  k é s z ü l ó k t i p u s a i n k .  

MINDEN ORION RÁDIÓKERESKEDŐ KÉSZSÉGGEL BEMUTATJA

Mennyi kukoricát kell a muraközi járásoknak beszolgáltatniok
A hivatalos lap közli az 1942. évi ter

mésű kukorica forgalmának és felhasználá
sának szabályozásáról szóló rendeletet. A 
rendelet beszolgáltatási kötelezettséget ir elő. 
A beszolgáltatandó mennyiséget járásonként, 
holdakként métermázsákban szabja meg a

rendelet. A  muraközi járások a következő 
beszolgáltatásra kötelessek:

A  Csáktornyái járásban 6 métemázsát 
a perlaki járásban pedig 5 métermázsát kell 
beszolgáltatni holdanként.

Hogyan házasítható az
Fontos rendeletet adott ki a földműve

lésügyi miniszter a direkttermö amerikai sző
lőből s/íirt borok, illetve mustok régóta 
napirenden lévő kérdésével kapcsolatban.

A  hazai fajtájú szőlők, valamint az 
oltvány szőlők mustjának és borának védel
mét szolgálja ez a rendelet, aniel kimondja, 
hogy a direkttermö amerikai szőlőből szűrt 
borokat, mustokat az Othelló szőlőfajtából 
szűrt must, illetve bor kivételével a jövőben 
csak ipari célokra szabad forgalomba hozni. 
A  közvetlenül termő szőlőfajtákból szűrt 
bort, mustot a hazai fajtából szűrt boroktól, 
mustoktól elkülönítve kell tárolni a hordóját, 
tartalvát a közvetlenül termő szőlőfajtákra 
utaló megjelöléssel kell ellátni. A  közvetle
nül termő Othelló szőlőfajtából szűrt és tör
kölyön erjesztett boroknak hazai fajtából szűrt 
vörös és sillerborokkal való házasitása sza
bad. Ilyen házasitás esetén azonban a háza
sítandó bor mennyiségének 10 százalékánál 
több Othelló bor néni keverhető hozzá a 
házasítandó borhoz.

A  rendelet értelmében az 1942. év
ben vagy korábban termelt direkttermö ame
rikai szőlőből szűrt borokat, mustokat az 
Othellóból szűrt és törkölyön erjesztett bo
rok kivételével zár alá veszik.

A  zár alá vett készlet birtokosa köte
les készletét a szürettől számított 30 nap 
alatt a rendelethez csatolt mintának megfe-

Othbelló a vörösborai
lelő bejelentőlapon a Magyar Szőlősgazdák 
Országos Borértékesitő Szövetkezetének (Bu
dapest, VT., Eötvös utca 25 a) bejelenteni és 
a házi szükségletének kielégítésére felhasz
nálható mennyiség kivételével felajánlani. A  
szövetkezet a felajánlott készleteket a meg
állapított áron veszi át.

(Лгдоа

1lólába

\/áUud —
ha kezében van már az Osztály- 
sorsjáték szerencseszáma. Ne kés
lekedjék egy p i l l a n a t i g  sem.

Húzás mái oUtibu 1?-ÍH!
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H Í R E I N K .

Személyi hír. Zalavármegye főispánja a 
szolgálat érdekében Dr. Száraz István szolgabirót 
Csáktornyáról Pacsára, Dr. Fodor László szolga
birót Keszthelyről Csáktornyára, Dr. Beznicza 
István szolgabirót pedig Perlakról Zalaegerszegre 
helyezte át.

— A hazáért hősi halált halt. Vukovics 
József, Vukovics István gyári asztalos fia, 1942. 
augusztus 15-én, az orosz harctéren a haza oltá
rán feláldozta életét.

Fiatalon, jókedvűen búcsúzott el tőlünk, a 
Haza hívta s ő megfelelt a parancsnak. A  Haza 
a legnagyobb áldozatot kívánta tőle s ő megadta.

Emléke örökké élni fog köztünk !

— Jegyzői kinevezések. A belügyminiszter 
Kőröshegyi János községi jegyző, muravidi lakost 
Alsódomboru, Kelemen László községi segédjegy
ző, perlaki lakost pedig Muravid nagyközséghez 
községi jegyzővé kinevezte; Péntek Gézának A l
sódomboru nagyközséghez községi jegyzővé tör
tént kinevezését visszavonta.

— Sokgyermekes anyát tüntettek ki szep
tember 8-án Felsőmihályfalván. Ezúttal Horváth 
Vincéné hétvezéri lakos, sokgyermekes anyának 
adták át a kitüntetést az ünnepélyes alkalom 
keretében, az elöljáróság és szép számú érdeklő
dő közönség jelenlétében.

Vitéz gróf Teleki Béláné, főispánunk hit
vese arra kéri a nagyközönséget, hatóságokat és 
vöröskeresztes szerveket, hogy akár a házi beteg
ápolási, akár a vöröskeresztes ápolónői tanfolya- 
smok ügyeiben az érdeklődők, mint a vármegyei 
vöröskeresztes főápolónőhöz, pölöskei lakcímén 
őhozzá forduljanak,

— A Csáktornyái tűzoltók őszi „nagy-
gyakorlata“. Derék tűzoltóink egész éven át gya
korolták nemes hivatásukat és vasárnap, október 
4-én délután mutaták be a közönségnek egész évi 
fáradozásuk eredményét.

3 óra után, hangos trombitaszóval vonultak 
fel a Zrínyi Miklós térre sorban az autófecskendő, 
utána a régebbi lovasfecskendők és egyéb sze

relvények Sáfrán László parancsnok vezetésével 
és Dr. Száraz István szolgabiró, tüzrendészeti 
felügyelő részvételével.

A  szabályszerűen bemutatott gyakorlatok 
befejeztével derék tűzoltóink elvonultak, mint aki 
dolgát jól végezte, de haliga . . egyszerre csak 
tüzriadó hangzott fel s mire a tűzoltók rohanva 
visszaérkeztek a Zrínyi tér óriási fiístfelhőkbe volt 
burkolva. A  fecskendők felszerelése pillanatokig 
tartott s máris hataimas vizsugarak borították az 
égőknek jelzett házakat. (A  közönség is kapott 
pár cseppet.) közben bemutatták azt is, hogyan 
kell a magas létrán a sérülteket menteni.

A  szép gyakorlatot diszmenet fejezte be.
Derék tűzoltóink áldozatos munkája minden 

dicséretet megérdemel.
Dicséretet érdemel még a Csáktornyái tűz

oltó segédosztag akik egyhónapi kiképzés után 
nagy előmenetelről és szorgalomról tettek tanú
ságot.

