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Megjelenik pént eke n .

EURÓPA SORSA
Talán kétszáz évvel ezelőtt, egy jám

bor szerzetes megírta, hogy amely évben 
Husvét napja Szent Márkus napjára (áp 
rilis 25), Pünkösd napja Szent Antal nap 
jára (junius 13) és Ur napja Keresztelő 
S/ent János napjára (junius 2d) esik, 
azon évben borzalmas háború fog dii 
höngeni az egész világon. A földön álla 
tok nélküli óriási szörnyetegek fognak 
rohanni ide-oda és az emberiséget pusz
títani. A levegőben vasmadarak fognak 
röpködni és tüzet szórni és nemcsak a 
tengeren, hanem a vizek mélyén is ősz 
tani fogják a halált. Próféciáját a szent 
életű férfiú a következő klasszikus sza
vakkal fejezte be : „totus mundus vac 
clamavit“. „Az egész világ jajgatni fog“.

Hát bizony a jövendölés nagyon is 
bevált. A keresztény vallás szerint Hús 
vét napja mindenkor a tavaszi napéj 
egyenlőséget követő holdtölte első vasár
napja, mert Krisztus Urunk keresztrefe- 
szitese és feltámadása épen ilyen időre 
esett. A holdjárásból következik az. ün 
nepek változása és csak több évszáza 
donkint történik, hogy közvetlenül a ta 
vaszi napéjegyenlőség előtt van hőidtől 
te, amiért meg kell várni a húsvéti ün 
nepek kel a legközelebbi április vége felé 
bekövetkező holdtölte utáni vasárnapot.

Beteljesedett jámbor fráterunk jósla
ta és beteljesedtek az írás szavai : bűn 
hódúnk apáink bűneiért. Bűnhődünk négy
száz éves múltúnkért, amikor Magyaror 
szágot idegen érdekekért dobták prédául, 
hogy ők fényben és ragyogásban tündö
kölhessenek, nagy birtokokat nyerhesse
nek, a népet pedig igában tartották. Bűn
hődünk azért, hogy századokon át áldoz 
tűk a magyar vért idegen érdekek védel
mében, bűnhődünk, mert a liberális kor 
szakban tág teret engedtünk az idegen 
elemek behatolásának, véreinket pedig 
Amerikába küldtük és bűnhődünk azért, 
ami Trianont hozta.

És bűnhődnek Európa többi nemze
tei is. Mindenki saját bűneiért és min
denki a maga módján. Végül bűnhődnek 
azok is, akiket Isten büntetésül küldött 
reánk. A Sátán nem vált angyallá azért, 
mert az Olajfák hegyén az Ur kifürkész
hetetlen akaratából megkísértette az Üd
vözítőt. Európa szenved és áldoz. Ellen 
ségeink, minden emberi jog és érzés el
lenére elpusztították azt a kétezer éves 
kultúrát, aminek csodálatára nem sajnál 
tak 6000 kilométeres tengeri utat meg 
tenni, megölték az ártatlan nők és gyer
mekek százezreit, leromboltak néhány 
száz, az igazság osztó Isten tiszteletére 
emelt templomot. De Angliában és Ame

rikában is néhány százezer asszony és gyer
mek felvette a fekete fátyolt. Ott is sír
nak az apáért, a fiúért és a testvérért. 
Az orosz milliókban talán mégsem pusz
tult ki teljesen az emberi érzés. A nagy 
szteppéken talán még akadnak anyák, 
feleségek, akiknek nem mindegy, hogy 
fiukat, gyermekeik apját többé sohasem 
fogják látni.

És ebben rejlik Istent végtelen böl
csessége. Mi gyarló szemeinkkel, rövid
látásunkkal azt hisszük, hogy csak mi 
szenvedünk. Nem látjuk azt az. óriási 
erőfeszítést, amellyel ellenségeink küz
denek, a sok millió tonna hajótér a viz 
alatt, vele együtt a hosszas időn át ki
képzett tengerészek és a harctérre kül
deni szándékolt katonák sok tízezrei, 
mind ez a viz alatt. Hát még a fontokban 
és dollárokban milliárdokra mennö élel
miszer és hadianyag, hát a naponként 
százával potyogó légi acélmadarak !

Bizony val elamavit, de nem csak 
nekünk, hanem nekik is Jaj azoknak a 
népeknek, amelyeknek az Isten bünteté
sül olyan vezetőket küld, amilyenek el 
lenségeink felett uralkodnak. Amerika 
néhány száz különböző vallásával eltért 
az Istentől és az arany borjú után vetet 
te magát, főpapja megáldotta a gyermek
gyilkos légi fegyvereket. Anglia - inert 
érzi vesztét a bolsevizmus karjaiba 
vetette magát, imádkozik az istentelenek 
győzelméért. Szovjetornszország 25 éven 
át ásta saját nemzete sírját, elhullasztotta fi
atalságának millióit, egy egész generációt, 
amelyet még évtizedek múlva sem tud 
pótolni. A nagy Angol birodalom, amely
ben, mint hajdan Spanyolországban, soha
sem nyugszik le a nap, szakadozik, gyar
matai nagy részét elvesztette. India már 
csak ncvlcg angol birtok. Amerika állam- 
adósága mar csak csillagászati számokkal 
fejezhető ki, hogy fogják ezt polgárai ki
fizetni, ki fogja a sok a millió háború 
utáni munkanélkülit, az özvegyeket és

A háború egyik legveszedelmesebb fegyve
re : n propaganda Az elmúlt világháborúban is a 
fegyverek zajai lulharsogta az ellenséges propa
ganda. amely végül kiütötte a katonák kezéből 
a fegyvert és győzedelmeskedett. Л technika fej
lődésével a propaganda eszközei is tökélesedtek, 
úgy hogy a modern háborúban, a régi tapaszta
latoktól eltekintve is, szómo ni kell az ellenség 
hatásos és félelmetes fegyverével, a propaganda

árvákat eltartani ? Hát még a Szovjetbi
rodalom ! Honnan fogja pótolni a sok 
millió mezőgazdasági munkást, akik or
száguk kenyerét előteremtették ; nem is 
beszélve a tönkrement gyáriparról.

Mi ez, ha nem Isten büntetése ? Aki 
kardot fog, kard által fog elpusztulni De 
ahogy a Sátán nem tudott győzedelmes
kedni az. Olajfák hegyén, úgy ellensége
ink sem fognak győzedelmeskedni raj
tunk. Mikor Isten özönvízzel büntette a 
világot, a kiválasztott Noé bárkájában 
összegyűjtötte az igazakat s amidőn el- 
állott a negyvennapi eső, megjelent a 
galamb a béke olajágával és hirdette, 
hogy az Ur haragja megengesztelődött, 
ismét áldás borul a világra.

Ma Európa Noé bárkája. A bősz 
hullámok csapkodják hajónkat, de ahogy 
Noé bárkája kiállotta a negyven napos 
zivatart, úgy Európa hajója is ellent fog 
állni az istentelenek és aranyhajhászók 
átkos orkánjának és el fog jönni, talán 
már nincs is messze a nap, amikor a bé
ke galambja kiterjesztett szárnyakkal 
hozza az olajágat, amelyet oly nehéz 
szívvel várunk.

De nem az aranyborjú békéjét! Nem 
a leigázott népek hamis békéjét, amely 
rosszabb, mint a háboru, hanem az. iste
ni igazságon alapuló becsületes békét! 
Olyan békét, hogy Európa minden nem
zete megtalálja helyét e földön, minden
kinek meg legyen a falat kenyere és 
nyugalmas otthona, ellenségeinknek pe
dig Krisztus szavaival mondjuk: „Távozz 
tőlem Sátán, mert írva vagyon ............... !

Addig pedig nekünk európai népek
nek szent kötelességünk türelemmel vi
selni az Ur akaratát, gondozni és ápolni 
nagy hajónkat, édes hazánkat, meghozni 
érte minden áldozatot, hogy kibírhassa 
a nagy vérzivatart és ha eljön az ideje, 
boldog életet és jövőt adhasson minden 
fiának.

Hit az Örök Isteni Igazságban, aka
raterő és áldozatkészség hazánk védel
mében !

Sp.

val. Az ellenséges propaganda tulajdonképen kut- 
mérgezö híresztelés, lélekrombolas és az akarat
erő megtörése. A propaganda alapja, (amit nem 
régen egv angol szónok oly egyszerűen tejezett 
ki) nincs olyan együgyű hazugság, amely ne talál
na cgy-két embernél hitelre. А/. ellenség a pro- 
padandisztikus hírek terjesztésénél az emberek 
jóhiszeműségével és hiszékenységével számol. 

Nagyon fontos tehát, hogy tisztában legyünk

Az ellenséges propaganda 
és eszközei
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az ellenséges propaganda eszközeivel, hogy lé
lekromboló szándékát meg idejében meggátol
hassuk.

