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Kölcsey:
Megbünhöüte már 
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a múltat8 jövendőt! MURAKÖZ Csáktornya, 

1942. február 19.

E l ő f i z e t é s i  ér  
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Szerkeeztőség és kiadóhivatal: 
Árpád-utca 11. Telefon 116. Felelős szerkesztő: Dr. S Z A B A D  LAJOS

P o l i t i k a i  h e t i l a p .  
Megjelenik csütörtökön.

A magyar csendőr
Magjarski zandar

Vitéz nagybányai Horthy István,
a kormányzó fia,

Magyarország kormányzóhelyettese
A magyar országgyűlés csütörtöki együttes Ülé

sén egyhangú felkiáltással vitéz nagybányai Horthy 
Istvánt, Kormányzó Urunk fiát, választották meg 
Magyarország kormányzóhelyettesévé.

Muraközben ismerték régen 
és ismerik most újból, amiót a 
visszatért régi őrhelyeire. A * i- 
res kakastoll 01 évióla olyan 
elválaszthatatlan jelensége a 
magvar falunak, mint akár a 
templom, vagy az iskola.'A falu 
népe megtanulta félni tisztelni 
és minden jóravaló, tisztalelki
ismeretű ember szeretni.

Ez a szeretet, tisztelet méltó 
és megérdemelt. Csak azt jut
tatjuk eszébe a muraközi falvak 
lakóinak, amit maguk is láthat
hatnak, tapasztalhatnak. Kinek 
köszönhetik azt, bog}- garázda, 
izgága emberek nem veszélyez
tethetik testűk és vagyonuk ép
ségét ’* Ki őrködik a falu rend je 
felett, hogy zavartalanul foly- 
hassék a munka s nyugodtan 
hajthassák pihenésre fejüket ? 
Minden veszélyben, bajban ki 
áll mellettük minden áldozatra, 
segítségre készen ?

A magyar csendőr.
Nincs a világnak még egy 

olyan karhatalmi szerve, amely 
ennyi lelkiismeretességgel, cny- 
nyi önfeláldozó kőtelességtclje- 
sitéssel tegye magáévá a közön
ség ügyét, a mások érdekét. A 
magyar csendőr, aki minden
egyes házacskában, minden pol
gárban a haza értékét, a haza 
javát látja, nem habozik akkor 
sem. ha életét kell kockára ten
nie az igaz ügy, a legkisebb em
ber ügyének érdekében

Muraköz is látott már példát 
a magyar csendőr hősies köte. 
Icsségteljesitésére Varga Sán
dor nem riadt vissza akkor sem 
a rend védelmétől, a haza érde
kének és az igazi közérdeknek 
szolgálatától, amikor látta és 
tudta, hogy az élete forog ve
szélyben fis utolsó leheletig hí
ven szolgálta azt a népet, amely
nek soraiból kerültek ki az áru
lók a bujtogatók. a lázadók, a 
kik a rend. az államhatalom és 
a haza ellen törtek Hősi ha
lál! halt. feláldozta az életét a 
kötelesség, a belső rend íróul 
ián. mert érezle. hogy a külső 
troutokórl hazatérőknek ren 
del kell itthon találniuk. Kernjei 
amelyben megtalálják régi él * 
tűket, családjukat, az elhagyóit 
munkát és megtalálják a/>fjra

V Medjimurju su z davnja poz- 
nali, a i ve, da se povrnul na 
svoju staru strazu, dobro poznaju 
magjarskoga zandara. Clasovita 
kokotova pernica je erez sest- 
deset i jedno leto taksi znak 
magjarskoga seid, как i cirkva, 
ili skola neda se reztvoriti od 
njega. Selski narod se naocil zan- 
dare postuvati, bojati se od njih, 
a saki posten clovek, koji ima 
mirno du$no spoznanje, je red ima.

Ali oni su togo postuvanja i 
vredni i zasluzili su ga. Samo na 
to ocemo zmisliti nasega medji- 
murskoga selskoga naroda, kaj on 
i sam more videti i skusiti. Komu 
moremu znfaliti, kaj nam oni 
zloéesti ludi na stavlaju v pogibel 
nase zivlenje i nasega imetka ? 
Sto pazi na red nasega sela, kaj 
mirno moremo zvrlavati naie 
posle i potli toga mirno spavati? 
V eakoj pogibeli, v sakom zlo, 
sto stoj i poleg nas na pomoc i 
alduje se ?

Magjarski zandar!
Nega na svetu jós jene takse 

naoruzane sile, koja bi s tak vel- 
kim dusnim spoznavanjem i s 
tulkim alduvanjem pazila na dobro 
naroda, na ludske interese. To je 
magjarski zandar, koji v saki hizici, 
v sakom cloveku vidi vrednost i 
dobro naroda i neje strakom niti 
onda, da je treba svoje zivlenje 
na kocku deti za pravu stvar, ma- 
kar za najmenjsega cloveka.

S Hedjimurje je vec vidlo peldu, 
как junacki zn magjarski zandar 
svoju duznost spunjavati, Varga 
Sándor se ne bojal braniti reda i 
cuvati interese domovine i sluziti 
jenonosti onda, da je videl i znal 
kaj mu je zivlenje v pogibili. Do  
zadnjega duha je branil onoga 
naroda, s cijih redov zu se nasli 
izdavateli i puntavi, koji su drli 
proti reda, proti drzavne vlasti i 
proti domovine. Podnesel je ju- 
nacku smrt, alduval je svoje ziv
lenje na fronti duznosti i znutres- 
njega reda, kajti je znal, da oni, 
koji dojdu dimo i evunasnje fronte, 
moraju doma reda najti. Keda, v 
kojeiu bodo nasli svoje staro ziv
lenje, svoje fdinilijc, svoje posle, 
kője su ostavili i pota, koji bo 

njih pelal v bolse zivlenje
Niti denes ga ne niti jenoga 

zandara, koji ne bi ran lak delal.

Vitéz Horthy István vitéz Horthy tstvánné
kormányzóhelyettes gr. Edelsheim-Gyuial Ilona

Vitéz nagybányai Horthy István, 
sin guvernera je postavlen za ne

mest ni ka guvernera M agjarsks
Magjarska orsacka sasija je v öetrtek na skupnoj 

sesiji, na jeden glas zabrala vitéz nagybányai H o r t h y  
Istvana, sina Gospona Guverneru, za namestnika guvernera 
Magjarske

A ném et lég ie rő  újabb sikereket 
ért e l az angol vizeken

Erős angolellenes hangulat Egyiptomban

Az Atlanti óceánon az amerikai partok közelében eyy 
19.400 tonnás olajszállító hajót a legénysége kénytelen eolt el
hagyni, mert a hajó süllyedőben volt.

Német harcirepülőgépek Anglia keleti partjai mentén vég
zett fegyveres felderítésük során egy figyelő hajöt telibe találtak 
és elsüllyesztettek. Egy bOOO tonnás kereskedelmi hajót is találat 
ért. Megrongálódott egy 5000 tonnás hajó is.

Kairói jelentések szerint Egyiptomban egyre jobban erő
södik az angoléitencs hangulat. Nahasz pasa kénytelen colt a 
rend fenntartására igen szigorú intézkedéseket tenni. Rádió
beszédében felhívta a lakosságot, hogy szüntessék meg a tűnte 
léseket a megszállók ellen.
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Tíltn • S
H ív  л  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 izgul 
más, 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 hü-hó, azt a 

cim csak félig mondja el. Mert 
tulajdonképpen nem is Emim
ért, hanem ellenkezőleg: Emim
től van a sok hü-hó és pedig 
nem másért, mint éppen a Fér
fiért a Férjért, aki örök cél az 
Emmi kék 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 Csortos 
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 o z i:

Szombat fél 9, vasárnap fél I,
0 és fél 9 H ív a haza Főszerep
lő : Kari Raddatz

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

nap fél 1, 6 és fél 9 Sok hűhó 
Emmiérl. Főszereplők : Szelecz 
ky, Jávor és Csortos.

— Esküvő.
Fiiszár István Csáktornyái 

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

Csáktornya nagyközség elöljárósága. 

621— 1912. szám

Hirdetmény.
M. ki»v Belügyminisztériumtól 

1912. június H öl kezdődően 
<i) mozgófény képüzemben 

üzemvezetői és gépkezelői teen
dők ellátására.

by nyilvános tánc. illetőleg 
mozdulatmű veszeti tanfolyam 
fenntartására és ilyen tanfolya
mokon oktató segédként műkö
désre.

cy gépjármű vezetőképző ma- 
gántunfojyam fenntartására, va
lamint ilyen tanfolyamon okta
tóként alkalmazásra csak az kap 
engedély, illetőleg működési iga
zolványt, aki e jogosítványok 
gyakorlásáról szóló országos 
jogszabályokban meghalározotl 
képzettséget megszerzi. Erre a 
célra a diHvidéki területen la 
kők részére tanfolyam lesz tart
va Bővebbet a városházán i« h»y 
megtudni a 1 sz szobában 

Csáktornya, 1912. február 3.
Elfiffárósáj

Csáktornya ná ŷkózrég töljáróságiá.

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 ©htjárósás«. 

109— 1942. szám.

Hirdetmény.
Azok a mérlegtula jdonosok, 

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

Csáktornya. 1912 január 28.
Elöljáróság.

Oá4Un4ry« u«fykr>zség Elöljárósága. 

613 1912 száll]

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

mezőgazdasági cselédek szolgá
lati ideje március hő 31. napjá
val. a szőlő- vagy kertgazdaság 
ban dohánykertészelben 1 к• 1
mázott gazdasági cselédeknél 
lsedig december hó 31 napjával 
végződik.

Л szolgálati szerződést akár a 
munkaadó, akár a munkavál
laló részéről törvényesen meg
állapított felmondási idő bet.ír 
tásával lehet megszüntetni Fel
mondási idő gazdasági cselédek
nél február 1 , szőlő- vagy kerl- 
gazdaságban dohány kertészei 
ben) alkalmazóit gazdasági cse. 
lédeknél 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 
(dőli á ny kertészetben alkalma
zott gazdasági cselédeknél pedig 
január hó 1 napjától számított 
további egy évre meghosszabbí
tottnak kell tekinteni

Csáktornya. 1912 január 28 
Elöljáróság

m e g h í v ó
az lliínrakitl Takarftiéiitár l.-T. Peruin
1942. február hó 26.-án d. u. 3 óra

kor tartja saját helyiségében

111 . éli lies ttn ttfl
melyre a t. részvényesek 
tisztelettel meghivatnak.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Igazgatósági és felügyelő- 

bizottsági jelentések 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
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
BolDjamedjiniunka iparkasa a. fl. * Preloga
bo 1942. leta februara 26.-ga po- 

poldan ob 3 vuri, 
v svoji hizi drzala svoju

l i t  llllilio
M i i  nini Пики,

na koju se akcioneri s poStuvanjem 
pozivaju.

Dnevni red skupsöine :
1. Direkcija i predgledni odbor 

bo zvcstil 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 direkcija i pregledni odbor 
oslobodi od dalnje odgovornosti.

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

4. Stroski za persona! i matrial 
za 1941. leto imaju se potrditi.

5 Zbiranje predsednika, direk
cije i preglednoga odbora.

Direkcija.
Zapam etiti. Po § u 15. pravllnika pravo 

giasa imaju san о one akcije, kője $u skup
s kuponima, koji jo$ ne su zi$H pred glav- 
nom skuSfinom pre druStvenoj kasi dőli 
poloíili.

I Billiárd-sntomata
7 golyóval és dákóval, kleeé 
használt állapotban kávéház és 
vendégló részére rögtön aladó. 

Megtekinthető :
„H E IR0P0L“ Csáktornya

Raktárhelyiségek
Csáktornyán

a város belterületén, különösen 
füszernagykereskedöknek alkal
masak, esetleg irodahelyiséggel 
együtt április hó 15-t6l kezdve 
kiadók. Bővebbet a kiadóban.

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

i aprila 15.-ga.
Pitati v administraciji.

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

A k ii 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: 
miüméter soronként IO  f i l l é r .

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetések dija szavankint 10 ftllér Avas- 
tagon nvo.iiott ezo kettőnek izAmlt. Legkisebb 

hirdvtéH dija I P.

Lábonálló erdőt, vagy erdorészt kész- 
penzzei 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 horvat 
nyelvet tökéletesen bírja Ajáulatokat 
kérjük a kiadóba.

Velka tekstllna trgovina v Kanizei 
iSco. makar za mám nutri slati taksega 
detica - moskoga — koji éisto dobra 
govorl magjarski i borvatski. Ponude 
v adminlstraclju naSega lista.

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

Lakást keres? Hirdessen apróhirde
téseink között és biztosan talal. Cim: 
Horthy Miklós-tér 13. „Muraköz" kiadó- 
hivntala

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

Felelős szerkesztő és felelős kiadó:
Or. Szabad Lajos.

Nyomta : Közgazdasági RT Nagykanizsa. 
Nyomdáért (elel Zalai Károly.Hidat ver a Todt hadsereg (Foto|!t П V.)
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P o l i t i k a i  h e t i l a p .  
Megjelenik csütörtökön.

A magyar csendőr
Magjarski bandar

Vitéz nagybányai Horthy István,
a kormányzó fia,

Magyarország kormányzóhelyettese
A magyar országgyűlés csütörtöki együttes ülé

sén egyhangú felkiáltással vitéz nagybányai Horthy 
Istvánt, Kormányzó Urunk fiát, választották meg 
Magyarország kormányzóhelyettesévé.

Muraközben ismerték régen 
és ismerik most újból, amiót a 
visszatért régi őrhelyeire. A hi
res kakastoll 61 év'óla olyan 
elválaszthatatlan jelensége a 
magyar falunak, mint akár a 
templom, vagy az iskola. 'A falu 
népe megtanulta félni tisztelni 
és minden jóravaló, tiszlalelki- 
ismeretü ember szerelni.

Ez a szeretet, tisztelet méltó 
cs megérdemelt. Csak azt jut
tatjuk eszébe a muraközi falvak 
lakóinak, amit maguk is láthat
hatnak, tapasztalhatnak. Kinek 
köszönhetik azt, hogy garázda, 
izgága emberek nem veszélyez
tethetik testük és vagyonuk ép
ségét ? Ki őrködik a falu rendje 
felett, hogy zavartalanul foly- 
hassék a munka s nyugodtan 
hajthassák pihenésre fejüket ? 
Minden veszélyben, bajban ki 
áll mellettük minden áldozatra, 
segítségre készen ?

A magyar csendőr.
Nincs a világnak még egy 

olyan karhatalmi szerve, amely 
ennyi lelkiismeretességgel, eny- 
nyi önfeláldozó kötelességtcljc- 
sitéssel tegye magáévá a kőzön- 
ség ügyét, a mások érdekét. A 
magyar csendőr, aki minden
egyes házacskában, minden pol
gárban a haza értékét, a haza 
javát látja, nem habozik akkor 
sem. ha életét kell kockára ten
nie az igaz ügy, a legkisebb em
ber ügyének érdekében

Muraköz is látott már példát 
a magyar csendőr hősies köte. 
Icsségteljesitésére Varga Sán
dor nem riadt vissza akkor sem 
a rend védelmétől, a haza érde
kének és az igazi közérdeknek 
szolgálatától, amikor látta és 
tudta, hogy az élete forog ve
szélyben fis utolsó leheletig hí
ven szolgálta azt a népet, amely
nek soraiból kerültek ki az áru
lók a bujtogatók. a lázadók, a 
kik a rend, az államhatalom és 
a haza ellen törtek Hősi ha
lál! halt. feláldozta az életéi a 
kötelesség, a belső rend front 
.ián. mert érezte, hogy a külső 
troutokóii hazatérőknek ren 
det kell itthon találniuk. Kendek 
amelyben megtalálják régi éle 
tűket, családjukat, az elhagyóit 
munkát és megtalálják az. áijra

V Medjimurju su 2 davnja poi- 
nali, a i ve, da se povrnul na 
svoju staru straíu, dobro poznaju 
mafljarskofla zandara. Glasovita 
kokotova pernica je erez sest- 
deset i jedno tető taksi znak 
magjarskoga scla, как i cirkva, 
ili skola neda se reztvoriti od 
njega. Selski narod se naocil zan- 
dare postuvati, bojati se od njih, 
a saki posten clovek, koji ima 
mirno duSno spoznanje, je red ima.

Ali oni su togo poituvanja i 
vredni i zasluzili su ge. Samo na 
to ocemo zmisliti nasega medji- 
murskoga selskoga naroda, kaj on 
i sam more videti i skusiti. Komu 
moremu zafaliti, kaj nam oni 
zloéesti ludi na stavlaju v pogibel 
nase zivlenje i nasega imetka ? 
Sto pasi na red nasega sela, kaj 
mirno moremo zvr$avati nase 
posle i potli toga mirno spavati? 
V sakoj pogibeli, v sakom zlo, 
sto stoj i poleg nas na pomoc i 
alduje se ?

