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A  m i ijaszánU
Nasa dom

Ir ta : S z ilá g y i C a los  stridóvári körjegyző

Most, amkior először szóh>k 
hozzátok ünnepélyesen, legelső 
gondolatom a jóságos Istenhez 
száll. Nemcsak azért, mert mé
lyen hiszek benne, hanem azért 
is, mert minden igazi magyar 
ember szivének a hála érzetével 
kell eltelnie Muraköz felszaba- 
dilásáért. Lehet, hogy van kö
zöttünk olyan is, aki ennek nem 
tud örülni. Megmondom nyiltan 
és őszintén, ezeket az embereket 
végtelenül sajnálom. Sajnálom 
egyrészt azért, mert nincs hitük, 
másrészt mert nem ismerik a 
történelmet és harmadszor, 
mert nincsenek tisztában a haza 
fogalmával.

A Mindenható két szép — 
mondjuk talán úgy, hogy fel
emelő érzést teremtett minden 
embe rszivébe: az Isten és a 
haza iránti szeretetet. Magam is 
tapasztaltam, mások is megálla
pították már sokszor, de a tör
ténelem határozottan tanítja, 
hogy csak a hivő ember sze
retheti igazán hazáját. A hitet
len embernek nincs hazája, ne
ki mindegy, hogy hol él, csak 
azért harcol, hogy sok anyagi 
java legyen, nem gondol arra, 
hogy éppen ez teszi őt boldog
talanná. már itt a földön. Aki
nek szivéből az ördög elkergette 
a kél felemelő érzést, annak éle
te céltalan, s reá nézve sokkal 
jobb lenne, ha nem élne.

De hát hol van a mi hazánk 1 
Ott, azon a földön, amelyet őse
ink nekünk megszereztek. Mura 
köz sohasem tartozott más or
szághoz, mint Magyarországhoz 
Mert az a néhány esztendő, 
mely alatt Muraközben más 
nemzet uralkodott, nem számit, 
hisz a nemzetek életében 1—2 
évtized semmi. Tudjuk, hogy a 
törökök 150 évig garázdálkod
tak hazánkban és az igazság 
mégis győzött. Most sem tör
tént egyéb : diadalmasan győ
zött az isteni igazság. Muraköz 
népének újra van hazája.

Testvéreim ! örüljetek, mert 
van hazátok , örüljetek, mert 
szivetekben a fölséges Isten 
szeretető mellett ott trónol a ha
za iránti szeretet is. Mert nem 
ám csak a nyelv határozza meg 
a haza fogalmát. Hamis taní
tás az, amelyik azt mondja, 
hogy aki horvátul beszél, az 
nem lartozhalik Magyarország
hoz. Halljátok csak, hogyan ha
tározza Kölcsey, a magyarok 
nagy bölcselő/e a haza fogal
mát *a haza a legszentebb kap
csokkal egybefoglalt emberek 
társasága llol vim itt a nyelv '

Denes, da prviput к Varn pro- 
govorim svecano, prva misei leti 
mi к dragomu Bogu. N e  samo 
zato, da globoka verjem v njega, 
nego i zato, kajti se srce svakog 
Magjara mora napuniti s zafalnosti 
zbog toga kaj je Medjimurje naeaj 
prikapceno к magjarskoj.

Moguce je je med nami i taksi, 
koji se tomu ne ena veseliti. V e -  
lim Varn odprto i iskreno, da mi 
je jako 2al ea takse ludi. Prvic 
ih fái m zato, kai nemaju vere, 
drugoc pák zato, kaj ne poznaju 
povest i tretic tato, kajti nesu na 
cisto stem, kaj je to domovina.

Dragi Bog stvoril je v sakom 
cloveku dva lepe stvari, dve zvi- 
sene stvari: i to lubav proti dra- 
gomu Bogu i lubav proti dnm o- 
vini. T o  sem vec i sam prena5el, 
a i drugi ludi su to prenaSli cu- 
dapota, a povest nas tak vuci, de  
samo on clovek poStuje svoju 
domovinu, koji verje v dragoga 
Boga.

Neverni clovek néma svoju do
movinu ; njemu je sejeoo, de god  
2ivi i bori se samo zato, da si 
skup zgrne cim vi5e lemelskih 
dobrin i ne misli na to, da да 
rano to veini za nesreenoga vec 
tu na remii.

Komu je necisti duh ir srea pre- 
tiral te dva rvisene osecaje, iivot 
taksega cloveka je prer cilja, i za 
njega bi bilo bole, da ne zivi.

A  de je prav za prav nasa d o 
movina? Tarn na onoj zemli, koju 
su nam nasi starci priskrbeli. M e- 
djimurje nigdar nije spadalo dru- 
gam, как к Magjarskoj, kajti tih 
par let, dok je drugi narod aos- 
podaril v Medjimurju, ne racuna 
se, kajti v zivota naroda 10 ili 
dvasti let se ne boriji. Znamo to, 
da so Turki 150 let ranbeli po 
nasoj domovini, pak je itak pra- 
vica pobedila.

Niti ve se nikaj drudo pripe- 
tilo: nego da je bora pravica 
pobedila. Narod Medjimurja ima 
naeaj svoju domovinu!

Brati! Veselite se, kajti imate 
svoju domovinu; veselite se, kajti 
se v Vasim sreim zvun boze lu- 
bavi najde i ljubav za domovinu. 
Domovina ne je samo jezik. Krivi 
navuk je on, koji veli, da nemre 
spadati к Magjarskoj on, koji se 
medjimurski spomina. Cujte samo, 
kaj veli veiiki magjarski pesnik 
Kölcsey za domovin: „Domovina 
je drostvo ludi, koji su z najsve- 
tesim к a pea m povezani med so- 
bom.“ A  de je tu jezik? Kölcsey 
veli, da je domovina drustvo ludi 
i to onih ludi, koji su sa najsve- 
tesim kapeam poveiaini med so-

Clano olasz külügym iniszter többnapos 
látogatásra Magyarországra érkezett

Ciano taijanski minister vunfskih p o s io r  Je d ó ié i 
na viSe dni pohajab Magjarsku

Az egész ország és a főváros népe meleg barátsággal és 
őszinte szeretettel fogadta a baráti Olaszország külügyminisz
terét, Galeazzo Clano dl Bortelazzo grófot, aki Kormányzó 
Urunk és a magyar kormány meghívására érkezett főváro
sunkba. A lobogódlszben ünneplő utcákon százezrekre menő 
tömeg üdvözölte az olasz külügyminisztert, akit a fényesen 
feldíszített Keleti pályaudvaron Bárdossy László miniszter
elnök fogadott a kormány tagjainak és a közélet előkelősé
geinek társaságában. A Kormányzó Ur kihallgatáson fogadja 
Cianot, a két Ház elnöke pedig fogadást ad tiszteletére az 
Országház kupolacsarnokában.

Narod celoga orsaga i glavnoga varain s toplim priatelstvom i 
s pravom lubavi je prijel ministra vunjskih poslov priatelske Taljanske 
grofa Galeazzo Ciano di Costelaeea, koji je na poziv naiega G o s -  
pona Guvernera i magjarske vlade dosel v Budapestit. Vuliee se 
puné eastavi i narod od vise sto jecer ludi je poedravil taljanskoga 
ministra vunjskih pnslov, a na banhofu, koji je isto bil jako lepő okin* 
cen pozdravil ga Bárdossy Lássló minister predsednik s kúp c viador» 
i e drugom velkom gospodom. Gospon Guverner je prijel Ciano na 
audenciji a predsedniki orsacke i velikaske hiíe pak su v orsaökoj 
hifi privedili velku paradu na njegvu cast.

Singapur e lestére készitl elő  olvasóit 
az angol sa jtó

Engleska étam pa veó p rip rav la  svoje á lla ta ié , 
na propast S lng ap u ra

A japán hadsereg gépesített gyorsdandárai már átlépték 
Negri Sembilan malájt állam határait, mig a más oldalról 
előnyomuló csapatok elfoglalták Morint. Valószínű, hogy Negri 
Sembilanban még egy összeütközés lesz a gyorsan közeledő japá
nok és az ottrekedt angol és ausztráliai csapatok között. Kuala 
Lumpurtól délnyugatra elönyomuló japán haderő megszállta 
Swettenham városát és ezt maguk az angolok is elismerték. Sin
gapur helyzetének válságos volta legjobban az angol sajtóból és 
rádióból tűnik ki, amely a legrosszabbra igyekszik előkészíteni 
a közönséget.

japanske masinirane brze brigade vec su presk granice malajske 
Hrzave Negri Sembilan, a trupe, kője e drogé strane idejű napre vec 
su cavzele varasa Morin. More biti, kaj bo v Negri Sembilanu jós 
jena bitka med engleskim i australskim i japanskim trupam, kője 
fletne dohajaju- japanske trupe, kője dohajaju juzno-zapadno od 
Kuala Lumpora, zavzele su varaSa Swettenham, to prisnaju Singapur, 
to se najbole vidi is engleskih novine i radio, koji prepravlaju ludi 
na najhujSe.

A Fülöp-szigeteken az utolsó döntő ütközetet 
vívják a japán és amerikai csapatok

Na Fi/ipinskim otokan cekaju japanske i  a mértéké 
trupe zaduju od/uéim bitku

Tokióból érkező legújabb jelentés szerint a Fülöp-szige- 
teken megrekedt amerikai haderő maradványa, amelyet ötven
ezer főre becsülnek, utolsó ütközetét vívja a támadó japán 
hadsereggel. Ha ez a csata eldől, akkor Mac Arthur seregei
nek nincs hova hátrálniok. Japán jelentés szerint e harcok 
eldölésóvel megpecsételődik a Balanga-félsziget sorsa, ame
lyet az amerikaiak mindenáron tartani szeretnének.

Как najnovese javlaju iz Tokio ameriéke trupe, kője su zaostale 
na Filipinskini otokam, a najvise ih ima do 50.000 glav boriju se v 
zadujoj bitki z japanskoin soldacijom, koja njih napada. D o  se to 
bitka zvr$i, onda se trupe generáld M ac Artur« (americki) na bodo  
iinele kam vugnuti. Как japanci javlaju s tem bitkom bo iá  pedaéena 
sodbina pelotoka Balanga, kojoga bi amenkanci sikak steli drfati,
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Azt bond ja Kölcsey, hogy a ha
za emberek társasága, mégpedig 
a legszentebb kapcsokkal egy
befoglalt emberek társasága. Es 
mi az a legszentebb kapocs ? 
A szeretet!

Testvéreim ! Három dolog 
szükséges ahhoz, hogy haza ke
letkezzen : földterület, amely ne
künk kenyeret ad, nép, tehát 
emberek, melyek ezen a földön 
élnek és harmadszor az a bizo
nyos Kölcsev-féle összekötő ka
pocs, melynek neve : Szeretet!

