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Megjelenik p é n te k e n .

A FEKETE PIAC
Vannak emberek, akik ma a hábo

rú ötödik évében még mindig nem hi
szik el, hogy háború van. Akik azt hi
szik, hogy ma ép oly sűrűén kell a zsír
nak végig folyni az állunkon, mint a bol
dog békevilágban. Akik nem tudják mi 
az az egytál étel és azt hiszik, ha nincs 
olyan bőven minden az asztaton, mint 
valamikor volt, akkor vége lesz a világ
nak. Ezért csinálják a fekete piacot és 
veszik ki a szegény ember szájából a 
falatot. Zsebük tele van pénzzel, nem 
kérdik, minek mi az ára, csak meg kell 
venni. Telhetetlenségükben nem tőrödnek 
azzal, hogy más embernek jut-e valami, 
csak nekik legyen minden.

Régi közmondás, kettőn áll a vásár, 
így vagyunk a fekete piaccal is. Ha nem 
lesz a fekete piacon vásárló, akkor el
adó sem lesz, illetve az eladó majd oda 
fogja adni eladniszándékolt portékáját 
a hivatalos áron. És minek is a feke pi
ac? Elégedjék meg mindenki azzal, amit 
a hivatalok rendelkezésére bocsájtanak, 
akkor majd nem lesz fekete piac és nem kell 
panaszkodni. Magyarországon nem kell 
éhen halnia senkinek. A hatóságok gon
doskodnak, hogy mindenkinek meglegyen 
a legszükségesebb betevő falatja, azzal 
pedig mindenki elégedjék meg és ne akar
jon minden áron lakodalmi ebédeket fo
gyasztani.

a felbujtó bünösebb, vagy legalább is 
olyan bűnös, mint a tettes. Ha a terme
lőnek erőnek-erejével kínálják a maga
sabb árat s úgyszólván kitépik a kezé
ből terményeit, persze hogy bűnre csá 
bul s más alkalommal már ő maga tartja 
az árat, mert tudja, hogy igy is lehet. 
De a felhajtott árakból nincs sok haszna, 
mert az ipari termelő is kénytelen ugyan 
ezt a kálváriát járni, drágán vesz, drá
gán él, tehát drágán kell eladnia.

Sokan erre azt fogják mondani, nincs 
elég ruha, azért van a drágaság és a 
zug forgalom. Hát kérjük szeretettel, er
re azt válaszoljuk, Magyarországon nincs 
az a szegény ember, akinek ne volna 
legalább két rend ruhája. Akinek pedig 
öt hat öltönye lóg a szekrényben, az ne 
igyekezzék még hatot szerezni hozzá, 
hanem engedje meg, hogy az vegyen, de 
csak egyet, akinek a kettő közül az 
egyik használhatatlanná ^ált. Emlékez
zünk egyik miniszterünk, kora ősszel el 
mondott szavaira, hogy be fogják hozni 
a foltozott ruha és foltozott cipő divat 
ját.

Nézzünk csak végig egy templom

ból jövő, vagy egy vasárnap délutáni kö
zönséget Még mindenki békebeli ruhá
ban jár. S ha végre rájönnek az embe
rek, hogy nem muszáj egy télen 3 — 4 
kabátban s egy szezonban tudja Isten 
hány ruhában és blúzban járni, akkor 
majd jut azoknak is, akik igazán rá van
nak szorulva és béke időben sem voltak 
olyan helyzetben, hogy megtölthették vol
na szekrényüket.

„Ne akarjon senki több több ruhát, 
kenyeret, mint amennyi egy emberre jut“, 
mondotta Reményi Schneller Lajos pénz
ügyminiszter a nemzetvédelmi propagan
da értekezletén. A kormány igyekszik 
az árnivót tartani s a fekete piacot letör
ni De ehhez nem elég a kormány, a 
nemzetnek melléje kell állnia. Gondolja 
meg mindenki, hogy miként a katonának 
is meg kell elégednie a kimért porcióval, 
úgy a polgárok is elégedjenek meg azzal, 
amit ma nekik juttatni lehet, annyival 
is inkább, mert a polgári lakos sohasem 
végez olyan megerőltető szolgálatot, mint 
a katona s miként a katonaság Í9 csak 
egy zubbonyban és köpönyegben jár, 
úgy mi is elégedjünk meg a háború tar 
tamára szerényebb ruházattal, akkor nem 
lesz fekete piac, nem lesznek árdrágítók 
és nem lesznek elégedetlen emberek.

Sp.

Hősök emlékezete
A honvédek gyászünnepségeEs ami a legfontosabb, lássa be min 

denki, hogy ma háború van és máshol 
még sokkal rosszabb a helyzet. Gondol 
juk meg, hogy a hadsereg ellátása az 
első. Dicső honvédeink, akik messze a 
hazától, hóban, szélben, rekkenő forró 
Ságban és farkasorditó hidegben állják a 
vártát, nem nélkülözhetnek. Nagy darab 
területet védnek, tehát sokan kell. hogy 
legyenek és igy sok is kell nekik. Mit 
szólnának a telhetetlenek, ha ellenség 
mérné ki nekik a porciót, de nem tej 
ben vajban, hanem száraz kenyérben ? 
Ahol ez igy van, olt aztán nem lehet 
válogatni. Minket a Magyarok Istene és 
vitéz honvédségünk megmentett attól, 
hogy az ellenség kegyelméből éljünk, hát 
nálunk nem lehet megelégedni azzal, amit 
a lehetőségekhez képest kapunk ? A 
kormány az aratás után már felemelte a 
kenyérfejadagot s mire e sorok napvilá 
got látnak, már itt a második emelés. 
Hús, krumpli, bab s más mi egyéb is 
jut mindenkinek, minek akkor a fekete 
piac ? Még egyszer azt mondjuk a tel 
hetetleneknek.

Ha nem volnának olyanok akik 
minden áron mindent felvásárolnak, ak 
kor a feleslegből mindenkinek jutna egy 
kevés. Hazai büntetőtörvényeink szerint

„Csak annak a nemzetnek van joga az 
élethez, amely meg tudja becsülni nemzeti hősei 
emlékét”. így hangzanak e súlyos szavak s ma, 
ebben a vérzivataros világban, midőn Európa 
népei alatt reng a fold, évezredek alkotása dől 
romba, tegnap boldog emberek ma hazátlan me
nekültek, szülök siratják gyermekeiket, gyerme
kek szülőiket, az ártatlanul meghalt polgári áldo
zatok vére az égbe kiált, milliárdok pusztulnak 
vagyonban, magvar hazánk felett pedig még min
dig derült az ég, fényesen ragyog a nap, a M a
gyarok Istene őiködik Szent István birodalma 
felett és az örök magyar hősök, akik Árpád
tól Horthy Miklósig, ezer éven át becsületben 
tartották a magyar nevet, most is 
vérükkel és életükkel védik azt a hazát, ame
lyet az ősök rájuk bíztak, hogy sértetlenül adják 
tovább unokáiknak s amelyért küzdeni fognak 
mindaddig, amig az Országzászló széles e ha
zában ismét az. árboc tetején fog lobogni, hirdet
vén az örök Magyarországot.

Eublintól Doberdóig, Odesszától a Piavéig, 
Bukaresttől a Lovcsenig, Don, Dnyeszter, Dnye
per, S'talingrád, mily neveket kiáltsunk még a 
világba ? Mindenütt magyar vér öntözte a föl
det, a soha le nem győzött magyar vitézség Írja 
lángbetükkel a világtörténelmet. Hősök, akiknek 
nem remegett a kezük, amikor a Sztálingrádi 
rádió leadta az utolsó jelentést : ,,a védösereg
búcsúzik, az utolsó golyó a mienk” . Thermopyle 
hősei a magas Menyországban glédába vágták 
magukat, amidőn bevonullak a hősök az Örök 
Vezér elé, a Tejut két oldalán meggyujtották az

összes csillaggyertyákat és Csaba vezér parádé
ban fogadta „méltó utódai" tisztelgő jelentését.

Halottak napja! Gyászünnep! N em i Mi 
nem gyászolnnk, mi ünnepelünk ! ünnepeljük a 
kiontott magyar vér emlékét, azt a sokezer ma
gyar vitézt, aki a hazája védelmében áldozta éle
tét ! A  Csáktornyái temető közepén, a legszebb 
helyen, szabályos négyszögben, katonás rendben 
pihennek hőseink. Vannak köztük magyarok, mu
raköziek, németek, osztrákok, törökök, bosnyá- 
kok és más nemzetségbeliek. Előttük, mint vezér 
a front előtt, vitéz Kaltróy Antal m. kir. hon
védezredes. Mind egy formák. Valamennyien 
azt adták hazájuknak, ami a legdrágább — éle
tüket ! Most pedig csendesen alusznak és álmod
nak. Álmodják a szebb jövőt, Európa nyugalmát, 
Magyarország feltámadását a régi fényben és di
csőségben, sírjaik felett lebegő szellemük pedig 
azt a parancsot adta ki nekünk a szent ünne
pen, hogy almukat valóra váltsuk ! Vitézek, 
Frontharcosok, Tűzharcosok, Honvédek ! Fogad
juk meg, hogy e szent eszméért élünk, halunk, 
hősi halottatok sírjait dicsőséggel övezzük I

A temetői Ünnepség
E magasztos ünnepély kezdete 4 órára volt 

jelezve, de már a kora délutáni órákban a teme
tő felé vezető Széchenyi utón áradozott az ün
neplő közönség. Mindenkinek virágcsokor a ke
zében, mindezt a hősök tiszteletére. Négy órára, a 
temető zsúfolva. A hősök és vitéz Kaltróy A n 
tal ezredes sírjánál disszakaszok. Minden hősi 
sírnál egy egy leventeifju és leventeleány cső-



Ruháit festesse, tisztíttassa 
Oprave farbati, cístíti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók: Baumsteifler üzletében

Horthyi Miklós tér 9.

G o s p o d a r s t v o
Velki hasén od tikvínih koscic 

Vazno za nase gospodare

Prinas zraste duda tikvih i duda koádic, pák 
se jeno tomu nesu se gospodarí trsíli koscicc 
spravlati, kajti nesu navek naáli svoje recune. 
Ako pák se koádice marlivo spravlaju i nutri 
daju, to рак cuda hasni orsagu pre maádi i so- 
ponu i duda viáe vala, как koádice iivadi dati 
pojesti.

Zato je ziála naredba ministra za polsko, 
gospodarenje, átera ode pomagati gospodaram pre 
spravlanju koácic. Sto bo do áprilisa 15*ga doj- 
docega leta barem 100 kil na svojoj zemli spo- 
vanih koádic nutri dal, on bo si mogel 400 klaf- 
trov zemle od onoga, de mora 1943/44 leta, po- 
vati fabridko seme, lene, konople, suncanice i 
tak dale. Pod tem se razme, da za 100 kil koá
dic se oslobodi 400 klaftrov v zemli od toga po- 
vanja.

Poznato je, da su zadnje leto gospodari 
za saki metercent tikvinih koádic, zvun plade do- 
bili i cedulu na pet kil sopona kupiti. Po novoj 
naredbi se ve sopon dupiit da, to je za sakih 
10 kil nutri danih tikvinih koscic se dobi 
cédula za kilu sopona kupiti. Te sopon se ne 
reduna v on, áteroga gospodar more redovito ku- 
puvati za familiju.

