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Megjelenik p é n t e k e n .

mindenki tudja, hogy az egyik a másikat
be akarja csapni. Hamis az áru, amit
ebben a boltban árulnak, de hamis a
pénz is amivel fizetnek.
vert és hadianyagot gyártani, mit lehet
Ezzel szemben állnak Európa nem
ilyenkor csinálni ? Forduljunk az ameri zetei. Akik megtanulták, mit jelent Wil
kai testvérhez, annak van bőven min son 14 pontja. Akik végig szenvedték
dene.
Trianont, Versaillest, Rapallót és a többi
Igen ám, csakhogy az „amerikai test megszégyenítő szerződést. Akik megpró
vér" is olvasta a régi mesét, amikor az bálták, mit jelent Lenin, Sztálin, Kun
Igazság és Hamisság elmentek vándo Béla, Szamueli és a többi tömeggyilkos
rolni s előbb megették az Igazság pogá véres hóhéruralma.
csáját, a Hamisság pedig csak úgy adott
Második front! Majd ha alkalmas
„testvérének", hogy előbb az egyik, azu lesz az idő r á ! Azt hiszik, hogy Európa
tán a másik szemét szúrta ki.
frontján akad még egy Badoglio féle áru
Ilyen „testvér" ma Anglia, Amerika ló, aki képes 40 milliós nemzetét oda
egymásután szúrja ki egyik, majd másik dobni az ellenség prédájául ? Nem, ez nem
szemét is. Anglia pedig kénytelen ezt fog megtörténni, Európa szilárdan áll,
tűrni, mert pogácsáját megették Dünkir- mint egy kőszikla, mint egy ember s
chennél, Narviknál, Singapurban és a töb azon a szövetségek pokol kapui nem
bi helyen, Amerika pedig, mindezt jól vesznek erőt, mert ez a front becsületes
tudván, addig leste a prédát.
vezetők és védők kezében van. A má
A Szovjet ebben a társaságban a sodik front csak mumus, amivel legfel
leghamisabb kártyás, ki nem mozdul o- jebb a kis gyermekeket lehet ijesztgetni,
dujából, hanem onnan lesi, mint a pók, de mi tudjuk, hogy az angolszászok csak
hogy bajtársai berepülnek hálójába. Tud szeretnék a második frontot, de azt is
ja jól, hogy szövetségesei nagyon is rá tudják a legjobban, hogy ebből sohasem
vannak szorulva, azért nem is akarja lesz semmi és azért mondják, majd ha
megmondani, hogy milyen partit játszik, alkalmas idő lesz rá, mint a vagyontalan
hanem arra számit, majd a játék végén adós, majd fizetek, ha lesz miből.
Ezért játszanak most cirkuszt Mosz
besepri a kasszát. Egyelőre csak köve
kvában, megesznek egy pár jó ebédet,
tel. Második frontot, hadianyagot, élelmi
szert, de mit ad érte, arról nem is akar felosztják majd Európát, mindenki a ma
ga gusztusa szerint, azután hazamennek
beszélni.
Ilyen társaság ült most össze Mosz és mindenki tovább játszik hamisan kár
tyájával és igyekszik a másikat becsapni
kvában. Es ezek akarnak dönteni Euró
Sp.
pa sorsáról. Emberek és nemzetek, akik
egymásban nem bíznak, mert közülük

A MOSZKVAI KONFERENCIA
Volt nekünk egy barátunk, sajnos
már a föld alatt nyugszik, aki amikor
kártyázni hivták, előre megmondta, csak
úgy ül le, ha megengedik, hogy csaljon,
mert ő máskép nem tud kártyázni. Ilyen
a moszkvai konferencia is. Éden, Hull,
Molotov, mind a hárman hamisan keve
rik a kártyát, legfeljebb annyi különbség
van köztük és néhai barátunk között,
hogy ezt — legalább nyíltan — be nem
vallják.
Hármuk közül Eden van a legne
hezebb helyzetben. Neki kell megmente
ni az angol birodalomból, ami még meg
menthető. Mikor az angolok 1939 ben
Németországnak megizenték a háborút,
azzal elkezdték ásni saját sírjukat. Talán
lesznek még, akik emlékeznek Chamber
lain angol premier szavaira, aki néhány
évvel a második világháború kitörése
előtt, egy alkalommal szószerint ezt mon
dotta : „könnyen megeshetik, hogy még
a mostani generáció megéri, hogy Anglia
alkotó elemeire bomlik“. Ezek a szavak
annak idején Angliában óriási felháboro
dást keltettek és nem sok hiányzott, hogy
Chamberlain akkor meg nem bukott.
Amit az angol miniszterelnök ak
kor mondott, az azóta majdnem szósze
rint beteljesedett. Anglia világhatalma
megszűnt. Honkong, Singapur, Thaiföld,
Burma — a múlté. India, Ceylon rövid
idő kérdése. Délafrikában a burok, Сапа
dában a franciák mozgolódnak, az ameri
kaik mindenütt előtérben. Északafrika el
foglalása bizonyára elég gondot okoz az
angoloknak, mert ott mindenki ur, csak
épen az angolok nem. Az Azori szigete
ket a portugálok Angliának adták köl
csön, de több ott az amerikai, mint az
angol.
Az amerikaik lépten nyomon han
goztatják, nekik itt kell támaszpont, ott
kell támaszpont, hogy megvédhessek
Amerikát. Nem szeretnénk feltételezni az
angolokról, hogy ne látnának át a szitán.
Minek kell Amerikának Európa környé
kén támaszpont? Ki bántja Amerikát.
Ki akar minimum 60(H) kilóméter távol
ságra hadakozni és micsoda érdekek fii
ződnek ahhoz ? Nem más ez, mint or
gyilkos tőr a testvér szivébe. Amerika
legalább azt hiszi - szeretné uralma
alá hajtani az egész világot. Angliává
egyenlőre testvéri szövetségben van, hat
nem támadhatja meg fegyverrel, de an
nál inkább gazdasági és politikai térén.
Anglia cl van adósodva, hajóterének leg
nagyobb része a viz alatt, szenet nem
tud eleget termelni, mert nincs hozza
elég munkása, kenyere, húsa nincs, meg
meglevő gyárai nem tudnak eleg teg>-

Az ellenséges propaganda
és eszközei
(Folytatás, első részt lásd a 42. számban.)
A z ellenséges propaganda gyakran alkalmáz röplapokat. A nyom tatott betűnek nagy
hitele van, s vannak olyan könnyen befolyásol
ható emberek, akik
ha nyomtatva látnak
valamely* rémhírt
azonnal készpénznek ve
szik.
A rádió, a sajtó és a suttogva terjesztett
rémhírekre jellemzők a következő adatok :
Elsősorban elégedetlenséget akarnak szitani
a közélelmezés háborús korlátozásai miatt. A
propaganda hirek egy része azzal foglalkozik,
hogy ,.a közélelmezés állandóan romlik". A má
sik kedvenc témája a rémhíreknek, hogy a ha
di üzemekben napról-napra szándékos rombolá
sok ismétlődnek. Hogy ezek a hirek hiteleseb
beknek tűnjenek fel, rendszerint „pontos" ada
tokkal szolgálnak, üzemeket neveznek meg. Sze
retik terjeszteni azt a hirt is, hogy a fővárosban
háború ellenes tüntetések zajlanak nap-nap után,
amelyeket a rendőrség sortüzzel, vagy más
erélyes
eszközökkel
fojt
el.
Hogy ezek

milyen nevetséges állítások, azt tudhatja minden
fővárosi lakos, aki saját szemével győződhetik
meg az il>en állítás hazug voltáról.
Nyugtalanságot akar kelteni az az ellensé
ges közlés is, hogy a hősi halottak száma a
frontokon oly nagy, hogy nem mernek róluk
pontos kimutatást adni. Egy statisztikus kiszá
mította, hogy az ellenség által jelentett né
met hősi halottak száma ebben a világhábo
rúban m ár három szorosan meghaladná azt
a számot, amennyi katonája valaha volt a
német birodalomnak. A hősi halottak számá

nak toronymagasságra való felnagyításával a
fronton harcolók hozzátartozóinak lelkét akarja
megtörni az ellenség.
Minden magyar honvéd előtt közismert az
az átlátszó trükk, amellyel az ellenség fegyverletételre szólítja fel a katonákat. A frontokon
repülőgépekről röpcédulát szórnak szét, amelye
ken fogságba került magyar honvédek elmond
ják, hogy milyen jó dolguk van az ellenség tá
borában. Ezeken a röplapokon aztán százával
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vannak aláírások és címek, amelyekről minden
esetre meglehet állapítani, hogy hamisított, vagy
orvul felhasznál aláírások. A fényképek tulajdo
nosai pedig már régen nem élnek. Kiderült, hogy
valamely előrenyomulás alkalmával a fronton

