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Megjelenik p é n t e k e n .

Kormányzó Urunk hitvesének rádiószózata 
: '4. a honvéd-családokért г4 4

Gondoljunk katonáinkra: mindenki osztozzék a harcoló magyar hősök
családjainak gondjaiban

Az áldozat és a kötelesség jogán hívok minden igaz 
magyart újabb áldozatokra.

Negyedik esztendejében jár a világszerte tomboló há
ború s hazánk immár második éve fegyveres résztvevője, 
szenvedője, de minden megpróbáltatás ellenére is a nemzet 
örökkévalóságában hivő harcosa a népek sorsát eldöntő küz
delemnek. A háború, amelyet az Úristen akaratából egyideig 
polgári nyugalomban szemlélhettünk, immár a mi életünkben 
is viharzik, kérlelhetetlenül szedi áldozatait azok közül, akik 
nekünk a legdrágábbak. Sok anya velem együtt tudja, milyen 
súlyos az a kereszt, amelyet hordozunk: meglátogatott ben
nünket a Mindenható s mi mindnyájan egyeli vagyunk a fáj
dalomban, mi érezzük legjobban, mi az, magyarnak lenni.

Éppen ezért most, amikor arról van szó, hogy meg
gyógyítsuk a háború sebei közül azokat, amelyeket emberi 
erővel meg lehet gyógyítani, jogunk van kérni, sőt kérnünk 
kell! Meg szeretnénk érinteni a sziveket, egyenként szembe 
szeretnénk nézni mindenkivel s hozzá intézni a kérdést: „Fe
lelj ! Megtetted-e te is kötelességedet a hazáért, enyhítetted e 
azoknak a bánatát és gondját, akik hozzátartozójukat, atyju 
kát, fiaikat, testvéreiket, családjuk támaszát és reménységét, 
vagy pedig egyetlen kenyérkeresőjüket veszítették el a becsű 
let mezején?. Leveted-e a gondot azoknak a válláról, akiknek 
családfői most is odakiinn harcolnak a mi biztonságunkért és 
életünkért?“

Válaszoljon erre a kérdésre mindenki becsülete és lel
kiismerete szerint. Ne szavakkal, ne az együttérzés hangozta 
tásával, hanem némán: cselekedetekkel.

Amikor a múlt év augusztusában azzal a kéréssel for
dultam a társadalomhoz, hogy adjon mindenki tehetsége sze
rint téli holmit messze orosz földön harcoló véreink részére, 
kérő szavam meghalgatásra talált. Most még többet, még ben 
sőségesebben kérek: a hadbavonultak családjainak, az ember- 
feletti áldozattal harcolók itthonmaradottainak.

Január 17 étöl február 7 éig országszerte minden eddi 
ginéi nagyobb arányú gyűjtést rendezünk a harctéren lévők

itthonmaradottainak támogatására. Ezúttal pénzt kérünk: a te
hetősektől ezreket és százakat, a szegényebbektől filléreket, 
de mindenkitől kérünk.

Sok könnyet akarunk letörölni, a gondok áradatát fel
tartóztatni, tehát anyagi erőink határáig kérjük a társadalom 
támogatását. Gondoljunk arra, hogy a magyar haza ezer és 
ezer családja némán és zokszó nélkül soványabb kenyérrel, 
aggodalommal és ön megtagadással áldoz naponként a magyar 
igazságnak, mert hozzátartozója mindnyájunk fennmaradásáért 
harcol vagy szolgál. Gondoljunk katonáinkra, akiknek fegy
vereit megacélozza, bátorságát és hőssieségét fokozza az a 
tudat, hogy itthon mindenki részt vállal családjának gondjaiból.

A létünkért és népünk igazságáért Folyó harctól fiigg 
minden. Az állam ezért minden fillért a háborúra áldoz és a 
lehetőség halárain belül gondoskodik a harctéren lévök itt
hon maradottal* ról, De ez még nem elég! Szükséges, hogy ma
ga a társadalom vegyen részt az áldozatban, kell hogy az 
áldozatot egyenlően osszuk meg s ennek az emberi harcnak 
egyetlen eredményes fegyvere van : a jó szivvel adott fillérek 
és pengők tömege.

Ez a gyűjtés több mint jótékonykodás, több mint emberi 
együttérzés megmutatása. Most látjuk majd, mennyire szereti 
népünk minden rétege, lakosságunk minden egyes része csa- 
ládátj és azt a nagy közösséget, amelynek tagjai vagyunk s 
amellyel együtt élünk vagy pusztulunk ebben a z , országban. 
Adjatok! Avassa a magyar társadalom ezt az alkalmat nem 
zeti áldozatkézségünk legszebb ünnepévé! Adhatok, hogy a 
legtöbbet áldozok hozsátartozóit, glyermekcit rninél erősebben 
és melegebben ölelje át az örök Hungária iVá-óoló k»rja 1 AH 
jatok. bntfv az elkövetkező nemzedékek áldással emlékezzenek 
a ma élőkre, akik a szeretet és a jóság erőik is mozgósítani 
tudják! Adjatok azért a Magyarországért, amelynek eljövete
léért imádkozunk! чч
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nuk és családjaik, még nemzetünk első családját 
sem véve ki.

Ez a gyűjtés valóban több egyszerű jóté
konykodásnál, amelynek gondját pár fdléres ado
mánnyal el lehet vetni. Adnunk kell, minél töb
bet, erőnkön felül, hiszen a társadalom emberi 
és magyar érzése ilven alkalmakkor nyilatkozik 
meg s ebben a g>üjtésben is eldől a nagy kérdés, 
hogy igazán és őszintén akarjuk-e a jobb, bol
dogabb jövendőt. A Föméltóságú Asszony szív- 
bemarkoló szózata arra int mindenkit, hogy száll
jon magába, feleljen tettekkel arra a kérdésre, 
bogy méltó módon megtette-e kötelességét.

Adjunk, mert mindnyájunk, jövendőjének és 
boldogságának adunk !

