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Megjelenik csütörtökön.

Színfoltok Horthy M i  arcképéhez
Kipei Horthy Istvana

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 liszrelet, mely 
lycl atyja iránt viseltetik. Aty
jának szava mindenkor, még 
intim vidéki együttlétük alkal
mával is, parancs számára. 
Megkapóan gyengéd szeretet 
fűzi Édesanyjához. Ez a gyen
géd szeretet kiskora óta sok 
apró és megható figyelmesség
ben nyilatkozik meg.

о
Mindenki, aki csak találko

zott vele, ismeri kedves közvet
lenségét, keresetiem egyszerűsé
gét. I

Már fiatalon megismerte és 
végig élte a dolgozó munkás 
életét és ahol csak megfordult, 
a munkások szerették, mert 
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 ügyet 
karolta fel és nem egy tehet
séges diákot továbbtanuláshoz, 
egyetemi diploma megszerzésé
hez segített. A diósgyőri egy
szerű munkáscsaládok rendkí
vüli szeretettel és ragaszkodás
sal beszélnek róla.

* -----• ..
АЩк környezetében éltek és 

azok i», akik később ismerték 
meg. legfontosabb jellemvoná
sának a vasakaratot, a kitartást 
és a szorgaLmat emlegetik Ke  ̂
vés beszédű, gyors eihatározásu 
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
gyelemmel és odaadással fo
gadta még az ügyfrs-bajos egyé
ni kérdések ismertetését is 

Udvariasságban senki sem té
liéi hil rajta. Az Államvasutak-

Horthy István se odhranil v 
femiliji Horthy, v njenom éistoin 
luftu, как je to se posod poznuto. 
Hortyova família je jena od onih 
starinskih magjarskih familiji, kője 
su puné starinskoga patriarhainoga 
duha. Horthy István i ve, prem 
da je vec gotov clovek, svojemu 
ocu roku kusne, da ga pozdravla. 
Poituvanje, kője da svojemu ocu, 
néma granice. Ocova vec je ne
vek zapoved ea njega i onda, da 
su samt med sobom. lsto tak ima 
rád i svoju mater. To svoju velku 
lubav ie pokazdl svoji materi vec 
od malih nog.

Saki, koji se da zisel znjim, 
poena njegov lubezlivost i как je 
lehko moci dajti do njega.

Vec za mlada je spoznal de- 
lavske posle, a i sam je z delom 
Jivel 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 jakim social- 
nim cuvstvom. Da je bil glavni 
cirkveni skrbitel v Diósgyoru je 
stalno d̂ zal ve*u 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 njega ziveli, a i oni, 
koji su ga kesne spoenali, veliju, 
da je glavno pri njemu cvrsta 
íelezna vola, zdrJlivosti i marlivost. 
Malo govori, fletno se odluci, 
clovek pun jakosti.

V isto vreme je Horthy „István 
i v prijaznosti prvi na svetu- Cinov- 
niki drJavnih Jeleznie moreju puno 
govoriti za njegvu prijaznost. Ako 
je v kaneelariju predsednika drJav- 
nih Jeleznie dose! steri etnovnik, 
Horthy István se stal. tak ga je 
pozdravil, onda je isel pred njega 
i ponudil mu stolca. Strplivno je 
poslusal referadu i z dobrom vo- 
lom je prijel, ako je sto imel kakse 
osobne stvari.

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

Ali Horthy István, prijazan séf 
kaneelarije zna biti i trdi i okter, 
ako je treba braniti svoje ludi. 
Jednakost i pravicnost je najlepsi 
dokaz popularnosti Horthy Istvana, 
predsednika magjar^’b drJavniK 
zeleznic.

Törökországban 
bombamerényletet követtek el 
Papén német nagykövet ellen

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

A Török Távirati Iroda je
lenti. hogy február 24-éu, teg
nap délelőtt 10 óra 10 |>erckor 
az ankarai Atatürk-köruton 
bomba robbant. A rohanás egy 
embert 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,

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

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

I színhelyévé tegyék. A tettes sze
mélyének és a mer én у Let hátte
rének megállapítására minden 
intézkedést megtettek.

T íz  nap alatt 19 támadást vertek 
vissza a német csapatok 

a keleti arcvonalon
Súlyos elhárító  harcokban nagy veszteségeket 

szenvednek a  bolsevisták

A német főhadiszállás leg- • 
újabb jelentése szerint egy né
met haveiesoport visszautasítot
ta 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 megsemmisi tették.

Egyik aroronalszakaszon 10 
nap alatl 19 támadást vertek 
vissza a németek. Egy hadnagy 
elhárító ágyújával egy nap alatt

• hat ellenséges páncélkocsit lőtt 
ki

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

Los Angeles felett idegen nemzetiségű 
repülőgép tűnt fe l

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

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

Jáván súlyosbodott a helyzet
(Stefani-iroda' A Svenska 

Dagbladet batáviai jelentése 
szerint Jáva szigetén az utóbbi 
2i órában jelentékenyen su- 
Ivosbult a helyzcl. Angol kato

nai megfigyelők hangoztatják, 
hogy az amerikai • repülőerő
dók megérkezése sem javított 
a helyzeten
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2  M U R A K É Z  I — M ag y a r n ye lv -ta n fo ly a m o k  fond s kotoribc i po stari Segi o nda eu Sznopek F ere n e a
1942. február 26 I C sákto rn yán  neprevili su yelbi wbevu. V te  je I S te lk e  Jozu eíova áonn,

1 Az i&kűlánkivüb népművelési **l? Rr?^ *u r̂,i pre Sinopek©-- ko]a  m a je  d o ila  na  po-
nál olyan közszeretet és me* bizottság rendezésében n.iabb *>i b j*  T .  ' ° * / “ * ,  Propeví °  ' moC, s sek lro m  s tu k li po
becsül es övezi, hogy az elnök " № £ r nyelv-tanfolyamok kéz- vinej e  j d d o na « * * « •  uk filuv i

^ t a ^ L ^ á ík ^ z á s s l l  ' vmzHu- ly amok ra Ige i °  nagy "szá min aí je íaovil. kej mu gosti t«k dugó t am tek. kai su Smopek Józsefe i

• adásokat szorgalmasan látogat- ideju dimo. Pijdni de5ki su ne h'P°v' ,ko>' s“ dobl1' s seklr° ni-
Horthy István az udvarias ják §te|j ostavjti 2abavu i da njih omedleli. Doktora su poivali к

és'erélvests tuTlenní’ h ú rró l -  V Cakovcu se dráijju pre- 0 «d a  z nova po.val naj idejű hifi i on je ranjenikam pomoé
es erélyes is tun lenni, naarroi , mAiíiAreki L »ik  dimo, hitali su mu vinske flasc v dal. Zandan г Dőlnie Dokrave
van szó ,hogy meg keli védenie davanja za magjarski jezik. fliavu j dele su D;H. Hiíni gospo- su dosli i vodiju istragu, takaj
munkatársait. A MA\ elnöke- f Komisija га narodno rersve- dar je bj| Ves krvavi od glaío- so te, na faSinsku zabavu pozvani
nek népszerűsége Horthy 1st- cen|e ívun skole v Cakoycii^рак yi pak da njih je ve vec ©*tro gosti pokafali tak velku nera-
ván egyenessegének és mazsag- dm skolu га magjarski )ег.к Cuda v,fl, djmo falnost.
szeretetének legszebb bizonvi- njih se dalo zapisati i radi hodiju ,̂ вшИ1Ми^ мишвв||вмвв<(Ж(Ш£|ИИв*яшишшмшшвиш,шш;,м«нм<»л*««вииши 
téka. poslusat. 1

----------------------------------------------------------- Vitéz gróf Teleki főispán látogatása
Rázuhant a hótömeg a háztetőről és eltemette 3 Csáktornyái MÉP-szervezeíben

A szigorú tél áldozatai Vitéz gróf Teleki Héla veliki Ispán je pohodil Cakovsku
N e s re c e  od  jaké zime organizaclju Magjarske Stranjke Zlvota (MÉP)

Hégi óhajának U*ll elegei vi- Staru íelu je spunil vitéf gróf
Sajnos, a szigorú lél és bd vedelt A helybeli kórházban a léz gróí Teleki Béla főispán. Teleki Bélp veliki ispán, da je v

havazás Csáktornyán is megkö- gyors orvosi segély téritette amikor vasárnap délután a púi t nedelu popoldan drial konferen-
vetclte a maga áldozatait magához, de sérülése súlyos. helyiségben értekezletet tartott ciju s odborom cakovske organi-

Csütörtökön este Halász Hen- - . . iaka »ima i velki snen 3 ^.аК>’аГ Pártja csnklor- *acijc Magjarske Stranjke Zivotd.
rtk a Csáktornyái Gőzmalom . Na falost, jaka zima 1 velki sneg nya, szervezetének valasztina- PredDoldan <e velki isoan doao-
tisztviselő ja n Rákóczi utcában K> $ ^ Г п а ’"Ж je"'Halász А К Ы ??П “ dflelöU W *  «M lbÄ  «  po-
hazafele tartott, amidőn a Máz- v n® Уе.сег ,,e nd,asz lyaman a toszolgabirosagon nnid,n ir- ппп1гНл! (».мпмпир i
lu-fcle ház (elejéről valóságos Henrik, cmovnik cakovskoga me- rdylaloll megbeszélésekéi, majd fX ike “ °
hólavina szakadt rá és teljesen nne, v Rakocfi vuliei isel dimo. délután megtekintette a Gráncr- ki. |r0nfereneiii su bili Persor 
eltemette Csak ,>énteken reggel, P»k .« . M,« J «  h«e op-1 na gváral és a King-gyáral nikó.tóö^gaC^edselikm edji-

a hó e lta k a r ítá s a k o r  a k a d - polfnl. V petek v jutro, da su ic ^ o ll^ e^ w rn ik  Ottó' ke,nV murske orgamraeije, Dr. Vida Fe-
ta k  rá. sneaa zmetali su aa nasli Prem C l n-K Ull° renc fosEolgabirov, Dr.Sfarailst-sncflfl zmciflii su ga nasii. rrein, selo, a Murakozi szervezet el- u'n „ л|ляи:,л%, Hr

A gyors és leggondosabb orvosi da (e pomoc Aetna Ma i doktor, nokt, dr vida l-erenc főszolga- „ f f '  „IS-dnik «mííd.eHnlk
segély sem tudta megmenteni az su se ,ak. puno trudili, ne su mu bjró dl.  Száraz István szolga.
életnek Vasárnap délután te- mogli zívlenje obramti. V nedelu biró dr Szabad I aios főszer- 5d'.m,ur,skc orgamfacije, buget-
mellék na®- részvét mellett, popoldan su ga za kopali z vei- L z iö  a ' Mtn aközi ' szervezet Uko ri o ° d t t f '  Ä "
Családja és kiterjedi rokonsága kim sprevodom. Famij.a . cuda lirselnöke. Szigetvárv István ' KovaV. Utuán m«,ni
®ászolja rodbine se place za mim. «azdasági fclügvelü valamint a ' i , P kovács István mestni

Pénteken Lobi Árpád, a hely- V petek si je Lobi Árpád, clan кt A  á̂̂  asXnánv e^iknen Pr,dsed" lk ' * »opl.mi recmi ,e
beli Lőbl Mór és Fia cég lógja, domace firme Lobi Mór és fia, välainennvi laaia Kovács Isi- po.,Är?v'1 v* lkÍJ?í .
lábát. Murai Róbertné. vizi- nogu potrl, a Murai Róbertova v.-ul községi elilék nvitotta meg Vitéz_gróf Teleki Béla |e isto
szentgvörgvi uriasszonv pedig gospa iz Svetuga Jurja, pak roku. lelkes szavakkal köszönlve a fö- f lepimi reemi pozilravi odbora
karját törte Mindketten a si- Obedva su na skliskom potu opali |s ,á„t 1 .prek n!e0a cc,4 cakovsku orga-
kos utón megcsúsztak, elestek i takse nesreéa pripetila. Vitéz gróf Teleki Béla benső- "Ifif®'1“. '
és igy történt a szerencsétlen- Gospa v Peesornik Paula, pro- ségesen üdvözölte a * választ- Згете nónitil? Ä
ség. fesonc. cakovske purgarske skole mányi és rajta keresztül az о п Г Ж  'S t a C T w f  S

\ Peesornik Paula, u csák- je isto opala na skliskom potu. egész Csáktornyái szervezetet, l :i v, . , 1 ’ 1 1
tornyai polgári iskola tanárnő- ali na srecu samo si je lile pre- majd tájékoztatta a közelmúlt orsacKoi niei,
>e ugyancsak megcsúszott a si- tégla i natukla se. nagy eseményeiről. A kormány- da ie p o k a za ia  svoju  zeiu
kos havon, de szerencsére (*sak Pretopel je nesrecu i jeden zólielveiles megválasztásával  ̂ potpuno  \ i i fa n je  poleg
inrándulást és zuzódásoknt de|avec Granerove Fabrike. Opa! kapcsolatban rámutatott arra az sina nasega G ospena Gu-
szenxedett jc j dobil je potresa moígjanov. osztatlan lelkesedésre, amellyel v e rn e ra .

Szerencsétlenül járt a Grüner V nasem spitalu su mu doktori a magyar országgyűlés kíván- f)al je poznati velku delavnost i
Rjűr egy munkása is. Leesett a fletno pomagali i tak je dosel к ságál Kinvilvánitolta és vrednost perioné namestnika gu-
letőröl és agyrázkódást szén- sebi, ali zlo je veliko. legteifesebb bizalma nyil- vernera.
ттттишятвтттяшяттяяятт̂ ш̂ ш̂ шшявтштяттш̂ шшш̂ ш̂ ттяттш̂ тяятв Vánult Illeg Kormányzó Zatim je prepovedal Ed nasu

— _ -  I a • а  a ■ # шш a Urunk Ha mellett. zvunsku politiku i oprovrgel je seA vendégek fejszével támadtak S i Ä f c Ä C n T b :
a h Ü 7 Ífl2 7 flfÍrA  egyéniségének értékeit stela oslabiti nase znutrasnje po-

lluCfV^iaCMul a  Ma jd tájékoztatót adott к ül- loíaje. |e, istina, i mi homo meli
Gosti SU sekironrisll na hl^noüa üospodara belyzetünkröl és meg- resa V prtuletnoj borbi, de se bo

*  ** K cáfolta azokat a rosszindulatú s sodbinom hurope krojila i nasa,
Sznopek Ferenc kotori lakos követelte vendégeinek táviozá hireszteléseket. amelyekkel az яЧ samo v taksoj meri. — как je

meghívta házához a hús- sát. azok ellenséges propaganda belső el- to minister predsednik rekel
hagyó kedd megünneplésére m*vhn.r/ihM v*»r- lenállásunkat szeretné gyöngi- kaksu bo nas znutraSnji poloíaj i
Stefkó József, Stefkó Jófssefné, оТпппРк ppppnnpf л, leni. Igenis, részlveszünk a la- nas narodni interes zahteval.
Maitár Yid és Maitár István ко- « íaí/í 4 í * í L,\ vaszi nagy harcban, amelyen Zatim se velki iSpan interesival
tori lakosokat és a szokáshoz ® ^Józsefnét  ̂ Kurópa sorsával a mi sorsunk га posle organiiacije i kazal je
híven nagy mulatást rendeztek. ' , ’ . '4 k'ldö1. de amint azt a mi- pote га dalnje delo. blaglasil je,

Már hajnal felé járt az idő, Sznopek Ferenc és Steiko .ló- nisztcrelnök mondotta olyan da Magjarska Stranjka Zivota nuca
de Sznopekék házánál még igen z se fiié a tejszecsapások követ- mértékin'n. aliogyan azt a belső takse clane, koji v celosti nase
erősen hangzott a nóta cs cső- köziében eszméletüket vesztet- adottságunk és nemzeti érdé- zemeju krscanske narodne misli
börszámra fo®ott a bor. >fk. A helyszínre hívott orvos künk megköveteli. i jmaju pred 0cmi samo dobro