— A Csáktornyái vöröskereszt a héten 
alakult meg a közönség óriási részvételével. Ön
feláldozó hölgyeink végig járták a várost s nem 
akadt ház vagy lakás, ahol valaki tagul be nem 
iratkozott volna. A  további szervezés most folyik.

Október 30-án és 4-én gyűjtés volt a Vö
röskereszt javára. A  város minden főbb helyén 
vöröskeresztes hölgyek asztalaik mellett s a dé
lelőtti órákban már nem lehetett látni az. utcákon 
kabátot vöröskeresz.tes igazolvány nélkül. Az ada
kozásban a városban járt falusiak is részt vettek.

Csáktornya ismét megmutatta, hogy a nem
zeti érzésben nem áll senki mögött s ha hőseink
ről van szó, minden áldozatra kész.

Pályázati hirdetmény.
A Csáktornyái Önkéntes Tiizoltótestület

1942. október 31. lejárattal pályázatot hirdet a 
testületnél megüresedett gépmester—gépkocsiveze
tő helyének betöltésére. Felvételre csakis józan 
megbízható és nős szakember jöhet számításba. 
Havi jövedelme 160 Pengő, természetbeni lakás, 
fűtés és világítás évi fél öl fa és 10 mmázsa szén. 
Egyben kötelessége az altiszti teendők végzése 
is. A  pályázatok a testület titkáránál adandók át.

29 sz.

Legújabb:
Stalin lemondott a főparancs

nokságról és a katonai 
népbiztosságról.

(Stokholm) Moszkvai jelentés szerint 
Stalin lemondott a főparancsnokságról és 
a katonai népbiztosságról és mindkét tiszt
séget Saposnikov tábornagyra ruházta.
Egy olasz tengeralattjáró elsü- 
lyesztette az Idaho 33.000 tonnás 

amerikai csatahajót
(Róma) Az olasz főparancsnokság kü

lön jelentése szerint a Barbarigó olasz 
tengeralattjáró, az afrikai vizeken elsü- 
lyesztette az Idaho amerikai csatahajót, 
Legénysége 1600 fő, felszerelése 40 ágyú 
volt.

= S P O R T É
Rovatvezető: Legenstein Géza.

Csáktornyái SK —  Csáktornyái áll. tanítóképző (5:0) (2:0)
Barátságos mérkőzés, a gólokat Benkő 4 és 

Vrbanec 1 rúgták.

Csáktornyái áll. kereskedelmi középiskola -  Csáktornyái 
áll. tanítóképző (2:1) (0:1)

Iskolai rangadó, amely a szurkolók nagy 
tömegével akik az. élénk játék minden mozzana
tát kisérték egy elsöosztályu bajnoki mérkőzés 
képét keltette.

A  csapatok közül a képezde védelme és a 
kereskedelmi isk. csatársora volt jó. A  gólokat 
Benkő 2 ill. Videc 1 rúgták.

Д Szabadalmazol Agrár Bank Rt.
(Privilegovana Agrama Banka A. D.)

Jugoszláv Királyság Állami Jeizálogbaokja
(Drzav. Hypotekarna Banka Kraljevine Jugoslavije)

Jugoszláv Királyság Iparbaokja Rt.
(Zanatska Banka Kraljevine Jugoslavije A. D.)

belgrági pénziotézetek hitelezőihez
A  Budapesti Közlöny 1942, szeptember 20-i 

213-i számában közzétett 2680 1942. IV a. fo. sz. 
hirdetményre hivatkozással, felhívjuk a fenti pénz
intézetek Magyarországon lakó, illetve székhely- 
lyel biró (természetes és jogi) személyeket, akik
nek az említett pénzintézetekkel, vagy azok bár
mely fiókjával szemben 1941. április 11. napján 
követelésük állott, fenn, illetve ezeknél a pénz
intézeteknél vagy fiókjaiknál letétjük volt, saját 
érdekükben jelentsék be azt 1942. október 3 1 ig .  
a fenti Hirdetmény ben előirt és a fenti pénzintéze
teknél vagy fiókjaiknál beszerezhető űrlapon.

A Szabadalmozott Agrár Bank Rt-ra vonat
kozóan az Országos Földhitelintézét újvidéki (Hit
ler Adolf utca 22.) fiókjához a Jugoszláv Király
ság Állami Jelzálogbankjára, valamint a Jugoszáv 
Királyság Iparbankja Rt-ra vonatkozóan pedig a 
Nemzeti Hitelintézet Rt. újvidéki (Hitler Adolf 
utca 21.) fiókjához kell a bejelonlést benyújtani.

Nem kell bejelenteni a jugoszláv gazdaadós- 
sági rendelkezések alapján a Szabadalmazott Ag
rár Bank Rt-ra’átrakozott azokakat a követelése
ket, amelyekről a 8850 1941.М.Г. számú rendelet
6.§-a alapján n Pénzintézeti Központhoz már he- 
jelentést tettek. A jugoszláv gazdaadóssági ren d el
kezések végrehajtásával kapcsolatban Kibocsátott 
kötvények és u.n. bonok azonban bejelentendök.

Bejelentési űrlapok a Mura—vidéki ügyfelek 
részére a Nemzeti Hitelintézet zalaegerszegi fiók
jánál is rendelkezésre állanak.
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Zide s a k i  petek.

NAJNOVESI GLASI

Stalin je pustíl sluzbu glavnoga zapovednika 
i soldackoga komisara

Oni, steri su navek 
na j spametnesi

Potli, как se Megyimurje oslobodilo, 
se posod se zidemo z onimi spametnjaki, 
steri se bole znaju, se znaju pospotavati 
i z nicim nesu zadovolni, kaj gud vlasti 
odrediju, na se veliju, to je ne tak, nego 
ónak trebalo napraviti. Sigdi najdcjn nek- 
su falingu. Niti na kraju pameti neznaju, 
zakaj su vlasti jenu, ili drugu stvar odre- 
dile, kaj su stele vlasti z jenom ili dru
góm naredbom dostici, как se bo jena ili 
druga stvar rezvijala, ali oni su vec go
to vi s sodom, da je to рак ne dobro i 
da bi oni bili to cisto drugae napravili i 
cuda bole. Je, samo da njih ne pustiju 
dojti do reci, njih ne postavlaju na prvo 
mesto, oni su stisjeni i za to nemreju na
praviti ono, od cesa bi domovina ,,srec- 
na“ bila.