Prohászka Ottokár magyar 
püspök egyszer neves Írónknak 
ezt mondotta :

Be kell hívni ebbe az or
szágba a krisztusi szeretelel, az 
emberi jóságot, hogy az ural
kodjék a szivekben és a törvé
nyekben.... mert magyarság, 
munka, szeretet, ez a mi életünk 
nemzeti szentháromsága.

Én meg azt mondom, hogy 
be kell hívni Muraközbe .tehát 
szükebb hazánkban is a krisz
tusi szeretelet, az emberi jósá
got, akkor majd nem kell fél
nünk, hogy mégegyszer idegen 
nemzet uralkodik rajtunk

Testvéreim ! Szeressük egy
mást, hogy békében élhessünk 
és megerősödjünk, mert akkor a 
pokol kapui nem vesznek raj
tunk erőt.

b«m. Alt«) je t« n«jsvetes« k«pc«7 
na to odflovorim, lubav.

Brati! Tri stvari so potrebne к 
tomu, da se stvori domovina: 
zemla, koja н аш  da sagdasnjega 
kruha, narod, ludi, koji na toj 
zemli ziviju i tretje, ona glasovita 
kapca, ta koju nam veliki pesnik 
Magjarske, Kölcsey véli, da se ta 
kapca, zove lubav.

Prohaszka Otokar, glasovili ma- 
gjarski biskup je rekel. V jednoj 
priliki neksemu pesniku:

„Moraino v ovo drzavu pozvati 
lubav proti Kristusu, ludsku dob- 
rotu, da ona vlada v srcam i v 
zakonam, kajti je nase sveto 
trojstvo: magjarstvo. delo i lubav 
a ovo troje, to je nase narodno 
sveto trojstvo.“

A ja velim, da moramo v Me- 
djimurje v nasu vozesu domo- 
vinu pozvati lubav proti Kristusu, 
ludsku dobrotu i onda se ne tre- 
bamo bojati, kaj bi jós jempot 
drugi, nam stranjski narod viadal 
nad nami.

Brati! Lubimo se med sobom, 
da tnoremo v iniru ziveti, da se 
ojacimo, kajti ako se bomo tih 
navukov drzali, onda niti peklenska 
vrata ne bodo nas nigdar prev- 
ladala.

A kiadóhivatal uj címe: 
Árpád-utca 11. Minden levél, 
előfizetés, egyéb közlemény 
ide küldendő.

Ha a német nemzet m egm ozdul...
500.000 bunda, 1 millió szőrmemellény, közel 
2 millió gyapjusál az eddigi mérleg büszke 

adatai között!...
Berlin, január 11 

Hogy a német nemzet. ha 
egyszer megmozdul. milyen 
óriási társadalmi erőt képvi
sel, arról már nem egyszer volt 
alkalma a világnak meggyőződ
nie. Olyan társadalmi megmoz
duláshoz hasonlót azonban, 
mint amilyent a Vezér decem
ber 27-i felhívása idézett elő, 
eddig még nem látott a világ ! 
Meleg alsóruhákra, szőrmékre 
cs sífelszerelésekre van a front
nak szüksége ! Az ország percek 
alatt megértette a felhívás ko
molyságát és nyomban tisztá
ban tisztában voll azzal is, hogy 
gondolkodásra most nincs idjő, 
cselekedni kell. éspedig azonnal. 
És a gyűjtés még jóformán a 
felhívás órájában meg is kezdő
dőit. Olyan készséggel és annyi 
szeretettel adakozott a német 
nemzet, amilyenre még eddig

Íiélda nem voll. Az akció hallat
án sikerét azonban nem csak a 

társadalom adakozó készsége 
biztosította, hanem az a valóban 
boszorkányos gyorsaság, uniely- 
lyel egy kész és minden izében 
páratlanul működő szervezel 
már a felhívást követő órákban 
a mozgalom segítségére sietell 
A nemzetiszocialista párt kör
zeti szervezetei ez alkalommal 
is bebizonyították, hogy minden 
tekintetben feladatuk magasla
tán állanak A felhívás napjá
nak délelőttjén Berlin löbb. 
miül 360 helyi körzete megnyi 
tóttá gy üjtöállomásál. Hol egy 
üres üzlethelyiség, hol egy erre 
a Célra Ki űri teli üzlet vagy iro
da adott ideiglenes szállást a

gy'üjtőállomásoknak. És az ön
kéntes hivatalnokok és hivatal- 
noknök még jóformán el sem 
foglalták helyüket, a szónak leg
szorosabb értelmében a föld 
alól elővarázsolt íróasztalok 
mellett, odakinn a helyiségek 
előtt már bosszú sorokban áll
lak a csomagokkal megrakott 
berliniek és türelmesen várták, 
bogy sor kerüljön rájuk.

A legfontosabb feladatok 
egyikéi azonban ezzel még 
nem oldották meg. Már a gyűj
tés első óráiban látható voll, 
bogy az adományok egy része, 
úgy amint azokat leadják, nem 
alkalmas arra, hogy közvetlenül 
a frontra küldjék. Uj probléma 
jelentkezett. Az egyébként érté
kes adományokból a hadsereg 
céljainak megfelelő használati 
tárgyakat kelleti készíteni, még
pedig azonnal ! És a gyűjtés e l
ső napjának délutánján már 
minden gyüjtőállomással szer
ves kapcsolatban minden kür
ze! nck megnyílt a maga szabó- 
műhelye. A varrógépek, a szük
séges bútorok, próbababák és a 
munkaerők kérdése már gyerek 
játék volt. Ma már minden kör
zetben 20 30 asszony dolgozik 
a s/abóinüliclyben és legalább 
100 150 olt hon Y:d a meny
nyien önkéntesen és minden el
lenszolgáltatás nélkül vállalkoz
tak erre a munkára. i

Hogyan lehet házassági kölcsön 
höz jutni

Kak je mod dojtl do posodila za 
ienldbu

A hivatalos lap újévi számá
ban megjeleni u házassági köl
csönről szóló belügyminiszteri 
rendelet. A rendelet szerint a 
házassági kölcsönök iránti ké
relmet január 1-től lehet elő
terjeszteni a törvényhatóság el
ső tisztviselőjéhez, megyei vá
rosokban a polgármesterhez. A 
kérvényben meg kell jelölni a 
kért összeget és azt, hogy a fia 
tal házasok milyen célra akar
ják felhasználni a kölcsön ősz 
szegét.

A házasulandók az esküvő 
előtt orvosi vizsgálatnak vetik 
magukat alá és az erről szóló 
hatósági orvosi bizonyítványt is 
csatolják a kérvényhez. A köl
csönösszeg legfeljebb 1000 pen
gő lehel, melyet vagy készpénz
ben kap a kérvényező, vagy a 
helybeli közjóléti szövetkezet a 
kívánt ingóságokat szolgáltatja 
ki a kölcsönösszeg erejéig.

A házassági kölcsön ka
matmentes és azt havon
ként az eredeti kölcsön
összeg egy százalékát ki
tevő összeggel kell tör

leszteni.
Az első gyermek ulán az ere
det i kölcsönösszeg tiz százalé
kai, a második gyermek ulán 20 
százalékát, a harmadik után 
harminc százalékot, a negyedik 
után pedig további negyven szá

zalékot ,lehál az egész kölcsön
összeget elengedik A házasság 
első évében, valamint minden 
gyermek születése után egy 
évig a törlesztés szünetel.

Sluzbene novine stampaju n«- 
redbu ministra znutresnjik poslov 
za zenidbenik posodil. Po toj 
naredbi molbenice za zenidbenih 
posodil je od 1. januara moci 
poslati ua viceispana. V molbi je 
treba napisati kulko prosiju i z« 
kaj oceju potrositi peneze mladi 
ludi, koji se zeniju.

Pred zdavanjem se te ludi mo- 
raju dati pregledati po doktoru, 
jeli su zdravi i to doktorsku sve- 
docbu isto moraju z molbenicom 
poslati. Dobite je moci najdale 
1000 pengő i to ili v gotovimi 
penezi, ili pák ako oceju kakse 
giboce stvari, onda je dobiju prek 
domace zadruge v taksoj vred- 
nosti, как posodilo glasi.

Ovo zenidbeno posodilo j r  
prez interesa i saki mcsee 
je treba /% celoga posodila 

nazaj platiti.
Potli prvoga detela pustiju 10% 

eeloga posodila, potli drugoga 
20%, potli tretjega 30%, a da se 

; cetrto date nrodi, onda pustiju 
: celo posodilo za badav. Prvo leto 
I potli zenidbe i potli rodjenja sa- 
I кода detela, erez leto dni ne 
I treba nikaj odplacivati.

Perlakon ui pénzintézetet a'apitottak
V Prelogu su napravili novu sparkasu

Soslarich Lajos nyug. bank
igazgató-gazdálkodó és Yirágh 
Pál perlaki községi főjegyző 
kezdemény ezésére s az Or. zígos 
Központi Hitelszövetkezet támo 
gatásával 1911. december hó 
30 án megtartott közgyűlésen 
számottevő s azonnal befizetőit 
kezdőtőkével uj pénzintézet ala
kult Muraközben

A gondosan és szakszerűen 
előkészített munkálatok alapján 
létrejött a Perlaki Járási Ta
karék és Hitelszövetkezet mini 
az О. К H tagja . Az igazga
tóságba egyhangúlag! beválasz
tanak Sostarich Lajos elnök
nek. Bálint Béla gazdálkodó al 
elnök), Belies Ferenjc kisgazda

О К TI kinevezett'. Belies Mi
hály vendéglős. Csonkás István 
épület-, tűzifa és szénkereskedö, 
Pokrivács Aulai kisgazda. Sós- 
Inrich Antal a kereskedők egye
sületének elnöke Fclügyelőbi- 
zoltsági tagok Zabuly Alajos, 
a/, iparosok egyesületének elnö
ke. Yisnies János kisgazda (a 
Hombár megbízottjai, Kutnyák 
György vegyeskereskedő, Fii
szár Ferenc pékmester ^O. K. 
H. kinevezett , Dolencsicis Ernő 
löszei'- és üvegkereskedö.

A közgazdasági tevékenység 
előmozdítására és a kisemberek 
támogatására igy életrehivott ta 
karék pénzt ár működését az 
egész járásra ki fogja térj eszi г



Ciano gróf, 
Magyarország barátia

m s a bileJszükséglolokd цх41»к 
rátej^akbeu elégith»ü lei, miálHil 
az eddigi nagy hiány is nrtfnl- 
dást nyárt. ^

Sostarich Lajos penzionerani 
bankdirektor i Virágh Pál, prvi 
notarjus v Preloflii su, s pom oc- 
jom Orsacke Kredtne 2fadruge, 
1941. decembra 30.-да napra vili 
v Medjimurju novu sparkasu. Ka
pital je vés nutri placenu. %

Sparkasa se főve »Perlaki Já
rási Takarék és Hitelszövetkezet 
mint az О . К. H. tagja«. V  direk
test zebrani: Sostarich Lajos pred- 
sednlk, Bálint Béla podpredsed- 
nik, Belies Ferenc gospodar, Belies 
Mihály kremar, Csonkás István 
trgovec, Pokrivács Antal gospo
dar, Sostarics Antal stacunar. 
Revizori su : Zsbuly Alajos meSter, 
Visnics János gospodar, Kutnyák 
G yörgy itacunar, Fiiszár Ferenc 
рек i Dolencsics Ernő stacunar.