Dale moraju gazdi znati, da metercent koá
cic vala pre nutri davanju za 220 páenicnih je* 
dinic. Ve ako ktomu zememo, da letos kostaju 
koádice 90 pengő po metru, onda se vidi, da se 
naáim gospodaram jako splati tikvine koádice 
skup spravlati i nutri dati.

Steri gazda duda koscic spravi, na menjáoj 
zemti je duzen fabriéko seme povati, dobi cuda 
ved sopona, duda 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 naro- 
da 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 disto- 
ga katastralnoga dobidka nutri dati 10 kil takáe- 
ga kruánoga zrnja, átérő vala za 10 páenicnih 
jedinic. Ako ima orana zemla od 3 zlatne koru
ne menjáega cistoga katastralnoga dobidka, onda 
30 kil krusnoga zrnja, átérő vala za 30 jedinic, 
ako pák ima orana zemla prek 20 zlatnih korun cis
toga katastralnoga dobidka po mekoti, onda pák 
je treba 200 kil od mekote takáega kruánoga 
zrnja nutri dati, átérő vala za 200 psenidnih je

dinic.
Opomena gospodaram

Ve da su posli zetve, mlati i pospravlanja 
minuli, saki gospodar se hapi jesenskoga oranja. 
Stemi posli opomeneju z viáeáega mesta gospo- 
dare, da red nutri davanja zrnja, как je letos bil 
ostane i za drugo lelő. Zalo si naj gospodari tak 
napra viju recune i tak si naj rezdcliju set ve na 
oranim zemlam, kaj bodo i kleto mogli nutri da
ti páenicne jedinice po cistom katastralnom has- 
nu. Nemre biti zato red, 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 zeinlu dobro obdelal i kaj mu bo 
lezi stalo zvráavati duznost nutri davanja.

K A J J E  NOVOGA?
— Ne smeti po cintoraj svetiti. Po naj- 

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

— 16 pengő za kilu tmelinoga vojska.
Minister za obskrbu naroda je z najnovesom na- 
redbom odredil, da za letoánjega dmelinoga vojs
ka je treba platiti 16 peng«» za kilu.

— Novembra 3-ga se hapiju skole. V
celim Magyarskim orsagu v sim srednjim i na- 
rodnim skolam bodo z.apisi 28, 29. i 30 oktob- 
ra. Skolsko leto 1943/44. Se hapi se posod po 
célom orsagu novembra 3-ga, как je to minister 
za veru i skole ved vun dal.

— Svercal je cigeretlne i stel je pod- 
mititi strazu. V obcini Murabeszterce je patrola 
prijela Hozjan Ignaca pre svercanju cigaretlnov. 
Da je ávercar videl, kaj je zlo, obecal je honve
dem 30 peng«», naj pustiju njega i cigaretlne, sa- 
mo kaj su Hozjana honvedi ne pustili, nego do- 
tirali 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 
slabeSe kurilo po cugaj i to tak, kaj se bo na 
snelcugam i na cugam átéri idejű na dukáe stre- 
ke, erez zimu slabcse kurilo, a na domadim, áté
ri pelaju na kratkoj átreki, pak nikak. Zato o- 
pomeneju stanovnike, áto oce putovati, naj se 
toplo oblece.

Jeli sam platil za novine?

Leventaskí glasi
Nesterne reci nasim leventasam

(L. H. K.) V itéz Béldy Alajos altábornagy, 
divizijski general je v skoli za levente zapoved- 
nike drzal velkoga govora, v áterinl je med vi- 
áe toga rekel ovo:

„Sto dojde med leventaáe, on se mora tak 
ponasati, da bo sluz.il sakomu za peldu. Kaj ja 
ödem, da drugi vciniju, to moram ja sam znati 
pokazati, как se ima vciniti. Nigdar ne smeti kle- 
ti pred mlajsinom. Toga se moraju drz.ati leven- 
tasi i zapovedniki. Denes se vise kletva nesme 
trpeti".

„Jako vaz.no je mlajsinu poboz.no voditi i 
brigati se za njihovo krádansko zivlenje. Zahte- 
vám, da leventaáka miajsina ponuca nedelu za 
poboznost i da posteno Boga raoli, kajti v tem 
orsagu kri>. i sabla navek skupa bodiju.

„Organiz.acija leventaskih puc je skorom 
vaznesa, как ona za decke. Stem bodo znali 
puce naveiti, da duvaju familiarnoga komena. 
Mlajsinu s takse familije, de je i mati sama bila 
leventasica, bode mati znala odhraniti v taksem 
postenju, kaksega se i ona navdila. Onda bodu 
mogli dobre i postenu mlajsinu odhraniti i po
kazati.

Saka magvarska leventaáka puca naj se 
navei, как je treba cuvati familiarnoga komena. 
К а к se leventaski decki moraju naveiti sablu 
obracati i z drugim oruzjem baratati, tak se mo
raju i leventaske puce naveiti duvati domacega 
ognja i familiarno zivlenje.

Leventaske puce delaju sake fele 
narodne stvari s kuruznoga 

luscinja.
íitacunski obioki su se posod puni s plete- 

nemi korpicami, skrlaki i áolci. Moda je pletene 
stvari nositi. Nase leventaske puce se posod de
laju takse stvari, kaj je zviseáega prodaju, pak 
si zato drugo kupiju. Do matriala je lehko doiti, 
kuruzno luádinje je treba spraviti i lo znutreánje, 
mehke liste, dobro posusiti i onda je modi kaj— 
kaj toga splesti. Lepu modu su nam nase leven- 
taske puce napravile i vredno je, od njih vuditi 
se.

Spravlajte jabucne koscicc! Za ki
lu se plati ne 25, 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  

aMurakőzi Katolikus Könyvnyomdában

l'elelős szerkesztő: Pecsomik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: P e rs o rn ik  Ottó 
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Megjelenik p én te ke n .

I

A FEKETE PIAC
Vannak emberek, akik ma a hábo

rú ötödik évében még mindig nem hi
szik el, hogy háború van. Akik azt hi 
szik, hogy ma ép oly sűrűén kell a zsír
nak végig folyni az állunkon, minta bol
dog békevilágban. Akik nem tudják mi 
az az egy tál étel és azt hiszik, ha nincs 
olyan bőven minden az asztaton, mint 
valamikor volt, akkor vége lesz a világ 
nak. Ezért csinálják a fekete piacot és 
veszik ki a szegény ember szájából a 
falatot. Zsebük tele van pénzzel, nem 
kérdik, minek mi az ára, csak meg kell 
venni. Telhetetlenségükben nem törődnek 
azzal, hogy más embernek jut-e valami, 
csak nekik legyen minden.

Régi közmondás, kettőn áll a vásár, 
így vagyunk a fekete piaccal is. Ha nem 
lesz a fekete piacon vásárló, akkor el
adó sem lesz, illetve az eladó majd oda 
fogja adni eladniszándékolt portékáját 
a hivatalos áron. És minek is a feke pi
ac? Elégedjék meg mindenki azzal, amit 
a hivatalok rendelkezésére bocsájtanak, 
akkor majd nem lesz fekete piac és nem kell 
panaszkodni. Magyarországon nem kell 
éhen halnia senkinek. A hatóságok gon
doskodnak, hogy mindenkinek meglegyen 
a legszükségesebb betevő falatja, azzal 
pedig mindenki elégedjék meg és ne akar
jon minden áron lakodalmi ebédeket fo 
gyasztani.

Es ami a legfontosabb, lássa be min
denki, hogy ma háború van és máshol 
még sokkal rosszabb a helyzet. Gondol 
juk meg, hogy a hadsereg ellátása az 
első. Dicső honvédeink, akik messze a 
hazától, hóban, szélben, rekkenő forró 
Ságban és farkasorditó hidegben állják a 
vártát, nem nélkülözhetnek. Nagy darab 
területet védnek, tehát sokan kell. hogy 
legyenek és igy sok is kell nekik. Mit 
szólnának a telhetetlenek, ha ellenség 
mérné ki nekik a porciót, de nem tej
ben vajban, hanem száraz kenyérben ? 
Ahol ez igy van, olt aztán nem lehet 
válogatni. Minket a Magyarok Istene és 
vitéz honvédségünk megmentett attól, 
hogy az ellenség kegyelméből éljünk, hát 
nálunk nem lehet megelégedni azzal, amit 
a lehetőségekhez képest kapunk ? A 
kormány az aratás után már felemelte a 
kenyérfejadagot s mire e sorok napvilá 
got látnak, már itt a második emelés. 
Hús, krumpli, bab s más mi egyéb is 
jut mindenkinek, minek akkor a fekete 
piac ? Még egyszer azt mondjuk a tel 
hetetleneknek.

Ha nem volnának olyanok, akik 
minden áron mindent felvásárolnak, ak 
kor a feleslegből mindenkinek jutna egy 
kevés. Hazai büntetőtörvényeink szerint

a felbujtó bünösebb, vagy legalább is 
olyan bűnös, mint a tettes, Ha a terme
lőnek erőnek-erejével kínálják a maga
sabb árat s úgyszólván kitépik a kezé
ből terményeit, persze hogy bűnre csá 
bul s más alkalommal már ő maga tartja 
az árat, mert tudja, hogy igy is lehet. 
De a felhajtott árakból nincs sok haszna, 
mert az ipari termelő is kénytelen ugyan
ezt a kálváriát járni, drágán vesz, drá
gán él, tehát drágán kell eladnia.

Sokan erre azt fogják mondani, nincs 
elég ruha. azért van a drágaság és a 
zug forgalom. Hát kérjük szeretettel, er
re azt válaszoljuk, Magyarországon nincs 
az a szegény ember, akinek ne volna 
legalább két rend ruhája. Akinek pedig 
öt-hat öltönye lóg a szekrényben, az ne 
igyekezzék még hatot szerezni hozzá, 
hanem engedje meg, hogy az vegyen, de 
csak egyet, akinek a kettő közül az 
egyik használhatatlanná yált. Emlékez
zünk egyik miniszterünk, kora ősszel el
mondott szavaira, hogy be fogják hozni 
a foltozott ruha és foltozott cipő divat 
ját.

Nézzünk csak végig egy templom

o s a k  annak n nemzetnek van joga az 
élethez, amely meg tudja becsülni nemzeti hősei 
emlékét". így hangzanak e súlyos szavak s nia, 
ebben a vérzivataros világban, midőn Európa 
népei alatt reng a főid, évezredek alkotása dől 
romba, tegnap boldog emberek ma hazátlan me
nekültek, szülök siratják gyermekeiket, gyerme
kek szülőiket, az ártatlanul meghalt polgári áldo
zatok vére az égbe kiált, milliárdok pusztulnak 
vagyonban, magyar hazánk felett pedig még min
dig derült az ég, fényesen ragyog a nap, a M a
gyarok Istene őrködik Szent István birodalma 
felett és az örök magyar hősök, akik Árpád
tól Horthy Miklósig, ezer éven át becsületben 
tartották a magyar nevet, most is 
vérükkel és életükkel védik azt a hazát, ame
lyet az ősök rájuk bíztak, hogy sértetlenül adják 
tovább unokáiknak s amelyért küzdeni fognak 
mindaddig, amíg az Országzászló széles e ha
zában ismét az árboc tetején fog lobogni, hirdet
vén az örök Magyarországot.

