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Ahol a nép küldi el képvise
lőit a törvényhozásba és ezáltal 
részt vesz az ország sorsának és 
haladásának irányításában, ott 
az emberek különböző nézetei
nek, felfogásának következmé
nyeként szükségképpen kiala
kulnak csoportok .pártok, ame
lyekben egységes állásfoglalás
ra tömörülnek az egy nézetet 
valló emberek. Feltételezzük és 
hisszük, hogy minden igaz ma
gyar, ennek az országnak min
den hü polgára és pártja végső 
célként egyet akar : az ország, 
a nemzet felemelkedését, erő
ben, dicsőségben meggyarajw- 
dását és népünk boldog ki
egyensúlyozott életét.

Különbség csak az útban, a 
célhoz vezető eszközök és mód
szerek megválasztásában van az 
egyes nézetek között. Ennek a 
különbségnek azonban igen 
nagy jelentőséget kell tulajdo
nítanunk Lehet a eél egy, de 
nem bizonyos, hogy minden 
utón el is lehet érni azt. Csak 
a helyesen felismert.ut vezethet 
ahhoz a ponthoz, amelyhez el 
akarunk jutni, amint hogy csak 
a jó és helyes eszközökkel vég
zett munka biztosítja a kívánt 
eredményt. Előttünk játszódik 
le az a véres tragédia, amelynek 
tanulságából megdöbbentő bi
zonyság tárul fel előttünk. Ta
lán a bolsevista szovjet-rend
szer is jót akar a maga népé
nek, de a rosszul megszabott ut 
és eszköz nem vezethetett más
ra, mint arra a szörnyű elesel l- 
ségre s erre a véres összeomlás 
ra, amelyet most látunk csak 
valójában.

Cselekedeteink megszabásá
hoz nem elég csak a jó szándék 
s a jóakarat. Különösen nem, 
ha népek, országok sorsáról van 
szó. A pokolba vezető ut jó 
szándékkal van kikövezve — 
mondja Szent Ágoston Aki csak 
jóakarattal van felszerelve, ami 
kor a nemzet sorsának inté
zését a kezébe veszi, az ugyan
olyan bűnös és elitélendő, mint 
aki elhatározottan népe vesztél 
akarja. Jóakarata ostobák már 
tönkretettek országokat, népe 
kot és elveszítettek meglevő ér
tékeket.

Tudásnak, széleskörű ismere 
Üknek, elhivatottságnak, isten
áldotta képességnek kell széni 
szövetségre lépnie a lelkiisme 
п‘1 tisztaságával, az önzetlenség 
gél. az erővel és akarattal s a 
feltétlen jószándékkal, hogv biz
tos legyen az ut, eredményes 
legyen a munka és minden ne
hézségen. megpróbáltatáson ál 
elérje a hittel bili és akarva ki

Tam de narod posila svoje ob- legate v orsacku hizu i stem i sam ravna sodbinu i pót napre svojega orsaga, tam se delaju sakeformu grupe i stranjke vec po tóm, kakse mislenje ludi imaju i oni koji isto mislenje imaju, staneju na isto mesto. Mislimo i verjemo, da saki posten magjar i saki vérén purger ovoga orsaga i njegva stranjka, se na zadnje oce samo jeno: da se podigne orsag i narod v jakosti, da se mu poveksa dika i da bo nas narod imel srecno i zjedna- ceno zivátnje.Rezlika je samo v tem, steri si kaksega po!a najde, na kaksi nácin i kaksu formu oce dojti do onoga, kaj isce. Ali te rezlike su od velke vaznosti. Cil more biti isti, ali neje sigu no, kaj ga na sakim potu moci dostignuti. Do one tocke, do kője ocemo dojti, vodi samo on pot, kojega smo spoznali da je pravi, ran tak, как samo s pravom mestrijom je moci pravo delo vciniti. Pred nami se ve igra krvava tragédia, od kője vidimo, kakse strasne stvari se pripetiju i kakse strasne pravicc se krojiju. Morti su i bolsevicki sovjeti steli nekaj dobroga za svoj narod, ali hudoga pota i hudu mestriju su si zebrali, a te pót nemre drugam pelati, как ta, de se je nesrecno i krvavo zrusilo, a mi se to vidimo.Da si nase posle dobro zvrsimo, je ne dosti samo dobra vola. Prem onda ne, ako su na redu orsacki, narodni posl:. Sveti Ágoston je rekel, da v pekel vodi pót, pota- racani z dobrom volom. Koji je spravlen samo z dobrom volom onda, da ravna sodbinu naroda, je ran taksi gresnik i ran tak ga treba strofati, kek onoga, koji pre- misleno vodi naroda v propast. Bedaki z dobrom volom su vec zrusili orsage, narode i zgubili su one vrednosti, kője su predi meli.Treba je meti znanje, siroko poznavanje, treba biti od Boga pozvan, imati v sebi od Boga dann jakost, cisto dusno spoznanje, ne biti sebicen, imeti jaku i si- gurnii dobni volu, onda bo pót siguren i posel hasnovit, onda bo moci erez sih poteskoc dostignuti ono, kaj si je clovek, z jakom verőm pred sebe zel. Koji se to néma vsebi, komu samo jeden od ovih, potrebnih fundamentov fali, naj se ne vupa pota kazati narodu orsagu, kajti on bode pogubitel naroda, koji se sam postavi za vo- d tela, on mora naroda vediti samo na stran, ali v srecu nigdar.Kajti pák stranjku vodi i spurijává dűli i vrednost njihovih vodi- telov, ne je se jeno, kaj oni v torbi nosiju. Njiliova dela i fvrieni

Moszkva körülkerítése 
és elszigetelése már 
csak napok kérdése

Samo jóé par dni i Moskva bo obkoljena 
i zaprta

A legújabb német hadijelentés I 
szerint a Moszkva előtti harcok 
döntő jellegűek és máris jelen
tős eredményeket hoztak. Beck I 
kiszélesítette tárnadsát és igg a 
főváros igen válságos helyzetbe 
került. Élszigetelése és körűiké- 
ritése a német hadműveletek 
célja.

Как nemei najnovese javlaju, 
bitke koli Moskve idu proti 
kraju i vec se vidi, kaj su do- 
nesle. General Beck je  svoje na- 
padaje rezsiril i stem je  glavni 
varas dosel v velku pogibel. 
Obkoliti i zapreti, za tem idu 
nemei.

A ném et és o páncé
los csapatott visszafog - 

. Jaltáit Siái Omart
P é ld á tla n  arányú pá n cé los  csata 
to m b o l a M a rm arica -s iva tagban

Memáke i taljanske irupe su nazaj zele
Sidi Omar

Az olasz hadijelentós legújabb közleménye szerint a német-olasz 
csapatok jelentős sikereket ének  el az északafrikai arcvonalon. A 
Marmaricai sivatagban hatalmas arányú csata fo yik e szöve tsége s és 
az angol páncélosok között. A szövetségesek vissza foglalták Sidl 
Om ar fontos támaszpontot. Bardin felé özönlenek az ango| hadifoglyok.

Как riam taljanska soldaöija najnovese javla, neméke i taljanske tru- 
pe su dobro napre doéie na fronti v severnoj Afriki. V pusti pre 
Marmarici teée velka bitka med osovinskim  i engleskim trupam. O so - 
vinske trupe su nazaj zele vaínoga varasa Sidi-Omar. Engleski zarob- 
leniki maréiraju proti varaéu Bardia.

Átadták аж Egyesült Államok 
álláspontját tartalmaaó 
okmányt a japán nagy

követeknek
Jap ansko m  zastupniku  s

predloge
A japán-amerikai tárgyalások j 

során Hull külügyminiszter át
nyújtotta Nomura és Kuruszu 
nagyköveteknek az Egyesült Á l
lamok álláspontját tartalmazó 
okmányt.

Japán megfigyelők szerint To
kió hajlandó a békés megegye
zésre, de emlékeztetnek Togo 
japán külügyminiszter legutóbbi 
kijelentésére, hogy Japánnak nem 
érdeke a tárgyalások végtelen
ségig való húzása.

v  roke d a li am erikanske

Na respravi med Japánom i 
, ^merikom je Hull. minister vunj- 
I skih poslov zastupnikam Japana, 
’ Nomuri i Kurusi prek dal za- 
I hteve, kaj Amerika обе.
I Как se z Japana éuje, oni bi 
I bili za dobrovolnu pogodbu, ali 

su opomenuli, da je Togo, ja- 
: panski minister vunjskih poslov 

najzadnjió zrekel, da Japana 
neje stale do toga, kaj bi se 
konfereneije zavlekle za navek.
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Ha végig megyünk a vizi- 
szentgyörgvi utón. különöspn 
májusban, amikor virágoznak a 
fűk. elszomorító képet látunk. 
A gyümölcsfákról nincsenek le
vágva sem a száraz ágak, sem 
a sok kárt tevő vadhajtások. A 
fák vastagon telve vannak mo
hával, zuzmóval, koronájukon 
pedig vígan zöldéi a fagyöngy. 
Láttunk olyan fákat, amelye
ken három-négy bokor fa
gyöngy is volt és csak fele élt 
a fának, a másik fele már el
pusztult. Tavasszal a fák tele 
vannak hernyóval. Most néhány 
éve, amikor nagy hcrnyóinvh- 
zió volt, a fák úgyszólván tel
jesen kopaszak voltak, annyira 
leették a hernyók a fák leveleit 
És senki sem tisztogatja a fá
kat, senki sem szedi le a fa
gyöngyöt, sem a hernyókat Lát
tunk szépen fejlett szilvafái, 
teljes virágzásban, tele hernyók
kal s amikor megkérdeztük nz 
illet/) gazdát, miért nem szedi 
le a hernyókat, ez volt a fele
let : »Ah, kaj bőm bral, как Bog 
da« (Eh, minek szedjem, ahogy 
Isten akarja). És az elmúlt idők
ben nelm volt senki .aki a né
pet felvilágosította, oktatta vol
na. Papok, tanitók, jegyzők, 
kiknek hivatásuk a népnevelés, 
mindezzel nem törődtek.

Pedig épen "Muraközben mi
lyen fontos a gyümölcsterme
lés. A szegényebb nép ebből 
szerzi meg kenyerét, a gazda
gabbnak pedig kitűnő mellék- 
jövedelem. Csakhogy nem elég 
a gyümölcsfákat elültetni és az
után a jó Istenre bízni, hogy 
tegyen vele amit akar. hanem 
a fát gondozni is kell. Úgy kell 
nyesni, hogy helyes irányba fej
lődjék. Később is állandóan 
nyesni kell a felesleges és 
vadhajtásokat, hogy a termő
ágak minél jobban fejlődjenek. 
A fák gyökereit minden két-há- 
rom évben meg kell trágyázni 
és nyáron, amikor a gyümölcs 
már "jól fejlett, ha nagy a szá
razság, a fák körül körben lyu
kakat kell fúrni és azokat jól 
megtölteni vízzel. Akkor majd 
nem fog lehullani az egészséges 
gyümölcs éretlenül, mert lesz 
elég nedve a további fejlődés
hez. És ami a fő, a fákon nem 
szabad látni hernyót, sem fa
gyöngyöt, sem száraz ágat, sem 
pedig mohát vagy zuzmót A 
fagyöngy kiszívja a fa táplál,- 
nedvét és elszáritja, a moha és 
zuzmó alatt alusznak télen át 
a fák legnagvobb ellenségei, a 
különböző bogarak és lepkék, 
ezek a fiatal gyümölcsbe, sok
szor már a virágjba tojják petéi
ket, melyekből kikelnek a ku

kacok és tönkre Ieszik a gyü
mölcsöt.

Ha igy fogunk bánni gyü
mölcsöseinkkel. akkor rövid né
hány év alatt jövedelmünk meg 
fog háromszorozódni és nem fo
gunk s írn i: ja, a gyümölcster
més nem vált be, ezidén nem 
lesz kenyér.

Nem akarunk most arról be
szélni, hogy bőséges gyümölcs
termés idején Csáktornyáról 
minden szerdán, pénteken és 
vasárnap néhány ezer dinárt 
vittek el az emberek, hanem ar
ról, hogy mennyit jövedelmez 
Muraköznek a gyümölcs kivit el 
A muraközi ranet-, kanada-, 
masanszki-, bőr- és egyéb cse- 
megoalnvákat nagyon szívesen 
veszik a külföldön. Finom kör
iében, szilvában, cseresznyében 
és egvéb gyümölcsben is szép 
kivitelt lehet csinálni. De ehhez 
az kell, hogv szeretettel bánjunk 
a gyümölcsössel, ápoljuk és tisz
togassuk a fákat.

És még egy nagyon fontos 
tudnivaló van, amit minden mu
raközinek jól meg kell jegyez
nie. Nem minden fát lehet min
denhová ültetni ! Vannak gyü
mölcsfák, amelyek csak hegyes 
vidéken tudnak megélni. Példá
ul a cseresznye, barack és bi
zonyos fajtájú szilvafák. van
nak ismét gyümölcsfák, ame
lyek ugv a hegyes, mint a sík 
talajon jól leválnak. A talaj mi
nőségétől is sok függ. Vizenyős 
talajban semmilyen gyümölcs 
sem leiem. Aki tehát rossz hely
re ülteti a fáját, annak nincs jo
ga panaszkodni, hogy a fa néni 
terem és gyorsan elszárad.

A magyar állam, felismerve a 
gyümölcstermelés fontosságát 
Muraközben, jóval az első vi
lágháború előtt egy állami sző
lőtelepet rendezett be, mely gyü
mölcsfa-csemetéket is nevelt. Ez 
a telep az elmúlt 23 év alatt is 
elég jól működött, de mint mon
dottuk, hiányoztak a nép neve
lői,, akik szeretettel és türelem
mel oktatták volna a népet.

Itt vannak a magyar tanitók 
és jegyzők, akik kezükbe vet
ték a népnevelést és azok. akik 
ma látják Muraköz gyümölcsö
seit, egypár év múlva meglát- 
hatják a különbséget.

f i  pedig, muraköziek, szeres
sétek gyümölcsöseiteket, meri 
azok nemcsak jó jabucsni^á- 
kal és »hruskovnicákat (alma- 
és körtebor), hanem sok pénzt 
is adnak.