Znaju dobro, da nemaju niksu odgo- 
vornost i tak lehko pospotavleju, sakoga 
pitaju kaj ne, to je pak ne dobro, a mam 
znaju i povedati, zakaj je ne dobro i как 
bi bilo treba napraviti. Puni su zalosti za 
domovinu, a ne premis’iju si, da stem 
samo kvara delaju, restepleju domacu 
frontu i oni su hujsi nepriateli domovine, 
nego oni, steri z otprlim oruzjem dojdu.

Nigdar ne nioci cuti od njih bar je
nu rec pofale, ili zadovolnosti, ali ako 
njim velimo, naj staneju vun na piac, naj 
napraviju, ili bar naj predloziju nekaj ha- 
snovitoga, takse kaj bo dobro za sakoga 
cloveka i za celu domovinu, onda se po 
tegneju nazaj как puz v svoju hizicu i 
veliju da oni neceju biti voditeli, oni ne 
isceju vence na glavu, oni oceju biti sa
mo tihi purgari ove domovine i nikaj elrú
gó neceju, nego samo s tiha spunjavati 
svoje duznosti za domovinu,

Ali med tem ne pozabiju sami za se. 
Spajzi, komoré, ormari, pivnice njim mo- 
raju biti puné, ci bo sto drugi imcl ili ne. 
To su oni, steri kupiju se i po sakoj ceni 
i nikaj se ne brigaju za to, kaj stem ra- 
no najsiromaskesim ludern cukneju s zob 
najpotrebnesu hranu.

To su oni. steri su napravili ernoga 
piaca, steri potpomazeju trgovinu skri- 
vonce v kotu, a nikaj se brigaju, da oni, 
steri najvisepot imaju ocn. sina ili brata na 
taboriscu, niti do najpotrebnesega nemre- 
ju dojti. A poleg toga si ne premisliju, 
da s svojimi sebienimi, niti namenje ne 
rodolubnimi posli, siriju nezadovolstyo i 
podkapaju domacu frontu. To su partizani 
erne fronte i ne zasluziju drugo, как iz- 
dajiteli domovine.

On, steri je soldat, pak na taboriscu 
ostavi svoju zastavu i oruzje, ne samo, 
kaj je napravil najveksega greha proli 
svoji domovini, nego je i pokazal svojim 
pajdasam jako hudu peldu, a on, steri je

(Stockholm) Z Moskve je dosel glas, 
da se je Stalin — nezna se zakaj — za- 
falil na sluzbi glavnoga zapovednika sol- 
dacije i soldackogo komisara (ministra) i

(Berlin) Glavna nemska komanda gla- 
si, da su nemske trupe v Kaukaziji, po 
hudom vremenu i na teskoj bregovitoj

(Roma) Taljanska glavna komanda je 
dala vun eksternoga glasa, da je jena tal 
janska podmorna ladja na africkim voda-

doma i vziva sega dobra, kaj mu mirno 
zivlcnje da, a itak nece priznati i podlo- 
ziti se svojim duznostim i nece se poko- 
ravati onim cilnm, steFe isce clovecja za 
jcdnica i sreeno zivlcnje nase buduce ma- 
gyarske domovine, onoga je treba z ma- 
gyarske ludske zajednice vun zmetati i 
sodili mu опак, как ga pripada.

Denes mora saki magyarski clovek 
imeti pred oemi samo jenoga cila — bu- 
duenost svete domovine.

Vkraj s spametnjaki, vkraj z znutresnji-

obedve sluzbe je prek dal marsalu Saposni- 
kovu. S sovjetske strane se cuje, da vi- 
soki politicari neceju dale nősíti odgovor- 
nost za bolsevicko soldacko voditelstvo.

zemli, s trdom bitkom zavzele vazno pe- 
troljomsko mesto, varasa Malgobek.

mi vtopila americku velku, taborsku ladju, 
Idaho zvanu, od 33.000 ton. Imela je 
1600 ludi i 40 stukov.

mi nepriateli domovine, vkraj s sebienimi, 
steri samo sebe glediju, prerazmeti rec 
denesnjih vremen, saki clovek se naj po
sta vi na svoje mesto i naj spun javle svoje 
duznosti za onu domovinu, steroj more 
zafaliti svoje oslobodjenje, svoje vezdas- 
nje i buduce zivlenje.

Zato z veseljem pozdravlamo reci 
vladinih ludi, s sterimi su nam na glas 
dali, da bodo najostrese preganjali i srto- 
fali se domace nepriatele naroda.

Sp.

Nemske trupe zavzele su vaznu petroljomsku 
centralu, varasa Malgobek

Jena taljanska podmorna ladja vtopila je 
americku velku taborsku ladju od 33.000 ton

Oktober 6.
Od nrndskih mocenikov je jedan general, s 

svojim briljantnim prsfenom nadrapal na oblok 
svojega resta ove reci : „Hungária, naj pozabifi 
za svoje nirtve, oni kakti toziteli ziviju." Tomu 
je 93 let a magyarski narod se i denes z istom 
globokom zalosti zmislil za svoje moccnikc, steri 
su za slobodu alduvali svoje junacko zivlenje.

Parada honvedstva
Od Orsacke zastave odisli smo v honved- I vitezkimi medaljami. Govornik parade je pred 

sku kasarnu, de su dva vitezke soldale okincili z | oficeri i soldati s toplimi reemi prepovedal, s

Na sem hiz.am v Csáktornya su visele erne ili 
narodne zastave, skole su bile ob 8 vuri pre 
mesi potli mese su navueiteli tolnacili deci vaz- 
nost toga dneva, a ob deseti vuri pak su varas- 
ko purgarstvo i se vlasti, pre paradnoj ernoj me
si alduvalc spomenu narodnih muccnikov.
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kakgom ialosnom smrti su skonéali 13 aradske ju- 
naéke moéenike. Diéni su bili, moéenikí borbe 
za slobodu. Honvedi s érlenimi kaparni generala 
Damjanicsa su pretirali austrijsku soldaéiju, stera 
je v zadnjem strahu ruse prosila za pomoé. Так 
je prepala naáa borba za slobodu, tak su nasi 
junaki postali moceniki.

Zbog toga svetimo spornen 13 aradskih mo- 
éenikov. Polli propasti je nas narod nazaj rez- 
cvel. I denes se borimo. Na§i vitézi su vredni 
svojih dedov. Pripoveda za honveda Hegedűs 
Sándora, da su mu jenu oko strelili, cila! je z 
drugim. Dobd je dve rane, onda su ga rusi vlo- 
vili. Z robstva je vu§el. Da su mu rane vezali, 
prosil se nazaj na fron tu. Pitali su ga zakaj oce

nazaj na frontu, véli, on je dobd zapoved, da 
moramo zdrzati, pák onda oée zdrzati. Diéna pél
da naáih starcov, batruje denesnje vitézé. Oni# 
bodo zdrzali do zadnjega, dók bo nepriatel prepái.