Mi a propaganda célja ? Éket verni a 
nép és a vezetők közé, megbontani a hadsereg 
fegyelmét, lázítani, uszítani az elöljárók és fel
jebbvalók ellen. Az ellenség háborús propagan
dája a célhoz igazodva szintén kétféle: egyrészt 
a polgári nyugalmat és a lélek ellenállását akar
ja megtörni, másrészt a hadseregbe vetett hitet 
akarja eloszlatni és ellentétet akar szítani tiszt 
és legénység között. Épp ezért az ellenséges 
propaganda mindig azt állítja, hogy nem a nép 
ellen visel háborút, hanem a nép vezetőit, azok
nak rendszerét akarja elűzni.

Az ellenséges hírverés eszközei a rádió, 
a sajtó, a suttogva terjesztett rémhir. A rádió 
forradalmasította a hírközlést és uj lehetőségek
nek nyitott tág érvényesülési teret. Az ellenség 
több, mint száz adóállomása ötven nyelven kül
di hazugságait, hitegetéseit és a csalogatások 
özönét. A rádió hullámain keresztül viselt had
járat arra alapozza sikerét, hogy az állandó hír
verésből mégis csak megfogan valamelyik hazug
ság s az ellenség már jól jár, ha csak minden 
századik hazugság talál hitelre. Az ellenséges 
leadóállomások természetesen álcázzák magukat,

Csáktornya hazafias közönsége, mint a fel- 
szabaditás óta minden alkalommal, ezúttal is 
megmutatta szeretetét hős honvédeink iránt. A 
viszonyok nehezek, a kereseti lehetőségek mindig 
gyengébbek, de azért mindenki sietett leadni 
pengőjét, fillérjét a nemes cél érdekében.

A beérkezett gyüjtőivek alapján most ejtet
ték meg az elszámolást, amelyből kitűnt, hogy 
a csáktornyaiak összesen 4116 P. 70 fillért adtak 
össze. Vannak benne nagyobb, kisebb és leg-

hangzatos, hazafiasnak ható címeket választanak 
és lelkes nemzeti jelszókkal jelentkeznek.

A rádióállomások hazugságait kiegészítik 
azok az álhirek, amelyeket az ellenséges ügy
nökök terjesztenek tervszerűen időről-időre. 
Áz álhir közismerten nagy hatalom. Semmi sem 
terjed olyan gyorsan, mint a hamis híresztelés, 
különösen a rosszindulatú. Az ellenség hirter- 
jesztö ügynökei rendszerint pénzen vásárolt em
berek, akik munkájukat a „jólértesülés látszatá
ban tetszelgő", gyenge jellemű emberek önkén
tes segítségére alapozzák. Általában könnyen 
megfigyelhető tény, hogy a súlyos és nehéz idők
ben nagyon sokan szeretik adni a jólértesültet, 
akik „kitűnő összeköttetéseik révén", bizalmas 
utón kapják a híreket. Ezek azt hiszik, hogy 
tekintélyük a hallgatóság előtt megnövekszik, s 
ezért sokszor szánalmas együgyűségből te r
jesztenek olyan híreket, amelyek tudtukon 
kívül az ellenség malmára hajtják a vizet. 
Természetesen a „jólértesültek" között számos 
szándésos hirterjesztő is akad, aki az ellenség
gel cimboráira, tudatosan terjeszti a bomlasztó 
célzatú rémhíreket s ezzel akar magának az el
lenség győzelme esetére babérokat szerezni.

(Folytatása következik.)
—о —

kisebb összegek, mindenki a tehetségéhez képest 
áldozott hőseink részére. A pénzt a gyűjtők el
küldték közvetlenül a Vöröskereszt központjának 
s csekkekkel számoltak el.

A Vöröskereszt Bajtársi Szolgálata úgy az 
adakozóknak, mint a gvüjtőknek leghálásabb kö
szönetét fejezi ki. Kitartás, áldozatkészség, sze
retet hős honvédeinknek. Ez adja meg a végső 
győzelmet. A csáktornyaiakban mind ez a három 
erény megvan.

Hirdetés
Seprű és Játék  áru gyárak figyel

mébe.

Seprűnyél biikfából 
száraz

50, 60, 70, 100 cm hosszúságban, 24 
mm vastagságban, úgy vaggon tételben, 
mint kicsinyben, továbbá I. oszt. szi
ta kérget is azonnal szállítok.

Schvarcz József
fa és vas kereskedő

Gyoma, Békés megye.

-  A katonazenekar mindennap fél 5-től 
fél 6-ig a Zrínyi szobornál játszik. Felkérjük a 
közönséget, minél nagyobb számban jelenjék 
meg derék hovédeink hangversenyén.

— Szülők figyelem ! Pótbeiratás a pol
gári iskolába október 28 29-én délelőtt 8 
órától.

Bélyeg!
Jugoszláv, Horvát, Szerb

és minden más használatlan
bélyeget, sorozatokat, tételeket, gyűjtemények 

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

Lukács Bélyeg Iroda
Telefon : 421—480.

Royal szállóval szemben.

A Vöröskereszt októberi gyűjtése

—  К . 0 . Р Л Q x y b u . z  ?

Ъ  u  ж #

Zenei élet Csáktornyán
Zenei játékos osztályt (zenei óvodát) állít lel a zeneiskola

November 1 -ével kellő számú beiratkozó esetén uj tanszakkal bő
vül a zenei oktatás Csáktornyán : a zenei játékos osztály (zene óvoda) is 
megkezdi működését a zeneiskola keretében, a zeneiskola tanárai ve
zetése alatt.

I nnék célja az, hogy a zenei alapismeretékét már a legkorábban 
magába szívhassa a gyermek és játékok keretében megszerezze azt a 
felkészültséget, ami lehetővé teszi a hangszertanulás korai (6 7 éves kor
ban történő) megkezdését. 4 6 éves gyermekeket foglalkoztat a játékos 
osztály, ahol játékszerekkel, énekléssel, tapsolással stb. kezdődik meg a 
céltudatos nevelés, főleg az érzék fejlesztésével. Melónkét két i/ben 
kapnak foglalkoztatást a tanulók, akiknek eddig még mindenütt annxira 
megtetszett az ilyenfajta „munka", hogy nem akartak elhagyni a tanter
met. Minden nagyobb zeneiskola évek óta fennttartja a játékos osztályt, 
mint a korszerű zenei nevelésnek egyik igen hatásos eszközét.

Áz alacsony tandíj (havi 5 P) lehetővé teszi, hogy minden éidek- 
lödo szülő beírathassa gyermekét.

Újból lehet a katonáknak 
téliruhát küldeni

Mint értesülünk, a hadműveleti területen lévő honvéd és munka* 
szolgálatos egyenek részére újból lehet télirulmnemüt küldeni.

súlyig1' MÍnden ейУёП részére egy csoma8 adható fel, legfeljebb 10 kg.

v , -vernber 6-ig, Budapestet kivé*
П  óráig intézkedések vannak, minden postahivatalnál csak délelőtt

hiinrl-ihóló^ csomaß°l'ban kizárólag csak téliruhaneniü, vagy óvócikk, 
п Г  ™ »*ny, szvetter, harisnya, kapca és
r/vébb  holmi « m,t u°vabba höP«,a^  küldhető. Sem levelet sem eg>ehb holmit a csomagban tenni nem szabad.
va kell vbl,rk°iata cs.ak *sák. vagy vászon lehet, azokat nyit*

kell posta a vinni és csak ellenörés után szabad levarni. Tábori 
postadiiszabast kell fizetni.

és he 1 \es П'o!v iGvtT elnieztetik a közönséget a gondos csomagolásra

s t ó a t e  t w a r  “ *
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A honvédség lövész- 
bemutatója

Derült, napfényes szép. meleg napra ébredtünk kedden reggel, ami
kor honvédemk ezúttal nagyon komoly és mélyreható ü n n e p s é g ! ep™k 
meg bennünket. A szentrokus. pusztán rögtönzött lövötérre kivonii fak a 
honved a akutotok, az u,oncok, a Csáktornyái és környékbeli összes le 
ventek, ott pedig a hadosztály gyalogsági parancsnok irányítása és a 
tórtoUak6' parancsn0k Vezetése melle,t e8ész. délelőtt lövőgyakorlatot

Bemutatták az összes a gyalogság állal a mostani háborúban hasz- 
na I Megy vereket, puskákat, neliez puskákat, géppuskákat, géppisztolyo
kat’ aknavetőket, granatvetokét, páncéltörő ágyukat, az előre elkészített 
célpontokra lövéseket adtak le. A 45 cm. (ödsáncon át elért találatokat 
a szitává lőtt papirmaché alakok mutatták. Láttuk a többféle ké/igraná- 
tok dobásának tuzhatását. Érdekes látvány nyújtott a különböző színi,
jelzőrakéták kilövésé.