SpectatorCi prejdemo v dilen po cesti erei Sveti juraj na bregu, prem v majusu, da drevje cvete, íalosne stvari bomo vidli. Z  drevja ne je odreiano suho kitje. niti pák divje kite mladike. Drevje je puno г  mehinom, a gori pák z lepekom. Vidli smo i tnkse drevo, na ste- rom je bilo tri-stiri lepekov, pol dreva vec je bilo subo samo po- lovica je jo$ zivela- Na protuletje ie drevje puno gosenic, pred par let bilo ih je tulko, kaj su se Üstje pojele, л  drevje je ostalo cistam

golo. Drevje ni5öi ne fcisti, niiÖi ne pobere lepeka, niti goseniee.... Vidli smo lepő slivno drevo, puno cveta i puno gosenic, a da smo pitali gozdu, zakaj drevo ne po- cisti, rekel je: „Ah. kaj bőm bral, как Bog d a !“ I nikoga ne bilo, ito  bi n**rodu navuka dal. Popi, navuciteli, notarjusi, Sterima je to duznost, ne su se za to brigali.A rano v Medjimurju как je vacno zgajanje sadovnjakov. Siro- masnesi narod si rano stem kruha sluii, a za bogatese pák je navek dobro, ci i $toga kakse peneec dobiju. Ali neje dosti drevo nekem posaditi i onda pustiti dra- gomu Bogu, naj bo z njega, kaj oce, kajti je drevetu treba i truda dati. Так ga treba obrezavati, kaj bo raslo na pravu stran, a potli treba navek obrezavati jelovo kitje, kaj bo hasnovifo kitje cim vec ploda dalo. Korenje treba sakih 2-3 let z zrelim gnojom pognojiti, a v leti, da je plod vec lepi, ci je velka susa, treba koli dreva luknje zvrtati i fest napuniti z vodom, onda nabo z dreva scurel nezreü plod, kajti bo to drevo meló dosti soka. A kaj je najvaznese, na dr- vetu ne smeti videti goseniee, niti suho kitje, niti pák inehina ili lepeka, koji vlece z dreva soka i tak se drevo mora posusiti, a kaj je najhujse, pod mehinom se v zimi skrivleju sakojacki kukéi i mc- tuli, steri onda na prtuletje zne- seju jejci ne samo v plod, nego cudapot vec i v evet, — i onda na drvetu nemre nikaj zrasti.Ako bomo tak znali baratati z nasimi sadovnjaki, onda bomo za par let vidli, kaj se nas trud cuda pót splati i nabomo se morali pla- kati, sad neje obrodil, krnha na.Nabomo se ve za to spominali, kaj so zenske saku sredu, v petek i v nedelu — za vreme dobre le- tine — odnesle par jezer dinarov s cakovskoga piaca, nego to oce- mo reci, kulko hasna donese Medjimurju izvoz sada Medjimurske sakeforme jabuke : ranetli, kanade, masanjke, lesice i druge jabuke jako radi kupuvleju i zvun nase zemle. Jako lepő se more zaslu- citi i na finim hruskam, slivam, cresnjam itd. Samo ktomu treba meti cuda lubavi i strplivost za sadovnjak.lsee jenu jako vaznu stvar treba znati, kaj si mora saki medjimiirec dobro zapamtiti. Ne moci sako drevo sikam posaditi! lesu dreva, kője oceju rasti samo na bregu как cresnje, marulice, nesterne fele síivé itd. Onda pák jesu taksa, stera rasteju ran tak v grabi, kaks i na bregu. Cuda znaci i zemla, v koju smo drevo posadili, v vodeni, mocvarni zemli niksi Sßd ne raste. Zato on, steri posadi drevo v vo- denu zemlu, néma se pravo to- ziti, ci mu drevo ne rodi i fletno se posusi.Magjarska vlada je vec zdavnja, pred svetskim táborom spoznala, da je v Medjimurju treba zgajati sada, pák je vredila jene orsacke gorice, de se povaju mladike za sad. Ovo imanje dosti dobro de- lalo i za minulih 23 let, ali как smo vec' rekli, falili su navuciteli, steri bi z lubavi i s strplivosti dali narodu navuka.Ve su tu na$i magjarski navuciteli i notarjusi i vroke su zeli resvctlenje naroda. Za par let bomo videli, как nam bodo sadovnjaki zgledali.Zato medjimurci imajte radi vase sadovnjake, kajti oni vám daju ne samo dobru jabücnicu i hruskovnicu, nego i cuda penez.

Zrínyi Miklós halálának 
évfordulója

Den smrtl vlteza grofa Zrínyi 
Miklósa

Zrínyi Miklós halálának év
fordulóján Csáktornyán gyász 
misét tartottak. A szentmisén 
megjelentek az iskolák növendé
kei tanáraikkal, tanítóikkal, a 
hivatalok vezetői, a honvédség 
képviselői és a Csáktornyái Zrí
nyi csoport vezetősége. Mise 
után a szentilonai Zrínyi ká
polnában koszorút helyeztek el 
a nagy hős emlékére.Na den smrti^viteza grofa Zrinyi Miklósa su v Cakóvcu crnu mehi sluiili. Pre mesi su bili si deaki s svojimi profesorimi i navucitelimi, sefi kancelariji, zastupniki honve- dov i voditeli cakovske Zrinyi grupe. Po meii su pre Sveti jeleni v Zrinyi kapeli venca deli na spornen veíkoga viteza.

A horvát határsávot 
nem ürítik ki

Horvatskoga granitnoga 
po/'asa nabodo spraznili
Horvát hivatalos nyilatkozat 

szembeszáll azokkal a híreszte
lésekkel, amelyek szerint állító
lag küszöböli áll a halársáv ki
ürítése. különösen a Szutla men
tén. Mint hivatalosan megálla
pítják, mindezek a hírek telje
sen légbőlkapollak és rosszaka
ratú elemek kitalálásai. Fel
szólítják ezért a lakosságot, 
hogy a hatóságoknál jelentsék 
fel az ilyen hírek terjesztőit.Horvatske sluzbene izjave se protiviju sakojackim1 glasam, kaj bodo tobozé na skorom spraznili granicne pojase, osobito pre Sutli. Kak sluzbeno veliju, te glasi z su lufta zebrani i siriju je zlobni ludi. Stoga su pozvali stanovnistvo, naj takse ludi, kője te glase Siriju, pri- javiju vlastima.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetések dija eravankint 10 fillér. A vas
tagon nyomott ezó kettőnek számit. Legkisebb 

hirdetés dija I P.

Intelligens, fiatal, őskeresztény 
urlleány elhelyezkedne gyermekgon
dozónőnek, társalkodónőnek, komorná- 
nak, üzletbe elárusitónőnek vagy bár
milyen ehhez hasonló állásba. Szives 
leveleket „Varrni tudok" jeligére a 
lap kiadóhivatalába kérek.

Alkalmazottat keres? Az apróhir
detés biztosan segít. Mindenki olvassa

Eladó holmija, kiadó lakása van** 
Tegyen be lapunkba egy apróhirdetét t 
és biztosan eredménye lesz.

Lakást keres? Hirdessen apróhirde
téseink között és biztosan talál. Cim: 
Horthy Miklós-tér 13. „Muraköz“ kiadó- 
hivatala.

Állásba akar Jutni? Lapunkon ke
resztül elhelyezkedhet, ha hirdet ná
lunk. Cim „Muraköz“ kiadóhivatala, 
Horthy Miklóe-tér 13.

Felelős kiadó: Dr. Szabad Lajos.

Kiadja a „Muraközt Katolikus Könyvnyomda. 
Könyvkötészet, Papír- és könyvkereskedés" 

Csáktornya.Nyomta : Közgazdasági RT. Nagykanizsa.Nyomdáért felel.(Zalai Károly.
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Deák Ferenc:
Amit erő és hatalom 
elvesz, azt idő és 
kedvező szerencse 
visszahozhatják. ..

A r i 2 0  fillér.

Csáktornya, 

1941. november 27.

E lő f iz e t é s i  á r :  
fé lé v re  4.10 P.

Szerkeeztőség: Árpád-utca 11.
Kiadóhivatal: HorthyMikiós-tér 13 Felelős szerkesztő: Dr. S Z A B A D  LAJOS P o l i t i k a i  h e t i l a p .  

M eg je len ik  csütörtökön.

Й cél és az út -  Cil i pót
Irta: Dr. S z a b a d  L a j o s

Moszkva körülkerítése 
és elszigetelése már 
csak napok kérdése

Samo jós par dni i Moskva bo obkoljena 
i zaprta

Ahol a nép küldi el képvise
lőit a törvényhozásba és ezáltal 
résztvesz az ország sorsának és 
haladásának irányításában, olt 
az emberek különböző nézetei
nek, felfogásának következmé
nyeként szükségképpen kiala
kulnak csoportok .pártok, ame
lyekben egységes állásfoglalás
ra tömörülnek az egy nézetet 
valló emberek. Feltételezzük és 
hisszük, hogy minden igaz ma
gyar, ennek az országnak min
den hű polgára és pártja végső 
célként egyet akar . az ország, 
a nemzet felemelkedését, erő
ben, dicsőségben meggyar aj H i
dasát és népünk boldog ki
egyensúlyozott életét.

Különbség csak az útban, a 
célhoz vezető eszközök és mód
szerek megválasztásában van az 
egyes nézetek között. Ennek a 
különbségnek azonban igen 
nagy jelentőséget kell tulajdo
nítanunk Lehet a cél egy, de 
nem bizonyos, hogy minden 
utón el is lehet érni azt. Csak 
a helyesen felismert ül vezethet 
ahhoz a ponthoz, amelyhez el 
akarunk jutni, amint hogy csak 
a jó és helyes eszközökkel vég
zett munka biztosítja a kívánt 
eredményt. Előttünk játszódik 
le az a véres tragédia, amelynek 
tanulságából megdöbbentő bi
zonyság tárul fel előttünk. Ta
lán a bolsevista szovjet-rend
szer is jót akar a maga népé
nek. de a rosszul megszabott ut 
és eszköz nem vezethetett más
ra, mint arra a szörnyű elesell- 
ségre s erre a véres összeomlás 
ra, amelyet most látunk csak 
valójában.

Cselekedeteink megszabásá
hoz nem elég csak a jó szándék 
s a jóakarat. Különösen nem, 
ha népek, országok sorsáról van 
szó. A pokolba vezető ut jó 
szándékkal van kikövezve — 
mondja Szent Ágoston. Aki csak 
jóakarattal van felszerelve, ami
kor a nemzet sorsának inté
zését a kezébe veszi, az ugyan
olyan bűnös és elítélendő, mini 
aki el határozottan népe vesztél 
akarja. Jóakaratu ostobák már 
tönkretettek országokat, ncpe 
kot és elveszítettek meglévő ér
tékeket.

Tudásnak, széleskörű ismére 
töknek, elhivatottságnak, isten
áldotta képességnek kell szent 
szövetségre lépnie a lel ki isme 
n*t tisztaságával, az önzetlenség 
goi. az erővel és akarattal s a 
feltétlen jószándékkal, hogv biz
tos legyen az ut, eredményes 
legyen a munka és minden ne
hézségen. megpróbáltatáson ál 
elér je a h it tel hitt és akarva ki-

Tam de narod posila svoje ob- legate v orsacku hizu i stem i sam ravna sodbinu i pót napre svojega orsaga, tarn se delaju sakeformu grupe i stranjke vec po tóm, kakse mislenje ludi iinaju i oni koji isto mislenje imaju, staneju na isto mesto. Mislimo i verjemo, da saki posten magjar i saki vérén purger ovoga orsaga i njegva stranjka, se na zadnje oce samo jeno : da se podigne orsag i narod v jakosti, da se mu poveksa dika i da bo nas narod imtl srecno i 2 jedna- ceno zivlenje.Rezlika je samo v tem, steri si kaksega poia najde, na kaksi nácin i kaksu formu oce dojti do onoga, kdj isce. Ali te rezlike su od velke vaznosti. Cil more biti isti, ali neje sipít no, kdj ga na sakim potu moci dostignuti. Do one tocke, do kője ocemo dojti, vodi samo on pot, kojega smo spoznali da je pravi, ran tak, как samo s pravom mestríjem je moci pravo delo vciniti. Pred nami se ve igra krvava tragédia, od kője vidimo, kakse strasne stvari se pripetiju i kakse strasne pravicc se krojiju. Morti su i bolsevicki sovjeti steli nekaj dobrogd za svoj narod. dli liiidoga potd i hudu mestriju su si zebrali, d te pót nemre drugam peldti, kdk ta, de se je nesrecno i krvavo zrusilo, a mi se to vidimo.Da si nase posle dobro zvrsimo, je ne dosti samo dobra vola. Prem ondű ne, dko sir na redu orsacld, narodni posl:. Sveti Ágoston je rekel, da v pekel vodi pót, pota- racani z dobrom volom. Koji je spravlen samo z dobrom volom onda, da ravna sodbinu naroda, je ran taksi gresnik i ran tak ga treba strofati, ke k onoga, koji pre- misleno vodi naroda v propast. Bedaki z dobrom volom su vec zrusili orsage, narode i zgubili su one vrednosti, kője su predi meli.Treba je meti znanje, siroko poznavanje, treba biti od Boga pozvan, imati v sebi od Boga da- nu jakost, cisto dusno spoznanje, ne biti sebicen, imeti jaku i si- gurnu dobni volu, onda bo pót siguren i pose| hasnovit, onda bo moci erez sih poteskoc dostignuti ono, kaj si je clovek, z jakom verőm pred sebe zel. Koji se to néma vsebi, komu samo jeden oil ovih, potrebnih fundamentov fali, naj se ne vupa pota kazati narodu orsagu, kajti on bode pogubitel naroda, koji se sam postavi za vo- d tela, on mora naroda vediti samo na stran, ali v srecu nigdar.Kajti pák stranjku vodi i spurijává dűli i vrednost njihovih vodi- telov, ne je se jeno, kaj oni у torbi nosiju. Njiliova dela i zvrSeni

A legújabb német hadijelentés 
szerint a Moszkva előtti harcok 
döntő jellegűek és máris jelen
tős eredményeket hoztak. Beck 
kiszélesítette támadsát és igy a 
főváros igen válságos helyzetbe 
került. Élszigetelése és körülke
rítése a német hadműveletek

Как nemei najnovese javlaju, 
bitke koli Moskve idu proti 
kraju i vec se vidi, kaj su do- 
nesle. General Beck je  svoje na- 
padaje rezsiril i stem je  glavni 
varas dosel v velku pogibel. 
Obkoliti i  zapreti, za tem idu 
nemei.

Átadták az Egyesült Államok 
álláspontját tartalm azó 
okmányt a japán nagy

követeknek
Ja p a n sk o m  zastupniku  s v  rok e  d a li am erikanske  

p re d lo g e
A japán—amerikai tárgyalások 

során Hull külügyminiszter át
nyújtotta Nomura és Kuruszu 
nagyköveteknek az Egyesült Ál
lamok álláspontját tartalmazó 
okmányt.

»Japán megfigyelők szerint To
kió hajlandó a békés megegye
zésre, de emlékeztetnek Togo 
japán külügyminiszter legutóbbi 
kijelentésére, hogy .Japánnak nem 
érdeke a tárgyalások végtelen
ségig való húzása.

j Na respravi med »Japánom i 
j Amerikom je Hull minister vunj- 
' skih poslov zastupnikam Japana,
' Nomuri i Kurusi prek dal za- 
! hteve, kaj Amerika обе.
; Как se z .Japana őuje, oni bi 
; bili za dobrovolnu pogodbu, ali 

su opomenuli, du je Togo, ja- 
: panski minister vunjskih poslov 

najzadnjió zrekel, da »Tapana 
neje stale do toga, kaj bi se 
konfereneije zavlekle za navek.



Kinevezték a Magyar Élet Pártja 
járási és községi vezetőségéi
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vánt célt. Aki nincs mindezek
nek együttes birtokában, akiből 
egy is hiányzik ez elengedhetet
len alapok közül, az ne merjen 
utat szabni népnek, országnak, 
mert elvesztője lesz annak, ön
csinálta vezérek csak félreveze
tői lehetnek a nemzetnek, bol
dogítói nem.

Mivel pedig a pártokat veze
tőik szelleme, egyénisége tölti 
el és irányítja, jórészt tőlük 
függ, hogy mit hordanak tarso
lyukban. A cselekedetek és az 
eredmények igazolják, hogy a 
választott ut helyes volt-e vagy 
sem. Amit a párt vezére irá
nyításával tett vagy nem tett, 
megvalósított, vagy nem valósí
tott meg, az mutatja meg érté
két és bizonyltja be. hogy jő 
utón haladl-e vagy tévedett.

Előbb-utóbb az ország min
den polgára meglátja, hogy a 
különféle párlojk közül az bi- 
vatott az ország vezetésére és 
boldogitására, amelyiket ered
mények igazolnak. К mellé áll 
tehát és ennek az utján dolgo
zik ő is.

A trianoni magyar törvény- 
hozás számtalan pártot termeit, 
amelyek hosszabb-rövidebb ide 
jű működés után eltűntek a 
nyilvánosság elől. vagy egészen 
jelentéktelenné kicsinyedtek. A 
mai kormányzópárt, a Magyar 
Elet Pártja volt az egyetlen, 
amely kiállotta az idők és a tör
ténelem próbáját és vérszerin
ti elődeinek örökét átvéve, meg
erősödve és hatalmas többségbe 
jutva, halad az évtizedes, meg
szabott utón. Ezt az utat a ve
zetők és az eredmények egy
aránt igazolják Nagy nevek és 
nagy eredmények világítják be 
a párt eddigi munkáját, amely
hez hasonlót még nem végzett 
politikai párt a trianoni hazá
ban.