Zatem je zapovednik honvedske trupe z le- 
pim govorom i s svojom rokom okinéil Gál József 
strazamestra i Pusztai Ferenc szakaszvezetöa z 
medaljami átere su dobili od zapovednika solda- 
cije za svoje vitezko delo. Med tem je spomenul 
imena onih oficirov i soldatov, steri su do ve na 
oltani domovine alduvali svoje zivlenje. Duhi 
njihovi su znami i batroviju nas. S zafalom i gi- 
zdavo spomenemo njihova imena. Na zadnje je 
soldacija v paradnom marsu pozdravila vitele, 
steri su dobili medalje.

Kaj b i . nas da moglí potuci, to je nemoguca i cisto van sklucena stvar 

Nemska í pajdaskí narodi bodo z ovoga tabora zislí z dícnom pobedom
Veliki govor Hitler Adolla, voditela i kancelara nemskoga naroda

V sredu popoldan v Berlinu na paradnoj 
sesiji su se hapili s pobiranjem zimske pomoci 
za nemsku soldaéiju. Konferenciju je otprl Dr. 
Göbbels, neméki drzavni minister za propagandu, 
a za njim je zel rec Hitler voditel i kancelar.

Najpredi je Voditel restolnacil, как denes 
tabor stoji, как mísliju i delaju nepriateli i как mi.

Englezi se za badav groziju z drugom 
frontom

Nemska se prepravila na se i ceka de god 
se oéeju nepriateli hapiti potli onoga, kaj su 'do- 
bili pre varasu Diepe. To bo vec jako velka sre- 
ca za njih, ako se bodo pák mogli drzati devet 
vur na suhoj zemli.

Zatim dale govori, kakse teske moke je 
proslu zimu pretrpela nemska soldacija i na
rod, ali

nemski narod je zdrzal to tesku borbu.
Govori dale, kaksega programa su si nemei 

za letoSnje leto napravili na tabortéeu, a to je 
bilo ovo :

1. Na saki nácin drzati ono, kaj se drzati 
mora. Nepriatel naj dela sturme de oce, mi bo- 
mo drzali как ocel i bomo pocekali, dók nepria
tel vpesa do kraja.

2. Sigdi napadati nepriatela, de je to potreb- 
na. Cil nas je cisti. Vnistiti mednarodnoga kapi- 
talistickoga, plutokratskoga i bolsevickoga ne
priatela.

Kaj se toga vcinilo, véli dale Hitleri na sov- 
jetskoj fronti prvo je bilo, zasigurati gospodstvo 
na Cmom Morju. Do toga su dosli nemski i paj- 
daski narodi stem, da su zavzeli zemlu Krim. Za 
tem je doslo prediranje proti vodi Don. To su 
steli bolseviki spreciti z napadaji pre Charkovu, 
ali su si ne nikaj pomogli.

Pre Charkovu su rusi zgubili 75 divizije
Zatim je dosel velki nemski napadaj, steri 

je imel tri e ile :
1. Resiti nepriatela sake zemle de kruh

raste.
2. Zeti rusam sa mesta, de se lapor кора.
3. Dostici, zavzeti, ili barem odrezati sa ru- 

ska petroljomska zvirala. A  poleg toga odrezati 
Volgu, to zadnju liniju, na steroj se najveé toga 
vozi.

Naglasil je Voditel, da zbog toga se vodiju 
najvekse bitke pre Stalingradu. Dokazal je, da su 
na Volgi vec spreóili bolsevicku voznju.

Kaj se tiée Stalingrada, cisto je sigurno, 
da bo opal

NaSi nepriateli moreju biti osvedoéeni, da 
ga ne na svetu te sile, stera bi nas odnod od- 
rinula.

Dale govori za ono velko delo, stero su 
zvrSili odzadi za frontom. Cuda 10.000 kilomet-

rov zeleznice su nazaj postavili i te denes voziju. 
Nemski narod ima velko vufanje v svoje soldacke 
voditele. Velke okupirane zemle su letos gospo- 
darski vec znucali, ali to je samo pocetek, kajti 
к leto bo gospodarsko zivlenje jós cuda bole or- 
ganizirano. Miljoni naroda, steri su se resili bol
sevickoga jarma letos vec skupa z nemei delaju 
na polu i po fabrikaj, a jako cuda njih se vec i 
na fronti boriju, skup z nemei, proti nepriatela.

Zatim je voditel spomenul pajdaske narode 
nemske zemle. Prvo véli za Taljansku. Za badav 
se nepriateli nadjaju, kaj se bo to priatelstvo re- 
steplo.

Dobro znamo, kaj bi se pripetilo z nemei 
i tál jani, ako bi nas nepriateli preladali.

Dosti toga smo culi nepriatelskih groznji. Dale 
je zel na red druge pajdaske narode, Magyarsku 
i druge drzave. Rekel je, da su europski narodi 
podigli krizarskoga tabora, steromu se ovu zimu 
i Japanska prikapcila. Ovo drustvo naroda mora 
v ovom taboru nepriatela preladati.
Kaj se tice podmornih Jadji, véli Voditel, da su 
englezi jós 1939. leta zrekli, da je podmornim 
ladjam kraj, a te ladje se dale í bole vlaplaju 
nepriatelske ladje z matrialom i oruzjeni. Nemska 
nabo dela roke v kriz, nego bo zidala jós vec 
podmornih ladji.

Nemska je do ve sako leto napravila 
takse oruzje, stero dalko prelada nepria-

telsko oruzje, a tak bo to i nadale.
Zatim je Hitler préséi na napadaje v zraku. Z 
ostrimi reenű je odsodil Churchilove napadaje z 
lufta na civilni narod. Naglasil je, da bo doslo 
vreme, da bo Engleska se to dobila dobro pln- 
ceno. Na orsackoj sesiji 1939, leta zrekel je öve 
stvari:

1. Kajti su Nemsku presilili na ov tabor, 
nabo te sile na svetu niti s oruzjem, niti z vre- 
menom, stera bi Nemsku preladala.

2, Ako bodo zidovski kapitalisti podigli med
narodnoga svetskoga tabora za to, kaj bi arijske 
narode vnistili, onda bodo poginuli zidovi a ne 
arijski narodi.

