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Magyarország értéke
Vrednost Magjarske

A miniszterei nőki estebéden, 
amelyet Bárdossy László ad'dt 
gróí Ciano tiszteletére, is. иН 
olyan pohárkőszőntők hangzot
tak el, amelyek méltán esemé
nyei a világpolitikának. A ma
gyar miniszterelnök hangsúlyoz
ta, hogy' közös harcunkkal ki
vívjuk az uj világot, amelynek 
iíJCírvalósulásában rendületlenül 
hízunk. Ciano pedig kijelentette, 
hogy a népeink szivében gyö
kerező barátságunk mindig az 
oiasz politika egyik sarkköve 
volt

Bárdossy László miniszterel
nök pohárköszöntöje elején 
nagy történelmi tudással ismer
tette az olasz—magyar kapcso
latokat s áttekintve nagy és di
csőséges évszázadok eseményeit, 
kimutatta, hogy Itália és Ma
gyarország a nemzeti szabadság 
és függetlenség lelkes szeretőié
ben talált egymásra. Utalt 18 Í8 
nagyszerű harcaira, a melyekben 
mél leltünk küzdöttek az olasz 
légionisták és büszkén emlékez
tetett arra, hogy' a »marsalai 
ezer« soraiból sem hiányoztak 
a magyar harcosok. A barátság
nak — mondotta többek között 
a miniszterelnök —• ez a sok év
századra visszanyúló hagyomá
nya egyszersmind a boldogabb 
jövő záloga és megerősíti ben
nük azt a szilárd meggyőződést, 
hogy Itália és Magyarország 
bensőséges baráti viszonyán 
semmi sem változtathat.

Ciano megköszönve az üdvöz
lést, azt a páratlanul lelkes és 
meleg fogadtatást, amelyben ré
szesítették, külön köszönetéi 
mondott a miniszterelnöknek 
azért, amit Olaszországról és a 
Dúcéról mondott. Hangoztatta, 
hogy azek a szavak mély vissz
hangra találnak az egész olasz 
nép szivében. Az olasz külügy
miniszter rámutatott arra, hogy 
nem alkalmi érdek, hanem esz
mei erő egyesitette századokon 
át a magyarokat és olaszokat, 
az az eszmei erő, amely csak az 
élet legmagasabb értékeiért való 
munkálkodás és harc tudatá
ból fakadt.

Szólt ezután a most folyó gi
gantikus háborúról, amelyben 
ismét a szabadságunkért harco
lunk 6s azért, hogy megőrizhes
sük hagyományainkat és helyre 
állíthassuk Európa erkölcsi egy
ségét. Arra a háborúra, — mon
dotta Ciano — amelyet orszá 
gaink viselnek, kiterjedését és 
keménységét tekintve, a világ
történelem nem ismer példát 
Küzdünk, harcolunk, hogy meg 
semmisítsük a vörös hadsere
gek tévét, de uftauik

Na vecerji, koju je dal Bárdossy 
László miniszter predsednik na 
cast profa Ciano su se öule zdra- 
vice, kője se ticeju svetske poli- 
tike. Magjarski minister predsednik 
ja naglasií, kaj smo s skupnom 
borboni zvojevali novoga sveta i 
cisto sigurno se vufamo, kaj bo  
te i ostal, a Ciano je rekel, kaj 
je priatelstvo nasih narodov na- 
vek bila glavna politika Taljanske.

Bárdossy Lá<zló minister pred
sednik je v sveji zdravici, z vel- 
kim po?navanjem historije, pre- 
gledal magjarko — taljansko pria
telstvo i velke dike proslih stoletja 
i doka?al je, kaj su se Magja^ska 
i Taljanska v borbi га narodnu 
slobodu navek skup nnsle. Pripo- 
vedal je ea velke borbe 1848 leta, 
v kojoj su se boriji i taljanski sói
dat! ea slobodu i giedavo se Emis
ül, kaj su v taljanskoj borbi ea 
slobodu, med „marialskim jete- 
ram " i magjarski decki bili. O vo  
staro priatelstvo na viie sto let 
— véli med tem minister pred
sednik — bo nem Edsiguralo i 
bolsu buducnost i bo nem obja- 
cilo nasu cvrstu veru, kaj se staro 
priatelstvo Talianske i Magjarske 
nebo dnlo zruiiti.

Ciano se Etífalil na pozdravu i 
■a to, kaj su да tak lepő prijeli, 
i ekstra se zafalil ministru predsed- 
niku ea ona lepe reci, kője je sre- 
kel za Taljanski! i Duce-a (M usso
lini). Rekel je, kaj se te reci bodo  
globoko cule v sreu taljanskoga 
naroda. Rekel je taljanski minister 
evunjskih poslov, kaj je magjare i 
taljane ne poveeala lubavod jene 
prilike, nego starinsko priatelstvo, 
kője se bori za delo i Vivienje 
naivekie vrednosti.

Govoril je dale za verdasnji 
velki tábor, v kojem se рак bo -  
rimo za slobodu i zato, kaj bomo 
lacuvali nase stare herbije i kaj 
bom o nazaj postavili jedinstvenu 
poitenu Europu. Tomu taboru, v 
kojem se ve borimo, véli Ciano, 
néma paza na célom svetu tak je 
trdi i velki. Borimo i bijemo se, 
kaiti ocem o vnistiti groznju crlene 
soldacije л v isto vreme gledimo 
v oci i demokratskam silam i 
prepravlamo se, kaj bomo i nje 
prevladali i stem odprli potc 
mlajsim narodam. Dale véli, kaj 
se moramo cvrsto borti í verje, 
kaj nasa vitezka soldacija i módra 
glave naSib voditelov bodo nam 
preskrbele pobedu s kője bo so 
rodil praviéen mir.

Pred samo pardui smo pozdr i- 
vili v Budapesti ministra zvunjskih 
poslov nemske driave, a ve je 
prinus prvi pomocnik Duce-a, pák 
je ondci moci razmeti, kaj celi 
svet gledi na Budapest. M ed na- 
redna lt*m p* Afbiln# pfce ra

Japán folytatja a háborút, amíg 
Ang’iát és Amerikát le nem győzi
Japanska bo dale vodüa tabora, dók nabo 
prev/ada/a Eng/esku i

Toz8o japán miniszterelnök az országgyűlésben elhang
zott beszédében kijelentette, hogy Japán Nagy-Ázsla gazda
sági erőforrásainak és hadászati támaszpontjainak ellenőr
zését átveszi. Japán Olaszországgal és Németországgal együtt 
mindaddig folytatja a harcot, amíg Nagy-Brltántát és az 
Egyesült-Államokat térdre nem kényszeríti. Holland Indiá
hoz intézett felszólításában hangsúlyozta, hogy ha folytatja 
ellenállását, könyörtelenül meg fog semmisülni.

Tozo japanski minister predsednik je v orsackoj l ili, v svojem 
govoru Erekel, kaj japanska oée prek zeti v Velko« Aziji kon’rolu sih 
gospadarskih tviral i taborski vaíoih mesta. Jepem ka bo, skup s Tal- 
janskom i Nemskom tak dugó vodila tabora, dók Engleska i Ameriéke 
drzave nabodo opale na koleno.

Hollandskoj Indiji je poslal poziva, v kojem véli, da aka se bo  
! dele protivila, bodo ju vnistili prec milosti.

A délamerikai államok nam 
szakit ják meg kapcsolataikat 

a tengelyhatalmakkal
Juino-ameriőke driave neőefupretrgnuti 

svoje veze s otovinskim silam
A trio de janeiroi tárgyalások holtpontra jutottak annál a 

washingtoni javaslatnál, hogy a délamerikai államok valameny- 
nyien szakítsák meg kapcsolataikat a tengelyhatalmakkal. Argen
tína és Chile különösen éles ellenállást fejt ki, mert gazdasági 
és hadászati érdek szól semlegességük mellett.

Resprave v Riodejaneiro su dosle, pre onom predlogu, kaj bi se 
juzno-americke driave pretrgle svoje veze s osovinskim silam, na 
mrtvu tviku. Osobito drzave Argentina i Chile je jako ostro protiviju, 
kdjti njihovi gospodarski i taborski interesi govoriju za neutralnoet.

Keitel német vezértábornagy 
megkoszorúzta a hősök 

emlékművét
Keitel nemékl generálni m aréal je  

del venca na spom enlk junakov
A Budapesten tartózkodó Keitel Vllmoa német vezér-

tábornagy szerdán délelőtt megkoszorúzta a hősök emlék
művét. Az ünnepélyes mozzanatra kivonultak a szovjet elleni 
harcban résztvett gyorshadtest alakulatai ée diszmenetben 
vonultak el a vezértábornagy előtt. Jelen volt vitéz Bartha 
Károly honvédelmi miniszter és vitéz Szombathelyi Ferenc 
vezérezredes, a honvédvezérkar főnöke.

Keitel Vilmos nemiki generálni markai, kaji je ve v Bueapekt*, 
je dal véne* na spornenik junakov. К tej paradi su ziile vun se brze 
tmpe, kője su se borile proti sovjetov i v paradi su odmarsirele pred 
generalnim marsalom. Bil je poleg i vitéz Bartha Károly honvedski 
minister i vitéz Szombathelyi Ferenc visoki general, ie f  honvedskega 
generálit aba
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kor szembenézünk a demokrata 
hatalmakkal is és felkészülünk 
leküzdésükre. hogy megtisztít
suk az utat a feltörekvő fiatal 
népek előtt. A továbbiakban a 
harc folytatásának elszántságá
ról beszélt s annak a meggyő
ződésének adott kifejezést, hogy 
hadresegeink vitézsége, vezére
ink lángelméje megszerzi szá
munkra az igazságos békét je
lentő győzelmet.

Alig pár nappal ezelőtt üdvö
zölhettük Budapesten a német 
birodalom külügyminiszterét, 
most a Duce első munkatársa 
időzött körünkben, érthető hát. 
hogy Budapestre figyel ma az 
egész világ. A nemzetközi sajtó 
a nagy eseményekei megillető 
komolysággal taglalja a német, 
olasz és magyar államférfiak la 
lálkoxóját. Igen figyelemremél
tó az olasz sajtó hangja A la
pok általában hangoztatják, 
hogy ezekben a napokban, ami
kor Ribbentrop és Ciano Buda
pesten jártak, Magyarország 
Európa politikájának közép
pontjába került Magyarország 
történelme ezer év óta a buda- 
pest—római és budapest—ber
lini jelképes vonalakon játszó
dott le, úgy hogy a m agyar- 
olasz és magyar—német barát
ság történelmi eredmény. Erő 
és érdek, a nemzetközi politiká
nak olyan tényezője, amellyel 
mindenütt számolni kell és 
amellyel mindenütt számolnak 
is.

pahad neraskih, taljanskih i ma- 
gjarakih minístrov, prem teljenek* 
Rampe Sa novina pifceju, de ve, 
de su Ribbentrop i Cieno bili v 
Budepestu, je Magjarske doile v 
sredinu cele europske politike. 
Megiarska politika je illa cree je- 
«его let po liniii Budapest—Rim i 
Budapest —Berlin, tnk kaj je ma- 
gjarsko —taljansko i mapjarsko — 
nemsko priatelstvo historiska vre- 
dnost, to je je v mednarodnoj 
politiki tak vaino, kaj se stem 
mora sigdi rnéunati, a stem i sigdi 
recunaju.

— Adomány.
A Csáktornyái m kir. állami 

kereskedelmi iskola tanári kara 
a honvédelmi miniszter felhívá
sára 22.56 P-t juttatott el hoz
zánk a hadiárvák felsegélyezése 
és meleg otthonhoz juttatása 
céljára.

U T F Á S IT Á S R A ,
PARKOSÍTÁSRA!

Biijnonia. Piroslevelii bükk, Celtis, 
Corylús colurna. pirosvirágu gesz
tenye. Gingko-biloba, Gtfmbakáe, 
Jegenyetölgy, Juglnns nigra, juha
rok Acer neg. föl. var. Gömb-
Iuhar, Schwedlcri Hára. Nyír, 
’tatán, Pr. pissnrdii, Trlloha 

nauyon olcsón: akác, kőris, nyár, 
szil. Fenyők , g y ü m ö l c s f á k  
nagy választékban.

