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Megjelenik pénte ken .

MÉGEGYSZER A FEKETE PIAC
Múlt vezércikkünkben, helyszűke 

miatt nem térhettünk ki az összes kérdé
sekre, amelyeket az eszmekörben tár
gyalni óhajtottunk s igy kénytelenek va
gyunk mégegyszer visszatérni a fekete 
piacra.

Azzal fejeztük be elmefuttatásunkat, 
ha mindenki meglesz elégedve azzal arait 
kap, nem lesz fekete piac. Ezen a téren 
máris javulást tapasztalunk. Hála az idei 
jó termésnek, a kormánynak módjában 
volt a lisztfejadagot felemelni s azóta 
nem hallunk panaszokat, hogy kevés a 
kenyér. Ezzel egy csapásra megszűnt a 
liszttel feketézők üzlete. Készletük, amely
be bizonyára szép összegeket fektettek 
bele, nyakukon marad s amit rajta veszí
tenek, írják a lelkiismeretlen spekuláció 
számlájára.

De csalódni fognak és máris csalód
nak a gabonarejtegetők is. Akik nem 
nézve sem Istent, sem embert, eldugták 
felesleges készleteiket, majd jön az idő, 
amikor ezt drágán el lehet adni. 
Ha ezek lelkiismeretesen beszolgáltatták 
volna feleslegjüket, az ország lisztellátá
sát bizonyára más alapra lehetett volna 
helyezni. De ők telhetetlen hírvágyukban 
épen a legszegényebb, dolgozó munkások 
falat kenyere ellen szegtek fegyvert. Nem 
tekintették, hogy a dolgozó ember az 
ország alapja, nekik csak pénz, minden 
áron pénz kellett. De minthogy a fák 
sem nőhetnek az égig, igy az ő hatal 
muknak is vége szakadt. Az ország el 
van látva kenyérrel bőven, a feketézők 
pedig, minthogy az uzsoraáru megszűnt, 
kénytelenek lesznek készleteiket beadni 
s igy rossz szándékuk jót fog eredmé
nyezni.

De megtehették volna ók ezt önként 
is. Ha megteszik, dicséretet és prémiu
mot kaptak volna a kötelezettségen felüli 
beszolgáltatásért, igy pedig jutalmuk a 
csalódás.

így kell letörni a többi fekete pia 
cot is. Nem kell hozzá más, mint tartóz
kodni a vásárlástól. A fekete piac árusai 
drágán veszik holmijukat, azt uzsora áron 
akarják eladni s ha majd nem találnak 
vevőre, akkor majd a nyakukon maradt 
árut kénytelenek lesznek olcsóbban a- 
kár veszteségre is eladni és tartózkodni 
fognak a további vásárlástól. Es ezzel 
megszűnik a fekete piac.

Ha mindenki igy fog tenni, álmélkodni 
fognak az emberek, hogy milyen ertekes 
a mi pengünk. Sokkal kevesebb pénz 
kell máj a háztartásra, miegymásra, kony- 
nyebben lehet adót fizetni és egy csa 
pásra megszűnik a sok panasz.

A pénzügyminiszter a költségvetés 
benyújtása alkalmával megtartott beszé
dében biztosította az oszágot, hogy inflá
ció nem lesz, a pengő belső értéke meg
marad. Ugyan ezt hallottuk a propagan
daminisztérium, néhány napja megtartott, 
tájékoztató értekezletén is. A kormány
nak az első világháborúból, pénzügyi té
ren óriási tapasztalatok állanak rendelke- 
kezésére s körültekintő valutáris politi- 
hájával eddig megőrizte fizetési eszköze
ink belső értékét és meg fogja őrizni to
vábbra is.

De legjobb bizonyíték mindezen állí
tásokra pengőnk külföldi állása. Ha fi
gyelemmel kisérjük a börzejelentéseket, 
megállapíthatjuk, hogy a pengő minde
nütt nemes valutának számit, ha nem 
emelkedett, de nem is esett. A pénz a 
a legérzékenyebb mérleg, minden legcse
kélyebb eseményre erősen reagál s ha 
a mi valutánk tartja magát, ez annak a 
jele, hogy pénzünk jó és jó is fog ma
radni.

De, mint már többször hangsúlyoz
tuk, a kormány jó akarata nem elegen 
gő, a közönségnek is támogatnia kell a 
kormány intézkedéseit. Félre a lukszus- 
cikkekkel! Úgy a konyhában, mint a 
testen és a lakásban! Lemondani minden

Emlékezni ! Megtisztelni az elődök sírját 
Elmondani a szent neveket és virágot hinteni 
arra a drága rögre, amely hamvaikat őrzi ! Aki 
ezt nem teszi, nem érdemli meg, hogy nevét az 
utódok emlegessék. A  Csáktornyái temetőben is 
nyugosznak tanférfiak, akik aranybetükkel írták 
be neveiket Csáktornya történelmébe. Rhédey 
Ferenc rajztanár, Alszeghy Alajos mértan, szám
tan és énektanár, Bencsák Sztana nyelvtanárnö 
a régi gárdából. Nincsen Csáktornyái öreg diák, 
aki ne emlékeznék szeretettel rájuk. Ajkukat 
sohasem hagvta el más, mint a szeretet szava 
diákjaik iránt. Rhédey Ferenc arcban erősen ha
sonlított II. Rákóczy Ferenchez, s ezért megkü
lönböztetett tisztelettel adóztunk n e k i! Az újabb

F héten a Vöröskereszt Csáktornyái Bajtár
si Szolgálatának hölgyei meglátogatták a helybeli 
kórházban fekvő sebesülteket. Vittek magukkal 
egy kis ajándékot is, mindenkinek egy-egy kiló 
almát és egy-egy csomag cigarettát. Sebesült 
honvédeink kitörő örömmel fogadták a régóta 
nélkülözött gyümölcsöt és cigarettát s mindjárt 
nekiláttak a fogyasztásnak. A  hölgyek kérdezős-

fényüzésről! Elégedjünk a minden napi 
kenyérrel és az egyszerű ételekkel. Ru
házatunkban is mellőzzünk minden fe
lesleges díszt és csak a legegyszerűbbet 
keressük. Majd el jön az ideje, amikor 
megint bőségben úszik asztalunk és 
ruhaszekrényünk is meg fog telni.

De legfőképen gondoljunk arra, hogy 
a feketepiac letörésével és a takarékos
sággal az államot, vagyis önmagunkat tá
mogatjuk. Ahogy Isten áldásával, a bő
séges lisztadaggal letörtük a lisztüzére
ket, úgy megfelelő takarékos beosztással 
a többi hiénákat is le fogjuk törni. — így 
pénzünknek benn az országban is meg 
lesz az értéke és sok gondtól, sok só- 
hajtozástól meg fogunk menekülni.

Akinek pedig pénze van, ne rakja 
strózsákba, vagy harisnyába, hanem te
gye a takarékba, ott tisztességes kama
tot kap, otthon pedig a pénze sohasem 
biztos, lopás, tűzveszély és sok minden 
féle szerencsétlenség érheti. A takarék
ban lévő pénz forgalomban van, ennyi
vel kevesebbet kell a Nemzeti Banktól 
igényelni, ez pedig ismét arra vezet, 
hogy valutánk javul úgy a bel-, mint a 
külföldön.

Ha egységesen ellentállunk a fekete 
piacnak, lemondással küzdünk ellene, 
győzelmünk nem maradhat el s ezzel 
segítjük az államot, vagyis a magunk jó
létét.

Sp .

gárdából Greskovíts tanár. Mind megannyi hősei 
a magyar kultúrának Muraközben. Pihennek csen
desen azzal a tudattal, hogy megtették köteles
ségüket, az ő diákjaik azok a Csáktornyái pol
gárok, akik itt 28 éven át fentartották a magyar 
szellemet. Munkájuk nem volt hiábavaló, alko
tásuk él és élni fog, mig a világ világ lesz és 
míg magyar lesz ez áldott muraközi földön.

Halottak napján a Csáktornyái polgári isko
la tanári kara és diákjai koszorúval és egy-egy 
Miatyánkkal emlékeztek meg a magyar kultúra 
úttörői sírjainál. F sorokkal mi is egy szál virág
gal rójuk le a kegyeletünk adóját dicső nevelő
ink porai felett.

ködéseire dicsérettel halmozták el az egész kór
házat az igazgatótól az ápolónővérekig. Kitűnő 
bánásmódban részesülnek, a koszt kitűnő, szere
tettel bánnak velük, ők a kórház kedvencei.

Mi az óhajuk, erre azt válaszolták, csak az 
volna a kívánságuk, hogy szülőföldjük közelébe 
szeretnének kerülni. Ez a kívánságuk természe
tesen csak akkor volna teljesíthető, ha állapotuk

A Vöröskereszt Bajtársi Szolgálaténak 
látogatása a Csáktornya! kórházban

Utóhangok Halottak Napjához
A polgári iskolai tanulók és diákok kegyelete a néhai tanárok sírjánál.



a szállítást megengedi és ha a lakhelyükhöz kö- 
zelesö kórházban hely van.

Hölgyeink a sebesültek részéröl az adako-

Mint már többször hangoztattuk, tanáraink 
hűek maradtak római elődeik elvéhez. . Ne az 
iskolának, hanem az életnek tanulj !'*. Ebben a 
szellemben nevelték diákjainkat s hogy rövid 
két év alatt minő eredményt értek el, erről szól
jon V. Pecsornik Paula, polgári iskolai tanárnő, 
a Diákkaptár vezetője, következő beszámolója :

Diákjaink átértvén a mai háborús, nehéz 
időket, igyekeztek a sziiidöben szüleiknek segí
teni összehozni a téli ruhához, cipők és egyéb 
szükségletekhez egy kis pénzt és e célból kü
lönféle munkákat vállaltak.

Modrics dános a székesfehérvári repülőté
ren 360 pengőt, Marusics Ottó, mint a kissza- 
hndkai orvos tolmácsa 1R0 pengőt, Mudrinyák 
Zoltán napszámmal 250 pengőt, Zuzel László 
mint írnok a körjegyzőségnél 200 pengőt, Vrani- 
csur Antal épitömunkával 120 pengőt, Kovacsícs

zóknak kifejezett hála szavaival jöttek el a kór
házból.

Ferenc földmivesmunkával 120 pengőt, Varga
zon Ferenc épitömunkával 25 pengőt, Zelics Ró
kus gyári munkával 200 pengőt, Stefulv Janos 
gazdasági munkával 8 pengő készoénzt és egy 
nagyobb mennyiségű gyümölcsöt, Vasban József 
földmives munkával 3 métermá/sa krumplit, 
20 kg. babot és 2 kg zsirt keresett 
meg Ezeken kívül még sok diák könnyített, 
szünidei keresményivei szülei gondjanin.

Nem féltjük ezeket a diákokat. A kik  igy 
tanulnak, azok az élet viharában meg fogjak állni 
helyüket Szolgáljanak e sorok buzdításul kis 
diákjainknak, törekedjenek, szorgalmaskori ja- 
nak, önmaguk jövőjét alapozzák, a tanároknak 
pedig szolgáljon ,utalmul a jól végzett munka 
tudata.

—о—

léseket pedig homokkal, vagy mind kettővel olt- 
hatjuk, Mivel a foszfor a szabadlevegövei 
érintkezve ismét meggyullad, a tűz oltása 
után a fröccseléket a tárgyakról, padlóról le 
kell kaparni, vizzel töltött vederbe, vagy dé 
zsába kell dobni és a földbe el kell ásni.