Dale je Hitler zrekel najveksu pofalu na 
nemsku i pajdasku, vitezku soldaciju. Denes v 
Nemskoj ima vrednost samo on moski, steri je 
vitéz, posten, vérén i vreden, samo on je vreden 
biti voditel naroda. Pofalil je domacu fronlu, nem
ski soldat se bije na se stiri kraje sveta, ali zna 
da za njim stoji domaca fronta, stera alduje se 
za njega, ali i domaci su mirni, ar znaju da imaju 
dobre branitele.

Na zadnje je Hitler rekel, nepriateli slo- 
bodno tiraju tabora, dók ga moreju. Da bi nas da 
zbili, to je nemoguce i nemre se pripetili. Na- 
rodno socialisticka Nemska i pajdaski narodi bodo 
s toga tabora zisli z velkom i dicnom pobedom

Na lendavskoj cesti se autó tresnul s kuli bulgarskoga vrtlara

Na cesti Réthát -Muraszerdahely se Darov 
Marin bulgarski vrtlar pelal s punimi koli robe na 
piac v  Alsólendva. Med térni opcinami je na ces
ti postai, kajti mu je konj truden bil. Znenada 
se pokazal jen automobil i fest je naletel na to

foringu. Konj je dobil tesku ranu, a automobil se 
z leve strane napre skvaril. Potniku v automo- 
bilu se ne nikaj pripetilo.

Zandari iáceju, Sto je kriv za ovu nesrecu.

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

dnevnoj ceni.

SZOTÄK is t v An
AGENT ZA SIROVE KÖZE 

Csáktornya, Hitler Adolf utca 3.

Nasi marlivi mali deaki
Vec smo cuda toga culi. как su nasi mali 

deaki marlivi i sparavni i как radi spravlaju. pák 
smo se koli toga malo opitali i gospa Vavroh 
Pecsornik Paula, profesorica purgarske skole v 
Csáktornya, voditelica deackoga sparavnoga dru- 
stva nam je pripovedala o v o :

Deacko sparavno drustvo purgarske skole 
stvorilo se 1942. leta i za par kratkih mesecov 
vec je pokazalo da lepő dela prem da koli orga- 
nizacije bile ve, prvoga leta dosta velke potesko- 
ce. Deca su prerazniela denesnje teske cajte i z 
velkim zdusevlenjem su delala i spravlala.

Pcnez su zasparali 210 pengő. To su me- 
li za stroske da su se pelali gledat Balatona i 
Nagykanizsu.

Do kraja meseca júniusa su nabrali jen va
gon glazovine, onda nekaj staroga papéra, staro- 
ga zeleza i stare marke. Suncenicu su sadili si 
deaki jós i oni, steri nemaju vrte, oni su pák po 
dvoru de bole sunce sveti, posadili seme. Od tr- 
dih koscic se prodalo 6 kil cresnjovih i 34 kil 
slivnih kuscic.

Za ovo skolsko leto (1942- 43) su se nasi 
deaki hapili i zivinu povati. Oceju kaj bo saki 
deák imel nekse zivince. Steri sam nemre, on si 
bo zel pajdasa, pák bodo skup hranili.

Za ve imaju se skup 715 zivin. Od toga 
213 domacih zajcov, 36 angora (s finom vonom) 
zajcov 4 francuskih zajcov, 3 svinje za hraniti 
2 pajceke, 1 kravu, 1 tele 5 kokotov, 54 kokosi 
101 picekov, 14 goske, 2 race, 268 golubov, 4 
grlice i 1 kos emeli.

Bodo povali evetje za vractvo i druge has- 
novite pridele как konople lena i drugo. К leto 
bodo hranili i svilne gosenice, spravlaju se zlozi- 
ti svoja dela, как decki tak i puce.

Za ve se vtekaju, sto bo vec prodal nekse- 
ga praha za roke prati, na inesto sopona, kosta 
30 filira. Prosiju dobre ludi, naj je podpiraju. 1 
stem bodo meli vekse veselje za delo i bole bo* 
do kurazni. Sako strplivno delo donese svojega 
ploda.

Ima prav gospa V. Pecsornik Paula, saki 
strplivni posel donese svojega ploda. A li ne gle- 
dec na to, kaj si nasi mali deaki s lem spara- 
njem i spravlanjem napraviju veselje sebi, svojim 
roditelam i profesoram, nego lo je glavno, kaj 
se ovi mali marlivi deaki, vec ve za inalih nog 
P°leк skolskih navukov naveiju delati i sparati 
a kaj si presparaju, hasnovito ponucati, a se to 
bodo znali prav preceniti onda, da bodo vec vel
ki i hasnoviti purgari svoje domovine.

Za vreme slranjskoga jarma v Megyimurju 
niti tora niti glasa neje bilo deackom drustvu, 
zvun skole se nisei ne brigal za nase скаке, a 
magyarske skole vuciju deake ne samo na /na
post, nego i na posteno i marlivo zivlenje. Cast 
i postenje nasim profesoram, a cuda srece nasim 
malim deakam.

Glasi Magyarske Stranjke Zivota
Gibanje stranjke v járású 

Pecsornik Ottó orsacki oblegat 
je drzal nőve konferencije stranjke

\ nedelu oktobra 4*ga je Pecsornik Ott«» 
orsacki oblegat dale pohajal svojega jarasa. Po- 
hodil je ludi z notarjusije Vi/.iszentgyörgy i to 7. 
sela Lapáthegy, Oskolahegy Kerekhegy, Nyires- 
falva, Kedveshegy, Bányahegy i Kismihályfalva.
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Skorom si moski tih sei su poslusali njegovoga
govora po megyimurskom jeziku.

Pecsornik Ottó orsacki oblegat je z obilni- 
mi recmi po megyimurskom jeziku restolnaőil 
narodii, как denesnja nasa zvunjska i znutresnja 
politika stoji, a ludi su ga poslusali z najvekáom 
paznjom i cuda pót pretrgli z éljen kriéom i po- 
kanjem rok.

V svojem govoru je prve reéi alduval spo- 
menu pokojnom Gosponu Namestnomu Guverneru 
a steri su tam bili, su ga v tisini i stojecki poslu
sali.

Na zadnje je Pecsornik Ottó orsacki oblegat 
pohodil i opcinu Nyirvölgy, dega isto cuda ludi 
poslusalo. Po célom poto ga sprevajal Gasparich 
József varmegyinski sekretar stranjke.

Ako se ocete za jesen ili zimu 
dobro obleci, onda po i sc i t e

V U G R I N E C Z

KONFEKCIÓ STACUNA
de bodete v velkom zbiranju na- 
sli od najveksega do najmensega

oprave jesenske i zimske kapute
Vugrinecz János
maciin gotove oprave Csáktornya
S z e n t  L á s z l ó  piac 8.