Gömbös Gyula. a magyar faj 
nagy álmodó ja, kellette életre 
mai alakjában. Az ő magasröp
tű. szelleme, izzó magyarsága, 
szociális hitvallása és látnoki 
ereje szabta meg elkövetkezen
dő évszázadokra a párt és vele 
az egész magyarság útját, mun
káját, célját és hitét, és az idő 
azóta már is fényesen bebizo
nyította, hogy mindez helyes 
volt Erőnk, gyarapodásunk, fel
emelkedésünk, népünk jobb éle
te az ő hatalmas leikéből, aka
ratából indult ki és utódai máig 
is az ő hagyományának letéte
ményesei.

Es ott áll világitó, hatalmas 
tüzében önmagát elégető fák
lyaként a másik örök magvar 
útmutató. Teleki Pál. Bölcsesé- 
ge. világszerte elismert hatal
mas tudása, önmagát emésztő, 
határtalan hazaszeretete irányí
totta minden cselekedetét, ame
lyek nemcsak a területi meg
nagyobbodáshoz. tekintélyünk 
gyarapodásához és visszaállítá
sához vezettek, hanem a belső 
jólétet, a népi felemelkedést, a 
gazdasági megerősödést is ered
ményezték.

I*] kél halhatatlan magyar kö
rül nemzetünk legjava csopor
tosult és alkotott örök értékel. 
Nem merüli ki az ö munkájuk, 
mint ahogy ma sem merül ki, 
politikai vitákba, meddő har
cokba. Az alkotásokban, az or- 
szágépilésben. népünk megsegi-

posli bodo pokatali, jeli je bil te pót, kojega su si cebrali. dober ili ne- Kaj je stranjka pod ravnanjem njenih voditelov napravila ili ne napravila, kaj je dostigla ili ne dostig|rt , to bo pokazdlo njenu vrednost i to bo posvedocilo jeli si je nasla pravoga pota, ili ne.Predi ili potli bo saki clovek v orsdflu videl, kaj med tulkiini stranjkami, samo ona ima pravo orsaga voditi i spravitijga v srecu, koja more svoje delo dokazati. К toj stranki je treba stati i njeno delo pomagati.Orsacka hiza trianonske Ma- gjarske je stvorila cuda stranjko. kője su zivele, jena duze, dru ga krajse vreme i onda su «ginule, ili su postale Ja k o  male. Stranjka Magjarskoga Zivota, koja denes vlada je bila jedina, koja je zdrzala se probe vremen i po- vesti, nase je zela herbiju svojih premeov po krvi, objacila se, do- bila je velku vecinu, ide po svo- jem pokazanom potu erez vise deset let. Toga pota posvedociju i voditeli i se ono, kaj se dostiglo. Velka imena i velki posli posvetiju dovezdasnje delo öve stranjke, ko- jemu spodobno jós niti jedna stranjka neje napravila v trianonskoj domoviniVelki Göm bös Gyula, koji je cuda senjal za magjarsko pleme, je stvoril to stranjku tak, как denes stoji. Njegov cisti düh, velko magjarstvo, socialna vera i proro- canska jakost je pokazala pota, delo, cila i veru stranjki i znjom celoj Magjarskoj za dojduca sto- letja i vreme je svetlo pokazalo. kaj je se to dobro bilo. Kaj se nas narod podigel, dosel do vekse jakosti i do bolsega zivlenja, se to je doslo z njegve jaké, pleme- nite duse i trde vole, a njegvk herbi i dendenes hodiju po onom potu, kojega je on pokazal.1 tani stoji, kakti svetla bakla, koja z velkim ognjom same sebe zgori, drugi vekovecni magjarski voditel, Teleki Pál. Njegva svetla pamet, poznata po célom svetu, njegvo velko znanje, lubav prez granice za domovinu je vodila sako njegvo delo, kője nas je do- pelalo ne samo do toga, kaj se nam zemla poveksala, i kaj nas i vise glediju, nego i do toga, kaj nam bole ide, narod se podjgel i gospodarski smo jaksi.Koli ovih velkih magjarov, cijih düh nigdar nabo hmrl, se slazeju najbolsi ludi nasega naroda. Nji- hov posel nigdar neje bil. как niti denes neje prazne politicke stri- cinge, jelove borbe, nego stvoriti, orsaga podici, naroda potpoma- gati na tóm polu su oni nasli svoje posle.Stranjka zivi i dela. Njeni eil je, vekovecni magjarski cil. Dika i jakost doinovine, blazeno stanje naroda potpomagati najsiromas- kesim ludem, saki magjarski pur- ger, steroj god narodnosti pripada mora dobro i slobodno ziveti. A te pot pák je pot velkih magjarov, pót Göm bös Gyule i Teleki Pavla. Na tóm potu smo vec cuda do- stigli, a kaj nam jós fali i to bomo dostigli.
lésében lalálla meg igazi terü
letét.

A párt él és dolgozik Célja 
az örök, nagy magyar cél, ha 
zánk dicsősége, ereje, népünk 
boldogulása, a szegényebb ma
gyar uépréleg élet színvonalának 
emelése, minden magyar hoit-

Bárdossv László m. kir. mi
niszterelnök, a Magyar Elet 
Pártjának országos pártvezére, 
kinevezte a visszatért Murakök 
pártszervezeteinek járási és 
községi vezetőségét.Bárdossy László, m. kir. minister predsednik o^sacki voditel Magjarske Stranjke Zivota je po- stavil v povrnjenom Medjimurju voditele organizacije stranjke za kőtár i za opcine.

Csáktornyái járási elnök : Pe-

Csáklornva lakosságának ré
gi. követésreméltóan szép szo
kása. hogy a szeretet találé
konyságával minden évben egy 
jelentősebb pénzalapot hoz ösz- 
sze. azon célból, hogy különö
sen karácsony Iáján de ha a 
körülmények ugv kívánják, év
közben is bármikor lábbeli
vel és ruhával lássa el azokat 
a tanköteles korban levő gyer
mekeket. akik arra rászorulnak 

Az elmúlt években az ilyen 
segítő munka könnyebben volt 
megoldható, minthogy az akció 
lebonyolításához csupán adako
zó és mások érdekében is fá
radni tudó és akaró jóságos szi
vekre volt szükség. Ebben pa
ciig hála Istennek Csák
tornyán solise volt hiány. Nap
jainkban azonban, amikor a 
háború következményeként a 
niházkodáshoz szüksé-'еч nvers- 

I anyag csak a legnagyobb ne
hézségek árán szerezhető meg,, 
kissé nehezebbnek látszik ilyen 
feluházó akciót lebonyolítani 

Es mégis meg kell tennünk ' 
Sőt, mert nagyobb a szükség, 
mert a szegénvebb gyermekek 
nagymérvű ruhátlansága szin
te megdöbbentő. még inkább 
meg kell tenni, mint a múltban.

A felruházást eddig is min
den évben megvalósító Jóté
konysági Egyesület agilis veze
tői. az idei felruházási mozga
lommal kapcsolatos leendők 
megbeszélése céljából, az elmúlt 
hét péntekjén, á helybeli Álla
mi Népiskola tanácstermében, 
a tantestület tagjaival karöltve, 
megbeszélést tartottak, melyen

polgár, tekintet nélkül nemze 
liségére, jóléte, szabad boldo
gulása. Az ut pedig a nagy ma
gyarok útja. Gömbös (ivula és 
Teleki Pál útja, amelyen ez a 
cél jórészt már meg is valósult 
és részben további megvalósu
lásra vár.

csórni к Ottó, társelnökök : I)r. 
Szabad Lajos és Antonovics Ig
nác. Csáktornyái községi elnök 
Kovács István, társelnökök 
Her lies Mátyás. Döring Károly. 
Szalay László és Mekovecz lg 
nác. titkárok : Bezerédy István 
és Legenslein Géza, körzetveze
tők : Safarics István és Szterbát 
Ferenc, körzeti titkárok : Kol- 
larich Ferenc és Behojuik Mi
hály.

az akcióval kapcsolatos teendő
ket tisztázták. E gyűlésen meg
állapít ást nyert, hogy a felru
házás céljára ugyan már eddig 
is áll bizonyos összeg rendelke
zésre, tekintettel azonban arra. 
hogy az ínségesek és a segélyre 
szorulók száma a háborús vi
szonyok folytán egvre nő, en
nek az összegnek jelentős mér
vű növelése kívánatos.

Éppen ezért a Jótékonysági 
Egyesület négy tagja és a tan
testületből e célra felkért négy 
tag. maguk között felosztva a 
várost, rövidesen kopogtatni 
fognak Csáktornya tehetősebb 
polgárainál. Naqyon Kérünk 
mindenki:, adakozzon a nemes 
célra ki-ki /ehetséqe szerin!

A gyűjtők természetbeni adó 
mánvokat, sőt használt cipőket 
és ruhákat is elfogadnak. A fel
ajánlott anyagot jegyzékbe fog 
halják, hogy azután megfelelő 
időben kocsit küldjenek a ter
mészetbeni adományok össze
gyűjtésére

Itt említjük meg azt is. hogy 
a lábbelivel való ellátás nehéz 
munkájába előreláthatólag a Za
la vármegye székhelyén műkö
dő karitás szervezet is részt 

' fog venni. Ez az életrevaló szer
vezel az utóbbi években igen 
szép munkát végzett Minden ta
gul belépelt község szegénvei- 
nek kétszer annyi értékben kül
dött lábbelit, mint amekkorv 
összeget az illető község a Ka 
rilásznak felajánlott

Az a szándék, hogy a hábo
rús időkkel természetszerűleg 
velejáró anyagbeszerzési lehető
ségek korlátoltságának ellenére 
is minél többel nyújthassunk 
nélkülöző, kicsi embertársaink
nak S ahogy a jelek mutatják, 
ez még a szeretet ünnepe ka
rácsony előtt meg is valósul

Csáktornya népe isméi meg
mutathatja és hisszük, hogy 
meg is mutatja szivét.

Felhívás Csáktornya lakosságához



BELPOLITIKAI HÍRADÓ
A miniszterelnök 

tájékoztatója
Govor Mlnlstra pred- 

sednlkaBárdossy László miniszterelnök a képviselőházban nagy beszédben ismertette Magyarország külpolitikáját. Független állam vagyunk, a nagyhatalmak előu tekintélyünk van és az európai rendben nagy szerep vár ránk. Az ország területén kívül élő magyarság sorsát figyelemmel kisérjük. Ezzel a magyarsággal szemben alkalmazott semmiféle erőszakot nem fogunk tűrni.
Bárdossy László minister pred- 

sednik je v orsaőkoj hiii drial 
velkoga govora, v kojim je pri- 
povedal za vunjsku politiku Ma- 
gjarske. Mi smo slobodna driava, 
sami svoji, pred velkimi dríavami 
imamo reő i pre vredjenju Europe, 
bomo meli velke posle Brigamo 
se i za one magjare, koji iiviju 
zvun naáega orsaga, i nabomo 
dozvolili, kaj bi se tern ludem pod 
silóm kaj hudoga vőinilo.

Népru&áxaií
m ozgalom

Gtbanje za opravu narodu
G y ő r f f y - B e n g y e l  S á n d o r  k ö z 

e l l á t á s i  m i n i s z t e r  u g y a n c s a k  a

k é p v i s e l ő h á z b a n  f o g l a l t a  ö s s z e  a  

G ő z e l l á t á s  b i z t o s í t á s á r a  f o g a n a 

t o s í t o t t  i n t é z k e d é s e k e t .  H e t i  /6* 
d e k a  l e s z  a  z s i r f e j a d a g .  A  s z e 

g é n y e b b  n é p r é t e g e k  f e l r u h á z á 

s á r a  n é p r u h á z a t i  a k c i ó t  v e z e t  

b e  3 0  m i l l i ó s  k ö l t s é g g e l .Győrffi-Bengyel Sándor minister nerodnu obs!<rbu je isto v orsackoj hiii nabrojil, kaj se vci- njlo, kaj bode narod obskrbljen. Na sakii glavu bo 16 deke masce na  ̂ fjeden. Za oprave za siro- maske ludi bodo isto napravili korake s stroskom od 30 miljonov.
Pénzügyi költségvetés

StroSkovnik financ- 
ministra

Csütörtökön délelőtt tárgyalta a 
képviselőház a pénzügyi tárca 
költségvetését. Reményi-Schneller 
Lajos pénzügyminiszter nagy be
szédet mondott és bejelentette, 
hogy államháztartásunkban nem 
lesz nehézség. A költségvetést a 
ház elfogadta.

V  é e t r t e k  p r e d  p o l d a n  s u  v  

o r s a c k o j  h i z i  r e s p r a c l a l i  s í r o d 

k o r  n i  k a  f i n a n c m i n i s t r a .  H e 

i n e n y i - S c h n e i l e r  L a j o s ,  f i n a n c -  

m i n i s t e r  j e  d r i a l  v e l k o g a  g o v o r a  

i  p r i j a v i l  j e ,  k a j  d r z a v a  p r e  

s v  j e n i  g o s p o d a r e n j u  n a b o  m é l a  

p o t e s k o c e .  S t r o s k o v n i k a  j e  o r -  

s a c k a  h i z a  p r i j e l a .

M U R Á K Ö 2  31941. november 27.
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» ПиMat e, GitárIT.
tének első választmányi ülése nagykanizsai és murakőẑ lerakala és képviselete.

Prva sesija mediimurske organizacije Ки’ ог.мюогмо.бЬ, d«r*lók, wecikivágék, rcpavágók, UkarmáByfuH«»»tak, «kék,
Magjarske Stranlke Zivota (MÉP) bo’onih, kapáló kitrá.ó-, arató , vetógcpek atb. mcxőgazdatági gépek lerak«!«.

A szépen meginduló pártélet iparunk megerősödése, valamint Telefon: 595. S a m u  L a jo s  N a g y k a n i z s a .  Kiráiy utoa 2 8 .
«•1ч0 jelentős eseményéhez iu- szegényebb néposztályaink jobb
tott el Muraközben. \  MÉP já- sorsba juttatása mind szorosan * а ж » н и и « ™ ^  ■ ■ m n ir 'irn iir in iiii in n ia ia
rási szervezetei szombaton és összefügg a párt munkájával, buditi. Kajti ovim ludem je bilo nu’a i doziveli smo, kaj se nam je 
vasárnap tartják választmányi És megállás mosl sincs, mert potrebno, kaj bi narod ostal pre orsag poveksal i zasluíil postuva- 
ülésüket, amelyen részt vesz- tovább dolgozik, küzd a ma- dusi v kmici, kaj bi postai siromak, nje i zvun granice, a se to se 
nek a központi vezetőség kir gyarságért, a népért, minden onda bi bili oni mogli drzati v stvorilo z velkim alduvanjem i c 
küldöttjei is. polgár békés, nyugodt életéért, rokaj siromaskoga naroda, koji bi ve’.kim poslom te stranjke.