Ó va sparkasa oce potpomagati 
orsackom gospodarenju po célom  
Dolnjem Medjimurju i pomoc 
danati molim gospodarain i kajti 
bo méla’ dosti kapitale, bo mogla 
zvrsiti ovu svoju duznost, a to je 
prinas jako potrebno.

A Csáktornyái füsttelen 
napok gyűjtési eredménye

Az anyaországi és a visszakerült or
szágrészek város ni n*mes versengéssel 
arra törekedtek, hogy az orosa harc- 
térten küzdő katonáinknak minél kel
lemesebbé és kedvesebbé tegyek a ha
zájuktól való távoltétet. A vöröskereszt 
központ teljes szervezetértI indította 
meg katonáink részére a karácsonyi 
azei etet-csomag gyűjtését. Ebből az 
áldozatos munkából Csáktornya is ki
vette részit. Az itteni vör<V#kereszt 
egyesület kezdeményciésére a város 
szociális érzéstől áthatott hőig}'tagjai 
sziveden Tálalták a füsttéwa nap meg
rendezése aOJkalmávai a gyűjtés fá
rasztó munkáját. A M ! «s gyűjtőgárda 
már a kora reggeli órákban ott volt 
a községház tanácstermében, hogy meg 
beszélj* a gyűjtés módozatait.

A félnapos gyűjtés eiedménye 800 
p*ngő volt. A legnagyobb elismerés és 
köszönet a Heikes gyüjtőgárda minden 
egyes tagjának.

A Csáktornyái iparvállalatok tiszt
viselői és munkásai is szívesen állot
tak a gyűjtők táborába és tettek tanú
ságot áldozatkészségükről.

Gyűjtésük eredménye A C.ráner 
Testve'ek munkásai 700.— P, a ürá- 
пег Testvérek tisztviselői kara 292.50 
P, a King Kötő-szöyőgyár munká
sai 100.— P, tisztviselői kara .*15.— p? 
a Vájd* Konzervgyár munkásai és 
tisztviselői 124.10 P, a gőzmalom mun
kásai és tisztviselői 351.— P, Kánya- 
vári munkásai és tisztviselői 300.— P, 
Skrájücs és Málhel munkásai és tiszt
viselői 100.— P, m ro le j bánya vári 
olajkutak munkásai és tisztviselői 
35.— P, Petrólej oiijkutak munkásai 
és tisztviselői 125.— P, Neumann gyár 
munkásai és tisztviselői 173.20 P. Osz- 
sresen . 2335.86 pengő.

'ítehát a füsttelen nap utolsó gyűj
tése és az ipartelepek, gyárak munká
sainak és tisztviselőinek gyűjtése ősz- 
iszesen 3135.86 penget tesz ki.

Felhívás.
A volt haditengerész baj tár

sakat tisztelettel felhívja a zala
egerszegi csoport titkársága, szí- j 
veskedjenek jelentkezni nála m i
előbb. tagfelvétel céljából.

Tengerész bajtársak ! Sok sze 
intettel várunk benneteket !

A zalaegerszegi tengerész cso- 
p o r t : Levélcím Pál József ke
reskedő, tengerész csoport tit
kár».

G.deazze Ciano, Cortefcizzío grófja, 
a ftisfeata Otoszország külűgyminisz:- 

1903 március 18-án szüie'ett Li- 
vornóban. Apja az arany vitézségi 
éremmel kátünbctieit Cos tan zo Ciano 
ten; •rnagy, Corfcellazzo grófja volt, 
onyja pedig Donna Carolina Pint A. 
Ciano-család harcosok és tengerészek 
családja.: Mussolini külügyminiszte. e 
olyan családi légkörben nevelkedett, 
amely a hazafiság, a harci készség 
és a bátorság n«m*s hagyományai
val volt leütve.

Galeazzo Ciano gróf még diák volt, 
amikor az dlsö fasiszta alakulatok meg 
kezdték harcukat a f o4í ovvták elldn. 
Az ifjú Ciano gróf a fasiszta mozga
lomból annak legkockázatosabb idő
szakában élénken kivelt© részét. Ami
kor a Duce 1922 októbereién élien- 
deifc a * Marcia su Romát , Galeazzo 
Ciano az dlsök közt л®М részt abban . 
a Livornói osztagok köteflékélxn v.mult 
be Kómába. Később csa/Ládjávi együtt 
Kómába költözött, folytatta cgv elemi 
tanulmányait, de az újságírás csak
hamar magához ragadta az ifjút, aki 
elénk érdeklődést tanúsított a kor 
minden politikai, irodalmi és művé
szeti kérdő*® iránt. Szerkesztője voUt 
a Tribün álnak s mint színházi kriti
kus dolgozott a N’uovo Pa^se és az 
Impero hasábjain. Időközi en dipoma- 
ciai pályára lépett, ahol 1925 július 
21-én kezdte meg karrierjét. A no de 
jnneirói, bitenos ab esi n agy к 6 vétsé
gek i® 1 «rollt, később pedig a pekingi 
követség!« Amikor az oülasz alléin 
és az egyház közt létrejött a kibékülés, 
Galeazzo Ciano t visszahívták Kómá
ba, ahol a S7©niszóki nagykövetség el
ső titkára lett. 1930-ban teleségül vet
te Musfdliini Eddát a Dm* első szí; lőtt 
leányát s még ugyanabban az évben 
sangháji főkonzulivá, majd kínai ügy- 
vivövé nevezték ki. A Kin i efleni ja- 
pá nhadművee ek megindulásának pil
lanatától kezdve rendkívüli szere it 
játszott Sanghájban nyug«üanával, 
•gNensiil5*érzékév«A, mértéktartásával és 
határezoMeágável. ЮТ2-Ьг* meghatni 
■az«H m is r t t ir é  M ik  lei.

A következő évb«n visszaté* t Olasz
országba és a DiK’v-* csakhamar Lon
donba kíildle a pazdasiígi és pénzüvi 
érteke/et deJegiítiiMkéut. Még ugyan, 
ebben az éviién az ofasz miniszterei, 
nökségi sajtóit oda főnőkévé nevezték 
ki, később pedig a Dune a sajtóirodát 
sajtó- és propag >udaűg} i államtitkár
ság rangjára en.él've, Ciano grófot mi
niszterré nevez'e ki. Az 1935-ben : la
kúit uj szarv Ciano gróf lelkes és mo
dern széHemélen egyl:efogta és fe
gyelmez te az olasz étet egész; rzctfl’mi 
etejét és ezzel az áítann tevékenység
nek egv olyan к óz [туп tj át alki tia n*eg, 
a mély a mai olasz étet egyik legere
detibb képződménv-e.

1935 augusztusában Ci'!no gróf mi
niszter, aki időközién megszerezte a 
piVitaigazolványt, Afi lkába indult és 
ott átvette a Disperaia-raj parancsnok- 
ságát. A miniszter mint pdUóbkapi- 
tány veit részt az eiiópiai hadjáralbrn, 
a harcok során kélizben szerte tezust 
vitézségi érmet. A hál oru be.nejeztévril 
Gaéazzo Crinot őrnaggyá léptették 
f íő  s ekkor Ciano gróf hazatérve, uji- 
ra dt foglalta őrhelyét a sato- és pro- 
pogandaügyi mmisztérium ebén. A Du
re bizalma 1936 november 11-én a 
külügyminisztérium élére állította. Az 
eliópiai hadjárat, a irer toribások és a 
világpolilikában kialakult uj helyrét 
rendkívül fontos szakaszt nyitottak 
meg a fasiszta Olaszország diplomáciai 
tevékenységéi ten és ebben Cuno gróf, 
mint a fasiszta 0‘iasziország küiügymt- 
niszleie olyan tevékenységet fejtĉ tt ki, 
amefly még mindenkinek élénk cjnlé- 
ke.efél en él. A Duce politikai elgon
dolásainak hűséges és zseniális végre
hajtója 'left s a dlploriiáciába lyétevitt© 
fiatal Lmdü'etét, nyíltságát, szenvedé
lyességét és fáradhatatlan munkaited- 
vét. Két és félév alatt külügyminisz
teri munkájának aktív ofl-dalan szere
pelnek : a szankciók megszüntetése, a 
róma—bertám tengely, amelynek alap
ját szeméibe en vetette meg a ’ 'űhrrr- 
r«l Berchtesgadenben to la to tt megbe- 
Rzéléstei alapján és az 1936-os teriini 
•HeaméitekkV. teváb^á я DilnMvíi-

val kötött megegyezés, Olaszország Al
bániai ttekintényének megerősítése, az 
antikomintern-paktum, az oüasz—Ma
gyar barátság megerőeátés», megegye
zés Angsával, a bécsi döntőbíráskodás 
az ftiópiai hódítás 4Uisme: tetése csak-’ 
nem minden n«toz«t résaórőH 

Ciano gróf meggyőző szónok, sok 
n^gyjetentőségú leszédet mondott po
étikai gyűléseken, a kamarában és я 
szenátusb-'-m. 1939. augusztus 19-én «г 
oltasz király és császár a Sz-rot Anniin- 
ziafa-rend 'legmagasabb kitüntetését, я 
nyakláncot adományozta neki. Ciano 
gróf tulajdonosa »  magyar érdemrend 
szent koronával ékesített nagy kereszt- 
jén«k. « I 1

Ciano gróf külügyminisztei* kezdet
től! fogva a légiitekéi több és Itekő ẑiu- 
tébb barátságot tanúsította Magyaror
szággal és a magyar nép iránt. A jo
gos és igazságos magyar nemzeti tö- 
rekvésteixet mindtenkor a iegnr 1 gebben 
támogatta s midőn a baráti német 
birodalom szél tépte a pá risk őrnyéki 
békediktátum buiáncte.t, Ciano gróf 
volt az, aki 1938 növöm! ®r 2-ч1П 
első bécsi döntőbíráskodás alkalmával 
Kibbentrop néntet küUügj-minisztterrel 
együtt visszaitéilte Magyarországnak az 
elszakított ltelvidék magyarlakta ré
szeit. Amidőn 1940-ben a magyar- 
román viszony valósággal fenyegetett, 
ismét a baráti Olaszország kúliigyrai- 
niszlc:®, Ciano gróf voTt az, *ki a *zó- 
veisétte* német nagy hatalom külügy
miniszterével együtt a második bécsi 
döntőbíráskodás alkalmával békés utón 
visszaitéde Magyarországnak pszaker- 
délyt és a Székelyföldet.

U T F Á S IT Á S R A ,
PARKOSÍTÁSRA!