Ko l auch  faiskola, Szeged

Hirdessen lapunkbanI

Nagyszabású népművelő 
munka indult meg 

a Muraközben
Yelko delo se hapllo v Medjtmurjju za prosoeenje 

naroda
Markos .lenő iga7galó, nép

művelési titkár Muraköz 1941 — 
42-ik évi munkatervét a követ
kezőkben világította meg :

— Nehéz és felelősségteljes 
feladatot kell megold a niok a
visszatért területek népművelői
nek. De az eddig beérkezett je
lentésekből is megállapítható, 
hogy a nehézségek ellenére is 
szivesen végzik munkájukat. Hi
szen már most is mögöttük ér
zik a jóindulatú murakózi nép 
rokonszenvét a földalatti ele
meknek minden aknamunkája 
ellenére is. A visszatért terüle
tek népe a politikai fordulat óta 
eltelt hónapok alatt is meggy о 
ződhetett arról, hogy

mint szeretett családtag
tért vissza a nagy magyar 

családi tűzhelyhez.
Megható volt a szeretetnek és 
ragaszkodásnak az a nagysze
rű megnyilatkozása, amellyel a 
muraközi nép fogadta a múlt év 
augusztusában Porcinkula bu 
csu napján a Csáktornyái diák 
találkozón összese reglet 1 ma
gyar tanítókat. Akkor a régi, 
boldog magyar világ után való ; 
ösztönszeni vágyódás kereseti 
és találl kifejezési módot Mura
köz székvárosában. A visszatért 
területek lakossága első nerctől 
fogva kereste a kapcsolatokai 
a tiszta magyar uiüvvlőrlési ha

fásokkal Hogy nem szajtnaláiig 
volt nála ez a törekvés, bizo
nyítják azok a nagyszámú ma
gyarnyelvű ismereteket nyújtó, 
valamint a nemzeti nevelés 
szolgálatában álló tanfolyamok, 
amelyeket zsúfolásig megtelt 
előadótermekben tartanak a la
kosság legélénkebb érdeklődése 
mellett a népművelés apostolai 

A zalavármegvei iskolánkivüli 
népművelési bizottság az alsó- 
lendvai, Csáktornyái és perlaki 
járásokra 1911 42-ik munka
évre az alábbi népművelési 1e 
vékenvséget engedélyezte 

Az alsólendvai járás területén 
80 és 120 órás magyar nyelvű 
és részben népművelési tanfo
lyamokat rendeznek összesen 
2913 órában A Csáktornyái és 
perlaki járásokban 80 órás 
analfabéta tanfolyamokat ren
deznek összesen 1000 órában 
10 és 60 órás nemzet nevelő ian- 
íolvamot szervezlek összesen 
440 órában. 60 órás magyar 
nyelvű tanfolyamot szerveztek 
néhány nagyobb községben ősz 
szcscu 3660 órában és végül 
nt'pmüvelé á isn erHIerjeszt "> 
előadásokat tartanak Alsóiéiul 
ván Damásán. Drávadióson, és 
Csáktornyán összesen 90 őrá 
ban Analfabéta tanfolyamokat 
azérl kell tartani, mert к özlu 
donjAs szeriül a jugos/Jávok a 
Murako/.lwn csak négyoszláls u

elemi népiskolákat tartottak 
fenn és a tankötelesek beisko
lázása is rendkívül hiányos volt. 
Vannak községek, amelyekben a
tanköteleseknek csak a 60—70 
százaléka nyert tanterem hiá
nya miptt rendes beiskolázást. 
A népművelési bizottság igen 
fontosnak tartja, hogy a visz- 
szaesatolt terület minden közsé
gében megszervezze a nemzeti 
érzés ápolását szolgáló szülő
föld- és* honismeret, a magyar 
nemzet története megtárgyalá
sa! cs a magyar nótatanfolya
mok megtartását.

Még я magyar nyelvű köz
ségekben Is tartanak ma
gyar nyelvű tanfolyamo
kat, a helyes magyar k i

ejtés elsajátítására.
Az ismeretterjesztő előadásokat 
műsoros délutánok és esték ke
retében tartják meg a községek 
az ifjúság bevonásával. A nő
nevelést a kisgazdaasszonykéi z "> 
tanfolyamok keretében igyekez
nek egyel ő?*c m egoldói. Az 
egyes tanfolyamok keretén be
lül a hatósági és gyakorló or
vosok bevonásával mindenütt 
előadásokat tartanak a népbe
tegségek, trachoma, gümőkór el 
leni védekezések módjairól. 

Szociális vonalon
я lakosság anyagi szín
vonalának m egem elésére 
legalkalmasabbnak mutat
koznak a háziipari tan

folyam ok,
tekintette! az ott található nyers 
anyagokra. Gondolunk elsősor
ban a kukoricacsuhé és füz- 
vessző feldolgozására. A házi
ipari tanfolyamok megszervezé
se a kerületi háziipari felügye
lőséggel és a vármegyei köz
jóléti szövetkezettel karöltve 
most folyik az egész Muraköz 
területén. Csáktornyán megin
dulnak a főző-, szövő-, kézi
munka- és kiikoricaháncs fel
dolgozását tanító vezetőképző 
tanfolyamok. Ezeken a közjó
léti szövetkezet anyagi támoga
tásával a helyi Mansz hölgyek 
odaadóan működnek közre 
Már most látjuk azonban, hogy 
bizony idő kell még ahhoz, mig 
kiheveri a Muraköz és a Mura
vidék a 23 éves megszállásnak 
balkáni nyomait. De érezni le 
hel az egész vonalon azt is, hogy 
a magyar uralom nyomán tá
madt fellélegzés és újjáéledés 
jótékony légköre vonja He a 
törekvésekéi. Mintha hosszú és 
kinos betegségek után a gyó
gyulásnak félreismerhetetlen je 
lei mutatkoznának a szenvedő
kön Л magyar édesanyának 
gondos kéz vezetésé vei mennek 
az ügyek a biztos és teljes gyó
gyulás felé. A magyarság min
dig előzékeny és figyelmes ál- 
Icmíemitartó* volt nemzetisé
gekkel szemben Ma sem le
szünk mások, de tudnunk kel! 
kikkel élünk egy födél alatt A 
hozzánk hűséges nemzetiségein 
kel testvéreknek tekintjük. l)c 
elmek méltánylásaként elvár
juk tőlük, hogy minden habo
zás és köntörfalazás nélkül vál

lalják velünk a sorsközösségből 
fakadó összes magyar állampol
gári kölelességit Aki ma a nem
zetiségi vidéken okosan és ered
ményesen dolgozik, az segít 
megoldani a legcélravezetőbben 
ennek a nemzetnek legnehezebb 
érettségi feladatát.

Markos jenő direktor, tajnik га 
prosvetu naroda v Medjimurju je 
ea svoj program v 1941—42 letu 
rekel ovo :

Prosvetiteli naroda bodo meli 
v prvonjenisni kraji velkoga posla 
i puno velgovornosti, ali как nam 
do ve javldju, more se reei, kaj 
su poteskoce preladali i se posle 

• radi evrsavaju. N e  vec imaju ea 
sobom priatelstvo medjimurskoga 
naroda, makae su pod eemlom 
proti njih kopali, ali narod povr- 
nienik krajov se cree ovo vreme, 
как se poÜticki svet premenid, 
osvedocil, kaj je

doSel kakti lubleni brat
nazaj к magi ars ко j fa- 

miliji
Lepő je bilo ea gledati, как je 

medjimurski narod pokazal svoju 
lubav, lani v augustusu, na Por- 
cinkulovskom proscenju, da suvse 
süli stari navuciteli, koji su v C a - 
koveu Evrsili preparandiju. Poka- 
fale se v Cakovcu lubav ea neg- 
dasnje staro, veselo eivlenje. N a 
rod povmjenih krajov je od prve 
minute iskal priliku, kai bi se 
cisel e madjarskom kulturom. Kai 
je to ne bil samo piámén od  
od slame, to se najbole vidi 
stoga, kaj su sigdi puné hite i 
narod rád poslusa, de se dreiju 
kakse predavanje ea prosvetu na
roda i de apostoli narodne pros- 
vete siriju magjarsku kulturu.

Zala varmegjinska komisija ea 
narodnu prosvetu *vun ikole je 
■a lendavskoga, cakovskoga i pre- 
lockoga járása ea 1941—42. leto 
doevolila óva predavanja ere« 80 
i 120 vur, se skup 2913 vur. V  
cakovskom i prelockom jarafcu 
bodo dreali predavanja ea one 
koji neenaju citati i pisati po 80 
vur, se skup 1000 vur, predavanja 
■a narodni odgoj po 40 i 60 vur 
se skup 440 vur, predavanje ел 
magjarski jeeik, v nesternim vek
nim opcinam po 60 vur, se skup 
3660 vur i na eadnje predavanja 
ea narodnu kulturu poenavanje 
sveta v Lendavi, Domasincu, O re - 
hovici i v íakovcu  cree 90 vur. 
Predavanja ea one, koji neenaju 
citati i pisati treba driati eato, 
knjti как se ena, jugoslaveni su v 
Medjimurju dreali риске skole 
samo s cetiri raeredi, a i jako 
slabo su brigu vodili stein, kaj 
bodo deca skolana. Jesu taksa 
«ela, de je samo 6 0 -7 0 %  deca 
islo v skolu, eato kaj ga ne bilo 
dosti hiekomisiju ea narodna ree- 
svecenje je mislenja, da je jaké 
vaeno, kaj se v sakom selu povr- 
njenih krajov dobro mora orga- 
nieirati reesvecenje ea lubav proti 
doinovini, poenavanje domovine 
I magjarske povesti i magjarske 
popevke.

1 po niagjarskini opcinam
bodo predavanja za ma*
gjarüki Jazik, kaj bodo



Ind! bele ходи réti zeo-
varfafl-

Ö ve pr*d*vanj« iá  firenje ina- 
o#sti bodo drfali, s* lepim progra
mom po poldan i na veder, de 
bode poleg selski ludi v mlajiina. 
Za  ienske bodo driali predavanja 
ia  domaŐe gospodarenje pre ma
lim gacdim. Na ta predavanja 
bodo doili i sluibeni i privatni 
doktori, kaj bodo naroda reisve- 
tili, как зе treba éuvati od na
rodnik betegov, trahome, sn&ice 
i tak dale.

V  tooialnom pogledn

treba narodu pomoci. kai 
dojde do boläega íivlenja, 
za to su naj boláe ákole 

za domaöe meätrlje
kajti tu se najde naj vec sirovoga 
matriala- Tu mislimo najpredi na 
kurucno luicinje i vrbina Sibe. Те  
H o le  se ve se posod po Medji- 
murju staieju ŝ  poinoőjom inspek
tora ca dornacu meSteriju i var- 
megjinske eadruge ia narodno 
dobro. V  Cakovcu tu vec slosene 
H ole  ca kupati, tkati, Sivati i za 
voditele dela s kuruznoga luscinja. 
Zadruga pomaie materialni 3 ca- 
kovska gospe censkoga drustva 
se puno cajta treba dok se M e- 
djimurje coraci z onoga, kaj more 
éré* ovih 23 let Balkanu zafaliti. 
Aji se posod vidimo i to, kaj se 
ludi radi edehnaju od toga i e 
veseljem primeju magjarsku kul- 
turu i gospodarenje. Так se vidi, 
как da bi se z dugoga betega 
■vracili. NaSa dobra mati M a- 
gjarska nas vodi к zaravju. Magjari 
su navek bili plemeniti i strplioni

Croti narodnostim I denes na- 
om o drugo formo, зат о  m o- 

ramo mati, s kirn iivimo pod 
jednim krovom. Koji tu nam verni, 
nje imamo ca brate, ali ia to 

fckam o, kaj bodo prec sakoga 
prigovora spunjavali svoje duz- 
nosti proti magjarskoj driavi tarn, 
kam nai je Bog skup postavil. 
On, koji spametno dela tarn, de 
narodnosti iiviju, najbole pom aie  
resavati se najteieie poste ovoga 
naroda.

A Hét ■
I Csütörtök — Cetrtek |

Szingapúrt már éjjel-nappel
bombázzák. — Harmadik nap
ja hátrál az angol haderő a M{a- 
láji félszigeten — Csütörtökön 
délelőtt tO órakor érkezett meg 
Ciano gróf olasz kűlügymiuisz- 
ler Budapestre. Magyarország 
népe nagy szeretettе Г és ünne
pélyességgel fogadta Az am 
goi sajtó előkészíti Szingapúr 
elestét — Az első nappali tá
madás Szingapúr ellen. — Szin
gapúr egyik legnagyobb repülő
terén Ifi angol repülőgépet sem
misítettek meg a japánok. — El
keseredett légi és tüzérségi har
cok közepette folyik a FQlöp* 
szigeleken az utolsó döntő üt
közet. — 2U0Ü0 tonna angol ha
jóteret sülvesztettek el a nénié4 
tak.