Amidőn az ország első asszonya, Kormány
zó Urunk Hitvese augusztus 10-én rádiószózatot 
intézett a magyar társadalomhoz a Szovjet-Orosz- 
országban harcoló magvar honvédek részére meg
tartott téli ruhagyűjtés érdekében bejelentette, 
hogy a tél folyamán mozgalmat indít a hadbavo- 
núltak itthonmaradt családjának társadalmi támo
gatása céljából is.

Azóta sok áldozatot szedett a háború s a 
megdicsőült hősök élén vitéz Nagybányai Horthy 
István Kormányzóhelyettesünk vonult be a hal
hatatlanságba. Édesanyja, az ország első asszonya 
hozta tehát a legnagyobb áldozatot a hazáért s 
most ez a gyász.baborúlt anyai szív fordul a ma
gyar szivekhez, hogy enyhítse a hadbavonúlt ka
tonák családjának sorsát.

A szeretetteljes kérő és hívó szó, amely az. 
áldozat és kötelesség jogán szól hozzánk — mind
nyájan érezzük ! kötelező erejű parancs. Mert 
aki ilyen fenséges áldozatot tett a haza oltárára, 
annak nemcsak kérni, hanem követelni is joga 
van s az, hogy felhívásának minden erőnkkel 
eleget tegyünk, nem csupán emberség, hanem 
egyéni becsület kérdése is.

A Kormányzó hitvese által bejelentett akció 
január 17-töl február 7-ig gyűjt pénzadományokat 
a hadbavonültak családja részére. Újév napján 
szállott a gyengéd hívó szó mindenkihez, tehető
sebbhez és szegényebbhez egyaránt, hogy hozza 
meg filléreivel, vagy pengőivel a maga kis áldo
zatát annak a nagy áldozatnak ellenében, amelyet 
mindnyájunkért hoznak íTTiarcKren kfu io jkato-
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Láttuk csillagát. . .
és eljöttünk, hogy őt imádjuk, mondja az írás, — 
amikor ünnepeljük Urunk megjelenését, nálunk 
magyaroknál Vizkereszt, vagy Háromkirályok nap
ját.

S a három b ö lcs: Gáspár, Menyhért és 
Boldizsár bátorságuk tudatában kérdezősködnek 
a zsidók féltékeny királyánál, az új király után. 
ő k  őt embernek, királynak és Istennek vallják : 
embernek, mert született; királynak, mert e nevet 
adják neki; Istennek, mert imádni jöttek ő t. 
Ajándékaik is ugyanazt fejezik k i : t.i. a király
nak aranyat, az Istennek tömjént, a halandó em
bernek mirhát, halotti illatszert nyújtanak.

Soha még úgy csillag dicsőségesebben nem 
tündökölt, mint amely a keleti bölcseknek vilá- 
goskodott, amely vezette őket és a tisztánlátás 
birtokában az Isten dicsőségét és alkományát hir
dette meg nem csak a zsidóknak, akik az írás
ból tudják, mikor s hol kell születni a Krisztus
nak és mégis, mikor született, — nem hisznek 
benne, — hanem a pogányok magváltására is és 
ezen keresztül az egész emberi nem üdvözité- 
sére.

S azért a zsarnok álnokság képmutató feje
delme, Heródes kéri is a bölcseket, hogy ha 
megtalálták]^ Messiást, tudassák őt. — A zsar
nokság félelme szólalt meg, — öldöklés — az 
ismeretlen Jézus meggyilkolására, — örök ellen
kezés az Igaz ellen, — a tisztúltabb emberi ha
ladással.

Örök ellentétek szítása azóta is a világ em
berisége között, — megtanítanak bennünket rá

eszmélni a mai világesemények kialakulásának 
jelentőségeit helyesen megítélni.

Lelki erőket gyűjteni az örökké Igaznak 
életéből és tanításából még akkor is, ha az ak
kori történelmi események a mai modern kor je
lenségeinek oly kétségen kívüli megismétlődései
vel játszódnak le a ma emberisége előtt.

A csillag vezette a pogány népeket a meg
térés felé. Vezeti ma is országok népeit jelképes 
csillaggal, a Hit meggyőző erejével, s amely nép 
felismeri ezt, annak országa nem vész el.

Ha őrködik azon, hogy mindig tisztúltabb 
nemzedékek kövessék egymást, az emberi gyar
lóság, önzés, kicsinyes kishitűségnek kikapcsolá
sával, mindig nagyobb és erősebb nép leszünk.

S valóban tőlünk függ minden, hogy a mai 
nagy kataklizmában az erős hit, fajtánkban való 
bízás és kitartás fanatikus győzelmét kivívjuk.

így valóban, mint miniszterelnökünk mon
dotta kolozsvári cikkében az egész nemzethez 
szólva; — „Rajtunk áll, tőlünk függ tehát minden."

S ha kell és szükséges, — tudja a magyar 
társadalom : — mit kíván a nemzet fiaitól, ami
kor valóban egységről, közös hitről, a nemzet 
életéről van szó !

Kzen erőforrásnak esetleges gyengítéséről 
álmodoznak — modern Heródesek — szól az 
intelem, hogy — „bocsássuk le a sorompókat a 
más utakon járók előtt, akik azt megdönthetnék" 
— még kellő időben.

Rode Imre.

A kormány programmja a gazdasági szakoktatás fejlesztésére
A  gazda legnagyobb értéke a szaktudása, 

hiszen ennek segítségével tudja még a tőkehiány
ból és a szegénységből származó nehézségeket is 
leküzdeni. Csak egyetlen számbeli összefüggésre 
utalunk : Magyarországnak azon a vidékein, ahol 
legkevesebb az analfabéta, ott a legnagyobb a 
termésátlag. Ezért érdemel különös figyelmet az 
a hatalmas szakoktatási építő programm, melyet 
a földmívelési kormány állított össze és amelynek 
gyakorlati megvalósítása már teljes erővel meg
indult.

1943-ban főiskolákká alakítják át a 
kolozsvári és magyaróvári gazdasági 

akadémiákat.
£  főiskolák felszerelésének és tanszemélyzetének 
j^gészítése mellett 390 akadémiai ösztöndíj moz
dítja t ?  a tudományos utánpótlást.