A z oltás maga, mint látjuk egyszerű és 
minden felnőtt könnyen végrehajthatja. Ahol vi- 
zipuska, veder, vagy puttony fecskendő van, ott 
az oltás természetesen gyorsabban eszközölhető 
de kellő számú veder, vagv dézsa, avagy kerti 
locsolókanna szintén eredményesen használható 
(A  vízvezeték vizével légitámadás esetében szá
molni nem mindig lehet, mert a vízvezetéket 
bombatalálat érheti és ez esetben vízhez jutni 
nem tudunk. Ezért kell kádban, vagy dézsában 
vizet tárolni.

A  foszforos és egyéb gyujtóbombák égő 
anyaga az emberi testen igen súlyos égési sebe
ket okozhatnak. A  foszforos gázok a tüdőre és 
a nyálkahártyára igen veszedelmesek és hatá
sukban, mint súlyos foszformérgezés jelentkez
hetnek.

Ezekből önként következik, hogy akik lé- 
gitámadáskor a lakásban, vagy az utcán, udra- 
ron tartózkodnak, nemcsak testi épségüket koc
káztatják, hanem az életükkel is játszanak, mert 
vagy a robbanóbomba okozta légnyomás, ház
összeomlás, vagy pedig a szertehulló gyujtó
bombák áldozataivá válhatnak.

Tapasztalatok szerint az áldozatok 60—70 
% -a  az utcákról és lakásból kerül ki. (Minden 
hazban kell óvóhelyről gondoskodni és azt állan
dóan használható állapotba tartani. Ahol pince
óvóhely nincs, ott árokóvóhelyet kell kiásatni. 
A d a ta i: 60— 80 cm. széles és 180— 200 cm. 
mély.) Lakásokban csak a magával tehetetlen, 
óvóhelyre nem szállítható beteg maradhat az őt 
ápoló személlyel. A  beteg szobája előtti helyi
ségben azonban készítsünk elő bőségesen vizet, 
homokot, vedreket, lapátokat, hogy gyujtúbomba 
behullása esetén a tüzet azonnal leküzdhessük. 
A  kezünkre, vagy a bőrünkre cseppent foszfort 
előzetes vizzel való ledörzsölés után, gázsebcso- 
mag tartalmával, klúrmészpéppel, hidrogénszuper- 
oxid, vagy nátriumkarbonát oldattal ártalmatlan
ná kell tenni és az égési sebek további kezelé
se végett orvoshoz kell fordulni. Amig orvoshoz* 
jutunk, vizes-kötést kell alkalmazni. Beteg és 
ápolója részére ezeknek a szereknek egyikéről 
szintén gondoskodni kell. Óvóhelyeken az ott 
elhelyezett légómentüláda tartalmazza a szüksé
ges szereket.

A  foszforosbomba tartalma az élelmiszere
ket és vizet is megfertőzi. Ezeket sem emberi, 
sem állati táplálálékul felhasználni nem szabad, 
hanem meg kell semmisíteni.

Eljárás az oltásnál
M ivel a foszforos gyujtóbomba nagy füstöt 

fejleszt és az égő foszfor égési termékei mérge
zők, az oltást gázálarcai kell eszközölni. Ha 
gázálarcunk nincsen, arcunkat, fejünket és ke
zünket vizes törü lközővel, vagy egyéb vizes 
ruhával föd jü k  be. Ezeket mindenki készítse 
elő. illetve tartsa állandóan készen az óvóhelyen. 
Ahol árokóvóhely van, ott ezeket a vizesedénnyel 
együtt a ház bejárata előtt lévő helyiségben kell 
állandóan tárolni cs a házbalépés előtt felvenni. 
Magat az égő helyiséget óvatosan a fal mellett 
guggolva kell megközelíteni, nehogy utólag rob
bant gy ujtóbombarepesz, vagy esetleg még szét
fröccsenő termit, vagy foszforrészecskék érjek a 
tüzet ölti» személyt.

A  zacskóban lévő homokot nem szabad 
egyszerre a tűzre rádobni, mert a nagytömegű 
homok a tüzet szétszór ju és ezzel még jobban 
terjesztjük a tüzet. Oltasközbtn ért égési seb 
a fent leírtak szerint kezelendő.

A foszforos bombák ma városok és közsé
gek rémei, de amint a fentiekből látjuk, bátor 
és erélyes fellépéssel ezekkel is el lehet bánni. 
Ha a keletkezett tűzfészkek leküzdésére fel va" 
g\unk készülve és a veszély pillanatában ide* 
jében védekezünk, nemcsak családunk, gyerme- 
keink testi épségét, de vagyonúnkat is megment
hetjük a biztos pusztulástól.

Hogyan védekezzünk a gyujtóhasáb 
és a foszforos gyujtóbombák ellen

(Folytatás, első közleményt lásd a 44. számban )

A  foszforos gyujtóbomba okozta erős tűst I érzetében biztosak lehetünk, hogy fo s z fo ro s  gvuj- 
lokhagymához hasonló szagot is terjeszt. Ennek | tóbomba érte a házat. A  tüzet vizzel, a fröcskö-

Hit csináltak diákjaink a szünidőben

\  égé.

Hirdessen a „Muraköz“-bei
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Mennyi élelmiszer lehet az utasok 
kézi poggyászában

Л  nagykanizsai vasúti állomásfőnökség közli:
Л  közellátási szervek ellenőrző alkalmazot

tai nz utasok kézipoggyászait is jogosultak meg
vizsgálni a személykocsikban.

Felesleges zaklatások elkerülése végett fel
hívjuk az utazóközönség és szállitóközönség fi
gyelmét az alakiakra.

Szállítási igazolvány kötelezettség ala tar
toznak az alábbi áruk :

Gabonafélék, liszt, burgonya, tengeri, zsira
dékfélék cs pedig szalonna, háj, baromfi/.sira- 
dék, étolaj, olvasztott vaj, baromfi, vagyis 
tyúkfélék, liba, kacsa, pulyka élő és leölt álla
potban, tojás, cukor, bab, borsó, lencse, mák, 
husnemüek, tej tejtermékek, hagymafélék.

A  felsorolt élelmiszerek közül az utasok a 
személykocsikba mint kézipoggyászt az alábbi 
mennyiséget és fajtat vihetik be szállítási igazol
vány né lkü l:

Húsfélék 5 kg-ig.
Bab, borsó, lencse, mák 10 kg-ig.
Tojás 2 kg-ig.
Flő tyuk, csirke 2 darab.
Leölt tyuk 2 darab.
Leolt csirke 4 darab.
Leült pulyka 1 darab.
Hagymafélék 10 kg-ig.
A  közölt adatokat ajánlatos előjegyezni.

— Fekete ferfikabát és két bicikli (gumi 
nélkül) eladó. Cim a kiadóhivatalban.

Aktuális hírek Németországból

N. M. K.
Németországban ma 2000 távellátóü/em  

ll ernverpflegungsbetiieb) működik. Lgvedul Ber
linben 7r> „távkonvha" 750 üzemi ellátásról 
gondoskodik, illetve az üzemek 80.000 alkalma
zottjáról. Az élelmiszerek szállításáról a „ la v -  
konyhák Szállító Társasága" gondoskodik. Né
metországban ma összesen 7.7 millió embert 
latnak el a különböző üzemi konyhákban és te
lepeken.

~ о
Mivel a mezőgazdaságokban tevékeny asz- 

szonyok nem érnek arra rá, hogy kertgazdasá- 
gukkal is foglalkozzanak, a Nemet Lányok Szö
vetségének (Bund Deutscher Mädchen) idősebb 
évfolyamai vállalták magukra ezt a feladatot. Az 
igv közösségi munka utján megművelt paraszt- 
kertek száma egyedül Fomerániában az y  
esztendőben 600-ról 800 ra emelkedett. I zekből 
a kertekből a saját szükségleten kivid fennma
radt fölösleget mintegy 1500 metermázsa lo- 
zeléket a különböző hadikórházak kaptak.

Vasúti menetrend*
Érvényes 1943 november 1-től.

Csáktornya Murakeresztur — Nagykanizsa — 
Budapest

Csáktornyáról indul (gyors) 4.30, Murake- 
resztura érkezik 5.09, Nagykanizsára érkezik 
5.26, Nagykanizsáról indul 5.41, Székesfehérvár
ra érkezik 8.59, Budapest Déli pályaudvarra
érkezik 10.30. Csáktornyáról indul (személy) 
13.30, Nagykanizsára érkezik 14.38, Nagykani
zsán*! indul 15.00, Székesfehérvárra érkezik 
20.08, Budapest Déli pályaudvarra érkezik 21.50. 
Csáktornyáról indul (gyors) 18.20, Nagykanizsára 
érkezik 19.00, Budapest Déli pályaudvarra érke
zik 22.10.

Budapest—Nagykanizsa Murakeresztur — 
Csáktornya

Budapest Déli pályaudvarról indul (gyors) 
7.05, Balatonszentgy örgyre érkezik 9.40, Nagy
kanizsára érkezik 10.13, Csáktornyára érkezik
10.55. Budapest Déliről indul (személy) 14.30, 
Balatonszentgy örgyre érkezik 19 52, Nagykani
zsára érkezik 2 1.00, Nagykanizsáról ingül 21.47, 
Murakeresztura érkezik 22.22, Csáktornyára ér
kezik 23.00. Budapest Deliről indul (gyors) 16.25, 
Balatonszentgy örgyre érkezik 20.25, Nagyka
nizsára érkezik 21.14, Csáktornyára érkezik
22.25.

Zalaegerszeg Alsólendva—Csáktornya

Alsólendváról indul 4.20 és csak Murahid 
északi hídfőig közlekedik. Zalaegerszeg
ről indul 7.50. A ls ó le n d v á ra  érkezik
10.55, M u ra  s z e r d a h e lyről indul 5.16, 
7.15 és csak Csáktornyáig közlekedik. Zalaeger
szegről indul 14.15, Alsólendvára érkezik 16.20, 
Murahid északi hídfőhöz érkezik 16.32, Mura- 
szerdahelyröl indul 17.12, Csáktornyára ér
kezik 17.58. Z a l a e g e r s z e g r ő l  indul
18.25, Alsólendvára é r k e z i k  20.11, Mu
rahid északi hídfőhöz érkezik 20.18, Muraszer- 
dahelyröl indul 20.58, Csáktornyára érkezik 
21.44- kor.

Csáktornya Alsólendva- Zalaegerszeg

Csáktornyáról indul 3.45, Murahid északi 
hídfőtől 5 21, Alsólendváról 5.37, Zalaegerszegre 
érkezik 7.32. Csáktornyáról indul 6.30 és csak 
Mura.szerdahelyig közlekedik. Murahid északi 
hídfőtől indul 1113,  Alsólendváról indul 11 30, 
Zalaegerszegre érkezik 14.04, Csáktornyáról in
dul 14.20, Muras7erdahelyre érkezik 15 06, Mu
rahid északi hídfőtől indul 16 37, Alsólendvára 
érkezik 16.49. Murahid északi hídfőtől indul 
20.21, Alsólendváról 20.34, Zalaegerszegre érke
zik 22.11.

Nagykanizsa Csáktornya

Nagykanizsáról indul 5.40 (Miksavárig), 7.45. 
10.14 (gyors), 14.30 (Miksavárig), 19.10, 21.29
(gyors), 21.47. Csáktornyára érkezik 7.00, 9.00,
10 55, 20.30, 22.25, 23.00.

Csáktornya Nagykanizsa

Csáktornyáról indul 4.30 (gyors), 6.10, 13.30 
(Miksavárról indul 16.14), 16 30, 18,20 (gyors),
18,35, 20.45. Nagykanizsára érkezik 5.26, 7,20, 
14.38, 17.45, 19.00, 19.50. Miksavárról csak
Csáktornyára indul 7.25.

T. közleményért nem vállal felelősséget 
sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal.

Csáktornya nagyközség elöljárósága.

15. av. szám 1943.