a bunkerekben, vagy szállásokon maradt cé
dulákról, vagy tábori levelekről leolvasták a
katonák neveit és címét és ezeket nyomtat
ták röplapjaikra, vagy ezek nevében beszél
tek a rádióban. Legutóbb például a moszkvai
rádióban egy magyar zászlós nevében beszéltek,
aki elmondotta, hogy milyen jó dolga van a
szovjet paradicsomban, semmi bántódása nincsen,
étellel itallal ellátják és végül felszólította a hon
védeket, hogy adják meg magukat. Kiderült,
hogy ez a zászlós már régen idehaza van az
egyik kórházban, ahol mint sebesültet ápolják.
Ismerősei, akik történetesen ezt a moszkvai rá
dióleadást hallgatták, másnap figyelmeztették,
hogy nevében beszédet mondtak a moszkvai rá
dióban, mire a zászlós azonnal jelentést tett fel
jebbvalóinak.
Az ellenség természetesen éket akar verni
л legénység és a tisztek közé és ezért terjeszte
nek olyan híreket, hogy a parancsnokok óriási

vagyont kerestek össze maguknak a háború
alatt, erkölcstelen, közönséges üzelmeket foly-

tatnak, stb, stb. Az ilyen közleményeik számá
ra gyakran meghamisítják a frontujságokat, ame
lyeket ugyanolyan nyomdai kiállításban és ugyan
olyan formában állitának elő, mint az eredeti, de
természetesen céljaiknak megfelelő hazugságokkal
megtöltve.
Az ellenség röplapjaiban, hamisított tábori
újságjaiban, az ellenséges sajtó közleményeiben
és a rádió híreiben rendszerint pontos neveket,
címeket és tábori postaszámokat jelöl meg. Az
olvasó, vagy a rádióhallgató azt gondolhatja ma
gában, hogy mégis csak lehet valami igaz a do
logban, ha ilyen pontos részleteket tudnak meg
jelölni. Tekintve, hogy nincsen mindenki abban
a helyzetben, hogy ezeknek a hitelesnek, szava
hihetőnek látszló híradásnak végére járhasson,
az ellenség romboló munkásságának a sikerét
arra alapítja, hogy a vakmerő állításokból
mindig ragad valami.
Minden magyar honvédnek, tiszthelyettesnek
és tisztnek tisztában kell lennie azzal, hogy ez a
háború nemcsak a fegyverek, hanem a jellem
szilárdságának a háborúja is. Bárhol és bármi
lyen formájában kerül tehát szembe az ellenség
mérgező és bomlasztó kísérleteivel és hírverésé
vel, el kell azt taposnia.
Vége.

November 3-án megkezdődik az előadás
az iskolákban
Magyarországban a középiskolákban, kö
zépfokú iskolákban, a szakiskolákban és az is
kola jellegű tanfolyamokon, valamint a népisko
lákban a beiratkozások október 28-án, 29-én és
30-án lesznek. Az 1943/44. iskolai évben a tani

tás az egész ország területén november 3-án,
szerdán kezdődik, amint azt a vallás- és közoktatásügyi minisztérium már augusztusban, a
szünidő meghosszabitásának elrendelésekor köz
zétette.

K 6 u 6 n « t a vizluentgyörgyiek.
nek a honvédség részére
killdött alm áért
A m. kir. szombathelyi 523. sz. hadikórház
Bajtársi Szolgálata a Csáktornyái Bajtársi Szol
gálathoz a következő levelet intézte:
,,Az almaküldeményt megkaptuk s azt há
lásán nyugtázzuk. Nagyon köszönjük szives fáradozásait és kérjük, hogy a jövőben is támogassanak bennünket. A csomag nemcsak a mi,
hanem elsősorban sebesültek és betegek öröme,
akik hálás szívvel fognak visszagondolni a Csák
tornyái és környékbeli adakozókra."
őszinte örömmel közöljük ezt a levelet,
amely ismét bizonyítja Muraköz szeretetét a fel
szabadító haza és hős honvédeink iránt.
Mint már a múltkor jeleztük, az almákat
Viziszentgyörgy hazafias lakosai adták össze.
Biztosak vagyunk benne, hogy Muraköz többi
községei is sietni fognak meghozni az áldozatot
vitéz honvédeinknek, akik vérüket áldozták,
hogy nekünk békés otthonunk legyen.

Vesztegetést kísérelt meg
a cigarettacsempész
Murabesztercén cigarettacsempészésen ér
ték az utellenőrzö járőrök Hozián ignác földmű
vest. Amikor a csempész látta, hogy baj van,
30 pengőt ígért a honvédeknek, ha szabadon en
gedik és a cigarettát is visszakapja. Hoziánt
azonban előállították és bíróság elé került, amely
most jogerősen háromheti fogházra ítélte.

Újabban kitüntetett hőseink
A honvédség megható, hazafias ünnepsége
Vasárnap délelőtt hangos zeneszó verte fel a Csáktornyái utcákat.
Vitéz honvédeink vonultak fel az Országzászlóhoz, hogy jelen legye
nek hősi bajtársaik kitüntetésénél. Az Országzászló talapzatánál virá
gokkal gazdagon feldíszített oltárt állítottak fel, előtte pedig széle»
széksorokban foglalt helyet a tisztikar, az összes hatóságok, vezetőik
kel az élen, a meghívott ünneplő közönség, a polgárság és a nép szé
les rétegei pedig úgyszólván az egész Horthy Miklós teret betöl
tötték.
c-..
,ünneP* diszmise után a honvédség parancsnoka kihirdette a
Főméltóságu Kormányzó Ur Legelsőbb Elhatározását, amellyel újabban a
következő hősöket tüntette k i :
Csele József főtörzsőrmester, Böcze Ferenc törzsőrmester kisezüst
vitézségi érem, Készéi István törzsőrmester kisezüst vitézségi érem
másodszor, Steiner István őrmester, Varga Ferenc tizedes, Heiter Ist
ván és Adorján Ferenc őrvezetők, Németh István és Balogh János
honvédek bronz vitézségi érem, Lázár József, Hambalgó János, Györik
László, Sebestyén István honvédek tüzkereszt sebesülési sávval és
Farkas István tüzkereszt.
Beszédében a parancsnok kiemeli, hogy ezek a bajtársak a keleti
fronton, a keresztényiség, a család és a háromszinü magyar zászló
védelmében áldozták vérüket. Oda mutatott a szépen lobogó Országzászlóra és felhívta bajtársait, hogy védjék továbbra is ezt a zászlót,
és védjék meg az országot a bolsevista veszedelemtől. A kitüntetése
ket a parancsnok személyesen tűzte a hősök melleire s mindegyikkel
kezet fogot.
A Himnusz zárta be ezt a szép ünnepséget.

Fonott divatcikkeket készítenek
kukorica-csuhéból a levente
leányok
A kirakatok tele vannak fonott kosarakkal, táskákkal, kalappal,
cipővel. Fonott holmi a divat. Л leventeleányok is készítenek ilye«
kedves darabokat és a fölösleget eladva más szükséges holmikat sze
reznek be. A nyersanyag előteremtésére országszerte gyűjtik a kuko
rica belső, gyönge leveleiéit, a csuhét, azt mcgszáritják, elteszik és
“r
,
,kuZpont Mentése szerint összejöveteleiken feldolgoz
zak. t z a szép, követésre méltó leventeleány-divat.
-
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Hogy intézik a szegényügyet
Csáktornyán
Látogatás a Csáktornyái „Szeretctházban“.
Háborús világban élünk, ötödik éve dúl a
rettenetes vérzivatar Európa felett. Magyarország
is már harmadik éve áldozatosan védi Európa
sorompóit. Azóta sok mindenre azt mondták,
„nem lehet, háború van". Csáktornya nagyköz
ség közönsége, a boldog visszatérés óta, sokszor
megmutatta, hogy első a haza és dicső honvédeink, de közben az otthoni tennivalókról sem
feledkezett meg.

A szeretetházat Teréz nővér főnöknő és
Stefánia nővér vezeti. Szervita apácák. Hivatá
suk a szegények ésgsertnekek gvamolitása, de
iskoláik is vannak. Jutalmukat egvedül Isten ke
gyelmétől várják. He meg is érdemlik. Szeretet
tel bánnak ápoltjaikkal, minden munkát maguk
végeznek. Az ápoltak csak segítenek, amit bír
nak, a két ápolt asszony, látogatásunk alkalmá
val épen a kony hában szorgoskodott.