Két ír középfokú gazdasági tanitézetet 
\ létesítenek

1943-ban s ezekkel egyiitt összesen tíz ilyen tan
intézetünk lesz.
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Száz új gazdasági tanfolyam létesül
1943-ban •* összesen 500 ilyen tanfolyam fog 
m űköde^ amelyben húszezer felnőtt gazdát oktat-

nak ki a legszükségesebb ismeretekben és gaz
dagítják szellemi fegyvertárukat. Emellett

25 új tanfolyamot tartanak gazdasági 
cselédek számára,

továbbá különféle alkalmi és leventetanfolyamo
kat is rendeznek. Az elmúlt években a tapaszta
lat mindenben igazolta a téii gazdasági tanfoly a
mok létesítését s gazdáink olyan óriási érdeklő
désről tettek tanúságot, hogy a szakismeretek nö
velése társadalmi mozgalommá vált.

De nemcsak a gazda, a gazdálkodó férfinép 
tudása és irányítása fontos, hanem a nőké is. A 
helyes főzés, a ház körüli okszerű gazdálkodás 
ugyanolyan feltételei népünk szociális emelkedé
sének, mint a jó termeles. Éppen ezért

8 új női háztartási és gazdasági tanfo
lyamot lélesít a kormány s ezekkel 
egyiitt 1943 összéig 52 ilyen tanfolya
munk lesz, közel tízezer résztvevővel.

Debrecenben egy új háziasszonyképző iskolát 
ny itnak, s ebből a jól bevált iskolatípusból ez im
már az Ötödik. Százezres példányszámú, népszerű
ismertető kiadványok, újonnan létesített és új fel
szerelés:,*.! kiegés/íleil tudománycs intézmények 
hosszú sorozata és más hasonló létesítmények 
szolgálják ugyancsak a szaktudás népszerűsítését 
és fejlesztését.

Végül megemlítjük, hogy jelenleg harminc 
különféle gazdasági szakoktatási intézet van épü
lőfélben s ezeket az építkezéseket is befejezik 
az 1943. évben.

Műsoros karácsonyest Drávavásárhelyen
Megható, kedves ünnepély volt Karácsony

kor Drávavásárhelyen. Az áll. népiskola tanítói 
igazi karácsonyi lelküiettel adták elő muraközi 
nyelven : „Telefonozzunk a Jézuskának" és „Ka
rácsonyi mese" c. színdarabokat, valamint alkalmi 
verseket. Berecz Sándorné áll. tanítónő tanította 
be a színdarabokat, valamint a verseket. A zsú
folásig megtelt Tüzoltóotthon lelkes közönsége 
felszabadult a mindennapiság súlyos etrhétől. Ki
csinyei körében átérezte azt az ártatlan tiszta 
örömet és boldogságot, amelyet csak a karácsony
est hangulata teremthet meg. Itt is igazolást nyert 
a költő szav a : „A szívnek ünnepek kellenek, 
hogy érzeményeinek egész pompáját láthassa". 
Ezen ünnepély keretében a csillogó karácsony fa

I alatt osztotta ki a .Bajtársi Szolgálat" a szere* 
tet-csomagokat a hadbavonultak hozzátartozói kö
zött, akik meghatóan mondtak köszönetét.

Ekkor adta át az illetékes hatóság megbí
zásából Pusztafa Lev. Parancsnoka a bronz vi
tézség! érmet Poszavec Mária pusztafai lakosnak, 
akinek vitéz fia az orosz fronton áldozta fel fia
tal életét hazájáért és a kereszténységért.

Az egy begy ült lelkes tömeghez Hribár Iván 
áll. tanító intézett szép beszédet, amely ben rá
mutatott arra, hogy a hadbavonultak hozzátarto
zóit segíteni mindnyájunknak szent kötelessége, 
mert ök a Don partján mindnyájunkért és mind
nyájunk helyett harcolnak.

1 sz.

Egy muraközi anyanyelvű magyar diákleány
verse.

a tnu&zUa
Mindenhol csöndesség, némaság,
Csak egy ember áll vigyázzban ott.
Ki lehet az ? Ügy is tudjuk,
Ki más, mint egy magyar őr.

Muszka földön egyedül áll,
Szilárdan, mint magyarhoz illik,
Őrzi a donparti népnek 
Csendes és nyugodt életét.

Hosszú, rabságos élet után,
Újra szabad c szegény nép.
Csendes életét biztosítja 
Egv bátor magyar dalia.

Magyar nép, Te büszke lehetsz,
Sok jó katonát nevelsz,
Ezért magyar anya,
Ne künyezzen szemed.

A te fiad bátor fiú,
Őrzi őt a jó Isten.
És az igaznak mindig szolgál,
Mert csak akkor boldogul.

Ezért magyar apák, tiúk,
Kiizdjetek mig egy csepp vér 
Folyik hősi eretekben,
Hisz drágább a hazátok,
Mint feláldozott életek.

Sárecz Rózsika
I o. kér. isk. tanuló.

A szerkesztőség m egjegyzése : Jól van
kislányunk, csak tovább ! Ezzel is bebizonyítot
tad, hogy magyarnak születtél és az is maradsz.

A Csáktornyái polgárista diákok 
tollat gyűjtöttek a sebesült honvédek 

részére
A polgári iskolai diákkaptár vezetője a ka

rácsonyi ünnepek előtt toliakciót indított a jószívű 
szülök közölt, az újonnan berendezett 500 ágyas 
zalaegerszegi sebes ültkor hu/. részére. Minden
tanuló csak egy marék ágytoilat hozott, mégis 
összegyűlt egy nagy ládára való. A Zala várme
gyei Vöröskereszt nevében gróf Teleki Bélané 
omeitosagu köszönte meg. \. Eecsornik h'aulu 
polgaii iskolai tanárnőnek a küldeményt a kővet
kező sorokkal: Sebesültek részére küldött tollat 
hálásan köszönöm a betegek nevében is.

Gróf T eleki Béláné
vármegyei főápolónö.

