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Megjelenik pénteken .

Elfogták a Zrínyi szálló betörőiét
Rögtönltélö bíróság elé kerülNemzetpolitikai

szolgálatot és tevékenységet fejt ki min 
den rendű és rangú polgára az országnak, 
aki önzetlenül és nemes céllal a nagy 
magyar nemzeti szellemi összefogás ere 
jének felismerésében, tudását és erejét e 
közös lelkiség magasztos szolgálatába ál
lítja.

Némzetpolítikai szolgálat tehát a nem
zeti közszellem kiformálása. Ebben a 
munkában a társadalom minden rétegei
nek joga van részt venni, sőt szükséges, 
hogy részt is vegyen és az államvezetés 
szándékait, amit az állam megvalósítani 
akar, azt igy a közvélemény, mint kiforrott 
nemzeti közszellem, tárgyilagosan és 
megfelelően tudja tárgyalni, mert kimíí 
veit társadalmi, helyes közszellem, nagy 
nemzeti célok összefogó ereje és hihetet 
len feladatok megvalósítására válik ké
pessé.

Ennek a közszellemnek kialakításáról 
akarunk gondoskodni, amikor Csáktornyán 
is megindul a nemzetpolitikai szolgálat és 
az „egya ember kapcsolatát leméri a 
nemzettel, voltakép a közszellem kialaki 
tását tűzi ki célul.

Különösen napjainkban fontos, hogy 
egységes és alkotó közszellem váljék ural
kodóvá és fertőzésmentes legyen.

Nem ismétlődhetik meg a nemzet é- 
letében az a közszellem, amely fertőzött 
és bomlasztott mint 1918 —19-ben.

Ki kell irtanunk a „suttogó" közszel
lem földalatti erőit, amelyek felszínre a- 
karnak kívánkozni és újból végzetszerü 
veszedelmet hozni az egész országra.

Nincsen szükség a tisztánlátó és nem 
zeti közszellemet valló társadalomnak a 
„suttogó" közszellem munkájára.

Az államnak sokkal több joga van 
arra, hogy tájékoztasson és az események 
őszinteségével szolgálni is akarja az egye 
temes örök magyarságot.

A magyar érdekeknek megfelelően 
uj magyar életszemléletet, amely nem le
het más, mint az uj Európában a szent 
istváni örökséghez maradéktalan ragasz
kodásunk régi, teljes területi épségében.

Nemzeti, faji gondolat, hogy magyar
ságunknak örök értékű szellemi kincsei 
vannak a keresztény gondolat életszem
léleteinek kialakításában úgy az egyénben 
mint a társadalomban és e jogok és kö
telességek arányos megosztása az igazi 
magyar világnézet és ez teszi képessé a ma
gyar társadalmat arra, hogy az államve
zetés mai súlyos problémáit és törekvé
seit megismerje, közelebb hozva az egyént 
az egész társadalmon keresztül felvértez
ve mindazzal, amiben támadás érheti a 
belső fronton.

A Csáktornyái csendörségnek, hosszú 
és fáradságos myomozás után sikerült 
elfognia a Zrínyi szálló betörőjét Hagyi- 
kán István, 22 éves, büntetett előéletű 
harastyáni születésű, alsópálfai lakos sze
mélyében.

Több mint tiz éve vetette fel a középiskolás 
diákság gazdasági nevelésének kérdését egy deb
receni banktisztviselő azzal, hogy a következő 
pályázatot hirdette ki a középiskolákban: „Miből 
tud egy diák önerejéből egy év alatt 10 P-öt ke
resn i?“ Л kísérletek után 1938-ban 30 iskola ka
pott engedélyt arra, hogy megindítsa a Diákkap
tár mozgalmat, amely ráneveli az ifjúságot a gaz
dasági életben ol>an nélkülözhetetlen kitartó 
munkára, amely megtanítja a pénzzel való bánás
módra. A csoportos munkában nevelést kapnak 
a szociális megértésre, s a gyűjtögető munka ré
vén a mai nehéz nyersanyaghiány idején hasznos 
szolgálatot végeznek a hazának.

Lapunk hasábjain már olvastunk a helybeli 
iskolák Diákkaptárjainak munkájáról, de halljunk 
e néhány sorban az ország egyéb Diákkaptárjairól 
valamit. Minden Kaptár munkája más és más, 
változik a munka a vidék és diákok leleményes
sége szerint. De nem a munka milyensége adja 
a Diákkaptár jellegét, hanem az a nemzeti cél, 
hogy a diákok kezdeményező képességét kifej
lessze, szorgalmát növelje, maga vállaljon munkát 
a keresetre, ami évenként legaláb 10 P kell hogy 
legyen. Miből lesz. 10 P ? vagy ennél több jöve
delem lássunk arra két példát. 1) a pestújhelyi 
polgári fiú iskola egyik kaptárosa szabályszerű 
írásbeli szerződést kötött három nyugdíjas néni
kével, akik selyemhimzéssel foglalkoztak. A szer
ződés szerint a kis kapláros kötelezettséget vál
lalt arra, hogy minden reggel 8 óra előtt 100 tű
be befűzi a liimzőselymet. munkájának ellenér
tékéül mindegyik nénitől havonta 2-2 P fizetést 
kap. 2) A Csáktornyái m. kir. áll. keresk. közép
iskola egyik tanulója a II. o. elvégzése után kény
telen volt tanulmányait abbahagyni, mert szülei
nek nem volt meg a módjuk a további taníttatásra. 
A fiú állást keresett. Egy nagy biztositóvállatnál 
kapott irodai alkalmazást. A keresetet felélte, hogy 
nagyobb jövedelemhez jusson biztosítási ügyletek 
kötését is vállalta. Egy évi munka után annyi

Harcot vívni tudjon a „suttogó" front 
tál és a szabotáló munkát megfékezni.

Kemény, áldozatos, az idők szellemét 
meg és átérző, — nélkülözéseket állni 
tudó belsőfront k a t o n á i r a  van 
szüksége az államhatalomnak, hogy 
ez. a belső társadalom kiállja és vissza
verje a „suttogó front" ördögi szellemét, 
amely állandóan duruzsol, hogy vontsa a 
magyarságba és a magyar állam vezető
ségébe vetett hitet.

Magyar és Muraközi Testvérem!
Lebegjen szemed előtt, bogy a ma

gyar honvéd, hitedért, családi szentséged 
tisztaságáért, a nemzeti géniusz alkotásai 
megmaradásáért harcol azzal a sátáni em-

A nyomozás befejezése után Hagyi- 
kánt bekísérték a nagykanizsai kir. ügyész
séghez. Minthogy tettét az elsötités ideje 
alatt követte el, ügye a rögtönitélő bíró
ság elé kerül.

megtakarított pénze lett, hogy beiratkozott újra az 
iskolába, tanulmányai végeztével már gyakorlati 
szaktudással indul el az élet útjára.

Még sok esetet lehelne felsorolni a diákok 
kereső foglalkozásáról, egyéni és társas munkájuk 
eredményeiről, de lapunk hasábjain erre nincs hely. 
Mégsem hallgathatjuk el azt, hogy van újságjuk, a 
Diákkaptár újság, minden iskolában van bankjuk, 
ahol takarékbetétként elhelyezhetik pénzüket, 
hogy vannak diákrészvénytársaságok, szövetkeze
tek slb. Nem lényegtelen az sem, hogy az 1941. 
év Diákkaptár mozgalmának eredménye az or
szág 339 iskolájában 30.000 diáknak 1,000.000 P 
keresete volt.

Felmerülhet az a kérdés, hogy vájjon elég 
érett-e az ifjúság arra, hogy a maga által keresett 
pénzzel egyedül gazdálkodjék ? Vájjon mire for
dítja a diák a jövedelmét? Megtalálja-e a helyes 
utat az önzés és önzetlenség, az önérzet és köz
érdek között ? E kérdésekre feleletet ad a követ
kező két példa.

1) Ma a keleti fronton küzdő honvédeink 
„Zombori Diákkaptár" felirásu cigarettát szívnak. 
Ezt adták a zombori kaptárosok a honvédeknek 
a maguk 10 pengőjéből.

2) Az ország diákkaptárosai 1941. október 
1-én minden kérés nélkül nyári keresetükből 
19.591 P. kölcsönt adtak Csik vármegyének, hogy 
a vármegye alispánja ebből az összegből tervsze
rű kölcsönök nyújtásával segítségre lehessen 
Gycrgyócsomafalva község lakosságának.

Ezek a munkateljésitmények meggyőzhetnek 
mindenkit arról, hogy a Diákkaptár mozgalom 
hasznos, mert ennék révén a diákok megbecsülik 
a munkát, az nnyagot, a pénzt. Az ifjúság szociá
lis érzéke fejlődik, hazájuk iránti szeretetük nö
vekszik, a magukévá teszik azt a perzsa közmon
dást : „Egyetlen szög megmentheti a patkót, a

bértömeggel szemben, amely hit nélkül, 
családi szentség ismerete nélkül, állati 
össztönnel, nemzeti eszméket és ideálokat 
nem ismerve emberállatként veszi fel a 
küzdelmet és nine veszteni valója, mert 
annak a „belső frontján" nem áll nemzeti 
társadalom, A magyar honvéd aT í belső 
lelki egységedre, erődre számit, hogy itt 
benn állód a vártát, hogy itt imádságos 
ajakkal küzdés/, mindennap és véded, — 
istápolód az itthonmaradt családot és em
léket állítasz kitörölhetetlent a hős ma
gyar honvédnek, aki érted utolsót lehel 
az orosz jégmezőn, hogy továbbra is em
beri életet élhess.

Rode Imre.

Az Ifjúság nevelése a gazdasági életre
Irta: Dr. Felszeghy Elemérné
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Nem lehet a maximális árhoz 
a csomagolást külön felszámítani

A nagykanizsai törvényszék uzsorabirósága három 
légrádf kereskedőt Üzletszerűen elkövetett árdrágí

tás miatt hat hónapi börtönre Ítélt
Л nagykanizsai törvényszék uzso- 

rabirája, ismét több árdrágitási ügyben 
hozott Ítéletet.

A vádlottak padjára került több 
lcgrádi kereskedő és lisztbizományos, 
akik ellen megindult a bűnvádi eljárás, 
mert a finomliszt kilogramját a megál
lapított 78 filléres ár helyet 80 fillérért 
árusították, igy Andrasek .János, Gran- 
gya Kálmán és Kopácsi László keres
kedők ellen. Mikor kihallgatták őket, 
azzal védekeztek, hogy ök nem követ
tek el árdrágítást, mert a lisztet a meg
állapított 78 filléres áron adták, ellen
ben külön két fillért számítottak hozzá 
a papirtasakért. Meg is mondták a ve
vőközönségnek, hogyha visszahozzák a 
a papirtasakot, visszakapják a két fil
lért. A nyomozás folyamán kihallgatott 
tanuk megerősítették ezt. A nyomozási 
anyag alapján a csendőrség mind a 
hármat feljelentette és a kir. ügyész
ség az uzsorabiróság elé állította, ahol 
megismételték a védekezésüket: a lisz
tet a maximális áron árusították, csak 
a tasakért, amibe a lisztet csomagolták, 
számítottak fel külön két fillért. A bi
zonyítási eljárás befejezése után az u- 
zsorabiróság mindhármukat bűnösnek 
mondotta ki folytatólagosan és üzlet

szerűen elkövetett árdrágítás bűntetté
ben és ezért mind a hármat, fejenként 
és egyenként hat-hat hónapi börtönre 
és három-három évi jogfosztásra, mint 
mellékbüntetésre Ítélte. Indokolásában 
kimondotta a bíróság, hogy a 89.000/ 
1942. К. M. 9. §-a világosan kimondja, 
hogy a megállapított fogyasztói árban 
a csomagolás is bennfoglaltatik, igy azt 
még egyszer felszámítani nem lehet. 
Vádlottak cselekményükkel elkövették 
az árdrágítást és igy bűnösöknek kellett 
őket kimondani és elitélni.

Az ítélet még nem jogérös.
Majd Braun Gyula izr. fatelepi 

éjjeli őr, volt kereskedősegéd került a 
a bíróság elé, aki Budapestről cérnát ho
zott le Balatonmagyardera és a meg
engedettnél magasabb áron adta el. 100 
pengő pénzbüntetésre ítélték.

Tárgyalták még Perecz Gyula és 
társai légrádi hentes- és mészárosmes
terek ügyét, de ítélethozatalra nem ke
rült sor. A bíróság szükségesnek látta 
a bizonyítás kiegészítését és igy a tár
gyalást elnapolta.