Л házigazda végtére niegso- elsősegélyben részesítette a se- l.rdeklödöll ezután a főispán n^eii rtíiLnrn;u  _
kalta vendégeinek töméntelen besülteket Az alsódomborui a szervezet működéséről és to- . '
fogy asztását és telsz Uilotta Mai csendőrőrs a legerélyesebb vábbi munkához adóit iránvilá- dene|u na stran svojc pnvatne
tár Yid és István legényekéi, nyomozási indította meg. hogy sokai Hangsúlyozta, hogy a interese, naj se med sobom ne
hogy most már távozzanak el világosságot derítsen arra. hogy Magyar Fiel Pártjának olyan srdijti, nego si skup najdelaju za
A lerészegedelt legények nem miért is voltak ilyen hálátlanok tagokra van szüksége, akik lei- narod.
tudták abbahagyni a mulatást a hushagvó keddre meghívott jesen magukévá teszik a kérész c« i r l-i ►
és a házi«.iz(l:i erélyesebb fel vendének lény nenuelj eszmékéi és csuk Stem ,c Imnferene,,« b.la zvrien-.
szóli tusára horosüvcgckkol cél c i r nenizel érdekéi la ríják szem _ri |_Г “ т ти в ш и и ш и и и ш и ^
I ,, , Ьгпорек f ereue s kotoribc ie Holl Kéri i \ íl i<7lm ím f 1,,,,« I
ni dobattuk es tovább illák |)0fva| к sebi na fasinski tork, na .zemelves érdekek elienszem?k Н1Г(1в88вП
Ainikot az uvcgszil.-inkoklol ve zabevii Stefko Jofscfa i njegvu ne legyenek e® más köz.d! a kö . .  . -  .
rés házigazda meg továbbra is zcnii, Maltrír Vitlu i Mdltúr Stc- zös munkában. 3  Iwl U r S K Ö Z D C n
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Ünnepi ülésen választotta meg az l_ НГ42. február 26.

országgyűlés a kormányzóhelyettest lam«nt épületét

Na p a r a d n o j s e s i j i  o r s a ő k a h i i e  zebra!a namestnika p u ver пега , Deputecijct je dala n« glas vitéz
v p , . Ä Horthy 1st várni, da je геЬгаш i da
■NagyIonlossagu közjogi ese Nem voltak színes diszmagyur meguju'ó éljenzés közben uyi- je zbiranje potrdjeno. Zatein pák 

meny színhelye volt az ország ruhák, csak a komoly idők jel tóttá meg újból az ülést Tasnádi je doslct sveta prisega Vitéf Horthy 
ház gótikus palotája képe gyanánt egyszerű zsinó- Nagy András, a képviselőház István jc doscl v sulii v temnoj

A kupolacsarnokot mar két ros mutíVar öltözetek elnöke Hódolattal üdvözölte a opravi letccaga oficera, na prsam
nap óta tartó munkával mtdez- kormányzó urat és mély tisz- cuda medalje. Med paradnom

yf a + kormányzóhelyettes Veiko i vazno pripeéenje je bilo lelettel a kormányzóhelyettesi, strazom orsacke hiie se pokozal 
megválasztásának ünnepi ese- v lepoj paloée orsacke hiie. aki aztán magasra emelve jobb i Gospon Guverner. Familie gu
mim ve re. A rendkívüli viszo- Velku salu pod kupolom su vec ját, elmondta a jegyző által elő- vernera je sedela v paradnoj loii.

 ̂ ш®1-lőzték azonban erez dva dni priredili za paradno olvasóit esküszöveget. A képvíi- Predsednik oblegatske hiie, Tas
it különös fényűzést. Csupán két abiranjp namestnika guvernera, ali selőház elnöke Isten áldását nadi-Nagy András je med éljen 
Ыborszonyeget húztak végig, zbog svunrednih prilik ne su pre- kérte a kormányzóhelyettes sze- kricom odprl sesiju, pokorno je 
egyiket a csarnokban, másikat vec cuda kinéili. Samo dva crlene mélyére és munkájára, majd vé- poidravil Gospona Guvernera i 
j díszlépcsőn. A bordó drape- fine tepihe su potegli, jenoga v gigzugotl a csarnokon a Him- s globokim poítuvanjem namest- 
riával bevont dogobókon ba- sáli, a drugoga na velkim §ten- nusz. nika guvernera, koji je na to zdi-
rokk asztalkák előtt bársonyos gam. Deli su visokoga poda po- A történelmi ülés harmadik gél desnu roku i z govoril prisegu,
karosszékeket helyeztek el a kritoga s crlenimi tepihi, dva gori szakaszában a miniszterelnök koju su mu precitali. Predsednik 
kormányzó ur, a kormányzóhe- starinske gotske stole i stiri stolce előterjesztette a kormányzóba- oblegatske hize je prosil boii bla- 
lyettes, a miniszterelnök és a za gospona Guvernera, namest- Ivettes megválasztását és eskü- goslov na namestnika guvernera 
hercegprímás számára- Megje- nika guvernera, ministru predsed* tételét lartalmazó törvényjavas- i na njegvo delo. 
lent a kormány valamennyi tag- nika i hereegpriinaSa. Dosli su si ■ latot. Ezt a kél ház együttese Zatim je minister predsednik 
ja, mögöttük a képviselőház tag- ministri, za njimi cuda oblegatov, általánosságban és részleteiben rezloiil zakonskoga predloga za 
jai sűrű sorokban, a hercegpri- za hercegprímásom su stali véli- *s elfogadta, a kormányzó ur zbiranje i prisegu namestnika gu- 
tnás karosszéke mögött sora- kasi gornje hiie, biskupi, generali ellátta a kihirdetési záradékkal vernera. Tóga zakona su obedve 
koztak a felsöház tagjai, a püsr honvedstva, a v loiama pdk dip- és aláírásával, a miniszterelnök hiie prijele, Gospon Guverner 
pöki kar, a honvédség tábor- lomati, familije ministrov i cuda Pe<bg az ellenjegyzésével. Ezzel да potrdil s potpisom, a eatem 
nokai, a páholyokban pedig a novinarov domace i stranjske a történelmi ülés befejeződött, pa podpisal i minister predsednik. 
diplomaták, a kormány tagjai- stampe. Ne su bile cifraste ma- A kormányzó ur és a kormány- Gospon Guverner i namestnik su 
nak hozzátartozói, közjogi rnél- gjarske oprave, nego как se za zóhelyettes meghajlással kő- se zafalili za poedrav i stem su, 
lóságok viselői, a kül- és bel- óva te$ka vremena sika, samo szöntötték a törvényhozókat, med stalnim kricanjem éljen, osta- 
löldi sajtó számos képviselője érne magjarske oprave z inorami. majd Pefli8 szakadatlan ünnep- vili orsacku hiíu.

Éljen vitéz Horthy István! . . . . .  . . . „  .. , 7 .
külön emelvényen elfoglalták Na ekstra napravlenom visokom V i t é z  n a g y b á n y a i  H o r t h y  I S t V á n

helyüket az országgyűlés két há- mestu su sedeli predsedniki obe- вЮ ТГЭ|Ж 1 Э О Э Т Э 1
/ ónak elnökei és 11 órakor gróf docji hiz orsacke sesije i od 11 . . . . . .  , . . .  t f . ,
Széchenyi Bertalan nagy éljen- vuri je gróf Széchenyi Bertalan OpÍS 2ÍVÍeilJrt Vitéz n agybán y a i H orthy István *

s / L Ä i  Ä 0 Pt°lee Yelll° ea élÍ'in uriía п°!рГ| Vitéz nagybányai Horthy István dobil je sakojacke sárié i k.kti
skupnu sesMo orsacke hlíe. Ргча- 19ül_bl>a S u e tá t Pólában, re- pilóta predelili su да к jenoj lo-

ёчПЭДП ’ni-a^bóviilfoi kénvisel« Y1 °. ?“ s.e s i , u formátus vallásu, nős. Középisko- vackoj kompaniji, 1939. leto je
vdlkT V ' 280 oblepatov i lak |ai tanulmányainak elvégzése után po.tal leteci hadnagy. I rat.m je

riiéhen '1/ pffvüttes ülés hiHm  P°  ,ako.nu °.va *п” |а - у Л il budapesti József műegyetem sako lelő rukoval na muitru к le-
í  '  Ж йеы е P íoáv J T  stvara|!. »«klucke. P r . . a v . l hallgatója |títt és itt gépésZmér- teci trupi i tak к svoji l.teíi kom-

t a Ä Ä Ä Ä n i  G ° T n P uverner Г - 1 - V  ' ni,ki -^levelet szerzett. paniji Ш8. ,  sept.mbru, raten.
hirtMiioii .> д1Й ^ ° ,e ' ap rifkoDpr- ° -  k"l Ь| к«?- Már műegyetemi hallgató korá- 1930. leta na prhiletje i v jesen.

n ü l  к' * Р,?‘Т -  ,Pre tem, ГеС,Г  bau kezdett el a repüléssel fog- Od 1939. leta januara je leteci
efrlV sI^nré/ iürt t  és - t  b.l veik. kncelieu . cela sala |e |alk0zni. Miután 1918 augusztusa- főhadnagy,
haros eljenzés tőrt ki es az brnela od imena vite* nagybanyai *ai Л7 nqe7 pnml-u*iir я finmpi hnrfi-

H V i V 1 ,Ш Г л  Na *° Iе. pr.eí -  t e L g X e t ia k Ä ia n ö v e n d ^ e  A mérnök
b ^ ic HfAihy Isi Vá", -1?€venek sedmk prijavih da ja orsacka h.«a Volt. tehát katonai kiképzésben Kakü Iniener.
kiáltásától. -  Az elnök erre .reк a .voju volu * kr.canjcm na már részesült, 1926-ban önként Müecvetemitanulmánvainakbe
jelentette, hogy az orszaggyu - nfl ,ed.n glas . lel, zebrát, za jelentkezett katonai szolgálatra ieiezésJ u S  MUÖWI

közfelkiáltás utján naniestnika guvernera vitéz Horthy júniustól szeptemberig, majd Tanulmánvutiáról vlsz-
nvert kiíejezest és Mtéz Horthy lstvána. (Z  nova velki knc el|en.) 1927júniusátólszeptemberéigszol- szatérve 1930 november havában

lyrt.o"neá me^óla°s^nrV (VI- g L ó ta t iT k u Í  orsoéka » t a t t 'S e t z t e  а ?

* r Sn kérdést Wván-e°syava- Po% e'“^о '^ёсУ еп уГ '^е ’гЫап kii!önbijj6 reP.übI,i fokozatokat fődéses’’'főmérnöki minőségbeli,
zást a kétháy eJvüttese * ^Fcv- flrof Síéchenyi Berta,an és mint pilóta egyik vadászszazad- i933.ban műszaki tanácsossá,
haneu Nem " Ő s  zug®t ’ hoz nyert beosztást. 1929-ben 1935-ben helyettes igazgatóvá lé
lel. L  alapon vitéz nagybányai <'» Iе vitéz nagybányai P u lt o t  Évenkén^bevomiUet f WkéS ®Z- évben
I lortbv Istvánt közfelkiáltássá. Horthy István .  krléanjem 5 Ä  teendők I n Ä f Ä

r - r a í f i
Ä S W Ä  v r s tiX K tz s s s s . Ä M f f i
kormányzói megerősítés kiosz- levsku palacu po potrdjenje zb,- Vitéz nagybányai Horthy István *?an a vezérlikától teen
közlésére A miniszterelnök visz rönja po guvernem. Da je minis- rodil se 1904. leta, v Poli (ve je U°rQf n ^ t ,íírÍTi
szaérkezésc után újra megnvi- tér predsednik dosel nazaj, jc to taljanski varas), reformizane ‘
lotla az országg^vülést az elnök predsednik opet odprl sespu i evangel eke vere je i ozenjen. 8i8fí1 nil hí«
és felolvasták kormányzó urunk* precitali su pismo z najviseiega Potli как je zvrsil srednju skolu,
legfelsőbb üzenetét, amelyben a mesta, s kojirn je Gospon Gu: dd| se zapisati v jozsejovu teh-
választást megerősíti és fstpn verner potrdil zbiranje i seli bozi nicku visoku skolu (univerzu) v fással államtitkán címmel ruház 
áldását kívánja az országgyűlés blagoslov na delo orsacke hize Budapestu, de si je spravil ma- л. iÁm„
numkájára, a haza d i c s é r e ,  n. é « t  domovinc. »njku iniener,ku diplomu. N a K u n - S o k

Megjelenik a kormányzó és helyettese viK,ku SwTTLSi iU  *,eP‘An *
Doéel je Guverner i njegov namestnik ,a letenje. Ke.ti je od 1918. au- .

J J e gusita do kraja tabora b,l v ma- Da ja ívml svO|e navuhe na
\pgv-tagu küldöttség értesitet szép kitüntetésével a sudár ler- rinerski akademiji v Fiumi, to je vitokaj ikoli, önda je erőt dugse

ka vitéz Horthy Istvánt a meg- metii vitéz Horthy István. A soldtaki vec bil zveiban, tose je vreme preputuval evunjtke orsage. 
választásról és megprősitéiról. parlamenti őrség diszruhás sor- 1926. lata sam po svoji voli javil Da sa stoga pota povrnul, oada 
А/ eskütétel magasztos percpi fala között elötu.nt a kormány- ie toldata, pák je od júniusa do je 1030. leta v novembru stopil v 
következtek. Megjelent a kupo- zó ur délceg alakja is. A koi^ septembra i 1927. lata od júniusa slulbu pre m. kir. fabriki leiaaa, 
lacsarnokban r^ülőti.szti sötét mányzói család tagiii a disz- do tepterabra sluiil pre magjars- ocala i malin, к akti glavai imle- 
diszpgyattruhájában, mellén s M  páholyban foglnltak nPlyet. koj letecoj soldaciji. Za to vreme ает na kontrakt. 1953. leta je po-
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stal tehnióki savetnik, 1935 na- 
mestnik direktora i jól isto leto 
je dobil punomoé ea namestnika 
generalnoga direktora. 1935. leta 
v novembru je dobil rang minis- 
terskoga savetnika. 1937. leta v 
juliuSu postavili su да га direk
tora, a 1939. leta v oktobru su 
mu dali posle generalnoga direk
tora.

1940. juniula l.-ga imenovali 
su ga predsednika direkcije m. 
kir. dríavnih lelesnic, a 1941. ju- 
liula 4.-ga je e najviieiega mesta 
dobil rang dríavnoga tajnika.

1940. novembra 13.-ga zebrali 
su ga v jásenagykunscolnok vár- 
megyiji v gornju (vélik alku) hilu.

Á lla m v a s u ta k  ig a zg a tó ja
Kakti direktor driavuih 

beleznie.
Vitéz Horthy István mint a m. 

kir. államvasutak igazgatóságá
nak elnöke, aránylag rövid műkö
dési ideje alatt számtalanszor ta- 
nujelét adta annak, hogy közle
kedés problémáinak egyik leg
alaposabb ismerője s szolgálatát 
kiváló hozzáértéssel, nagy körül
tekintéssel és páratlan iélkiisme- 
retességgel látta el, úgyhogy 
nagyrészbeu az ő kiváló munkás
ságának volt köszönhető, hogy az 
államvasutak a mai rendkívüli 
viszonyok mellett a közlekedés 
terén ráháruló feladatoknak ele
get tudtak tenni.

