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A magyarság önvédelmi harca
M agjarskl narod se branl

Bárdossy I.ászló miniszterel
nök a Magyar Élet Pártjának 
értekezletén férfiasán, kemény 
és félre nem érthető szavakkal 
jelemezte a magyar nemzet küz
delmes életének mosl következő 
időszakát : Elérkezett a cselek, 
rés időszaki!... t

Ezer esztendőn át a békét, a 
nyugodt fejlődés útját kereste 
a magyarság, de sorsa olyan 
helyre állította, ahol mindunta
lan meg kellett védenie önma
gát és Európát a kelet :felől be
áramló pusztító erőkkel szem
ben. Önvédelmi harc és magyar 
nemzeti célokért folyó küzde
lem az, amit most is meg kell 
vívnunk messze határainkon ki
vid A történelmi erőviszonyok 
ezúttal kedvezőek vojtak reánk 
nézve, hiszen az európai polgá- 
riasulás és Magyarország ellen 
csatasorba állt bolsevista töme
geket az elműt hónapok folya
mán már tőlünk másfélezer ki
lométernyire keletre síkéiül I 
visszaszorítani.

Г>е a harc ezzel még nem fe
jeződött be A védelmi háború 
nem ért és nem érhet véget, 
mert a bolsevista óriás csak 
halálos sebet kapott, de el nem 
pusztult és halódásában is bor 
zalnias erejű. A világ legna
gyobb országa az, amely ne- 
gvedévszázadon át minden dol
gozó polgárát kiuzsorázta, meg
fosztotta becsületes munka gyü
mölcseitől és a magántulajdon 
örömétől csak azért, hogy uj ta
tárjárást készitsen elő és millió
kat fegyverezzen fel a keresz
tény országok elpusztítására A 
Szovjetunió lakosainak száma 
ma Í 70 és 180 millió lelek kö
zött van s területe több mint 20 
millió négyzetkilométer, össze
hasonlításképpen megjegyezzük, 
hogy Európa területe Oroszor
szág nélkül számitva, csupán 5 
és fél millió négyzetkilométer.

Huszonöt esztendő alatt más 
fizetség nem jutott ennek a 
nagyszámú népnek, csak nyo
mor és éhség Hogy pedig a vi
lágnak ez a legkegyctlenebb 
zsarnoksága belülről ható erők 
mialt föl ne boruljon, a szov
jet elzárta népeit a külvilágtól, 
a művelődéstől, a tájékozódás- 
lói és lelketlen, kedvetlen gon
dolatok és törekvések nélkűJ 
'a ló baromi néptö ütegeket ne
velt fel. Ezek már nagyságuknál 
és vezetőik lelkiismeretlenségé
nél fogva is veszedelmet jelen
tettek az 'egész polgáriasul! vi
lágra Ahol csak az utóbbi hu
szonöt esztendőben fellobbant 
a lázadás, vagy az oktalan ha 
honi lángja, bizonyos, hogy a

Bárdossy Láseló minister pred- 
sednik je па sesiji Magjarske 
Stranjke Zivota mocki i s pravimi 
reőimi rezsvetil iivlenje magjars- 
koga naroda, kője je puno borbi 
i rekel je: DoSlo je vreme, da 
bo treba delati.

Crez jezero let je magjarski 
narod iskal mira i mirno rezvi- 
jenje, ali ga sodbina postavila na 
takse mesto, de fúrt mora brnniti 
sebe i celu Europu od pogibeli 
koja dojde s ishoda. To je borba 
za obranu samoga sebe i za ma- 
garske narodne eile, koju i ve 
vodimo prek nasili grnnic. Nase 
historijske sile su га ve bile га 
nas, im imo bolseviéke trupe, 
kője su dosle proti Magjarske i 
cele Europe, öve zadnje mesecc 
pretirali do poldrugu jezero kilo- 
metrov dalko.

Ali stem se borba ne zvrsila- 
Borba za obranu ne je zvrsena i 
ne se inogla evrsiti, kaj ti je te 
bolsevicki oriaS dobil samo smrtnu 
ranu, ali neje poginul, pale je jós 
i v smrti strasno jaki. Najveksi 
orsag celoga sveta je to, koji je 
svoje ludi érez dvajstipet let saino 
cecal, odrel njim je hasna teskoga 
dein, veselje privatnoga imetka 
samo za to, kaj napravi novu ne- 
srecu na krScanske narode i kaj 
za to naoruza miljone ludi. Sovjeti 
imaju stanovnikov od 170 do 180 
miljonov, velki su prek 20 miljo- 
nov kvatratnih kilometrov, a cela 
Europa prez Rusije nema vec, 
как pet i pol miljonov kvadratnih 
kilometrov.

Crez dvajstipet let je te narod 
na dobil drugu placu, как glada i 
siromestvo. A da se to najnemi- 
losranese poganskokralestvo znutra 
nebi zrusilo, sovjeti su svoje ludi 
zaprli od sveta, od kulture i zna- 
nosti i odhranili su naroda prez 
duse, misli i vole. Те narodi su 
pogibelni za kulturne narode vec 
i za to, kajti su velki i imaju zlo- 
ceste voditele. De god je ovih 
zadnjih 25 let bila kaksa buna, 
sovjeti su sigdi prste poleg meti.

N o  ve lanjsko leto je doslo do 
obrecuna med sovjetim i osovins- 
kirn silam. Prvo vreme je doneslo 
takse pobede osovinskim silam, 
da njim ga ne para v taborskoj 
poverti se dok je ne zima, do 
cajta sprecita dalnje borbe. To je 
ali na zasluga sovjetske soldacije, 
nego je to po naravi. Samo se 
po sebi гагте, da je torn straSilu 
ne smeti duska dati i ne moci 
postati na pol pota, da se borimo 
za celu Europu.

Tem bolsevickam groznjam je 
treba napravi ti kraja. T o jenam  
tak i magjareka stvar, kajti га to je
rcc, kaj se te te barlwirske sile,

A háború nem fejeződhet bey amíg a 
tengelyhatalmak az Indiai óceánon 

meg nem teremtik az összeköttetést
Tabor se nemre zvrSiti, dok si osovinske 
sile nabodo stvoriía vezu na índijskom  

oceanu
A Messagero különtudósltója jelenti Tokióból, hogy hiva

talos körök véleménye szerint Singapur eleste Anglia hajó
hadát Adenbe szorítja vissza. A háború befejezéséről ugyanitt 
kijelentik, hogy ez csak akkor következhet be, ha a tengely- 
hatalmak, Németország, Olaszország és Japán az Indiai 
óceánon át megteremtik az állandó összeköttetést.

Eksterni zvestitel taljanskih novin »M essagcro« javla s Tokio 
(japanski glavni varai), da na sluzbenom mestu su mislenja, ako Sin
gapur padne, bodo engleske taborske ladje stisnuli v Aden. Isto tam 
su mislenja, kaj se tabor more zvriiti samo onda, da si bodo mogto 
osovinske sile, NemSka, Taljanska i japanska stvoriti stalum veru prek 
Indijskogo oceana.

Japán csapatok benyomultak 
Szingapúr város nyugati részébe

Japanska soldacija zaáia je  v zapadni kraj 
varaSa Singapur

Mint a Német Távirati Iroda legújabb jelentése közli, a ja- 
páncsapatok szerda délután benyomultak Szingapúr város nyu
gati részébe. Előzőleg a japánok elfoglalták már Büki Timah leg
magasabban fekvő erődjét, az ellenséges arcvonal központját.

Tokióban megvannak győződve, hogy Szingapúr brit birtok
lásának napjai meg vannak számlálva.

A londoni rádió szerint az északi partvidéken a japánok 
újabb partraszállásokat hajtottak végre.

Как Nemska Telegrafska Kancelarija najnovese javla, japanske 
trupe zaite su v sredo popoldan v zapadni kraj varasa Singapur. Pred 
tem su japanci zavzeli najviseSu kulu Büki Timah, a to je sredina 
nepriatelske fronte.

V Tokio su osvedoceni, kaj dnevi odbrojeni, dok bo Singapur 
ostal v engleskim rokam.

Londonski radio véli, kaj su japanci na severnoj obali znova 
deli soldaciju na suhu zemlu.

Titkos angol fegyver- és lőszerraktárra 
bukkantak Tangerben

V Tangeru su prenas/i tajne eng/eske magazine 
s oruijem i  municijom

Madridi jelentés szerint a spanyol-marokkói hatóságok a 
tangeri angol negyedben történt legutóbbi robbanásokkal kap
csolatban nagyarányú házkutatásokat tartottak. Az angol tulaj
donban lévő Bristol szállóban nagy fegyver- és robbanószer
raktárt fedeztek fel és egyidőben nagymenyiségü propaganda 
iratra is bukkantak, amelyeket átvizsgálnak.

Как г Madrid-a (glavni varas Spanjolske) javlaju, spanjolske- 
marokanske vlasti su v Tanger-u (Marokko, Spanjolska Afrika) i bök 
zadnjih pokanje bombi v engleskom fertalu preiskali hiíe. V  engleskom 
hotelu Bristol su prenasli velkoga magazine г oruzjem i municijom, 
а zvun tóga nasli su jós i cuda stamparije ra propagandu. Se to ve 
pirgledavleju.
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szovjet ebben szerepet játszott
Az elmúlt évben azután ke

nyértörésre kerüli a sor a ten
gelyhatalmak és Szovjeloroszr 
ország közöli. Az európai had 
történetben ismeretlen és pél 
dálián méretű győzelmek cs si 
kerek sorozatát hozta a háború . 
első időszaka a lengelyhutal ] 
mák számára, a inig estik a l él 
ideiglenesen meg nem úllilotla 
a diadalmasan előrenyomuló se
regeket. Ez természetesen nem 
a szovjet hadsereg érdeme. In- 
nem a természeti törvények kö
vetkezménye Önként értetődik 
azonban, hogy nem szabad a 
még mindig élő szörnyeteget lé
legzethez juttatni, nem lehel az 
Európáért vívott harcban Tél
utón megáll a ni.

Végei kell vélni a Vml.scvishi 
fenyegetésnek Ez legnagyobb 
mértékben magyar ügy is. tő 
szén arról van szó. lmgv a keVt 
röl fenyegető barbár erőket 
meg kell törni, hogy ezzel ha
zánk mentesüljön az európai 
védőbástya súlyos és gyakran 
hálátlan szerepétől. Ebben a 
harcban nem állunk egyedül, 
mert egész Európa oldalunkon 
áll. De el föl a harctól függ nem
zetünk és hazánk fennmara
dása.

Az lparteslületek Országos 
Központjának közgyűlésén a vi
déki kézmüvesiparosság is nagy 
számmal képviseltette magát 
Kádas Károly államtitkár rá
mutatott arra. hogy a kormány i 
kezdeményezéséből ma már há
rommillió pengő kél harmadré
sze a kisiparosság, eg\ harmad 
része pedig a kiskereskedők Te 
dezetnélküli hitelének biztosítá
sára áll rendelkezésre. A mull 
évben 500 ezer pengővel sike
rüli felemelni a hitelkeretet. a 
Délvidék visszatérése alkalmá
val pedig ujabb félmillió pengi'» 
vei akarják felemelni Xagv el
ismeréssel emlékezett meg .az 
lparteslületek Országos Köz
pontjáról, amely 1011 ben mint
egy 12 és félmillió pengői bo
csátott .a kisiparosság rendelke
zésére és lehetővé tét le, hogy a 
к i si p n ro so к a köz szá líit á so kba n 
reszt vehessenek A keleti és er
délyi országrészek iparosainak 
hitelszükségletére kétmillió.pen
gőt sikerült biztosítani Az ipar- 
ügyi kormányzat tervbe veti ' a 
közős műhelyek felállítását és 
támogatja az ipartestületek szék 
házépítési törekvéseit A kis 
ipari szövetkezetek utján lebo
nyolított közmunkák értéke 13 
millió, az építkezéssel kapcsola
tos foglalkoztatás 70 millió, az 
egyéb közszállitás mintegy 20 
millió pengőt tett ki A kisipari 

•hitel juttatásija и 227 városi és 
községei kapcsollak be A kor 
mányza n gv súlyt helye', a ki 
iparosság továbbképzésén'

Nagy Antal, az IPOK élű iké 
általános taps és helyeslés köz 
ben bejelentene, hogy teljesülés 
elolt áll a kisiparosság évtizedes

kője se nem grociju s ishodu, 
jempot fdbereju i kai se nasa do- 
movina jempot resi neeafdlne stra- 
zarske duznosti. Ne smo sami v 
toj borbi, cela Europa je poleg 
nas, ali od te borbe odvisi opsta- 
nak naSega naroda.