Alsólendván november 29-én . i , v onda oslablen samo njim sluzil. Kaj nam bo narod srecen i bole
délután 3 órakor a Korona szál Magjarska Stranjka Zivota i njeni zivel, kaj se nam bo gospodarsko
lo nagytermében. Csáktornyán . 1 ь- Г w' f ь e • predci po krvi su bili oni, koji su zivlenje pobol§alo i kaj bodo mes-
30-án délelőtt 10 órakor a Ma- prv. ínak,. Kotarske Orgamrac.ie £  ^  borili ,a obram, naróda. tri mogl, bole delati i kaj bomo
pyarliázban, Perlakon pedig MEP-a bodo v sobotu , v nedelu D || ,, d!, „ j ti so|. moa|j na*se siromake bole potpo-
ugyancsak 30-án délután fél 3 * »  dali v to jte iko j borhiba iivol. magad, se to je posel te stranjke.
órakor a nagyvendéglőben lesz d<>sh i zastupnik. voditelstva ^  na zadnje je itak prevladala A niti ve ne stoji posel, stranjka
a járási választmányi érte kéz- e* , . , najpravicnesa praviba inagjarstva. dale dela, bori se za magjarstvo,
let. amelyen megjelennek : I a- * Lenaavi novembra 28.-да, Zdigli smo se objacili smo se, za narod, za mirno zivlenje sako-
taky Kálmán országgyűlési kép*- popoldan ob 3 vuri, v vélik. sál. med tem su j ond vremena mi- ge cloveka.
viselő, a MÉP országos alel no- notela Korona, v Lakoveu 30 -да ___________________________
ke, dr. Huszovszky Lajos, pred poldan ob 10 vuri v A'agjar- ™ — |ВМИЕ™ ™ |И" "  11,1
Ilovszkv János, gróf KornisEle- skoj hizi i v Prelogu isto ЗО.-да ^ i i b a t i a r r . r . f  L r í i l r l P f l i
mér képviselők, vitéz gróf Te- po poldan ob 1 >3 vuri bodo dr- n U U u i í v í I I U l  * C l  I C l  t i 1 1.1 C l  11
leki Béla főispán. Zala várme- zali kotarske sesije, na kője bodo b  a  H i f n r r í l / n l r r f í l
gye MÉP elnöke és Kosa Lajos dosli Paiaky Ká mán oblegat or- «  П С Ш e i O r S Z H g l  П а а * Г О & 8 у С Ж П с 1 К
országos központi titkár. sacki predsednik MÉP-a, Dr. Ilov- _ _ „  . AI , „  „ ,T„  ,r MamSIrI1

Az ország legnagyobb párljá- szki Lajos. Ilovszky Já os, gróf NaSlm zaroblenikom je moöl poslati opravu v Nemäku
nnk. a kormányzó pártnak, mu- Kornis Elemér oblegat, vitéz gróf д Magyar Vöröskereszt köz- su v jugosluvenskom taboru opali
raközi működése elé nagy er- leleki Bela veliki ispán, Pf eased- bonjárasara a m. kir. kormány v nemske robstvo i koji su pra-
deklődéssel tekint egész Mura- mk МЬР-а v ZalavarmegjijM Kosa hozzájárult ahhoz, hogy a ju- voga medjimurskoga roda, ma
köz, annál is inkább, mert mar l.aios orsacki ta|mk stranke. goszhiv hadjáratban német fog. gjarski pripadniki, poslale njim
a legtöbben tudják, hogy mi- Na medjimursko de!o te stranjke, ságba esett, kimondottan mu- najpotrcbnese zimske oprave.
lyen értékes, országepitő mun- koja je najveksa v orsagu i koja raközi illetőségű, magyar nem- Paklec nesme biti prek deset
ká tvégzett a párt húszéves mu- je na vladi, celo Medjimurje z zcliségü hadifoglyok ~ részire kil i zvun ponucane oprave
ködése alatt. Országépitó prog- velikim interesom gedi tern vec, hozzátartozóik a legszüksége- drug о nesmeti poslati
ramja, amely Gömbös Gyula kajti ve vec skoroin si znaju, как- Sebb léli ruhaneműt küldhes- i treba да poslati na atres: Ma-
alatt teljesedett ki európai je- se hasnovite pozle za podiganje sék. gyár Vöröskereszt Központi Kato-
lentőségü. szociális es kérész- orsaga, je ta stranjka zvrsila erez \ csomag 10 kg.-nál nehe- nai Tudósitó Iroda (Budapest,
lenv munkaprogrammá, az ak- svojili dvajsti let. zeb bucin lehet, kizárólag busz* Vili. Baross utca 15) i kcoj napi- |
kori újjáéledő Európa egyik Program te stranjke za podiga- mill ruhaneműt larlalfiazb it és sati tocno ime, broj i lager za-
legbatrabb, legnemesebb jelen- nje orSdgd Kojj se spunil za vreme a hadifoglyok nevének, számé- roblenika. Na potnici pakleca mo-
sége volt. Szociális és népi poll- Gömbös Gyule, je vreden v celoj uak és jeíealegi larlózkodási ( ra opünsko poglavarstvo posve-
likát akkor meg csak О la szór- [^uropi, |<rtjti se stvoril za social- helyének hadifogolytábor) meg dociti, kaj je zaroblenik prav do-
szág valósított meg es a nil nag\ ц0да krscanskoga i delavnoga, a jelölésével a Magyar Vöröske- maci sin.
ébredésünkre következett Hitler je hj|0 za ono vreme v Europi, részi Központi Katonai Tudó- Za stroske je treba na gornji
Németországának ébredese A (<0jd se oncjd bapila obnoviti, ne- siló irodájának , Buda|)est. N’III atresposlati jeden pengő ili na cek
három ország közül tálán ĵ dj najp|emer.itescga. Socialnu i Baross-ulca lő.) küldendő. Л broi 10.275 nutri plat ti i napisati,
egyikben sem kellett olyan ne- narodnu politika je za ono vr me szállilólevélen a községi előljá- da je to za „hadifogoly csorna-
béz harcol inegvix ma az uj idők samo Talijanska tirala, za njom rósággal igazoltatni kill, hogy a gért‘* (на paklec zaroblenika). Cr-
ébredőinek es harcosainak, mint smo $e mj preL>.,c1i!i, a za nami címzett hadifogolynak valóban leni Kriz bo te paklece как naj-
éppen nálunk. Hitlerov i Nemska. Od ovih tri lielvi illetősége van. predi posla! na mesto kam spadaju.

Л megcsonkított ország. a orsagov niti v jednoin ne su se Alcsomagolási és kezelési д ш т и т п  -д —  — --------
maroknyi magyarsag beljMui.i- vodile tak teske borbe za ludi, költségre í pengőt kell ugvnn-

Ä 5 5  íámbtottt ЙД-se hapi,i budi,i* kdk rdno Ä rn  Hadirokkantait figyelmébe
V okrnjenim orsiigu, m«lo ma- aÜ t L S “ C t  Т а Ь ° ' ‘* М ,nWa" d ‘ Р ” ' ; в ' 

elfojtani minden ébredést, min- öierstyo koma) м  ,em, saku. |ei [. 'Д Г .1 ekóbből l,-om aif I A vo"  Í ^ oszl;,v hadirokkan-
den népi jólétre törekvő me*- * ínutrasn.oi Politik, tesko c.itilo Л̂.,, jáíin J» • Ií.I tó\-fí> ,:,k « « ‘ve.nb.-r 30;iS jelentkezze-
mozdulást. Mert ezeknek az em- ono liberalno-i.dovsko delo „od j :, .f . ( i Únék lleK 11 ieH.vz«ikníl besorolásuk
bereknek szellemi sötétségre, lemlom koju su mednarodnopót- g  „ Д  , a , végleges megAllapilása miatt. .
anyagi lezüllésre volt szüksö- pomagali í ko|e je stelo zadusit. Namolbu Magjarskoga Cilenoga r o Ví,notl kapnak tájékoztatást 
о ük hogv teljesen kézbentart- sako öibanie га narodno bolse knza je m. kr. vlada dozvolila, kaj árfelülvizsgálatra és egvéb 
hassák a nyomorgó népet é> ön- Vivienje í sakoga koji se stel pre- bi familije omh zaroblemkov, koji ügyekre vonatkozólag, 
ző céljaik erőtlen eszközeivé te- Si bivsi jugoslavenski taborski
gvék.  ̂ invalidi naj se do ЗО.-ода novem-

A Magyar Élei Pártja és vér- m  ^ra idv'iu Pre svojim notarjusam
szerinti elődei vollak azok, amc- I  F f  I C  ж гЬод zapisa. Tam njim bodo po-
lyek megvívták ezl a súlyos, W A S H  1  Ш  1  vedali, kaj se treba zbog super-
neinzetmentő harcot Egy- W W v W #  vizité i se drugo.
szerű közkatonák és vezérek _______
hullottak el ebben az életért ^  ш ш mm m ä» ш ш а ш
folytatott küzdelemben, de vé- Kp  К  С  А  Щ I  ^  M  fl Af Q Q y Q T  n y e l v i
güí is győzött az eszme, a ma- Щ Ш Ф  I  W I  I  «Р ШВ 1 1 1  fn n fn lva m
gyarság legigazabb érdeke. És w ia n jo iy u m
a belső megerősödéssel és fel- К  A  f j  D  А  ф f  I  C  ▼  I  Turek János és Bálint Sa-
emelkedéssel megértünk, mint ■  ^  1 • rolla Csáktornyái polgári iskolai
ahogy az idő is megérett, külső tanárok a Csáktornyái polgári
felemelkedésünkre, országunk iskolában a gyengébben beszé-
meggyarapodására. amelynek Gvá-• N a g y k a n iz s a  lő tanulók részére magyar nyel
megvalósulása szintén ennek a J * • ejr vj tanfolyamot tartanak, mely
pártnak önfeláldozó, küzdelmes Csáktornya1 gyűjtő: H o r th y  M ik !Ó S -té r  november 15-én kezdődött
munkájából született. Minden dicsére*ünk a ma<zyar

Népünk és országunk jóléte, (vo,t Ke,emen Imre-fele helyiség) népművelőké, akik még szabad-
boldogulása, gazdasági életünk idejüket is feláldozzák, bog>r a
fellendülése, termelésünk magyar ügyet előmozdítsák.



Tizenkét állam fogott össze 
a világbolsevizmus ellen a berlini 

államaktuson
Ля EgyesU lt Á llam ok Franciaország

törnek  —  K im ély  iilta z  ellentét Japán és Am erika között — 
Csendes óceáni egyezm én y  Japán bekerítéséreA hét világeseményeinek súlypontja most ismét a diplomácia terére helyeződött át. Legnagyobb jelentőségűnek mondható és éppen ezért a legáltalánosabb érdeklődésre tarthat számot az úgynevezett antikomi- tern paktum meghosszabbitása és kibővítése, amelyre kedd délután került sor Berlinben. T izenkét állam tömörülését jelentette be és szentesítette a berlini állami aktus. Az “eredetileg aláíró hatalmak : Németország, Olaszország, Jap án , Magyarország. Spanyolország és Mand- zsuko öt évre meghosszabbították az egyezményt, majd Finnország, Bulgária, Dánia. Szlovákia, Horvátország és Románia kiküldöttei jelentették be országaik csatlakozását a bolse- vizmus elleni harchoz. Ezekkel az újabb csatlakozásokkal tehát csaknem egész Európa egységesen áll szemben a világbor  sevizmussal. Ennek a ténynek erkölcsi jelentősége olyan nagy, hogy minden bizonnyal hatással lesz a Szovjet elleni harc további alakulására is. Mig ugyanis eddig a csatlakozott államok a valóságban m ár harcoltak a bolsevista hadseregek ellen, önkénteseket küldtek az orosz hadszíntérre, állásfoglalásuk csak ezekben a hallgatólagos tényekben nyilvánult. Most liiva- lálosan és kifejezetten beléptek abba az állam csoportba, amely már eddig is hitvallásának, e'sö- rendü kötelességének tartotta a Kommunista Internacionálé elleni küzdelmet, még pedig jól felismert nemzeti és általános európai érdekből.

A  bolsevizmuselleni
egyezménykibővítése és meghosszabbítása természetesen a kívül maradt államokban a legkülönfélébb magyarázatokra adott alkalmat Különösképpen Finnország körül zajlik a vita. Finnország döntése ugyanis a fennálló helyzetben különös figyelmet érdemel. A találgatások és híresztelések, amelyek szerint Finnország hajlandó lenne kii- lönbékét kötni a Szovjettel, egyszeriben elvesztették hamisított létalapjukat és semmivé foszlottak. De csattanó válasz a finn döntés Amerikának is, amely mindenáron el akarta tántorítani Finnországot világosan kitűnő életérdekeitől és ki akarta vonni a harcból. Svédországban

FEKETE MARGIT
köpeny-, 

női- és gyermekruha 
szalon
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is nagy érdeklődéssel, sőt talán bizonyos óvással fogadták Finnország döntő elhatározását. A svéd lapok kifejezik bizonyos hivatalos köröknek azt a véleményét, hogy Dánia és Finnország csatlakozása egész északot belekeverheti a válságba. A Svenska Morgenbladet egyenesen sajnálkozását fejezi kí a csatlakozás miatt.
Francia kormány

körökbennagy érdeklődést váltott ki természetesen a berlini esemény. Vichyben a francia politikai körök kijelentéseit azokkal a híresztelésekkel hozzák kapcsolatba, amelyek a francia és a néniét korm ányférfiak találkozásáról szólnak. Ezzel kapcsolatban szinte magától értetődően továbbmennek a találgatások és már Franciaország csatlakozását a kominternellenes egyezményhez is valószínűnek tartják. Ezt alátámasztják azzal a jelentős magyarázattal, hogy a német—francia együttműködésnek újabb jelei mutatkoznak. — Ezzel a megbékéléssel és együttműködéssel szinte párhuzamosan halad az angolszász hatalmak franciaellenes tevékenysége. Legnagyobb hordereje van az Egyesült Államok intézkedésének. hogy a hadianyag dől- csönzési törvényt kiterjesztették De (iaule volt francia tábornok csapataira is, amelyek az afrikai francia gyarmatok egv részét tartják megszállva. Ezek a gyarmatok ugyanis létfontosságúak Amerika védelme számara. Az amerikai sajtó egv részének véleménye szerint a valóságban már megszűnt az együttműködés Washington és Vichy közölt, bár eddig még diplomáciai szakításra nem került sor. Viszont küszöbön állnak az Egyesült Államok további franciaellenes lépései.
A  japán—amerikai 

tárgyalásokkritikus ponthoz érkeztek. Kuruszu a japán kormány rendkívüli megbízottja már szombat óta nem tárgyalt Washingtonban, amiből arra következtetnek, hogy a tárgyalások holtpontra jutottak, mert egyik fél sem hajlandó a saját álláspontjának feladásával a másik felfogásához közeledni. Amerika legelső kívánsága, hogy Japán kössön békét a Csangkaicsek kormánnyal és adja fel a hármasegyezményben vállalt kötelezettségeit. Japán erről hallani sem akar, sőt azt kívánja, hogy az Egyesült Államok szüntessenek be mindennemű szállítást Kínának. Közben a tényleges helyzet egyre bonyolódik. Az Egyesült Államok megszállták Holland Guyanát és tekin- tertel arra, hogy az emigráns holland kormány fennhatósága alatt áll Holland India is, Tokióban a meg

szállást már is úgy látják, hogy az a holland—amerikai együttműködés kezdete. Litvinov pedig a Csendes Óceánra vonatkozó kölcsönös segélynyújtási egyezmény megkötésére kapott utasítást, amelynek értelmében az Egyesült Államok haditengerészeti és légitámaszpontokat kapnának a Szovjet területén Japán elleni hadműveletek céljára. Ez azután Japán teljes bekerítését eredményezné, amit nem valószínű, hogy a tokiói kormány tétlenül néz.
A  hadieseményekközéppontjában a moszkvai és Mar- marica-sivatagi csata áll. A szovjet főváros helyzete súlyos és ezt a tényt maga a moszkvai rádió is elismeri. Ä tulai szakaszon történt német áttörés kiszélesítése Moszkva rövidesen bekövetkező teljes bekerítését jelenti, annál is inkább, mert az észak felől előrenyomuló német csapatok is sikeresen harcolnak. A szovjet védelem egyre nehezebben áll ellen az erősödő nyomásnak és összeomlása megpecsételi a főváros sorsát. Délen már értékes győzelmet harcolt ki az ukrajnai német ' haderő. Elfoglalta Rosztovot, a Kaukázus kapuját, amely azonkívül, hogy fontos ipari város, a közlekedési utaknak is központja. Itt már a kaukázusi olajkutak forognak egyre nagyobb veszélyben, amit mi sem bizonyít jobban, mint Wavell tábornok, a keleti angol haderő fő- parancsnokának erős készülődése.A Libia elleni nagy támadást, amelynek szintere most a marmaricai- sivatag, szintén ezzel hozzák összefüggésbe. Más vélemény szerint viszont Dakar és az afrikai francia gyarmatok sorsa dőlhet el a harcokban. A sokféle vélemény között talán annak a török lapnak van igaza, amely azt irta, hogy a háború sorsa nyugaton fog eldőlni Németország és Anglia között.