A többi ügyek legközelebb ke
rülnek sorra.

Adjunk ruhát a szegény 
gyermekeknek!

A Csáktornyái Népiskolai Jótékony Egye- 
sület (Jugoszlávia alatt „Dobrotvor néven műkö
dött) évtizedeken át, minden karácsonykor, a jó
emberek filléreiből felruházta a szegény iskolás 
gyermekeket. Ma, amikor a szegény emberek épen 
a ruházati cikkeket szerzik be a legnehezebben 
ismét a jóemberekhez fordul az egyesület a kö
vetkező felhívással:

Kedves Jótevőink!
A tél dermesztő hidege közeleg. Népisko

lánk sok szegény kis tanulója vékony, rongyos 
ruhácskában, rósz, lyukas cipőcskében, vagy me
zítláb járt eddig iskolába. Nagyon sok szegény- 
családban, a nincstelenség súlyos gonddal nehe
zedik az édesapák vállára és mély ráncokat szánt, 
a legdrágább kincsét gyermekét féltve szerető 
édesanya bánatos arcára. Ezért hozzátok kopog
tatunk be most kérő szóval, hogy segítsetek rajtuk 
Ti, kik jóságos szívvel eddig is adtatok megértő 
szeretettel oly sok könnyet letöröltetek és nemes 
adományaitokkal sok kis apróságnak szereztetek 
már örömet és boldogságot.

A súlyos nehéz idők ébresztik fel a közős-

ségérzet nemes hajtásait, érlelik az emberbaráti 
szeretet áldásos gyümölcseit és összekapcsolják a 
testvért a testvérrel.

A pénzadományok leadhatók a Csáktornyái 
Muraközi Takarékpénztárnál és a „Muraköz ki- 
adóhivatalában. Használt ruhákat kérjük Háry Jó 
zsef ur üzletébe leadni.

Minden nemeslelkii adakozónak, apróságaink 
nevében ezúton is köszönetét mond а

Csáktornyái Népiskolai Jótékony Egyesület 
(volt Dobrotvor.)

Tudjuk, hogy Csáktornya és Muraköz la
kossága, még a mostani nehéz időkben is minden 
áldozatra kész volt, szive és pénztárcája mindig 
nyitva volt ott, ahol segíteni kellett s bár ma min
denki nehezen nélkülöz minden fillért, mégis kér
jük a jószivü adakozókat, ne hagyják cserben 
szegény iskolás gyermekeinket. A gyermekeké a 
jövő, ők a haza reménysége, rajtuk fog a jövendő 
jobb kor felépülni. A legkisebb adománnyal is 
еЙУ-ебУ szegény szülő arcáról letöröljük a bánat 
könnyeit. Legyen boldog karácsonya, amennyire 
ma lehet, még a legszegényebb gyermeknek i s !

28-án ünnepélyes templomi tagavatás. Ezen idő 
alatt több mint 120 munkásifju kérte felvételét. 
Rendes tagnak azonban a jelentkezők alig egy 
harmada lett elfogadva. Csak azok akik a szigorú 
feltételeket (tagdíj fizetés, gyűlések és magyar tan- 
foKam látogatása, havi szentáldozás, Mag\ar 
Munkásifju olvasása stb.) pontosan teljesítik.

A csoportnak a Csáktornyái Muraközi Ta
karékpénztár jóvoltából van igen szép otthona 
rádióval, zongorával, könyvtárral, ping-pong és 
billiard játékasztalokkal, több sakkjátékkal és kü
lönböző niás játékokai felszerelve. Az otthont a 
tagok esténként látogathatják. A csoport múlt év 
karácsonyán nagyon jól sikerült és többször meg
ismételt kétnyelvű karácsonyi szinelöadást illetve 
felvételi ünnepélyt rendezett. Programszerűen ipar
kodik tagjainak vallásos és hazafias nevelést, 
szakmai kiképzést és tisztességes szórakozást 
nyújtani. Foglalkozik ingyenes munkaközvetítéssel. 
Pesti tanoncinternátusban elhelyezett muraközi 
fiukat és gondoskodott szakmai elhelyezésükről 
illetve munkaalkalomról. Négy tagjai négynapos 
tanulmányútra küldte fel Pestre. Két tagját kéthe
tes uttőrőképző KIOE táborba. Egy tagját nég\ 
hónapos szakmai kiképzésre és inunk ás vezető 
tanfolyamra Pestre a KIOE központba. Három 
tagja elismerő díszoklevelet nyert munkájáért a 
budapesti országos tanonckiáliláson stb. A vezető 
végül sajnálattal emlékezett meg arról, hogy Csák
tornyán a munkásifjusági mozgalom az illetékesek 
részvétlensége miatt nagy nehézségekkel küzd.

Pfeiffer László főtitkár "emelkedett azután 
szólásra. Nagy örömének adott kifejezést, hogy 
nag> nehézségek dacára is Csáktornyán a mun
kásifjusági mozgalom olyan szép eredményeket 
tudott elérni és példaszerűt mutatni országos vi- 
szonylatban is. Ismertette a KIOE országos cél
kitűzéseit és eddigi elért eredmény eit. Értékes és 
érdekes előadását munkásitjusági filmek vetítésé
vel zárta. Aznap délután folyamán előzőleg pedig 
az összes tanoncoknak tartott ingyenes munkás- 
ifjusági tárgyú filmelőadási a moziban.

W/éber József vezetőhelyettes és a magyar 
tanfolyam vezetője magyar és muraközi dalokat 
énekeltetett a tagokkal. A résztvevők emelkedett 
hangulatban és abban a meggyőződésben távoztak 
a szépen sikerült gy ülésről, hogy érdemes fáradozni 
munkásifjuságunkért és érdekében a jövőben még 
nagyobb áldozatokat kel! hozni.

Zongorát jókarbanlevöt vennék. — Cimet a 
a kiadóhivatalba kérek.

Ha őszre vagy télre jól fel 
akar ruhászkodni, kerese fel

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

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

A Csáktornyái KIOE csoport első évi 
közgyűlése

Egy esztendeje hogy Csáktornyán is mega
lakult az első KIOE csoport. Ebből az alkalom
ból a Budapesti KIOE központ képviseletében 
Csáktornyára érkezett Pfeiffer László atya КЮЕ 
főtitkár hogy megtartsa a szokásos évi látogatást 
illetve ellenőrzést.

Az első évi közgyűlésen, amelyen többek kö
zött megjelent dr. Bernáth József KIOE csoport - 
védnök, az Ipartestület nevében Safíarics István 
elnök, Döring Károly és Wohlsein Károly tagok, 
dr. P. Horváth Athanáz a KIOE csoport alapitója 
és vezetője ismertette a mozgalom egyévi műkö
dését és eredményét.

A csoport 1941. nov. 23-án alakult. Decem
ber 28-án tagjelöltek avatása volt. 1942. junius
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Különszám Muraközről
Az Újvidéken megjelenő 

„Reggeli Újság" a 22 éves meg
szállás alatt a délvidéki ma
gyarság bátorhangu nagy politi
kai napilapja, a vissz «jsatolás 
óta pedig a Délvidék legterjed- 
tebb napilapja, karácsonyi ünne
pi számban foglalkozik a Mura 
köz ipara — kereskedelme 
közgazdaságával és mindazzal, 
ami minket Muraközieket a leg
jobban érdekel.

Megszólaltatja a „Reggeli 
Újság" ezen számában Muraköz 
összes politikai, társadalmi és 
közgazdaságának vezető egyéni
ségeit, foglalkozni fog a Mura
közt érdeklő minden problé
mával.

A „Reggeli Újság" mint a

visszatért Délvidék legbefolyá
sosabb, legolvasottabb és legel
terjedtebb lapja, ezen ünnepi 
számmal azon célt tűzte maga 
elé, hogy feltárja a Muraköz 
sok elintézetlen problémáját és 
felhivja az arra hivatottak figyel
mét a Muraközre.

A „Reggeli Újság" ezen 
ünnepi számának munkatársa a 
közeli napokban sorra látogatja 
Muraköz minden számbavehető 
városát és községét, hogy sze
mélyes jelenlétével állítsa össze 
ezen nagy ünnepi szám anyagát.

Örömmel üdvözöljük a 
„Reggeli Újság" ezen közérdekű 
munkásságát, amelynek támoga
tására olvasóinkat is kérjük.

5.000 pengő jutalmat
tűzött ki a Csáktornyái csendórség a kisszabadkai 

vasúti merénylő kézrekezitőjének! Minden O'ion-rodiökereskedő készséggel bemutetjc

MINDENKINEK NÉLKÜLÖZHETETLEN!
M E G J E L E N T

fl visszatért Délvidék és Szened szab, kir. város és környéke címtára
TAR TALM AZZA :

Szeged - Csongrád - Hódmezővásárhely - Makó - Szentes - Újvidék - Sza
badka - Zombor - Zenta - Magyarkanizsa - Bácsalmás - Ujverbász - Óbecse 
- Palánka - Topolya - Bajmok - Apatin - Horgos - Hódság - Kula - Titel - 
Ada városok és nagyközségek
valamint az összes f a l vak ,  t a n y á k  pontos címadatait,
az összes hatóságok, hivatalok, iskolák, orvosok, ügyvédek, közjegyzők, köz
ségi jegyzők, kereskedők, iparosok, stb. stb. slb. címét pontos és áttekinthető 

összeállításban és szaknévsorban is.
A lelkiismeretes pontossággal összeállított keménykötésü Címtár ára 20 P.

Megrendelheti! „OÉMDtKI NAPILAPOK KIAOOHIVATALAnAL Budapest: Po/soayi ul 41. lel.: 498-162.

Az uj kenyérgabonarend
A hivatalos lap szombati számában közli a 

m. kir minisztérium rendeletét a kenyérgabona és 
árpa beszolgáltatásának újabb szabályozásáról, s a 
közellátásügy i miniszternek a rendelet végrehajtá
sáról kiadott utasítását.

A rendelet csökkenti a kenyérgabonafejada
gokat olyképpen hogy az évi 240 kg-os fejadag 
20 kg-mal, a 180 kg-os 15 kg-mal, a 120 kg-os 
pedig az 1942. évben született gyermekeinél 60 
kg mai, a többieknél 10 kg-mal csökken. Az évi 
60 kg kenyérgabonára kiadott potjegy érvénye 
30 kg-ra csökken. Ez az utóbbi csökkentés nem 
vonatkozik a szegődményes (konvenciós) éves 
cselédek és az időszaki munkások (sommások) pót- 
fejadagjára. Mindazok, akik az. előző termésükből 
megtartották, vagy azt megszerezték, kötelesek a 
csökkentések folytán mutatkozó különbö/etét a 
Hombárnak (bizományosnak) beszolgáltatni. A gaz
da ugyancsak köteles a szegődményes (konven
ciós) cselédek számára meghagyott, vagy meg
szerzett évi kenyérgabonamennviség 8" о-át a 
Hombárnak (bizományosnak) beszolgáltatni. A 
közellátásügyi miniszter az ellátatlanok kenyérfej
adagját egyidejűleg napi 20 dkg-ról 16 dkg-ra 
csökkentette.

Az, akinek családi, gazdálkodási viszonyai
nak megváltozása, cséplési elszámolásnál ejtett 
hiba, mulasztás, elvonás, vagv bármely más ok 
következtében keny érgabonából (búzából, rozsból, 
kétszeresből) és fel nem használt vetőmagból ház
tartási és gazdasági szükségletet meghaladó kész
lete van, szintén köteles feleslegét a Hombárnak 
(bizományosnak) beszolgáltatni. Aki ennek a be
szolgáltatásnak eleget tesz, az ellen büntetőeljárást 
indítani nem lehet.

A rendelet az árpakészletre vonatkozóan 
úgy intézkedik, hogy a gazdasági szükségletet 
meghaladó mennyiséget a Hombárnak (bizomá
nyosnak) kell beszolgáltatni. A gazdasági szükség-

DECEMBER 4.
Ez a nap a magyar királyi jótékony- ■ 
célú állami sorsjáték legközelebbi I  
húzásának a napja t Ha még idejében I  
gondoskodik arról, hogy beszerezze ál- I  
lamsorsjegy ét (ara: egész 3 P, fél 1 50 P) В 
akkor Önnek is esélye lehet a nyerésre! I
FŐNYEREMÉNY 40.000 P. |
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let megállapításánál a termelő birtokában lévő 
minden egyes szarvasmarha és minden egyes ser
tés után 1 q-át, a tény észkoca után pedig a vár
ható szaporulat részére további 1 q-át kell szá
mításba venni. A beszolgáltatási kötelesség nem 
terjed ki arra az árpamennyiségre, amely bérhiz
lalásra szolgál.