Lublintó! Doberdóig, Odesszától a Piavéig, 
Bukaresttől a Lovcsenig, Don, Dnyeszter, Dnye
per, S'talingrád, mily neveket kiáltsunk még a 
világba ? Mindenütt magyar vér öntözte a bil
det, a soha le nem győzött magyar vitézség Írja 
lángbetükkel a világtörténelmet. Hősök, akiknek 
nem remegett a kezük, amikor a Sztálingrádi 
rádió leadta az utolsó jelentést : ,,a védősereg
búcsúzik, az utolsó golyó a mienk". Thermopyle 
hősei a magas Menyországban glédaba vágták 
magukat, amidőn bevonullak a hősök az Örök 
Vezér elé, a Tejut két oldalán raeggyujtották az

bői jövő, vagy egy vasárnap délutáni kö
zönséget Még mindenki békebeli ruhá
ban jár. S ha végre rájönnek az embe
rek, hogy nem muszáj egy télen 3—4 
kabátban s egy szezonban tudja Isten 
hány ruhában és blúzban járni, akkor 
majd jut azoknak is, akik igazán rá van
nak szorulva és béke időben sem voltak 
olyan helyzetben, hogy megtölthették vol
na szekrényüket.

„Ne akarjon senki több több ruhát, 
kenyeret, mint amennyi egy emberre jut“, 
mondotta Reményi Schneller Lajos pénz
ügyminiszter a nemzetvédelmi propagan
da értekezletén. A kormány igyekszik 
az árnivót tartani s a fekete piacot letör
ni De ehhez nem elég a kormány, a 
nemzetnek melléje kell állnia. Gondolja 
meg mindenki, hogy miként a katonának 
is meg kell elégednie a kimért porcióval, 
úgy a polgárok is elégedjenek meg azzal, 
amit ma nekik juttatni lehet, annyival 
is inkább, mert a polgári lakos sohasem 
végez olyan megerőltető szolgálatot, mint 
a katona s miként a katonaság is csak 
egy zubbonyban és köpönyegben jár, 
úgy mi is elégedjünk meg a háború tar 
tamára szerényebb ruházattal, akkor nem 
lesz fekete piac, nem lesznek árdrágítók 
és nem lesznek elégedetlen emberek.

S p .

összes csillaggyertyákat és Csaba vezér parádé
ban fogadta „méltó utódai" tisztelgő jelentését.

Halottak napja! Gyásziinnep! Nem ! Mi 
nem gyászolnnk, mi ünnepelünk ! ünnepeltük a 
kiontott magyar vér emlékét, azt a sokezer ma
gyar vitézt, aki a hazája védelmében áldozta éle
tét ! A Csáktornyái temető közepén, a legszebb 
helyen, szabályos négyszögben, katonás rendben 
pihennek hőseink. Vannak köztük magyarok, mu
raköziek, németek, osztrákok, törökök, bosnyá- 
kok és más nem/.etségbeliek. Előttük, mint vezér 
a front előtt, vitéz Kaltróy Antal m. kir. hon
védezredes. Mind egy tormák. Valamennyien 
azt adták hazájuknak, ami a legdrágább — éle
tüket ! Most pedig csendesen alusznak és álmod
nak. Álmodják a szebb jövőt, Európa nyugalmát, 
Magyarország feltámadását a régi fényben és di
csőségben, sírjaik felett lebegő szellemük pedig 
azt a parancsot adta ki nekünk a szent ünne
pen, hogy álmukat valóra váltsuk ! Vitézek, 
Frontharcosok, Tűzharcosok, Honvédek ! Fogad
juk meg, hogy e szent eszméért élünk, halunk, 
hősi hatolta ink sírjait dicsőséggel övezzük !

A temetői ünnepség
E magasztos ünnepély kezdete 4 órára volt 

jelezve, de már a kora délutáni órákban a teme
tő felé vezető Széchenyi utón áradozott az ün
neplő közönség. Mindenkinek virágcsokor a ke
zében, mindezt a hősök tiszteletére. Négy órára, a 
temető zsúfolva. A  hősök és vitéz Kaltróy An
tal ezredes sírjánál disszakaszok. Minden hősi 
sírnál egy egy leventeifju és leventtleány cao-

Hősök emlékezete
A honvédek gyászünnepsége
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korral kezében állt diszőrséget. A  sírok rendbe 
hozva, virággal díszítve. A  temető kapujában 
a honvédállomásparancsnok és Pecsornik Ottó 
országgyűlési képviselő fogadták a megjelent elő
kelőségeket.

Pontba négy órakor a legmagasabb pa
rancsnok fogadta a jelentést s ezután kezdetét 
vette az ünnepély. A  honvédekből, tanitóképez- 
de és kereskedelmi középiskola növendékeiből 
alakult vegyeskar megható gyászzsolozsmája után 
P. Zsálig Norbert ferencrendi házfőnök, fényes 
papi kisérettel áldotta meg a sírokat. Felhang
zottak a katolikus sirámok : „De profundis cla- 
mavit !" Bizony clamavimus, clamavimus! Sirat
juk a nemzet elhullott virágait. Siratjuk a termő 
ágakat, amelyek elszáradtak, mielőtt termést hoz
tak volna. De vérükből uj hajtás fakad, a nem
zet fája újra ki fog virágozni, a hősi vér pedig 
örök életet fog adni ennek a sokat szenvedett 
magyar népnek. A  honvédség kebelében alakult 
bunyevác énekkar szívhez szóló gyászéneke 
után megkezdődött

a koszorúk elhelyezése
A z első koszorút a honvédállomásparancs

nok tette le a tisztek, tiszthelyettesek és legény
ség nevében „szeretettel, hódolattal és tisztelet
tel". Dr Vida Ferenc járási főszolgabíró a Csák
tornyái járás, Behojnik Mihály Csáktornya város, 
Kákossy László frontharcos szervező tiszt a 
Csáktornyái és körnvéki frontharcosok nevében, 
Polesinszky Jenő áll. tanitóképzőintézeti igazga
tó a képezde és növendékei, az áll. polgári is
kola részéről Perusek László tanuló, végül az 
áll. népiskola nevében Zsganecz Jolán leányka 
helyezett koszorút a bőrük sírjára. Majd felhang
zott a kürtös jele . Imához“, a honvédség tisztel
gésre fogta a puskáját, a háttérben dörögtek fel a 
diszlővésre kirendelt ágyuk s nem volt lélek, 
amelyből nem fakadt volna igaz fohász a M in
denhatóhoz.

Bárány Ignác 
emlékére

Még vannak élő tanítók, akik Bárány Ignác 
kezéből vették át tanítói okleveleiket s még van
nak sokan Csáktornyái polgárok, akik ismerték 
a joviális öreg urat, a Csáktornyái m. kir. áll. ta- 
nitóképezde első igazgatóját. Mi is néhány an még 
a világon vagyunk „napokat evő diákok", akik 
az igazgató ur jóvoltából, hetenkint egyszer a 
„diákkonyhában jólaktunk".

A z elmúlt szomorú huszonhárom év alatt 
tilos volt megemlékeznünk a magyar kultúra 
zászlóhordo/óiról, de a rossz alom elmúltával fel- 
ujultak emlékeink s sietünk leróni a kegyelet 
adóját azon férfiak sírjánál, akik Muraköz kultú
rájáért harcoltak, generatiókat neveltek, szivük 
minden dobbanása a magyar hazáért s csak a 
magyar hazáért szolt.

A  régi, boldog Magyarország idején a tanitó- 
képezde növendékei, tanáraik vezetésével, minden 
évben halottak napján, gyászdalokkal és koszorúk
kal áldoztak elhalt első igazgatójuk és időközben 
pályájuk kezdetén jobb hazába távozott kartársaik 
sírjánál, de ezidén, a háborús viszonyok miatt a 
képezdei előadások még meg nem kezdődvén, 
Polesinszky Jenő a tanítóképző intézet igazgatója 
róta le a kegyeletet, hála és tisztelet adóját Bárány 
Ignác sírjánál a halottak koszorúba kötött virá
gaival.

A  magunk részéröl e sorokkal hintünk egy 
szál virágot az úttörőnek, Muraközben a kultúra 
zászlóját első ízben lobogtató, nagy tanférfiu haló 
poraira.
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„ A r a n y  B A r ä n y “
Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 9. - Telelőn 143. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m  |

tf
II

vitéz Kaltróy Antal sírjánál
Ezután a gyászoló, illetve ünneplő közön

ség vitéz Kaltróy Antal hősihalált halt m. kir. 
honvédezredes virággal gazdagon díszített sírjá
hoz vonult, ahol a katonai állomásparancsnok a 
honvédzászlóalj nevében helyezett koszorút volt 
parancsnoka sírjára, Pecsornik Ottó országgyűlési 
képviselő a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja neve- 
ben koszoruzta meg volt vezetőjük nyughelyét, 
Behojnik Mihály pedig a város nevében rota le 
a kegyelet adóját egy szép koszorúval. „Imához 
és tisztelgés a hős parancsnoknak, igaz részvét a 
megjelent özvegynek.

Ki volt ott? Mindenki ott volt, akinek ke
ze lába ép. Vitézek, frontharcosok, hatóságok, 
leventék, leányok, ifjak, a közönség összes réte
gei, mindenki igyekezett leróni a hála és tiszte
let adóját hőseinknek.

Magyar Vitézek fent a Menyországban lát
tátok ezt ? Testetek pihenjen nyugodtan, lelketek 
örvendjen az Égi Boldogságban, mert akiket itt 
hagytatok, méltóak hozzátok, követni fognak ben
neteket vitézségben és őrizni fogják dicső emlé
keteket mig a világ világ lesz és mig magyar lesz 
e földön.

Az aradi tizenhárom egyik tábornoka gyé
mántgyűrűjével ezt irta börtöne ablakára : „Hun
gária vergesse deire Toten nicht, als Kläger le
ben sie!“ „Hungária ne felejtsd el halottaidat, 
mint vádlók élnek ők !" Igen, első világháborús 
és mai halottaink élnek mint vádlók! \  ádoliák a 
mindent elseperni akaró bolsevizmust, vádolják a 
világuralomra törekvő angolszász kapitalizmust, 
vádolják az áruló szövetségest, de mint az írás 
mondja, el fog jönni a nap, amikor leszen jajszó 
és fogak csikorgatása azoknak, akik megtagadták 
Urunkat.

Sp

A Vitézi Rend Zrínyi 
Csoportja

hódolata gró! Zrínyi Miklós emlékének

November 1-én, Mindenszentek napján, a 
Vitézi Rend Csáktorn>ai Zrínyi Csoportja fejezte 
ki hódolatát vezérlő eszmém link, a nagy hős, 
hadvezér és költő előtt.

1 4 12 órakor a ferencesek templomában 
ünnepi diszmisét mondottak, nmeken megelent 
a Zrínyi Csoport, a honvédség lisztiküldöltsége 
és az. egész templomot betöltő ünneplő közön
ség. Mise után a Z rin \i Csoport tagjai, a tiszti 
küldöttséggel és ünneplő közönséggel felvonultak 
a Zrínyi emlékműhöz, ahol először a katonai 
parancsnok, utána pedig a 7rinvi Csoport nevé
ben Pecsornik Ottó országgx illési képviselő helye
zett koszorút rövid beszéd kíséretében.

Tekintettel a háborús viszonyokra, nagyobb 
ünnepség nem volt.

