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Megjelenik pé nteken.

GAZDÁK ISKOLÁJA
A jó pap holtáig tanul! mondották 

a regiek s ezek szavak ma erősebben ál 
lanak mint bármikor. Uj idők, uj embe 
rek, uj élet. Apáink idejében a minden 
napi élet nem okozott különösebb gon 
dot. A földmives aratás után behozott 
egy szekér gabonát, azt eladta napi áron, 
megvette családja részére a ruhát, csiz
mát, fizetett feleségének egy „pecsenyét“ 
a hozzávaló borral s még annyi pénzt 
vitt haza, hogy megfizette egész évi adó 
ját. Ami ezen felül termett s az állat 
szaporulat már „tiszta haszon“ volt, ezen 
lehetett leányt kiházasitani, vagy egy kis 
földecskét hozzávenni a meglévőhöz.

A kereskedő), iparos olcsó pénzért 
jó árut adott s megtalálta azért számítá
sát. A hivatalnoki karban nem is 
merték az egykét, vagy semmi gyerme
ket. A 3—4, esetleg még több gyermek 
mellett még egy szegény diák is meg 
kapta a hetenkénti egy napi ingyen kosz 
tot, esetleg többször, vagy többen. Hiszen 
egy zsemlye csak 2 krajcár volt.

A napszámos, ha földmives munkát 
végzett, jobban élt, mint otthon, mert a 
gazda igyekezett munkását a legjobban 
ellátni s addig maga nem evett, mig mun
kásai jól nem laktak.

Igen, de akkor voltak még parlagon 
heverő földek, nagy legelők, a kukoricát 
kézzel kapálták, s a hajat kocsikenocs- 
nek használták. Azóta sokat változott a 
világ, a legelőket feltörték, az erdőket 
kiirtották, parlagi földek már régen nin 
csennek s a kenyér sokszor még sem 
elég. Valamikor, ha egyik másik évben 
nem is ütött be a termés, azért volt anŷ  
nyi, hogy a következő aratásig a család 
megélt, ma pedig súlyos gondokkal küzd 
a gazda, ha rossz esztendőre van kilá
tás.

Ma ez máskép van. Muraköz népsé
ge örvendetesen megszaporodott, dacára 
a nagyfokú kivándorlásnak, mégis nia is 
az ország egyik legsűrűbben lakott helye. 
A föld azonban nem lett semmivel sem 
nagyobb. A jugoszláv agrárreform utján 
szétosztott gróf Festetics féle birtok sein 
sokat segített. Azért nem lehet ma azt 
mondani, ha jó volt az apámnak aho
gyan gazdálkodott, akkor nekem is jo 
lesz. Muraköz áldott földje termékeny, 
csak tudni kell vele bánni. Ma nincs par 
lag, ekével kapálnak, a hájból pedig bar 
volna elég az ételhez.

Ma a gazdának tanulni kell, hogy 
megélhessen. Azt mondották régéül, nem 
mindenki mester, akinek kalapács van a 
kezében. De cl lehet ezt ma mondani a 
földmivességre is, nem mindenki íöldmi

es, akinek kapa van a kezében. A föld- 
mivességet épp úgy meg tanulni, mint 
bármely ipart, vagy kereskedelmet. Jó 
földmives csak az lehet, aki ismeri a föl
det, annak termelő képességét, az időjá
rást, tudnia kell, hogyan kell szántani, 
mikor mit, hová kell vetni és főképen 
tudnia kell a föld termőképességét fent 
tartani és ápolni.

Tudnia kell a földmivesnek az álla
tokat ápolni, helyesen szaporitatni és 
kiváló fajtákat kitermelni. Tudnia kell az 
állatok betegségeit felismerni, a kisseb- 
beket gyógyítani, a nagyobbakhoz, első
segélyt nyújtani, mig az állatorvos meg 
érkezik.

Az elmúlt szomorú megszállás ide 
jén Muraköz gazdasági élete erős hanyat
lásnak indult. Nem volt senki, aki né
pünknek tanácsot adott volna. Nem volt 
jegyző, tanító, aki igyekezett volna a 
gazdákat felvilágosítani, ők és az újságok 
csak pártpolitikával foglalkoztak, Muraközt 
pedig csak gazdag éléskamrának tekin
tették, ahonnan csak vinni kell, de a né 
pen segíteni, az. felesleges, hiszen hozzá
juk képest, itt tejjel mézzel folyik min
den. . , . ..... .

Rzen akar segíteni a m. kir. toldmi 
velésiigyi kormányzat a különböző föld
mives iskolák felállításával. Perlakon és 
Stridóváron már felállították a mezőgaz
dasági népiskolákat. Azokban gazdaifja-

ink mindent megfognak tanulni, amit a 
mai világban egy jól gazdálkodó földmi
vesnek tudnia kell. A beiratkozások 
megtörténtek s az előadások megkez
dődtek.

Tavaly Felsőpusztafán és Drávavá- 
sárhelyen voltak ezüstkalászos gazdatan
folyamok, ez idén pedig Csáktornyán 
rendeznek ilyen tanfolyamot felnőtt gaz
dáink részére, akiknek már nincsen al
kalmuk mezőgazdasági iskolát látogatni. 
A téli három hónap alatt gazdáink sokat 
tanulhatnak, amit a gazdálkodásnál kitü
nően fel fognak tudni használni.

Háborús világot élünk. Minden tal
palatnyi földet ki kell használni és min
den szem gabonára szükségünk van. A 
jobb és többtermelés nemcsak, hogy 
több jövedelemhez juttatja a gazdát, ha
nem ez ma mindenkinek hazafias köte
lessége is. A kétkrajcáros zsemlye világa 
elmullott, ma magunknak kell ellátnunk 
kenyérrel az egész ország lakosságát és 
elsősorban vitéz honvédeinket. Ezt pedig 
csak úgy tudjuk teljesíteni, ha ésszerű
en gazdálkodunk, ha igyekszünk minél 
többet és jobbat termelni. Ezért kell ta
nulnunk és erre fog bennünket megtaní
tani a háromhónapos ezüstkalászos gaz
datanfolyam. Iratkozzunk be tehát minél 
többen, tanuljunk és mutassuk meg fel
szabadító magyar hazánk iránti hálánkat 
és szeretetünket azzal is, hogy igyek
szünk a kenyérfronton minél többet és 
jobbat nyújtani a hazának és a minket 
védő hős honvédeinknek.

s P .

Bevonultak az újoncok
Október 4-én hangosak voltak a csáktor 

mai utcák, büszkén, felemelt fővel, tele pántli
kával és virággal, léptetlek legfiatalabb katoná
ink, látszott rajtuk, hogy mennyire örülnek, hogy 
a dicső magyar hadsereg tagjai lehetnek.

Л mi fiaink különböző csapattesthez vo
nultak be s mindnyájan már el is utaztak, hoz
zánk pedig az anyaországból, több helyről ér
keztek a jövendő vitézek.

Л honvédparancsnokság már az újoncok 
fogadtatásánál igyekezett kimutatni az uj, a mos- 
l.sni hadseregnél uralkodó szellemet. Minden vo
natna! hivatalosan fogadtak a legényeket, kocsi 
vár|a „kel a kofferek és csomagok beszállításá
ra. Szivet g\ ön\ örködletö volt nézni, amint az 
újoncok, mind öreg leventék, katonás menetben, 
hangos trombita és énekszóval vonultak végig n 
varoson. A laktanyát és annak kapuját az óreg 
harcosok fenyögalyakkal és virágokkal diszitet- 
,ék, a felebbvalók, minden újoncot kézfogással 
fogadtuk, várta őket a jo ebéd, fürdő és friss 
fehérnemű.

Nagy meglepetést okozott az újoncoknak, 
hogy az öreg legénység a laktanyát kitakaritotot*

ta, feldiszitette és maga kivonult magánházakba 
szalmára, az újoncok pedig a szép szobákat és 
ágyakat kapták.

Az oktató altiszteket már egy héttel előbb 
kitanitották az újoncokkal való bánásmódra, mert 
a legmagasabb parancsnokságnak szívügye, hogy 
a legénységgel a lehető legjobban bánjanak, hogy 
mindenki erezze a magyar haza szeretetét és 
szív vei-lélekkel szolgálja és áldozzon neki.

Az újoncok között akadt néhány kárpátal
jai fiú is. ezek külön oktatókat kaptak, hogy 
sajat anyanyelvükön érintkezhessenek felebbva- 
lóikkal és igy könnyebben tanulhassák meg a 
szolgalatot.

„Horthy Miklós katonája vagyok én !“, ezt 
éneklik a fiuk. Büszke lehet mindenki, aki ezt 
elmondhatja magáról és büszkék lehetnek a mu- 
rnközi fiuk is, bogy Európa legdicsöbb hadsere
gében szolgálhatják az áldott magyar hazát, 
amely megbecsüli minden fiát. Tisztelet a ma
gyar hősöknek, szeretet a legújabb katonáknak, 
legyenek méltók dicső apáikhoz és idősebb, vi* 
téz testvéreikhez I
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Ezüstkalászos gazdatanffolyam 
Csáktornyán

Mint értesülünk, a járási gazdasági tanfel
ügyelőség november 1-i kezdettel Csáktornyán 
ingyenes ezüstkalászos gazdatanfolyamot rendez. 
Az előadásokat esténként fogják megtartani.

Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy ez a 
tanfolyam milyen fontos muraközi gazdatársadal
munkra. Fiatal gazdáink meg fogják tanulni a

modern gazdálkodást, a többtermelést és mind
azt, amit a mai gazdának tudnia kell. A tafolyam 
három hónapig tart.

Jelentkezni lehet Szigetváry Imre gazdasá
gi felügyelőnél (föszolgabirói hivatal) és lapunk 
kiadóhivatalánál.

c y f x  u (  5 1 . k J / - .

osztálysors) átékon
több mint 15 millió pengőt sorsolnak ki. 
Sorsjegykészlet kevés, sürgősen rendeljen

Újhelyi u.Ll!.ü
Budapest, Szent István-körut 27.

A húzások okt. 16. kezdődnek
Hivatalos árak •

Nyolcad 5 .-  P I Fel 20 —P
Negyed 10.—P | Egész 40.—P

ÚJHELYI sorsjegyek nyernek!

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

5597/1943 sz.

Hirdetmény
A Csáktornyái járás főszolgabirájának 

10.200/1943 számú rendelete alapján az elöljáró
ság felhívja mindezen egyéneket, akik 1943 évi 
julius hó 1-után akár Horvát, akár Németország
ból érkeztek vissza Csáktornyára, hogy igazolta
tás végett azonnal jelentkezzenek a községi rend
őrségen.

Aki a fenti rendelkezésnek bármely oknál 
fogva nem tesz eleget, szigorú felelősségre vo
násnak teszi ki magát.

Csáktornya, 1943 évi szept. hó 20-án.
Elöljáróság.

Értesítés
Értesítjük igen tisztelt megbízóinkat, 

hogy ruhagyüjtési felhatalmazásunkat 
Mikulcsics Jánostól megvontuk és
üzletünket megszüntettük. Jelenleg ruha
gyűjtés a

Baumsteíger féle bőrüzlet' 
ben történik

Kérjük, hogy a tisztítás- és festésre 
való ruhanemüeket jövőben itt szíves
kedjenek leadni.

Teljes tisztelettel :
Palcsics Ferenc

NAGYKANIZSA
Fonalfestőgyár.

Bélyeg I
Jugoszláv, Horvát, Szerb

és minden más használatlan
bélyeget, sorozatokat, tételeket, g\ üjteniényeket

jó áron veszek.
Eladás előtt keressen fel, vagy levélben tegyen 
ajánlatot

Lukács bélyeg iroda
Budapest, VII., Erzsébet krt. 50.

Telefon : 421-480
Royal szállóval szemben.

A M. kir. Földmivelésügyi Miniszter 
38.2051943 F. M. Ill В számú 

körrendeleté tenyészvad juttatása 
tárgyában.

Valamennyi Vármegyei Vadászati 
Felügyelőnek és Vadászati 

Tudósítónak,
Székhelyeiken.

A hazai apróvadállomány pótlására és 
vérfelfrissitésére tenyészvadnak minél széle
sebb körben való kiosztását vettem tervbe.

A hozzám mielőbb, azonban legkésőbb 
1943 évi november hó 30-ig felterjesztendő, 
bélyegmentes igénylésnek (űrlap a járási va
dászati tudósítónál, szükség esetén a vezetésem 
alatt álló minisztérium vadászati osztályánál igé
nyelhető) az alábbi adatokat kell tartalm az
nia :

1. Az igénylő nevét, foglalkozását, lak
helyét (megye, város, község, utca és házszám.

2. A vadászterület helyét (vármegye, 
község) és annak nagyságát katasztrális hol
dakban.

3. Az igényelt élövad fajtája, ivarará
nyát és mennyiségét

Igényelhető az alábbi tenyészvad :
1. Nyul (1 : 1 ivararányban) páronként 

58. P.
2. Fácán kakas darabonként 15. P.
3. Fácántörzs (1 kakas és 3 tyuk) 76 P.
Nyúl és fácán a fentieknél kedvezőbb

ivararányban nem igényelhető. A fogolyállo
mányban még mindig mutatkozó nagy vesz
teség miatt, fogoly nem kerülhet kiosztásra.

Hiányosan kiállított, vagy a fent közölt ha
táridőn túl elkésve érkezeit tenyészvad iránti 
igénylések figyelembe nem vétetnek. Hangsúlyoz
ni kívánom, hogy ezen akciómat november 30- 
ával lezárom és tenyészvad azután csak a belföl
di szabad forgalomban és szabad forgalmi árban 
lesz beszerezhető.

Utólagos felszólítások megelőzése céljából 
az igénylők tenyészvad mennyiségét, nemét és 
ivararányát saját érdekükben mindenkor pontoso- 
san tüntessék fel, mivel az igénylés egyben át
vételi kötelezettséget is jelent.

Azon vadászterülettulajdonosok (bérlők), 
akik élövadat befognak, tenyészvadjuttalasbnn 
nem részesülhetnek, mivel ezek a 24.739 1937 
számú rendelet értelmében tenyészvadcseréről a 
Magyar Vadtenyésztők Kiviteli és Kereskedelmi 
Rt. (Budapest, V. Honvéd utca 16. Telefon : 
116 — 750, röviden: MAVAD) utján gondoskod
hatnak.

Tekinttel arra, hogy tenyészvadakcio célja

az, hogy lehetőleg minél több igénylő jusson te- 
nyészvadhoz, az egy-egy igénylőnek juttathatató 
vadmennyiséget az igénylések mérvéhez képest 
előreláthatólag csak a jövő év elején lesz mó
domban megállapítani.

A tenyészvad szétosztását megbízásomból 
a MAVAD eszközli, amely az általam megkül
dött kimutatásban szereplő igénylők részére az 
abban feltüntetett mennyiségű, fajtájú és ivar- 
arányu tenyészvadat a befogás, avagy a tárolás 
helyéről nz igénylőnek megküldi.

Az igénylés a Vadászati Tudósítónál, Pe- 
csornik Oltó országgyűlési képviselőnél jelenten- 
dők be, ahol is az igénylési űrlapok az érdekel
tek rendelkezésére állanak.

Folytatása következik.

Halálozás. Megla Anlal fazekasmester, 
városunk régi polgára, október 1-én, 79 éves
korában meghalt. Vasárnap, október 3-án temet
ték nagy részvét mellett. Nyugodjék békében.

Nagy választékban kaphatók

kész női kabátok  

e s ö k ö p e n y e k  

szép nyári ruhák 

k o s z t ü m ö k  

p о n g у о 1 á к

Köszönetnyilvánítás
Mindazok, akik 

atyánk
felejthetetlen édes

Megla Antal
elhalálozása alkalmával koporsóját vi
rággal díszítették, utolsó útjára elkísér
ték, vagy gyászunkat egyéb módon eny
híteni igyekeztek, fogadjak ez utón há
lás köszönetünket.

Megla család.

1 i

Értesítjük a t. közönséget, hogy gy árunk 
nagyobb mennyiségű

tilolt kenderszálat 
kapott  fonásra

Asszonyok, lányok, akik fonni akarnak, 
jelentkezzenek gyárunkban, egész télen 

jó mellékkeresetke/, jutnak

GRANNER TESTVÉREK
harisnya, szallag és zsinórgyár
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A Vöröskereszt-Bajtársi Szolgálat 
teadélutánja

Oktober 3-an, vasárnap délután tartották 
meg az első teadélutánt a Royal kávéház
ban. Csáktornya közönsége ismét megmutatta 
szeretetét hős honvédeink iránt, megtöltötte a 
kávéhá/at és szívesen áldozott a Vöröskereszt 
javára. A pénztári jelentés szerint mintegy 1200 
pengő gyűlt egybe.

Ez alkalommal ki kell emelni a vöröske
resztes hölgyeket, akik nagv szeretettel és szor
galommal buzgólkodtak úgy a konyhán, mint a 
vendégek kiszolgálása körül és azon igyekeztek,

hogy mindenki jól érezze magát. (A fiatalabbja 
közben, lopva táncolt is egy kicsit. A fiatalabb 
szedő.) Egy véletlenül jelenlévő kaposvári hölgy 
azt mondta, hogy ennek az önfeláldozó munká
nak otthon propagandát fog csinálni.

Hős vitézeinket támogatni a legszebb haza
fias kötelesség s a csáktornyaiak, mint mindig, 
ezúttal is kivették részüket. Köszönet az adako
zóknak és köszönet a buzgó vöröskeresztes höl
gyeknek.

Kiterjesztették a csendőrség fegy
verhasználati jogát Muraközre

Hivatalos helyről közölték, hogy az 
1943 október 1 én kelt 46931943 M. E. 
sz. rendelettel a m. kir. csendőrség red- 
kivüli fegyverhasználati jogát egész Mu
raköz területére kiterjesztette.