Az egyes csoportparancsnokok maguk köré gyűjtötték legénvsé 
güket és tüzetesen megmagyarázták az egyes fegyverek használatát, ha
tását, a védekezést és próbalövéseket csináltak velük. Az újoncok cs 
különösen fiatal leventéink versenyeztek, ki tud jobban lőni és célbatalálni. 
Máris erősen meglátszik rajtuk a katonai nevelés. A nagyszámú közön
ségből az „öreg harcosok" meglepve és csodálkozva nézték a legújabb 
harcieszközöket, átütő erejüket, ahogy pillanatok alatt széthordtá ka földhá
nyásokat és bizony sokan lefeküdtek a géppuskákhoz és lőttek néhányat. 
Hiába! A viléz akkor is vitéz, ha megöregszik és ha a haza hívna 
bennünket, még megállnank a sarat! Itt jegyezzük meg, hogy azok az 
újoncok, akik mint leventék megállták helyüket, már a katonai kiképzés 
első vasárnapján kimehettek a városba.

Dicséretükre szolgáljon, a hölgyek közül is többen odafeküdtek és 
nyomogatták a géppuskák gyujtógombját. Az első lövésre kicsit megijed
tek, de azután már szépen ment a dolog. Nem is volt olyan utolsó dolog 
nézni őket. Kitűnt a hölgyek között Székely Klárika, Székely Jenő ezre- 
redes, a zalaegerszegi Vitézi Szék Székkapitány leány a, aki az összes fegy
vereket kipróbálta. Magyar vitézek, magyar anvák szülöttei, ha toboroz
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h í r e i n k
— Uj Zalamegyei magyar vitézek. Má-

tyus Ferec és Rédey István m. kir. honvéd zász
lósok, kiváló harctéri szolgálataikért méltóknak 
találtattak, hogy őket a Vitézi Rend tagjai sorá
ba felvegyék. Számos kitüntetést nyertek hősi 
küzdelmeikért, Rédey István a német \ as- 
kereszttel is fel van diszilve. Mátyus Ferenc 
zászlós szeptember 29-én, Rédey István zászlós 
pedig október 15-én tette le a vitézi esküt a 
zalaegerszegi Vitézi Szék kapitánya élőt. Szives 
szeretettel és hazafias örömmel köszöntjük uj 
vitézeinket.

— Viziszentgyörgy almagyűjtése sebe
sült honvédeinknek. Viziszentgyörgy községnek 
a hazához hü és áldozatkész lakosai, mint tavaly, 
úgy az idén is elsők voltak hős hovédeink iránti 
szeretetük kimutatásában. Dacára annak, hogy 
az idén az almatermés elég gyenge volt, a vizi- 
szentgyörgyiek mégis két kocsira való, mintegy 10 
métermázsa válogatott almát gyűjtöttek és küld
tek le a Vöröskereszt Bajtársi Szolgálathoz, ahol 
azt becsomagolták és elküldték a szombathelyi 
honvédkórházba a sebesült és beteg honvédek 
részére. Nemes adományuk szolgáljon például 
mindenkinek, elsők vitéz honvédeink !

— Felemelték a kenyérfejadagot. Л gaz
dasági év kezdetén rendelkezésre álló készletek 
lehetővé tették, hogy a kormány julius 1-vel fel
emelje a kenyérfejadagot, szeptember 1-vel pe
dig a lisztfejadagot. Most, hogy a kenyérgabona 
beszolgáltatás első ideje elmúlt, az ered
mények alapján lehetővé vált, hogy a kormány 
a kenyér fejadagot újra emelje.

1943 november 1-töl kezdve a kenyér fej
adag az ország egész területén a jelenlegi 20 
dkg. helyett 25 dkg. Azok részére, akik a ke
nyérfejadagot lisztben kapják a kenyérliszt fej
adag havonkint és személyenkint 5 kg. lesz.

— Villamoshegesztö tanfolyam vidéki
ek számára A Magyar Műszaki Szövetség két
hetes villamoshegesztö tanfolyamot rendez, vidéki 
hallgatóság számára. A tanfolyam tájékoztatóját 
megküldi a Szövetség oktatóműhelye, Bpest \ I., 
Liszt Ferenc tér 11.

= =  s  P  О R T = =
Pécsi Zsolnai S. F. — Cs. Z. T. F. 3—0 

(1—0) Pécs.
A Cs. Z. T. E. csapata a bevonult kato

nák helyett az edzés nélkül játszó idősebb kor
osztályú játékosokkal teli tűzdelve, nem bírta 
megakadályozni a honi csapat győzelmét. Játéko
sainkon már az elsőfélidö végén kiütközött a fá
radság jele, ehhez hozzájárult még a fiatalabb 
korú játékosok lélek nélküli játéka. A honi csa
pat megérdemelte a győzelmet, lelkesen játszották 
végig a mérkőzést.

A Zsolnai minden játékosa dicséretet érde
mel lelkes játékáért. A Cs. Z. T. F.-böl Istváno- 
vics (a mezőny legjobbja) és Vámpli nagy akará
sával tűnt ki.

— Sporthír. Az edzések iránt tanúsított 
közöny miatt, ami a mérkőzéseken is alaposan 
észlelhető, felhívom a Cs. Z. T. F. összes játé
kosainak figyelmét, hogy kedden és csütörtökön 
d. u. 3-órától az edzéseken minden játékosnak 
megjelenni kőtelező, a jövőben csak azok a já
tékosok jönnek számításba, akik az edzéseken 
is részt vesznek.

Felhívom a fotbalozni vágyó fiatalokat, 
hogy felvételük végett az edzéseken nálam je
lentkezzenek. .Jelentkezhet minden 15—25 é- 
ves ifjú, aki büntetetlen előéletű, keresztény, aki 
a labdarúgáshoz valamit ért és azt űzni, illetőleg 
játszani akar.

Domoki József
edző.

Felhívás
Felhívom Csáktornya sportkedvelelö közön

sége és az összes labdarugó játékosok figyelmét, 
hogy október 27-én este 7 órától 8-ig és a jövő
ben minden héten szerdán este 7—8-ig a Fii
szár vendéglőben szabály magyarázó előadást tar

tok. A z előadás teljesen díjtalan. Célja, hogy 
sportszerető közönségünk és labdarugóink teljes 
betekintést nyerjenek a labdarúgás szabályaiba. 
Kérem, hogy ezen előadás sorozatomon minél 
nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.

Domoki József a Cz. Z. T. E. edzője 
vizsgázott Bp. játékvezető.

Rémhírterjesztésért elítéltek 
egy volt Csáktornyái 

korcsmárost

Májerics György 53 éves, kedveshegyi szü
letésű, volt Csáktornyái korcsmárost a honvéd
törvényszék hónapokkal ezelőtt erőszakos felfor
gatásra irányuló cselekmény miatt Szombathelyen 
két évi fegyházra ítélte, majd annak jogerőre va
ló emelkedése után Vácra szállították az Ítélet 
foganatositására. Májerics ellen most a nagykani
zsai törvényszék előtt rémhírterjesztés miatt in
dult eljárás, amint az ügyészség vádirata szerint 
Stingl Ferenc Csáktornyái üzletében tett kijelen
téseivel követett el. Stingl Ferenc és segédje, Ju- 
ricsán István Májerics tagadásával szemben bi
zonyította a vadat és igy Májerics Györgyöt bű
nösnek mondták ki és egy hónapi fogházra Ítél
ték rémhírterjesztés miatt. A volt Csáktornyái 
korcsmárost darócruhájában a legközelebbi vo
nattal visszakisérték a váci légy házba.

Köszönetnyilvánítás
A temetésen megjelent főtisztelen- 

dő papságnak és mindazoknak, akik 
virággal, koszorúval, szóval és megje
lenésükkel felejthetetlen fötisztelendő

Tkalecz Ferenc
nyugalmazott plébános ur,

volt felsőmiháK falvai lakos temeté
sén részt vettek, ezúton mondunh há
lás köszönetét.

A gyászoló család.

IcbdatóHx-líÖHty/eU
Hit kössekT Hogy kössem?

M. Rech Márta és Farnadi Ilonka könyve.

Az első világháború adta az asszonyok ke
zébe az elfelejtett kötőtűt és azóta a kötött ru
ha, kabát, kesztyű és sok más apróság egyre 
divatosabb, egyre nélkülözhetetlenebb kelléke 
minden nő, de különösen a dolgo/o, sportoló 
nő ruhatárának. Hogy ez a kötött holmi szép is 
legyen, célszerű is, jól kell kötni, szakszerűen 
összeállítani.