H I R £ I N K
— Tanügyi hirck. A szombathelyi tanke

rületi kir. főigazgató Kovács Stefánia muracsánvi 
tanítónőnek a bocskai állami népiskolához való 
áthelyezését hatalytalamtotatta. Áthelyezték La- 
pányi Jánost Kristóffalválról V askorpádiba, Kord- 
kovics Margitot Stridóvárról az alsómaráci II. 
számú iskolához, Karácsonyiné Lengyel V alériát 
Perlakról Békéscsabára.

-  Tudnivalók a zsirbeszolgáltatásról.
A közellátási miniszter legújabb rendi-lcte sze
rint a közfogyasztásra levágott sertések után 
hat hat, a magánfogyasztásra levágott sertések 
után pedig 4, illetve 8 kg. olvasztott zsirt kell 
beszolgáltatni. A gazdakönyvvel rendelkezők ré
szére a gyűjtőhely vételjegyet köteles kiállítani, 
amelynek alapján a beszolgáltatási kötelezettség
be beszámítják.

Megint bezártak egy muraközi mal
mot. A hatóságok ismét kénytelenek voltak 
olyan intézkedést hozni, amellyel lezártak egy 
muraközi malmot. Ezúttal Szernecz Pál csáktor
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nyai malomtulajdonos darálómalma volt a soron. 
Ezt a malmot kerek három hónapra zárták be 
most hatóságilag. A z őrlésre átvett gabonái, amit 
még nem őröltek meg, tulajdonosaik szemes álla
potban visszakapják.

— Egy muraközt kisfiú játék közben 
szivén lőtte pajtását. Megrendítő gyermek
szerencsétlenség történt Búzáson. A z áldozat 
Sostarics Ferenc 12 éves buzási fiúcska, az ot
tani községi pásztornak a gyermeke. A  kis Sos
tarics este 7 óra tájban pajtásával, Tassányi Jó
zseffel játszadozott. Hogyan, hogyan nem, a kis 
Tassányi fiú kezében fegyver volt és a két gye
rek azzal játszott. Eközben a fegyver véletlenül 
elsült és a kis Sóstarics-gyereket a gobó ponto
san szivén találta. A  helyszínen meghalt. A 
nyomozás megindult annak megállapítására, hogy 
a szerencsétlenségért terhel-e valakit felelősség.

— Hogyan készül a röntgengép ? — er
ről irt érdekes cikket M üller Ottó a Búvár októ
beri számában. A gazdag tartalmú folyóirat cik
kei közül ki kell emelnünk Cavallier József: 
Ahol kétszer virított egykor a rózsa, Ortutay 
Gyula: Magyar Simplicissimus, Pongrácz Sándor: 
A  béllyei őspark biológiai állomása, Feliczián 
Vilmos : A  növény, mint minta és Gáspár Gyu
la : Hortobágv-puszta cimü Írását. Ezenkívül cik
ket írtak még Leiek János: A víztisztítás és viz- 
lágyitás legújabb eredményeiről, Szálé Lajos: A 
cukortartalmú növényekről és ifj. Dobos Dezső 
a cementről. A  tudomány műhelye rovatában 
megemlékezik a lap kiváló munkatársának, Raoul 
H. Francé-nak halaiéról. A  kiváló népszerű fo
lyóiratot számos fénykép és rajz díszíti. Л Bú
vár Cavallier József dr szerkesztésében és a 
Franklin Társulat kiadásában havonta jelenik 
meg.

— Lát-e a csiga 7 — A  Búvár októberi 
száma írja. A  csiga tapogatva halad előre. 
Ha kődarab, vagy hasonló jól látható tárgv van 
az utjaban, azt is megtapogatja, miközben hosszú 
szarvacskáit teljesen kinyújtva taitja. Ha ellen
ben átlátszó üveglemezt állítunk az uliaba és a 
csiga mi! sein gyanítva megérinti, egyszerre na- 
gvon gvorsan behúzza a tapogatóit, sőt a fejet 
is. Ebből arra következtetünk, hogy az állat sze
me, bar anny ira kezdetleges még, hogy látásra 
valójában nem alkalmas és a tapintóérzéke vezeti 
a csigát a maga utján, de azért némi szerepe 
mégis csak van a látószervnek is, amennyiben a 
tapogatók munkáját könnyíti. A  kezdetleges szem 
főleg a nagyon érzékeny tapogató védelmére való.

Hirdessen a „Muraköz“ -lH
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Megnyíltak az iskolák

A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium rendelete értelmé
b e  ”ove“ ber 3-án, szerdán megnyitottak az iskolák. Már a kora 
reggel, órákban d.ákszoto! hangosak voltak az utcák s ezzel Csáktőr 
„ya vissza nyerte, oly ohaitott, régi képét Hisz meg se udunk lenni 
diákjaink nélkül, annyira szívünkhöz nőttek.

e . г ‘Ü*?6’ ? aÓralí0r ünnepi mi?ére gyülekeztek a diákok, hívták a 
sa já títh a ssá k  Vllag0S‘,Sa meg elméiket- bogy a tudást könnyebben e l-

Mise után az Országzászlóhoz vonult a tanulóifjúság, minden 
iskola sajat zászlója alatt, feltűnt köztüt a tanitóképzöintézet viharvert 
23 éven át távol volt zászlója. A Hiszekegy eléneklése után Pole- 
sinszky Jenő, all. tamtóképzöintézeti igazgató intézett néhány buzdító 
szót az íjfusaghoz, rámutatván az Országzászló feliratára, gróf Zrínyi 
Miklós 300 éves izenetére, ami nekünk magyaroknak van, fegyverrel sze
reztük és fegyverrel kell meg tartani. Fegyver a tanulás, ők lesznek a 
jövő katonái, az ország fentartói és oszlopai, mindenki a maga he
lyén.

A Himnusz eléneklése után reménységeink bevonultak iskolá
ikban s megkezdődött a tanítás.

Újoncok eskütétele
Szerdán már korán reggel vig muzsikaszó hangzott végig a 

a Csáktornyái utcákon. Jöttek a sorköteles fiatalok, hogy eleget tegye
nek hazájuk iránti kötelességüknek. Büszkén masíroztak zászlók alatt 
fiatal legényeink, de még büszkébben mentek délben, gazdagon fel
pántlikázva. most már tiszti vezetés alatt, a Zrinyi Miklós térre, ahol 
P Bakos Ágoston hitoktató intézett hozzájuk lelkesítő beszédet, fi
gyelmeztetvén őket az eskü szentségére. Például állította 11. Rákóc/y 
Ferencet, aki inkább elbujdosott és elvesztette óriási vagyonát, mint
sem esküjét megszegte volna.

Ezek után az újoncok magyar és muraközi nyelven letették 
az esküt, utána a zenekar eljátszotta a Himnuszt.

Vigyázat 1 Nem szabályos nagy
ságú ivpapiron irt beadványnak 

kétszeres a bélyegilletéke
Régi nagyságú ivpapiron kétszeres bélyegilletéket kell leróni a 

hatóságokhoz intézett beadványokon. A 3450 1443 M. F s/. rendelet
bélyegilletek szempontéból meghdar- zza ;« hatóságokhoz intézett b e 
adványok papírjának nagyságát. Ez a nags ság az utóbbi időben forga
lomba hozott szabvány papír nag\sága: 21\3ü 
cm, amelynek felülete 1250 négyzetcenfiméter. 
Ha a beadvány ennél nagyobb, akkor a bélyeg
illeték kétszer akkora. A régi ivpapir nagvsaga 
21x34 cm, négy centiméterrel nagvobb a s/ab 

j vány papírnál. Ha tehát valakinek van ebb »l u 
régi készletből, mielőtt beadványt intéz rajta \a 
mely hatósághoz, sürgősen vágjon le belőle 4 
centimétert, mert különben hiába bélyegzi fel 
rendesen, megleletezik, mert ilyen nagyobb ivén 
benyújtott beadvány illetéke kétszerese a ren
desnek.

s $ P O R T  =
CsZTE (Csáktornya)-Turul SE (Kaposv.)

5 : 4 (1 : 1)
NB III. mérkőzés. Játékvezető Pazar (Pécs)
Az első félidő 3 -ik percében a Turul szép 

lefutásából megszerezte az első gólt. Ezután a 
• CsZTE csapata támad hiába, de a 40 ik percben 

Benkő III. egyenlít. 1: 1.
A második félidőben a CsZTE már az 5 -ik 

percben Benkö II. rúgásából 2 :l-re javitia az 
eredményt. Majd a 24 ik percben ismét . Benkö 
II. lő egy golt. A 27-ik percben a jURU L 3 :Z- 
r* javítja az eredményt. Majd a TURUL hátvéd 
öngóljával 4  : 2  lesz az eredmény. A 27 ik perc
ben sikerült a Turulnak 4 : 3-ra szépíteni az 
eredményt. A Turul játékosainak durva játékuk
kal sem tudnak ered m én yt elérni. A 42-ik perc 
ben Vcrbánec fejel egy gólt 5 : 3 .  Es végül a 
47 ik percben a Turul 5 : 4 re egyenlít.

A CsZTE különösen a második félidőben 
gyönyörűen játszott. Viszont a Iurul ja osai 
8yoraak, de durvák voltak.

HM u r a k 8 s H 3
44 tz.
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Hogyan védekezzünk a gyuJtóhasáb 
és a foszforos gyuftóbombák ellen

A z angolszászok legújabban egyébíajta 
gyujtóbombák mellett, különösen az elektron ter- 
mitből készült gyujtóhasábokat és foszforos 
folyadékot tartalmazó gyujtóbombákat és 
kannákat alkalmazzák.

A  gyujtóhasáb hatszögletű, kb. 57 cm. hosz- 
szu, ceruzához hasonló rúd, amelynek acélból 
készült feje, nemcsak a háztető, hanem a födé
meket is átüti és a lakások belsejében robban. 
Súlya kb. 2 kg. Burkolata könnyen gyulladó és 
hevesen égő elektron fém. Magában a hasábon 
belül termitpogácsák vannak, amelyek vakító 
fehér fénnyel égnek és a hasáb burkolatával 
együtt fehéren izzó lepényt képeznek. Újabban 
ezeket agvujtóhasábok robbanótöltettel ellátva] is 
alkalmazzák, hogy az oltásban résztvevők testi 
épségét veszélyeztessék. Bár nem minden gyuj- 
tóhasábban van ilyen robbanó töltet, mely a ké
zigránát repeszhatásához hasonlóan működik, 
mégis mivel sohasem tudni, hogy melyik gyujtó
hasáb robbanótöltetü, minden gyujtóhasáb oltá
sánál igen óvatosan úgy kell elbánni, mintha 
robbanótöltete volna, az az fal mögül kell a tü
zet oltani.

A foszforos gyujtóbomba különösen a 
lakásokra nézve nagyon veszedelmes, mert a 
robbanásnál szétfröccsenti tartalmát, mely gyullé- 
kony tárgyat, vagy anyagot érve azonnal égni 
kezd és a lakást perceken belül lángba borítja. 
Maga a bomba kb. 14 kg., vagy súlyosabb. Nagy- 
magasságból dobva, nemcsak a tetőszerkezetet, 
hanem a mennyezetet, sőt több emeletet átütve, 
a felrobbant bomba szétfröccsenő anyaga útjában 
több helyiségben is kifejtheti hatását. A  bomba 
maga henger alakú, kb. 80 cm hosszú, alul fém
gömb kiképzésű. Itt van elhelyezve az érzékeny- 
gyújtó, mely becsapódáskor fekete lőport gyújt 
meg a henger belsejében lévő foszforos folyadék 
kivetésére.