Csáktornyán a szegényügy régóta vajúdik.
Ellátatlan szegényeink sorsa szivén fekszik a vá
ros vezetőségének. Az adófizetőket is bántotta a
sok idegen koldus és álszegény visszaélése, a
joszivü adakozók kihasználása. Ezt az ügyet az
elöljáróság és képviselőtestület, bölcs belátással,
egy csapasra elintézte.
A Rákóczy utca végén, a vasúti sorompón
túl van a városnak egy jokora telke, az. úgyne
vezett „Fűrésztelep". Ennek végében a gépház
helyén egy modern, majdnem „palotát" emeltek
a város szegényeinek.
Nemrégen hallottuk, hogy a szeretetház el
készült s igy időt szenteltünk, hogy megnézzük
és a látogatásról olvasóinknak beszámoljunk.

Egyelőre 6 férfi és két nő lakja a szeretet
házat. (Egy férfi és egy nü kórházi ápolás alatt
all). De lesznek többen is, az elöljáróság most
bírálja, kik érdemlik a felvételt.
A lakóépület mögött most is serény építke
zés folyik. Befejezik az istálló, pajta, sertést»! és
gazdasági csclédlakás építését. Lesz két tehén,
egy ló, sertés és baromfiállomány. Az épületek
hez tartozik egy szép zöldségeskert és kukoricaés krumpÜíöld. Mindez a rászorult
szegé
nyeknek.
Beszélgettünk a városi vezetőség egy tag
jával, aki kérdésünkre elmondta, hogy a város
nemcsak, hogy ezzel a szeretethazzal a szegény
ügyet véglegesen rendezni akarja, hanem első
sorban azoknak akarja biztosítani életük végéig
a gondmentes, nyugodt megélhetést, akik az élet
viharában, becsületesen alulmaradtak, iá vannak
szorulva embertársaik támogatására, de szerény
ségük nem engedi meg a kopogtatást idegen aj
tókon. Es ezért nevezték el ezt a jótékonysági
intézményt „szeretethaznak" és nem szegényház
nak. Innen mindenféle, a jószívű adakozók zse
bén élősködő álszegények és megrögzött alkoho
listák ki vannak zárva.
Istentiszteletre egyelőre, a kápolna elké
szültéig, a templomba járnak, a nővérek közre
működésével otthon is végeznek imakat.
Csáktornya város nemes intenciói testet öl
töttek, szegényeink gond nélkül fekszenek, gond
nélkül kelnek, a polgárság áldozatkészsége és a
Szervita nővérek önfeláldozó munkája virraszt
felettük és gondoskodik jólétükről.
Ezzel a tudattal búcsúzunk az ápoltaktól és
a kedves nővérektől.

Utunk egy festői hátterű réten vezetett ke
resztül, a szeretetház úgy tündóklik a liget
előtt, mint egy szép ékszer, egy szépen öltözött
nő keblén. A bejáratnál a mindig mosolygó,
emberszeretetet sugárzó Teréz nővér, főnöknó fo
gad bennünket. Belépünk a barátságosan meleg,
tagas hallba, ahol a már ott elhelyezett szegé
nyek felállással és köszönéssel üdvözölnek ben
nünket. A haliból jobbra nyílik a női, balra a
férfi osztály. Először a női osztályt tekintjük
meg. Jtt van a konyha, az éléstár, kct hálószoba
a nők részére, íürc'ő és mosdo szoba, irodahe
lyiség, a nővérek lakosztálya. A férfiak osz
tályára, miután itt mellék hely iségek nincsenek,
több hálószoba jut s itt tartottak fen egy szobát
a még ezután alakítandó kápolna részére is. rürdő és mosdószoba itt is van. Minden fényes,
minden ragyog a tisztaságtól, sehol egy porszem,
vízvezeték az egész házban. Az ápoltak is tiszta
ruhában, a ruganyos ágyak azt az érzést keltik
bennünk, hogy sok, munkában elfáradt polgár
társunk örülne, ha élete utolsó szakában ilyen
ellátáshoz juthatna. Az ottlévők bizonyára nem
álmodtak erről.

Első Muraközi Szövődé Rt.
CSÁKTORNYA
Széchenyi u. 50
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Vitézi Rend Csáktornyái
Zrínyi Csoportja
gyászlinnepsége
A Vitézi Rend Csáktornyái Zrinyi Csoport
ja f. évi nov. 1-én d. e. a ferenciek templomában
negyed 12 órakor hivatalos szentmisén vesz részt,
amelyre a csoport munkatársait, valamint az
összes hatóságokat, hivatalokat és egyesületeket
tis7teleltel meghívja. Szentmise után kivonulás a
Zrinyi-einlékmühöz, ahol Pecsomik Ottó ország
gyűlési képviselő koszorút helyez el a csoport
részéről.
November 2-áa, Halottak Napján, d. u- fél
4 órakor a Zrinyi Csoport tagjai a temeet
bejáratnál gyülekeznek és testületileg helyezik öl
koszorújukat néhai Kaltroy Anlal ezredes sírjára.

Hindenszenteki
ünnepély a hősök
temetőjében
A Csáktornyán állomásozó honvédség üszszes alakulatai, a leventék, iskolák és a polgári
hatóságok bevonásával, november hó 2-án (ha
lottak napján) délután 16 órai kezdettel a hősök
temetőjében ünnepélyt rendez a következő mű
sorral : 1. Fogadás. 2. Békén nyugodjál. Ének.
3. Egyházi szertartás. 4. Muraközi ének. 5. A
legmagasabb rendfokozatu elöljáró beszéde. 6. A
sírok megkoszorúzása. 7. Szózat. 8. Katróy ez
redes ur sírjanak megkoszorúzása.
Gyülekezés a honvédség, leventék, iskolák
részére 15 ó. 30 ig, a polgári hatóságok és
vendégeknek 15 ó. 50 ig, a hősök temetőjében.
A pontos megjelenésre felhívjuk a figyelmet, mert
16 órakor a temető kapuját bezárják.
Az ünnepélyt rendező állomásparancsnok
ság az idő rövidsége miatt ezúttal hívja meg a
levente egyesületet, iskolákat, polgári hatóságo
kat és Csáktornya polgári közönségét.

őszi piros almák. A természet
Játéka
Vitéz Jánosi József zrinyifalvai gazdálkodó
beállított szerkesztőségünkbe és letett az asztalra
öt szép piros almát A nagyobbak 7 cm., a ki
sebbek 4 5 cm. átmérőjüek. Kérdéseinkre el
mondotta vitéz Jánosi József, hogy saját kertjé
ben a kérdéses almafa a tavasszal dúsan virág
zott s miután korán érő faj, már julius 15-re be
érőt az első termés. Augusztus 10-éré a fa új
ra virágba borult s most meghozta a második
termését. Most 120 darab termelt, 5 —6 deka sú
lyúak, süvanykásak, de jóízűek, persze sokkal
kisebbek, mint az első termés.
Megmagyaráztuk vitéz Jánosi Józsefnek,
hogy az idei meleg, száraz nyár folytán a fa
sokkal hamarabb kitermelte jövő évi rügyeit s a
szükséges nedvhiany okozta a vitág/.ást, a ké
sőbbi őszi esők pedig elősegítették a gyümölcs
kifejlődését. Így vitéz Jánosi barátunk nem na
gyon örült a második termésnek, mert a jövö
évben faja meddő leaz.
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Közgazdaság
Jelentős kedvezményeket
kapnak a tökmagot összegyűjtő
és beszolgáltató gazdák

tapasztalatok, a dolog természeténél fogva, meg
nem állnak rendelkezésre. Minden gazda tehát
úgy kezdjen hozzá az őszi munkálatokhoz, hog>
szántóföldjének gondos megművelésével könny tise a maga számára a beszolgáltatási kötelesség
teljesítését.