Na Singapur po dam i nőéi 
hiéeju bombe. Vec tri dni engletka 
soldacija fúrt nazaj ide v Malaji. 
V Cetrtek ob 10 vuri pred pol- 
dan je taljanski minister zvunjskih 
poslov, gróf Ciano dosel v Buda
pest. Magjarski narod да z vel- 
koin lubavi i paradom docekal. 
Engleska stampa prepravla na
roda, kaj bo Singapur opal. Prvi 
pot je bil napadaj i po danu na 
Singapur. Japanci su na najvek-

Tjeden
nar да prijel na audenaiji, a isto 
i v orsackoj hiii je bila velka pa- 
radű. Ciano je del venu na spo- 
menik junakov i na taljanske ju- 
naöke grobe. Singapur je v velkoj 
pogibeli. Otprti je pot v )avu i 
na Tibi Ocean. Churchil bi mirno 
alduval Hollandsku Indiju za en- 
gleske interese. Engleci oceju 
Tursku pripraviti, kai bi cnjimi 
illa. Vtopili su jednu tekku ame- 
ricku ladju. Malakka je v ja- 
panskim rókám.

[ szombat — Sobota |

A japán gyorsnaszádok Szin
gapúr kapui előtt állanak. — A 
Maláji félszigeten bekerítették a 
hátráló angol haderő jobbszár
nyát A németek szétszórtak 
egy szovjet lovascsapatot a kö
zépső arcvonalon. — Kétcsövű 
puskákkal felfegyverzett és pol
gári ruhába öltözött katonák a 
szovjet hadseregben. — Nagy lé
gitámadás Szingapúr ellen. — 
Sikeres japán légitámadás Bur
mában A Fülöp-szigeti ame
rikai csapatok visszavonulnak.
— A háború kitörése óta 107 el
lenséges ke eskedelmi és szállító 
hajót sülyesztettek el a japánok.
— Szingapúr eleste súlyos kor

Német roham ősz tagos* к egy szovjet fain elátt (Foto R. D. V.j
— Muravidéklek legkedvel

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

Elsőrendű szén
és bükk-, gyertyán-, 

akác - ás nyir-

tüzelöfa
fa lvágva és ó lszám , 

minden mennylésgben  
kapható

Prvoklasni lapor
I bukóvá, grabrova, a k a -  

cljan a  I brezova

drva
za  ku rltl, cepana ’ l na 
k la ftre , ku lko god Je 

potrebno se dobi
S K V O R C Z  J Á N O S

tüsclfBayif kar* kedft 
____Csáktornya, Scéakaayl-atca 1.

sem «letiscu v Singapuru vnistili 
sestnajst engieskih avionov. Na 
Filinskim otokam tece zaduja velka 
i ostra bitka, kanoneri strelaju, 
avioni bombardiraju. Nemei su 
vtopili engleske ladje od 29.000 ton.

I Péntek — Petek |

Tüntető melegséggel fogpdla 
Budapest az olasz külügymi
nisztert Kormányzói kihallga
tás és parlamenti fogadás volt 
első nap. Ciano ma megkoszo
rúzta a Hősök Emlékművét, 
majd kegyeletét rótta le az olasz 
hősök sírjánál. Szingapúr
végveszélyben. Nyitva az ut 
Jáva és a Csendes-óceán felé. — 
Churchill nyugodtan feláldozná 
Holland-Indiát az angol érde
kekért. — Az angolszászok a 
washingtoni nyilatkozathoz va
ló csatlakozásra akarják rábír
ni Törökországot. — Elsülycsz- 
lettek egy panamai tartályhajót. 
— Malakka a japánok birtoká
ban.

Z * velkom i toplom lubavi sa 
pofdravili taljanskoga ministra rvu- 
ajskik peslev. возроди Ouver-

mányválságot okoz Angliában 
írják az amerikai lapok.

Japanske brie brigade pred 
Singapurom. • V Malaji su eaokro- 
sili desno krilo engleske solda- 
cije, koja se vlecej naraj. Nemei 
su vermetali jenu bolsevicku ko- 
njicku trupu na srednjoj fronti. V  
sovjetskoj soldaciji su je soldati 
v civilnoj opravi i z logurskami 
puskimi. Velki napadaj z zraka 
na Singapur i na Burmu z velkom 
pobedom. Americke trupe na Fi- 
lipinskim otokam se vlecCju nazaj. 
Ó d  kak se tabor hapil, japanci 
su vtopili 107 nepriatelskih trgo- 
vackih ladji. Ako Singapur padne 
bo velka vladina kriza v Engleskoj, 
tak piiaju americke novine.

I Vasárnap — Nedela ]

Ciano gróf olasz külügymi
niszter vasárnap este elutazott 
Magyarországról. — 50 kilomé
ternyire közelítették meg Szin
gapúr erődjeit a japánok. — Ce
lebes fővárosát fenyegetik a győ
zelmesen előnyomuló csapatok. 
— Argentina és Chile nem akar 
az amerikai egységes arovenal-

M U R A K Ó Z  3
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bez csatlakozni. — Szingapúr 
ban már hallják a tüzérségi piár- 
bajt — A japán csapatok átlépr 
lék Burma határát. — A japán 
flotta az ausztráliai Port-Dtr- 
wint fenyegeti. - Krim be« 40 
lók hideg van

G ró f Ciano, taljanski minister 
evunjskih poslov je v nedelu ne 
vecer otpotuval s Magjarska. Ja
panci su doili pred Singapur véé 
do petdeset kilometrov bllso. 
japanske trupe se veö grosiju 
glavnomu varait] Celebes (H o l-  
landska India) Argentina i Chile 
(juino americke d rlave ) neéoju 
jti v tábor s Amerikom. V  Sin
gapuru se véé cuje strelanje Itu- 
kov. japanske trupe su preMe 
granicu Burme (drii i englesi) 
japanske ladje se véé grosiju va
raiu Port-Darwin v Australiju. V  
Krimu je 40 graduiov sime.

I Héttő — Pondelete ]

A szovjetcsapatok Kurszktól 
északkeletre súlyos vereséget 
szenvedtek és visszavonulnak.
— India és Szingapúr között el
vágták a japánok az angolok 
tengeri útvonalát. — A szinga
púri brit hatóságok a kikötő
város harc nélküli feladására 
szólították fel a főkormányzót.
— A japán haditengerészet tel
jesen hatalmában tartja a dét- 
.kínai vizeket és a Jáva körüli 
tengert. — Brit Borneo szultán
jai felszólították a lakosságot, 
hogy ne fejtsenek ki ellenállást 
a japánokkal szemben.

Sovjetske trupe su severno-is- 
hodno do varaia Kursk e gubile 
teiku bitku i vleceju se паса], 
japanci su prerecali morskoga 
pota engleeam med Indijom i 
Singapurom. Engleske vlasti i Sin
gapuru lahtevaju od glavnoga 
guvernera, naj da prek grada i 
varasa pret bitke. japanski mari
nen driiju v rokaj juine kinaike 
vode i morje koli otoka java. 
Vladari engleskog otoka Borneo 
pozvali su svoje naroda, naj se 
ne boriju proti japancam.

I Kedd — Tork |

A japán hadsereg három ki
lométernyire áll Szingapúrtól. — 
Németország, Olaszország és Ja
pán dönlő fontosságú katonai 
egyezményt irt alá. — A német 
haderő megsemmisítette a Krim 
félszigetre kiszállt orosz csapa
tokat és elfoglalta Feodozia vá
rosát — Hétfőre virradó éjjel 
ujabh két nagy légitámadást in
téztek Szingapúr ellen. — A 46. 
indiai dandár megadta magit.
— A Burmába betört japán had
erő elfoglalta Myita városát. — 
A Jeges-tengeren el sülyesztettek 
egy szovjet tengeralattjárót

japanska soldacija stoji tri kilo
metre dalko pred Singapurom. 
Nemik, Taljanska i japanska su 
potpiseli jako vaenoga soldackoga 
kontrakta. Nemika soldaöija je 
vniitila bolievicke trupe, kője su 
caile na Krim i revrela jé varaia 
Feodoiia. V  pondelek i « f ü  su 
pák bili dva velki atgadAf t craka
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na Singapur. 45.-ta indijska bri- 
gada se predala japanska solda- 
őija, koia je predrla v Burnui 
zavzela jn varasa Myita. Na Lede- 
nom  morju su nemei vtopili jednu 
sovjetsku podmornieu.

I Szerda — Sreda |

A japánok elfoglalták Szinga
púr vízmüveit. A Maláji fél
szigeten megkezdődött a bekerí
tett angol haderő megsemmisí
tése. — Burma egyik legfonto
sabb kikötőjét kénytelenek vol
tak kiüríteni az angolok. — Feo 
doziától északkeletre erélyesen 
üldözik a németek a megvert 
bolsevista hadsereget. — Japán 
repülőgépek megtámadták az 
uj-guin«ai Habuult — O ’doherti 
manilai érsek késznek nyilatko
zott együtt működni a japán 
megszálló csapatokkal. — Ter- 
jesztik a bolsevizmust Angliá
ban. — Keitel német vezértá
bornagy Budapeslre érkezett.

Japanci su zav2cii sioyu odkod 
Singapur dobi vodu zd piti. V 
Mdldji SU se hdpili vnistdVdti Id O -  
krozem englesku soldaciju. Englezi 
su bili prisidjeni sprazni v Burmi 
jenoga vaznoga varasa, de ladje 
stojiju. O d  Teodozije (Krim, Ru- 
sija) na severni ishod nemei fest 
tiraju b Jsevicke trupe, kője su 
bitku zgubile. Japanski avioni na- 
paddju varasa Rábául, v Novoj 
Guinei (Engleski otok) Nadbiskup 
v Manili, О  Doherty je iejdvil, kaj 
vec skup delati z japanci. V En- 
gleskoj siriju bolsevizma. Keitel, 
nem$ki visoki general je dosel na 
pobod v Budapesti].

Felvétel a gazdasági 
felügyelői karba

A m. kir röldművelésfigyi 
Miniszter ur a felszaporodott 
mezőgazdasági igazgatási leen
dők kielégítő ellátására a in. 
kir. gazdasági felügyelői karba 
fokozott létszámú felvételt ter
vez. Az elsősorban gyakornoki 
és a X. fizetési osztályba sorolt 
segédfelügyelői állásokra pá
lyázhatnak mindazok az okle
veles gazdák és mezőgazdák, 
akik az állami szolgálatba való 
felvételhez megkívánt általános 
feltételeknek megfelelnek, nagy
szülőkig bezárólag tiszla ke
resztény származásúak (ez a fe
leségre is vonalkozik) és leg
alább 3 évi gazdasági gyakorlat
tal rendelkeznek. Az állások jö
vő év júniusában kerülnek be 
töltésre, de nincs akadálya eset
i g  az állás azonnali elfoglalá
sának sem.

A pályázati kérvényeket leg
később május 1-ig Zala várme
gye főispánjához kell benyúj
tani.

Hirdessen  
щ M u r a k ö z b e n

„Láttam őket elsüllyedni Г
Egy angol szem tanú a „R epu lse“ és a „P rin ce  of 

W ales" pusztulásáról
Ez«n az éjszakás ruhástól ní3n!*tat 

áhícLni. R*grg«il ót óiakor ismét harci 
készenlétbe parancsolt minket a hang
szóró. Éppen pirkaáloit A l'clhom Uy 
se hói máshol, csak a távol J*áiti ten
gereken ilyen átiátezó. Hűvös ezét 
suha*t végig a ОДсИ'/ЭМв Лг eg ори- 
io a tényben villogott. М*ч*г* * látó
határ p* etilén iD*-» 'kontúrok bukkan, 
lak tel, egy iek«te pontocskúikból álló 
lánc. A tárcsővon világosan íeiism*r- 
lük, hajók voll’ta к. Fél hétkor uj hang- 
szórós tudósítás: .Iliit kupira.1*, hogy 
а z éli «súg Szingapúrtól feraíkui partra 
szólást kísérel m«g. FelkésZüűs «  
csatára!« Gyorsan legyűrtük reggelin
kéi. A hajúraj mo^ flSbas&rbAn \om 4t: 
edöl a »Prin « of Wales«, utáea a 
»Repuliee«, nyomukban a torpedói om- i 
1.olló к. Szorosan a nuüáji partok m> n- j 
lén bá]ia<itunk, hogy az eOtténs,̂ «« J 
pe.iraszaGdáe helyét «ehe iezhessok. 7 
ói* 55 perckor a >prin J* of Wales« 
fedélzetéről egy ftil cento iepuK>gép 
sza/iilott föl liogy a szárazföld födött 
fctlderüóst vég*/zen. órák tette; .1 mi 
lsedig «céllstsakkal, védüsr in ve ékkel 
tűzadó (Suklyávaii és kesztyűkkor .e - 
sze.eke hiába me regei tu к s я miéin Wt. 
L«glt*|je!)b c-sak az éljltunk haladó 
• Pi in * of waí»:s -l en gyönyörköd
hettünk. Csakugyan m&tós.igos lát
ványt nyújtott, amint hataíbius orrát 
b .Ívmerile te a tajtékzó habokba, lat
ján ée csataárbócáu olyan mcrc\«n 
a.iholt a hadilohogó, mintha deezMooi 
ieit \oln®. Egy hatul li’-zt тРф  tiefij

tak arm, hogy bombákba! megrakott 
gépükké: egysssrües nekiiep|olyenek az 
ellenséges hajóim к és n robbanással 
végeztessék el harakirijüket. A való
ságban azonban minden egészei más
képp történt. A japánok eGacionya« 
iépülték, zárt alakulat .an mini ha 
csak gyakorid írói leit volna szó. Ez 
•jteit csak igazán bámulatba minket! 
Néhány ör«g tengeriméivé akin« ; már 
»/. Allan ti-óiftánon és az Észak .ib-’n,*- 
i*n is volt rés.# néhány légitámadás- 
1 ад, ki.eenete hogy ilyent még ok 
sem tapasztaltak. Már az elsj táfcni- 
dálénál 'kiderült, hogy a japán-эк a két 

i ( satahajóre ve.iiüek szemet. А гфк 
boíók«t figyelem e rém méltatlak, 
lá-sak néhány gep zugolt S', alacsony 

j magasságban le.eiük, nyilván azok,
I ineNege'. a légolháriló taz и csatából 
, valló kiválásra kényszeritett. Bombái

kat le mészete #n n©m tívjtoUck itt a 
rombolók fölött kioldani. А ЬащЫ-

tehát m^gJLeadodöU.

Az első bomba —- „derült 
égből“

11 ói-« 18 perckor a *Prin •  of
walesi egész légeliuiritó íegy\e.z«tc 
működésije Ibép. te  össze, »csikágói 
zongorák- — Így пе^ег й.; m a lég. 
ólnálitóágyukat — j.t z ni «©zdenck. 
A n\om,ei/.;) löse, кв a epui *ge- 
pék®, valósággal el.o.itják. Most a 
mienk .s mim.wi..o. A purkoli
z-n* on tban egy szót ^em iClvei tit ni.

megjegyezte rMég nin^s közös csata 
a hátunk mögött de • ’ a két csata
hajó nagyszerűen 1 egyakorolta az össz 
munkál. Fzek kelten képviselik az 
»ngdX llotta Jegnag^olib tü«e éjét.»

Japán repülő a láthatáron
10 óra 20 perckor japán repülőgép 

hint fdl az égen nagy kétmotoros gép 
ugyanal)l>ól a tipusbé»!, ain«ly a há- 
1 oru cft-sö napján Szingapúrt megtá
madta. A gfép gondosan vigyázó t ínra, 
nehogy' ágy'uink hatótávolságába l;e- 
rüftjön. Velószinülog csak az volt a 
fd^data. hogy sziluoltjeinket összélia- 
sonfiitsa a Jlottajegyzclcr*k adalairall.

11 óidkor gőzös tun! 1Ы a l ivóiban 
Nem yo| loI«gója, ezért nyofmban 
felé,* véltük utunkat. Éppen táv.sö- 
vemlmei akartam jjontosabb vizsgálat 
allu ;Cnni, amikor Ilii leien hataitnOS 
I óbban, is ieszke elt-e meg a Jev got. 
Pontosan и  ói*a 15 perc votl/l. A 
»Prin «  of Wafjes« adott ie e ry so:o- 
zalot rgy repülőgépre. Nyomban e re 
mi is /megnyitó1 tűk a to.et. Hat lepii- 
lögéj) lc.eoeit a levegőben. Egy jó
kora lepBizdarab csapódott sisa' onira.

Mily gyakran bcszéügeilünk Szinga. 
purl>*n az isméié:ien japán lágiluid- 
erőről. A * Princt® of Wades- tisztjei, 
«min< Dviilótkozataikból kivehetutn  ̂
mindene ,ei voltak készülve. A jipn- 
■eVat miedaneviun ttrtot-

H írtéin észrtveszem, liogy jobb fel »I 
két to p«dóv®t hepűlögép szitgul I re
lénk. lígv^ne en nejeink la tauak. Az 
egész jobbíldal ágyúi rájuk irányoz
zák sorlüzüket, d« ne*n t<lúlnak A 
repülőgépek mégis ktternek, anélkül, 
hogy kilőtték volna torpedó.kút. A kö- 
\eike.:ö pillán it о an megé tűk, hogy 
ez a mélytáimodás csel«; zseniális n.eg 
téveszt j ogas volt Arial itt az ágyú- 
k«-*N‘ő legényzség szeme mintegy meg- 
babonázva mf • ]  a két i4>p Jogépre, 
súlyos robbanáis re.zke teti meg a le
vegőt. A »Repuib»* kéményéről nagy 
daral.okban paltogzik i<e a e ték. I el- 
lekintün; és Ägalläbb 17.000 lábnyi 
magasságban repüligép*keí ledezi.n  ̂
fel. Fz»ke eddig senki sem vette észre. 
A 1 ombataFilat a repülőgép-iOUélzetei 
érte és :itsz;íkitoLta a hangáit.

Egy Wie'ke s-géppuska mögött á!ilokt 
mely percenként 2000 lövcSt tesz. Az 
cjßö 1 ombabe sapódás helyéről köny- 
nyfl füst kezd a íe iölzieten szetté. je,ini. 
l)e már úgy un ab hót a mtagassagboü 
a második bomiba is ieisüvit. 
néhány méleri« UiQunk zuhan a te.i. 
geri e. a í.epuüse egy kissé oldalra 
dőli. Az agyuk kez*üőszem élv zee \e:vj- 
lékez\e dolígozik. Az egyik »csilkágói 
zongora hűtőjének tartama csövéből 
hugg>4ln ею. ismét két i*pül »gép (»ap 
1« ránk. Az együk csak alig ezer yard
é ira  ve« ШйЛк és mintha eĝ -^neseu

«g^ik ágyunk torkába adtaina repülni.
lűz! Az ellenséges gépel telitalálat 
éri. Fulószerkezete «teválik, a törzsből 
ikingok csapnak ki és a következő pil
lanatban hatalmas lustszail tgol huzva 
maga után те  «.lek zuhanással'! csa
pódik a iPn.erle. Diádékor (liláéinak egy 
pillanatra még az ágyudörgést is tű-" 
iuirsogja. Л .Repiiíise lelőtte az első 
lámadórepitlőgépet.

Ég a h a jó !
A rövid tűzeíiési szünetben a hang

szóró ligyeflimezüető jelLet a j és reked- 
len bugybo ékoi. ki helodü u iogléüe.me- 
sel.b, legborzasztóbb szó. melyei a 
tengerész csak ismer: /fűz a hajó
ban!« Л rcpü']iügép->№dclzeLröl vastag 
lüstiediök gouiolyotgnai; elő. Ко m <s 
arc ú ove.uülLoS emberek lűm|Őket huz- 
u а к a fedéüzeien. Az efyik e^y megsé
rült hebet ingé\ol igyekszü; e kötni « 
tömlőn. A víz azonban még " vastag 
sugari;an fecskendez fed és záporként 
zudul a Wicke, s-gé.ppusk ónkra. Né- 
hányín inegizMik kicserepesejett aj- 
kukkatl a vizei és megrazlkóduak a ré- 
müi.ettől. Sós viz!

A »csikágói zongoiák« újból megkez
dik hang\c en , ü .et. A fedél e cm sztr 
•C'./éi tófl'l. nyom elvek gu. olaja,. Olyan 
se essék.-.Ct pait nnuik ki a ti.ak’uól, 
i ogy ön.;, n cl'enul a ra a gibraloiri 
já éi;auloiiiatára 0.1 ^cn .oinutail au©у 
\Akiniil en sie keze i iiioa • öve ke. té- 
ijt-n .iinok utánra \eicme .eti cs nyullj 
íon-tak ajandékozoti meg, csupa sil- 
l in -,é. lilékben.

11 óra 25 perckor a horizon on 
óriási szökőkút eni©.ke tik az égnek, 
bedobott bomba, vagy Jiclott ie. 
pü.ogcp-e, nem tudjuk mieg.lfl ipitan;. 
l-.kkor egy I©*Iliről jövő kitflás uj 
irányba le.via figyelműn két. Annott 
még egy kacsa úszik a tócsában!« 
Kacsa, az az e,fenséges repülőgép; 
ezt a kiíjczésl az auszft a'Jiai iesj evé- 
szektől \ettük át. Tubby Ab a^ani« 
és LCvii Broun az e^yik a badj enge- 
i'észe. képtu lósitój-a, a másik amerikai 
rádiói emondó, inuuii a villám rohan- 
nak a csáloga'ú szóra, hogy a csata 
eg\e !ei mozzanatát se ves/i.sék л/iemi 
li t. Ab.anums kcpC; később gépé\«il 

együtt sajnos о da \eszn©i;, de Életüket 
miiici'.e K‘n meguenteiték. Magam ki
csavart *öt toLla‘ ükök és izgatottan 
p; ób.állok mindent jegyezni. Az oltási 
munfk;.llM.o v 1 izavan luilynuk tovább. 
A kémény jobbotldal in tuírolm hatal- 
n.as nyfckís tálon í, Ixdmibaszilánkok 
ütötte se ek. Yaliaki meséli, liogy a 
lös,. er. el von ő elakadt. Néhány eniler 
beszorull és most ezeket is ki keblene 
szabaditaiui. Akine.v nincs éippi-'n doil'ga, 
ciga.eita után kotorász zsebében. De 
még kéí szippantásra sémi jut időnk, 
újból riadó * ellenséges iOputögcpek
éió И link'

ll ó a io perc. A táunadás ez аЙка-



* Ol \Кш['.М n«D
Tétjei hutaiam* szölcükui i m itia 
Hííin» tüstfcoiiß. Tor,.#jnt л  cs#'- 
taimjó minden ágyúja LütanDőii, a 1*. 
pidőgépek ozonhan egy ntfie t httu 
tágítanak irányukból. Л prince оГ 
WOl'ei. bal a dől. pen a helyzetbe 
került íedél/.etón a nehéz lőve lék kos 1. 
rak csúszni iíozden *  a 'e^nysjg két- 
«égi ce ett e.*ő lesz ítészed próbába a.lá- 
támasztani okét.

Ügy matróz lütkiált: »A piin «  ol 
wares e lv e te tte  n »gy ko m nválN 
banki iem hisz ne ;i. Soh'som hittak 
volna, hogy egy légitorpedónak f!\«n 
•i«;e  lehet.

Rövid időre etli unnéí a rep il ígépek. 
Vájjon minden bombájukat és torpe
dójukat '.esetetlék? Ujuól tles kiál
tás: »l*t, itt!« Ijajszáillnyira húz cl ha
jónk orra elölt egy tjrpejó, meL el
tévesztene célját, denn an t kapitány, 
parancsnokunk válaszul * ícdtliy m. g 
nem. Pj о p*dó dl к tértünk ki.

Egyik torpedó a másik 
után

12 óra 20 perc. A vég közefjtbb van 
mintsem* gondctlnánk.

I j íepüllögéphiilil iin bukkan lei, ku 
f őz egy darabig, azt In man iverailaku- 
lathan megindul te.énk. Halra tutink 
nem messze a piin^e ol Wales, te. 
he.ehenúl hánykolódik a vi-en. Olyan 
most a liataTijraias hajó, mint egy hal.á- 
laseózett tigris, mély kétségbeesve 
igyekszik a kegyetemdöitst kil̂ e.*üini. 
körvonalait alig tudjuk kivenni, a tűz 
és last egészen Lebontja. Minden, 
ágyunk löiéje iordilja turkút. Vadul 
ontjuk, a tü et a pr n e oi WaCes*-t, 
шву a torpedók utjábul már neu tud 
kiié.n., nj.unk keil most vcuemez- 
n.*nk. Lá.om, mini OL .ja ki az ervik 
repülőgép lorpejójut. Majdnem me- 
1 вив ken csapódik a vízbe a gyi lkos 
jószág és nyi egsencsea tart a »Prince 
Oi W ajjes i©lé. Az orrát találja el. 
Másodperek nmlra a hajú k0 epén 
mcgin torpedó robban szint ‘ egyide
jű jég a iátj mi a harmadik is. A hajó 
tiirlo en lendü.eltei még jobbam buia 
iM'. i-edélze én liuidun söpör végig,
* Legénység hanyathoml »k ugrál a 
tengerre, lcbben a pillanatban ritleue- 
les megrázkódtatás vág ешаОпк is e^y 
szedöz.etöküituö'.. Balból a .hepulbe. 
tatjai is eft'lalálltu egy lorjj# ló. Senki 
sem ^jti, honnan jöhetett. Mt; a meg-
ogi.atal.an esemény tol >ti tanakodunk, 

még egy torpedótól .1 ‘tot kapunk. 
Nemsokára rá harsány hurrá hangzik 
föl. Az egyik ágyú leginytsége lelőtt 
egy 1 egütógépre . l ia jót emi ks/ejmj, 
ez a haiodik .el bt repülőgépünk. Az 
örvenu©.es e emény után azonban ba
rna, osan bt jegyezi;« dm odajoHos 
naplómba a harmadik lorpjdótalaOki- 
tot is.

A »RepuL# most e ösen j ibbra d< 1. 
A hangszóró [eiüvöli: MiaJ^uki и ie.
délzdre; Libasorban e eszkedunk iö 
a lépcsőn. Csak az együk matróz ké
szül magát átvetn a hajó pe esmén. 
t.gy liszt odllsZ(b neki »Lsic lassan, 
lassan, mindannyiunkuak ugo niu к dl 
majd!' Mire a löjedédzebe éránk, a 
hajó már olyan szögűén dől, hogy 
*lig tudunk megállevi. Hogy l«e ne 
csússzunk, cipőnkéi i> be kei. vetnünk. 
Sze.e nék köz en ciga eltira gyújtani, 
de nem laibloftn gyulámat. A hajó 
рСгсгсй-рвгсге joob m me;d 1 A törzs 
jobboll'da'lan nemsokára egész kén vei
mé ©n .«mászhatunk. Atve gödűnk egy 
torpedóhuüun és belevetjük magunkat
* luMámo'kba.

A vég
Ka véss*. előbb, 12 ó « 20 per ok# r 

utam a *prince of Wat#^ sorsáról 
az utdlsó ielj#gyzést napi ml>a Apuikor 
JeLmUrülók, móg inejL-ilhatom hogyan 
merül el a »print* o f Wales- orra a 
huülámokbujo. A viz kórul >ltám már 
nőm is viz, inkább ollMj,. Néliány lö
késsé miegpróodlok dlju-n a »Rep utóéi 
kö/.eLsógéból. Lgy imli-ám az e*l en kezd 
Hányba i©i«i és így' me^látiiatotnl még, | 
•mint a csatahajó vÜL.igios pirosra f̂ s- 
t#-t ;,# in в iee.uelktcdu a hul'áinok- ; 
bód. A hajóorr leligaskodik és а 6üly- 1 
Ъ®0о roncsot hatalmas buborékokban
hagNja &t t iev#gö. Egy, két, háiora 
másodpercig tűt #z a kép, aiéám a
»R*pibTv# is dinerül.

Szolnok eredete még a nép 
vándorlás idejébe nyúlik vissza. 
Avar és hun fejedelmi sírok bi
zony ilják, hogy egykor úgy ha
dj. mint kereskedelmi szempont 
hói jelentős hely volt. Szent Ist
ván Szolnokról nevezte el az 
egész vármegyét, amely a T i
szán innen egész Erdély köze 
péig terjedt. A mohi csata után 
IV. Béla uj telepesekkel népe
sít ette be a várost, de a mo
hácsi vész után lü52-től 1085- 
ig török uralom alatt állott. 
1819 ben Damjanich. Yécsey és 
Nagy Sájidor itt aratlak fenve4 
győzelmet az osztrák hadak ‘ le 
iett.

A mai város az ország egyik 
I cg kedvesebb, 1 eg к и 1 tu rá Hab b
városai közé tartozik. A Tisza 
partján a maga nemében egye
dülálló nagy park és sétány ad 
festői fekvést a városnak. A 
park szélén épült liirés gyógy
fürdő és szálló a budapesti Del
iért fürdő mintájára készült. 
Budapestre is innen szállítják 
a gyógyiszapot és igy érthető, 
hogy az alkalmas gyógyintéz- 
méiiy felállítása Szolnok láto
gatottságai, értékét emelte.

Varas Szolnok je stören jó i ia  
vreme, da su narodi selili. Kra- 
levski grobi z avarskiti i hunskih 
vremen posvedociju, kaj je te 
varas negda, ran tak s soldackoga, 
как i s trgovackoga pogleda jakó 
чагеп bil. Sveti Stefan je po S iol- 
noku dal ime celoj varmegjiji, 
koja se vlekla od Tisze do srdine 
Erdélye. Pot 1 i velke bitke s tak- 
rima pre Mohi je kral IV. Béla 
naselil novo ludstvo v te varas, 
a potli nesrecne bitke pre M o - 
haesu je bil pod turskom vlada- 
vinom, od 1552., do 1685. leta. 
Generáli Damjanich, Vécsey i 
Nagy Sándor su tu postigli velka 
pobede proti austrijokoj soldaciji.

Deneinji varai je jeden od 
najlepsih varaiov, 2 najveksom 
kulturom v orsagu. Poleg Tisze 
stoji park, koji je najlepii svoje 
orsti i setaliice tla inalarski po
oled tonu varaiu. Poleg parka 
stoji znamenito kopalisce i hotel, 
koji je zazidan po inustri Gellert 
kopalisce v Budapestu. 1 v Buda
pest voziju otod blato za vraciti, 
pák je stoga moci razmeti, kaj je 
to kopalisce poteglo к sebi cuda 
godov i povekialo vrednost 
varasa.

A gyógyfürdő — Kopalisce za araciti
A város képe már külsejében 

î  hűséges kifejezője a rende
zeti belső éleinek Különösen az 
újabb építkezések törekszenek 
tervszerűen a külső művészi ki
építésié Méltó keretet adnak 
hozzá a szép, nagy, tiszta és 
fákkal szegélyezett utcák és te
rek, amelyeknek jórésze asztal 
lozott vagy keramit-kővel bur
kolt.

Gyönyörű épületei közül ki
emelkedik a már említett gyógy
fürdőn kívül a városi színház, 
amely régi színházi kullura me
legágya. A vármegyeháza szép 
épüiele gondozott virágágyakkal 
van körülvéve

Vec sain varas s svojim zvu- 
nesnjim lican vezno pokaze znu- 

j trasnju vrednost i vredjeno eivle- 
nje. Osobita noveie zidine idejű 
po planu za zvunesnju umetnost. 
К tonu daju vrednu okolinu lepe, 
ciste vulice, i piaci se nasnjene t 
drevjem, a najvec njih su pokrite 
s asfaltom ili keramit kockami.

Z  med leli lepih zidin se dalko 
onu vidi, zvun kopalisca, kője smo 
vec rekli, j i i varasko karalisce, 
kője je eibka starinske karalisne 
kulture. Isto je je jako lepa i var- 
inegjinska hiza, okincena je s 
cvetjem i jako ju v redu drziju.

Művésztelep — Umetniőka kolonija
A közművelődésről szólva, | 

először a hires mii vésztelepet 
kell megemlítenünk. A magyar j 
művészei legkiválóbb képviselői ' 
indullak el innen. Mednyánszky j 
báró, Pólya, Deák-Ébner és | 
meg számos más nagynevű fes- | 
tőnk.

A művelődés szolgálatában ! 
igen sok iskola áll. Gimnáziu- ! 
mok, kereskedelmik, polgárik 
nevelik az ifjúságot, de számos 
szakiskola is működik. Munkás
gimnázium. szabadliceum stb.

Zenei művelődése érdekében 
Szolnok nagy áldozatot haz.

Kaj se tice prosvete, najpredi 
moraino spomeniti glasovitu umet- 
nicku koloniju. Z  nje su Ei§li naj- 
glasovitcsi zastupniki magjarske 
umetnosti. Báron Mednyánski, 
P lya, Deák-Ébner i jós drugi 
glasoviti magjarski malari.

Kulturu sluii puno skol. G im -  
naEije, trgovacke i purgarske ikole 
odgajaju mlajSim, ali ima i cuda 
stvucnih Skol. Gimnazija ta de- 
lavce, narodni licej i. t. d. I aa 
muiiku cuda alduje Szolnok.

NÉMETH FERENC
K O C S IG Y A R T Ó  É S  A U T Ó K A R O S S Z É R IA  K É S Z ÍT Ő

NAGYSáKIZSl, EÓRBÁZ UTCA 4
Gyárt: üj és divatos kooit — HomokfatA-, fodoloa- 
és gatdasizi kasaikat — Tokárára aséllitó áa kési 
korúikat, eiankát — Haaanált kosaikat kaaaarál

KÉSZÍT t SZEMÉLY ÉS TEHER AUTÓ, ÜZLlTI AUTÓ KAROSSZÉRIÁT

Cukorgyár - Cukorfabrika
Az ipari élet a város kedvező 

fekvése következtében Igen ked
vezően alakult. Fatelepei a T i
szán leusztatott szálfákat dol
gozzák fel, malomipara kiváló 
hírnévnek örvend, a szolnoki 
cukorgyár pedig legmodernebb 
felszerelésével az európai nagy 
cukorgyárakkal állja a versenyt.

Kereskedelmi éleiét a keresz- 
l ül futó fontos vasútvonalak 
emelték igen magas fokra.

Szolnok tehát mind kulturá
lis, mind ipari és kereskedelmi 
szempontból méltóan illeszke
dik bele hazánk nagy városai* 
nak sorába és külső képe az 
idegent is barátjává teszi.

Fabricki posli idu v tem varaiu 
jako lepő napre, kajti na dobrom  
mestu leíi V  drvaeai íagaju stebla 
kője flojsari dupelaju po Tisii, 
melimi su na velkom glasu, a cu
korfabrika, koja je vredjena na 
najmoderneii nácin, se rnora vti- 
kati s kojom god velkom aurop- 
skom fabrikom.

Vnoge ieleznice, kője pelaju 
prek toga varasa i kője su jako 
vazne, su jako poveksale trgovinu.

Varai Szolnok, s svojom viso- 
kom kulturom, c velkimi fabrié- 
kimi i trgovskimi posli, je yreden 
mesta med velkimi varaii naie 
domovine, a ea gledati je tak lepj, 
kaj mu saki stranjski, koji ga vidi, 
postane priatel. _______________

””  A  MÉP
Csáktornyái szervezeté
nek társas összejövetele

A Magyar Elet Pártjának 
Csáktornyái szervezete f. hó 24- 
én. szombaton este a Royal ká
véházban tartja tánccal egybe
kötött társas összejövetelét a 
mely a Párt első társadalmi 
megmozdulása lesz.

A kellemes szórakozásnak 
ígérkező és már is nagy érdek
lődéssel vári összejövetel bizo
nyára még közelebb hozza egy
máshoz a Csáktornyái társada
lom tagjait és a mai időknek 
m€) felelően csendes, szerény, de 
kedves színfolttal gazdagítja ar 
idei farsangot.

Az esten összegyűlt adomá
nyokat a keleti harctéren levő 
>£alai zászlóalj« megajándékoz 
zátára fordítják. Mindenkit ma
gyaros szeretettel vér a szerve
zet. ЛI
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ÜUeU
a matyfüb
Vesti z  magjarskih к raj о v

SÜMEGEN
ünnepélyesen nyitották meg 

az első zalai népfőiskolát, ame
lyet a földműves ifjak tovább- 
tanitására állítottak fel. A meg
nyitáson a beteg főispán helyett 
dr. Brand Sándíor alispán kép
viselte a kormányt.

Sümeg. S paradom su otprli 
prvu seljacku visoku skolu Zala 
varmegjije, v kojoj se bodo sel- 
jacki decki dale vueili. Kajti je 
▼elki ispán betezem, to je na pa- 
radi Dr. Brand Sándor viceispan 
lastupal vladu.

ÚJVIDÉKEN
a visszacsatolt délvidéki terü

letek kisérletűgyi szakfeladatai
nak ellátására mezőgazdasági 
kisérletűgyi intézetet állítottak 
fel.

Újvidék. Postavili su staciju za 
lakojacke polske gospodarske 
probe» de bodo pregledali se 
pridele, steri bi bili bole, hatno- 
▼iti ca povanje.

PÉCSETT
állami internátust létesít a 

kormány az országban és a ha
tárainkon kivül élő szórvány'- 
magvarok gyermekeinek elhe
lyezésére és iskoláztatására.

Pécs. Vlada bo poslavila drzav- 
noga internata, de se bodo ma- 
gjarska deca vucila, koja stanujeju 
rastepeno.
SZÉKESFEHÉRVÁR

országos mozgalmat indított 
«1 néhai nagy püspökének. Pro- 
hászka Ottokárnak boldoggá- 
avalásúért.

Székesfehérvár. Napra viti su 
orsacko gibanje, kaj bi pokojnoga 
velkoga biskupa Prohaszka Otto- 
kara preglasili ca blazenoga.

ишадввв MAGYAR

ARANY JANOS: TOLDI
Részlet a negyedik énekből.

Mint a himszarvas, kit vadász sérte nyíllal, 
Fut sötét erdőbe sajgó fdjdalmival,
Fut hideg forrásnak enyhítő vizére,
És ezerjófüvet tépni a sebére;
Jaj, de a forrásnak kiszáradt az ágya,
Az ezerjófüvet írül sem találja,
Minden ág mégtépte, tüske megszaggatta, 
Úgyhogy még aleltabb most az istenadta.

Úgy bolyonga Miklós. Nyakán ült a búja, 
Oldalát kikezdte annak sarkantyúja,
S mint bezárt paripa, mely fölött az ól ég„ 
Szive a mellében и к kép hánykolódék. 
Bujdosik az éren, bujdosik a nádon,
Nincs, hová lehajtsa fejet a világon. 
Hasztalan kereste a magánossá got,
Mert beteg lelkének nem lelt orvosságot.

És mint a toportyán, ha juhász kergette, 
Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette; 
Ott is azt susogta a nád minden s:ála: 
Széles e világon nincsen árvább nála. 
Nádtorzs lön az ágya, zsnmbok a párnája, 
Isten kék egével födve a tanyája,
Mígnem a sötét éj szárnya, alá vette,
S fekete ponyvából sátort vont felette.

Majd az édes álom pit'angó képében 
Elvetődön arra tarka köntösében,
De nem mert a szemére szállni még sokáig, 
Szinte a pirosló hajnal hasadtaig.
Mert félt a szúnyogtól, félt a szűrés nádtól, 
Jobban a nádasnak csörtető vadától,
Félt az üldözőknek távoli zajától,
De legislegjobban Toldi nagy bajától.

Hanem amidőn már szépen megpitymallott, 
És elült a szúnyog és a zaj sem hallott, 
Akkor lelopódzott a fiú fejére,
Két szárnyát teríti annak kit szemére; 
Aztán álommézet csókolt aj akár a,
Akit mákvirágból gyüjte éjtszakdra, 
Bűvös-bájos mézet, úgyhogy édességén 
Tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén.

De a kínos éhség azt is irigyelte,
Hajnali álmából csakhamar fölverte,
S addig ösztökélte, addig korbácsolta,
Míg a rétet összevissza barangolta; 
Fölkereste fészkit a réti madárnak, 
Szárcsa-, vadrucának, bíbicnek, sirálynak, 
Hazukat feltörte és kifosztogatta,
Tarka tojásikkal éhét elaltatta.

Fényesen s ikerü lt az első m agyar 
irod a lm i est Csáktornyán

Vasárnap rendezte meg a Vi
tézi Rend Csáktornyái Zrínyi 
Csoportja első reprezentatív 
magyar irodalmi estjét, amely 
a Magyar Házban összegyűlt lel 
kés közönség előtt nagyon szép 
sikert hozott. Az ünneplésből, 
lelkesedésből kiérzett az a nagy 
szeretet, boldog öröm, amellyel 
Csáktornya társadalma fogadta 
23 év nélkülözése után a szép. 
magyar szót, a felemelő, érté
kes magyar irodalmat. Az em
lékezetes, szép élmény sokáig 
megmarad a lelkekben.

Vitéz gróf Teleki Béla főis
pán betegsége miatt nem jelen
hetett meg az esten és igy csak 
lélekben üdvözölhette annak 
kedves közönségét.

A megjelenteket Kaltróy An
tal alezredes, a Zrínyi Csoport 
vezetője üdvözölte néhány me
leg szóval Dr. Szabad Lajos, a 
Csoport irodalmi vezetője is
mertette az est. valamint az el-

á perlaki ipartestület mozgalma
Gibanje preloőkoga mesterskoga drustva

A perlaki járási ipartestület 
Zala vármegye alispánja utján 
mozgalmat indított az irányban, 
hogy minél több mura közi ifjú 
kerülhessen tanoncként magyar 
iparosok műhelyeibe. Hivatkoz
nak arra, hogy" a magyar gon
dolat és szellem ébresztője, va
lamint istápolója Muraközben 
az elmúlt 23 éven keresztül el
sősorban a muraközi iparostár
sadalom volt s annak tagjai ké
pesítésűket a gyászos 1018. év 
•lőtt magyar varosokban, főként 
Zalában szerezték meg.

Prelocki mesti su petém vice- 
ispana Zalavarmegjije napravili 
gibanje, kaj bi cím vec medji- 
murskih mladik deckov doslo fa 
inuse к magjarskim mestram. Oni 
te pofivaju na to, kaj su medji- 
murski meStri bili prvi med onimi, 
koji su cref proslik 23 let v Me- 
djimurju budili i cuvali magjarskoga 
duha i misei i si te meitri su se, 
pred ialostnimo 1918. letom po 
magjarskim varasinna, najviie v 
Zalavnrmegjiji fvucili.

H irdetés
Ezennel értesilem a t eaáktornyai é t vidéki közönséget, hogy 
C s á k to r n y á n ,  H o n v é d -u t c a  7 3 .  s z á m  a la t t  (a cukor
gyár mellett)

fa- és szénkereskedést
eyltot'am, ahol mindenkor, minden mennyiségben, hézhoz szil- 
lltva le, a legjobb minőségű fa ée szén kapható.
S zivet pártfogást kér J U Q  A N D R Á S

következő hónapok programját.
Ezután került sor a tulajdon

kénem müsorszámokra. Első
nek dr. Pfeiffer Vilmos, tanitó-

Црл.0 iuttfttki Unttf ni vatta f<4 
Zrínyi-tanulmányát A nagysze
rűen, szemléltetően ösazeállitott 
előadás, az iró közvetlen, ked
ves előadásmódja olyan közel 
hozta Zrínyit hallgatóságához, 
amilyen közel talán még soha
sem voll. Gráf Ernő, miksavári 
igazgaló-tanitó, iró, készülő re 
gényéből olvasott fel részletei 
A szabadságharc hősi korában 
lejátszódó cselekmény, a szép, 
tiszta stilus komoly értéket biz
tosítóit a felolvasásnak, amelyet 
a közönség meleg tetszéssel fo
gadott.

Tomboló lelkesedést váltott 
ki a vendégszereplő Falvay Mi
hály, a ni. kir. Operaház tagja, 
aki kellemescsengésü, ragyogó 
hangjával magyar szerzők szép
séges dalait keltette életre.. Ha
sonló elragadtatással fogadta a 
közönség Dudás Kálmán, a 
bácskai volt kisebbségi költő- 
nemzedék jeles tagjának gyö
nyörű verseit, amelyek mind-» 
egyike uj, értékes hang irodal
munkban. Őszinte sikere volt 
Szabad Lajos dr. kedves, me
leg szívvel megirt elbeszélésé
nek. Befejezésül ismét F'alvay 
Mihály szép hangjában gyö
nyörködött a közönség, amely 
értékes, szép élménnyel gazda
gabban hagyta el a Magyar Há
zat.

Kedvező feltételek mellett kaphatnak 
a gazdák középlejáratú mezőgazdasági 

hitelt
Poleg dobrih kondicljl dobija gazdi к  red  Ha 

za gospodarstvo na sredn/e
A legszélesebb körökben lül az adósok mindössze ué£

jrömmel fogadták a pénzügyi és fél százalékos kamatot téri
K t " í f at ,in‘ é£kedéséí- т? У  lenek. A kormány természete neg az elmúlt evben megnyitót- л . , , ,  . * . «• .
a az útját a középlejáratú mer s€n továbbra «  fenntartja azt i 
tógazdasági hitel folyósításé- Í°60t- hogy ellenőrizteti, vajjor 
iák. A kormány közbenjárásé- a hiteleket tényleg beruházás 
■a a Magyar Nemzeti Bank har- célokra fordítják-«, 
nincmillió pengőt meghaladó c , .
íitelkeretet bocsátott az Orszá- be poiod so i yeseljem prijeu 
fos Földhitelintézet és az OKH nar«dbu nnancministra, po kője 
•cndelkezesére, mply összeget su l°* Pr°5logu leta odredili, ka 
vek az intézetek gospodaram da na sredujt

zetek splacenje, gospodarski kredit. Vied,
50 m illió  pengőre egész!- je napravila korake pre Magjars 

tették ki. koj Narodnoj Banki, kaj je on<

Ж  ÍS W S M fő S i? .o S iő
SS4 e s s  “ •>
íyujtását. Tavaly 3 millió pengő a to svotu su banke spu- 
>eruházási hitelt folyósítottak s nile na 50 miljonov
* kölcsönök legnagyobb részét ■ . , , . . . .
íz állattenyésztés növelésére és ‘ to se bo daYai°  selskim gospo 
í több termelés céljait szolgáló daram na. sP,a?enlc od 15 let 
nezögazdasági épületek emelé- Lam su vec dd,l Vlin 3 m,|i°.ne 
;ére és helvreáilitására adták. od, *,°v0a . su naJvec ponucali n,

A pénzügyi korm iny ,  é rn i K Ä  * i A  
es Od ovogd leta bo finanemiais

az eddiginél kedvezőbb terium
feltételek mellett nyújtja ta gospodarska posodila 

a középlejáratú mező- davalo po novlm 1 boltim
gazdasági hiteleket. kondlcljam.

izek szerint egy-egy adós ré- Po tea  kondicijam bo jen duínil 
izére a jelzálogul szolgáló in- dobiti kredita do dvajttipo
tatlan kataszteri tiszta jövedcl- tu!|í0\ kal< um ie btastralni cist

» é n . l  J m w M  wm ttii SÜS iX A T Z T iS S
erjedhető összegű kölcsön fo- j pre vakiim gospodaram i d< 
yósitható, még pedig nemcsak 100.000 pengő. Da se ponet 
dső helyre és a kölcsön összege *digneju, stroika dojde do Vse/i
»1 érheti' a százezer pengőt is. : ?,,inJtereí s*  P'?Ée * * »киР 
к t n b y i .m .u .  ,, ,. . I Vlada si pridrii pravo kontrolisati

Ä  f  i«li «u panete ,a  istim. v gospo
* »  félszázalékos koltsegelted fa- 1 Harttvo petrekili.
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Tanügyi kinevezések a muraszombati 
közoktatásügyi kirendeltség területén
A m. kir. Vallás- és Közokta

tásügyi Miniszter Ur Rhosóczy 
Rezsőt, a muraszombati»!. íoku 
közoktatásügyi igazgatási ki- 
rendeltség vezetőjét a tanügyi 
fogalmazási személyzet létszá
mába a VII. fizetési osztályba 
tanügyi előadóvá, Gábor Kata
lin, Kádár Gyula, Marosné Zsol
nai Etel muraszombati áll. gim
náziumi helyettes tanárokat ál
lami gimnáziumi tanárok lét
számába rendes tanárokká, Pol
gár Lajos, Koronezayné Major 
Gizella, dr Felszeghvné Gábor 
Éva Csáktornyái áll. kereske
delmi középiskolai helyettes ta 
párokat az áll. kereskedelmi kö
zépiskolai tanárok létszámába 
rendes tanárokká. Bánóczy Ad
rienne Csáktornyái áll. polgári 
iskolai helyettes tanárt áll pol 
gári iskolai rendes tanárrá, АЕд- 
tónc Szentgyorgvi Mária per
laki, Almási Tivadar nagvpalini, 
Berecz Anna zalaujvári, Czup- 
pon Mária кrislóffalvai. Csiz
mád i.i Katalin bagonyai, Csu- 
pcnie Varga Agnes szentüonai, 
Dicvö Erzsébet zalaujvári, Do- j 
bai Edit muracsányi. Doniján : 
Ilona drávavásárhelyi. Döltl Te | 
réz barkóéi. Galambos Margit i

ligelfalvai, Galambos Mária mu- 
raszenlmáriái. Gerencsér Ilona
alsódomborui, Guoth Endre
battvándi, Ilerner Valéria beli- 
cni, Horváth Erzsébet ligetvári, 
Horváth Gizella muraszentmár- 
toni, Jenei Jenő alsódomborui, 
Kovátsné Kapitány Ilona mu
raszerdahelyi, Kókav Mária
lendvahidvégi, Kresselbauer Mé
ri i lendvahidvégi, Lovassy Ká- 
roly légrádi. Major Mária kis- 
szrbadkai, Martincsevits Róza 
alsódomborui, Pagács Ilona
drávanagyfalui. Pál Margitdrá- 
vavásárhelvi, Pintér Gizella drá- 
vafüredi. Poócs Mária lend asá- 
sárhelyi. Rakssányi Katalin mik 
sav ári. Sáriczky Mária kissza
bad kai. Sidó Sarolta dirávaegy- 
házi Sió Anna kotori, Szabó 
Mária bagonyai, Tóth László 
kerkafői. vakos Anna kristóf- 
falvai. Varga Etelka belatinci, 
Vas?kő Mihály perlaki, Vaszkó- 
né Kalmár Etelka perlaki, dr. 
Véghné Dörfer Mária kbszabai- 
kai. Zongor Ferenc bagonyai. 
Zó к a Katal/П muraszentmáriai, 
és Boros Eleonóra péterhegvi 
állami népiskolai helyettes ta
nítókat állami népiskolai ren
des tanítókká kinevezte.

Megkezdődött az olcsó 
nópruházati cikkek árusítása

HmpUi su se tr t i t i  narodne oprave po fa/ cent
Folyamatban van már az ol

csó népruházati cikkek kiosz
tása. Munkások. bányászok, 
földművesek és kiskeresetű 
tisztviselői részére lehetővé vált 
a legszükségesebb ruházati cik
kek beszerzése A hatóságok ar
ra törekednek, hogy minden ar
ra rászoruló és arrja érdemes 
igénylő hozzájuthasson a szük
séges cikkekhez. Vidéken a 
jegyzők adják ki az érdekeltek- 
пек az igénybcjelentési lapokat, 
amelyeket a háztartás feje ál
lít ki, még pedig minden igény
lő családtag részére külön la
pot.

A forgalomba kerülő cikkek 
közül cgy-egy személy a követ
kezőket igényelheti : a ruhaszö
vetekből bélésáruval együtt egy 
ruhára való anyagól, fehérnemű 
anyagból egy ingre valót, kél 
zsebkendőt, két pár harisnyát, 
egy pár kesztyűt, egy-egy darab 
kötött-szövött árut (ujjas, ka
bát, sib ), pamutáruból egy pon
gyolára. két párnára, két törül
közőre és egy ingre való anya
got. Az igénylőlapokat, ahol al
kalmazottról van szó, a munka
adónak is alá kell írnia, ezenkí
vül az igénylőnek igazolnia kell 
azt is, hogy

magatartása nemzethüség
szempontjából nem esik 

kifogás alá.
A juttatás kereskedelmi részét 
a Hangya szövetkezet boltjai, 
ahol jjedig ilyenek nincsenek, 
ott az erre kijelölt kereskedők
bonyolítják le

A forgalomba hozott cikkek 
olcsóságára jellemzők az aláb

biakban mutatóba közölt árak 
férfi zefir ing 4.80, férfi freskó 
ing 6.37, férfi puplin ing 10.60, 
alsónadrág 2 07, nyomolt flanel! 
70 centiméter szél-s 2 76, pamut 
vászon 80 centiméter széles 0.92, 
festett női könnyű ruhaanyag 
1.52, mürostból készült női Yu- 
haanvag 2.82 pengő, zsebkendő 
39 fillér.

Vec su se hapili prodaVat! op
rave sa narod po fal ceni. De- 
lavci, rudari, selski ludi i cinovniki 
г malom piacom bodo dosli do 
najpotrebnefte oprave po falesi 
ceni. Vlasti idejű ia tem, kaj bo 
saki potreben i preden clovek dó
séi do toga. Po selima bodo no- 
tarjuii davali cedule, kője mora 
spuniti gazda hize i to ca sakoga 
v familiji eksternu cédula.

Od robe, koju bodo prodavali, 
jena persona mora ovo prositi: 
Stofa iá jenu opravu skup s pod- 
stavom, od beloga platna iá jenu 
robaeu, ili jenu gotovu robacu, ili 
jeno gotove gace, dva ropceke 
*r lep, dva para ston fi, jen par 
rokavic, po jen falat strikane robee 
(pruslak, reklee i td.), pamuenu 
robu iá jenu opravu, dve vanjkos- 
nice, dva obrisace i sa jenu ro
bacu materiale. Cedule za druiinu 
isto garda mora spuniti, tvun toga

sakl, koji pros!, mora do-
kazatl, kaj se ne pogredil 

brotl dríavt.
Robu bodo delili Hangya staouni, 
a de ga taksih ne, tam bodo za 
to odredili staounare.

Kakié bodo cene to se vidi 
stoga: mokka zefir robaca 4*80 p. 
inoska freskó robaca 6*37 p. mokka 
puplin robaca 10*60 p. gace 2*07 p.

6 hetes kúra: 18 pengő
Nincs szükség utazásra, ha

nem itthon lakásunkban tartha
tunk pompás eredményű kúrát 
epe-, gyomor-, májbajok esetén, 
tulhizás ellen. Orvosának taná
csa és ellenőrzése mellett 6 hé

ten át, reggel, éhgyomorra ty a  
az előirt mennyiségű langyos 
Mir a glaubersós gyógyvizet, mi
által megelőzi, gyógyítja a be
tegségét.

tiskam flanel 70 cm. siroki 2*70 p. I opravu 1*52 p ienski ito f в um- 
pamucno platno 80 cm. siroko jetnog tkanja 2 82 robicek ta lep 
0*92 p. farbani zenski in atrial га 39 fii.

KÖZGAZDASÁG
Az állatok téli mozgatása

Gibanje marha po zlml
Minden élő szervezetnek, nö

vénynek, embernek, állatnak, 
napfényre, levegőre, sőt moz
gásra is van szüksége és ha ezt 
nem biztosítjuk az élő szerve
zeteknek, úgy azok betegek lesz
nek, elvesztik ellenálló képessé
gükéi különösen a ragadós be
tegségekkel szemben és akkor 
igazán a legkisebb levegőáram
lat, szél, amely éri őket, beteg
gé teszi, termelésében, munká
jában visszaveti. Különösen fa
luhelyen tapasztalja az ember, 
hogy félnek az állatokat kieresz 
teni a szabadba. Pedig ha az 
ember megnézi, hogy még a kis 
borjuk, malacok is, ha a déli 
órákban, különösen napsütés
ben kimehetnek egy kicsit a sza 
hadba, akkor mennyire vihán- 
colnak, ugrálnak, ide-oda fut
kosnak és ha érzik, hogy elég, 
maguktól bemennek, megrázzák 
magukat és aztán sietnek a vá
lyúhoz és vígan esznek, élénken 
mozognak, mindenre figyelnek 
és alig várják már az etetés ide
jét

Ezzel szemben sajnos azt lát
juk, hogy falun az ősz beálltá
val, már alig merik kinyitni az 
istállót, a trágyát ott halmozzák 
fel, mely ott bomlásnak indul, 
rothadó gázokat, gőzöket ter- 
mel, marja a nyálkahártyákat, 
aminek következménye szem-, 
orrgyulladás, köhögés, étvágy
talanság, állandó izzadás, erő- 
vesztés, a termelés (tej elés) 
csökkenése, betegeskedés. Foko
zódik ez a baj, ha nincs az is
tállóban kellő levegő, kellő nap
fény. ha az istálló alacsony, do
hos levegőjű, sötét, nyirkos. 
Svájcban ezeken a bajokon már 
rég segilettek, a legmagasabb 
havasokon is kihajtják a déli 
napsütéses órákban még a nö- 
vcndékállatokat is a szabad le
vegőre, meg is itatják, behajtják 
és semmi bajuk sem lesz.

Hazánkban a nagyobb ura
dalmakban, de meg már kis
gazda állatainál is láttuk, hogy 
főleg a tenvészapaállatokat, bi
kákat, szabályszerűen mozgat
ják és nemcsak a déli órákban, 
hanem egész пауюп át Befogják 
szekerekbe és például a gazda
ságban takarmányt hordatnuk 
velük. Ennek nagy előnye, hogy 
az állatok egyenletesen" mozog
nak, nem durvulnak el, meg
szokják a munkát, unalmukban 
nem azon törik a fejüket, hogy 
gorombáskodjanak az ápolóval

Az állandó mozgás szelíddé

teszi őket, befogv a jobban kezel
hetők. kezesebbek, jobb az ét
vágyuk, emésztésük és amellett 
munkájukkal hasznot is hajta
nak, őrizetükkel nem vonnak el 
munkaerőt.

Kisebb gazdaságban nehezebb 
a kérdés megoldása, de a köz
birtokosságok megtehetik, hogy 
befogatják a tenyészbikákat és 
mérsékel len igázzák, biztosítják 
igy az állatok naponkénti szük
séges mozgását és azt, hogy 
megfelelő gondozó mellett hosz- 
szabb ideig használhatók ma
radnak. Erre különös figyelmet 
kell fordítani a gazdaérdekeltsé 
geknek, mert a vármegyei bika 
kát most nem lehet olyan ha
mar kiselejtezni és az állam va 
gyonával is takarékoskodni kell 
Ma a községi bikák, hogy egy 
községben a két évet kitöltötték, 
kell, hogy más községben tel
jesítse nek tenyészszolgálatot 
Mozgassuk tehát okszerűen az 
apaállatokat, az fél egészség és 
fokozoltabb ellenállóképességet 
jelent, dupla termelést, ez pedig 
minden embernek kötelessége 
hazája, családja és a sajAt maga 
érdekében.

Se kaj iivi, makar je to Őlovek, 
iivina ili bilje, mora meti luft«, 
sunce i gibanje i ako to nemaju, 
onda zbeteiaju igubiju svoju ja- 
kost proti sakoformu nevolem i 
onda njim iá istinu ikodi Baki 
najmenjsi eug, veter, koji njih 
dosegne, nemreju se povati niti 
delati. Prem v seli se vidít kaj 
ludi ne vupaju pustiti marba na 
luft. A vredno je pogledati, kak 
jói i mladi teliéi i pujeeki veselo 
skaceju, ako je clovek koli po|- 
neva, prem éije i snuce, onu 
pusti na luft, da njim je dost«, 
sami nuter idejű, veselo se ste- 
pleju, beiiju k kopanji s veseljem 
jeju i gibleju se i komaj éckaju, 
dók njim hranu donesemo.

Ali na Balost vidimo to, kaj po 
seli vec v jesen ne vupaju ítalu 
odpreti, tam spravlaju gnoja, koji 
tam prlam, pusca se sebe sako- 
jacke hude dnuste, koji griseju 
oci i grlo, а stoga dojdu sako
formu betegi na oci, nos, grlo, 
iivina breie, zgubino apetita, 
stalno soica, zgubi jakost, menje 
mleka da izbeteza. jós je hűje, 
ako v itali na dobrog« lufté, 
svetla, ako je stala niska, moker 
luft, kmicne i fajhtna. V Svaj- 
carskoj su tonu vec zdavnja na 
Kraj stali. Tam í na najviieiim 
bregam ob polne, da je snuce,
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marhu tiraju na luft, ktomu i naj- 
mlajiu, yuni je napajaju i da je 
dosta, tiraju je nacaj nutri i nikaj 
njim neje.

Primal v vekiim gospociiam, 
ali i pra malim gacdam smo vidli, 
kaj su bike ea skakati gibali ne 
з а т о  od polne, nego i ceti den. 
Zaprefeju je, рак voiiju krmu 
Injimi. To je jako dobro ea ii- 
vinu, jednako se gibleju, ne po~ 
etaneju hmanji, prevciju se к deli 
i ne niim ja dug cajt, kaj bi si 
premillavali, как bodo hranitala 
vboli.

O d  stalnoga gibanja postaneju 
pitovni, leli je Injimi bcratati, 
bola se hraniju i prelivaju, a delo 
njihovo da i neklega hasna, ne 
treba ca badav na njih paziti.

V  menjsem gospodarston je to 
malo teli, ali opcine bi mogle 
svoje b'ke zanreci, pomalem vo- 
fiti Injimi. Так bi se saki den gi
bali i iivina bi bila dnie na ha
sén. Na to bi gazdi morali ve 
jako paziti, kajti varmegjinska bike 
je ve ne moci tak e lehka pre- 
maniti i e driavnim imetkom je 
treba sparali. Denel, ako je jen 
bik v jeni opcini dve leti sluzil, 
тога  v drugi opcini dale sluziti 
ea plod. G ibajm o nasu eivinu spa- 
metno, to je polovica zdravja i 
vekia jakost i duplesni hasén, а 
to je dulnost sakoga cloveka za 
domovinu, ea svoju familiju а i za 
samoga sebe.