A z ily módon felrobbantott bomba, a ben
zol, foszfor és egyéb anyagokból kevert tapadós 
gyujtófolyadékot erős füstképződés között szét
fröccsenti. (Célszerű a lakásokból a háború tar
tamára könnyen gyullékony tárgyakat, mint füg
gönyöket, szőnyegeket, diszteritöket stb., leszedni 
és tűzbiztosán tárolni.) Sima és kemény faanya
got a forszforos anyag csak lassan égeti át s igy 
ezek a tárgyak menthetők. A  keletkezett füst 
mérgező hatásá és a légzőszerveket erősen in- 
gerli.

Tűzoltás és védekezés
Betűszerinti értelemben véve a foszforos

gyujtóbomba rendkívül veszedelmes lehet, ha a 
keletkezett tűzfészkek oltása azonnal meg nem 
indul. Képes lakóházakat, sőt egész utcasorokat 
rövid időn belül elhamvasztani. Hogy ez elő ne 
fordulhasson, a lakósság minden egyes tagjá
nak fel kell készülni a tűzfészkek leküzdésere, 
illetve mindenkinek érteni kell az egyszerű tűz
oltáshoz, mert nincs olyan város, amelynek oly 
bőséges tűzoltósága lenne, hogy a tőbbszáz he
lyen fellángoló tüzeket oltani tudná.

A z oltásban tehát nemre való tekintet nél
kül minden felnőtt egészséges embernek se
gíteni kell, még akkor is, ha a tűz nem a saját, 
hanem a szomszédházban keletkezett.

Egy légitámadás lezajlása után, a lakóház 
légoltalmi őrségének az óvóhelyről azonnal fel 
kell szaladni a padlásra, inig a lakók többi fel
nőtt tagtainak lakásukra (ezért nem szabad a la
kások ajtóit kulccsal bezárni). Felérve a padlás
ra, illetve a lakásba, az ott észlelt füst azonnal 
elfogja árulni, hogy gyujtóbomba érte-e a házat. 
Ha füstöt nem észlelünk, több mint valószínű, 
hogy gyujtóbomba nem hullott a házra, vagy ha 
hullott az valamely oknál fogva nem robbant. A  
padlás tetőzetét, illetve a lakások mennyezetét 
minden szobában át kell vizsgálnunk, nincs-e 
rajtuk rés, melyet fel nem robbant gyujtóbomba 
ütött. Ha fel nem robbant gvujtóbombát találunk 
a lakásban, ahhoz ne nyúljunk, hanem értesít
sük a hatósági tűzoltóságot, melynek megérkez
téig vízzel és homokkal felszerelve, tartunk a 
mellette lévő helyiségben őrséget mert esetleg a 
bomba késleltető gyújtóval van felszerelve és egy 
bizonyos idő eltelte után mégis felrobban.

Hogy a gyujtóbombák okozta tüzet késede
lem nélkül olthassuk, igen fontos, hogy úgy a 
padlástereken (télen a padlásfeljáró előtti mele
gebb helyiségben) mint a lakásokban állandóan 
tároljunk kádakban, vagy edényekben vizet 
és homokot. Mivel a keletkezett füstben, azon
nal nem tudjuk megállapítani, hogy gyujtóhasáb, 
vagy foszforos bomba érte e a házat, vizet csak 
akkor szabad azonnal használni, ha felcsapódó 
lángokat észlelünk és ha nem vakítóan fehér, 
sziporkázó. Ha vakilóan fehér lángot, vagy iz 
zó anyagot látunk, gyujtóhasábbal van dolgunk 
és ez esetben az oltáshoz homokot kell használ
ni, mert ha vizet öntünk a szétolvadt termitle- 
pényre durranógáz keletkezik és még nagyobb 
tüzet okozunk. Vizet csak a homokkal való be
fedés után szabad használni, de ez. esetben bő
ségesen.

(Folytatása következik).

Levente hírek
Néhány szó leventéinkhez.

(L. H. K.) Kivonat vitéz Béldy Alajos al
tábornagy J. H. N. és T. О. V. a járási Leven
teparancsnokok és körzetparancsnokok számára 
rendelt ötnapos tanfolyamon megtartott beszédből.

„A ki a levente intézménybe kerül, annak 
úgy kell viselkedni, hogy az. ifjúság példát ve
gyen róla. Amit akarok, hogy más cselekedjen, 
azt magamnak kell megmutatnom, hogy hogyan 
kell megtenni. Soha nem szabad káromkodni az 
ifjúság előtt. Az. alárendelt oktatókat is a legszi
gorúbban előkeli venni ebben az irányban. A  
káromkodást ma már nem tiirjük meg."

„Ebben az országban mindenki magyar ál
lampolgár. Mindenki egyformán részesül a törvény 
áldásaiban, akár milyen nyelven is beszél, de 
ugyanekkor egyformán felelős is előtte. Minden
kinek ériznie kell, hogy idetartozik és szívesen 
vesszük, hogy hozzánk tartozik".

Súlyt helyezek a vallásos nevelésre, az 
ifjúság lelki gondozására. Megkövetelem, hogy 
a levente ifjúság a vasárnapot a lelki gondozásra 
használja fel és imádkozzék, mert a kereszt és a 
kard mindig együtt volt ebben az országban."

„A  leventeleány intézmény majdnem fon
tosabb a fiukénál. Ezzel sikerült a leányt fegye
lemben odavonni a családi tűzhely megőrzésé

hez. A z ilyen családból származó ifjút majd az 
anya, aki maga is leventeleánv volt, azokkal az 
elvekkel teliti, amelyek szerint mi ezt a leányt 
felneveltük. Milyen könnyű lesz majd ilyen kö
rülmények közt az ifjúság nevelése.

Tanulja meg minden magyar leány, hogvan 
lesz a családi tűzhely önzőjévé. Miként a leven- 
tefiu megtanulja a kardforgatást, úgy tanulják 
meg a leányok a családi tűzhely kialakítási s meg
őrzését."

K ö z g a z d a s ág
A m. kir. közellátásügyi miniszter 

54.300 1943. К. M. számú 
rendelete

a belföldön előállított egységes mosó-, pipere- és 
babas/appan, rúd- és kockaborotvaszappan, va
lamint az. egységes mosópor I< gmagasabh gyári 
eladási és fogyasztói árának megállapítása tár
gyában.

(1.) A  szappan és egységes mosópor leg- 
* magasabb fogyasztói ára az ország területén egy
ségesen :

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

Széchenyi u. 50 о Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A PEST

1. Egységes mosószappan
100 gr gyártási súlyú darabonként —.38 P
200 gr gyártási súlyú darabonként —.76 p

2. Egységes pipereszappan
100 gr gyártási súlyú darabonként .64 P

3. Babaszappan
80 gr gyártási súlyu darabonként 1 06 P

4. Kockaborotvaszappan
70 6r gyártási súlyú darabonként —.70 P

5. Rudborotvaszappan
60 gr gyártási súlyú darabonként 1.04 P

6. Egységes mosópor
V< kg-os csomagolásban — .54 P
7> kg-os csomagolásban 1.06 P

(2.) A z  előállító köteles a forgalomba kerü
lő egységes mosó-, pipere- és babaszappanon, 
úgyszintén a kockaborotvaszappanon, valamint % 
rudborotvaszappan és az egységes mosópor cso
magolásán annak darabonkini, illetve csomagon- 
kinti fogyasztói árát feltüntetni.

A marhalevelek uj ára
A  pénzügyminiszter rendeletet adott ki uj 

marfnlevélürlapok forgalombahozásáról. A rende
let értelmében a juh, kecske, továbbá félévesnél 
fiatalabb malac nyilvántartására 50 filléres, a fél
évesnél idősebb, vagy hízott sertés, kétévesnél 
fiatalabb ló, szarvasmarha, bivaly, továbbá ko
rukra való tekintet nélkül szamár, vagy öszvér 
nyilvántartására 1 pengős, a kétévesnél idősebb 
ló, szarvasmarha, vagy bivaly nyibántartására 
2 pengős, a háromévesnél idősebb ló honvédelmi 
nyilvántartására 1 pengős értékű uj marhalevél- 
űrlapok kerülnek forgalomba. A  még forgalom
ban lévő régi marhalevélürlapokat megfelelő bé- 
lyegkiegészitéssel továbbra is lehet használni.

Kis hírek a nagyvilágból
Délvidéki vőlegényszőktetés, 

azaz mi történik, ha a hős 
történetesen gyáva

Szenzációs szöktetési eset középpontjában 
állott nemrégen Levere argentínai milliárdos eré
lyes fellépéséről közismert leánya. Rosita délies 
szenvedélyességgel beleszeretett egy mérnökbe, 
aki hasonlóképpen szerelemre gyulladt a leány 
iránt, mikor azonban a miliárdos hidegen eluta
sította, csalódásában vonakodott szerelmével 
még egyszer találkozni és még inkább a leány 
szöktetési ajánlatát elfogadni. Rosita azonban 
nem azért volt milliárdosleány, hogy valamely 
óhajának elutasításába bcleny ugodjék és kény
szerszabályokhoz folyamodott. Amint a mérnök 
egy este hazatért lakására, hirtelen négy erős 
ember rontott rá, elkábitották és a partvidék 
egy magányos helyére szállították, ahol már ott 
várt Rosita jachtja és a megszöktetett vőlegény
nyel nyomban kifutott a nyílt tengerre. Amikor 
a mérnök néhány óra múlva felébredt, menyasz- 
szony a karjaiban találta magát. Mondani sem kell К  
hogy ez a fogadtatás az ellenkezés utolsó ma
radványait is megtörte a mérnökben és a mill** 
árdos is hamarosan kénytelen volt a befejezett 
tények súlya alatt beadni derekát.

ízléses nyomtatványok
gyorsan és pontosan 
K É S Z Ü L N E K
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Zid e  s a k i  p e te k .

CRNI
Jega ludi na svetu, steri denes, v 

petom letu tabora jós navek neceju ve- 
ruvati, da smo v taboru, steri misliju, kaj 
njim i ve mora masca tak gosto teci po 
bradi, как je to bilo v srecnom mirnom 
vremenu. Ludi, steri neznaju, kaj je to, 
samo jenu felu hranu jesti i misliju, ako 
ga ne sega tak obilnoga na stolu, как je 
to negda bilo, onda bo kraj svetu. Ovi 
delaju crnoga piaca i vleceju vun siroma- 
ku kruha z zob. Zepi su njim puni pe 
néz, ne pitaju, kaj kosta, samo kupíti po 
sakoj ceni. V svojoj nezasicenosti ne pi 
taju, jeli drugi clovek ima kaj jesti, samo 
naj bo njim sega dosti.

Stara je rec, da séma navek dva 
delaju, prodavec i kupec. Так smo i s 
crnim piacom. Ako nabo na crnoiu pia 
cu kupca, onda niti prodavca na, i sto 
bo kaj stel prodati, bo dal po sluzbenoj 
ceni. I сети je te crni piac ? Naj bo sa
ki zadovolen z onim, kaj mu vlasti doz 
voliju, onda nabo crnoga piaca i nisei se 
nabo moral pretoziti. V Magyarskom or 
sagu nisei ne mora od glada hmreti. Vlas 
ti se brigaju za* to, kaj saki dobi najpot 
rebnesega falacka kruha, a stem рак naj 
bo saki zadovolen i naj ne zahteva na 
saki nácin gostuvanjske obede.