Vitéz Horthy István élénk tevé
kenységet fejtett ki az egyesületi 
és sportéletben is, elnöke a Horthy 
Miklós Nemzeti Repülő Alapnak, 
a Magyar Póló Clubnak és a 
diákkaptér-szö vétségnek, társel
nöke a Magyar Cserkész Szövet
ségnek és alelnöke a Magyar 
Touring Clubnak.

A közélet terén kifejtett érté
keséé eredményes munkásságáért 
megkapta a Magyar Érdemrend 
Középkeresztjét a csillaggal. Tu
lajdonosa ezenkívül számos ma
gas külföldi kitüntetésnek is.

Vitéf Horthy István je, kakti 
prtdsednik direkcije m. kr. drsav- 
nih lelesnic, sa kratko vreme svoje 
slusbe cudapot pokesal, коj jako 
dobro гпа, как je treba ielesnice 
ravnati i svoju sluibu evrsaval je 
f velkim raiumom, f velkom bri- 
gom i dusnim sposnanjem tak, 
kaj su driavne Ielesnice, v tem 
telkim vremenima mogle svoje 
duinosti spunjavati.

Vités Horthy István si je puno 
truda dal i prt druitvenom ziv- 
lenju i Iportu, predsednik je Horthy 
Miklós Nemeeti Repülő Alapa 
(Horthy Miklós Narodni Fond ea 
Leteti), Madjarskoga Polo Cluba 
(druStvo ea igre), Diékkaptar Seő- 
vetséga (deacko druStvo) i pod- 
predsednik Magyar Touring Cluba 
(druStvo ea putovanja).

Za svoje visoko vredne easluge 
v javnocn iivlenju dobil je sred- 
njege kriea s sveedom Magyar 
Érdemrendedvisoka medalija. Zvnu 
toga ima i cuda visoke medalije 
svunjskih orsagov.

Házasság, estiád
Zenldba, família.

Vitéz Horthy István 1949 epri- 
lis 27-én vette feleségül Hdela- 
heim-Qyulai Ilona Mária grófnőt 
Edeiebeim-öyulai Lipót gróf föld
birtokos leányát.

Vitéettorthy latváuu'- igen élénk 
tevékttyséftt fejt ki a magyar 
szociális és Jétéketysági mor.gal-

makban. Elnöke a Magy ar Assz» 
nyok Noniteti Saövetsége vanitae 
szakosztályának és társelnöke а 
MANsz. központi szervezetének. 
A vezetése alatt álló szervezetek 
igen eredményes és áldásos mun
kát végeznek, különösen a műn- 
késese iádok és gyermekek állandó 
intézményes támogatása terén. 
Mér eddig is számos jelentős 
munkésjóléti Intézmény létesült a 
szervezetek utján és számos mun
kás-szociális és gyermekvédelmi 
Intézmény kiépítése van folya
matban. Vitéz Horthy Lstvánné 
a MANSz. keretében folyó mun
kában állandóan tevékeny részt 
vesz és személyesen is köt és varr 
a MANSz. munkahelyiségeiben.

A vezetése alatt működő szer
vezetek a harctéren küzdő kato
nák téli holmival való ellátása 
körül is szép eredménnyel dol
goztak.

Vitéz Horthy Istvánnak és fele
ségének 1941 január 17-éu fiuk 
született: ifjú Horthy István.

Vitéf Horthy István se 1940. 
áprilisa 27.-ga vlenil s groficom

Edehheim Qyulai Hona MantoQ^ 
óerjom gróf a Édelsheim-Gyulai 
Lipóta, vlastelina.

Cospa vitéf Horthy Istvéna se 
puno trudi ta magjarska sooialna 
gibanja i dobrili dala. Predsednica
В felezniük* sekcije Narodnoga 

ruStva Magyarskih Gospoh (M. 
A. N. Se.) i supredsadnica je sre- 
disnje organized je M. A. N. Se.-a. 
Organieacije, kője ona vodi, ivrla- 
vaju jako dobre i plemenite posle, 
osobito jako podpiraju delavske 
familije i njihovu decu. Te orga
nizációé su do ve stvorili öuda 
hasnovitih stvari sa socialnu obranu 
delevee i ve se slaíeju sa obranu 
dece. Cospa Horthy Istvána stalno 
dela med posli, kője zvrlava 
M. A. N. Sf. pák i sama Strike i 
liva vu verkStatima M. A. N. Sf.-a.

Organiidcije, koja ona vodi su 
Óuda simskih stvari spravile га 
soidoéiju, koja se bori na taboriieu.

Vitet Horthy Istvénu i njegvi 
ieni rodil se 1941. lete januara 
17.-ga, njihov sinu: mlajsi Horthy 
István.

A Hét ■
j Csütörtök —  C e trtek  |

Jávában partraszálltak a ja
pánok és megkezdték a támadó 
hadműveleteket. — Szumatra 
teljes elvesztésével számolnak 
amerikában — Kalkuttát száz- 
mérföldnyi körzetben kiürítet
ték az angolok. — Harmincezer 
főnyi japán sereg szállt partra 
Indokína északi részén. — 
Újabb bolsevista erőket semmi
sítettek meg a németek az arc
vonal középső szakaszán. —- 
Egy finn járőr áttörte az ellen
séges állásokat és elpusztított 
50 raktárépületet — Éhínség a 
szovjet arcvonal mögött. — EI- 
sülyedt egy Cairo-osztálvu an
gol cirkáló. Tobruk erődjeit és 
Marsa-Matruh repülőterét bom
bázták a tengely repülői. 
Bombatámadas Greath Jarmo- 
uth kikötője ellen. — Franco : 
Európa bolsevizálása ellen egy
millió spanyol lépne a cselekvés 
terére.
Na otoku java (Hollandski) laili 

su japanci na suhu zemlu i hapili 
su se napadat!. V Ameriki reéu- 
naju stem, kaj bodo fgubili celoga 
otoka Sumatra (Hollandski). Va
rasa Kalkutta (Indija) su engleii 
spramili na 100 kilometrov lirine. 
Tridesti je«er japancov je raslo v 
Indokini na suhu temlu. Nemei su 
na sredini fronte рак oniStili bol- 
sevicke trupe. jedna finska patrola 
je predrla nepriatelsku frontu i 
frusila 50 magaeinov. Od zadi га 
sovjetskom frontom je glad. Jena 
engleska taborska ladja se vtopila. 
Osovinski avioni su bombe hitali 
na Tobruk i Marsa-Matruh (Afrika).

- Tjeden
Isto tak i na varas Greath-jar- 
month, de ladje stojiju Glavar 
Spanjolske, Franco je rekel: Ako 
je treba, proti bolSevizma v Europi 
ide miljon spanjolcov.

| Péntek — Petek ]

Ismét bombázták Aruba szi
get partjait a tengely bu várha
jói. — Újabb két hajót sülyosz- 
»ettek el a Karibi tengeren Af
rikában a brit vizeken elsü- 
lyeszlettek egy őrhajót. — Meg
torpedózták a 19.400 tonnás E. 
H. Blum amerikai olajszállitó- 
hajót. — Mechilitől keletre 
megfutamították a brit gépesí
tett osztagokat. — Egyre köze
lebb jutnak Burma fővárosához 
a japánok, már csak húsz kilo
méternyire vannak a burmai 
úthoz vezető vasútvonaltól. — 
Légitámadás Ausztrália legna
gyobb hadi ki kötője, Port Dar
win ellen. — Az angolok kiürí
tik az indiai Madras városát. — 
A szumatrai Palempang kikötő
be megérkeztek az első japán 
hadihajók

Pak su bombe hitali na otok 
Aruba (Hollandska India). Na Ka- 
ribskom morju su vtopili pák dve 
ladje, a v Afriki na engleskim vo- 
dama jenu taborsku ladju. Ame- 
ricku ladju „E. H. Blome, koja 
vori ölje, su s torpedóm strelili. 
Od Mechili (Afrika) na ishod pre- 
tirali su engleske maSinske trupe. 
japanci dohajaju se blile glavnomti 
varaSu Burme, Zveö su samo 20 
kilometrov dalko od ieleinice, 
koja vodi do glavno eeste v Burmi. 
Proti varasa Port Darwtn (Austra-
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lia), de naiver ladii stoji su japanci 
naptavilr velkoga napedaia »t атака. 
Enylezi su spramüi varai a Madras 
(India). Pred varas Ракш bang 
(Sumatra) dolle su prvo japarukc 
taborske ladje.

I Szombat — Sobota |

Timor és Bali szigetén parira 
szálltak a japánok. — Az ausz
tráliai Port Darwin kikötőben 
megsemmisítettek négy angol 
hadihajót és kilenc csapatszállí
tó gőzöst — Megindult a nagy 
támadás Rangoon irányában. — 
A Gurkha angol rombolót eisü- 
lyesztették német tengeralattjá
rók a trinidadi vizeken. — Port 
Darwin ellen pénteken uiabb 
nagyarányú légitámadás volt. — 
Kireneikában gépesített angol 
oszlopokat bombáztak a német 
harcirepüiők. — A FőlközMen- 
ceren viharok akadályozzák a 
légi hadműveleteket. — A kö
zépső arcvonalon bekerített bol
sevista erők kitörési kísérletei 
meghiúsultak

Na otokam Timor i Báli (Hol
landska) su japanci salli na suhu 
femlu. V Australiji, pre varaiu 
Port Darwin su japanci vtopili 
cetiri engleske taborska i devat 
ladji sa soldaÖiju voiiti. Proti va
raiu Rangun se hapila velka bitka. 
Englesku ladju »Gurkha« svanu 
su vtopili. Némáké podmornice 
su se pokaiale pre varaiu Tri
nidad (julna Amerika) v Kire- 
najki (Afrika) su nemei bombar- 
dirali engleske maiinska kölönc. 
Na sredujem vclki vihert spreÖa- 
vaju borbe i eraku. Na serdini 
ishodne fronté su eaokrolene bol- 
Sevicke trupe Üde vun predreti, 
ali эй je speöili.

I Vasárnap — Nodela |

Nagy nómiet győzelem a ke
leti fronton és az Atianti-oceá- 
non. — Ismét tizenkét hajót aü- 
lyesztettek el a tengeralattjárók 
az amerikai partok előtt — A 
keleti arcvonal középső szaka
szán bekerítés után megsemmi
sítettek két bolsevista hadsere
get. 27.000 halottat, 5000 fog
lyot és nagymennyiségű hadi
anyagot vesztett a Szovjet. — 
Szumatra szigetéről eltnenekül- 
nek az angol és holland védő 
csapatok. — Szingapúrban 73 
ezer foglyot, 300 különböző 
mintájú ló veget, 2000 géppus
kát, 50.000 puskát. 200 páncé
lost és páncélos harcikocsit, 10 
ezer gépkocsit, 200 motoros bi
ciklit, egy 10 ezer tonnás, há
rom 5000 tonnás tartályhajót, 
valamint több más kisebb hajót 
és felmérhetetlen mennyiségű 
hadianyagot és lőszert zsákmá
nyoltak a japánok. — Tenger 
alattjárók és botnbázógépek 
megtámadtak egy angol hajó
karavánt.

Velka nemska pobeda na iskod- 
noj fronti i na Atlanskem oeeanu. 
Podmornice su pák vtopile sedam- 
najst ladji pre Ameriki. Na sre
dini ishodne fronte su dve vdke 
bolleviéke trupe laokrolili i vnil- 
tili. Sovjeti su igubiii 27.000 mrt- 
vih, 5000 faroblenikov i jako cuda 
taborskoga matriala. Z otoka Su
matra pobegavleju engleske i hol- 
landske trupe, kője bi motele bre- 
niti. V Singapuru su englesi sgu- 
bili 73.000 faroblenikov, 300 sako- 
forum ktukov, 2.000 maMopulki,
50.000 pulki, 200 okloptenih i ta- 
borskih okloplenih kol, 10.000 auto- 
mobilov, 200 motorbiciklinov, jenu



Ué\i\ od 10.000 Ion, 3 Iddju po
3.000 ton, ende viáe monjsih ladp 
i tulko drugoga tdborskoga mat- 
riala I municije, kaj se ne da pre- 
brojiti. Podmomice i bombaski 
avioni napadaju jenu englesku ka- 
ravanu (сорога) ladji.

[ Hétfő — PondeUk I

Tobrukot bombázták a néme
tek — A japánok eddig 7 csatá
im jót, 2 rebülögépanyuhajót, 8 
cirkálót. 13 torpedórombolót, 
29 buvárhajót, és 30 aknakere- 
sőhajót süly esztettek el. Súlyo
san megrongáltak 4 csatahajói,
8 cirkálót, 10 torpedórombolót 
és egy repülőgépanyahajót. — 
28 angol tábornok került fog
ságba Szingapúrnál. — Anglia 
keleti partvidékén a német har  ̂
cigépek eredményesen bombáz
tak egy gyári berendezést. — A 
Cirec olasz torpedónaszád el- 

süly esz tett egy' tengeralattjárót.
ötször kísérelte meg a kitö

rést a szentpétervári helyőrség.
—- A középső arcvonalszakaszon 
több mint 200 ellenséges jár
müvet pusztítottak e’ a néi.etek.

Nemei su na Tobruk bombe 
hitali. Japanci su do ve vtopili 
7 taborskih ladji, 2 maticne ladje 
za avione vositi, 8 kriiarskih ladji, 
13 torpedoreioracvo, 29 podmor- 
nic i 30 ladji га mine loviti. Tesko 
su skvarili 4 taborske ladje, 8 kri- 
zarskih ladji 10 torpedorotoracvo 
i 1 matienu ladju га avione voziti. 
Pre Singaburu su vlovili 28 gene- 
ralov. Na ishodnoj strani Engleske 
su nemski avione fest bombarde- 
rali jenu fabriku. Taljanska ladja 
„Circe“ je vtopila je podmornicu. 
Pre Petrovgradu su bolsevióke 
trupe petpot Stele vun predreti. 
Na sredini ishodne fronte su nemei 
oniitili prek 200 taborskih kol.

I Kedd — Tork j
Januárban és februárban a 

németek 57.000 foglyot ejtettek 
— A német csapatok 126 szov
jet támadást vertek vissza és 
nagy veszteségeket okoztak. — 
Délainerika partjainál a japá
nok a Westend brit gőzöst meg
torpedózták és a Kongsgard gő
zöst elsülyesztették. — Eszakaf- 
rikában kölcsönös járőrtevé- 
kenység folyt. — Amerika part
jainál uiabb 8 hajót sülycsztet- 
tek a nemet tengeralattjárók.

V januaru i februaru su nemei 
vlovili 57.000 iaroblenikov. Nemiké 
trupe su odbile сгег zimu 126 
bolieviékih napadajov i napravile 
su njim velke rgubicke. Pre ]иг- 
noj Ameriki su japanci s torpe
dóm strelili ladju Westend i vto
pili su ladju Kongsgard. V Sever- 
noj Afriki se samo patrole boriju. 
Nemike podmornice su pre Ame
riki pák vtopile osem ladji.

I Szerda — Sreda |

Hitler vezér és kancellár 
Münchenben a nemzetiszocialis- 
ta párt megalapításának évfor
dulóján rendezett ünnepségen 
nagy beszédet intézeti az egybe
gyűltekhez. Ismertette a téli had 
járat eddigi eredményeit és be
jelentette, hogy ebben az évben 
végleges győzelmet aratnak a 
bolsevizmus felett. — A három- 
hatalmi egyezmény tanácsa Hib- 
!>entrop birodalmi külügymi
niszter elnökletével rendk vü i 
ülést tartott, amelven Olaszon- 
szágot Alfieri nagykövet, Japánt 
pedig Oshima tábornok, nagy
követ képviselte. — Az amerikai

rádióállojnások jelentés* szerűd
a kaliforniai partot agy ellen
séges buvárnaszád bombázta 
Az egyik olajforrás kigyuladt — 
Szűri latra szigetén ismét egy 
fontos hadészuti pontot szálltak 
meg a japánok. — Roosevelí egy 
érti K.ezleten kijelentette, hogy 
lehetetlen erősítéseket küldeni a 
Fülőp-szigetekre. — A finn or
szággyűlés elfogadta a finnor
szági termékek egységesítéséről 
szóló javaslatot. — Vitéz Szom
bathelyi Ferenc vezérőrnagyot, 
a honvédvezérkar főnökéi ünne
pélyesen fogadták a bolgár fő
városban.