Bignonia, Piroslevelü bükk, Celtie, 
Corylüs colurna, piroevirágu geea- 
tenye, Gingko-biloba, Gömbakáe, 
Jegenyetölgy, Juglana nigra, juha
rok Acer neg. föl. var. Gömb- 
juhar, Schwedleri Hire, Nyír, 
Platán, Pr. pissardil, Triloba X 
nagyon olcaón: akác, körié, nyár, 
szil. Fenyők, g y f lm é le e fá k  
nagy választékban.

Kolauch faiskola, Szeged  
......... . *  ........... "
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A Hét
I Csütörtök — Cetrtek ]

Ribbentrop Joachim német 
külügyminisztert ünnepélyesen 
fogadták Budapesten. Délben a 
Kormányzó Ur magánkihallga
táson fogadta, majd ebédet 
adott tiszteletére. — A japánok 
áttörték Pereknél a védelmi vo
nalat. — Súlyos tengeri csata 
japán és amerikai hadihajók 
közt. — Egv amerikai csatahajó 
elsülyedt. Egy másik súlyosan 
megrongálódott. — A Fülöp-szi- 
gateken ismét súlyos haroofc láa-* 
goltak fel. — Az amerikai véd
vonalakat szakadatlanul bom
bázzák a japánok.

Ribbentrop Joachime, nemskoga 
ministra zvunjskih poslov su s e 
velkom paradom prijeli v Buda
pesti Oospodin Guverner да prijel 
na audenciji i latem je dal na 
njegvu cast obeda. — Japanci su 
pre Peraku predrli obrambenu li- 
niju. Teika morska bitka je bila 
med japanskimi i americkimi ta- 
borskimi ladjami Jena americka 
taborska ladja se vtopila, a druga 
se teSko skvarile. Na Filipinskim 
otokam tecaju teske bitke. Japanci 
stalno hiceju bombe na ameriéke 
kule.

I Péntek — Petek |

Türitétő lelkesedéssel fogadta 
a magyar főváros Hitler kül
ügyminiszterét Ribbentrop ki
hallgatáson a' kormány »ónál. A 
h«gyoménv ős'német magyar ha 
rútság'további toejterőSödéSét 
jelenti1 Ribbenthöp látogatása. — 
Kitárta1 Lumpurt elfoglalták a 
japtfhók. — 'Szingapúrból elme
nekült az angol flotta. — Meg
kezdődött az általános támadíás 
Szingapúr előtt az utolsó védő
vonal ellen. — A riódejtmeirói 
konferencián Roosevelt a 'dél
amerikai államokat is háborúba 
ákhria sodorni. —* Nagy japán 
légftá inadás az éfczakbobneói 
Ambog kikötő Ollen.

Z velkim zdusevlenjem su v 
Budapestu prijeli Hitlerovoga mi- 
nistra vunjskih poslov. Ribbentrop 
je bil na audenciji pre Gosponu 
Guvetndfu. Njegév pohod znaci, 
kaj se bo magjersko-nertűko pri- 
atefetVo jó i bólé objttcilo. -  Va
rasa Kuála-Lümpurt su japanci 
zaveéli, Engieske ladje pobegav- 
leju if Singapur-a. Pred Singapu
rern se bapila velka borba proti 
zadnjih liniji. Na konferenciji v 
Riodejaneiro (jutna Amerika) je 
Rbosevelt Ítél v tábor spraviti i 
julno-americke drfave. Japanci su 
tliapíáVili velkoga napadaia z zraka 
na varai Ambog (seperni Borneo).

I Szombat — Sobeta |

RibbentfOp'bírodálmi külügy
miniszter pénteken este eluta
zóit Budapestről. Megkoszorúz
ta a Hősök Emlékművét és a 
német katonasirokat. — A ja
pánok elsülyesztették a Longíev 
amerikai repülőgépanyahajól — 
Elrendelték az általános bril 
visszavonulást a Maláji félszi
geten. Bekerítés veszélye fenye
geti к menekülő brit talpatokat. 
-  Eddéf « lw *z  fCfÜWfeépet

• Tjeden
pusztítottak al a japánok a szin
gapúri gépállományból — Két 
angol csatahajó «érült meg 
Alexandria kikötőjében. Éjjel- 
nappal bombázzák a németek 
Málta repülőtereit

Ribbentrop nemiki minister 
zvunjskih poslov le v petek odpo- 
tuval e Budapest a Dal je venca 
na spómenik junakov i na grobe 
nemikib soldatov. japanci su vto- 
pili engtesku matiónu ladju в a 
aeroplane voiiti, Langley zvanu.
V Malaji se Engieske trupe, po 
topovedi, Se posod’ fiaiaj vleceju.
V pogibeli su, kaj je bodo ла 
okroüli. Pre Singopuru su japanci 
do ve vniitili petsto avinonov. 
Pre Aleksandriji su°dve engieske 
taborske ladje skvarili. Nemei den 
i női hiéeju bombe na Maltu.

I Vasárnap — Nedela |

Szingapúrt állandóan bom
bázzák a japánok. — Egyre job
ban megbénul az élet a város
ban. A tenger felől is bezárult 
az oslromgyiirü. Az erőd már 
nem védhető — állapították meg 
az angol alsóházban. — Lázas 
sietséggel erő sitik meg Máltát a 
fokozódó légirohamok ellen. — 
Csangcse fölött öt bombavető
gépet lőttek le a japánok. — 
Súlyos harcok a keleti arotvonal ■ 
középső szakaszán. — A uóm<fr* (

f  Н4Ш — Pontjelen
Döntő győzelmet arattak a 

japánok a Maláji-félszigeten. 9 
órán át tombolt a nagy tankcsa
ta. Húsz kilométer mély állá
sokon keresztül nyomultak elő
re délfelé. Harmincezer embert 
vesztett az ellenség és elesett a 
28. dandár parancsnoka. — A 
Szingapúr felé vezető útvonalak 
zsúfolva vannak a felbomlott 
visszavonuló csapatokkal. — Va
sárnap a japánok három he
lyen patraszálltak a Celebes- 
sxigeteken és megszállták a Ta
ra kan-szigetet.

Japanci su pobelil velku bitku 
v Malaji. Crez davei vur je bitka 
trajala s taborskimi koli. Japanci 
su doili na 20 kilometrov napre, 
se erez jakih kul. Nepriateli su 
Bgubili 30.000 ludi, a opal je ea- 
povednik 28. brigade. Ceste proti 
Singapuru su se puné z restepe- 
nom soldacijom. V nedelu su ja
panci na otoku Celebes na tri 
mesta zaili na suku zemlu i zav- 
zeli su otoka Tarakan.

I Kedd — Tork |

A Maláji-félszigeten végleg 
megtört az angol ellenállás. — 
Megnyílt az ut Szingapúr felé. 
— A borneoi és celebeszi japán 
gyözelmek után válságos hely
zetbe került Holland-India. — 
Kél angol rombolót inegtorj>e- 
ilózlak a németek. — A Szovjet 
tömegtámadásainak nincs sem
mi katonai eredménye. Súlyos 
veszteséget szenvedtek a bolse- 

I vislák. — A 11 angol hadosz
tály és a 28. dandár elpusztult

Egy termy.őhe beépített szovjet bunker. (Foto R. D. V )

tek ribülvesfctettek egy szállj tó
ba jól. megrongáltak két nagy 
kereskedelmi hajót és égy köny- 
nvü cirkálót. — Minden indo
kolás nélkül gyilkolják Krim la
kosságát.

Na Singapur japanci stalno hi- 
eeju bombe. V varasu je zivlenje 
se teikese. Varast je*vee za okro- 
len i в morske stranjke. V engleskoj 
orsackoj Hiii vdiju'oblegati: „tóga 
grade vec ne móci brartiti". Na 
ótbku Malti se iuri kule délati, 
kaj ti se fakó bojiju od bombasov 
zraka. Ober varasa óangca su ja
panci pet bombaikih avionov dőli 
strelili. Téliké borbe fna sredini 
ifckodne fronte. Nemei su vtöpili 
jenu ladju za térha voziti, skvarili 
su dve vellca trgovaÖke ladje i 
jenu lehku taborsíu ladju. Bolse
vik! ..prés sakoga zroke kofeju sta- 
novnike v Krtmu.

V Malaji je engleska obrana do 
kraja prepaid. Odprti je pot v 
Singapur. S pobedom japancov 
na Borneo i Celebes je Holladska 
India dosla v pogibel. Nemei su 

: torpedirali do engieske геюгаёе. 
Sovjetam nikaj na kasniju njihovi 
telki napadaji i Imaju telke zgu- 
bicke. Engleska 11. divizija i 28. 
brigada je vniséena.

[  Szerda ~  Sredla |

A japán haderő támadó had*- 
müvelete Ílollnnd-Iridia ellen. 
—• Elfoglalták Celebes-szigot leg 
fontosabb repülőterét. — Szin
gapúr elesie veszélybe sodorja 
Ausztráliát és a hollinmlindiai 
gyarmatokat. ■— Szingapúr a 
kőrveflen ostrom megkezdése 
előtt. — A japán főerő már csak 
160 к rl •méternyire- van Szinga-

pur érődéitől. — Szollum kör
nyékén visszaverték a brit tá
madásokat. — Német hadifog
lyok legyilkolására adótt ki pa
rancsot "Sztálin.

Japanska soldacija dda velke 
napadaje na Hollandsku lndiju. 
Glavno zletisce na otoku Celebes 
su japanci zaveeli. Ako Singapur 
opadne, onda dojde Australia i 
Hollandske —Indijske kerionije v 
pogibel. Singapur stoji pred zad- 
njom borbom. Japanci su samo 
160 kilömetrov od Singflpura. Pre 
Sollum su zavonuli britske napa- 
daje. Stalin je dal zapoved, kaj 
se mornju nemiki zarobleniki 
zaklati.

Muraközi járások 
tüzrendéezeti felügyelői 
Fejervergarski inépefetori 

z Metíjittitírle
Zala várn*vegye főispánja dr. 

Száraz István szol góbi ró Csák
tornyái lakost a Csáktornyái já
rásba, dr. Beznicza István szol- 
gabiró perlaki lakost a perlaki 
járásba járási tüzrendészeti fel
ügyelőkul kinevezte.

Vdki ilpan ZalavaTmeigirje pe 
poslavil dr. Száraz’ lltvana, cakov- 
skoga szolgabirova za Cakovski i 
dr. Beznicza Istvana, prdockoga 
szolgabirova,* fa prelöéki jtffa* '*a 
fejervergatske inspektoré.

— A Normandle-átftl«kitható-e 
repülőgép anyahajévá?