M. Rech Márta és Farnadi Ilonka köny
ve minden nőt megtanít kötött ruha készítésére, 
úgy, hogy kézimunkájával értékes, szép ruhane
műt szerez magának, és emellett célszerűen és 
aránylag olcsón öltözködik. A kitűnő leírás és a 
kötésminták, szabásminták a kezdőt is hozzáse
gítik ahhoz, hogy kötőtűvel a kezében szép, 
célszerű, divatos kötött ruhát, pullóvert, lumber- 
jacket, kabátot, szoknyát, kesztyűt, salat stb. 
készítsen magának és hozzátartozóinak.

U j Id ő k  Irodalmi Ilntézete Rt. (Singer 
és \V olfner) Budapest, VI., Andrássy ut 16. ki
adásában jelent meg.

„ A r a n y  B A r A n y “
Kötöttáru Üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 9. - Telefon 143. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m
шшшшшшшяшшяшшшшшшшшшшшшш

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

228 ké. 1943.
Tárgy : A házakhoz szállított tejre az 
utalvány rendszer bevezetése.

Hirdetmény
A községi elöljáróság Csáktornya község

ben — a Tej és Tejlermékforgalmi Központ ren
deleté alapján a házakhoz hordott tejre az 
utalvány rendszert bevezette f. évi október hó 1- 
töl kezdödöleg.

Az 106.100 1943 К. M. sz. rendelet értel
mében tejre csakis a következő személyek igény- 
jogosultak :

a. ) terhes anyák a terhesség negyedik ho
nájától a szülésig,

b. ) csecsemők és kisgyermekek annak az 
évnek a végéig, amelyben a harmadik életévüket 
betöltik,

c. ) a gyermekek három éves korútól annak 
az évnek a \égéig, amelyben a tizennegyedik 
évüket betöltik,

d. ) tejtaplálko/ásra feltétlenül reászoruló be
tegek, továbbá a 70 éves és ennél idősebb korú 
egyének.

Tejutalványt csak a íentebbb felsorolt egyé
nek kaphatnak.

A tejutalvány rendszer azt jelenti, hogy a 
házakhoz hordott tej csak akkor számit be a 
tehéntartó gazda javára a gazdakönyvében be
szolgáltatásra előirt pontokba, ha a gazda olyan 
fogyasztónak s/állitja házhoz a tejet, aki a köz
ellátási hivataltól igazolványt kap.

A fentebb a.) és b.) alatt felsoroltak napi 
fejadagja hét deciliter, a c.) és d ) alattiaké há
rom deciliter tej.

Az igény jogosultságot a terhes anyák és a 
betegek a tiszti orvosi, vagy a községi orvosi bi
zony itvánnyal kötelesek igazolni.

A fentiek alapján felhívjuk a lakosságot, 
illetve a tejigényjogosultakat, hogy tejutalvány 
iránti igény bejelentésüket a községi elöljáróság 
közellátási hivatalánál, vagy kijelölt kiskereske
dőnél beszerezhető nyomtatványon í. hó végéig 
okvetlenül tegyék meg, valamint a betegek és 
terhes anyuk részére a fentiek szerint még szük
séges hatósági orvosi bizonyítványokat is mielőbb 
szerezzék be.

A tejutalványok kiosztásáig mindenki ott 
szerezheti be a tejet, ahol azideig azt kapta.

A tejtermelő gazdák tehát jól jegy ezzék 
meg, hogy a tejutalvány rendszer bevezetése után 
a házhoz szállított tej csak akkor számit be a 
beszolgáltatási kötelezettségükbe, ha azt olyan 
egyénnek adják el, akik tejutalvánnyal rendelkez
nek. А/. О. M. T. К.-hoz szállított tej minden
kor beszámít azonban a terhűkre a gazdakönyv
ben előirt pontokba.

Csáktornya, 1943 október 10.
Községi elöljáróság'
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Zide  s a k i  p e te k .

NASA SODBINA
Morti je dvesto let tomu, cla je jen I 

pobozen fráter napisal, da ono leto, v 
sterom bode Vuzem na den Svetoga Mar | 
ka (április 23), Trojaki na den Svetoga 
Antuna (júniusa 13.)iTelovo na den Sve
toga Jánosa Krstitela (júniusa 24), bode 
po célom svetu haral strasen tabor. Na 
zemli bodo bezale sem — tani strasne, 
velke masine, stere bodo ognja hitale i 
ludstvo klale. Po luftu bodo letali strasni 
zelezni ftici, hitali ognja i bombe ne sa- 
mo na morju, nego i pod vodom bodo smrt 
delili. Ovo svoje prorokovanje je zvrsil 
s temi recmi: „Celi svet bo javkai“.

Je  bormes, reci toga svetoga clove 
ka su se spunile. Po krscanskoj veri Vu
zem sako leto dojde navek na onu nede- 
lu, da je mesec prvic pun po prtuletnom 
jednakom dnevu (március 21), kajti nase- 
ga Gospona Zvelicitela Kristusa su rano 
v takse vreme pribili na kriz i zaklali. 
Как mesec hódi, ónak se svetki menjaju 
i samo erez vise sto let se pripeti, kaj 
rano onda dojde malo predi pun mesec, 
da je den jednaki z noejom i zato je tre- 
ba cekati z vuzmenom ncdclom do dru- 
goga putioga meseca, steri dojde bli/.e 
kraja aprila.

Spunile su se reci poboznoga iratra 
i spunile su se reci Svetoga Pisma. Stro 
tani smo za grehe nasih ocov. Trpimo 
strófa za one stiri sto leta, dók smo ri 
vali ludska kola, Magyarsku smo dali 
drugim vzivat, oni su ziveli v velkoj 
svetlosti i zemelskim raju, dobivali velke 
imetke, a narod je vlekel jarma. Irpimo 
strófa zato, kaj smo erez stotinu leta krv 
prelevali za ludske hasne, trpimo, strófa 
zato, kaj smo v zadnjoj proslosti tudjin- 
cam dali siroko pole da znami gospoda- 
riju, a nasti krv smo posilali v A meriku 
i trpimo strófa za se to, kaj se pripetilo 
v Trianonu.

Ali trpiju strófa i europski narodi. 
Saki za svoje grehe i saki na svoj nácin. 
A na se zadnje trpiju strófa i oni naro 
di, stere nam je Bog za kastigu poslal.
S Satana neje postai engel zato, da ga 
je Bog po svojoj voli, za stem mi zaz- 
vediti natnremo, poslal na Oljene gorice, 
naj skusava Zvelicitela. Europa trpi i al- 
duje. Nasi nepriateli su, proti sakomu 
clovecjemu pravu i custvu, vnistili onu 
dve jezere let staru kulturu, steroj su se 
sami hodili cuditi i ne njim je bilo zal 
zato voziti se 6000 kilometrov dalko prek 
mórja, zaklali su sto jezer nekrivih i ne- 
duznih zen i decu, dőli su zrusili par sto 
cirkvi, stere su podigli na diku Boga pra- 
vicnoga. Ali i v Engleskoj i v Ameriki je 
par sto jezer zen i dece obleklo crnuop- 
ravu i crnoga slara. I tam se placeju za

oca, za sina za brata. V miljonimi ruskoga 
naroda morti jós neje vgasnula clovecan- 
ska i familiarna lubav. Na velkim ruskim 
polanum morti se jós najdoju matere i 
zene, sterim neje se jeno, jeli bodo da 
vidli svoje sine, ili oca svoje dece ili ne.

I tu vidimo prezkrajnu modrostGos- 
podina Boga. Mi z nasimi slabimi oemi, z 
nasim slabim pogledom mislimo, da samo 
mi trpimo. Ne vidimo one strasno velke 
sile, s sterimi se nasi nepriateli mo£iju. 
Cuda miljonov ton ladji, pod vodom, z 
njimi skup jezere i jezere marinerov, ste
ri su se na leta vucili svoje posle i cu- 
dapot deset jezer soldacije stera su na 
frontu kandi spraviti. Se to pod vodom. 
A kaj pák one hrane i taborski matrial, 
vreden miliarde funti i dolare, steri se 
vtopil, a kaj pák oni zelezni ftici, steri 
saki den na stotine curiju z lufta.