Pajdaska Sluzba pobíra jabuke za 
ranjene soldate

Nasi ranjeni vitézi, prem da imaju v spitalu 
jako dobru kostu, pozelili su si ve v jesen malo 
sada.

Pajdaska Sluzba v Csáktornya jc v  svojoj 
plemenitoj sluzbi potirala pobiranje po célom 
Megyimurju, kaj bodo nasi ranjeni vitézi malo sa
da dobili. Z rodulubnim pomaganjem vitéz Dr 
Hertelendy Ferenca íöszolgabirova v Perlaku, su 
nase gospe Pajdaske Slu/.be vec dosle do lepe 
pomoci.

Opcine Drávadiós, Drávaszilas i Drávaollár 
su bile prve stere su se pozurile, s svojimi ple- 
menitimi dari, nasim ranjenim soldatam malo ve- 
selje napraviti. Öve dneve su dopelali vise kol 
jabuk. Od toga su 18 ‘ kiáti [zdrave jabuke mám 
poslali v Szombathely, v soldacki spital za nase 
ranjenike, a stere su potucene one su zrczali na 
snite v drzavnim goricam bodo je posusili i te 
bodo v zimi kuhane za kompot za ranjene soldate.

Pajdaska Sluzba se najlepse zafali pletneni- 
tim darovatelam i sigumo se nadja, da bo ceji 
megyimurski narod isel za ovom lépőm peldom 
i pomagal nase vitézé, steri krv prelevaju za nas.

Masinistra - sofera isce
F e j e r v e r g a r s k o  drustvo v Csáktornya.
Zerneju gori sanio treznoga, vufanoga, dobro zvu- 
cenoga ozenjenoga cloveka. Piaca 160 pengő, na 
mesec, za badav, kvarter svetlo, na leto pol klaf- 
tra drv i 16 metri lapora. Duzen je zvrsavati i 
kancelarijsku dvorbu. Molbenice do 1942. okto- 
bra 31-ga pre sekretaru drustva prek dati.

Poziv
onim steri imaju vadasíje na rendi.

M. kr. Minister za polsko gospodaranje je 
vun dal naredbu da se male divje zveri zbog vel- 
koga zgubicka moraju namcstiti i bodo se rezde- 
lile takse divje zveri za plod.

Si oni steri si oceju na svojoj vadasiji za- 
povati zveri, unj se glasiju do novcmbra 1 -ga prc 
Peesomik Ottó-u orsackom oblegatu, vadasijskom 
inspektoru, de bodo dobili navuke i stamparijc 
za prosnje.

Zveri za plod se bodo dclilc ovak :
1. zajci (moski i zenski) par 36 P.

2. fazani kokoti jeden 11 P.
3. fazani família (1 kokot tri kokoái) 49 P. 
Zajce i fazane vi§e od toga nabodo delili. 
Tréke zbog velikih zgubiékov nabodo vun

davali.

K A J  JE  N O V O G A ?
— Za domovinu podnesel junacku smrt

Vukovics József, sin Vukovics Istvana, fabricko- 
ga tislara, je 1942. augustusa 15-ga, na ruskom 
taboriscu, na oltaru domovine, alduval svoje ziv- 
lenje.

Mladi i vesel se rezisel z nami. Domovina 
ga zvala i on je zvráil zapoved. Domovina je za- 
htevala najveksega aldova od njcga i on ga dal.

Spornen njegov bo za na vek zivel med nami.

— Postavlenje notarjusov. Minister znu- 
tresnjih poslov je postavil Kőröshegyi Jánosa v 
Alsódomboru Kelemen László-a pák v Muravid 
za opcinske nótáriusé, a postavlenje Péntek Géze 
za opcinskoga notarjusa v Alsódomboru je nazaj 
povlekel.

— Opcinske zemle se daju na rendu.
Poglavarstvo velke opcine Csáktornya daje na 
glas, da se bodo v nedelu, oktobra 11-ga, popol- 
dan ob 2 vuri dale na rendu na licu mesta op
cinske zemle, senokose i gmajne stere leziju v 
hataru Belica.

Orane zemle su rezdelene na mekote, lici- 
tacija bo za saku mekoto ekstra, a senokose i 
gmajna idejű v jenim falatu z rende.

Kondicije moci pozvediti v Csáktornya pre 
namestnim birovu.

— Jesenski „manevri“ nasih fejerver- 
garov. Nasi dobri fejervergari su se celo leto 
mustrali v svojem plemenitom poslu, a v nedelu 
oktobra 4-ga, popoldan su nam pokazali, kaj su 
se celo leto trudili.

Ob 3 vuri popoldan z glasnom trobentom 
su dosli na Zrínyi Miklós piac, najpredi Spricalke 
z motorom, onda starese spricalke s konjskom 
foringom i druge potrebne stvari. Komandant je bil 
Sáfrán Lászó, a dosel je i Dr Száraz István szol- 
gabiró fejervegarski inspektor.

Pokazali su nam se mustre, a za tem pák 
su nasi dobri fejervcgari odisli, как da su posle 
dobro zvrsili, ali najempot cuje se alarm, troben- 
ta puse na ogenj i dók su fejervergari dobejzali 
nazaj, celi Zrínyi piac je bil v jenom dimu. Za 
minotu su spricalke bile к redu i vec su fest spri- 
cale krove, steri su bili markirani, da goriju. Med 
tem su pokazali i to, как je treba ranjenike z 
visoke lojtre obraniti.

Óva lepa mustra se zvsila s paradnim marsom.
Nnsi dobri fejervergari cuda tmda aldujii i 

vredni su saku pofalu.

— Crleni Kriz v Csáktornya Ov tjeden
se prinas slo/.ilo drustvo Crleni Kriz. Nase gos
pe su z velkim alduvanjem obhodile celoga va
rasa i ne se nasla hiza, niti stan, de se sto ncbi 
zapisal. Organizacija ide dale.

Oktobra 3-ga i 4-ga su pobirali za Crleni 
Kriz. Na sakom glavnom mestu varasa su stale 
gospe Crlenoga Kriza poleg svojih stolov i vec 
pred poldan nega bilo v varasu cloveka prez ce- 
dule Crlenoga Kriza. Selski ludi, steri su dosli v 
varas, isto su alduvali.

Varas Csáktornya je рак pokazal, da v na- 
rodnom cuvstvu ne stoji za nikim odzadi, i ako 
je rec za naáe junake, spravlen je na sako al- 
duvanje.