Ez alatt azt kell érteni, hogy ha a 
csendőrjárőr előtt valaki bármi oknál fog
va gyanússá válik és a csendőr felszó
lítására nem áll meg, hanem elfut, a 
csendőr kötelességszerüen használni fog
ja fegyverét és utána fog lőni.

Akit tehát a vele szemben fellépő 
csendőr megállásra szólít fel, azonnal

álljon meg és semmi esetre se igyekez
zék menekülni, mert ezzel kiteszi magát 
annak a veszélynek, hogy a csendőr 
esetleg agyonlövi.

— Tiltott műtét mialt került a napokban No- 
vák Györgyné a bíróság elé azzal, hogv egy szentró- 
kusi leányon végzett a törvényben meg nem engedett 
müt étet, amiért a bíróság S hónapi börtönre Ítél
te, a leányt pedig 3 hónapra feltételesen. A többi 
vádlottak közül Goricsanec János 3 hónapot ka
pott, Kozják Juliannát pedig felmentették.

Sorsjegyárak osztályonként: 
Nyolcad 5.— . - Negyed 10, 

Fél 20, - Egész 40 P.

H ú z á s :  októ

Csáktornya nagyközség 
elöljárósága.

5315/1943 sz.
Hirdetmény

Felhívja az elöljáróság az ösz- 
szes adófizetők figyelmét, hogy 
az 1943 évi adóív alapján 
mely a napokban lett, vagy lesz 
kikézbesitve — fennálló esedé
kes adótartozásukat október hó 
10 ig fizessék ki, mert a végre
hajtási eljárás minden adózóval 
szemben, személyválogatás nél
kül folyamatba lesz téve, A vég
rehajtással költségek merülnek 
fel, tehát minden adózónak jól 
felfogott érdeke, hogy a költség- 
többletet elkerülje.

Ezenkívül felhívja az elöljáró
ság az adófizetőket, hogy akik 
adótartozásukat és pedig a múlt 
évi hátralékot és a folyó évi elö- 
irásukat november 30 ig teljesen 
kifizetik, a folyó évi helyesbeti- 
tett előírásuk után 2 %-os ka- 
mattéritési kedvezményben ré
szesülnek.

Jogi személyek ezen kedvez
ményben nem részesülhetnek.

Csáktornya, 1943 szept. 28.
Elöljáróság.

Magyar nyelvi 
tanfolyam

A Csáktornyái m. kir. áll. nép
iskolában f. évi nov. 3-án kez
dődő 60 órás magyar nyelvi és 
30 órás számolás és mérési tan
folyam nyílik felnőttek részére.

A tanfolyamra 1943 okt. 10 
és 11-én délelőtt 10—12*ig le
het beiratkozni.

liódatútn-IÍÖM/velc
Rabszolgák

Sik Ilma regénye, két kötetben.

Az írónő első regénye hatalmas társadalmi 
körkép. Középpontjában egy délmagyarországi 
vármegye nagybirtokos-alispánjának családi élete 
áll. Az alispán és felesége megsebzik gyerme
keik lelkét azzal, hogy inkább szerelmesek, mint 
szülök. Fiuk elvadul a háztól, leányuk fél a sze
relemtől, ellenkezője szeretne lenni anyjának — 
inkább anya mint szerelmes. Az első világhábo
rú után a család elveszti otthonát és vagyonát ; 
Budapesten vagonlakók lesznek és lassan küzdik 
fel újra magukat. A regény tulajdonképeni hős
nője, az alispán leánya, itt szeret bele egy sző
kébb honfitársukba, aki nem tud egy hozzám él- 
tatlan asszony karmai közül szabadulni. Az 
anyaságra született leány a mások megsegítésé
ben. a lemondó önzetlenségben talalja meg a 
boldogságot.

A két világháború közti lázas, izgalmas 
életnek nagyszerű képe Sik Ilma regénye. Az 
egész nemzetet megrázó tragikus összeomlás ki
billentette az embereket életük egyenes útjáról 
és sokan hiaba keresték a kibontakozás útját, 
önmagukkal, az egész élettel folytatott küzdel
mükről mesél ez a nagyszabású, nagyszerű lé- 
lekrajzzal megirt, izgalmas, érdekes regény.

„Uj Idők" Irodalmi Intézet Rt. (Singer és 
Wolfner, Budapest, VI. Andrássy ut 16) kiadá
sában jelent meg.

Első Muraközi Szövődé Rt.
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi u. 50 о Telefon: 31.

Központi iroda: BU D A PEST
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________ ___  .  4T „  ,  /  OSZTÁLYSORSJEGYET чH Í R E I N K  а  МЕР H Í R E I  I rendeljen az ismert szerencsés 1
„ . „  ~ ~ T  r,i.K az ----  *  S u c h t á r  B a n k h á z n á l - n á l  *— Szent Ferenc finnepe. Oktober 4-én • e

ünnepelték ferencrendü szerzeteseink megalapi- V ité z  H o r v á th  F e re ilC  ■  Ullol-u« 6 . Щ
tójuk. Szent Ferenc névnapját. A háborús yiszo- . . . у  " nTgy nyeró.i ..élv \
nyok miatt csak csendben, ünnepi diszmisével ny, vezérőrnagy, országgyűlési képviselő, Also #  pj^^eny lebonyolítás! У У |
emlékeztek meg a keresztény hit nagy hirdető* muraköz községeinek látogatását szcpt. 30-an I  Azzonnali nyereménykifizetés I
jéről. lljból megkezdte. \  Rendelés levelezőlapon ß

— Az októberi litániák a Boldogságos Szeptember hó 30-án 1 0  órakor Dékánfal-
Szüz Mária, Magyarország Patrónája tiszteletére ván< ugyanezt>n a napon fél 3  órakor Damásán,
október 1-én megkezdődtek. Sajnos nagyon ke- 4  órakor Törökudvaron tartott beszámolót. ! ц  n  r  r

,  OMoberbeurVHaUu tartó,, panasznapot I Д  В Д Д Y К Д R Д || Y “
Mindenható Atya elölt és pedig hathatósan. *»  politikai tájékoztatói. i U H U I  U  H I I H  11 I

— A M. A. N. Sz. által rendezett házi Oktober 2-án délelőtt 10 órakor Muravid. | ü z p m  C láK T O D N Y A
betegápolási tanfolyam vizsgája gról Teleki Bélá- délután 2  orakor Kotor község közönséget keres- | K O tO ttarU  U ie ffl , C SÁ K T O R N Y A
né megyei (öápolónő vezetésével október 4-én letel. ! K ossuth  L ajos U. 14. ■ T elefon 13.
megvolt tartva. Részletes tudósításunkat a jovo Október 3-án a szentmise után Alsodombo-
számban közöljük. ru községben számolt be az aktuális bel- és kül- G y á r t  e l s ő r e n d ű  k ö t ö t t á r u t .

— Megváltozott a budapest-nagykani politikai helyzetről. K u r i l h
zsa-C sáktornyái vasúti menetrend. Értesüli- ---------------,---------------  • T ulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m
sünk szerint október elsejétől nagykanizsai vi- ^  П в ш н к ш т к н н и ш н и н и н м а
С7лт Iflihnn Q L’ílV4>tL’P7íl VA.QIIn —— — — — —— тштшшя I I áh' - ■ ........— " ■■■•«— 1 Ml
menetrendváltozások léptek ér- .,éHeb™ *

‘ гч ~ a lefoglalt árucikket elkobozták
Budapest Dv.—Csáktornya ко- ^íle. д  nagykanizsai törvényszék 'f

zött a délutáni 1 2 0 2  es 1 -0 1  sz. uzsorabirósága minden héten több ^
sebesvonat-pár elmarad. Helyette jzben is összeül, hogy'a kir. ügyész- *
az A 1 2 0 1  és az A 1 2 0 2  sz. gyors- ség aj,al eléje állított árdrágítás!
smautobusz (Árpád) közlekedik visszaélésekben meghozza itételét.
(csak II. oszt.. gyorsvonatjeggyel). özvegy Bermanecz Antalné szü-
I Шми 9 sa t̂0 ™ya !'01 .̂?,2?n ora* letett Újlaki Borbála kerüli az uzso-
kor, Nagykanizsára érkezik 19 óra- ra.egyesbiró cléi mert a kir. ü.
kor, Nagykanizsáról indul 19.01 vádja szerint mintegy 95
orakor, Budapest Dv. érkezik 2-.05 mazsa csövestengerit — vagyis köz-
orakor. Ennek ellenvonata az A szükség|eti cikket _  , 7 pengos
1 2 0 2  sz. gyors-sinautobusz, indul áron adott ek hoIolt a ln(rgállapitott
Budapest Dv,rol 7.05 orakor, Nagy- maxima|is ara akkor , 6  5 0  ^ ngö
kanizsara érkezik IO-09 orakor, уоц Bermaneczné utalt arra, hogy
Nagykamzsarol indul 10 10 orakor, 1 6  5 0  voU a maxlnla|,s ára a csi).
Csáktornyára érkezik 10.50 orakor. ves tengerinek, annyit is szamitott