Hirdetmény
A Csáktornyái járás főszolgabirájának folyó 

hó 5-én kelt 19 áv. 1943 számú rendeletét szi
gorú miheztartás végett, az alakúikban közlöm a 
lakossággal:

1. A mezőkön dolgozni és tartózkodni csu
pán d. e. 9 órától délután 3 óráig szabad, azon
túl nem.

2. Mezei és közdűlő utakat akár gyalog, 
akár kocsin d. e. 9 órától délután 3 óráig sza
bad használni.

PÉNZr
JEGYRE?

IGEN!
Állami sorsjegyre!
H U Z A SI December 3-én.

т и я ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш

3. Délután 3 órától a sötétség beálltáig a 
forgalom csupán a községek belterületén, továb
bá a vármegyei és törvényhatósági utakon sza
bad. A  sötétség beállta után a megyei és állami 
utakon is csupán autóval szabad közlekedni, a 
kocsiforgalom tilos.

4. A  falukban az utcán tartózkodni a sö
tétség beálltától legfeljebb este 7 óráig szabad, 
7 órakor mindenki otthon a lakásában tartozik 
lenni, az utcán senkisem tartózkodhatik.

5. Este 7 órától reggel 6 óráig a község 
területét senki el nem hagyhatja.

6. Csáktornya a fentiektől kivétel, ameny- 
nyiben itt a mozgási szabadság a következőkép 
van korlátozva :

I. Este 11 óra 30 perctől reggel 5 óra 30 
percig az utcán senki nem tartózkodhatik, ezen 
idő alatt mindenki tartozik otthon tartózkodni.

II. Csáktornya kivételével a vasútról való 
haza menés az egyes községekben csak köves 
utakon történhetik (15 órán túl) az esteli időben 
csoportosan. A  vasúti jegyet mindenki őrizze 
meg, mert ezzel igazolhatja magát.

III. Csáktornya nagyközségben a vasútról a 
való hazamenés csak a Mussolini utón és az 
országúton át történned.

7. (Amennyiben valakinek korábban kell a 
vonathoz indulni mint a fenti megengedett időpont 
tartozik az elöljáróságtól igazolványt kérni, hogy 
a hajnali vonattal utazik. Ezt az igazolványt az 
illető magával viszi s másnap az elöljáróságnál 
köteles beadni.

8. Emberorvosok, állatorvosok, szülésznők 
saját szeméKükre a Főszolgabíró Úrtól kaphat
nak igazolványt, mely szerint a szabadközleke
désük bál mikor engedélyezve van.

Fentiek pontos betartására a lakosság fi
gyelmét felhívom, mert eltekintve attól hogy a 
mulasztók illetve az. ellene vétők a legszigorúb
ban lesznek megbüntetve, kiteszik magukat an
nak, hogy a karhatalmi járőrök minden igazolta- 
|ás nélkül őket összeszedik s csupán másnap 
reggel lesznek igazoltatva.

9. Közhírré teszem még azt is, hogy a cso
portosulás szigorúan tilos, 3 hál több egyén egy 
csoportban nem állhat, nem vonatkozik ez a ren
delkezés a piacikra, hetivásárra s a vasárnap 
d. e. templom előtti beszélgetésekre.

Csáktornya, 1943. november hó 8-án.
e l ö l já r ó s á g .

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

Széchenyi u. 50 о Telefon: 31.

Központi iroda: BUDA PEST
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Hirdetményi
Muraujfalu község tulajdonát ké
pező kocsma 1943. november
14-én délután 2 órakor nyilvános 
árverésen a község házánál bér
be lesz adva. Árverési feltételek 
a dékánfalvai körjegyzői irodában 
megtudhatók.

ELÖLJÁRÓSÁG.

H I R E J N K
— Körjegyzői kinevezések. A  belügymi

niszter Bodnár Dénes dékánfalvai lakost dékán
falvai, Zimmerman Ferenc damási lakost pedig 
damásai körjegyzővé nevezte ki.

— A Kereskedelmi Középiskola uj 
igazgatója, Dr Csóka Ferenc átvette Dr Bernáth 
József örökét és megkezdte működését. Rövid 
ittartózkodása alatt máris megnyerte a diákok, 
szülők és a nagyközönség rokonszenvét, mert az 
iskolában a fegyelmet szeretettel párosítja és 
igyekszik diákjait nagy feladataikra nevelni. Üd
vözöljük Dr Csóka Ferencet és sok sikert kívá
nunk itteni működéséhez.

r =  S P O R T  =
Barátságos m érkőzés: Vezette Domoki.

Cs. Z. T. E. -  Honvédség 6 : 2  (3 :0 ) 
szöglet 7 —8.

A  honvédség indítja meg a játékot és már 
az első percben szabadrúgást ér el, de ered
ménytelenül, utána a Cs. Z. T. E. veszi át az 
iramot, szép összjátékával támad, de a honvéd
ség védelme megállja helyét, tovább nyílt a já
ték. Fodor bombalövését Istvánovics szöglettel 
védi, a 16-percben Papp gyönyörű beadásából 
Bozsics megszerzi a Cs. Z. T. E. vezető gólját, 
1—0. A  20 percben Vugzinec szép beadásából 
Papp 2 — 0-ra javít. Utána a honvédség erélye
sen támad, de a Cs. Z. T. E. védelme össze 
játszik és a honvédség csatársora nem tud ered
ményhez jutni. A  25 percben a honvédség ka
pusa bravúrosan védi Bozsics lövését (kapott is 
szép tapsot) a honvédség veszélyezteti a Cs. Z. 
T. E. kapuját és 3-1 szögletet ér el, a Cs. Z. T.
E. kapuja védtelenül maradt üresen és a jó hely
zetet honvédeink nem tudják kihasználni. A  42 
percben Cs. Z. T. E. támadásából Bozsics 3-0-ra 
javítja az eredményt.

А  II. félidőben a Cs-Z-T-E csapatot változ
tat, a honvédség erélyes támadásba indul. Fodor 
lövését Magyar csak vetődéssel tudja védeni. 
Már a 10 percben vagyunk, a honvédség fölény
ben van, hiszen a szöglet arány 7-2 a honvéd
ség javára. A  15 percben Benkö I. Fodor szép 
összjátékával az utóbbi 4 — 1-re csökkenti az 
eredményt. A  30 percben Cs-Z-T-E  szögletet ér 
el, melyből Bozsics 5— 1-re javít. A  36 percben 
Benkő I. bombalövésével 5— 2-re csökkent, 
utána Cs-Z-T-E nagy támadásba indul, nagy 
helyzetek vannak, de a honvédség kapusa bra
vúrosan véd, majd a 40 percben Horvát meg
szerzi a végeredményt 6 — 2.

A  honvédség nagyon szépen játszott és 
csak a kitűnő kapusnak köszönheti, hogy na
gyobb vereséget nem szenvedett. A  védelemben 
még dicséretet érdemel Dr Kaszás, Drapanics 
szép játékával a csatársorban Benkö 1. és Fodor 
nagyon igyekeztek. A  Cs-Z-T-E-ben Vugzinec, 
Papp, Benkő II. nagyon szépen játszottak. Ha a 
honvédség többet játszana, a Cs-Z-T-E-nek is 
méltó ellenfele lehetne.

— Sporthír. Vasárnap a Cs-Z-T-E  Nagy
kanizsán játszik NB III. bajnokit, hol hangadó 
mérkőzés lesz. Szurkolók minél nagyobb számban 
kísérjék a csapatot.

„Murait*»**__________________ _______________________ Ü 5
Kulturális hírek

N. M. K.

Mágnessel fékezik a gyors
vonatokat

Németországban mindnagyobb mértékben 
alkalmazzák az elektromegnest nagysebességű 
vonatok fékezésére. A  motoros kocsik fékező 
mágnessel vannak felszerelve, amelyek — elek- 
tromagnetikus utón — óriási erővel tapadnak a 
sínekhez és igy a rendes fékberendezés hatásfo
kát nagymértékben növelik. Nemrégiben sikerült 
csak olyan tartósmágneseket konstruálni, ame
lyek olyan erősek, hogy saját súlyúknál ötezer
szer nagyobb súlyt is képesek megtartani.

„Férfifalu“
A  Német Munkaarc vonal az egyik nagy 

nyugatnémetországi városban „férfifalut“ létesí
tett, amelynek mintegy 2000 főnyi lakossága van. 
A  falu tulajdonképen háborús otthonul szolgál 
olyan férfiak számára, akiknek feleségük a légi
veszélytől erősebben fenyegett városok kiürítése 
következtében kénytelen volt az otthont elhagy
ni, mig a férjet hivatása tovább is odaköti. A  
szóbanforgó „férfifalu" úgy van berendezve, 
hogy lakói a munkaidő befejezése után nem 
kénytelenek a mindennapi élet apró gongjaival 
törődni. A  szobákat rendszeresen kitakarítják, a 
szennyes fehérneműt közmosodába szállítják, 
amelyekért el sem kell menni, mert kitisztítva 
házhozszállitják. A hatalmas közöskonyhában 
3000, akár többfogásos ebéd is elkészíthető 
egyszerre. Egy napi teljes ellátás ára mindössze 
RM 1.50. A  szabadidő kitöltésére sporttelep, 
uszoda, rádió, mozi sőt még színház is rendel
kezésre áll.

Német film a Keleten
A  német kulturhatóságok a Keleti Birodal

mi Biztosság keretében nagyarányú tevékenysé
get fejtenek ki abban az irányban, hogy az otta
ni lakosság filmigényeit kielégítsék. Eddig mint
egy 200 filmszínházat helyeztek ismét üzembe, 
ahol egyedül az 1942 év első felében csaknem 
19 millió ember nézhetett meg német filmeket. 
Ukrajnában pedig mintegy 300 filmszínházat he
lyeztek eddig üzembe. A  megszállt keleti terüle
teken ma már csaknem mindenütt együttfut a né
met háborús híradó a legkedveltebb játékfilmek
kel éspedig észt, lett, litván, fehérorosz, orosz, 
valamint ukrán nyelven.

K ö z g a z d a s á g
Hogyan kell a lovak után kérni 

a pontbeszámltástt
A  118.900/1943 К . M. sz. rendelet intéz

kedik a törzskönyvezett lótenyésztés pontbeszá- 
mitási lehetőségéről. A  népies törzskönyvelés so
rán „Eliet" 1. osztályúnak minősített kancák tar
tása címén a III. csoportba 500 pont beszámítá
sa kérhető a méntelepparancsnokság által kiállí
tott .piros könyvecske“ bemutatása alapján. A  
beszámítás azonban csak a beszolgáltatási köte
lezettség végső elszámolása alkalmával történik 
meg. Az esetben, ha a gazda kancáját 1943 júli
us 1. és 1944 junius 30 közötti időn belül, de 
nem egész éven át tartotta, a kancatartás ' idő
tartamának megfelelően csökkentett buzaegysé- 
get kell a beszolgáltatási kötelezettség teljesíté
sébe beszámítani, mely időtarmamot a beszámí
tási igazolványt kiállító szerv köteles igazolvá
nyon feltüntetni. Eladás esetén az eladó köteles 
a beszámítási igazolványt, illetve a piros köny
vet — mielőtt azt a vevőnek átadja — a kiállí
tó szervnek bemutatni, amely rávezeti a kanca 
átadásának napját és a vevő nevét, az eladónak 
pedig külön igazolványt állít ki arról, hogy a 
kanca tartása címén mily időszakra igényelheti a 
beszámítást.

A z államnak, vagy állami akció részére 
tenyésztési célra eladott mének után 2000 pont 
kancák után 1500 pont beszámítása kérhető а III 
csoportba, abban az esetben, ha a mén, vagy a 
kanca, saját tenyésztésű. A pontbeszámitás le

hetőségére az igazolványt a ménekre a földmi- 
velésügyi miniszter, mig a kancák után a mén- 
telepparancsnokság adja ki.