Fontos tudnivalók a tábori csomagok 
küldésének módjáról

A honvédvezérkar főnöke a postaközvetítés 
gyorsítása és biztosabbátétele céljából elrendelte, 
bogy minden feladásra kerülő tábori postacsomag
ban el Kell hely ezni egy kemény kartonpapíriapot, 
amelynek a) egyik oldalán lel kell tűntetni a fel
adó és címzett nevét, lakását, illetve a tábori 
postaszámát, b) másik oldalán pedig részletesen 
lel kell sorolni a csomag tartalmát. E rendelkezés 
kiadására azért volt szükség, mert a nagy tömeg
ben feladásra kerülő tábori postacsomagokról sok 
esetben leválik a címzés és ily enkor a címadatok 
hiányában sem a címzett, sem a feladó részére* 
nem továbbítható a csomag. Ezért felhívják a kö
zönség figyelmét, hogy mindeki saját érdekében 
tegy en eleget a rendelkezésnek, mert egy részt igy



Minél előbb kössük meg az olajosmagvak 
termelési szerződését!

biztosítható, hogy minden címzett megkapja a 
csomagot, másrészt, ha a csomagok tartalma ki
hull, megvan a lehetőség arra, hogy a tartalom
jegyzék alapján az egyes tárgyakat a megfelelő 
csomagokba lehessen visszahelyezni. Nyomatéko
san és ismét felhívják a figyelmet a tábori posta
csomagok gondos csomagolására is, mert helyte
len csomagolás következtében a tábori postacso
magok százai mennek tönkre és érnek teljesen 
hasznavehetetlen állapotban a címzetthez.

A MÉP_H IR  E I
Kállay Miklós miniszterelnök 

köszöneté
a járási pártszervezetnek
Mint annak idején jelentettük, a de

cember 6-i járási pártértekezlet távirati
lag üdvözölte Kállay Miklós miniszterel
nököt, vitéz Lukács Béla minisztert, a 
Magyar Élet Párt országos elnökét és vi 
téz gróf Teleki Béla zalamegyei főispánt, 
megyei pártelnököt.

A napokban érkezett Pecsornik 
Ottó Csáktornyái kerületi országgyűlési 
képviselő kezeihez Kállay Miklós minisz
terelnök levele, amelyben az üdvözlésért 
őszinte köszönetét fejezi ki és felkéri a 
képviselet, hogy köszönetét az értekezle
ten résztvett párttagoknak tolmácsolja.

Ugyancsak köszönetüket fejezték ki 
az üdvözlésért vitéz Lukács Béla mi
niszter, országos pártelnök és vitéz gróf 
Teleki Béla, Zalavármegye főispánja, 
vármegyei pártelnök.

A magas helyről jött köszönetnyilvá
nításokat őszinte örömmel közöljük la 
púnkban, ez csak még bensőbbé teszi 
azt a fcizalomteljes viszonyt, amely a párt 
járási csoportja és a központi vezetőség 
között fennáll.

Az ipari növények kötelező termesztéséről 
kiadott kormányrendeletnek megfelelően a Futura 
és az Olajmagértékesítő Szövetkezet már novem
berben szétküldötte az olajmagvak termelésére 
vonatkozó szerződéses felhívásokat.

A már tömegesen beérkezett termelési szer
ződések alapján december elején az ólomzárolt 
olaj vetőmag szétküldése is megkezdődött. Az 
idejében jelentkező olajmagtermelök részére a 
vetőmag leszállítása még a téli időszakban meg
történik és így a gazdák a megfelelő minőségű 
vetőmag birtokában vetési munkálataikat a leg
megfelelőbb időben elvégezhetik. A korai vetés 
mindenkor fontos, de különösen nagyjelentőségű 
az olajlenmag és napraforgómag termelésénél.

Az ország minden részében elhelyezett tisz
títótelepek teljes üzemmel végzik a nagvmnenyi- 
ségíi olajlenmag, napraforgómag, szója és ricinus 
vetőmag céljára történő tisztítását. Olajlenvetőmag 
csak a szegedi Kender-Len- és Olajnövény Ter
mesztési Kísérleti Intézet hivatalos ólom/árával 
kerül forgalomba. Napraforgó és szójavetőmagból 
az előirányzott vetésterületre a szükséges meny- 
nyiség igen nagy része nemesitett fajtából áll 
rendelkezésre, ricinus termelésre pedig legnagyobb 
részt a hűvös nyarakat jobban bíró tüskementes, 
nemesített vetőmagot osztanak ki.

Biztosítva van, hogy az a gazda, aki idejé
ben termelési szerződést köt, kellő időben meg
kapja a vetőmagot.

Fontos ezért a termelők sürgős jelentkezése, 
a legalkalmasabb vetőmag biztosítása és kellő 
időben történő leszállítása szempontjából, mert 
bár a vetőmagvak az ország egész területén ará
nyosan elosztva tárolnak — a fennálló szállítási 
torlódások figyelembe vételével számítani lehet 
arra, hogy a vetőmag leszállítása az elosztó állo
másoktól hosszabb időt vehet igénybe.

H Í R E I N K .

Napraforgómagra és ricinusra a termelési 
szerződéseket a Futura (Budapest, V. Vigadó-u. 
6 sz.) olajlenmagra és szójára a szerződéseket az 
Olajmagértékesitő Szövetkezet (Budapest, V. Vi
gadó utca 2.) köti.

Termelési szerződést lehet azonban kötni 
bármely olajosmagra a Futura központjánál és 
bármely vidéki megbízottjánál is.

A szerződéses termelőket ez évi január 1-e 
után 50 pengő termelési előleg és leszállított ter
mésük után erütakarmány vásárlási jogosultság 
illeti meg. Ugyancsak megilleti a termelőket ka- 
tasztrális holdanként 30 kg. petisó is, amelyet 
1943 január 15-ig a Péti Nitrogénmüvek Rt. 
körzeti képviselőinél, a termelővel szerződést kö
tő vállalat igazolása alapján lehet beszerezni.

Minden gazda saját érdekében gondoskod
jék tehát a termelési szerződés sürgős megköté- 
ről, mert a határidők elmulasztásából jóvátehetet
len hátrány származhat.