Bormes javkati jc treba, ali ne samo 
nam, nego i njim! Jaj onim narodam,ste
rim je Bog za strof poslal takse voditele 
kaksi kralujeju nad nasimi nepriateli. A- 
merika, stera denes ima sakojacke vere 
na stotine, obrnule se vkraj od Boga i 
hitili se /.? zlatnim teletöm, njeni najvise- 
si biskup je blagoslovil ono luftno oru/.je 
s sterim su decu klali. Engleska, Outi 
svoju prepast liitila se v roke bolse- 
vizma, moli Boga, da bi prezbozniki pre- 
ladali. Sovjetski orsag je 25 let kopal 
groba svojemu narodu, rezfrckal je miljo- 
ne svoje mlajsine, celoga jenoga roda, 
steroga niti za vise deset let nabodo mog- 
li namestiti. Velko englesko kralestvo, v 
sterim как negda v Spanjolskoj sunce 
neje nigdar zahajalo, se reztrgalo, vec su 
zgubili vei ki del svojih koloniji. India jós 
samo z iinenom spada pod Englesku. Ame 
rika ima vec denes tulko drzavnoga dtiha, da 
nemamo dosti velke numere za to napi- 
sati, как njim bodo ludi se to splatili ? 
$to bo brand one miljone delavcov, Ste
ri bodo po taboru prez posla ostali? Sto 
bo zdr/.aval dovice i popile ? Kaj pák

Nepríatelski
Jedno od najpogibelnesih nepriatel 

skih oruzja je sirenje sake fele glasov. 
V prvim svetskim taboru su tulikajse zlo 
cesti glasi bole rusili как oruzjc i tak se 
pripetila nesreca, da su nasi soldati dőli 
deli oru/.je. Ve da je tehnika se jaksa se 
i te glasi jakse siriju. Nepriatel ide za 
tem, da nam zrusi jaku volu, oslabi dú
sé, tak véliju, nega tak bedastoga glasa, 
da ga ne&Oi nebi veruval.

Zato je vaíno da poznamo se, s Óim

stopram sovjetsko prezbozno kralestvp ! 
Odkod bodo namestili onih cuda pols- 
kih delavcov, steri su celomu orsagu kru 
hu preskrbeli ? Kaj pák fabricki posli, 
stere su do kraja vnistili.

Kaj je to, ci je ne boza kaítiga? 
Sto sablu zdigne, on mora od sable hmre- 
ti. Ali ran tak, как je Satan ne mogel 
na Oljenimi goricami preladati Zvelicitela, 
tak niti nepriateli nabodo preladali nas. Da 
je Bog sveta kastigal z vclkom vodom, on 
de si je zebrái pravicne ludi v Noé ovu 
barku i da je prestal dezgy potli cetrde- 
set dni, onda se pokazal golub mira z 
oljenovom kitöm i glasil je, da se je Bog 
pomiril i zemlu nazaj pokriva njegov bla- 
goslov.

Denes je Europa Noeova barka. Ja 
ki vali strasne vode pokaju po nasoj lad
ji, ali как je Noeova barka premagadila 
vihera erez cetrdeset dni, tak bo i Eu 
гора proti stala prokletomu viheru prez- 
boznikov i slugili zlatnoga teleta i dosel 
bo on den morti vec neje dalko — da 
bode golub mira, zrezsirenimi peroti do- 
letel i donesel oljenu kiticu. áteru ceka- 
ino s tak teskim srcem.

Ali ne mira zlatnoga teleta! Ne fa 
lisnoga mira podjarmlenih narodov, steri 
je bujái od tabora, nego postenoga mira 
po bo/.joj pravici. Taksega mira, kaj bo 
saki narod cele Europe nasel svoje mes- 
to na ovoj zemli, kaj bo saki clovek imel 
falacek kruha i mirnoga doma, a nasim 
nepriatelam bodo rekli s Kristusovimi rec- 
mi: „Odahajaj od mene ísatan, im je na- 
pisano . . . . "

Za toga рак je nam, europskim na- 
rodam sveta duznost s strplenjem nősíti 
bozu volu, brigati se i cuvati nasu velku 
lad ju, nasu domovinu, podnesti za nju 
sakoga aldova, da bo mogla zdr/ati ovo- 
ga krvavoga vihera i da bo doálo vreme 
za to, da bo mogla dati srecno zivlenje 
i buducnost sakomu svojemu sinu.

Vera v vekiveőnu bozu pravicu, ja- 
ka vola i alduvanje za obranu na$e do- 
movine.

SP.

zlocesti glasi
nam oceju nepriateli giftati naSe du§e, da 
se znamo braniti.

Kaj oceju nepríatelski krivi glasi?
Posvaditi naroda s svojimi voditeli, zru- 
siti poslusnost v soldafiji med nizeSim i 
viseáim Zrusiti mira med civilnim naro- 
dom oslabiti duse ludern, da nabodo mog- 
li zdrzati taborske prilike, z dtuge strane 
pák vniStiti vufanje v nase diőne brani- 
tele, honvédé i podkopati veru soldaéije 
v svoje dobre oficere.
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Skola za gospodare s srebemom lati bode 
v Csáktornya

Как smo zazvedili, jaraski gospo-| 
darski inspektorát (Gazdasági Felügyelő
ség) bode drfcat v Csáktornya gospodar- 
sku skolu za nase selske gospodare. Sko
la je za badav, hapilo se bo novembra 
1-ga i sto ju bo zvrsil bode nosil sreber- 
nu lat.

Ne moramo duda pripovedati za to, 
как je ta skola vazna za nase gospodare- 
Nasi mladi gospodari bodo se navcili, 
как je treba po denesnjim gospodariti, 
vise i bolse povati i se drugo, kaj de- 
ne^nji gospodar znati mora. Skola bo tr-

pela tri mesece.
Svet ide saki den napre, kaj je vce- 

ra dobro bilo, denes véé ne vala. Furt 
se vucimo i fúrt idemo za tem, da z na
se zemle dobimo cim vec i cim bolsega 
vun. Narod se pova, a zemla ne raste, 
zato moramo gledati, da z nase zemle 
dobimo veksega i bolsega ploda. Setose  
bomo navcili v toj gospodarskoj skoli. 
Nadjamo se, da bodo nasi gospodari, о 
sobito mladi v cim veksem broju poho- 
dili to skolu.

Oktobersko pobiranje Crlenoga Kriza
Rodolubno stanovnistvo varasa Csáktornya, 

как s sakom prilikom potli oslobodjenja, tak je 
ve pokazalo svojti lubav za na§e diene honvédé. 
Prilike su teske, zasluziti je raoci se men je i me- 
nje, ali zato su se si pozurili dőli dati svoje pen
gője, fiiere za te plemeniti eil.

Kak su od pobiracov arkusi nutri doáli, ve 
su napravili obrecuna, s cega se vidi, da su sta- 
novniki varasa Csáktornya se skup dali 4116 P.

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

Kak po najnoveSim glasim rujemo, ta kon
ferencia, za stem su tulko zvonili, se s teskom 
mokom ital; hapila. К tomu piseju engleske no- 
vine „Times" zvar.e i veliju, da bi najpredi bi
lo potrebno dogovoriti se, как bi bilo modi ne- 
priatela. tobozé nas, preladati i tabora brze zvr- 
siti. To bi bilo za njih najvaznese, kajti stroski 
njim saki den rasteju na velkom, samo к tomu 
bi bilo potrebno, kaj bi se i mi njim v roke da
li, samo to рак nejde. Kak se do ve vidi, slabo 
njim ide. Oni Spekuleraju sem-tam, ali как smo 
véé cudapot napisali, Europu zavzeti ne moci.

Speer nemSki minister za fabrikaeiju oruzja 
je nemskoj mlajsini govora drzal, v sterim veli, 
da najbolse povanje, najvekse znanje i najbolse 
oruzje bode pomoglo к tomu, da bomo napriate- 
la zavrnuli. Zato je treba delati.

Nemska znanost, nemska tehnika je éuda 
dosla napre, éuda je pokazala v ovim novim ta- 
boru i na zadnje tak veli, da mi nigdar nabo- 
mo slugi, nego navek gospodari tehnike i ta bo 
na vek slufcila za dobro naroda.

Na tabori&éu novoga je, da su velku ofen- 
zivu nemei, skorom na celoj fronti zastavili. Pre 
varasu Cernigov su bolseviki v ogenj stirali svo
je najbolse Sturmtrupe i dvajstitripot su sturmu 
napravili na nemske linije. Bilo je v ognju Stiri 
divizije, saka divizija ima stiri regimente, sovjet- 
ski kanoneri su pokrili celo pole z granati i da 
su mislili, ve ga vec ne z.ivoga éloveka v nem- 
Skim linijam, onda hajd na sturmu. Nemei su se 
potegli nazaj v druge linije, a da su bolSeviki

70 fill. Jesu nutri velki, menjsi i najmenjSi dari, 
saki je dal kulko je mogel za naSe vitézé. Pobi- 
raci su poslali peneze direktno eentrali Crlenoga 
Kriza a obreéunali su cekom.

PajdaSka Sluzba Crlenoga Kriza se najlepse 
zafali как darovatelam, tak i pobiracani. Zdrzati, 
alduvanje i lubav nasim dienim honvedam. To 
nas bo pcmoglo, da nepriatela na zadnje prela- 
damo. Nasi varasanci se to éuvaju v sreu.

dosli, onda napre i s pomoéjom rezervi su je 
pretirali.