Magjarski zandar !
Nega na svetu jós jene takse 

nnoruzane sile, koja bi s tak vel- 
kim dusnim spoznavanjem i s 
tulkim alduvanjem pazila na dobro 
naroda, na ludske interese. To je 
magjarski zandar, koji v saki hizici, 
v sakom cloveku vidi vrednost i 
dobro naroda i neje strakom niti 
onda, da je treba svoje zivlenje 
na kocku deti za pravu stvar, ma- 
kar iá najmenjsega cloveka.

S Medjimurje je vec vidlo peldu, 
как junacki zn magjarski zandar 
svoju duznost spunjavati, Varga 
Sándor se ne bojal braniti reda i 
cuvati interese domovine i sluziti 
jenonosti onda, da je videl i znal 
kaj mu je zivlenje v pogibili. Do 
zadnjega duha je branil onoga 
naroda, s cijih redov zu se nasli 
izdavateli i puntavi, koji su drli 
proti reda, proti drzavne vlasti i 
proti domovine. Podnesel je ju- 
nacku smrt, alduval je svoje ziv
lenje na fronti duznosti i znutres- 
njega reda, kajti je znal, da oni, 
koji dojdu diino 1 evunasnje fronté, 
moraju doma reda najti. Reda, v 
kojem bodo nasli svoje staro ziv- 
lenjc, svoje familije, svoje posle, 
kője stt ostavili i pota, koji bo 
njih pelnl v bolse zivlenje.

Niti denes да ne niti jenoga 
zandara, koji ne bi ran lak delal.

Vitéz Horthy István vitéz Horthy Istvánná
kormányzóhelyette« gr. Edelshelm-Gyulal Ilona

Vitéz nagybányai Horthy István, 
sin guvernera je postavlen za ne

mest ni ka guvernera Magjarsks
M ag ja rska  o rsaő ka  sasija je  v c e tr te k  na skupnoj 

sesiji, na jeden  glas za b ra la  v ité z  nagybányai H o r t h y  
Is tvana, sina G osp on a  G u vern eru , za nam estn ika  g uvern era  
M ag ja rs k e

A ném et lég ie rő  újabb sikereket 
ért e l az angol vizeken

Erős angolellenes hangulat Egyiptomban

Az Atlanti óceánon az amerikai partok közelében eyy 
19.400 tonnás olajszállító hajót a Legénysége kénytelen eolt el
hagyni, ínért a hajó süllyedőben volt.

Német haairepülögépek Anglia keleti partjai mentén vég
zett fegyveres felderítésük sorún egy figyelő hajót telibe találtak 
és elsüllyesztettek. Kg у 0000 tonnás kereskedelmi hajót is találat 
ért. Megrongálódott еду 3000 tonnás hajó is.

Kairói jelentések szerint Egyiptomban egyre jobban erő
södik az anyolellenes hangulat. Nahasz pasa kénytelen colt a 
rend fenntartására igen szigorú intézkedéseket tenni. Rádió
beszédében felhívta a lakosságot, hogy szüntessék meg a tünte
téseket a megszállók ellen,
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felemelkedés útját
Ma sincs esetlen csendőr, a 

ki ne igy cselekedne 'Ezért ugv 
nézzünk rá, mint a legjobb, leg
megbízhatóbb barátra Kemény, 
elszánt legény, de aki kéréssel, 
védelemért fordul hozzá, az 
akár az apjához fordulna. Az d 
harca, keménysége csak a bű
nösök, a rosszban-járók és meg
tévedtek ellen szót. Ezeket ál
lítja bünliődésük elé, hogy meg
védje tőlük a békés, tiszta ott
honok nyugalmát, boldogságai.

Szeretet, tisztelet, megbecsü
lés ezért a magyar csendőrnek í

A tuberkulózis a legpusztí
tóbb népbetegség, mely a nem
zet törzsét, a dolgozó népet ti
zedeli. Bacillusa csak 6—700- 
szoros nagyítással látható vo_ 
náska a nagyító alatt és mégis 
ez a csöppnyi bacillus az afri
kai őserdők minden félelmes ra
gadozójánál veszedelmesebb 
Kendkivül szívós és életképes 
-— beszáradt köpetben hosszú 
hónapokig életben marad a 
napfény azonban gyorsan el
pusztítja. Ez a tény megszabja 
a küzdelem irányát is küzde
lem a por ellen és minél több 
íhapfénv lakásunkban és éle
tünkben.

Ameddig a bacillus a szei  ̂
vezetben eízártan szaporodik, a 
folyamat zárt és nem fertőz. 
Amint a beteg ember váladékai 
— nyál, köpet, genny a ba- 
cillusokat a külvilágba juttat
ják. a betegség már nyílt és fer
tőző. Minthogy pedig köhögés
nél és beszédnél az apró nvái- 
cseppek láthatatlan tömege fi
nom harmat alakjában a leve
gőbe kerül, a fertőzés lehetősége 
még a nem köpködő betegek 
részéről is fennáll, 
dődik. A fertőzési nemcsak a 

A tuberkulózis lappangva kez- 
beteg emberek, hanem a beteg 
állatok (ebén, kulya, papa- 
gály is terjesztik.

A tuberkulózis nem örö
kölhető, csak az arra való 

hajlam.
A kórbonctani adatok és újab
ban ha Iáim as tömegeken meg
kötet l szűrővizsgálatok szerinti 
az emberek legnagyobb része 
fertőzött valamikor életében be
tegséggel. de a szervezet ellen
álló képessége legyőzte a bajt,

Raktárhelyiségek
Csáktornyán

a varos belterületén, különösen 
füszernagykereskedőknek alkal
masak, esetleg irodahelyiséggel 
együtt április hó 15-től kezdve 
kiadók. Bővebbet a kiadóban.

Magazini v Cakovcu
Znutra v varasu magazint) oso- 
bito za stacunare e speeerajskom 
i mesanom, ci treba i s kance- 
larijom se d«*ju vun od ap- 

aprila 15.-ga.
Pitali v administrariji.

Zato §« meramo tak gledati, kakti 
nasefla najbofeaga priatela iz naj- 
vekiítn vufanjam. Trdi jc i odlu- 
een, ali to dojde kojemu »proso; 
jóm, to je rau tak, как da bi к 
svojemu oeu dosel. Njegva borba 
i trda róka ide samo proti zloces- 
tim ludern, koji su pozabili zakone 

' i delaju zlo. Ove postavla pred 
njihove strafe i stem obrani mira 
i sreeno zivlenje cistih postenih 
domov.

Lubav i postuvanje magjarskomu 
zandaru!

H ird essen  (apunkban !

a folyamat gyógyult, elhegc- 
sedtdl és csak a Hőntgenkcp ár
nyéka minthogy nagy seb
hely forradása jelzi a lezaj
lói! párbaj emlékét A'tuberku
lózis gyógyítható Jókai Mór 79 
évet. Goethe N2 évet éli noha 
fiatal korukban súlyos folyama 
tűk volt.

A tuberkulózis elleni védeke. 
zés egyéni, társadalmi és állami 
feladni Az egyéni védekezés : 
tisztaság és egészséges élet, sok 
napfény, sok levegő, testedzés, 
mértékletesség munkában, szó
rakozásban. evésben, ivasban. 
A társadalmi feladató! a nél
külöző családokról való szóéin 
1 is gondoskodás, az egészségle
ien lakásviszonyok megjavítása: 
az utcák portalanítása és az 
egészségügyi ismeretek terjesz
tése jelentik. Az állam a küz
delemben a nehéz ütegeket, 
harcikocsikat és repülőflottá! ;e 
leüli Kórházi osztályok, szán a 

. tóriumok, erdei iskolák, tüdő
gondozó intézetek sorozatál ál
lítja fel az ország különböző 
pontjain, hogy megszüntesse a 
19 ezer sötét koporsó fölölti zo
kogást.

leden od nnjstrasnesih betega 
je tuberkoloza, tak dalko, kéj se 
snsica vec more nazvati »mnd- 
jarskim betegem«. Kosa te smrti 
taksne rede sece od leta do leta 
med madjarskim narodom, kéj iz 
strasnih statiztiékie zbrajanja, lu- 
banja smrti se kmiéno kési na 
nas, tak' da se nam koza jeli.

Nek' zna madjarski zitelj, kéj se 
v sakoj vuri dva pota zazvoni 
onima, koji so v susici hmrli. Kakti: 
sake pol vure hmerje jeden covck 
v tuberkolozi. Jeli ima taborska 
sila (tehnika) taksno sredstvo za 
ponistavanje ? Toga betega pre- 
nasa Coch bakcil. Koj je najstras- 
nesi nepriatelj covecem organizmo, 
podmukel i pre sakom dihanjo se 
nalukavle na nas, kéj nam se 
ukrade u pluca i da se tan* pova, 
da nas unisti, kaj nam celi orga- 
nizam s potere i stvarja one ne- 
srecnike koji radi tóga betega, 
vise ne so za posel i na krajo 
nadgrobne krize onih, od kojih 
se v madjarske cintore sedem- 
najset jezer zapici na leto.

A ovo to znaci, kéj se v jamo 
tuberkoloze na leto jeden varosic 
za кора. Ako hi s celoga naroda 
jednoga cloveka mogli stvoriti, 
foga bi se inóralo ónak’ Bogovski 
s lepsti, kéj bi dosel к sej i kéj 
bi spoziial ono stasiio pogibel’ 
(la f>ez spekolerenja zapocne s vo- 
jom obranom

jer neje istina lo kéj nega spasa

proti haranja tuberkoloze. Zna- 
nost madjarskih doktora je éudo 
stvorilo na v raéanjo susiee, kője 
v rácén je ima potpune  ̂ uspehe. 
Ali pogibel zato itak jós postoji, 
jer vecina ludstva ne hasnuje po- 
moc itero drzeva davle.

Lanjfko leto je stopil na zivot 
(v snago) „Zakón tuberkoloze“, koj 
premora sakoga da sprcci zlo 
toga betega. Ci bomo to postigli, 
te strasni beteg vise nebo pogi- 
belen. Moramo raztulmaciti sa- 
kam clano naroda, kéj saki ima 
pravico, jós vise receno: doznost 
mo s z doktorom peviziterati dati. 
To vizito obavlajo cisto besplatno 
drzavne instituciie, bez sake poti- 
usloge.

Kontrolna vizitd se odnasa na 
najsirse narodne slojeve, a v prvem 
redo morajo erez to prejti oni 
steri prodavlejo zivez i sa vnogima 
dojdejo о dodir z vun topa mo- 
ramo braniti generacijo bodoc- 
nosti: decu od zaraze.

Ali „Zakón Tuberkoloze“ samo 
unda stopi v zivotno stvarnost, ci 
doticni i zivijo s tem zakonom

Kormányzó Erünk legfel
sői)!) rendelkezésére február 
1 l-t» a magyar csendőr napja. 
Ezen a napon az ország minden 
városában ünnepélyes formá
ban emlékeznek a hős magyar 
csendőrről. Csáktornyán kettős 
ünnep voll az első cscndőrnap, 
mert ekkor áldoztak méltókép
pen Muraköz csendörvértanu 
jának. Varga Sándor csendőr- 
őrmesternek. aki az összeomló 
Muraközben utolsó pillére volt 
a rendnek és életét adta érle.

Reggel 9 órakor ünnepi szent
mise volt a barátok templomá
ban a honvédség és a polgári 
hatóságok képviselőinek jelen
létében. A szentbészéd során P. 
dr Murai Frigyes emlékezett 
meg a magyar csendőr hősi 
a i акj á ró I.

A templomból az elnevezendő 
utcához ^régi Malom-utca vo
nult a közönség, melynek sorai
ban otl volt Kaltróy Antal al
ezredes. helyőrség parancsnok, 
dr Sáyhvárv István szolgálni », 
mini a íőszolgabiróság és a 
vármegye képviselője. Peesor- 
íiik Ottó városbiró, országgyü 
lési képviselő. Korentsv Endre 
főjegyző, a rendőrség, vámőr
ség képviselői, a községi elöl
járóság tagjai és a különböző 
testületek képviselői

A fehér lepellel letakart, 
zöld fenyővel és nemzeliszinü 
szalaggal diszilelt utca-névtábla 
előtt sorakozott fel a csend őr
ség diszs/.akasza és az ünneplő 
közönség Majd Mikk Károly 
népművelési titkár mondott a 
tábla .dali szép. meleghangú 
ünnepi beszédei Emlékezethet 
idézte azt a szomorú időt, ami 
kor a magyar csendőr egy fel 
fordulni készülő világ közepette 
a rend, vagyon és személybiz
tonság utolsó oszlopaként állt 
Muraközben és 

kitartott őrhelyén utolsó 
leheletéig, a dicsőséges 

hősi halálig.
Varga Sándor a belső Ironlol 
larlolla hősies elszántsággal és 
a lelkiismeretlen lázilók. kom
munista gyilkosok áldozata lett. 
A magyar csendőr ma ismét ill

•sifuranim pravem, pák driido 
id doznost, kéj se e doktorom 
dado previziterati.

Obrana proti tuberkoloze kakti 
zelja, neje nepoznata prod mad’ 
jarskiin drustvenim staleiom. Naic 
inMitucije i doktori vec voedaj 
morejo lepe rezultate pokazati, 
V onoj vclikoj zalosti, kője po- 
cinjdvlajö smrtni sluéaji, vec se 
edstajenio utesnim recultatima. Pri- 
kdfi Statistike dokazuvlejo da smo 
znizili sirenje te velike pogibeli. 
Ali dók od orsackooa naroda 
sedemnajset jezer ludi hmerje v 
tdksnem betego steroga enam« 
vraciti i spreciti nemre biti na 
merő naic dukno spoznanje.

Proti tuberkolozni Orsaöki Sa- 
vez med 15 — 22 februárom bn 
otvoril „Tjeden Tuberkoloze“. Nek 
saki s hasnuje to, kéj bode le 
tjeden vucil, jer te navoki nebojo 
samo pojedince hasnoviti, nege 
bodo korisni га familije, narodne 
qrupacije, kéj kaksna zaposlenja 
bodocnost i sreco celog naroda.

Primite borbo proti podmuklog 
madjare funddjoceg neprijatela.

áll Muraközben és a közbizton
ságért, a haza és a nép jólétéért 
ma is hajlandó minden áldozat 
га A kötelességtőljesitésben. a 
munkabirásban ismét nagyszc 
rü példát mutat mindenkinek 

Pccsoruik Ottó lépett ezután 
a névlábla alá A közönség ne 
vében Varga Sándor utcának 
nevezte el az utcát és a névtáb
láról lehúzta a leplet. Majd a 
csendörség nevében Tassányi 
József, a Csáktornyái csendőr- 
őrs parancsnoka mondott kib 
szünetel és Ígéretet telt a továl) 
bi minden áldozatra kész köto- 
lességtel jesitcsrc. Végül a csend 
őr diszszakasz diszmenetben vo- 
null el a honvédség'képviselője 
előtt

Megható és felemelő pil
lanat volt, amikor a vér
tanú csendőr jelenlevő 
flát, aki most magyar hon
véd, a honvédség képvi
selője odaállította maga 
mellé, hogy ő is fogadja 

a dlszmenetet.
Ezután az ünnepség részivé 

vöi kivonultak a temetőbe, ahol 
csendes megemlékezés után meg 
koszoruzlák Varga Sándor sir 
ját A m kir honvédség koszo
rúját Kaltróy Antal alezredes, 
a szombathelyi esendőrkerülct 
koszorúját Marga Gábor alhad 
nagy. az elhunyt családjának és 
honvédfiának koszorúját Tassá 
nyi József, a vármegyéét dr. 
Sághváry Iván szolgabiró. a vá
rosét Pecsornik Ottó városbiró, 
országgyűlési képviselő, a ni 
ki ív határcsendörségét dr. AI 
lorday Sándor m kir. rendőr 
fogalmazó, a m kir. vámőrségét 
|)edig az egyik vámtiszt helyez
te el a síron

A kegyeleten ünnepség ezzel 
végei éri Aarga Sándor emléke 
többel sohasem mosódik el Mu 
raküzben.

Po iidjvisesoj imrcdbi (áospou* 
Ouvernerd je februer 14. den 
inadjdrskih zdiidarov. Года dneva 
sc v célom orsagu, v sakom va
raim na svecani nácin zniisliju га 
vitezke madjarske zandare. V C*a- 
koveu je prvi zandarski den bil

A tuberkulózis
Oreacka borba proti susiee

Utcát neveztek el a csendőrnapon 
Muraköz vértanú csendőréről

Na Zandarski den su vulfeu nazvati po 
medjiinurskin zandaru muöeniku

t .



З Ё - ^ - ю  . Azok helyett is dolgoznunk kell, | . “, T k4 z 3
Varga Seudoru zandarskom straia- • akik nyugalmunkért, iövőnkért harcolnak j ~ ~ z
Z ' T ' Z i o  m 0 n d 0 ,,a  a ,ÖiSpán a «örvényhatósögi b izo ttság  közg yű lésén  д jp vr<jdu ^

ГГ ■ *a to alduval svoje М о Г а П С О  d e ls t i  Í ПЗ IT iestO  o n ih ,  k o g i  s e  Od tóga vremena je treba
zivicnjc. г .. v V i , .  maScu prositi od inimstra ca pre-

V jutro ob . yuri je bila v D O rijU  Z3 H3S m ir  Í Z3 n a s u  b u d n e n o s t  hranu. Főszolgabirovi moraju saki
íTeSe'^DrT koioiTu' biü^íT.bfnniT — rekel je velki ispán ne varmegjinskoj velkoj sesiji lne?5c 20"ва Iе *реЬа

fi ÍL?I ■ '"'-I L , ' astuRnik' . » I I  inasce 2d celi jareS. Z maiőom
soldaCkih í civilnih vlasti. Pro- Auht \ нгшс^ут torvajivliuto- ■ • .• i i ■ , ic treba iako soarati
deítvo je egovoril P. Murai Fri- sági bizotlságáAak közgyűlésén 4 , '11 delel. . na mesto 'e r* >a .,

1 gyes i * lepcini recmi se «misül vitéz gróf Teleki Béla főispán omh. кон *e bon,.. «a nos min f a b * |e « Л . .ípan govord.a
za toga viteskoga mucenika mad- megnyitóbeszédébei. rámutatott »  buducnost. f f i l i  “X i  Ä r n f e
jarsk°ga íandara. arra az élet-halál harcra/méh- Za,b ™ *e emisM szelki крап za ah s korám. , sold, koie nam |e

S cirke su isii v onu vuliku, koja ben az efiész Világ érdekelve vall ve?®1' ®.'vn> ka!. 'e Med,,murié i or- poslal minister га prehranii, |e
je dobila novo Íme (poredi je már és amelytől Európa és vele s-ck? h'^  Prik?Pc,la k 5»eto| Ma- stvar inalo lezesa. Reél velkoga
bila Malom-Melinska vulica). Bili együtt Magyarország sorsa függ. öiarskoi Korun. . stem |e Zala- ispana su prijeli na sesiji f velk.m 
su tam Kaltroy Antal podpulkov- Ez a harc áldozatot kíván és y^megpia пага| cela. Poidrav.l «duJevleniem. 
nik,*apovedniksoldaéije,Dr.Saágh- ]>edi  ̂ nemcsak a külső háborús ,®fnOVi5 ^d' ^ aynegjinskc oblegate Zatim je dr. Brand Sándor vice- 
váry Ivan szolgabirov, v ime va'r- arcvonalon, hanem a belső, tér norvath rerence, Pecsormk ispán daj re6Una varmegjinskih
megyije i főszolgabiróvije, Pecsor- melói. gazdasági arcvonalon is. ■ По~й Л , Y rs*a9 ü Havla, рак poslov, pák je med tem rekel, da
nik Otto oblegati varaski birov, Meg kell törnie minden kisér- Iе Pr?s Iflfloslov na np ovo e o. | oni ludi, kojim su jugoslaveni konje
Korentsy Endre prvi notarjus, onda I lelnek, amely ezl a belső arc- .Ka,.se ^ e  narodne prehrane 2e|j> bodo dobi,; od fadrufle fa 
aastupniki policaja, carinarnice, op- vonalat gyengíteni akarja. En- reKe vekl lspan’ ! open prehranu, posodilo prez in-
cinski poglavari i zastupniki sako- пек érdekében megértéssel kell j da z malom ne su bile j teresa, kaj si bodo rnogli konje
jackih druktva- fogadnunk a kormány rendki- nikáe poteskoöe do ve v 1 kupiti.

Prad vulicnom tablóm, koja je 'üli intézkedései!, még ha azok i тяшшяшс» •<мампвмнмл-« аим.*мшмятяттттяттшшшттшшшшяшшт 
bila pokrita z belim platnom i áldozatot is követelnek. ■—* * рч л  ■ « - г -  ! IX  A | I I  | A
okincena г borovimi kitárni i na- Többet ketl termelnünk D L L r U L !  I S K A I  П  I П  A  U  L/
rodnuTu pantleki se |e у red po- és jobban kell dolgoznunk ----- ,
stavil jeden paradm eug zandarov, , . , . . .  . , ,
zatem pák ludi, koji su dosli na a?>k helyett is el Kell végez - Д KormánVZÓ U r nek. es naff ,on '*
oaradu Pod tablóm i- Mikk K,í- nllllk a munkál, akik nvuga)- , . ' 7. most. amikor kormányzó
roly sekretar narodnófla prosve- műnkért, jövőnkért lwreolnak le irato t IfltöZett Г runkal magas korára való te.
íenia s toDlimi recmi dríal lenooa N,al<J megemlékezett a főis- a -  nrev-jnriuiilóchoT kmtettet meg kell kímélni a ha
h ó r a  Zmisíii se Та onih íX st - l^n arról az örvendetes tényről, 32 OrüZaggyUieSPeZ talmas munka és áldozatos fá-
nih vremen da ie madiarski гап- hogy Muraközt az országgyűlés Gospon Guverner je postal radtsag egy részétől. S bar a
dar na srdíni sveta koii se haoil is végérvényesen visszacsatolta pUm o O rsrékoj H iil terfiu ereje, egészsége friss és
napak obruniti, bil zadnji stup v :l Magyar Szent Koronához és A Kormányzó Ur az ország- Ттн.к"’ éavTimeTeíé ЬT
Madjimurju, koji je branil reda, Zala varmegj-e épségé fezen- gyűlés mindkét házához legtet- komolv tigyelmeztetés. A. nenr-
imatka i liJlenir tesitést nvert Üdvözölte vitéz subb kéziratot intézett, amelvet pedig nem tehetjukitki an-

I zdrzal ie na cvoioi stra/.i Horváth "Ferencet. Pecsomik a hétfői ülésen olvasott fel ' a na,k. hogy- betegség esetén vá
rt« ЛнпГвяп H n » .  Hn °ttót és dr. Országh Pált. a visz képviselőhöz és a felsőház el- rattan helyzet előtt találja ma- 
svoie dténe8iunaCke smrti szatérl zalai területek ország- nőké A táviratban a Kormány- 8al 

илгля г , .nr v , . Л  gyűlési képviselőit és isten ál- zó Ur értesíti az országgyűlést, Na r«ipravi prcdloga ca ibiraqje
arg 5 or j u es щ dását kívánta munkájukra. hogy a kormányzóhelyettesi oblegate je Bárdossy minister pred-
ontu junac I ucno i os a Közellátási beszámolójában a tisztségre vonatkozó jelölési jo- sednik drial velkoga govora s

íöispdn bejelentette, hogy gával nem kiván élni Így tehát kojim je odgovoril na prigovore
r ' Ä ' T T . o S i ' r S S  : »  llsztellltás „.vartatai, 5 J.16I&I t, a r t t i y S «  H l  opoticije, v kojimi su ttni
j a * .  U a  J !  ,r ,a ^ , : vo,taaegészvAritteg.vében. Й Ж Г Ж
dobro domovine i naroda, pák i д zsíréi látást március 1-ig biz- telmében a kormányzóhelyettes da ova cast namestnika guvernera 
danes su pripravlent alduvabi se. tositotta. Ettől kezdve a zsírt a jelölése és megválasztása csü- je stvorena cisto po duhu ustava 

nfn*í l • °ynUu Pj vc'ku közellátási minisztertől kell ige- törtökön az országház kupola- i jako je ve potrebna ve, da je,
paldu, как je treba dutnosti spun- nyelni. Л föszolgabirák február csarnokában lartandó együttes gledec na visoku starost gospona 
jcvati * kak je treba idriati. -t)*ig a főispán elé terjesztik já- ülésen lörlénik meg. guvernera, treba rekiti ga bar je-

Za njím je stup'l pod tablu Pe- rásuk szükségletét. A zsírral na- Gosoon Guverner ie postai подо dela velkih poslov i truda. 
csormk Otto. V íme opéine je gvon kell takarékoskodni. pismo obedvem hiíam orsacke Prem da mu je sdravje i jakost
dal toj vulic. »me Varga San do- Beszámolt ezután a főispán ^ е°  ko iesuT  nondeleknase- hotpuna, ipák je on ladnji beteg
róva vulicam i reiknl je tablu. trilpbőrellátásról, amelynek so- -  pre^ita]j predsedniki öble- bil opomena. A naroda pák je ne
Za tem pák je v íme cakovskih rán ugyan még nehézségek van- flatske i г aomie hiie V tóm moci zloiiti tak, kaj bi se, ako se
iandarov Tarsany. József, zapo- nak, de a közellátási. m-niszter Gosoon Guverner dTl beteg dogodi, pripetilo kaj tak-
vednik cakovske zandarske straie ur által kiutalt talpbőr'és cipő- . orsackoi hizi da nece pos- sega, cesa se ne nadjamo.
govoril. Zafelil se za postuvanie mennyiség maris envhitette bi- 9'̂а а̂ oirsacktdj niizi, d,a íece pos
i obecal je, kaj bodo zandari i zonyos mértékben a hiánvt. A t IÍ bnHn ^  F d s o h á z  IS  m e g *
zvriavali svoje duznost i alduvali főispán beszámolóját a közgyu- n!̂  p  ̂ i d°  : -  ы м т * * *  n
se. Na eadnje je iandarski eug v lés nag\’ lelkesedéssel fog dí j. nika kandidirab na skupnoj sesi|i S Z Q V Q Z lQ  О  J C L V Ü S lQ to t

C dL 0ndvTd"vaal PrCd laS‘" PnÍ'  Ezután dr. Brand Sándor ál- “ Т и Г  kandidacija’ i ibüanje na! 1 « 0ruJ“  г̂ , *  Pr,,«< *

Lepő je btto I do du*e je Tmeh neTTorán " f f i S  TIetrtek ^ ' Ä ^ s e r i j i T v ^  sz™ bat?n dé^
genulo sak ga, da je za- i10gV a jugoszláv állam által el- \ ^0: sa|j pocl kupolom v orsackoi fi°c ?eí a an
stupnik honvedstva muöe- vitl lovak pótlására a Közjóléti kupolom, v orsackoj lésével ülést tartó t, amelyen
nikovoga sina, koji te ve Szövetkezet utján lóbeszerzésre ’ r hozzászólás nélkül, változatlar
su madjarski honved po- kamatmenles kölcsönt juttatnak BárdOSSV ПВОУ D0SZ0(le P ,  n̂ cKszävazta a kormányzcV
stavil kre sebe, kaj su i a károsultaknak _ li^lyettesrol szóló torvéiiyjavas-

njemu deHHralt. ä  kOr0lányZOn0ly0tt0SI latot. A déli bizottsági ülés után
Zatem «и si ndisli na cintor ve,koi sesi’' Zd,d varme9Íije iovoc lo t +ЯГП\/я1я^ЯП a feIsőház átiratot intézett a

н Л ,  II .msSrtí ie gróf Teleki Béla, velki is- jaV aS ia i XargyaiaSdn  képviselőházhoz a javaslat elfő*
noknínilfл IP аяРт плк «и deli pdn flr*d* prvogd govora i rekel Velki govor B árdossy -a  gadásáról. Az üzenetet a képvi-
v * ’ г \> JJ с » j как je to strasna bitka, v kojoj je na respravlenju predtoga selőház tudomásul vette. A tör-

• I? . ?. * zavreti celi svet i od kője odvisi ze namestnika guvernera vényt kihirdették az Országos
loiil^venla ̂ KalbóyV̂ üa|a p X  -dbina ce.e Europe i stem i Ma- д Uormányzóhelyettes vá- törvénytárban,
kovnik, v ime Szombathelyske Zan- fl,aAskr , . ,, asztásáról szóló torvtoyjavas- Velikaska h.za je v sobotu pred
derske Komande Varga Gábor, v ° va b o .rbtl ! d,ltf Vd d,ci(?v/f  ne Ы tárgyalásakor Bárdossy poldan méla seiiju na Iteroj je 
ime familie pokojnika i sina hon- sarno vum na fronti, nego i doma László miniszterelnök nag\* bír b. predsedmk gróf Sréchenyi Ber- 
vtda Tarsányi Jótsef, v ime vár- na gospodarskoj tronti. tu je szédben válaszolt az ellenzéki tálán i na Steroj su prei premenbe 
uiegviie Dr. Saáahváry Iván seol- írebn spreí‘!l.1 sc» kdJ bilo na vezérek felszólalásaira, ame- prijeli zakonskoga predloga ca 
flabirov v ime varasa Pecornik ^ЛаГ ^°.mac°l Qospodarskoi fronti, ivekben ezek aggodalmukat íe- postavlenje namestnika guvernera. 
Ottó varaüki birov v ime aranicne  ̂ to°a Je treba Г.í,2mct, 1J  dob- jezték ki az uj állami tisztség tör- Ob poldan je komiiija méla teiiju 
polieaie Dr Altordav Sándor no- roní vo*orn Pr,ieti cvunredne na- vénybeiktatásáról. A miniszter i latem su oblegatskoj hiii dali 
licaiski éinovnik S tem se óva rec*be vlade, makar one cahtevaju elnök világosan és meggy őzően na glas, kaj su predloga prijeli. 
spornen parade fvrsila. Varga a,fíl,vania- kifejtette, hogy a kormányzóhr Oblegatska hica je to cela na
Sándorovo ime v Medjimurju vße V li« moramo povati 1 bole lyettesi tisztség teljes mértékben enanje. Zakona su preglasili v or- 
nigdar ne bodo porabili. moramo delatl, megfelel az alkotmány szallemé- saókim novinam.
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a matfö&H, ‘jidíkhZt
l'esti 2 magjarskih krajov
Csabi'endek község ezer pen

gői szavazott meg hősi emlék
mű felállítására. Az emlékmű a 
templom oldalán nyer elhelye
zést

Csabrendek. Opöina jc dala 1000 
pengd fa spomenik ia junake. 
Spomenika bodo postavili poleg 
cirkve.

Királyhelmec község nagyon 
szépen sikerült levente ünnepsé
get rendezett kulturházában Az 
ünnepélyen jelen volt és versei
ből felolvasott a község plébá
nosa. Mécs László, a kiváló pap
it öltő

Kirdlyhelmec. Opcina je v kul- 
turni palaci driala lepu i velku 
levente paradu. Na paradi je do- 
maei plebanoi Mécs László, gla- 
soviti pesnik, citál svoje lépt pesme.

Sztguár leventéi kétszáz pen
gő értékű szeretetcsonmgot 
küldtek a Vöröskeresztnek az
zal, hogy azt juttassák el orosz- 
földön harcoló bűntársaiknak

Szegvár. Leventi su skup na- 
brali dare, vredne dvesto pengd 
i poslali su je Crlenomu Kriru z 
molbom, kaj bi je poslali honve
dem na taboríice-

Kolozsvár numtői a mólt 
lyamán 696 balesetnél nyújtot
tak első segélyt

Acta községben uj tisztikart 
választott a Délvidéki Magyar 
Közművelődési Szövetség fiókja.

Ada. Drustvo juznih krajov za 
Reisvecenje Naroda sí je posta- 
vilo novo poglavarstvo.

Kassa város diákkaptárai az 
ungvári, munkácsi, beregszdzsi, 
és sátoraljaújhelyi diákkaptá- 
rakkal együtt 4000 használt ci
pőt gyűjtöttek össze.

Kassa. DruStvo ta pomoc je 
lanjsko leto 696-pót dalo pomod 
pre noireÖi.

Magyarkanizsún megalakult a 
cipészipari szövetkezet, amely a 
szegedi szövetkezet fiókja

Magyarkanizsa. Soitari su si 
stvorili svoju sadrugu, koja spada 
pod glavnu fadrugu v Scegedinu.

Szabadka költségvetése most 
készült el A 6 millió pengős 
költségvetésben nagyszabású be. 
ruházások és tatarozások szere
pelnek.

Szabadka. Stroskovnika su vec 
zgotovili. Stroski bodo do 6 mil- 
jonov pengd. S tem bodo cuda 
kaj-kaj popravlali i novo zidali.

Szeret falon és Déda között 
befejezéshez közeledik a vasut- 
vonal építése. Utána nyomban 
hozzákezdenek a sxikszereda— 
székelyudvarhelyi vasútvonal 
építéséhez

Szeretfalva г Deda. Zelezniea 
bo skorom gotova. Zatem se bodo 
mám bapili cidati ielernicu Csik- 
sf ereda -  Stékelyudvarhely.

Ciyenesdiás balatonmenti köz
ségben március elsején nyitják 
meg a dunántúli evangélikus 
egyházkerület népfőiskoláját.

Gyenesdids. Poleg Balaton«. 
Prvoga bodo odprli visokn na- 
rodnu skolu Dunantulske evange- 
lieke cirkve.

I A Hét-
I Csütörtök — Cetrtekl

A japánok benyomultak Szín- 
urba A város utcáin foly- 
mir a harcok A légierő 

megtörte a brit csapatok ellen 
állását Burmában elfoglal 
ták Martaban városát — Jáva 
ér Ausztrália felé irányul az uj 
támadás. — Maró füsttenger
ben, hatalmas lángok és,robba
nások közben folyik az utolsó 
csata Szingapúrért. — ATJonec 
szakaszon súlyos vereséget szen
vedtek a bolsevisták. — Nyolc 
millió halottat, négy millió se
besültet és hadifoglyot vesztett 
eddi^ a Szovjetunió. — Német 
hurcigépek Anglia partjainál 4 
kereskedelmi hajót szétbombáz
tak. — Tobruktól északkeletre 
megtorpedóztak egy angol cir
kálót. — Elsüllyedt a Frank 
nevű amerikai csapatszállitó gő
zös. — Egyre több hadianyagot 
és utánpótlást kapnak a tengely 
csapatok

japánéi su za§li v Singapur. Borbe 
vec idejű po varaikim vulicam. 
Zra&ne sile su potukle englesku 
soldaciju. V Burmi su zavzeli ja
pánéi varaSa Martaban. Novi na- 
padaji ved idejű proti otoku java 
i Ausztraliji. Zadnje borbe v Sin- 
gaburu idejű v velkom dimu i 
oguju, a bombe pokaju. Pre Do- 
necu su bolSeviki egubili velku 
bitku. Do ve su sovjeti egubili 
osem miljonov mrtve i Stiri mil- 
jonov ranjene i mrtve. NemJki 
avione su pre Fngleskoj rezbom- 
bardirali Stiri trgovaÓke ladje Od 
Tobruka na sever su s torpedóm 
9trelili jenu englesku taborsku ladju. 
Amerikanska ladja „Frank“, koja 
vo e í soldaciju, se vtopila. Oso- 
vinske trupe v Afriki dobiju se 
vile matriala i ludi.

I Péntek — Petek |

’.AI brit kormányzó átadta 
Szingapúrt a japánoknak. A ja
pánok folytatják Szingapúr szi
getének megtisztítását. Szinga
púr eleste után Ausztráliában 
kísérlik meg a védekezést az an
golok. — Megnyílt a japán flot
ta előtt az Indiai-óceán. (— Hol- 
land-Bomeo és több fontos tá- 
maszíKmtot szálltak meg a ja
pánok. — A keleti,arcvonal kö
zépső szakaszán bekerítettek 
egy szovjet seregrészt — Szét
bombáztak egy brit cirkálót a 
németek Málta előtl A tengely 
repülői éjjel-nappal folytatják 
Málta bombázását. — Megtorpe
dózták és elsüllyesztették a W. 
L. Steed amerikai tartályba jót 
az Atlanti-Óceánon.

Engleski guverner je Siugapura 
prek dal japancam. japanci dale 
cistiju od nepriatela otoka Singa
pur. Ve da su Singapura igubili, 
engleci se kaniju braniti v Austra- 
lije. Indijski ocean je odprti га 
iapanske taborske ladje. Na hol- 
landskom otoku Borneo su japanci 
■avieli vise vaSna merta. Na is- 
hodnoj fronti su nasi laokrosili 
vekie sovjetske trupe. Recbombali 
su nemei pred Maltom jenu eng
lesku taborsku ladju. Osovinski 
avioni den i no6 hiceju bombe 
na Maltu. Na ameriŐku ladju, koja 
terha voii, W. L. Steed avanu su 
strelili torpedo i vtopila se.

I h em b it — Bobot* |

Győzelmes leagari ütközetet

- Tjeden
vívtak a németek a Lu-Manche 
csatornán A Scharnhorst. 
Gneise паи és a Prinz Eugen 
csatahajók áttörték az angol vé
delmi vonalat. Egy brit rombo
lót elsüllyesztettek és 43 bomba 
zógépet lelőttek Szingapúr 
szigetén 30.000 angol katonát 
körülzártak a japánok Ran
goon felé menekülnek a brit 
csapatok — Tömeges légitáma
dás a szingapúri vizeken tar
tózkodó angol hajók ellen. El
süllyesztettek egy 10 000 tonnás 
gőzőst. — Német harcigépek fel
gyújtották Tobruk fontos ka
tonai berendezéseit. — Bardia 
közelében nagyhatású bomba
támadást intéztek az olasz repü
lők ellenséges táborok ellen

Nemei su pobedili v velkoj mors- 
koj bitki na Kanalu La Manche 
(med Engleskom i Francoskom) 
NemSke tdborske ladje Scharn
horst, Gneisenau i Prinz Eugen 
predrle su englesku frontu. Vto* 
piti su jednoga engleskoga rezo- 
raca i deli su strelili 43 engleske 
bombase. Na otoku Singapuru su 
japanci zaokrozili 30.000 engles- 
kih soldatov. Englezi pobegavleju 
proti verasu Rangun (Burma, azia). 
Na engleske ladje koli Singapura 
iapanei hiÓeju bombe na velkom. 
Vtopili su jenu ladju od 10.000 
ton. Pre Tobruku (Afrika) su nemei 
vuégali vaéna soldacka merta. Pre 
Bardiji su tál jani na velkom hitali 
bombe na nepriatelske lagere.

I Vasárnap — Nedela |
Megrendült Anglia tengeri ha

talma. A csatornái vereségnek 
súlyos politikai hatását várják 
Londonban. — Tobruktól észak
ra is megsemmisült egy angol 
romboló és egy 10.000 tonnás 
szállilóhajó. Pokoli harcok
ban morzsolódnak fel a Szingaf* 
porban rekedt védösereg ron
csai. Szingapúr erődje utolsó 
óráit éli. 11 hajót süllyesztettek 
el a szingapúri öbölben. '— Né
met győzelem a keleti arcvonal 
különböző szakaszain — Egy 
nap alatt 39 repülőgépet vesz
tettek a bolsevisták. — Nincs 
tüzelőanyaga, vize és árama a 
körülzárt Szentpétervárnak.

Engleska morska vlast se zru- 
sila- V Londonu se nadjaju, kaj 
bodo telke politick« borbe zbog 
zgubicka v kamatú. Od Tobruka 
na sever vtopili su jenoga engles
koga rezovaca i jenu ladju za terha 
voziti od 10.000 ton. V peklenskoj 
bitki se vnistavaju engleske trupe, 
kője su ostale v Singapuru- Grad 
Singapur ima svoje zadnje vure. 
Jedenajst ladje su vtopili pre Sin
gapuru. Na ishodnoj fronti na vise 
mesta su nemei dobili velke po- 
bede. BolSeviki su jen den zgubili 
39 avionov. V Petrogradu nega 
vode, niti kurila, niti elektrike.

I Héttő — Pondelete j
A szingapúri brit haderő le

tette a fegyvert. Vasárnap dél
ben ajánlotta fel az angol pa
rancsnokság a fegyverletételt A 
japánok feltélelnélküli meg
adást követeltek, amit az ango
lok elfogadtak. — Szumalraolaj 
mezőin japán ejtőernyősök 
szálltak lé — Szingapúrtól dél
re 32 angolszász liajóegységet 
pusztítottak el. —- Amerika part
jai előtt eddig közel félmillió 
tonna allenségefi hajóteret süly- 
lyesztettek el a németek. — A

l**M« arcvonalon erűd mán vasén 
támadnak a németek A Föld 
kozK an gcrcn  4 brit kervsktdel 
mi és egv előőrshajót elsüllyesz
tettek es több hajót‘megrongál 
lak a németek

Engleska soldauije v Singapuru 
je doli dela orufje. V nadalu ob 
poldan ja engleski aapovednik po- 
nudil, kaj bodo oruSie dőli deli. 
Iapanei su sahtevali, táj sa angle« 
moraju predati prés sakoga sah- 
teve, a to so englezi prrjeli. Na 
otoku Sumatra, de ólja kopaju su 
se japanci s zraka dőli pustili. Od 
Singapura na jug su japangi vto
pili 32 engleske i amerikanske ladje. 
Pred Amerikom su nemei do ve 
vtopili ladje bliio pol miljona ton. 
Na ishodnoj fronti nemei dobro 
idu napre. Na srednjem morju 
su nemei vtopili stiri engleske 
trgovdékc i jenu taborsku ladju i 
vile njih su skvarili.

| Kedd — Tork |

Csütörtökön választ kor
mány zóhelvettest az országgyű
lés. — 60.000 angol katona tette 
le a fegyvert Szingapúrban. — 
Ejtőernyős japán csapatok el
foglalták Szumatra legnagyobb 
olajtelepét. — Megszűnt az an
gol uralom a Távolkeleten. — 
A. németek megsemmisítettek 
egy bolsevista csoportot a ke
leti harctér középső szakaszán. 
— A Földközi-tengeren a ten
gely erői elpusztítottak egy torit 
hajókaravánt. 7 gőzöst, 1 tor
pedórombolót, 1 gyorsnaszádot 
elsüllyesztettek, 8 gőzöst, 5 cir
kálót és 2 torpedórombolót sú
lyosan megrongáltak a három
napos harcban. [

V cetrtek bo orsacka hiza zbi- 
rala namestnika guvernera. Sest- 
desetjeier engleskih soldatov jc 
poloíilo oruíje v Singapuru. Na 
otoku Sumatra su japanci, koji su 
se ггака pustili zavicli najvekse 
mesto, de se ölje кора. Engleska 
vlast na ddlkom ishodu je pres- 
tala. Na sredimi ishodne fronté 
su nemei vniltili jenu bolieviéku 
grupu. Na srednjem morju su 
nemei, v borbi erez tri dni, vnii- 
tili jenu englesku karavanu ladji. 
V topili su sedem ladji, jenoga 
reroraca, jenu brzu taborsku ladju, 
skvarili su osem veklib i pet menj- 
sih ladji i dva rezorace.

I Szerda — Sreda""]

Vjazmától délkeletre bekerí
tettek és megsemmisítettek egy 
támadó bolsevista seregrészt. — 
Nemei tengeralattjárók benyom



Védekezzünk a gümökór ellen
Tuberkuloza (Susica)

múllak a Karibi itiuieibe és 
M'xlJ.veairteHek ő tartilyhajót 
Гnn*pclyesfn bevonultak Szin 
apurba a japánok — Burma- 
an tovább nyomulnak és Aljább 

állásokat kerítettek be. -  Az 
losszebomb ázott Hangouiibnn 
teljesen megbénult a élet — Az 
angoloknak nem volt idejük 
végrehajtani a rombolásokat — 
Londoni jelentések szerint 
80 0UU brit katona tette le a 
fegyvert. Szingapúr legjobb tá
maszpontja lesz a japán had
műveleteknek.

Od Vjazme na iug zaokroiili | 
vniitili su jenu bolievicku trupu, 
koja je stela napadati nemce. 
Mamiké podmornice zasle su v 
Karibsko morje (poleg Amerike) 
i vtopile su tri ladje. Z velkom 
paradom su japanske trupe mar- 
sirale v Singapur. V Burmi su 
dosli japanci dale napre i zavzcli 
su vaine mesta. V Rangunu, koji 
je vés ibombardiran, prestalo je 
íivlenje. Engleii su ne meli vre- 
mena írusiti Singapura. Как z Lon- 
dona javlaju, osemdesetjezer en- 
glezov je polozüo oruije. Singapur 
bo najbolie mesto za dalnje ja- 
paneke napadaje.

Magvar hősök
Magjarskt jjunnki

Itetlenthe:e:’en bátorságról és példás 
akara'er'irő liep. tanúságot a Szovjet 
ellőni hál oru aj.jtt La-skav Gézi had- 
aprádörmeste-, egyik ke ók páros zász
lóaljunk szakasz!urán snoka. 1041. 
szeptember 5 én a zaporozsnei sziget
d hagyásakor uz cl.enséq hézleékp é 
s.- inia'l Laskay Géza tzenhannadóna 
írása; a szipvie i re .e it. Bár az eben ég 
minden oldalról körü'zárU a kis hon 
i on vé leső portot, I.askay bu /.Utó saa 
\aira és i end öle len nub^alartása liaiá 
sa alatt az másnap kitartott,
miközben négy ei’eos'gea támadást 
veri vissz'J. Másnap liajn Л an mikoi 
Laskay hada-prój lá'tj. Иоду saj.,t 
• apaia már л nos a szigeten e onoit 
ját rendkívül ügye vséqyei a súlyos he у 
zetbol Kivonva, a azi.«t partjára ve 
/.♦•lie és n így kürülte.vintésie megkezd
te Pmi erelve' az át ke. é t Fiz' nwfta 
léiiez.e és utolsónak maradt a szige
ten, mindaddig, aniig émiLereinek ja 
vürésze biztonságira nem jutót . Akknr 
mttga is nekiindul:, de már csak úszva 
tudott átkelni a folyón. Lélek je en lé
tének, valamint példát anu; ügyes ve-e 
lésének köszönhető, hogy a csoport 
minden vesz e,ég nélkül érte e' a zász- 
lóaij uj védelmi állását. (MTI)

Velku hrabrost i cvrstu volu je 
pokezűl v tdboru proti Sovjetam 
Laskay Géza kadetstraíamester, 
zapovednik euga, pre jenim na- 
sem biciklistickom bataljom. 1941. 
septembra 5.-ga, da su no5i osta- 
vili otoka pri Zaporozuju, se 
nepriatel vtikal i tak je on s tri- 
najst ludi ostal na otoku. Prcm 
da su nepriateli od sih strani 
zcokrozili ovu malu bonvedsku 
trupu, Laskay njih je batrovil i 
kazal peldu i tak su zdrzali do 
drugoga jutra i med tem su ne- 
priatela Stiripot zavmuli. Drugi 
den zárán, da je Laskay videh 
kaj ga na otoku njegvih trupi vec 
ne, je svoju trupu na jako spa- 
meten nácin odpelal do yode i 
г velkom paznjom njih je hapil 
spravjati prek vode na drugu 
stran. Dok su ludi prek i5li, je on 
pazil i tak je ostal sam na otoku 
tak dugó, dók su ludi ne do$li 
na sigurno mesto. Onda se i on 
génül, ali vec je lamo s pla- 
vanjam mogel vnjti. Njemu se 
more zafaliti, kaj su ludi prez sa- 
koga zgubicka doili do bataljona, 
kajti njih je tak spametno i hrabro 
vodil.

A gümökór a népesség széles 
rétegeit támadja meg és'ezrével 
szedi az áldozatait. Egyes nép
csoportok feglalkozásuknál fog
va és bizonyos korosztályok kü
lönösen ki vannak téve,a fertő
zés veszélyének. Zárt helyiség
ben, szellőzetlen szobákban dol
gozók s napfény szegény, ned
ves lakásokban élők között ta
láljuk e hosszantartó s a kör
nyezetükre a fertőzöképessége 
miatt veszélyes betegséget.

A magyar egészségügyi kor
mányzat e betegség néppuszti- 
tó hatása miatt jogszabályokkal 
rendezte a védekezés módoza
tait. Ezek szerint gyógyittatnj 
magát minden giimőkóíos be
tegnek kötelessége. Ferlözőké- 
pes gíimőkóros beteget el kell 
különíteni a kezelő orvos utasí
tása szerint Ha az orvos utasí
tásait nem tartják be. vagy 
rendszeres kezeléséről nem gun 
doskodna a beteg vagy hozzá
tartozója, kényszer elkülönítést 
rendelhet el a közegészségügyi 
hatóság az erre a célra szolgáló 
közintézetben. Az állam a közül
ietekkel és a neíyi érdekeltsé
gekkel karöltve építi ki a gü- 
mőkóros betegek gondozására 
és kezelésére hivatott szerveze
tet és intézményeket.
Addig is, amíg a-törvény inten- 
cciói szerint minden egyes köz
ségbe. minden egyes .szegény-, 
lakásba eljut az állam támo
gató segítsége, a közönség részé
ről is kell, hogy meginduljon az 
egyéni védekezés.

Különösen a gyermekkor és a 
serdülőkor rejt sok veszélyt. A 
bölcsőben gőgicselö csecsemő 
fölé hajló köhögő ember az első 
ásó földet emeli ki a növekvő, 
emberbimbó részére készülő sir- 
gödörből. Az anyák legfonto
sabb kötelessége az életük foly
tatását jelentő csecsemők meg- 
védése a rábeszélő, rálehelő és 
köhögő szerető- rokonok ve
szélyétől. A csecsemő és kis
gyermek táplálásában a leg
messzebbmenő gondosság kívá
natos. Forralatlan tejet ne ad
junk a gyermekeknek, mert az 
egészségesnek látszó tehén teje 
is fertőzve lehet giimőbacilus- 
sal. Biztos védekezés csak az 
alapos forralás lehet. Mosatlan 
kézzel gyermekek ne ne nyúlja
nak ételhez. Ezer apró tisztasági 
rendszabály véd meg bennünket 
attól a bajtól, amelynek kez
dete már a bölcsőben lehet és 
vége pedig egy kegyetlen, szen
vedésteli élet után csak n sírban 
lesz.

A serdülő kor a maga ezer
nyi problémájával terhelten na 
gyón fogékony a fertőzéssel 
szemben. Minél több napfény, 
minél több szabad, tiszta levegő 
s minél jobb, észszerűbb táplál
kozás segíti át a fejlődő szerve
zetet a rengeteg veszéllyel öve
zett utón.

De a helyzet mégsem remény, 
télén. Idejében alkalmazott or
vosi segítség az egyén gyógyu
lását is meghozhatja, súlyos be
tegséget megállíthat. Szélesebb 
rétegben pedig a védekezés si
kere azon múlik, hogy a beleg 
egyén és környezete embertár
sai iránti kötelességét hogyan 
teljesiti

Dr. Tóth Antal 
m. kir. tisztiorvos.

Tuberkuloia (susica, heptiku) je 
najhujSi narodni beteg, koji kole 
najglavneSega, delavnoga naroda. 
Glivice toga betega su tak mele, 
kaj njih respeter mora 6 -  700 pót 
poveksati, onda se vidi jen mali 
ítrih, a itak su te glivice bole 
pogibelne, как one straSne divje 
everi, kője iiviju v africkim velkim 
sumam. jak su moéne, v suliim 
síinam moreju iivati erei duge 
mesece, ali na suncu fletno po- 
gineju. To nam i pokaie pota za 
obranu: boriti se proti praha i 
cirn vec sunca v naJem stanu i 
v na$em zivlenju.

Dók se te glivice v telu zaprto 
povajii, ne skodiju drugomu, ali 
ako beteinikove sline, gnoj doj- 
dejn vun s cloveka, onda se gli
vice siriju i skodiju. Pre ke$lanju 
i govorenju dojdu sline, kakti tenka 
rosa v luft, pák tak moreju skoditi 
i oni beteíniki, koji niti ne plujeju.

Sulisa se kapi skrivonce. Toga 
betega moreju siriti ne samo be- 
tezni ludi, nego i betezne Sivine 
— krava, pes, papagáj (flic). 

SuSIca se ne herba, nego 
vola n]u je

Как su to doktori s paranjem i 
drugim iskanjem prenasli, najvise 
ludi su negdd mela vusebi su$i- 
cine glivice, ali njihova jaka na
tura je betega prevladala.

Pluca su se zvrucila, rane su 
eacelile i samo Röntgen kipi po- 
kazeju one erne fleke, de su negda 
bile velke rane i de je bila ta 
velka borba.

Proti susice se mora braniti 
clovek, dru t̂vo i driava. ílovek 
se brani: cistoca, edrava iivlenje, 
cuda lufta i sunca, v redu delati, 
gibati, jesti, piti, zabavlati se. 
Drustvena duinost je brigati se 
za siromaske familije, nezdrave 
stane popravlati, vulice osloboditi 
od praha i siriti med ludmi po- 
znavanje fdravja. Driava da v toj 
borbi teSke stuke, taborska kola i 
taborse avione. A to su spitali, 
sanatoriumi, sumske skole i drugi 
celi red zabodov za vraciti sulicu. 
I to se posoa po célom orsagu, 
kaj se na bo treba plakati sako 
leto ober devetnajst jezer drnih 
grobov.

Susica e grabi 5iroke narode i 
pobira na jezere ludi. Osobito ne- 
koje ludske grupe i v stanovitoj 
starosti su jako zvrgnuti tomu be- 
tegu. Najvise v eaprtim prostoru, 
v hizam de se ne lufta, v mok- 
rom stanu de ga ne sunca, med 
ludmi, koji tarn delaju ili eiviju se 
najviSe najde togu betega, koji 
dugo traje i pogibelen je i ea 
zdrave, koji tarn iiviju.

M U R A K Ö Z  S
W42. febniár 19.

Magjarska vlada sa narodno
zdravje je prepoinata pogibelnost 
ovoga betega, рак je stvorila *а- 
koforum fakone ia obranu. Po 
tem saki suSiöavi clovek je duien 
vraóiti se. Beteine suiiöave ludi 
je treba odstraniti od edravih, как 
to doktor naredi. Ako se ne ob- 
drziju doktorove naredbe, ili se 
betelni к nece brigati sa redovito 
vracenje, more vlast odrediti, kaj 
se ga odstrani v sa to odredjene 
Spitale. Driava se s vármegjijami 
i opöinami briga, kaj se bodo se 
posvel postavili Spitali ca suliÖastc 
beteinike, ali dok bode mogla po 
zeli гакопа, v sako selo, к sakomu 
sirmaskomu beteiniku dospeti po- 
moc driave, duien je saki ölovek 
braniti se proti ovomu betegu.

Osobito pre deci i mlajiimi je 
pogibel velka. On ölovek, koji 
kasla i prigne se na dete v sibki, 
on idigne prvu lopatu semle s 
grobe, koji se prepravla ea ovo 
mlado stvorenje. NajprveSa dui- 
nost matere je, obraniti svoju decu, 
koja nastavlaju njeno zivlenje od 
govorenja i lublenja takle rodbine, 
koji kaSlaju, a toboie radi imaju 
decu. Pre hrani male dece je 
treba как najbole paziti Sirovo 
mleko ne smeti dati deci, kajti i 
ona krava, koja pokaie najlepse 
zdrave, mora biti puna suiiee. 
Sigurna obrana je samo: dobra 
prekuhati mleko. jezero malih pa- 
ragrafov őirtoée more nas samo 
obraniti od one velke pogibeli, 
koja se more kapiti veö v sibki, 
a zvrliti se more samo v grobu, 
z velkom mokom i öuda ialosti.

Naileii élovek dobi betega v 
mladosti, dok su pluéa jol slaba. 
Cim ve6 sunca, Öim veö lufta, 
dobra, zdrava Ьгапа, to pomaie 
mladomu cloveku, kaj se reli pa- 
gibeli.

Ali zato se moci vufati. V pravo 
vreme zvati doktora, onda je moot 
vzdraviti i teskoga betega sarta- 
viti. A med ludmi bo tak basnila 
obrana, как bo saki clovek spunil 
svoju duinost proti svojemu blii- 
njemu.

Dr. Tóth Antal,
m. klr. sluJbeni doktsr.

Ispravlen]e. V nasem broju 
od januara 29-ga se na zalost pri- 
petila pogrelka, pak stoga je nal 
clanak „Reöi i dela" ne jednaki e 
magjarskim. Samo po sebi se rasme, 
kaĵ  je v magjarskim tekstu one 
reci^govorjl, „koji cast nosi“, a 
ne ncinovnik“ voditel. Так se onda 
i ono, kaj v clanku pile, ne ti£e 
pomoenikov éinovnika voditela.

Japán bombatámadás az ausztráliai 
Port Darwin támaszpont ellen

Jáva sürgős segítséget kér, 
hogy tarthassa m agát

Az angol h írszo lg á la t legú jabb  je lentőse szerin t a z  
ausztrá lia i m in iszterelnök közölte, hogy a japán  repülök b o m 
b ázták  Port D arw int.

A N őm et Táv irati Iroda je len ti, hogy a volt holland kü l
ü gym in iszter a londoni rádióban a z  Egyesült Á llam o kho z intő- 
zett fe lh ívásában  kérte, hogy juttasson  azon na li ssgitsőgst 
Jávának, m ert a sziget csak ekkor tu d ja  ta rtan i magAt, h a  a  
segítség idejében m egérkezik .

A japán  légierő több h u llám b an  tám ad ás t in téze tt a  ho lland  
uralom  a la tt lévő T im o r szigetrész, különösen K ospsng ellen*
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Szépen sikerűit 
a kereskedelmisták 

farsangi estje
A vidám farsang zárószava

ként a kereskedelmi iskolai ta
nulóifjúság mutatta be lelkes 
munkájának, kedves készségé
nek és nem utolsó sorban ma
gyar nyelv-tudásának eredmé
nyét kedden a Levente Otthon 
nagyszámú közönsége előtt

A kedves, színesen összeállí
tott műsor mindenegyes száma 
őszinte sikert aratott és a kö
zönség érezte, hogy amit lát, az 
nem csupán farsangi szórako
zás, hanem vizsga is a magyar 
élethez való hasonulásról. Min
den számból sugárzott az a sze
retet, amellyel ezek a kedves 
fiuk, lányok"magukba szívják a 
magyar érzést, a magyar szelle
met. a magyar szót. Á fiatalság 
minden báját, kedvességét, 
egészséges, tiszta humorát, élet
erős vidámságát benne láttuk 
a mozgásukban, szvaikban és 
örömmel éreztük azt is,'hogy a 
tanárok áldozatos, nagy munká
ja nem volt hiábavaló, mert az 
elmúlt évek rengeteg hibáját, bű
nét máris sikerült jórészt ki
irtani.

Mindenkor szeretettel várjuk 
a hasonló, kedves megnyilatko
zásokat.

— A rohamcsónak
magyar találmány. A Búvár februári 

szám* írja. A rohamcsónak, m/edyről 
mindenki sokat hallott, de általában 
kévébe tud — olyan átkeési eszköz, 
»mellyel ellenséges tűzben is gyorsan 
lehet csapatokat a folyók vagy c  a tor
nák egyik partjáról a másikra átszállí
tani. A rohamcsónak különleges tervek 
szerint épült. Nekünk, magyaroknak 
azért is isme műn к kell, mert к t mia
gyar bépészmémök volt az eiső ro
hamcsónak tervezője Fényes Kornél 
és Iván. A rohamcsónak mai alakja 
alig különbözik az e;ső tervektől.

Felhívás.
A volt haditengerész bajtár- 

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

Tengerész bajtársak! Sok. 
szeretettel várunk benneteket!

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

Isten áldd meg a magyart! 
Jő kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel.
Balsors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt : 
Megbünhödte már e nép 
A múltat s jövendőt.

Őseinket felhozád 
Kárpát szent bércére, 
Általad nyert szép hazát 
Bendeguznak vére.
Zászlónk gyakran plánt áldd 
Vad török sáncára,
Nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára.

Hajh! de bűneink miatt 
Gyűlt harag kebledben, 
Elsujtád villámidat 
Dörgö fellcgedben.
Most rabló mongol nyilát 
Zúgattad felettünk:
Majd töröktől rabigái 
Vállainkra vettük.

Csáktornya nagyközség Isko- 
lánkivűli Népművelési Bizottsá
ga, az állami polgári iskola rajz
termében 22 előadásból álló 
közművelődési előadássoroza
tot indít.

Az előadások minden csűtör_ 
tőkön este fél 8 órakor és min
den vasárnap délután fél 1 óra
kor dezdődnek.

Az előadásokra amelyek 
minden alkalommal rövid mű
sor kíséretében, magas színvo
nalon, időszerű kérdéseket tár
gyalnak — Csáktornya egész la
kosságát szeretettel Várja a Bi
zottság. Belépődíj nincsen.

A megnyitó előadás f 'hó 19- 
én, csütörtökön lesz az állami

Hányszor zengett ajkain 
Ozmán vad népének,
Vert hadunk csonthalmain 
Győzedelmi ének.
S hányszor támadt len fiad 
Szép hazám, kebledre 
S lettél magzatod miatt, 
Magzatod hamvvedre.

Bájt az üldözött s felé 
Kard nyúlt barlangjában : 
Szertenézett s nem leié 
Honját a hazában.
Bércre hág és völgybe száll, 
Bú s kétség mellette;
Vér özön lábainál,
Láng teng er felette.

Vár á llott: most kőhalom; 
Kedv s öröm repkedtek: 
Halálhörgés, siralom 
Zajlik most hely ettek.
S ah! szabadság nem virul 
A holtnak véréből 
Kínzó rabság könnye hull 
Árvánk hő szeméből.

polgári iskola rajztermében — 
Llőadók : Nagy Károly állami 
polgári iskolai és Poíesinszky 
Jenő állami lanitóképző-intéze- 
ti igazgatók. \

A Bizottság — a lakosság 
minden rétegéből megnyilvánu
ló óhajtásnak eleget téve — f 
hó 18-án a magyar nyelvi tan
folyamokat is megkezdte a áll. 
népiskolában, ahol a felvétel 
módozataira és a tanfolyam 
munkabeosztására vonatkozó'- 
lag felvilágosítás nyerhető. A 
magyar nyelvi tanfolyamokra 
csak e hét végéig lehet jelent
kezni.

Komosija iá Narodno Skolanje 
ívűn skole v'Cakovcu bo dreala

v drialii v purflíirskoj skoli v salí 
sä risamje 71 predstave га sko- 
Idnje naroddL

Predstave se bodo hnpile sa- 
koga cetrtka vecer ob Ve8 vuri i 
sdku nedelu ob V»4 vuri popoldan.

Na ovim predstavam bodo s 
sakom prilikom meli kratke pro
gramé visoke vrednosti i resprav- 
lali bodo pitanje denesnjih vre- 
rnen i komisija z lubavi poaivíe 
stanovnike celoga Cakovca. Platiti 
ne treba nikaj.

Prva predstave bo ovoga meseca 
19-ga v sáli *a risanje gurgarske 
skole. Predavali bodo: Nagy Ká
roly direktor purgarske Skole i 
Poíesinszky Jenő direktor prepa- 
randije-

Na prosnju stanovnistva sih kra- 
jov je komisija hapila ovoga me
seca 18-ga v narodnoj skoli i 
skolu za magjarski jezik, de je 
moéi pitati, как se moéi dati *a- 
pisati i kaksi bo skolski red. Za 
magjarski jezik se moöí dati za~ 
pisati do kraja ovoga tjedna.

Súlyos szerencsétlenség 
a kotort állomáson
Teska vesreca v Kotoribi 

na banhofu
Az este fél 10-kor Rotorba 

érkező személyvonattal utazott 
min tvonatkisérő, zárfékező 
Gedai József 40 éves MÁV al
kalmazott. A vonat megállása
kor leszállt a kocsiról, majd 
amikor a vonat ujbó Imegindult, 
hirtelen fel akart ugrani. A sí
kos talajon azonban megcsú
szott és

a mozgó vonat lépcsője 
elkapta.

Szerencsére az utolsó kocsinál 
történt a baleset és így csak a 
lépcső alá került, amely a kar
ján és a felső lábszárán oko
zott súlyos sérüléseket. Az [állo
máson részesítették első segély
ben, majd beszállították a Csák
tornyái kórházba. i

Na eugu, koji je snocka ob pol- 
deieti vuri dolel v Kotoribu se 
pelal Gadai jóisef konduktor, *e- 
lecniéar MÁV. Da jc eug postai 
fiiéi je doli, a da se eug nasaj 
genul stel je gori skociti. Na ikis- 
koj zemli se poikliznul,

pak su ga stenge zgrablle.
Na srecu se to pripetilo pre fad- 
njim itengam i tak je samo pod 
itenge doiel, pak je na roki i nogi 
dobil teike rane. Na banhofu je 
dobil prvu.pomoe a zatem su ga 
odpelaliv Cakovee v ipital.

Fe lh ívá s .
Az 1042. évien megszervezendő idő 

«»k os  nyári napkóriotthemok munka 
jáí támogató Zala vármegyei társadal
mi szervezet e napköziotthonok veze
tésére általában julius—augusztus hó
napra, kivé;ölesen jimius—szeptember 
hónapra, gondozónőket kei«s. Az *n r 
a munkára vállalkozók ehetőiig már
cius 12 ig. de legkésőbben április 10. ig 
jelen nézzenek a lakóhelyük szerint 
illetékes m. k.ir. tisztiorvosnál, *lri »  
'ovábbi felviLágoeilá?okat megadja. Ft 
sósorb»n okJ«v*'«s tanítónők, vagy 
óvónők, tanítónő-, vagy' óvónő,jelóH»k 
jelenti «zése kívánatos, másodsorban В 
középiskolát végzett leányoké, vagy 
asszonyoké, akik 20 ik életévüket már 
betöltötték. Kivételteen elfogadható 4 
középiskolai végzettséggel i«Hu*lk»ző 
20 évesnél idősebb, kellő irvnilígeftrí 
áju és err* a munkára rá armalt nők 
jelentkezés* is.

M. К ír. Ttartíofrosi 
11 ívm t«l, /alk«gfr«zeg.

Szánd meg Isten a magyart!
Kit vészek hányának;
Nyújts felé védő kart 
Tengerén kínjának!
Balsors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt:
Megbünhödte már e nép 
A múltat s jövendőt / 

ccocccoccccccccccccoc

MAGYAR TAN ITÓ 
Közművelődési előadássorozat Csáktornyán

Predavanja za narodno skolanje v Cakovcu
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As igtizséges fogyás.

Nyole hónapi börtönre ítélték 
a Csáktornyái járásbirósági dijnokot

aki a b ü n te té sp é n za k e t fe lv e tt«  és sa ját «ó lja ira  fo rd íto tta

üsem meseci rosta je dobit pisai* cakovskoga soda, 
koji je Strofne peneze podigel i zate petrosil

ban mondotta ki bűnösnek 
Gombócz Imrét és összbűnto- 
tésűl 8 hónapi börtönre Ítélte. 
Az Ítélet jogerős.

Vec smo javili, kai su zandari 
odtirali v Kamin Gomboci Imbro 
oakovskoga sudbenoga piiara foto, 
kaj je bil pod sumlom, kaj je po- 
digel strofne peneze i lase po- 
trosil.

V Cakovcu v kancelariji je po' 
digel od Csrep Rudolfa r. Ivano- 
vec 50 p, v Totovcu od Trupko- 
vic* Andrása, Trupkovics Antuna, 
Toplicsanecf Tomasa od sakoga 
po 30 p, od Novak Tomasa 50 p 
i od Soltics Imbru 30 p. Tein lu
dern je rekel, da je strófa treba 
pri njem platiti, njega su fa to 
poslali i potli bo veksi stroiek.

Ov tjeden su to respravlali pre 
sodbenom stolu v Kaniei. Gom
boci Imre je se priznal. Presluiali 
su i kvarne ludi.. Sód je cdsudil 
Gombocz lmbrija, z bog vkanidbe 
na osem meseci resta. Apeliral 
neje.

Már korábban jelentettük 
hogy a csendőrség Kanizsára 
szállította Gombóc Imre 26 éves 
Csáktornyái járásbirósági dijno
kot. mert azzal volt gyanúsít
va, hogy a büntetés pénzeket fel
vette és azokat saját céljaira 
fordította

így Csáktornyái irodájában 
a nála megjelenő Cserép ÍUidolf 
dravászentiváni 1 ikostól 50,'lót 
falun Trupkovics András, Trup 
kovics Antal, Toplicsanecz Ta
mástól fejenként 30—30, majd 
Novák Tamástól 50, Soltics lm 
rétől 30 pengőt vett fel. Ezeknek 
azt mondotta, hogy ezeket a 
büntet éspénzeket az ő kezéhez 
kell lefizetni, mert később több 
lesz a költség és ő van kiküldve 
a pénzek behajtására.

Múlt héten tárgyalta ezt az 
ügyet a nagykanizsai törvény
szék. Gombócz Imre mindent 
beismert. A bíróság kihallgatta 
a becsapott károsultakat is

A bizonyítási eljárás befeje
zése után a törvényszék csalás-

KÖZGAZDASÁG
Hogyan emelhetjük a tej mennyiségét 
és zsírtartalmát a helyes fejessel?

Kak bi mogli s pravim dojenjem dobiti 
viáe mleka i bolse?

Alig pár hete hangzott el a 
földművelésügyi miniszter ur 
felhívása a gazdatársadalomhoz, 
hogy szakszerűbben gazdálkod
janak és jobb minőségű termé
nyeket termeljenek

Fokozottab lucernatermelés
sel takarmányozásunkat a több 
tejhozamra állíthatjuk Termé
szetesen, mint második főténye
ző szerepel, a tehén gondozása, 
különösképpen a fejesek száma 
és módja. Sajnos, sok helyen 
megvan az a rossz szokás, hogy 
a fejést csak akkor kezdik el. 
mikor már minden más munkál 
elvégeztek. Nyáron például ha
zajön a tehén este 7 órakor 
a gulyából, a gazda és családja 
pedig este 10 órakor jön haza 
a határból és akkor fejik meg 
a tehenet Képzeljük csak ej. 
milyen ideges az a tehén, mi
vel "a tőgyben már készen levő 
lej feszíti a tőgyzacskót és ez 
derm esztőén hat a tejelválasztó 
mirigyekre, s előbb-utóbb a te
hén elapadásához vezet. Ugyan
ez az eset télen, csak akkor meg 
azért kell később és rendetle
nül fejni, mert ráérünk ,

Tapasztalatból tudjuk, hogy 
minél rövidebb a fejési időköz 
egyik fejestől a másikig, annál 
zsírosabb és napi átlagban szá
mítva. több tejet ad a telién.

Most télen a reggeli tej jóval 
alul van a törvényes zsirszáza 
lékon. inig az esti magasabb ná
la. Л napi tejmennyiség átlaga 
azonban szintén alul van »a tör
vényes zsirszázalékon Kutatni 
kezdtem az okát és egy gazda 
nál, több napon keresztül pró

baíojést tartottam a nála szo
kásban levő fejési időközökben, 
reggel 8 órakor és este 5 óra
kor A tehén reggel adott 10 
liter tejet 2.7o/0 zsírra! Este 
adott 6 liter tejet 3.7°'o zsírral. 
A napi termelés tehát 10 liter 
3.1 o0 zsírral A fejési időközök : 
reggeltől estig 9 óra, estétől reg
gelig 15 óra hossza. Beszélgetni 
kezdtem a gazdával és érdek
lődtem, hogy miért fejnek ilyen 
későn. A válasz az volt, hogy 
most télen nincs semmi dolga 
az embernek, az asszony csak 
ugv 8 óra tájban kel föl. vagy 
ha nem kel föl, akkor megfej 
a szolgalegény. Magyarázni 
kozdtem. hogy ez helytelen do
log, a tehenei háromszor kell 
fejni, pontosan ugyanazon idő
ben. ugyanazon személy, slb. 
Megkértem, hogy változtasson 
ezen a rossz fejési rendszeren 
Meg is fogadta tanácsomat és 
naponta háromszor fejt. Heg
gel 6 órakor, délben 12 órakor 
és este 8 órakor Mivel ezen fe
jési rendszernek csak pár nap 
nntlva van kimutatható ered
ménye. egy hét múlva mentem 
ki újból próba fej est tartani Az 
eredmény a következő volt 
reggeli fejes 8 liter 3.2<>b zsir- 
tartalommal, déli fejés I liter 
3 5«;.) zsírtartalommal, esti fe
jés 5.5 liter 3.8<vo zsirtartalomL 
mal Napi átlag 17.5 liter 3.45°o 
zsírtartalommal- Ezen fejési 
rendszerben azóta is jóminősé- 
gü tejel szállít az illető gazda 
A kísérlettel igazolódott tehát, 
hogy a jó takarmányozás mel
lett is csak úgy nyerünk jómi-

Miudijí megújuló рпоЫ0ш«, — külö
nösen hölgyek köiótt —. hogy a téli, 
kevesebb mozgás dltai íbiszede t tu 
sul}-tói miként lehetne megszabadulni. 
Veszély te en, 'erinészetes soványitó kú
rát a Mira gLaubersós gyógyvízzé! kell 
tartani és i>edig 4—G hétén át, .eg.el 
éhgyomorra fogyasztandó, langyos

nöségü tejet, ha a fejést pontoL 
san és szakszerűen végezzük. 
Különösen a mai időkben kell 
ezt minden gazdának cseleked
ni, mert a, hírek szerint már 
több külállamban bevezetett tej- 
zsirelvonással akarják a zsir- 
hiánvt nálunk is fedezni.

Németországban a fogy asz 
tásra kerülő tej zsírja 2o0. A fel 
szabaduló tejzsirmennviségből 
vajat gyártanak és ezzel fedezik 
a zsirhiányt. Ugyanakkor azon
ban sok helyen bevezették a 
zsirszázalékra való tejárfizetési 
a termelőknek, ami elsősorban 
a legigazságosabb fizetési mód
szer. mert aki jobb tejet szállít, 
az több pénzt kap, s igy a gaz
dákat jobb és több tejtermelés
re serkenti, másodszor a hami
sításokat is nagvban gátolja.

Sz. K.
S topram I* par tjednov preslo, 

как je pospon minister polskoga 
gospodarenja poeval gaede, kaj bi 
bole gospodarili i bolle povali.

Ako bomo povali vile becke 
detelice, bomo dolli do vec mleka. 
Ali drugipot glevno je i to, kaj 
bomo kravi reda dali, osobito kul- 
kopot i da bomo dojili. Na italost, 
v cuda mesti je taksa huda sega, 
kaj predi napraviju sako delo, a 
onda stopram idejű dojit. V leti 
krava dojde dimo s pale ob sedmi 
vnri, a garda s familijom s pola 
ob deseti vnri i onda stopram 
idejn dojit. Si moremo misliti, как 
je kravi, gotovo mleku ju pece, 
vime se napinja, krava se moci i 
stem ili prédi. ili potli resusi. Ran 
tak je i v eimi, onda sato ne do- 
jimo redovito, kajti — imamo cajta.

Znamo dobro, da cím je krajle 
vreme od jenoga dojenja do dru- 
goga, stem je bole masno mleko 
i ere« den stem vile mleka da 
krava. Ve v simu je jutresnje mleko 
puno menje masno od onoga, как 
zakón véli, a na veéer рак je 
masno prek toga. A ci receunamc 
örez celi den i onda je mleko ne 
tak masno, как bi moralo biti. 
Iskali smo pre jenim gazdi zroka 
tomu, pak smo er ее vile dnevov 
dojili kravu v vreme, как je pri 
njem sega, v jutro ob 8 vuri i 
vecer ob 5 vuri. Krava je v jutro 
dala 10 litri mleka $ 2*7% masti, 
a vecer 6 litri mleka s 3*7% masli. 
Так je bilo erez celi dan 16 litri 
mleka s 3*1% masti. Spominali 
smo se s qazdom, pak smo pitali, 
zakaj tak kesno doji. Rekel je, da 
ve v zimi nemaju ludi nikse delo, 
zena se v jutro stane koli 8 vur, 
ili ako se ne stane, onda sluga 
podoji. Mi smo mu tolmacili, da 
je to ne dobro posel, kravu je 
treba tripot dojiti, navek v isto 
vreme i ista persona. One gori 
zel nasega navuka, pak je tripot 
dojil. V jutro ob 6, ob poldan ob 
12, I vecer ob 8 vuri. Kaj ti se 
ov novi red prepozna stropram 
sa par dni, to smo ga рак sа osem 
dni pogledali. Kaksi basen se pö
kele. Vidli smo ovo: V jutro je 
krav« dala 8 litri mleka s 3 2%

gyógyvízzel, E i 1 péraUeu heVáeu, el 
földi forrásvíz, orvosi tanács és ellen
őrzés mellett az epe-, gyomor-, cukor- 
bajoknak is nélkülözhetetlen gyógy
szer«. Kapható gyógyszertárakban, dno 
példákban és jobb füszerkeresbedéseV- 
ben.

masti, ob poldan 4 litre • 3*5% 
masti, а na vecer 5% litri s 3*8% 
masti. Так erez celi den 17Vs litri 
mleka s 345% masti. Od potli, 
как tak doji te gazda, navek dobro 
mleko trzi. S tem se dokazalo, de 
i poleg dobre krme samo onda 
moremo dobiti dobro mleko, ako 
bomo tocno i spametno dolili. 
Prem v denesnie vreme mora saki 
gazda tak delati. kaiti как cujemo, 
vec v vise zvuniskimi orsagi z mleka 
delaiu mast, pak tak kaniju i pri 
nas pokrivati ono kai fali.

V Nemskoj ima mleko, koie se 
trzi 2% masti Kaj ober toga dojde, 
z onoga delaju retra i stem na- 
mestiiu mascu. V isto vreme so 
vise mesta tak vredili, kai se mleko 
tak piaca, как \e masno, a to ie 
i najpravicnese, kajti koii bolle 
mleko da, vise penez dobi i stem 
bodo gazde natirali, kai bodo bolle 
mleko povali, a druaoc рак, nabo 
moci mleko tak z lebku hamilirati.

Tabor i novi red, koji bo za niim 
dosel zahteva. kai se mora как 
nejbole gospodariti.pak stoga nem- 
remo niti mi gospodariti po sta- 
rinskim. Svetle pelde su nam 
nemsk i gospodari, ko|i su v „borbi 
za dobro mleko“ spravili mleko i 
putra na tak dobni visinu, как je 
to bilo pred táborom i stem su 
sprecili silu za malcu. Ako bomo 
i mi tak delali, onda smo spunili 
dnznost, kőin zabteva od nas ma- 
gjarska zemla, nasa domovina.
M. Kir. rendőrség Csáktornyái határ 

széli kirendeltsége.

Szám 51 4—1942.

Hirdetmény.
Felhívom mindazokat a csákdor 

nyai lakosokat, akik 1942. évre ha
társzéli utiigazolványt akarnak válta 
tani, hosy eziránvu kérelmükkel 1942. 
évi február hó 9-ike és február hó 
25-ike közötti időben, hétköznapokon 
d. e. 9—12 óra között jelentkezzenek 
a m. kir. rendőrség Csáktornyái ha 
társzéli kirendeltségénél (Vasutállo 
máson.

Az igénylés alkalmával hiteltérdem - 
lő módon igazolni kel! az igénvjogo 
sultság fennállását és a birtok fekvése 
szerint illetékes kataszteri község elöl
járósága által kiál ütött Hatósági bi
zonylattal a rnesgye, vagy hiatárbirto 
kosi (bérlői1) mi voltot.

Határszéli utiigazolványt kaphat 
olyan mező- és erdőgazdasági ingat
lanok, továbbá gyár-, bányaüzemek tu
lajdonosai, illetve jogi személyek fe
lelős ügyvezetői, akiknek birtoka (in 
gatlana. gyára bányaüzeme a határ, 
kerilletlen 10—15 km. területen' fek
szik, vagy a határsáv szeli azt át an 
пак hozzátartozója, aki az ingatlan 
megmimkálá sában stb. lévé ken yen
résztvesz és a birtokos állandó mun 
kása.

Az alkalmi utilapok kiállítása t<- 
kinteté!©n egy későbbi liirdetméuy 
ben tájékoztatom a lakosságot.

Figyelmeztetem az érdekeit eket.
hogy a megadott határidőn túl ilyen 
természetű kérelmüket ei kell utasitu 
notn.

Csáktornya, 1942. február hó 6-án 
A kirendeltség \e®etője 

I)r. Altardiy Sánuor s. k. 
m. kir. rcodőrscgédfogahm»zó.
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KSlceey Ferenc
A Himnusz halhatatlan köl

tője, Kölcsey Ferenc 1790-ben 
született a dunántúli Csekén. A 
magyar irodalom hőskorszaká
ban lép fel nemzeti, hazafias ér_ 
zésének lángolásával és Vörös
marty mellett harcol az idegen 
beoflyástól ment, tisztán ma
gyar irodalomért. Kritikai mun
kássága és lirai hangja kevésbé 
jelentős, de nemzeti hagyomá
nyainkról irt tanulmánya, kiasz 
szikus tisztasággal megszerkesz
tett beszédei és a hazaszeretetei 
dicsőítő »Paratnesis«-e nemze
dékeknek szolgál Útmutatásul, 
lelkesitő például. A magyar 
nyelv és a magyar irodalom 
egyik közkatonája volt, harcos, 
nagy szellem a halhatatlanok 
sorában és nemzeti imánk, а 
Himnusz megalkotásával hatal
mas, őrök értéket alkotott és 
ajándékozott nemzetének.

Fiatalon, 1838-ban holt meg 
az ébredő magyarság boldog tu 
datában.

Pesnik Himnusa, Kölcsey Ferenc, 
cije ime bo vekivecno, rodil se 
1790. leta, na Dunántuiu v opŐini 
Cteke- Gori je stal onda, da ie 
mágiánk« kniSevnost bila na naj- 
vekloj visini, vclki rodolub г go- 
raóom dusom i poleg Vörösmarthy 
se borii, kaj bode magjarska kni- 
2evmust éisto magjarska. Kritike 
njegve i lirski glas njegvo ne je 
tak veién, ali kai ie napisai га 
naie narodne tradicije, njegvi 
cisti govori i pesma „Parainesis*, 
koj« к  puna rodolubnostS, more 
sluiiti kakti peld« sam onim, koji 
su se potli njega rodili. Bilo je 
borce magjarskoga jezika i kni- 
iavnosti, a velkim dühöm i nasom 
narodnom molitvom »Himnus« je 
doial med one, koji nigdar na- 
bodo hmrli i darovel je narodu 
vekivecnu vrednost. Na ialost, vec
1941. leta je hmrl s vcselim inan- 
jem, kaj se bo Magjarska cbudila.

Csáktornya nagyközség előljá r<Vsn да lói. 

31—ké. 1942. szám.

Tárgy : Rizs forgalmának sza
bályozása.

Hirdetmény.
A 760-1942. M. E. rendelet értei

mében a fogyasztók részér? szemé
lyenként és havonként 20 dkg. rizst 
szabad kiszolgáltatni s a kere kedő e 
rizsmennyiség Wsaoígáitatását ezután 
is köteles a fogyasztó vásárlási köny
vébe bejegyezni. Husiparosok és me
leg éie;é\et állandóan kiszolgáltató űz© 
mek, tehát vendéglők, vendégkői üze
met fenntartó kávéházak, korcsmák, 
kifőzdék, intézmények intézetek aliaj 
fenntartott étkezők részé:® a havon 
kénti rizstrennyiséget a községi elöl
járóság, illetve a községi jegy zu ség 
közélelmezési ügyosztálya utaija ki. 
A kiutalt mennyiség nem lehet na
gyobb az illető vendéglátó üze.n d’t »1 
a múlt évben a tmkomagykétkedő
től vásárolt rizsmemuyiségnek egy hó
napra eső hányadának felénél. Az ér
dekellek tehát már most szerezzék 
Ы*. igazolásukat és azzal együtt je.ént 
kezzenek az utalványozás aAkalmávai a 
közélelmezési ügyosztályon.

Csáktornya, 1942. fobruár hó 12én.

Községi elöljáróság.

f ilm  •  S m ih U ó *
H áry János

A magyar irodalom egyik kedves 
alakja, a nagyotmondó Háry János a 
filmen is elmondja dicsőséges harcai
nak történetét. A film az opeiett nyo
mán készült el és természete in igyek
szik megjeleni eni a színpadon be nem 
mutatható, látványos tömegjeiének*két 
is. Bár ezek a cselekmények az eléggé 
szűkös anyagiak miatt közel sem tud
ják teljes pompájában kifejezni a mese 
csodálatos képeit, a képzeletnek adnak 
válami kis alapot, amibe kapaszkodva 
megrajzol Itatja magának nagyhírű ló
dító vitézi tetteit és környezetét, és a 
9inqR:s2oqí?oui n
és megérthető gyengéiért bősége-en 
kárpótol Kodály immár világhírűvé 
és hafllhatat'anuá vá t muzsikája. Ez a 
színtiszta, népi forrásból eredő, gyö
nyörű magyar zem‘ olyan átfogóan 
bontakozik ki a képek közül, bogy va
rázsa aló1 senki ki nem vonhatja ma
gát. Ez visz el igazán a mesék csodá
latos birodalmába, ez adja meg azt a 
tiszta örömet, amClye! igazán csak mu
zsika tud adni a léleknek. Jobban i'i«z 
zűk hatása alatt, hogy nagy nép va. 
gyun1:. népi nemzeti erőink bőséges, 
kiapadhatatlan forrásból fakadnak és 
tudunk egyénit, egyedülállót aüni a vi
lágnak.... Páger Antal, Daykai Margit 
és a többiek valamennyien kedvesek, 
elragadóan alakítják ki a m se alako
kat.

Honvédek előre I
Megdobban a szivünk és a büszke

ség piros .meleg hulláma önti e ar
cunkat, valahányszor eigyény őrköd Irrt 
nézésűnk a magyar honvéd <M'ás uiak 
jában, acélos, kemény lépteiben. Hát 
még most milyen hatalmas, miiyen 
túláradó a szei etetünk, a büszke örö 
műnk, amikor a haza a hazáért való 
küzdelem hévéi cn, dicsősége» rohamai 
ban láthatjuk és előttünk mutatja meg 
rettenthet en bátorságát, hősi eLsz n 
ságát és azt a kivételes tudását, ki 
tűnő képzettségét, amely a viJág leg
első katonái közé emeli. Az a nagy
szerű teljesitménv, ашвЦуе1 a határa 
inkát fen>«(!.ető bolsevista veszedelmet 
hatalmas lendülettel elűzte az ország 
közeléből, méltán váltotta ki n^gy szö
vetség« eink csodálatát, tiszteletét és 
megbecsülését, s öregbítette u magyar 
katona fényes dicsőségét. A filmen a 
legszebb, egnagyszorübb képek soro
zata fut le előttünk. Köze röi láthat
juk azt, amit újságok hasábjairól csak 
részben olvastunk. Most az élő való 
ság elevenedik meg «töltünk é» büszke
ségünk, féltő szeretetünk végigkíséri 
nehéz harcain, a Kárpátok lejtőitől 
egész a Feke.e tengerig, a Don < ig. 
hős honvédéin két. Jó ezt látni, ami
kor érezzük, tudjuk, hogy közeledik 
a végső leszámolás, a végső л  öze.eni 
ideje.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától. 

524—1942. szám.

Felhívás.
Csáktornya község összes ke e>kcdoi- 

hez, éietmicikkek e árusításával fog 
lálkozó egyéb ipari üzemeknek.

A m. kir. Közellátási Miniszte, í r 
203.81)0—1941. II. számú rendeletével 
elrendel:e, hogy a rendelkezésre álló 
elsőrendű éte.micikkekbő! a legalább 
50 százalékos hadi rokkanlak, hadiüz 
vegyek és hadiárvák, 'valamint a most 
hadba vonultak hozzátartozói megkü
lönböztetett elbánásban részesüljenek. 
A fent ffei sorol tak minden cikkek ln- 
szolgátásánál, melyek jegyrendszerhez 
vannak kötve, vagy énnek hiányába« 
elsőrendű közélelmezési cikkeknek te
kinthetők, a kiszolgálásnál els^Vubség
ben részért1 CnJők.

Ezekről azzal értesítem az érdekelt 
kereskedőket, írek iparosokat hogy alroz 
alkalmazkodva, az igazolt fenti sze
mélyek részér?, ha azok náluk vásár 
lás céljából megjelennek, másokat 
megelőzve szolgálják őket ki.

Csáktornya, 1912. február hó 13-ón.
AV> zsrgi rí ri I jár fisát)

Csáktornya «agyküaség elöljárósága.

826-1942- se. (

Hirdetmény.
Félhivatnak a méhtenyésztők, hogy 

akiknek a méhek téli etetésére ked
vezményes cukorra van szükségük, azt 
a 4 es számú irodában azonnal jelent
sék.

Csáktornya, 1942. február hó 13-án.

Elöljáróság.

A nagykanizsai kir. törvényszék.______

56—1942./2. sz.

Hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék köz

hírré teszi, hogy a m. kir. Igazság
ügy miniszter 53.358—1941. I. M E. 
számú rendeletével kinevezett dr. Se
bestyén Mátyás perlaki kár. közjegyző 
működését 1942. év* február hó 15-ik 
napján megkezdi.

Nagy kanizsa, 1942. február hó 12-én.

Dr. Slur Dénes s. k. kár. tszéki biró.

A kiadmány hileléü*

( Büki Béla
sh. tisztv.

Csáktornyái járás főszolgabirája.

1405— 1942. az.
Tárgy : Éleslövészet tartása

H ird e tm é n y .
A m. kir. honvéd állomáspa- 

rancsnokság Csáktornya f. évi 
február hó 13-án kelt értesíté
se alapján közhírré teszem, 
hogy a Csáktornyái helyőrség 
alakulatai f. évi február hó 23- 
27-c közötti időben a Zalauj- 
vár, Belica. Muragárdony, Dé
kánfalva, Botlomva, Muraszil
vágy', Szentrókiismajor, Csák
tornya müut által határolt te
rületen belül éleslövészetet tar
tanak.

A fenti napokon a lőteret a 
ni. kir. Csáktorny ái honvéd ál
lomásparancsnok lezárja és 
ezen területen belül minden
nemű közlekedés tilos és élet- 
veszélyes.

A müutakon a lövészet tar
tama alatt is lehet közlekedni.

Miután a lövészet robbanó lő
szerrel is folyik, az esetleg fel 
nem robbant lövedékhez hozzá
nyúlni tilos és életveszélyes.'Az 
ebből eredő károkért a kincs- 
lár semmiféle felelősséget nem 
vállal.

A Csáktornyái, csáktorny avi- 
déki, belicai és bottornyai(jegy_ 
zőket felhívom, hogy ezen hír-' 
detményben foglaltakat a szo
kásos módon azonnal, ezenkívül 
az é’eslövészetet megelőző napon 
a kora reggeli órákban'ismétel
ten a legszélesebb körben élő
szóval hirdessék ki az érdekelt 
községekben

Erről a m. kir. Csáktornyái 
honvéd álloinásparancenoksá- 
got azzal értesítem, hogy' az 
éleslövészetnek a helyi sajtóban 
való közzétételéről gondoskod
tam

Az őrjáratok beosztásánál le
endő figyelembevétel végett a 
Csáktornyái és miiragárílonvj
m kir esendőrörsparanesnoк 
ságot értesítem a közönség mi
nél szélesebb körben való tájé 
koztálása végett

Csáktornya. 19 42. február 16 
Vida ar. s. k. 
főszolgabíró

Csáktoimya nagyközség elöljáróságától.

SOOfcé. 1942. aáiű.
Tárgy Lábbéli késaiés és 

javítás újabb szabályozása

Hirdetmény.
102.520—19422. К. M randcto! a 

lábbeli gazdálkodás terén a legszigo
rúbb takarékosságot célozza, miéit is 
nemzetgazdasági fontosságra váló te 
hintettél az érdekellek figyelmét az 
alábbiakra felhívja a községi elöl
járóság

A jövőben talpat nem az utalvá
nyokon irt, illetve nyomtatott súlyban, 
hanem kiszabva adják. A .szabásmin
tát minden nagyságú lábbelire elő
írja a vonatkozó rendelet. Az eddigi 
utalványokat továbbra is felhasznál ja 
az elöljáróság, de a piros utalványok
ra — a reányomtatott mennyiség át
húzásával — ráírja a lábbeli szá 
mát. A jövőben a talpbőrt a fogyasz
tó közvetlenül is megvásárolhatja a 
talpbőrke,eske:Jöb>l, vagyis ha akarja 
ezentúl nem a jegyei, hanem az általa 
megvásárolt talpat adja át a lábbei- 
készitő iparosnak. Talpfollózáshoz és 
s&rokfnltozáshoz csak huüadékdarabo
kat szabad feldolgozni. Sarok felépí
téshez tuQpbört csak a felső sarokfolt 
számár^ szabad feldolgozni. alatta 
megbízható műanyagot és talpbörhui- 
ladékot kell felhasználni. Feflsösarok- 
foltnak is csak hulladékdarabot sza
bad fölhasználni és pedig páronként 
férfi lábbelinél 4 dkg., női- és gy?r- 
meklábbetinél 3 dkg., csizmámul 5 dkg 
súlyban. A lábbeli orrát, valamint a 
sarkút a kopástól való megvédés cél
jából alkalmas módon (patkó, orr, sa
rokvas, legalább háromszoros kőplató- 
szegeié«, bakancsszeg favédők a tar
jon. stb.' rneg kdl'i erősíteni. Az ipa 
ros az uj lábbelit és a javítást is csak 
igy elkészítve adhatja ki kezéből. A 
rendelet megszegőit, úgy az iparosokat 
mint a fogyasztókat 6 hónapig ter
jedhető elzárással büntetik. A jövőben 
a község részére az illető talpbönr.eny- 
nyiségnek legalább 80 százalékát tal- 
palásra kell felhasználni és legfeljebb 
20 százaléka adható ki mérték utáni 
uj lábbelik készítésére, vagyis többen 
kaphatnak talpníást és kevesebben uj 
lábbelit. Kéri a községi elöljáróság, 
hogy a közönség ehhez a körülmény 
hez alkalmazkodjék igényléséné1.

Csáktornya, 1942. február hó 11 éu
Községi elöljáróság.

A P R Ó H IR D E T É S E K
ARróhirKctések dija «zaranklnt lt fillér. A vas
tagon nyomott aaó kcttAnek azAmlt. Legkisebb 

hirdetőt dija I P.

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

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

Veika teketilna trgovina v Kanizsi 
isée. makar za main nutri stnti taksega 
detica — raoSkoga — koji öisto dohr« 
govori magjareki i horvatski. Ponude 
v administiraciju naíega lista.

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

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

Állásba akar jutni? Lapunkon ke
resztül elhelyezkedhet, ha hirdet ná
lunk. Cim: „Muraköz“ kiadóhivatala 
Horthy Mlklós-tóT 13.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó: 
Dr. Szabad Lajos.

Nyomta : Közgazdasági RT Nagykanizsa. 
Nyomdáért felel Zalai Károly.



SMrk«Mtőaég éa kiadóhivatal: 
Árpád-utca 11. Telefon 116. Felelős szerkesztő: D r. S Z A B A D  L A J O S

P o l i t i k a i  h e t i l a p .  
Megjelenik csütörtökön.

Színfoltok Horthy István arcképéhez
Kipel Horthy Istvana

Törökországban 
bombamerényletet követtek el 
Papén német nagykövet ellen

Szaradzsoglu  külügym iniszter kijelentette, hogy 
nem tű ri az országban a káros cselekményeket

Horthy István a Horthv-csa- 
lád közismerten puritán és tisz
ta levegőjében nevelkedett. A 
Horthy-család egyike azoknak 
a régi magyar családoknak, 
amelyeket áthat az ősi magyar 
patriarchális szellem. Horthy 
István meglett ember létére is 
kézcsókkal üdvözli atyját. Szin
te határtalan az a tisz'elet, mely 
Ível atyja iránt viseltetik. Aty
jának szava mindenkor, még 
intim vidéki ©gyűttlétük alkal
mával is, parancs számára 
Megkapóau gyengéd szeretet 
fűzi Édesanyjához. Ez a gyen
géd szeretet kiskora óta sok 
apró és megható figyelmesség
ben nyilatkozik meg.

•
Mindenki, aki csak találko

zott vele, ismeri kedves közvfet- 
lenségét, keresetiem egyszerűsé
gét. . !

Már fiatalon megismerte és 
végig élte a dolgozó munkás 
életét és ahol csak megfordult, 
a munkások szerették, meri 
érezték, hogy megérti őket. A 
kisemberek ügyét szeretettel, 
erős szociális érzékkel karolta 
fel mindig. Mint diósgyőri egy
házközségi főgondnok is, állan
dó érintkezést tartott fenn a 
legnagyobbrészt egyszerű, gvá- 
rimunkás-napszámos családok
kal.

Személyes befolyásával, anya
gi támogatásával számos sok- 
gyermekes munkáscsalád ügyel 
karolta fel és nem egy tehet
séges diákot továbbtanuláshoz, 
egyetemi diploma megszerzésé
hez segített. A diósgyőri egy
szerű munkáscsaládok rendkí
vüli szeretette) és ragaszkodás
sal beszélnek róla.

« ---- ; ..>ж
Alak környezetében éltek és 

azok is, akik később ismerték 
meg. legfontosabb jellemvoná
sának a vasakaratot, a kitartást 
és a szorgalmat emlegetik. Ke  ̂
vés beszédű, gyors elhatározásu 
erélyes férfi.

Horthy István ugyanakkor 
azonban az udvariasságban is 
világrekorder. Az Államvasutak 
tisztviselői sokat beszélhetnek 
lekötelező udvariasságáról. Ha 
az Államvasutak elnökének szo
bájába belépett egy tisztveselő, 
Horthy István felállt, igy üd
vözölte, azután elébe ment és 
leültette. Türelemmel végighall
gatta a referátumot, teljes fi- 
gy^emmel és odaadással fo
gadta még az ügy*s-bajos egyé
ni kérdések ismertetését is

Udvariasságban senki .sem te
het tul rajta. Az Államvasutak*

Horthy litván se odhranil v 
fimiliji Horthy, v njenom Öistom 
luftu, как je to se posod poznato. 
Hortyova família ie jena od onih 
starinskih magjarskih familiji, kője 
su puné starinskoga patriarhalnoga 
duha. Horthy István i ve, prem 
da je vec gotov clovek, svojemu 
ocu roku kusne, da ga pozdravla. 
Poltuvanje, kője da svojemu ocu, 
néma granice. Ocova ve6 je ne
vek capoved ea njega i onda, da 
su sami med sobom. Isto tak ima 
rád i svoju mater. To svoju velku 
lubav je pokazal svoji materi vec 
od malih nog.

Saki, koji se da ziSel znjim, 
pózna njegov lubezlivost i как je 
lehko moéi dajti do njega.

Vec za mlada je spoznal de- 
lavske posle, a i sam je z delom 
zivel i de god je bil, delavci su 
ga radi meli, kajti su znali, da 
njih on razme. Navek se z lubavi 
zel za male ludi, njihove stvari 
podpiral je navek e jakira social- 
nim cuvstvom. Da je bil glavni 
cirkveni skrbitel v Diósgyőm je 
stalno d̂ zal veru s prostimi de- 
lavskami i tesaókimi familijami.

Svojim osobnim i materialnim 
pomaganjem je cuda delavske 
familije z velkim brojom dele 
spravil v bolse zivlenje i cuda 
deakam je pomogel, kaj su se 
mogli dale vuciti i dobiti diplomu. 
Delavske familie v Diósgyőru se 
navek z lubavi sponunaju za njega.

Koji su koli njegn iiveli, a i oni, 
koji su ga kesne spoznali, yeliju, 
da je glavno pri njemu cvrsta 
íelezna vola, zdrflivosti i marlivost. 
Malo govori, fletno se odluci, 
clovek pun jakosti.

V isto vreme je Horthy István 
i v prijaznosti prvi na svetu- Cinov- 
niki drfavnih feleznie moreju puno 
govoriti za njegvu prijaznost. Ako 
je v kaneelariju predsednika drfav- 
nih feleznie dosel §teri cinovnik, 
Horthy István se stal, tak ga je 
pozdravil, onda je i5el pred njega 
i ponudil mu stolca. Strplivno je 
poslusal referadu i i dobrpm vo- 
lom je prijel, ako je sto imel kakse 
osobne stvari.

V prijaznosti ga niici nemre 
preteci. Pre driovnim iolemicam 
ga si radi imaju i poitujeju i ve 
da njih je predsednik ostavil je 
to sa komu velkomu i malomu 
zeleznicaru na salost.

AU Horthy István, prijazan séf 
kanoelarije zna biti i trdi i oster, 
ako je treba braniti svoje ludi. 
Jednakost i pravicnost je najlepsi 
dokas popularnosti Horthy István«, 
predsednika mapjarskih drzavnih 
zeleznic.

A Török Távirati Iroda je
lenti. hogy február 24-én, teg
nap délelőtt 10 óra 10 perckor 
az ankarai Atatürk-köruton 
bomba robbant. A robanás egy 
emberi darabokra tépett. Ebben 
az időpontban egy férfit láttak 
elhaladni a robbanás színhe
lyén. Papén nagykövetet és fe
leségét, akik 17 méternyi távol
ságra voltak a robbanás szín
helyétől. a robbanás a földre 
sújtotta Papén nagykövet és 
felesége sértetlenek maradtak,

újabb jelentése szerint egy né
met haveiesoport visszautasitót
tá a bolsevisták támadásait. Egy 
helyen sikerült az ellenségnek 
benyomnia a német arcvonalat, 
de ezt a helyei a német csapa
tok nyomban körülfogták és az 
ellenséget megsemmisitették.

Egyik arrvona 1 szakaszon 10 
nap alatt 19 támadást vertek 
vissza a németek. Egy hadnagy 
elhárító ágyújával egy nap alatt

Amerikából érkezeit hírek 
szerint Los Angeles városa le
lett ismeretlen nemzetiségű re
pülőgép tűnt fel. A megfigyelők 
jelentése szerint három óra

{Stefani-iroda A Svenska 
Dagbladet batáviai jelentése 
szerint Jáva szigetén az utóbbi 
21 órában jelentékenyen su- 
lvosbnlt a helyzet. Angol kato-

telkeitek és folytatták útjukat 
a követség felé. A rendőrség 
azonnal megindította a vizsgá
latot.

Szaradzsoglu török külügy
miniszter röviddel a merénylet 
után felkereste PapCn nagykő^ 
vetet és kijelentette, hogy nőm 
tűri, hogy az országot bármely 
oldalról káros cselekmények 

I színhelyévé tegyék. A tettes sze
mélyének és a merénylet hátte
rének megállapítására minden 
intézkedést megtettek.

ki
Azt a bolsevista jelentést, a 

mely szerint a 16. német had
sereget a bolsevista csapatok be
kéri tették és megsemmisi tették, 
illetékes német helyen jellegze
tes propaganda hazugságnak 
mondják Tény az. hogy heves 
harcok folynak, de kimenetelük 
a bolsevistákra nézve lesz szo
morú.

után jelent meg a gép. amely 
délfelé tartott A városban a 
légiriadó két és fél óráig tar
tott.

nai megfigyelők hangoztatják, 
hogy az amerikai * repűlőerő- 
dók megérkezése sem javított 
a helyzeten

Tiz nap alatt 19 támadást vertek 
vissza a német csapatok 

a keleti arcvonalon
Súlyos elhárító  harcokban nagy veszteségeket 

szenvednek a  boleevleták

A német főhadiszállás leg- ' hat ellenséges páncél kocsit lőtt

Los Angeles felett idegen
repülőgép tűnt fe l

Jáván súlyosbodott a helyzet
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N A G Y J A IN K

Kölcaeg Ferenc
A Himnusz halhatatlan köl

tője, Kölcsey Ferenc 1790-ben 
született a dunántúli Csekén. A 
magyar irodalom hőskorszaká
ban lép fel nemzeti, hazafias ér
zésének lángolásával és Vörös
marty mellett harcol az idegen 
beoflyástól ment, tisztán ma
gyar irodalomért. Kritikai mun
kássága és lirai hangja kevésbé 
jelentős, de nemzeti hagyomá
nyainkról irt tanulmánya, kiasz 
szikus tisztasággal megszerkesz
tett beszédei és a hazaszeretetei 
dicsőitő »Parainesisa-e nemze
dékeknek szolgál Útmutatásul, 
lelkesítő például. A magyar 
nyelv és a magyar irodalom 
egyik közkatonája volt, harcos, 
nagy szellem a halhatatlanok 
sorában és nemzeti imánk, а 
Himnusz megalkotásával hatal
mas, őrök értéket alkotott és 
ajándékozott nemzetének.

Fiatalon, 1838-ban holt meg 
az ébredő magyarság boldog tu 
datában.

Pesnik Himnusa, Kölcsey Ferenc, 
cije ime bo vekivecno, rodil se 
1790. leta, na Dunántulu v opcini 
Ceeke- Gori je stal onda, da ie 
magjarska knisevnost biia na naj- 
vekioj visini, vclki rodolub г go- 
raóom dusom i poleg Vörösmarthy 
se borii, kai bode magjarska к ni- 
ievnost éisto magjarska. Kritike 
njegve i lirski glas njegvo ne je 
tak vaien, ali kaj je napisal ?a 
naie narodne tradicije, njegvi 
cisti govori i pesma „Parainesis“, 
koj« je puna rodolubnosti, more 
sluiiti kakti példa sam onim, koji 
su se potli njega rodili. Bilo je 
borce magjarskoga jezika i kni- 
savnosti, i velkim dühöm i nasom 
narodnom molitvom »Himnus« je 
doial med one, koji nigdar na- 
bedo hmrli i darovel je narodu 
vekiveenu vrednost. Na ialost, vec 
1941. leta je hmrl s vcselim znan- 
j#m, kaj se bo Magjarska zbudila.

Csáktornya pagykőz&ég elöljáróságától. 

31— ke. 1942. szám.

Tárgy : Rizs forgalmának sza
bályozása.

Hirdetmény.
A 760-1942. M. E. rendelei értei

mében a fogyasztók részér? szemé
lyenként és havonként 20 dkg. rizst 
szabad kiszolgáltatni s a kere kedő e 
rizsmennyiség kisaolgáliatá»sát ezután 
is köteles a fogyasztó vásárlási köny
vét« bejegyezni. Husiparosok és me
leg éle d e t  állandóan kiszolgáltató öze 
mek, tehát vendéglők, vendéglői üze
met fenntartó kávéházak, korcsmák, 
kifőzdék, intézmények, inté/.etek állaj 
fenntartott étkezők részé1«  a havon 
kénti rizsmeauiyiséget a községi elöl
járóság, illetve a községi jegyzuség 
közélelmezési ügyosztálya utaija ki. 
A kiutalt mennyiség nem tehet na
gyobb az iitetö vendéglátó üze.n d'til 
a múlt évben a cukoraagyke,cskeiö- 
töl vásáj-ott rizsmenuyiségnek egy hó- 
napra eső hányadának felénél. Az ér. 
dekeUek teiiát már most szerezzék 
1*? igazolásukat és azzal együtt je.ent 
kezzenek az utalványoz,is alkalmává1 я 
közélelmezési ügyosztályon.

Csáktornya, 1042. február hó 12 én.

Községi elöljáróság.

f i i t *  •  S
H áry  János

A magyar irodalom egyik k«d\«s 
«lakja, a nagVotmondó Háry’ János a 
filmen is eitnondja dicsőséges harcai
nak történetét. A fűm az opeictt nyo
mán készült e! és term ész«te en igyek- 
szik megj« в ni'©ni a színpadon be nem 
mutatható, látványos tömeg jelene leket 
is. Bár ezek a cselekmények az el.'ggé 
szűkös anyagiak miatt közel sem tud
ják teljes pompájában kifejezni a mese 
csodálatos képeit, a képzeletnek adnak 
vdlami kis alapot, amibe kapaszkodva 
megrajzolhatja magának nagyhírű ló
dító vitézi tetteit és környezetét. És a 
91TnU£&ooqfeui r
és megérthető gyengéiért bőségesen 
kárpótol Kodály immár világhírűvé 
és halhatatlanná vá't muzsikája. Ez a 
színtiszta, népi forrásból eredő, gyö
nyörű many a r zen" olyan átfogóan 
Lontakozik ki a képek közül, bogy va 
rúzsa alól senki ki nem vonhatja ma
gát. Ez visz el igazán a mesék c* odú- 
latos birodalmába, ez adja meg azt a 
tiszta örömet, a mélyet igazán csak mu
zsika tud adni a léteknek. Jobbam úez 
zűk hatása alatt, hogy nagy nép va. 
gyun';, népi nemzeti erőink bőséges, 
kiapadhatatlan forrásból fakadnak és 
tudunk egyénit, egyedülállói adni a vi 
lúgnak.... Páger Antal, Daykai Marcit 
és a többiek valamennyien kedvesek, 
elragadóan alakítják ki a m se alako
kat.

Honvédek előre I
Megdobban a szivünk és a büszke

ség piros .meleg hul'áma önti e ar
cunkat, valahányszor eJgyőny Őrködhet 
nézésűnk a magyar honvéd <M'á.s auk 
jában, uiélos, kemény lépteiben Hat 
még most milyen hatalmas, miyen 
túláradó a sze,etetünk, a büszke őrö 
műnk, amikor a haza a hazáért való 
küzdelem lévőién, dirsösége> rohamai 
ban láthatjuk és előttünk mutatja meg 
rettenti.«.©. on bátorságát, hősi élsz n 
ságát és azt a kivételes tudását, ki 
tűnő képzettségét, amely a világ le.;, 
eílső katonái közé emeli. Az a nagy
szerű teljesítmény, amellyel a határa 
inkát fen\e..ető bolsevista veszed"lmot 
hatalmas lendülettel elűzte aiz ország 
közeléből, méltán váltotta ki n 'gy szö
vetség« ein к csodálatát, tiszteletit és 
megbecsülését, s ütegbitet te a magvar 
ka;ona fényes dicsőségét. A filmen a 
legszebb, «^nagyszerűbb képek soro
zata fut le előttünk. Köze röi láthat- 
juk azt, amit újságok hasábjairól csak 
részben olvastunk. Most az élő való 
ság elevenedik meg «nőttünk é% büszke
ségünk, féltő szeretetünk végigkíséri 
nehéz harcain, a Kárpátok lejtőitől 
egész a Fekete tengerig, a Don i ig, 
hős honvédéin két. Jó ezt látni, ami
kor érezzük, tudjuk, hogy közeledik 
a végsó leszámolás, a végső győzelem 
ideje.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától. 

524—1942. szám.

Felhívás.
Csáktornya község összes ke evkedoi- 

hez, élelmicikkek ©árusításával fog 
lalkozó egyéb ipari üzemeknek.

A m. kir. Közellátási Miniszter Гг 
203.860—1941. II. számú rendeletével 
elrendel e, hogy’ a rendelkezésre álló 
elsőrendű éte'.micikbekbő! a legalább 
50 százalékos hadi rokkan а к hadiöz 
vegyek és hadiárvák, 'valamin! a n őst 
hadbavonultak hozzátartozói megkü 
lönbőztetetl elbánásban részesüljenek. 
A fent f fel soro ltak minden cikkek ki
szolgálásánál, melyek jegyrend szerhez 
vannak kötve, vagy .nívók liiányában 
elsőrendű közélelmezési cikkeknek te
kinthetők, a kiszolgálásnál elsőbbség- 
ben réiszed cndők.

Ezekről azzal értesítem az érdekelt 
kereskedőket, pékiparosokat, hogy afroz 
alkalmazkodva, az igazolt fenti sze
mélyek részér?, ha azok náluk vásár 
lás céljából megjelennek, másokat 
megelőzve szolgálják őket ki.

Csáktornya, 19 Í2. február hó Idám.
Ay>zsrgi elöljáróság

Csáktornya nagy község elöljárósága. 

826—1942- ж. i

Hirdetmény.
Felhivatnak a méh tenyésztők, hogy 

akiknek a méhek téli etetésére kod- 
v«znién>es cukorra van szükségük, azt 
a 4 ©s száinu irodában azonnal jelent
sék.

Csáktornya, 1942. február hó 13-án.

Elöljáróság

A nagykanizsai kir. törvényszék.______

56—1942./2. sz.

Hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék köz

hírré teszi, hogy a m. kir. Igazság
ügy miniszter 53.3Г)8—1941. I. M. E. 
számú rendeletével kinevezett dr. Se
bestyén Mátyás perlaki kár. közjegyző 
működését 1942. évi február hó 15 ik 
napján megkezdi.

Nagykanizsa, 1942. február hó 12-én.

Dr. Slur Dénes s. k. kir. tszéki biró.

A kiadmány hiteléül

Büki Béla
Sill. tisztv.

Csáktornyái járás főt-zolgabirája.

1405— 1942. sz.
Tárgy : Éleslövészet tartása

H ird e tm é n y .
A m. kir. honvéd állomáspa- 

rancsnokság Csáktornya f. évi 
február hó 13-án kelt értesíté
se alapján közliirré teszem, 
hogy a Csáktornyái helyőrség 
alakulatai f évi február hó 23- 
27-e közötti időben a Zalauj- 
vár, Belica, Muragardonv, Dá- 
kánfalva. Bottomva, Muraszil
vágy, Szentrókusmajor, Csák
tornya műut által határolt te
rületen belül éleslövészetet tar
tanak.

A fenti napokon a lőteret a 
ni. kir. Csáktornyái honvéd ál- 
lomásparancsnok lezárja és 
ezen területen belül minden
nemű közlekedés tilos és élet- 
veszélyes.

A müutakon a lövészet tar- 
lama alatt is lehet közlekedni.

Miután a lövészet robbanó lő
szerrel is folyik, az esetleg fel 
nem robbant lövedékhez hozzá
nyúlni tilos és életveszélyes.'Az 
ebből eredő károkért a kincs
tár semmiféle felelősséget nem 
vállal.

A Csáktornyái, csáktornvavi- 
déki, belicai és bottorayai[jegy
zőket felhívom, hogy ezen hír' 
detményben foglaltakat a szo
kásos módon azonnal, ezenkívül 
az éleslövészetet megelőző napon 
a kora reggeli órákban ismétel
ten a legszélesebb körben élő
szóval hirdessék ki az érdekelt 
községekben

Erről a m. kir. Csáktornyái 
honvéd állomasparancsnoksá- 
got azzal értesítem, hogy’ az 
éleslövészetnek a helyi sajtóban 
való közzétételéről gondoskod
tam

Az őrjáratok beosztásánál le
endő figyelembevétel végett a 
Csáktornyái és niuragárdóny$ 
m kir csendőrörsparancsnok 
ságot értesítem a közönség mi
nél szélesebb körben való tájé 
koztálása végett

Csáktornya. 19 42 február lö 
Vida a .  s. k 
főszolgabíró

Csáktornya tagy község elöljáróságától.

300fcé. 1942. mm.
Tárgy Lábbrti késelés és 

javítás uj-abb szabály ozása

Hirdetmény.
102.520—19422. К. M noadele! а 

lábbeli gazdálkodás terén a íegszigo- 
rubb takarékosságot célozza, miéit is 
nemzetgazdasági fontosságira váló 1« 
leintettél az érdekellek figyelmét az 
alábbiakra felhívja a községi elöl
járóság

A jövőben taflpat nem az utalva 
nyokon irt. Hiebe nyomtatott su’yhan, 
hanem kiszabva adják. A szabásmin
tát minden nagyságú lábbelire elő
írja a vonatkozó rendelet. Az eddigi 
utalványokat továbbra is felhasználja 
az elöljáróság, de a piros utalványok
ra — a reányomtatott mennyiség át 
húzásával — ráírja a lábbeli szá. 
mát. A jövőben a talpbőnt a tőír-’asz 
tó közvetlenül is megvásárolhatja a 
talpbőrke .esketőtői, vagyis ha akar ja 
ezentúl u«;n a jegyet, hanem az általa 
megvásárolt talpat adja át a lábbe.i- 
készilő iparosnak. Taípfoltózáshoz és 
saiokfoltozáslioz csak hullád ék da rabo
kat szabad feldolgozni. Sarokfeiépi- 
téshez taílpbört csak a felső sarokfolt 
számára szabad feldolgozni. alatta 
megbízható műanyagot és talpbőrhui- 
ladékot kell felhasználni. Fdlsösarok- 
foltnak is csak hulladékdarabot sza. 
bad fölhasználni és pedig páronként 
férfi lábbelinél 4 dkg., női- és gy" ■- 
n.eklátibetinél 3 dkg., . csizmádé V 5 dkg 
súlyban. A lábbeli orrát, valamint a 
sarkát u kopástól való megvédés cél 
jából alkalmas módon (patkó, orr, sa- 
rokvas, legalább háromszoros koptató- 
szegeiés, bakancsszeg favédők a i al
pon, stb.' meg kefl'i erősitesni. Az ipa 
ros az uj lábbelit és a javítást is csak 
igy elkészítve adhatja ki kezéből. V 
rendelet megszegőit, úgy az iparosokat 
mint a fogyasztókat 6 hónapig ter- 
jedbeiö elzárással büntetik. A jövőben 
a község részére az Llbetó tajphpnr.eny- 
ny iségne к legalább 80 százalékát tál. 
p-alásra kell felhasználni és legföljebb 
20 százaléka adható ki mérték utáni 
uj lábbelik készítésére, vagyis többen 
kaphatnak találást és kev©iebten uj 
lábbelit. Kéri a községi elöljáróság, 
bog}' a közönség ehhez a körülmény 
hez alkalmazkodjék igényléséné1.

Csáktornya, 1942. február hó 11 én 
Községi elöljáróság

A P R Ó H IR D E T É S E K
Apróhirdetések dija azavanklnt I# fillér. A vas
tagon nyomott aaó kettőnek axAralt. Lecldsebk 

hirdet«« dija I P.

Lábonálló erdőt, vagy erdőréezt kész
pénzzel vesz Farkas Ferenc Székes- 
fehérvár, Józ»ef-utca 25. sz.

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

Velka tekstilna trgovina v Kanizsi 
isée. makar za main nutri etnti taksega 
detiéa — moSkoga — koji öisto dobra 
govori magjarski i horvatski. Ponude 
v administiraciju naéega lista.

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

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

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

Felelős szerkesztő és felelős kiadó: 
Dr. Szabad Lajos.

Nyomta : Közgazdasági RT Nagykanizsa 
Nyomdáért felel Zalai Károly.


	08