A termelési szerződések kötésével kapcso
latosan a Földmivelési Miniszter Ur körlevelet 
intézett az összes gazdasági felügyelőségekhez is, 
amelyben felhívja a figyelmet az olajmag terme
lési szerződések idejében való megkötésére, il
letve a nem szerződéses alapon termelő gazdák
nál a vetőmagnak kellő időben készpénzért való 
beszerzésére. Természetesen a termelési szerző
dést nem kötő gazdaságokat a 4730—1942. M E . 
sz. rendeletben biztosított kedvezmények (kölcsön 
vetömr.g szolgáltatása, műtrágya, erölakarmány 
és készpénz előleg juttatása nem illeti meg.) A  
nem szerződéses termelők a vetőmagot készpénz
ért a Futuránál is beszerezhetik, az illetékes ha
tóságoknál azonban okmányszerűen igazolni tar
toznak, hogy a szerződés megkötése, illetve a 
vetőmag beszerzése iránt a szükséges igénylést 
kellő időben megtették.

is, szerkesztőségünkkel is igaz barátságot tartott 
fenn. Munkássága felejthetetlen nevet biztosít szá
rnál *. a vidéki magyar ujrrigirás nnnalcwhen.

Orvosi kinevezések M uraközben. A
belügyminiszter az 1942. XII. te. 3. §-ának (I) 
bekezdése alapján Melcher Gyula dr. Csáktornyái 
és Zgonik Gyula dr. stridóvári községi orvosokat, 
Fridricli György dr. drávavásárhelyi, Jászai László 
dr. légrádi, Kecskés János dr. perlaki. Kisfaludi 
György dr. helicai, Rejtő János dr. kotori, Sza
mos Károly dr. kisszabadkai, Viola Lajos dr. 
muraszerdahelyi, körorvosokat az 1943. évi ja
nuár 1 -tői kezdődő hatállyá állami tisztviselőkké 
minősítette.

— Herboly Ferenc. A keresztény és nem
zeti irányú vidéki magyar ujságirótársadalomnak 
nagy gyásza van. Egyik nagyon érdemes tagja, 
Herboly Ferenc, a Zalamegyei Újság főszerkesz
tője hosszú szenvedés után Zalaegerszegen jobb 
hazába költözött. Herboly Ferenc vérbeli újságíró 
volt, aki kezdetben tanító volt, Kassán a megszál
lás előtt ö volt az utolsó magyar elemi iskola 
igazgatója. Herboly Kassán is újságot szerkesztett. 
Régi, kipróbált, harcostollú újságíró volt. Egyide- 
ig Zalaegerszegen a Zalavármegye szerkesztője 
volt, majd átvette a katolikus Zalamegyei Újság 
szerkesztését. Kedves, közvetlen modorú, igazi 
kolléga, akinek ravatalánál letesszük együttérzé
sünk. fájdalmunk és kegyeletünk örökzöd koszo
rúját. A visszatérés után többször járt Csáktornyán

-  Közszükségleti cikkek tárolásának
mennyisége. A 104 610— 1942 K.M, rendelet 
10 §-ának értelmében a háztartások szükségletük 
fedezésére, személyenként legfeljebb 2 kg. tojást 
tárolhatnak. A cukorkészletek bejelentéséről a 
153.800—940 F,M. sz. rendelet intézkedik. A 
rendelet 3 §-a értelmében azok a magánháztartá
sok, amelyekben személyenként 2 kg.-ot meg
haladó mennyiség van, kötelesek nemcsak a 2 
kg.-on felüli, hanem az egész cukorkészletüket 
bejelenteni. A 102.200 — 1942 K.M. sz. rendelet 
szerint a magánháztartásokban 2 kg.-nál több 
mosószappant, vagy mosószert készletben tartani 
nem szabad.

Egy darab 7p0-as jókarban levő szalag- 
fűrészt keresek megvételre. Ajánlatok: Szántó
Stridóvár.

A Főméltóságú Asszony felhívása: 
Mindeki köteles áldozni a küzdő hon
védek hozzátartozói támogatására, —  
Gyűjtés január 17-től február 7-ig.

I  Kőbányai Polgári Serfőzde
muraközi egyedánisitója, úgyszintén II jedini prodavec pive za Medjimurje i
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M érleg
minden célra leg
olcsóbban kapható
Javítások garanciával:

F R A N K  Mérlegüzem
NAGYKANIZSA, Eötvös tér 2/a

Telefon: 509

— Az egy segédet, vagy két tanoncot
foglalkoztató kisisiparosok sürgősen jelentkezze
nek ipartestületüknél, mert adókedvezményben 
részesülnek. Az ipartestületek 1943 január 15-ig 
tartoznak az adókedvezményben részesülök név
jegyzékét összeállítani és az illetékes adóhivatal
hoz benyújtani.

— Hazai kötözőanyagot használjanak a
szöllősgazdák. A földmivelésügyi miniszter ké
rése : használjanak hazai kötözőanyagot a szőllős- 
gazdák. A háborús viszonyok miatt a rafíiának
— mint tengerentúlról származó kötözöanyagnak
— beszerzése igen nagy nehézségekbe ütközik, 
ezért a jövö évben a szöllősgazdatársadaloni ré
szére ez az anyag előreláthatólag egyáltalán nem 
fog rendelkezésre állani. A földmivelésügyi mi
niszter a hegyközségek útján felhívja tehát a 
szöllősgazdák figyelmét arra, hogy ennek a kül
földi származású szöllőkötőanyagnak pótlására a 
kukoricaháncs bevált.

— Hízott libát, vagy kacsát nem szabad 
postacsomagban feladni. A 112,300 számú köz
ellátási miniszteri rendelet megengedi 1 darab le
ölt pulykának, 2 drb. tyúknak, vagy 4 drb. csir
kének postacsomagban való szállítását, ellenben 
hízott libát, vagy kacsát postacsomagban feladni 
tilos és az ilyen tartalmú postai küldeményeket 
a posta elkobozza, nehogy a címzett városi lakos 
akinek zsír jegye van, ilyen módon kétszeres zsír
ellátáshoz jusson. Ezért leghelyesebb hízott liba 
vagy kacsa postán való küldését teljesen mel
lőzni.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós- 
né szózata a nemzethez: „Sok anya 
velem együtt tudja, milyen súlyos a 
kereszt, amelyet hordozunk/' Gyűj
tés január 17-től február 7 ig.

A PERLAKI J Á R Á S  HÍREI

(Saját tudósítónk jelentése.)