A Leven le Otthon gyönyörűen feldíszített nagytermében összejött Csáktornya csaknem valamennyi asszonyaA központ részéről megjeleni Hambeck Rózsi, a nagykanizsai csoport részéről dr. Krjátky Istvánná és még sokan mások.A Csáktornyái daloskor Nagy Károly polgári iskolai igazgató vezetésével elénekelte a Hiszekegyet, majd Kovacsicss Ella áll. elemi iskolai tanítónő üdvözölte a megjelenteket és a központ kiküldöttjét.Hambeck Rózsi központi kiküldött magas szárnyalásu beszédben méltatta a szövetség keletkezését és céljait. Visszapillantást vetett az elmúlt szomorú időkre, ismertette az o rszág mai helyzetét, midőn nemcsak a férfiak erős kard járja,
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tökéletesen rendben tartja testi és lelki egyensúlyunkat, felfrissít és megpihentet egy alapos be- dörzsülés a valódi
DIANA
SÓ SB O R SZ E SSZ C L

Mindenütt kapható! 

Jelenlegi árak:
próba I eredeti | közép | nagy_____________ p a l a c k ______________
86 f ■ I 1.50 R 14.20 P I 7.80 P~

Katalin-estA Vitézi Rend Csáktornyái Zrínyi csoportja szombaton, 22- én a Levente Otthonban sikerült ismerkedési Kalalinestet rendezett. A Csáktornyái szegények javára szép összeg gyűlt egybe.
Amit ma megtehet, ne halassza holnapra, mert december 4-én van a m. kir. Államsorsjáték húzása, s ha elfelejti megvásárolni a sorsjegyet, úgy azon nem vehet részt, pedig a főnyeremény 40.000 -  ar. P.

hanem az asszonyok hazafias munkájára is nagy szükség van.Áldozott Tormay Cecil emlékének, ki élete java részét a MAN SZ-na к szentelte.Beszéde végén hazafiságra, összetartásra és áldozatos munkára buzdította a megjelenteket.A szónokot a kis magyarruhás Horváth Annuska verssel, Sárecz Rózsika polg. isk. tanuló pedig, fehér, díszes magyarruhában szép fehér virágcsokorral üdvözölte.Kovacsics Ella lelkesedéssel fogadott indítványára a Főmél- lóságu Kormányzó Urnák üdvözlő táviratot küldtek, majd miután a megalakulást egvhan-
Ö  kimondották, inegválasz- a tisztikart.Fővédnöknők : Dr. Vida Fe- rencné, Kaltróy Antalné. —

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének

Csáktornyái csoportja vasárnap 
tartotta alakuló közgyűlését
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Védnökök : özv. Szalmay József- 
né, özv. Binder Károlyné, — 
Elnök : özv. Pethő Jenőné. Ügy
vezető elnök : Kovacsics Ella. A 
kulturcsoport vezetője: V. Pe- 
csornik Paula.

Kovacsics Ella felolvasta gróf 
Teleki Béláné üdvözlő táviratát, 
aki egyéb fontos teendői miatt 
nem jelenhetett meg, de lélek
ben jelen volt, majd ismertet
te a Csáktornyái csoport prog
ramját.

Szegények karácsonyi meg
segítése, szegény gyerekeknek 
ruhák inegvarrása, varriá- és 
szövőtanfolyam, kukorica levél
ből kosarak és szatyrok készíté
sének betanítása, kulturális elő
adások tartása, majd később fő
ző- és egyéb tanfolyamok rende
zése.

Dr. Krátky Istvánné záróbe
szédében a kanizsaiak nevében 
üdvözölte az újonnan megala
kult csoportot.

Ezután Nagy Károly igazgató 
vezetésével a Csáktornyái dalos
kör három gyönyörű magyar 
éneket adott elő. Visontai Ilona 
állami polgári iskolai tanárnő 
énekszáma és Bálint Sarolta ál
lami polgári iskolai tanárnő 
szavalata következett.

Az ünnepi programot V. Pe- 
csornik Paula állami polgári is
kolai tanárnő felolvasása gróf 
Széchenyi Istvánról, zárta be.

Az ünnepi alakuló közgyűlés 
a Himnusz eléneklésével ért vé
get. Tea-megváltás címén a sze
gényeknek szép összeg jutott.

U U e k

а т аууаь uldékiM
I/esti z magjarskih к raj о v 

Kolozsvár
egységesen rendezte a nemzeti 

zászló használatát. Megszabták a 
zászló méreteit is, igy a nemzeti 
ünnepek alkalmával egyforma 
zászlódiszben pompázik majd a 
kincses város.Nd jednaki nácin su vredili, kakse moraju biti zastave. Odre- dili su i to, kuk moraju velke biti tak, kaj ako bo kaksi narodni svetek, celi varas bo imel jednake zastave
Miskolc

városa kilenc vagon tüzifá szer
zett a földművelési minisztérium 
utján. A fát a város szegényei és 
jótékonysági intézményei között 
osztják szét.Varas si je nabavil s pomocjom ministra za polsko gospodarenje, devet vagonov drv za kuriti. Та drva bodo rezdelili med siromake i med drustva', koja siromake po- mazeju.
Szolnok

fényes Széchenyi-emlékünnep- 
ségén vitéz Horthy István állam
titkár a MÁV vezérigazgatója 
mondott ünnepi beszédet.Bila je velka parada za spornen Széchenyi a. Paradnoga govora je drzal vitéz Horthy István, drzavni tajnik predsednik magjarskih drzav- nik zeleznic.
H i r d e s s e n  la p u n k b a n  I

Országjárás — Pu to van je po orsagu

HÉVÍZ, a tündérrózsák birodalma 
zemla lepih áipkov

Európaszerte ismert és hires, 
gyönyörű Balatonunk egyik 
gyöngyszeme, istenáldotta érté
ke az északnyugati sarokban 
fekvő Hévíz csodálatoshatásu
gyógyfürdője. Keletkezésének 
történetét, amely csak egyetlen 
kis szikrázó csillaga a Balaton 
köré fonódó szépséges monda
világnak, jgy tartotta fenn a ha
gyomány :

Amikor Pannónia szép föld
je a római birodalomhoz tarto
zott, ezen a vidéken gazdag ró
mai polgárok nyaraltak. Egy 
előkelő fiatal házaspárnak is 
volt itt villája. A kis család nagy 
bánata egyetlen fiacskájuk, Fla
vius voll, aki egyéves korában 
megbénult és a leghíresebb ró
mai orvosok, de még a római, 
istenek sem ludták meggyógyí
tani. Végül is a szépséges Flavia 
asszony öreg dajkája, aki titok 
bau keresztény voll, azl aján
lotta úrnőjének, hogy imádkoz
zék az ő istenéhez, keresztel* 
kedjék meg és akkor az U r Jé
zus biztosan meggyógyítja gyer
mekét Flavia azonban előbb 
valami csodát kívánt, hogy az
tán meggyőzve, megkeresztel-

kedjék házanépével együtt.Hévíz, to je kopalisce, cudno- vdtoga hasna, poznato i glasovito po celoj Europi, po Bogu blago- slovleno, a leíi na severno-zapad- nom kraju nasega lepoga Balatona. A как se je to kopalisce stvorilo, to pripovest, koja je samo jedna mala svetla zvezdica sih lepih ba- latonskih pripovesti, ovak pripo- veda:Da je lepa zemla Panonie pri- padala rimskom carstvu, su v tem kraju letovale bogate rimske go- spodske familije. jeden mladi velki gospodski par je tulikajse imel tu svoju vilu. Та mala família je ime- la velku zalost. jedini njihov mali sin Flavius, da je bi! leta star jako je zbetezal, noge su mu zadreve- nile i najglasovitesi rimski doktori, a niti rimski Bogi ne su ga mogli zvraciti. Na zadnje je stara dojka lepe gospe Flavie, koja je skrivon- ce krscenica bila, rekla svoji gospe, naj se moli njenomu Bogu, naj se da krstiti i onda bo jézus Kristus sigurno zvracil njeno dete. Flavia je rekla, predi bi stela vi- deti nekaj cudnoga, onda da se osvedoci, bo se dala krstiti s célom familijom.
A melegforrás legendája

Pripovest toploga zvirala
A jó dajka három nap és há

rom éjjel imádkozott. A har
madik hajnalon csodálatos lá
tomása volt : megjelent előtte 
a Szüzanya és egy fa alá vezet
te, ahol szeme láttára forrást 
fakasztott. Aztán a Madonna fe
hér kezével a forrásra mutatva 
eltűnt. A dajka megértette a lá
tomást. Reggel ölbe vették a 
gyermeket, elindultak azon az 
utón, amelyet a Szüzanya mu
tatott és megtalálták a forrást. 
Mindennap megfiirösztötlék a 
béna gyermeket a vízben, bele
ágyazták az iszapba. Három hét 
múlva a kis Flavius teljesen 
meggyógyult és vígan szalad
gált...'

Ennek a legendás forrásnak 
a helyén fekszik Hévíz gyönyö
rű lava, amelynek gyógyító vi
zében százezrek nyerték vissza 
évszázadok folyamán testi ép
ségüket. Tolókocsik, mankók 
százai váltak ef lesi égéssé, ugv, 
hogy múzeumot lehetne felállí
tani ezekből az otthagyott tár
gyakból. A hálás betegek a múlt 
század hetvenes éveiben kápol

nái is emeltek csodálatos gyó
gyulásuk emlékére.Dobra dojka je tri dni i tri nőéi Boga molila. Tretje jutro je öudno senjala, pokazala joj se Blazena Device Maria, odpelala ju je pod jedno drevo, de je pred njenimi oemi stvorila jeno zvira- lisce. Blazena Devica je s svojom belom rokom pokazala na zvira- lisce i vise je ne bilo. Dojka je mam razmela, kaj je senjala. V jutro je zela dete, pak je isla po onom potu, kojega joj je Blazena Devica pokazala i tarn su nasli zviralisce. Saki den su dete kopali v toj toploj vodi, zakapali su ga v blato i za tri tjedne je decec cisto ozdravil i veselo skakal.Na ovom mestu, de se to zviralisce pokazalo, lezi denes ta lepa voda v Hévizu. O d  te vode su erez stotine let cuda sto jezer ludi ozdravili. Kolca, bergle, koje vise ne su nucali, ostavili su tam tulko, kaj bi se mogel napraviti celi múzeum. Bogu zafalni betezniki su pred sedemdeset let i jenu kapelu dali zazidati za spornen toga, kaj su ozdravili.

Gyógyító iszap és virágos viz
Blato, ko]e vraéi, voda puno cvetja

Még ilyen késő ősszel is ta
lálunk egy-két vendéget, aki be
lesüppedve a rádjóaktiv iszap
ba, illetve a tó medrét kitöltő 
1-6 méter vastagságú, bársony- 
puhaságu tőzegkorpába fitv- 
tyet hány a hidegnek. Ez a tő
zegkorpa egészen különleges sa
játossága Hévíznek és egyetlen 
más melegforrásnál nem talál
ható meg. A hévízi tó iszapjának 
r ádióa к tivi tása, gyógyh atása
kétszer akkora, mini a hires 
egyiptomi fango-iszapé. Nem 
csoda hát, ha évente legalább
15.000 ember keresi fel a für
dőt és talál gyógyulást reumá

jára, izületi és izomcsuzára.
Persze az igazi élet nyáron 

zajlik a gyönyörű fürdőhelyen. 
Ilyenkor bontakozik ki teljes 
pompájában a tó és a park. Pi
ros indiai lótuszok, fehér tavi
rózsák meseszerűen díszítik a 
kilenc katasztrális hold területű 
meleg tavat, amelynek tükrén 
egyik oldalon a gyógyfürdő 
épülete tornyosul, másik olda
lon pedig modern strandfürdő 
nyúlik el a parton. A park szo- 
morufiizei és ezüstnyárfái kedv
telve nézegetik magukat a virá
gos vízben. Az ózondus fenyve
sekben kellemes séták kínál

koznak, a pompás szállodák és 
csinos villák között pedig a leg
különfélébb szórakozási lehető
ségek kínálják magukat a pi
henni, szórakozni vágyóknak.1 ve v kesnoj jeseni moremo tam najti par gostov, koji sa za- kopaju v blato, koje ima vusebi rádiuma, ili v laporni pesek, koji
{’e debel 4 - 6  metrov i mehek как »arson i nikaj se zime ne bojiju. О л laporni pesek je osobita stvar Héviza i niti v jednom drugoin kupaliscu se nemre najti. Kajti je blato v Hévizu puno rádiuma, isce jempot bole vraci, как ono glasovito fango blato v Egiptomu. Ne treba se onda cuditi, ako erez leto dni dojde v to kopalisce barem 15.000 ludi i zvraciju si svoje protine i reume.Ali pravo zivlenje se v leti po- kaze v tóm lépőm kopaliscu. Onda se voda i park najlepse pokazeju. Lepi erlern lotusi (indijsko evetje, raste samo v topli vodi) i bele vodene ruze kinciju to toplu vodu, koja lezi na prostoru od devet starinskih mekot. Voda se zrcali, z jen kraj se vidi v njoj kopalisna palaca s túrni, a z drugi kraj pak moderni strand (mesjo za span- cerati poleg vode). Zalostne vrbe i srebreni topoli s parka ze giz- davo glediju v vodi, punoj cvetja. V borovim sumarn, punim dobro- ga lufta, se fajn moci §pancerati. Elegantni hoteli, lepe vile, saki, koji oce pocivati i mulatovati, naj- de svoje veselje.
Kedves bájos Keszthely
Lepi i dragi nas Keszthely

I)e nem volna teljes hévízi 
sétánk, ha nem látogatnánk át 
a kedves, árnyas Keszthely vá
rosába, amelynek tulajdonké- 
pen kiegészítője, elválaszthatat
lan része a hévízi melegfürdő.- 
Akár gyalog is átsétálhatunk, de 
pár perces autóbusszal is elér
hetjük a várost, amelynek ren
dezett, vadgesztenyefa-soros ut
cái közölt már az ősi kultúrál 
érezzük. Tiszta, szép épületek, 
szobrok és emléktáblák teszik 
hangulatossá a bájos városkát, 
amelynek legszebb része a Ba
laton partjáig lehuzódó gyönyö
rű park, benne a Festetieh her
cegek kastélyával.

