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Az ni termelési rend és a közellátás
Losoncry István közellátásügyi miniszter cikke.

A  gazdatársadalomra nagy feladatok 
várnak.

A  háborús gazdasági feladatok közül 
biztosítani kell a hadsereg ellátását, a 
hadfölszerelési ipar termelésének folyto
nosságát, süt fejlődését és gondoskodni 
kell minden eszközzel a hátország ellátá
sáról is hogy a lakosság képes legyen a 
szükséges legnagyobb fokú erőkifejtésre is.

Az ellenséges hadviselés nem szorít
kozik csupán a két szembenálló hadsereg 
harcára, de kiterjeszkedik a hátország 
életére is s annak zavarására, rombolásá
ra és káros befolyásolására törekszik. En
nek a körülménynek a fölismerése meg
követeli, hogy a hátország a hadsereghez 
hasonlóan, céltudatos szervezettséggel és 
felkészültséggel utasítsa vissza az összes 
ellenséges befolyásokat. A  belső arc vonal 
szilárdsága megköveteli, hogy a lakosság 
minden egyes tagja egyforma viselje el 
mindazt az áldozatot, amdlyet a háború 
következtében vállalnia kell.

Ezt az áldozatvállalást megkövetelik 
tőlünk azok, akik az ország határain kí
vül harcolva életüket minden pillanatban 
kockára teszik, de megköveteli a magunk 
lelki ismerete is.

A közellátás biztosítása megköveteli, 
hogy mindazon termelői rétegek, amelyek 
munkájukkal a feladatok megoldását elő
segítik és megkönnyítik, a háborús idők 
közepetc fokozottabb felelősséggel vegye
nek részt a termelésben.

A magyar gazdatársadalom elsőrendű 
kötelessége, hogy a termelésben reá váró 
feladatokat egységesen oldja meg és min
den fölöslegét a megfelelő módon hozza 
a piacra. Amikor a nemzet fennmaradása 
érdekében élet-halál harcot viv, minden em
bernek honvédelmi kötelessége, hogy kive
gye részét ebből a harcból. A magyar gazda- 
közönségnek, amely az ország legnagyobb 
és legfontosabb hadiüzemének tulajdonosa, 
irányadója, vagy munkása, legfontosabb 
kötelessége, hogy megfelelő termeléssel 
biztosítsa az ország közélelmezését, mert 
csak úgy állíthatunk fel követelményeket 
a munkással, az iparossal és a szellemi 
munkással szemben, ha az élelmezéshez 
szükséges táplálékot biztosítjuk számára. 
Közellátásunk eddigi rendszere a kenyér-és 
zsirellátást nagyjából biztosítani tudta. Bé
kében is, de még inkább háború idején 
szükséges, hogy a számítások során min
dig előre figyelembe vegyük az előre nem 
látható tényezőket és azon kell lennünk, 
hogy ezeknek a tényezőknek a kedve
zőtlen hatásait a lehetőséghez képest 
csökkentsük.

Eddig a gazdák tájékozatlanságban 
voltak, hogy mi a közellátási szükséglet 
és termelésüket nem tudták ennek meg

Magyarország kormányzóhelyettesének 
emlékét megörökítő törvényjavaslat

Mint a napilapok már közölték, Kállay Mik
lós miniszterelnök pénteken beterjesztette a hősi 
halált halt vitéz nagybányai Horthy István kor
mányzóhelyettes emlékének és a nemzet hálájá
nak megörökítésére szóló törvényjavaslatot.

A  javaslatot a képviselőház keddi ülésében 
egyhangúlag megszavazta.

A  törvényjavaslat elsüserban háláját fejezi 
k i a nemzet minden hős fiának, aki életét a ha
záért feláldozza s vitéz nagybányai Horthy István 
kormányzóhelyettes úr hősi áldozatának emlékét, 
mélységes fájdalom, de a Mindenható akaratában 
megnyugodva, hálás kegyelete jeléül és minden 
időre szóló ragyogó például örök időre törvény
be iktatja.

Gondoskodik a javaslat a kormányzóhelyet

tes úr özvegyének méltó ellátásáról, gyermekének 
megfelelő neveltetéséről, gyámi tisztét pedig a 
kormánzó Ür viseli.

A  M. kir. Állami Vas- Acél- és Gépgyárak, 
a békésszenbarakási zsilipmü, a m. kir Horthy 
Miklós jubileumi alapítvány által létesítendő kol
légium Horthy István nevét fogják viselni.

A  hősi halált halt kormányzóhelyettes ur 
iránti hálás kegyelet, a Kormányzó Ür iránt ér
zett halas és hódolatteljes tisztelet és az iránta és 
családja iránt érzett igaz részvét és szeretett ve
zette a kormányt a törvényjavaslat megalakításánál, 
amely a nemzet és a Horthy nemzetség között fen- 
álló kapcsolatok megörökítését célozza és bizto
sítja.

Korlátozások a póstaforalomban
A  posta és táviróforgalomban további intéz

kedésig a következő korlátozások léptek életbe : 
A  postai forgalomban szünetelnek :
Azoknak a csomagoknak szállítása, amelyek 

mérete bármely irányban Г5 métert, vagy ame
lyek hosza és nem a hos/iran>ban mért kerülete 
együtt 3 métert meghalad.

A  csomagoknak több címzett részére egy 
szállitójegyzékkel való feladása, valamint buda- 
pestre szóló csomagoknál az egy c.mre feladott 
csomagoknál is. Szállitójegyzéket csak vidékre és 
csak egy címzett részére feladott több csomagnál

felelően beállítani. De nehézségek állnak 
elő annak folytán is, hogy akadtak olya
nok is, akik nem akarják megérteni az 
idők szavát s a beszolgáltatásra előirt ga
bonát a megfelelő időpontban nem szol
gáltatták be, de annak a köz elől való 
elvonására törekszenek.

A későbbi elszámoltatáskor termé
szetesen mindenkinek kiderül a bűne, de 
addig hiányoznak azok a készletek, ame
lyeket be kellett volna szolgáltatni.

Uj utat kellett tehát keresnünk, hogy 
a termelés és az ellátás kérdését össze
hangoljuk. A kiindulási pont az, hogy 
minden gazdának kötelessége azt termelni, 
amire az országnak múlhatatlanul szük
sége van.

Ha ez megtörtént, akkor az ország 
lakossága munkáját nyugodtan végezheti, 
hiszen ellátása biztosítva van. Viszont a 
közellátás irányítói is nyugodtak lehetnek, 
mert tudják azt, hogy a szükségesek ren
delkezésükre fognak állani. A gazda tehát 
előre tudja, hogy mi az a mennyiség, a- 
melyet termelnie és beszolgáltatnia kell 
s ez feltétlenül hozzásegíti őt ahhoz, hogy 
termelői tevékenységét a rendes gazdál
kodás keretein belül nyugodt lelkiisme
rettel végezhesse. Amit az előirt mennyi
ségen felül termel és a közellátás rendel 
kezesére bocsát, azért jutalomban része
sül, Az uj termelési rend ösztönzőleg ki

lehet használni.
A  8— 15 óra közti időben csoportosan fel

adott csomagok után megállapított dijtérités.
Belföldi feladásu mindenfajta postai külde

mény express kézbesitése. Kivételt képeznek az 
állami, (polgári, katonai.) törvényhatósági, megyei 
városi és községi hatóságok által feladott, továbbá 
a hirlapszerkesztőségek és a kiadóhivatalok cí
mére szóló és gyógyszertartalmú express külde
mények.

A  táviró forgalomben szünetel:
A  táviratle\él, üdvözlőtávirat és távirat -

ván hatni a termelésre, amely mellett biz
tosítva láthatja a gazda munkája és áldo
zata eredményét.

A kataszteri tiszta jővedelem alapján 
megállapittandó gabonabeszolgáltatási kö
telezettség nem jelent jelenleginél nagyobb 
megterhelést a gazdára Amikor azonban 
jutalmazzuk azokat a szorgalmas gazdá
kat, akik fölismerve a nemzet érdekeit, 
segítségünkre sietnek, ugyanakkor büntetni 
fogjuk azokat, akik a mai idők közepette 
is elhanyagolják földjeik megművelését.

Akik a megkívánt eredményt nem 
érik el, a hiány értékét többszörösen fe
lülmúló büntetést fognak fizetni a köznek, 
mert nem gazdálkodtak megfelelően.

Az uj termelési rend keretein belül 
lehetőséget nyújtunk a gazdáknak, hogy 
az ügyesség, a tehetség és a szorgalom 
érvényesüljön.

Szilárd meggyőződésem, hogy az ál
talunk elgondolt termelési rend, ha mun
kás és gazda átérzik a nemzet irányában 
szükséges kötelességteljesitést, minden 
irányban csak megnyugvást hozhat és 
egyúttal hatalmas ösztönzője lesz a ter
melésnek.