Megkezdik az 5 pengős 
bankjegyek bevonását 

a forgalomból
B an jjke p o  5 p e n g ő  b o d o  

p r e m e n ll i
A Magyar Nemzeti Bank a 

forgalomban levő, 1939 évi ok 
tóber 25-i kelettel ellátott ö pen 
gős bankjegyekei 1912. február 
5-étől kezdődőleg bevonja a for
galomból.

A bevonásra kitűzőit időtar
tam a magyar kormány hozzá 
járulásával 1912. augusztus ó ig  
terjed, mely időpontig a behí
vóit bankjegyeket, ugv mini ed
dig, fizcléskép cl kell fogadni 

Magjarska Ndrodna Banka bo 
banjke po 5 pengő, na kojim je 
datiiiii 1939. október 25. preme- 
nila. Hapili su se 1942. februara 

. 5 .-fld .
Za premeniti je magjarska vlada 

ostdvila vreme do 1942 augusta 
5-ga. Do toga vremena je saki 
duzen zeti te banjke kakti dobre 
peneze za placanje.

kívánsága, az öregségi biztosí
tás. Az iparügyi miniszter az ön
álló iparosok öregségi biztosítá
sának fu;vében bizottságot kül 
dőlt ki.

Na velkoj sesiji Orsacke Mes- 
terske Centrale bili su zastupani 
z velkim brojom mestri iz sih kra- 
jov. Kádas Károly drzavni tajnik 
je pripovedal. da je vlada dala do 
denes tri miljone pengő kredita 
i to dve tretine za male inestre, 
a jednu tretinu za male trdovce, 
koji nemaju segurscinu za pokri- 
vati svoje duge. Lani su tóga kre
dita povisili za 500.000 P. A ve, 
da su Juzni kraji povrnuli, kaniju 
dali jós pol miljona. Velko pri- 
inanje je dal Orsackoj Mesterskoj 
Centrali, koja je 1941. leta poso- 
dila mestram do I2l - miljonov 
pengő i tak je bilo mogoce, kaj 
su i mali mestri meli resa v dr
zavni liferaeiji. Za inestre ishodnik 
i erdélyskih krajov zasigurali su 
kredita od 2 miljonov. Minister 
obrtd oce postaviti skupne verk- 
state i potpomaze, kaj si bodo 
mesterskoga drustva zidali svoje 
hize. Mali mestri su zlifrali za dr- 
zavu 13 miljonov vrednosti, pre 
zidariji su mali mestri delali do 
vrednosti od 70 miljonov, a druge 
drzavne liferecije su bile vredne 
do 20 miljonov. Se skup je bilo 
227 varazov i opcin, de su mali 
mestri dobili kredite. Vlada puno 
da 'do toga, kaj se bodo mali 
mestri jós bole zvticili.

Nagy Antal, predsednik Orsaé- 
koga Drustva je prijavil, kaj se 
bodo brigali i za to, kaj bodo mali 
mestri zasigurani za starost. do 
vec zdavnja prosiju i te reci su 
se sakomii jako dopale. Obrtni 
minister je vec postavil komisiiu 
za te posel, kaj bodo stare male 
inestre zasigurali za starost.

Vitozkl leventi
A IV. /hadtest puruncsnoka 

nyújtotta út négy vitéz bere- 
inendi leventének a Magyar 
Bronz Yitézségi Érmet, a Dél
vidéki Emlékérmet és azt a 
pénzjutalmat, amit a Kormány
zó L r a négy levente vitéz é* 
bátor magatartásáért adoma 
nyozott.

1911 április 11-én történt, 
hogy Kajdács János kőműves- 
segéd. Kréméi* íiyörgy keroske 
dő-üimdő. Vajda Béla és Mai 
heisz György cipész segédek, be- 
renieudi leventék. Béreméiül 
község mellelI egy őrsön össze 
kötő és figyelő szolgálatot tel
jesítetlek. Megkezdődött a harc 
a Délvidékért. A beremendi őr* 
is harcba került. Az őrs mellé 
oszlott leventék a harc során 
az ellenségtől zsákmányolt fegy
verekkel és lőszerrel szerellek 
föl magukal Petárda községnél 
az. őrsnek sikerült áttörni az el 
so erőd vonalai és már a máso
dik erőd vonalnál voltak, amikor 
a leventék észrevették, hogy az 
elől küzdő őrsöl 10 Ö0 főnyi 
ellenséges csoport bekeríti A 
négy levente felismerve a fenye
gető helyzetei, rendkívüli bá*- 
torsággal és gyorsasággal hala 
i'ozoll. beleavatkoztak a küzdő 
lembe, szcnihcszállUik a bekor 
rilökkel Tűzharc keletkezeit, 
de a leventék nem lágitoilak. 
megállították a bekerítő esopor- 
lol, söl hatásos tűzzel elhárítot
ták a bekerítést és később visz 
szavonulásra is kényszcrÜetlék 
a nagy túlerőt

A Kormányzó Гг kitüntetése 
most feléjük irányítja a nemzet 
figyelmét Minden magyar le

Nttreclba za kontrakte
A kormány a hóm deleuir »I 

szótő törvény alapján rendele 
tel adott ki a mezőgazdasági 
munkaszerződések megköt ’só 
rek biztosításáról A rendek I 
szerint minden mezögazd isági 
munkás, aki március t.Vig me 
zögazdasági munkára le nem 
szerződött elzárás huniét‘se 
terhével köteles a In leheli 
gazdasági munkaközvetítő híva 
Iáinál, vagyis az elöljáróságnál, 
legkésőbb március 31-ig jelent 
kezűi

A munkaközvetítő hivatal a 
munkaszükségleluek megfelelő
en munkaalkalmakul jelöl ki 
számára és ha ezt alapos ok nél 
kül el min fogadja, akkor a 
közigazgatási hatóság honvé
delmi niuiikakölelezeltkénl gaz 
dasági munkák végzésére kiren
delheti ’súlyosabb esd^kbeu 
’elrendellielö az. is. hogy a mim 
kavállalásl I vonakodó! katonai 
mimkatáborba ulaljak

Az ország ellenségeim'k érd-* 
kél szolgálná. in a lermrlö 
munka zavarlalHiiságál nem biz 
Insílanánk. a jelenlegi reiidkivü 
li helv/clben Műd gondoskodni

v Berem end-u
vente büszke lehet a béreim ndi 
leven lék péld aadására.

Zapovednik IV. kora je ve prek 
dal Magyarsku Вгопгат Junaciku 
Medaliju, Sponenmedaliju га juzne 
kraje í penezni dar, kojega je dal 
Gespon Guverner, oním cetirí vi- 
tezkim leventam г Beremenda koji 
su to s svojiin viteskim drzanyem 
zasluzili.

t94t aprila 11 -ga se pripetile, 
kaj su Kajdacs Iános Zidarski de- 
tic, Krémer György staemarski 
imus, Vajda Béla i MatheisE György 
soztarski detici, leventi v Bermendu, 
poleg opcine Beremend na jeni 
stvazi sluzbu drzali, parili i obar- 
zavali ver. Hapile su se tor be za 
Juzne kraje. 1 straza v Bereineudu 
je dosla v bitku. Leventi, koji síi 
bili dodeleni strazi, su si v bitki 
spravili oruzje i municiju, kője su 
nepriatelu zeli. Pre opcini Petárda 
je straza predrla prvu nepriatelsku 
liniju za obranu i vec su dosli do 
druge linije, da su leventi spazili, 
kaj nepriatelska trupa od 40 — 50 
glav oce strazu. koja se napre 
bori, zaokroziti. Ovi cetiri leventi 
su prepoznali velku pogibel, pák 
su se jako fletno i jako viteeki 
zmesali v bitku i proti su se pos
tavili nepriatelu. Ogenj je bil velki, 
ali leventi ne su pustili, zastavili 
su pepriatela i z velkim strelanjem 
spreéili su zaokrezenje i potli su 
jós presilili jakoga nepriatela, kaj 
se moral nazaj povleci.

Ve, da su dobili pofalu i mc- 
dalije od Gospona Guvernera, 
celi narod njih gledi. Saki ma- 
gjarski levente more biti giedav 

I na peldu, koju su leventi v Ber«- 
1 mendti pokazali.

gospodarskih delavcov
j kellett megfelelő rendszabályok
• röl. A hazafias mezőgazdasági 

munkásság becsületesen dolgo 
zó hígjai nem azonosíthatják’ 
magukat azokkal, akik köteles 
s é g ü к r ö 1 meg f e 1 e d к ez n e к

Vlada je zakonu za obranu zem- 
le dala vun naredba, kaj se zasi- 
guraju kontrakti za gospodarska 
tezake Po toj naredbi saki gospo- 
darski tezak, koji se do márciusa 
15-ga ne pogodil s kontraktom 
na polsko delo, duzen se — pod 
terhom resta — javiti najkesne 
do márciusa 30-ga pre opcoskom 
poglavarstvu, de je komisija za 
delo davati.

Óva komisija bo tezaku delo 
dala tarn de je potrebno i ako 
oni to nece gori zeti prez pra- 
voga rezlogu, onda ga more vlast 
poslati kakti soldaskoga tezaka na 
gospodarsko delo. Ci kaksu veksu 
krivnju napravi, moci onoga, koji 
ulcé delati, poslaii v soldacki 
láger.

Ako nebi zasigurali nase delo 
ra povanje to bi samo nasium nep- 
riatelam liasnilo. pák se fato то- 
ramo, v tem zvunrednun vremr 
nim га to pobrigati. Nasi posteni. 
rodolubni delavci su ne jednaki i 
onisnu, koji pozahiju za svoje duz
nosti.
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100 millió a kisipar foglalkoztatására
100 in i l jo n o v  z a  p o s le  m a lih  m eá tro v

Rendelet a mezőrazdasági munka
szerződések megkötésének biztosítására



Muraköz országgyűlési képviselői
M edjim urski orsacki o

M U R A K Ö Z
1942 február 12

a visszacsatolt területi képviselők meghívását
Orsaőka hita z jednim glasom, z vei kim zduSev fenjem zg/asi/a 
poziva za oblegate povrnjenik krajov

tíárdossy László miniszterei- 
nők csütörtökön nyújtotta be 
indítványát a visszatért terüle
tek képviselőinek behívásáról és 
pénteken a képviselőház egy
hangúan elfogadta at indít
ványt.

Fszerinl Muraköz országgyű
lési képviselői leitek : vitéz Hor
váth Ferenc m kir nv. vezér
őrnagy és Pecsornik Ottó város
in ró.

Vitéz Horváth Ferenc
vezérőrnagyot, bár a megszállás 
ideje alatt nem élt itt. mindenki 
ismeri és szereti. A visszatérés 
titán nyomban ü voll Muraköz 
katonai parancsnoka. akinek 
nemes szivét, megértő jóságai 
sok szegény, megszorult mura* 
közi áldja. Szőkébb hazájában, 
Dékánialván és Perlakon a leg
egyszerűbb ember is rajong ér
le,'meri kedvessége, közveti n é 
gc utat talált mindig a szivek
hez. A magyar katona eszményi 
típusa ő, aki Zrínyi szellemében 
a katonai erények mellett a me
leg szív legszebb értékeinek is 
birtokosa.