Pre Dnjeper vodi, od varasa Orsa na jug 
su bolseviki s sest diviziji i dvema oklopleni bri- 
gadi s silóm se napinjali, da bi jempot itak pre- 
drli frontu, za kaj su se do ve zabadav moéili. 
Zvun toga sestdeset kanonerske batrije (saka bat- 
rija stiri stuki) su lévaié gránáté, как tocu, 
a cela óva fronta je bila samo par kilometrov 
Siroka. Moremo si misliti, kaksi je to ogenj bil i 
kulko su morale nase trupe premagaditi, da su 
se to zadrzale. Nemske masinpu&ke su se to za- 
vrnule í da se bitka zvrsila, su nemei nabrali 
prek 6000 mrtvih.

Csáktornya nagyközség elöljárósága.
7383 1943.

Hirdetmény
A m. kir. Iparügyi Minisztérium 52.462 \I. 

1943. számú rendelete értelmében Csáktorn\a 
Muraszerdahelv községek közölt építendő villa
mos energiavezeték építési tervei és a vezeték
jog összeírása a községházán (3 sz. szobában) f 
hó 27-én 15 óráig bezárólag közszemlére van 
kitéve. A vezetékjogi összeírásban felsorolt te
lektulajdonosok az esetleges észrevételeiket f. 
hó 27-én 15 órai kezdettel a községháza tanács
termében tartandó helyszíni eljáráson megtehetik. 
Az érdekelteknek a tárgyaláson nem kell meg
jelennek, de elmaradásuk esetén az esetleges 
kifogásokra való tekintet nélkül lesz a határo
zat a bizottság által meghozva.

Csáktornya, 1943 október 19. 
_______________________________  Elöljáróság.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

6373/1943 szám.

Hirdetmény
A  in. kir. Iparügyi Minisztérium 51.659 X1. 

1943. számú rendeletével Csáktornya Mura- 
szerdahely községek között épitendü villamos e- 
nergia vezetésére szolgáló vezetékjog megállapí
tására helyszíni eljárást rendelt el. A  helyszíni 
eljárás f. hó 27.-én délulán 15 órakor a nagy
község tanácstermében kezdődik. Jogosullak az 
érdekeltek a vezeték megépítésével kapcsolatban 
felmerülő észrevételeiket a tárgyaláson előter
jeszteni.

Cszáktornya, 1943. október 19.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Zafala
\  elku cast vrednim gosponam du- 

hovnim pastiram i sem onim, steri su s 
cvetjem, z véneim okincili raku, nase- 
ga nigdar ne poz.ablenega, velku cast 
vrednoga gospona

Tkalecz Ferenca
plébánosa v penziji v Felsőmilvfalva i 
steri su nas z recmi troslali i dosli na 
sprevod, z ovim potom se najlepce za- 
falimo.

Zalostna fam ilija.

Nagy választékban kaphatók

kész női kabátok 

e s ö k ö  p e n y e  к 

szép nyári ruhák 

k o s z t ü m ö к 

p o n g  у о 1 á к

Kőbányai Polgári Serfőzde
muraköri egyedármitója, ugyarintén | Mini prodavc pive za Medjimurje i

P E T Ä H C I  á S V á H Y V I Z  f ő r a k t á r a  || glavno skladisce PETANSKE kisele vode
Csáktornya, Kossuth L -o. 1 sz. alatti nyitrai MR AZ TIBOR Csáktornya, Kossuth L  vulira br. I.

t e l e p h e l y i s é g é t  Á T H E L Y E Z T E  
A Z R Í N Y I  v A r  B E L S Ő  u d v a r A b a .

je svoje skladisce i magazine P R E M E S T I L  V 
ZNUTRESNJI OVOR ZRÍNYI GRADA orarla)
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Nepriatel ponuca se kaj more, ra
dió, novine, krive glase, store nosiju kri- 
vi apostoli. Zato na sakiin jeziku na ra
dio síriju svoje lázi i vkanjuvanja. Oni si 
misliju, da ako bodo ludi od sto lázi ve- 
ruvali samo jenu, to je vec velki hasén 
za njih. Ovi nepriateli se skrivaju pod 
domace ludi, steri pomucaju, proti nas.

Nepriatelski placeni agenti cuda 
poqnazeju pre sirenju laznih glasov. Oni 
pomazeju nepriatelskom radio glasu i jós 
bole pocrniju te glase. Krivi glasi imaju 
vellui moc. Nikaj se tak fletno ne rezsiri 
как budi glasi. Nepriatelski agenti su na 
vek placeni i oni se tak drziju, как da 
bi oni se najbole znali i navek idejű na 
slabe ludi, steri radi se verjeju. Veliju,

da su oni sigdi nutri v najviáeSemi mesti 
se najbole znaju i stem pomazeju samo 
nepriatelu. Ran tak pomazeju nepriatelu 
i oni ludi, steri se te bedastoée verjeju i 
dale pripovedaju.

Te lazni agenti oceju sebi piaca nap- 
ravili, ako bi se ta nesreca pripetila, kaj- 
bi neprijatel jaksi bil, onda bi oni velki 
postali i znami gospodarili.

Takse ludi je treba od sebe vkraj 
odvrnuti i zandaram prek dati. Puntari 
nemaju mesta med nami. Nasa vlada pos- 
teno i z velkom brigom vodi nasega na- 
roda i navek da vun istinske glase, kak- 
si su god, a nam je duznost, da verjemo 
nasim voditelain i da se vufamo v njih.

Drugipot dale.

Velka honvedska mustra 
s strelanjem

Na lepi, topd, sunceni den smo se v fork 
/budili, da su nam nasi honvedi pokazali taksu 
paradu, de ga niksc sale ne Na pustari Szent 
Rókus su napra vili strelisce, kam su dosli stari 
honvedi, regruti, si leventasi s Csáktornya i oko- 
lisnih sei i tam smo celo dopoldan gledali, как 
su se mustrali v strelanju.

Vidli smo sako formu novo oruzje, stero se 
v vezdaánjim laboru nuea, lehke i teske puske, 
masinpuske, masinpistole, Stuke za mine i gráná
té hitati i vidli smo, как se strela s lein oruz- 
jem. Crez 45 cm debelu zemlu su papernatu fi- 
guru tak prestrelili, kaj je zgledala как sito. Stie- 
lali su i sake farbe raketlne* átéri pota ka/.eju i 
daju signala. Nasi stari soldati se to dobro poz- 
naju.

Komandanti su nabrali koli sebe svoje dec
ke i dobro su njim restolnaóili, как se stero o- 
ruzje nuca, как se treba braniti, zatem pák su 
strelali. Regruti, osobito nasi mladi leventasi su 
se vtekali, steri bo bole znal treíiti v cil, Nasi 
stari vitézi „öreg harcosok" su samo áiroko gle- 
dali novo oruzje, Stero za minutu reznese de- 
kunge i cuda njih su se légii к maáinpuskam, 
da par pot streliju. Se zabadav. \ itez je i onda 
vitéz, da se dostara i ako bi nas domovina zva- 
la, joá bi si bili na mesli.

Moramo pofaliti i nnse zenske! Cuda tijih 
su se legit i strelale su. To su se téri magyar- 
skih vilezOv i magyarskih materi i aho In je 
pozvali za obranu nast domovine, se bi bile 
tani.

Potli strelanja su nas naái dobri honvedi 
pozvali malo na „menazu" „komisni gulas" i 
„komisni kruh" je bil za obed i jednako su se 
doliji general, oficeri, soldati, leventasi i pozvani 
civilni gosti. Kak je dober bil obed, to se naj
bole vidlo s toga, kaj smo se posod fuli reci: 
„Piosim isce malo", Pravi taborski obed je bil, 
pod starinskom kapelom Svetoga Róka, v maloj 
sumiei grofa Festeticha, pod par sto let starimi kos- 
tanií, boze sunce nam je svetilo i grelo nas; a v 
dolini nam je igrala soldacka mu/.ika.

Pred obedom, punktum ob 12. vuri troben- 
tali su „molitvu" i s cuda poboznih srea je iála 
pred nebeski trónus naáa narodna molitva „Ve
ra Bo/a".

Potli obeda smo culí popevke magyarske, 
bunjevacke i rusinske, vidli smo lepe igre, decki 
su se hitali, komedije delali, a i puce su nam 
popevale.

Potli toga smo na streliscu \ idli jenu hitku 
i gledali smo, как je treba nepriatela odvrnuti. 
komandant je se to restolnacil. Granati su grme- 
li, puske pokale i na zadnje se moral nepriatel 
nazaj potegnuti.