Uj MÉRLEGEK
MÉRLEGjavitások

FRflUKmérlegüzem
NAGYKANIZSA

A hazai tökmagtermés jelentékeny része a
közellátás szempontjából nem értékesül, mert a
gazdák a tőkmag összegyültésével és beszolgál
tatásával kapcsolatban nem mindig találták meg
számításaikat. A tökmag begyűjtése viszont az
ország zsír- és szappanellátását megkönnyítené
és nagyobb közgazdasági hasznot eredményezne,
mint a tökmagnak az állatokkal való feletetése.
Ezek a szempontok arra indították a földmivelésügyi minisztert, hogy a tökmag begyűjtését uj
intézkedésekkel mozdítsa elő.
A hivatalos lapban földmivelésügyi minisz
teri rendelet jelent meg, amely újabb kedvezméket biztosit a tökmagot beszolgáltató gazdák szá
mára. A rendelet értelmében a gazdálkodó, aki
a jövő év áprilisának közepéig bármely olajos
mag vásárlására jogosított kereskedőnél saját
termésű tökmagot szolgáltat be, minden mázsa
tökmag után 400 négyzetölet leszámíthat abból a
területből, amely területen a fennálló rendelkezé
sek értelmében az 1943/44. gazdasági évben ipa
ri növényt volna köteles termeszteni.
Ismeretes, hogy az elmúlt évben a tökmag
hatósági árán felül a gazdák métermázsánként 5
kg szappanra is igényt tarthattak. Ezt a kedvez
ményt a most megjelent rendelet nemcsak fenn
tartja, hanem meg is kétszerezi, tehát a gazdál
kodó minden 10 kg beszolgáltatott tökmag után
1 kg szappanvásárlására jogosító utalványt kap.
Ez a szappanmennyiség természetesen nem szá
mit be a gazda rendes szappanfejadagjába. Tudniok kell még a gazdáknak, hogy a tökmag a
közellátási pontrendszerbe métermázsánként 220
buzaegységgel beszámít. Ha ezekhez a kedvez
ményekhez még hozzáfűzzük, hogy a tökmag
árát ebben az évben 90 pengőben állapították
meg, akkor látható, hogy a gazdálkodóknak saját
érdekükben is mennyire fontos, hogy a tökmagot
összegyüjtsék és beszolgáltassák.
Az a gazda, aki tökmagot szolgáltat be,
kis területen köteles ipari növényt termeszteni,
igen jelentős szappanmennyiséghez jut, beszolgáltatásí kötelezettsége egyrészének eleget tesz a
tökmaggal és végül jelentős összegű átvételi árat
is kap.

Az 1944. évi termésű kenyérgabonára vonatkozó Beszólgéltatási kötelesség m eg
állapítása
123.600—1943 К. M. szu rendelet (megje
lent a Budapesti Közlöny 1943 október 9-i, 227.
számában) minden mezőgazdasági termelő köte
les az 1944. évi terméséből az egész szántóterü
letének 1— 1 aranykorona kataszteri tisztajüvelme után 10— 10 buzaegységnek megfelelő 10— 10
kg kenyérgabonát beszolgáltatni. A 3 aranyko
ronánál kisebb kataszteri tisztajövedelmü szántóterület minden kh-ja után 30 buzaegységnek
megfelelő 30 kg-t, 20 aranykoronánál nagyobb
kataszteri tisztajövedelmü szántóterület minden
kh-ja után 200 buzaegységnek megfelelő 200 kg.
kenyérgabonát kell beszolgáltatni.

Felhívás a gazdákhoz I
Az aratás, betakarítás és cséplés befejezé
se után minden gazda hozzákezd az őszi szán
táshoz. A munkálatok megkezdésével kapcsolat
ban illetékes helyről felhívják a gazdák figyel
mét arra, hogy terménybesz.olgáltatás mai rendje
a jövő gazdasági évben is érvényben marad. Ép
pen ezért a gazdák úgy készítsék el számvetésesüket és úgy osszák be szántóföldjeiket, hogy a
kataszteri tiszta jövedemle alapján kivetett buzaegységeket be tudják szolgáltatni. Nem lehet
szó ugyanis arról, hogy a beszolgáltatási köteles
ség mértékét a kataszteri tiszta jövedelem he
lyet már most termelési kataszter alapján álla
pítsák meg, mert az ehhez szükséges adatok és

Eötvös tér 2/a.
Telefon: 509.

S P O R T

HÍREINK
— Esküvő. Kosztolánczy Erzsébet és Plotár János m. kir. zászlós 1943 évi október hó
30-án 4 órakor tartják esküvőjüket a szombathe
lyi föpléb. templomban. Sok szerencsét az uj
párnak.
— Eljegyzés. Polesinszky Jenő, a Csáktor
nyái m. kir. áll. tanitóképzointézet igazgatója el
jegyezte Hetyéssy Magda áll. tanítónőt. Fogadják
jökivánatainkat.
— Orvosi rendelés. Dr Schiller Vilmos
nagykanizsai szemorvos rendeléseit f. hó 25 töl
folytatja.
— Tilos a temetők kivilágítása. A leg
újabban kiadott belügyminiszteri rendelet értel
mében, mint az eddigi háborús években, úgy az
idén is, november 1-én és 2-an tilos a temetők
kivilágítása és a temetőket délután 5 uráig el
hagyni.
— 16 pengő a méhviasz legmagasabb
ára. A közellátási miniszter legújabb rendeleté
vel az ezidei méhviasz legmagasabb árát 16 pen
gőben állapította meg kilogrammonkint.
— Iskolai hir. Kovács J . András, a pol
gári iskola újonnan kinevezett igazgatója meg
kezdte működését. Muraköz közönsége szeretetel
üdvözli, áldás kisérje hazafias munkásságát.
— Élő állatokat postán szállítani nem
szabad. A posta vezérigazgatósága október 23-i
távirati rendelete
értelmében, semmiféle élő
állatot postán szállítani többé nem lehet.
Felhívjuk a közönség figyelmét e rendelet
re, miheztartás végett.
— Oltözközdjünk melegen az utazáshoz.
Az Államvasutak igazgatósága a szénnel való
takarékosság miatt a múlt évhez hasonlóan ez
évben is korlátozza a személyszállító vonatok
fűtését oly módon, hogy a gyors-, sebes- és tá
volsági személyvonatokat a tél folyamán csak
mérsékelten, míg a helyi vonatokat egyáltalában
nem fogja fűteni. Ezért ajánlatos, hogy a közön
ség utazása alkalmával ennek megfelelően öltöz
ködjék.

Hirdetmény
Murakeresztur községben, a templom
és iskola közelében, a község tulajdo
nát képező

4 szobás t égl aházat,
gazdasági épületekkel,
kb. 1000 n. ől telekkel, 1943 novem
ber 2-án délután 4 órakor a körjegyzői
irodában nyilvános árverésen eladjuk.

Cs. Z. T. E. — Bonyhádi Z. T. E. bajnoki
3 —0 ( 1 - 0 )
A Csáktornyái csapat szombaton este in
dult Konyhádra s az egész éjjel tartó fáradságos
ut után csak vasárnap délután egy órakor érke
zett a mérkőzés színhelyére. A gyorsan elfo
gyasztott könnyű ebéd után, kissé szeles időben,
már 3 órakor álltak a fiuk a pályán.
A csáktornyaiak nekilendülnek. A csatársor
Benkö S., Horváth, Bozsics, Yerbanecz, Papp
egvmás után veszélyesen támadják a kaput. A
18 percben Benkö, a 20 percben Papp, a 24
percben Bozsics, a 26 percben Horváth lő a ka
pura, de az egész játék alatt bravúrosan \édő
bonyhádi kapus ártalmatlanná teszi a labdát. A
vendégcsapat ezután is állandóan támad, a 28
percben gólt lő Bozsics. 1-0. Ez felvillanyozta a honi
csapatot, de teljes szívvel játszó védelmünk min
dent elutasít.
A második félidőben is állandóan támad a
Csáktornyái csapat és csak a kapusnak, valamint
a rossz pályának köszönhetik a helybeliek, hogy
csak a 28 percben tudott Verbanec újabb gólt
lőni. 2 —0. A 32 percben Verbanecntk újabb
gólja 3 0. A Csáktornyái csapat a 34, 38, 40
percben \ amplin, V ugrínce, Verbanec rúgásaiból
még több gólhelyzetet érte el, de les miatt
érvénytelenek. A 45 percben Verbanec szép lö
vését az ellenfél kézzel fogja, 11-es, de közben
a játékvezető a játékot lefújta.
A győzelmet megérdemelték a csáktornyaiak.
Sima, rendes talajon két számjegyű győzelem
sem lett volna meglepetés. Minden játékosunk
jól játszott és dicséretet érdemel. A játékvezető
kifogástalanul működött.

Pályázat

Az О. M. T. K.
CSÁKTORNYÁI üzeme G É P
és G Y O R S Í R Á S B A N jártas
tisztviselőt keres.

HirdesseR a „Murakőz“-bei

Preplatna cena: 6 .— P. na pol leta.
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 6.