Mindenki előre tudván kötelességét, 
nyugodtan állíthatja be termelési tervét, 
amelynek alapján biztosítható lesz az or
szág közellátása és megtalálható a fejlő
dés útja is.
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nyomtatvány.
A z  „éjjel" is kézbesítés kikötése belföldi 

forgalomban.
A  táviratok házhoz kézbesítése 19 és 7 óra 

között, az utolsó kézbesítés 19 órakor indul a 
hivatalból.

Kivételt képeznek az állami és sürgős távi
ratok. Telefonon is lehet 19 óra után táviratokat 
közölni.

A  távbeszélő forgalomban szünetel:
A  gyengeforgalmu időben a kedvezményes 

díjszabású beszélgetés.

A  belföldi forgalomban 16 és 19 óra között, 
továbbá a gyengeforgalmu időben folytatott bérelt 
beszélgetésekre, valamint a gyengeforgalmu idő
ben meghatározott időre kért beszélgetésekre meg
állapított kedvezményes díjszabás.

Életbeléptek az ui burgonya árak

A CSÁKTORNYÁI MAGYAR ASZ- 
SZONYOK Nemzeti Szövetsége folyó 
hó 18-án vasárnap d. u. fel 5 órai kez
dettel a „Royal“ kávéházban teadélu
tánt r e n d e z .  Mindenkit szeretettel 

várunk.

H Í R E I N K .

— Személyi hir. Uj szolgabiró Csáktor
nyán. Zalavármegye főispánja Dr. Csik Béla tb. 
szolgabiiót Zalaegerszegről Csáktornyára helyez
te át.

— Sorozások Csáktornyán. Október 13 án 
fejeződtek be a Csáktornyái járásban a fősorozá
sok. A z utcák a szokottnál is élcnkebb képet 
mutattak. A  fiuk a kora reggeli órákban hangos 
zeneszóval vonultak fel, sőt egyes községek fia
talsága nemzeti zászló alatt, délután pedig nem
zeti szallagokkal gazdagon feldíszítve énekelve 
járták a várost. A  sorozás a Csáktornyái fiatal
ságnak a Zrínyi emlékmű előtti ünnepélyes fel
esketésével ért véget.

— Magyar Litániák Csáktornyán. Öröm
mel tapasztaltuk, hogy a Csáktornyái magyar li
tániakon az ájtatos közönség mindig több és több, 
sőt már meghaladja a muraközi ajkú híveket. Hisz 
oly szép, oly fenséges és lélekemelő, mikor fel
hangzik az ősi magyar ének „Boldog Asszony 
édes anyánk . . . .  Magyarországról ne feledkez
zél meg............

Csak még mindig kevés gyermeket latunk a 
litániákon a templomban, pedig Csáktorn>an 
hála Istennek — sok katolikus gyermek van és 
ne felejsük el, hogy a Boldogságos Szűz Mária 
Magyarország patronája.

A  közellátási felügyelőség a közellátási miniszter rendelete alapján most tette közzé az uj bur
gonyaárakat. Az uj árak szeptember 19-én léptek életbe és ezek a következők:

KIOE
Újból megindult Csáktornyán erőteljes ütem

ben a KIOF.-munka. Minden héten szerdán cs 
pénteken este nyolc órától kilencig a KIOE-ott- 
honban magyar tanfolyam van munkásifjak részére. 
Ugyancsak magyar és muraközi világi és egyházi 
énekek betanítására. Ennek vezetését nagy szak
értelemmel Wéber József telekönyvvezetö intézi. 
Megkezdődött magyar és muraközi színdarabok 
betanítása. Ugyanakkor dr. P. Horváth Athanáz 
KIOE-vezető vallás-erkölcsi előadásokat tart. A

hírek
szerdai és pénteki tanfolyamokon minden mun- 
kásifju díjtalanul vehef részt.

felkéretnek a szülök, mesterek és főnökök 
hogy az. ifjaknak a tanfolyamok látogatását lehe
tővé tegyék. Más napokon az otthont csak azon 
KIOE-tagok látogathatják, akik a nevezett tanfo
lyamokon pontosan résztvesznek, a havi tagdijat 
fizetik és havonként szentgyónásukat és áldozá
sukat elvégzik.

Az uzsorabiróság elkobozta az árdrá
gító légrádi baromfikereskedő libáit és a vá
sárlóktól kapott pénzt, öt magát pedig száz 
pengő pénzbüntetésre ítélte. Rafael István lég
rádi baromfikereskedö 18 libájával behajtatott 
Nagykanizsára, hogy az ottani piacon eladja. Ra
fael, dacára hogy a libák árat g-ént 3.60 P-ben 
állapították meg hatóságilag, darabonként 14 pen
gőért árusította a libákat. Éppen arra ment egy 
detektív, aki felfigyelt és érdeklődött a libák árai 
után, majd lemérette azokat. Kiderült, hogy 
3'70 -3 85 P a libák kg-ja ilyenformán. Nyom
ban előállították az eladót libáival együtt a kir. 
ügyészségre, majd egy órán belül Rafael már dr. 
Révffy Andor uzsorabiró előtt állott, A  bizonyí
tási eljárás befejezése után a bíróság bűnösnek 
mondotta ki árdrágító visszaélés vétségében Ra-
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faelt, azért — figyelemmel gyermekeire és bün
tetlen előéletére, szegénységére — száz pengő 
pénzbüntetésre ítélték, azonban 14 libát elkoboz
tak tőle és 4-nek az árát 58 pengőt szintén, ahogy 
ezt ilyen esetekre a törvény előírja.

— Három pesti fiatalember» kalandos 
utazása Csáktornyáig. Átszöktek a határon, 
de visszatoloncolták őket. Három kalandvágyó 
budapesti fiatalember vonaton leutazott Csáktor
nyára azzal a szándékkal, hogy más országba 
szöknek és ott munkát vállalnak. Sikerült is át
szökniük a határon, de mivel nem tudtak néme
tül, csakhamar kézrekerültek az első faluban. A  
határőrség a miksavári csendőrségnek adta át a 
három pesti fiatalkorút, akiket kihallgatásuk után 
kényszerutlevéllel visszaküldték Budapestre aggó
dó szüleikhez. Ettől függetlenül eljárás indult elle
nük utlevélnélküli határátlépés miatt.

Ha őszre vagy télre jól fel 
akar ruhászkodni, kerese fel

VUORINECZ
konfekció kereskedését
ahol n a g y  választékban a
legnagyobbtel a legkisebbig vannak

öltönyök, felöltök és télikabátok
Vugrinecz János
kőül. keresk. - Csáktornya
S z e n t  L á s z l ó  t é r  8

K ö z g a z d a s ág
Figyelmeztetés a napraforgó 

termelőknek.
Tudja-e,

hogy a napraforgó nehezen szárad, hamar 
romlik, penészedik, ezért aratását ne siessük el 

Lábán
szárad ki a napraforgó legjobban. Érett a 
mag : ha a levél már teljesen száraz, a tá
nyér alja kénsárga színű és egy kissé barnás. 

Őrizni
kell a termést, mert abban a madarak nagy- 
kárt tehetnek.

hivatal olaj mag vásárlási engedéllyel erre fel
jogosított.

A kukoricacsuhé gazdasági 
értéke

Zalavármegve Közjóléti Szövetkezete felhív- 
ja a termelők figyelmét arra, hogy gyűjtsék szor
galmasan a kukoricacső boritó levelét, a csuhét. 
(Fosztásnak is mondják sok helyen.)

Tudvalevő, hogy a tengericsövet boritó levél 
erős szívós és igy az állat nehezen emészti meg, 
ami egyet jelent azzal, hogy csekély a tápláló 
értéke. A  csuhénak ez az erőssége, szívóssága az 
oka, hogy értékes nyersanyag a feldolgozó ipar
nak. Különös jelentősége van a mai háborús a- 
nyaghiány idején. Gondoljunk csak arra, hogy az 
elmúlt nyáron Magyarországon sok százan visel
ték kukoricacsuhéból készült cipőket, szandálokat. 
Mennyi cipő felső és talpbőrt takaritottak meg

E zt  meg kell várni!
MURAKÖZ

mezőgazdáinak, állattenyésztőinek 
gyümölcstermesztőinek, háziasz- 
szonyainak, édesanyáinak, üzlet
embereinek,

MURAKÖZ
Mindkét nyelven beszéli! magyarjainak, 

MURAKÖZ
a p r a j á n a k  — n a g y j á n a k ,

MURAKÖZ
minden lakójának egész esztendőn 
át nélkülözhetetlen tanácsadója, 
útmutatója, segítsége, szórakoz
tatója a

Muraközi Szent István Naptár,
amely a közeli hetekben megjelenik 160 
oldalon,  sok olvasnivalóval és képpel,

magyar  és m u r a k ö z i  nyelven.
Ára 1*50 P.