A  honvédség által megvett pótlovak (re. 
mondák) után 1000 pont beszámítása kérhető a 
III, csoportba az esetben, ha az eladott lovat a 
gazda saját maga tenyésztette, vagy legalább 2 
évig a tulajdonában volt, amely körülményt a 
vármegyei Gazdasági Egyesület Lótenyésztési 
Szakosztálya által kiállított, a beszámítást kérő 
kérelemmel egyidejűleg előterjesztendő bizonyít- 
vánnyal igazolandó. — A  honvédség részére el
adott lovak után kérhető pontbeszámitásra az 
igazolványt a Lóvásárlásokat Ellenőrző Központi 
Bizottság (Budapest, IX., Köztelek utca 8. sz.) 
adja.

A z állam, az állami akciók és a honvéd
ség részére eladott lovakról kiállított igazolvá
nyokat be kell mutatni az illetékes nyilvántartó 
hatóságnak, amely az igazolványt bemutatási zá
radékkal ellátva visszaadja a gazdának és az iga
zolt eladást az annak alapján beszámitandó bu- 
zaegységszámmal együtt a gazdakönyvbe, vala
mint a gazdalapon a beszolgáltatások nyilvántar
tására szolgáló rovatba bejegyzi.

I c ó d a f o t n - k ö n y v e k

A fülemüle
Petelei István regénye.

A  nagy erdélyi írónak, aki máskor elég 
keserű hangon irt a kisvárosi életről, egyetlen 
idillikus müve ez a bűbájos regény. Nyeresége 
az irodalomnak, hogy hosszú esztendők után is
mét a közönség kezébe kerül. Szereplőit, a ma
dárkedvelő, jószivü visszavonult pékmestert, naiv 
feleségét, lovagias inasát s a póruljárt szivtörő 
gavallért nem fogja többé elfelejteni az olvasó.

A  regényhez, amely az Uj Egyetemes Re
génytárban jelent meg, Szentimre Jenő irt tartal
mas és meleghangú bevezető tanulmányt Petelei 
Istvánról.

Uj Idők Irodalmi Rt. (Singer és Wolfner) 
kiadásában jelent meg.

Pk. 4896 sz. 1943. 1943. vghtói 282 sz.

Árverési hirdetmény
Dr, László Béla Csáktorny ái ügy véd által 

képviselt 1 omasics József muraszerdahelyi lakos » 
javára 170 P  10 fillér töke és több követelés já- I  
rulékai erejéig a Csáktornyái kir. járásbíróság j 
624 sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehai- 
tás foly tán végrehajtást szenvedőtől 1943. évi okt. 
hó 7-én lefoglalt 1778 P becsült ingóságokra a 
csáklernyai kir. járásbíróság fenti számú végzé
sével az árverés elrendeltetvén, annak végr. szenv. 
üzletében Szelenc/.e községben leendő megtartására 
határidőül 1943. év i novem ber hó 19 napjának 
délelőtt 8 1 I órá ja  tűzetik ki, amikor a biróilag 
lefoglalt áruk stb. s egyéb ingóságokat a legtöb
bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becs* 
áron alul is el fogom adni.

Csáktornya, 1943. évi okt. hó 25-en.
Elek László

kir bír végrehajtó, mint bírósági kiküldött £

Csáktornyái
községi Iparos- és KereskedőtanoncískoU

86 1943.

A  Csáktornyái községi Iparos- és Keretk*" 
dőtanonciskola felügy elöbizottsága

Pályázatot hirdet
a ..nem, ^»bivntásii igazgatói állásra heti 3 óra J*' 
mtássál, I , И., Щ a., III b. fiú- és összevont le
ány osztály heti 5 — 5 közismereti órára, fémipari 
boripari és szabóípari szakraj? n .  Fizetés óradíj 
törvényes. Kérvények 14 napcn belül a felügyel0 
bizottsághoz adandók be



Preplatna cena: 6 .— R  na pol leta. 
Vuredniétvo: Horthy Miklos*tér 6. Csáktornya, 1943 november 12

Jós jempot crni piac
Zadnjipot, da smo pisali za érni piac, ne 

smo mogli se napisati, kaj smo za to pi- 
tanje kanili, pák zato, ve tu damo nasim 
citatelam pred oci, kaj jóé mislimo za ér
ni piac.

Zadnjipot smo stem zvréili naée pis- 
mo, da ako bude saki zadovolen z onim 
kaj dobi, onda nabo érnoga piaca. I tu 
véé vidimo, da se cuda pobolsalo. Fala 
Bogu, letosnja dobra zetva je dala vladi 
priliku, da poveksa porcie mele, i od pot- 
li ne cujemo, da se bi éto pretoíil, kaj 
ga ne dosti kruha. I stem je na jen liip 
minulo, kaj su crni trgovci senjali. Sigur- 
no su si po dragoj ceni hajdi kupili i 
vlozili dosti penez, to njim bo se ostalo 
na sinjaku, kaj bodo pre tem zgubili, naj 
si napiseju na recun prezduéne spekula 
cije.

Ali vkanili se bodo i vec su se vka- 
nili i oni, steri zrnje skrivaju. Oni, éteri 
ne glediju niti Boga, niti cloveka, nego 
okrili su, kaj njim je zvisesega zraslo, to
bozé bode doélo vreme, da bo to mod 
prodati za drage peneze. Da bi bili po 
duénorn spoznanju nutri dali, kaj imaju 
zvisesega, bila bi se méla delila v célom 
orsagu cisto drugac. Ali oni su pohlepni, 
nezasiéeni i rano proti najveksem siro 
maku, delavcu, steri najteze sluzi kruha, 
su zdigli oruzje. Ne su gledali, da je de- 
lavni clovek fundament celoga orsaga, 
oni su samo peneze i pod saki nácin sa- 
mo peneze ételi. Ali как drevo nemre 
zrasti do neba, tak se i njihova dika zru 
sila. Orsag ima kruha obilno dosti, a cr
ni trgovci, kajti su ove peklenske cene 
minule, bodo presiljeni nutri dati, kaj su 
skrili. Zlo su ételi vduili, a Bog je to 
obrnul na dobro.

A mogli su to vdniti po svojoj dob 
roj voli. Da su to vdnili bili bi dobili 
pofalu i premiu za ono, kaj bi ober dwl- 
nosti nutri dali, tak pak bo njim premia, 
kaj su se dobro vkanili i kvara prctrpeli.

Так je treba zrusiti i drugoga crno- 
ga piaca. Ne je treba za to drugo, samo 
se malo vkraj drzati od kupuyanja. Tr 
govci érnoga piaca drago kupujeju robu, 
a ételi bi gori dobiti jene peneze, a da 
nabodo nasli kupce, bodo presiljeni svo- 
ju robu fale, makar na zgubicek respro- 
dati i bormes nabodo dale kupuvali i 
stem je crnomu piacú kraj.

Ako bo saki tak delal, ludi se bodo 
cudili, kaksu vrednost imaju nasi penezi. 
Cuda menje penez bode treba za domaci 
kraj i za se drugo, lezi bo porciu placa- 
ti i na jen hip bo kraj sem javkanjam. 
Da je financminister v orsackom spravisce 
nutri dal letosnjega stroskovnika, onda je 
v svojem govoru zasigural orsaga, da se

nasi penezi nabodo pokvarili i vrednost 
penga bo ostala- Isto to smo éuli i od 
mimsteriuma za propagandu, na konfe- 
renciji, stera je bila zadnje dneve zbog 
rezsvecenje naroda. Vlada se, kaj se tice 
financialnoga gospodarenja, éuda navéila 
s prvoga svetskoga tabora i svojom jakom 
valutarnom politikom je do ve zacuvala 
znutresnju vrednost nasih penez, a bo ju 
cuvala i dale.

A najbolsi dokaz je za se ove nase 
reci, как stoji nasa valuta v z.vunjskimi 
orsagi. Ako citamo i pazimo na zvunjske 
glase, raoremo se osvedociti, da se nas 
pengő sigdi recuna za plemenitu valutu. 
Ci se ne zdigel, ali je ne niti doli opal. 
Penez je sigdar najostresa vaga, na sako 
najmenjse pripecenje mam se gible, a a- 
ko se nasa valuta drzi, to je znak tomu, 
da su nasi penezi dobri i ostaneju dobri.

Kak smo vec visepot naglasili, ne je 
dosti dobra vola nase vlade, kaj vlada 
kani véiniti к tomu mora i narod poma 
gati. Pustiti na stran sakoga luksuza, как 
v kuhnji, tak i na stanu i v opravi. Od 
reci se sega luksuznoga! Moramo biti za- 
dovolni s sakdasnjim kruhom i prostimi 
hranami. I na nasoj opravi vkraj pustiti

P o l i t i c k !  t j e d n i k  
Z id e  s a k i  p e te k .

sake cifre i iskati samo ono, kaj je naj- 
jednostavneée. Vec bo doélo vreme, da 
nam bo stol pun sega najbolsega, a naéi 
ormari se bodo spunili.

A najglavneée je, moramo misliti na 
to, da ako zrusimo crnoga piaca i dob
ro sparamo, stem poma2emu drzavu, to 
je samoga sebe. Как smo z bo2im bla- 
goslovom, z obilnimi porciami kruha zru- 
sili crnoga piaca pre meli, ako bomo 
éparali i znali si rezdeliti, kaj imamo, on
da bomo i druge érne trgovce zrusili. 
Так bodo onda naéi penezi i nutri v or
sagu meli vrednost i bomo se reéili duda 
brig i éuda javkanja.

A éto ima peneze, naj je ne zakopa 
v étrozok, ili v stomfu, nego naj je nese 
v éparkasu, tarn dobi poétenoga intereéa, 
a doma penezi nigdar nesu sigur- 
ni. Dojdu tati, pripeti se ogenj i Bog zna 
kakse druge nesieée. Penezi v sparkasi 
se obraéaju, tulko menje je treba vun 
zeti z Narodne Banke, a to pak pela 
do toga, da su naéi penezi bóléi i doma 
i po zvunjskimi orsagi.

Ako si skupa proti stanemo crnomu 
piacú, ako bomo harcuvali proti njega 
stem, da se odreéemo nepotrebnoga, on
da bomo sigurno preladali to narodnu 
nesreéu, a stem pak pomastemo dobro 
naroda, to je dobro samih nas.

Kaj se v Moskvi dela
V cesarskom varasu Moskva bila je 

najveksa ruska cirkva i tarn ga bilo naj- 
viée cirkev, za to su ga zvali za cirkve- 
noga varaéa V toj Moskvi su bolseviki 
najpredi zrusili cirkve, onda pak su po 
stavili spomenika Judaéu, izdajitelu Zveli 
éitela i tani su napravili punktumé za nas, 
étere bo povest poznala как Moskovske 
paragrafe.

Kaj je nutri v tem punktumi, to senez- 
na. a kaj su vun dali, to samo slu£i za 
skolu onih, éteri su pozvani narode pun 
tati. Nasi nepriateli se tak vladaju, как 
da bi véé oni bili gvinuli tabora. V nji 
hovom glasu za europske narode, se dru 
go ne éita, как „pred sod postaviti" „na 
odgovornost povleéi", „vun zroéiti“ i spo 
dobne. V sem tem se vidi agitatorska 
skola i se to tak zgledi, как da bi vec 
oni bili tabora gvinuli i ve su oni gospo 
dari celoga sveta.

Как si oni predstavlaju. ve véé mo
re dojti mir. Ali kaksega mira bi oni 
napravili. Osveta, reét, galge, moéenje 
voga tela, preganjanje na se strane. za - 
gnjesti sakoga, éto neje njihovoga mislenja 
To bi bilo po njihovom demokratsko vla- 
danje.