Aki kenyérgabona, vagy árpa beszolgáltatá
sára kőteles, folyó évi december hó 5-ig jelente
nie kell a községi elöljáróságnál, hogy mennyi 
kenyérgabona, vagy árpa beszolgáltatása terheli. 
Ez alkalommal igazolnia kell azt is, hogy kuko- 
ricabeszolgáltatási kötelezettségét teljesitette-e. A 
bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek be kell 
nyújtani a saját és háztartáshoz tartozók kenyér
gabonajegyeit (pótjegyeit) és amennyiben gabona
lapja van, a gabonalapot is.

Ugyancsak december 5-ig be kell mutatni a 
községi elöljáróságnak azoknak a gabonajegyeit 
(pótjegyeit) is, akik kenyérgabonabeszolgáltatására 
nem kötelesek, hogy a kenyérgabonajegynek (pót- 
jegynek) a fejadag csökkentése következtében fel 
nem használható szelvényeit levágják.

A Hombár (bizományos) vagy a kenyérga
bonaeladásra engedéllyel rendelkező malom ezu
tán csak olyan kék kenyérgabona jegyre szolgál
tathat ki gabonát, amelyen a községi elöljáróság 
igazolja a tulajdonos vásárlási jogosultságát. Min
den vásárlási körzetben csak az abba tartozó köz
ségek (városok) igazolásával ellátott kék kenyér
gabonajegyeket szabad beváltani. A Hombár (bi
zományos, vagy malom) csak havonként és csak 
az arra a hónapra érvényes kenyérgabonaszelvé
nyeket válthatja be.

A rendelet intézkedik elszámoló bizottságok 
szervezéséről is, akik a bejelentéseket ellenőrzik. 
A bizottság tagjait a közellátási kormánybiztos ne
vezi ki és pedig egy tagot lehetőleg a községi 
képviselőtestület tagjai, kettőt pedig a helyi vi
szonyokat ismerő, büntetlen előéletű, megbízható 
és mezőgazdasági szakismeretekkel rendelkező ál
lampolgárok közül. Ha az elszámoló bizottság azt 
állapítja meg, hogy a bejelentésre kötelezett a be
jelentésnek egyáltalán nem, vagy a valóságnak 
meg nem felelően tett eleget, erről az elöljáróság
nak jelentést tesz, amely a beszolgáltatási kötele
zettséget a bizottság jelentése alapján állapítja 
meg. Az, akinek kenyérgabona vagy árpa van 
birtokában, köteles az elszámoló bizottságnak a 
szükséges felvilágosításokat megadni, helyiségeit, 
raktárait felnyitni, könyveit felmutatni, általában 
lehetővé tenni, hogy az elszámolóbizottság a be
jelentés helyességéről a helyszínen is meggyőződ
hessék. Ellenkező esetben a bizottság az illetékes 
közbiztonsági közeghez fordulhat s azt azonnali 
karhatalom nyújtására felhívhatja. A közellátási 
miniszter a bejelentési és beszolgáltatási kötele
zettség teljesítését a csendőrség és rendőrség köz
reműködésével, saját közegei utján felülvizsgál
tatja.

Ezzel egyidejűleg a közellátásiigyi miniszter 
a búzaliszt kiőrlési arányát 90° >-га, a rozsét pe
dig 85°/o-ra emelte fel.

Csáktornya légoltalmi parancsno
kának közleménye

Hivatkozással a honvédelmi miniszter ur fo
lyó évi november hó 4-én kelt 140.120/eln. 35 
1942. sz. rendeletére értesítem Csáktornya és 
környéke közönségét, hogy minden szombaton 13 
órakora légoltalmi szirénák meg lesznek szólaltatva. 
Ez a riasztó eszközök műszaki ellenőrzése végett 
történik s igy ez alkalomkor a közönségnek va
lamint a légoltalmi szervezetbe beosztottaknak 
semmi tennivalójuk nincs.

Sáfrán László
légó pk.

Mesterek, Főnökök figyelem!
Helybeli KIOE csoport otthonában az összes 

téli hónapokra tervezett teljesen ingyenes magyar 
tanfolyam indult kizárólag tanoncok, segédek és 
mimkásiíjak részére. Egyelőre minden szerdán 
és pénteken este 8 órától 9 óráig tart a tanfolyam. 
Utána magyar és muraközi énekpróba. A tanfo
lyam vezetője Wéber József telekkönyvvezető.

Eelkéretnek az összes mesterek és főnökök, 
hogy egyrészt az ifjaknak a tanfolyam látogatását 
lehetővé tegyék, másrészt annak látogatását szi
gorúan ellenőrizzék mert már legfőbb ideje hogy 
minden dolgozó Csáktornyái ifjú jól elsajátítsa a 
magyar nyelvet!

Ugyancsak saját érdekükben tegyék lehető
vé illetve őrizzék ellen minden tanoncnak illetve 
leventeifjunak közös kötelező szentmisehallgatását!

H Í R E I N K .

Előfizetési Felhívás!
Eelkérjük igen tisztelt előfizetőinket, 
szíveskedjenek hátralékos előfizetései
ket, a már beküldött befizetési lapok 
felhasználásával beküldeni, illetve az 
előfizetést megújítani, nehogy a lap 
szétküldésében fennakadás álljon be. 
Lapunk a magyar hazát és Muraközt 
szolgálja, minden előfizető ezt a célt 
támogatja !

— Muraközi fiú hősi halála. Magdalenics 
Antal drávaszentiváni honvéd a szovjet ellen vi
vőt keresztes hadjáratban, Hazája védelmezőében 
1942. évi szeptember hó 2-án a Gremjatschjei 
harcokban hősi halált halt. Áldott legyen emléke.

— Tisztiorvosi kinevezés. A belügymi
niszter Szamos Károly dr. budapesti orvost kis- 
szabadkai körorvossá nevezte ki.

— Uj magyar hitoktató Csáktornyán. A
három főnyi magyar ferences hitoktatói karból, 
P. Fekete Géza katonai szolgálatra bevonult. He
lyére hitoktatónak a magyar mariánus rendtarto
mány főnöke P. Zilizi Anaklétot küldötte.

— Mcgnyilt a kereskedelmi középiskola 
Diákkaptárának Kölcsönkönyvtára. Könyvtár
nap minden szerdán délután 4 órakor van a Ke- 
resk. Középiskola III. osztályában.Előfizetési dij 
havonta 2 P 50 f.

Kéthetes tanfolyamot rendez a Magyar 
Műszaki Szövetség vidékről jelentkező villamos- 
hegesztők számára. Részletes tájékoztatót díjmen
tesen küld a szövetség Budapest, VI., Liszt Fe
renc tér 11.

Szappan megtakaritisára
kiválóan alkalmas a Haidekker-féle „Holló“ véd
jegyű terpentines kéztisztitópor, a százéves gyár 
kiváló szere, ami különösen az erősen beszeny- 
nyezett munkáskezeket tökéletesen tisztára mossa 
e célra tehát jobb, mint a szappan. A mai szap
panhiány mellett egyetlen háztartásban, műhelyben, 
irodában sem szabad a Hollópornak hiányozni. 
Csak a fekete „Hollóval" és a Haidekker névvel 
valódi. Minden üzletben kapható. Kereskedők ré
szére szállítja : Haidekker Pál Gözszappangyar rt. 
Kaposvár. Ugyanott szappanok és mosószerek is 
megrendelhetők.

— Nemzetpolitikai Szolgálat megszerve
zése Csáktornyán. Az összes helyi társadalmi
szervezetek bevonásával Dr. Vida Ferenc jár. fő
szolgabíró elnöklete alatt Csáktornyán is megala
kult a Nemzetpolitikai szolgálat szervezete. A 
központ részéről Dr. vitéz Simonfai Lakatos László 
és Mindszenthy Béla ismertették a szervezés 
munkálatait és a bekapcsolódást. Különöskép fel
hívták a szolgálat sajtótermékeinek propagálását 
és minél szélesebb körben való terjesztését.

^ S P O R T ^
Rovatvezető: Legenstein Géza.

Pécsi BTC — Csáktornyái ZTE 
4 : 0  ( 1 : 0 )

Bajnoki mérkőzés, amelyet ha Csáktornya 
megnyer, úgy most a bajnoki tabela első helyére 
került volna. Sajnos, olyan csapattól nem is vár
hatunk idegenben győzelmet, amelynek játékosait, 
elutazás előtt az utcán kell összeszedni.

A Csáktornyái kir. járásbíróság.

1117 1942. szám.

Idéző hirdetmény
Л Csáktornyái kir. járásbjróság közhírré te

szi, hogy Horváth Mátyás felperesnek, Rejter 
Lrneszt és Stuhecz Amália sz. Zsuman alperesek 
ellen szerződés érvénytelenítése és ingatlan birtok
ba bocsájtása iránt indított perében a per felvé- 
,elére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött 
és felhívta a feleket, hogy 1942. évi december hó 
14 napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében 
Rákóczi utca 14 házszám 1. emelet 22 ajtószám 
alatt jelenjenek meg egyszersmind pedig Rejter 
Emezst alperes részére aki ismeretlen helyen 
tartózkodik ügygondnokul Dr. László Béla Csák
tornyái ügyvédet nevezte ki.

A bíróság felhívja az alperest, hogy a fenti 
megjelölt határnapon és órában személyesen vagy 
képviseletre jogosult és igazolt meghatalmazott ál
tál jelenjék meg, mert ellenkező esetben az ügy
gondnok fog helyette eljárni.

Csáktornya, 1942. évi október hó 29, napján.
Dr. Antal Pál s. к

kir. jb. elnök 
A kiadvány hiteléül: 
Olvashatatlan aláírás

MEGJELENT AZ ELSŐ

G YAK O RL AT I

muraközi nyelvtan
Katonaliszteknek, t a n í t ó k n a k ,  
jegyzőknek, vasutasoknak, postá
soknak,csendőröknek és más ma
gyar közalkalm azottnak nélkiilöztietetltin.

Ara 1*- pengő
Kapható Csáktornyán

a Muraköri Kai. Könyvkereskedésben
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Z i d e  s a k i  petek.

Narodnu politiku NAJNOVESI G LASI

Skorom do kraja je pogínula 51. sovjetska 
armija. 40.000 mrtvíh lezi na taboriscu

tira i sluzi ve saki clovek öve domovine 
se jeno jeli je gospon, ili moz, .steri misli 
plemenito i oce svojoj domovini biti na 
pomoé, a ktomu je treba prepoznati vei 
koga narodnoga duha magyarske zemle i 
za velki i skupni cil vloz.iti svoju znanost 
i jakost.

Narodnu politiku sluzi saki steri ide 
za tem, da se düh naroda zjedini. V tem 
poslu more i mora pomagati saki sin zem 
le. kam god spada, na selo ili v varas i 
mora pomagati voditele drzave i se nji 
hove plane i eile, kajti ako homo si sku 
pa tak steli i potpomagali svoju domovi 
nu, onda homo tak jaki postali, kaj bomo 
mogli dostignuti ono, kaj si je nasa do- 
movina pred se zela.

Ovo narodno jedinstvo i narodnu jed- 
naku misei ocemo sluziti ve, da se i v 
Csáktornya hapi narodna politicka sluz.ba 
i da smo si postavili cila, da ocemo do- 
movinu sluziti, как „jen“ élovek, a to je 
rano denes jako vazno, da bomo jedni 
i da bo med nami viadal düh za stvoriti 
bolse zivlenje.

Nesme se pripetiti med nami, kaj bi 
se narodni düh pokvaril i zrusil, как je 
to bilo 1918—19. leta. Moramo vnistiti z 
med nas one „sepetace", steri rovaju pod 
zemlom, a steli bi dojti med nas, da рак 
doneseju velku pogibel med narod i na 
celi orsag. Ludi steri imaju svetle oci i 
cistu pamet, ne nucaju nikse „sepetace" 
i nikse njihove glase. Drzava ima pravo 
glase davati za sa pripecenja i kajti od 
drzave se dobiju samo istinski glasi, dr 
zava nikoga ne hrani z laznii i tak sluzi 
samo narodu.