— Internálás megszüntetése. Yisnics Já 
nos perlaki Hombár albizományos internálását 
a vármegye alispánja megszüntette és a neve
zettet csak rendőri' iclügyelet alá helyezte.

— Mágáról megfeledkezett tisztv.selö.
Szalay István, volt zalaegerszegi kir. jb. végre
hajtót és perlaki községi volt irodatisztet, a per
laki kir. járásbíróság csalás vétsége miatt 10 hó
napi fogházra és 500 pengő kái térítésre és 300 
pengő költség megfizetésére ítélte el. Az ügy 
előzménye az volt, hogy amikor Szala> még Per
lakon volt községi irodatiszt, özv. Bermanecz An- 
talné kereskedő és birtokostól 500 pengőt kért 
kölcsön és amikor ezen összeget kerté tőle özv. 
Bermaneczné, akkor feljelentette becsületsértésért 
és ezen pert hamis tanúk beállításával meg is 
nyerte. A per újraíelvétele során azonban l e 
igazolást nyert, hogy igenis megkapta az 500 P-t. 
A biróság súlyosbító körülménynek vette tudatos 
félrevezetését és azt, hogy már büntetve volt. Az 
ítélet fellebezés folytán a pécsi ítélőtábla ele ke
rül.

— A Polgári Társaskör jótékony estje.
December 31-én, Szilveszter estéjén tartotta a 
Perlaki Polgári Társaskör járásszertc örömmel 
vett táncestélyét, melynek tiszta jövedelméből a 
Vörös Kereszt javára is adakoztak.

Gazdasági hírek
Amerika a háború után katasztrofális 

helyzetbe fog kerülni.
(MN) Az amerikai „Collires Magazine" c. 

folyóirat egyik elgutóbbi számában terjedelmes 
cikk keretében foglalkozott a háború utáni világ- 
gazdasági helyzettel, különösképpen pedig az 
Amerikában előreláthatólag bekövetkezendő gaz
dasági válsággal. Ami az Egyesült Államokat il
leti, az amerikai ipar a háború kimenetelére való 
tekintet nélkül az óriási hadfelszerelési munkák 
elvesztésével minden körülmények között el fogja 
veszteni termelési alapjait, mert a háborús ipar
nak békebeli gazdálkodásra való átállítására ed
dig még semminemű tervet nem dolgoztak ki. E 
miatt a munkanélküliség katasztrofális méreteket 
fog ölteni. Ez a krízis annál súlyosabb lesz, mi
vel egyszersmind a mezőgazdasági krízis is elke
rülhetetlen lesz. Az Egyesült Államok óriási tej
fölöslegét nem fogja tudni elhelyezni, a szójabab
termelés a piac felvevőképességének tízszeresét 
is meg fogja haladni. Az amerikai pamutkészle
tek pedig addigra olyan óriásira fognak növeked
ni, hogy ennek csak egészen kis töredékét lesz
nek képesek eladni. A közvetlenül érinteti mun
kanélküliek számát körülbelül 18 millióra becsüli 
a cikk Írója. Ha a munkanélküliek családtagjait 
is ideszámítjuk, a háború befejezése után 70 mil
lió amerikai polgár marad saját munkája által te
remtett létalap nélkül. A békebeli munkanélküli
ségen a háború csak átmenetileg segíthet, mert a 
munkanélküliség problémájának végleges megol
dásának útjában legyőzhetetlen akadályként az

„ M n r a k g z "
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bérmentve szállit

Rácz Józsefné ágytolüzlete,
Kiskunfélegyháza, Holló Lajos utca 39.

amerikai kapitalizmus áll. A termelés korlátozá
sával és árukészletek megsemmisítésével azt ér
ték el, hogy a nagykapitalisták és trösztök ha
talmas nyereséghez jutottak, de a farmerek, mun
kások és alkalmazottak milliói éheznek és szű
kölködnek. A Roosevelt-féle politikának és az 
amerikai kapitalizmusnak belpolitikai okokból volt 
múlhatatlanul szükséges, hogy az Egyesült Álla
mokat belesodorják a háborúba.

Krízis előtt
az amerikai kiskereskedelem
(MN) Wayne C. Taylor amerikai kereske

delemügyi államtitkár legutóbbi beszédében utalt 
a kiskereskedelmet fenyegető krízisre. Л legtöbb 
kiskereskedő ezt nem veszi komolyan, mert eg>- 
előre fogalma sines a hamarosan bekövetkező 
forgalmi és bevételi veszteségekről, mivel ma 
még aránylag nagynak nevezhető készletük el- 
árúsításaból élnek. Az árukészletek felfrissítése 
pedig mind nagyobb nehézségekbe fog ütközni.

K ö z  g a z d as á g
Újabb kedvezményes 

fényé szekció
A köztenyésztésben levő mangalica-sertés- 

állomány vérfrissítése, nemesítése és termelőké- 
pességének fokozása érdekében a földmivelésügv i 
miniszter az clö/ö években lebonyolított hasonló 
akciók kedvező eredménye aiapjan a mangnlica- 
tenvészkannlaió további folytatását és annak 
során

mintegy 2400 darab mangalica-tenyész
kannak kedvezményes áron való ki

osztását határozta el.
Az akció kizárólag a köztenyésztés célját szol
gálja és a törvényhatósági állattenyésztési alapok, 
községek, városok és cgvéb közyletek tenyész
kanbeszerzésére terjed ki. Az akció a vármegyei 
gazdasági felügyelőségnek és az erdélyi kirendelt
ség útján, a Mangalicatenyész.tók Országos Egye
sületének közreműködése mellett nyer lebonyolí
tást. Az akció keretében kizárólag törzskönyvelt 
tenyészetekből származó, egy éven belül sertés- 
pestis ellen szimultán módon beoltott.

15 hónapnál nem idősebb és legkeve
sebb 80 kg. súlyú tenyészkanok ke

rülnek kiosztásra.
Az igénylésekéi a gazdasági felügyelőséghez kell 
mielőbb bejelenteni.

tüntessen a „Muraközében
j Gyomorbajos? Vesebajos? 