To njih nikaj ne bantuje, kaj europ 
ska fronta cela stoji z jen i drugi kraj 
i da je treba predi tabora gvinuti i da к 
tem moskovskim listám bo méla reé i 
Nemska i Japanska s svojom, viéepot 
deset miljonov jakom soldaéijom.

Samo s tóm konferenciom su oni ra
no do toga doéli, éesa su se oni najme- 
nje ne nadjali. Zbudili su europske naro
de. Si krééanski, vekéi i menjéi narodi 
osvedoéili su se, da se v Moskvi dela velko 
vkanjilo proti njih. 1439. leta rekli su na
éi nepriateli, da idejű v tabor za obranu 
slobode malih narodov. A de je denes 
ta sloboda. Prodati nas oéeju, как nemo 
marsé, boléeviékomu gospodarenju. Niti 
reci se ne éuje za slobodu europskih na
rodov. Samo to su dali na glas, da En- 
gleska, Amerika i Sovjeti bodo renderali 
sveta i boléeviki oéeju imeti celu Europu.

Narodi, éteri su do ve bili poleg 
Engleske, narodi steri ne su niti na jenu 
stran, budiju se i vidiju kaj se spravla 
proti njih. Doéli su do pameti i spravlaju 
se na obranu. Bog nas oslobodi toga, da 
bi bolseviki samo jenoga europskoga na- 
soda pogazili, stem bi se njihova vlast 
rezéirila po célom avatu i zbogom naéa 
kultúra, naéa vera, naée cirkve, familie,
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Hirdetmény!
Muraujfalu község tulajdonát ké
pező kocsma 1943. november
14-én délután 2 órakor nyilvános 
árverésen a község házánál bér
be lesz adva. Árverési feltételek 
a dékánfalvai körjegyzői irodában 
megtudhatók.

ELÖLJÁRÓSÁG.

H Í R E I N K
— Körjegyzői kinevezések. A belügymi

niszter Bodnár Dénes dékánfalvai lakost dékán
falvai, Zimmerman Ferenc damási lakost pedig 
damásai körjegyzővé nevezte ki.

— A Kereskedelmi Középiskola uj 
igazgatója, D r Csóka Ferenc átvette Dr Bernáth 
József örökét és megkezdte működését. Rövid 
ittartózkodása alatt máris megnyerte a diákok, 
szülők és a nagyközönség rokonszenvét, mert az 
iskolában a fegyelmet szeretettel párosítja és 
igyekszik diákjait nagy feladataikra nevelni. Üd
vözöljük Dr Csóka Ferencet és sok sikert kívá
nunk itteni működéséhez.

= =  S P O R T
Barátságos m érkőzés: Vezette Domoki.

Cs. Z. T. E. — Honvédség 6 : 2  (3 :0 ) 
szöglet 7 — 8.

A  honvédség indítja meg a játékot és már 
az első percben szabadrúgást ér el, de ered
ménytelenül, utána a Cs. Z. T. E. veszi át az 
iramot, szép összjátékával támad, de a honvéd
ség védelme megállja helyét, tovább nyílt a já
ték. Fodor bombalövését Istvánovics szöglettel 
védi, a 16-percben Papp gyönyörű beadásából 
Bozsics megszerzi a Cs. Z. T. E. vezető gólját, 
1— 0. A  20 percben Vugzinec szép beadásából 
Papp 2 — 0-ra javít. Utána a honvédség erélye
sen támad, de a Cs. Z. T. E. védelme össze 
játszik és a honvédség csatársora nem tud ered
ményhez jutni. A  25 percben a honvédség ka
pusa bravúrosan védi Bozsics lövését (kapott is 
szép tapsot) a honvédség veszélyezteti a Cs. Z. 
T. E. kapuját és 3-1 szögletet ér el, a Cs. Z. T. 
E. kapuja védtelenül maradt üresen és a jó hely
zetet honvédeink nem tudják kihasználni. A 42 
percben Cs. Z. T. E. támadásából Bozsics 3-0-ra 
javítja az eredményt.

A  11. félidőben a Cs-Z-T-E  csapatot változ
tat, a honvédség erélyes támadásba indul. Fodor 
lövését Magyar csak vetődéssel tudja védeni. 
M ár a 10 percben vagyunk, a honvédség fölény
ben van, hiszen a szöglet arány 7-2 a honvéd
ség javára. A  15 percben Benkő I. Fodor szép 
összjátékával az utóbbi 4 — 1-re csökkenti az 
eredményt. A  30 percben Cs-Z-T-E  szögletet ér 
el, melyből Bozsics 5— 1-re javít. A  36 percben 
Benkő I. bombalövésével 5— 2-re csökkent, 
utána Cs-Z-T-E  nagy támadásba indul, nagy 
helyzetek vannak, de a honvédség kapusa bra
vúrosan véd, majd a 40 percben Horvát meg
szerzi a végeredményt 6 — 2.

A  honvédség nagyon szépen játszott és 
csak a kitűnő kapusnak köszönheti, hogy na
gyobb vereséget nem szenvedett. A  védelemben 
még dicséretet érdemel Dr Kaszás, Drapanics 
szép játékával a csatársorban Benkő I. és Fodor 
nagyon igyekeztek. A  Cs-Z-T-E-ben Vugzinec, 
Papp, Benkő II. nagyon szépen játszottak. Ha a 
honvédség többet játszana, a Cs-Z-T-E-nek is 
méltó ellenfele lehetne.

— S porth ír. Vasárnap a Cs-Z-T-E Nagy
kanizsán játszik NB III .  bajnokit, hol hangadó 
mérkőzés lesz. Szurkolók minél nagyobb számban 
kísérjék a csapatot.

„ M e r e k * « ”

Kulturális hírek
N . M . K .

Mágnessel fékezik a gyors
vonatokat

Németországban mindnagyobb mértékben 
alkalmazzák az elektromegnest nagysebességű 
vonatok fékezésére. A  motoros kocsik fékező 
mágnessel vannak felszerelve, amelyek — elek- 
tromagnetikus utón — óriási erővel tapadnak a 
sínekhez és így a rendes fékberendezés hatásfo
kát nagymértékben növelik. Nemrégiben sikerült 
csak olyan tartósmágneseket konstruálni, ame
lyek olyan erősek, hogy saját súlyúknál ötezer
szer nagyobb súlyt is képesek megtartani.

„Férfifalu“
A  Német Munkaarcvonal az egyik nagy 

nyugatnémetországi városban „férfífalut" létesí
tett, amelynek mintegy 2000 főnyi lakossága van. 
A  falu tulajdonképen háborús otthonul szolgál 
olyan férfiak számára, akiknek feleségük a légi
veszélytől erősebben íenyegett városok kiürítése 
következtében kénytelen volt az otthont elhagy
ni, mig a férjet hivatása tovább is odaköti. A  
szóbanforgó „férfifalu" úgy van berendezve, 
hogy lakói a munkaidő befejezése után nem 
kénytelenek a mindennapi élet apró gongjaival 
törődni. A  szobákat rendszeresen kitakarítják, a 
szennyes fehérneműt közmosodába szállítják, 
amelyekért el sem kell menni, mert kitisztítva 
házhozszállitják. A  hatalmas közöskonyhában 
3000, akár többfogásos ebéd is elkészíthető 
egyszerre. Egy napi teljes ellátás ára mindössze 
RM 1.50. A  szabadidő kitöltésére sporttelep, 
uszoda, rádió, mozi sőt még színház is rendel
kezésre áll.

Német film a Keleten
A  német kulturhatóságok a Keleti Birodal

mi Biztosság keretében nagyarányú tevékenysé
get fejtenek ki abban az irányban, hogy az otta
ni lakosság filmigényeit kielégítsék. Eddig mint
egy 200 filmszínházat helyeztek ismét üzembe, 
ahol egyedül az 1942 év első felében csaknem 
19 millió ember nézhetett meg német filmeket. 
Ukrajnában pedig mintegy 300 filmszínházat he
lyeztek eddig üzembe. A  megszállt keleti terüle
teken ma már csaknem mindenütt együttfut a né
met háborús híradó a legkedveltebb játékfilmek
kel éspedig észt, lett, litván, fehérorosz, orosz, 
valamint ukrán nyelven.

K ö z g a z d a s á g
Hogyan kell a lovak után kérni 

a pontbeszámitást?
A 118.900/1943 К . M. sz. rendelet intéz

kedik a törzskönyvezett lótenyésztés pontbeszá- 
mitási lehetőségéről. A  népies törzskönyvelés so
rán „Eliet" I. osztályúnak minősített kancák tar
tása címén a III. csoportba 500 pont beszámítá
sa kérhető a méntelepparancsnokság által kiállí
tott . piros könyvecske" bemutatása alapján. A  
beszámítás azonban csak a beszolgáltatási köte
lezettség végső elszámolása alkalmával történik 
meg. Az esetben, ha a gazda kancáját 1943 júli
us 1. és 1944 junius 30 közötti időn belül, de 
nem egész éven át tartotta, a kancatartás ' idő
tartamának megfelelően csökkentett buzaegysé- 
get kell a beszolgáltatási kötelezettség teljesíté
sébe beszámítani, mely időtarmamot a beszámí
tási igazolványt kiállító szerv köteles igazolvá
nyon feltüntetni. Eladás esetén az eladó köteles 
a beszámítási igazolványt, illetve a piros köny
vet — mielőtt azt a vevőnek átadja — a kiállí
tó szervnek bemutatni, amely rávezeti a kanca 
átadásának napját és a vevő nevét, az eladónak 
pedig külön igazolványt állít ki arról, hogy a 
kanca tartása címén mily időszakra igényelheti a 
beszámítást.

Az államnak, vagy állami akció részére 
tenyésztési célra eladott mének után 2000 pont, 
kancák után 1500 pont beszámítása kérhető a 111! 
csoportba, abban az esetben, ha a mén, vagy a 
kanca, saját tenyésztésű. A pontbeszámitá« le-
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hetőségére az igazolványt a ménekre a földmi. 
velésügyi miniszter, mig a kancák után a m£n. 
telepparancsnokság adja ki.

A  honvédség által megvett pótlovak (re. 
mondák) után 1000 pont beszámítása kérhető a 
III, csoportba az esetben, ha az eladott lovat a 
gazda saját maga tenyésztette, vagy legalább 2 
évig a tulajdonában volt, amely körülményt a 
vármegyei Gazdasági Egyesület Lótenyésztési 
Szakosztálya által kiállított, a beszámítást kérő 
kérelemmel egyidejűleg előterjesztendő bizonyít- 
vánnyal igazolandó. — A  honvédség részére el
adott lovak után kérhető pontbeszámitásra az 
igazolványt a Lóvásárlásokat Ellenőrző Központi 
Bizottság (Budapest, IX., Köztelek utca 8. sz.) 
adja.

A z állam, az állami akciók és a honvéd
ség részére eladott lovakról kiállított igazolvá
nyokat be kell mutatni az illetékes nyilvántartó 
hatóságnak, amely az igazolványt bemutatási zá
radékkal ellátva visszaadja a gazdának és az iga
zolt eladást az annak alapján beszámítandó bu- 
zaegységszámmal együtt a gazdakönyvbe, vala
mint a gazdalapon a beszolgáltatások nyilvántar
tására szolgáló rovatba bejegyzi.

Icodútoto-köhip/eU
A fülemüle

Petelei István regénye. j
A  nagy erdélyi írónak, aki máskor elég 

keserű hangon irt a kisvárosi életről, egyetlen 
idillikus müve ez a bűbájos regény. Nyeresége 
az irodalomnak, hogy hosszú esztendők után is
mét a közönség kezébe kerül. Szereplőit, a ma
dárkedvelő, jószivü visszavonult pékmestert, naiv 
feleségét, lovagias inasát s a póruljárt szivtöro 
gavallért nem fogja többé elfelejteni az olvasó.