Budapest Dv. Csáktornya kö- fel, de ehhez hozzá kellett számi-
zött az 1208 sz. gyorsvonat, amely tani (uvar és berakási költséget és
18.30 órakor indult Budapestről el- innen a többlet, vág} is 17 pengő.
J“ " f  Helyette az 1206 sz. gyors д  tanuk kiha||gatasa és a bizo-
kozlekedik amely indu Budapest ,iUsi e|járás lefolytatása után
Dv : r? 1 l* 2,5, ?“ kor', Nagykanizsa- az ügyésZségi elnök a vádlottat a
ra érkezik 2  .1 órakor, Nagyka- vadbeli cselekményben kérte bü-
nizsarol indul 21.24 orakor Csak- nüsnek kimondani, mig a védő lel-
tornyara érkezik 2 2 .2 0  orakor. mentés, kérl Az uzsorabiróság bű-

A reggel Csáktornyáról induló nősnek mondta ki a vád értelmé-
1207 sz. gyorsvonat változatlanul ben és ezért özvegy Bermanecz
4.45 órakor indul és Budapest Dr- Antalnét 500 pengő pénzbüntetésre,
ra 10.30 órakor érkezik. a lefoglalt cikkek elkobzására és a

Az „Л“ (Árpád) tipusu gyors- perköltségek megfizetésere ítélet. A
sinautóbuszokra helyjegyet kell mellékbüntetés kiszabását mellőzte
venni, a menetjegy csak ezzel ér- a bíróság. Indokolásában nyoma-
vényes. tékosan hangsúlyozta a bíróság,

Kérik az utazóközönséget, hogy hogy a megállapított maximális ár-
a gyors-sinautóbuszhoz kis hoz nem szabad semmiféle költsé-
kézipogyászt vigyen magával. get vagy kiadást hozzászámítani,

хм . t . , . . . mert az már bennfoglaltatik a meg-
« 7  fí f f , kar‘|a CS,a a кш” - szabott árban. Az Ítélet jogerős, tárt. llletekcsalassal vádolva k e - _______________________ 2----------
rült a bíróság elé Jambrosics Csáktornya nagyközség elöljárósága
György és felesége, földmivesek, 7 " ---------------------------------
valamint Radek János lakatos és e* Bz‘
felesége, drávaszentmihályi lakosok. Hirdetmény
A vádirat szerint Jambrosicsék д  M. kir. Közellátásügy i Minisz- 
mint vevők és Radekék mint ela- tér f. évi aug. 31-én kelt 48.900 1943
dók a Csáktornyái kir. közjegyző- IX. 2. sz. leiratával az 1943 évi tér-
nél készült adás-vételi szerződésbe “ f*“ burgonya lelhasználási (terme-
, , , . .I  í 1 , 1»») arat budapesti paritásban az
hamis vételarat írattak be, hogy az összes fajukraFvonatkozóan a kö-
adóhivatalt félrevezessék és kisebb vetkezőképpen állapította meg:
illetéket kelljen fizetniük. A szer- Nyárirózsa és Gülbaba 26.— P q
zödést a szombathelyi katonai pa- Őszirózsa 25.~ P „
rancsnokság nem hagyta jóvá, igy ^ ráa 2 2 ,— £ "
az illetek csalas tényét be nein ve- Krüger 19  50 P
gezhették a bűnösök. A bíróság Ipari F.lla 19.50 P
fejenként 20—20 pengő fő- és 100 Ipari Woltmann 19. P „
— 1 0 0  pengő mellékbüntetésre Ítél- ÍPar* Krüger 18. P „
te őket jogerősen. Ef n összegből a Budapesttől való

távolság szerint 250 km-en belül 
Október 6. A 13 Aradi \ ér- a 15/e. fuvardijtétel, 250 km-en túl

tanú halála napján Csáktornya vá- a 16/c. fuvardijtételnek megfelelő ösz-
ros utcáin fekete lobogók lengtek, s*eg kerül levonásba. A burgonya
1 0  órakor pedig ünnepélyes gyász- j“? « * 1»; 'Ilatve száHitása a m. kir.

... . Novényterinelcsi Hivatal burgonya-
misen áldozták emléküknek, ame- szá,|ita’sj szabá|yai szerin, történik.
lyen az összes hatóságok és nagy- Csáktornya, 1943 szeptember 23. 
számú közönség vett részt. Elöljáróság.



MEGYIMURJE
Preplatna cena: 6 ,— P. na pol leta. 
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 6. Csáktornya, 1943 Oktober 8 P o l i t i c k i  t j e d n i k  

Zide s a k i  petek .

SKOLA ZA GOSPODARE
Dober pop se do smrti vuéi, tak ve- I 

liju starci i te leci denes bole valaju, как | 
da god predi. Nova vremena, növi ludi, 
novo zivlenje. Za vreme nasih ocov sak- 
dasnje zivlenje ne je nam dalo velku bri 
gu. Selski gospodar je potli zetve dopc- 
lal jen voz zrnja, to je prodal po dnev- 
nvj ceni, kupil je za familiju opravu, ciz- 
rae, platil je svojoj zeni pecenkn, к tomu 
i malo vina i jos je tulko penez dimo 
odnesel, kaj je platil porciu za celo leto. 
Kaj je ober toga zraslo i kaj se marhe, 
zapovalo, to je vec bilo „cisti hasén" stem 
je bilo moci cer zamoz dati, ili рак как 
su zemlicu kupiti, kaj bo gospodarstvo 
vekse.

Trgovec i mester je za fal peneze 
dal dobni robu, a poleg toga je nasel 
svoje recune. Pre cinovnikaj su deca ne 
napravila velku brigu. Poleg 3 4, ili jos
vec dece, je i siromaski deak dobil saki 
tjeden jen den za badav kostu, negda i 
visepot, a bilo je i tak, kaj je jena fami- 
ja 're>c deakov hranila. Im je onda zemla 
bila za 2 krajcere.

Tezak, ako je delal pre selskim gos- 
podaru, je bole zivel, как doma, kajti 
gazda se brigal za najbolsu kostu za te- 
zaka i sam tak dugó neje jel, dók delav- 
ci nesu bili siti.

Je, samo onda smo jos meli zemle 
na paragu, velke gmajne, kuruzu su z 
rokom okapili, a z salom su kola mazali 
Potli se svet cuda premenil, gmajne su 
zorali, sume su posekli, a zemle na pa 
ragu vec zdavnja nemamo, a poleg to 
ga zato negda kruh itak sfali. Negda, 
ako je de steroga leta zetva mr* bila ran 
dobra, itak je tulko zraslo, kaj je do 
druge zetve bilo dosta krulia i tarn ili ja 
je mogla ziveti, denes рак gospodar ima 
teske brige, ako se slaba zetva kaze.

Denes je to drugac. Narod se v Me 
gyimurju, fala Bogii lepő pova, prern da 
se cuda ludi odselilo, itak spada i denes 
Megyimurje mcd one kraje v orsagu, de 
ga najvec naroda. Ali zemla neje postala 
nikaj veksa. Za vreme Jugoslavije su rez 
delili, po agrarnoj reformi, gospociju gm 
fa Festeticha, ali niti to neje cuda po- 
moglo. Zato je denes ne moci tak govo 
riti, ci je dobro bilo za mojega оса, как 
je gospodaril, onda bo i za mene dobro. 
Blaz.enajmegyimurska zemla je dobra, rod 
na samo treba znati znjom baratati. Denes 
ga ne paraga, kuruzu s plugom kopaju, 
a sala bar da bi bil° dosta za hranu.

Denes se gazda mora vuciti, ako o- 
6e ziveti. Negda su rekli, neje saki mes 
ter, sto hamra v rokaj drzi. A moci je to 
reci i za polodelstvo, neje saki po 
lodelec, Sto motiku v rokaj drii.

Polodelstvo se treba ran tak navciti, как i 
saku drugu mestriju.ili trgovinu. Dober polo 
delec more biti samo on, sto pózna zeni 
Ui, zna kaj more roditi, zna se ravnati 
po vremenu, mora znati как je treba 
zemlu zorati, da kaj i de je treba pose 
jati, a kaj je najglavnese, cuvati i nahra 
niti zemlu, kaj bo navek rodna.

Mora znati polodelec marliu cuvati, 
как i da treba povati, zdrave i plemcni 
te fájté zapovati. Mora znati prcpoznati 
se betege pre marhi, menjse zvraciti, a 
pre veksim prvu pomoc dati, dók dojde 
zivinski doktor.

Za vreme zalostnoga stranjskoga jár
ma je gospodarsko zivlenje jako dőli dos- 
lo. Nega bilo nikoga, sto bi bil nasemu 
narodu navuka dal. Nega bilo notarjusa, 
niti navucitela, steri bi bil ludi vpotil, 
kaj je treba vciniti za bolse povanje, oni 
i novine su tirali samo stranacku politiku 
a Megyimurje su drzali samo za bogatu 
komoru, odkod je treba samo vun nősíti 
a narodu pomagati bilo bi zvisesega, int 
proti njihovim, prinas se posod tece mleko 
i med.