Csáktornya, 1943 Oktober 29

KONFERENCIA V MOSKVI
Imeli smo mi jenoga priatela, na zalost vec je pod zenilom, steri je rekel,
da su ga zvali kartati, da si on samo tak
sede к kartam, ako bo slobodno vkanjuval, kajti on drugac nezna karte igrati.
taksa je i ta konferencija v Moskvi. ki
den, Hull, Molotov, si tri falisno mesaju
karte, najdale je tulko rezlika med njimi
i med nasim priatelam, kaj oni to — bar
odprto ne — neceju priznati.
Med ovimi tremi stoji najslabese ki
den. On mora obraniti od engleskoga kralestva оно, kaj se jos da obraniti. Da su
englezi 1939. leta Nemskoj preglasili ta
bora, onda su si hapili kopati svojega
groba. Morti se jos de nesci najde, sto
bo pomlal reci Chamberlaina, engleskoga
ministra predsednika, steri je par let pred
svetskim táborom, od reci do reci rekel
ovo: „Lehko se pripeti, kaj bomo jos mi
doziveli, kaj se bo Engleska restepla na
falaté. Те reci su onda v Engleskoj napravile strasno zmesariju i malo je falilo,
kaj je Chamberlain onda ne prepái z ministerske stolice.
Kaj je engleski minister za ono vreme rekel, to se od potli skorom do zad
nje reci spunilo. Englesko svetsko kra
lestvo je prestalo biti. Hongkong, Singa
pur, Siam, Burma, se je to minulo India, Ceylon se drzi jos samo kratko vreme
V Juznoj Afriki se gibleju buri, a v Kanadi francozi, amerikanci pak su sigdi
na prvom mestu. Da su Severn uAfriku
zavzeli, to je englezam napravilo velku
brigu, kajti tarn je saki gospodar samo
rano englezi ne. Azovske Ótoké su por
tugalci englezam posodili, ali i tain ga
vec amerikancov как englezov.
Amerikanci na saki korák tiraju glasa, da njim je tu i tarn treba pomocno mesto,
kaj si bodo mogli Ameriku obraniti. Nebi síeli misliti za engleze, da oni ne vidiju erez sito. Za kaj nuca Amerika kon
Europe pomocna mesta? Sto se oce z
Amerikom biti ? Sto oce tabora voditi
najmenje 6000 kilometrov dalko i kaksega hasna oce stoga imeti? Neje to nikaj
drugo, как rauberski noz v bratovo sree
Amerika — barem tak si misli ■— bi ste
la pod svoje gospodarstvo spraviti celoga
sveta. Z Engleskom, je za ve v bratskom
priatelstvu, pak zato nemre na nju z о
ruzjem, ali stem vise na gospodarskom i
politickom polu. Engleska je sa zaduzena
najveksi del njenih ladji je pod vodom,
lapora nemre dosti nakopati, kajti nema
za to dosti delavcov, kruha, mesa nema.
fabrike stere jos stojiju, nemreju napravi
ti d o s t i m a t r i a l a i o r u i j a .
Kaj
je moci zaceti, da cloveku tak slabo ide.
Idemo к bratu amerikancu, on ima sega

dosta.
Je, samo to je zlo, kaj je i amerikanski brat, citál onu staru pripovest, da
su brati pravicen i falisen skup isii na
potuvanje i najpredi su pojeli stroska
pravicnoga. a potli je falisen samo tak
steldati pravicnomu jesti, kaj mu je predi
jeno oko spelmul, onda pak drugo.
Taksi „brat“ je denes Engleska. Amerika joj кора
oci jeno za drugim.
Engleska pak, oce nece, mora to trpeti,
kajti njene kolace su pojeli pre Diinkir
chcnu, Narviku, v Singapuru i na drugim
taksim mestim, a Amerika se to dobro
zna i cekala je как lesica na piceka.
V toj kartaskoj bandi sovjeti najbole hamisno igraju, neceju se genuti s svo
je luknje, nego tain paziju, как pavuk na
muho, kaj bodo njeni pajdasi nutri dole
teli, kaj njihovi priateli jako dobro nucaju, zato niti neceju povedati kaksu partiju igraju, nego cekaju, kaj bodo na zad
nje kasu vun pobrali. Za ve samo zahte
vaju drugu fronlu, taborskoga matriala,
oruzje, hranu, a kaj bodo za to dali, za
to se niti spominati neceju.
Taksi pajdasi su si ve skup seli к
fítolu v Moskvi. I ovi oceju soditi, kaj
bo z Europom Ludi i narodi, steri nemaju vufanje jen v drugoga, kajti med
njimi saki zna, da jen drugoga oce vkaniti. Falisna je roba, stera se v tern sta-

Politiéki tjednik
Zide sak i patak.
cunu trzi, a falisni su i penezi, s sterinj
se piaca.
Na proti tomu stojiju europski naro
di, steri su se navéili, kaj valaju Wilsonovi 14 punktumi. Steri su pretrpeli Trianona, Versaillesa Rapallo i druge sramotne kontrakte. Steri su probali krva.
vo barbarsko gospedarenje Lenina, StaUr
na, Kun Bele, Szamuelia i drugih taksih,
steri su zaklali mase nekrivih ludi.
Druga frontal Da bo prilióno vreme
za to. Oni misliju, da se na europskoi
fronti najde jos jen Badogliu spodoben
izdajatel, steri je imel dusu hititi nepriatelu, как psu contu, svojega naroda od
40 miljonov? Ne, to se vise nabo pripetilo, Europa trdo stoji, как kameniti breg
как jen clovek i nepriatelska peklenska
vrata nas nabodo obladala, kajti ovu fron
tu drziju posteni voditeli i braniteli. Dru
ga fronta je samo nekse strasilo, nesterrim je moci malu decu v strah s $teali mi znamo, da bi anglosasi jako radi
napravili drugu frontu, a znaju i to, da
stoga nabo nigdar nikaj i zato veliju, on
da bo druga fronta, da bo za to prili£no vreme, ran tak, как duznik, steri ni
kaj nema veli, platil bom, da bom imel
s cim.
Za to spilaju ve cirkusa v Moskvi,
pojeli bodo par dobrih obedov, rezdelili
bodo Europu, saki po svojem gustusu,
onda peju dimo i saki bo dale igral s
falisnimi kartami i gledal bo, как bi dru
goga vkanil.
Sp

Nepriatelski zlocesti glasi
Nepriatcli cudapot posilaju sake fele
letake, tobozé, da je sveto pismo, kaj je
stampano i cuda ga taksih slabih ludi,
steri kaksega god hudoga glasa mam verjeju, ci ga vidiju stampanoga.
Nairajsi siriju z radiom, s stampom i
z lazlivimi glasniki ove glase: Slaba je
hrana zbog tabora i jos bo slabesa. Dale
veliju, kaj v taborskim fabrikam sc saki
den kvara dela. Da bi njim bole verova
li, veliju tarn i tarn smo to culi. Radi si
riju glase, da su po varasaj krvave puntarije, a sto stanuje v varasu, sam vidi,
da je se posod mir i kaj govoriju to je se
skup smeha vredno.
I stem oceju puntati nepriateli da smo
mi na fronti cuda mrtvih zgubili, a nasi
ne vupaju vun dati. Zrecunali su, da su
nepriateli tripot tulko mrtvih dali na glas
как je cela soldacija nemske zemle.
stera ocoju familiam duse zmesati.
Puntafu i na fronti soldate, da tobo