A kaj je najglavnese, saki clovek 
mora prevideti, da je denes tabor i da je 
drugdi cuda huje.
Moramo si premisliti, da je prva duz- 
nost obskrbeti soldaciju. Nasi dicni hon- 
vedi, steri dalko od domovine, v snegu i 
vetru, v peklenskoj vrocini i ostroj zimi 
trdo drziju strazu, nesmeju stradati. Oni 
braniju velkoga falata zemle, zato njih 
mora cuda tam biti, tak onda i cuda nu- 
caju. Kaj bi rekli oni nezasiceni, ako bi 
njim nepriateli merili porciu, ali ne putra i 
mleko, nego suhoga kruha. De je tak, 
tam bormes ne moci zbirati, nego clovek 
mora biti zadovolen z onim, kaj dobi i 
onda tiho. Nas je Bog obcuval i vitezki 
honvedi su nas obranili od toga, da bi 
ziveli od nepriatelske milosti, a zakaj 
onda nebi bili zadovolni stem, kaj po 
moguenosti dobimo ? Vlada je potli zetve 
jempot vec povcksala kruhove porcie i 
dok bodo ove reci stampane, bodo po 
drugoc poveksane. Meso, krompera, ba- 
zola i drugo k a j-k a j taksega dobi saki 
clovek őemu onda crnoga piaca I dru 
goé tak velimo, za one, steri se nemreju
zasititi. , ,

Ako nebi bilo taksih ludi, steri pod 
silóm i pod saku cenu se kupiju, onda 
bi i drugi mogli kupiti, z onoga, ka) ко 
mu zvisesega hodi. Nasi zakoni tak ve i 
ju, da on, sto koga na kakse gresne <le- 
lo, nahujsti, jer veksi, di barem taksi

PIAC
gresnik, как on, sto greha vcini. Ako 
povatelu s silóm strgaju robu z rok, 
onda je ne cudo, ako se da na greh nava- 
biti i drugi pot vec bo sam drzal cene, 
kajti vidi, da je i tak moci Istina, da ste 
prevec natirane cene пета cuda hasna, 
kajti i mestri moraju istu kalvariju hndi 
ti, drago kupujeju, drago ziviju, tak mo
raju onda i drago tr/.iti.

Cuda ludi bodo nato rekli, je nega 
dosti oprave, i zato je crni pica Na to 
moremo odgovoriti samo to, da ga na 
magyarskoj zemli ne tak veliknga siro 
maka, steri nebi imel barem dve oprave 
A on, sto ima pet-sest kikli, rugane i 
sake fele, naj se ne trsi, jos drugih sest 
spraviti kcoj, nego naj dozvoli, kaj si on 
kupi, ali samo jenu, steri je od dveh je
nu vec rezdrl Mo ram о se zmisliti za re 
ci jenoga nasoga ministra, stere je zgovo- 
ril s tople jeseni, da bode dosla moda 
zakrpane oprave i zakrpanili solcov.

Ci poglednemo ludi, da idejű s cir- 
kve, ili v nedelu popoldan na spancer,

„Samo on narod ima pravo 2iveti, steri zna 
postuvati spomene svojih narodnih junakov,, Так 
govoriju ove teske reci i denes, v tern krvavim 
svetu, da se gible zemla pod semi narodi cele 
Hurope i rusi se. kaj su stvoriU )ezera leta. Vce- 
ra srecni, veseli ludi, denes begunci prez krova, 
roditeli se placeju za decom, deca za roditelama 
krv nekrivo i neduzno zaklanih civilmh aldovov 
krici do neba, gineju imetki na jezere miljonov 
vrednosli, a ober nase magyarske domovine je 
joá navek vedro nebo. svetlo nam je sunce, Bog 
branitel Magyarske zemle 6uva kralestvo Svetoga 
Stefana i vekovecni magyarski junaki. steri su od 
Árpáda do Horthy Miklósa, érez jezero let v 
postenju dr/.ali mng>arsko ime, i ve svojoin krvi 
l zivlenjem braniju onu domovinu, steru su njeni 
starci ostavili, da ju prez falinge daju prek svo- 
jini odvetkam i za steru bodo harcuvali tak 
dugo, dok se bo crsacka zastava v toj sirokoj 
domovini na/nj visoko na vrhu vijala i glasila 
vekuveenu Magyarsku.

Od kublina do Doberda, od Odesse do Pi
ave, od Bukaresta do Lovcena, Don, Dnjeper, 
Stalingrad kakSa imena ocete joS, da vam zakri- 
cimo v svet ? Sigdi je magyarska krv polevala 
zemlu, nigdar ne preladuni magyarski vitézi pi- 
Seju z zereéimi slovami svetsku povest. Junaki, 
sterim neje drhtala roka, da je radio v Stalingra- 
du dal svojegi zadnjega glasa : „Braniteli se spri 
cavaju, zadnla kugla je naSa“. Tristo grékih ju
nakov su se v red postavili v Visokom Nebu, 
da su nasi junaki dorukovali pred nebeskoga 
generala. iNa Mlecniin potu su se svece vufcgali 
I nasi starinski velki voditeli su v paradu stali, 
da su prijeli pozdrava „vredmh odvetkov".

vidimo, da si jos hodiju v opravi z mir- 
noga cajta. Da bodo jempot ludi dösli 
na to, kaj si je za ve ne treba preveó 
prebirati v opravi, ne treba saku nedelu 
drugac se obleci, fajne puce su i v stari 
opravi fajne, onda si bodo mogli kupiti i 
oni, steri su toga za istinu potrebni i ni
ti v mirno vreme ne su bili tak sreéni, 
kaj bi si bili mogli ormare napuniti.

„Nisei naj ne zahteva vec kruha i 
oprave, как kulko na jenoga cloveka 
dojde“ rekel je Reményi Schneller Lajos 
f nancminister na jenoj sluzbenoj konfe- 
renciji. Vlada se trsi cene drzati i crno
ga piaca zatreti. Ali ktomu je ne dosti 
vlada, narod mora kcoj stati. Naj si sa
ki premisli, da как soldat mota biti za
dovolen z onom porcióm, steru mu od- 
merijti, tak naj i civilni ludi bodo zado
volni i  onim, kaj se njim dati more, stem 
vise, kajti civilni clovek nigdar nemre 
dojti v one poteskoce, stere soldat mora 
pretrpeti i как soldat nosi samo jenu blu- 
zu i jenoga kepenjka, tak moremo i mi 
biti zadovolni za vreme tabora z malo 
menje opravom, onda nabo érnoga piaca, 
nabo nabijacov cen i nabodo nezadovol- 
ni ludi.

S p

DuSni Den ! Parada 2alosti ! Ne! M i ne dr- 
zimo 2alostnu paradu, nego svetka! Svetkujemo 
spomena prelejane magyarske kvvi, onih éuda 
magyarskih vitezov, Steri su za obranu domovine 
alduvali svoje zivlenje. Na srdini cintora varaSa 
Csáktornya, na najlepsem mestu, na kvadratnom 
piacú, v soldaékom redu pocivaju naSi junaki. 
Jesu med njimi magyari, megyimurci, nemei, au- 
strijanci, turki, bosnjaki i sake fele drugi. Pred 
niimi pák, kakti voditel pred frontom, vitéz Kal- 
tróy Antal m. kr. honvedski ezredes. Si su jed* 
naki. si su ono dali za domovinu, kaj je najdra- 
ze^e svoje Vivienje. A  ve stiha pocivaju i senja- 
ju. Senjaju za lep^u buduőnost, za mir v celoj 
Luropi, da se bo magyarska zdigla v staroj svet* 
losti i diki, a düh njihov, steri leli ober njihovih 
grobov, nam je dal zapoved na te velki svetek, 
da spunimo ono, kaj oni senjaju.

Vitézi, Frontski Soldati, stari i növi, Hon
vedi ! Zagovorimo se, da bodemo íive li i hmrli 
za ovu svetu misei i da bomo grobe na&ih ju* 
nackih pokojnikov spunili z dikom!

Parada na cintoru
Так je bilo reéeno, da se bo óva zvi&ena 

parada hapila ob Strtí vuri, ali vec celi odveéer 
je S/échenyi vulica proli cintoru puna bila lud- 
stva. Saki nosi cvetije v rokaj, se to na diku na- 
sih junakov. Ob Strti vuri cintor vés pun. Pre 
sakim junackim grobu paradna straía. Pre gro- 
baj junakov i pre grobu vitéz Kaltróy Antala 
ezredeSa paradna soldaéija' Pre sakim grobu jen 
leventaá i leventaSica s cvetjem v rokaj. Grobi 
v red postavleni i puni cvetja. Pre velkim vratim 
cintora honvedski zapovednik i Peceomik Ottó

Spornen nasim junakam
Honvedska parada na cintoru



orsaőki oblegat бека dostojnike.
Punktum ob étrti vuri je najviáeéi koman- 

dant príjel raporta i parada se hapila. Popevaói 
honvedski, preparandijje i trgovaéke srednj éko- 
le su popevali ialostnu molitvu. Zatem je P. Zsá
lig Norbert franciékanski gvardian s paradnom 
asistenciom blagoslovil grobe. Za6ula se smrtna 
molitva: „De profundis clamavit" „íz globline va- 
pimo" Bormeá vapimo i kriőimo. Plaóemo se za 
mladi evet narodov, éteri jo vehnul. Plaőemo se 
za rodne kite, étere su se posuéile predi, как su 
sada dale. A li njihova krv bo stirala nőve kite, 
sadovno drevo bo z nova preevelo, a njihova ju- 
пабка krv bo dala vekiveőno iivlenje tomu, би- 
da mok pretrplenomu magyarskomu narodu. Jóé 
su popevali bunjevei, éteri tu sluiiju, za tem pák su

polozili vence
Prvoga venca je doli del honvedski zapo- 

vednik, v ime oficerov oficerskih namestnikov i 
honvedov „z lubavi, pokorno i s poétuvanjem". 
D r Vida Ferenc jaraéki főszolgabirov dene dőli 
venca v ime jaraéa, Behojnik Mihály v ime va- 
raáa Csáktornya, Kákossy László oficer v ime 
frontskih soldatov varaéa Csáktornya i okoliénih 
sei, Polesinszky Jenő direktor preparandije v ime 
preparandije i deakov, v ime purgarske ákole 
Perusek László deák i v ime narodne ákole 
Zsganec Jolán mala pucika je dela venca. Trom- 
bentas je zatrobental na molitvu, soldaőija je s 
puékom dala poátuvanje, odzadi su átuki zagrme- 
li i nega bilo srea, da se nebi pomolilo Svemu- 
guóemu Bogu za milost.

Stelínga v
V sredu veó zárán su vulice puné bile 

muiike, decki su gizdavo dohajali pod za 
stavami, da spuniju svoju svetu duznost za 
domovinu. A jóé bole su gizdavo marsi
rali ob poldan da su iéli, si okinceni s 
pantlekami pred Zrínyi spomenik presigat 
Tam njim je P. Bakos Ágoston kátékét

Csáktornya
drial lepő prodeétvo, kaj je sveta prise- 
ga, как je treba prisegu drzati, domovinu 
braniti i se alduvati za nju.