Proti tomu oce pomagati m. kr. via 
da za polsko gospodaranje, zato postav- 
la se posud gospodarske skole. V Pcrla- 
ku i v Stridóvaru vec su postavili na- 
rodne gospodarske skole. V lem skolam 
bodo se sini nasih gospodarov navcili se

Regruti su
Oktobra 4 ga su glasne bile vulice v 

Csáktornya. Se posod se cula vesela mu- 
zika „rukovali su regruti“. Gizdavo z. vi- 
soko zdigjenom glavom, puni s pántieki 
i cvetjem, su marserali nasi najmlajsi sol- 
dati. Vidlo se na njimi, как su veseli, da 
moreju sluz.iti v nasoj dicnoj magyarskoj 
soldaciji.

Nasi sini su rukovali к sako formo 
trupam i si su vec odputovali, а к nani 
su dosli z matere zemle, z vise mesta 
buduci vitézi.

Honvedska komanda je vec onda, 
da su regruti narukovali, pokazala, da
pre vezdaSnjoj soldaciji vlada cisto drugi 
düh. Pre sakim cugu su sluzbeno doce 
kali decke. Na banhofu su cekala kola 
za kufre voziti.

Vesela su nam srca bila, da 
smo gledali na se regrute, si stari leven- 
tasi, как su po vulicaj, cisto soldacki 
marserali, z glasnim. popevkami i s tro- 
bentanjem.

ono, kaj v denesnjim svetu mora znat1 
taksi poh»delec, steri oce dobro i hasno; 
vito gospodariti. Zapisi su véé zvr§eni 1 
skole se bodo hapile.

I.ani su v Felsöpusztafa i v Dráva- 
vásarhelyu drzali zimske gospodarske Sko
le, steri su je zvrsili, nosiju srebernu lat, 
a letos bodo v Csáktornya drzali tak§u 
gospodarsku skolu, éisto za badav za od- 
rascene gospodare, steri véé nemaju pri- 
liku pohajati narodnu gospodarsku skolu. 
Crez ovih zimskih tri mesece se bodo 
nasi gospodari cuda kaj kaj navcili, kaj 
njim bo pre gospodarstvu jako dobro 
doslo.

Zivimo v taborskim vremenim. Saki 
i najmenjsi falat zemle moramo denes 
znucati i sako zrno za kruh moramo po§- 
tuvati. Vise i bolse povati je ne samo 
veksi hasén za gospodara, n^go to je de
nes i rodolubna duz.nost sakoga gospoda
ra. On svet je minul, da su zemle bile 
po dva krajcere, denes sami moramo ob- 
skrbeti s kruhom celoga orsaga a najpr- 
vic nase diene honvédé. A to moremo 
spuniti samo onda, ako bomo spametno 
gospodarili, ako se bomo trsili cim vec i 
éim bolse zapovati. Za to se moramo vu
citi i se to nas bode naveila erez tri me
sece óva zimska gospodarska skola, ste- 
ra da je srebernu lat za nősíti. Za to őim 
vec v zapis v to skolu, vucimo se i po- 
ka/imo nasoj magyarskoj domovini, stera 
nas je oslobodila, nasu zafalnost i stem, 
da se bomo trsili na krusnoj fronti óim 
vec i cim bolse dati nasoj domovini i 
nasim dicnira honvedam.

Sp.

odrukovali
Kasarnu i velka vrata su stari vitézi 

okincili s borovim kitjem i cvetjem, pred- 
postavleni su sakomu regrutu v roku seg- 
li, dober obed njih je cekal, topla voda 
za kopati i friski beli vés.

Velko znenadjenje za regrute je bi
lo, kaj su stari soldati kasarne lepő po- 
cistili, okincili / cvetjem i oni su odisli 
vun v \ ara.s na stan na slamu spat, a reg 
ruti su dobili lepe hize i ciste postele.

Untoroficere, steri bodo regrute vu- 
cili, su vec tjeden dili predi navéili, как 
je treba z regruti baratati, kajti najviSe 
sim komandam na sreu leii, kaj se mora 
z soldati baratati, kajti bo saki znal za 
lubav magyarske domovine i kaj bo z 
dusom i teleli sluzil njoj i alduval za 
nju.

Med regruti su do&li nesterni s Pod- 
karpatskih krajov, ovi dobiju eksterne 
unteroficere svojega jezika, kaj se bodo 
po svojem materinskom jeziku mogli spo- 
minati s svojimi predpostavlenimi i lezi
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Zandaram su dali vekse pravo
To popevaju deéki. Bormes saki more 0
biti gizdav, §to to more za se reci i áti- Г к Г 1 1 'Ж 1 &  И П Г Я Ь
mati se moreju i naái megyimurski decki U a » J v  1 I U V U H
kai oni v najdiénesoj soldaciji cele Euro- , v. * , , ív ,  . , v
pe moreju sluziti svoju blazenu magyar- S sluzbenoga mesta su nara dali na nego odbezi, zandar bo po sluzbenoj duz-
sku domovinu, átera zna postenje dati glas, da je vlada z naredbom z 1943, nosti strelal za njim.
sakomu svojemu sinu. Poátuvanje magyar- oktobra 1-ga broj 4793/1943 M. F. zvun- Zato opomenemo sakoga, da ako bi koga
skim junakam, lubav najmlajsim soldatam redno pravo nucanje oruzja m. kr. zan- zandar pozval, da naj stoji, onda naj mám
naj postaneju vredni svojih ocov i stare- darov preáirile na celo Megyimurje. postane i nikak se naj ne podvufa odbe-
áih vitezkih bratov. Pod tem je treba razmeti, da ako zati, kajti se zvrgne pogibeli, da ga zan-
_____________________________________ _ pred zandarskom patrolora nesci postane dar streli. To naj ludi jen drugomu pri-

* sumliv i na poziv zandara ne postane, povedaju.
Glasi Magyarske Stranjke Zivota - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vité^nzi^OTsaéw e obiegrte fK)halÍor v S k o l a  z a  g o s p o d a r e  s  s r e b e r n o m  l a t i  b o d e

Dőlnie Megyimurje. v  C s á k t o r n y a
Vitéz Horváth Ferenc generalmajor v penziii, or-
saéki oblegat se septembra 30-ga pák hapil po- Как smo zazVedili, jaraski gospo- pela tri mesece.
hajati Dolnje Megyimurje. darski inspektorát (Gazdasági Felügyelő- Svet ide saki den napre, kaj je vce-

Septembra 30-ga pred poldan je bil v Dé- ség) bode drzal v Csáktornya gospodar- ra dobro bilo, denes vec ne vala. Furt 
kánfalva, a popoldan fe drzal govore v obcinaj sku skolu za nase selske gospodare. $ko- se vucimo i fúrt idemo za tem, da z na- 
Damása í Törökudvar. la je za badav, hapilo se bo novembra se zemle dobimo cim vec i cim bolsega

Oktobra 1 -ga je v Perlaku posluáal pritoz- 1-ga i sto ju bo zvrsil bode nosil sreber- vun. Narod se pova, a zemla ne raste, 
be i prosnje i drzal je konferenciju, nu lat. zato moramo gledati, da z nase zemle do-

Oktobra 2 -ga je pred poldan pohodil obci- Ne moramo cuda pripovedati za to, bimo veksega i bolsega ploda. Se to se
nu Muravid, a popoldan obéinu Kotor. как je ta skola vazna za nase gospodare. bomo navcili v toj gospodarskoj skoli.

Oktobra 3 -ga pák je, potli svete mese v Nasi mladi gospodari bodo se navcili, Nadjamo se, da bodo nasi gospodari, o- 
obcini Alsódomboru drzal govora za naáu zvunj- как je treba po denesnjim gospodariti, sobito mladi v cim veksem broju poho- 
sku i znutresnju polltiku. vise i bolse povati i se drugo, kaj de- dili to skolu.

— nesnji gospodar znati mora. Skola bo tr- —o—

Zabranjenu operaciju ~  ~  "  ~
je zvr§ila Novák Györgyné i zbog toga je öve 
dneve dosla pred sód, Na jenoj mladoj puei z
Szentrókusa je zvrsila zakonom zabranjenu ope- Oktobra 4 ga su nasi franciskanski samo s svetom paradnom mesom zmislili
raciju i zato ju je sód odsodil na 8  mesece resta, duhovniki svetili imendneva Svetoga Fe- za ovoga velkoga glasnika krscanske
a puca )e dobila 3 mesece stem, ako erez 3 . . . .  í - i c j  ,
leta nabo niksega greha vcinila, onda bo joj strof renca- Iе polozil fundamenta ovoga vere.
oproSéen. Od drugih obtozenih ie Goricsanec Já- svetoga reda. Zbog taborskih prilik suse
nos dobil 3 mesece, a* Kozjár Juliana je resena. _______________________________________________________

Sod je pod apelaciom.