A  regényhez, amely az Uj Egyetemes Re
génytárban jelent meg, Szentimre Jenő irt tartal
mas és meleghangú bevezető tanulmányt Petelei 
Istvánról.

Lij Idők Irodalmi Rt. (Singer és Wolfner) 
kiadásában jelent meg.
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Pk. 4896 sz. 1943. 1943. vghtói 282 sz.

Árverési hirdetmény
Dr, László Béla Csáktornyái ügy véd által 

képviselt 1 omasics József muraszerdahelyi lakos 
javára 170 P 10 fillér töke és több követelés já- j 
rulékai erejéig a Csáktornyái kir. járásbíróság f 
624 sz. végzésével elrendelt kielégítési végreha]- ( 
tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1943. évi okt. 
hó 7-én lefoglalt 1778 P bersült ingóságokra a 
csákternyai kir. járásbíróság fenti számú végzé
sével az árverés elrendeltetvén, annak végr. szenv. 
üzletében Szelencze községben leendő megtartására 
határidőül 1943. év i novem ber hó 19 napjának 
délelőtt 8 ' I órá ja  tűzetik ki, amikor a biróilag |  
lefoglalt áruk stb. s egyéb ingóságokat a legtöb
bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becs* | 
áron alul is el fogom adni.

Csáktornya, 1943. évi okt. hó 25-en.
Elek László

kir bír. végrehajtó, mint bírósági kikulgótt I 
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Csáktornyái
községi Iparos- és KereskedötanoncískoU

86 1943.

A  Csáktornyái községi Iparos- és Kereske
dőtanonciskola felügy elöbizottsága

Pályázatot hirdet
a ..T!em1̂ J1*valásu igazgatói állásra heti 3 óra ta
vassal, I.. II., I I I  а.. Ш b. fiú- és összevont le* ; 
anyosztály heti 5 - 5  közismereti órára, fémipar í 
boripari és szabóipari szakraj? r t .  Fizetés óradi] 
törvényes. Kérvények 14 napon belül a felügyel0 
bizottsághoz adandók be.
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Zide  s a k i  p e te k .

Jós jempot crni piac
Zadnjipot, da smo pisali za érni piac, ne 

smo mogli se napisati, kaj smo za to pi- 
tanje kanili, pák zato, ve tu damo nasim 
citatelam pred óéi, kaj jóé mislimo za cr
ni piac.

Zadnjipot smo stem zvrsili naée pis- 
mo, da ako bude saki zadovolen z onim 
kaj dobi, onda nabo crnoga piaca. I tu 
véé vidiino, da se cuda pobolsalo. Fala 
Bogu, letosnja dobra zetva je dala vladi 
priliku, da poveksa porcie mele, i od pot- 
li ne cujemo, da se bi sto preto?.il, kaj 
ga ne dosti kruha. I stem je na jen hip 
minulo, kaj su crni trgovci senjali. Sigur- 
no su si po dragoj ceni hajdi kupili i 
vlozili dosti penez, to njim bo se ostalo 
na éinjaku, kaj bodo pre tem zgubili, naj 
si napiseju na reéun prezdusne épekula 
cije.

Ali vkanili se bodo i vec su se vka- 
nili i oni, éteri zrnje skrivaju. Oni, éteri 
ne glediju niti Boga, niti cloveka, nego 
skrili su, kaj njira je zvisesega zraslo, to
bozé bode doslo vreme, da bo to moci 
prodati za drage peneze. Da bi bili po 
dusnom spoznanju nutri dali, kaj imaju 
zvisesega, bila bi se méla delila v célom 
orsagu cisto drugaé. Ali oni su pohlepni, 
nezasiéeni i rano proti najveksem siro- 
maku, delavcu, steri najteze sluzi kruha, 
su zdigli oruzje. Ne su gledali, da je de- 
lavni clovek fundament celoga orsaga, 
oni su samo peneze i pod saki nácin sa- 
mo peneze ételi. Ali как drevo nemre 
zrasti do neba, tak sc i njihova dika zru 
sila. Orsag ima kruha obilno dosti, a cr
ni trgovci, kajti su ove peklenske cene 
minule, bodo presiljeni nutri dati, kaj su 
skrili. Zlo su ételi vciniti, a Bog je to 
obrnul na dobro.

A mogli su to véiniti po svojoj dob- 
roj voli. Da su to véinili bili bi dobili 
pofalu i premiu za ono, kaj bi ober duz- 
nosti nutri dali, tak pak bo njim premia, 
kaj su se dobro vkanili i kvara pretrpeh.

Так je treba zrusiti i drugoga crno- 
ga piaca. Ne je treba za to drugo, samo 
se rnalo vkraj drzati od kupuvanja. lr 
govci crnoga piaca drago kupujeju robu, 
a ételi bi gori dobiti jene peneze, а с а  
nabodo nasli kupce, bodo presiljeni svo- 
ju robu fale, makar na zgubicek respro- 
dati i bormes nabodo dale kupuva i i 
stem je crnomu piacú kraj.

Ako bo saki tak delal, ludi se bodo 
cudili, kakéu vrednost imaju nasi penezi. 
Cuda men je penez bode treba za domaci 
kraj i za se drugo, lezi bo porcul p ac 
ti i na jen hip bo kraj sem javkanjam.
Da je financminister v orsackom spravisce
nutri dal letosnjega stroskovnika, on a j 
v svojem govoru zasigural orsaga, a

nasi penezi nabodo pokvarili i vrednost 
penga bo ostala Isto to smo éuli i od 
ministeriuma za propagandu, na konfe- 
renciji, stera je bila zadnje dneve zbog 
rezsvecenje naroda. Vlada se, kaj se tice 
financialnoga gospodarenja, cuda navéila 
s prvoga svetskoga tabora i svojom jakom 
valutarnom politikom je do ve zacuvala 
znutresnju vrednost nasih penez, a bo ju 
cuvala i dale.

A najbolsi dokaz je za se ove nase 
reci, как stoji nasa valuta v zvunjskimi 
orsagi. Ako éitamo i pazimo na zvunjske 
glase, ruoremo se osvedociti, da se nas 
pengő sigdi recuna za plemenitu valutu. 
Ci se ne zdigel, ali je ne niti doli opal. 
Penez je sigdar najostresa vaga, na sako 
najmenjse pripecenje mam se gible, a a 
ko se nasa valuta drzi, to je znak tomu, 
da su nasi penezi dobri i ostaneju dobri.

Kak smo vec visepot naglasili, ne je 
dosti dobra vola nase vlade, kaj vlada 
kani véiniti к tomu mora i narod poma 
gati. Pustiti na stran sakoga luksuza, как 
v kuhnji, tak i na stanu i v opravi. Od 
reci se sega luksuznoga! Moramo biti za- 
dovolni s sakdasnjim kruhom i prostimi 
hranami. I na nasoj opravi vkraj pustiti

sake cifre i iskati samo ono, kaj je naj- 
jednostavneée. Vec bo doélo vreme, da 
nam bo stol pun sega najboléega, a naéi 
ormari se bodo spunili.

A najglavnese je, moramo misliti na 
to, da ako zrusimo crnoga piaca i dob
ro sparamo, stem pomazemu drzavu, to 
je samoga sebe. Как smo z bo2im bla 
goslovom, z obilnimi porciami kruha zru- 
sili crnoga piaca pre meli, ako bomo 
éparali i znali si rezdeliti, kaj imamo, on
da bomo i druge érne trgovce zrusili. 
Так bodo onda naéi penezi i nutri v or
sagu meli vrednost i bomo se reáili cuda 
brig i cuda javkanja.

A éto ima peneze, naj je ne zakopa 
v strozok, ili v étomfu, nego naj je nese 
v sparkasu, tarn dobt postenoga intereSa, 
a doma penezi nigdar nesu sigur- 
ni. Dojdu tati, pripeti se ogenj i Bog zna 
kakse druge nesieée. Penezi v sparkasi 
se obracaju, tulko menje je treba vun 
zeti z Narodne Banke, a to pak pela 
do toga, da su naéi penezi bolái i doma 
i po zvunjskimi orsagi.

Ako si skupa proti stanemo crnomu 
piacú, ako bomo harcuvali proti njega 
stem, da se odreéerao nepotrebnoga, on
da bomo sigurno preladali to narodnu 
nesreéu, a stem pak poma^emo dobro 
naroda, to je dobro samih nas.

Sp

Kaj se v Moskvi dela
V cesarskom varasu Moskva bila je 

najveksa ruska cirkva i tarn ga bilo naj- 
viSe cirkev, za to su ga zvali za cirkve- 
noga varaéa. V toj Moskvi su bolseviki 
najpredi zrusili cirkve, onda pak su po 
stavili spomenika Judasu, izdajitelu Zveli- 
citela i tani su napravili punktumé za nas, 
store bo povest poznala как Moskovske 
paragrafe.

Kaj je nutri v tem punktumi, to senez- 
na, a kaj su vun dali, to samo sluii za 
skolu onih, steri su pozvani narode pun 
tati. Nasi nepriateli se tak vladaju, как 
da bi véé oni bili gvinuli tabora. V nji 
hovom glasu za europske narode, se dru 
go ne cita, как „pred sod postaviti“ „na 
odgovornost povleéi", „vun zroéiti“ i spo 
dobne. V sem tem se vidi agitatorska 
skola i se to tak zgledi, как da bi véé 
oni bili tabora gvinuli i ve su oni gospo 
dari celoga sveta.

Как si oni predstavlaju. ve véé mo
re dojti mir. Ali kaksega mira bi oni 
napravili. Osveta, reét, galge, raoéenje *i- 
voga tela, preganjanje na se strane. za - 
gnjesti sakoga, sto neje njihovoga mislenja 
То bi bilo po njihovom demokratsko vla- 
danje.

То njih nikaj ne bantuje, kaj europ 
ska fronta cela stoji z jen i drugi kraj 
i da je treba predi tabora gvinuti i da к 
tem moskovskim listám bo méla reé i 
Nemska i Japanska s svojom, viáepot 
deset miljonov jakom soldaéijom.

Samo s tóm konferenciom su oni ra
no do toga doéli, éesa su se oni najme- 
nje ne nadjali. Zbudili su europske naro
de. Si krééanski, vekéi i menjéi narodi 
osvedoéili su se, da se v Moskvi dela velko 
vkanjilo proti njih. 1439. leta rekli su na- 
éi nepriateli, da idejű v tabor za obranu 
slobode malih narodov. A de je denes 
ta sloboda. Prodati nas oéeju, как nemo 
marsé, boléeviékorau gospodarenju. Niti 
reci se ne éuje za slobodu europskih na
rodov. Samo to su dali na glas, da En* 
gleska, Amerika i Sovjeti bodo renderali 
sveta i boláeviki oéeju imeti celu Europu.

Narodi, éteri su do ve bili poleg 
Engleske, narodi steri ne su niti na jenu 
stran, budiju se i vidiju kaj se spravla 
proti njih. Dosli su do pameti i spravlaju 
se na obranu. Bog nas oslobodi toga, da 
bi bolseviki samo jenoga europskoga na- 
soda pogazili, stem bi se njihova vlast 
rezéirila po célom svatu i zbogom naéa 
kultúra, naéa vera, naée cirkve, familie,
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deca, starci i zbogom nas imetek. Solda- 
ti, átéri su bili na sovjetskoj fronti, znaju 
dosti pripovedati, как tarn ludi zglediju 
i как se tam gospodari z narodom.

Gospoda v Moskvi misliju, kaj se 
njim vec nisei nemre proti postaviti, kaj 
su oni pre zelenorn i belom stolu zrekli. 
to bo se prava ist ina, oni pijeju za med- 
vedovu kozu, samo medved je jós v stt- 
mi i nosi svoju kozu i predi ga treba vlo- 
viti, onda moci aldomasa piti.