zé zarobleni honvedi govoriju na radioda как njim je tam dobro, naj se i naái,
steri su jos tu prek daju. Govoriju za ime takSih, steri su véé zdavnja ne na
fronti, nego negdi odzadi v Spitalu.
Lazeju, da su si nesterni visoki komandanti spravili na fronti velke imetke
da krivo trgujeju i tak dale.
Ze sem tem oceju samo nasega na
roda spuntati, da bi napravili zmesariju
na domaéoj fronti. Od toga se treba ja
ko éuvati, Na$i ludi vidiju da je prinas
mir, saki posten élovek more mirno delati, kruha ima saki dosta. ve pak su
krusne porcie jos poveksali.
Honvedi na fronti i v kasarnaj, a mi
doma moramo znati, da magyarska vlada ima brigu za sakoga éloveka, praviéno rezdeli se kaj se zapova, a delati z.a
domovinu i alduvati za domovinu je na
sa sveta duznost, a puntare i lazlive glas
ni ke pak je treba zandaram v roke dati.
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Как se dela s síromaki v
Csáktornya
Pohodili smo hizu de siromaki ziviju
V taborskom svetu íivimo, vec peto leto
hara straéni, krvavi taborski viher ober Europe,
Magyarska tulikajée ved tretje leto, z velkim alduvanjera brani rampe na granici Europe. Potli
toga su nam za duda kaj-kaj rekli: „ne modi ta
bor je" Stanovniki velke obdine Csáktornya, su
od potli, как smo se srecno povrnuli, dudapot
pokazali, da je prva nasa blazena domovina, na
si didni honvedi, ali med tem nesu pozabili niti
to, kaj je treba doma vciniti.
Pitanje naéih siromakov se ved zdavnja
vlede v Csáktornya. Voditeli varasa su navek v
srcu nosili, kaj bo z naéiini siromaki, Bantuvali
su naée purgare, éteri porciju placaju, oni cuda
stranjski bogci i falisni siromaki. éteri su dobre
darovatele samo znucali. To stvar su naéi poglavari i zastupniki, na spameten nádin na jen hip
reáili.
Na kraju Rákoczy vulice, prek étreke, ima
váráé lepoga grunta, negda su ga zvali „Türésztelep" kajti je bila tam velka zaga. Na kraju to
ga grunta, de su bile masine, su napravili za varaáke siromake lepu modernu hizu. tak bi rekli
„paladu".
Ve tomane smo culi, da je ta hiza gotova,
pák smo si zeli vreme, da ju poglednemo i nasim ditatelam nekaj pripovedamo.
Pót nas vodi drez jenu lepu senokoéu, odzadi éumica, se tak lepő, как da bi malar zmalal, a pred éumom stoji hiza slozena tak lepo,
как na lepo oblecenoj, zenski zlatei bros. Pred
viati nas deka oberica sestra Tereza, navek veseloga lica, puna lubavi za ludstvo. Zidemo v
lveku „hall " zvanu hizu. de je fajn toplo, tam
su nas siromaki lepo pozdravili. S halla se ide
na desno v zenski, a na levo v moski del. Najpredi smo pogledali ienskoga dela, Tu je kuhnja
ápajz, dve hize za spati za íenske, hiza za kö
peti i hmivati, kancelarija, hiza za opatice. Na
moékoj strani je ved hiz za spati, kajti tu ga ne
kuhnje i drugo taksega i tu su ostavili jenu hizu
za kapelicu, éttro bodo ve napravili. Hiza za kö
peti i hmivati je i tu je.
Se je svetlo, se se sveti od cistode, nigdi
ga ne zrna praha, siromaki su v distoj opravi,
postele na fedre, tak si mislimo, duda purgarov
steri su poéteno delali, ali zruéili su se pod terhom teékoga zivlenja, bi radi bili, ako bi na zadnje vreme svojega zivlenja bili tak obskrbleei.
Oni éteri su denes tam, nigdar ne su zato se
lljeli.

Po dnevu su naéi siromaki v velkoj hiti,
v hallu. Tam delaiu po malem, kaj moreju. lám
dobiju tripot stroska na den. Pitali smo sestru
Tereziju, kaksi je stroéek. Juha saki den, tripot
na tjeden éuépajs, a tripot kuhano, ili peceno
testo. Da smo tam bili, rano je bila kolerabina juha i paprikas kromper za obed, drugi
den рак baiolova juha i buhtlni. V nedelu je
meso i peéeno testo, ako je mogoce, onda i v
cetrtek dobiju meso. Zajtrek je mleko, za celi
den redovita porcia kruha i poétena vecerja. 0 patice istu koétu imaju.
Ovu hizu vodiju sestra Tereza oberica i ses
tra Stefánia. Servitske opatice. Zebrale su si posla, pomagati siromakam i deci, ali poleg toga imaju i ékole. Svoju piacú iéóeju samo od Gospodina Boga. Ali su i vredne toga. Z velkom lu
bavi dvoriju svoje siromake i se same delaju si
romaki njim samo pomaíeju, kulko moreju. Da
smo tam bili, dve stare zene su v kuhinji nekaj
delale.
Ze ve imaju éest moékih i dve zenske (Jen
moski i jena zenska su v épitalu na vracenju).
Ali bo njih i vise, poglavari ve zbiraju, sto je
toga vreden.
Odzadi za hízom i ve delaju zidari. Zgotavlaju stalu, skeci.ija, kotca i stana za gospodarsku
druzinu. Bodo meli dve krave, jenoga konja svinje i mladinu. Imaju kcoj lepoga vrta i zemlu
za kuruzu i kromper. Se je to za siromake éteri
su toga potrebni.
Spominali smo se z jenim varaskim voditelom, tak véli, da varas s tóm hízom oce resiti
ne samo pitanje siromakov, nego v prvom redu
oée zasigurati mirno zivlenje, prez brigah onim
nesrecnim ludem, steri su v Telkom Viheríi iivlenja poéteno, ali dob ostali i potrebni su, da njih
dobri ludi podpiraiu, a poleg toga sram njih je
ruziti na ludsim vratam. \ to hizu nemreju zajti
poznati pijanci i takéi ludi, éteri nesu pravi siro
maki i oceju kiveti na ludskom zepu.
Plemenita vola varasa Csáktornya se zvréila, nasi siromrki prez brige idejű spat i pr^z brige se staneju nasi dobri purgari skrbiju za njih,
a dobre sestre opatice je imaju v dobrim redu.
Za ve idejű v cirkvukm esi, dók bo kapela gotova, ali opatice znjimi i doma Boga moliju.
To smo vidli v hizi siromakov i to dnmo
na glas sakomu, da ludi znaju, как je treba s
siromaki baratati.

Jesenske crlene jabuke
Как se natura igra
Vtiéz Jánosi József gospodar s Zrinyifalva
pohodil je naée vurednistvo, pák je del na stol
pet lepih érlenih jabuk. Vekée su 7 centimetrov,
a ménjéé 4-5 centimetrov debele. Pitali smo ga|
de je zmogel te jabuke drugoga roda i na to vé
li, da je v njegovom vrtu ta jabuka na prtuletje
obilno cvela i kajti je to rana fajta, do júliusa
15 ga je prvi rod vec bil zrel. Do augustuéa 10ga je drevo nazaj bilo v cvetu i ve je doneslo
drugoga roda. Na drevetu je zraslo do 120 jabuk,
vagaju saka 5-6 deki, kiselaste su
ali drugac
teéne. Razme se, da su óuda ménjéé как prvi
rod.
Pripovedali smo vitéz Jánosi Józsefu, da
zbog letoénjega toploga, suhoga leta je drevje őuda predi vun stiralo batke i kajti ga ne bilo dosti dezdja, je i razevelo, a potlasnji jesenski deidji pák zu pomogli da je rod zrasel, Zato se naé
priatel vitéz Jánosi ne mora jako veseliti tomu
drugomu rodu, kajti к leto bo to drevo jelovo.
Med tem smo vec i z viée mesta dobili
na glas, da je drugoö preevelo sadovno drevo,
bezgi i divji kostanji, jeni su i za akacije pripove
dali. Dugó, toplo, suho vreme je krivo, kaj se
natura tak igra, a za to bodo nasi gospodari kleto
zalosno gledali jelovo drevje.

Növi drzavni
stroskovnik
V cetrtek oktohra 12-ga su se nasi oblegati, potli pet mesecnoga pocivanja pák ziéli v drzevnom spraviédu. Prva sesija bila je z velkom
paradom, si oblegat v svetesnjoj opravi i da su
precitali pismo Yisokodostojnoga Gospcna Guvernera, s éterim je drzavno spraviéce skup pozval, to sn oblegati stojeéki posluéali i sala je grmela od éljen kricov. Ran taksa paradna sesija
je bila isti den i v Zgornjoj Hizi.
\ petek je Reményi-Schneller Lajos fináncminister nutri dal stroékovnika naée dr/ave za
1944 leto, i stom prilikom je drzal velkoga govora s éterim je pripovedal za se nase zvunjske,
znutreénje i gospodarske politike.
Govora financministra su na sim stranim
Orsaéke Hize posluéali z velkom paznjom. Как
se posod po célom svetu, tak se i prinas najdeju ludi, steri oceju „se bole znati" i tak su
prespodobili ovoga stroékovnika к onim s prvoga
svetskoga tabora. То su ludi, steri oceju v saki
juhi /.lit a biti, govoriju prez toga, da bi znali,
kaj je na stvari i tak zavlaciju sem tam one lu
di steri se jako radi i lehko verjeju.
Istina je to, da je velka rezlika med denes*
jim l negdasnjem stroskovikom s prvoga tabo
ra, Kak je finaneminister rekel, magyarska drzava pokriva
svoje stoéke za ve prek tri
fertale z drz.avnih dohodkov, a samo neéisto jeno
ga fertala si mora posoditi' Za vreme prvoga
svetskoga tabora je Magyarska bila dosti zaduzena, a denes stoji v tem pogledu med najbolsimi
europskimi drüavami. Onda smo jako slabo stalk
cuda smo bili duz.ni zvunjskim drzavam a denes
cisto drugae stojimo.
Saki clovek, éteri se boji za svoju domovinu, more videti, da se denesnje drzavno gospodarenje nemre prespedobiti onomu prvoga svetskoga tabora. Poteékoée su i denes dosta velke
ali gospodarsko zivlenje je cuda bóléé. Kak i у
prvim taboru, tak i denes nam faliju nesterni
materiali, étere smo z ludskih orsagov nutri vozili, nesternim robam su eene gori poskoéile, al*
to donese tabor s sobom. Zvunjske matriale s
copriom ne moci sem spraviti, ali nase domaie
gvspodarenje moramo v reu drzati, a to homo i
véinili i vugnoli se bomo sega taksega, kaj bi
nas odpelalo v propast, как je to bilo na kraju
prvoga svetsoga tabora.
Dens smo cuda jaksi i spametneéi, le/.i nosimo se terhe tabora i to nas bo dopelalo <1° I
boléega zivlenja. Yufanje v nase voditele i i*
skup delati i alduvati za naéu domovinu.