Г = = = ц  Oktoberske litanije
M ■ I m  su se oktobra 1-ga hapile na postuvanje smemo pozabiti, da nasa sveta Patronica
U a iP lllQ  n a  O la s  Blazene Device Marije. Na zalost jako brani i Megyimurje pred Svemogucim
UUJUIIIU iiu  y iu u  malo dece vjdimo pre tem litanijam. Ne- О сот i to z velkom railosti.

na§im ludem, da smo dobili

* * Í * 1 , Ш R u h á i t  f e s t e s s e ,  t i s z t i t t a s s a(kodeiu) za presti.
Zene i puce, stere kaniju presti. I  O p r a v e  f a r b a t i ,  c i s t i t i  p r e
naj se glasiju v nasoj fabriki, bo j  »  m 9  Ш
do erez celu zimu mele lepu U  Я ш  I  f  С .  I  f  0  Я Л  I

sluzbu. О П О  I

graner .testvérek Csáktornyái Fiók : B a u m s t e i g e r  ü z l e t é b e n  |
fabrika zn s ln m le ^ n o r^ j H o r t h y i  M ik ló s  t é r  9 .

11 Kőbányai Polgári Serfőzde
№|П muraközt egyedárusitója, úgyszintén II jedini prodavee pive za Medjimurje i

i i  P E I/ lN C I  Á S V Á N Y V Í Z  f ő r a k t á r a  II glavno skladtóe PETANSKE kisele vode
Hl Csáktornya, Kossuth L-u. 1 sz. alatti nyitrai MR AZ TIBOR Csáktorny , Kossuth L. vulica hr. 1. I
Щ  t e l e p h e l y i f é e á t  A T H E L Y E Z T E  II je  svoje skladisce i magazine P R E M E S T I L  V
И  *  » » H W V I  V A R  B E L S Ő  U D V A R Á B A .  II ZNUTUKNJI DVOR ZRÍNYI GRADA ,stare,a gr,dal
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T a b o r s k i  sl asi
Sovjetska fronta

Najnovesi glasi nam piseju, da su nemei 
na sovjetskoj fronti velku bolseviéku ofenzivu 
zastavili.

V nedelu cujemo, da su sovje’l pre Dnjep- 
ru na tri strane steli predreti i za to su vlozili 
velke sile, Z némáké  ̂ strane veliju, da med va
rasaim Melitopolj i Zaporozje je letos bila naj- 
jaksa letna bitka i nemei su meli najjaksu ob- 
ranu. Zenila je bregovita, sovjeti su postavili cu- 
da stukov, napravili celu tocu z granati, zatem 
su sturmdivi/ije naletete na nemske linije. Bilo 
je 12 divizije i cuda taborskih kol, kajti pod sa- 
ku cenu su steli predreti. Nemei su se to zavr- 
nuli s svojimi rezervami.

Druga ofenziva je bila na srednjem toku 
Dnjepra pre varasu Kremencug, a tretja severno 
od Kieva med vodami Pripiet i Dnjeper. Se po- 
sod su nemei te ofenzive zavrnuli.

V tork cujemo ovo : Zapadno od Smolens- 
ka su bolseviki napravili velku ofenzivu, cuda lu- 
di l matriala su zgubili, a napre dosli nesu.

Pre Kuban vodi su bolseviké vec sami ka- 
noneri i maSinpuske zavrnuli. Sovjeti su vlozili 
velke rezerve, te pak su nemski avioni z teski- 
mi bombami vnistili i rezlirali. Bolseviki su Steli 
vise mostov napraviti. a v tem su je nemei spre- 
cili.

Po najnovesim glasam od srede, na ovoj 
fronti se zadnje vreme fronta ne premenila. Nem
ei ne kaniju premeniti nikaj, nego boláe\iki i 
kajti njim to nejde za rokom, je to za njih zgu- 
bicék.

Kak se vidi jakost nepriatela pufcca, to se 
vidi i stoga, da pre Azovskom Morju i v onom 
kotu, de se Dnjeper vija. ne su napravili nove 
ofenzive, prem da su celi tjeden delali tu velko- 
ga ognja. Bile su zadnje vreme tu samo male 
bitke stera su nemei lehko zavrnuli. Na ovorn 
juznom kraju fronte je vreme i ve suho i sunce- 
no, a bolseviki itak ne napadaju, stoga se misli 
da su zadnje dneve pretrpeli i prevec velke zgu
bicke.

To se vidi i stoga, da su bolseviki samo 
na ovoj fronti zadnjih pet dni zgubili 145 tabor
skih kol i 111 avionov. a na celoj fronti su zgu
bili v mesecu septembru prek 1500 avionov i 
bog zna kulko taborskih kol i drugoga matriala

Japanska fronta
Na ovoj fronti v zadnje vreme smo samo 

tulko culi, da se japanci prepravlaju, a ve iuje- 
mo, da su se japanci na kinezkoi 
graniei hapili s ofenzivom i z.avzeli su \arasa 
Kvanteh. Sami kinez.ki generali veliju, da su ja
pánéi dosli z velkimi silami i cuda aeroplanov 
njim poma/.e. den americki general, steri sluzi 
na kineskoj fronti, je pred novinari rekel, da \e 
japanci imaju tripot tulko avionov как predi.

Japanski sluz.beni glas veli, da su v petek 
japanski avioni pre Salamonskim otokam naleteh 
na jenu nepriatelsku karavanu ladp. Japanske 
masine su vtopile pet ladji za trupe voziti 1 Iе * 
nu taborsku i doli su strelili z lufta 10 maS.n, 
prem da je za obranu bilo 45 avionov.

Tu spomenemo i to, da v lndiji glad se bo 
le pobira ludi Nega dneva, da nebi po 
lezali mrtvi od glada. \ varasu Kalkutta |e do ve 
bilo 197 mrtvih, a od augustusa 26 ga do ve, se 
samo po varasain nabralo 1354 mrtvih. о ]e t  
se, kajti po zvunjskim mestam éuda ludi hmira 
od glada, za stere se n;ti ne/.na.

Taljanska i engleska fronta

Na ovoj fronti jenö vreme nesmo >uli га 
nemske podmorne ladje, nekak su v i

Ov tjeden cujemo, da su «e nemske {K)d- 
morne ladje pak hapile delati na А а • ^
rju i na prvi mah vtopile su nepriatclsk 
od prek 600.000 ton. . . .

V ans Napoli trpi velku "«recu^Knglcske j  
americke trupe su dostigle do toga ..... la. 
ne vala za obranu nemske trupe su ц
j s l ü t e  za ladje i v varasu se, kajbi nepnateli

mogli nucati i potegli su se na breg. Ameriéki 
avioni su éuda sega vni&tili i vara§ gori. Nega 
dosti vode. niti Spricalki tak, da cele vulice i celi 
kraji guriju.

Zvun toga su se v Napolu gori postavile 
komunistlcke i Badogliove bande i Stele su v ro- 
ke dobiti vlast. Nemei su najbole delali i na jem- 
pot su se hapili civili na njih strelati. Hitali su 
bombe na nemska kola, strelili su pojedine sol- 
date na vulicaj, ran tak i na Spitale. Mislili su, 
kaj jos te den dojdeju amerikanci na pomoé.

Nemski general je mam napravil reda. Ja 
ke nemske trupe su mam sprehodile celoga va
rasa, oslobodile su vlovlene i ranjene nem&ke sol- 
date i rezbili su komonisticke gnjezde. Najviáe 
komunistov je bilo na velkom bamofu ams t ,u 
se v pivnicu spravili, Jenu vulieu su tulikajse v 
rokaj drzali i z oblokov su strelali. Tesko je bi
lo, ali na zadnje su nemei varasa scistili.

Od Napola na severno su si nemei skopali 
stelunge i tarn se ve cekaju velke bitke. Po naj
novesim glasu vec su englezi i amerikanci velke 
zgubicke pretrpeli.

Ram tak su velke bitke i pre varaSu Ter
meli, de su amerikanci éuda trup na suhu zem- 
lu deli.]

F.nglezi vec nepohajaju tak gosto nemsku ze- 
mlu 7 avioni, kajti prevec velke zgubicke imaju. 
Nemei su njim cuda stiri motornih avionov doli 
postrelali, a na sakim avionu su kvarni barem 
10 ludi, te pak nemreju z lehka namestiti, kajti 
skola za njih trpi 2 leti. Zvun toga previdli su 
da stem itak nemreju nemskoga naroda spuntati.

Leventaski Glasi
Svilne ßobe su povali leventasi po 

célom orsagu
4617 leventasov, 7120 kil gob, 36.292 

pengő vrednosti

Po célom orsagu se leventaska mlajsina tr- 
si, da pomore országú do sirovoga matriala dojti. 
Pobiraju, da je treba, a i sami povaju kaj — kaj 
toga. Vazno delo su meli s povanjem svilnih 
gosenic. Svila je jako vazen matrial za magyar- 
ske fabrike i kajti za ve, z zvunjskih orsagt>v ne 
moci taksega nikaj dopelati, se mora se to doma 
zapovati.