Vitéz Horváth Ferenc 56 éves. 
Dékánfalván született, ahol csa
ládi birtokai is vannak. Mindkét 
szülője muraközi származású. 
Az első világháborúban a 25. 
honvéd gya 1 ogez red ben szolgált 
és kétszer meg is sebesült. A 
Yaskoronarendtől lefelé value 
mennyi hadikitüntetésnek és ér 
demrendnek tulajdonosa. A há
ború után a fővezérségen telje
sített szolgálatot Debrecenben, 
később hadteslparancsnokhe- 
hettes volt nyugalombavonulá- 
sáig. Az utóbbi események'kap
csán számos értékes szolgálatot 
teljesíteti a hadügyminisztéri
umban. Tagja Zala vármegye 
törvény hatóságának.

Л perlaki járás lakói boldo
gok lehetnek, hogy a magyar 
képviselőházi)un olyan nagy*- 
szerii ember és kiváló katona 
képviseli érdekeiket, mini vitéz 
Horváth Ferenc. Biztosítjuk az 
alsó-muraköziekel. hogy 9 ár- 
mikor fordulnak hozzá hajaik
kal, mindenkor n egérlés1 c. meg 
hallgatásra találnak

Pecsornik Ottó
városbiró, a Csáktornyái járás 
országgyűlési képviselője leli. 
A Pecsornik nevet nem kell 
Muraközben ismertetni Pégi 
muraközi család leszármazolIja, 
akii munkás, becsületes, szor
galmas ősök liszlelelreinéllo ha
gyományai köleleznek es akilol 
ezeknek a hagyományoknak a 
íol\lalásál reméli a felsö-mura- 
közi néj>. Pecsornik Olló olt 
éves A németországi Mitlwei- 
dáhait műszaki iskolái végzell, 
elölle azonban 1917 1921-ipi
hada])ródiskolai növendék voll. 
A megszállás idejének egy ré
széi külföldön töltötte Német
országi tartózkodása alatt a 
Hungária Magyar Diákegye fü
lelnek társvezetője volt Tagja 
volt a horvátországi Magyar

erei 1917-1921 leto je bil v ka- 
detskoj skoli. Za vreme okupacije

A képviselőház egyhangú telkesediseel szavazta m eg . fcjft Е Г Г ы Ь Г й й 'Й
“  -----  —  n  л —  1-------- —  -------"1----- voditelimi Hungária, Magjarskoga

Deaékoga DruStva. Stalno je imel 
vem s Magjarskom Stranjkom i bit 
je i v organiiaciji proti revulocije. 
Vdrmegjinski zastupnik je, a isto 
je i mrtloj sesiji. »

V njegvi personi bo pravi rod- 
jeni medjimurec zastupal medju- 
murskoga naroda v magarskoj or- 
sackoj hiei. Njegov jeden ded je 
vec v Zrinyi-ovoj soldaciji sínül, 
kakti kánonét. Medjimurski narod 
more se s pravom nadjati od njega, 
kaj se mu bodo г ele spunile.

К u 11 u г к ö zösség v ez e I ő ségéti e к
is Állandó érintkezési tartolt 
lenn a Magyar Pártiul és része
se voll az ellenforradalmi szer
vezetnek Tagja a vármegyei tör 
vényhatósági bizottságnak és a 
kisgyülésnek.

Személyében ugyancsak tős
gyökeres muraközi képviseli a 
magyar országgyűlésben a mu- 
raközi népet. Őse m ár1 Zrinvi 
hadseregében szolgált mini pat
tantyús. A muraközi nép tehát 
joggal várhatja tőle reményei
nek teljesítését

Bcírdossy László minister pred- 
jednik je v cetrtek dal v orsacku 
hiiu predioga, kaj se poioveju 
oblegati povrnjenih krajov, a v 
petek ga orsacka hiza prijela z 
jednim glasom.

Po tóm su za Mcdjimurje po- 
stavleni oblegati: vitéz Horváth 
Ferenc in. kir. generalinajor v 
penziji i Pecsornik Otto varaski 
birov.

Vitéz Horváth Ferenca
generalmajora, prem daj e za vreme 
okupacije ne tu zivel, saki pózna 
i rád ima. Potli как smo se po- 
vrnuli, je mam on postal soldacki 
zapovednik Medjumurja, njegvo 
plemenito sree, dobru duku, koja 
je sakoga razineta, tali jako puno 
siromaskih medjimurcov. О njegvi 
vozesi domovinu, v Dekanovcu 
Prelogu, ga saki clovek visoko 
postuje, kajti je s svojim priatelst- 
vom, kője je poharai sakoinu clo- 
veku, v sako sree pota nasel. On 
je példa inagjarskoga soldata, po- 
leg toga, kaj se kakti sóidat drzi 
Zrinyiovoga duha, ima jos i naj- 
bolse, najtoplese sree.

Vitéz Horváth Ferenc je star 
56 let. Rodjem je v Dekanovcu, 
de ima i svojega familiarnoga 
imetka. Obedvoji roditeli su mu 
medjimurskoga roda. О prvim 
svetskiin taboru je sluzil v 25. 
honvedskom regimentu i dvapot 
je bil ranjen. Ima se taborske 
inedalije od ordena Zelezne ко- 
rune pak se dale doli. Potli tá
bora je sluzil v Debreceni! pre 
glavnoj koinandi, a potli pak je bil 
namestnik korpskomandanfa se, 
dole je ne isel v penziju. Ve как 
su dosla ova teska vremena, je 
pak vrednu sluzbu zvrsaval v hon
vedskom ministeriumu. Isto je i 
varmegjinski zastupnik Zalavar- 
megjije.

Stanovniki prclockoga jarsaa mo- 
reju biti srecni, kaj njih v ma- 
gjarskoj orsackoj hizi bo zastupal 
takii vreden clovek i izvrsten sói
dat, как je vitéz Horváth Ferenc. 
Dolnji medjimurci moreju biti si- 
gurni, da ако se bodo da god 
obrunli na njega svojirm zalosti, 
navek bodo nasli lepu rec i raiu- 
mevanje.

Pecsornik Otto
varalki birov je postal oblegat 
cakovskoga jaralía. Íme Pecsornik 
je ne treba v Medjimurju pred- 
staviti. On je sin starinske medji-

inurske familije, njegvi polteni, 
inarlivi dedi i poltenje vredu 
njihovo zivlenje veie i njega, kaj 
bo tarn dale delal, de su starci 
ostavili i toga se nadja od njega 
narod gornjega Medjimurja. P e 
csornik Otto je star 39 let. V 
Nemskoj, v Mittweidi je zvrsil 
inzenersku skolu, a predi toga,

Alsó M uraköz közönségéhez 
Narodu Do!njega Medjimurja

Kedves Muraközi Tesvéroim !
Országgyűlési képviselővé t r 

léül kinevezésem alk trá v jl me
leg lesi véri szereld lel köszöiitc- 
lek bennd kel. Nem alkalmi ér- 
dekből sz ’ lók Hozzátok, hanem 
a meghaló!Iság és a Veletek éiw 
ző kölelességludás és szeretet 
érzőiéivel szállnak gondolataim 
a mindig hü mura közi a Zrí
nyi népe becsületes lelkűidéhez 
Programot most nem adok. Sí
elni fogok haza közétek, s majd 
akkor szemtöl-szembe, kéz-kéz
ben. szívvel és lélekben egyutl«- 
sen nem a problémák keresését, 
hanem oly gyakorlati megoldá
sokai fogunk találni, amelyek 
hazánk. Muraközünk, szülőföl
dünk népének boldogulásához 
fognak vezetni A viszontlátásra.

Budapest. 1912. február 6-án. 
vitéz Horrrith Ferenc s. k.

a pcraUi jirás országgyűlési 
képviselője.

Dragi moji Medjimurski Brati!
Ve, da su me postavili iá oble- 

gata, s toplom bratskom lubavi Vas 
poidrávlam. Ne govorim « Vami 
ve inorti s kaksega interese pri- 
like, nego genut sem pre duii, 
cutim svoju duinost e Vami i s 
toplom lubavi idejű moje misli к 
Varn, к tomu postenomu i ver- 
nomu narodu Medjimurja — na
rodu Zrinyi-a. Za ve nabom dal 
niksega programa, ali se bom iu- 
ril dimo, med vas i onda oöi v 
oci, roke v roke, s sreem i * du- 
som, nabomo iskali poteskoce, 
nego bomo gtedali reiiti sa pi- 
tanja tak, kaj nas bodo vodila do 
srecnesega iivlenja naroda naia 
doinovine, nasega Medjimurja, 
nase rodne Eemle. Bog s vami, 
dok se vidimo.

Budapest, 1942; leta, febr. 6-ga. 
vitéz Horváth Ferenc s. r.

oblegat preloikoga jarasa

Rövidesen életbeléptetik 
a kishaszonbérleti törvényt

Z a  kratko vreme bo doSet zakón
Ismeretes, bogy :i kislinszon- 

bérlelek ídakilásáról es uz 
egyéb földhirlokpolilikni intéz
kedésekről szóló 1910 évi IN 
törvénycikk kihérdetésokornem 
lepelI jeljes egészében hatályba, 
hanem a törvény egyes intézke
dései! részlelenkinl rendeleti 
időn léptetik éleibe Ilyen voll 
például a mull évben a házhely- 
jullalásról szóló intézkedésnek 
rendel éli hatálybaléptetése. a 
mely egyúttal szabályozta a vég
rehajtás részleteit is A hir- 
vénynek a legfontosabb része, 
amely éppen a kishaszonbérle- 
|ek jtillalásál szabályozza és zá
ros határidőn belül bejelentési 
к öl élezett ség alá vonja a na
gyobb bérleteket, még nincs ér
vényben. A bejelentési kölclc- 
zeltségnek az a célja, hogy a 
kormány a nagyobb hiaszon* 
bérleteket részben, vagy egész
ben igénybevehesse földbirlok- 
politikni célokra, tehát a'kishn- 
szonbérlelek alakítására.

Bcvaloll budapesti helyről 
nyert értesülésünk szerint a 
törvénynek a kishaszonbérle- 
tek juttatását szabályozó részéi

a kormáuv a közel jövőben szán
dékozik életbeléptetni. Az erre 
vonatkozó végrehajtási utasítás 
most előkészítés alatt van. Jól 
tájékozott helyen az a meggyő
ződés. hogy a törvényben Kör
vonalazol! nagyobb haszonbér
lelek bejelentésére már a most 
kővetkező gazdasági évben sor 
kerül és igy meg fog indulni 
egyesek igénybevétele és kisha- 
szőnbérlelekké való alakítása.

Znamo, kaj jc iákon ig 1940:1^* 
sa male rende i drugu gospoda*' 
okú priliku ne stupil celi v iivoh 
nego nekoji deli iákon# bodo* 
naredbami dosli v iivot. Так je 
lani i neredbom stupil v iivot 
iákon Ea grünte deliti, # najval- 
nesi del Eakona *a stvoriti male 
rende prijaviti velke rende jói neje 
v livotu. Velka rende privajiti ie 
treba iato, kaj bo vlada mogla 
s teh velkih rendi nadeliti male 
rendatore.

Как cujemo e Budapesté ia 
kratko vreme bo stupil v iivot i 
rákon fa male rendatove. Ve se 
slaie naredba. Zaivedili smo, kaj 
bo velke rende iokletos treba pri
javiti i bodo se delate máié rende.
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Vesti z  magjarskih к rajо v
SZÉKESFEHÉRVÁR

törvényhatósági bixotl Ságé
nak közgyűlésén Csitáry Emil 
főispán megiemUbezett Fárdossy 
László miniszterelnökneiv a párt 
értekezleten mondott beszédéről 
és hangsúlyozta, hogy az ősi 
földhöz való hűséges ragaszko
dással a város megteszi minden 
kötelességét, amit a nemzet érde
ke követel.

Székesfehérvár. Na varmegjinski 
sesiji se Csitáry Emil velki ispán 
fmislil z a  flovor Bárdossy LdSflÓ-A 
ministra predsednika, kojega je 
drzal na sesiji stranke, pák je re
kel, de bo veres vei svoje strene 
spunil duinosti, kéj se taéuva 
stere domovina.
SARBOGÁRD

házizászlóalja kegy elftes ün
nepséggel avatta fel hősi emlék
művét, amelyet a zászlóaljban 
eddig szolgálatot téliesített tisz
tek, tiszthelyettesek es honvédek 
valamint a zászlóalj kiegészítő 
terű létén levő leventeegyes lilé
tek adakozásából emeltek.