— Mater s cuda dece su septembra 8-ga 
v Felsőmihályfalva pofalill i z zelencijom okin- 
cili. Za ve je dobila pofalu Horváth \ incéné s 
Hétvezcra, mali s cuda dece. Parada je bila v 
opcinskoj kancelariji, bili su tam poglavari i cuda 
ludstva.

G o s p o d a r st vo
Kulko kuruze je treba v Megyi

murju nutri dati
Sluibene novine átampaju naredbu, как se

bo kuruza 1942. letoánjega povanja trzik i potro 
Sila. Po ovoj naredbi je treba kuruzu nutri dati, 
a kulko je treba nutri dati to je po naredbi od- 
redjeno za jaraSe po mekotaj na metercente. V  
Megyimurju je ovak odredjeno: V jarasu Csáktor
nya 6 metercentov, a v jaraSu Perlak 5 meter- 
centov od sake mekote je treba nutri dati.

Kak je smeti mesati vino od Otela 
z drugim crlenim vinom.

Minister za polsko gospodarenje je vun dal 
vaznu naredbu za vino od amerikanskoga direk
tora (ámamice), kaj se bo to staro pitanje jem-
pot resilo.

Óva naredba éuva vrednost vina s starin- 
skoga domacega i ceplenoga grozdja i veli, da 
vino z amerikanskoga direktora (smarnice), zvun 
Otelo vina, je nadale smeti prodavati samo za 
fabriéko ponucanje. Direktorska vina i moste je 
treba od domaéih i ceplenih vin i mostov éisto 
ekster spraviti i na lagev napisati, da je nutri 
smamica.

Kaj se preSa crlenoga vina od otelo groz
dja je smeti pomesati z domacim i ceplenim 6r- 
lenim vinom, ali samo do 10 °/o. Так onda na 
100 litri crlenoga vina je smeti kcoj deti 10 litri 
otelo vina.

Po toj naredbi ámarnica vina z 1942 leta i 
staresa se deneju pod sekvester zvun onih vina 
stera su presana od otelo grozdja.
Gospodar pod sekvester detih vina je duzen, za 
30 dni potli presanja prijaviti smamicu na Magyar 
Szőlősgazdák Országos Borértékesitö Szövetkezete 
Budapest, VI. Eötvös utca 25/a i zvun onoga, 
kaj nuca za svoj barat, ponuditi na prodaju. Za- 
druga bo platila to vino po odredjenoj ceui.

Za sakoga cloveka moci kupiti 
po jen meter krumpera

Minister za narodnu obskrbu je dal vun 
naredbu, po kojoj se krumper mora nutri dati. 
Gospodar mora od sake posadjene katastralne 
mekote krompera nutri dati, po maksimalnoj ceni 
12 metri za jesti zebranoga krompera. Ober toga 
more krumpera ponucati ili prodati onomu, áto 
ima dozrolu za kupiti. Jen potroáitel sme kupiti 
najdale jen metercent krumpera. Voziti krumpere 
smeti samo s dozvolom vlasti.

Odredili su cene letosnje kunize
Minister za narodnu obskrbu je odredil cenu 

za letosnju i staresu kuruzu :
Po toj naredbi kuruza z lat jóm kosta, se po 

célom orsagu postavlena na stáción v septembru 
13.40 pengő, v oktobru 14 p. v novembru 15 p. 
v decembru 15.70 p. v januaru 16.30 p. v febru
ári! 16.80 p. v márciusi! 17.40 pengő. Óva cena 
vala, ako je kuruza saki mesec samo tulko mo- 
kra, kulko sme biti. Cije bole mokra za saki per
cent fajhtnoce ide dőli jen percent od cene.

Letosnja zdrava, semenata kuruza kosta pre 
gospodaru sc po sód po cclom orsagu, postavlena 
na Stáción, v septembru 19.60 p. v oktobru 19. 
20 p. v novembru 20. p. v decembru 20.50 p. 
v januaru 21. p. v februaru 21.60 p. v marciusu 
22.20 p. v aprilu 22.40 p. v majusu 23.50 pengő 
po metercentu ako je ne mokresa как sme biti.

Lanjska ili jós staresa kuruza, zdrava zmata 
kosta pre gospodaru de god v orsagu postavlena 
na stáción, erez celo 1942—43 gospodarsko leto 
23. 50 pengő.

Po toj naredbi, ako se z magazina vun da 
za hranu kuruza, makar z latmi, makar semenat»» 
more se kcoj racunati pre kuruzi z latmi 2 p 50 f 
pre zrnatoj 3 p. po metru.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a D R E H E R -HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczun
Raktár: Petőfi Sándor utca 10 
— Bejárat a Levente utcában 
T e l e f o n  8 s z á m  —
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oprave, slafroke i blúzé
jako cuda za zbirati v stacunu. Gotove - oprave za 
prati, lepe mustre se dobiju vec od 16*26 pengő dale.

(S e h  i i t z

Sovjetska fronta
Ov tjeden su magyarske trupe na redu. Véé 

v  cetrtek nemska komanda glasi, da su magyar
ske trupe pre Don vodi zavrnule jenoga velkoga 
sovjctskoga napadaja, a v petek pise nemska ко- 
manda, da su némáké i magyarske trupe odzadi 
za frontom, po Sumaj, de ga potov ne, spolovili i 
vnistili jaké boláeviéke partizanske bande. Nepria- 
teli su zgubili 1026 mrtvih 1218 zaroblenikov, 
éuda teákoga i lehkoga oruzja i matriala. V  isto 
vreme taljanske novine spomeneju naáe soldate i 
podeliju njim najveksu pofalu.

V  Stalingradu ide dale ciáéenje varasa od 
hize do hize, od cigla do cigla. Stalin v noci po- 
sila svoje zapovedi soldaéiji i v  sakoj pise, zdr- 
zati do smrti. 1 tak ta sovjetska soldaéija zna, 
da je doála zadnja vura. Napre iti nemoéi, nazaj 
iti ne smeti, a na mesti éeka sigurna smrt. Ve na 
novo se mesaju v  bitku i amerikanska i engleska 
taborska kola.

V  sobotu glasiju nemei, da su od tih kol 
sovjeti érez jen den zgubili 124. Magyarski, nem
áki i taljanski avioni na Don vodi fest preganjaju 
nepriatele. Jós glasiju nemei za öve dane, da su 
érez 13 dni dőli strelili se skup 900 bolseviékih 
aeroplanov.

Nedela je bila za sovjete jako zalostna. Go- 
ri éisto na sevru pre Ladoga vodi je bila velka 
bitka. Némáké trupe su vniátile sedem boláevié- 
kih diviziji i vlovili su 13.000 zaroblenikov. Zav- 
zeli su 244 okloplenih taborskih kol, 307 átukov. 
491 male átuke za gránáté hitati i 843 masin- 
puske.