I
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Nasi növi vitézi medaljasí
Lepa rodolubna parada nasih honvedov
V nedelu pred poldan se cula glasna muíika po varaákim vulicam. Nasi vi
tezki honvedi su marsirali к Orsaékoj
Zastavi, da glediju, как bodo nesterni
njihovi pajdasi okinéeni z medaljami. Pre
Orsackoj Zastavi su postavili s cvetjem
bogato okinéenoga oltara i pred njimi su
poslusali svetu paradnu mesu honvedi,
oficeri, se vlasti i pun piac naroda.
Potli svete mese je honvedski zapo
vednik precital imena junakov, steri su
medalje dobili i rekel je v svojem govo-

ru, da su ovi junaki na sovjetskoj fronti
za obranu krséanstva, familije i magyar
oké zastave alduvali svoju krv. Pokazal
je na zastavu i pozval je pajdaáe, da naj
i dale braniju ovu zastavu i naj braniju
orsaga od bolsevicke straáne pogibeli.
Medalje je sam zapovednik nateknul sakomu junaku na prsa i sakomu je v roku segnul.
S Himnusom su zvrsila óva lepa
parada.

Skola za gospodare s srebernom lati bode
v Csáktornya
Как smo zazvedili, jaraski gospodarski inspektorát (Gazdasági Felügyelő
ség) bode drzal v Csáktornya gospodarsku skolu za nase selske gospodare. Skola je za badav, hapilo se bo novembra
1 -ga i sto ju bo zvrsil bode nosil srebernu lat.
Ne moramo cuda pripovedati za to,
как je ta Skola vazna za nase gospodareNasi mladi gospodari bodo se navcili,
как je treba po deneánjim gospodariti,
vise i bol$e povati i se drugo, kaj dene§nji gospodar znati mora. Skola bo tr-

pela tri mesece.
Svet ide saki den napre, kaj je vcera dobro bilo, denes véé ne vala. Furt
se vuéimo i fúrt idemo za tern, da z na
se zemle dobimo éim véé i éim bol&ega
vun. Narod se pova, a zemla ne raste,
zato moramo gledati, da z na$e zemle
dobimo veksega i bolsega ploda. Se to se
bomo navéili v toj gospodarskoj §koli.
Nadjamo se, da bodo nasi gospodari, osobito mladi v éim vekáem broju pohodili to skolu.

7
Taljanska i engleska fronta
Reói nemSkih voditelov se pomalem spu
rija vie ju. ViSe pot smo napisali, da su nemei rekli, doSel bo plaéen den za se one. nekrive i
neduine aldove, Stere su nemSke iene i decs
morala podnesti. Nemei su se stiha hapili i stopram v nedelu su vun dali glasa, da su v Londonu ved osem dni ne mogli spati, kajti su nemSki avioni bomce hitali na varaS i na fabrike.
Zvun Londona bombarderali su i druge varaié,
med njimi i na varaS Great Yarmuth i druge,
bombe su curele na fabrike, banhofe, ladje i na
se drugo taborsko.
Так su rekli nemei, da kaj su ve ober
Londona napravili, to je samo manever, a pravo
bo stopram doSlo.
Med tern su anglosaski bombaSi napravili
velku ofenzivu na nemSke varaSe, med njimi na
Schweinfurt, ali su se morali vugnoti z velkimi
zgubidki. К а к nemSke novine National Zeitung
piSeju' englezi nikak se nesu nadjali na tak jaku
obranu i ne su stem redunali. N em iki inieneri i
tehniéari nesu spali. nego sé £r£z cejo ieto dclali
i ve je nemSka obrana proti lufta tak jaka, da
ga tomu para ne. To se vidi i s toga, da su nem
ei celo ono vreme zgubili samo dve maSine.
V La Manche kanalu su nemei ov tjeden
vtopili tri engleske taborske ladje, a za zadnjih
deset tjeenov piSeju nemei, da se vtopilo 140
anglosaskih trgovackih i prek 60 taborhkih ladji.
Stoga se vidi, da nemSke podmorne ladje, Stere
su v leti malo prestaje, pak iest delaju.
Na taljanskej fronti, ov tjeden nega bilo
vekSjh bitki. De anglosasi kaniju napre dojti, sigdi se tresneju v jaku nemiku obranu.

Japanska fronta

Horvatska vlada pozivle partizáné, naj idejű
dimo к svojim hizam
Kovacic, driavni sekretar horvatske vlade
je v nedelu drez jenu vuru govoril za horvatsku
politiku. NajviSe je govoril za partizáné. Poglavnik i minister Mandic su poslali partizanam zadnjipot glasa, da naj pustiju svoje partizanske posle na stran i naj idejű dimo к svojim hizam.
Horvatska driava je dosti jaka, da za najkrajSe
vreme obreéuna i. njimi tak, da bo v Horvatskoj nazaj ladal red i mir. NajoStreSe bodo iSli
proti sem onim, steri na zadnji poziv poglavnika

i predsednika vlade nabodo dimo dosli к svojim
hiiam. Ran tak bodo oStro trpeli i si oni Steri
skrivaju partizáné. Na velku ialost s tom prilikom bodo hudo ziSli duda nekrivih i neduznih.
Na kraju svojega govora je joS jempot poz
val partizáné, naj idejű dimo, kajti bo doslo vre
me, da bo vec prekesno i onda nabode milosti
za nikoga.
- o—

T a b o r s k i gl as i

dobili, onda za par let bodo bolSevizma rezSirili
i na Fnglesku i onda zbogom engleskom kapitalu
i engleskoj gospodi. Amerika vidi, da engleska
prepada i stela bi pogutnoti celoga sveta, su trgovinu, su fabrikaeiju i sega dobroga na svetu.
Zmislimo se za onu staru pripovest, tri psi glodaju jenu dontu, saki bi rad se i na zadnje se
posvadiju i jen drugoga gri/.e. Так je i ta kon
ferencia v Moksvi, ziSli su se tri pajdaSii saki
zna za sakoga, da jen drugoga ode vkaniti.
Na fronti je malo novoga. Sovjeti su redunali, da do jesenskoga deidjovnoga vremena bo
do oni gotovi s ofenzivom i nasi bodo morali
Bog zna как dalko odbeiati, di 2ivi ostaneju.
Med tern su se sovieti vkanili. Vreme je suho,
poti se daju nucati i ve oni, odeS, nedeS, moraS
prisiljeni su bitku dale tireti. Nemei piSeju, da
sovjeti vlaíeju ved ve one rozerve, Stere su si
ostavili za zimu.
De su sovjeti ofenzivu podigli, sjgdi imaju
straSne zgubidke. Azovsko Morje, Zaporoije, M e
litopol, Kremencug, sama poznata imena, sa ta
govoriju, kulko jezer sovjetske soldadije alduje
svoje zivlenje, za misei takSu, Steru Bog ne podpira 1 svetci ne pomaieju.

Bose voditel indijskoga naroda je ov tjeden
dal na glas, da je v ime svojega naroda preglasil
tabora Lngleskoj i Ameriki. К temu glasu je joS
kcoj dal, da je to ne samo na paperu. nego indijski narod od 400 miljonov ide istinjski za tern
da se ode reSiti engleskoga jarma i kapitala, Ste
ri ga do ve samo znucal.
V Indiji, osobito po velkim varaSam dale
ludi hmiraju od glada, gizdava engleska nemre
hraniti svoje ludi.
Japanci su se v Burmi hapili velku bitku
i na pustari Raolikung su ved dosti dalko napre.