Hitler voditel i kancelar nemi- 
кода naroda je v Münchenu na 
den, da se sveti stvorenje náció- ' 
nalsocialisticke stranke, na párad- j 
nőj sesiji drzal velkoga govord. 
Govoril je, kaj se v 2Ínskom I

Idboiu do ve pnpetilo i rekel je 
da ovo leto bodo do kraja po- 
bedili nad bolsevizmom. Savet- 
niki zvcic trojnih sil su driali 
zvunrednu sesiiu, na kojof je 
predsednik bil Ribbentrop drzavni 
minister zvunjskih poslov. Tal- 
jansku je zastupal Alfieri poslanik, 
japansku pák general Oshima, 
poslanik. Ameriéki radio javla, 
da ja na Kaliforniu nepriatelska 
podmornica bombe strelala. ]eno 
2viralo patroljoma se vuigalo. Na 
otoku Sumatru su japanci pák 
zavzeli jeno vaino mesto. Roose- 
welt je na jenoj konferenciji 
zjavil dd Je nemogaöe pomoc 
poslati na Filipinske otoke. Finska 
orsacka hiza je prijela zakona za 
slogu finskih pridelov. Generáld 
vitéz Szombathelyi Ferenca su f 
velkom paradom prijeli v bugars- 
kom glavnom varasu.

BELPOLITIKAI HÍRADÓ
A miniszterelnök és a 

kormány tisztelgő 
kihallgatása

a kormányzóhelyettesnét
Minister predsednik i vlada 
su bili na pozdravnoj auden- 
ciji pre namestniku guvernera

Bárdossy László miniszterel
nök csütörtökön a délutáni 
órákban tisztelgő kihallgatáson 
jelent meg a kormányzóhelyet
tesnél. Pénteken délelőtt a kor
mány tagjai is tisztelgő kihall
gatáson jelentek meg a kor-, 
mányzóhelyettes ur öfőméltó- 
sága" előtt. Vitéz Horthy István 
korniánvzóhelyettes ezt követő- 
leg a dél iórákban látogatást tett 
Bárdossy László miniszterel
nöknél. A különböző politikai 
és társadalmi közösségek lerót
ták hódolatukat Magyarország 
kormányzója elő4* cs üdvöz iltéK 
sürgönyben vitéz Horthy Ist
ván к о ríná ny zó h elvett est

V cetrtek popoldan je Bárdossy 
László minister predsedni bil na 
pozdravnoj audenciji pre namest
niku guvernera, a v petek pred 
poldan su i ministri vlade do$li 
pred preuzviSenoga gospona na- 
mestnika guvernera na pozdra- 
vom audenciju. Za tem je vitéz 
Horthy István namestnik guver
nera ob poldan pohodil Bárdossy 
Lászlód ministra predsednika. I 
sakojacka politicka i druga druslva 
su dato postuvanje Guverneru 
Magjarske i telegrafski su pozdra- 
vili vitéz Horthy Isivana, namest- 
nika guvernera.

& fflagyar Éiet Pártja 
húdolt a Kormányzó előli 

es ünnepelte 
a kormányzöhelyettest
Magjarska Stranjka Zlvota 

(MÉP) se poklonita pre guver- 
nerom 1 namestnikom 

guvernera
A Magyar Elet Pártja csü

törtökön este vitéz Lukács Béla 
országos elnök elnöklésével a 
párt székházéban ünnepélyes 
párt értekezletet tartott, amelyen 
resztvettek Bárdossy László 
miniszterelnök. Tasnády Nagy

András, a képviselőház elnöke, 
Ullein Reviczky Antal rendkí
vüli követ és meghatalmazott 
miniszter, a párt képviselő tag
jai, valamint a főispánok igen 
nagy számban. A pánt ezt az 
értekezletet arra szentelte, hogy 
kifejezze hódolatát a kormány
zó ur öfőméltósága és a kor- 
rnányzóhelyettes ur őfőinéltó- 
sága előtt. Vitéz Lukács Béla 
méltatta a nagy esemény jelen
tőségét és indítványára hódoló 
iratban köszöntötték a kor
kormányzó urat és a megválasz
tott kormányzóhelyettes urat. 
Az értekezlet végén meleg sze
retettel vették körül a párt-he
lyiségben először megjelent dél
vidék iképviselőket és felsőházi 
tagokat.

Magjarska Stranjke Zivota je 
v öetrlek na vecer, v svoji hiii 
dridla paradnu konferenciju, na 
kojoj je predsednik bil vitel Lukács 
Béla orsacki predsednik, nadale 
tam su bili: Bárdossy László mi
nister predsednik, Tcisnádi Nagy 
András predsednik orsacke hiie, 
UUein-Revicfky Antal Evunredni 
poslanik i opunomocent minister, 
oblegati stranjke i cuda velkih 
ispanov. Stranjka je to konferen
ciju poEvetila tomu, kaj se pok
lom pred preusvisenim Gosponom 
Guvernerom i preufvisenim Gos
ponom Namestnikom Guvernera. 
Vites Lukács Béla je tolnacil vai- 
nost ovoga velkoga pripecenja 
i na njegov predlog su poslali 
pismenoga poklona Gosponu Gu
verneru i геЬгапоти namestniku 
Guvernera.
Na kraju konferencije su s top
lom lubavi pozdravili nőve oble- 
gate i velikase juínik krajov, koji 
su ve prvic dosli na konferenciju.
Hll iillTiM— r—

Taborski invalidi i 
dovice pazite

Si oni taborski obskrbleni (in
validi, dovice i popili) koji jo$ 
nesu prek dali к svojiin molbe- 
nicam se potrebna dokumente, 
nej se iuriju prek dati zadnjipot 
do marcinia 7.-ga, kajti ako i 
toga terminuia ramudiju, onda 
bo njim komiÜja molbenieu va- 
hitiia.

M U R A K Ö Z  S
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N■»1 v«lki ludl

Madách Imre
A sztregovai földbirtokos, Ma

dách Imre 1823-Ьал született a 
felsőmagyarországi Alsósztrego- 
ván. Egy* különös, tragikus élet 
érleli meg benne világhírű mü
vét, lunelyet ma már az egész 
világ irodalmi nyelvére lefordí
tottak Bár a szabadságharc hűl 
lámái nem jutnak el a csendes 
kúriáig, mégsem kerüli el az 
osztrák bosszuállás sújtó kezét. 
Egy menekülő honvéd-barátját 
elrejti és ezért kétévi börtönnel 
lakói. Mire hazatér, családi éle 
tét feldúlva találja, felesége el
hagyta. Ennek a nagv fájdalom
nak tüzében születik meg »Az 
Ember Tragédiája^, a halhatat
lan mű, amelyhez hasonló érté
kűt többet nem is tud alkotni. 
Az egész emberiség történelmén 
végig vezet benne, bemutatja a 
végzetes eleseséket, de a végén 
megmutatja az egyetlen kivezető 
utal, az isteni rendelést: »Ean.*- 
ber küzdj és bazva bízzál !* 
Goethe »Faust«-ja és a világ- 
irodalom hasonló alkotásai mel
lett talán a legfényesebben tün
dököl a dráma, amelyet ma már 
a nagy kulturnépek válameny
nyi színpadán játszanak. Szei  ̂
zője fiatalon, 18G4-ben hagyja 
itt szenvedéseinek helyét. Meg
hal anélkül, hogy tudná, milyen 
értéket alkotott.

Stregovanski gospoda remei, 
Madách Imre rodil se 1823 léte 
varasu Alsóstregova, Gornja Ma
gjarska. Njegvo spajuno, tragicno 
íivlenje mu je dato dühe, kar je 
stvoril ono velko delo, kője je na 
svetkom glasu i kője su obrnuli 
na se svetske jerike. Prem de да 
je tabor га slobodu ne dostigel 
v njegvom kastelu, itak se ne 
mogel vugnuti austrijske osvete. 
Skril je jenoga siromaikoga hon
védő i ta to je dobil dve ieti 
resta. Da je dimo„dosel, neSel je 
re*ru$em familiju. Zena да osta- 
vila. V toj velkoj zalosti se naro- 
dilo njegvo velko delo: »Tragédia 
Óoveka«. To je tak rnamenito 
delo, kaj je к tomu spodolno vec 
ne mogel stvoriti. V tóm delu je 
pokazal celu povest clovecjega 
iivlenja, s nesrece, ali na kraju je 
dosel do jedinoga pota i do 
boiik reci: »Bori se clovek i vu- 
faj se v Boga!« Poleg velkoga 
Goethe ovoga dela *Faust« » 
poleg velkih dela svetske knifev- 
nosti, je ta njegva drama morti 
najsvetleso delo, kője predstav- 
laju na sem Karaliíéam celoga 
sveta. Madách je mlado, 1864. 
leta ostavil mesto svojih mok. 
Hmrl je ргег toga, kaj bi enal, 
kakSe velko delo je stvoril.

Felhívás
a hadigondozottakhoz
Mindazok a hadigondozottak, 

akik valamelyik szükséges ok
mányukat kérvényükhöz még 
nem adták be, március 7-ig leg
később pótolják a hiányt, mert 
ellenkező esetben igényüket az 
igénymegállapitó bizottság el
utasítja. — .4
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stal tehniöki savatnik, 1935 na- 
mestnik direktora i jo§ isto leto 
je dobil punomoÖ ea namestnika 
generalnoga direktora. 1935. leta 
v novembru je dobil rang minis- 
terskoga savetnika. 1937. leta v 
juliuhi postavili su ga га direk
tora« а 1939. leta v oktobru su 
mu dali posle generalnoga direk
tora.

1940. juniuSa l.-ga imenovali 
su ga predsednika direkcije m. 
kir. drfavnih felesnie, a 1941. ju- 
liula 4.-ga je e najvikciega mesta 
dobil rang driavnoga tajnika.

1940. novembra 13.-ga sebrali 
su ga v jásznagykunsfolnok vár
megy iji v gornju (velikaSku) hifu.

Államvasutak igazgatója
Kaktt direktor driavnih 

zeleznlc
Vitéz Horthy István mint a m. 

kir. államvasutak igazgatóságá
nak elnöke, aránylag rövid műkö
dési ideje alatt számtalanszor ta- 
nujelét adta annak, hogy közle
kedés problémáinak egyik leg
alaposabb ismerője s szolgálatát 
kiváló hozzáértéssel, nagy körül
tekintéssel és páratlan lelkiisme
retességgel látta el, úgyhogy 
nogyrészbeu az ő kiváló munkás
ságának volt köszönhető, hogy az 
államvasutak a mai rendkívüli 
viszonyok mellett a közlekedés 
terén ráháruló feladatoknak ele
get tudtak tenni.

Vitéz Horthy István élénk tevé
kenységet fejtett ki az egyesületi 
és sportéletben is, elnöke a Horthy 
Miklós Nemzeti Repülő Alapnak, 
a Magyar Póló Clubnak és a 
diákkaptór-szövetségnek, társel
nöke a Magyar Cserkész Szövet
ségnek és alelnöke a Magyar 
Touring Clubnak.

A közélet terén kifejtett érté
kes és eredményes munkásságáért 
megkapta a Magyar Érdemrend 
Középkeresztjét a csillaggal. Tu
lajdonosa ezenkívül számos ma
gas külföldi kitüntetésnek is.

Vités Horthy István je, knkt 
prtdsednik direkcije m. kr. driav- 
nih felesnie, sa kratko vreme svoje 
sluibe cudapot pokasal, kaj jakc 
dobro ina, kak je treba felesnie« 
ravnati i svoju slufbu fvrsaval jc 
г velkim r&sumom, г velkom bri- 
gom i duinim sposnanjem tak, 
kaj su driavne ieleinice, v tem 
telkim vremenima mogle svojc 
duinosti spun java ti.

Vitás Horthy István si je puno 
truda dal i pr# druitvenom ziv- 
lenju i Iportu, predsadnik ja Horthy 
Miklós Nemzeti Repüld Alapa 
(Horthy Miklós Narodni Fond ea 
Leteti), Madjarskoga Polo Cluba 
(druitvo ea igre), Diákkaptar Siő- 
vetséga (deaóko druitvo) i pod- 
predsednik Magyar Touring Clubé 
(druitvo ea putovanja).

Za svoje visoko vredne easluge 
v javnom livlenju dobil je sred- 
njega kriza s eveedom Magyar 
Érdemrended visoka medalija. Zvnu 
toga ima i cuda visoke medalije 
ívunjskih orsagov.

Házasság, eseJád 
Zenldba, família.

Vitéz Horthy látván 1949 ápri
lis 27-én vette feleségül Bdels- 
heim-Qyulai Ilona Mária grófnőt, 
Edelabeim-öyulat Lipót gróf föld
birtokos leányát.

VttéuHprthy.Iatvéané igeu élénk 
tevékaaytégat fojt ki a magyar 
szociális éa játékéi у sági moegal-

makban. Elnöke a Magyar Assz о 
nyok Nemzeti Ssovetsége vasmtas
szakosztályának és társelnöke a 
MANaz. központi szervezetének. 
A vezetése alatt álló szervezetek 
igen eredményes és áldásos mun
kát végeznek, különösen a mun
káscsaládok és gyermekek állandó 
intézményes támogatása terén. 
Már eddig is számos jelentős 
munkésjólétí Intézmény létesült a 
szervezetek utján és számos mun
kás-szociális és gyermekvédelmi 
intézmény kiépítése van folya
matban. Vitéz Horthy lstvánné 
a MANSz. keretében folyó mun
kában állandóan tevékeny részt 
vesz és személyesen is köt és varr 
a MANSz. munkahelyiségeiben.

A vezetése alatt működő szer
vezetek a harctéren küzdő kato
nák téli holmival való ellátása 
körül is szép eredménnyel dol
goztak.

Vitéz Horthy Istvánnak és fele
ségének 1941 Január 17-én fiuk 
született: ifjú Horthy István.

Vitéi Horthy István se 1940. 
áprilisa 27.*ga vienil s grohcom

Edelshcim Gyulai Ilona Hantom, 
eefjom araid Ed abbéim-Gyulai 
Lipóta, vlastelina.

Gospa vitéz Horthy Istvána se 
puno trudi ta magjarska social na 
gibanja i dobrili dala. Predsednica
B feleenilke sekcije Narodnoga 

ruStve Magyarskih Gospoh (M. 
A. N. Se.) i supredsednica je srê  
disnje organized je M. A. N. Sí.-a. 
Orgaoisacije, kője ona vodi, svrla- 
vaju jako dobre i plemenite posle, 
osobito jako podpiraju delavske 
familije i njihovu decu. Te orga- 
nizacije su do ve stvorili Öuda 
hasnovitih stvari sa socialnu obranu 
delevee i ve se slaieju sa obranu 
dece. Gospa Horthy Istvána stalno 
dela med posli, kője evrSava 
M. A. N. Sí . pák i same Strike i 
liva vu verkltatima M. A. N. Ss.-a.

Organisacije, koja ona vodi su 
Óuda aimskih stvari spravile sa 
sddaéiju, koja se bori na taboriieu.

Vita« Horthy btvánu i njegvi 
zeni rodil se 1941. lete januara 
17.-ga, njihov sinu: mlajli Horthy 
István.