Nasim interesam odgovarja, da gle 
dimo novo magyarsko zivlenje i da se v 
novoj Europi drzimo hrbije Svetoga Ste- 
fana, stera nam mora ostati cela i tak 
velka, как je bila.

Nasa narodna misei je, da nasa ша- 
gyarija ima velke dusevne vrednosti v 
krscanskoj misli i zivlenju, как jen clo 
vek, tak i celi narod i si skupa tak poz- 
namo svoje dusnosti i znamo je rezdeliti 
med sobom, a ta nasa velka vrednost bo 

I nam dala moguenost, da bomo mogli pre 
I gaziti se denesnje poteskoce i bomo se 
j mogli proti staviti semu onomu, kaj bi 
1 nam na domacoj fronti moglo skoditi i 
I sem onim, steri bi nas steli podkopati.

Zato je treba harcuvati i boriti se 
I proti ,,sepetackoj" fronti i odvrnuti se one,
I steri oéeju naroda podkapati.

Denes drzava na domacoj fronti nu

Ica takse soldate, steri znaju biti trdi, ste 
ri znaju prerazmeti duha vremena, steri 
znaju alduvati za narod. Te domaci vitézi 
bodo onda pregazili i vnistili one ,,áepe-

(Berlin) Sovjeti su napravili velku 
ofenzivu na nemsku frontu, steru su nem 
ci zavrnuli, 51. sovjetska armija skorom

(Berlin) Pre Stalingradu nemei imaju 
novo forinu masinpuske, stere strelaju 
3000 susov na minotu. Nega obrane pro-

(Roma) Nemski i taljanski avioni vto- 
pili su na africkoj fronti dve velke ladje 
od 20.000 i 10.000 ton, jenu terhesnu od

V Orsackoj Htf.i — как smo to veő napi- 
sali — ve respravlaju dr/.avnoga stro&kovnika. 
Na redu su bili stroski predsednika ministarstva. 
S tóm prilikom je Kállay Miklós minister pred- 
sednik drital velikoga govora za na.su narodnos- 
nu politiku, pák je med vi$e toga rekel ovo:

Cuda reri je bilo /a naSe narodnosti i ja sam 
je posluSal z lubavi. Osobito sam rád poslusal 
one oblegate, Steri su érez 20-22 leti Aiveli i lr- 
peli pod ludskíin jármom kakti narodnosna inenj- 
^ina.

Morete se zmisliti Gospoda Oblegati da sam 
ja onda, da sem prvié govoril tu v Orsackoj Hi- 
zi kakti minister predsednik. postavil sebi v pro
gram, da orem napraviti mira med sémi stranj- 
kami i sem, morti prvic, spomenul pitanje narod
nosti. ^tere ziviju v Magyarokoj.

tace ', steri puntaju naroda z njihovim 
vra/im dühöm i steri se bole oéeju znati 
как drugi spametnesi ludi, a se to samo 
zato, kaj bi zrusili narodnoga duha i vu- 
fanje v \oditelstvo magyarske drzave.

Magyarski i megyimurski Brati! Imaj- 
te navek pred sobom, da se magyarski 
hon ved bori za vasit veru, za s ve tost i 
cistocu Vasega Doma, za se ono, kaj je 
stvoril narodni düh, bori se z onom рек 
lenskom masom naroda, stera prez vere, 
prez poznavanja svetosti familie, prez 
poznavanja narodne t clovecje misli как 
divja zver ide v borbu i bitku i oce zru- 
Siti se, kaj je Bog stvoril za dobro svoje- 
ga naroda. Ovi ludi nemaju kaj za zgu- 
biti, kajti nemaju veru, nemaju Boga, ne*

sa vniscena. Sovjeti su érez tri dni zgu- 
bili do 40.000 mrtvih i ranjenih.

ti ovomu oruzju. Saki napadaj se zrusi 
v ovom strasnom ognju.

6000 ton i dve druge taborske ladje. 
Skvarili su dve taborske ladje.

Pitánje magyarskih narodnosti ima dugu pri- 
povest i éuda smo rezmi§lavali za to. V taboru 
smo. Na§e sile moramo potroSiti za drugo. NaSi 
sim su na fronti, sagda§nje brige su nam velke 
narasle, najteí.eSa briga je narodna obskrba. Za 
to nam to pitanje malo zaostaja.

Ja  sam v tem pitanju — véli dale niinistar 
predsednik z iskrenom magyarskom du§om i 
srcem isel nupre v narodnosnoj politiki i рока- 
zal njim najbolsu volu, a za to sem dobil od 
prek granice orsaga éisto drugo formu odgovore. 
NaSe gavalerstvo, magyarsku velikoduánost su г  
druge strane navek tak tolnaéili, da smo slabi, 
da smo prestraáeni. Z ovoga mesta oéem reéi — 
i tu je zdigel reé ministar predsenik — naj ze- 
meju si n:, znanje tu prinas i prek granice, da 
nas ne moéi na nikaj presiliti. Radi vóinimo éu-

poznaju svetost familiarnoga iivlenja i za 
njirni ne stoji narodna fronta, stera bi njih 
potpomagala i za steru bi se vredno bilo 
boriti,

A magyarski honved recuna s tem, 
i naslanja se na to, da za njim stoji nje- 
gov narod, njegva familifa, da smo si 
jeni V borbi za naS obstanak, da si Boga 
molimo za nase vitézé, da doina stojimo 
na straz.i den í noc, da se brigamo za 
soldacke familije i da nigdar ne pozabi 
mo za one moke, stere podnâ aju za nas. 
To batrovi í krepi duse na§im honvedam 
za to su tak ) aki i évrsti, da njih niti 
peklenska vrata nemreju preladati i za 
to bo se svetski tabor zvrSil z naéom di* 
kom.

Nova nemska masínpuska - 3000 susov 
na minotu

Nemei i taljani vtopili su dve velke i tri 
taborske ladje na africkoj fronti

Veliki govor Kállay Miklósa ministra predsednika za narodnosti
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let megállapításánál a termelő birtokában lévő 
minden egyes szarvasmarha és minden egyes ser
tés után 1 q-át, a tény észkoca után pedig a vár
ható szaporulat részére további 1 q-át kell szá
mításba venni. A beszolgáltatási kötelesség nem 
terjed ki arra az árpamennyiségre, amely bérhiz
lalásra szolgál.

Aki kenyérgabona, vagy árpa beszolgáltatá
sára kőteles, folyó évi december hó 5-ig jelente
nie kell a községi elöljáróságnál, hogy mennyi 
kenyérgabona, vagy árpa beszolgáltatása terheli. 
Ez alkalommal igazolnia kell azt is, hogy kuko- 
ricabeszolgáltatási kötelezettségét teljesitette-e. A 
bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek be kell 
nyújtani a saját és háztartáshoz tartozók kenyér
gabonajegyeit (pót jegyeit) és amennyiben gabona- 
lapja van, a gabonalapot is.

Ugyancsak december 5-ig be kell mutatni a 
községi elöljáróságnak azoknak a gabona jegyeit 
(pótjegyeit) is, akik kenyérgabonabeszolgáltatására 
nem kötelesek, hogy a kenyérgabonajegy nek (pót
jegynek) a fejadag csökkentése következtében fel 
nem használható szelvényeit levágják.

A Hombár (bizományos) vagy a kenyérga
bonaeladásra engedéllyel rendelkező malom ezu
tán csak olyan kék kenyérgabonajegyre szolgál
tathat ki gabonát, amelyen a községi elöljáróság 
igazolja a tulajdonos vásárlási jogosultságát. Min
den vásárlási körzetben csak az abba tartozó köz
ségek (városok) igazolásával ellátott kék kenyér
gabonajegyeket szabad beváltani. A Hombár (bi
zományos, vagy malom) csak havonként és csak 
az arra a hónapra érvényes kenyérgabonaszelvé
nyeket válthatja be.

A rendelet intézkedik elszámoló bizottságok 
szervezéséről is, akik a bejelentéseket ellenőrzik. 
A bizottság tagjait a közellátási kormánybiztos ne
vezi ki és pedig egy tagot lehetőleg a községi 
képviselőtestület tagjai, kettőt pedig a helyi vi
szonyokat ismerő, büntetlen előéletű, megbízható 
és mezőgazdasági szakismeretekkel rendelkező ál
lampolgárok közül. Ha az elszámoló bizottság azt 
állapítja meg, hogy a bejelentésre kötelezett a be
jelentésnek egyáltalán nem, vagy a valóságnak 
meg nem felelően tett eleget, erről az elöljáróság
nak jelentést tesz, amely a beszolgáltatási kötele
zettséget a bizottság jelentése alapján állapítja 
meg. Az, akinek kenyérgabona, vagy árpa van 
birtokában, köteles az elszámoló bizottságnak a 
szükséges felvilágosításokat megadni, helyiségeit, 
raktárait felnyiini, könyveit felmutatni, általában 
lehetővé tenni, hogy az elszámolóbizottság a be
jelentés helyességéről a helyszínen is meggyőződ
hessék. Ellenkező esetben a bizottság az illetékes 
közbiztonsági közeghez fordulhat s azt azonnali 
karhatalom nyújtására felhívhatja. A közellátási 
miniszter a bejelentési és beszolgáltatási kötele
zettség teljesítését a csendörség és rendőrség köz
reműködésével, saját közegei utján felülvizsgál
tatja.

Ezzel egyidejűleg a közellátásügyi miniszter 
a búzaliszt kiőrlési arányát 90n o-ra, a rozsét pe
dig 85°/o-ra emelte fel.

„ M u r a k ö z "

Csáktornya légoltalmi parancsno
kának közleménye

Hivatkozással a honvédelmi miniszter ur fo
lyó évi november hó 4-én kelt 140.120/eln. 35 
1942. sz. rendeletére értesítem Csáktornya és 
környéke közönségét, hogy minden szombaton 13 
órakora légoltalmi szirénák meg lesznek szólaltatva. 
Ez a riasztó eszközök műszaki ellenőrzése végett 
történik s igy ez alkalomkor a közönségnek va
lamint a légoltalmi szervezetbe beosztottaknak 
semmi tennivalójuk nincs.

Sáfrán László
légó pk.

Mesterek, Főnökök ügyelem!
Helybeli KIOE csoport otthonában az összes 

téli hónapokra tervezett teljesen ingyenes magyar 
tanfolyam indult kizárólag tanoncok, segédek és 
munkásiíjak részére. Egyelőre minden szerdán 
és pénteken este 8 órától 9 óráig tart a tanfolyam. 
Utána magyar és muraközi énekpróba. A tunfo- 
lvam vezetője Weber József telekkönyvvezetö.

Eelkéretnek az összes mesterek és főnökök, 
hogy egyrészt az ifjaknak a tanfolyam látogatását 
lehetővé tegyék, másrészt annak látogatását szi
gorúan ellenőrizzék mert már legfőbb ideje hogy 
minden dolgozó Csáktornyái ifjú jól elsajátítsa a 
magyar nyelvet!

Ugyancsak saját érdekükben tegyék lehető
vé illetve őrizzék ellen minden tanoncnak illetve 
leventeifjunak közös kötelező szentmisehaligatását!

H Í R E I N K .

Előfizetési Felhívás!
Eelkérjük igen tisztelt előfizetőinket, 
szíveskedjenek hátralékos előfizetései
ket, a már beküldött befizetési lapok 
felhasználásával beküldeni, illetve az 
előfizetést megújítani, nehogy a lap 
szétküldésében fennakadás álljon be. 
Lapunk a magyar hazát és Muraközt 
szolgálja, minden előfizető ezt a célt 
támogatja !

-  Muraközi fiú hősi halála. Magdalenics 
Antal drávaszentiváni honvéd a szovjet ellen vi
vőt keresztes hadjáratban, Hazája védelmezésében 
1942. évi szeptember hó 2-án a Gremjatschjei 
harcokban hősi halált halt. Áldott legyen emléke.

-  Tisztiorvosi kinevezés. A belügymi
niszter Szamos Károly dr. budapesti orvost kis- 
szabadkai körorvossá nevezte ki.

-  Uj magyar hitoktató Csáktornyán. A
három főnyi magyar ferences hitoktatói karból, 
P. Fekete Géza katonai szolgálatra bevonult. He
lyére hitoktatónak a magyar mariánus rendtarto
mány főnöke P. Zilizi Anaklétot küldötte.

-  Mcgnyilt a kereskedelmi középiskola 
Diákkaptárának Kölcsönkönyvtára. Könyvtár
nap minden szerdán délután 4 órakor van a Ke- 
resk. Középiskola III. osztályában.Előfizetési dij 
havonta 2 P 50 f.