Kapható lesz mindenütt l

ezzel, ami az őszi sárban és hideg télben több 
bőrcipőt juttat majd az arra rászorulóknak. En
nek az értékes nyersanyagnak az összegyűjtése 
most szent kötelesség.

Nagyon kevés munkával jár és pénzt adnak 
érte. Lehet válogatva és válogatás nélkül gyűjteni. 
A  válogatottba csak a belső, finom, vékony és 
tisztafehér levelek sorolhatók, mig a válogatlanban 
együtt gyűjtjük a belső fehér és a külső zöldes 
leveleket. Legbiztosabban védjük meg a befülle
déstől, ha kenderfonalra füzzük és padláson fel- 
fíígesztjük. így hamarosan megszárad. A  nyers 
csuhét rakáson hagyni nem szabad, mert akkor 
befülled, megfeketedik és feldolgozásra alkalmat
lanná válik. Érlékét veszti. Ma pedig minden 
nyeranyagot meg kell mentenünk.

A  kiszáradt csuhé métermázsájáért 12 P-őt 
fizet a Szövetkezet a válogatott mtnöségért és 8 
P-őt a válogatlanért.

Felhívja a szövetkezet a nagyobb tengeri- 
termelő kisgazdákat, lelkes hazafiakat, akik az 
ország nyersanyag gondjain könnyíteni akarnak, 
hogy csuhé termésük várható mennyiségről lehe
tőleg már előre tájékoztassák a szövetkezetét.

Felkéri — ezúton is — a községek levente 
parancsnokait, és a tanítóságot hogy a leventéket 
és a növendékeket buzdítsák a csuhé gyűjtésre és 
a leventeothonok, az iskolák padlásait engedjék 
át nekik az általuk gyűjtött csuhé szárítására és 
tárolására. Szép cselekedet volna ha a gyűjtött 
csuhé árát felajánlanák a vöröskeresztnek, vagy 
a fronton küzdő zalai katonáknak szeretet csoma
got küldenének a csuhé befolyó árából.

S E
S E  lu x s z á

az osztálysorsjáték nyereményhu- 
zásainak, se vége se hossza a 
nyerőszámok (elsorolásának a hú

zások kezdetétől.
Vegyen még ma O sztálysorsjegyet, 
hogy ön is a bodog nyerők között êhessen.
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Magyar turisták kirándulása 
Muraközben

Folyó évi szeptember hó 5-étől 
8-ágig terjedő időpontban a Magyar 
Turista Egyesülethez tartozó Vándor
fiuk nevű turistacsoportjának 9 tagja 
turista kirándulást tett Felsőmuraköz 
regényes vidékein. A z  előzetesen meg
szervezett kirándulásról visszaérkezett 
természetjárók a legnagyobb elragadta
tással nyilatkoztak a pompás időben 
megtettt három napos kirándulásuk be
nyomásairól. Eltekintve Muraköz elbá
joló tájképi szépségeitől, rendkivül jól 
hatott rájuk a köznép barátságos ma
gatartása és igazi magyaros vendég
szeretete. Máris sok szó esik a jövő 
esztendőben tervezendő több és na
gyobb számú kirándulóval végrehaj
tandó turistakirándulásról.

Ez a szeptemberi túra Muraköz 
szempontjából bizonyos történelmi je
lentőségű eseménynek számit, mert e l
ső eset, mikor a szervezett turista
társadalom tápasztalati utón szerzett 
tudomást Muraköz megtekintésre érde

mes természeti szépségeiről és jelentős 
történelmi emlékeiről. Ezért indokoltnak, 
sőt kivánatos, hogy erről az ered
ményről Muraköz tágabb közönsége is 
tudomást szerezzen és a jövőben Mu
raközbe érkező turistákat a szeptem
berihez hasonló szeretettel és barát
sággal fogadja,

Ma a magyar turistatársadalom 
30.000 körüli tagot számlál. A  sok
ezer példányban megjelenő Turisták 
Lapja cimü folyóiratnak a Muraközbe 
történt sikeres kirándulásáról szóló köz
leménye széles körökbe fog érdeklő
dést kelteni s vonzani a turistákat a 
szép Muraközbe. Ez a várható folya
mat szoros kapcsolatokat fog teremteni 
Muraköz és a magyar közönség között. 
Ez pedig nemcsak az eddig nem is
mert, vagy félreismert Muraköz na
gyon kivánatos helyes megismerésével 
fog járni, hanem gazdasági téren is 
meghozza a maga gyümölcseit,

Dr. Csury Jenő

Elengedik a hadbavonult iparosok és 
kereskedők kereseti és jövedelmi 

adóját
A  pénzügyminiszter rendeletéből 

közölték az ípartestület kkel, hogy a 
katonai szolgálatot teljesítő iparosok, 
kereskedők és szellemi foglalkozást 
folytató személyek terhére kivetett ál
talános kereseti adónak a hadbavoulás 
időtartamára és a jövedelemadónak erre 
a jövedelmi adóforrásra aránylagosan 
eső részét törölni lehet, fötéve ha a 
hadbavonultnak nincs olyan hozzátar
tozója, aki helyette az ipart folytatja. 
A  rendelet alapján a pénzügyi hatósá
gokat felhatalmazták arra, hogy az 
említet adókat a hadbavonulás napjá
tól törölhessék, a jövő évi kivetésnél

pedig ezt a körülményt az adólap 
megállapításánál figyelembe vehessék. 
A z  esetben természetesen, ha a hadba
vonult, vagy hozzátartozója hitelt ér
demlő módon igazolja, hogy az ipart, 
vagy kereskedést a hadbavonulás miatt 
volt kénytelen szüneteltetni és nincsen 
olyan személy, aki őt foglalkozásában 
helvettesithetné.

A  hadbavonultak adótörlésének 
kérdésére vonatkozólag egyébként min
den esetben az illetékes ipartestületek 
adhatnak felvilágosítást az érdeklődő 
iparosoknak.

297/ké. 1942. szám.

Hirdetmények
A  méhállomány idei téli táplálására minden 

méhész, aki önhibáján kívül a teleltetéshez szük
séges mézmennyiséget összegyűjteni nem tudta, 
méhcsáladonkint 2— 2 kg. cukrot igényelhet, mint

az év elején. Igényét a községi elöljáróság közé 
lelmezési ügyosztályán kell előterjesztenie.

296 ké. 1942. szám.

A  burgatermelö köteles az 1942. évi bevetett 
burgonyaterméséből a burgonyával bevetett terü
let minden katasztrális holdja után 12 métermázsa 
étkezési minőségre válogatott burgonyát a ható
sági megállapított áron a Belföldi Burgnnyakeres- 
kedelmi Egyesüléshez beszolgátatni.

A  burgonyatermelő a beszolgáltatandó ineny- 
nyiségen felüli burgonyájával szabadon rendelke
zik annyiban, hogy azt háztartási és gazdasági 
szükségletére felhasználhatja, avagy megvételre a 
fenti egyesülethez felajánlhatja, vásárlási engedői у - 
lyel rendelkező egyénnek eladhatja. \ ásárlasi 
engedélyt az igényjogosultak részére a lakóhely 
szerinti községi elöljáróság állít ki érvényesen. Aki 
sajáttermésii burgonyáját piacon akarja értékesíteni 
az tartozik a községi elöljáróságnál erre engedélyt 
kérni, amikor egy-egy fogyasztó csak egy-egy 
q burgonyát vehet.

A  most kiosztásra kerülő lisz.t-és kenyér
jegyek 3 hónapi idötartamszólnak és a finomlisz
tet havonkint négy részletben lehet megvásárolni 
mig a kenyeret, melynek egy-egy szelvényei két 
napra szóló mennyiséget tartalmaznak, akár a meg
felelő napokon, akár a jegyen feltüntetett 6 napos 
időközben lehet beváltani. A  vasárnapra szóló 
szelvény előtte levő hétköznap is beváltható. A z 
egy éven aluli gyermek részére csak finomliszt
utalványt ad ki a hatóság. A  testi munkás pót
jegyek 3 hónapra érványesek, mig a nehéz testi 
munkás pótjegyek egy-egy lapja egy-egy hónapra 
érvényes. Gabonajeggyel ellátott egyének termé
szetesen liszt és kenyérjegyet nem igényelhetnek.

Cukorjegyek osztását a községi elöljáróság 
hirdetni fogja, azonban az igénybejelentéseket 
mindenki előre adja be. A  hozzá szükséges nyom
tatványok a kereskedők utján beszerezhető.