\

Nagy választékban kaphatók
kész női kabátok
esőköpenyek
szép nyári ruhák
kosztümök
p o n g y o l á
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Leventaski glasi
Ruháit festesse, tisztittassa
Oprave farbatí, cistíti pre

Nesterne reci nasim leventasam

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiák: Baumsteiger üzletében
Horthyi Miklós tér 9.

G o s p o d a r stvo
Velki hasén od tikvinih koscic
Vazno za nase gospodare

Prinas zraste éuda tikvih i éuda koscic. pák
se jeno tomu nesu se gospodari trsili koscice
spravlati, kajti nesu navek nasli svoje recune.
Ako pák se koáéice marlivo spravlaju í nutri
daju, to рак éuda hasni orsagu pre mak'i i soponu i éuda viáe vala, как koáéice iivadi daü
pojesti.
Zato je ziála naredba ministra za polsko.
gospodarenje, átera oée pomagati gospodaram pre
spravlanju koáéic. Sto bo do áprilisa 15-ga do]docega leta barem 100 kil na svojoj zemli spovanih koáéic nutri dal, on bo si mogel 400 klaftrov zemle od onoga, de mora 1943/44 leta, povati fabriéko seme, lene, konople, suncanice i
tak dale. Pod tem se razme, da za 100 kil koséic se oslobodi 400 klaftrov v zemli od toga povanja.
Poznato je, da su zadnje leto gospodari
za saki metercent tikvinih koáéic, zvun plaée dobili i cedulu na pet kil sopona kupiti. Po novoj
naredbi se ve sopon duplit da, to je za sakih
10 kil nutri danih tikvinih koscic se dobi
cédula za kilu sopona kupiti. Te sopon se ne

reéuna v on, áteroga gospodar more redovito kupuvati za familiju.
Dale moraju gazdi znati, da metercent koá
éic vala pre nutri davanju za 220 páenicnih jcdinic. Ve ako ktomu zememo, da letos kostaju
koscice 90 pengő po metru, onda se vidi, da se
naáim gospodaram jako splati tikvine koáéice
skup spravlati i nutri dati.
Steri gazda éuda koscic spravi, na menjáoj
zemti je duzen fabriéko seme povati, dobi cuda
véé sopona, éuda mu hasniju pre nutri davanju
jedinic, a zvun toga dobi i lepe peneze.

Duznost nutri davanja krusnoga
zrnja za 1944 leto.
Ziála je naredba ministra za obskrbu naroda broj 123.600/953 K. M ., po áteroj je saki
polski gospodar dufcen od svoje orane zemle od
povanja 1944. leta, od sake zlatne korune éistoga katastralnoga dobiéka nutri dati 10 kil takáega kruánoga zrnja, átérő vala za 10 páenicnih
jedinic. A ko ima orana zemla od 3 zlatne koru
ne menjáega éistoga katastralnoga dobiéka, onda
30 kil kruánoga zrnja, átérő vala za 30 jedinic,
ako pák ima orana zemla prek 20 zlatnih korun éis
toga katastralnoga dobiéka po mekoti, onda pák
je treba 200 kil od mekote takSega kruánoga
zrnja nutri dati, átérő vala za 200 pseniénih je

dinic.

Opomena gospodaram

Ve da su posli zetve, mlati i pospravlanja
minuli, saki gospodar se hapi jesenskoga oranja.
Stemi posli opomeneju z viseáega mesta gospodare. da red nutri davanja zrnja, ка к je letos bil
ostane i za drugo lelő. Zato si naj gospodari tak
napraviju recune i tak si naj rezdcliju setve na
oranim zemlam, kaj bodo i kleto mogli nutri da
ti psenicne jedinice po cistom katastralnom hasnu Nemre biti zato reé, kaj bi se nutri davanje
zvrsilo na kakái drugi nácin, kajti za te recune
napraviti ga ne dosti vremena. Zato se naj saki
polski gospodar hapi z jesenskimi polskimi posli,
kaj si bode zemlu dobro obdelal i kaj mu bo
lezi stalo zvrsavati duznost nutri davanja.

(L. H. K.) Vitéz Béldy Alajos altábornagy,
divizijski general je v skoli za levente zapovednike drzal velkoga govora, v sterirrí je med vi
se toga rekel ovo:
„Sto dojde med leventaáe, on se mora tak
ponasati, da bo sluz.il sakomu za peldu. Kaj ja
oéem, da drugi véiniju, to moram ja sam znati
pokazati, ка к se ima vciniti. Nigdar ne smeti kleti pred mlajsinom. Toga se moraju dr/.ati leventasi i zapovedniki. Denes se vise kletva nesme
trpeti".
„Jako vaz.no je mlajsinu pobozno voditi i
brigati se za njihovo kráéansko Vivienje. Zahtevám, da leventaáka miajsina ponuca nedelu za
poboínost i da posteno Boga moli, kajti v tem
orsagu kri?. i sabla navek skupa hodiju.
„Organizacija leventaskih puc je skorom
vaznesa, ка к ona za decke. Stem bodo znali
puce navéíti, da éuvaju familiarnoga komena.
Mlajsinu s takse íamilije, de je i mati sama bila
leventasica, bode mati znala odhraniti v taksem
postenju, к а к sega se i ona navéila. Onda bodu
mogli dobre i postenu mlajsinu odhraniti i po
kazati.
Saka magyarska leventaáka puca naj se
navéi, как je treba cuvati familiarnoga komena.
К а к se leventaski deéki moraju navéiti sablu
obraéati i z drugim oruzjem baratati, tak se moraju i leventaske puce navciti éuvati domacega
ognja i familiarno zivlenje.

K A J J E NOVOGA?

Leventaske puce delaju sake fele
narodne stvari s kuruznoga
luscinja.

— Ne smeti po cintoraj svetiti. Po najnoveáoj naredbi ministra za znutrasnje posle, как
i sa taborska leta, tak i letos, novembra 1-ga i
2-ga ne smeti po cintoraj svetiti i ludi se mora
ju do 5. vure popoldan vugnoti s cintora.

^tacunski obioki su se posod puni s pletenemi korpicami, skrlaki i áolci. Moda je pletene
stvari nositi. Nase leventaske puce se posod de
laju takse stvari, kaj je zviáeáega prodaju, pak
si zato drugo kupiju. Do matriala je lehko dojti,
kuruzno luáéinje je treba spraviti i to znutreánje,
mehke liste, dobro posuáiti i onda je moci kaj—
kaj toga splesti. Lepu modu su nam nase leven
taske puce napravile i vredno je, od njih vuciti
se.

— 16 pengő za

kilu cmelinoga vojska.

Minister za obskrbu naroda je z najnovesom naredbom odredil, da za letoánjega émelinoga vojs
ka je treba platiti 16 pengő za kilu.
— Novembra 3-ga se hapiju skole. V
celim Magyarskim orsagu v sim srednjim i narodnim skolam bodo zapisi 28, 29. i 30 oktobra. Skolsko leto 1943/44. Se hapi se posod po
célom orsagu novembra 3-ga, как je to minister
za veru i skole véé vun dal.
— Svercal je cigeretlne i stel je podmititi strazu. V obéini Murabeszterce je patrols

prijela Hozjan Ignaca pre ávercanju cigaretlnov.
Da je ávercar videl, kaj je zlo, obecal je honvedam 30 pengő, naj pustiju njega i cigaretlne, samo kai su Hozjana hon ved i ne pustili, nego dotirali pred sod, tarn pak je dobil 3 tjedne resta.
Sod je kreposten.
— Sto ide na pot naj se toplo oblece.

Direkcia drzavnih zeleznic je dala vun, da zbog
áparanja z voglenom, как lani, tak i letos, bo se
slabeáe kurilo po cugaj i to tak, kaj se bo na
snelcugam i na cugam átéri idejű na dukáe streke, érez zimu slabese kurilo, a na domaéim, áté
ri pelaju na kratkoj átreki, pak nikak. Zato opomeneju stanovnike, áto oce putovati, naj se
toplo obleée.

Jeli sam platil za novine?

Spravlajte jabucne k oscice! Za ki
lu se plati ne 25f nego 40 pengő. Sa*
ki naj spravla! Deacki kos purgarske
skole zeme prek!

ízléses nyomtatványok
gyorsan és pontosan
K É S Z Ü L N E K

aMuraközi Katolikus Könyvnyomdában
Felelős szerkesztő: Pecsomik Ottó
Felelős kiadó és laptulajdonos: P e c s o rn ik Ottó
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