A Tükör januáti száma írja. 
A legújabb jelentések szerint az 
amerikai tengerészeti hatóságok 
lefoglaltak a Normandie nevű 
francia hajót, mely a világ má
sodik legnagyobb személysaálli- 
tó gőzöse. Most azután az a 
kérdés, hogy az amerikai terv 
sikerülhet-e *? A tervük ugyanis 
az, hogy a Normandiet átaln- 
kilják repülőgépanyahajóvá. A 
szakértők szerint azonban ez a 
terv kcresztülvihetettcn a sze
mélyszállító gőzösök mclaccn- 
truma (a hajósulypontja) mi: tt. 
Л személyszállító gőzösök súly
pontja repülőgép-any ah á jóvá
való átépítés esetén túlságosan 
magasra kerülne, mely könnyű 
felborulást okozhatna. Hogy mi 
történik a Normandieval, nem 
tudjuk, de annyit látunk, hogy 
a szakértői vélemények és az 
amerikai tervek ellentmortda- 
nak. v



ttertffényes Krim i —  
40 fok a fagypont alatt!

БСУ német haditudósító elbeszélése
Kellemetlen meglepetés а Ы

gúny oszlop estétui reggelre a 
megszokott 20 tokról hirleien 
40-re zuhant, természetesen a 
fagypont alatt. A szó szoros ér
telmében vérfagyasztóan süvít a 
dermesztő északkeleti szél Mint
ha az ágyudőrgéstői remegő 
föld egészen kizökkeni volna 
tengelyéből és az Északi-Sark 
éppen Dél-Ukrajna végtelen hó- 
mezői és az Azóvi- 
tenger fölé tolódott volna ál. A 
verőfényes Krim és a szovjet 

Riviéra illúziói régen a multié 
leltek már ; ha egyikünk-mási- 
kunk ajkáról elhangzanak néha 
e meggyülőit szavak, csak az 
akasztófahumor ez. A valóság
ról végképpen lehullott már a 
leplező álarc : ez is Szovjet- 
oroszország, semmi más, mint 
Szovjet Oroszország, a maga tel
jes pokoli kietlenségében... A 
nagy északkeleti utánpótlási vo
nni a jég és csonffagynszló hi
deg sivár sivatagán húzódik vé
gig, egészen idáig; Szebasztopol 
előteréig. És ezen a jégpáncél
lal borított uion éjjel-nappal 
szakadatlanul zakatolnak a nagy 
tehergépkocsik, si korogna к a
lovasszekerek. Szebasztopol 
páncélcrődjeinek ostroma tö
méntelen mennyiségű muníciót 
fogyaszt, de ha csak erre lenne 
szükség ! Az élelmezés utolsó 
porci kaján és a lovak takarmá
nyán kivid még a fát és földe 
épített állások bélésére vagy a 
hegyibarlangok lakálvossátevé- 
sére szánt szalmát is többnapos 
járófőidről kell ideszállitnni ! Л 
pusztában és a hegyvidék kopár 
lejtőin még tüzelőanyag sin
csen A keleti háború megindu
lása első órájától kezdve óriási 
feladatok hárultak az utánpót
lásra, de ezek a feladatok soha
sem voltak olyan embertelenül 
nehezek, mint most. Az ember
től és állattól egyaránt kimond
hatatlan fáradalmakat követel
nek meg, azonban nincs ment
ség, meg kell oldani őket és ezek 
az emberek meg is oldják.

Pompás emberek az utánpót
lási oszlopok katonái. Mind a 
föld fiai, parasztgazdák vagy 
mezőgazdasági munkások Len-

Elsőrendű szén
és bükk-, gyertyán-, 

akác - és nyír-

tüzelöfa
fe lvág va és ó lszám , 

minden mermylésgben  
kapható

Prvoklasni lap o r
I bukóvá, grabrova, aka- 

cijan a  I brezova

d rv a
za  ku rltl, cepana I na 
k la ftre , ku lko  god Je 

potrebno se dobi
S K V O R C Z  J Á N O S
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gyelország. Franciaország és 
Görögország után már a negye
dik hadszíntér százkilométerei 
vannak mögöttük. Már ha az 
Északi-Sark egészen itt üti is 
fel székhelyét, akkor sem lehel 
oly kemény a tél, hogy kapitu
láljanak előtte. Vastagon bebu
gyolálva topognak a metsző 
szélben szeszélyesen lobogó 
hosszú köpenyeikben, több- 
fogalu szekereik mellett, — az 
egyik nap az utánpótlási köz
ponttól a frontig, a másik nap 
ismét vissza az utánpótlási köz
pontig. És igy megy ez hétröl- 
hétre...

A teljesítmény rekordját 
azonban mégis csak a Jaila- 
hegvség utánpótlási osztagai vi
szik. Vannak utánpótlási oszlo
pok. melyek 14 órás utón egv

Legdrágább kincsünk a gyer
mek. 0 életünk folytatója, iga
zi örömünk. Főleg amíg kicsiny, 
nagy gonddal neveljük. A gyer
mek születése után, ha csak te
hetjük. mutassuk meg orvosnak 
a csecsemőt. Az újszülött köl
dökéi liszt a, sárga hintőporral 
hinti be a bába. Vékony vá
szonból varrt, tiszt i köldökpó- 
lvál csavarjunk a basára. 
fürösszük, hanem csak mosdas
suk a babát mindaddig, mig a 
köldöke be nem száradt telje
sen. Csak tisztára mosott kéz
zel nyaljunk az ujszülötthöz.

Születése után ti— 8 óra múl
va kapja a baba édesanyjától 
az első táplálékot. Ariiig a tejel
választás megindul, tegyük gyak
ran mellre, hogy megtanuljon 
szopni és kínáljuk meg gyakran 
sacharinnal édesített teával. 
Minden anya arra törekedjen, 
bogy állandóan és bőségesen le
gyen leje addig, arnig a gyer
meknek szüksége van rá, tehát 
az első kilenc hónapban. Erről 
úgy gondoskodunk legjobban, 
ha rendszeresen és kitartóan 
szoptatunk. Némely csecsemő 
nagyon aíuszékony, álmából 
nehezen ébreszthető fel. Lustán 
szopik, el-elalszik a mellen, "be
gyük tisztába mindig szopás 
elolt az ilyen csecsemőt, mert 
a friss levegő és a hűvös, pelen
ka élénkítik. Ügyeljünk arra, 
hogy szópás ideje alatt ne alud
jon, hanem folvlon táplálkoz
zék.

Nfl$e najdraiese blago jc dete. 
To je nase veselje i nastavla naSe 
livlenje. Prem dók je malo z vel- 
kom brigom ga treba odliraniti. 
Mám, как se narodi, ci je moguce 
treba dete doktora pokazati. S ten- 
kim cistim povojom je treba crevo 
zarnotati. Ci se premoci onda 
friSko deti. Dete je ne treba kö
peti, nego samo oprati se tak 
dugó, dók popek ne fa Celi. Deti 
je smeti prijeti samo s cistom 
opranom rokom.

Potli poroda га 6— 8 vur dobi 
dete prvu hranu od svoje matere.

nap alatt 80 kilométert tettek 
meg. csuszós jégen, hófúvásban, 
ezer méter magasságban ka
paszkodó hegyiutakon. De ez 
még mind nem elég. Az átte
kinthetetlen terep és az ellenség 
alattomossága állandó fegyve
res készenlétei követel tőlük. 
Szovjetoroszországban vagyunk, 
itt az utánpótlási vonalak sem a 
front mögött húzódnak. Az 
utánpótlási oszlopok sok kato
nája hordja ma a vaskereszt 
szalagját, azt a kitüntetést, me 
Ivet csak fegyveres harcban le
hel kiérdemelni.

Dók se mleko hapi iti, visepot mu 
treba cecka dati, kaj se navei ce - 
cati i visepot mu traba dati malo 
sladkega teha. Saka mati mora 
paeiti, kaj bo stalno inele dosti 
mleka se tak dugó, dók ga dete 
nuca, a to traja do devet meseci. 
D o toga naj leii dojti tak, kaj 
stalno i marlivo kojimo dete. Nes- 
terno dete je jako pospano, tesko 
ga ebuditi. Leno ceca i zaspi na 
prsaj. Pred cecanje treba deti 
takse dete v cisto, kajti friski luft 
i hladne krpe ga malo sfriskaju. 
Moramo paeiti, kaj га vreme ce
canje nabo spalo, ne^o naj se fúrt 
samo hrani.

A szoptatás rendje
Szoptatás közben csipkedjük, 

veregessük gyengéden az arcát. 
20—25 percnél tovább ne szoj>- 
lassuk, mert ennyi idő alatt a 
gyenge baba annyira kifárad, 
hogy úgysem volna ké^es töb
bet szopni. Ila kevés a tej, szop
tathatjuk két mellből is. Ha na
gyon keveset szopik a csetosemö, 
fejjük ki kézzel vagy szivassuk 
ki tiszta mellszivöval a mellben 
maradt tejet, nehogy elapadjon. 
A leszívóit lejét kimosott, kiíor- 
rázolt és kisnvilásu gumiszopó
kával ellátott üvegből adjuk a

babának. Ha szppókás üvegből 
sem tudja szívni a tejét, pró
báljuk kávéskanállal adni. A 
szopókát, az üveget, a kiskana- 
lal minden használat előtt és 
ulán mossuk és forrázzuk ki 
Tartsuk a szopókát pohárban, 
tiszta hideg vízben és füdjük.le 
hogy ne lepjék a legyek.

Ahogy növekszik, erősödik, a 
baba, mohóbban, erőteljesebbén 
fog szopni. Mindjárt nagy kedv
vel fog a szopáshoz, csak ren
del tartsunk benne. Pontosan 
egyforma idő telljék el a azop- 
Iáfások között. Ez az idő az első 
hónapokban 8 óra. Amikor a 
szopás ideje elérkezell, keltsük 
fel. Ez nem kegyetlenség, mert 
a baba úgyis alszik eleget. A 
szopási rend megtartása fejlő
déséhez szükséges. Hatszor 3 
óránként szoptassuk. lia  éjjel 
sir, ne szoptassuk, hanem lan
gyos, világosra főzolt, kevés 
szacharinnal édesített teát ad
junk neki. Amikor rendszere
sen szoptatunk, már neveljük 
is a kicsit. Szervezetét szoktat
juk rendhez. A rend betartásá
val meg is védjük a asedzemő- 
kor legnagyobb rémétől : я bél- 
huruttól.

Dók dete ceca, treba, ga .malo 
po obrasu zegetati, kaj aabo .aas- 
palo. Prek 20—25 minőt mu r̂ee 
treba cecka dati, kajti eato vreme 
se to slabo dete tak vtrudi-, kaj 
i tak duze nemre eeeati. C iije  
malo mleka, moci mu dati duója 
prsa. Ako dete premalo ceca, 
onda treba inleko s prsa ».cistom  
gumijom vun potegnuti, k a j.fe so  
cecek nebi zasusil, a to ralcko 
pák je maci detetu dati v cistoj 
flasici г gumijom. Ako niti s i la -  
tice nemre dete cecati, onda £a 
treba z zlicicoin hraniti. Dudleka, 
flasicu slicicu je treba navek cisto 
oprati i popariti, predi kak se 
nuca. Dudleka je treba v kupiéi, 
v cisti vodi drzati i pokriti, kaj 
nebi muhe do  njega dosle.