Sárbogárd. Domaci bataljon je 
s velkom paradom posvetil spo- 
menika sa vitecke honvédé. Stroike 
su skup dali si oficiri, unterofíciri 
i honvedi, koji su v tem bataljonu 
sluiiti i si leventi okolice.
KASSA

város közmüvei a hősi halált 
halt honvédek árváinak támo
gatására január l-löl kezdődő
en évi 1000 pengő rendszeres 
hozzá já ni hist ajánlottak fel.

Kassa. Se varaske kancelarije 
su ponudile, kaj bodo od januara 
l -да sako leto 1000 pengő dali 
ca popile onih honvedov, koji su 
podnesli junacku smrt.
SZEGED

gazdasági fejlődéséről beszélt 
Tukats Sándor főispán a rókusi 
mezőgazdák körének közgyülé-4 
sén. Hangoztatta, hogy a leg
nagyobb takarékosságra, a kész
letek okszerű felhasználására 
van szükség.

Szeged. Tukats Sándor velki is
pán je v gospodarskom drustvu 
dríal govora, da je treba как naj- 
bole sparat i, spametno reideliti 
ono, kaj imamo i cim vec povati. 
LÉ V A

városában megnyitották az ál 
lami népiskolai névelőintézetet 
Az intézetben harminc szór
ványban élő magyar gyermekei 
helyeznek el.

Leva. Otprli su deackoga inter
nete poleg dríavne narodne ikole. 
Tam^ bodo ímestiti tridesti mag
jarskih deakov, koji restepeno 
iiviju v okoliei.

U TFÁ S ITÁ S R A ,
PARKOSÍTÁSRA!

Bignonta, PlroRlevelü blikk. Oftta, 
Corylúe colurna, pironviréRu gesz
tenye, GinKko-biloba, Grtmbakác, 
Jepeuyetölgy, Juglnns nitrra, juha
rok Acer nej?. Го). var. Gömb- 
Juhar, Schwedleri HArs. Nvir, 
Platán, Pr. piseardll. Triloba 
nagyon ölesén: akác, kőris, nvár, 
•ril. >: Fenyők, gyüuiöleaíák  
eagy választékban

Keleuch laUhola, St>ged

A Hét -
I Csütörtök — Cetrtek |

Derna felé nyomulnak már 
előre a német és olasz csapa
tok. — Az Észak-Aírikában visz- 
szavonuló angolok hindu utó- 
védjél megsemmisítették a né
metek —- Szingapúrt bombák
kal árasztják el a japán harci- 
repülők. — Hatalmas tengeri 
erő halad Formosától dél felé.
— Újabb súlyos vereséget szen
vedlek a szovjetcsapatok délen 
és a középső szakaszon. Meg
semmisült két bolseviki ezred.
— A Maláj! szigeti angol csa
patok egy' része úszva menekült 
Szingapúr szigetére — A japá
nok bevették a brit-borneói 
Tavvao várost

Nemike i taljanske trupe idejű 
vec proti Demi (A fri a ) v Sever- 
noj Afriki su nemei poniitili in- 
dijske trupe, kője su branile pro- 
tucene englese. Na Singabur ja
pans .i avivni stalno hiéeju bombe. 
Velke morske sile se pelaju od 
Formoie na jug (proti Australiji). 
Sovjeti pák imaju velke fgubicke 
na jugu i na sredini fronte. Dva 
bolsevicke regimente su oniÉtili.
Z  Malajske su potuceni englesi 
po morju pluvali v Singapur. Ja- 
panci eaveeli varaSa Tawao na 
otoku Borneo.

I Péntek — Petek |

Nehéz tüzérség pergőtüze 
alatt áll Szingapúr északi ré
sze. A hadikikötőt és a repülő
tereket inár szétlőtték. — Bur
mában Rungoon felé törnek 
előre a japánok. — Észak-Afri- 
kában Dernán túl üldözik a 
lengflycsapatok a megvert bril 
seregeket Л keleti arcvonal 
középső szakaszán megsemmi
süli egy szovjet erőcsoport. — 
Lánglengerben ált a szingapúri 
s i c  észa\i része. — Kirene ká
ban számos hadifogoly és nagy
mennyiségű hadizsákmány ju
tott a tengely-csapatok kezére.
— Mousnál háromszáz angol 
páncélost pusztítottak el a né
metek.

Telki ituki strelaju как deidj na 
severni Singapur. Mesto fa ladje 
stati i avionska rletisca su vec 
postrelali. V Burmi japanci maie- 
raju proti varasu Rangoon. V Se- 
vernoj Afriki osovinske trupe ti- 
raju potucene englefe vec prek 
Derne. Na sredini ishodne fronte 
su onistili jenu jaksu sovjetsku 
tnipu. Severni rés singapurskoga 
otoka je v plamenu. V kirenajki 
(Afrika) su osovinske sile favrete 
cuda matriala i vlovili cuda la- 
roblenikov. Pre varaiu Msus su 
nemei vniitili trislo engleskik oklop- 
lenih kol.

j Szombat — Sobota |

A japánok megsemmisítették 
a hollandjndiai hajóhadat. — 
Szingapúr érődéit három nap 
óta bombázza a nehéz tüzérség.

Nagy német győzelem 
Kurszktól északra Ismét
megkezdődik Tobruk ostroma
— Észak-Aírikában tovább ül 
dözik a megvert angolokat. — 
1220 angol tehergépkocsi pusz
tult el január végéig Kireneiká- 
ban. — Német harcirepülők fel
gyújtották Vorones pályaudva
rát és repülőgépgyárát — Egy 
nap alatt 50 repülőgépet vesz-

■ Tjeden
tettek a bolsevisták — Az angol 
vizeken szétbombáztak három 
nagy kereskedelmi hajót — A 
Triumphs angol tengeralatti 

járót elsülyesztették.
japanci su vniitili hotlandindijske 

taborske ladje. Telki Stuki véé tri 
dni strelaju na Singapur. Nemei 
su dobili velku pobedu severno 
od Kurska (Sovjet). Na Tobruk 
(A frika) pák su se hapili napadati 
V Sevemoj Afriki dale tiraju po
tucene englese. V Kirenojki su 
engle*i do kraja meseca ianuara 
sgubili 1220 taborskih kol. Nemski 
avione su v Vorones-u (Engleska) 
vuiigali banhofa i fabriku avionov. 
Bolieviki su erez jen den sgubili 
59 aeroplanov. Na engleskim vo- 
dam su resbombali tri velke trgo- 
vacke ladje. Englesku podmornieu 
„Triumf“ su vtopiü.

| Vasárnap — Nertela j
Ismét válságosra fordult a 

Fülöp-szigeteken az amerikai és 
lilippino csapatok helyzete. — 
A japánok támadásra indultak 
a Corregidor erőd ellen. — 
Egyiptom nem engedi, hogy 
Angiin belső ügyeibe avatkoz
zék. Nahas pasa kormánya igen 
súlyos rendszabályokat léptetett 
éleibe — Japán haderők álta
lános támadást indítottak nSan- 
lung tartományban. — A finn 
tégilnderö négy vadászgépe si
keres támadást intézett egy 15 
harcigépből álló bolsevista kö
telék ellen öl szovjet gépet lőt- 
iek le.

I Hétfő — Pondelek |

Szingapúrnál kétórai tüzérsé
gi előkészítés után partraszáll- 
ink a japánok. — Burma fővá
rosát. Rangoont kiürítik. — EI- 
sülyedt a szingapúri hajójaviló- 
mühelv. Szingapúr hajótám- 
ponl.ia már nem létezik A kő
olaj és hadianyag raktárakat 
szétrombolták Japán repü
lők Marlábon kikötőjében elsü- 
lyeszlcttek két teherhajól.

I Kedd — Tork |

A japán páncélos csapatok 
már túljutottak a szingapúri 
sziget első védvonalán, melyei 
az angolok feladtak A gyalog
ság után harcikocsik érkeztek 
a szigetre Burmában tovább 
folytatják a bombatámadásokat. 
-- Martaban kikötőben a japá
nok elsülyesztettek két tehergő- 
zöst. Egy hét alatt száz repü
lőgépet veszteti a hollandindiai 
légierő. Л Donee folyónál a 
szovjet 1 t nap alatt több mint 
ezer foglyot, többezer halottat, 
17 páncélkocsit, 52 ágyul, 87 
géppuskát és aknavetőt vesztett 
- .Nagyhatású bombalámadá- 
sok Tobruk és Marsa Matruh 
rllm

japanske okloplene trupe su vec 
dosle prek prve vbranbene linije 
np Singdpurskom otoku, koju su 
engleii spracnili. Potli peiicke sol- 
ddóije dosld su i okloplena kola 
na otok. V Burmi dale hiceju 
bombe. Pre varasu Martaban su 
japanci vtopili dve ladje ta terba 
vofiti. Hollandindijska leteca sol- 
dacija je ere* tjedem dni «gubila 
100 aeroplanov. Pre Donee vodi 
su bolSeviki éréi 14 dni egubili 
prek jetero faroblenikov, vile je- 
fer mrtvih, 17 taborskih kol, 52

I Szerda — Sreda""]

A Hiíz nagy’ lelkesedéssel elfo
gadta a kormányzóhelyettesről 
szóló javaslatot. — Közvetlen 
Szingapúr városa előtt állnak 
inár a japán előőrsök A jahorei 
gáton át özönlenek a szigetre a 
támadó csapatok. — Amerikai 
vélemény szerint két nap alatt 
elesik az angolok hires tengeri 
erődje. — Rangoon felé mene
telnek a japánok. Újabb nyolc 
hajót sülvesztettek el a német 
tengeralattjárók az Atl mli óceá
non — А К rím-fél sziget tői ke 
leire szovjet hajókat bombáz
tak eredményesen a német re
pülök — Szentpéterváron hét 
nagy ipartelepet rongált meg a 
német légierő. — Newyork ki
kötőjében kigyuladt és nagy 
részben elpusztult a Normandie 
óceánjáró.

Orsdcka hiia je e velkim fdu- 
sevlenjem prijela lakonskoga pred- 
loga fa namestnika guvernera. 
japanske patrole su vec cisto pred 
varasom Singapur. Prek prelaia 
poleg Johore ide japanska solda- 
6ija na otok. V  Amcriki inisliju, 
kaj bo fa dva dni opal te glaeo- 
viti engleski morski grad. japanci 
nwSiraju proti varasu Rangún. Na 
Atlantskom oceanu su nemske 
pák vtopile osem ladje. O d  Krima 
proti ishodu su nemSki avioni 
hitali bombe na sovjetske ladje.
V Petrogradu su isto nemiki avi
oni truiili sedem velke fabrike.
V Newjorku se vuíigala velka ladja 
Normandie frana i skorom do 
kraje je igorela.

stuke » 87 roasingev-eî ov Pre
Tobruku i Marsa Matruhu (Afrika)
volkom hiceju bombe na Éngleze.

Felhívás.
A volt haditengerész bajtár- 

sakal tisztelettel felhívja a zala
egerszegi csoport titkársága, szí
veskedjenek jelentkezni nála mi
előbb, tagfelvétel céljából

Tengerész baj társak ! Sok. 
szeretettel várunk benneteket !

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

A
C sáktornyá i á ll. ta n ító 

képző

t ö m e j f J ^ e z j k W

szakácsnőt
alkalm az.

Szolgálatbalópés feb
ruár 15-én.

Jelentkezés az intézet 
igazgatójánál 

d. a. 10—11 között.

Igazgató.