Ezek a hires magyar fő ura к 
mindenkor bőkezű támogatói és 
pártfogói voltak a magyar kul- 
lurának és dusgazdagságukal 
hivatásszerűen állították a nem
zeti felemelkedés, művelődés 
szolgálatába. A magyar föld és



gazdálkodás szolgálatára meg* alapították a neves gazdasági akadémiát, am dy első volt а у országban. Az akadémia a nagyszerűen képzett gazd ász fiatalság százait nevelte már fel s jó bi- rére mi sem jellemzőbb, mint hogy külföldre is keresik végzett növendékeit.Ugyancsak az ifjúság nevelését szolgálja a premontreiek gimnáziuma, amelynek falai közül már nem egy nagyságunk került ki. Az értékes keszthelyi múzeumban megtaláljuk a Balatonnal összefüggő emlékek legnagyobb részéi a legrégibb kortól napjainkig Szemléltető képet nyújt ezen kívül a balatoni halászati és népművészeti emlékekből is. Római kori emlékei Európaszerte híresek.*Az istenáldotta, gazdag magyar föld egy újabb kincséi kerestük fel. hogy újból és újból elámuljunk és büszkeséggel teljünk el, amiért ennyi szépséggel és gazdagsággal'nW A'akoll föld a mi hazánk. Ha a föld Isten kalapja, ugv hazáin bokréta rajta.Nas spancer po Hévizu nebi bil celi, ako ne bi pohodili nasega le- poga i dragoga varasa Keszthelye, koji prav za prav skup spada s Hévizom i neje je moci rezdeliti. Moremo se spancerati pesice, ali i z autobusorn smo za par minut tam. Varas je cisto vredjen, po vulicam vdiltMi kostanji tu vec vi- dimo staru kulturu. Lepe palace i hize spomeniki i spomentable kin- ciju togi varasa, v kojem je naj- lepsi park, koji se vlece do Balatoné, a nutri je kastel hercege Festeticse.Óva glasovita velka magjarsga gospoda su navek na velkom pot- pomagali magjarsku kulturu i svoje velko bogatstvo su nevek postavili v slu?bu, da se narod pmlig e. Na sluzbu magiar>ke zemle i go- spodarenje napravili su glasovitu gospodarsku akademijn. koja je v orsagu prva bila. Та akadémia je dala cuda stolin, dobro zvucenih mladih gospodarskih cinovnikov i na taksem je dobrom glasu, kaj i v zvunjskim zeinlam iseeju gospo- darske cinovnike s te skole.Ran tak sluzi mlajsini i g'asovita premontrenska gimnazij i, koja je med tem dala vec cuda velkih ludi. V keszthelvskom muzeiimu najdemo najvec balatomke sta- rinske spomene od najstaresih vremen. pák se do denes. Vidimo dale kipe, как se na Balatonu ribe loviju. pák i narodnu urnetnost Spomeni z rím ke dobé su glaso- viti po celoj Europi . . .Pogledali smo jeden növi kinc, po Bogii blagoslovlene magjarske zemle, kaj smo se mogli önditi i gizdavi biti, kaj je ta, tak lepa i bojata zemla nasa. „Ha a föld Isten kalapja, ugy hazánk bokréta rajta“. (Velki magjarski pesnik Petőfi Sándor je napisa1: „Ako je zeinla bozi skrlak. onda je nasa domovina puslek evet ja na njemu-.)
ELADÓ
egy régóta fennálló és jóforgalmu

vendéglő
Csáktornyán. Közelebbit: 

T á r n a !  M i h á l y ,  Csáktornya.
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I 171 tankot megsemmisítettek
I és újabb 10.000 foglyot ejtettek
] a németek. — Hat nap alatt 232 

repülőgépei vesztett a szovjet.
A keletukrajnai arcvonal 

egész deli szakaszán lendülete
sen törnek előre a szövetséges 
csapatok. — Gondar hős olasz 
védői véresen visszaverték az 
angolokat. Tűzharc az ame
rikai sztrájkolok és a katona
ság között. — Számos tüzet 
okoztak Moszkvában a német 
bombázók. Xémet tüzérség 
szétlőtt egy befagyott szovjet 
csapatszállító hajót — Szama
rából is rövidesen menekülnie 
kell a szovjet kormánynak. 
Nénié' páncélosok merész el íie 
töréssel n e. semmisítettek nagy
számú szovjet hareikocsit — A 
szovjet paradicsomban 259Ő0 

lelket száműztek, vagy gyilkol
lak le a kommunisták. A ke
reskedelmi tárca költségvetését 
elfogadta a képviselőház.Nemei su ponistili 171 tankov i vlovili novih 10.000 zaroblcnikov. Sovjeti su, erez 6 dni zgubili 232 aeroplanov. V ishodnoj Ukrajini na celoj juznoj fronti zvezane tru- pe fest idejű napre. Taljanski vi- tezki braniteli Gondara su krvavo odbili engleze. Americki strajkasi i soldacija su strelali jeni na dru- ge. Nemski bombasi su cuda og- njov napravili v Moskvi. Jenu so- vjetsku ladju. koja se zamrzla, a vonla je soldaciju, su nemei sírom rezstrelili. Za kratko vreme bo so- vjetska vlada morale pobeci i iz Saniere. Nemei su s taborskimi koli ponistili cuda sovjetskih okloplenih kol- V „sovjetskom paradizomu“ su komunisti pretirali ili postrelali 25.950 letoncov (Letonia, orsag, kojega su bolseviki lani pod silóm zavzeli.) Stroskovnik ministra za trgovinu je orsacka hiza prijela.
I Péntek — Petek |

A keleti arcvonalon megindi- 
lotl ii j támadó hadműveletek si
keresen haladnak. A tengely 
csapatai visszaverlek az ango
lok északafrikai támadását. — 
Az ellenség páncélos alakulatai 
nagy veszteségekéi szenvedtek 
és visszavonullak. Egy- ro- 
liamcsapal Moszkva előtt elfog 
lall egy szívósan védett helysé
gei. A németek áttörték Tu
la! ól délre a szovjet védővona
lat. — Guderian tábornagy pán
célosai az Azovi tengertől észak
ra 1 őrnek előre. Sztálin pa
rancsa Minden néniét kálónál 
a hadifoglyokat is, meg kell ölni Légitámadás Anglia dél
nyugati partvidékének berciide- 
zései ellen. Százötven kilo
méteres arcvonalon heves ütkö
zet folyik a Marmariea sivatag
ban Az iparügyi minisztéri
um költségvetését elfogadta a 
képviselőház. Varga József 
iparügyi miniszter bejelentette 
a kisiparosság támogatását.Na ishodnoj fronti su se na$i hapili nőve napadaje i dobro idejű napre. Osovinske trupe su v se- vernoj Afriki odbile engleske napadaje. Nepriatelske okloplene ; trupe su mele veiké igubicke i povlekle su se nazaj. )ena Sturm- trupa je pred Moskvom »avzela jeno selo, kője su bolseviki jako branili. O d Tule proti jugu su

-  Tjedennemei predrli sovjetsku frontu. Okloplene trupe marhala Gude- riana idu napre severno od Azov- skoga mórja. Stalin je dal capoved: Zaklati sakoga nemskoga soldata i zaroblenike. Na juznoj strani En- glesk* su nemei bombardirali fab- ricka mesta. V Afriki, v pustinji Marmariea ide borba na stopede- set kilometrov dugoj fronti. O r- sacke hiza je prijela stroSkovnika obrtnoga ministra. Varga József minister obrínih poslov je najavil, kaj bodo podpirali male mestre.
I Szombat — Sobota |Bárdossv László miniszterei, nők nagy beszéde a Házban M agy nrország külpol i liká járói, célkitűzéseiről és elhelyezkedéséről a kialakuló uj Európában.— A tengely csapatai erőteljes támadással visszaverték az angolokat Északafrikában. — Ismét összeomlott a szovjet-csapatok kitörési kísérlete Szentpétervárnál. Súlyos károk*/ szenvedett Nizsnijnovgorod gyárnegyede. Moszkva jelenti : A németek megkerülték a szovjet fővárost. Egy magyar gépkocsizó dandár rendkívül hősies teljesítménye. -  Német romboló és zuhanó bombázók brit páncélos és gépkocsigvüle- kező helyeket vertek szél az egyiptomi határon. Szétbombázták a londoni Kings-Cross pályaudvart. A Marmariea sivatagban német és olasz csaljatok visszaverték az ellenség gépjármüalakulatainak támadását.Bárdossy László miniszter pred- sednik je drzal v orsackoj hizi velkoga govora, za vunjsku poltiku i eile Magjarske i как se bo sme- stila v novoj Europi, koja se ve slaze.Osovinske trupe su z jakim na- padajem odbili en jleze v severnoj Afriki. Pre Petrovgradu su bolseviki steli vim vudriti, to se njim je рак zrusüo. Fabrike v Niznij- novogorodu su pretrpele velkoga kvara. Moskva javla • Nemei su obkolili sovjetskoga glavnoga varasa. )edna magjarska automobil- ska brigada je napravila zvunredne vitezke posle. Nemski teski avioni su pre Egiptomu na ostro bombard rali engleska mesta de imaju svoja okloplena i taborska kola. Banhofa Kings Cross, v Londonu su z bombami rezmetali. V pu- stinji Marmariea (Afrika) su nem- ske i taljanske trupe odbile nepriatelske automobilske kolone.
I Vasárnap — Nedela ~|Rosztov elesett. — Kleist vezérezredes parancsnoksága aluli SS gyorscsapalok foglalták el a várost. Eddig naponta 25 ezer szovjet katonát foglak el a németek. A lelőtt repülőgépek napi á laga 112 Nem sikerül a tobruki angol erőknek áttörni a tengelycsapatok gyűrűjét. — Nagy hevességgel folyik az északafrikai csata. —- Egy szovjet hadosztály nagy részét meg semmisítettek a finnek Karéliá ban. Lángszóróval foglaltak • el több mint ezer megerősített állást. —- Molotov fia német fogságba esett. — Moszkva borzalmas éjszakákat élt át. A legtöbb pályaudvar súlyosan megrongálódott Bombatámadás az
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11Ш. november 27.délnyugati angol partvidék egyik repülőtere ellen — júniustól novemberig 1792 repülőgépet vesztett Anglia.Varaid Rostova su bolSeviki egu- bili. Nemske SS. brce trupe tu ga zavzele pod komandom visokoga generala Kleista. Do ve su nemei zarobili saki den do 25.000 sovjetskih soldatov i saki den su dőli strelili do 112 avionov. Pre Tob- ruku su englesi ne mogli predreti obroca osovinske soldacije. Bitka v severnoj Afriki ide ostro i na velkom. Finci su v Kareliji vniitili skorom jenu celu sovjetsku divi- ziju. Z  masinami, koji plamena pluvaju su zavzeli prek jezero kul. Sina sovjetskoga ministra Molotova, su nemei carobili. Moskva je prezivela strasne noci. Skorom si banhofi su poniScenu Na juictoj strani Engleske su nemei hitali bombe па jeno zletiice avionov. 

Od júniusa do novembra su en- glezi zgubili 1732 avionov.
j Héttő — Pondelek |Megtorpant az északafrikai angol offenziva. A tengely hadosztályai visszaverték az ellenség valamennyi támadását. — A n ém et-olasz kötelékek több mint 260 angol hareikocsit és 200 páncélozott jármüvet elpusztítottak Moszkvai rádió- jelentés : A főváros helyzete válságos. A Szentpétervárban körülzárt szovjet-csapatok kitörési kísérlete a befagyott Néván összeomlott. — Az olasz ütegek 26 angol gépet lőttek le. — vi- zibombákkal elsüllyesztettek egy brit tengeralattjárót. Mély repülők megsemmisítettek egy moszkvai tüzérezredet. — Moszkva utcáin már csak öreg emberek. asszonyok és gyermekek láthatók. — Északon hat nap alatt 153 harcikocsit vesztettek a szovjet-csapatok. — Légitámadás Skócia ipari üzemei ellen. Két angol hajót szétbombázlak.Engleska ofenziva v severno Afriki se zrusila. Osovinske divi- zije su se nepriatelske napadaje odbile. Nemske i talijanske trupe su vnistile prek 260 engleskih ta- borskih kol i 200 okloplenih kol. Radio v Moskvi javla: Glavni varai jako hudo stoji. Bolsevicke trupe, kője su v Petrovgradu ob- koljene, su stele erez zmrzenu vo- du Nevű vun predreti, ali su se zrusili. Taljanski kánonén su 26 engleskih avionov dőli strelili i z vodenimi bombámi su vtopili jednu englesku ladju pod vodom. Avioni, koji globoko letiju, su vniitili v Moskvi jenoga kanonerskoga regi- menta. V Moskvi je ve moci vi- deti na vulicam samo stare ludi, zene i decu. Sovjeti su na sever- skoj fronti, erez dva dni zgubili 53 taborskih kol. Nemei su v kociji (Engleskd) nd fdbrike hitali bombe i rezbombdli su dve en- glezke Iddje.
I Kedd — Tork |Világtörténelmi találkozó Bei^ linben Bárdossy László miniszterelnök képviseli Magyarorszá- ot az államközi tanácskozáson, izénkét állam vesz részt több- százmillió ember képviseletében a kommunistaellenes találkozón. — Észak afrikéban minden
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támadási visszavertek a tengely 
csapatai. — Északnyugatról is 
50 kilométerre közelitették meg 
Moszkvát a németek. — Me^- 
semmisült az angolok negyedik 
páncélos dandára. — Sperling 
tábornok parancsnok olasz fog
ságba került. — Az angolok el
ismerik, hogy »a veszteségek 
igen nagyok«.V  Berlinu je shajanje, kője spade v svetsku povest. Magjarsku •astupa na konferenciji, koju dr- siju drlave, Bárdossy László minister predsednik. Dvanajst drzavi se sloiilo proti komunizma.

V  severnoj Afriki su osovinske trupe odbile se napadaje. 1 od severno-zapadne strane su nemei dolli pred Moskvu do 50 kilo- metrov blizo. Engleska cetvrta ok- loplena brigade je vniScena. G e nerale zapovedn ka Spedinga su telijeni zarobili. Englezi priznaju, kaj su „zgubicki jako velki“.
I Szerda — Sreda"]

Tizenkét állam ünnepélyes alá
írásával öt évre meghosszabbí
tották Berlinben a kommunista- 
ellenes egyezményt. — Bárdossy: 
Magyarország volt az első, mely 
a tengelyhatalmak oldalán hitet 
tett a bolsevista világveszedelem 
ellen. — Megtorpedóztak egy 
nagy angol hadihajót. — Az 
„Ariete“ hadosztály és a német 
csapatok megsemmisítették a 22. 
angol páncélos dandárt. — A né
met győzelem komolyan veszé
lyezteti a kaukázusi kőolajat. — 
A finnek kemény harccal elfog
laltak több szovjet kiserődvona- 
lat. — Négy szinültig megtelt 
angol hajót elsülyesztettek a 
németek.Dvanajst drzave su v Berlinu f  velkom paradom potpisale kontrakte proti bolSevizma na pet let dale. — Bárdossy László minister predsednik je rekel: Magjarska je bila prva, koja je, na strani osov- niskih sil, polozila veru proti bol- sevickoj, svetskoj pogibeli. -  ]enu velku englezku ladju su s torspe- dom strelili. — Taljanska divizija «Ariete“ i nemske trupe vnistile su 22. englesku okloplenu brigadu-— Nemska pobeda je postavila v pogibel petroljoma v Kaukaziji.— Find su s trdom borbom zav- zeli vise sovjetskih kul. Stiri teske, po prek puné, engleske ladje su nemei vtopili.

Még nyitnak a völgyben a kerti virágok, 
Még zöldet a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérei tetőt.
Még ifjú szivemben a lángsugarú nyár 
S  még benne virít az egész kikelet,
De ime sötét hajam őszbe vegyül már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet...
Ülj kedvesem, üli az ölembe idei 
Ki most fejedet kebelemre tevéd le, 
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe ?

Alig pár hónapja lakom Csák
tornyán, de e rövid idő is elég 

I volt ahhoz, hogy megszeressem 
és a szivembe zárjam azokat a 
Csáktornyái gyerekeket, akiknek 
nevelését és oktatását felettese
im rám bízták. S ezen nincs 
semmi csodálni való. Hisz a 
szülők részéről is annyi érdek
lődést, szerető és jóindulatú 
gondoskodást tapasztaltunk, mi, 
tanitók már eddig is, hogy azok 
után a fenti megállapitás már 
nem is lehet meglepő.