Potli toga su deőki presegli magyar
ski i megyimurski, onda su njim odigrali 
Himnusa i stem su odisli

Detecja nesreca. Jen decko je strelil drugoga 
i on je na mesti hmrl

Straéna deteöja nesreca se pripetila 
v Buzasu. Mali Sostarics Ferenc, 12 let 
star deéko je podnesel smrt. Doéki su 
se igrali na vecer, mali Tassányi József

je nekak dosel do oruzja i как su se igrali, 
puska se sproiila i mali Sostarics je opal 
nakla, kugla ga v sree trefila i na mesti 
je hmrl. Na den Sesvete su ga zakopali.

Skole su
Po naredbi m. kr. Ministra za Veru 

i Skole, novembra 3 ga, v sredu hapile 
su se Skole. Véé v jutro zaran su vulice 
glasne bile od deakov i stem je naS va 
raS postal nazaj takSi, kaksega smo vueni. 
Im nemremo biti prez naSih deakov, tak 
smo njim radi.

V jutro ob 9 vuri su deaki doSli na 
sv. meSu, zvali su Svetoga Duha, da 
njim rezsveti pamet, kaj se bodo lezi 
vuéili.

Potli meSe domarSirali su pred Or- 
sacku Zastavu. Saka Skola pod svojom 
zastavom. Jako je za gledati bila zastava

se hapile
preparandie, stera je éuda viherov pretr- 
pela i 23 leta neje doma bila. Popevali 
su Veru Boiu, za tera pak je Polesin
szky Jenő direktor preparandie drzal go- 
vora Skolskoj mlajSini i opomenul njih, 
da je znanost oruzje. Oni bodu oni stupi, 
steri nam orsaga drziju i cuvaju naSu bu- 
duénost. Znanost je oruije i stem örül
jem mora saki braniti domovinu, saki na 
svojem mestu.

Popevali su Himnusa i stem su deaki 
odiSli saki v svoje skole, da se hapüu 
vuéiti.

Kak se treba braniti
Naéi nepriateli anglosasi su ve, poleg dru- 

gih bombi sa vuiigati, hapili hitati i novo formu 
vuzigala i to palice za vuiigati, onda fosfomate 
bombe i kante za vuiigati.

Palice za vuiigati su na éest vogle koli

od bombi za vuiigati
58 cm duge, tak zglediju как plajbas, ocelnala 
glava prebije ne samo krova, nego i poda na 
najii i rezpoci se v stanu. Vagne koli 2 kile. 
Lehko se vuzge i jako fest gori. Zuutra je taksi 
matrial, éteri jako svetlo i belő gori. V noveée

Nagy választékban kaphatók 

kész női kabátok  

e s ő k ö p e n y e k  

szép nyári ruhák  

k o s z t ü m ö k  

p o n g y o l á  к

I
vreme su v te bombe nametali i takéega matriala, 
éteri se rezpoői tak, da dojdu v pogibel i oni lu- 
di, éteri ognja gasiju. Neje v sakoj takáoj paliéi 
matrial za rezpociti, ali kajti se nezna, v áteroj 
je je, treba je pre gaéenju jako paziti i braniti, i 
éto gasi, mora se za stenom tak postaviti, kaj ga 
nikaj ne dostigne.

Fosfomate bombe su jako pogibelne za stan, 
kajti da se ta bomba respo6i, gore6i fosfor (to je 
ono, kaj éibicc imaju na glavi) se rezleti i de 
dojde do 6esa drvenoga íli platnenoga, to se inam 
vu/.ge i tak mám celi stan gori. Sama bomba 
vagne do 14 kil, tli jóé viáe. A ko  ju hitiju z 
velke visine, predere ne samo krova, nego i naj- 
za, a more predreti i viée étokov i vu/gati viée 
stanov. Bomba ima formu flaée, 80 cm. je duga, 
odspod ima gomba. Tu je nutri vuzigalo étero se 
mám vuige 6im se bomba tresne i onda od toga 
se vuige fosfor v bombi.

Da se bomba tak sproii, onda benzol i fos- 
ior, kaj je nutri, se lezleti i napra vi velkoga di* 
ma. (Za to je dobro ve za vreme tabora s hiie 
se vun pospraviti takée, kaj se lehko vuige, fir- 
hange, tépi he, pokriva6e i drugo takée ) Ako te 
fosfor opadne na gladko drveno telő, to te ii gori 
i le ii se da obraniti. Dim, éteri se napravi je gitten 
i jako ékodi na plu6a.

Gasiti ognja i braniti
Óva fosforna bomba more biti jako pogi* 

belna, ako se mám ne hapirao gasiti gnjezdu og
nja. Za kratko vreme moreju cele h iie  i cele vu
lice zgoreti. Da se to nebi pripetilo, mora se sa
ki 6lovek prepraviti za gaéenje iereóe gnjezde i 
sa^' £l?ve& mora razmeti ognja gasiti, kajti nega 
niti v jenom mesti tulko fejervergarov, kaj bi 
mogli va viée mesta na jempot ognja gasiti.

Zato mora saki 6lovek, éteri je odrasel, 
moski, zenske, pomagati ognja gasiti i onda, ako 
ne pri njih, nego pre sosedu gori.

Da odletiju bombáéi onda je treba mám be- 
ia ti na najia i po hiíaj glet jeli je ne kaj opalo 
z lufta. A ko sek adi, onda vec znamo, da je bomba 
opala. Ci ga ne dima onda je bomba ne opala 
ilt pak se ne respo6iia. Za to treba krova, na|ia 
i h iie dobro pogledati, jeli je ne de luknja od 
bombe.

Ci se de bomba najde, étera se ne sproiila, 
onda se je ne smeti teknuti, nego mám pozvati 
fejervergare, a za toga рак z vodom i peskoffl 
paziti, kajti mogoce je, da je bomba tak sleiena. 
kaj se bo stopram potli respo6ila.

Da moremo toga ognja od bombi mám 
vgasnuti, po hiiaj i na na jii (v zimi na toploffl 
mestn) moru navek biti к redu puna kad vode.
• У.. f 0l? dimu mám neznamo, jeli je palica opa* 
la íli fosforna bomba, zato je smeti vodu samo 
onda vlevati, ako je visoki piámén i neje bek. 
da 6loveka zaslepi. Ci je piámén jako beli i élő*
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véka slepi, onda je palica opala, onda je treba s 
peskom gasiti, kajti ako zvodom polejemo, onda 
se napravi gaz za pokati i joá vékái ogenj Naj-

predi z peskom posipati na debelom, onda z vo-
dom obilno.

(Drugipot dale.)

Zrínyi Csoport Vitezkoga Reda se
grofa Zrii

Novembra 1-ga, na Sesvete, se Zrí
nyi Csoport Vitezkoga reda v Csáktor
nya poklonil pred velkim dühöm nasega 
voditela soldaéije, viteza i pesnika.

Ob pol \ г  vuri je bila v franciskan- 
skoj cirkvi velka paradna mesa, na éte- 
roj su bili si kotrigi Zrínyi Csoporta, de-

paradom poklonila pred spomenikom 
fi Miklósa
putacija honvedskih oficerov i puna cir- 
kva naroda. Potli mese su si skupa odi§- 
li к Zrínyi spomeniku, de je najpredi 
honvedski zapovednik, a za njim pák, v 
ime Zrínyi Csoporta, Pecsornik Otto or- 
sacki oblegat polozil venca na spomenik, 
saki s kratkim govorom.

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

Roosevelt, amerikanski predsednik je öve 
dneve dal vun novinaram glasa, da su se oni v 
Moskvi naravnali za svoju politiku. Deset dni su 
skup sedeli Eden engleski, Hull amerikanski i 
Molotov sovjetski minister zvunjskih poslov, da 
rezéistijn átricinge, slere su med sobom imeli, 
Niti v Londonu niti v \ \  aschingtonu, a niti v 
Moskvi odgovorni drzavni ludi neceju nikaj go- 
voriti, kaj su v Moskvi zrihtali, samo tulko se 
zna, da su sovjeti postavili velke zahteve osobi- 
to v Europi bi átéli sigdi gospodari biti. Najlep- 
se je to, da su niti jenoga europskoga naroda ne 
pitali, kaj véli к tomu. Tr£ili su nas med sobom 
как nemo maráe, ali pre delingi bomo i mi po- 
leg i bomo pitali. sto ima pravo gospodariti z

nami prez nasega pitanja.
Nemei veliiu za ovu konferenciju, da je to 

vesela igra med pajdaái.
Za sovjetsku frontu cujemo od Némáké 

Telegrafske kancelarije ovo: Velka jesenska bitka 
dale trpi. Osobito v juznom kraju su jaki ognji. 
Prem, da su sovjeti vluáili velke sile zadnje 24 
vure nigdi ne su dosli niti za jen korák napre. 
Pre varasu Melitopol je bila jaka ofenziva proti 
krilam fronte. Pre A'/ovskom Morju su sovjeti 
stirali v ogenj peáicke soldate, taborska kola, a- 
vione i na zadnje velke trupe konjenikov, kajti 
su mislili, da su némáké linije oslabile, ali se to 
je za badav bilo, nemei su ostali na mesti i stre- 
lili su dőli, samo jen den 115 sovjetskih tabor- 
skih kol.

Na severnoj fronti jaki dezgyi i velko bla- 
to sprecavleju taborsko gibanje, ali /ato jakáe 
ide na sredini fronte i v ju/.nim krajim. Sovjeti 
imaju velke zgubicke osobito v pesickoj soldaciji

a nemei se trdo drziju, makar ta bitka Irpi vec 
par niesece i как se god sovjeti nnpinjaju, nem- 
reju frontu predreti.

Sovjetski znrobleniki véliju, da v toj \eikoj 
ofenzivi sovjeti jako slabo hraniju svoju soldaci- 
ju i samo je tiraju pred átuke. Takái, slabo hrá

njeni soldat nejde z velkom volom v sigurno 
smrt i niti mu je ne stalo do toga, kaj bi njego- 
va stranjka gvinula. Как fratiju sovjeti svoje lu
di i matriala, to se naibole vidi stoga, kaj su 
nemei od potli, как se ta letna ofenziva hapila, 
dőli strelili 18.000 sovjetskih soldatov, a kulko

fttukov, maáinpuáki, drugoga orufja i matriala, to 
niti broja néma.

Te velke zgubiéke i v Londonu priznaju i 
veliju, da su sovjeti tak véé oslabili, kaj si niti 
potli tabora nabodo mogli vrediti svoje prilike 
prez engleske pomoéi.

Taljanska fronta
Teáki anglosaski zgubicki na juinoj 

taljanskoj fronti

V juznoj Taljanskoj se bitka se viáe рэ- 
vekáava i áiri. Poleg mórja í proti nutri v orsagu 
se 8. amerikanska trupa hapila ofenzivu proti 
Trigno vodi. Nepriatel se z jakim kanonerskim 
ognjom vleée proti vodi, a negdi su engleske 
ápice i prek zaále. Te su nemei zavrnuli i nap- 
ravili njim velke zgubiéke, a nemáki kánonén 
zabili su njim pota nazaj. I tak nesu nepríateli 
mogli sebi napraviti mesta prek vode s sigurni- 
mi mosti, da bi mogli trupe prek voziti i tak na 
vékáé idti proji nemeam.