BELPOLITIKAI HÍRADÓNAGYJAINK
Nádi T e lk i lu d l

Jókai Mór
A nagy magyar mesemondó, 

.lókul Mór, 1820-ben születeti 
Komáromban. A napsugarus 
lelKü, ábrándos komáromi ifjú 
első szereplése a magyar iroda
lomban egész fiatal korára esik 
Petőfi Legkedvesebb barátja, 
lelkének megmaradt fele* részt 

vesz a márciusi ifjak mozgalma 
ban, a vezérek között van és a 
szabadságharc bukás i után búj 
dosni kénytelen. Meg ilenekü' м 
hosszú fogságtól és Így lelké
ben is érintetlenül marad a de
rű. a napfény-, amelyet minden 
írásába beLeszö. A kiegyezés 
után pedig nemcsak mint re 
gényiró, hanem mint politikus 
is három évtizeden át fürdik a 
népszerűség melegítő napfényé 
ben Regényírói, mesemondói 
nagysága túlnő az ország hutái 
rain és könyvéi valamennyi 
európai nyelven megjelennek 
Népszerűsége a világirodalom
ban Dumas-éhoz áll közel., Xe 
künk magyaroknak azonban en
nél is; többet jelent ő, mert nem 
zeli kincseinkből, értékeinkből 
hozott nagyon sokat napvilágra. 
Az uj földe,ur gyönyörűen 

mutalja meg a magyar fűid cso
dálatos vonzóere é , amely örök
re magához köti az idegent és 
magyarrá teszi. Regényeibe be 
leállítja nagyjainkat. vagy fel
fedi történelmi hazánk nagysá
gái és így hozza köze! értekein
ket olvasóihoz. Egy magyar 
nábob , Kárpáthv Zoltán , A 
légi jó táblabirák mind-mind 
egy gyöngye regényirodalmunk 
nak. Képzelete batártalan vilá
gokat bejár és magyar nyelvé
nek szépsége, tisztasága ma is 
példakép. Hatvanéves írói jubi
leumát koronás királyával az 
één az egész nemzet ünnepli. 
1908-ban hal meg, száznál több 
müvet hagyva maga után.

Velki nas Jókai Mór, koji je гпа! 
najlepse magjarska pripovesti, rod- 
jev je 1825. leta v Komaromu. 
VeÖ cisto га mladd je te velki 
clovek s svetlom dusom imel 
mesta v magjarskoj knizevnosti. 
Najbolsi priatel Petőfi-a, „druga 
polovica njegve duse“ i znjim 
skup je bil med voditeli marcius- 
kih mladicov, koji su se borili га 
slobodu, a da je ta borba pre
paid, onda se moral skrivati. S 
teSkom mokom se resil dngoga 
reSta i tak mu je dúsa ostala ve- 
sela i svetka, kaj se vidi s sakoga 
njegovga pisuia. Potli, da se or- 
sag poravnal s kralom, onda je 
ne samo románé pisai, nego erez 
tridesti let se i v politiki pokaral 
velki i bi| je jako oblublen. V pi- 
sanju romanov je bil tak velki, 
kaj su ga i prek orsacke granice 
dobro poznali i njegve knige su 
preobmuli na se europske jeiike.
V svetskoj kniievnosti je bil blizo 
Dumas-a francoskoga pisca. Ali 
iá nas magiare je vreden jós i prek 
toga, kajti je donesel na svetlo 
nase najvredneSe narodne kince. 
Roman „Аг uj főldesur“ jako 
lepő pokace. как magjarska zemla 
vicce ksebi ludi zanavek i как 
naprnvi stranjskoga ia magjara,
V svoje románé je postavil na5e 
velke ludi i reskril je na$a velka 
povesna vremena, koia su stem 
nerodu blile dosla. Njegvi ro- 
meni BEgy magyar nabob “, rKár- 
páthy Zoltán“, „A régi jó tábla-

A muraközi és dél
vidéki képviselők 

bevonultak a Házba
O blegati M ed j/m u rja  i  ju ln ih  

k ra jo v  zaS/l su v orsaőku 
h iiu

Ugyancsak a hétfői ülésen 
történt meg a muruközi és dél
vidéki kép\i>elők bevonulása is 
a magyar országgyűlésbe. Az 
ünnepi eseményt a Ház tagjai 
fekete magvar ruhába öltözve 
fogadták és ugyancsak fekete 
diszmagyarba vonultak be a be
hívott képviselők is Rutnoky 
Móric Liázmigy vezetésével. Л 
Ház tagjai szűnni nem akaró 
lelkesedéssel, éljenzéssel fogad
lak őket ,rnajd felállva elénekel 
lék a Himnuszt. Ezután Tas- 
nádv Nagy András elnök üdvü 
Zölle meleg szavakkal az uj kép 
vi előkel, akiknek nevében N gv 
Ivón válaszoll. Mély hódolattal 
köszöntötte a Kormányzó Ural 
és hangoztatta, bogy a magyar 
összetartást tartják szem elölt.

ieto v pondelek je bilo, kaj su 
oblegati Medjimurja i juznih kra- 
jov zasli v magjarsku orsacku hizu- 
Oblegati orsacke hize su je do- 
cekali v crnoj magjarskoj opravi, 
a isto tak su bili obleceni i növi 
pozvani oblegati, vodil njih je 
Putnoky Móric hízni gazda. Si ob
legati su je prijeli z velkim zdu- 
sevlenjem i stalnim éljen kricom 
a za tem su se stali i odpopevali 
liiinnusa. Zatim je Tasnády Nagy 
András, predsednik, s toplimi re- 
cimi pozdravil nőve oblegate, a 
v njihovo im se zafalil Nagy Iván.

vármegye főispánja a következő 
felhívást intézi Muraköz és 
egész Zala vármegye gazdái
hoz

Az ország honvédelmi érde
ke megköveteli az olajosmag1- 
vnk fokozott termesztését Ez
zel kapcsolatban felhívom a 
vármegye gazdaközönségének 
figyelmét \ m. kir Minisztéri
umnak a Budapesti Közlöny 
1912 évi február hó 1-i számá
ban közzélett 670 1912. M E. 
sz rendeletére, amely az 50 kát 
holdnál kisebb területen gazdál
kodók számára szegély növény
ként. az ö0 holdon félüli gaz
dák számára pedig a szántóföl
di művelés alatt álló ingatlanuk 
5 százalékának megfelelő terü
leten olajlen vagy napraforgó 
termesztését Írja elő. A rendelet 
ezzel kapcsolatban szigorú bün
tető rendelkezéseket is tartal
maz.

Erre a rendeletre utalással 
már most felhívom az érdekelt

birák““ su si najlepSi gjungji nase 
knizevnosti. Fantázia mu je bilo 
prez granice, prehodila |e celoga 
sveta, а как je lepő, Óiito ma- 
gjarski pisai, to je i denes példa.

Z globokim poStuvanjem je po- 
cdravil Gospona Guvernera i re
kel je, da je prva njihova zapoved 
magjarski skup dr?ati.

Törvényjavaslat 
a kormányzóhelyettesröl

Zakonski predlog za
namestnlka guvernera
Rárdossy László miniszterel

nök a hétfői ünnepi ülésen ter
jesztette a képviselőház elé a 
kormányzóhelyettesröl szóló 
törvényjavaslatot. Eddig ez a 
magas tisztség nem volt meg a 
magyar államban. Főként az 
tette most szükségessé ennek a 
t i sz t ségne к t orvé ny beiktató sá fc 
hogy Kormányzó Urunkat jó
részt mentesítse súlyos teendői
nek egy része alól. különösen 
akkor, ha betegsége, pihenései, 
vagy távolléte alkalmával nem 
tudja ellátni magas teendőit A 
nagyjelentőségű törvényjavasla
tot a Ház tagjai ünnepélyesen 
és nagy lelkesedéssel fogadták

Bardossy László minister pred
sednik je v pondelek v orsackcj 
hizi nulri dal predloga zakóim, da 
se postavi namestn к guvernera- 
De ve ga te velke casti ne bilo 
v magjarskoj drzavi. V glavnom 
zato je potrebno zakóim stvoriti 
ca ovu cast, kaj bo inoci resiti 
Gospona Guvernera teskib brig 
onda, da mu je treba pocinek, 
da je betezen ifi neje donm, pák 
nemre obavlati svoje visoke dui- 
nosti. Toga znamenitoga predloga 
su oblegati prijeli s paradoin i 

I velkim zduievlenjem.

földbirtokosok és bérlők figyel
mét arra, hogy az olajlen vető
magé szükségletüket már most 
igyekezzenek beszerezni a Fu- 
lurától és saját érdekükben 
igyekezzenek termelési szerző
déseket kötni, nem várva meg 
az ezze kapcsolatos hatósági 
intézkedések folyamatba tételéi. 
Fennáll ugyanis annak a lehe
tősége, hogy a rendelkezésre ál
ló olajlen-vetőmag elfogy és így 
azok a gazdák, akik a beszed 
zéssel elkésnek, elesnek a ter
melési szerződéssel járó elő*: 
nyéktől (termelési előleg és 'po
gácsa 'i és kénytelenek lesznek 
a kevésbé jövedelmező olajmag
vak termesztésével beérni, ame
lyek pedig jövedelmezőség te 
kint etében nem pótolhalják kü
lönösen zalavármegyei viszony
latban az első helyen állő olaj
leni

Vitéz gróf Teleki Béla, velki 
ispán Zalavarmegjije je dal vun 
gospodaram Medjimurja i célé 
Zalavarmegjije ovakov poziv:

Da je imel svoj jubileum 60 let 
pisanje, s kralom skup celi orsag 
mu je sluzil paradu. Hmrl je 1908. 
leta i ostavil za sobom prek sto 
knig.

MURÁKÓZ 5
1942 február 12.

Obrana orsaga zakteva povati 
cim semenja radje. Stoga gospo- 
dare cele varmegji je, da je m. 
kír. ministerium v sluibenim növi- 
nam. 1942. leta februara 1 -ga pod 
brojom 670/1944. M. E. onu dal 
naredbu, po kojoj oni gazdi, koji 
imaju menje od 50 kát. mekot 
inoraju se okoli zemle, a oni goedi, 
koji imaju ober 50 mekot, morajn 
najmenje 5% orane zemle zasejati 
c tenom za ölje ili s suncenicom. 
Koji so toga nabo drlal bo po 
naredbi jako itrofan.

Gledec na ovu naredbu, véé 
ve opomenem gospodare i ren- 
datore, kojih se to tióe, naj fi 
ve6 ne prebaviju lensko seme ca 
ölje od Future i naj si v svojern 
interesu napraviju kontrakte fa 
poranje prez toga, kaj bi cekali 
na zapoved oblasti v tóm po- 
gledu. Postoji moguenost kaj bi 
seme sfalilo i onda oni gospodari, 
koji bodo zakesnili si priskrbeti 
seme, oni nabodo meti öve hasne, 
kője nyiin kontrakt da (penese 
uapre, presane pogace ca iivinu 
hraniti), nego bodo morati biti 
zadovolni s taksim semenjem, kője 
menjsega hasna da i kője nabo 
moglo zameniti lena za ölje, koji 
je osobito v Zalavarmegjiji prvi 
kiás i dobroga hasna da.

— UJ hazafias dalok két 
szólamra.

Tizenhárom hazafias nótája 
jeleni meg. csinos füzetben, 
Murgács Kálmánnak. Hazafias 
és iskolai ünnepélyekre, a ma
gyar ifjúságnak készítette eze
kéi :i szerző, hogy pótolja azt a 
nagy hiányt, ami ezen a téren 
mutatkozik. Mindennél világo
sabban beszél a füzei tartalma, 
amelyben legtöbb a menetelésre 
alkalmas csárdás. — Jegenyefák 
nem nőnek az égig... Levente- 
induló... Számos-csárdás... Sző
ke Tisza haragjában megáradt... 
stb., mind-mind értékes gyöngy
szemei a hazafias dalirodalom
nak Hisszük, hogy már március
15-én ezek a dalok is szárnyal
nak szerte az országban az ifjú
ság ajkáról és hirdetik, hogy 
Beszélhetnek Párisbnn, mit 

akarnak, de a Tisza minden 
csöppje, mindörökre csak meg
marad magyarnak.« Az értékes 
füzet a Vitézi Rend Zrínyi Cso
portjának kiadása : Budapesten, 
V ili . Reviczkv-u. 4 Ъ.

к főispán felhívása a gazdákhoz 
olajosmagvak termesztésére

Poziv velkoga ispana gospodaram za sejanje 
ulfenog semenja

Vitéz gróf Teleki Béla, Zala
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K l i i g u i i t á s l  táncestély.
A Csáktornyái járás közigaz 

gatási tisztviselői az időknek 
megfelelően szerény keretek kö
zött, de bizonyára nagyszerű 
Hangulatban tartják meg tánc- 
estélyüket. IDŐ : február 11. 
kedd este 7 óra ; HELY : Le
vente Otthon. ÖLTÖZET : Höl
gyeknek csak délutáni, férfiak
nak csi^ sótét utcai, ruha.

*
As Iparoskör tarka -es tje .

Az Iparoskor nagyon érdekes 
és hangulatos műsorral, sok 
mókával és természetesen még 
több tánccal tarka estet tart. 
1DÖ ; február 15., vasárnap este 
8 óra. HELY : Levente Otthon.

A CsSK jelm ezestje.
A Csáktornyái Sport Klub vi

dám jelmezes táncestéllyel hó
dol farsang-hercegnek. IDŐ : 
február 17., kedd este. HELY : 
Royal kávéház. ÖLTÖZET : Höl 
gyek lehetőleg férfiaknak öltöz
ve és viszont.

*

A kereskedelm i Iskola  
farsangi astje.

A farsangot Csáktornyán a 
kereskedelmisták búcsúztatják 
vidám műsoros est keretében, 
amelyre mindenkit szeretettel 
vár a rendezőség. IDŐ : február 
17., kedd este fél 8. HELY : Le
vente Otthon. MEGJELENÉS: 
gondok nélkül. (Ezt a ruhát 
senkinek sem szabad felvennie. 
A tilalom megszegőit szigorú ki
zárással. bünteti a rendezőség. 
Maradjon otthon felakasztva a 
szekrény sarkában.)

— Ünnepel a Tükör.
A Franklin Társulat szépki- 

álliiásu irodalmi folyóir. ta most 
érkezett el századik számához. 
Egy hetilap életében nem olyan 
jelentős forduló a századik 
szám lépcsője, mint egy folyói
ratéban. A Tükör századik szá
ma tehát már jelentős állomás. 
A száz szám száz hónap kitartó 
munkájának gyümölcse. A lap 
erre az alkalomra külön enge
déllyel a rendesnél nagyobb'ol- 
daUerjedelemben jelent meg. A 
századik szám mintegy vissza
tükrözi a Tükör száz számát. 
Kornis Gyula m. kir. titkos ta
nácsos facsimilében készült be
vezető sorai után Gáspár Jenő, 
az Országos Magyar Sajtókama
ra igazgató-főtitkára irt komoly 
hangú ünnepi cikket a lapba 
A századik mérföldkő címen. 

A munkatársak gárdáját ho s/a 
rlalmas lenne itt felsorolni, igy 
lehál csak annyit cm I if link meg, 
hogy a magyar szellemi élet ki
válóságai írták a Tükör száza
dik számának minden sorát. Ez
zel az ünnepi számmal újólag 
bebizonyította a Tükör, hogy 
hazánkban nagy számmal élnek 
komoly irodalmat kedvelő olva
sók. Mert egy lap csak akkor 
élhet, ha megfelelő olvasó tábo
ra van. És a Tükörnek van ol
vasó tábora mindenfelé, amer
re reek magyarok élnek a föl
dön

Vasárnap este a Fiiszár féle 
étteremben rendezte meg a 
MANSz műsoros teaestjét, mely 
nek jövedelméből honvédőink 
részére küldenek ajándékokat. 
A terem kicsinek bizonyult a 
közönség részére, igv nagyon 
sokan kénytelenek voltak le
mondani a kellemes csevegési 
lehetőségről

A leát a Csáktornyái tkereske- 
dők adíák össze, a süleményeket 
pedig a MANSz lelkes asszonyai 
készítették a saját háztartásuk
ban. A tea és sütemény mellé 
azután kedves műsort szolgált 
fel a lelkes előadó-gárda. Pole- 
sinszky Jenő, a tanítóképző 
közvetlenül és szellemesen 
azonkívül elsőrangú előadói 
készséggel közölt egy vidám 
történetet a Zrinyi-vár életéből. 
- Ilonvédeink énekeltek tűzzel, 
megnyerőén magyar nótákat.— 
Dr. Pfeiffer Vilmos tanítóképző 
intézeti tanár Petőfi szerelmi IP

Az utóbbi években mind több 
nemzet jön rá. arra, hogy lété
nek egyik legbiztosabb alapja a 
föld. Minden állam egyre na
gyobb felkészültséggel és alat- 
possággal igyekszik tanítani és 
irányítani azokat, akiknek a 
Gondviselés a legnagyobb kin
csét, a termőföldet adta kezük- 

! be. tehát a gazdákat. Azt min
den gazda sejti, hogy a termő
föld élete milyen bonyolult, de 
a részletekkel legtöbbször nin
csen tisztában. Ezért sokszor 
veszendőbe hagyja menni a 
nagy értékeket, melyeket pedig 
a maga és a köz javára hasz
nálhatna.

Ami fáj, annak leküzdéséhez 
nem kell különösebb akaraterő, 

t Sajnos, azoknak az értékeknek 
elvesztése, amelyeknek a rosszul* 
kezelt — kezeletlen — trágya te
lepen mondanak búcsút a gaz
dák. nem fájdalmasak, távozá
sukul a gazda nem is veszi 
észre.

Az istállótrágyában a leg
értékesebb növényi táp

anyag a nitrogén.
A rosszul kezelt istállótrágyából 
ez a nitrogén kámfor módjára 
ilianik el.

A trágyában millió meg millió 
apró. szemmel nem látható é̂lő
lény él, táplálkozik és fogyaszt
ja, apasztja a trágyát. A gazda 
láthatatlan szolgáivá lesznek 
ezek az élőlények, ha a gazda 
nem rest és megfelelően szabá
lyozza azok uralkodó fajait és 
életműködésüket. Jelenlétük a 
friss trágyában szükiégés, mert 
nélkülük a trágya nem érik be.

Van egy eszköz, amelynek se
gítségével a gazda akkor hívja 
segítségiil ezeket az élőlényeket, 
amikor az a legmegfelelőbb és 
akkor szünteti meg munkájukat, 
amikor az már veszteséges len
ne. Ezeknek az élőlényeknek 
életműködésükhöz levegőre van 
szükségük. Nem kejl tehát egye*

rajába igyekezelt beavatni a 
hallgatóságot lelkesen, szeretet
te A versek tolmácsolását Szi
lágyi Sarolta kísérelte meg. 
rosszul. — ‘ A kereskedelmi is
kola leánynövendékei vidám je
lenelükkel derítették fel a han- 
gulalol. A továbbiak során a 
kereskedelmisla diákok szóra 
koztaIták a láncban kifárad! 
közönségei kedves diáktréfák
kal.

A sikerben oroszlánrésze van 
a lelkes rendező-gárdának, élű 
kön a mindenre figyelő V Pe- 
csornik Paulával. Dr. Brodnyák 
Imréné. Matyán Antalné, özv. 
Sztrahia Ferencné. Kolarich 
Fercncné, Sáfrán Móricné, Szi- 
voncsik Károlyné. Szlr.honya 
Antalné. Kotrig Manci és még 
sokan mások, akiknek neveit 
nem tudtuk megszerezni, lelkes 
munkával, szeretettel tették le
hetővé. hogy mindenki jól érez
ze magát. «

bet tennünk, mint
a fries trágyát bizonyos 
ideig egyenletes laza álla
potban rétegeznl, majd 
hirtelen alaposan megtip- 
ratni, hogy a levegő ki

szálljon belőle.
Ha emelletl arról is gondosko
dunk, hogy ezulán a trágya felü
lete is lehetőleg kevés levegőhöz 
jusson és a trágyalé, meg a 
bugyié veszendőbe ne menjen, 
meglettünk mindent a heiyes 
trágyakezelés érdekében és nyu
godtak lehelünk afelől, hogy 
gondosságunk a terméslöbblei
ben busásan megtérül Csupán 
az most már a kérdés, hogy az 
elmondottakat a gyakorlatban a 
kisgazda méreteinek megfelelő
en hogyan valósítjuk meg. \ 

Befektetés nélkül semmi sem 
megy. Induljunk ki abból, hogy 
a kisgazdának, aki elhatároz
ta magát a helyes trágya kezelés
re. 5 0 számos állatja van. Az 
első leendő a Irágvatelep ké
szítése Ez a telep1 lehet felszin
tes. vagy süllyesztett. Г gyes'gaz
da akármelyikéi házilag is fel
tétlenül meg tudja csinálni. Ha 
a felszintes telep mellett dön
tünk. ennek céljaira egy 7 méter 
hosszú és 1 méter széles terü
letet jelölünk ki. Ezt a területei 
döngölt agyaggal vagy betonnal 
olyképpen borítjuk, hogy

a felszínen mindkét oldal
tól a középvonal felé lejtsen,

de ennek a középvonalnak is le
gyen esése az egyik rövidebb ol
dal felé. ahol a trágyalégödör 
nyer elhelyezést. A Irágyalégöd- 
rül a legcélszerűbb minden 
cselben betonból készíteni oly
képpen. hogy a befogadóképes 
sége I -5 köbméter legyen.

Tehetősebb gazdának inkább 
sülyészleli trágyalelepet kell vá
lasztania, mert az célszerűbb. Ez 
esetben elegendő egy 6 méter 
hosszúságii és 3 méter szélessé
gű alaplerület, de ehhez már a 
mélység is járul. A lejtések'és 
a gödör méretei ugyanazok. A

sülyesztett telepei legjobb be 
Ionból készíteni. A beton a 
trágyalevet egyáltalán nem en
gedi elszivárogni és ebből a 
szempontból teljesen veszteség
mentes. A betonfalakban érde
mes 2 -2 5 méternyire kiálló, 
függőleges vasmdakal is elhc 
lyezni. amelyek lehetővé teszik, 
hogy a trágyának a, betonfalúk
ból kiálló részét is bizonyos ma
gasságig, köröskörül, a vasrir- 
dak mögé helyezeti dcszkalar- 
pokkal lehessen lehatárolni és 
ezáltal n levegőtől ezárni.

Nagyon célszerű az árnyék- 
széket is a trágyagödőr fölé épí
teni olyképpen, hogy egyik ol
dalán a trágyalékuthoz minden
kor hozzá Tehessen férni. A 
luigycsatornát is nagyon aján
latos az istállóból ide irányif- 
lani Az összegvulemlő trágya- 
level a trágya öntözésére fel
használni nem célszerű, hanem 
sokkal jobb. ha Jőzegkorpába, 
polyvába. vagy finomabb hírek
be ’ tudjuk felitatni és! igy ke
verjük a trágya közé,miért igy 
jelentős mértékben szaporíthat
juk a trágyakészletünkel.

Ha a trágya kezd kiszá
radni, akkor egyszerűen 

vízzel öntözzük.
A kész trágyalelepnek mindig 
rsak a fele területéi töltjük egy
szerre. öl-hat számos állal után 
3 1 nap alatt egyenletesen a
fele területen el terítve, 90 cen
timéter nyers magasságú lesz.

Ilyenképpen ez a trágyaréteg 
nyáron egy-kél nap, télen kél- 
három napig megy ál a szüksé
ges átalakuláson, eléri a kellő 
hőfokot és most keményre ta
posható Azután jöhetnek he
gyébe a következő rétegek, 
ugyanolyan kezelés mellett, 
mindaddig, amíg a trágya akár 
a 1—5 méter magasságot is el 
nem éri. Ekkor a trágya Idejét 
25 30 centiméter vastag föld
réteggel takarjuk be és körülbe
lül négy hónap múlva kihord
hatjuk i endeltetési helyére, eset
leg jó erősen letaposva", szarvas
ba Ha a rétegenként letaposott 
trágyára nem lehetünk mind
járt friss lazán rakható trágyái, 
akkor időközben takarjuk le 
akár deszkával, akár ócska kát* 
ránylcmezzel. vagy hasonlóval. 
A trágya!elep másik felét min
dig akkor kezdjük tölteni, ami
kor az egyik и leirt módon már 
megtelt.

Zadnjih let je se vise naroda 
doll о па to, kaj je «emla nej* flirr- 
nasi fundament iivlenja. Sake dr lava
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KÖZGAZDASÁG 
Veszendő értékek a kisgazda udvarán
Kulko sega su mali gospodari kvarni na dvoru



íide ia tem, kaj как najbole naoci 
s Berniem barafrti one, kojim je 
Boo dal V reke najdraSeSe blago, 
lemlu, kője kruhu rodi, a to sU 
gospodari. Saki gospodar ina, kaj 
lodeca cemla ima trikó zivlenje, 
ali te itak néma. Zato je cudapot 
kvaren takse stvari, kője bi moget 
dobro ponucati za sebe i za 
druge ludi.

Kaj cloveka boli, z onoga sa 
lehko zoraci i ktomu ne treba 
prejake vole. Ali na zalost öve 
vrednosti, kője gospodar zgubi v 
gnoju, ako s ujim dobro ne bet
räte, ne boliju nikoga i gazda niti 
ne spazi, kulko je kvaren.

V Stalnim gnoju ]e najvred- 
пейа stvar nitrogen. (Sol,

s kője se zruje rodi.)
Ako se z gnojom dobro ne ba- 
rata, sol se skadi как kaira.

V gnoju ziviju miljoni i miljoni 
male glivice, kője z oemi niti 
videli ne moci i te stalno rovaju 
i meleju gnoja. Te glivice posta- 
neju gazdovi slugi, ako zna znjimi 
baratati i ako ne je preleni rav- 
nati je. Saki friski gnoj inora meti 
te glivice, kajti ne drugac nemre 
dozreliti.

Jeje taksa svar s kojom se gos
podar more te glivice pozvati, da 
je najbole nuca i onda zastaviti, 
da su zvisesega i bile bi na kvar. 
Öve glivice nucaju za zivlenje 
lufta, pák je stoga ne treba drugo 
vciniti

nego frisk oga gnoja osta- 
vlti jeno vreme narahom, 
a onda pák ga fletno dobro 
zgazttf, kaj luft onu ndlde 

znjega.
Ako poleg toga jós i to ocinimo, 
kaj gnoj niti odzgor nabo prevec 
na luftu i kaj nam gnojsnica ne 
dojde pod kvar, onda smo se 
veinili, kaj je potrebno vciniti, kaj 
se gnoj dobro zacuva i * moremo 
biti sigurni, kaj bo nas trud pia
cén z bolsom brat vom. Ve je 
samo jós to pitanje, как si bo jen 
mali gospodar se to, kaj smo do 
ve rekli, napravil.

Prez stroska nikaj nejde. Re- 
eemo, jen mali gospodar, koji vec 
* gnojom spamotne gospodariti, 
ime zivine od 5—6 glav. Prvi po
se je: napraviti metko za gnoj.
— — — I— ж — пип» mu — mmшт ti

To mesto je moci napraviti na 
zemli, ili v grabi. To si spameten 
gospodar more i sam napraviti. 
Ako se mesto dela na zemli. 
onda je treba ostaviti piaca 7 
metri dugogu i 4 metri sirokoga. 
Na tom placu je treba lutu na- 
biti ili betona deti tak,

kaj bo z obe dve etrane v 
srdinu visel

ali i srdina more viseti na jenu 
stran, de bo graba za gnojsnicu. 
Grabu za gnojsnieu je sikek treba 
z betona napraviti tak velku, kaj 
bo mela bar 4— 5 kubikov.

Veksi gazdi naj si rajsi napraviju 
qrabu za gnoj, kajti to je puno 
bolse. Za to je dosti graba 6 metri 
duga i 3 metre siroka i dosti 
globoka. Crez beton se gnojsnica 
nemre cediti i tak smo toga ne 
kvarni. V beton je dobro 2 —21 i 
metri dnge zelezne stanjge zazi- 
dati i tak je moguce onda da je 
gnoj vec ober grabf», s kraia derke 
deti i tak ga cuvati od Infta.

jako je dobro i zahode za- 
zitadi ober grabe za gnojsnicu, 
ali tak, kaj je zato moci gnojsnicu 
grabiti. Isto tak ie dobro s stale 
kanala za vodu tern v grabu spe- 
lati. Gnojsnicu, koja se nähere je 

: ne dobro na gnoj vlevati nego je 
j puno bole pleve, luscin je ili drugo 

kaj taksega nntri nametati i tak v 
' gnoj zmesati. Так dobimo cuda 
j  vise gnoja.
! Ako se gnoj preoce susl, 

moől ga z vodom polevati.
j Gnoja skladamo navek samo na 

polovicu mesta. Od 5 -6  glav 
zivine je gnoj na polovici mesta 
jednako rezgrujen za 3—4 dni 
90 cm visoki.

Так se gnoj v leti za 1—2 dni, 
v zimi za 3—4 dni dosti zgreje i 
onda ga moci gaziti. Так je treba 
gnoja skladati i gaziti, dok nabo 
4—5 metri visoki, a onda pak ga 
pokriti z 25—30 cm debelom zein- 
lom. Za cetiri mesece je zrel i 
moci ga voziti na zemlu. Ci nem- 
reino na zgazeni emojmenu fris- 
koga nametati, onda ga dobro z 
necim pokriti. V drugu polovicu 
grabe se onda liapimo gnoja skla- 
dati, da je prva polovica vec 
puna.

Festetics-emlékkiállitás lesz 
a Mezőgazdasági Kiállításon

Na gospodarskof iz lo ib i bo i  
Festeticsóvaizlozba

Az országos mezőgazdasági t i 
állítás nagy nyilvánossága a 
legkiválóbb alkalmat nyújtja ar
ra. hogy a közfigyelmet és az 
ország ‘gazdatársadalmának ér
deklődését felkeltse a magyar 
gazdasági élet kiválóságainak 
példát mutató személyei iránt 
Éppen ezért az utóbbi években 
szokásossá vált. hogy agráréle
tünk nagyjainak jubileuma al
kalmából á budapesti mezőgaz 
dasági kiállítás keretében az ér
dekelt tényezők emlékkiállítást 
rendeznek. A mull esztendei ki
állítás keretében rendezett 
Széchenyi István gróf és Tes 
sedik Sámuel emlékkiállítások 
után ez évben a földművelés- 
ügyi minisztérium szakoktatási 
intézményei a gazdálkodás te
rén kiváló érdemeket szerzett 
Festetich-család érdemeit lel
lám  emlékkiállítást rendeznek

Értékes szemléltető és tájékoz 
tató anyaggal, szobrok és ké 
рек bemutatásával hívja majd 
fel ez a kiállítás a gazda közön
ség figyelmét a család kiváló 
férfiaira, kezdve a vagyonszer
ző őssel, aki Mária Terézia ki
rálynő uralkodása idején a Fel
vidéké s Kárpátalja kormány- 
biztosa volt és bányák nyitásá
val. utak építésével az ottélö la
kosság számára jobb és boldo
gabb megélhetési teremtett 

F férfiúnak kiváló érdemeit 
még emlékezetében őrizte az or
szág. amikor utóda, Festetics 
(.völgy gróf megteremtette Eu
rópa iegelsö gazdasági főiskolá
ját Keszthelyen, a Georgikon - 
inak. vagyis Györgyi ntézefnek 
nevezett gazdasági egyetemiétől, 
amely nemcsak hogy felülmúl
hatatlan volt évszázadokon ál, 
de mai napig sincsen hazánknak
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A földalatti erflk
káros működésével szemben van 
áldásos produktuma is a föld 
mélyének, amely nem rombol, 
hanem egészséget nyújt, véd, 
betegséget gyógyít. Ilyen az Al
föld mélyéből előtörő .kincses 
forrás, a Mira glaubersós gyógy 
viz, mellyel orvosi tanács ős el

lenőrzés mellett az epe-, gyo
mor- és májbajosok, tulhizás- 
ban szenvedők 4—6 hetes kurá 
kát fari hatnak nagyszerű ered
ménnyel. Kapható gyógyszer», 
tárakban, drogériákban és jobb 
füszerkereskedésekben

egyetlen főiskolája sem. amely 
nek első megnyilatkozása olt 
ne volna a keszthelyi Georgikon 
elgondolásában. Az ö agyában 
ős teremtőerejében mindaz, amit 
felsőfokú vagy alsófoku oklalás 
terén ma látunk, már megvolt 
másfélszázaddal ezelötl és pedig 
oI\ an felszereléssel és berende
zéssel. hogy csodájára járha
tunk azért is. mert ezt egy ma 
gépember a sajátjából teremtet
te meg, minden állami támoga
tás nélkül.

Л Georgikont alapitó beste 
tics György utóda : László a 
büszke magyar . Széchenyivel 

együtt vett részt a Magyar Tu
dományos Akadémia megalapí
tásában és az addigi latin taní
tási nyelv helyett a magyar 
nyelvet vezette be a Georgikon- 
ban.

Festetics Fái áldozatkészség 
géböl a Georgikon átkerüli az 
állam javai közé. Az elsők kö
zöli hozatta be a merino juho
kat Spanyolországból Magyar- 
országija és ezzel megvetette e 
rendkívül értékes és a hazai 
gazdasági viszonyok között sok 
helyen pótolhatatlan állatfaj le 
nvésztésének alapjait Az ö ne 
véhez fűződik az Országos Ma 
gyár Gazdasági Egyesüld kor
szerű átszervezése is, amelynek 
eredményeként az egyesület kc- 

! relében szakosztályok alakultak
Ftóda. Festetics Taszító her 

; eeg az állattenyésztésnek egyél) 
j  ágait fejlesztette birtokain és az 
j egész ország mezőgazdasága 
; szempontjából értékes torzsái- 
i lományokat létesített. Megvetet

te a hires fenéki ménes alapját,
' amely a lóversenysporlban vi

lághírnevei szerzett a magyar 
lótenyésztésnek. Fia. a közel
múltban elhunyt György herceg 
a Georgikont eredeti rendelteté
sében kívánta újra életre hívni 
és ennek érdekében összegyűj
tötte a régi Georgikon könyvta
rának köteleit és könyvtárter
mei létesített. További terveinek 
megvalósulását elhunyta aka
dályozta meg.

Л gazdasági szakoktatás ez 
évi kiállítása tehát sok szépsé
gei és tudási igér Remélhető, 
hogy nemcsak a gazdák, de min
den látogató meleg érdeklődés
sel szemléli végig a gondosan 
összegyűjtött nagyértékü anya
got és ennek megtekintése után 
azzal a meggyőződéssel hagyja 
el a kiállítás területét, hogy ér
demes volt azt látni és mega 
nézni.

Orsacka gospodarskri izlozba, 
na koju cuda ludi dóidé, bo naj- 
bolsa prilika, kaj bodo na$i ludi, 
osobito gospodari rnogli videti, 
kaj su nflsi velki ludi napravili za 
gospodare. Stoga je ve eadnjih let 

I sega, ako se drli spornenden, ко- 
jemu velkomu gospodaru, kaj se 
na gospodarskoj izl°ibi v Buda
pests clozijii i spomenitih velkih

. ludi- Lanjsko leto su bile spornen 
izlozbe za Széchenyi litván* gróf a 

, i Tessedik Samuela, a letos kaniju 
skole ministeriuma ca polsko gos- 
podarenje zlofiti spomene familtje 
Festetics, koja ima velke easluge 
pre polskom gospodarenju. Gazdi 
bodo rnogli vide cuda spomenike 
i kipe i druge vredne stvari, kai 

I bodo mogli presoditi vredne ludi 
j öve familije se do onoga deda, 
j koji je imetka spravil i koji je za 

vreme kralice Marije Tarezie bil 
komisar Gornjih Krajov i Podkar- 
natske i tarn je stvoril narodu 
bolse zivlenje stem, kaj dal zidati 
cesti i kopati jame, de se najdeju 
vredne stvari.

Toga cloveka je orsag jól jako 
dobro pamtil, da je njegov odve- 
tek gróf Festetics György napra
vil nrvu gospodarsku visoku ikolti 
v Europi, „Georgikon* zvanu v 
Keszthelyu, po nasem Gjurova 
Skolu, koju ne samo kaj ju erez 
stotin let ne su mogli preladati, 
nego niti denes ga ne у orsagu 
visoke skole, koju nebi stvorili na 
nach öve. V njegvi glavi se ro- 
dilo se ono, kaj denes vidimo v 
niskim i visokim gospodarskim iko- 
lam. Se to je bitó vec pred sto- 
petdeset let i se tak vredjeno, kaj 
se tomu i denes cudimo, a se to 
je napravil jen privatni clovek s 
svojim stroskom, prez drzavne 
pomoci.

László, „gizdavi magyar“, od- 
vetek Festetics Gyure, koji je stvo
ril Gjuravu skolu, je z grófom 
Széchenyi Istvánom skup stvoril 
Magiarsku Akademiu Znanosti, a 
v Gjurovi skoli je vpelal magjar- 
skoga jezika za navuke na mesto 
latinskoga, koji je do onda viadal.

Po darov tosti Festetics Pavla 
je Gjurova skola dosla v driavne 
roke. On je med prvimi bestelal 
s Spanjolske merino birke (imaju 
najbolsu vou) i stem je stvoril jako 
dobre gospodarske prilike, kajti ta 
zivina se zdrugom neda zameniti. 
On je i obnovil Orsacko Ma- 
gjarske Gospodarsko Druitvo, 
kője ve ima vi5a vrsti odelenja.

Njegov odvetek herceg Festetics 
Tasziló je na svojem imetku po- 
val najlepsu marbu i stvoril fivinske 
plode, koii su válni za cél! orsag. 
Stvoril v Fenék-u povanje konjov, 
koji su po célom svetu napravili 
magjarskim konjam dobroga glasa. 
Njegov sin. herceg Gjuro se puno 
brigal za Gjurova 5kolu, pobral je 
skup se stare knige Georgikona i 
stvoril je kniznicu. Smrt ga spre- 
cila, kaj je ne mogel svoje plane 
spuniti.

Stoga bodo se na letoSnjoj iz- 
lozbi gospodarskih $kol vidle lepe 
i vredne stvari. Nadjamo se, kaj 
ne samo gospodari, nego i drugi 
ludi bodo radi gledali toga te§ko 
skup pobranoga materiala i kaj 
bodo za tern rekli, kaj je se to 
vredno bilo pogledati.

Hirdessen lapunkban I
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TiU n•  S
H ív « haza

A háború kitörésének idejé
ben ellenséges államban maradt 
hémet állampolgárok életéből, 
majd a háború hősi harcaiból 
ad megragadó képet a film, a 
melynek minden kockája izgal
mas, lelkesítő élmény. Kari 
Raddatz ismét a kemény, erős 
férfi ércszobrát mintázza meg. 
befelé aranylélekkel, bajtársi 
önfeláldozással, kifelé hajlitha 
tatlan akarattal és a győzelem 
itósi elszántságában. A háborús 
képek félelmetes szépsége külön 
értéke a filmnek.

Sok hűhó E m m lért
Hogy miért a sok hű hó, azt a 

cim csak félig mondja el. Mert 
tulajdonképpen nem is Emim
ért, hanem ellenkezőleg : Emim
től van a sok hű-hó és pedig 
nem másért, mint éppen a Fér
fiért a Férjért, aki örök cél az 
Emmikék-előtt. Szelcczky Zita 
édes teremtést rajzol meg a hős
nőben. tele bájjal, hamis me
részséggel Jávor persze a nagy 
Cél és mint ilyen, valóban sziv- 
romboló Nem csoda, ha az Fin- 
mikék rajongnak érte Csorlos 
fölényes és unalmas. Mint va
lódi inas A film jó farsangi 
szórakozás.

M O Z I K  M Ű S O R A  
Union m ozi:

Szombat fél 9, vasárnap fél 1, 
0 és fél 9 Hiv a haza Főszerep
lő : Kari Raddatz

Csáktornya! m o z i:
Péntek, szombat fél 9. vasár 

nap tél t, 6 és fél 9 Sok hüllő 
Emmiérl. Főszereplők : Szelecz- 
ky, Jávor és Csorlos.

— Esküvő.
Fiiszár István Csáktornyái 

vendéglős és neje leányát, Ma
riskát, e hó 5-én vezette oltár
hoz Kremzier Géza, a Zrínyi 
Szálloda bérlője

Csáktornya nagyközség elöljárósága.

621-1912 szám

Hirdetmény.
M. kir. Belügyminisztériumtól 

1912. június 1-től kezdődően 
a) mozgófény képüzemben

üzemvezetői es gépkezelői leen
dők ellátására.

b, nyilvános tánc. illetőleg 
mozd u 1 atm ü vészét i tan folyam
fenntartására és ilyen tanfolya
mokon oktató segédként műkö
désre.

c; gépjármüvezetőképzö ma
gé után folyam fenntartására, va 
lamint ilyen tanfolyamon okta
tóként alkalm izásra csak az kap 
engedély, illetőleg működési iga
zolványt, aki e jogosítványok 
gyakorlásáról szóló országos 
jogszabályokban meghatározol! 
képzettséget megszerzi. Erre a 
célra a délvidéki területen la 
kők részére tanfolyam tesz tart
va Bővebbet a városházán lehr/ 
megtudni a 1 sz szobában 

Csáktornya, 1912. február 3.
Efölfárósá 7

Csáktornya nftjjykőz.».ég «Mjárósáya. 

618-1912. szám

Hirdetmény.
Tudomásul közöljük, hogy uj 

szőlőtelepítés csakis miniszteri 
engedéllyel történhet. Bővebb 
felvilágosítást a községi elöljá
róság ad

Csáktornya. 1942 február 3.
* Elöljáróság.

Csáktornya nagyközség el.'Ijáróaága. 

109— 1912. szám.

Hirdetmény.
Azok a mérlegtulajdonosok, 

akiknek mérlegei a hitelesítés
kor hibásnak találtattak és 
azért nem hitelesítettek, Dőring 
Károly Csáktornyái mérlegké 
szitőnél javitassák ki, aki azt 
hitelesítve adja vissza. Ha a hi
básnak talált mérlegel kijavíta
ni nem lehet, azt ujjal kell ki
cserélni. mert akinéi az ellenőr
zések alkalmával ezentúl hite- 
lesi 11 el len mérleget találnak, az 
nagyon szigorúan meg lesz bün
tetve

Csáktornya, 1912 január 28.
Elöljáróság.

C*á4U»my* nagyközség élóijirúüága. 

613 1942 szám

H ird e tm é n y .
Tájékozásul közöljük, hogy a 

mezőgazdasági cselédek szolgá
lati ideje március hó 31 napjá
val. a szőlő- vagy kertgazdaság 
ban dohánykertészeiben lk 1 
mázott gazdasági cselédeknél 
jxxlig december hó 31 napjával 
végződik.

A szolgálati szerződési akár i 
munkaadó, akár a munkává! 
lalő részéről törvényesen meg
állapított felmondási idő betar 
tásávat lehet megszüntetni I 'el - 
mondási idő gazdasági cselédek
nél február 1 szőlő- vagy kert- 
gazdaságban dohánykerlészel 
ben) alkalmazóit gazdasági cse. 
lédekr.él pedig november 1 Ha 
eddig az időpontig egyik fél 
sem él a felmondás jogával, az 
éves szerződési a gazdasági cse
lédeknél április hó 1 napjától, 
a szőlő- vagy kertgazdaságban 
v doh á ny kertészetben alkalma 
zott gazdasági cselédeknél pedig 
január hó 1. napjától számilotl 
további egy évre meghosszabbí
tottnak kell tekinteni

Csáktornya, 1912 január 28 
Elöljáróság

M E G H Í V Ó  I
a llséaaraklii TakarlkiHitártalálni 1
1942. február hó 26.-án d. u. 3 óra

kor tartja saját helyiségében

llJliMplKl
melyre a t. részvényesek 
tisztelettel meghivatnak.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Igazgatósági és felügyelő

bizottságijelentések az 1940. üzlet
évről.

2. Az 1940. évi mérleg- és zár
számadások előterjesztése, a va
gyonmérleg megállapítása, hatá
rozat a veszteségnek a jövő évi 
számlára való átvitele tárgyában, 
az igazgatóság és a felügyelő
bizottság felmentése feletti hatá
rozathozatallal.

3. Az igazgatóság és felügyelő
bizottság útiköltségeinek és napi
dijainak 1941. évre való meg
állapítása.

4. Személyzeti és anyagi kiadá- j 
soknak az /941. évre való elő
irányzata.

5. Elnök, igazgatósági és fel
ügyelőbizottsági tagok választása.

Az igazgatóság.
Jegyzet. Az alapszabályok 15. §-a 

értelmében a közgyűlésen szavazati Jog 
csak azon részvények után gyakorol
ható, me yek a közgyűlés megkezdése 
előtt a le nem járt szelvényekkel együtt 
a társaság pénztáránál letétbe helyez
tetnek.

P O Z IV
DolDiaoeliimurska Sparkasa a. J. v Prelogu
bo 1942. leta februara 26.-ga po- 

poldan ob 3 vuri, 
v svoji hizi drzala svoju

i n  IMUl
M i l a n  M i i .

na koju se akcioneri s po§tuvanjem 
pozivaju.

Dnevni red skupscine :
1. Direkeija i predgledni odbor 

bo zvestil sa 1940. poslovno leto.
2. Bilancu i recune za 1940. leto 

bodo predlozili, bilancu imetka 
bodo potvrdili, zrekli bodo da se 
zgubicek 1940. leta naj prenese na 
recun dojducega leta, zrekli bodo 
da se direkeija i pregledni odbor 
oslobodi od dalnje odgovornosti.

3. Potni stroski direkcije i pre- 
glednoga odbora za 1941. leto 
iinaju se potrditi.

4. Stroski za personol i matrial 
zo 1941. leto imaju se potrditi.

5 Zbiranje predsednika, direk
cije i preglednoga odbora.

Direkeija.
Z apam etlti. Po § u 15. pravilnika pravo 

glasa imaju san о one akcije, kője $u skup
s kuponima, koji joS ne su ziSli pred glav- 
nom skuSfinom pre druStvenoj kasi dőli
poloíili.

Hidat ver a Todt hadsereg (Fnto|R D V.)

Bílliárd-antomata
7 golyóval és dákóval, kiesé 
használt állapotban kávéház és 
vendégló részére rögtön aladó. 

Megtekinthető :
„MElROPOL" málló Csáktornya

Raktárhelyiségek
Csáktornyán

a város belterületén, különösen 
füszernagykereskedóknek alkal
masak, esetleg irodahelyiséggel 
együtt április hó 15-töl kezdve 
kiadók. Bővebbet a kiadóban.

Magazini v Öakovcu
Znutra v varosu magazinu oso- 
bito za stacunare z specerajskom 
i mesanom, ci treba i s kance- 
larijom se daju vun od ap- 

aprila 15.-ga.
Pitati v administraciji.

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

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 Muraköz ismerni fogja!

Keretes hirdetések ára:
miliméter soronként 1 0  f i l l é r .

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetések dija azavankint 10 fillér. A vau- 
tagon nvo.i.ott hzo  kettőnek »/Amit. Lacklxebli 

hlrdttés dija I P.

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

Nagy nagykanizsai textiláru keres
kedés esetleg azonuali belépésre keres 
oiy férfi eladót, ki a magyar és liorvat 
nyelvet tökéletesen bírja. Ajánlatokat 
kérjük a kiadóba.

Velka tekstilna trgovina v Kanizsi 
iáco. makar za mám nutri stati taksega 
detica — moSkoga — koji éisto dobra 
govori magjarski i horvatski. Ponude 
v admintstraetju nafcega lista.

hladó holmija, kiadó lakása vau? 
Tegyen be lapunkba egy apróhirdetést 
és biztosan eredménye lesz.

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

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

Felelői» szerkesztő és felelős kiadó:
Or. Szabad Lajos.

Nyomta : Közgazdasági RT. Nagykanizsa. 
Nyomdáért felel /«Iái Károly.
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