-  Kéthetes tanfolyamot rendez a Mag\ar 
Műszaki Szövetség vidékről jelentkező villamos- 
hegesztők számára. Részletes fájékoztatót dijmen- 
tesen küld a szövetség Budapest, VI., Liszt Fe
renc tér 11.

Szappan megtakarítására
kiválóan alkalmas a Haidekker-féle „Holló“ véd
jegyű terpentines kéztisztitópor, a százéves g\ár 
kiváló szere, ami különösen az. erősen beszen
nyezett munkáskezeket tökéletesen tisztára mossa, 
e célra tehát jobb, mint a szappan. A mai szap
panhiány mellett egyetlen háztartásban, műhelyben, 
irodában sem szabad a Hollópornak hiányozni! 
Csak a fekete „Hollóval“ és a Haidekker névvel 
valódi. Minden üzletben kapható. Kereskedők ré
szére szállítja : Haidekker Pul Gözszappangyár rt. 
Kaposvár. Ugyanott szappanok és mosószerek is 
megrendelhetők.

— Nemzetpolitikai Szolgálat megszerve
zése Csáktornyán. Az összes helyi társadalmi
szervezetek bevonásával Dr. Vida Ferenc jár. fő
szolgabíró elnöklete alatt Csáktornyán is megala
kult a Nemzetpolilikai szolgálat szervezete. A 
központ részéről Dr. vitéz Simonfai Lakatos László 
és Mindszenthy Béla ismertették a szervezés 
munkálatait és a bekapcsolódást. Különöskép fel
hívták a szolgálat sajtótermékeinek propagálását 
és minél szélesebb körben való terjesztését.

^ S P O R T -
Rovatvezető: Legenstein Géza.

Pécsi BTC — Csáktornyái ZTE 
4 : 0  ( 1 : 0 )

Bajnoki mérkőzés, amelyet ha Csáktornya 
megnyer, úgy most a bajnoki tabela első helyére 
került volna. Sajnos, olyan csapattól nem is vár
hatunk idegenben győzelmet, amelynek játékosait, 
elutazás előtt az utcán kell összeszedni.

A Csáktornyái kir. járásbíróság.

1117 1942. szám.

Idéző hirdetmény
Л Csáktornyái kir. járásbjróság közhírré te

szi, hogy Horváth Mátyás felperesnek, Rejter 
Lrneszt és Stuhecz Amália sz. Zsuman alperesek 
ellen szerződés érvénytelenítése és ingatlan birtok
ba bocsájtása iránt indított perében a per felvé- 
,elére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött 
és felhívta a feleket, hogy 1942. évi december hó 
14 napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében 
Rákóczi utca 14 házsz.ám I. emelet 22 ajtós/ám 
alatt jelenjenek meg egyszersmind pedig Rejter 
Lmezst alperes részére aki ismeretlen helyen 
tartózkodik ügygondnokul Dr. László Béla Csák
tornyái ügyvédet nevezte ki.

Л bíróság felhívja az alperest, hogy a fenti 
megjelölt határnapon és órában személyesen vagy 
képviseletre jogosult és igazolt meghatalmazott ál- 
tai jelenjék meg, mert ellenkező esetben az ügy
gondnok fog helyette eljárni.

Csáktornya, 1942. évi október hó 29. napján.
Dr. Antal Pál s. к

kir. jb. elnök 
A kiadvány hiteléül: 
Olvashatatlan aláírás

MEGJELENT AZ ELSŐ

G YAK O RL AT I

muraközi nyelvtan
Katonatiszteknek, t a n í t ó k n a k ,  
jegyzőknek, vasutasoknak, postá
soknak csendőröknek és más ma
gyar közalkalm azottnak nélkülözhetetlen.

Ara 1*- pengő
Kapható Csáktornyán

a Muraközi Kai. Könyvkereskedésben
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Z i d e  s a k i  petek.

Narodnu politikn NAJNOVESI GLASI

Skorom do kraja je poginula 51. sovjetska 
armija. 40.000 mrtvih lezi na taboriscu

(Berlin) Sovjeti su napravili velku 
ofenzivu na nemsku frontu, steru su nem 
ci zavrnuli, 51. sovjetska armija skorom

sa vniscena. Sovjeti su érez tri dni zgu- 
bili do 40.000 mrtvih i ranjenih.

Nova nemska masínpuska - 3000 susov 
na minotu

(Berlin) Pre Stalingradu nemei imaju 
novo fonnu masinpuske, stere strelaju 
3000 susov na minotu. Nega obrane pro-

ti ovomu oruzju Saki napadaj se zrusi 
v ovom strasnom ognju

Nemei i taljani vtopílí su dve velke i tri 
taborske ladje na africkoj fronti

(Roma) Nernski i taljanski avioni vto- 
pili su na africkoj fronti dve velke ladje 
od 20.000 i 10.000 ton, jenu terhesnu od

6000 ton i dve druge taborske ladje. 
Skvarili su dve taborske ladje.

Veliki govor Káilay Miklósa ministra predsednika za narodnosti

tira i sluzi ve saki clovek öve domovine 
se jeno jeli je gospon, ili moz, steri misli 
plemenito i oce svojoj domovini biti na 
pomoé, a ktomu je treba prepoznati vei 
koga narodnoga duha magyarske zemle i 
za velki i skupni cil vloziti svoju znanost 
i jakost.

Narodnu politiku sluzi saki steri ide 
za tem, da se düh naroda zjedini. V tern 
poslu more i mora pomagati saki sin zem 
le, kam god spada, na selo ili v varas i 
mora pomagati voditele drzave i se nji 
hove plane i eile, kajti ako bomo si sku 
pa tak steli i potpomagali svoju domovi 
nu, onda bomo tak jaki postali, kaj bomo 
mogli dostignuti ono, kaj si je nasa do 
movina pred se zela.

Ovo narodno jedinstvo i narodnu jed- 
naku misei ocemo ‘sluziti ve, da se i v 
Csáktornya hapi narodna politicka sluzba 
i da smo si postavili cila, da ocemo do 
movinu sluziti, как „jen“ élovek, a to je 
ratio denes jako vazno, da borno jedni 
i da bo med nami viadal duh za stvoriti 
bolse zivlenje.

Nesme se pripetiti med nami, kaj bi 
se narodni duh pokvaril i zrusil, как je 
to bilo 1918—19. leta. Moramo vnistiti z 
med lias one „sepetace“, steri rovaju pod 
zetnlom, a steli bi dojti med nas, da pak 
doneseju velku pogibel med narod i na 
celi orsag. Ludi steri imaju svetle oci i 
cistu pamet, ne nucaju nikse „sepetace“ 
i nikse njihove glase. Drzava ima pravo 
glase davati za sa pripecenja i kajti od 
drzave se dobiju samo istinski glasi, dr 
zava nikoga ne hrani z la?, mi i tak sluzi 
samo narodti.

Nasim interesam odgovarja, da gle 
 ̂ dimo novo magyarsko zivlenje i da se v 

novoj Europi drzimo hrbije Svetoga Ste- 
fana, stera nam mora ostati cela i tak 
velka, как je bila.

Nasa narodna misei je, da nasa ma- 
gyárija ima velke dusevne vrednosti v 
krscanskoj misli i zivlenju, как jen clo
vek, tak i celi narod i si skupa tak poz- 
namo svoje dusnosti i znamo je rezdeliti 
med sobom, a ta nasa velka vrednost bo 
nam dala moguenost, da bomo mogli pre 
gaziti se denesnje poteskoce i bomo se 
mogli proti staviti sémit ononiu, kaj bi 
nam na domacoj fronti moglo skoditi i 
sem onim, steri bi nas steli podkopati.

Zato je treba harcuvati i boriti se 
proti „sepetackoj“ fronti i odvrmiti se one, 
steri oéeju naroda podkapati.

Denes drzava na domacoj fronti mi
ca takse soldate, steri znaju biti trdi, ste 
ri znaju prerazmeti duha vremena, steri 
znaju alduvati za narod. Te domaéi vitézi 

I bodo onda pregazili i vntétili one ,,$epe-

V Orsackoj Hizi — как smo to ved- napi- 
sali ve respravlaju dr/.avnoga stroákovnika. 
Na redu su bili stroski predsednika ministarstva. 
S tóm prilikom je Káilay Miklós minister pred- 
sednik drzal velikoga govora za nasu narodnos- 
nu politiku, pak je med vi$e toga rekel ovo:

Cuda reri je bilo za na§e narodnosti i ia sam 
je posluSal z lubavi. Osobito sam rád posluSal 
one oblegate, steri su drez 20-22 leti Aiveh i Ir- 
peli pod ludskim jármom kakti narodnosna menj 
áina.

Morete se zmisliti Gospoda Oblegati da sam 
ja onda, da sem prvid govoril tu v Orsackoj Hi- 
zi kakti minister predsednik. postavil sebi v pro
gram, da orem napraviti mira med sémi strani- 
kami i sem, morti prvid, spomenul pitanje narod
nosti, Stere ziviju v Magyarskoj.

tace ', steri puntaju naroda z njihovim 
vra/im dühöm i Steri se bole oceju znati 
как drugi spanietnesi ludi, a se to samo 
zato, kaj bi zrusili narodnoga duha i vu- 
fanje v voditelstvo magyarske drzave.

Magyarski i tnegyimurski Brati! Imaj- 
te navek pred sobom, da se magyarski 
honved bori za vasú veru, za svetost i 
cistocu Vasega Doma, za se ono, kaj je 
stvoril narodni duh, bori se z onom рек 
lenskom masom naroda, stera prez vere, 
prez poznavatija svetosti familie, prez 
poznavanja narodne i clovecje misli как 
divja zver ide v borbu i bitku i oce zru- 
Síti se, kaj je Bog stvoril za dobro svoje- 
ga naroda. Ovi ludi nemaju kaj za zgu- 
bit», kajti nemaju veru, nemaju Boga, ne-

Pitánje mngyarskih narodnosti ima dugu pri- 
povest i fuda smo rezmi§lavali za to. V taboru 
smo. Na§e sile moramo potro^iti za drugo. Naéi 
sini su na fronti, sagda^nje brige su nam velke 
narasle, najte£e&a briga je narodna obskrba. Za 
to nam to pitanje malo zaostaja.

.la sam v tem pitanju véli dale ministar 
predsednik z iskrenom magyarskom du som i 
srcem isel napre v narodnosnoj politiki i рока* 
zal njini najbolsu volu, a za to sem dobd od 
prek granice orsaga éisto drugo formu odgovore. 
Naáe gavalerstvo, inagyarsku velikodusnost su 7. 
druge strane navek tak tolnaőili, da smo slabi, 
da smo prestraáeni. Z ovoga mesta oéem reéi — 
i tu je zdigel reő ministar predsenik — naj ze- 
meju si na znanje tu prinas i prek granice, da 
nas ne moói na nikaj presiliti. Radi vóinimo éu-

poznaju svetost familiarnoga zivlenja i za 
njimi ne stoji narodna fronta, stera bi njih 
potpomagala i za steru bi se vredno bilo 
boriti,

A magyarski honvéd recuna s tem, 
i naslanja se na to, da za njim stoji nje- 
gov narod, njegva familifa, da smo si 
jeni v borbi za nas obstanak, da si Boga 
molimo za nase vitézé, da doma stojimo 
na strazi den i noc, da se brigamo za 
soldacke familije i da nigdar ne pozabi- 
mo za one moke, stere podnasaju za nas. 
To batrovi í krepi duse nasim honvedam 
za to su tak jiki i cvrsti, da njih niti 
peklenska vrata nemreju preladati i za 
to bo se svetski tabor zvréil z naéom di- 
kom.



3 6  b r .
6 __________________________
da za naáe narodnosti, kajti je oéemo lepő i na 
spameten naéin dopelati v magyarsko iivlenje i 
do magyarske misli, ali pod silóm nikaj na bomo 
napra vili.

Dale govori minister predsednik, как misli 
vlada tirati politiku narodnosnih menjSin. Vlada 
ide za tem, da bo v toj drfcavi i domovini saki 
élovek zadovolen, maker kakái god mu je mate- 
rinski jezik, saki bo imel jednako pravo, ali i 
jednake duinosti proti domovini.

Te lepe reéi ministra predsednika moramo 
i mi megyimurci к srcu zeti. Mi smo tu iiveli 
pod magyarskom korunom Svetoga Stefana jezero 
let i nikaj nam neje falilo. А ko je bila naáa do- 
movina blazena, bili smo blazeni i mi, ako pak 
pak je dosla v pogibel, nasi megyimurski sini su 
ran tak prelevali krv za domovinu, как i si dru- 
gi. Zato i ve velimo : Sveta Koruna Svetoga Stefa
na naj nas éuva i dale joá drugih jezero let, na
áe óéi su samo v nju vuprte*

Kak je treba nasu mlajsinu odhraniti 
za gospodarsko zivlenje

Pred viáe как deset let, je v Debrecenu jen 
bankin éinovnik postavil pitanje, как se bi mla- 
di deaki mogli bole odhraniti za gospodarsko zi
vlenje i v srednjim ákolam je pital ovo: „S éesa 
bi jen diák, sam po sebi, erez leto dni mogel za- 
sluziti 10 pengő.? Delali su probe seposud po 
skolaj. 1938 leta je 30 skol dobilo dozvolu, kaj 
si napraviju „Diákkaptára,,. Kaptár je koá, kam 
cmele meda nosiju, pak onda je te deaéki kaptár 
takái kos, kam marlivi deaki nosiju ono, kaj su 
zasluiili i presparaii. V tem kosu se deaki vuei- 
ju delati i sparati, kaj je v gospodarskim zivle- 
nju jako potrebno znati, a navéiju se s penezi 
baratati. V skupnom delu naveiju se kakáé je 
zivlenje i kaj zahteva od éloveka, a zyun toga stem 
kaj pobiraju hasnovite stvari, как je sako fele 
semenje i koáéice, glaíovinu, staro zelezo, canj- 
ke i.t.d. napraviju denes, da ga ne sirovoga ma- 
triala i drzavi velkoga hasna.

V nasem listu smo véé neáterié pripovedali 
za öve naáe deaéke koáe, a ve pak oéemo reéi 
nekaj i za druga deaéka drustva, stera delaju po 
célom orsagu. Saki deacki koá ima drugoga pos- 
la, to se menja po tóm, kakái su kraji i prilike i 
za kaj deaki bole volu imaju. Ali neje to glavno 
kaj bodo deaki delali i kakáé posle bodo zvráa- 
vali, nego to je glavno, kaj se deaki navéiju ha- 
piti se posle, kaj bo deák éim bole marlivi, kaj 
si sam posla najde i zasluzbu, átera mora biti 
na leto dni barem 10 pengő.

A áéega bodo te deset pengő, ili joá véé, 
za to bomo vidli öve prilike 1.) Jeden deák pur- 
garske ákole v Pestujhelyu je napravil pismenoga 
kontrakta s tremi starimi gospemi, átere svilu 
naáivavleju. Po tem kotraktu se te mali áparavni 
i marlivi deák obvezal, da bo sako jutro, pred 
osmom napelal sto igli s svilom, a za to dobi od 
sake gospe meseéno piacú od 2 peng«'». 2.J Jen 
deák m. kr. trgovaéke srednje ákole v Csáktornya 
potli zavráenoga Il-ga razreda je moral skolu osta- 
viti, kajti roditeli su mti tak siromaáki, kaj ga 
nemreju dale ákolati. Deéko si je mesto iskal i 
nasel posla pre jenoj velkoj sekulaciji. Kaj je za- 
sluzi, je potroáil za iivlenje, a da joá viáe zas- 
luzil, postal je i agent za sekulaciju. Za leto dni 
je tulko zasluzil, kaj se mogel dati nazaj zapisati 
v Skolu i da bo ju zvrSil, bo véé imel praksu, 
как se íiv i.

Mogli bi joS éuda toga nabrojiti, как naSi 
deaki iiviju i как si poleg svojih navukov i pe- 
neze sluziju, samo na zalost, nemamo za to do- 
sti mesta. ítak moramo tulko spomenuti, da ovi 
deaki imaju svoje novine, tak zvane „Diákkap
tár újság" v sakoj Skoli imaju svoju bankit, de 
si moreju svoje preáparane peneze vloziti, imaju 
svoja deacka druStva na akcije, zadruge i.t.d. A 
vredno je spomenuti i to, da su 1941. leta v or
sagu, v 339 skolaj, 40.000 deakov meli zasluzbu 
od 1.000.000 pengő.

Tu je ve pitanje, jeli je naSa mlajsina dosti 
zrela za Jo, kaj si more sama gospodariti s pe
nezi, Stere zasluí.i ? Za kaj bo deák potroáil za- 
sluíene peneze? Jeli bo nasel pravoga pota i je
li bo znal éuvati samo sebe, ali pak bo gledal 
za se? Na ovo pitanje nam daju odgovora öve 
dve pelde. 1.] Denes na ishodnoj fronti naSi hon- 
vedi puSiju takse cigarete, de gori piáé „Zombo-

__________ „ M e g y  I m a  t j e “_________

rí diákkapUr“ to je zomborski deaéki kos, to su 
zomborski deaki dali nasim honvedam od svo|ih 
10 pengő. 2,J Deaéki koSi celoga orsaga su 1941 
leta, prez sake proSnje posodili viceiSpanu Csík 
varmegyije 19.591 pengő, stere peneze je viceis- 
pan nucal za pomoé jenoj pogoreloj opéim.

Kaj su deaki pokazali do ve, stem more 
saki élovek biti osvedoéen, da su te deaéki koái 
jako hasnoviti, kajti se deaki navéiju postuvati 
delo, matriala i peneze. Deaki dobiju viáe razu- 
ma za drustveno Vivienje, dobiju veksu lubav za 
svoju domovinu i bodo se navéili öve hasnovite 
re é i: Z jenim éavlom je moéi obraniti potkovu, 
potkova brani konja, konj éloveka, a élovek pak 
domovinu.

К maksimalnoj cení ne 
smeti kcoj zracunati 

skameclne
Sodbeni stol v Nagykanizsi je tri le 
gradske trgovce odsodil na sest raese- 

ci resta zbog nabijanja cen

Sodbeni stol v Nagykanizsi je öve dneve 
pak viSe ludi odsodil zbog nabijanja cen.

Obtoíeni su bili vise trgovei z Legrada 
zbog toga, kaj su finu mein prodavali namesto 
sluzbene cene od 78 fii. po 80 fiiéra. Так su 
dosli pred sód Andrasek János, Gtangya Kálmán 
i Kopácsi László irgovei. Na preslusanju su se 
branili, da oni nesu véinili nikaj proti zakonu, 
kajti su melu trzili po sluzbenoj ceni od 78 fii. 
nego su papemate vrecice racunali 2 fiiere i rek- 
li su kupcam, da ako doneseju nazaj te ákarnec- 
line, onda dobiju nazaj 2 fiiere. V kviziciji pre- 
slusani svedoki su to potrdili,

Zandar. su je obtozili zbog nabijanja cen 
pre kr. drzavnom tufcitelu i tak su si tri dosli 
pred sód, de su se pak tak branili, da su oni melu 
trfcili po maksimalnoj ceni, samo za papernatu 
vreéicu, su racunali ekstra 2 filire. Sód je stvar 
ispital i potli toga preglasil se tri za krivee zbog 
nabijanja cen i odsodil je sakoga na áest ineseci 
resta i potli toga na tri leta z.gubiju svoja prava. 
Sod je obrazW.en stem, da po §-u 9 naredbe 
broj 84,000/942 K. M je cena mele odredjena 
skup s pakovanjem, pak je papéra za melu 
ne smeti joá jempot raéunati. Obtozeni su svojim 
delom napravili nabijanje cen, za to njih je bilo 
potrebno preglasiti za krivee i strofati.

Proti sudu je podnesena apelacija.
Za njim je doáel pred sód Braun Gyu

la nocni strazar, zidovske vere, predi átacunarski 
detié. On je dopelal z Budapesta koncé za áivati 
pak je trzil draze, как je smeti. Dobd je strófa 
od 100 pengő.

Respravlali su tozbu Perecz Gyule i njtg- 
vih ketuáov, mesarov z Legrada, aii su stvar ne 
zvrsili, kajti faliju jós neksi dokazi.

Najbltf.e bodo joá takáe stvari doále na red.
Dobro je tak, onomu átéri svojim bltónjiin 

koáu vleée, je niti najteíeái átrof ne dosti oster. 
Denes, v taborsko vreme siromaáke ludi znucati 
je velki greh ne samo proti Boga, nego proti na- 
rodu i drí.avi í takse ludi je treba vun skoreniti 
z naroda.

Ako se oéete za jesen ili zimu 
dobro obleéi, onda p o iáé ite

V  U G R I N E C Z

KONFEKCIÓ S lA C U N A
de bodete v velkom zbiranju nn- 
áli od najveksega do najmenáega

oprave jesenske i ziinske kapuié
Vugrinecz János
átacun gotove oprave Csáktornya
S z e n t  L á s z l ó  piac 8.

Dajte opravu 
siromaskoj deci

Skolsko druátvo za dobro delo v Csáktornya 
(Za vreme Jugoslavije se zvalo to druátvo „Do- 
brotvor") je érez éuda deset let, к sakomu Bo- 
ziéu obleklo siromaáku ákolsku decu z onih file- 
rov, stere su dobri ludi skup dali. Denes, da si 
siromaski ludi rano oprave spravlaju najtezese, 
pak se lo druátvo obrnulo na dobre ludi z ovom 
prosnjom:

Dragi nas Dobrocinitel!
Zima dohaja, mrzli vetri se spravlaju. Cuda 

siromaske dece nase ákole hodiju v skolu v ten- 
koj cusravoj opravici v liudimí luknjastimi solcami, 
a bormes éuda njih i bosi. Cuda siromaáke fami- 
lije imaju po zimi velku brigu. Oci i matere se 
zalostiju za svoju decu, za one, stere najrajsi i- 
maju. Zato dohajaino z lépőm reéi рак к vám. 
Pomorite nam Vi, átéri ste z dobrim srcem i lu- 
bavi i do ve na vek radi dali, Vi átéri ste z va- 
áimi plemenitimi dari zbrisali tulko suz i napravili 
ste maloj siromaskoj deci tulko veselja.

Denesnja teáka vremena opomeneju, da smo 
si skup brati, da moramo pomagati jen drugomu 
a naj predi siromakam.

Sto ima kakáu staru opravu, naj da pre 
gosponu Háry Józsefu, a sto pak oée peneze da
ti more dati v Csáktornyái - Muraközi Takarék 
pénztár i v uredniátvo Megyimurskih novin.

Sem plemenitiin darovatelam se najlepse za 
falimo v ime siromaáke male dece.

Csáktornyái Népiskolai Jótékony Egyesület 
(predi Dobrotvor)

Znamo, da je narod Megyimurja i Csáktor
nya, joá i v tem teskim cajtima navek bil sprav- 
len za sako alduvanje. De je bilo potrebno po
rnóéi, tani su nasi ludi navek meli odprto srce i 
bugyolaroáa. Prem, da denes je teáko biti prez 
sakoga fiiéra, itak prosimo naáe dobre ludi, naj 
ne ostaviju prez pomoci naáu siromaáku ákolsku 
decu. Deca imaju buducnost, v njih se vufa do- 
movina, oni su fundament bolsega zivlenja. I как 
god malim darom zbriáemo suze z lira zalosnih 
staresih. Naj imaju sreénoga Bozica, как dall.o 
je to denes moguée i najsiromaskeáa deca.!

Prva letosnja velka sesija KIOE v 
Csáktornya

Leto dni je tomu, как se v Csáktornya na- 
pravilo prvo KIOK druátvo. S tóm prilikom je 
doáel v Csáktornya, v ime centrale KIOE v Bu- 
dapestu P. Pteifier Lászó glavni sekretar KIÖL 
zato. da zvr.ái letoánje pobajanie i kontrolu, как 
je to sega. Na prvo letoánju velku sesiju dosli su 
med drugimi, i Dr. Bernath József KIÖL branitel 
od strane meáterskoga drustva Sátárics István 
predsednik, onda Dóriiig Károly i Wohlsein ka
roly. Dr. P. Horváth Athanás íundator i voditel 
KIOK je prikazal, kaj su nasi decki erez leto 
dni delali i kaj su postigli. Óva grupa se forme- 
rala 1941. novembra 23-ga. Decembra 28-ga su 
jemali kandidate za clane, a 1942. juliuáa 28-ga 
pak je v cirkvi bilo paradno gori jemanje. Za to 
vreme je prek 120 mladih meáterskih deckov 
prosilo, kaj bi je gori zeli, a komaj tretju stran 
su gori zeli za redovite élane. Samo one zemeju 
gori zu redovite élane, átéri toéno spuniju strogc 
kondiiije i to plaéati redovitu clansku pristojbu, 
pohajati konferencije i magyarske ákole, saki nie- 
sec na spoved i pricest i éitati dobre magyarske 
knjige i novine za mlajsinu.

Óva grupa ima po dobroti Cakoveéke - Me
gy itnurske Sparkase, lepoga doma, nutri radio, 
klavira, knjige za éitati, stola za ping pong, biliar 
áah za igrati í druge igre za cajta kratiti. Toga 
domn moreju clani po veéeraj pohajati.

l.ani к Boy.iéu su naái deéki priredili lepu 
bo/.iénu predstavu, na dva jezike, istu su niorali 
viáepot dati, tak je lepa bila. Druátvo ima v pro
gramú dati svojim clanam versko Vivienje i lu- 
bav za domovinu, dobre navuke v meátriji » P0' 
átene lepe zabave. Spravla za badav v sluzbu. 
V Budapest su spravili v inuáki internat viáe 
megyimurskih deckov, pak su njtm posla naáli. 
Cetiri élane ^u poslali v Budapest, na átiri dni 
malo sveta videti i vuéiti se, dva élane v KlDt 
lager na dva tjedna v skolu, a tjeiioga pak na
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stiri mesece v meátersku i KIOE voditelsku ákolu 
v Budapest. Tri élani su dobili na orsaékoj inuá- 
koj izlozbi v Budupestu pofalne diplome. Na 
zadnje je voditel zrekel svoju balost zbog toga, 
kaj se v Csáktornya slabo interesiraju za meátersku 
mlajsinu. pak zbog toga to gibanje i organizacija 
te$ko *ide.

Zatem je Pfeiffer László glavni sekretar 
zdigel reé. Zrekel je svoje veselje, da poleg veli- 
kih teskoé, je gibanje mesterske mlajsine v Csák
tornya itak lepo napre doslo i pokazalo peldu 
stero i v orsagu vredno pogledati. Pripovedal je 
kaj oée KIOF mlajsina i kaj su do ve postigli. 
Svoje vredno predavanje je zvrsil s prikazenjem 
lepih filmov za meátersku mlajsinu. Isti den po- 
poldan, pred tem, pak je v kino drVal za badav 
lepu predstavu za meátersku mlajáinu.

Weber Jószef, namestnik voditela i voditel 
magyarske ákole je navéil decke, na lepe magya- 
rske i megyimurske popevke, stere su oni prika- 
zali. Oni, átéri su bili na toj sesiji, su bili jako 
veseli i zadovolni i téli su dimo stem, da je vre
dno truditi se za naáu meátersku mlajsinu i za 
dale je treba za njih cuda vise alduvati.

Novi red za rezdelenje 
krusnoga zrnja

V sluVbeniin novinam je zisla nova nared- 
ba m. kr. ministeriuma i ministra za narodnu ob- 
skrbu, как se ima po növöm nutri dati kriténo 
zrnje i jeémen.

Po ovim naredbama su snizili krusno zrnje 
tak, da bo za one, átéri imaju ostavlano za celo 
leto 240 kg zrnja, za 20 kg, pre 180 kg za 15 
kg, a pre 120 kg za onu decu, átera su se rodi- 
la 1942 leta, za 60 kg a pre drugimi za 10 kil 
menje. Onim átéri su dobili za celo leto joá 
60 kg kcoj, se snizi ovo zni je za 30 kg na celo 
leto. Ovo snizenje se ne tiée onu druVinu, átéri 
imaju komeneiju i teVake, átéri od vremena do 
\remena delaju za koátu. Si oni átéri su si po 
prveáoj naredbi krusno zrnje doma ostavili, ili 
preskrbeli, duVni su ovu rezliku, za kulko se zr
nje snizilo, pre Hombaru nutri dati. Kan tak su 
duzni gospodari nutri dati pre Hombaru 8" „ o- 
noga krusnoga zrnja, stero je ostavleno bilo za 
druzinu s komencijom. V' isto vreme je minister 
za narodnu obskrbu snizil porciju kruha za one, 
steri nesu obskrbleni s zrnjem, od 20 deke na 
16 deke.

On, komu su se familiarne prilike premeni- 
le, ili su se pre nriatvi kakáé falinge pripetile, i- 
li je sto de kaj skril od krusnoga zrnja (páenice, 
brzi, sorVice) i tak ve ima ober onoga, kaj mu 
je treba ze strosek i za setvu, isto mora nutri 
dati к Hombara, se ono, kaj ober ima. Steri bo 
ovu svoju duVnost zvráil, proti njega nabo moci 
strófa ti lati.

Ran tak véli naredba i za jecmena, kaj je 
pre ludern ostalo, da je treba nutri dati к Hom- 
baru se ono, kaj ober ostane prek onoga, kaj je 
treba za gospodarstvo. Za gospodarstvo je treba 
raéunati za sako marsé i za sako svinju jen me
ter. a za breje prasice, za one pajceke stere bo 
méla, jós jen meter. Onoga jeémena, steroga ima
ju gospodari za svinje branili na kontrák, je ne 
treba nutri dati.

Oni, átéri su duzni krusno zrnje ili jecmena 
nutri dati, moraju do ovoga leta decembra 5-ga 
pre opcinskoin poglavarstvu prijaviti, kulko kruá 
noga zrnja, ili jecmena su duzni nutri dati. \ is
to vreme su duzni dokazati i to, jeli su zvrsili 
svoju duVnost za kuruzu nutri dati. S tóm prija- 
vom skup su duzni nutri dati i se svoje cedule 
za zrnje, átere imaju za sebe, /a familiju i za 
druzinu.

Ran tak moraju do decembra 5-ga pre op- 
Cinskiin poglavarstvu nutri dati svoje cedule za 
/rnje i oni átéri nesu duzni zrnje nutri dati, ne
tt0 ga kupujejo, kajti se zbog sniVenja imaju neá- 
t*rni kuponi dőli odrezati.

Hombari i mlini steri imaju pravo prodava- 
6 krusno zrnje, od se dob smeju vun dati zrnje 
satno na takáe modre cedule, na áterimi je opéin- 
sko poglavarstvo posvedoéilo, da gospodar ima 
pra\o zrnje kupuvati. Saki opéinar ima samo 
tani pravo kupiti zrnje, stero mesto mu je za to 
°dredjeno. Hombari i melini smeju zrnje dali sa- 
ni° na mesec dni i samo na one cedule, stere 
2a on rneseg valaju.

Naredba je odredila i to, da se imaju po- 
staviti komiáije za kontrolu. Komiáiju postavla 
vladin komisar za narodnu obskrbu i to jenoga 
őlana z opcinskoga zastupstva, dva pak od takáih 
domacih ludi, átéri nesu bili átrofani, dobro po- 
znaju gospodarske prilike i moci se v njih vufati. 
Ako bo ta komiáija prenaála, da nesteri gospo
dar nece zvráiti svoju duVnost, ili ju neje zv-sil 
podpunoma, onda ima to prijaviti opéinskom po
glavarstvu, a ono bo, po prijavi komiáije, odredi- 
lo duznost doticnoga za zrnje nutri dati. On, áté
ri ima pri sebi zrnje za kruh, ili jeémena, duzen 
je komiáiji za obraéun povedati se, éega ima, 
pokazati sranjbe, magazine, svoje knjige i vusem 
pomagati, kaj bo se komiáija na licu meat a osve- 
docila, da je prijava istinita. Sto bo se torna pro- 
tivil. komiáija ima pravo pozvati si pomoé oru- 
zane sile, Minister za narodnu obskrbu more 
zvráenje duznosti za nutri dati kontrolirati dati, 
s pomocjom Vandarov i polirajov i svojimi ludmi.

V isto vreme je minister za narodnu obskr
bu odredil, da se psenica ima mleti na 90°/o a 
Vito pak na 85", о mele.

Taborska vecerja z 
nepozvanimi gosti
Yecer je i trda kmica. Cuje se как kola stiha 

ruziju. Dopelali su veder ju. Zdaleka 7 kilometrov 
dalko je kuhnja, ali je joá topla, как ne, im как 
su kotla z ognja dőli zeli. mám su ga na kola 
deli. Veéerja je prosta, ail tecna. Gulaá s krom- 
perom. Saki dobi punu áajku, oficeri ran tak, как 
soldati. Как bi dobro bilo ve tu v mini najesti 
se. Moji pajdaái z dobriin apitetom jeju, zoveju i 
mene, ali moram se zafaliti, kajti sam póz van i 
к gosponu komandantn divizije, tarn bom ran ta- 
káega gulaáa jel.

Od Don vode puse hladni veler. Kepenjka 
skup, góléra gori, roke v rokavice i v Vep. Joá 
i v topliin éiVmam me zebe za noge. dók idem 
na komandu divizije.

„Dosel je Ivan“
lu ,  na diviziji je se tilio. Generl zide vun 

z svojega inesta spod zemle i idemo к veéerji. 
Na stolu gori jena jedina sveéa. Sest nas je v 
satoru koli stola. General, jen neináki i mi átiri 
magyarski oficeri. rano se oéemo hapiti teha piti 
i najempot general nekaj posluáa i véli:

Doáei je Ivan, samo pajdas mu fali.
1 mi pazimo. I za istinu cuje se topi glas 

ruskoga aviona z velike vísine. Moji pajddái veli- 
ju, da ta masina toéno sako vec'er ob tri friale 
na ősem malo se ápancira po zraku i onda ide 
dale. Na komandu do ve jós neje hitil bombe. 
Ali rued tem ie doáej i nfegov pajdas Marti bom- 
baá. Te je bole zloíesti decko, on htée hőmbe i 
bltée koli nas.

Stalinovi lampasi svetiju
Kaj sam ja cuda sprehodil frontu, to sam 

sam se navőil da se avionov ne treba nevek bo- 
fati. Ali ve nie nekak strah zavzel mislim si, da 
to deneánje pohnjanje nabo tak cisto za badav. 
Sveíu smo vgasnuli, moji pajdaái ostnli su v áa- 
toru, ja sam pak vun ziáel za pazitela.

Od ishodne strane su brnelej| dve maáine 
I na jempot se pusti doli jena svetla zvezda. Po- 
malem dobaja i na jempot postoji v luftu. Так 
svetlo gori kaj őloveku oói krade.

To je Stalinov lampaá1 Zakriéal sam v áator 
a tu je i drugi i tretji. Svetlo gori rano ober nas.

Niáci Se nesme genuti. Cuje se zapoved i 
se po sud okoli mir i tiáina. I ja sam se legel 
nakla, kaj se mi nebi tenja vidla. Gledimo na 
nebo i vidimo da dve zvezde dohajaju, to su 
lampasi ruskih maáin.

Ve je fest tresnulo! Ivan je hitil teáku bőm- 
bn, ali dalko od nas. Za njim tresne drugoő, tre- 
li£, átrtic se dale desetté, na zadnje véé ne bro- 
jimo samo ve vidimo, kaj ga ober nas ne pogí- 
beli.

Vecerja pod bombami
Odiáli su. Idemo dale jest. Apetita nam, 

fala B~gu, ova mala komedija neje pokvarila, a 
niti fini gulas se joá ne resladil. Hapili smo se 
jesti. Ali veselje je trajalo samo par minut nazaj 
je dosel nas Ivan ili pak steri njegov brat. Pak 
í dem vun pred áator, da vidim, kaj delaju. S 
kratkimi recuni dam raporta nutri v áator.

Ide proti zapadu! Desno na 10 kilometrov 
dalko je! Ide vkraj! Ali ne! Nazaj se ohmul 
knam! Ve na jempot ne éujem brneti! Kaj je 
í.njim? Huj! Z dőli zaprtim motorom ide knam, 
rano ober nas je!

lséé nekaj sem átél reci, ali grlo se mi za- 
pira. Bomba leli i cujem, как fuéka po luftu. 
Так se mi éini, как da bi rano na me opala. Za- 
kriéim v áator:

Pazite! Bomba leli!
Skoéil sem i hitil sem se nakla. Smrt fuéka 

v luftu. Da bo tu ? Za par sekundi. Misül sem, 
da véé jenu vuru leli. 1 na jempot straáno tresne 
da ctoveku vuha pokaju. Fala Bogu, nikaj mi ne
je. Oéem se stnti, ali nazaj zlo druga bomba ide 
i éuda bltée. Cekam i tretju, ona bo joá büíe.