Ober Stalingrada hiée bombe jezero nemákih 
aeroplanov i nutri strela viáe jezer nemákih stu- 
kov. Za badav piáé Stalin svoje prezduáne zapo
vedi, tomu varaáu nega pomoéi, Jena velka fabri- 
ka, na kilometre duga, zove se „Crleni Oktober". 
Lezi v  Sevemom kraju Stalingrada. I sami engle- 
ski novinari priznaju, da je na ovu fabriku stre- 
lalo viáe sto nemákih átukov, sovjeti su imeli 
strasne zgubiéke. Da je fabrika bila po kanoneri 
dobro prepravlena, onda su ju nemska taborska 
kola i peáiéki soldati s áturmom zavzeli.

Как vniáéavleju sovjeti svojega r.aroda, to 
se vidi i z ovoga: Velko fabríéko mesto v Sta
lingradu, átiri kilometre dugó, zove se Orlovka. 
Najviáe se tam delaju automobili. Cuda jezer de- 
lavskih familiji stanuje tam. Ve da je v Stalingradu 
hapilo hudo iti, onda su civilnom narodu zapove- 
dali grabe kopati, drotnate zapreke i kule delati 
i mine podlagati, a da su nemei to mesto zavzeli 
onda su ostale samo crne, zakajene, zruáene ste- 
ne i se puno mrtvih, civili i soldati.

Kulko su nasi vitézi na sovjetskoj fronti 
vredni, vidi se iz ovoga telegrama, steroga je 
nemáki komandant poslal magyarskomu zapoved- 
niku: „Magyarske i némáké trupe su v teskim 
borbam, na sever od varaáa К pre Don vodi, po- 
tukle nepriatela, átéri se trdo branil. Gratuleram 
Vám za vitezko ponaáanje i junackoga duha va- 
áih trup, steroga su pokazale v ovimi bitkami.

Prosim Vas, dajte na glas vasim i neniskim 
trupam, átere su se v ovim borbam bile, moju 
zafalnost i potpuno priznanje.

Poleg Stalingrada i v Kaukaziji idejű teske 
bitke. V  pondelek éujerno nemskoga glasa, da su 
njihove trupe v Kaukaziji s áturmom zavzele do 
5000 malih kul i s teákimi bitkami, v visokimi 
sneznimi bregi, varaáe Elhotovo i Verhnij Krup, 
átere su boláeviki prenapravili v grade.

Jos moramo kcoj dati, da na Volgi nemei 
vtaplaju se lad je i vniátavaju zeleznice tak, da 
sovjeti nemreju nikaj kcoj voziti.

Engleska fronta.
Velki krié i piac za drugu frontu, a te fronte 

ga ne i nabo je. Englezi se zgovarjaju, da sovjeti 
moraju drzati frontu, dók se on prepraviju — to 
prepravlanje ide véé tri lela, — a sovjeti javéeju, 
naj englezi brze napraviju drugu frontu i naj po- 
moreju sovjetam v njihovom velkom zlo i se na 
zadnje je Wilkie, namestnik americkoga predsed- 
nika priznal, da se ta fronta neda napraviti. Так 
se vidi, da si je dobro zapametil Hitlerovoga go- 
vora, v sterim je rekel, da samo naj dojdu en
glezi, bo njim vre pokazal, poéem je ref sirotke.

Na La Manche kanalu su of tjeden nemei 
vtopili par englezkih ladik Nemáki avioni po ma
lem dale bombardiraju englezkejabrike i zeleznice.

Amerícka fronta
Vec na pocetku tjedna glasili su nemei, da 

su némáké podmomice na americkimi vodami 
vtopile 12 trgovacke ladje, se skup od 54.000 ton.

V isto vreme su nemei dali recuna za sep- 
tembar mesec. Toga meseca su némáké podmor- 
ne ladje i avioni vtopili 161 ladju, se skup od 
1,011.700 ton, a 22 su skvarili. Mislimo, da en
glezi i amerikanci imaju stem dobre ákole.

Japanska fronta
Na Tihom oceanu, pre Salamonskim otokam 

su japanci hapili velku morsku bitku. Dók pisemo 
öve rede, bitka jós neje zvráena. Do ve su ame
rikanci zgubili vise maticnih ladji za avione vo 
ziti, prek deset ladji za terhe voziti i vise menj- 
áih. Jeden kineski general s 800 ludi je préséi 
к japancam.

Africka fronta
Ov tjeden nikaj osobitoga.

Csáktornya nagyközség elöljárósága
A d 3771/1942. szám.

Hirdetmény
A  község képviselőtestülete a lakásínség 

megszüntetése érdekében elhatározta, hogy a köz
ség tulajdonát képző Mussolini és Kossuth Lajos

utcában levő házhelyeket, kizárólag házépítés cél
jára kiparceláztatja.

Ennek értelmében felhívja az elöljáróság 
mindazon Csáktornyái lakosokat, akiknek ingatlan- 
szerzési képességük korlátozva nincsen, s házhe
lyet óhajtanak szerezni, f. évi okióbor hó 20. 
napjáig a városháza 6. számú szobájában igényü
ket jelentsék be.

A  juttatásnál elsőbbségi joga van :
1. ) Hadirokkantaknak,
2. ) Hadiözvegyeknek, hadiárváknak,
3. ) Vitézeknek, tűzharcosoknak,
4 ) Sokgyermekes családoknak.
Egyben felhívja az elöljáróság a közönség 

figyelmét, hogy a juttatott házhelyen 2 éven belül 
lakóházat fel kell építeni. — ezen időpontig a te
rületért ÍJ ölenként 50 fill, haszonbért kell fizet
ni. Aki két éven belül lakóházát felépiti, a ha
szonbér címen befizetett összeg a vételárba be 
lesz számítva.

Adásvevési szerződés csak a lakóház fel- 
épitése, illetve a lakhatási engedély kiadása után 
lesz megkötve.

A  juttatással kapcsolatos bárminemű felvilá
gosítás a nagyközség 6 számú szobájában délelőtt 
a hivatalos órák alatt kapható.

Csáktornya, 1942. évi október hó 7. napján.

Az elöljáróság.

Hirdessen a „Muraköz“ -beii
Oglasujte v „Megyimurju“

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: Pe cs o r n i k  Ottó 
Nyomta: Muraközi Katolikus Könyvnyomda — Csáktornya 

Nyomásért felel: Sirecz Antal.

Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistití pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
Horthy Miklós tér 9.
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