T a r t s o n  i v ókúr át !  ЖЯН
I A TERMÉSZETES SZÉNSAVAS Щ

Ш  GYÓGYVÍZ
I üdít —  gyógyít
I FŐRAKTÁR:

MURASZOMBAT, Leadva a. 2. ШЩ
T E L E F O N :  68. -  j j j j t i
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Radioglas nase Gospe Guvemerke 
za honvedske familije

Moramo se zmisliti za nase soldate: saki clovek naj deli brige familiji
magyarskih vitezov steri se boriju

Po pravíci alduvanja i duinosti pozivlem sakoga ma- 
gyara, za novo alduvanje.

Cetrto leto véé hara po célom svetu ov strasni tabor 
i nasa domovina véé drugo leto s oruíjem pomaze i trpi, ali 
как god nam tesko stane, mi verjemo, da se na§ narod bori 
za to, da bo stal za vekivecna vremena. Ov tabor, Steroga 
smo jeno vreme gledali v mirnom civilnom zivlenju, ve véé 
hara i po nasem zivlenju, prez milosti pobira aldove, med 
onimi, steri su nam najdrazesi. Cuda matere, skupa z menőm 
znaju, как je te§ki on kriz, steroga nosimo: pohodil nas je 
Svemoguéi Bog i mi smo si skup jedinstveni v onoj tefckoj 
moki, mi matere najbole znamo, kaj je denes magyar biti.

Rano za to, denes da je reé zato, da zvracimo one 
taborske rane, stere je s clovecjom silóm bar nekak moéi, ima- 
mo pravo i moramo prosíti! Síeli bi genuti srce sakomu, v 
oci gledati i pitati: „Daj odgovora! Jeli si i ti spunil svoju 
duznost za domovinu, jeli si vleksal zalost i brige onim, ste
ri su na diénom polu postenja zgubili svojega oca, brata, sina, 
hranitela i jedino vufanje familije, ili pak jedinoga skrbitela 
kruha? Jeli si zel doli brige i kriza s pleca onili, éiji oci i 
denes tesko harcuvaju, dalko na ruskim polanam za to da, 
je tu doma nase zivlenje sigurno i mirno.“

Na ta pitanja naj denes odgovori saki clovek po svo- 
jeni postenju i dusnom spoznanju. Ne z recmi, ne s sirokim 
glasom, da smo si skupa zjedinjeni, nego nemo z dobrim 
delom.

V leti, v mesecu augusztusu, da sam se obrnula к na 
semu narodu, naj saki da z.imske stvari, kulko more, za na§e 
diene soldate, slcri se borlju na dalekoj i uskoj zemli, moje 
reci su se posod posluhnuli. Ve prosim jos vise, jos s tople- 
sega srea: pomoc za famille onih, steri su na fronti, za fami 
lie onih, steri se boriju za nas prek éloveéjih sil i alduvaju 
se za nas.

Od januara 17 ga, do februara 7 ga bomo po célom 
orsagu pobirali peneze za one familie, stere imaju svoje hra- 
nitele na taborskom polu i to v jos vekSoj meri. Za ve pro-

Augustusa 10-ga, da je prva Gospa nasega 
orsaga,*crez radio /digia rec na nas mag\arski 
narod, da damo zimsku pomoc nasim honvedam, 
steri se boriju v dalekoj Sovjetskoj Kusiji, i da 
njim damo zimsku opravu, naglasila je, da se 
bo v zimi obrnula na dobre ludi, naj pomoreju, 
famíliám onih, steri se teSko boriju za nas.

Polli toga je tabor pobral cuda aldova, a 
med prvimi nasih dienih honvedov, steri su aldu- 
vali svoje zivlenje za domovinu, stoji v vekovec- 
nosti nas Namestni Guverncr, vitéz nagyban' ai 
Horthy István. Njegva mali. prva gospa v orsa
gu, je donesla najveksega aldova za domovinu, 
i \e se ovo zalostno materinsko srce obrnulo к 
dobrim inagyarskim srcam, naj pomoreju familiam 
onih, Steri sluziju s oruzjem svoju domovinu.

simo peneze. BogataSi naj daju jezere i stotine, a siromaki 
naj daju pengője i fiiere, §to kulko more, ali prosimo od
sakoga.

Cuda suz bi steli zbrisati, éuda brig resiti, zato prosi
mo, saki naj pomore, как najdale more. Moramo misliti na to, 
da éuda jezero familiji nase magyarske domovine, nemo, prez 
glasnih suz, menjsim falatom kruha, z velkim strahom i poko- 
rom álduje saki den za nasu magyarsku pravicu zato, kajti 
jen ili drugi pripadnik familie sluzi i alduje za se nas, da bo
mo mogli ostati zivi i zadovolni. Moramo se zmisliti za nase 
soldate, njihovo oruzje bo trdese, duáe bodo njim bole okrep- 
lene, bole bodo se vitezki borili, ako bodo znali da se mi tu 
doma, si skupa brigamo za njihove familie.

Borirao se za naáe zivlenje i nasu pravicu, od toga od- 
visi se naée dobro. Zato drzava alduje sakoga fiiéra za nase 
honvédé, taborske stroske i za familije nasih dicnih honvedov 
steri se tesko boriju. Ali to joá neje dosta! Potrebno je kto- 
mu, da i narod alduje, treba je, da se aldov jednako rezdeli 
med se taborske familie: a za to je jedino oruzje, dobrovolno 
daruvani fileri i pengői.

Ovo pobiranje je cuda veksi aldov, nego pobiranje po 
staroj segi, vise nego smo do ve pokazali, da imamo radi jen 
drugoga. Ve se bo vidlo, kulko ima nas narod rád svoje blií- 
nje, njihove familie, i onu velku skupáéinu, v áteroj si zivimo 
i v áteroj bomo si skup cveli, ili prepali v ovom orsagu! 
Dajte si! Naj bo ovo alduvanje najlepSi svetek magyarskoga 
naroda i njegvoga plemenitoga srca, navek gotovoga za po
rnóé svojim sinam! Dajte, kaj bode vekoveéna Hungária s 
toplim srcem Jnicgla zagrjiti к scfci se one familie, éiji sini 
najvec alduju za svoje familie! Dajte, kaj bodo dojdoéi od- 
vetki nasi blagoslovili nasa imena, imena onih, Steri su z lu- 
bavi i z dobrim srcem znali alduvati za svoje vitézé! Dajte 
za onu magyarsku zemlu, za éiju sreéu si skupa Boga molimo.