A Hét -  Tjeden
j Csütörtök ~  Cetrtek |

Jávában partraszálltak a ja
pánok és megkezdték a támadó 
hadműveleteket. — Szumatra 
teljes elvesztésével számolnak 
amerikában — Kalkuttát száz- 
mérföldnyi körzetben kiürítet
ték az angolok. — Harmincezer 
főnyi japán sereg szállt partra 
Indokina északi részén. — 
Újabb bolsevista erőket semmi
sítettek meg a németek az arc- 
vonal középső szakaszán. — 
Egy finn járőr áttörte az ellen
séges állásokat és elpusztított 
50 raktárépületet — Éhínség a 
szovjet arcvonal mögött. — El- 
sülyedt egy Cairo-osztálvu an
gol cirkáló. Tobruk erődjét és 
Marsa-Matruh repülőterét bom
bázták a tengely repülői. — 
Bombatámadas Greath Jarmo- 
uth kikötője ellen. — Franco . 
Európa bolsevizálása ellen egy
millió spanyol lépne a cselekvés 
terére.
Na otoku java (Hollandski) sasli 

su japanci na suhu eemlu i hapili 
su se napadat!. V Ameriki reeu- 
naju stem, kaj bodo sgubili celoga 
otoka Sumatra (Hollandski). Va
rasa Kalkutta (Indija) su engleei 
sprasnili na 100 kilometrov Sirine. 
Tridesti jeser japancov je zaslo v 
Indokini na suhu zemlu. Nemei su 
na srndini fronte рак oniStili bol- 
sevicke trupe. jedna finska patrola 
je predrla nepriatelsku frontu i 
erusila 50 magaeinov. Od zadi za 
sovjetskom frontom je glad. Jena 
engleskd taborska ladja se vtopila. 
Osovinski avioni su bombe hitali 
na Tobruk i Marsa-Matruh (Afrika).

Isto tak i na varas Greath-jar- 
month, de ladje stojiju Glavar 
Spanjolske, Franco je rekel: Ako 
je treba, proti bollevizma v Europi 
ide miljon spunjolcov.

| Péntek —• Petek |

Ismét bombázták Aruba szi
get partjait a tengely buvárha- 
jói. — Újabb két hajót sülyesz- 
iettek el a Karibi tengeren. Af
rikában a brit vizeken elsü- 
lyesztettek egy őrhajót — Meg
torpedózták a 19 400 tonnás E. 
H Blum amerikai olajszállitó- 
hajót. — Mechilitől keletre 
megfutamították a brit gépesí
tett osztagokat. — Egyre köze
lebb jutnak Burma fővárosához 
a japánok, már csak húsz kiló
in ternyire vannak a burmai 
úthoz vezető vasútvonaltól. — 
Légitámadás Ausztrália legna
gyobb hadikikötője, Port Dar
win ellen. — Az angolok kiürí
tik az indiai Madras városát. — 
A szumatrai Palempang kikötő
be megérkeztek az első japán 
hadihajók

Pak su bombe hitali na otok 
Áruba (Hollandska India). Na Ka- 
ribskom morju su vtopili pák dve 
ladje, a v Afriki na engleskim vo- 
dama jenu taborsku ladju. Ame- 
ricku ladju „E. H. Blome, koja 
vozi ölje, su s torpedóm strelili. 
Od Mechili (Afrika) na ishod pre- 
tirali su engleske malinske trupe. 
japanci dohajaju se bliée glavnomu 
varaSu Bur me, ívéé su samo 20 
kilometrov dalko od seletnice, 
koja vodi do glavno eeste v Burmi. 
Proti varasa Port Darwtn (Austra-
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lia), de naiver ladn stoji su japanci 
napNivili velkopa napodaiats araka. 
Engleii su spraznili varaka Madras 
(India). Pred varas Pálam bang 
(Sumatra) dolle ata ptve jepenske 
taborske ladje.

J Saombat ~  Sobota |

Timor és Bali szigetén parira 
szálltak a japánok. — Az ausz
tráliai Port Darwin kikötőben 
megsemmisítettek négy angol 
hadihajót és kilenc csapatszáJli- 
tó gőzöst — Megindult a nagy 
támadás Rangoon irányában — 
A Gurkha angol rombolót eisü- 
lyesztették német tengeralattjá
rók a trinidadi vizeken. — Port 
Darwin ellen pénteken uiabb 
nagyarányú légitámadás volt. — 
Kireneikában gépesített angol 
oszlopokat bombáztak a német 
harcinepüiők. — A FőlközMen- 
ceren viharok akadályozzák a 
légi hadműveleteket. — A .kö
zépső arcvonalon bekerített bol
sevista erők kitörési kísérletei 
meghiúsultak

Na otokam Timor i Báli (Hol
landska) su japanci oolli na suhu 
semlu. V Australiji, pre varába 
Port Darwin su japanci vtopili 
cetiri engleske taborska i devat 
ladji sa soldaéiju vositi. Proti va- 
raiu Rangun se hapila velka bitka. 
Englesku ladju »Gurkha« svanu 
su vtopili. Nemike podmornice 
su se pokasale pre varaSu Tri
nidad (jufna Amerika) v Kire- 
najki (Afrika) su nemei bombar- 
dirali engleske moÜnska kölönc. 
Na sredujem velki viberi spreéa- 
yaju borbe i sraku. Na serdini 
ishodne fronté su saokrelene boL 
Sevicke trupe fitele vun predreti, 
ali su je spedili.

I Vasárnap — Nedeia \

Nagy néoaet gyözekm a ke
leti fronton és az Atianti-oceá- 
non. — Ismét tieenkét hajói eü- 
lyesztettek el a lengeraiaitjérók 
az amerikai partok előtt — A 
keleti arcvonal középső szaka
szán bekerítés után megsemmi
sítettek két bolsevista hadsere
get. 27.000 halottat, 5000 fog
lyot és nagymennyiségű hadi
anyagot vesztett a Szovjet. — 
Szumatra szigetéről ekmatfkül- 
nek az angol és holland védő 
csapatok. — Szingapúrban 73 
ezer foglyot, 300 különböző 
mintájú ‘lóveget, 2000 géppus
kát, 50.000 puslcát. 200 páncé
lost és páncélos harcikocsit, 10 
ezer gépkocsit, 200 motoros bi
ciklit, egy 10 ezer tonnás, há
rom 50Ö0 tonnás tartályhajót, 
valamint több más kisebb hajót 
és felmérhetetlen mennyiségű 
hadianyagot és lőszert zsákmá
nyoltak a japánok. — Tenger
alattjárók és bombázógépek 
megtámadtak egy angol hajó
karavánt.

Velka nemlka pobeda na ishod- 
nőj fronti i na Atlanskem oaeanu. 
Podmornice su pák vtopile sadam- 
nejst ladji pre Ameziki. Na sze
di ni ishod na fronté su dve valke 
bolSeviéke trupe saokroiili i vniS- 
tili. Sovjeti su sgubili 27.000 mrt- 
vih, 5000 saroblenikov i jako 5uda 
taborskoga matriala. Z otoka Su
matra pobegavleju engleske i hol- 
landske trupe« koja Ы morale bra- 
niti. V Singapuru su englesi sgu- 
bili 73.000 saroblenikov, 300 sako- 
forum ltukov. 2.000 maMnpulki,
50.000 puiki, 200 okloplenih i ta- 
borskih okloplenih kol, 10.000 auto- 
mobílov, 200 motorbiciklinov, jenu



ladju od 10.000 Ion, 3 ldd)u po
3.000 ten, ende vise menjsih ladp 
i tulko drugoga taborskoga mat- 
riflld i municije, kaj se ne da pre- 
brojiti. PodmornLce i bombaski 
avioni napadaju jenu englesku ka- 
ravanu (дорога) ladji.

[ Héttő — Pondelek I

Tobrukot bombázták a néme
tek — A japánok eddig 7 csata
hajót, 2 repülőgcpanyahajót, 8 
cirkálót. 1j torpedórombolót, 
29 buvárhajót, és 30 aknakere- 
sőhajót sülyesztettek el. Súlyo
san megrongáltak 4 csatahajói,
8 cirkálót, 10 torpedórornbolót 
és eg}’ repülőgépanyahaj ót. — 
28 angol tábornok került fog
ságba Szingapúrnál. — Anglia 
keleti partvidékén a német har
cigépek eredményesen bombáz
tak egy gyári berendezést. — A 
Cirec olasz torpedónaszád el- 

sülyesztett egy tengeralattjárót.
ötször kisérelte meg a kitö

rést a szentpétervári helyőrség.
- A középső arcvonalszakaszon 

több mint 200 ellenséges jár
müvet pusztítottak e’ a né i etei:.

Nemei su na Tobruk bombe 
hiteti, japanci su do ve vtopili 
7 taborskih ladji, 2 inaticne ladje 
za avione voiiti, 8 kriiarskih ladji, 
13 torpedorecoracvo, 29 podmor- 
nic i 30 ladji ea mine loviti. Tesko 
su skvarili 4 taborske ladje, 8 kri- 
zarskih ladji 10 torpedoroioracvo 
i 1 matienu ladju ea avione voziti. 
Pre Singoburu su vlovili 28 gene- 
ralov. Na ishodnoi strani Engleske 
su nemski avione fest bombarde- 
rali jenu fabriku. Taljanska ladja 
„Circe“ je vtopila je podmornicu. 
Pre Petrovgradu su bolseviöke 
trupe petpot Stele vun predreti. 
Na sredini ishodne fronte su nemei 
oni&tili prek 200 taborskih kol.

I Kedd — Tork |
Januárban és februárban a 

németek 57.000 foglyot ejtettek
A német csapatok 126 szov

jet támadást vertek vissza és 
nagy veszteségeket okoztak. — 
Délamerika partjainál a japá
nok a Westend brit gőzöst meg
torpedózták és a Kongsgard gő
zöst elsülyesztették. — Eszakaf- 
nkában kölcsönös járőrtevé
kenység folyt. — Amerika part
jainál uiabb 8 hajót sülyesztet- 
tek a nemet tengeralattjárók.

V januaru i februaru su nemei 
vlovili 57.000 faroblenikov. Nemske 
trupe su odbile erez zimu 126 
bolleviékih napadajov i napravile 
su njim velke egubicke. Pre ]uz- 
noj Ameriki su japanci s torpe
dóm strelili ladju Westend i vto
pili su ladju Kongsgard. V Sever- 
noj Afriki se samo palrole boriju. 
Nemike podmornice su pre Ame
riki pák vtopile osem ladji.

I Szerda — Sreda |

Hitler vezér és kancellár 
Münchenben a nemzetiszocialis
ta párt megalapításának évfor
dulóján rendezett ünnepségen 
nagy beszédet intézett az egybe
gyűltekhez. Ismertette a téli had 
járat eddigi eredményeit és be
jelentette, hogy ebben az évben 
végleges győzelmei aratnak a 
Ixüsevizmus felett. — A három- 
hatalmi egyezmény tanácsa Rib- 
l>entrop birodalmi külügymi- 
ni szter elnő ki et éve 1 rend к vü i
ülést tartott, amelven Olaszor-
a ot Alfieri nagy követ. Japánt 

g Oshima tábornok, nagy
ít képviselte. — Az amerikai

rádióállomások jelentése szanxit 
a kaliforniai partot #gy tll«n-
séges buvárnaszád bombázta. 
Az egyik olajforrás kigyulladt — 
Szumatra szigetén ismét egy 
fontos hadászati pontot szálltak 
meg a japánok. — Roosevelt egv 
értekezleten kijelentette, hogy 
lehetetlen erősítéseket küldeni a 
Fülöp-szigetekre. — A finn or
szággyűlés elfogadta a finnor
szági termékek egységesítéséről 
szóló javaslatot. — Vitéz Szom
bathelyi Ferenc vezérőrnagyot, 
a honvédvezérknr főnökéi ünne
pélyesen fogadták a bolgár fő
városban.

Hitler voditel i kanceiar nemi- 
кода naroda je v Münchenu na 
den, da se sveti stvorenje nacio- 
nalsocialisticke stranke, na parad- 
noj sesiji drzal velkoga govora. 
Govoril je, kaj se v íinskoin

i dboi u do ve pnpetilo i rekel je 
da ovo leto bodo do kraja po- 
bedili nad bolSevizmom. Savet- 
niki zveze trojnih sil su drzali 
zvunrednu sesiiu, na kojof je 
predsednik bil Ribbentrop drzavni 
minister zvunjskih poslov. Tal- 
jansku je castupal Alfieri poslanik, 
jdpansku pák general Oshima, 
poslanik. Ameri&ki radio javla, 
da je na Kaliforniu nepriatelska 
podmornica bombe strelala. Jenő 
zviralo patroljorna se vuigalo. Na 
otoku Sumatru su japanci pák 
zavieli jeno vaino mesto. Roose- 
welt je na jenoj konferenciji 
zjavil da je nemogaöe pomoc 
poslati na Filipinske otoke. Finska 
orsacka hiza je prijela zakona za 
slogu finskih pridelov. Generate 
vitéz Szombathelyi Ferenca su • 
velkom paradom prijeli v bugars- 
kom glavnom varasu.

BELPOLITIKAI HÍRADÓ
A miniszterelnök és a 

kormány tisztelgő 
kihallgatása

a kormányzóhelyettesnét
Minister predsednik i vlada 
su bili na pozdravnoj andon- 
ciji pre namestniku guvernera

Bárdossy László miniszterel
nök csütörtökön a délutáni 
órákban tisztelgő kihallgatáson 
jelent meg a kormányzóhelyet
tesnél. Pénteken délelőtt a kor
mány tagjai is tisztelgő kihall
gatáson jelentek meg a kor*, 
mányzóhelyettes ur öfőméltó- 
sága" előtt. Vitéz Horthy István 
kormánvzóhelyettes ezt követő- 
íeg a dél iórákban látogatást tett 
Bárdossy László miniszterel
nöknél. A különböző politikai 
és társadalmi közössegek lerót
ták hódolatukat Magyarország 
kormányzója előn cs üdvözölték 
sürgönyben vitéz Horthy Ist
ván kormányzóhelyettest.

V cetrtek popoldan je Bárdossy 
László minister predsedni bil na 
pozdravnoj audenciji pre namest
niku guvernera, n v petek pred 
poldan su i ministri vlade dosli 
pred preuzviienoga gospona na- 
mestnika guvernera na pozdra- 
vom audenciju. Za tem je vitéz 
Horthy István namestnik guver
nera ob poldan pohodil Bárdossy 
Lászlóa ministra predsednika. I 
sakojacka polilicka i druga druSlva 
su dato postuvanje Guverneru 
Magjarske i telegrafski su pozdra- 
vili vitéz Horthy Istvana, namest- 
nika guvernera.

& magyar Élet Pártja 
hódolt a Kormányzó előtt 

08 űonepeite 
a kormányzobelyeitest
Magjarska Stranjka Zivota 

(МЙР) se poklonita pre guver- 
nerorn 1 namestnikom 

guvernera
A Magyar Elet Pártja csü

törtökön este vitéz Lukács Béla 
országos elnök elnöklésével a 
párt székházában ünnepélyes 
párt értekezletet tartott, amelyen 
resztvettek : Bárdossy László 
miniszterelnök, Tasnádv Nagy

András, a képviselőház elnöke, 
Liléin Reviczky Antal rendkí
vüli követ és meghatalmazott 
miniszter, a párt képviselő tag
jai, valamint a főispánok igen 
nagy számban. A pánt ezt az 
értekezletet arra szentelte, hogy 
kifejezze hódolatát a kormány
zó ur öfőméltósága és a kor
mányzóhelyettes ur őfő méltó
sága előtt. Vitéz Lukács Béla 
méltatta a nagy esemény jelen
tőségét és indítványára hódoló 
iratban köszöntötték a kor
kormányzó urat és a megválasz
tott kormányzóhelyettes urat. 
Az értekezlet végén meleg sze
retettel vették körül a párt-he
lyiségben először megjelent dél- • 
vidék iképviselőket és felsőházi 
tagokat.

Mafljarska Stranjke Zivota jc 
v öetrtek na vecer, v svoji hifi 
drídla paradnu konferenciái, na 
kojoj je predsednik bil vitéz Lukács 
Béla orsacki predsednik, nadale 
tam su bili: Bárdossy László mi
nister predsednik, Tasnádi Nagy 
András predsednik orsacke hize, 
Ullein-Reviciky Antal zvunredni 
poslanik i opunomoceni minister, 
oblegati stranjke i cuda velkih 
ispanov. Stranjka je to konferen- 
ciju pozvetila tomu, kaj se pok
lom pred preuzvisenim Gosponom 
Guvernerom i preuzvisenim Gos
ponom Namestnikom Guvernera. 
Vitéz Lukács Béla je tolnacil vaz- 
nost ovoga velkoga pripecenja 
i na njegov predlog su poslali 
pismenoga poklona Gosponu Gu
verneru i «ebranomu namestniku 
Guvernera.
Na kraju konferencije su s top
lom lubavi pozdravili nőve oble- 
gate i velikase Juznik krajov, koji 
su ve prvic doSli na konferenciju. 
я наснята ш шатая штятттттшя̂ шяяяяшШ

Taborski invalidi i 
dovice pazite

Si oni taborski obskrbleni (in
validi, dovice i popili) koji \ol 
nesu prak dali к svojim molbe- 
nicam se potrebna dokumentc, 
naj se iuriju prek dati zadnjipot 
do merciuSa 7.-ga, kajti ako i 
toga terminuia zamudiju, onda 
bo njim komiUja molbenicu va- 
hitila.
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Madách Imre
A sztregovai földbirtokos, Ma

dách Imre 1823-ban született a 
felsőniagyarországi Alsósztrego- 
ván. Eg>’ különös, tragikus élet 
érleli meg benne világhírű mü
vét, amelyet ma már az egész 
világ irodalmi nyelvére lefordí
tottuk Bár a szabadságharc hűl 
lámái nem jutnak el a csendes 
kúriáig, mégsem kerüli el az 
osztrák bosszuállás sújtó kezét. 
Egy menekülő honvéd-barátját 
elrejti és ezért kétévi börtönnel 
lakói. Mire hazatér, családi éle 
tét feldúlva találja, felesége el
hagyta. Ennek a nagv fájdalom
nak füzében születik meg »Az 
Ember Tragédiája:, a halhatat
lan mű, amelyhez hasonló érté
kűt többet nem is tud alkotni. 
Az egész emberiség történelmén 
végig vezet benne, bemutatja a 
végzeles eleseséket, de a végén 
megmutatja az egyetlen kivezető 
utat, az isteni rendelést: »Era1- 
bér küzdj és bazva bízzál U 
Goethe »Faust«-ja és a világ
irodalom hasonló alkotásai mel
lett talán a legfényesebben tün
dököl a dráma, amelyet ma már 
a nagy kulturnépek válameny
nyi színpadán játszanak. Szer
zője fiatalon, 1864-ben hagyja 
itt szenvedéseinek helyét. Meg
hal anélkül, hogy tudná, milyen 
értéket alkotott.

Stregovanski gospoda remei, 
Madách Imre rodil se 1823 leta 
varasu Alsóstregova, Gornja Ma- 
gjarska. Njegvo spajuno, tragicno 
íivlenje mu je dalo duha, kar je 
stvoril ono velko delo, kője je na 
evetkom glasu i kője su obrnuli 
na se svetske jeeike. Prem da да 
je tabor sä slobodu ne dostigel 
v njegvom kastelu, itak se ne 
mogel vugnuti austrijske osvete. 
Skril je jenoga siromaikoga hon- 
veda i i& to je dobit dve lett 
resta. Da je dimo„doSel, neSel je 
rezruSem familiju. Zena да osta- 
vila. V toj velkoj zalosti se naro- 
dilo njegvo velko delo: »Tragédia 
Cloveka«. To je tak znamenito 
delo, kaj je к tomu spodolno vec 
ne mogel stvoriti. V tom delu je 
pokazal celu povest cloveéjega 
iivlcnja, s nesrece, ali na kraju je 
dosel do jedinoga pota i do 
boiik reci: »Bori se clovek i vu- 
faj se v Boga!« Poleg velkoga 
Goethe ovoga dele *Faust« i 
poleg velkih dela svetske knifev- 
nosti, je ta njegva drama morti 
najsvetleso de!o, koje predstav- 
laju na sem KaraliSóam celoga 
sveta. Madách je mlado, 1864. 
leta ostavil mesto svojih mok. 
Henri je prez toga, kaj bi fnal, 
kakSe velko delo je stvoril.

Felhivás
a hadigondozottakhoz
Mindazok a hadigondozottak, 

akik valamelyik szükséges ok
mányukat kérvényükhöz még 
nem adták be, március 7-ig leg
később pótolják a hiányt, mert 
ellenkező esetben igényüket az 
igónymegállapitó bizottság el
utasítja.
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KISKANIZSÁN
a téli gazdasági tanfolyam zá- 

róüimepélyén 40 gazdaifjüf 
avattak ezüstkalászos gazdává. 
A felavatott gazdák nyomban 
megalapitottálk a Gazdakört.

Mala Kaniza. Ve su meli is- 
pite fimske gospodarske $kole, 
na kojem su 40 mladi gaidi do- 
bili svedocbe srebernoga klasa. 
Ovi növi mladi gaidi su mám 
stvoriti svoje gospodarsko druStvo.
MAROSVÁSÁRHELY 
felett szerda este óriási meteor 
tűnt fel. A csillag szokatlanul 
nagy volt és délkelet felé ha
ladva, az égbolton kékessárga 
fényuszályt vont maga után.

Marosvásárhely. Pokaial se 
na nebu velki meteor (íereóa 
zverda) iverda je bilo jako velka, 
vlekla se proti jugoishodnu i vlekla 
je ca sobom modroíutoga svet- 
loga répa.
SZEGEDEN

Glattfelder Gyula megyéspüs
pök nagybőjti pásztorleveiében 
felhívja híveinek figyelmét ar
ra, hogy ölhetett kezekkel és 
csodavárással eltölteni az életet 
bún önmagunk, csalódunk és 
hazánk ellen.

Szeged. Glattfelder Gyula bi$- 
kup je dal vun korizmeno pas- 
tirsko pismo, v kojem véli, de 
roke v krii deti i ceka, kaj se 
bodo cude pripetile, to je greh 
proti samoga sebe, familie i do- 
movine.
KOLOZSVÁRON

műemléknek nyilvánították a 
XVIII. században épült Bónffy 
palotát, mely a város együk leg
szebb épülete.

Kolozsvár. Palacu Banffy, kője 
je lasidana XVIii. stoletja i jena 
od najlepsih palaci v varaiu, preg- 
lasili su iá spomen-umetnost.

Nyugalomba vonult 
Láng József, a Gazdák 

Biztosítójának vezér
igazgatója

A Gazdák Biztositó Szövetke
zete igazgatósági és tisztviselői 
kara az elmúlt napokban bú
csúztatta a negyvenéves ered
ményes működése után nyuga
lomba vonuló vezérigazgatóját, 
Láng Józsefet. Az intézet disz- 
Iérmében megtartott ünnepség 
gén báró Vay László titkos ta
nácsos, elnök ismertette a ki
váló férfi nagy munkásságát, 
amellyel az hozzájárult az Inté
zet felvirágoztatásához. A tiszt
viselők nevében Kápolnás Ödön 
igazgató köszöni el a távozótól, 
aki továbbra is részt vesz a 
nagy munkában, mint a Szövet
kezet igazgatóságának tagja. 
Kgyben átnyújtotta azt a disz©« 
emlékalbumot, amely a Szövet
kezet negyven esztendejének:tör
ténetét mondja el. Az ünnepség 
végén a távozó vezérigazgató 
meghatott szavakkal köszönte 
mieg a szép búcsúztatást.

Tanítóink eredményes munkája
Hatnovito delo nasih nevuöitelov

Amint elkezdődött a magyar 
tanító muraközi munkája, a fel
adatok egész serege állott a fia
tal tanerő elé, hogy megijessze, 
elrémitse. De ez a rémület el
maradt, sőt mérhetetlen elszánt 
ság, nagy-nagy akarat zudultíel 
a íiatal ieíkekben és a nehéz kö
rülmények ellenére önfeláldozó 
őrömmel látott munkához a lel
kes sereg, ősi magyar hivatás- 
tudattal látott neki a kemény 
rög-törésnek és lassan érezni 
kezdte, hogy a föld puhul s a 
hulló magoknak termékeny ta
lajuk lesz.

Nemcsak az iskola volt a 
munkaterület, amelyen dolgoz- 
niok kellett, hanem az egész fa
lu. Magyar nyelv-tanfolyamokat 
tartottak esti iskolában felnőt
tek részére, előadásokat rendez
tek, ünnepélyeket tartottak az 
egész falu bevonásával. Olyan 
munka ez, amelynek igazi nagy
ságát csak az tudja megérteni, 
aki már maga is csinálta. És 
hogy értékük milyen nagy, arra 
vonatkozólag csak azt kell fi
gyelembe venni, hogy a mura
közi nép milyen szeretettel néz 
a tanítóra és mennyire ad a sza
vára.

Ez alatt a rövid pár hónap 
alatt megsürüsödőtt Muraköz
ben a magyar beszéd. Az az ap
ró kis emberke, aki n nyáron 
még megmukkanni sem tudott 
magyarul, ma már értelmesen 
ki tudja fejezni magát és meg
ért mindent.

Sokat sorolhatnánk még fel, 
de az eredmények megállapítá
sával még várunk egy ideig. Hi
szen ez csak a kezdet, amelynek

folytaiása még szebb lesz. Egyet 
azonban most is kimondunk 
már : tisztelet illeti a magyar 
tanítót.

Da se v Medjimurju bapilo delo 
magjarskih navucitelov, pokaialo 
se ccli iereg velkih sadaci, kője 
su mogle te mlade §kole prestra- 
siti, kak bo se te$ko iílo. Ali nikci 
se ne prestraSil, rano na proti, 
naii mladi navuöiteli pokaiali su 
velku jakost i övrstu volu, i ma
kar su prilike bile te$ke, ovi ludi, 
puni duha, su 2 velkim veseljem 
■éli posle v róka. Po starinskim 
magjarskim duhu su se hapili svoje 
trdo delo i po inalem su vidli, 
kaj se njihovo delo se bole vidi, 
irno, kője su posejali, je v dobroj 
sémii sklilo.

Njihovo mesto, de moraju de- 
lati jo ne samo Skola bile, nego 
i celo seio. Drlali su predavanja 
z magjarskoga jesika za ludi koji 
su vec odrasli i to za celo selo. 
To je tak velko delo, kaj to samo 
on more prerasmeti, koji je i sam 
v tern bil. A kulko je to njihovo 
delo vredno, to se vidi stoga, как 
medjimurski narod rád ima svoje 
navuÖitele i tulko da na njihove 
reéi.

Za te kratke par mesece se v 
Medjimurju se viie govori ma- 
gjarski. Mala deca, koji leni v leti 
jói niti jenu reé nesu snali ma- 
gjarski, denes véé cisto, lepő go- 
voriju i se resmeju.

Jós bi mogli éuda toga nabro- 
jiti, ali bomo stem jók malo po- 
öekali. lm smo se stopram hapili, 
a delo ide dale. Nego jeno vec 
ve moremo reci: Magjarski na- 
vucitel je poStuvanja vreden.

Megkezdődtek Csáktornyán 
a népművelési előadások

V  C a k övcu  su  за hapila p  re da van j e  za n a rod  n o  rez sveö en je

Előző számunkban megírtuk, 
hogy Csáktornyán népművelési 
előadás-sorozat indult. Az első 
előadások csütörtökön és vasár
nap voltak a polgári iskola rajz
termében igen szép számú hall
gatóság előtt. Csütörtökön Nagy 
Károly polgári iskolai igazgató 
megnyitója után egy szavalat 
hangzott el, majd Polesinszky 
Jenő tanitóképezdei igazgató 
tartott érdekfeszitő előadást 
nagy magyar tudósokról. Is
mertette világhírű feltalálóink; t 
felfedezőinket, orvosainkat és 
kutatóinkat, akik a világ előtt 
is hirt szereztek a magyar név
nek. Kedves közvetlenséggel el
mondott szavait lelkesen fogad

ta a hallgatóság. Nagy' Károly 
igazgató kisebbségeinkről tar
tott szemléltető előadást, kiemel 
ve a magyarság vezető szerepét 
és államalakitó mivoltát. Ismét 
szavalat és énekszám színesítet
te az előadást, amely a Him
nusszal ért véget.

A vasárnapi előadáson a ter
met zsúfolásig megtöltötte a kö
zönség. A megnyitó és egy szép 
szavalat után Décsi Gizella polg. 
iskolai tanárnő a szeretetröl 
tartolt nagy'on kedves, meleg
hangú előadást. Bernáth József 
dr., kereskedelmi iskolai igaz
gató Muraköz gazdasági életé
ről adott szemléltető képpt és 
rámutatott a fejlődés útjára is.

N Ő I

tavaszi hahótok és ruhdk
hatalm as v á lasztékb an  vannak ra k tá ro n . 
G y a r m a k  k a b á t o k  m indan m é ra tb e n

S
НадуМая1ж*а — Zalamgeramag

Ljabb kedves szavalni lilán n 
lanilóképzö énekkara énekelt 
s/ép magvar katonanótákat, 
magával ragadva a közönséget, 
amely ismét néhány hasznos is
merettel és kedves hangulattal 
gazdagabban távozott az elő
adásról.

V prvesim nasim broju vec smo 
napisali, kaj su se v Cakovcu ha- 
piia predavanja 2a narodno rei- 
svecenje. Prva predavanje su bila 
v cetrtek i v nedelu v purgarskoj 
skoli, v sali 2a risati. Doslo je 
dosta ludi. V cetrtek je Nagy 
Károly, direktor purgarske skole 
dríal po2dravnoga govora, а ia- 
tem su jenoga versa deklamurali.

Potli toga je Polesins2ky Jenő, 
direktor preparandije dríal jako 
interesantno predavanje га ma- 
gjanke ívucene ludi. Govoril je 
га ludi, koji su na svetskom glasu, 
koji su zmislili sakoja&ke kunjitne 
stvari, prenaSli nőve zemle, 2 a 
nase glasovite doktoré i druge 
spametnjake, koji su pred celinu 
svetom postavili magjarsko ime 
na velki glas. Öve njegve lepe 
reci su prijeli 1  velkim veseljem. 
Za njim pák je Nagy Károly, 
direktor purgarske ikole govoril 
za naie narodnosti, v kojem je 
prespodobil voditelstvo magjars
koga naroda, koji je stvoril i drei 
driavu. Zatim su pák bile dekla- 
macije i popevke, a na zadnje 
Himnusia popevali.

V nedelu je sala bila cisto puna
0 ludmi. Najpredi je bil a dekla- 
macija, onda je D . . . . Giiela 
profesorica driala jako lepő pre
davanje, kak se moraju ludi med 
sobom radi mdti i poiturati. Po 
tem je Dr. Bernáth Jóisef, direk
tor trgovaÖke Ikole govori! ia 
gospodarsko livlenje Medjimurja
1 pokacal je pota, как Ы se to 
moglo dale reivijati. Potli nőve 
deklamacije su preparandisti lepő 
popevali magjarske soldaéke po
pevke, stere su se ludem jako 
dopala i odiili su dimo stem, kaj 
se рак cuda, kaj-kaj naocili i to 
njim je bilo na veseljc.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától.

2Я83 1941. szóm. t,

Fe lh ívá s .
FéThivja az elöljáróság a kerékpár- 

tulajdonosokat, hogy mindaz, aki
nek birtokában kerékpár van és még 
uj kerékpár igazolvánnyal ellátva 
nincs, kerékpárját 3 napon bedül a 
régi igazolványának beszolgáltatása 
melic;t a községi elöljáróságon a Я. 
számú szobában jelentse be. Mindazok
nak, akik azt elmulasztják a kerékpárja 
d  lesz kobozva és azonWül még eiJé. 
nük szigorú eljárás tesz inditve.

Csáktornya, 1942. évi február hó 
17. napján.

Községi elöljáróság.

Csáktornya nagyközség elöljárósága.

277Ö 1042. szóm.

Hirdetmény.
Csáktornya község a 28Я8 baL hol

dat kitevő vadászterületének vadásza ti 
jogot 1042 március 30-án délután 4 
ór*i kezd*: fel a községi tanácsié.«min n 
megl'aiKandó nyilvános árverésen a leg- 
löbbet ígérőnek 10 egymás után körvet
kező évre bérbeadja. Kikiáltási ár 150 
pengő. Bánatpénz 150 pengő. A bér
let kezdete 1942 augusztus hó 1-én. 
árverési feltételek a hivattok órák 
alatt a községi jegyzői irodában m»;j- 
tudhktók.

Csáktornya, 1042. árvi február kő 
1*. «aftjáa

Elöljáróság.



KÖZGAZDASÁG
Félirn utazási kedvezmény a Tenyészállatvásárra

Az ötvennegvedik budapesti 
országos tenyészállatvásár al
kalmából a rendező bizottság 
rendkívül nagy látogatottságra 
számit. Nemcsak azért. mert 
előrelátható, hogy a vásár pá
ratlan anyaggazdagsága nagy 
érdeklődést fog kelteni, hanem 
azért is, mert a visszafoglalt dél- 
magyyarországi területek lakos
sága számára most nyílik első- 
ízben alkalom arra, hogy a vá
sárra rendkívüli utazási kedvez
ménnyel jöhessenek fel, ami 
ilyen nagy távolságról már szá
mottevő összeget tesz ki

A m. kir. kereskedelemügyi 
minisztérium az OMGE kéré
sére engedélyezte a március 21 

29. napjain tartandó országos 
1 enyészállatvásár megtekinlésé
re felutazó közönség részére a 
szokásos 50 százalékos kedvez
ményt a M. kir Áll am vasuta
kon és a kezelésében levő helyi
érdekű vasutakon. Ugyanezt a 
kedvezményt nyújtják az ónálló 
igazgatással biró hazai vasutak 
és hajózási vállalatok is A ked
vezményes utazásra iogositó 
igazolványok ára a MÁV és az 
összes többi közlekedési társu
latok vonalaira szólóan egy sá

vi i itt * Dunántúlon a piros-tarka 
szarvasmarhát tenyésztjük. Ez vegyes 
hasjraositásu, mórt jó tej termelő, jó 
hústermelő és igaeröt is ad. Amikor 
tény észállataimat kiválasztom, figye
lemmel vagyok arra, hogy nálunk e só- 
sorban jó lej dió állatra van szükség. 
Ügyeltem an-a, hogy lej ősteheneim 
tinóm testnek legyenek. A fej hosszú
kás, bőre finom, könnyen ráncolódó, 
szarvai vékonyak és finomak, a nyak 
liosszukás és jól izmait, <* szőre apró 
és finom legyen. Tudom, hogy a jó 
tejelőnél a mellkas mély és doni ás, a 
hát széles és egyenes, a far széll's, a 
has hengeres. A Inas ajLatl lálfiíiU) tej- 
erek és tejcsésze jól kifejlődött. A tő
gye nagy legyen és ne húsos, hanem 
mirigyes, mert csak a mirigyes tőgy u 
tehenektől várhatunk jó lejelést. Fze
két mind figyelembe vetlMmt a tenyész
állataim kiválasztásánál.

A szarvasmarha tenyésztéssel ott a
legérdemesebb foglalkozni, ahoi álla
tainknak megfelelő mennyiségű takar
mányt tudunk biztosítani, lehetőleg 
nagy kiterjedésű legelő áh rendelkezé
sünkre. Nagy városok közelében, ott 
sok a hulladék és a tejet jól tudjuk 
értékesíteni. A tehén az év nagy részé- 
Ü li tejfel tátja el a gazdát. A gazda a 
tejet naponta eladja és naponta, vagy 
havonta pénzhez jut a leinene után. 
A tehén igy azonnal megfizeti a ta
karmányokat.

Négyéves tehenemet oUés előtt két 
hónappal még nem a helyes takaitmiá- 
nyozás alapján, csak úgy kiszámítás 
nélkül, jó takannány okkal kezdtem 
dőetetni. A telién március 9-én Icelietl. 
Az újszülött borjú súlya 10 kg. volt. A 
tehén súlya ekkor 380 kg. Kilés után 
két hétre kezdtük meg a lullyes taka. - 
mánvozást. A tehén leadott najonla 
1 t liter tejet. A horju ezt nem szopta 
ki. egy csecsbimbót ininclenn‘p ki,eJ* 
lunk. Mindeu nap más csecsbimbót 
rejtünk ki. Ezt egy hétig c.smáUuk. Így 
a ‘borjú sem zsíros, sem sovány tejel 
nem kap. л borjulelnevelés te л nesz v 
les utón történt. Má • négy be te' k,»r.«
ban evett szénát és abrak keveréket. A
borjú kilenc hétig szopott, ezután elvá
lasztottam. Az elválaszt ás fokozatosan 
történt egy hét alatt. A borjú ekkor 
már jól evett szénát és abrakkeveic

gesen 1.30 pengő. Az igazol
ványért ennek az összegnek pos
tabélyegben való beküldése elle
nében. az igénybevevő nevének 
és a kiinduló állomásnak a köz
lése mellett a budapesti orszá 
gos tenyészállatvásár utazási 
irodájától (Budapest, VIII. Bla- 
ha Lujza-tér 1-3.) lehet igényel
ni. de beszerezhetők az igazolvá
nyok egyéb utazási irodák, hír
lapvállalatok. nagyobb közsé
gek elöljárósága. gazdasági 
egyesületek, gazdakörök, szö
vetkezetek és egyéb intézmé
nyek utján is, amelyek az iga
zolványok árusítására megbí
zást kaptak.

A kedvezményes utazásra jo
gosító igazolvány a Budapestre 
utazásra március 15-től 29-ig, a 
visszautazásra március 21-től 
április 1-ig bezárólag érvényes 
és használható. Az igazolvány 
bármelyik kocsiosztályban, úgy' 
gyors mint személyvonatokon 
feljogosít az 50 százalékos ked
vezmény re

A kiállítási utazási igazolvány 
alapján a MALERT belföldi re
pülőjáratain 10 százalék ked
vezménnyel lehet utazni.

két. Súlya no kg. volt. Elválasztás 
után a tehén uapi tejliozama 10 li’.er 
lej volt. Ekkor a telvén a kővetkező 
takarmányokat kapta 7 kg. középfi- 
nom luccmasziéna, 3 kg. őszi árpaszaJf- 
ma, 20 kg. ekendorfi takarmány répa . 
7 kg. hurgonyti, 2 kg. L-nom buzakorj>a 
Ezekben ússz«'««! van 15.87 kg. száraz
anyag, 1.50 kg emészthető igazi fehérje 
és 0.43 kg. kemény itőértók. A tehén 
viszont az életfenntartáshoz és a 1G 
liter tej előállításához igényel . 10.23 kg. 
szárazanyagot, 1.17 kg. emészthető iga. 
zi fehérjét és 0.9 kg. keményítőért éket.

Az ado!l takarmányokból a tehén 
megkapta azokat a tápláló anyagokat, 
mélyekre szüksége volt. A tehén le
adta a 10 liter tejet' naponta, melyet 
akkoriban nálunk a csarnokban 25 
fillérrel fizettek. Oda adtuk el, igy na
ponta átlag 4 pengőt kaptunk érte. 
A feleletett takarmányok értéke na
ponta 2 pengő 98 fillért tett ki. Így 
a takarmányok árát levonva, naponla 
102 fiUér jutott. anü egy hónapra 30 
pengő 00 fillért je;eut. Láthatjuk, hogy 
a helyes takarmányozással szép ered
ményt érhetünk el.

Községheti gazdák többször érdek
lődtek, hogy a mi tehenünk ennyit 
ad. ok is adnak teheneiknek szénát 
is, répát is. tengeridarát is és az ö 
tehenük még aitiz liter iejet sem adja 
le naponta. Amikor én elmomltafn. 
hogy mit etetek a tehénn**!, nem akar
ták elhinni. Viszont ar,-a nem gondol 
tak, hogy az ö tehenük élőszór is nem 
jó fajta lejöstehén és ők nem adnak 
elegendő fehérjéd us takmukiyokat, 
hanem legfeljebb csak a teményitö- 
értékmenny iségben nyújtanak élegc't á» 
la taiknak.

A lielyes takarmányozássá1 sokat el
érhetünk, megtakaríthatunk. Ha min
den kisgazda igyekszik ezon a téj«n 
is helyes gazdálkodást folytatni, akkor 
kevés kockázattal nagy eredményt ér
hetünk el. Így gazdagabbak leszünk és 
gazdagabb lés/ szeretett országunk is. 
Istenba vetett hittél haladjunk azon az 
utón, amelyen a magyarnak haladnia 
kéli a szép magyar jövő felé. Rémül

jük, hogy a jé шпиМиак • I
gylmHes#.

G». T.

Tu v Dunántulu mi povamo 
crlano-pisane krave. Te imaju 
sdkoforanu hasna. Dobre su doj- 
nice, cuda mesa daju, a i dobro 
voziju. Da si zbiramo krave, mo- 
гашо glcdati najpredi na to, kai 
su prinat treba dobre dojnice. 1 
nato treba paziti, kaj bodo dojne 
krave mele fino telo. Glava mora 
biti dugasta, kola fine, lehkose 
mora nabirati na v ance, rogi 
tenki i fini, sinjak dugasti i| pun 
mesa, odlaka drobna i fine. Pre 
dobri dojni kravi su prsa globoka 
i dogasta, hrbet Siroki i jednaki, 
zaduja stran siroka a crevo ok- 
roglo. Mlecne file pod crevom i 
vime mora biti velko ali ne mas- 
nato, nego puno z mlecinimi zlez- 
dami, kajti samo od one krave 
se moremo nadjati dobroga mleka, 
koja ima vime puno mlecnik zlezdi. 
Na to se treba paziti, da si clo- 
vek kravu zbira za plod.

Marhu povati je najbole v tak- 
$ein kraju, de ga dosti krme za 
zivinu i de su je velke gmajne. 
Poleg velkih varasov cuda kaj-kaj 
vkraj dojde i tarn je moci mleko 
dobro prodati. Krava skorom 
erez celo leto gazdi mleko da. 
Mleko sa sakiden proda i tak 
gazda sakiden, ili saki mesec 
dojde do penez. Tak krava krmu 
mam plati.

Jenu stiri leta staru kravu smo 
hapili, dva mesece predi, kak se 
stelila, hraniti i dobrom krrnom, 
ali jo5 ne po pravom recunu. 
Krava se mareinsa 9-ga stelila. 
Tele je malo 40 kg, a krava 580 
kg. Dva tjedne potli, kak se krava 
stelila, smo ju hapili hraniti po 
pravom recunu. Dala je saki den 
14 litri mleka, tele je to ne se 
pocecalo, jenoga cecka smo saki 
den dojili i saki den drugoga. To 
smo delali tjeden dni i iak je tele 
po nazavi hranilo. Vec da je bilo 
Stiri tjedne staro je jelo seno i 
meianoga obroka. Cecalo je devet 
tjednov, onda smo ga vkraj teli, 
lepő pomalem, 6rez tjeden dni. 
Tele je onda vec fest jelo seno 
i meSanoga obroka. Vogalo je 
116 kg. Potli как smo tele vkraj 
eeli, je krava dala 16 litri mleka 
naden, a dobila je ovu hranu: 7 
kg. sreduje finu detalieu, 5 kg. je- 
sensku jeemenu slamu, 20 kg. 
kukorice, 7 kg. krompera i 2 kg. 
fine psenieno poseje. V toj hrani 
ga se skup 15‘87 kg. suhoga mat- 
riala, 1‘50 kg. belanjka i 643 kg. 
sterkinoga matriala. Krava nuca 
za svoje zivlenje i kaj bo mogla 
dati 16 litri mleka : 16’23 kg. su
hoga matriala, 1T7 kg. belanjka i 
6'9 kg. Sterkinoga matriala.

Ste hrane si je krava zvlekla 
sega onoga matriala, kojega  ̂je 
nucald. Dala je saki den 16 litri 
mleka, koje smo za ono vreme 
tozili po 25 fil., i tak smo dobili 
saki den 4 pengő, a hrana je bila 
vredna saki den 2 p 98 fil. рак 
ako to odrecunamo, onda nam 
je ostalo saki den 1 p 12 f. kaj 
je erez mesec dni 30 p 60 f. Tak 
se vidi, ako kravu spometno hra- 
nimo, onda nam da lepoga hasna.

Nasi selski gazdi su pitali, как 
je to, kaj nasa krava tulko mleka 
da, im oni davaju svojim kravam 
seno, repu i kuruinoga Srote, pak 
njim niti 10 litri mleka na den ne 
da. Da smo njim rekli, s 6im 
hranimo krave, nesu Steli veru- 
vati. Ali na to nesu mislili, kej 
najpredi njihova krave neje dobre 
füjte za dojiti, a zvun toga neSti 
dali dali doSti belanjka v krmi,

Tehenek takarmányozása
Как je treba krave hraniti
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nego najdale takSu krurn da ga 
dosti Sterkinoga matriala.

Alto spametno hranimo fivinu, 
cuda moremo dostiöi i _ öuda 
preSparati. Ako bo se saki mali 
gazda trsil v tom pogledu dobro 
gospoduriti, z malim stroSkom 
cuda po moci postici. Tak bomo 
bogatesi mi, a i nasa lublena do- 
movina bo bogatesa. Moramo ke 
vufati v Boga i hoditi po onom 
potu, koji naS pela v lepSu ma- 
gjarsku budenost. Nadjajmo se, 
kaj bo dobro delo melo svojega 
blagoslova. Cs. T.

RODfiO PIES ТО ПО JE
Tant gde se dva túrni dizeju na nebo,
Tum sem se ja rodil nalo milo zemljo.
Tarn sam se nauiil moliti Boga,
I postuvati svojega naroda.

Fnogo Ijeta sam ne videl drage turne по je, 
1 pretrpeo sam velike teSkofe.

Da sam dimo doset d'aga moja zcmlja, 
KuSnul sem tebe de Mára v Dravo tete. 
Magjarska je bila uvek tvoja mila grmgja 
Nesmo nastupili mi na zcmljii tugju.

Molim ja iz srea nebeskoga Boga,
Da se resimo od sve neprijatelje nase.
1 da iivimo opet Ijepo skupa 
Z  naSim braiima dragim magjarima.

Pisap sem pesmieu и varoiu Légrúdu,
Na oslobogjenje nase prvo leto.

Harmat JanO.

POMÁZ
község mellett most nyitotta 

meg a szociális missziótársulat 
az első pestmegyei női népfő
iskolát, amely földmüveslányok 
továbbképzésére szolgál.

Pornál. Socialno misionarsko 
drustvo je v otprlo zensku visoku 
narodnu Skolu, koja je prva v 
Pest varmegjiji i de se bodo dale 
vuöile same selske puce. 
SZABADKÁN

most végezte az első magyar 
bérmálást gróf Zichy Gyula ka
locsai érsek, aki többnapos dél
vidéki kőrútján meglátogatja 
visszatért híveit.

Szabadka. Gróf Zichy Gyula 
kalocsanski nadbiskup je v zvrsil 
prvu magjarsku farmu i pohaja 
erez vi5e dvevov svoje povr- 
njene vernik juznik krajov.

S p o rt—
Asztali tenisz

A Csáktornyái Sport Klub 
ping-pong csoportja az elmúlt 
héten játszotta le idei első ver
senyét Nagykanizsán a K. A. O. 
Sz. játékosaival, amelyet 11:5 
arányban megnyert.

Ez az eredmény annál is in 
kább figyelemre méltó, miután 
a kanizsai játékosok az elmúlt 
évben megnyerték Kaposvár 
bajnokságát, amely Dunántúl 
bajnokságának számit.

Hirdessen
a M uraközben
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Csáktornya nagy község elöljáróságától.

33/nyt. 1942. saám.
Tárgy: Vendé^láió ij^ri Dz« 
тек árainak szabályozása.

Hirdetmény.
Az 32.000 1942. К. M számú rende

lőt érteimében a fcávémérések, kifuzé. 
sek a menüknek az étlapról szabadon 
választott ételeknek, a hideg ételeknek 
és a kávénak a 106.391/1941. A. K. 
számú rendtfel alapjVn m-egállapított 
és hejef.enett árát — a kávénál uz 
alábbi módosítással - legte'jeiib 15 
százalékkal, az egyéb vendéglátó üze
mek — ideértse az intézetek, intézmé
nyek áltai fenntartott vendéglátó fize
tne!.#* is — legfeljebb 10 százalékká!
felemelhetik. Ezen áreme’éssel csak 
azok a vendég tó üzemek élhetnek, 
amelyek a 106.391/1941. А. К sjc. ftn- 
delet 4. §-ában szabályozott (Délvidé
ken a katonai ’közigazgatási hatóságok 
áltai « ’.rendet bejelentési kötelezett
ségnek é élárkimutatás Lelerjeszlé ével 
igazolhatóan eleget tettek és csak 
azoknál az ételeknél, amelyek e kimu
tatásban fel vannak tüntetve. E korlá
tozás azonban az intézetek, intézmé
nyek áliai fenntartott vendéglátó üze
mekre nem vonatkozik.

A szárnyas és hal ételek legmaga
sabb eladási árát oly módon кед 
megállapitani, bogy a ké&ztéshez íei- 
munkabér és az által’nos üzletviteli 
használt anyagok napibeszerzési ára, 
jegie) költségek együttes ös-z gv után 
az alábbi legmagasabb bruttó has,on 
számítható:

av a kávéházakban, luxus és I. osz
tályú vendéglátó üzemekben 75 szá
zalék-

b) II. osztályú vendéglátó üzemek
ben 60 százalék;

c) III. osztályú és e^éb vendéglátó 
üzeme к len 50 százalék.

Ezen ár kiszámításnál a z jbály-zeü 
üzleti könyvet vezető üae.ivek a mun
kabért és régiét a tényfleg fein .érült 
mérvben számíthatják fél, .miig akik 
ilyennel nem rendelkeznek, a munka
bért és régiét egy üt le jen a feiilia.-zmUt 
nyersanyagok beszerzési értéke után 
alábbi legmagasabb mértékb n -z.ámít
hatják M :

a) kávéházak, luxus és I. osztályú 
vend ét Iá ó üzemek 20 százalék, 

b II. osztályú vendéglátó üzemek 
15 százalék;

с) III. osztályú és egyéb vendégei tó 
üzemek 10 százalék.

Amennyi Len a 106.301/1941. A. K. 
számú rende.et alapján megái apitott 
és bejeén ett szárnyas és halárak ma
gasabbak, mint a jdon rendelet aáp 
ján számítható árak, úgy tovább a is 
a fcejeen ett árak érvényesíthetők.

Szárnyasnak és halnak menüben tör 
ténö kiszolgálása evetén a menüár ká_ 
véházakban, luxus és I. osztályú üze
mekben légiesebb 60 fi]‘érrel, II. osz- 
lálvu vendéglátó üzemekben 10 fillér 
rel, III. osztályú és egyéb vendéglátó 
üzemekben 30 fillérrel növelhető. Az 
ártöbblet összegét az étlajon lel keil 
tüntetni. I

A hideg h«n esáruknál, l^degétetek. 
nél (sajt, konzerv, stb. a mindenkor 
igazolható beszerzési árhoz az alábbi 
brutto haszon számítható hozzá 

a) Kávéházakban, l. őszi. éttermek
ben 75 százalék;

b II. osztású vendéglátó üzemek
ben 60 százalék;  ̂

c) III. osztályú cs egyéb vendéglátó 
üzemekben 50 százalék.

A gyümölcsféléknél az arány. 80, 
60, 50 százalék. A kenyér legmagasabb 
ára darabonként 6 fillér. A péksüte
ményeknél a beszerzési árhoz a kivé 
házak, mig az egyéb v éndéglá ó üze 
тек 2 fillért számíthatnak ho zá.

Italoknál: A közönséges ^kommersz) 
boroknál az alapárakhoz legfeljebb 
az alábbi bru tó haszonkulcs adható 
kávóházakban 80, I. oszt. éttermekben 
70, III. osztályú vendéglátó üzemek
ben 60, korcsmák, són lés к ben 50 
százalék. Minőségű, ürmös, csemege 
boroknál stb. a fenti észlelésben 
90, 70. 60 és 50 s/ánalék. Poharakban

v#ló kiszolgálás #v#!éfi • hászonkul- 
csők 20 saázalékkai no\*Lh#tuk. A 
s*i kvízzel, vagy ásvány keféj én
kimért bor (fróccs, hosszulépés. stb.  ̂
eladási árát úgy keli megállapitani, 
hogy’ a felhasznált bor és viz árához 
kimérési és csöppögéd vesztesébe i 
fil-'ér számítható fel. A szikviz legma
gasabb ára: kávéházakban literenként 
60 fillér, fél literenként 30 fillér 2 
dl. es piccoló palackonként 12 fillér.

A 12 fokot meg nem haladó kimért 
sör ára a 124.490/19«. A. K. sz. ren
deletben megállapított árnál: piccoló 
sörnél 2 fillérnél, pohár sö'lbél 2 fi>lár- 
idl, korsó sörnél 3 fillérről emeli.© ő, 
azonban így’ sem lelet magasabb, 
mint a luxus vendéglátó üzemekben; 
fenti részletezésben: 36, 18 72 fillér, 
az I. osztályú vendéglátó üzemekben 
32, 40, 68 fillér, а П. oszt. vendég
látó üzemekben 28, 41. 64 fillér, а Ш. 
oszt. vendéglátó üzemekben 24, 40. 58 
fillér, mig а 12 fokot meghaladó 
kunért sör ára magasabb nőm lel et 
mint a luxus vendéglátó üzemekben 
picooTó 44, pohár 50, korsó 80 fiMér, 
az I. oszt. vendéglátó üzemekben 40, 
54, 76 fillér, а Ц. oszt. vendéglátó 
üzemekben 36, 52. 72 fillér, а Ш. oszt. 
vendéglátó üzemekben 32. 48. 66 fillér.

Az ereje i zárt palackban eladott 
sörnek a 124.490/19«. A. K. sz. .én
delel alapján Lejelentett, illetve meg. 
állapított fogyasztói ára 0.45 liteies 
palacknál 4 fillérrel, 0.7 li:e es palack
nál 8 fillérre!, 1.5 li.e;es palacknál 
12 fillérad emelhető.

Eekee és tejeskávé ára a 4 844/1939. 
A. K. sz. rendeletben megállapított ál
nál az alábbi mértékben emelhetők 
fel:

75 százalék babbávé és 25 szizalék 
kávépótszer használata e-eién adagon
ként 10 fillérrel, 50 százalék babkávé 
és 50 százalék kávé pótszer használati
val adagonként 20 fillérre!, 25 százalék 
babkávé és 75 százalék kávépólszer 
használata esetén 30 fillér.el.

A jelen rendeletben megáiapitolt 
áraknál az 1.50 pengőt meghaladó 
ősszeget akként lehet kikercki'eni, hog> 
az 5 filléren afuü fil/rek (lefelé, mig 
t»z 5 fülemen fejűd összeg fejeié ke- 
ickitendők, az 1.50 pengőt el nem érő, 
páratlan fillérre! végződő összeg páros 
fillérre fei.'e'é kikerekithető.

Azok a vendéglátó üzen ek, amelyek 
éleláraikat a jelien rendelet alapján 
felemelték, köde.esek a jelen rendelet 
megjelenésétől — 1942. évi február hó 
11-töl — számított 14 napon belül a 
régi és az uj felemelt áraikat az ipar
les tület által történt látta то  zás ut.’n 
a vármegyei alispán url.oz Zalaeger
szegre be jelen ten i.

A most ismerte élt rendeli l ’ en m ‘g- 
állapitott áremelés c-sak a .ende!«! 
rr.cgjeenósétöi számított 30 uapen be 
lü‘ érvényesíthető. Azután már csak 
külön alispáni engedéllyé vel.ejk csali 
igénybe áz érdedéit vendéglátó ipa.-o- 
sok.

Miután а r, n kdét a ven légláló ipa 
romokat érintő fontos intézkedéseket 
tartalmaz, ajánlatos volna ha az érde
kel.ek егеп rendeletet, illetve a7. azt 
niegje.enetö Budapesti Közlöny 36. 
számát megrendelnék, a meg .end l s e 
valamint a rendeletre vonatkozóan a 
községi «elöljáróság, it e ve a köze eä- 
ir.ezési ügyosztály az érdé elteknek a 
hivatalos idő alatt ielvilágositással 
szolgái.

Csáktomya, 1942. február 20.
Községi elöljáróság.

Csáktornya nagyközség elöljárósága.

886/1942. szám.

Hirdetmény.
Csáktornya járás fő: zolgübu.i iának

1482 1942. sz rende.eie élteimében kö
zöljük a főszolgabírói hivatalban ma- 
gánfél*’ e egv hétón к Ölsz r és } é lig  
szerdán cs pente; en fogadnak áéfefctt 
10 órától déü 12 óráig, ami or minden
féle kére ém, panasz ma áníe ek által 
élő terjeszthető. Más napokon magán- 
fedeijei a főszolgabírói hivatalban nem 
fogadnak, igv azok a meg jeden siói 
tartózkodjanak.

Csáktornya. 1942. február hó 18.
Elöljáróság.

Csáktornya íggykőasig elöljárósága. 
929/1942. szám.

Hirdetmény.
Feühirom ízen község mindazon la

kosságát, kinek Horvátországban a 
Drávától számított 15 kilométeres kör
zetben ingatlan.birtoka van, hogv azt 
1942. évi február hó 24-én és 223 ón 
saját érdekében jiedeutve be a községi 
elöljáróság 5. sz. szobájában.

Későbbi bejelentések nem vet tnek 
figyelembe.

Csáktornyán, 1942. évi február hó 
21-én.

Elöljáróság.

□glas.
Pofivá se one stanovnike öve 

opcine steri v Hrvatskoj od Drave 
racunajuci do 15 kilométere dal- 
jine imaju kaksnoga imetka (zemlje, 
liile, sume ili tomu slieno) da 
öve svoje imetke vu svojem in- 
teresu pri javiju na opceni vu 
sobi broj 5. na 24. i 25. februara 
ovoga leta, iliti v pondelek i tork. 
Sako kesnese javljanje ne bude 
gori zeto.

Csáktornya, 1942. februara 21.
Elöljáróság.

Csáktornya nagyközség elöljárósága.

853/1942. szám.
Tárgya Mezőgazdasági mun. 
kák ellátásának biztosítása.

Hirdetmény.
A m. kir. niinisztériutniinak 790 1942. 

számú rendeletét a7 alábbiakban hozza 
a lakosság tudomására a községi elöl
járóság:

Mindazok, akik egészön. vagy tul- 
nyomórészben mint gazdasági munká
sok tartják fenn magukat, ha 1942. 
évi március hó 15. napjáig nem kö- 
töt;ek gazdasági m unka váltaüók ónt leg
alább olyan időtartamú szerződést, 
mint az elmúlt 1941. évben, köte.esck 
a lakóhelyük szerint illetékes községi 
gazdasági munkaköz vetítő hivatalnál 
(községi elöljáróságnál) 1942. évi már
cius hó 31. napjáig jelentkezni. Ezen 
egyének a községi gazdasági munka
közvetítő hivatalnál nyilvántartott 
munkaalkalmakra vonatkozó va'atneiy 
szerződés elfogadására kötelezettek. 
.Azt a személyt, aki alapos ok nélkül 
a felhívás el.cnérc sem köt szerződé t, 
úgyszintén azt, aki a fejitirt jelenjke- 
zési kötelezettségének m€m desz eleget, 
hanem azt elmulasztja igazo'.atIámul, 
a közigazgatási hatóságok a 2.620/1941. 
M. E. számú rendelet lenjei kezesei 
szerint kirendeli munkára honvédelmi 
niiuvka cimtn.

Figyelmezteti az Elöljáróság a gaz. 
dasági munkásokat, hogy mindazok, 
akik jelentkezési /kötelezettségüknek 
nem tesznek eleget ugv a mai háborús 
időkre tekintettél, hat hónapig terjed
hető e.zárással (esznek büntetendők. 
Ezen kívül még in ernálás alá is ke
rülhetnek.

Csáktomya, 19 42. évi február hó 
18. napján. i

Községi elöljáróság.

Oglas.
Naredjrnje m. kir. ministarstva 

broj 7901942. ovo poglavarstvo 
po dolnjem daje gradjanstvu na 
znanje:

Si oni steri v celem ili vu naj- 
veksem delu, kakti gospodarski 
tezaki se zdrzavljeju, ako do 15. 
márciusa 1942- leta nisu s nikim 
sklopili kontrakta kakti gospodarski 
teíaki na tak dugó vreme как pro- 
sloga 1941. leta, duzni su pri svo  ̂
joj opcint do 31. márciusa 1942.

leta javiti st. Ovi ttlaki dúlni su 
prijeti posla steroga opeinsko po- 
glevarstvo ima vu avidaneiji. Ona 
persona 5tera bez vekSaga croka 
na poziv ne sklopi ca posel kon» 
trakta, kakti i on Meri ta po 
gornjoj duinosti ne prijavi, ako 
to zapusti be# opravdanja, vlasti 
budu ga odredile na posel vu 
imenu honvedskog posla a po na- 
redjenju 2620/1941. M. E.

Upoforava poglavarstvo se gos- 
podarske telake, da si oni, koji 
se prijavili nebudu, ozirom na de- 
nesnje taborsko vreme, do 6 me- 
seci reSta budu osudjeni. Vum 
toga takina lica moreju biti i in- 
ternirene.

Csáktornya, 1942. február hó 
18-ik napján.

Községi elöljáróság.

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

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

Hirdessen lapunkban
és egész Muraköz ismerni fogja!

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

A P R Ó H I R D E T É S E K
Apróhiidetésck díja szavankint 10 fillér. A v*»- 
tagon nyoii.clt его keltőnek erAmlt. Legkisebb 

tunkte» dija I P.

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

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

Veik« teketilna trgovlna v Kanízsi 
i§co. maker z a  mám nutri stati taksega 
detica — moákoga — koji éisto dobi# 
govori magjarski i hffrvatakL Ponude 
v administraciju nasega lista.

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

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

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

lítttt lelvén 
a kiadóhivatal

Felelős szerkesztő és felelős kiadó:
Dr. Szabad Lajos.

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