Bilo je lepő ! Za jenu vuru smo pozabili, 
da ober nas vija sírásén i krvavi taborski viher. 
Cuda smo vidli, cuda smo se navtfli, vidimo s 
kakáom mokoni nas braniiu nasi vitezki honvedi 
i navtili smo se, da je fjos bole moramo poátu- 
vati i radi ineti. как do ve.

Sp

Poveksalí su penzíju taborskím 
invalídam í dovícam

V lada je pod brojem 4760, 1913 M. F. dala 
vun naredbu, po steroj su, od novembra 1-ga, 
lepő povekáali penziju taborskim invnlidnm, do- 
vicam i nopilam.

Istina je, da su te penzije jós janimra I ga 
dosta povekáali, ali gl ’dec na to, da su med tem 
i drzavnim i privatnim cinovnikam poveksah pla
ce i zato, kaj je ve se dra/.eáe, su i soldackim 
penzioneram povekáali penziju za 20',<». Ovo po- 
veksanje se ti6c ne samo vezdasnjih invaliclov i 
dovic, nego i onih s prvoga svctsvkoga tabora 
1914 — 18 leta.

Pv ovoj naredbi prosti soldat ci je invalid 
100",. (I. kiás) dobi 160 P. na mesec, /5<‘/u in
valid 72 p. na mesec, 50" „ invalid 36 p. a sta
ri invalidi 25", о (IV. kiás) s prvoga svetskoga tá
bora 2 p. 40 f. na mesec, to dobiju sakoga pol 
leta. Ova invalidnost je tak mala ka) n||h ko- 
maj malo sprecavle v delu, ali vlada postujt nji 
hwa zadoblena prava, pák je i njihovu pen 
poveksala.

Pravi kaproli, ili Inkái invalidi, sleri su zvr- 
sili stiri srednje ákole, fi su 100" invalidi, onda 
dobiju 200 p. 75 "/<» invalidi 94 p. 50" о invalidi 
36 p na mesec, а IV . kiás tak, как i prosti sol
dati.

Ran tak su povekáali penziju i invalidnium 
oficeram i nnmestniknm.

Soldat ke i honvedske dovice, vei po tóm 
jeli je dovica s prvoga svetskoga tabora, ili vezda- 
snjega, jeli su minule 55 let stare i da su zamoá 
isle, dobiju penziju od *8-120 pengő. Taborski 
popilí moreju dobiti najdale 9b pengő. Roditeli, 
brati, ci si sami nemreju kruha sluziti i ako njih 
je pokojni z.drzaval dobiju 24 p. slepi ekster 24 p. 
za slcpocu na mesec. Se to bodo dobili pre'/ 
sake prosnje sluzbeno.

Ze sem tem обе vlada pokazati, da se bri- 
ga za naáe honvédé, njihove familije i za boláe 
familiarno Vivienje.

G o s p o d a r s t v o
Taljanske race i druga mladina

Pohodili smo Gyuranics Petra zvuőenoga 
vrtlara v preparandiji, átéri tam vodi gospodar
stvo, kajti smo £uli, da ima nekáe novo formu 
race, cuda vékáé i z.mehkese, как su naáe.

V dvoru smo naáli jeno celrdeset rác i med 
njimi se gizdavo spancera njihov japa, velki ra- 
cak. Gyuranics Peter nam pripoveda, da je toga 
racaka i race bestelal z Rakeka, s Taljanske, 
kajti tam samo takse hasnovite race povaju. Va- 
gali smo racaka, ima 4 kile 60 deki plemeni, a 
race plemene 3 kile, dók naáe race imaju najda
le 2 kile. Öve race zneseju 60 - 70 jejci, 6-7 
deke teske. Da se raca znese, sama si napravi 
gnjezdu, de обе, nakli grabu skopa i s svojim 
perjem napuni. Sedi pet tjednov i potli sama vo
di male racice, ali je moci jejci deti i pod dob- 
ru jaku kvo6ku, átera more tak dugu sedeti. Ci 
ostavi kvocka, onda je treba fletno drugo deti, 
Raca saki 2-3 den sama zide dőli jest, a racak 
stalno pazi na gnjezdu.

Male race tak jeju, как i naáe, samo mé
nje, kajti se med tem fúrt paseju как goske. 
Potli da su vekse treba njim i zrnje dati. Öve 
race jako rade imaju cistocu. Malo se kopleju, 
ali da zidu z vode vun, onda se svetiju, tak su 
eiste. Da odrasteju, onda je te race mo6i jako 
lehko sopati. Potroái do 20 kil kuruze, ali onda 
ima i vagu. Racak do 6-7 kil, a raca do 5 kil.

Pitali smo Gyuranics Petra, da как je to, 
letos je se posud cuda mladine dőli doálo od 
kuge, a pri njem ne. Gyuranics nas je odpelal к 
kokosinjaku i kocu, de mladina spi, pokaze nam 
как je se cisto i véli: najglavneáe za mladinu, 
как i za saku drugu £ivad je 6istoca. Kuga se 
áiri po gnoju, po travi, po hrani i tak se prene- 
se na zdrava mladinu. Ako se de kuga pokaze, 
prvo je mladinu doli zapreti, kaj ne dojde skupa 
s stranjskom, átera bi mogla kugu prenesti i v 
nas dvor, Ci de stero mladince doli opadne, ne 
smeti cekati do Уебега, do jutfa i ne v gnoj za- 
kopati, nego mam v ogenj znjom i skuriti. Mrtvo 
mladince v gnoju dugo ne sprhne, tak dojde z 
gnojom napole, de fti6i pobiraju i tak i fti6i rez- 
nosiju kugu po gmajnaj i dvoraj. Betezna mladi
na se skup pase s zdravom i tak prenese na 
nju betega. Treba je kokoáinjake i косе saki 
tjeden dobro zasnaziti, viáepot z vnpnom pobeli- 
ti, v vapno malo karhola nutri dati, onda nabo 
kuge. Cista i dobro hranjena mladina nabo tak 
lehko zbeteznln. To nam je dal za navuk Gyu
ranics Peter vrllar. On je zvráil gospodarsku sko- 
lu i na njegovom célom gospodnrstvu se to vidi.

\ e bo i prinas v Csáktornya zimska gos- 
podarska skola. Nasi gospodari. prem mladi, naj 
se daju, fim viáe njih zapisati v to ákolu, bodo 
se navcili cuda hasnovitih stvari.

JoS tulko обето re6i, da na prtuletje bo 
mofi kupiti jejci pre Gyuranics Petru od tih no
vo formu гас.

Kaj bo я kozami one marhe, stere 
doli dojdu.

Do ve smo med nasimi gospodari viáepot 
6uli, kaj bo s kozami one nmrhe, átera doli doj
de, kojti do ve nesu dali dozvolu, da bi se te 
koze v6inile za domafi kraj. Ve je z.isla nared- 
ba ministeriuma, da kancelarija za potroánju та* 
triala (Anyaghivatal), more dati dozvolu, da se 
koza doli dosle marhe, nli samo konjske i goved- 
ske moreju v6initi dati za domaci barat.

Za ko?.e prisilno zaklane marbe (kényszer- 
vágás), onda za kofce takáe mlade marhe, átere 
su tak tenke, da ne valaju za maáinske remene 
i konjske hamote napravtti, ne mo6i dozvolu do
biti.

Sto ima tnkáu koí.u, тога pismeno molbe- 
nicu poslati na An>aghivatal i mora kcoj deti 
ob6insku svedo6bu, da je ta koza ga/dinoga ii- 
vin6eta, álero je doli doálo i svedoebu, da Evin
ce neje meló kakáega hudoga betega, átéri se 
dale v!c6c.

Zvun toga Anyaghivatal da dozvolu /a pod- 
plate delati, kulko je treba. ali samo s koJe v pri- 
vatnoj hizi znklanih svinj. 1 tu je treba dokazati, 
da je gazda ne bil duien nutri dati svinjsku ко- 
iu. Za birkine i kozine koie ne mo6i engedélye 
za v6inili dati dobiti niti onda, ako se 2ivin£e 
zaklalo za privatni barat.
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Ruháit festesse, tisztíttassa 
Oprave farbati, cistíti pre

Pálcsícsnál
Csáktornyái Fiók: Baumsteiger üzletében

Horthyi Miklós tér 9.

K A J J E  NOVOGA?
— Növi vitézi Zala varmegy i je. Matyus 

Fereec i Rédey Istvána m. k. honvcdske zászlósé 
(zastavnike) su za junacke njihove sluzbe za vredne 
nasli, da je gori zemeju v Vitezki Red. Obedva véé 
su polozili vitezku prisegu pred kapitanom Vitéz* 
ke Stolice v Zalaegerszegu. Z velkom lubavi i 
rodolubnim veseljem pozdravlamo nase nőve vi
tézé.