Cim je dete jakle i malo f*a- 
bere stem ko raj$i cecoto. Z  f e -  
seljem bo cecalo, samo mu treba 
reda dati. Tocno v jednakom vre- 

i menu ga treba kojiti. To  vreme 
I je га prve mesese sake tri • vure.
I Da dojde vreme ca cecati treba

Igy gondozzuk az újszülöttet
Kak je treba z malim detetom baratati

К а к  ga treba ko jiti
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ga ibuditi. To  je ne nikse clo, im 
date i tfik dosti spi. Redd treba 
driflti iato, kdj dete bole more 
ra*ti, Sestpot nd den, sake tri vure, 
ga treba kojiti. Ako se vnoci place, 
ne treba mu cecka dati, nego sla- 
boga, mlacenoga malo sladkoga 
taha. Ako dete v redu kojimo, 
stem ga vec vucinno na red. j stem 
redom ga obranimo od najstras- 
neiega detecjega betega : Kaj se 
mu nebi droba vuzgala

Tisztaság
Cistoöa

A csecsemő fogy az első na
pokban. de ez ne ijessze meg 
nagyon az anyát. Ne kapkod
jon fühóz-fához. Várjon éssz< p- 
tasson nyugodtan. Ha jól szo
pik ,rövid idő alatt gyarapo
dásnak indul a baba. De ha 10 
— 12 nap múlva sem gyarapszik, 
akkor vigyük orvoshoz. A babát 
tiszta mellből szoptassuk. Na
ponta legalább egyszer mossa 
meg minden anya az egész mel
lét szappanos meleg vízzel. Min
den szoptatás előtt és után pe
dig 3o'o~os borvizzel vagy hí
gított borszesszel törölje le az 
emlőbimbót és emlőudvart. Eny
he fertőtlenítő és összehúzó ha
tásával védi a csecsemő száját 
a fertőzéstől, az anya mellét pe
dig a berepedéstől és ennek kö
vetkezményétől, a fájdalmas és 
veszedelmes emlőgyulladástól.

Dete prve dane dőli bere. Ali 
ed toga *e mati nemora prestra- 
siti- N e  treba skakati sem tam, 
nego pocekati i dete mirno kojiti. 
Ako dete dobro сеса, га kratko 
vreme bo nabiralo. Ako niti za 
10— 12 dni nebi nabiralo, onda ga 
treba doktoru pokazati. Detetu je 
treba dati cista prsa. Saka mati 
si mora prsa, saki den s sopona- 
natom vodom cisto oprati. A  predi 
i potli cecenja s 3%  borovom  
vodom ili z retkim Spiiritusom 
eecke z brisati. Stem se obrani 
dete, kaj mu nebi kaj dospelo, a 
mati pák kaj nebi cecki spokali i 
vutgali se, kaj bi materi dalo velke 
moke.

Az anya táplálkozása 

Materina hrana
Minden anya otthon elkészít

heti a borvizet pár fillér ára 
bórsavból. 1 deci meleg vízben 
feloldani egy lapos kávéskanál
nyi borsavat. Váltson az anya 
gyakran fehérneműt, vagy leg
alább egv tiszta ruhát tartson 
и mellén, amelyet naponta cse
rél. Ha a szoptató anya beleg- 
nek érzi magát, menjen orvos
hoz, aki majd megmondja, szop
tathat-e vagy sem. önmagától 
sohase hagyja el a szoptatást. 
Az anya táplálkozzon úgy, mint 
szokott, legfeljebb löbb tejet 
vagy egy pohár sört igyon és 
gyűinölesöl egyen. Ha elapad az 
anya teje, csakis jóminőségű le
jei adjunk a babának, ne spó
roljunk egy pár filléren. A tejel 
alaposan felforraljuk és fél rész 
lejhez adunk fél rész forralt 
vizel, azonnal lehűtjük és hideg 
helyen tartjuk. Etetéskor tiszta 
palackba átöntve és langyosra 
melegítve adjuk. A napi meny- 
nyiség 1 liter vízzel felhígított 
tejnél több ne legyen s ez 5— 6 
adagra osztandó szét Egy-egy 
adagot 1 kockacukorral édesít
sünk i**i> Ua jól és helyeseli

LEGSZEBB MAO VAR VERSEK.

PETŐFI SÁNDOR: MAGYAR VAGYON
Magyar vagyok. Legszebb ország hazám 
Az öt világrész területén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, 
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét 
A Kaspi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét 
Keresné, olyan messze, messze nyúl.

Magyar vagyok. Természetem komoly, 
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra ftl-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem: 
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom vig a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.

tápláljuk és tisztán tartjuk a 
gyereket, erősen, egészségesen 
fog fejlődni, ami minden anyá
nak legtöbb kötelessége és leg
nagyobb öröme kell, hogy le
gyen.

Sake mati si sama more dome 
napraviti borovu vodu. jen deci 
tople vode i ca jenu malu ilicu 
borove kiseline nutri deti. Kosta 
samo par filerov. Mati se mora 
gostopot preobleci i na prsaj cistu 
krpu meti, koja se saki den menja. 
Ako mati misli, da je betelne, naj 
pita doktora, jeli sme dale kojiti, 
ili ne samo po sebi nigdar naj ne 
skrati detetu cecka. Mati se naj 
hrani как je vuena, ktomu more

A visszatért Csáktornyának, 
do egész Muraköznek is jelentős 
eseménye zajlik le vasárnap a 
Csáktornyái Magyar-ház (Le- 
venteoitlion) díszes termében. A 
Vitézi Rend Csáktornyái Zrínyi 
Csoportjának irodalmi társasá
ga rendezi meg első, bemutat
kozó irodalmi estjét, amelyen a 
Muraközben élő fiatal magyar 
írókon keresztül első bepillan
tást ad az uj alkotó magyar iro
dalomba. Tudjuk, hogy máb ez 
az első esi olyan értékeket fog 
mutatni a szép magyar szót ré
gen hallott muraközieknek, 
hogy maradandó nyomok, 
őszinte szeretet a magyar iroda
lom iránt, maradnak utána.

Az est bevezetőjét vitéz gróf 
gróf Teleki Béla főispán moml- 
ja. aki személyes megjelenésé
vel az esi jelentőségét akarja ki
hangsúlyozni. Az irodalmi 
részben Dudás Kálmán, a bács
kai voll kisebbségi költőnemze
dék egyik kiváló, tehetséges és 
máris országosan ismert tagja 
ad elő legújabb verseiből Gráf 
Ernő a fiatal, meleghangú iró 
készülő regényéből olvas fel,dr. 
i ’feiffer Vilmos, tanítóképző in
tézeti tanár, a Szigeti veszede
lemből ad elő részletet és dr. 
Szabad Lajos a magyar rádió- 
b-ii már két évvel ezelétt uj

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át 
A múltnak tengerén, ahol szemem 
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem 
Európa színpadán mi is játszottunk,
S miénk nem volt a legkisebb sverep; 
Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, 
Mint villámot éjjel a gyetek.

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar ? 
Holt dicsőség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebuvik nagy hamar,
— Ha vert az óra — odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! A második szomszédig 
Alighogy küldjük életünk neszét.
S saját testvéreink, kik reánk készítik 
A gyász s gyalázat fekete mezét.

malo vec mleka, ili kupica pive 
spiti, pák sada naj je. Ako materi 
mleko sfali, onda sme detetu dati 
samo dobro mleko i tu ne smeti 
sparati. Mleho treba fest lavreti 
i onda pol mleka i pol kuhane 
vode emesati. To je treba mam 
reshladiti i na mrzlom mestu dr- 
kati. Da se dete hrani, mleko v 
cistoj f lasi i mlacno dati. C re i jen 
den ne smeti véé dati, как jen li
ter г vodom smesunoga mleka i 
to na 5 — 6 obroke. К sakomu ob- 
roku jenu kocku cukora v mleko 
dati. Ako bom o dete dobro hra- 
nili i cisto drsali, onda bo lepő 
nabiralo‘ a to mora biti sakoj ma
teri naj veksa duinost i naj vekse 
veselje.

hanggal jelentkező dunánluli 
iró, elbeszélését olvassa fel.

Az estet Liszt Ferencnek, a 
világhírű magyar zeneszerzőnek 
és zongoraművésznek két gyö
nyörű magyar rapszódiája szi- 
nesili. országos nevű fővárosi 
zongoraművésznőnk előadásá
ban.

Belépődíj nincs! Műsor az 
est rInti a ruhatárnál kaphatói

Az esi iránt igen nagy érdek
lődés nyilvánult meg és nem
csak Csáktornyáról, hanem az 
egész Muraközből jönnek ér
deklődők, sőt az anyaországból 
is érkeznek barátok és iroda
lomkedvelők.

— Magánvizsgára jelentkezők 
figyelmébe.

A Csáktornyái polgári fiú- és 
leányiskola igazgatósága felhív
ja azoknak a figyelmét, akik a 
poigári iskola bármelyik osztá
lyáról júniusban magánvizsgá
kat lenni szándékoznak, hogy 
ebbeli szándékukat minél előbb 
jelentsék a polgári iskola igaz
gatóságának A tankerületi fő
igazgatóság különböző kedvez
ményekkel akar .segítséget nyúj
tani azoknak, akik a megszállás 
alatt a polgári iskola egyes osz
tályait elvégezni nem tudták. 
Bővebb felvüágoeitást ad a pol
gári iskola igazgatósága.

G yüm ölcsfák  
helyes ültetése

Как fe treba saditi
sadov/e

(íVumöh-sfák ültetésének legilksi'.ti\J 
sabb ideje az ősz, amikor az elülte- 
tett csemeték kihasználják az őszi, 
téli tailajned'v'tsséget s ha kora öxz- 

történt az ültetés, még tál előtt 
be is gyökeresedhetnek. 1)« ha va 
bairn okból késünk az őszi ültetéssel, 
kora tavasszal csináljuk meg, amist a 
föld fagya kiengedett. A gödörásást 
ősszel; csináljuk akkor is, mert a téli 
csapadék, fagy igen jó batássati van 
a gödör lapujára.

A gyű m Öles f a ül I e télnek, mint min
den más nővénymüveiiiúsfladk, u helyes 
talajedokészités az alapja. Homokos 
tallajon a he'oiepitandó terűidet fej. 
tétemül m«g keli torg tni 60—80 cen
timéter máL>«n s a beton* levő pajo
rokat nagyon gondosan la keJA szed
ni. Enéükül homoktrílajon. ** tc.'epiiés 
meddő munka, m*rt a pajor óriási 
pusztítást vihet végbe a fia tan, fák 
között. Az előkészített talajon Paulán 
kiássuk a gödrökéi legalább 2—3 hol
téi az ültetés előtt. A gödrök alakja 
és nagysága szintén a tafiíaj minőségé
től függ. Homokos t la  jón 100x100 
centiméter nagyságú, 80 centiméter 
méfy, nehezebb, sovány talajon inkább 
széles, 150—150 centime tér nagy és 
00 centiméter mely gödröket ássunk. 
Ugyanis nehéz,sovány taljban a gyö
ke* ek vízszintesei)!) irányba terjednek. 
Ásáskor a felső term о lalle jt az egyik 
oldalra, az alsó, sovány altalaj rété
gét a másik oűdalra dobjuk.