Nas ga krscanskih narodov v Euro- 
pi do 500 miljonov, kruha, matriala, o- 
ruzje iraamo dosta. ne bojimo se niksih

bolsevickih haharov, niti engleskih falis- 
nih demokratov, a sto nam oce zeti nase 
dome, nase cirkve i familije, naj si dob- 
ro sveze svitnjaka i naj próba ruziti po 
nasim vratam, boodisel nazaj s krvavom 
glavom. Stíri k ta o\ oga drugoga svetsko- 
ga tabora su poknzala, da nas ne moci 
spraviti z nase gnjezde, a drzali bomo 
frontu i dale do zadnjega cloveka i do 
zadnjega falacka kruha, a nasi nepriateli 
bodo jempot itak previdli, da s vkanjilom 
den dva moci baratati, a na zadnje dojde 
svetlo sunce i stakori pod zemlu.

Sp

takSe biti, da se da nucati. De ga ne pivnice, 
tam je treba grabu skopati i pokriti. Graba inora 
biti 60-80 cm siroka i 180-200 cm globoka) \ ’ 
stanu sme ostati samo takSi beteznik, steroga ne 
moci nikam nesti i njegov verter. Pred belezm- 
kovom hi/.om je treba prepraviti cuda vode, pes- 
ka, vedre, lopate, ako bi bomba opala, kaj je 
moci mám hapiii SE gasiti ognja. Ako bi nam 
kaj Spricnulo na roku. ili de drugdi na kozu, tre
ba je íosfora z ránc dobro dőli oprati, z vracl- 
vom namazati (klorovo vapno, hidrogén Super
oxid, natriumkarbonatj dobro povezati i mám к 
dók terű idti za pomoc. Dók dojdemo do doktora 
rana mora biti /  mokriin povezana. Za bete/nike 
i vertere mora tak se vractvo i povoji biti pre 
roki prepravleni. V pivnici mora tulikaj.se biti kis- 
tica s povoji i vractvom prepravlena.

Fosforna bomba pokvari i zagifta i se hra- 
ne i vodu. Zato ne smeli nikaj taksega kaj pót* 
rositi, niti zivincetu dali, kajti to je gotov beteg 
nego se to treba ili v ogenj deti ili globoko za- 
kopali.

Kak je treba gasiti

Kulko je moci hrane sobom vozití
Opomena potnikam

К ак smo zazvedili, vlasti na eugaj kontro- 
leraju kufre potnikov,]zato tak kaj ludi nebi imeli 
neprilike, da se kam voziju, tu pisemo, kaj je 
smeti poMlati i sobom zeti:

Samo z dozvolom je smeti voziti:
Zrnje, melu, krompera, kuruzu, maáce «í to: 

speha, salo, mladinsku mascu, ölje za jesti, tnas- 
lo, mladinu, kokosi, goske, race, pure, íiv e  i zak- 
lane, jejci cukora, baVola, grasca, lecu, maka« 
mleko, mledne stvari, luka, cesnjaka.

Od ovih hrani je smeti, v kufru sobom,

zeti prez dozvole ovo:
Meso do 5 kik
bazola, graSca, lecu, maka do 10 kil 
jejci do 2 kile 
2лve kokoM, ili piceke dva 
Zaklane kokosi dve 
Zaklane piceke Miri 
Zaklanu puru jenu 
Luka i cesnjaka do 10 kik 
Prosimo nase citatele. naj si spraviju öve 

novine, di se bodo kam pelali, kaj se bodo znali 
ravnati.

-  о—

Pajdaska Sluzba Cerlenoga Kriza je pohodila 
ranjenike v spitalu v Csáktornya

Ov tjeden su gospe Pajdaske SluV.be Cerle
noga K riía  v Csáktornya pohodile ranjenike, Me
ri leziju v nasem spitalu. Nesle su sobom i ma- 
loga dara za njih. Saki ranjemk je dobil kilu ja- 
buke i paklec cigaretlinov. TakSega kaj su zdav- 
nja ne meli, pák zato su z velkim veseljem pri- 
jeli toga dara i mám su se hapiii trositi, kaj su 
dobili. Pitale su gospe, как njim ide, nnto su ja- 
ko pafalili celoga Spitala, direktora, doktoré, o- 
patice, vertare. Jako dobro njih vraciju i dvoriju

kosta jako dobra, njih imnju najrajsi v célom 
spitalu.

Pitale su gospe, kakse Vele imaju. \  eliju, 
da se imnju, samo steli bi bili malo hlizc к svo- 
jemu domu. То bi se moglo spuniti samo onda, 
f i  njih jc modi voziti i di ga je mesta v spitalaj, 
bliV.e njihovog donia.

Te ranjeni soldati su se pred gospem lepő 
zafalili sem plemenitim darovatelam.

Как se treba braniti
(Vidi prvi pót v broju 44)

Dim, Meroga napraviju íosforne bombe za 
vuiigati, se jako siri i ima jaku duhu po éeMija- 
ku. Ci to duhu dutimo, onda 7 nnmo, da je fos- 
torna bomba opala na naSu hizu. TakSega ognja 
je modi gasiti z vodom, a kam Spricne, оно pák 
s peskom i vodom. Fosfor se na slobodnom luf- 
tu pák nazaj vuíge, zato je treba, da je ogonj 
vga§njen, z poda i pohiMva se postrugati, kaj je 
opalo i Spricnulo, v vedru vode zmetati i v zemlu 
globoko zakopati.

К ак  vidimo, gasiti je ne teSko i to saki clo- 
vek more zvrSiti. De ga je Spricalke i druge 
posode, tarn je fletno moci ognja vgasiti, a de ga 
toga nega, tam i vedre, kante i druge posode 
modi dobro nucati. Zato je jako vaVno navek me-

od bombi za vuzígati
ti pre hi/.i posode, puné z vodom.

Fosfornc i druge bombe za vuzigati moreju 
na clovedjem telu nnpraviti jako teSke rane, a 
dim i gaz, Meroga te bőmbe vun pusenju jako 
skodiju na pluda i grlo i napraviju tcsko zagiíta- 
nje s fosforom.

Stoga samo po sebi shaja, da si oni. Meri 
se zadrzavleju v stanu ili na vuJici v ono vreme 
da dojde napadaj z lufta, ne samo da reskeraju 
svoje zdravje, nego si i Vivienje zvrgavleju pogi- 
beli, kajti ili njih zakóié jaki luft, steroga bomba 
napravi, ili pák njim falati bombi zemeju Viv
ienje.

Как se do ve skazalo, 60 70»/o mrtvih je
navek zi.Mo z vulice, ili s hiz. (Za to more pre 
saki hiVi biti mesto za obranu i to mora navek
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Öve fosforne bombe su denes strah za na- 

se varaSe i sela, ali ti smo ne strahom i ne zgu- 
bimo glavu, как se z gornjega vidi, moci se 
proti tomu braniti. Ci se dobro prepravimo na 
gaSenje proti ognju i ei se v pravo vreme bra-

V varasu Huszt, v rusinskom kraju 
postavili su spomenika pokojnim junakam, 
steri su svoje zivlenje alduvali za domo 
vinu. Toga spomenika su v nedelu po 
svetili, s tom prilikom se zislo 15 jezer 
rusinov, si sini nase domovine, a parad 
noga govora je drzal Kal lay Miklós minis 
terpredsednik i őuda taksega je rekel, 
kaj se i nas tice.

Srce toga naroda vcli minister- 
predsednik — tuce za magyarsku domo- 
vinu, kaj je pokazal z velkom másom 
ludstva na ovoj paradi, to vala tern vise, 
kajti stara je rec, da ti dobro ide, imas 
cuda priatelov, ali sam ostanes, ci te zlo 
dostigne. Brati smo si pod jednim krovom, 
verni ovoj domovini, za to lepu peldu 
kaze ov narod. Deliti zlo i dobro, skup 
harcuvati za zemlu de zivimo. Starci 
ovoga naroda skup su harcuvali pod Rá 
kóczy Ferenczom i Kosuth Lajosom (ran 
tak, как megyimurci pod Zrínyi Mikló 
som) za slobodu, skupa su se bili v pr 
vim svetskim taboru z magyari, jen kre 
drugoga как pravi brati i bili su glaso- 
viti soldati. (Kak megyimurci na sem fron- 
tam.) S toga zide, da su se i dcnes zisli 
pod zastavom Horthy Miklósa, (Kak i mi.)

Do srca su zasle reci odgovornoga

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

Sovjetska ofenziva trpi ve i stiri mesece. 
Zakaj? Dva velke zroke imaju. Prvi i najglavne- 
si zrok je bil kruh. likrajinska psenica i hrz. Na 
velku zalost sovjetske komande te plan njim je 
v vodu opal. Ukrajinska psenica i hrz vec je do- 
ina. Tam dojde zetva éuda kesne, как prinas, 
ali nemske trupe su trdo driale frontu, 
odzadi pák su marlivo delali i tak, fala Bogti, 
kruh je iloma. Kulko su se nasi soldati mocili 
za te kruh, to se vidi najbole stoga, kaj je nasa 
vlada novembra 1-ga poveksala porcie kruh'» i 
tak prinas nisei neje gladen.

Drugi velki zrok je bil konfereneija v Mos- 
kvi. Sovjeti su vlozili se svoje sile, da predereju 
frontu i stem poka/.eju anglosasam, da oni prn- 
vole delaju zato, da Europu zruAiju i stiraju pod 
svoj jarem, a za to ostro zalitevaju, da anglosasi 
napraviju drugu frontu v I uropi de sunee zahaja. 
i'nglezi i amorikanci dobro znaju da je obtain 
iiu zapadnoj fronti tak jika , da bi oni morali res- 
kirati soldaciju na éuda stoline jezere, oru/.je i 
matriala, onda tabor.ske hdje, i drugo sega tulko, 
da si lo niti premisliti ne moci, a poh’g toga 
znaju i to, da bi se to bilo zabadav, od Narvika 
do Spanjobke granice je se zelezo i beton, tu 
zivi clovek nemre prek, samo dull, a dubi za ve 
joS nesu pomoéniki anglosaskih haharov.

Novi glasi od nedele nam veliju, da su sov 
jeti v toj bitki érez stiri mesece zgubili do 3 nii- 
lione 600 jezer ludstva, taborskih kol, stukov, 
masiupnske i drugo oru/je i matriala pak niti 
nabrojiti, ne mod. Zvun toga su na Ctnom Mor-

nimo, onda moremo reSiti od pogibeli ne samo
nas i na§u familiu nego i naSega imetka od si- 
gurne prepasti.

(ZvrSeno.)

ministra predsednika Magyarske zemle, 
da je govoril za narode v Karpatskom 
bazenu. Te reci je moci zeti za odgovor 
na se ono, kaj je zislo s konfereneije v 
Moskvi. Magyarski narod zivi jezero let 
pod Karpatami, tu je stvoril dr/.avu i 
bratskoga mira ined semi narodi, si ma
gyarski drzavlani imaju jednako pravo i 
duznosti kaksega god jezika govoriju.

Ci poglednemo ono dugo vreme, erez 
stero smo mogli obraniti nas i na«e na 
rode, steri z nami ziviju, proti sih pogi
beli, makar odkod gud su do$le, onda 
moremo reci, da i denes, da celi svet gori, 
magyarska jezero let stara proslost bo i 
dale zacuvala i stvorila boBe zivlenje sim 
narodam v karpatskom bazenu.

Zato se s pravicom moremo nadjati 
od celoga sveta, da nam bodo postuvali 
nasu jezero let staru proslost stem vise, 
ar smo mi magyari i denes pripravleni, 
da delimo nase zivlenje, dobro i zlo z 
onimi narodi, steri z nami skup ziviju.