Z némáké strane éujemo, da je sigurno z 
konferencije v Moskvi ziálo, kaj englezi ve dela- 
ju. V Juznoj Engleskoj se nabiraju trgovaéke 
ladje, a v La Manche kanalu englezi fest pola- 
íeju mine. Ran tak v Juinoj Engleskoj spravlaju 
englezi skup éuda soldaéije i cuda aeroplanov. 
Stoga si misliju v Nemskoj, da se to delaju sa
mo zato, da boláevikam pokaieiu da i oni nekaj 
delaju.

A li i nato je moéi misliti, da su sovjeti pri- 
silili /.nglesku na drugu frontu i oni bodo presi- 
ljeni, prem da sami znaju, da njim bo to na kvar 
vec ve idti z önöm ofenzivom proti zapadnoj 
Europi, iteru su sovjetam za prtufetje 1944. obe- 
cali.

Najnoveái glasi nam veliju, da su englezi 
vísepot probali v Juinoj Tajlanskoj, ali vekáih 
bitki ga ne bilo. De su kaj probali, morali su 
nazaj, kajti nemáki kánonén su je zavrnuli.

Némáké podmorne ladje su pák vtopile éu
da nepriatelskih ladji.

V Muss »liniovoj Taljanskoj se driava fest 
organizira. Saki den se stvaraju zakoni za éuva- 
nje domovine. Так su öve dneve stvorilí novoga 
suldackoga z.ikona za obranu I/dajiteli, átéri su 
vun dali domovinu, dojdu pred eksterni sód i 
b<*do teáko átrofani, tan tak i oni, átéri su si v 
toj velkoj /meáariji velke imetke -spravili.

Japanska fronta
Japanska i oslobodjeni dei Kinezke su öve 

dneve med sobom napravile priatelskoga kon- 
trakta za pomoé jena drugoj.

V Indiji dale hara glad. Radio z Bangkoga 
daje na glas, da gladen narod predira v soldaé- 
ke magazine i odvleée hranu. Par jezer ludi zas- 
tavili su soldaékoga euga, átéri je hranu pelal i 
sega su ga spraznili. Engleska soldaéija strela na 
narod i éuda ga mrtvih. To je englesko gospo- 
darenje i toga se oée Indija reáiti, zato se zdite  
proti engleskomu jármű.
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Ruháit lestesse, tisztíttassa 
Oprave farbatí, cistití pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiák: Baumsteíger üzletében

Horthyi Miklós tér 9.

Skola za gospodare s srebernom lati bode 
v Csáktornya

Как smo zazvedíli, jaraáki gospo 
darski inspektorát (Gazdasági Felügyelő
ség) bode drzal 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 cuda pripovedati za to, 
как je ta $kola 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- 
neánji gospodar znati mora. Skola bo tr-

Par reci za sladku 
trstiku

Pismo z Muracsánya
Cuda smo pisali za hasnovito sladku trsti

ku i ve smo dobili prvoga lista, как je rodila i 
z veseljem ga dajemo na glas naSim óitatelam.

Na§ priatel Sztrahia György z Muracsánya 
nam pi§e o v o :

Drago vuredniStvo naSega lista Muraköz ! 
Dajem njim na znanje, da sam ovo leto ja sadil 
ovo sladku trstiku i rihtig jako dobro je zisla v 
nasem Dolnjem Megyimurju. Posejal sam 400 
klaftrov, zrasla je visoko 2 metre 25 centimetre a 
zalesnice ima 4-5 koli sebe. Sejal sem ja i Vad
ja József z Muracsánya samo on je svoje ponu- 
cal za krmu. Ja imam na 400 klaftraj 2 metre 
semena i jen celi voz stebla. Ve se bőm hapil 
pre&ati toga soka i onda njim bőm, drago Vu- 
redniátvo na glas dal, как bom ziSel s presanjem. 
Véé me prosiju za seme za prodati ali neznam, 
pocem bi reóunal kilograma, pák njih prosim, kaj 
bi mi to v njihovim Megyimurskim Listu na glas 
daju. Zafalim se njihovim brigam i stem ostanem 
na dale ólán naSega Muraközi Hetilap lista. Zbo- 
gora s poStuvanjem

Sztrahia György
Muracsány 222 házszám
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kaj ste tak dobro ziSli s sladkom trstikom. Ve 
se morete V i i drugi ludi osvedociti, da na§e no- 
vine idejű samo za tem, da naäim ludem pomo- 
reju как najdale v gospodarstvu. Seme ima vel- 
ku vrednost, kaj bo cena to joS neznamo, da bo- 
demo zazvedili, bomo vám dali na glas. Vredno ga 
őuvati. P iiite nam, kulko ste napreSali. Trop je 
dober za £ganicu peói, za iivinu hraniti, za mleti 
za kavu peói i za sake fele hasén. Dobro skosa- 
ti stebla i onda preáati. Pozdravlamo Vas.

Spravlajte jabucne koscice 1 Za ki
ln se plati ne 25, nego 40 pengő. Sa
id naj spravla! Deacki kos purgarske 
ikole zeme prekl

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

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

K A J J E  NOVOGA?
— Pák su dőli zaprli jenoga melina v 

Csáktornya. Vlasti su pák morale jenoga meli- 
na dőli zapreti zbog protizakonskih poslov. Za 
ve je dosel na red melin Szernecz Pál v Csák
tornya. Toga melina su zaprli na tri mesece. Kaj 
je tam zitka ne semletoga, dobiju gazdi nazaj.

— Как si puca moza spravi, ako je 
decka strah. V juznoj Am eriki, v dr/.avi A r 
gentina zivi jen jako bogati miljoner Leverő zva- 
ni. Ima jenu fajnu cer. ona pák ima vroóu juznu 
krv, zove se Rozika. Ta fájná vroca frajla zalu- 
bila se v jenoga inzenera, a on v nju. Uel je v 
snoboke к оси, ali on ga je jako hladno odvrnul, 
drugoc pák neje vupal prositi za cer, niti pák 
neje vupal skociti s pucom, prem da mu je ona 
to ponujala. Samo Rozika neje zato ói bogatoga 
miljonera, kaj bi on zadovolna bila stem, kaj se 
njena zela odhiti, pák si je sama napravila sno
boke. Jempot da je iniener na vecer dimo dosel, 
su ga zgrabili cetiri jaki óloveki, napravili su mu 
jaku mamicu i odvlekli su ga nekam poleg mórja, 
de ga veó cekala Rozika s svojom lad jóm i od- 
pelala si je mladofcenju na Siroko morje. Da se 
iniener za par vur zbudil, na§el se v naruóaju 
svoje zaruónice. Da je otec videl как stoji stvar, 
oóeS, neceS, moral je prevoliti i tak je iniener dó
séi do bogate iene, za áteru ne je vupal drugoc 
prositi.

G o s p o d a r s t v o
Kak je treba seno nutri dati
(K. É. 43) Cuda se ludi spominaju za nutri 

davanje sena, pák za to oóemo naglasiii, kaj mo
ra ju naSi gospodari znati,

Prvic, na mesto sena slamu samo onda mo- 
ói nutri dati, ako je gospodaru seno ne zraslo i 
to dokaze z obóinskom svedoóbom, Stem mora 
podpisati i inspektorát za obskrbu naroda. Pre 
tem ne smeti pozabiti, da ako Sto na mesto sena 
oóe zobi nutri dati, to se mu ne reóuna v jedi- 
nice.

Vlnda dobro zna, da je zbog susnoga vre- 
mena teáko seno nutri dati, ali seno je soldaóiji

Jeli sam platil za nevine?
stera nam brani domovinu, jako potrebno, za to 
se vlada nadja, kaj bodo gospodari spunili svoju 
duinost, как je najdale moói.

Vaganje marhe, stera se nutri da
(К. É 43) Cuda Stricanje delaju ludi s tr- 

govci, da se marha nutri davle, kulko je smeti 
procentov dőli zeti, jeli 8 %  ili samo 4% . Moraju 
ludi znati, da 4 %  samo onda moci dőli zeti, ako 
se marsé tira prek 5 kilometrov dalko i ako tr- 
govec sam, ili njegov ólovek sprevaja marhu i 
tak se osvedoci, da su pajdoó marhu ne hranili, 
niti napajali. Ako se marsé tira blize od 5 kilo
metrov, onda trgovec ima pravo dőli zeti 8°/o i 
onda, ako je sprevajal marhu, kajti saki gazda 
slobodno nahrani i napoji marsé, predi как gáti
ra i na tak kratkom potu se marSe ne sprazni.

V  steri kiás spada marSe, to odredi trgovec, 
to za gazdu neje kvar, kajti ako komisija pre- 
najde, kaj je marSe bolse, onda ga dene v bolSi 
kiás i onda je trgovec duzen gazdi kcoj platiti.

Opomenemo gospodare, da bodo prek davali 
nutri zetu marhu, sigdar naj sobom z.emeju gaz- 
dinsku knigu i pasusa za marSe.

Kaj treba znati za mascu nutri dati
Po najnovesoj naredbi ministra za obskrbu 

naroda, mesari moraju od sake svinie Sest kil 
maSce nutri dati, a kaj se v privatnoj hizi kole, 
od onoga je treba nutri dati od prve svinje 4, a 
od sake dalnje svinje pák 8 kil maSée. 
Sto ima gazdinsku knigu, dobi cedulu za maééu 
i to mu z.emeju v recun pre jedinicaj.

Nova cena zivinskim pasusam
Financminister je dal vun naredbu, za novu 

cenu zivinskib paSusov. Po toj naredbi pasuS za 
birku, kozu, onda za prase, mlajse od pol leta, 
kosta 50 filerov, za prase, stareSe od pol leta, 
ili za tustu svinju, onda za konja, govedsko mar
Se i bivola, mlnjsega od dve leti i za oslaimulu 
kulko god staru, koSta paSuS 1 pengő, za konja, 
govedsko marSe, ili bivola staresega od dve leti 
kosta pasuS 2 pengő, ako pák prek tri leta star 
konj ide za honvedstvo, onda pasus kosta 
1 pengő. Se to su drzavni Stemplni, a obcinski 
stroSek se ekstra piaca. Stari paSuSi se moreju 
ponucati, samo se moraju Stemplni kcoj prekeliti.

Naredba m. kr ministra za obskrbu 
naroda broj 55.3000/943 К. M. s ко- 

jóm se odredi cena soponu.
Za sopon i za prah za prati su za celi or- 

sag odredjene öve cene:
1. Jedinstveni sopon za prati falat 100 gr.

teski 38 fill.
2. Jedinstveni soppn za prati falat 200 gr.teski е е  ?6 fi||.
2. fini sopon za hmivati falat 100 grame

teSki 64 fii.
3. sopon za decu prati falat 80 grame te§-

ki 1 p. 06 fill.
4. sopon za podbrivati kockasti falat 70 gr.

teSki 70 Ы1.
5. sopon za podbrivati okrogli falat 60 gr

teSki 1 p. 04 fill-
6. prah za prati paklec */* kile teSki 84 fill.
prah za prati pak lec ‘/a kile teski 1 P. 06 fill.
Fabrikant je duzen na saki falat sopona i

na prah za prati nastampati gori, za kulko se v 
Stacunu potroSitelu proda.
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