259 ké 1942.
Élei miszer jegyeit mindenki gondosan őrizze 

meg, mert azokat pótolni nem lehet.

299 ke. 1 9 1 2  szám.
A kukorica beszolgáltatási kötelezettségnél 

felmentést lehet kérni a m. kir. közelátasűgyi mi
niszter úrtól sertések hizlalására szükséges meny- 
nyiségre, melynél egy egy sertésre 3. 5 q tenge
rit lehet igényelni,

308 ke 194? szám.
Azok a termelők (termeltetők), akiknek bab 

borsó, keserű t sillagíiirtmag, lóbab, hajdina, mák, 
köles és cirokmag-feleslegük van, háztartási szük
ségletükön felüli mennyiséget tartoznak bejelenteni. 
A bejelentéshez szükséges nyomtatványokért a 
jegyzői iroda kö/.lelire/ési hivatalában jelentkezze
nek, folyó 10.töl kezdődőién. Háztartási szükségle
tre sz.emélyenkint 25 kg-ot tarthatnak meg, kivéve 
a hajdinából: 50 kg-ot, mákból 5 kg-ot. Beje
lentési kötelezettség az idöközban szerzett meny * 
nyiségre is fennáll. Ezen bejelentésra köteles kész
letek zár alá helyezettnek tekintendők s azt for
galomba hozni csak a hatósági rendelkezések 
szerint lehet.

A légoltalom Csáktornyán
teljesen meg van szervezve. Megtörtént a 42 pa
rancsnok i .44 helyettes kinevezése. A  hét folya
mán megkezdődött a parancsnokok és helyette
seik részére a 8 napos tanfoly am. A z  előadásokat 
minden este 7 — 9 óráig tartják az elemi iskolában. 
Az oktatást Prcininger János áll. el. isk. tanít'», 
vizsgázott oktató vezeti. A z  első tanfolyam befe
jezése után, következik a 2, 3, illetve 4 csoport 
kiképzése.

A  légoltalmi parancsnokok és helyetteseik, 
szolgálatuk ideje alatt, hatósági személyek, ren
delkezéseiket mindenki teljesíteni tartozik
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Novi red povanja i narodna obskrba
Pismo I oson с? у 1st vána ministra za narndnu ohskrbu

Nase gospodare cekaju velke duzno- 
sti. V taborskom gospodarenju treba je 
najpredi zasigurati ono kaj soldacija nuca 
i kaj bodo taborske íabrike mogle prez 
sakoga sprecavanja, mirno delati. Nadale 
treba se pobrigati, kaj bo i domaca íron- 
ta imela se potrebno za zivlenje, kajti 
ako bo narod gladoval, nabo mogel spu- 
njavati svoje teske duznosti.

Nepriatel ne vodi tabora samo na 
fronti proti soldaciji, stem mu v oci gledi, 
nego ide zc sémi silami i za tem, da nam 
nase domace zivlenje pokvari,, da nam 
spreci nase posle i kvara napravi, de ga 
samo more. Ve da nam je se to dobro 
poznato, morarno na domacoj fronti ran 
tak dobro biti organizirani, как i solda
cija i odvrnuti znati, se, kaj nam nepria
tel oce zlo vciniti. Da nam bo domaca 
fronta crvsta, к tomu je potrebno, da bo 
saki od nas jednako snasal sa ona aldu- 
vanja, stera mora v taboru podnesti.

Óva alduvanja zahtevaju oni, steri 
se z vun granice orsaga boriju za nas i 
saku minotu reskiraju svoje zivlenje, a 
zahtcva to i nase dusno spoznanje.

Da se zasigura obskrblenje naroda, 
to zahteva, do bodo si oni, steri s svo- 
jim povanjem te posle podpiraju, ve v 
taborsko vreme, jós s cuda veksom od- 
govornosti to povanje podpomagaíi.

Magyarskom gospodarstvu je prvo- 
redna duznost, da spuni svoje duznosti v 
povanju i da se ono donese na prodaju, 
kaj je zvisesega. Ve da se narod bori za 
zivlenje i smrt, sakomu cloveku je domo- 
branska duznost. da pomore v toj teskoj 
borbi. Magyarski gospodari, steri imaju v 
rokaj najveksu i najvaznesu taborsku tab- 
riku, a to je povanje krulia, imaju naj
vaznesu duznost, da z marlivim povanjem 
zasiguraju hranu celomu orsagu, kajti sa
mo onda moci postavlati zahteve proti 
delavcam, trgovcam, mestram i cinovni- 
kam, ako njim moremo zasigurati potreb- 
nu hranu. Za ve nam je kruh i masca do 
nekak sigurna. 1 v mirno vreme, a i ve 
v taboru morarno navek napre misliti, kaj 
se more pripetiti i paziti, kaj nam niksa 
pripecenja nebi naskodila.

Do ve nasi gospodari nesu znali, kaj 
i kulko je potrebno za obskrblenje naro 
da, рак su si niti povanje ne mogli po 
tem zrenderati. Л velke zapreke su na- 
pravili i oni, steri nesu steli prerazmeti, 
kaj denesnja vremena zahtevaju i nesu v 
pravo vreme nutri dali svoje zrnje, nego 
ga kaniju skrivati pred onimi steri su ga 
potrebni.

Potli, da bo obracun, se bodo si 
grehi prcnasli, ali zatoga nam fali ono, 
kaj se moralo nutri dati. Zbog sega toga
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NAJNOVESI GLASI

(Berlin) Nemske podmorne ladje su 
pák vnistile visoko vredne nepriatelske 
ladje za soldaciju voziti. Pre Afriki vto- 
pili su „Oreades“ zvanu englesku ladju 
za potnike voziti, od 23.456 ton i „Duches 
of Athol“ kanodsku ladju isto za potnike 
voziti, od 20.П9 ton. Na tem dvem la 
djam je bilo 9—10.000 soldatov cuda o- 
ruzja i municije. Na istom morju vtopile 
su jós dve ladje se skup od 17.425 ton,

(Wasrhington) Na Salamonskim oto- 
kam ^hapila se jena od najveksih i naj- 
vaznesih bitki. Japanci stalno dovazaju 
trupe i tiraju amerikance. V Ameriki pri-

Kállay Miklós minister predsednik je v pe
ték donesel pred orsacko hizu zakonskoga pred- 
loga da se ovekoveci spornen vitéz nagybányai 
Horthy Miklósa namestnoga guvernera i zafalnost 
naroda proti njemu.

Toga predloga je orsacka hiza, v tork na 
sesiji z jenim glasom prijela.

Ov zakonski prediog najpredi se zafaluje 
onim sinam naroda, steri su alduvali svoje zivle- 
nje na oltaru domovine a spornen vitéz nag> bá
nyai Horthy Istvána ovekoveci v zakonu s tes- 
kom zalosti ali pomirjcmo z volom Svemogucega. 
Njegva smrt naj bo svetla példa za vekovecna 
vremena.

je bilo potrebno najti nőve pote, kaj bo 
povanje i obskrba dosla v jen red. Prva 
took a je to, da je saki gazda duzen po- 
vati ono, kaj orsag najbole nuca. Ako se 
se to vredi, onda moreju ludi mirno de
lati svoje posle, kajti kruh njim je sigu- 
ren, a poleg toga moreju i voditeli mirni 
biti, kajti bodo znali, da bodo imeli kaj 
deliti onim, steri nemaju. Так bo i gazda 
znal, kaj i kulko je duzen povati i kulko 
mora nutri dati i to ga bo pomagalo kto- 
mu, kaj bo svoje duznosti mogel mirne 
duse zvrsavati, a kaj bo jos ober onoga 
zapoval, kaj je prepisano, pak bo i to 
nutri dal, za ono pak dobi eksterno pla 
ceno. Novi red povanja oce gospodare 
natirati na takse povanje tak, kaj bodo 
gazdi meli svojega truda i alduvanja bole 
placeno.

Kak se bo ve po novom zakonu, po

P o l i t i ö k i  t j e d n i k  
Zide s a k i  pe tek.

tak da su nepriateli pre juznoj Afriki pak
zgubili 61.000 ton.

Prem da hudo vreme jako sprecava 
taborske operacije, itak su nemske pod
morne ladje, na severnom kraju Atlant- 
skoga mórja, v bitki erez vise dni, vto
pile 14 nepriatelske ladje, se skup od 
82.000 ton i tesku su skvarili jos dve ladje.

Так su nepriateli, erez zadnjih 4 dni 
zgubili pak 18 ladji se skup 141.000 ton.

znaju da su japanci zvrsili svoje plane i 
nepriatelski morski poti su dosli v velko 
pogigel.