Most nézzük a csen.eteJ et. Először 
feltétlenül megbízható, államilag eli«n- 
érzőit fais'koibuból szeiezzfrik be a fákat, 
mert csakis *z biztositja a pajzetetu- 
mCntérségét és azt, hogy azt a fajtát 
kaptuk, amit telepi leni szándékoztunk.
A megvett csemetéket mindjárt üiies- 
sük él, de ha valami miatt késik az 
üü'ietés, kicsomagolva vermeljük el a 
félhasziilásig. Ültetésre fagy- és ;*he- 
tö.ieg szélmentes napok alkalmasak.
A gyökérzeiboll 1—2 ten Uhu tért vág
junk le éles késsiél, vagy о lóval, hogy 
gyorsan gyógyító frisson sarjad zó ‘ «n- 
feiületet nyerjünk. A metszésbpok а 
föld leié nézzenek. A hibás, el törött 
gyök«/«kei az ép részig vágjuk visz- 
sza. Az eiőkészjiett facekák győkér- 
zetét tavasszal marhatrágyás agyag, 
pepije mártjuk ; ezzei védjük a tava
szi szárazság ellen és begyöker«»edéset 
is «Lösegitjük.

Ültetés előtt a gödröket félig meg. 
töltjük a felső termotallujjjjai, kicsit 
'etapossuk és ha száraz lenne, megön
tözzük 10—15 (liter vizzjél. hne helyez
zük az elökészi e (t fát mégpedig úgy, 
hogy homoktjkjon a gyöke, ekei le. 
íöié, nehéz Liláján vízszintes, e irányit 
juk. Nagyon Köd ügye.ni arra, hogy a 
la ugyanolyan nuilyen Kerüljön a föld
be, mint a faiskolába volt. Nem sza
bad « » «lej leni, hogy a gödör láza 
földje üülepedik, mégpedig homokin-

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég 
Szegyentenem kell, hogy magyar vagyok! 
Itt minálunk nem is hajnallik még 
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon 
El nem hagynám én szülőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom 
Gyalázatában is nemzetemét!

A visszatért Csáktornya 
első magyar irod a lm i estje
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Az epebaj speciális gyógyszere
■ie'.l a jászkarajPűöi cóodslbrrás via*. | • pompás, tó mészstes gyógytmrrai a 

Az epeutak, a máj »  gyomor bele^- Mira $aub*rsó* gyógyvizű, mely e<]- 
ségei е л  én, o ’vosi tanács és eCleui- | dig is Я>к százfi^: magyar egészségét 
őrzés me te t 4 -ü hd©4 kúra tartan tó | adU vieeza. Kérdezze meg onroeát!

KÖZGAZDASÁG

№í* ji e itle .e«kii)t 2# (*aha»i<a.t. k* 
tött talkájos Ulti légy 12—15 
ttil. Kötőit talajon laUúbb magasabb, 
ra, hemoko nmÄyebbr« ültessük a fá
kat. A gyökeiek közé nyirkos, porha
nyó» földet szórunk u termő t.iajré- 
legböfl, ráhatással u gyöke, e., közé 
juttatjuk, kézzel begyómöszötjük a hé
zagok közé, majd enyhe taposással! 
hozzászoritjuk a fálidcl а gyökerekhez*. 
Száraz időben és tavasszal újra meg
öntözzük 1 kanna xírzffi. Végűi rá
húzzuk a többi fötl'det is <« őszi ülte. 
téskor fejlőipácoljuk a fát, hogy a 
gyökereket védjük az efl,'agy ás tói. \a. 
gyom okszerű a fáoskák törzsét is be 
kötözni papírral vagy kukoricasz.írrai 
egyrészt fagy, másrészt nttiürágáe 
elWn.

Tavaszi ültetéskor lányéri készítünk, 
hogy megön özhe.sük a fác&kakat szük
ség szerin\,

Kzzei el végezi ük az ültetést; továb
biakban egy e ’;oz hasán )t és ö ömet 
az elül leteti csemete, amilyen serre, 
te.tel és gendd -1 ápoljuk tovább.

Sadovje je najbola saditi v jeku, 
dd se mledike napijeju jesanske 
vode, pák ci se dosta rano posa- 
diju, jós pred eimom i korenje 
pustiju. Ali ako nikak nemzamo 
v jesen saditi, onda moramo to 
napraviti rano na prtuletje, mám 
как fima pusti. G rabe  i onda 
moramo v jesen skopati, kajti 
sneg i fima zemli v gradi cuda 
hasni.

Kak za se drugo, tak i za sa- 
donje, najpredi treba lemlu dobro 
prepraviti. Ako je zemla pesnata, 
treba ju prekopati 6 0 -8 0  cm. 
globoko i érve dobro onu pos- 
naziti. Prez toga je na pesku vés 
potel zabadav, kajti crvi cuda 
kvaaa napraviju med drevjem. Da  
je zemla prepraplena, onda je 
treba, bazem 2 — 3 tjedne predi 
grabe skopati. G rabe  se kopaju, 
как Sa je zemla, cije pesek, onda 
100 cm. siroku i 80 cm. globoku, 
a na tezesi i slabesi zemli 150 cm. 
stroke i 60 cm. globoke grabe, 
kajti v teikoj zemli korenje ide • 
sírom pozemli. Da kopamo, m o
ramo egornju zemlu na jenu stvan, 
a spodnju na drugu stran hititi.

Mladike je treba dobro zebrati. 
Sam * takse drevje je smeti saditi. 
kője su po drzavi kontrolirnna i 
zdrave, kajti samo onda smo si- 
gurni, kéj drevje nabo dobilo onu 
pogibelnu vus Sam Jose i onda 
bomo enali, kaj smo dobili ono, 
kaj saditi kanimo. Drevje je treba 
mam posaditi, ako pák to nebi 
inogli, onda koranje s zemlom 
pokriti. Najbole je saditi, da ga 
ne mraza niti vetra. S korenje 
treba z oitrim nozom 1-2 cm 
odrezati tak, kaj bo rana lehk* 
zaoelila. Rana mora biti obrnjana 
proti zemli. Potrto korenje odre-

*dti de zdrageva. Korenje treba
namoéiti v krovski gnoj, zm ebm  
z SusuSc i leli pusti korenje.

Predi как drevje posadimo 
grabu napunlti do polovice z 2i- 
vom zemlom, malo zgrabiti i ci 
je suha polejati z 10 — 15 litri vode.

Nato dojde mladika. ó  je pesek 
onda korenje dőli, a v teskoj 
zemli sírom rezravnati. Treba pa- 
fiti, kaj drevo ran tak globoko 
dojde v zemlu, как je predi bilo. 
N e smeti pozabiti, kaj se zemla 
v grabi sede i to pesek do 20 cm. 
pometru a teresa zemla do 12-15 
em. V  teskoj zemli treba malo 
viscse, a v pesku malo globle su- 
diti. Med korenje treba deti prhku, 
fajshtnu zgornju zemlu, z rokom 
zravnati i malo zgariti. Ci je suba 
i na prtuletje malo zalejati s 
kanfom vode i zatem zagrnuti 
gori spodnju zemlu i ako v jesen 
sadimo, kupa napraviti. kaj drevo 
nebi poseblo. Dobro je i steblo 
lamotati s paperom ili kuruzinjem, 
kaj nebi pozeblo i zbog zajcov.

Ako sadimo na prtuletje, onda 
treba koli dreva tanjeza napraviti, 
kaj je moci drevo dobro polevati 
cije potrebno.

Stem smo zgotoviti posla, a na 
dale bo nam drevje tak doneslo 
hasna i veselje, s kaksom brigom 
ga bomo znali cuvati i gajati..

1232/1941.

Hirdetm ény.
Stridóvár, Bánfihegy, Gáborvölgy, 

Határőrs, Murafüred. Ráckanizsa, 
Szentorbánhegy és Vashegy közsé
gek vadászterületeit a képviselőtes
tületek határozatai alapján 1942. 
január 25-én d. u. 2 órakor a stri- 
dóvári körjegyzői irodában bérbe
adóm. Az árverési feltételek ugyan
ebben az irodában bármikor dél
előtt a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Stridóvár, 1941. december 28.
Szilágyi s. k.

körjegyző.

□glas.
vVadaiijd za opcina Stridóvár 

(Strigova), Bánfihegy (Bánfi), G á -  
borvölgy (G rabrovnik), Határőr* 
(V e ic ica ), Murafüred (G ibina), 
Ráckanizsa (Raskriije), Szentorbán- 
hegy (Sveti V rban ) i Vashegy 
(Zelezna G * r a )  se bo 1942. leta 
januara 25.-ga, popoldan ob 2 
vuraj v strigovskoj oböinskoj kan- 
celariji z rende dala. Kondicije 
moéi videti laki den pred poldan 
v istoj kancelariji.

Növi atres admiulstraclje: 
Árpád-u. 11.

Kisérletem
Probe

Egy fiatal aranykalászos gaz
da irta a következő sorokat :

Az élelmes gazda állandóan 
kísérletekkel kíván meggyőződ
ni a növények termelési igényei 
röl A kukorica, tudjuk jól, so
hasem csalja meg a gazdái, 
meri a reá fordított munkát és 
költséget meghálálja

A tavasz folyamán én is be
állítottam egy kísérletet kukori
cával A talajt tavasszal szántot
tam 12 centiméter mélyen. A ve
tést május 2-án kukoricául tető 
géppel végeztem A beveteti te
rület 2620 négyzetéi nagyságú 
volt. Ezen a táblán 86 sort ve
tettem Május 24-én eső után, 
nvegfogasolLam az egész táblát. 
Junius 1-cn és 2 án elvégeztük 
az első kapálást.