NaSi leventasi su previdli, da svilo povati 
je jako hasnovito, pak ve vec drugo leto su po
vali svilne gosenice. Letosnje leto je 4617 leven
tasov povalo te hasnovite gosenice. Prem da je 
dostipot hudo vreme bilo itak su z.apovali 7120 
kil gob i za to su dobili 37.292 pengő.

Najviáe su z.apovali leventasi v Zenta, 209 kil, 
drugi su bili leventasi v Kared-u, 204 kila, a 
tretji su bili leventasi v Szodad-v 201 kilu. Bil je 
leventas, Steri je sam zapoval 153 kile i dobil za 
to 984 pengő, drugi je zapoval 121 kilu, a tretji 
112 kil

Oktober 6.
94 leta je tomu. 1849. október 6. je bil te 

z.aloslen den, da su v Aradu skoncali, po zapo- 
vedi austrijske kamarile 13 najbolsih magvarskih 
generalov, steri se harcmali za slobodu. 4 su 
strelili, a 9 su ohesili. Oktober 6. je navek den 
zalosti za nas. V Csáktorn>a su bile érne z.asta- 
ve po hiz.aj, a v citkvi je bila velka paradna ér- 
na mesa pre steroj su bile se vlasti i puna cirk- 
va naroda.

S k o l a  z a  m a g y a r s k i  j e z i k

V kr. magy drz.avnoj narodnoj skoli bo se 
novembra 3-ga hapila skola za magyarski jezik, 
za odraScene ludi. 60 vur bode za magyarski je
zik, a 30 vur za recunati i meriti. Zapisi v sko- 
lu bodo 1943. oktobra 10. i 12-ga od 10-12 vur 
v narodnoj Skoli.

NaSi ludi, steri nesu imeli priliku naveiti 
se magyarski, bodo si v skoli mogli svoje znanos- 
ti spuniti. To je jako dobro osobito za one, Steri 
kaksu duibu iáéeju.

Stelinga v Perlakn

V velkoj obőini Perlak, kakti v centrumú 
jaraSa se septembra 27-ga hapila Stelinga za one, 
Steri su rodjeni 1923. leta. Po starinski Segi su 
na$i decki s sih sei, z muzikom i pod magyar- 
skom zastavom dosli na Stelingu v Perlak.
Lepota je bilo gledati i prelocanci su je z vese- 
Ijem gledali, da su naSi deéki marserali, puni 
evetja i pantlekov, Ovi mladi decki su véé par 
let magyarski leventaSi, gizdavo su iSli z magyar* 
skom muzikom pred magyarsku komisiju i veseli 
su, da i oni moreju sluz.iti pre magyarskim hon- 
vedam, steri su na svetskom glasu.

ZAFALA
Sem onim, Steri su s prilikom smrti 

naáega nigdar ne pozablenoga oca

Megla Antala
njegovu raku s evetjem okincili, spre- 
vodili ga na zadnjem potu, ili na drugi 
nácin oleksali nam nasu zalost, najlepSe 
se zafalimo

Familija Megla

A Csáktornyái kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság.

3589 1942 tk. sz.

Hirdetmény
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a drávaszent- 
iváni 739 számú elveszett telekjegyzőkönyvnek 
az 1880. XLVI. t. с. 1 §-ának a.) pontjában és 
az 1880. évi 18058 I. M. rendelet III. és IV. 
§-aiban érintett adatok alapján az illető telek- 
jegyzőkönyvet az idézett törvény és rendelet 
határozniányainak megfelelő eljárás utján pótolta.

Erről a telekkönyvi hatóság az összes érde
kelteket azzal értesíti, hogy a pótolt telek jegyző
könyvet ennek tervezetét, valamint a tervezet 
összeállításának alapul szolgált adatok a telek
könyvi irodában a hivatalos órák alatt megtekint
hetik és a pótlásnál elkövetett eljárásra, valamint 
a telekjegyzökönyvi tervezetre és ennek össze- 
állitására nézve a netaláni hibák kiigazítása és a 
hián\ ok pótlása céljából 90 nap alatt, vagyis 
bezárólag 1943 évi december hó 29. napjáig fel
szólalás utján kifogásokat tehetnek.

Egyszersmind figyelmezteti a telekkönyvi 
hatóság az az érdekelt feleket, hogy azok a jo
gok, amelyek az uj szerkesztés következtében 
hatályon kiviil helyezett telek jegyzőkönyvben 
foglalt bejegyzésen alapulnak és amelyeket a 
felszólalási határidő alatt nem érvény esitettettek, 
olyan személyek ellenében, akik időközben nyil- 
vánkönyvi jogokat jóhiszeműen szereztek többé 
nem érvényesíthetők.

Végül figyelmezteti a telekkönyvi hatóság 
az érdekelt feleket, hogy a felszólalási határidő 
alatt szóval előterjesztett felszólalásokat a hiva
talos órákban a telekkönyvi iroda vezetésével 
megbízott telekkönyvvezető veszi jegyzőkönyv
be, valamint ö veszi át a jegyzökönyvhöz leen
dő csatolás végett az Írásban benyújtott felszó
lalásokat is. (12610 1943 I. M. sz. rend.)

Csáktornya, 1943 évi szeptember hó 30.
Dr Csertő Károly s. k. 

kir. járásbiró.

Jeli sara platil za savine?
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G .  я .  _  öori ni5e Trcke ga io§ jako navek malo, zato se Ve tomanejedovica Bermanecz Antalné,O S D O d e r S t V O  frikenabodo vun divaté. roßy.'na Újlaki Barbara z Perlaka dokla pred S(ld
^  ^  щт ЩЯ я  m  .....  obto/ena, da je 95 mctri kuru/.e z latiom proda-

-----------■------------- Zven za plod se bodo vun davale od I W  , „ 1 7  pengö, a maksimalna cena je „  ono
. 10 januara 15-ga do februara 15-ga. lazam se mo u:in iá-go nentfő

Sladka trstlk a se zrell rej,, i prcdj vun dati, akobi Sto najkesnc do no- vreme. bila p g .
„  . . . .. . . . . . .  vembra 3 0 -ga prosi pre Vadaskom Druslvu. Bermaneoova se z|ovar|ala, da ,e koruza bi-
Na prtuletje smo cuda pisali za to trstiku i s  f  v , . nrt,7 fa. la po 16.50 pengő a 50 fileri je recunala v ime

duda gospodarov je to semenje posejalo i как DraSWo garantera, ) { stroskov i bringe, zato je prosila 17 pengö.
cujemo, sigdi je jako lepő obrodila. Onda smo -"ge , ave do*'le, «ко pmdoc ka, pogmulo, zalo ^  ^
se napisali, как je treba s trstikom baratati, ah , w .. . i j ьио;о je zahteval da se preglasi krivom i tak ju je sod
kajtimorti su ludi poleg drugih brig, vei Slo oée takíe í.,ve ^vert za p od kup, ,. ’ trofa| na 5 0 0  pengő.zareSteranu knruzu su 0
to pozabili, njim znova napiSemo, как ,e v treba jcsen na, se glasi pre vadas,|skom zvestitelu Pecsormk stroiíke platili Tat
s lom trstikom baratati, kaj bo iim vekSi hasén Ottó-u, orsaíkom oblegatu am se dob„u , s.am- * ^  к maksTmálnéj ceni ne sme i
inje. Pane molben.ee za nutr. data. stroäke ktoj zareiunati, kajli te su v , 5 kcoj dk“

Seme se bo ved pomalem dozrelilo, da je v maksimalnoj ceni.
zrelo treba glavicc odrezati, zmlatiti i zrnje dob- Skrb  za krm u , . . .
ro posuSiti. Stoga zrnja se da napraviti jako fina , v . _ , . „ ~  Komu je moci zeti cngedelya za to-
méla za kolade, tak je bela как sneg i duda bo- Zb°g leJosnjega susnoga leta je po célom 6i{{ p0  krcmarskom fmanckom zakonu je moci
le sladka, как pSenicna. Jako dobro vala za mla- orsagu malo krme zraslo, a za obskrbu naroda sakomu onomu zeti engedélya za tociti, sto nap-
dinu braniti, jako nabira v masci i v mesu a i Jak° va*n<? Iе- ka> bo mar,ha mela sc‘™ Prez,me‘ ravi kaksega teskoga greha proti krdmarskomu
svinje i marhu je modi stem hraniti, svinje nabi- u; Zato mimsterium za polsko gospodarenje po- zakonu. Ye ne zdavnja su zisle vun cedule za
raju. a krave cuda ved mleka daju. Sto ima du- zivle nafie gospodare, naj ponucaju za hraniti i recunati i sto znjimi nc barata po zakomi i nap-
da more i proda I i onim, Steri nemaju, a síeli bi se ono* ka) su ^nigda zahitili. Kepino listje, sun- ravi kaksega greha, bo strófán, Financminister
zapovati cenicine prazne taniere, nacepano kuruzmje, se je vun jal financdirekciam naredbu, da sakomu