Bndapest, 1942. decembra 31 ga.

M ód U p  H U lU ÍS b i

Ovo pobéranje \e /a istinu éuda vi£e, nego 
dobrocinstvo po staroj Segi, Stero se da reSiti z 
neSterni fileri. Moramo dati, éim véé, makar i 
prek nasih sil, tu se bo pokazalo öuvstvo naSega 
naroda i éloveéanska lubav i v tem pobiranju bo 
se reSilo, ono velko pitanje, jeli ocemo za istinu 
da nam bo naSa zetnla i naSa buduőnost ereé- 
neSa.

Lepe reéi Cíospe Guvernerke, naj zidu sa
komu éloveku do srca, naj se mu oglasi dusno 
spoznanje i naj si premisli, jeli je spunil svoju 
duznost za domovinu.

Dajte si skupa! Dajte za svoju sreéu i bu- 
duénost!

Si skupa éutimo lepe reéi lubavi i proSnje! 
Idejű к nam s pravom alduvanja i duínosti! То 
je zapoved za sakoga od nas! On, sto je poloáil 
tak velkoga alduva na oltaru domovine, ima pra
vo ne samo prositi, nego i zahtevati, a spuniti, 
ze sem silami, foga zahteva, ne samo da nam jc 
éloveéja duínost, nego i na§e poátenje.

Kak je gospa Guvernerka na glas dala, od 
januara 17-ga do februara 7-ga bodo se pobiralí 
pene/.i za soldaéke familie. Na novo leto su do$- 
le öve lepe reéi do sakoga, do bogataSa i siroma- 
ka, naj saki donese svojega aldova, makar pen
gője makar fiiere, Sto как more, za on velki al
dov, Steroga podnaSaju za nas na taborskom polu 
naái diéni honvedi, a doma njihove familie, a v 
tem aldovu ima rest, i prva família naiega naroda.
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Telefon: 509

— Az egy segédet, vagy két tanoncot
foglalkoztató kisisiparosok sürgősen jelentkezze
nek ipartestületüknél, mert adókedvezményben 
részesülnek. Az ipartestületek 1943 január 15-ig 
tartoznak az adókedvezményben részesülők név
jegyzékét összeállítani és az illetékes adóhivatal
hoz benyújtani.

— Hazai kötözőanyagot használjanak a
szőllősgazdák. A földmivelésügyi miniszter ké
rése : használjanak hazai kötözőanyagot a szőllős
gazdák. A háborús viszonyok miatt a raffiának
— mint tengerentúlról származó kötözőanyagnak
— beszerzése igen nagy nehézségekbe ütközik, 
ezért a jövő évben a szöllősgazdatársadalom ré
szére ez az anyag előreláthatólag egyáltalán nem 
fog rendelkezésre állani. A földmivelésügyi mi
niszter a hegyközségek útján felhívja tehát a 
szőllősgazdák figyelmét arra, hogy ennek a kül
földi származású szöllőkötőanyagnak pótlására a 
kukoricaháncs bevált.

— Hízott libát, vagy kacsát nem szabad 
postacsomagban feladni. A 112,300 számú köz
ellátási miniszteri rendelet megengedi 1 darab le
ölt pulykának, 2 drb. tyúknak, vagy 4 drb. csir
kének postacsomagban való szállítását, ellenben 
hízott libát, vagy kacsát postacsomagban feladni 
tilos és az ilyen tartalmú postai küldeményeket 
a posta elkobozza, nehogy a címzett városi lakos 
akinek zsír jegye van, ilyen módon kétszeres zsír
ellátáshoz jusson. Ezért leghelyesebb hízott liba 
vagy kacsa postán való küldését teljesen mel
lőzni.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós* 
né szózata a nemzethez: „Sok anya 
velem együtt tudja, milyen súlyos a 
kereszt, amelyet hordozunk/' Gyűj
tés január 17-től február 7 ig.

A PERLAKI J Á R Á S  HÍREI

(Saját tadfafténk jelentése.)

— Internálás megszüntetése. Visnics .Já
nos perlaki Hombár albizományos internálását 
a vármegye alispánja megszüntette és a neve
zettet csak rendőriл felügyelet alá helyezte.

— Mágáról megfeledkezett tisztv,selő.
Szalay István, volt zalaegerszegi kir. jb. végre
hajtót és perlaki községi volt irodatisztet, a per
laki kir. járásbíróság csalás vétsége miatt 10 hó
napi fogházra és 500 pengő kártérítésre éft 300 
pengő költség megfizetésére ítélte el. Az ügy 
előzménye az volt, hogy amikor Szalay még Per
lakon volt községi irodatiszt, özv. Bermanecz An- 
talné kereskedő és birtokostól 500 pengőt kért 
kölcsön és amikor ezen összeget kérté tőle özv. 
Bermaneczné, akkor feljelentette becsületsértésért 
és ezen pert hamis tanúk beállításával meg is 
nyerte. A per újraíelvétele során azonban be- 
igazolást nyert, hogy igenis megkapta az 500 P-t. 
A bíróság súlyosbító körülménynek vette tudatos 
félrevezetését és azt, hogy már büntetve volt. Az 
ítélet íellebezés folytán a pécsi ítélőtábla elé ke
rül.

— A Polgári T ársask ör jótékony estje.
December 31-én, Szilveszter estéjén tartotta a 
Perlaki Polgári Társaskör járásszertc örömmel 
vett táncestélyét, melynek tiszta jövedelméből a 
Vörös Kereszt javára is adakoztak.

Gazdasági hírek
Amerika a háború után katasztrofális 

helyzetbe fog kerülni.
(MN) Az amerikai „Collires Magazine" c. 

folyóirat egyik elgutóbbi számában terjedelmes 
cikk keretében foglalkozott a háború utáni világ- 
gazdasági helyzettel, különösképpen pedig az 
Amerikában előreláthatólag bekövetkezendő gaz
dasági válsággal. