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Megjelenik csütörtökön.

Miért nem kap a közönség tájékoztatást 
a képviselőtestület üléseiről?

fszak-Afrikában kemény vereséget 
szenvedtek a hindn csapatok

Zakaj ne dobiju stanovnlki na glaso, kai ie bllo 
na rastupnlőkl sesljl

(dr. Sz. L .) Vártunk, vái4- 
tunk, hogy majd eszébe jut va
lakinek és mint ahogy az a helyi 
lappal rendelkező városokban 
szokásos, meghívja a sajtót a 
képviselőtestület és az elöljáró
ság üléseire. De múltak a hóna
pok anélkül, hogy bárki is szó- 
bahozta volna az ügyet. Pedig 
részünkről megtörtént a kezde
ményezés és felhívtuk rá az ille
ték e ik  figyelmét.

Tekintettel a nyilvánvaló köz
érdekre, tovább nem hagyhat
juk szó nélkül a dolgot és kény^ 
telenck vagyunk rámutatni ar- 
ra. mennyire szükséges és je 
lentős az, hogy a város adófi
zető polgársága tudomást sze
rezzen a képviselőtestület és az 
elöljáróság munkájáról.

Amit ugyanis a két testület 
végez, abban elsősorban érdé 
kelt éppen a polgárság, mert 
minden érte, miatta van és a 
határozatoknak ő az alanya. A 
magyar közigazgatás önkor
mányzati alapelvc, munkájának 
tisztasága hozta magával azt, 
hogy minden ténykedését, de 
különösen az önkormányzati 
szerveknek a közösséget érintő 
működését mindenkor odaállít
ja a nyilvánosság elé és nem 
rejti suba alá. Bizonyos szem
pontból a közösségnek az ellen
őrzése is ez, amely az önkor 
mányzat lényegét — a polgárság 
részvételét a közös ügyek inté
zésében — még jobban látha
tóvá és érthetővé teszi

Mura közi viszonylatban err 
nek annál inkább növekszik a 
jelentősége, mert igy a vissza- 
tért területek lakossága sajátta- 
p asztalai a alapján Ítélheti meg 
azt a különbséget, amely a régi 
rendszer és a mai között van.

Nem tudjuk tehát megérteni, 
miért kell 'éppen Csáktornyán 
hét lakat alatt őrizni a képvi
selőtestületi és elöljárósági ülé
seket és ezzel a rosszakaratú po
litikai bujtogatóknak kezébe ad
ni a kétkedés elhintésének lehe
tőségét Mert hogy a könnyen- 
hi vők között már h integetik a 
magot, az nem kétséges

Ez a nagy' titkolódzás azt a 
gyanút ébresztheti a polgárság
ban, hogy egyesek nem szerel
nék, ha őket is érintő dolgok 
nyilvánosságra kerülnének. Bi
zonyos egvéni érdekekről súg1- 
dósnak már itt ott, amelyek sok 
kai inkább tenyésznek az isme
retlenség leple alatt, mint a nyil
vánosság száinonkérö világossá
gában Azt mondják, hogy az

(Dr. Sz.L )  Cekali smo i ce- 
kali, kaj se bo nesci zmislil, pák 
bo i Stampu porval na sesije po- 
glavarstva i zastupnistra, как je to 
sega v sakim varasu, de su je 
domace novine. Ali meseci su 
minuli prez toga, kaj bi nesci bil, 
ebog toga podigel rec, prem da 
smo mi, e na$e strane za to po- 
digli rec i napravili smo prve 
korake.

Zbog javnik interesov nemremo 
to dale ostaviti pree reci i pri- 
siljeni smo naglasiti, как je po- 
trebno i vaeno, kaj bo saki va
raski purger, koji porciu piaca, 
znal, kaj dela poglavarstvo í za- 
stupnistvo.

Rano to, kaj te dve lorpora- 
cije delaju, interesira najbole pur- 
gere, kajti se se dela za njih i 
zbog njih i oni su fundament sê ja 
dela. Magjarska administrate, 
koja stoji na Ifundamentu, da se 
opcine same moraju upravlati, 
ima samo ciste posle i se ono 
kaj ocini. osobito ono, kaj opcine 
delaju i kaj se tice sih nas, na- 
vek postavi pred javnost i nikaj 
se ne skrivle. To je i kakti jedne 
forme kontrola, po kojoj se jós 
bola vidi, kaj si purged sami gos- 
podariju s svojimi skupnimi posli.

V Medjimurju ima to stem 
veksu vaznost, kajti stem narod 
povrnjenik krajov i sem more vi- 
deti, kakza je rezlika med prijasu- 
jom í vezdasujom Upravom.

Nemremo stoga razmeti, za kaj 
je rano v Cakovcu tieba pod sé
dem lokote skrivati sesije pogla- 
varov i zastupnikov i stem davali 
moguenost onim ludem, koji na 
zlocesti nácin puntaju naroda, 
osobito one ludi, koji se lehko 
verjeju, kajti rano med njimi tirajo 
najvekse puntarije.

Öve velke tajnosti zbudiju med 
nesterim purgerima punlu, kaj 
nestemi nebi radi meli, kaj Ы 
njihovi posli dosli na svetlo. Vee 
se tu i jam pripoveda za nekse 
osobne interese, a te glasi se v 
kmici puno bole siriju, как pred 
svetlom javnosti, de se rr.oraju za 
se recmi dati. Так veliju, da se 
samosvest puno lezi opravda pred 
malim brojom ludi, как pred sémi.

Mislimo, kaj je ne treba ekstra 
nuglasiti, kaj ovo sepetanje mora 
na fletnom vtiknuti i treba je do- 
kazati, kaj se na tem sesijam ni
kaj taksega ne pripeti, kaj nebi 
mogel narod zazvediti i presoditi. 
Crez novin snki purger, koji piaca 
porciju, more videti one vredne 
posle, kője opöinski zastupniki 
evrSavaju i koji idejű samo satem, 
kaj bo íivlenje stanovnikov mirno,

A német és olasz egységek előnyomulása 
tovább folyik Derna felé

A legújabb német hadljelentés a következőket közit: 
A keleti harctéren élénk harcitevékenység folyik. Harci gé
peink sorozatos, támadásokat Intéztek délangllal katonai 
célpontok ellen. Észak-Afrikában a visszavonuló angol sereg
testeket védelmező indiai csapatokat megvertük. Repülőink 
bombázták a Tobruknál levő gépkocsi-színeket. Málta szige
tén légelhárltó berendezéseket és egyéb katonai célpontokat 
bombáztunk.

Az olasz hadljelentés szerint Kelet-Cirenaikánál a be
vetett hindu csapatok kemény vereséget szenvedtek a ten
gely erőitől. A német és olasz csapatok előnyomulása tovább 
folyik Derna felé.

M oszkva kü lönböző követelések  
teljesítését kérte Edentő!

Beszar ábiát, Bukovinát, a balti államokat éa a 
Dardanellákat akarja a Szovjet

A bostoni rádió érdekes leleplezéseket közöl arról, hogy 
Eden аЩЫ külügyminiszter legutóbbi moszkvai útja alkalmával 
a Szovjet különböző követeléseket terjesztett elő. Ezek szerint 
a háború után bekebelezi Bcszarábiát, Bukovinát, a három balti 
államot és szabadon használhatja a Dardanellákat. Viszont 
elismeri, hogy Anglia vezető hatalom a Földközi-tengeren.

Szingapúr vis nélkül marad!
A japánok szétbombázták a szingapúri 

rádióállomást
Tokioi jelentés szerint a szingapúri arcvonalon vihar 

előtti csend van. Csak a japán repülők repülnek meg-megujuló 
hullámokban a város fölé. A brit tüzérség tevékenysége szór
ványos. Abból, hogy a szingapúri rádió minden bejelentés 
nélkül elnémult, japán körökben arra következtetnek, hogy a 
rádióállomást a japán bombázók szétrombolták.

Mint katonai helyen kijelentik, a Szingapúrt védő, mintegy 
2 5 .0 0 0  főnyi legénység fele elégedetlenkedő indiai katona.

Japán vélemény szerint a szigeten maradt víztartályok 
nem fedezik a védők és a lakosság szükségletét A vízmű 
már japán kézen van.

Ugyancsak kijelentették japán katonai körök, hogy köze
ledik a Szingapúr elleni általános támadás.

Aluagy hóvihar ellenére tovább folyik a harc (Foto^R. D. V.)



Magyar bősök — magyar honleányok
M a g ja rs k i v ité z i — magjarske rodatubna fe n e k e
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önérzet és népszerűség sokkal 
kevésbé feszélvez kevesek, mint 
mindenki előtt.

Azt hisszük, nem kell külön 
hangsúlyoznunk, hogy ezt a 
suttogást késedelem nélkül el 
kell hallgattatni és be kell bizo
nyítani, hogy semmi olyan nem 
történik ezeken az üléseken, 
ami nem bimá el a közösség 
elfogulatlan bírálatát. Az újsá
gon keresztül minden adófizető 
polgár betekintést nyerhet abba 
az értékes munkába, amely a 
községnek ezekben a fonlos tes
tületéiben folyik és amelynek 
egyedüli célja, érdeke a polgár
ság zavartalan, nyugodt élete, 
nyugalma, biztonsága és jóléte.

Erre a tudomás-szerzésre 
mindenkinek joga van, aki be
csülettel, jóakarattal és tisztes
séges munkával résztvesz a kö
zösség életéljen Ezért kívánjuk, 
bogy a nyilvánosságot jelentő 
sajtót mindenkor hívják meg 
az elöjáróság és képviselőtestü
let üléseire, hogy betölthesse hi
vatását és elfogulatlanul beszá
molhasson mindenről, ami tisz
ta közérdek.

Bárdossy miniszterelnök 
tájékoztatója a tengely- 
hatalmak államférfimnak 

látogatásáról
Bárdossy m inlszterpred- 

ssdnlk pripoveda zakaj su
n a i pohajall d riav n ik l 

osovlnskih sll
A képviselőház külügyi bizott

ságában Bárdossy László mi
niszterelnök tájékoztatót adott 
Ribbenlrop. Слано és Keitel ve
zértábornagy látogatásáról és a 
velük folytatott megbeszélések
ről Hangsúlyozta, hogy az 
eszmecseréket a barátság és a 
bizalomlelje > cgyültmüködés 
szelleme hatotta át A magyar, 
német és olasz tényezők a hely
zetet és a bennünket érdeklő 
kérdéseket egyformán ítélik 
meg. Teljes volt az egyetértés 
abban a tekintetben is, hogy a 
Szovjet ellen folytatott háború 
győzelmes befejezése Európa és 
az európai népek létkérdése. A 
magyar állam az ország helyze
tében rendelkezésre bocsátható 
erők mértékéig természetesen 
továbbra is résztvesz ebben a 
küzdelemben, amelyet saját vé
delmi harcának tekint.

V  ̂ omisiji za zvunjske posle 
orsdeke hizé je Bárdossy minis- 
terpi edsednik pripovedal, zdkdj su 
nds pohoditi ministri Ribbentrop, 
Cidno i visoki general Keitel i 
kdj su se z njimu dogovarjdli- N a -  
gldsil je, dd su te dogovori bi 1i 
cisto pridtelski, v poverenju i v 
duhu skupnogd deld. Magjarskd, 
uemskd i tdljcinska sluzhena mestd 
cisto jednaki sodijo vezdasujega

Hirdessen lapunkban i

sidurn# i cim kalse.
Saki #n, keji palten#, z <Ub- 

r#m volom i post#nim d*io pá
rnál« íivlenje sih net, ima pravo 
sc to laivediti, zdto prosimo, kaj 
bi Stampu, koja dela za javnott, 
navek pocvali na sesiie poglavarstva 
i laitupnistva, kaj bo one mogla 
spunjavati svoju duínost i objelc- 
tivno davati recune za se, kaj je 
javni interes.

— Tolmács! kinevezések.
A m. kir. igazságügyminisz- 

ter Betűinek Károly és Kolla- 
rics Mátyás Csáktornyái magán
hivatalnokokat a Csáktornyái 
kir. járásbírósághoz biles hop- 
vát tolmácsokká nevezte ki Ne
mzettek már le is tették az es
küi a nagykanizsai kir. törvény
szék elölt és megkezdték műkö
désűkéi.
— Postavill su tolnáén!ke.

M. kr. minister pravice je pos- 
tavil Bebunek Karola i Kollarics 
Mátyása, privatne • cinovnike s 
Cakovca, za tolnacnike horvats- 
koga jezika pre kr. sodu v C a -  
koveu. S pomenuti su vec poloeili 
prisegu pred kr. Sodbenim stolom 
v Kanizsi i hapili su se svoju 
slucbu.

polezaja i su pitanjd, kojd se nas 
tiéeju. Puni je bil sporazum v $ат  
pogledu, kaj se tábor proti Sovje- 
tam more zvrsiti s pobedom, kaj 
ti vei toga visi zivljenje cele 
Europe i sih europskih narodov. 
Mapjarska drzava bo se i dale 
borila sem silam, kője more po- 
staviti na rezpolaganje, kajti to je 
borba za njenu obranu-

Évadnyitó értekezlet 
a Magyar Élet 
Pártjában

M ag jars ka  s tran jka 2 lvo ta  
d r ia la  prvu sesiju za  ovo 

leto
Л Magyar Élet Pártja péntek 

este tartotta az uj évben első 
értekezletét, amely iránt igen 
nagy érdeklődés nyilvánult meg 
A pártértekezlet tulajdonképcn 
az 1042. évi törvényhozói mun
ka megkezdéséi jelenti. Az érte
kezlet előtt elnöki tanácsülés 
volt. amelyen megjelent Bár
dossy László miniszterelnök is 
A tanács tagjai meleg ünnep
lésben részesítették a minis/- 
lerelnököt, aki részivelI a népes 
pártcrtekezleten is a kormány 
több tagjával, számos képviselő 
vei és a főispánokkal egyetem 
ben.

Magjarska Stranjka Zivota je v 
petek na vecer drzala prvu svoju 
sesiju, za koju su se jako interesi- 
rali- Na toj sesija stranjkc se 
prav za prav liapiju orsacki posli 
za leto 1942. Pred sesijoin je bila 
predsednicka kői ferencija, na ko- 
joj jc bil i Bárdossy László mi
nister predsednik, кода su si jako 
toplo pozdravili, a potli je bili na 
sesiji stranjke, de su zvun njega 
bili ministri, nadale cuda oblega- 
tov i velkik ispanov.

Bár a kilométerek ezrei vá
lasztják el őket. egyek a hon- 
szerétetben. Ok a messze orosz 
síkokon, a borzalmas tél kö
zepén. 40 fokos hidegben ál
dozzák vérüket és életüket azért, 
hogv nekünk itthon meleg szo
bánk legyen, hogy békében 
költhessük el mindennapi fala
tunkat és nyugodtan hajthas
suk álomra fejünket. De az Ár
pádok vére itthon sem vált 
л izzó ! A mi honleányaink tud
ják, kik szenvednek értük s ál
dozatot nem kímélve, igyekez
nek szabad perceiket megédesí
teni. S honvédeink hogy meg
becsülik ezt a megemlékezést, 
mély örömmel fogadják a sze
relő t a doni á ny ok at.

Tudjuk, hogy a Csáktornyáj
uk is törekedtek megfelelni ha
zafias kötelességüknek és szíve
sen adakoztak vitéz honvédé, 
iiiknek karácsonyi ünnepeik 
megédesitésére s hogy a magyar 
szeretet oda talált a szivekhez 
és őszinte viszontérzelmekel éb
resztettek. annak bizonyítására 
álljon itt г két tábori lap. ame
lyeket Szentmiklósi Marica III 
oszt. gimnáziumi tagozatú pol
gári iskolai tanuló, Szentmik
lósi né Prekopa Vali csákf.oi> 
nyai tanítónő leánya kapott : 

1911. XII 25. Tisztelt kis-* 
asszony ! Hálával és köszönet
lel adózunk hozzánk küldött 
ajándékaiért Köszönetét mon
dunk Önnek és tanuló barátnői
nek. Köszönetét mondunk azért,

hogy távol létünkben sem 
feledkeztek meg a magyar 
honvédekről, kik résztvet- 
tek Csáktornya felszaba

dításában is.
Mivel mi az ajándékokul nem 
viszonozhatjuk.

kívánunk boldog viszont
látást a győzelem  után.

Tóth István tizedes és még 
tizenegy aláírás

1911 XII 25 Kedves Mária 
Kisasszony ! Hálás szívvel kö
szönöm kedves szeretetcsomag- 
ját, amit a kis Jézus nevében 
XII 25-,ne részemre küldő i 
Sajnos, én csuk hálás köszö 
neítel tudom viszonozni szives 
ségét. Most búcsúzóul kívánok 
magának nagyon boldog újévet, 
szíveskedjék átadni kedves szü
leinek és osztálytársainak Ко 
pasz József őrvezetö.

Magyar, muraközi Honleá
nyok ' Ezután se feledkezzetek 
meg dicső honvédőinkről ' Min
den legkisebb adomány is há
lás szívre talál és megkönnyíti' 
sorsát azoknak, kik ériünk 
szenved nek

Hégi mondás az. hogy az a 
legnagyobb öröm. ha másnak

lőrömtel tudunk szerezni. Sze
rezzük meg magunknak ezt a/.
őrömet minél többször. Sp.

Makar njih deliju jeiere lilo - 
metri, jeni su v lubavi fa domo- 
vinu. Oni sam ne dalkoj ruakoj 
fronti, v sredini strasne eime, v 
40 gradusov mrilim vetru boriju 
se i alduju svoju krv i fivlenje 
lato, kaj mi tu doma moremo 
rnati toplu hiiu, kaj v miru mo
remo potrositi nasega kruba sak- 
daaujega i kaj si, mirno moremo 
leci spat. Ali Arpadova krv se 
niti tu doma neje obrunla v vodu. 
Nase rodolubne zenske dobro 
znaju, sto ea njih topi i rado al
duju se, ako moreju nasim juna- 
kam napraviti kakse veselje. A 
nasi honvedi как to fnaju ceniti 
i s kaksim veseljem primeju dare 
lubavi.

Dobri inaino, kaj to se i ca- 
kovcanci trsili spuniti svoju rodo- 
lubnu duenost i radi su daruvati 
ca nase honvédé, kaj bi njim 
Boíic malo lepsi bil. A  da je 
magjarska lubav nasla pota do 

I sraa i da je tarn ebudila pravu 
; lubav i zafalnost, to dokaieju ove 

dve taborske karte, kője se do - 
bila Szentmiklósi Mariea, vuce" 
nica 111. gimnafialnaga raEreda v 
purgarskoj skoli v Cakovcu, kci 
gospe Szentmiklósi, rodjene Pre- 
kopa vali, cakovske navuciteliee: 

„1941. Xll. 25. Postavana Frei- 
lie^t! Lepo se zafalimo fa dar, 
kojega ste nam poslali. Zafalimo 
se Vam i vasim skolskim priateli- 
cam, Zafalimo se to, kaj neste 
poiabili,

ne da smo dalko, za ma
gja rske honvédé, koji su 
bili delnikl, da se Ca- 

kovce oslobodil.
Kajti Vam mi dara povrnuti ne- 
moremo, zelemo Vam, da se ve- 
selo i srecno vidimo potli pobede. 
Tóth István kaprol i jos jedanajst 
potpisov.“

„1941. Xll. 25. Draga Freilica 
Mária! S punim srcem veselja se 
eafalim fa Vas dragi dar, kojpga 
ste mi poslali v ime maloga jé 
zusa fa Xll. 25. Na zálost ja Vam  
E drugim nemrem vrnuti, same e 
recmi zafalnosti, pak Vam ve Ea 
spricavanje zelem jako srecno 
novo leto. Prosim, recite to va
sim roditelam i skolskam pajda- 
zicam. Kopasz József freiter.“ 

Magjarske, medjimurske rodo
lubne Zenske! Niti na dale najte 
pozabiti za nase dice honvédé! 
Saki i najmenjsi dar bo dosel do 
zafalnoga srca i bo napravil ve- 
selie onim, koji za nas topiju.

Stara ree je, da je najvekSe 
veselje ono, ako moremo komu 
drugomu veselje napraviti. Vo§ci- 
mo si to veselje cim ocepot.

Sp.

NEMETH FERENC
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Tieden
;« végső győzelemig mondotta 
többek közt a németek Führer- 
jv — Bengázit a tengelyhatal
mak visszafoglalták s nagy
mennyiségű hadizsákmány és 
fogoly jutott kezükre. — Szaka
datlan bombázással üldözik a 
megveri brit csapatokat. — Is
inél tizenhárom hajót sülyesz- 
lettek el a németek az észak
amerikai és kanadai partoknál
— A britek több mini 11U0 pán
célost és harcikocsit vesztettek 
Kireueikábau.

Hitler je drzal velkoga yovora 
n<j devetletni den, как je vldst 
prekzel. Rekel je nemski Führer: 
Engleskd se boji toge, kaj bi na- 
rodi dosli do ludskoga reda i da 
osovinske sile i japan se skupa 
boriju do zadnje bobede.

— Varasa Bengazi (Afrika) su 
osovinske trupe nazaj zele, zavzele 
su cuda zaroblenikov i taborskoga 
matriala. Engleske potucene trupe 
pokrivaju stalno z bombami. 
Nemei su pred Severnom Am e- 
rikom i Kanadom pák vtopili tri- 
najst ladje. Englezi su v Kirenejki 
zpubici vec как 1100 okloplenih 
i taborskih kol.

I Vasárnap — Nedela |

Megkezdődött Szingapúr os
troma. Százas rajokban támad- 
madják a japán bombázók az 
erődöket. — • A Burmában elö- 
nyomuló csapatok elérték Maul- 
ineint. — Kurszktól északkelet
re több szovjet hadosztályt meg
vertek és üldöznek a németek.
— Északafrikában a tengely lé
gierői bombázzák a visszavonu
ló brit erőket. — Padang kikö

tőjében tizenegy hajót gyújtot
tak tel, vagy rongáltak meg a 
japán repülők Az amerikai 
part közelében egy tengeralatt
járó elsülvesztette a Rochester 
fi836 tonnás tartálygőzöst. — 
A Maláji félszigeti szultánok a 
japánokhoz csatlakoztak.

Hapile su se borbe za Singapur.
V rojima od sto aeroplanov na- 
padaju japanski bombáéi na kule.
V Burmi su japanske trupe dos- 
tigle do varasa Moulmein. Od 
Kurska (Rusija) na severni ishod 
su nemei potukli viie sovjetskih 
diviziji i preganjaju je. V Severnoj 
Afriki oiovinske zracne sile fest 
hiceju bombe na engleze, koji se 
povlaciju. Pred varaSom Pandang 
(otok Sumatra, Hollandska) su 
japanci vuigali ili drugac skvarili 
jedanajst ladji. Pred Amerikom

i ie jena podmornica vtopila Roches
ter ivaau ladju od 6Ю6 ton. V 

I Malajskoj su se sultani (vladari) 
í postavili к japancam.

I Héttő — Pond«l«k 1

Japán gyorscsapatok rohama 
a Szingapúrba vezető hidakon 

Johore Bahru és Szingapúr 
víztartálya japán kézben van.

Az angolok minden védelmi 
vonalukról visszavonultak. A 
város löbb helyen lángokban 
ál A kikötőben levő 5U.Q00 ton
nás úszód okkot el súly esz tették. 
— A szingapúri rádió beszüntet
te adását -  Elfoglalták Nyu
gat-Borneo fővárosát és Bur
mában is győzelmesen nyomul
nak előre a japánok. —’ Újabb 
hatalmas győzelmet arattak a 
tengelycsapatok Észak-Afriká- 
ban. '

japanske brze trupe delaju 
sturme nd moste proti Singapuru. 
Zdenci, odkod varaii johore Bahru 
i Singapur dobiju vodu za piti su 
v Japanskiin rókám. Englezi se 
vleceju naiaj seposod, de su se 
doeve branili. Varas Singapur na 
vise mestd guri. japanci su vtopili 
velki dokk (mesto de se ladje 
popravlaju) od 50.000 ton. V Sin
gapurs Radio v Singapuru nede 
vise glase. Zavzeli su glavnoga 
varasa na otoku Borneo, a i ▼ 
Burmi idejű japanci napre z vei- 
kimi pobedami. V Severnoj Afriki 
su osovinske sile pák dostigle 
velke pobede.

I Kedd — Tork |
Hóviharban visszaverték a 

szovjet csapat ok támadási kí
sérletét a keleti arcvonalon és 
1Ü helységet elfoglaltak. — El
esett Moulmein városa Burma).*

Elfoglalták Holland Nyugat- 
Borneo fővárosát, Ponti anakot.

Az angolok előkészítik Szin
gapúr helyőrségének és polgári 
lakosainak menekülését. Egy 
hét alatt ujabh Ifit repülőgé- 
pel vesztettek a bolsevisták. — 
A japánok emlékművet állitot- 
lak az elesett brit és'ausztráliai 
katonák tiszteletére. A né
metek északon megszakítottak 
egy fontos vasútvonalat.

V velkom snegu su nemei 
odvrnuli na severnoj fronti bolSe- 
vicke napadaje i zavzeli su iest- 
najst sei. Vara5 Moulmein (Burma) 
je doiel v japanske roke. Zavzeli 
su varasa Pontianaka, glavnoga 
varasa zapadne strane otoka Bor
neo. Englezi vec prepravlaiu se- 
lenje soldaéije i eivilov s Singa
pur«. Bolleviki su éré* tjeden dni
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sgubili fnova 164 avionov. japanci 
su postuvili spomenika na Sast 
engleskih i australskih soldatov, 
koji su v tein taboru opali. Nemei 
•u na sevru reirniili jenu talmi 
feleznicu.

Felhívás.
A volt haditengerész bajtár

siakat tisztelettel felhívja a zala- 
egerszegi csoport titkársága, szí
veskedjenek jelentkezni nála mjr 
előbb, tagfelvétel céljából

Tengerész bajtársak! Sok. 
szeretettel várunk benneteket!

A zalaegerszegi tengerész cso
port : Levélcím : Pál József ke
reskedő, a tengerész csoport 
titkára.

tíU ek
a mafytyab w L é kío l

I/esti z magjarskih krzjov

SZATMÁRNÉMETIBEN
katolikus tanácsadó irodát ál

lítottak fel, hogy az elhagyot- 
labb vidékeken lakó és a várost 
hetivásárok alkalmával felkere
ső hivek ingyenes eligazítást 
kapjanak ügyes-bajos dolgaik
ban.

Szatmárnémeti. Posta vili su ka- 
tolicku kancelariju ia navuka da- 
davati, kaj bodo siromaikeii íudi, 
koji dalko stanujeju i dojdu v 
varas samo na s«jem, mogli *a- 
badav navuke dobiti za nyihove 
vaine stvari.
SZEKSZÄRDON 

a postahivatal távbeszélő köz
pontját önműködő rendszerű 
üzemmé alakították át.
SSzekszárd. TeUfonsku staciju 
na poiti su prenapravili autó- 
matsku.
SZEGEI)

város iskolánkivüli népműve
lési bizottsága évi közgyűlésül 
beszámoltak a múlt év eredmé
nyeiről és ismertették az idei 
munkamenetét, amely szerint 
2321 órás ismeretterjesztő elő
adássorozatot tartanak. Két 
szövő-fonó és 11 tengeriháncs 
feldolgozó tanfolyam lesz.

Szeged. Varaska komiiija ea 
skolanje naroda je driala leto- 
suju sesiju, na kojoj su dali recuna 
lanjskih poslov i kaj bodo letos 
deleli. Letos bodo driali narodna 
predavanja erei 3321 vur. Dve 
iko|« ’bodo ia prasti i tkati, a 
jedanajst Skol bo kuruino luSéinje 
plesti.
ERDOSZENTGYÖRGY 

maros-tordamegyei község
ben most fejeződött be a há
romhetes gazdasági tanfolyam, 
amelyet 500 székely gazda hall
gatott.

Erdöszentgyörgy, Maros-Tor da 
varmegyija. Zvrsila se gospodarska 
Skola. koja je topela fri tjedne. 
Posluiali su ju do 500 scékalyskih 
gatdov.
ZALAEGERSZEGEN 

ércfektes és tanulságos elő
adást tartott a Népművelési Bi-

A Hét -
I Csütörtök — Cetrtek")

Szentpétervár előtt 58 erődül 
elpusztítottak az SS alakulatok.
— Több napos ütközetben meg 
semmisült egy szovjet liarecso- 
port a Krím félsziget déli part 
ján. -  Kireneikában a tengely 
gépesített hadosztályai üldözik 
a m edert brit erőket. — Л Ma
láj! félsziget minden repülőtere 
és támaszpontja már japán ké
zen van. — Újabb nagy veresé
get szenvedlek az angol csapa
tok Borneóban. — Egyre emel
kedik a foglyok száma és a 
zsákmány. —' 24 angol páncé
los harcikocsit semmisítettek 
meg. — Máltától délkeletre 
bombatalálat ért egy brit gő
göst és egy torpedó rombolót.

Pred Petrogradom su nemike 
SS trupe ponistile 58 kul. V bitki 
erei viie dni je poniiceu jeden 
sovjctski kor najuini strani krima.
V kiranejki osovinske motorne 
trupe preganjaju potuöene engleske 
trupe. V Malaji su vec sa zletisca 
eeroplanov i jaka mesta v japan- 
skim rókám. Na otoku Borneo su 
engleske trupe opet bite bile. Se
Í'e vekii broj zaroblenikov i ta- 
>orskoga matriala. Englesi su zgu- 
bili 24 okloplenih kol. Od Malta 
proti jugu su s torpedóm streliü 
jenu englesku ladju i jenoga re- 
zoraca.

I Péntek —■ Petek |

A keleti arcvonal középső
szakaszán számos helységet el
foglaltak a németek. — Bengázi- 
tól Marsa Matruhig bombazá
porral árasztják el az angolok 
utánpótlását. — Ausztráliában 
elpusztítják a japán megszállás
tól féltett vidékeket — Rövid 
tengeri csatában elsülyeszleltek 
egy brit cirkálót. — A Maláji 
mocsarakban elsülyedtek a bril 
tankcsapatok. — Egész sereg 
kaucsukszállitó hajót foglak el 
a japánok — Egv hétezertonnás 
gőzös elsülyesztését jelenti Lon
don. — Újabb nagy légicsata 
Rangoon felett. — A szovjet el
len vivőit védelmi háború győ
zelmes befejezése Európa lét
kérdése — mondotta Bárdossy 
László a külügyibizottságban.

Na sredini ishodne fronte su 
nemoi caveeli cuda mesta od 
Bengaii~a do Marsa Matruh-a 
osovinske trupe z bombami posi 
pavleju engleske trene. V Austra- 
íiji ponistavleju one kraje, de se 
bojiju, kaj bodo japanci dosli. V 
Kratkoj morskoj bitki vtöpili su 
jenu englesku ladju. V Malajskim 
mocvaram se vtaplaju engleska 
taborska kola, japanci su zavzeli 
•éli red engleskih ladji, kője su 
voiile gumiju. Englezi javlaju, kaj 
su njim vtopili jenu ladju vei 
2000 ton. Nova bitka v zraku 
ober Rangoona (Aiia) Bárdossy 
minister predsednik je rekel v 
komiiiju ca vunjske posle: Ziv- 
lenje Europe odvisi od -Joga, kaj 
bomo probedili bolievicke v ta- 
boru. v kojim se mi branimo-

[ Szombat —- Sobota |

Hiller hatalmas beszédet 
mondott a hatalom átvételének 
kilencéves fordulóján. - Anglia 
fél az emberséges társadalmi 
rend kialakulásától. — A len- 
|eK és Japán együttesen küzd I
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zetitság 4Ahol m*$t k«a*é#«í&k 
járna* адодо

Zateegerszeg. Komilija • «  Iko- 
Unj« norode je drlala jako i n t « -  
retontno predavanje c taborskih 
krajov „ D «  V «  na$i h o n ? « d i  h a -  
dajy.“
KAPOSVÁROD

120 Tagon pótisót oszlanak 
kj a Somogy megyei kisgazdák 
között kamatmentes hitel for
májában. Mint ismeretes, a péti
só kitűnő mütrágva, amaly je
lentékenyen növeli a féld tei'* 
moerejét.

Kapowár. Reedélili su gaidam  
n« porgo p r«f interes« 120 va- 
gonov pebske soli. Kak je po- 
snato, ova sol je jako dobra za 
gnojiti i iemla puno bol« rodi.
BAJMOKON

több, mint 4000 tagja van a 
Délvidéki Magyar Közművelő“ 
dési Szövetség fiókjának, amely 
most tartotta közgyűlését.

Bajmok. Magjarsko Kulturno 
Druitvo ima prek 4000 clanov i 
ve su me|i giavnu sesiju.

Leleplezték a Horvát
országba irányuló 
lisztcsempészést

A Csáktornyái csendórség és 
a rendőrség a minap egy na
gyobb csempésztársaságot lep
lezett le. A csempészegyüttes lő 
személye Szernecz Pál 40 éves 
Csáktornyái malomtulajdonos, 
aki, mint azt beismerte, 60 mé- 
termázsa finomlisztet csempé
szett át a határon Horvátor
szágba. A csempészésnél Stih 
József Csáktornyái cipész mes
ter segédkezett, akinek lakásán 
állítólag több mint 50 zsák fi
nomlisztet találtak. A liszlcsem- 
pészéssel kapcsolatban letartóz
tatták Krnout Hűbéri szcntilo- 
nai malomtulajdonost, aki állí
tólag egész Varasdot ellátta 
liszttel. A csempészéssel kap
csolatban számos egyént letar- 
lóztatásba helyeztek. A lisztet 
Stih József szállitotla át Hor
vátországba saját embereivel, 
akik végül a dologra felhívták 
Q hatóságok figyelmét. Szernecz 
Pál malinál a hatóság bezárta.

A
Csáktornyái áll. tanító« 

kópzó

tflmeoffizéshez érté
szakácsnői

alkalmaz.
Ssolgálatbalépós feb

ruár 15-én.
Jelentkezés az Intézet 

Igazgatójánál 
d. e. 10—11 között.

Igazgató.

Egy darab sivatag
A  visszavonulás is a háborúhoz tartozik

Valahol a sivatagban 1942-
Aki látta annak idején Sidi 

Rezfigh repülőterén a ronccsá 
Hőit és kiégett angol páncélko
csik tömegét, a zsákmányolt 
Ford-kocsik kjvárhalallan fel
vonulását, az ujzélandi, délafri- 
kai és indiai foglyok légióját, 
az talán nehezen érti meg. De 
parancs parancs és a katona 
akkor is zokszó nélkül engedel
meskedik, ha minden eddigi 
szokástól ellérőleg a parancs 
lörtcnebo&en visszavonulást ren
del el.

Akiknek azonban nemcsak 
a kézzelfogható dolgok, hanem 
a mélyebb összefüggések meg
látására is vannak szemei, az 
megérti a parancsot. Igaz ugyan, 
hogy a november 19-én ránk- 
szakadó nagy angol offenziva 
első hullámát véresen visszan
yertük, a nyolcszáz páncélko- 
csi megsemmisítése és az egész ; 
hadosztálynyi fogoly összetere- | 
lése azonban nem voll könnyű , 
diadalmenet. Ezt a győzelmet 
g*l keseredett, el képzeli» eteti en: |

nehéz küzdelemben vívtuk ki, 
nemcsak makacs, hanem mint 
éppen a csata folyamán kide
rült, nyomasztó számbeli fö
lényben lévő ellenséggel szem
ben. Eunek a frontnak tartá
sához akkora haderőre lett 
volna szükség, amekkorát ill 
Afrikában sohasem lehetne lát
ni. Mialatt tehát az ellenség tar
talékainak és szétugraszloll osz
tagainak összegyűjtésével van 
elfoglalva, megindul a visszavo
nulás. Visszavonulás, kellemet
len csengésű szó. Lengyelor
szágban, Franciaországban és 
Oroszországban elég visszavon 
nulási útvonalat láttunk, felbo
rult gépkocsikkal, elszórt fegy
verekkel és felfúvódott lótete- 
mekkel szegélyezve. Ebből az 
unalomig megszokott képiből 
azonban itt semmit sem látunk. 
A Via Balbián is bőségben he
vernek ugyan felfordult gépko
csik, ám ezeket már hét hóna
pos rozsda marja és kanadai és 
amerikai gyárak cégjelzését vi
selik.

Nem  marad vissza zsákmány
Tehát visszavonulunk, min

denesetre nagyobb rendben, 
mint amikor annak idején ki
lenc nap alatt Sollumig üldöz
tük az ellenséget. Útközben az 
Ariete páncélhadosztály egyik 
tisztjével találkozunk, akivel 
együtt verekedtünk éppen a sidi 
rezeghi áttörésnél. Cognac 
inglese , nyújtja felénk már 
messziről viszkisflaskóját. Em
berei is jókedvüek. Az egyik 
gyorsan lemezre varázsolja a ta
lálkozást, mi pedig gyorsan pó
toljuk, amiről az akkori kava
rodásban megfeledkeztünk és 
kicseréljük címeinket.

Egy vonatos főhadnagy mor
sel a gondjaira bizolt tábor ki
ürítéséről : — Pontosan kiszá
mítottam, hogy mindkét irány
ban áthaladó gépkocsiknak 
mennyi üzemanyagra lesz szük
ségük. Ez ott maradt, takarékos 
gazdálkodással éppen elég lesz. j

— Lesz-e alkalma az angolok- | 
nak zsákmányolásra ? I

A főhadnagy megelégedetten 
m osolyog: — Nem fognak
azok egy csepp benzint, egy 
darabka kenyeret, egyetlen Й- 
jnvithaló szállító alkalmasságot 
sem találni, ezt elhiheti nekem !

Derna vidékén a kanyargós 
szerpentinuton hosszú oszlo
punk egyszerre csak megtorpan 
Egy velünk szembe tartó nagy 
lőszercs gépkocsi az egyik me
redek kanyarban elakadt An
gol repülőkre minden pillanat
ban lehet számítani, türelmet
lenségnek, félelemnek, kapko
dásnak, vagy szitkozódásnak 
azonban nyoma sincsen. Mit le
hel tenni, nekifeszitik vállukat 
a legények a beheinót alkot
mánynak, néhány hórukkozás 
és mór szabad is az ut. Három 
perc sem telt bele és a pontír 
san kiszámított terveknek meg. 

, felelően ismét megindul a me- 
I net, a visszafelé és előre igyek- 
I vő oszlopok egyaránt.

Ellentámadások a visszavonulás fedezésére
Előre tartó oszlopok vissza

vonuláskor ? igen, nem tévedés, 
az ellentétes irányban haladó 
gépkocsik száma is meglepően 
tekintélyes. A lőszercs kocsikon 
kívül kijavított páncélkocsik, 
vadonatúj páncélelháritó ágyuk, j  
tartálykocsik. A visszavonulást j 
állandó ellentámadásokkal fe- I 
dező csapatoknak m indert 1 
szükségük van. Az összekötő 
lisztek és motorkerékpáros kül- j 
döncök is úgy száguldoznak, | 
mint máskor. Gyakran találko- |

zunk egészen üres kocsikkal is 
Ezek a még kiürítésre váró tá
borok felé igyekeznek. — Mi
lyen messze kell még ma eljut
niuk ? — kiáltok ál az egyik 
üres tehergépkocsi vezetőjéhez.

— No. kél órát utazhatok 
még déli irányban

— Es nem fél, hogy kutya* 
szorilóba kerül majd ezzel az 
irdatlan jószággal ? — próbál
tam egy kicsit megijeszteni a 
fölényes atyafit

» Vissza jövünk m ég id e !«
— Szállítottam én már után

pótlást egy ujzélandi hadosz
tály kellős közepén keresztül is, 
egészen Sidi Azeisig; engem bi
zony nem fog megijeszteni — 
hangzik a még fölényesebb vá
lasz egy meglehetősen gorom
ba titulus kíséretében. Még sze
rencse, hogy ellentétes irányba 
halad. különbre taláu hajba is 
kápuáik.

I Hát bizony nem is volt sze- 
I rencsés ötlet ma ez az ingerlős- 

di játék. Ha vidáman is cseve 
günk. mintha csak lakodalomra 
vonulnánk, mégis van sok szín
lelés is ebben a jókedvben. Hó
napokon át átkozott kietlen ál- 

I lásainkat ma egyszerre túlontúl 
is szépnek találtuk, amikor ott 

' kMlatt hagynunk őket. Hiába, 
í  H t m  katona szivek örvendezteti-

sere találták ki a visszavonu
lást. Mintha mindannyiunk tit-« 
kos gondolatának adna kifeje-

j zést az egyik páncélkocsi pa
rancsnoka, amikor hirtelen 
megszólal :

— Hál csak rendezkedjék be 
itta  kövek között a Tommy mi
nél lakályosabban. Majd visz- 
szajövünk még ide, lia szüksé
günk lesz erre a darab sivatag
ra ! (M N.)

Meghalt özv. Nuzty Mátyásné 
Hurta je dovicu Nuzsy Matyasa

Mély részvéttel értesültünk, 
hogy február 2-án Nagykani
zsán meghalt özv. Nuzsy Má
tyásné szül. Pecsornik Karoli
na. Holtle tét eb;\ ár 4 énv в Ы 
tornyára szállították, a halottas 
házban felravatalozták és feb
ruár 5-én délelőtt a családi sír
boltban óriási részvét mellett 
eltemették. A temetési szertar
tást és 11 órakor a gvászmiséll 
az elhunyt unokája, Czövek Je
nő mosdóli plébános végezte. <

özv. Nuzsy Mátyásné régi 
Csáktornyái magyar patrícius 
család gyermeke volt. Néhai Pe4 
csornjk Ottó, a jelenlegi város- 
biró, Pecsornik Ottó atyjának 
testvére. Férje, néhai Nuzsy Má
tyás, az akkori Csáktornyának 
egyik legtekintélyesebb polgára 
és sok éven át a város bírája 
volt. Nuzsy Károlvné életét a 
szegények támogatásának szen
telte és soha nem hagyta jel há
zát adomány nélkül az, aki ké
relemmel fordult hozzá.

Z  velkom zalosti smo razvedili, 
knj je jebruara 2.-ga, v Kanizsi 
lunrl« dovica Nuzsy Matyasa, rod- 
jena Pecsornik Karolina. Mrtvo 
telő su februara 4.-ga dopelali v 
Cakovee v kapuru cakovskoga 
cintora i februara 5.-ga pred pol- 
dan cakopali v graft familije. S 
prevodn i svetu meiu ob 11 vuri 
je fvrsil vnuk pokojne, Czövek 
jenő plébános v Mosdós-u.

Pokojna dovica Nuzsy Matyasa 
je bila kei starinske, cakovske 
magjnrske familije. Pokojni Pecsor
nik Otto, otec vezdainjega va
raik oga birova, Pecsornik Ötto-a, 
je bil njeni brat- Njeni inoz, po
kojni Nuzsi Mátyás, je bil v on- 
dasnjem Cakovcu med prvimi 
purgeri i eres dugó let varaski 
birov. Ona je erez celo svoje 
zivlenj« samo sirmake podpirala, 
i niici ne^e odiiel s praznom ro- 
kom e njene hiie, koji je dosel 
kaj prosit.



U] pénzintézet Csáktornyán
Nova ip a rk as a  v Cakovcu

Irta : Kelemen Ferenc
Közel tíz hónapja, hogy azon 

a felejthetetlen április tizenha 
lodiki naivon vitéz honvédőink 
bevonultak a fel szabadított Mu
raközbe.

Meg rövid két hónap s Csák
tornya s vele együtt u magyur- 
ér/.elmü muraközi nép méltó 
hereiek között ünnepelheti m j i 
meg visszatérésének első bol
dog évfordulóját.

Mennyi minden történt ezalatt 
a rövid idő alatt V!

A visszatérés első izgalmas 
hónapjai után, amelyekben a 
magyar honvéd karja őrködött 
az uj rend fölött, csakhamar 
kezdetét vette az épilő munka.

A katonai közigazgatás beve
zetése, majd a magyar állami 
főhatóság kiterjesztése s végül 
Muraköz visszacsatolásának köz 
jogi beiktatása teljesen megala
pozlak a visszatért félsziget 
gazdasági építő munkájának le
hetőségét.

Л muraközi nép ösztönös tie!, 
mességc, vállalkozó szelleme 
csakhamar megtalálta a helyes 
utal egyrészt az anyaországgal 
való gazdasági kapcsolatok meg
szervezéséhez, másrészt pedig a 
speciálisan muraközi gazdasági 
problémák megoldásához.

A sok uj gazdasági szerv mel
lé most egy újabb tisztán inu- 
raközi jellegű pénzügyi vállal
kozás sorakozik fel a közös 
nagy munkához

Egy uj Csáktornyái takarék 
pénztár létesítéséről van szó, 
amelyhez a Pénzintézeti Köz 
pont már megadta az engedélyt. 
A szervezési munkálatok folya
matban vannak, az alaptőke ive
dig már a próba jegyzések alatt 
teljesen biztosíttatott s igy sémi
im akadálya sincs annak, hogy 
ez az uj intézmény mennél 
előbb megkezdhesse közérdekű 
működését.

Nehéz viszonyok közöli in
dul meg ez a vállalkozás.

A fokozódó üzemi kiadások 
és a szűk kamatrés miatt régi 
bevált pénzintézeteink egy nagy 
része is csak komoly erőfeszíté
sek és uj jövedelmi források 
felkutatások révén képes renta
bilitását biztosítani, mennyíivei 
nehezebb a helyzet minden 
újonnan alakuló ily vállalkozás
nál, ahol háborús viszonyok kö
zött kell egy intézmény boldo
gulásának szilárd alapjait le
rakni

Az alapítók tisztába vannak 
mindezekkel a nehézségekkel s 
hogy ennek dacára vállalták ezt 
a nehéz feladatot, az kizárólag 
annak a lelkes lokálpatriotiz
musnak köszönhető, mely az uj 
Muraköz gazdasági boldogulását 
még megfeszített munka és ri
zikóvállalás révén is szolgálni 
akarja.

Nem vitás, hogy n felszaba
dult Csáktornyának és az egész 
Muraköznek szüksége van még 
egy újabb pénzintézetre, amely 
a szervezkedő uj keresztény ke- 
i'eskcdelem, a kisiparosság és a 
mezőgazda réteg hiteligényeit ki
elégíteni s a tőkegyűjtést a tár
sadalom minden osztályánál elő
segíteni lesz hivatott.

Erre vállalkozik az uj Csák
tornyái takarékpénztár, mely a - 
korszellemnek megfelelően ősz-

szí1 fogja egyeztetni saját üzleti 
szempontjait a felszabadult Mu
raköz érdekeivel s hivatásának 
togja tekinteni, hogy kezdemé
nyező, irányitó munkájával se 
gilségére légyen mindenkinek, 
akinek bármily természetű, ko
moly vállalkozásához pénzügyi 
alátámasztásra lesz szüksége.

Pénzintézet és ügyfél között 
mindenkor szoros kapcsolatnak 
kell fennállania.

A betevő és adós egyaránt 
családtagjai annak az intéz
ménynek, mely a pater fami- 
lias erkölcsi felelősségével őr
ködik a reábizott tőkék, vala
mint adósi és hitelezői .szem
pontok felett.

Az uj takarék ebben a szel
lemben akarja megkezdeni mű
ködését a huszonhárom évi ide
gen irnpériumból visszatért Mu
raköz egész területén.

Lelkes muraközi polgárok 
vállalkozó szelleme és Muraköz 
életszükségleteinek őszt önö s 
megérzése és megértése hozta 
létre ezt a legújabb alkotást, 
amelynek működéséhez és sike
réhez ép ezért a legnagyobb bi
zalommal tekint fel minden ön
tudatos muraközi polgár.

Az uj pénzintézet alakuló 
közgyűlését az alapítók Mura
köz felszabadításának első év
fordulójára, azaz április tizen
hatodikára tervezik, s ezen a 
napon döntenek majd a taka
rék működésének további kö
rű lményeiről is.

Muraköz népe örömmé! vehe
ti tudomásul ezt az uj vállal
kozást, amely kizárólag keresz
tény muraközi töke és muraközi 
vállalkozó kedv hivott életre a 
mura közi érdekek céltudatos és 
eredményes szóig и I a t á r a.

Vec je blizo 10 meseci, de su 
sestnajstoga aprila, kojega nigdar 
nabomo pozabili, nasi vitezki hon- 
vedi dosli v oslobodjeno Medji- 
murje.

Samo jós dva kratki meseci i 
onda bo Cakovce i medjimurski 
narod, koji je vérén svojoj ina- 
gjarskoj domovini, mogel na vre- 
den nácin svetkovati tető dni, 
как se je srecno i veselo povrnul 
к materi zemli.

A  kaj se se voto kratko vreme 
pripetilo?!

Polli prvih meseci, как smo se 
povrnuli, koji su bili puni sako- 
jackih brig i ca kője vreme su 
nasi honvedi paiili na növi red, 
doslo je vreme v kojem moramo 
e nova cidati nasu domovinu.

Nalpredi je do$la soldacka ad- 
ministracija, latiin se pretizila 
najvisesa magjarska drzavna vlast 
na Medjimurie s lakonom prikap- 
cilo к materi cemli. Se je to po- 
magalo к tomu, kaj se v povrnje- 
nim Medjimurju more hapiti delo, 
s kojim se bo ta oslobodjeni kraj 
gospodarski gori podigel.

Medjimurski narod je vec po 
nazavi spametni i stvoren za dobro 
gospodarenje, pák je tak fletno 
nasel pravoga pota. как bi dosel 
do dobre gospodarske vese z 
zernlom materom, a pák i zdruge 
strane, как bi se najbole resile v 
Medjimurju se gospodarske po- 
teikeöe.

IC semu drugomu, kaj te  do ve
stvorilo, dojdr ve joS i jedne,
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cisto medjimurska penetna po- 
moc к tem velkim poslam, koji 
se imaju reiiti.

Za to je vec, kaj se v Cakovcu 
naprayi jene nova sparkasa, za 
koju je viSese penezna centrela 
(Pénzintézeti Központ) véé dala 
dozvolu. Organizacija je véé v 
poslu, a kapital je vec bil zatig 
urán onda, de su ekcije prvié dali 
na potpis. Так néma nikie zapreke 
tomu, kaj se ta kasa inam hapi 
delati ia dobro naroda.

Te pesli se ve hapiju v teikimi 
cajtimi.

Strosek je sakiden veksi, a in- 
tereji su mali, pák tak se i stare, 
dobre kasé tesko boriju za opsta- 
пак i moraju si nova zvirala iskati, 
de bi dosle do kaksegu duhodka, 
a kuiko je tezi sakaj kasi, koja si j 
ve, v taborsko vreme more stvo- j 
riti fundamente, koji joj bodo *a- j 
sigurali tivlenje.

Oni, koji su stvorili to novu ! 
kasu, se to dobro znaju, poznaju 
se te poteskoce, pák ci su itak • 
nase leli te teske brige, to se j 
more cafaliti samo tomu, k«j oni j 
radi imaju svoju domovinu, oceju 
potpomegati bolSem gospoda- ; 
renju v növöm Medjimurju i za 1 
to semeju nase se öve teske posle 
i su odgovornost.

To si znamo, kaj je v oslobod- 
jenom Cakovcu i célom Medji
murju potrebna jene nőve ipar- 
kasa, koja bo s penezi potpoma- 
yula krscansku trgovinu, male 
meitre i polske gospodare i se 
one ludi, koji su moguci, kaj si 
presparaju kaksega kapitale

То осе napraviti nova éakovska 
sparkasa i ona bo si v duhu de-

neinjik ' emen ina la, kutko őuveti 
svoje interese, tűik о i potmogrti 
gospodarsko poveksanje oslobod- 
jenog Medjimurja i prvi bo njeni 
posei, pokazati pota sekou u i iti 
na pomoé sokomu, koji se keni 
hapiti poitenoge, makes kakiege 
gud posla i bo к tomu uncel ke- 
pitalnu pomoé.

Med kasom i stranjkom more 
nevek vladati dobre i voske vese,

Oni, koji penete vlaleju i oni, 
koji proseju posodila, si spedaju 
v onu familiju, kojoj je kese »peter 
families“ (otce familije) koji «  
tnoralnom odgovornosti pofi né 
kapital, kojega su mu t verőm  
dali v roke, a ran tek t ne svoje 
duznike.

Nőve iparkasa bo se v tem 
duhu delati i tek bo posle vodile 
v célom Medjimurju, kője *e potli 
dvejsti triletnog stranjskog jarma
oslobodilo.

Medjimurski purgeri, puniduhe, 
koji tneju, kéj je potrebno medji- 
murskom zivlenju, su stvorili ovu 
novu kesu, pák cato seki svesten 
medjimurec c najvekiim vufenjem 
gledi, kék bodo njeni posli lepő 
cveli.

Ne den, da bo Medjimurje ave- 
tilo prvo leto tvojega oslobodjenjo, 
to je sesnejstoge aprila bo öve 
nova kese driale svoju prvu sesiju 
i onda bodo odredili, kék bo öve 
kese dale delate.

Medjimurski narod more z ve- 
seljem prijeti ne inanje ovu novu 
kasa, koja se stvorena samo s 
krscanskim medjimurskim kapite- 
lom i ludmi i oce pomagati samo 
medjimurskom bolsein gospoda- 
renju-

A NIANSz megajándékozta a hadirokkantakat
Ünnepélyesen osztották ki az ajándékokat

Gospe Magjarskoga Éenskoga Druátva su n adarorale  
taborske invalide 

S paradom  su re z d e llli  dare

Vasárnap délután a polgári 
iskolában bensőséges ünnepség 
keretében osztották ki a MANSz 
által összegyűjtött adományokat 
azok közölt a muraközi hadi
rokkantuk között, akik szegény
ségüknél fogva rászorultak a 
segítségre.

A magyar Hiszekegy elmon
dása után Nagy’ Károly polgári 
iskolai igazgató köszöntötte a 
megjelent Kaltróy Antal alezre
dest. dr Száraz István szolga- 
bírót, Korentsy Endre főjegy
zőt és az összegyűlt hadirokkan 
kát, hadiözvegyeket. Megkapó, 
meleg szavakkal fordult a világ
háború hős katonáihoz, az öreg 
baj társakhoz, akik a legdrágáb
bat adták a hazáért értünk 
egészségüket. Ihztositotta őket 
arról az őszinte szeretetröl. 
megbecsülésről és tiszteletről, 
amelyben

a magyar haza, annak min*
dán fia a hadi rokkantakat,

hadiözvegyeket és hadl
árvákat részesíti.

Példaként állnak ők a mai 
magyar honvéd előtt, aki mails 
ott áll a behavazott orosz fölö
dön, ahol egykor apáik vívták 
kemény csatáikat. A szeretet 

1 gondoskodása igyekszik mozi 
könyebbé tenni az életét min
den hadirokkantnak és az ál
lam általános gondoskodásán 
(ul a társadalom közvetlenül is 
segítségükre siet nehéz helyze
tükben.

A szenvedés-vájta, öreg arco
kon látszott, hogy nem marad
tak hatás nélküf a meleg szar
vak. Néhány könny is lefutott 
a reszkető bajuszokra és a sze
mekben felcsillant az emlékezés.

Majd a hála tiszta sugara ra
gyogott az arcokról, amikor az 
ajándékok kiosztására került a 
sor.

KI lél lábbal, ki botra tá«
maszkodva, ki ezaol, vagy
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VÖRÖSMARTY:A VÉN CIGÁNY
Húzd rá eigány, megittad az árát,
Ne lógasd a lábadat hiába;
Mit ér a gond kenyéren és vízen,
Tőin hozza bort a rideg kupába. 
Mindig így volt e világi elet.
Egyszer fázott másszor lánggal égett; 
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyütt vonóbul bot;
Szív és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

Véred forrjon, mint az Örvény árja, 
Rendüljön meg a velő agyadban, 
Szemed égjen, mint az üstökös láng, 
Húrod zengjen vésznél szilaj abban,
És keményen, mint az ég verése,
Oda lett az emberek vetése. —
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyütt vonóbul bot;
Szív  és pohár tele búval, borral.
Húzd rá cigány ne gondolj a gonddal

Tanulj dalt a zengő zivatartól,
Mint nyög, ordít, jajgat, sir és bömböl; 
Fákat tép ki és hajókat tördel,
Életet fojt, vadat és embert öl;
Háború van most a nagy világban, 
Isten sírja reszket a szent honban. 
Húzd, kt tadja meddig húzhatod. 
Mikor lesz a nvütt vonóbul bot;
Szív  és pohár tele búval, borral.
Húzd ra cigány, ne gondolj a gonddal!

Kié volt ez elfojtott sóhajtás,
Mi üvölt, sir e vad rohanoiban,
Ki dörömböl az ég boltozatján,
Mi zokog, mint malom a pokolban ? 
Hulló angyal, tört szív, őrült lélék,
Vert hadak vagy vakmerő remények? 
Húzd. ki tudja, meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyütt vonóbul bot;
Szív  és pohár tele búval, borral,
Hiúd ra cigány, ne gondolj a gonddal!

Mintha újra hallanák a pusztán,
A lázadt ember vad keserveit,
Gyilkos testvér botja zuhanását,
S az első árvák sir beszédeit,
A keselynek szárnya csattogását, 
Prométheusz halhatatlan kínját,
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyütt vonóbul bot;
Szív és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

A rab csillag, ez a nyomor и főid, 
Hadd forogjon keserű levében,
S annyi bűn, sz'nny s ábrándok dühétől 
Tisztuljon meg a vihar hevében,
És hadd jöjjön el Noé bárkája,
Mely egy uj világot zár magába. 
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyütt vonóbul bot;
S zív és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

Húzd, de mégse — hagyj békét a húrnak, 
Lesz még egyszer ünnep a világon ; 
Majd ha elfárad a vész haragja,
S a visza у elvér. ik a csatákon,
Akkor húzd meg újra lelkesedve, 
Isteneknek teljés benne kedve.
Akkor vedd fel újra a vonót,
S derüljön zordon homlokod 
Szád leljék meg az öröm borával. 
Húzd, s ne gondolj a világ gondjával!

Magyar hősök
M agjarski junaki
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azzal a testi csonkásánál 
lépett az ajándékot átadó 

hölgyek elé
és a honvédség képviselői felé 
erőlködve ósszekoppantak a 
sarkak...

És ezekből a magyar bakák
ból akarták kiverni a magyar 
érzést ?

Elismeréssel és őszinte tisz
telettel kell szólni a MANSz höl
gyeinek, de különösen dr. Szá
raz Istvánnénak, áldozatos, fá
radhatatlan munkájáról, amely 
lehetővé tette ezt a megajándé
kozást. Ez a munka az, amely 
nem elismerésért, nem egyéni 
célokért van, hanem az öröm
szerzésben, a szeretet osztoga
tásában találja meg jutalmát.

V nedelu popoldan su v pur- 
garskoj skoli na paradni nácin res- 
delili dare, kője su nabrale Gospe 
Magjarskoga Zenskoga Drultva 
(M. A. N. Sí .) onim medjimurs- 
kim taborskim invalidam, koji su 
siromaki i potrebni pomoci.

Najpredi su cmoliti Veru Ború, 
za tem pák je Nagy Károly direk
tor purgarske skole pozdravil Kal- 
dróy Antala podpukovnika, Dr. 
Száraz Istváné szolgabiróva, Ко- 
rentsy Endre prvoga notarjusa, 
koji su dolli na paradu i se inva
lide {taborske dovice. S toplimi 
reémi se obrnul na junacke sol- 
date svetskoga sabora, na stare 
pajdaie, koji su alduveli ca domo- 
vinu sovje najdrasecc: zdravje 
iasigural njih je

da magjarska domovina 1 
saki njeni sim vlsoko po- 
átuje 1 lskreno lubl svoje ta
borske invalide, taborske 

popile.
Oni stojiju kakti példa pred 

denelnyimi magjarskimi hon védi, 
koji i denes tam stojiju na snez- 
nim ruskim polnnam, de su negda 
nyihovi oci meli teske bitke. Z lu- 
bavi se ve oceju brigati za nje i 
napraviti malo lehkese zivlenje 
sakomu taborskomu invalidu i 
sovu onoga, kaj njim drzava da i 
druitvo njim ide na pomoc v 
njihovom teskom zivlenju.

Vidlo se na tem stcirim obra- 
•am, koji su s mokami zorani, da 
su njim te tople reci dosle do 
srea i nelterne sure su se vlekle 
po mostacaj, a oci su se svetile 
od stavih spornen.

A da su se kapili dare deliti, 
onda su obra*! pokaiali pravu za- 
falnost

NeSterni su po jeni nogi, 
drug! рак z batinami, a 
opet drug! z drugom fa- 
lingom su stall pred gospe, 

kője su dare del lie
a proti honvedskim oficiram, ma
ker i s te§kom mokom, ali su 
pele skup vudrili.

I nalli su se taksi ludi, koji su 
steli s tih starih magjarskih sol- 
datov magjariju onu stirati.

Moramo priznati velko posto- 
vanje gospem Magjarskoga Zens- 
koga Drustva, a osobito gospe 
Dr. Száras Istvána, koja se naj- 
veé trudila, kaj su se te dari 
mogci skup nabrati. To je takle 
delo, kője ne isce pofáin, nejde 
nejd# ia nikiim prisnanjem, nego 
ima veselje i priinanje v tem, ako 
more drugomu veselje napraviti 
i lubav deliti.

Az 1911. december ö-án le- 
Folyt novorkamenkai ütközet
ben kilüntelte magát egyik fel
derítő zászló aljánk két vitéz 
katonája: Keszey József had- 
anródjelölt őrmester, valamint 
Harasztos Sándor őrvezető.

Keszey hadapródjelölt őrmes
ter a Xovo-kainenkánál végre
hajtott támadás során előre
nyomuló köle.ékér.ek balszárny- 
parancsnoka volt. Már a táma
dás elején kilünt körültekintő, 
példás harcvezetésével, rendü
ld len szivósággal és a legkeve
sebb veszteséggel vezette át sza
kaszait a leghevesebb tűz alatt 
álló területen. Utóbb vakmerő 
és lendületes rohamot intézett 
az ellenség ellen és visszavetette 
annak ellentámadását is. A ro
hamnál mindig elől haladva, el
sőül ugrott be az ellenséges 
árokba és utána nyomuló embe
reivel heves kézilusában telje
sen megsemmisítette a védekező 
szovjet osztagokat. Ezzel meg
akadályozta az ellenségnek azt a 
szándékát, amelyhez már erőit 
is csoportosította és amellyel ol
dalunkra törve, körül akarta, 
zárni az előrenyomuló honvéd 
kötelékeket. Ugyanezzel a hősi
es fegyverténnyel egyúttal te
hermentesítette Keszey sajál 
csapatainak további támadását 
is.

Ugyanebben az ütközetben 
Harasztosi őrvezető mint szá
zad törzshöz beosztott összekötő 
halátmegvető bátorsággal bizto
sította a parancstovábbitást és 
a küzdő kötelékek közötti össze- 
kőitelést Honvédeink már meg
közelítették az ellenség állásait, 
amikor a századparancsnok ész
revette, hogy az ellenség egy 
erős csoportja oldaltámadásra 
készül. Ennek sikere megsem- 
mrithettf, vagy visszavethette

volna az előrenyomuló század 
javarészét. Fokozta ezt a vesze
delmet az is, hogy a terepalu- 
kulás miatt a közvetlen veszély
be jutott balszárny idejében ész
re sem vehette már a rejtetten 
felvonuló szovjetoroszok meg
kerülő mozdulatát. Ezért nyom
ban parancsot küldött Harasz- 
losi utján a balszámyon harco
ló szakasznak, hogy tüstént vál
toztasson irányt és szálljon 
szembe az ellenség veszedelmes 
szándékával. Harasztosi a leg
nagyobb gyorsasággal sietett el 
a parancs közvetítése végett és 
nem rettent vissza feladata tel
jesítése'tői akkor sem, amikor 
pusztító tűz alatt álló területen 
kellett áthaladnia. De nem rét4 
Ienldle vissza az sem, hogy a 
tűzben súlyos sebet kapott. 
Utolsó erejét összeszedve vitte 
tovább a parancsot és el is ju
tóit vele a veszélyezlctNf szárny 
parancsnokához, aki nyomban 
el'cr,támadásra rendelte a szélső 
szakaszt. Az idejében végrehaj
tott ellentámadás és roham' 
azonnal meg is változtatta a 
helyzetet és lehetővé tette a si
kert.

Harasztosi őrvezető hősiessé
gére jellemző hogy amikor a 
parancs átadása után a vérvesz
teségtől összeroskadt és két baj- 
társa segítségére akart menni, 
ő ezt elutasította, sőt nehogy a 
támadás időveszteséget szenvedő
jén vagy sebe miatt valaki is 
visszamaradjon mellette, 6 búr 
ditotta a szárnj'szakasz honvé
déit a támadás végrehajtásán, 

csak a ban  sikeres befeje

zed  illán keriÜheldt sor sebei 
írek Weeeléeóre.

1941. deeembra b.-ga v bitki 
pre Novoj Kamenki, su sa poka- 
zali za yelke junake dva soldati 
nasega jenoga bataljona i t o : 
Keszey József kadetstraiamelter 
i HaJasstos Sándor freiter.

Keszey kadetstraiamelter je v 
bitki pre Novoj Kamenki bil ko- 
mandunt levoga krila one vece, 
koja je morale iti napre v пара- 
daj. Vec na pocetku napadaja se 
vidlo, kak dobro rasme voditi 
svoie ludi i как je je trdokorno 
mal eres najvekli ogenj, prek 
pelati, a poleg toga s najmenlim 
sgubickom Potli toga je napravil 
velkoga i ostroga napadaja na ne 
priatela i savrnul да je. V Sturmi 
je navek napre ilel i prvi je sko- 
öil v napriatehke grabe i s svo- 
jimi ludmi, koji su sa njim dolli 
je a bajoneti do kraja ponistil 
bollevicke soldatc, koji su se fest 
branili. Stern je sprecil nepriatela, 
koji je Itel okoli dojti i savkroziti 
naíe honvédé i ktomu si je vec 
i svoju soldaciju prepravil. Stern 
istim junackim delom je Keszey 
5 svojim trupam dal moguenost 
kaj su mogle dale napadati na 
nepriatela.

V istoj ovoj bitki je Harasztosi 
freiter, kakti ordonanc pre ko- 
mandantu kompanie, prez strähn 
pred smrti nosil dale zapovedi i 
drial vezu med trupama, koje su 
se borile. Nasi honvedi su vec 
bili blizo napriatela, da je koman- 
dant kompanie spaiil, kaj ga jena 
iako neprietelska trupe oce zgra- 
biti s strane. Da je to napriatel 
mogel veiniti, bil bi vniltil ili na- 
saj zavrnul najvekli del kompa
nie. A pogibel je bila jos veksa 
stem, kaj je leva stranka, koja je 
doila v velku pogibel. a bog bre- 
govite semle ne mogla videti, kaj 
sovjeske trupe s kraja skrivonce 
idejű na nju Za te je po Harass- 
tosiu mam postal sapoved levoj 
stranki, naj mam obrne frontu 
proti nepriatelu i naj mu spreei 
njegvo pogibelno delo. Harasztosi 
je mam belal s tom zapovedi i 
ne je bil strahoin smrti niti onda, 
da je beial po taksoj zemli, de 
su kugle letale kak deiaj. Niti ga 
to ne sprecilo kaj je v tem oguju 
dobil teiku ranu. Svojom zadujom 
silóm je nesel «dpoved ddle i 
dospel je do komandante leva 
strane, koja je bila v pogibeli i 
on je mam odredil sovjega eugd 
■a protinapadaj. To, kaj se v 
pravo vreme Obrnuli proti nep
riatela, je mam premenilo celu 
bitku i nasi su nepriatela zavrnuli.

Kak je te freiter velki vitéz, 
vidi i stoga, da je prek dal zapo- 
ved, zrusili se od teske rane i da 
su mu pajdali steli dojti na pomoc, 
se ne dal povezati, nego je on 
jos i batrovil honvédé, da najpredi 
nepriatela pretirati, radi njega 
nesme biti zakelnenje i nisei 
nesme zaostati i tak sumu rane 
povezali stopram onda, da je 
bitka minule.

U T F Á S ITÁ S R A ,
PARKOSÍTÁSRA!

Bijjrnonia, Piroslevelü bükk, Celtic. 
Corylüs column, piros virágú pesz- 
te пуп, Glnpko-bllobe, Gömbnkáe, 
Jopenyetölpy. Juplans nigra. juha
rok Acer neg. föl. var. Gömb- 
iuhar, Schwcdleri HArz, Nyi«"» 
Platán, Pr. piasardli, Trilabt 
sasion életén: akác, kérte, avár, 
axil. Fenyők, f y ü n i l t s f á k  
nagy választékbaji

Kolauch faiskola, Szeged



A nemzetre a cselekvés időszaka következik ■----------------------------------184~ t*brM*r,i -------------
Naroda ceka vreme, da bo treba delati F é l r e é r t é s e k  e l k e r ü l é s e

Bárdossv László miniszterei- akaratban — fejezte be bee/é- céljából jól megjegyzendő, hogy len izü gyógyszere. 3. А ВлЬу
nők ebben az évben elsőizben dét a miniszterelnök u jászkarajenői csodaforrások avermekkeserüviz, a gyermekek.

tekezletén A miniszterelnök be Bá^ossy Láseló minister pred- I î Q ẑák ine ’ a szenvedő emberi* a testileg leromlottak kjb 
széde során a külföldi előkelő £ d" ,k ]e > to’  *>™с, eovonl na nt£ Mira ' g i S s  niétoU* székrendezője. Orvot*
látogatások jelentőségével fog- konferencii« Mag,arske Stran,ke ^  viz az m J  ' уошог tanács és ellenőrzés szükséges!
lalkozott. Kifejtette, hogy beszé- z .,''ota* V ,sv?,e.m 9°VOPU je mi- cukorbaj!ok kuravizc.' 2. A Mira Kapható gyógyszertárakban,
des bizonyítékai ezek a látoga- n,eter predsedmk spomenul vai- keserüviz a székrekedés gyors, | drogériákban és jobb füszerlor
tások annak, hogy Magyaror- а<\** Ponajanje stranjskih visokih biztos hatású és nem kellemet- I reskedésekben.
szag mii ven fontos szerepet tölt ,u , Maglasil je, ka) ta pohajania _ .___ ________ _______
he az n j‘Európa életében Euró- dokaseju, как vaino mesto ima #
pa most sorsdöntő háborúját ™g,arska v i.vlenju nőve Europe. 1 / Л 7 Л  А 7 П Л О  А Л
vivja a bolsevizmussal. Europa ve vodi velku borbii i i \  v  )  /  П  А /  I J  A o  A \ J

bolsevu mom, koia borba kroji
Egész Európa sorsa dől el ebben sodbinu Europe. ---------------------------------------

•“ S T Ä rsr^ . SSTAJSTJt Takarékos takarmányozás
r.zt minden tgyes népnek és btna slh europsklh naro- ép a rm a t si krmo
minden egyes embernek tudó- dov Ь() s tem reSena
másul kell vennie. Minden nem . * Arra kell a gazdának tőre- adjunk Az efféle harmadrendű
zetnek sorompóba kell állnia, i J° mciríL.Enat’ saki narod i saki kednie, hogy semmiféle takar- takarmányokat a szarvasmarha 
igy nekünk is Л németek mel clovek. Si narodi se к tomu mo- mány ne menjen veszendőbe, számára azáltal Ízesíthetjük, ha
leil komoly áldozat vár a nenv- raiu flori stati, tak i mi. Polep Hazánk egyes vidékein igen szá- pácoljuk. Ehhez a tavaszi szal-
zetre Л magyar nemzet, amely ! nemeov i mi morauio dosta al- motlcvő a be nem érett kuko- mát mintegy 4 cm-re szecskáz-
aiinyiszor védte vérével a haza j du.yati к tomu. Magjarski narod, rica mennyisége. Az ilyen kuko- zuk és a jószág napi szűkségle-
drága földjét, mosl is helyén j k°Í| se tulkopot branil s svojom ricát rövid időn belül fel kell téhez mérten felszeletelt répá
kéi! legyen, hogy a legnagyobb krvi sv° iu dragu domovinu. more etetni. Ajánlatos a be nem érett val, esetleg más takarmány- 
veszedelemmel, a bnlsevizumSN-I ; * v.e na ™estlJ biti i boriti se profi kukoricát a többi közül kiváló- szecskával, vagy kukoricacsut-
vjvott harcból is kivegye a ré- I najveksoj poqibeli, bolseviimu. gatni, hogy a romlás, penésze- ka darával, továbbá tórekkel,
szél i Naroda ceka vreme ria dés az érett kukoricára át ne pelyvával alkalmas helyen el-

A nemzetre a cselekvés időszaka j bo treba delati.' ^ ГЙ ' С" Д 5 a.miat‘ is-’ t ° * v %  keverjük, majd kissé letapos
лг „ Következik. j Znamo, da bo narod v to, velko, ben legyen, s igy legelsősorban . . . .  rm* nvt b#
M etsződésem , hogy a néniét , borbi, s. ea lenoga, dal se svoje kerüljön etetésre Adagoljunk verÜ tfü k  betonozott nad-
ebből а пару küzdelemből telje* j sile 11 sako magiarsko . sree bo belőle nemcsak a sertéseknek. v e r h e t i »  ^ to n oT O ttM d
egysegl)cn veszi ki a részét es , kucalo ra |ednu skupnu volu — hanem a szarvaslnrh ínak ne- ,0n' ^ »У1*1“ *1110110 neiy#-
minden magyar szív és lélek I s temi reími je minister predsed- vezetésén tehénnek, idősebb nő- M tt ^^h h V jT rth ln *7
összednbban egyetlen közös I nik ivrsil svojega govora. vwulíküszönek. tinónak, vala. rvodd кааоап.

tяяттшп mini hizómarhának és igás- Egy napi állás után, amikorra
а  л  д  л \ /  /а  ^  / у  в ökröknek, sőt ha még teljesen a szalmaféle a keverékben meg-

T A K  I A \ I n I I V j  penészmentes, a lovaknak is. puhult és a pácolt keverékgyen-
---------------------------------------  Az abrakfélékkel való tak a- gén felmelegedve kellemes sa-

M n r a l r A v i  r l i á l r c l r  C O O r Ó l u d í 7 D C C i  rékosság az idén könn ehb,mint vanvkás szaguvá válik, etethet- 
I f l U r a A U Z I  U l a A U V V  mint a mult télen volt, mert jük A következő napra szüksé-

p /imníí  тг>Н//тtireb fm  Н*я1гат lö^b a széna az országban és £es párolt takarmán>ról termé-
P o m o é  m e a jim u rs k ttn  deakam  nagyobb táplálóértékü. szelesen ugyanígy idejében gom

\ délvidéki diákok sok nyo ; Gospou minister vere i skol д jómlnöségü szénával az doskodjunk. Ha alkalmas szecs- 
masztó gondján segitclt a kul- je s sovjom pomocjom resil deake Ы к т т ч  mpr- kavágőnk van, a kukoricaszár
tuszminiszter most folvó se juenih krajov cuda i velkih brig. tékla pótolhatók 3—i  cm-re szecskázva a pácolt
Rélyakciójr Sokgyermekes csa- j Familiev *. velkim brojom dece. Különösen vonatkozik ez a le- íl^ T -n n őd on
ladok, frontharcosok, ma- i tini i ceri frontskih soldatov i vaihhq i.„vrnQ. ^  nymodon az egész kuko
gyarságukért meghurcoltak ta í onih koji su tn svoje magjarstvo i1€reszénára amelvck a leLtérlé- f icasz/ rat 7" a .к Г̂.01 ~ ta“
nuló fiai. leánvai kapnak a tél ! puno prebopeli dobiju cree eimu | 0 „uú i - í n b í l ó - i n v ^ k ♦„ karmányozasra értékesíthetjük,
folyamán cipő; ruha, könyv be- í penesum pomoc ea solce, oprave, büHéhon Ä a o k  g iz^k belője. A kuko
szerzésére, vagy tanulóotthoni : knipe ili pák ci jim je potrebno, aJ ;л Kpn^t-kn ricaszár pácolása különben ke
ellátására pénzsegélyt saplatiti meste de se hraniju s A ^enakeszlekk io beosztása vés szálastakarmánv esetén,cinudNdid penzw{,tm  , eapiaiui inesre ac se nraniiu. es а minoscg figy-eleillbevételé- vnfTV nivonkfir «MtilbnM ha

A Csáktornyái all. tandokep- , V cakovsko, dnavno, pieparan- vel va,ó felhasználása igen ki- JÍTieces hóiétől’ ázot?
zo intézetben lanuar 28-an bon- diu je januara 28.-gn direktor vonatos Ne sainélink leh-íl i liava?’ >a8> J°£€s nőiétől ázott,

g ;  b f a z  Ä ö t ' U ?  különböző szénafóleségck 'kaz- ^
s o X  С  Р о т о Г !  Z I ™к и Г  s t i  ^ t Ä r Ä u i l a  v e m h c s W k n i !  még e lv e t i 

összegeket. Közel 5000 l> került dobi. Med 25 deaki su recdeli t o k k o ^ ^  (-S IS,okozhatv A fa^ os кикГ
25 növendék között szétosztás- bliro 5000 pengő. Najvise su do- közül csak" az értékesekkel ni ricasz:1.r а Рас.Ьап viszont fel-
га Jórészét muraközi diákok bili medjimurski deaki. jól tejeíő teLrekkeT) eTessü̂  ̂ enged és így már nem ártalmas,
kapták Polesmsrky jeno direktor ie v Helytelen az az eljárás ha a Ha kevés a répánk, a pá-

Polesinszky Jenő igazgató svojim govoru, s kojim ie to ^a7j a amiß eßvik szénakazal colandó keveréket locsol-
megnyitó beszédében hangsu- toplu i veselu konfereneifu ot- teljesen el nem fogv nem mail Juk meg kissé iós  v i l ié i.
Ivozta hogy a kiosztásra keni pH, naglas.l, ka, ,e ne зато fo a másikhoz. Ha a szénák fel- A pácolás révén nemcsak ize
in segélyeknél nemcsak az ősz vaeno, как so te sovhe velke. használásánál azok minemüsé- sedik a takarmány, hanem az
szegek nagysága a fontos, ha- nego í dobra vola, ko,e ide ta minőségét nem veszik fi- állati szervezetben jobban is én
nem a rendelkezésből kisugár- tem se ,ednako pomore pucám, fe lem b e  akkor az egves álla- vénvesüí J
zó szándék fiút. leányt, ma- deckam, magyaram,medj.mureaui, fókái felesleges mennyiségű fe- Szóba kell hoznom a hüve-
gyart. vagy magyarul nem is makar ,os neina,« magjarsk. ka, hérjéhez juttatjuk, más állata- íves szalmákat, kivált a maglu-
tudó mura közit egyformán se bodo vuciti i stem sebi stvo- ink viszont fehérjét nélkülöznek cérna- és maglóherszalmákat

Mlj) liinulá. M M t  F M  «Л 1 .. .  ml«| dmflo, ...no, k.| se sü^eléu^elénséííebén ^ l u  'eésva. vu^v pedi ĝ m ii  a trd- 
i' llaf,a " cm nlást- f°- bod.? deakl (1obrol Y.UC|1'’ Post' no elégtelenét geben n>ll gvadoi;ibo^  „agvobb fi-
koz«#t becsületes munkát és liveli i verni ostal. svoio) do- , , ,, gvelmet érdemelnek a hüvelyes
nemzel,hűségei niov.n., Ha elegendő abrak hiányában pelyvák, mclvek mind ет«ч*1Ье-

A szülök neveiben \ iragh Не V íme roditelov se V.ra?h Be- a/, abrak részleges pótlására a |ö f,.hérje, núnd keménvitőérték 
lánc mondott köszönetét a va- lane eatalila fa ovu pomoc, koia rendesnél több szénát kell ad- tekiníeleben közel állanak a 
ratlau. s annál jobban eső se je dosla rnenade i napravila je nunk, akkor, hogy' a szénakész- ;оЬЬ rétiszénához 
Bőségért. *tem vekie veselje. lelünk a zöldtakarmányozás, il-

Az értekezleten Vida Ferenc ^a toj konferenciji bili su po- lelve legeltetés idején is elegen- Saki gaida тога gledati, kaj mu 
főszolgabíróval az élén részt glavari varasa Cakovca, voditeli dő legyen, a kevésbbé igényes, nikla krma ne dojde pod kvar, 
veitek Csáklornva város elől- sih kanc«lariji na celu t Vida kevésbbé értékes, illetve pihenő Prinai je éndapot pripeti, kaj se 
járóságának. közhivatalainak perencom főszolgabirovom, ca- állatoknak (pl. heverő ökrök) sak kuruia ne doireli. Takse ku- 
vezetői. nagyszámú érdeklődő kovski roditeli i jós cuda drugi viszont a rendesnél több tavaszi ru«e jc treba najslatne pohraniti. 
és a esúktornyai szülők Imii. szalmát, polvvát és tőrekfélét Taki* ntdoirelt kurus« jc treba

Bárdassy Láazló; i MURAKÖZ 7



• MURAKÖZ
1942. február 6.

febrati, ekstra da ti, kaj se od nyih 
nebi i dobra kuruca splesnivila i na- 
vak pre roki drlati tak, kaj je o v i i  

nesreJu kurufu moci najpredi po- 
hraniti. Treba je to kurueu davati 
ne tamo svmjam, nego i marha, 
kravam, starelim telieam, juneam, 
votnoj marhi i onoj koju se pifta, 
a ei je ne plesnive, moéi je i 
kenjem dati

Z  obroki je letos moci malo 
leli iparati, как lanjsku limu, kajti 
letos 0 a vec sena i bolle je.

Z dobrlm senom je modi 
пека] оЬгокот preáparatl.

Oiobito dobre krme su deteliea 
i lueerna» kajti inaju cud a listja i 
najbollu su la  hraniti.

Treba je navek dobro paiiti 
Itera je kakla krma i dobre rex- 
deliti. Neeme nam sal biti, ako 
na jempot inoramo vise kozeic 
naceti Najbolse seno davati samo 
mladoj marhi i onoj, koja je naj- 
vredneia (Stera cuda mleka da). 
No* je dobro, как nelteri gnidi 
delaju, kaj dók jenu közli cu ne 
■e petrokiju, neceju drugu пасеta 
Ako. ne paai ju na to, как se krmi, 
troli, onda nestera livina dobi 
preveó hrane, a druga pak premalo. 

a to dkodi pre mleku, a i 
mlada ilvtna ne zraste, 

как bl morala.
Ako nemamo dosti obroka i 

•bog toga moramo davati vise 
krme, a poleg toga moramo paeiti 
i na to, kajbomo jos i onda dosti 
sena meli, da bomo eeleno hra* 
nili, ili pasli, onda onoj marhi, 
koja je menje vredna ili pocivá 
(voli da ne delaju), moremo da- 
vadati malo protuletne slame, pleve 
i terje. Ovu krmu tretjega klasa 
moremo za marhu dobro popra- 
viti, ako ju pacamo. Ktomu je 
treba protuletnu slamu na narezati 
na 3—4 cm duge secke, narezati 
tulko repe, kaj je za jen den treba, 
dobro smesati, ako ga repe ne, 
onda je moci pleve, terje, ili 
mleto kuruino kocenje kcoj deti 
i node dobro zgariti.

To krmu je mod meäati i 
kteetltl na betonskom podu 

med deekaml.
Crez jen den se slama smekia, 
eel se inesovina se malo segreje, 
dobi dobru kiselu duku i onde je 
moci hraniti. Так je moci ovu 
dobru krmu ploiiti za saki den. 
Ako memo dobru seckaru, onda 
moremo i kuruzinje narezati na 
takie 3 — 4 cm duge zalate. To 
isto jako vela paeamo. Так mo
remo celo nase kuruzinje potrositi 
za hrann i nikaj nabo vkraj doslo. 
Kuruzinje paoati je jako dobro 
onda, da ga slabo krme, ili pak 
onda, da je kuruzinje od snega i 
vode mokro ili zuviieno. Ako 
takse kuruzinje damo zivini jesti, 
lehko «beteli a breja krava i tele 
zvrgne. O vo zuvizeno kuruzinje se 
v pacu stopi i onda vise ne skodi, 

Ako 4mamo malo repe, onda 
krmu, koju kanimo pacatl, 
treba polejat! z vodom 1 

nutrl malo
Po pacanju dobi krma bolSeg.t 
téka i iivine ga leli precera.

Moramo jos govoriti za grabov- 
kinu slamu i za semevatu dete- 
licu i lucernu. To cudapot vidimo 
na gruntai, как se po deldiukota, 
i|i na gnoju prhni. A  joS vile va- 
laju ujihove pleve, lehko je marha 
cira i skorom tulko valeju, как 
bolie seno.

film  •  SvihLáb 
János vitéz

Meleg siker, nagy és lelkes 
közönség

Azt mondják a ben fen lesek, 
hogy amelyik előadásnak sok 
akadállyal, rengeteg bajjal és 
nehézséggel kell megküzdenie, 
annak nagy sikere lesz. A kaba
lának ugylátszik ezúttal is igaza 
volt. Hogy az utolsó pillanatig 
mennyi nehézséget kelleti a 
rendezőségnek és a lelkes gár
dának legyőznie, az! nem lehet
ne egyszerűen felsorolni. Külön
ben is már mindez a múlté és a 
siker minden rossz emléket el
mosott. Egyről azonban mégis 
meg kell emlékeznünk, mert az 
annyira megdöbbentő, annyira 
felháboritó, hogy nem lehet szó 
nélkül elmenni mellette.

Akkor, amikor nyilvánvalóan 
a magyar kultúra terjesztéséről 
volt szó, akadtak egyének, akik 
kicsinyes pöffeszkedésből, az 
ügy iránti titkolhatntlan ellen
szenvből valóságos ellenpropa
gandát fejtettek ki és ahová 
csak elértek, akadályokat rak
tak a munka elé. Érthetetlen 
előttünk ez a nagy ^bátorság , 
de most nem érünk rá az okát 
keresni Egvet azonban kijelen
tünk ha ez a fúrás tovább fo
lyik. ha ezek a legények nem 
ébrednek fel, megtaláljuk a 
módját, hogy felébresszük őket

Mindhárom előadás zsúfolt) 
nézőtér előtt folyt le. És a kö
zönség olyan szeretettel, olyan 
őszinte melegséggel fogadta a 
szépséges dalokat, a kedves já
tékot. hogy a rendezőség biztos 
lehet elérte célját, közelebb 
hozta a Csáktornyáinkat a ma
gyar daljátékok gyöngyéhez. Az 
ügy meg teljesebb sikere érde
kében azt indítványozzuk, hogy 
mutassák be a János vitézt Per
lakon is és néhány nagyobb mu
raközi községben, mert nem
csak Csáktornyából áll Mura
köz A muraközi nép mindenütt 
örömmel fogadná az előadást, 
amelynek bizonyára nagy er
kölcsi hatása volna

Az együttes mindenegyes tníf- 
ja lelkes, szép munkát végzett. 
Hajnal Emőné temperamentu
mos, megnyerő játéka. Visontai 
Ilona kedves, tiszta hangja, 
Nagy Károly a hazai föld örök 
vonzását érző Bagója sokszor 
ragadta lelkes tapsra a közönsé
get A mostoha szerepében Bá
lint Sarolta tűnt ki De tetszel! 
a lobbi szereplő is. Horváth An
tal. Penrsik La jos. Szajcsán Jó
zsef. Horváth István. Munczi 
József Beneze Ferenc, Udvari 
dámák voltak : Xcutzer Gyulá- 
né, Zuzcl Babi. Zsárkovics Ilo
na. Huszárok Istvánovics Fer
dinand. Horváth Lajos. Marsok 
István. Novak Viktor. Dervalies 
Károly. Hobláj József A baléit 
tagjai Lázár Hajnalka. Mcsza- 
rics Tlonn. Prelozsnyák Mária. 
Vaszari Bozika, Zndraverz Ilo
na, Zuzel Babi, Zsárkovics li
ma. Zsárkovics Olga

Őszinte elismerés Nagy Ká
roly polgári iskolai igazgatónak 
a rendezés nagy, nehéz munká
jáért, amelynek ilyen szép ered
ménye lett. Művésziek és na
gyon értékesek Breyer József

gyönyörű, ötletes díszletei A 
zenekar megszervezésével 6s ve
zetésével Hajnal Ernő végzett 
szép, értékes munkát. Túrák Ist- 
vánné tanította be a balettot ki
tűnő hozzáértéssel, szeretettel. 
Lelkes, nagy munkát végzett a 
rendezőség minden egyes tagja 
és ebből a közös, fáradhatatlan 
munkából született meg a szép, 
meleg siker. '

Csáktornya nagyközség elöljáróságától.
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Hirdetm ény.
A legkisebb napszámbérek további intéz* 

kedésig a következőkben vannak megálla
pítva :

I. o. II. o. III. o. 
munkásnak munkásnak munkásnak

Szeptemberben 3 P -  2 P 5 0  1 P 50
Októberben 3 P — 2 P 50 1 P 50
Novemberben 1 P 80 1 P 30 —‘ P 90
Decemberben 1 P 60 1 P 20 — P 80

A fizethető legnagyobb napszámbérek a 
fenti béreknél 100/o-kal magasabbak.

A legnagyobb munkabér összegének 
2(У>/и-а erejéig a munkaadó jutalomban ré
szesítheti azt a munkavállalót, akinek 
munkateljesítménye az átlagot meghaladja.

Ttizifatermelésnél tartozik munkavállaló 
az alábbi bérekért л fa döntését, felvágását, 
összehordását és összerakását elvégezni. 
Külön díjazás nélkül az összehordást leg
feljebb 100 m. távolságig köteles elvégezni. 
A fenti munkákért fizethető legkisebb és 
legnagyobb munkabérek a következők : 
Hasáb 12 cm-nél vastagabb,

vagy hasított dorong 1 P 70 és 2 P — 
Dorong 6—12 cm-ig 1 P 50 és 1 P 80
Vékony dorong 3—6 cm-ig 1 P 20 és 1 P 50

> :w.d ágrész esetében a legkisebb legnigyobb 
H asáb 12 cm-nél vastagabb,

vagy hasított dorong 1 P 20 1 P 60
Dorong 6—12 cm-ig I P — 1 P 20
Vékony dorong 3—6 cm-ig — P 70 I P  — 
iirméter 100 X  WO X  П0 cm. a termelés 
helyén aszreteggel. Ha az összerakás nem 
ilyen méretben történik, akkor a munka
vállalónak arányosan magasabb bér jár.

Ágrész alatt értendő a vékony és a 
rőzse, vagy ha a vékony dorongot nem 
termelik ki külön, az ágfa. A vékony do
rong után, amit a munkavállaló részben 
kap, a kitermeléséért nem jár készpénz a 
munkavállalónak.

Ha irtás van, a tuskó és gyökér egész
ben a munkavállalóé.

Részes termelés esetén az ölfa i n—t/to 
része és az agfa í'e része adandó, illetve 
adni lehet a munkavállalónak.

Fuvarbérek:
Tűzifa ürmétere km. — P 50 f. — P 60 f. 
Műfa ürmétere km. 1 P — f. 1 P 20 f.

Csáktornya, 1942. január hó 23 án.

Elöljáróság.

fillip“ !
ágyteritöre
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Hirdetm ény.
Mindazok a munkaadók, akik üzletükben, 

üzemükben, bárminemű egyéb foglalkozás
ban értelmlségü munkakörü alkalmazottat 
(alkalmazottakat) foglalkoztatnak, kötelesek 
az 1941. augusztus hó 16. napján szolgá
latban állott ilyen alkalmazottalt és azok
nak illetményeit 1942. febr. 1. napjáig a 
városházán kapható V. számú minta sze
rinti nyomtatványon bejelenteni az Értel
miségi Munkanélküliség ügyelnek Kormány- 
biztosához (Budapest), V., Klotild-utca 10/c. 
sz. Az olyan munkaadók, akik üzletüket, 
üzemüket, vagy egyéb keresőfoglalkozásu
kat 1941. aug. 16. napja után kezdték meg, 
szintén kötelesek alkalmazottaikat • fenti 
határidőig bejelenteni; jelen esetben а /  

üzem, üzlet, vagy a keresőfoglalkozás meg
kezdése napján fennálló állapot szerint 
1942. febr. 1. napja után létesített üzem, 
üzlet, vagy keresőfoglalkozásban levő al
kalmazottakat pedig a megkezdésüktől szá
mított 15 napon belül kell bejelenteni. 
Kötelesek a munkaadók az alkalmazottaik 
személyében beállott mindenféle változás 
minden félévben bejelenteni és pedig a 
félév utolsó napjától számított 31. napon 
belül. Az első bejelentést 1942. junius hó 
30. napjáig terjedő időre vonatkozólag 
1942. julius hó 31-ig kell megtenni. Min
den munkavállaló tartozik VI. számú minta 
szerinti személyi lapot kiállítani és a sze
mélyi lapon bejelentett adatokat igazoló 
okiratot munkaadónak bemutatni. Munka
adó a személyi lapokat megőrizni tartozik.

Félreértések elkerülése végett közlöm, 
hogy mindazok az alkalmazottak bejelen
tési kötelezettség alatt állanak, akik nem 
altiszti vagy szolgai, avagy nem testi (fizi
kai) munkát végeznek, idetartoznak a ke
reskedő segédek, tanoncok.

Csáktornya, 1942. január 18.
Elöljáróság

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

hirdetés dija I P.

Lábonálló erdőt, vagy erdőrészt kész
pénzzel vesz Farkas Ferenc Székes- 
fehérvár, József-utca 25. sz.

Nagy nagykanizsai textiláru keres
kedés esetleg azonnali belépésre keres 
oly férfi eladót, ki a magyar és horvát 
nyelvet tökéletesen bírja. Ajánlatokat 
kérjük a kiadóba.

Velka tekstilna trgovina v Kanízai 
iSée, makar za mám nutri stati taksega 
detica — moákoga — koji cisto dobro 
govori magjarski i horvatski. Ponude 
v administraciju naáega lista.

Eladó holmija, kiadó lakása van ? 
Tegyen he lapunkba egy apróhirdetést 
és biztosan eredménye lesz.

Lakást keres? Hirdessen apróhirde
téseink között és biztosan talál. Ctm: 
Horthy Mlklós-tér 13. „Muraköz" kiadó- 
hivatala

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

Késéi lelvesz
a kiadóhivatal

Felelős szerkesztő és felelős kiadó:
Dr. Szabad Lajos.

Nyomta : Közgazdaaégi RT Nagykanizsa. 
N)omdéért felel. Zalai Károly.
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