S p o r t —

A CsSK közgyűlése
Nagyban folynak az c’ő ószű- 

ketek és a tárgyalások NB. lab
darugó csapatunk »alkotmányi)- 
zóc közgyűlésére, amely átszer
vezi majd az egész Csáktornyái 
sportéletet. Értesülésünk szerint 
még vannak bizonvos nehézsé
g e t  különösen az egyesülés kö
rül, de reméljük, hogy a köl
csönös jóakarat, a legfőbb cél 
szem előtt tartása, eloszlatja az 
akadályokat.

Az uj vezetőség összcállitásn, 
illetve jelölése még nincs ugyan 
teljes biztonsággal megállapítva, 
de itt is megvannak már a fő 
vonalak. Igen jelentős helv jul 
á honvédségnek és a tanári kar
nak. ami kétségkívül nagy hasz
nára Válik a Csáktornyái sport
életnek.

Bizalommal várjuk az ered
ményt, csak az a kívánságunk, 
hogy amint az MLSz irányítása 
és intézkedése megérkezik, azon 
nal írják ki a közgyűlést. An
nál is inkább, mert már csak 
hetek választanak el az idény 
kezdésétől, sőt a tornatermi ed
zéseket már meg is kellene kez
deni.

T iim  •  S xinU áz
Havasi napsütés

A történet kedves és megható. 
A szereplő gárda a magyar film 
kiválóságai közül került ki, 
még hozzá igen nagy számban. 
Megvan tehát az alap. hogy a 
film — amint mondani szokták 
— »jó« legyen. Ha a jóságot az
zal mérjük, hogy eiszórakoztat 
és kellemes másfél órát nyújt, 
valóban »jó* is. Már pedig az 
átlag-filmektől többet nem sza
bad várni. A »Havasi napsütés* 
is ilyen »jó« átlag-film. amelyet 
szívesen megnéz az ember, mert 
romantikus, szentimentális han
gulatba ringat és feledteti a máj 
élet zordságát. Akármilyen szá
razuk is ma az emberek, akár
mennyire rideg is a valóság, egy 
ki* vágyódás a szenlimentaliz
mus felé mindig van a lelkek 
mélyén. A szépséges havasi Iá 
jak. a jó fényképezés emellett 
azt is megmutatják, hogy nem 
keli külföldre menni egy kis left 
természet csődálá .ért. Tolnay 
Klári valóban olyan, mint fö l
döntúli mosolygó felhő. Szem
ben vele Turay a kacagó, pezs
gő élet. Makay Margit mély és 
őszinte. Csortos jó, Hajnay em
beri. Herényi férfiassága hóditó. 
Országii Tivadar nem filmszí
nész ugyan, de gyönyörűen he
gedül. Mály a humor csellő- 
botló szakácsa, aki mindig ki- 
sűl valamit, amin nevelni kell. 
Bátonyi Ákos rendezte a filmet

elég jól.

M a, tegnap, holnap
Jávor Pál és Szilágyi Szabó 

Eszter játéka, párviadala lulaj- 
donképeu az egész film, amely 
□ magyar filmek sorál)an vala
hogyan meghatározhatllau he
lyen áll. de inkább a jobbak fe 
lé í Jávor alakitó készsége, meg
jelenítő művészete most is kT- 
yivja a leljes elismerést és nem 
is lehet rá jobb kifejezést talál
ni, mini hogy elragadó. Az a 
kedves hetykeség, az az őszinte 
indulat, az a mosolygó férfias
ság. amelyet Jávor mindig teF 
vom Itat, soha nem téveszti el 
hatását. De a mély emberi ér
zelmekre is vannak megkapó 
színei. Szilágyi Szabó Eszter, a 
keresel foglalkoztatott, érdekes 
m egjelenés filmszinésznő, meg 
ismétli előbbi sikerét és egyenlő 
értékű társként jelenik meg Já
vor mellett. Tud játszani. És 
ami szintén fontos : minden je
lenetéhez jól válogatja meg esz
közeik Hol a szem, hol a kéz, 
hol a száj egy-egy mozdulata és 
mindenekelőtt a hang kifejező 
ereje adja meg művészetének sú
lyát. A többi szereplők beleol
vadnak az előbbi kellő fényébe, 
nem zavarják ,sőt erősitik azt, 
ami kiválóságuk legjobb bizo
nyítéka.

Oglas
Dajem na glas poát. Öakovca stanovnikam i okolice, kaj sam 

v öakovcu. H onvéd -u tca  7 3 .  (poleg cukorfabrike) otprl

trgovinu z drvi za kuritl i laporom
de te  v tako vreme, kulko god, i к hiii dopelano, dobiju naj- 
bolfta drva i lapor.

Preporuöam se J U G  A N D R A &

M O Z IK  M Ű S O R A
C sáktornyái m o z i:

Péntek, szombat fél 9, vasár
nap fél 4, 6 és fél 9. Havasi 
napsütés Főszereplők : Tolnay 
Klári, Turay Ida, Makay Mar
git. Csortos, Rajnay, Perényii 
Mály.

Union m o z i:
Péntek, szombat fél 9, vasár

nap fél 4, 6 és 9. Ma, tegnap, 
holnap. Főszereplők: Szilágyi 
Szabó Eszter és Jávor Pál.

Csáktornya község Elöljáróságától 
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Tájékoztatás az állami 
lisztjegy-rendszerröl.

A 9.230/1941. M. E. &z. rendelettel 
j beveze'e't álíl£rm Tisztié rvnenadszerrői 
i a következők! em tájékoztatjuk a kö- 
I zöns^et;

Min ’en ©11 dalimnak havi 2 kg.
I finomliszt vagy szárnyfa la  jár. A ke

nyér ellátás szamnontjábótl azonban
3 csoportra oszitmak: u. m. a n^héz 
festi munkások, b testi m< nkásoik 
c; Az el őbbi ke tőbe nem sorolható 
egyének. A rendes fejadag: 25 dkg. 
kenvér naponta. A nehéz te4: munká. 
sok ezen fELül 35 dkg.-oa mi? e testi 
munkások 15 dkg.-os pót jegyet kapnak, 
A nehéz 'esti munkálok azok akik a 
rendemet1 en relcor< 1; munkákban á tÜAn- 
dóaj, dolgoznak te ti munkások aook, 
aikik :'illan dó főfal!kozákként o*lyan 
munkákat vé é nek. mOtv fokozottabb 
fizikai erő ki ejtést igón veHnek. A nehéz 
testi munkások és testi munkások 
munkaadójuk igazai.-Vsa alapján kap
hatják meg a 35. üftetv« 15 dkg.-os 
pit jegyei két. A munkán dó a kiadott 
igazolásokról kimutatást tartozó ve. 
zc‘ni és a munkából kill 'pő ml.rnká1 óik
ról! azonnal jelentést tenni a községi 
eflőijáróságkoz, iTteíve araiak közei átási 
űgyosztáHyáliü-z. hogy ak olyan mun
kába Tép ál, melyben a kiosztott jegy 
nem illeti meg. az a pót jegyek levo 
nása iránt intézke Ihessn.

A következő jegxek vannak rendsze. 
ri'sit\C Finomíllszt és Kenyér.jegy.
Ezek a it’n !es jegyek, egy papírra 
ván a kettő nyomtatva és min-«nki 
egy hónapra erve! kap. A havi le'ven
4 drb. fiuomtUszt jegy v n melyek
nek értéke 50—50 dkg., továbbá annyi
szor 25 dkg.-os kenyérjegy, ahfmv 
n^p van аМ ш  a hónapban. Pót jegy.
I z kél föle van az egyik 15 dkg.-os 
a másik 35 dkg.-os és annvi jegy van 
rajta, ahány nap van abban ’’ hónap
ban. Л 15 dkg -os a testi műn ások, 
a 35 dkз.-os a nehéz tte ti munkások 
pót jegye. Váltó jegyek Ez 3 féle. 10 
szelvényes tésztavfdtójegV; minden 
szelvény 3 dkg. lisztből készült tésrt 
tára jogosít s egy drb. 50 dkg.-os r.e 
nem járt finomíliiszt szelvény ed énében 
lehet kapni. A 12 szelvényes tészta- 
jcgy. Ezt 2 darab je nem járt kenyér- 
sze’vémy ©fenét en tehet kápni. Minden 
szelvényre 3 dkg. lisztből készült tész
tát ifehet igén\eln: a vendéglátó üze. 
тек Kn. 8 szelvényes kenyérváltó jegy. 
Ezt 2 db 25 dkg.-os Tie n«m járt ke 
nyérjegy'szetlvény eflTené’ en téliét kap
ni, s minden kis szedvén у 0 dkg. ke. 
nyer, ültetve 1 db zsemlye, vagy 4 
dkg. kélszersüDt vásárlására jogosít.
A jegyeknek váll tó jegyek re való becse- 
rédését a jegyzői iroda közélelmezési 
osztályán minden hétköznap délelőtt 
8—1 éjráig Tehet eszközölni, ahol ezt 
dijineu e en intézik, vagy pelig a hely. 
beni dohán у árudáikban, ahdli a becsié, 
réiésért drb.-ként 4—4 liláért keííf fi- 
zetni. л pótje^yeikiet váll Ló jegyekre be- 
cseréfmi nem lehet. A Csáktornyái fj. 
nomíüiszt és k^vórjegj-eket váltóje- 
gs-cqcre csak Csáktornya kézségben 'V  
bet b?cae idlini, a válté jegyek azonban

egész ország lei-üDetjre ón-ónvced 
v©ndé^látó üzemekben való éthezéere. 
Azo'k, akiknek vámőrílési igazéivá,nyukl, 
illetve te nnónykészTeAűk v-ao jegyet 
nem kaphalnak, azonban mtegPeOelő 
mennyiségű Tiszt beszolgáltatása met. 
1<’ lt száradás*lát, vag|’ *g|éb Jiszfkr

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

A k it többen ism ernek, 
t ö b b e n  k e r e s n e k l

Hirdessen lapunkban
és egész Muniköz ismerni fogja!

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

szitményt vásárolhatnak, illotre i<*©. 
nyeri.* niók.

Mindennemű vállitozá-st: elhaQiáJcwíást, 
születést a közélelmezési ügyoszltUyoe 
a háztartás fajé hailadéikt dánul je'en- 
Lftni Uitoziik. A katonai szolgálatra Î e. 
hivott egyének is tartoznak hevonuii- 
suk ö!őtt jegyiaikíjt visszasíolg litptni, 
kivéieU képez azonban az, ha nevezietl 
Csáktornyán törésit szolgálttól és »  
közétkezé^shen nem vesz részit é rrrőtt 
a közétkezósi bizottságtól igazit ívát%* 
va«.

A jegyeket a kereskedőik és iparo
sok, «ínig készrJe ük van leváltani kö- 
laheek, természetesrn ké-szpénzfiztelés 
»öJlieivé1̂.«n s a кiszoügáltatást nem tel.«, 
tik függővé, hogy a vevő más áru- 
cikket is vásárolljóm.

Akik a mnűöeiet ixirmi tekintötb,» 
megszegik .vagy kijiátszák. 6 hónapig 
terjedhető Elzárással büntettem 'k.

EeiTiivjnk egyken a Község Lako>sá- 
gát, tiog>r mindazok, akik jegyeiket 
házhoz száTlitva aíkarják kézhez kap
ni, a jegyzői hivatali kózéi<*ltnezési ügy
osztályához nevükre pontosan meg- 
cimzeit név, foJlAl'koz is, lakóluoty; 
koritókot adjanak f<4, m* t inin^iazok 
ülik ezt n-vin teszik tarloznaík jeg}-e- 
ikért a jegyzői irodán jeent^ezni, m g 
akik igényesüket m*gci|m) ett lóritok
ban beadjálc, azok jeg\-eiket házhoz 
кй'Мл'С fogják megkapni, Imiin 'en to
vábbi utánjárás nélíkül. A liszt- és ke. 
nyérjegy-igén\fési lapokai minden ke. 
resikejőnál, trafikl>an lehel igényeflni, 
iHelve kérni, ahoü azokat dijmentesen 
l>ocsájtják a lakosság rendelkezésére.

Csáktornya, 1942. január 15.
Кö zsúqi Elöljáróság.

A P R Ó H I R D E T É S E K
Apróhirdetések dija szavankint 10 fillér. A vas
tagon nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb 

hirdetés dija I P.

Eladó holmija, kiadó lakása vaul> 
Tegyen be lapunkba egy apróhirdetést 
és biztesan eredménye lesz.

Lakást keres? Hirdessen apróhirde
téseink között és biztosan talál. Cim: 
Horthy Miklós-tér 18. „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:
O r. S z a b a d  L a jo s .

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