Második kapáláskor csak a 
felét. 43 sort kapáltam meg az 
első kapálást követő tiz napra. 
A második kapálás után, ami
kor a kukorica még lóval jár
ható volt. elvégeztük a harma
dik. illetve a másik féldarabon a 
második kapálást. így a fele 
tábla, 43 sor bárom kapálást 
kapott, inig a másik fele, 43 sor, 
csak kél kapálásban részesült. 
Augusztus hónapban jártam ar
ra és láttam, hogy' a háromszor 
kapált kukoricában kevesebb 
gaz volt. mint a kétszer kapált
ban. A fejlődésükben szemmel 
látható különbség nem volt 

Az idei bűvös, esős év miatt 
a kukorica későn és kevésbbé 
jóié réti be Október 28-án és 
29-cn törtük. Az eredmény csak 
most volt látható, amire is min-

kukoricával
kuruzom
denki már kíváncsian tekinteti. 
30 kiló a háromszor kapált táb
la javára. A mai áraknál. 14 
pengő 60 fillérbe számítva egy 
mázsát, a terméskülönbség ér
téke 33 pengő 58 fillért tesz ki 
A többletmunka : 2 napszámos 
A kétszer kapált 1310 négyzetöl 
27 mázsa 40 kilót adott, mig a 
háromszor kapált 29 mázsa 70 
kilót. A különbség igv 2 mázsa 
8 pengő, fogatos lókapa mun
kája 3 pengő, az összesen 11 
pengő Ezt levonva, még min
dig 22 pengő 58 fillér nyeresé
günk van a jobb munka javára.

Ebből a kis kísérletből is 
láthatjuk, hogy a kukoricánál 
egy kapálás mennyivel növelte 
a terméshozamot. Gazdáink igerf 
rászoktak a kétszeri kapálásra, 
pedig ez nem elég. Azt hiszik, 
hogy felesleges többet kapálni, 
csak legyen elég trágya, lesz 
elég termés.

Kedves Gazdatársaim ! Áll
junk egymás mellé, figyeljük 
egymás tapasztalatait és kísér
letezzünk állandóan. Tapaszta
latainkat tárjuk elé a köznek 
Tartsuk meg Széchenyi István 
mondását : Más tapasztalatait 
nem magunkévá tenni, bűn.<

Dober gospodar nevek s pro- 
bom hoc* znati kaj treba kuruei 
kaj mu zraste. Kuruza, to anamo 
jako dobro, nigdar ne fkani gos- 
podara, kajti navek dobro pl«ti 
trud, steri se u njega dene.

V  protuletju i ja sam napravil 
jedno probo e kuruzom. Zem lo  
sam v protuletju zoral 12 cm. gli- 
boko. Sejal sam majuia 2-ga e 
malinom za sejaje kuruae. Pose-



jana semla bila je 2.620 kvadrat- 
nih klaftrov velrka. Na toj tabli 
eemle pasejal sam >86 reckt. Májusa 
24 tóga; pofiam deidja, z greb- 
lom sam preSel celu zemlu. juni- 
uia 1-ga i 2-ga, ivrsiii smo prvo 
kopanje.

Pri drugom kopanju z kopali 
smo samo pal, 43 reda i to deset 
dni pofiam prvoga kopanja. Pri 
drugom kopanju, da se je iice  
moglo I konjom po kuruzi hoditi, 
•vrlili smo tretje, bumo rekli drugo 
kopanje na onom delu Iteri je od 
predi ostal. Так je polovica zemle, 
43 redi bila tripot zkopana, a druga 
polovica pák, takaj 43 redi, samo 
dvapot. V  mesecu augustuSu isel 
sam onud, pák sam videl, da v 
onoj kunizi Stera je bila iriput zko- 
pana, ima menje draca, как na 
onot polovici stera je bila dvapot 
zkopana.

O vog  leta kuruza je jako slabo 
i kesno razrelila. Oktobra 28-ga i
29-ga smo ga brali. Ve se je stop- j 
ram vidlo pravo stanie, stero je | 
saki znatiíeljom cakal. Na onu í 
delu zemle od 1310 kvadratnih I 
klaftrov, kteri je dvapot bil zkopan, j 
craslo je 27 metrickih centi i 40 
kg kuruze, a na drugoj polovici j 
stera je tripot bila zkopana zraslo 
je 29 metrickih centi i 70 kg. Так 
da je razlika bila 2 metrickih centi 
t 30 kg, v kőrist tripot zkopana 
zemle. V  denesnjim сената, da 
jednu metricku centu racunamo z 
14 pengő i 60 fiiéra, cela razlika 
znasa 33 pengő i 58 fiiéra. Vec  
dela pák j e : 2 delavca 8 pengő, 
delo zapregjenoga konja 3 pengő, 
se skup 11 pengő, ci to zememo 
v krej, isce navek nam zvisega 
ostane 22 pengő i 58 fiiéra.

Z  te male probe moremo vi- 
deti, da pri kuruzi jedno kopanje 
kulko nam more doncsti.

Nasi gospodari jako so se priv- 
cili dvapot kopati, to рак neje 
dosti* Misii jo kaj je dosti dvapot 
kopati, samo naj bo dosti gnoja, 
pák bo 5uda zraslo.

Dragi gospodari! Stanimo skupa 
pák gtedimo kakse uspehe more 
jen ali drugi meti i delajmo stalno 
probe. Kaj smo postigli dajmo 
sima na znonje. Drzimo se reci 
Széchenyi Istvána: Z  uspehom 
drugih ci se ne posluzimo, delamo j 
greha.

T iim  9SqáhUcuz
András

A magyar fedd lelke, hatalmas etn- j
bér formáló e.eje sugárzik a fi-lmlből ős j 
ha semmi tolás értéke nem volna, mér 
ct Is nagynak, id öt; Шпак je.ezaé. | 
П* azonkívül, hogy a fortune* a cse. 
JekmAigr tnr ’kín világos»«
vnwi£ végig a tegigazabb ón erejűi 
hdbyCs elv : a földnek teremni keit, a 
földdel m'm szabad spekulálni a fői', 
det u.eg kctt művelni, neunkákni. A Го
де* enfto Pager ujlxíd 61 meny szerű ala

kítást nyújt. Az őíe»eszü, följhü pi- 
posztemier, aki bár elkerült a ffVldtor
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de а К к élez. a vérébe« ói «1- 
kotm érzi a földet, feive zi a harcot 
az idegCusziliemű és idea's fajú spe
kulálj sokk i'l és megvédi a földei. Bor- 
dy B«ILj nagyon rrMéiendeit szere
pet játszik, és n«.n is kett meggyőző 
hatást. Cső tos a régi, 'jól te vált csor- 
fosi figurát nyujtj I. Úgy látszik már 
öi«feliek érzi magát ahhoz, liogy vu. 
ti.um újai kezdjen. Mihályfi jó, hilie.ő. 
Tímár szintén. Ugyancsak alkalmasak 
a többi szeepfojk is, lioíy a tőit ШМ 
aüakjJjt él'tie ke tsék. A rendezésnek 
van «gyr külön jsen megragadó, mélyre
ható mozzanata amikor az idegek, 
az inak és *z istráng végsőkig való 
feszuüésc után az ekevas megmozdul 
és beifehosit a földbe...

Nagyszerű fát n, min i*1»kínéi meg 
ken néznie.

Végre
A fővárosban nmsl futó és hatal

mas sikert égért Miéit ? ciinü bilin 
testvérfilLrnje, elődje. Daróczynak ez

volt az »Lő rtidezése és rdglö« ke is 
futott v«:«. ötleies, friss és fortuities 
«Z a lenáezés, mely a mulatságos tűi:, 
lén etet . értéke ssé feszi. Hoiy éhben a 
rend«zo segítségére vnfA.uk a szerep
lők is,' az bizonyos. Mnráü Lili eTJß. 
méLen van, búi- sokszor az ai érzé- 
sünk, hogy a tomboiló vadság indoko
latlan, vagy legalább is tufyút>zott. 
Nem úgy Páge.-, aki itt egy másik 
oldalát mulatja é» Û n kedve
sen rajzolja m«g a vidéki JölJbirloko«- 
tiata'.eml«- józan .hidegvérű alakját. 
A többi sze.eplők el eu sem lehet ki. 
fogás, az egész tttin kellemes jói eoyo 
mást hagyó élve .elet nyújt.

— M ttravidékiek legkedvel
tebb találkozóhelye Zalaegersze
gen a Gosztonyi vendéglő ós 
étterem. Szállószobák tiszták és 
olcsók. Gosztonyi vendéglő, Zala
egerszeg, Kossuth Lajos-utca.

Hirdetmény.
A farkoehegyi m. kir. Állami 

Szőlőtelep vezetősége (posta, vas- 
j ut: Csáktornya) közli az érdekel- 

tekkel, hogy a f. évben kitermelt 
facsemetékre előjegyzéseket el- 

! fogad. A csemeték tavasszal a 
telepen átvehetők, árak: I. osz
tály 1.— P, II. osztály 70 fillér, 
III. osztály 40 fillér.

Drzavne gorice v Fdrl ashogy-u 
(Vukanovec) poSta i zeleznica 
Csáktornya daju na glas, kaj je 
vec moci beStelati letoSnje drevje 
za saditi. M lado drevje moői na 
protuletje v goricaj prek zeti- Cene  
s u : I. kiás 1 P, II. kiás 70 filer, 
111. kiás 40 filer.

KERESKEDŐ,
Ü Z L E T E M B E R ,
IPAROS
nem nélkülözheti a hirdetést.

Akit tdbban ismernek, 
t ö b b e n  k e r e s n e k l

Hirdessen lapunkban
és egész Muraköz ismerni fogja l

Keretes hirdetések ára: 
milimóter soronként IO  f i l l é r .

A P R Ó H I R D E T É S E K
Aprólifrd?té*ek dija szavanklnt 10 fillér. A vaa- 
tauon nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb 

hirdetés dija I P.

Villa sorban vasút felé egy villa e l
adó. — Közelebbit ifj. Háry József, 
Mussoiini-utca 16.

Proti banholu, de su vile, je jena za 
prodati. — Pitali ifj. Háry József,
Mussoiini-utca 16.

Tanoncot ós tanulóleányt üzletbe, 
illetve kalapkószitonőnek keresek. — 
Zuzel Ferenc divatárukereskedő, Csák
tornya, Deák Ferenc-u 4.

Inusa zemera v stacun i pucu, koja 
bi se vucila ákrlake delati. — Zuzel 
Ferenc modni átacun Csáktornya, Deák 
Ferenc*u. 4.

Viziszentgyörgyi szénbánya bérbe 
kiadó. özv. Buján Imréné, Vashegy.

FJadó egy zongora, jókarban levő, 
olcsón Fuss László, Drávavásárhely.

Zrínyi külvárosban egy 8 szobás ház, 
konyhával, éléskamrával és 164 öl te
lekkel eladó. Közelebbit Knekl András, 
Viziszcntgyörgy.

Vitlartani во proda s tan je, 3 hiíe, 
fcpajz i 164 klaftri grunta. Pitati Knekl 
András, Viziszentgyörgy.

Eladó holmija, kiadó lakása van? 
Tegyen be lapunkba egy apróhirdetést 
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 Miklós-tér 13.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó:
Dr. bzábad Lajos.

Nyomta : Közgazdasági RT. Nagykanizsa. 
Nyomdáért félti Zalai Károly.

Német rohamot-ztagosok egy szovjet fa!ubau Foto K. D. V.)

Német utászok által épített hidon folyik az utánpőíláp. (Foto П. D. V )

Német aknakereső hajó munkában. (Foto lí. D. V )
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