— Obcina Viziszentgyörgy je nabrala 
jabuke za ranjene honvédé. Stanovniki obcine 
Viziszentgyörgy, verni svojoj magyarskoj domo- 
vini i navek spravleni za alduvanje, su как i la- 
ni, tak i letos, prvi bili, da pokazeju lubav za 
nase vitezke honvédé. Prem, da je lelos slabo 
bilo z jabukami, nasi obcinari Viziszentgyörgy, su 
ipák skup nabrali za dvoja kola zebranili jabuk, 
koli deset metercentov i poslali su je doli Paj- 
daskoj Sluzbi Crlenoga Kriza, de su je mam spa- 
kovali i poslali v Szombathely v honvedski spi- 
tal za ranjene i betezne honvédé. Te plemeniti 
dar naj sluzi za peldu sakomu, najprvesi su nasi 
vitezki honvedi!

— Poveksali su porcie za kruh i melu.
Kulko ga bilo zrnja v orsagu na pocetku gospo- 
darskoga leta, to je bilo mogoce, da je vlada po- 
veksala júliusa 1-ga porcie za kruh, a septembra 
l*ga pák porcie za melu. Ve da je minulo prvo 
vreme za nutri davati krusnoga zrnja i vidi se 
kaj je nutri doslo, je dosla mogocnost. da vlada 
kruhove porcije pák poveksa.

Od 1943. novembra 1-ga je kruhova porcia 
po célom orsagu na mesto dovezdasnjih 20 deki, 
poveksana na 25 deki. Oni, steri na mesto kru- 
ha dobiju melu za kruh. dobiju saki mesec za 
saku personu 5 kil krusne mele.

— Pak je moci soldatam posilati tople 
oprave. Как smo zazvedili honvedam i delav- 
cam na tabortácu je рак moci po&ilati zimsku 
toplu opravu i vesa.

1. Sakoj personi moci poslati jenoga pakle- 
ca, najdale do 10 kil.

2. PoSilati je moci od oktobra 25-ga do no
vembra 6-ga, pre sakoj poSti pred poldan do 13. 
vure.

3. V paklecaj je smeti poslati samo toplu 
opravu i veáa, bundaste podstave, tople robace, 
gace, prusleke, svetere, atomié obujke i druge 
takáe spodobne stvari, pák termesflase za greti. 
Liste i druge stvari ne smeti v paklecc deli.

4. Oblecalo za paklec smc biti samo vrece 
ili platno. Paklece je treba odprte nesti na postu 
tarn je bodo kontrolerali i onda je moci skup 
za&iti. Plaéa se po ceni taborske poste.

Ostro opomeneju sakoga, da je pakleca 
treba dobro spakuvati i dobro napisati atresa. 
V paklec je treba deti jós jenoga atresa i cedu- 
lu, na Steroj je se napisano, kaj se posila. Za 
po&ilanje ne treba nikse dozvole prositi.

Delavcam je treba posilati samo onim, ste
ri su broja taborske poste vec dimo napisali.

— Zbog sirenja laznih glasov odsodjeni
krcm ar. Majerics György 53 leta star, s Ked- 
veshegya negda Krcmar v Csáktornya je pred 
par meseci po honvedskom sodu v Szombathely u 
bil odsodjen na dve leti resta zato. kaj je delal 
proti drzave. Da je sod postal kreposten, odtira- 
li su ga v velki reSt v Vácz, da tarn odsluzi 
svojega Strófa. Ve рак se proti Majericsu v Nagy- 
kanizsi pred sodbenim stolom podigla tozba zbog 
Sirenja laznih glasov, kaj je, как tozba dráavno- 
ga tozitela velj( véinil stem, kaj je v Csáktornya, 
v Stingl Fercncov*m stacunu govoril. Majerics je 
tajil svoje drehe* ®h Stingl l erenc i njegov po-

moénik su krivnju posvedocili i tak je sod Ma- 
jeriss Györgya preglasil zakrivogai odsodil ga na 
mesec dni resta. Negdasnjega krémara v Csáktor
nya, su v restantskoj opravi s prvim cugom 
nazaj odtirali v Vácz.

— Nesrecen megyímurski imenden pred 
sodbenim stolom. Isce v aprilu mesecu ovoga 
leta se pripetilo, kaj je Soltics György gospodar 
v Damása sluzil svojega imendneva, nat<> su bili 
pozvani vise njegvi priateli i poznanci, med njimi 
i Petracz József. Da je Petracz dosel к hizi, vec 
su fest mulatovali. Kak je Petracz stal v dvor, 
vidd je, kaj su se v kmici Novak József i He
gedűs József pijani posvadili i da je Hegedűs 
kolica zdigel na Novaka. Petracz njih je stel po- 
miriti cuknol je kulica Hegedüsu z rok, ali med 
tem je i vudril s kuliéom. Na nesrecu je vtegnul 
Novak Jánosa tak trefili na glavi, kaj se niu con- 
ta potrla. Novak je jós nekak inogd dimo dojti, 
ali drugi den je od teske rane hmrl. Petracza su 
zandari prijeli i odtirali v Nagvkaniz.su v rest 
zbog klanja. Öve dneve je bil sod zbog toga 
greha. Petracz je priznal, da je s kolicom vudril, 
ali brani se stem, da je bil pijan i nezna, kam 
je vudril. Preslusali su vise svedokov, ali kajti 
glavni svedok neje dosel, bo se drzal növi sód.

ill

NA ZNANJE
Cast mi je na glas dati postuvanim 

stanovnikam varasa Csáktornya i oko- 
lisnih mesta, da sam v Hitler Adolf vu- 
hci, broj 26, poleg narodne skole, (v lo- 
knlu, de je hila predi gospa Zrínyi, Krall 
Angela) odprl

higiensku barbersku officinu
de posluzim gospodu. a zvuéeni sem 
lasi rezati i gospem.

Za solidnost mojega posla svcdoci 
mi moje delo érez vise let pre gosponu 
vitéz Bors Mátyásu.
Preporuéam se najtoplese i prosim gos
podu i gospe, naj т е  как najdale pod- 
piraju.

Z velkim postuvanjem 
Golubics Károly 
barberski mester 

Csáktornya
Hitler Adolf u. 26

iii III

Poglavarstvo veiké opcine Csáktornya

Broj 228/1943.

S TVA R  : Davanje mleka na 
cedule

Na znanje
Po naredbi centrale za potrosnju mleka 

(Tej és Tejtermék Forgalmi Központ) je i pogla- 
varstvo obcine Csáktornv a odredilo, da se od ok
tobra 1-ga mleko davle samo na cedule.

Po naredbi ministeriuma broj 106.100 943. 
К. M. samo öve peráone imaju pravo na mleko:

a) íene stere dete cekaju, od Strtoga mese- 
ca, как nosiju do poroda.

b) mala deca do zadnjega onoga leta, da 
spuniju tretje leto svojega zivlenja.

c) vekSa deca oe tretjega leta do zadnjega 
onoga leta, da spuniju Stirnajsto leto svojega ziv
lenja.

d) betezniki, steri nemreju prez mleka biti, 
onda 70 let stari i jós staresi ludi.

Cedule za mleko samo ovi moreju dobiti.
Ov növi red mleka znaci to, da mleko, ste- 

ro se к hizi nosi, recuna se v jedinice v gaz- 
dinskoj knigi kravskoga gospodara samo onda, 
ako se mleko davle taksemo gazdi, steri od kan- 
celarije za obskrbu svedoébu ima.

Matere i betezniki, steri imaju pravo na 
mleko, moraju to dokazati s svedocbom sluzbe- 
noga ili obeinskoga doktora.

Matere i-mala deca moreju dobiti na den 
7 deci, a veksa deca i betezniki 3 deci mleka.

Zbog sega toga poglavarslvo pozivle stanov- 
nike, to je dne, steri imaju pravo na mleko, da 
naj si do kraja ovoga meseca za sigurno nutri 
daju svoje prosnje za mleko. Stamparije se dobi
ju v obéinskoj kancelariji za obskrbu, ili pre od- 
redjenim malim trgovcu. Zvun toga zene, stere 
dete nosiju i betezniki naj si jós i doktorsku sve- 
docbu cim predi preskrbiju.

Dók se bodo rezdelile cedule za mleko, 
saki si more mleko tani preskrbeti, de je do ve 
dobd.

Gospodari, steri mleko povaju naj si dobro 
zapametiju, da od vremena. da bodo za mleko 
cedule, ono mleko, stero se к hizam nosi, bo se 
samo onda zelo v recun nutri da van ja, ako to 
prodaju taksoj personi, stera ima cedule za mle
ko. Kaj se mleka nutri da v tnlekaru O. M. T. 
K. ono se bo navek v rerun zelo v duznost 
nutri davanja.

Csáktornya. 1943. oktobra 10-ga.
POGLAVARSTYO.
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