Stebla ie modi vuni ostaviti do zadnjega, ]i£ to, íako dobr? krma\ ako se skva1sl’ neaif ' ononiu, sto toci i stemi cedulami napravi nekaj
skorom do sneUa Ve nabira soka Zalesnice ste- mo ^üstl re ê’ kur“z,nle m«ci kvasiti l tak, proti zak0 nu, da bo strófán, naj mu zemeju en-
re su na vr'hu i dobro semenate moci je gori os- ponuééti, sutóénicin" ^  “  t0ä" ’

o i i l S h Ä  ISo M  Ä r t 8“ Zmi!imiSkUPPObrali' S t i e '°   —
drobno n é t t r o n * 's„tó i0lv p r e t a J S krmom sparavno hraniti, тога biti dosta P oglavarstvo  v elk e obcin e  Csáktornya
spresati i onda soka kuhat deti. Od sakih deset do prtuletja. Hraniti ne samo prtuletnu slamu,
litri soka mora 3  litre povreti, onda ostane 7 lit- nego i jesensku. Zato je treba sparati i slamu ne DroJ
rt meda. Sto ima duda, more soka v lagev spra- nastirati, nego na mesto toga rajsi listje. Sto ima M  f n 9 l l i a
viti, za par dni se hapi vreti i bode z njega dob- svoju sumu naj zobadi Üstje, obcine pák naj da- ИСЯ 1 П ( 1 Л | С
rn v:nn ju dozvolu, kaj si bodo gospodari listije pobirali. D . . . , , . . . .ro ' ,no- ’ ' u • 1 и 1 Poglavarstvo pozívle se placnike porcne, da

Tropa je modi dati marhi i svinjam, jako Usobito z velkom brigom )e treba kuruzi- sj onj su Juzni na porcijsku knigu 1943
radi ga jeju, ali moci ga spravíti v lagev, tak |*1е pospraviti. Da se kuruza potiga i pobere, je|a — stere öve dneve v roke dobiju — naj
как goridnoga tropa, da zavri, onda modi zgani- kuruzinje je treba mám poseci v kupé spraviti i splatiju svoje duge na porciji najdnle do oktobra
cu zgati znjega. Sto ne kani tropa zgati naj ga dimpredi dimo pod susu spraviti, kaj ga nebi jcsen- ю ga, kajti drugac bodo, ne gledec na personu
posusí, dugó bo mogel hraniti. *1“ dezgyiprab. Kuruzmie, stero se posece mám Sekuciiu dobj|j. Sekucija ima stroske. zato se sa-

Zrnje i tropa je moci spéci za kavu, jako P°. bratvi* va*a lulko как slabese seno, kaj se ĵ j Juznik naj trsi, kaj se vugne teh stroskov.
dobra i teína kava se speée Znjega. ?fie v "°«mbru ono vala sa.no za nast.ral,, a z  poglavarstvo plninike

„  . ... ; , . stero jós du/.e vum stop, z omni pák je samo . /  ,u P. '; . p V ... 1p,. , KCКак se v.di, óva sbdka trshka ,e,ako has- kurfu moíi Za(o naj sc sakj ga/da Juri kurTO!j. porcne, da от äten c,sto vun plalnu laniskoga
novita. Letos m пая ludi prvií proba,u . znamo ф  posprav iti.To je vaí.no i zato. kajti je listje du8 a .' Ie osí lu Porc" “. na|dale.do «ovembra 30- 
S'gurno. da se bo kleto cuda vise povalo toga v 5|ero najvjSe vala za hranitii veC. su|10( ,e|lko se ga. npm bodo povrnuli 2«/. v íme mtvresa.
nasem Megyimur,u. Joí na zadnie opomenemo zdrob i,pák veter i dezgi cuda kvara napravi Obcine, sparkase i druge spodobne institu
nase gospodare. da ako bodo meda kuliali, nes- Vu njem cije to nemreju dobiti.
m L bmvre*rtak'adkúgm Xkpoétáéi go“ i.m0ra P° . J “ enske pase tulikajse cuda pomoreju. Bi- Csáktornya. 1943. septembra 28 ga.

n  J. v. . . J , , , lo je dosti dezgya, pa$e su lepe, pák 1 stem mo- PüGLA\ ARST\ 0.
Gazdi, iten si meda zapovaiu nabodo к rcju ludi cuda krmJ presparali. Ako bon,о spa- ___________________________________________

svetkam mell brigu zbog cokora. ka,t, med ,ako mctno gospodariU s krmom, bomo z marhom pre- ...........
vala za kolace, za teh i za se drugo, kaj se pre zjme]i _____
hizi nuca.

Sp - ------- — ízléses nyomtatványok
Nőve cene za k rom p er Poglavarstvo  velke opcine C sák tornya gyorsan  és pontosan

M. kr. Minister za Obskrbu Naroda je z *
naredbom broj 48.900/1943 XI. 2 odredil za Br°) 5597/1943. K É S Z Ü L N É K
kromper 1943. leta povanja öve cene stere va- „ ll/r 1 •• * v  л «•« v
laju za povateia: Na Znaviie a M urakozi K atolikus Könyvnyomdában
Letni rozni i Giilbaba metercent P. 26,— _ ....................  _ ____ _____________  __
jesenski rozni P. 25._ *° nnredbi tuszolgabirovije járása Csáktor- 1,1 шт
Ella i /úti P 2 ? -  nVa br°i 10.2000 1943. pozivleju se oni, steri su . _ __
Woltman P. 2 0  50 Püt,i 1943- le,a i»liusa 1 -ga, makor s Horvatske, APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Krüger P. 19.50 maknr z Nemske dosli nazaj v Csáktornva, naj .............
Fabricki Ella P. 19.50 se mam ßbsiju v obcinskoj policajskoj kancelariji. Apróhirdetének dija я/avankiut 10 fillér. A va«ítaí<on

„ W oltman P. 19,— Sto ovo naredjenje, makar s kaksega zroka Legkisebb birdetéa dija 1 P-
„ Krüger P. 18.— nabo spunil, bode jako Strófán. "

Od ovih cen se ima tulko odrecunati, POGLAVARSTVO. óriási fajnyulak eladók. Érdeklődni lehet
kulko foringa i zeleznica od mesta, de se ________ _____________________  Oallits tamásnál Alsolcndva.
kromper prek da, do Budapesta kosta. 1 ........ ...  ̂ "

Zensku za dvoriti iscem. Pitati v vured-
Divje zveri se bodo vun d avale za K A J J E  NOVOGA? ^ ____________________ I

p opravlanje ploda -------  O RI ON  1 3 rádió, kitűnő állapotban e-
Naredba miniatra za polsko gnspodarenje br Síeli su vkaniti stajramla. .lamhrosics âd"' hunyadi Csáktornva.

38.205 943 F П1 В György i zena polodelci i Radek János slnser i v  . . .  I I
^ , , .. . , zena dosli su pred sod zato kaj su steli pre rari- . Kocisa ,za se ^spodarske posle iscem.
Da se nase drobnv zver, popravqu t krv ni vkaniti. Как lo/.ba véli, .lan,brosicsovi su nek- Plta'' v viucdnistvu.

pofnSka bodo vun davali po célom orsagu <bv,e su zem|„ kupili od Radekovjh i da su pre k r a - ------Г ~ ~ , ---------------------------------------------- '
zven za plod. levskom nolnrjusu v Csáktornya pismo delali, su Iorok Zoltanné házi varrónő Szcchenvi

Molbenice je treba na ministeriumu nutri la/.no menje povedali, как za kulko je zemla u ‘ c a . 13  ajánlkozik házhoz felső és gyermekruha
dati najkesne do novembra 30-ga. Stem pina ne prodana. Stem su sleli stajramla \kaniti i meni- varrasra-
treba. V molbenici mora bili napisano: su cesarinu plalili. Konlrakla soldacka komanda ---- ......

1 . slo prosi, s cim se bavi de slanuje. v Szombnthelyu neje potvrdila i lak vkanjilo pre .. , keretében már levékenyhedó
2. obéinu, de ima vadasiju i kulko mekot. ™sarini ne su mogli zvríili. Sod njih je odsodíl Г?, , , ,.s7dr*; a s' iinid" ala" ,a,lnl'al ^  5*T
3 . kakse five divje zveri prosi i kulko. sakofia na 1 2 0  0 '"«" älrola. Sod je kreposteu. ГаЫЬт, ' П' " " Ш‘к- 3 kiad° ^

Prositi je moéi öve divje zveri: -  Na 500 pengö strófa su odsodili na- 1111 .............................. ......
1 . zajce (1 moski 1 zenski) saki par 58 p. bijaca cen. Zvun toga zeli su mu robu stee Felelős szerkeszlö: Pecsomik Ottó
2 . fazani, kokoti saki 15 p. rom je sefial. V Nagy kanizsi pre sodbenim sto- Felelő, kiadó és laplulaidonos: Pecsornik Ott«
3. fazani familije (1 kokol, 3 kokoSi) 76 p. lu saki tieden sodiju one ludi, Sten nabnaju cen- м M

Zajce i fazane drugai ne moéi prositi как I i tak Indem kvara dela,u.
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