Zakonski prediog se pobrigal za zivlenje dovice 
i deteta pokojnoga Gospona namestnega guverne
ra, a tutor je sam Gospon Guverner.
Fabrike de je gospon namestni Guverner zvráa- 
val sluzbu, akadémia za letace i nova skola za 
narodnu sluzbu bodo nosile ime Horthy Istvána.

Pokojni Gospon Namestni Guverner je v 
svojoj teskoj sluzbi- prem da ga njegovo visoko 
mesto cuvalo od sake pogibeli— sam po svojoj 
voli sigdi imel dela v sakom trudu, v sakoj po
gibeli ran tak, как njegovi pajdasi, sigdi je bil 
prvi, a na dan Svetoga Stefana je prelejal krv 
za svoju domovinu.

Stem zakonskim predlogom je vlada Stela po-

katastralnom cistom dohodku zrnje nutri 
davalo, to nabo veksi teher za gopodare. 
Marlivi gospodari, steri prepoznaju potre- 
be naroda i o£eju iti na pomoc, bodo 
nadareni, a v isto vreme oni, steri neőeju 
prepoznati denesnja teska vremena i bo
do svoje zemle zapustili, oni bodo kasti- 
gani i bodo platili narodu vise vrsti stró
fa zato, kaj su ne dobro gospodarili.

Po novom redu povanja bo saki go- 
spodar mogel pokazati kaj zna i steri bo 
vise i bolse poval, bo imel veksega hasna.

Cisto smo sigurni, da ako bodo go
spodari dobro prerazmeli toga novoga re- 
da povanja i ako bodo prerazmeli svoje 
duznosti proti narodu, to bo na se strane 
sirilo zadovolstvo i cuda bo hasnilo po
vanju. Saki clovek bo znal svoje duznos- 
ti, lehko bo si svoje posle zrender&l i 
tak bo obskrblenje orsaga sigurno,

Nemske podmorne ladje vtopile su 18 
nepriatelsklh ladji od 143.000 ton.

Velka bitka pre Salamonskim otokam.

S zakonom su ovekovecili spornen pokojnoga 
Namestnoga Guvernera Magyarske
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kazati visoko poátuvanje naroda proti namestnomu 
Guvemeru, átéri je za domovinu podnesel junaé- 
ko smrt, visoko poátuvanje i zafalnost proti Gos- 
ponu Guvemeru i njegovoj familiji a i velku ba
lost naroda. Те zakonski predlog bode ovekove-

öil onu évrstu veru, átera postoji med narodom 
i familioin Horthy.

Kak je magyarski narod na vek znal postu - 
vati svoje velke voditcle tak обе i ve pokazati 
svoje globoko poátuvanje velkom narodnom junaku

Kak bomo svetill na Sesvete
Po célom svetu starinska je áega, kaj se na 

Sesvete zmislimo na naáe pokojnike, grobe njim 
okinéimo s cvetjem, sveée vuzgemo i dragomu 
Bogu se pomolimo za pokoj njikovih dus.

To je sveta duznost sakoga kráéanika, kajti 
on, átéri nezna poátuvati grobe i duáe «vojih po- 
kojnikov neje vreden toga, kaj bi po njegovoj 
smrti poátuvali njegvoga groba.

A li denes je drugi svet. Na dalkom Sevru 
haraju straáne bitke. Ludi den na den curiju, как 
muhe v iesen. Nepriatel ne ápara svojega naroda 
poáila ga v sigumo smrt. Mi branimo svoju do* 
movinu, svoje familie, svoje dome, zemle i svoju 
buduénost. Ako je nepriatel jaki, niti mi nesme- 
mo biti slabi. Za jako obranu neje dosti meti lu
di, treba i éuda materiala. Petroljom i sveée su 
vaien material za soldaéiju, toga jako cuda nuca-

ju a kaj se na taboriáéu potrosi, to nam doma 
se fali. Так onda za letoánju leto nabo tulko svec 
как je to drugda bilo, a kulko njih bo, jako bo- 
do potrebne v zimi za domaci kraj.
V naáem orsagu se napravilo veliko gibanje, kaj 
bi oni ludi, átéri imaju pokojnike, one peneze 
átere su drugda alduvali za sveée, letos alduvali 
za taborske dovice, taborske popile ranjenike i 
siromaáke familije, átere imaju oca, sina ili drugo- 
ga hranitela v taboru. Как bi lepő bilo, da bi 
stemi penezi pomogli siromaákam taborskim faní- 
liam prem ve, da zima dobaja i treba je oprava, 
kruh, kurilo i se drugo.

Sigumi smo, da bo megyímurski narod átéri 
je navek bil na svojem mestu, da je bilo treba 
alduvati za domovinu i ve znal svojo plemenito 
duznost zvráiti.

Kako su dva nemskí soldatí vlovili jenu taborsku kuhnju i 50 
naoruzanih bolsevikov

(Pismo nemákoga taborskoga novinara)

( M .  N.) Vuni na fronti je taborska kuhnja 
navek éuda vredna, prem onda, ako ide kakáa 
fina duha znje vun, a joá viáe, ako siromaákomu 
soldatu íalodec véé fest kroli.

Za ve bomo culi za taksu taborsku kuhnju, 
v áteroj se hrana na pocetku ovoga pripecenja, 
joá za nepriatele kuhala. Dva nemáki soldati su 
bili na patroli v jenoj áumi, pák su zgledali to 
kuhinju i sokaéa, как se koli nje mota, как su ju 
zgledali, mám su si napra vili plana, как bi bilo 
dobro to kuhnju vloviti i za sem onim, kaj se 
nutri kuha dopelati dimo, to bi bila fina sala za 
nepriatela.

Neje bilo treba éuda premiálavati i plan je 
bil gotov i tak se vidlo, da bo moci to huncuta- 
riju napraviti. Nekái hudi konji su stali pred kuh- 
njom i samo jen élovek, a to je bil sokac. Se o- 
koli niti traga nepriatelu. Ona trupa kam je kuh
nja spadala, véé se zdigla i nekam odiála, a kuh
nja je odzadi ostala, kaj si bo sokáé svoje posle 
zvráil i pajdoc bo samo kuriti moral.

Te dva soldati su z nekáim peklenskim ve- 
seljem dohajali do kuhnje. Sokaéa su jempot vpi- 
éili i véé je mrtav lezal, da niti reé neje prego- 
voril. Nemei brze na kóla. Najpredi su se pelali 
v on kraj, kud je nepriatel mogel iti, ali na flet- 
nom su se obmuli proti nemákim linijam. Jen 
soldat je drzal maáinpuáku gotovu za strliti, a 
drugi pák je eugle drzal i po ruski je konjam 
komandiral, tobozé ako áto éuje, kaj nebi mislil 
na nepriatele.

Se ide najbole. Ovi dva soldati su bili tak 
veseli, komaj su se zadräaii, kaj su ne na glas 
popevali, ali najempot se njim je krv hapila zmr- 
zavati v zilaj. Za hrbtom su éuli, как s áajkaini

Agrarna reforma 
w Megyímurju

Naá orsaéki oblegat Pecsornik Ottó je ok- 
tobra 2-ga prek dal baronu Bánffy Danielu mi- 
nistru za polsko gospodarenje pismenu molbenicu 
megyimurskoga naroda, v áteroj je na áirokom 
napisano se, как agrarna reforma pri nas stoji 
i как je treba ludem pomnei.

Baron Banffy minister je pazlivo posluáal, 
kaj mu je naá oblegat Pecsornik Ottó za naá na
rod predstavil i obaéel je, da bo pismenu molbe
nicu preátunderal i napravil se kaj je potrebno, 
kaj bodo naái ludi zadovolni.

Naái ludi, áieri imaju agrarne zemle, naj 
mirno poéekaju, dók se kontrola reái, naái vodi- 
teli imaju naroda na brigi i saki megyimurec, 
átéri neje nikaj skrivil proti magyarskoj domovini 
i toéno spun java svoje duánosti more mirno spati, 
zemla ostane i dale njegva.

na glas ruziju. Na ve su vraga vlovili. Ako bodo 
rusi zazvedili, áto su oni, onda serbus kuhnja, a 
more se pripetiti joá i cuda vékáé zlo. Némáké 
linie su joá dosta dalko, a éi z sume vun zideju, 
v vecemim mraku bo joá dosta svctlo za to, kaj 
je bodo nepriateli prepoznali. Obedva su se stis- 
nuli na kolim, как su se mogli najbole. Jen sol
dat gotovo drzi puáku za streliti, a drugi pák 
pazlivo nazaj gledi. Véé deset bolsevikov ide za 
kuhnjom i fúrt se njih viáe nabira. Bedaki, misli 
si nemec, как morete tak slepo iti za kuhnjom ? 
No ne su te boláevicki soldati tak bedasti bili, 
nego v taboru saki soldat dobro zna, da je kuh
nju ne dobro dalko ostaviti, prem da je élovek 
véé fest gladen i od éuda hodanja fest truden.

A li te naái boláeviki su se na jempot zavo- 
lili hodanja pák su kuhnji zakriéali „stoj". Kri- 
cali su si, kulko ga njih bilo na nemre „stoj“ . I 
nemec je zakrical konjam stoj, ali njih je z bicom 
fest tukel, kaj nebi postali. To je hasnilo. Konji 
su hapili bezati, a gladni boláeviki, kaj.su drugo 
mogli napraviti, bezali su za njimi tak, kaj njim 
je voda tekla po hrbtu. Mislili su si, da su se 
konji splasili i kocis je nemre zastavili.

A li i naái dobri nemei su bili v strahu s 
svojom kuhnjom. Ve je véé bila reé ne samo za 
kuhnju, nego i za zivlen je: bolsevikov se med 
tern nabralo do petdeset. S áume su vec vun zi- 
áli i némáké linije vec nesu dalko. Nemáki kap- 
rol joá bole tuce konje tak, kaj kuhnja tanca po 
zemli. A li to je véé zadnje. Dók su boláeviki 
spazili, kam su zaáli, vec su bili nemeam v ro- 
kaj. Kaj su drugo mogli napraviti, predali su se 
prez jene reci, jedino njim je bilo veselje, kaj su 
skup s kuhnjom doáli v zarobleniátvo.

Glasi nase KIOE  
mlajsíne

Ve v jesen su naái KIOE deéki s punim 
damfom hapili svoje pleinenite posle. Saki fjeden 
v sredu i petek od 8-9 vure su v KIOE domu 
ákole za magyarski jezik za nasu meátersku mlaj- 
áinu. Nadale vuciju se popevati magyarske i me 
gyimurske cirkvene popevke. Voditel popevki je 
Wéber József gruntovniéar i z velkim veseljem 
i dobrom volom zvráavle svoje posle. Vuéiju se 
deéki magyarske i megyimurske predstave drzati. 
V isto vreme Dr. P. Horváth Athanasz drzi navu- 
ke za kráéansko posteno zivlenje. V ákolu v sre
du i v petek saki mesterski mladi decko za ba- 
dav more dojti. Prosiju se roditeli, meátri i gazdi 
naj potpomazeju svoju mlajáinu pre pohajanju öve 
ákole. Druge dneve imaju pravo v KIOE:! domu 
dohajati samo oni deéki, átéri toéno dojdo v áko
lu, plaéaju meseéno élansku pristojbu i meseéno 
zvráiju sveto spoved i pricest.

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  is t v A n
A G E N T  Z A  S I R O V E  K Ö Z E

Csáktornya, Hitler Adolf utca 3.

Magyarski turísti su 
pohodili Megyimurje

Ovoga leta od septembra 5-8 ga je pohodi- 
lo lepe kraje Gornjega Megyimurja 9 magyarskih 
turistov -(potnikov). Toga pota su vec napre or- 
ginizirali i da su nazaj doáli nesu dospeli pripo- 
vedati, как je Megyimurje lepő i как su se érez 
tri dni, poleg lepoga vremena, dobro meli. Zvun 
toga kaj su vidli samo lepe kraje v Megyimurju 
jako njih ja znenadilo, как njih je narod sigdi 
lepő gór pri jel i pogostil, ónak prav po magyar- 
skom naéinu. Véé se ve spominaju, kaj bo к leto 
vise i vekáih partiji pohodilo nase lepő Megyimurje.

Ovo septembersko pohajanje vala za Megyi
murje kakti nekáe povestno pripecenje, kajti ve 
je bilo prvié, kaj je organizirano potniéko drus- 
tvo, po dobrom glasu doálo glet lepote Megyi
murja i njene starinske spomene, Zbog toga je 
jako potrebno, kaj to naá megyimurki narod ze- 
me na znanje i ako nas bodo kleto z Budapesta 
ili z drugih krajov orsaga taksi potniki pol.odili 
kaj je bodo nasi ludi z ran takáom lubavi i pri- 
atelstvom prijdi.

Nasih niagyarskih turistov ga denes do 30.000 
Imaju svoje novine „Turisták Lapja“ zvane, átere 
su napisale to lepő pofovanje v Megyimurju a 
za to su se se posud intertsirali i te potniki bodo 
radi doáli glet nase lepő Megyimurje. Stem bo 
Megyimurje pák blize doálo к svojoj magyarskoj 
domovini i stem bo naá narod bole póznát pred 
materom zemlom. Oni átéri do ve nesu po/.nali 
ili nesu prav poznali Megyimurje i vrednost nje- 
govoga naroda, bodo ga od se dob bole poznali 
a to bo nam i gospodarski éuda hasnilo.

íganjaram na znanje
Kak je naáim gospodaram poznato, zganicu 

zgati je smeti, po zakonu samu v velkoj zganja- 
ri. lak  je po célom orsagu i od toga se nemre 
vkraj stati. Ali kajti je letos éuda sliv zraslo i v 
Megyimurju se spravla samo jena velka zganjara 
i tak bi neáterni ludi morali preveé dugó éekati, 
dók bi pre zganjari doáli na red, to je nas oble
gat Pecsornik Otto átéri dobro pózna, как nas 
svet stoji i sigdi poma/.e Indem, pre ministeriumu 
stvar predstavil i sprosil dozvolu, kaj se bodo za 
ovo leto jós po staroj segi v domaéimi kotli siive 
zgale. Narcdba bo öve dneve zisla.

oto oée síivé zganjariti, naj se oglasi pre 
financam, naj si zeme vun baletu, moci je z.gati 
na domaéimi kotli. То vala samo za ovo leto i 
samo za síivé.

Ako se oéete za jesen ili zimu 
dobro obleéi, onda po i áé i t e

V U G R I N E C Z

KONFEKCIÓ SlACIINA
de bodete v velkom zbiranju na- 
sli od naj vek áega do najmenáega

oprave jesenske i zimske kapute
Vugrinecz János
Stacun goiove úprave Csáktornya
S z e n t  L á s z l ó  piac 8.
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Trgovcam i mestram, steri su v 
tábora bodo pustili porcije 

na dohodek
Po naredbi financministra su dali me§ter- 

skim drustvam na glas, da porcije na z.asluí.bu i 
na dohodek bodo zbrisali onim Stacunaram, mes
tram i duSevnim delavcem, Steri sluziju soldaéiju 
ali samo onda, ako nemaju nikoga, Sto bi na mes- 
to njih mestriju ili trgovinu tiral. Po ovoj naredbi 
imaju financijske vlasti pravo öve porcije zbrisati 
od dneva, как ja isti v soldaciju rukoval, a za 
drugo leto pák je nabodo prepisali tak dugó dók 
soldat ne dojde dimo i nebo svoju mestriju dale 
tiral. Mester, trgovec steri ide v soldaciju mora 
dokazati, da je zbog soldacije moral pustili svoju 
mestriju ili trgovinu i da пета nikoga, sto bi na 
mesto njega trgovinu ili me'striju dale tiral.

Sto zbog zbrisanja porcije oce kaj zazvediti 
naj pita pre ipartestületu (MeStersko drustvo)

Obrana od luita v Csáktornya
je organizirana do kraja. Postavleni su 42 zapo- 
vedniki i 84 namestniki. Ov tjeden se hapila 8 
dnevna skola za zapovednike i namestnike. Skole 
se drziju saki vecer od 7—9 vur v narodnoj 
skoli. Navuke drzi Preininger János navucitel, 
steri je za to ispite polozil. Da se prva skola 
zvrsi, onda bodo se drugi, tretji i ctvrti skolali.

Zapovedniki obrane od lufta i njihovi na
mestniki su za vreme svoje sluz.be sluzbene o- 
sobe i njihove naredbe more saki zvrsavati.

T a b o r s k i  gl asi
Sovjetska fronta

Kako smo v nasem zadnjem brcju napisali, 
najnovese je na sovjetskoj fronti, kaj se Stalin 
zafalil na glavnomu zapovednistvu i na soldackom 
ministeriumu, kajti tobozé sovjetski visoki politi
cal! neceju dale nositi odgovornost, za denesnju 
sovjetsku politiku i как se vidi ta politika se bo 
pre men i la.

Med tem sovjeti stalno javceju za pomoc i 
stalno sponasaju englezam i amerikancam, da niti 
drugu frontu ne napraviju, a niti pák pomoc ne 
posilaju. А  как bodo englezi pomoc posilali, da 
sami svoju zemlu ne dospeju obraniti, a v Ame- 
riki pák stopram ve zidaju fabrike, de bodo tabor- 
skoga matriala delali, a de su njim*ktomu zvuceni 
delavci ?

V petek dobaja glas, da su nemei severno 
od Stalingrada odrezali i vnistili jenu bolsevicku 
veksu trupu soldacije.

V  Stalingradu je vec jako inalo mcsta v 
sovjetskim rókám. Po najnovesim glasam nemei 
veliju, da je Stalingrad prav za prav vec opal. V 
severnom kraju se nesterne fabrike i hi/.e jos dr
ziju, ali nemei su ov tjeden dopelali velke stuke 
i ve znjimi strelaju na te fabrike a v luftu pak 
pomazeju nemski bombasi s teskimi bombami.

Ako si dobro premislimo, lehko je preraz 
meti, zakaj sovjeti tak trdo braniju toga varasa. 
Stalingrad lezi na Volgi, tu su sovjeti v znutres- 
njein orsagu meli najvekse taborske fabrike. I и 
su se delali stuki, masinpuske, aeroplani, tabor- 
ska kola, automobili i se drugo. Zvun toga na 
Volgi se dopelal skorom vés sirovi petroljom s 
Kaukazije i tu su ga rezdelili i vozili po zelezni- 
caj v z.nutresnji orsag po fabrikaj.

Zvun toga se po Volgi pelalo i éuda hranc 
v Severnu Rusiju, de ga kruha ne. Ako sovjeti 
zgubiju Stalingrada i Volgu, onda su zgubili naj- 
jaksu zilu, stera je hranila soldaciju, fabrike i ci- 
vilnoga naroda.

V Kaukaziji isto ide jako zlo za bolseviké. 
Na Crnom Morju su nemei vec pre varain Tuap
se, obkolili i vnistili su cuda soldacije, med njimi 
jednu diviziju sovjetske garde, stera je bila naj- 
bolsa soldaeija sovjetov.

Na Kaspijskom Morju je v pogibeli velki 
varas Astrahan, de sovjeti imaju najvekse staja- 
lisce za ladje.

Engleska fronta.
V petek glasijи nemei, da su na engleskim

vodam, blizo engleske suhe zemle, restirali jenu 
englesku karavanu, vtopili őetiri trgovaéke i jenu 
strazarsku ladju, se skup od 11.500 ton, a dve 
druge su teáko skvarili.

Как englezi vodiju tabora, to se najlepie 
vidi z ovoga:

Da je bilo ono znamenito pohajanje pre va- 
rasu Diepe, onda su englezi vlovili par nemskih 
soldatov. Jen kaprol je sreéno pobcgel i da je 
dosel srecno nazaj к nemeam, na raportu je pre- 
povedal, da su englezi sem nemikim zarobleni- 
kam roke zvezali, da tobozé nebi svoje papere 
(zapovedi, plane itd.) vniitilí i tak su je drzali. 
Na to je neniska komanda dala zvezati se engle
ske oficere i soldate, stere su vlovili pre varasu 
Diepe i prek svajcarske vlade dala je engleskoj 
vladi na glas, da bodo te zarobleniki zvezani tak 
dugó, dók englezi nabodo nemske soldate rez- 
vezali.

Dala je na glas i to, da za sakoga nemea 
bodo tri engleze zvezali. Fngleska vlada se spri- 
cava, da ona neje vun dala taksu zapoved, nego 
morti Steri general i da bodo oni zbog toga kvi- 
ziciju vodili. Se jeno, bilo как bilo, engleska sol- 
dacija je stem korakom jako osramotila svojega, 
tobozé „rezsvecenoga“ naroda.

Nemski bombasi i dale pohajaju engleske 
fabrike i zeleznice.

Africka fronta
Na ovoj fronti se za ve bijeju najvise samo 

patrole i kanoneri. Nemski i Taljanski avioni su 
dőli strelili 55 avionov, a na Srednjem Morju su 
vtopili jenu englesku podmornu ladju.

Tu moramo spomenuti i to, da su ov tje
den taljani na Atlanskom morju s torpedóm vto
pili velku englesku taborsku iadju „Oronbaj“ zva- 
nu od 20.000 ton i tesko su skvarili „Tuskania“ 
zvanu ladju od 17.000 ton.

Amerícka fronta
V zadnjem broju v najnovesimi glasi smo 

rekli da su taljani na Atlanskom Morju vtopili 
americku taborsku ladju „Idaho“ zvanu od 33.000 
ton, a nemei pak su v nedelu vun dali eksterno- 
ga glasa, da su na Atlanskom morju pre Afriki 
i na severnom kraju toga mórja vtopili 22 ladje 
se skup 141.000 ton, med njimi velku ladju „A n 
dalúzia Star“ zvanu od 15.000 ton, stera je vo- 
zila v Englesku hranu med tem najvise mesa.

Japanska fronta
Na kineskoj fronti se bole slabo ide. Ja

pánéi su niim pote zaprli i ve nemreju dobiti ma
teria l z Amerike, kaj aeroplani dopelaju je jako 
malo.

V Indiji narod saki den zahteva, naj se en
glezi vugneju i naj daju narodu slobodu. Po cé
lom orsagu su teske borbe, cuda mrtvih z obed- 
ve strane.

Na Salamonskim otokam su japanci deli 
trupe na suho zemlu i preganjaju amerikance.

ZVUNJSKI GLASI
Kulko hiz ima rimski papa.

Rimski papa stanuje v Vatikanu. To je ccli 
kúp palaci. Ima 22 dvore i v palaéaj 11.000 hiz.

V Moskvi su bolSeviki Steli napraviti velku pala- 
éu, v steroj bi bilo 6.000 hit , samo su ju restepli, 
kajti nucaju ocelnate grede za soldaéiju. De bi 
bila ta palaéa od papinoga stana?

Svercanje z gamílom
(M. N.) V  Egiptomu su straíari na granici 

spazili, da neStemim foringasom su gamile jako 
suhe i betezno vun zglediju. Jena takSu gamilu 
su zaklali i v zelocu su naSli alaminiumske cevi 
v steroj su bile skrite sakojaéke svercarske dra- 
ge stvari. Na to su zaklali joS osem beteZnih ga- 
mil, pak su nabrali 32 kile Svercane robe.

Vura je dokument
(M. N.) Vura je dokument i Sto cajgera da

le porine, napravi hamisiju dokumenta. V  Nem- 
Skoj je jeden delavec prekesno dosel na svoj po- 
sel, a njegov pajdas je na fabriőkoj vuri cajgera 
porinol nazaj i stem je stel pokriti nemarnost 
svojega pajdasa. Sod ga je za to odsodil na reSt 
kajti vura je dokument, a cajgere ravnati je ha- 
misija.

Glaznati penezí

(M. N.j V Ameriki je velka sila za nikel, 
ocel i druge kovine, pak se stoga spravlaju z 
glaza delati peneze, kajti stem bi éuda matrtala 
preSparali Te peneze bi se delali s takSega, no
vo formu glaza, steri se da vijati i ne potere se.

Cuvajte se od ápionov!
Stranjski ludi, steri spitavleju 
soldacke i politiéke stvari, to 
su spioni, vekSi nepriateli do- 
movine, nego ovi s oruzjem. 
TakSih ludi se treba éuvati, 
odgovora dati niti je, niti ne, 
i mám prijaviti zandaram.

=  S P O R T  =
Rovatvezető: Legenstcin Géza.

Csáktornyái SK — „Turul“ Kaposvár 
4 :2  (4 :1 )

Bajnoki mérkőzés, fclénk erős iramú játék, 
egyenrangú ellenfelek, de mire a kaposváriak 
magukra találnak, a Benkö testvérek 15 percen 
belül már három gólt rúgtak. Utána Kaposvár fö
lénye következik, amelynek eredménye Berec szép 
gólja. Befejezés előtt Benkő III. szép iveit lövés
sel 4:1-re álliija be az eredményt.

A  második félidő Kaposvár fölényével kez
dődik de Csáktornya védelme helyén van, úgy 
hogy a kaposváriak 11 -es büatetörugását vitéz 
Magyar. Csáktornya kapusa kivédte. Utána a 
játék eldurvul.

Német, a játékvezető elveszti uralmát a já
tékosok felett és hibát hibára halmoz. Közben a 
kaposváriaknak sikerült még egy gólt rúgni. A  
játék vége felé kénytelen két kaposvári játékost 
kiállítani.

Jeli sam platil za novine?
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Ruháit festesse, tisztíttassa 
Oprave farbatí, cistiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
Horthy Miklós tér 9.

Nőve cene krompera
Inspektor za narodnu obskrbu je, po naredbi ministra za narodnu obskrbu vun dal nőve cene 

Za kromper. Od septembra 19-ga valaju öve nőve cene:

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 ts Kaczun
kereskedés Ш Ш Щ  

Raktár: Petőfi Sándor utca 10 
— Bejárat a Levente utcában 
T e l e f o n  8 s z á m  —

K A J  JE  N O V O G A ?
Növi szolgabirov v Csáktornya. Vei ki is

pán Zalavarmegyije je Dr. Csik Belu szolgabiro- 
va premestil s Zala ege rszega v Csáktornya.

Legradskom koponaru su zeli goskc i 
strofali su ga, kajti je prek cene trzil Rafael
István koponar z Legrada je dopelal v Nagyka- 
nizsu 18 gosek na piac za prodati. Tam kosta 
kila 3 p. 60 f. a on je goske trzil po 14 p. Ne su 
mele vagu i tak je cena bila previsoka. Jen 
detektív je to spazil, goske vagnul i videl je, da 
koponar nabija cene, pák ga je spravil pred sód. 
Sód ga je Strófái na 100 pengő ali samo zato tak 
malo, kajti je siromak ima decu i do ve neje bil 
strófán, ali goske su mu zeli i peneze, stere je 
dobil za prodane goske, tak zapoveda zakón.

Trí mladi decki su vusli prek granice.
Z Budapesta su se tri mladi deéki dopelali v 
Csáktornya stem, da idu prek granice, ali v  pr- 
vom selu su je vlovili i prek dali zandaram v 
Miksaváru, odnod su je supirali dimo к roditelam. 
Bodo Strofani zato, kaj su prek granice skocili 
prez potnice.

— ételinga v Csáktornya Oktobra 13-ga 
se zvráila stelinga v Csáktornya. Nasi decki su 
saki den z muzikom dohajali, veseli i popevali 
po varaáu. Po poldan pák nakinéeni s pantleki 
obhajali varasa, popevali i zabavlali se.

Bile su i takáe opéine stere su s zastavami
do&le,

Na zadnje su cakovcanci prisegu polo/ili 
pred Zrinyi spomenikom.

Bile su stelinge i za vreme Jugoslavije. I 
onda su decki dohajali v Csáktornya, ali saki si 
je misül ako bőm ostal za soldata, slu/il bőm 
ludsku zemlu, ludske narode, dalko od domovine 
negdi v Macedoniji ili na grékoj granici, de je moci 
i prez tabora zlelika podnesti smrt, как njih éu- 
da nasih megyimurcov tam pocivá, v stranjskoj 
zemli, v nepoznatom grobu. A  ve saki regrut zna 
da ako je treba iti v tabor, onda bo brand svo- 
ju domovinu, svoju zemlu, svoju famiüju i za to 
se megyimurec rád bori i rád alduje svoju krv.

G o s p o d a r s t v o
Gospodarka vrednost kuruznoga 

luscinja
Zalavarmegyinska zajednica za narodno do- 

bro (Zalamegyei Közjóléti Szövetkezet) poziva go- 
spodare, naj spravlaju i sparaju kuruzno luscinje.

Znamo da je kuruzno luscinje jako i zilavo 
i tak ga íivina tesko preziva, a to рак znaéi da 
jako malo vala za hraniti. A  to luscinje ran zbog 
toga, kaj je tak zilavo, jako éuda vala za mes- 
terske stvari. Osobito je to jako vazno ve, za 
vreme tabora. Lanjsko leto je v Magyarskoj vise 
sto jezcr ludi nosilo papuce i sandale z luscinja 
napravlene. Kulko se stem köze i potplatov pres- 
paralo, a to se bo dobro doslo v jesenskom bla- 
tu i v trdoj zimi. Zato nam je za ve sveta duz- 
nost sparati i spravlati toga vrednoga matriala.

Malo posla zadavle, a plati se s penezi. 
Moci spravlati zebrano i ne zebrano. V zebrano 
je smeti metati samo znutrasnje fine, tenke i éi- 
sto bele liste, a v ne zebrano je moci dati se li- 
stje stero je ne pokvareno. Moramo paziti, da se 
fajhtno Üstje nebi kurilo. Najbole ga moremo ob- 
cuvati ako ga napelamo na niti, i na naj/i obesiti. 
Так se fletno posusi. Sirovo luscinje na kupu os- 
taviti ne smeti kajti se kűri, poérni, ne mo- 
éi ponucati i tak zgubi vrednost. A  denes je treba 
cuvati sakoga sirovoga matriala.

Szövetkezet plati za sako zebrano luscinje 
po mctercentu 12 pengő a za ne zebrano 8 pengő.

Szövetkezet pozivlc gospodare steri povaju, 
viSe kuruze, dobrc sine domovine, steri oceju po- 
moci orsagu pre velkoj brigi za sirovim matri- 
alom, naj véé ve daju na glas, kulko luséinja bo
do meli za prodati

' " V

Prosi na dale levente zapovednike i navu- 
éitele naj leventase i deake navciju, как je to vá
zén posel luscinje spravlati i naj njim otpustiju 
najza na levente domam i ákolam za susiti. Lepa 
stvar bi bila, ako bi od toga nekaj alduvali i Crle- 
nomu Krizu za ranjenike i honvedam na fronti bi 
se moglo s teh penez nekaj poslati.

Drugi tjeden bomo napisali, kakse Skole se 
bodo v Megyimurju drzale za luséinje plesti.

Povatelam suncenice
Sunceniéino seme se tesko susi, rado ple- 

snivi i pokvari se. Najbole se susi, dók je na betvi 
dobro suho je onda, da je Üstje véé suho, samo 
treba paziti kajti ftici éuda kvara napraviju. Po 
dezdju ne smeti zeti. Suho seme mam zmlatiti i 
na tenkom na ponjavi resprestreti, 6— 10 dni su
siti i éuda pót obraéaii. Nesme se zagreti i kuri- 
ti, stem jako éuda zgubi od vrednosti.

Cene za éisto, zdravo, reseteno scmcnje 
su ö v e :

do 1942. oktobra 1-ga metercent 50 p. 
do 1943. novembra 1-30 ga metercent 51 p 50 f 
do 1942, decembra 1-31 ga metercent 53 p. 
potli 1942. januara 1-ga metercent 50 p.

Kupuvati ima pravo Futura i za to odredje
ni trgovci.

Kuruzinje je hasnovita krma
Kuruzinje nasi gospodari n~ ceniju za pre- 

vec dobru krmu. jNc pospravlaju ga dobro, pák 
zato éuda véé dojde toga v ogenj nego v jasle 
pred marhu. A  kuruzinje je jako vredna krma, 
ima v sebi éuda hasnovitoga. Metercent je vre- 
den 8 pengő. Ako na mekoti zraste 20 metrov 
moremo reci da saka mekota da krmu 160 pengő 
vrednu. Na to gazdi veliju, da zivina néma jako 
rada kuruzinje. A li to neje tak. Istina jega kuni- 
zinja, v sterim zivina samo róva i skorom se doj
de pod jasle, ali ga je i taksega kuruzinja, stero 
marha rada je. To na vek po tóm dojde, jeli ku- 
ruzinje jós ima v sebi one hrane, stere marha nu- 
ca. Moramo znati, da je ne sako kuruzinje. jed- 
nako dobro za hraniti. Ono kuruzinje stero jesen- 
ski dezdji na polu pereju, a morti jós i érez celu 
zimu vuni ostane, ono je ne tak dobro za hrani
ti как ono, stero se v oktobru pospravi. Takse 
kuruzinje je dezdj zopral, kaj je bolse, je voda 
odnesla, a zvun toga je jós sprhnelo, i bormes 
takse kuruzinje marha rada ne je. Kuruzinje .ste
ro se poseée v oktobru, je jós puno z dobrom 
hranom i zato za krmu tulko vala, как srednje 
senokosno seno. Kaj se seée v novembru, ono samo 
tulko vala, как slama, a v deceinbru poseéeno 
je ne za drugo, как na ogenj deti. Sto oée, kaj bo 
mu marha rada jela kuruzinje, on si ga mora jós 
v oktobru, mám po bralvi poseéi, i v kupé slo- 
ziti i !:ak najprcdi pospraviti v pokrito mesto. Ci 
ga taksega ne, onda na slami kupé slo/.iti a od- 
zgor pák slamom pokriti.

Prinas na Magyarskoj zraste na leto oko 60 
miljonov metercenti kuruzinja. Neje se jeno, как 
se la éuda krma potrosi. Denes je tabor, soldaci- 
ja nuca éuda krme. Prva nam je narodna duznost 
da najpredi soldaciji damo, kulko nuca, a ran tak 
je vazno, kaj nam marha ostane. \ e su taksa 
vremena, da moramo éuvati saki falaéek krme. 
Zato je potrebno, da gospodar éuva ne samo se
be nego i orsaga, pák si kuruzinje pospravi jós 
v oktobru dók ima bolsu vrednost.
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