Se to, kaj jc Kállay Miklós minister- 
predsednik rekcl, se tice i nas megyi- 
murcov i "mi ran tak vzivamo obranu 
magyarske Svete Korune i ocemo njoj 
verni biti.

ju zgubili prek 10 ladje.
Najnovesi glasi su ovi: Na sevru i sredini 

fronte su zbog hujsega vremena i velkih dezdjov 
prestale se bitke, kajti niti z jene strane se ne 
moéi gibati, a stem jakse bitke idejű na juínoj 
fronti. Kajti sovjeti do ve nesu mogli nigdi fron
tu predreti i nasu soldaciju zavrnuti, ve su se 
spravili cisto na jug, na Krim. Tu bí Steli zao- 
kroziti nemsku liniju i ako bi do toga mogli doj- 
ti, onda bi mogli velku soldaéiju vkraj vtrgnuti 
od glavnih trup i vnistüi.

7 a to vlaíeju sovjeti strasnoga ognja, te.M<o 
i najteskese oru/.je, okloplena kola na stoline, a- 
li nemei su imeh dosti re/ervi i tak su je odvr- 
nuh.

Najveksi ogenj je bil pre srednjem toku 
Dnjepra i bole ju/.no i tak je bila jaka bitka, da 
ga toga le tos jós ne bilo.

Nemska komanda ima na Krimu tulko i 
tak jaku soldacijé i oru/.je i matriahi, da more 
to frontu dr/ati, a kaj je tieba kci»j voz.iti, to ide 
prek Crnoga Mórja.

Samo tak poleg spomenemo, da je v ognju 
samo jen den bilo 16 sovjetskih d iv i/iji i érez 
len den su nasi \nistili 73 tabor.skih kol 71 ae- 
roplanov i Cuda sega drugoga.

Taljanska í engleska fronta
Ne spada sem, ali tu moramo pripovedati i 

za najnoveSu engleskti tentaciju na Tursku. l.den 
engleski minister zvunjskih poslov, se potli kon
fereneije v Moskvi odpelal v Ankaru, v glavni 
varas Turske i tani je drzal velku konferenciju z 
turskim ministrom zvunjskih poslov. Z glasa, ste- 
roga su vun dali za to konferenciju, se nikaj ne 
vidi, ali mi znamo, da su englezi ze sémi silami

iáli za tem, da bi i turki stopili v tabor proti nas.
Turska se do ve jako éuvala tabora z jene 

í druge strane, kajti dobro zna, da bi nju tabor 
odpelal v propast. Turske nedelne novine oStro 
piSeju proti taboru i veliju, da Turska samo o n 
da more sluiiti clovecansku kulturu, ako se ne 
zmeSa v tabor, kajti to bi bild samo viSe krvi 
prelevati i joS viSe sega vniStiti. Turska bi samo 
onda isla v tabor, ako bi njena zemla doSla v 
pogibel.

Na taljanskoj fronti imamo pak Zalostno 
priperenje. Nepriateli su ov tjeden hitili 4 bombe 
na Vatikan, to je na papinske palace. Papinska 
drzava se nikak ne meSa v tabor i nikSe posle 
néma s taborskimi narodi, tak onda nikak neje 
bilo smeti napadati to malu drzavicu. Zvun toga 
je to najvekSa prezboznost, hitati bombe na cir- 
kvu, de pocivá telő Svetoga Petra, cuda svecov 
i papi. Da su bombe hitaii, Sveti Otec papa je 
rano bili v svojoj kniznici i malo je falilo da ne
je i njega nesreőa dostigla.

Kupola cirkve Svetoga Petra je 180 metri 
visoka, vidi se z daleka i tak nepriateli nikak 
nemreju se zgovarjati da nesu Steli na Vatikan 
hitati bombe. Kupola je na severnoj strani poéila 
tesko i z velikim stroskom se da popraviti, a 
zvun toga je i v palaéaj éuda kvara.

NemSki aeroplani su napravili ov tjeden 
teskoga hipa na nepiiatelske ladje na Srednjem 
Morju. Poleg Severne Afriké su naleteli na jenu 
nepriatelsku karavanu. Z bombami i torpedami 
vtopili su 13 ladje za trupe voziti, se skup od
140.000 ton, a zvun toga i dve taborske ladje. 
Stere ladje se nesu vtopile, one рак fest goriju. 
Z ladjami se vtopilo i éuda soldaéije.

Japanska fronta
Na ovoj fronti pak se malo odpiraju bitke. 

.Japanska glavna komanda je dala vun glasa, da 
su japanski aeroplani novembra 6-ga i 7-ga na
leteli na Novoj Gvineji na jeno aeroplansko zle- 
tiSée i dőli su strelili 68 nepriatelskih maSin. 
Zvun toga su v jenoj bitki vniStilí prek 400 ne
priatelskih soldatov.

Za slamu dam gnoja. Pitati v vurednistvu.

Nemska pesadija masira za borbu

Jeli sam platil za iiviie?

Velka parada v varasu Huszt
Posvecenje spomenika junakam
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbatí, cistiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái nők: Baumsteiger üzletében

Horthyi Miklós tér 9.

Kaj su nasi deaki delali za vreme fene
К а к  smo véé viáepot naglasili, naái profe- 

sori su verni ostali onim starinskim reém i; „Ne 
za ákolu, nego za zivlenje se treba vuciti. V tem 
duhu nam vodiju naáe deake i kaj su do ve do- 
sttgli, za to nam najlepáe pripoveda V. Pecsornik 
Paula profesorica purgarske skole, voditelica de- 
aékoga koáa.

Nasi deaki i sami vidiju, как su teáke de* 
neánje taborske prílike, pák su se trsili za vreme 
ferie, svojim roditelam nekaj raalo penez spraviti 
za zimske oprave, obutel i drugo se, kaj je pot- 
rebno, pák su za to sake fele posle zvrsavali.

Modrics jános je v Székesfehérváru na zle- 
tiáéu aeroplanov zasluzil 360 pengő, Marusics 
Ottó je bil v Kisszabadki doktorov tolnaénik, 
stem je zasluzil 180 pengő, Mudrinvak Zoltán s 
teíaékim delom 250 pengő, Zuzel László, pisar v 
kancelariji 200 pengő, Vranicsar Antal pre zida-

raj 120 pengő, Kovacsics Ferenc s polskim po- 
slom 120 pengő, Vargazon Ferenc pre zidaraj 25 
pengő, Zelics Rókus s fabricskim poslom 200 
pengő, Stefuly János z gospodarskim poslom 8 
pengő, penez i jen kúp jabuk, Vaszary József s 
polskim delom 3 metre krompera, 20 kil bazso- 
la i 2 kile maáce, Szentmiklósi Marica pák v ob- 
éinskoj kancelariji 180 pengő. Zvun toga je joá 
éuda deakov, steri su s svojom sluzbom poma- 
gali roditelam.

Ne smo strahom za öve deake. Steri se ve 
tak vuéiju, oni bodo na vek trdo stali, kakái god 
viher njih dostigne v zivlenju. Naj sluziju öve 
reéi za peldu naáim malim deakam, naj se trsiju, 
naj bodo marlivi, im sami za se delaju, a profe- 
soram pák naj bode lepa fala za njihov trud i 
brige.

G o s p o d a r s f t v o
Ölje za hranu

Tabor nuca éuda, sake fele matriala, áteroga 
moraju stvoriti i nutri dati polski gospodari i fab- 
rike. NaSi domaéi matriali moraju zameniti i one, 
Stere denes nemremo dopelati z zvunjskih orsa- 
gov. V  toplimi, juznimi kraji raste sakoformu 
drevje, ciji sad i seme davle éuda olja, a od se- 
vemih krajov je doSlo éuda ribje maSce, se su 
to fabrike ponucale za sopon, za vractvo, za je- 
sti, za fabriéko ölje i za se drugo. Niti loja smo 
ne meli dosta i to smo z zvunjskih zemel nutri 
vozili. Denes ga sega toga nega, moramo si se s 
domaéim matrialom namestiti.
Так je na red doSlo v naSoj kuhinji olje za ku- 
bati. Zbog taborskih prilik nam i maséa fali, рак 
se se viSe oglednemo na olje. A li je to ne nikaj 
novoga. V Taijanskoj i na Horvatskom Primorju, 
pák v Dalmaciji véé zdavnja kuhaju z öljem. $to 
ima slaboga zelodca, njemu doktori prepiseju, da 
mora z öljem kuhane hrane jesti. Zelodec olje 
éuda le ii troSi, как maSéu i éuda zdravese je 
olje jesti.

Prinas se Salata, baíol, kromper je z öljem, 
a moéi je kuhati i peéi sake fele hrane. Juha, 
éuSpajz, zlevanke. peéeno meso, se je to lakó 
dobro z öljem. V naSem Megyimurju jako rado 
rasteju tikve, sunéenice. Se je to moéi posejati 
na takéem mestu, de drugo nikaj ne moci povati. 
Po dvoraj, poleg kocov, Stal, po kotej, de ran 
drugo nikaj ne moéi v zemlu deti, tam joS zra- 
steju tikve, sunéenice. Za siromaSke gospodare, 
Steri nemaju dosti zemel, kaj bi mogli dosti de- 
belih svinj nahraniti, jako vala, ako si éuda koS* 
éic zapovaju. Ka£ na gruntu zraste, ne treba ku- 
piti, maSéa je draga, a z öljem pák je moéi maS
éu zameniti i sake fele dobre hrane skuhati.

Sto je letos dosti koSéice zapoval, naj pró
ba z öljem kuhati, a za drugo leto naj si si me- 
gyimurski gospodari éuda toga zapovaju. KoSéice 
jako valaju i za nutri davati, moéi je stem jedi- 
nice dőli dati, a í doma v gospodarstvu éuda 
hasniju, zaraeniju maSéu.

Sadovnjake ve treba v red postaviti
NaSe Megyimurje éuda репе/ dobi za jabu* 

ke, hruSke i drugoga sada i joS véé bi se moglo 
dóbití, ako bi sadovnjake bole v redu dríali. Na 
éuda mestaj vidimo suhe kite med zelenimi,

spokane koré, luknjasta stebla se je to gnjezda 
za kukce, érve i gosenice. Ova nesnaga se pod 
suhom korom skrivle, tam prezimi, na prtuletje 
se zbudi, zlezeju se érvi, kukci i gosenice i se 
to velkoga kvara dela v sadovnjaku.

Ve je tu vreme, da se mora sadovnjak v 
red postaviti. Suhe kitje dőli odrezati, luknje z 
suhom zemlom trdo zamazati. kaj se nabo nutri 
voda nabirala, koré dobro postrugati z drotnatom 
kefom, ili z drugom taksom meátrijom, stera za 
to pase i kaj se dőli pcéisti, ono ne smeti pod 
drevom ostaviti, nego mám zgoreti, kajti ako o- 
stavimo pod drevom, onda smo nikaj nepomogli, 
kukci ostaneju tam, na prtuletje se zbudiju, pia* 
ziju na drevo i onda smo tam, de smo bili, érvi 
i gosenice bodo dale kvara delale.

Jako vazno je jelove kite doli pobrati. Öve 
kite vltéeju drevo i kulko one ponucaju hrane, 
to se ide sadu na kvar. Öve kite najvisepot go- 
sto stiraju, ako je de treba kitu ostaviti, onda 
zebrati najlepSu i najjakSu, a se druge odrezati 
prez milosti.

Spravlajte jabucne koscíce! Zaki- 
lu se plati ne 25, nego 40 pengő. Sa- 
ki naj spravla! Deacki kos purgarske 
Skole zeme prek!

Na glas!
Obéina Muraujfalu bode svoju 
krému 1943. novem bra  14-ga,
popoldan eb 2 vuraj, pre obein- 
skoj hiái na licitaciji na tri leta 
na rendu dala. Kondicije za lici- 
taciju moéi zazvediti v notarjus- 
koj kancelariji v Dékánfalva.

POGLAVARSTVO.


	45