Amikor most lakásom csen
des magányában, az Íróasztal
nál ülve, diákjaim fogalmazvá
nyait nézegetem és javítgatom, 
mégis újra meg újra megragad 
gyermekeim kedves közvetlen
sége és meghatóan mély haza- 
fisága. Dolgozataikat olvnsg l.a , 
szeretném már itt az Íróasztal
nál megsimogatni borzas kis fe
jecskéjüket, aztán elővenni a 
fiókból az oly kedves hangon 
csörgő cukros dobozt mint 
azt sajá tlegkisebb fiacskámmal 
lenni szoktam és odatartani 
nekik. Hadd legyen oly teljes 
az ő boldogságuk is, mint ami- 
nőt nékem szereztek írásaikkal.

A most átnézett fogalmaz
ványban azt mondják el a Csák
tornyái gyerekek, hogy ki-ki 
hogyan töltötte el a nyarat. S 
c dolgozatok között nincs egyet
len egy sem, amely a tétel ke
retében a nyáron bekövetkezett 
nagy változásról is meg ne emJ 
lékezne éspedig minden ha
zafias ember szemében a Icgu 
vonzóbb módon.

Az egyik göndörliaju kislány 
igy ir

Én a nyáron otthon voltam, 
de azért szép volt a nyár. .lói 
éreztem magainat, mert magya
rok lettünk Mikor a magyarok 
bejöttek, sok szépei láttam ...

A másik gyermek szinte jegy 
zökönyvbe illő tömörséggel 
mondja el a dolgokat így

...Husvél előtt bevonullak 
ide a németek. Azután a ma
gyarok Mikor bejöttek, nagy 
öröm volt. Én is igen őrültein. 
Azóta Muraköz Magyarország
hoz tartozik Az idén először 
láttam a szép Nagykanizsát és 
Zalaegerszeget.

És igy megy ez a többi fogal
mazványban is véges-végig.

Az egyik ékesebb, a másik 
egyszerűbb betűkkel és szavak
kal emlékszik meg a közös ér
zésről, a közös örömről : a haza 
térésről

Ezeket olvasva, a tanító bá
csi néhány percre akaratlanul

• Oh mond: ha előbb halok el, tetemimte 
Könnyezve boritasz-e szemfödelet?
S rdbirhat-e majdan egy ifjú szerelme, 
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 
Fejfámra sötét lobogóul okasid,
Én feljövök érte a siri világból 
Az éj közepén s oda leviszem azt, 
Letörleni véle könnyűimet érted,
Ki könnyedén elfeledéd hívedet,
S  e szív  sebeit bekötözni, ki téged 
Még akkor is, ott is, örökre szeret.

is félretette a pirostintás tollat, 
hogy papírra vesse a pár igény
telen sort.Stopram par meseci stanujem v Cakovcu, ali i to kralko vreme mi je vec dosta bilo, za to kaj zavolim i v svoje srce zaprem onu decu, koju su mi moji predpostavleni dali, kaj je naj vueim. I tomu se ne kaj cuditi. lm su nam navuci- telam i roditeli i do ve pokazali tulko interesa i dobrovolne brige, kaj se zatem, za gornje reci ne- mamo kaj cuditi.Ve da sedim v mojoj tihoj, mirni hifi pre stolu i pregledavlem i popravlaip lekcije mojih deakov, se me z nova zgrabi, как su moji de aki dobri i globoko rodolubni. Как citam njihove lekcije, vec bi tu pre stolu rád pogladil njihove susmaste glavice i onda zeti vun z ladleka skatulu v steroj cukor ruti i ponuditi njim, как to z mo- jim najmenjsim sinom delam. Naj bi bilo i njihovo celo veselje, kakié su meni napravili s svojimi lek- cijami.V tem pismam, kője ve pregledavlem, pripovedaju cakovska de- ca, как se steri da vleti zabavlal. I v tem lekcijam ga niti jene ne, koja se nebi zmislila velkoga let- noga pripecenja — i to v taksoj forrni, kaj se sakomu rodolubnom cloveku srce smeje.)ena mala runjasta pucka tak pise:»ja sem v leti doma bila. Ali zato je leto lepő bilo. Dobro sem se méla, kajii smo postali magjari. Da su magjari dos i, sem cuda kaj-kaj lepoga vidla «Druga jena pucka tak pripoveda, kaj bi moci bilo v zapisnik pisati: Ö vak :„Pred vuzmom su dosli nemei. Onda magjari. Da su dosli, bilo je velko veselje. 1 ja sem bila jako vesela. Potli Medjimurje spada к Magjarskoj. Letos sem prvic vidla lepu Kanizu i Zalaegerszega«.I tak to dale ide v sem lekcijam, se do kraja.jeni bole cifrasto, drugi malo prostese piseju to skupno veselje, *kupno cuvstvo: kaj smo se po- vrnuli.Da tanító bácsi te lekcije c ta, onda mora, nekaj ga tira, malo na stran deti crlenu tintu i napisati öve par rede, da s toplom lubavi, makar saino v dusi, pregrli к sebi su cakovsku bracu. Kajti samo stoga, kaj deca sama po sebi pri- povedaju, se vidi, как je to istina, da onda, da smo doili v Cakovec, doSli smo med pravu braőu.

Kovács Dezső.

M A G Y A R  T A N ÍT Ó  
O n d o M o k  az Iskolai dolgosatok javítása közben

Ka] sl ölovek mlsll, da teke popravla

NAGYJAINK
T ..... — -

N a i l  velkl ludl

Deák Ferenc
A haza bölcse , mint Deák 

Ferencet már kortársai elnevez
ték, vármegyénkben, Söj töröli 
született 1803-ban előkelő ne
mesi családból. Egyike volt leg- 
bölcsebb államférfiainknak és 
legnagyobb politikai szónoka
inknak. Nagysága különösen a 
szabadságharc bukása után tűnt 
ki. A nemzet leginkább szavára 
hallgatott, tőle várta sorsának 
jobbraforditását. És ö teljesí
tette is gondviselésszerü hivatá
sát Páratlan önzetlenséggel dol
gozott a kiegyezés megteremté
sén. Országgyűlési fölirati ja
vaslatai (1801), hires húsvéti 
cikke (1865) és parlamenti po
litikai beszédei mind ennek a 
szolgálatában álltak. 1867-ben 
aztán létre is hozta a kiegye
zést, amely nagy fordulatot je
lentett hazánk sorsában. Fel
szabadultunk az osztrák elnyo
más alól és szabadon élhettük 
nemzeti életünket. Minden ma
gyar érezte, hogy az ő bölcsesé- 
ge mutatta meg a helyes utat. 
Örökérvényű lesz М геч kijelen
tése, amely a trianoni Magyar- 
országra is ép úgy vonatkozik, 
mint az ő idejére. Tűrni fog 
a nemzet esüggedés nélkül, mint 
ősei tűrlek és szenvedtek, hogy 
megvédhessék az ország jogait, 
mert amit erő és hatalom el
vesz, azt idő és kedvező sze
rencse ismét visszahozhatják, 
de amiről a nemzet, félve a 
szenvedésektől, maga lemondott, 
annak visszaszerzése mindig ne
héz és mindig kétséges. Hava- 
talánál 1870-ban az egész or
szág gyászolt. Erzsébet király
nénk könnyezve imádkozott ko
porsója mellett, örökre él hal
hatatlanjaink sorában.Deák Ferenc, kojega su vec v ono vreme zvali, da je najspa- metnesi clovek domovine se v nasi varmegjiji v Söjtöru rodil 1803. leta. Roditeli su mu bili plemeni- tasi. Bil je jeden od najspametne- sih poiiticarov i najveksih politic- kih govornikov. Kak je bil velki, to se najbole vidlo, da je prepái tabor za slobodu. Narod je naj- vise njega poslusal i od njega su cekali, kaj se bo svet popravil. I on je i vcinil kaj mu je Bog od- redil. Tak je delal na tem, kaj bi
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Általában jelzálogkölcsönök folyó- 
sitása, mezőgazdasági ingatlanokra 
váltókölcsönök és mezőgazdasági 
beruházásokra középlejáratú köi- 
csönök nyújtása, takarék- és folyó
számla betétek gyűjtése, ingatlanok 
parcellázása magán-, vagy állami 
megbízás alapján, telepítés, haszon- 
bérlet birtokoknak alhaszonbérbe- 
adásn, földbérszövetkezetek alakítása 
és más birtokpolitikai műveletek 

végrehajtása.
Köleeönigénylés alkalmával bekül
dendő az intézethez a hiteles telek
könyvi k i vonat  és a kataszteri 

birtokiv.



U T F Á S I T Á S R A ,
P A R K O S Í T Á S R A !

Bignonia, Piroslevelü bükk, Celtis, 
Corylüs colurna, piroevirágu gesz
tenye, Gingko-biloba, Gömbakác, 
Jegenyetölgy, Juglans nigra, juha
rok Acer neg. íol. var. Gömb
juhar, Schwedleri Hárs, Nyír, 
Platán, Pr. pissardii, Triloba 
nagyon olcsón: akác, kőris, nyár, 
szil. Fenyők,  g y ü m ö l c s f á k  
nagy választékban.

Kolauch faiskola, Szegedse Kral i orsag pomiril, da mu ga ne bilo para. V orsacki hizi je podnesel predlog a na Krala, 1861. napisal je v novine glasovito vu- lemsko pismo 1865. Se toinjegvi politicki govori v orsackoj hizi isii su zatem, kaj bi se narod s Kraléin pomiril. I tak je 1897. leta napravil pomirenje i stem se je i zivlenje v orsagu preobrnulo. O - slobodili smo se austrijskog jarrna i slobodim smo ziveli v nasi do- movini. Saki magjar je znal, da nain je njegva pamet pokazala pravi pót. Njegve glasovite re ci: „Trpel bo narod prez da bi vpe- sal, как su i nasi starci trpeli, kaj su mogli obraniti prava orsaga, kajti ono, kaj se uam pod silóm zeme, to nam vreme i dobra sre- ca more nazaj donesti, ali ono, od cega se narod sam odrec zato, kajti se boji trpeti, nazaj dobiti je nevek tesko i neje sigurno«, bodo za navek zivele. Te reci se ticeju i trianonskoga kontrakta. Da je 1876. leta hmrl, celi narod se za njim plakal. Nasa kralica lalzabcta je placec Boga molila poleg njegve rake. Düh njegov bo za navek zi- vel med nami.
A Csáktornyái 

járásbíróság elnöke 
letette a hivatali esküt
Pretísednik éakovskoga  
velkoga soda  je po lo iil 

priseguDr Antal Pál. a Csáktornyái kir járásbíróság kinevezett elnöke a törvényszék teljes ülésén letette a hivatalos esküt Dr Ha ám Ernő kir törvényszéki elnök ezután meleg szavakban üdvözölte az uj járásbirósági elnököl.Dr. Aulai Pál, postavleni pred- sednik cakovskoga kr. velkoga soda, je pred célom sesijom sod- benoga stola polozil sluzbenu prisegu. Potli toga je Dr. Haán Ernő, predsednik kr. sodbenoga stola s toplimi recmi pozdravil novoga predsednika nasega soda.
Meghalt

Dr. Udvardy Jenő.Muraköznek gyásza van. Meghalt / udvardi és básthi dr. Udvardy Jenő zalaegerszegi ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag. Muraköz nagy barátja, akinek igen nagy része volt abban, hogy az ősi Zala vármegye újból egész és sértetlen lett. Ott küzdött, dolgozott ő is azok között a férfiak között, akik szivükben érezték Muraköz magyarságát, hovatartozását. Élete teljében, váratlan betegség ragadta el, hogy gyászba boritsa nagyszámú barátait és tisztelőit. Temetésén ott volt a vármegye vezetősége vitéz gróf Teleki Béla főispánnal az élén. A szertartást Pehm József prelátus végezte, mig a búcsúztatót dr. Brand Sándor alispán mondotta.

Muraköz orvosi karához
szólunk a következőkben: A magyar balneológia az elezakitotteág ideje alatt 
paratlan értékkel gyarapodott. A Nagy-Alföldön, Jászkarajenőn felfedezték a 
világ legtoményebb glaubersós gyógyvizét. Ez bevonult az orvosi gyakorlatba 
es az epeutak, az epehólyag megbetegedések és a gyomor, bélrendszer, általában 
az anyagcsere, kiváltképpen az ártalmatlan fogyókúrák fontos, természetes 
gyógytényezője lett. Eddig nem volt mód arra, hogy ez a forrásvíz Muraközben 
is megfeleljen áldásos hivatásának. Most, amint lehetséges, azonnal felkeressük 
az orvosi kart, de addig is küldünk részletes ismertetést, mintavizet, hogy a Mtra 
glaubersós gyógyvizet, annak páratlan gyógyhatását személyes tapasztalat alapján 
Is megismerhessék. A Mira központi irodája: Budapest, V., Tükör-utca 5.

KÖZGAZDASÁG
A  harm adik kapálás hozza a hasznot

Tretja köp donese hasnaKevés növény van, amely a munkát annyira meghálálja, mint a kukorica. Sajnos e/Л a gazdák még nem látják Ik* valamennyien és sajnálják a kapálást tőle. Olyanok is akadnak. akik azt hiszik, hogy ha a gazt annyira megritkilják kapával, hogy nem nyomja el a kukoricát, akkor már megtettek mindent. Ez nagy tévedés ! Ilyenkor ősszel tűnik ki. hogy ki volt a jó gazda.A hatvani határban már a nyáron feltűnt egy gyönyörűen fejlett kukoricatábla, pedig nem is uradalomé, hanem kisgazdáé az a föld. A napokban meglátogattuk ezt a gazdát. Juhász Im

rét. 30 holdon gazdálkodik, még pedig szépen, becsülettel.Mdloga cega na polu, de bi se delo tak splatilo, как pre kuruzi. Na zalost, to nasi gospodari si jós neceju verovati, pák im je zal za tretji кор. 1 taksi su je, koji misliju, ako draca z motikom tak rezrediju, kaj ne dusi kuruzu, onda su vec se vcinili. Ali to neje tak! Ve v jesen se vidi, sto je bit do- ber gazda.V varasu Hatvan su v leti gle- dali jenu jako lepu tablu kuruze, a ta zeinla niti ne je bila gospod- ska ne mozka. Öve dane su po- hodili toga gospodara- Zove se Juhász Imre, ima trideset mekot imetka, lepő posteno gospodari.
Megéri a munkát!... — Vredno je toga delaőszintén ajánlhatom gazdatársaimnak, hogy' kapálják meg harmadszor is a tenger1!, nagy hasznuk lesz belőle, — mondja Juhász Imre. A miskolci Gazdakamara biztatót I bennünket, tegyünk kísérletet. A kukoricám egy részét csak kétszer kapáltam, termeli 21 mázsát. A másik részének megadtam a harmadik kapálást is. ezen 32 mázsát szedtem le kai holdankint. Hát most kérdem én, mondja meg bárki, kerül-c nyolc mélermázsa csövestengeribe holdankint egy kapálás 9 Ugv-e .hogy nem ? Bizony ill mutatkozik a haszon, a harmadik kapálásnál. De az is előny, hogy mint tapasztaltam, i liá romszor kajláit sokkal erősebb, a szél nem bir ugv vele. mint amit kétszer kapáltunk és ezenfelül még valamivel hamarabb is érikKulin István, a miskolci yjo- zőgazdasági Kam ara igazgatója adatokat tár elém. A Kamara már évek óta végeztet kísérleteket a kisgazdákkal, az átlagos eredmények a következők 1937-ben 1 mázsa és 70 kilóval, 1938-ban 5 mázsa 80 kilóval. a kővetkező években kereken. 6 mázsával termett több a harmadszori kapálás után. Idén a többlet egyes gazdáknál a következő : Zám Antal Tisza- örs 893 lei lő. Deménv István Ti- szaőrs 322 kiló, Pállánszkv Gyula. Henyi 640 kiló. Fejes