Za sekundu sem obrecunal s Vivienjein. Vidim 
pred sobom celo svoje Vivienje. V pamet su mi 
doáli si moji grehi i se ono, kaj sam átél véiniti, 
a nesain dospel. Rekel sam /bogom svojí Veni, 
detetu i materi.

Vec éujem, как tretja bomba fuéka. Ta je 
éuda veksa, énje se, как fest leti. Ako ostanem 
tu, sigurno me bo dostigel nekái falat bombe. V 
potil sam se, da kánonéii imaju na par metri da
lko grabu za cuvati se. Vremena ga
ne. Skociin i beVim proti grabi, Bomba se mi v 
luftu norca dein. Na saki korák ju bliVe éujem. 
Véé joj vetra póznám, Zlo ide do mene, a graba 
joá dalko. Za lírptom mi bomba opadne. Joá se- 
kundu i bo se raspoéila. Zlo za mene, ako poéi 
predi, как v grabu dojdem. Joá pet korakovl Joá 
éetiri! Joá tri! S zadnjom silóm sem fest skoéil i 
hitil se v grabu. Glavu sem si pobil ali me neboli. 
Vuni se bomba respoéila, Ober mene leti zemla 
kamenje, draé i falati bombe. Da je se tihnulo, 
onda sem si zdehnul. Fala Bogu, nega nikáega 
zla.

I Iván se zavolil komedije, как je odiáel, S 
kanonerske grabe je dosel vun jen hadnagy pak 
se mi smeje: „Si beVal pred Ivánom." Zatem 
smo poglednoli, kam su bombe opale. Bormeá 
éisto blizo koli nas opale su tri bombe. Joá se 
pózna jaki dim, po Vveplu ide duha po luftu.

No fala Bogu minulo je se, idemo к veéerji.

Zandari v Csáktornya daju premiu od 
5000 pengő onomu, átéri prenajde zlo- 
cinca steri je v K i s s z a b a d k a  euga 

zglejzal.
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cístiti pre

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

Nőve cene govedini
M. kr. Minister za narodnu obskrbu je z 

naredbom broj 162.000/1942. К. M. odredil eenu 
govedskog mesa, od novembra 20-ga ovak:
1. Ramstek. rospratl, repiáce, sál, lopatica, §i-

njak, boding, rebra, prsovina i meso za gula§ 
s éontami. Stere su nutri, prez sakoga cu- 
baka kg P 3-70

2. pludna pedenka s dönti „ ,, 5 50
3. pludna pedenka cista „ „ 8 —
4. jetra „ „ 4’—
5. jezik z grlom „ „ 3'60
6. jezik cisti „ „ 4'40
7. pluda „ „ Г20
8. srce, bubreki i sklezen „ „ 160
9. glava z mozdjani cela — „ 8 20

10. mozdjani celí — „ 1 '50
11; moidjani na vagu kg „ 2’10
12. meso od glave prez conte „ „ 2'70
13. fleki, disti i nos „ „ 120
14. donte bele „ ,, 1 *30
15. donte crlene „ „ 0 12
16. álundre „ „ 0‘60
17. krv na litre — „ 0'30
18. roba, Stera tu neje nabrojena kg „ 0 90

Zvun ciste pludne pecenke, к mesu prez 
conte, se na sake deset deke davle 2 deke cu- 
baka i to ko§ta najdale P. 3'70 po kili.

T a b o r s k l  glasi
Afrícka fronta

Dems celi svet Afriku gledi. Od potli, как 
su nemei i taljani zavzeli stajalisce za ladje v 
Tunisu i Bizerti, su englezi i amerikanci malo v- 
tihnuli svojom Jikom i falom i ve z otprtim stra- 
hom cekaju glasa s Severne Afriké. Nega dvojbe 
na tem, da se moremo nadjati jeno od najveksih 
pripedenj v vezdasnjim svetskom taboru. Ved je 
denes modi redi, da su engleske i amerikanske 
novine ne za badav napadale Fisenhowera, ame- 
rikanskoga generala zbog toga, kaj pre ved pazi i 
spekulera i neje Stel, ili neje mogel v pravo vre
me zavzeti Tunisa i Bizertu. Osovinska soldadija 
je doSla fletno как strela i mám su se nazaj 
obrnuli englezi i veselja opala su v vodu.

V Londonu i v Waschingtonu jako dobro 
znaju, da prez Tunisa i Bizerte jako malo vala, 
kaj su oni v Marokko i Algiru trupe na suho ze- 
mlu deli. I tak se v Tunisu zrusila velka soldac- 
ka parada, a po selaj i varaSaj zgladjeni i cusra- 
vi ludi drziju spalera kud amerikanska soldadija 
marSira. Ali kakSa je to soldadija? Amerikanski 
regruti, Steri su joS ne podehnuli, как deSi pus- 
kin prah, a proti njih se postavla nemSka i tn- 
ljanska soldadija, Stera je ved duda ognja i dm* 
goga /la sprobala.

Ved prvo shajanje je zlo zislo za amerikance, 
na granici tuniske drzave su se te frisko podbriti 
i elegantno obledeni amerikanci zisli z nasom sol- 
dadijom, ali su se ne pustil v bitku nego su junacki 
poskakali nazaj. Ali to je bil samo podetek, drna 
juha dojde joS za tem. Za kratko vreme se bodo 
hapile velke bitke na suhoj zemli med osovinskom 
soldadijom i amerikanci i to ve prvic v ovim 
svetskim taboru.

Da bodo naSi ditateli bole poznali Afridku 
frontu, bomo tu stvar malo zvedrili.

Od ju2ne strane Srednjega Mórja lezi Afri
ka, a na severnoj strani toga mórja le íi Spanjol- 
ska, Francuska, Taljanska, onda dale Albanija,

Grcka i Turska. Na juznom voglu Spanjolskeimaju 
englezi, vec prek sto let svoje stajalisde za tabor - 
ske ladje, Gibraltar zvano, Stero su Spanjolcam 
pod silóm zeli. Giblartar predstavla velika vrata 
z Atlanskoga Mórja v Srednje Morje. Naprti Gi- 
braltara imaju spanjolci svoju koloniju, Spanjolski 
Marokko, Ova zemla za ve neje v taboru. Za 
tem dojdu, proti ishodu francuske, taljanske i en
gleske kolonije Marokko Algír, Tunis, i Libia se 
do Egiptoma. Englezi i amerikanci su tak Speku- 
lirali, da Sto ima v rokaj Gibraltara, on je gospo- 
dar Srednjega Mórja. Oni su naklali celi Sok lad- 
ji z soldadijom i matrialom i hajd erez Gibraltar 
soldaciju vun spraviti na sulin i odnot onda na 
Francosku i Taljansku i tak vniStiti Furopu i zaj- 
ti se do NemSke.

Samo velki voditel nemskoga naroda Hitler, 
njim je plane prekrizil. On je v pravo vreme za- 
zvedil za te plan i dók su amerikanci dosli, vec 
je Hitlerova i taljanska soldadija zavzela celu 
slobodnu Francusku se do Srednjega Mórja i 
amerikance su nasi avioni obleteli i vtopili i 
skvarili do ve prek 90 ladji. Spravlaju se velke 
bitke.

К tormi moramo jós kroj dati, da afrikanski 
narod niti najmenje neje zadovolen z okupaciom. 
Se posod ludi delaju bűne protiviju se ameridkoj 
soldaciji, a amerikanci marlivo vesiju strelajti 
nekrive i neduzne civile.

Sovjetska fronta
Do ve je Stalin fúrt zahteval od engleske i 

amerikancov naj mii pomorcju nemce stisnuti na
zaj, kajti sovjetam ide jako slabo. \ e pák se stvar 
obrnula nazaj, ve pák su englezi zahtevali od Sta
lina, naj njim pomore v velikom napadaju na 
nemce, kajti englezi imaju silnoga posla v Afriki 
рак bi Steli, kaj bi mogli sovjeti nemce malo sti
snuti i tak onda nemei nebi mogli s sovjetske 
fronte soldaciju spravlati na africku frontu. 1 tak 
se Stalinova soldacija genula severno i juzno od 
Stalingrada, nesu sparali niti z ludmi, niti z ma
trialom i napravili su velku ofenzivu. Prem, da 
su se jako napinjali, nesu do niéesa dosli, kaiti 
ako su de zasli do nemSke linije, nemei su mám 
napravili proti napadaja i pretirali sovjete.
Так zgledi da su sovjeti nikaj ne pomoglí, niti 
si nabodo, a jós menje bodo bodo pomogli nme 
rikancam i engle/.am. S tóm ofen/.ivom sovjeti 
alduju svoje zadnje rezerve v soldadiji i matrialu 
i nikak nabodo dosli do onogo, tcsa se od njih 
nadjaju v Londonu, i v W aschingtonu i v Moskvi. 
Ludstvo se bo spoklalo, matrial se potrosi, a no- 
voga matriala kcoj voziti niti je lehko módi, niti 
bo kaj za \oziti, kajti amerikanci i englezi za ve 
niti misliti nemreju na to, kaj bi sovjetam kaj 
posilali, kajti na africkoj fronti sarui imaju dosti 
brige i nucaju onoga matriala, s sterim moreju 
vujti pred nemskimi podmornimi ladjami.

KAJ JE NOVOGA?
Poziv na pretplatu !

Prosimo nase pretptatnike, naj nnm 
posleju pretplatu, koju su nam du/.ni 
i naj obnoviju pretplatu. kaj nebi mo- 
rali zastaviti posilanje lista. Ceka smo 
ved poslali sem duznikam. Nase no
vine sluziju Megyimurju i Magyarskoj. 
Saki pretplatnik potpomaze nam к 
tomu.

— Junacka smrt megyimurskoga sina
Magdalenics Antal, honved z Drávaszent- 

ivána, je v krizarskom taboru proti sovjetam, 
1942. septembra 2-ga, v bitki pre Gremjatschje! 
branedi svoju domovinu, podnesel junacku smrt!

Njegov spornen naj bo blagoslovlen, a nje- 
govoj familiji naj Bog da pre dusi milost, kaj bo
do mogli ovu tesku zalost pretrpeti. Za domovi
nu je dal svoje mlado zivlenje i domovina bo 
njegovo íme za navek postuvala.

— Növi magyarski kataket v Csáktor
nya. Od nasih tri magyarskih francifikanskih ka- 
taketov je P. Fekete Géza odiSel v soldacku 
slüzbu. Na njegvo mesto je magyarski marianski 
provincial postavil za kataketa P. Zilizi Anakleta.

— Növi doktor v Kisszabadka. M. Kr. mi
nister znutresnjih poslov je Dr Szamos Károlya v 
Budapesta postavil za okruznoga doktora z 
Kisszabadki.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a DREHER-HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczun
Csáktornya

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

Csáktornya nagyközség elöljárósága

6274 1942. sz.

Hirdetmény
Íz 550.000 1942. F. M. számú rendelet 1. §. 

alapján felhívja az elöljáróság mindazon zsidó in
gatlan tulajdonosokat, akiknek öt katasztrális hold 
ingatlanuk van és az. ingatlan nem tartozik erdő
gazdasági ingatlanhoz, továbbá ezen ingatlanhoz 
tartozó lakóházat és gazdasági épületeket f. évi 
december hó 9. napjáig nem értékesítették, tar
toznak 1942. évi december hó 15. napjáig d. e. 
8 - 1 2  óráig a községi elöljáróságnál bejetenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg a kérdéses in
gatlan telekünwi szemléjét hitelesítve be kell 
nyújtani.

Akik ezen bejelentési kötelezettségüknek nem 
tesznek eleget, 1942. évi \V. t. c. 16. §. alapján 
a kihágási eljárás megindítása végett a községi 
elöljáróság a feljelentést megteszi.

Csáktornya, 1942. évi november hó 16. n.
Elöljáróság.

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróhirdetést*к dija szavankint 10 fillér. A  vastagon 
nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P-

Kolarskoga detica i inusa iscem. Morc 
mám v posel dojti. Oglasi‘ i pre Luci MatjaSu 
Zrínyi Károly utca 11.

Pred prosli fjeden. Sem zgubil erez >aras 
jednu galosu. Steri ju je nasel naj za nagradu vr* 
ne v urednistvo.

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
1 elelos kiadó és laptulajdonos: P ecso rn ik  Ottó 
Nvoo.ta M.iraUíi Katolikus Kóoyvnyomda -- CsáktortT» 

Ny.’inéiért felt!: Séracg AaUl.
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