Ferenc Málraderecske 534 kiló, Fürjesi Ferenc Yűmosujfalii 1000 kiló, stb.Najbole p.eporucam mojim paj- daiam, naj si i tretji pót okapaju kuruzu, bodo velkoga hasna meli stoga, rekel juhász Imre. Nas je gospodarska komora v Miskolczu vpotila naj tak probamo. Ja sem jen falat kuruze dvapot okopal, tarn je zraslo 24 metri, a drugi falat sam okapai i tretjipot, tam pák sem pobral na saki mekoti 32 metre. No ve vas ja pitam, naj rece sto oce, jeli je za osem metrov rogovja ne vredno i tretji pót kopati? Kaj ne, da je ? To pre tretjem кори se pokaze hasén. I к tomu, как sem videl, tri- pot okopana kuruza je puno jaksa, veter ju nemre tak lehko ladati, а к tomu se jós i nekaj fletne dozreli.Kulin István, direktor Gospo- darske komoré je pokazal, как su probe zisle. Komora vec erez par let dela probe z malimi gospodari, pák su se ovak pokazale. 1937 leta je za 4 metra 70 kil, 1938 leta za5 metri 80 kil, a tretje leto ran za6 metrov vise zraslo tam, de su tripot okapali. Letos se veksi hasén ovak pokazal: Zám Antal Ti- ssaőrs je za 893 kil, Demény István Ternaőrs za 322 kil, Pállanski Gyula Henyi za 624 kil, Fejes Ferenc Mátraderecske za 534 ki|, Fürjesi Ferenc Vámosujfalu za 1000 kil, vec bral tam, de su tripot o- kapali.
— Prhka zemlaA porhanyós talaj nedvesebb 

je vuhkesaNemesük ;i miskolci Guzdu- kamarn, hanem más kamarák is és Erdélyben a kitűnő Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület folytai kukoricakapálási kísérleteket. Báró Bánffy Dániel földművelésügyi miniszter erdélyi körútja alkalmával Somberekén megelégedéssel hallgat

ta oltani gazdák jelentéseit, hogy a háromszor kapált török- búza milyen szép termést adott. Ahol kísérletet tettek, ott л kisgazdák egymásután megfogadják, hogy nem mulasztják el a jövőben a harmadik kapálást. MégjKídig nemcsak úgy tessék- lássék kapálják a kukoricát, hu-

nem nagy' gonddal lazítják meg a talaj felső részét, hogy a gyomok elpusztuljanak és egyben porhanyóssá váljék a talaj. Ha ilyen porhanyós a talaj felülete, a kukorica jobban bírja a szárazságot és több termést ad. A kapálás után a talaj ugyan száraznak látszik, de csak a felső réteg ilyen, mert ha a laza réteget eltávolítják, akkor látjuk, hogy alatta nedves a föld. A nem kapált vagy rosszul kapált kukoricánál éppen ellenká zöen van a dolog, felül nedvesnek látszik a talaj, de lejebb szárazabb, mint ott, ahol rendesen kapáltak.Aki gondot fordít a kukorica művelésére, az nemcsak nagyobb jövedelemre tesz szert, hanem az országnak is használ, mert tudjuk, hogy takarmányra van szükség, minél több kukoricára !Ne samo gospodarska komora v Miskolcu, nego i Magjarsko go- spodarsko drustvo v Erdélyu dela takse probe s kuruiom. Baron Banffy Dániel, minister ta polsko gospodarenje je pohajal Erdélye, pák je v Sombereku i  veseljem poslusal, kaj su mu gazdi pripove- dali, kaj je tripot okopana kuruza puno vise hasna dala. De god su tak probali, si gazdi veliju, kaj bodo kleto tripot okapali. Ali to neje dosti, kuruzi samo malo mo- tiku pokazati, nego zemlu od sgor z velkom brigom írási ti kaj drac zgine i kaj bo zemla prhka. C i je zemla tak prhka, onda kuruza leli magadi susu i bolsega roda da. Potli okapanja se tak vidi, kaj je zemla suha, ali to je samo odzgor, kajti ako poglednemo, od spod je zemla mokra. A pre kuruzi, koja je hudo okopana, je rano napák, odzgr se vidi, kaj je zemla mokra, a znutra je bole suha. как tam de je dobro okopana.Steri gazda vodi dobru brigu s kuruzom, ne sam kaj bo imel vile penez, nego i orsagu napravi vek- sega hasna, kajti znamo, da ne- mamo cuda krme i to najvec kuruze.
Kaposvár

városának leánygimnáziumá
ban a növendékek összegyűjtött 
pénzükből 5 drb 50 pengős erdélyi 
nyeremény-kötvényt vásároltak.
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Jótékonyság és Üzlet
A Katalin-esten 423.70 pen

gő gyűlt össze a szegény isko
lás gyermekek karácsonyi meg
ajándékozása céljára. Az adako
zásból többé-kevésbé kivette ré
szét mindenki, aki megjelent aí/ 
e$ten. Előttünk fekszik a köz
lésre beküldött névsor és kere
sünk benne valamit. Igen, kere
sünk, mert arra kell gondol
nunk, hogy a jótékonycélu tánc
estélyből az est vendéglőse nagy 
szerű üzletet csinált. A nyolc 
pengő ötven filléres borok és 
a pengőhuszas bablevesek alig
hanem súrolják a megengedett 
árak határát. Ebből könnyű ar
ra a következtetésre jutni, hogy 
egészen gyenge számítás mellett 
is, ezer pengőt jóval meghaladó 
összeg cserélt gazdát és ebből 
a tiszta haszon sem volt meg
vetendő. Hiszen a költség ki
sebb lehetett, mint otthon az 
üzletben. Legfeljebb egy-kél ki~ 
segítő pincért kellett beállítani. 
Ezzel szemben semmi villany- 
számla, semmi fűtési költség. 
Nem a legtermészetesebb dolog 
lett volna-e. ha e szép haszon
nak legalább egy kis százalékát 
a vendéglős felajánlja annak a 
jótékony célnak, amelynek az 
egész üzletet köszönheti ? Már 
csak hálából is, ha egyéb indító 
ok nem vezette erre.

Nem akarunk sok szót vesz
tegetni erre a dísztelen tényre. 
De a jövőre vonatkozóan elvár
juk mindenkitől, hogy ha már 
a köz jótékonysága az ő részére 
üzletet, hasznot jelent, ajánlja 
fel legalább néhány hányadát 
ennek a haszonnak a megncve- 
vezett célra. Olyan hallatlan ön
zetlenségre, áldozatra nem is 
gondolunk, hogy a teljes nyere
séget is oda kellene adn i! Bár 
erre is volt már példa a világ- 
történelemben. Igaz, hogy ehhez 
mindig nagylelkű .önzetlen és 
nemes gondolkodású emberek 
kellettek...

D rSava  bo te llie  rezdelllaVec deliju drzavne telice. Mi- í nister iá pol ко gospodarenje deli j med gospodare telice za plod, | kaj bi se marha popravila. Rezde- j lenje telicov zvrsavle varmegjin- I sko drustvo za povanje marhe. ; D o ve, ovo leto su gospodari se posod po célom orsagu dobili do 
7000 telicov, a jós bodo letos réz- j delili do 3000 telicov. Te drzavne telice moéi prositi pre gospodar- skom inspektoru. Gospodari, koji imaju menje od 100 mekot mo- reju prositi 2 telice i to puno- krvne simentalske, magjarske pi- sane, magjarske alföldske i crlene telice, prek tri mesece stare, steri su cecka ostavili. Samo v takse opcine daju telice, de se gazdi skup sloziju i zemeju barem 10 telicov.Letosnja delidba bo se zvrsila v decembru, ali i kleto, ako bo se dalo spraviti v drzavni stroskovnik, bo drzava za siromaskese opcine eela na se jeden res stroskov, kaj bodo telici kostali. Za к leto bo treba — tak zgledi — telice prositi v mesecu januaru ili febmaru, pre gospodarskom inspektoru.D eca v zenskoj gimnaziji su nabrala peneze, рак su zenje ku- pili pet obligacije Erdélyskog poso- dila po 50 pengő,

T U m  • SvUxUcvz
S e m m e l w e i s .

Az anyák megmentjének, a világ
hírnevet elnyert maeyar orvosnak naev- 
szerü, nehéz küzdelme, diadala és tra
gikus élete megragadó erővel bonta
kozik ki előttünk A naeyok. a koruk 
és pályatársaik fölé emelkedettek örök 
sorsa teljesedett be Semmelweis Ig- 
nácon is. Meg-nem-értésbe, kicsinyes 
féltékenységbe vesztek el nagy erő
feszítései s csak a tragikus vég, az 
utána következő kor hozta meg szá
mára a teljes elismerést. Uray Tivadar, 
ez a nagytehetségü jellemszinész, talán 
életének egyik legnagyszerűbb alakí
tását nyújtja. Három kor, az induló 
ifjúság, я meglett férfikor és az öre
gedés legkülönfélébb változásain, ér
zelmi és indulati kitörésein csillogtatja 
lelket megragadó hatással tökéletes 
emberábrázoló művészetét és az utolsó 
idők megbomlott agyú, üldözési mániá
ban szenvedő, az egész világ ellen 
harcoló öregemberében érkezik a mű
vészet legmagasabb csúcséra A többi 
szereplők szinte mellékesek körülötte. 
Simor Erzsi kedves, de a szerep adott
sága miatt jelentéktelen. Árpád Margit 
rövid jeleneteiben nagyot tudó művész 
benyomását kelti. A többi színészek is 
megfelelően illeszkednek a keretbe. 
A rendezés különösen néhány klinikai 
jelenetben és a tépelődő Semmelweis 
beállításban ad kiváló értéket.

S p o r t  - -
Élőiről kezdeni!

Elfogulatlan kritikánk.amelynek egye
düli célja a CsSK jobhsorsra érdemes 
csapatának felébresztése és jó útra 
igazítása volt, bizonyos helyeken meg- 
nemértéshen, félremagyarázásban ré
szesült. Fájlalták az igazságot, mert 
általában kevesen birták el az őszinte 
bírálatot. Azóta az események újból 
minket igazoltak, mert a csapat ismét 
súlyos (0: 5) vereséget szenvedett. Te
hát mégis csak nagy bajok vannak a 
csapatban.

A Csáktornyái sportélet érdekében 
tehát most újból közbeszólunk és tesz- 
szük a következő ajánlatot. Egyesül
jön egy egyesületbe a két Csáktor
nyái csapat, válasszanak uj, hozzáértő 
vezetőséget és kezdjék elölről a játé
kosokkal való foglalkoztatást. Ebben 
az esetben mellettük fog állani és ér
tékes anyagát a csapat rendelkezésére 
bocsátja a helyőrség is és szó lehet 
az iskolák bekapcsolódásáról is.

Tudjuk, hogy csak ez az egyetlen 
módia a Csáktornyái labdarúgás méltó 
fenntartásának. Hogy igy nem mehet 
tovább, azt mindenki látja. Tehát azon
nal cselekedni kell!

Jsloizíau. tioov íolpte!“

módosították a háztartásokban tartható 
élelmiszerkészletekre vonatkozó rendelkezéseket

Z nova su vredeli naredbe za hrane kulko 
je moéi doma metiЛ hivatalos lapban 8050 - | 1911 M. E. számú rendelői a háztartásokban és vendéglátó ipari üzemekben tartható élelmi sz e г к ész 1 e t ek kori n t о z á sá r ó 1 szóló rendelet egyes rendelkezéseit újból szabályozza. Az uj rendelkezés értelmében az ön- • ellátó háztartásban sertészsírból, hájból, zsir- és egyéb szalonnából, nyers és olvasztott liba-, kacsa- és étkezésre a lk almas barom fizsirokból. olvasztod vajból, valam int étolajból és ételzsirból együttvéve szemé- »

lvenkinl legfeljebb 11 kg. készlel el. más háztartásokban pedig személ.venkint másfél kg kés le tét tarthatnak. Önellátó háztartásnak azt kell tekinteni, ahol a saját háztartási szükségletre le vágott sertést a levágás elölt legalább hatvan napon át maguk hizlalják. Mezőgazdasági őstermelő háztartások az említeti mennyiségen felül birtokukban 1 arthalnak a zsiradékfélékből annyit, amennyi a gazdaságuk, ban alkalmazott m unkások szo-
4°/0-k a l k a m a t o z ó

Erdélyi Nyerem ény-Költsön
je g y e z h e tő

a Csáktornyái Muraközi Takarékpénztárnál Csáktornyán. 
Legjobb befektetés! Üzleti biztosítékul és bánatpénzül is felhasználható! 

25.779 nyeremény összesen 46,592.500.— Pengő értékben. 
Első nyereménysorsolás már 1942. január 2-án.

A nyereménykötvények jegyzési ideje: 1941. évi november 24-től 
december 23-ig tart.

Felvilágosítással szívesen szolgálunk!

Erdélysko posodilo na dobicek
rtosi 4 %  intere&a more se  dati zap isa tl pre

Csáktornyai-Muraközi Takarékpénztáru (Cakovska- 
Medjimurska Sparkasa) v Cakovcu

N ajbo lse  za  peneze v lo iit i!  M o re  se  ponucati i za  
kauciju pre trgovini i v druglm  poslim  i pre lic ltac ljil

25.779 dobiőkov v seskup 46.592.500 pengő vrednosti

Priv i pót bodo v lekli dobiőke véé 1942. leta januara  2 -g a

Obligacije na dobiéek moéi dati zapisatl: od 1941. leta 
novem bra 2 4 . -ga, do decem bra 2 3 .-ga.

S to  kaj oée pozvedíti, radi povem ol

kásos évi élelmezésére szüksé
ges.Akiknek a felsorolt termékekből a megengedettnél nagyobb mennyiségű készlet van birtokában, köteles a felesleget a rendelet halálvbalépésélől szá- niilott nyolc napon belül az er re a célra kijelöli szövetkezetnek vagy husiparosnak vételre felajánlani. A felvásárlásra jogosult szövetkezeteket vagy hús- iparosokat kereskedőket'' a székesfőváros területén kívül a hely szerint illetékes közellátási felügyelőség jelöli ki.Slucbene novine stampaju na- redbu bro 8050/941. M. E. s to jom se г nova vredi, kulko smeju domace hize i kreme meti doma hrane. Po novoj naredbi je smeti v gospodarstvu, kője samo sebe hrani meti svinjsku mascu, speha, salo, gosecu, racju, kokosinju mascu, maslo i ölje za jesti .se skup za saku persona najdale 11 kil, a v drugim pospodarstvim pák, po personi poldrugu kilu. Gospodar- stva koja se sami hraniju su ona, koja svinje hraniju najmanje 60 dni predi nego je koleju. Polska gospodarstva zvun toga moreju zadrzati jós tulko masce, kulko nucaju za polske tezake erez leto.O ni, koji imaju vise gori nabro- jenih masti, nego njim je potrebno, su duzni ono, kaj je zvisesega, do osmofla dneva od onda, как je naredba zisla, ponuditi zadrugi ili mesaru, koji za to odredjen. Ö ve zadruge i mesare stacunare) bode odredil inspektor za narodnu pre- hranu.

H e lttl Intel
a kiadóhivatal

Felelős Kiadó: Or. Szabad Lajos.

Kiadja a „Muraköz! Katolikus Könyvnyomda, 
Könyvkötészet, Papir- és könyvkereskedés“ 

Csáktornya

Nyomta : Közgazdaaégi RT Nagykanizsa. 
Nyomdáért felel. Zalai Károly.
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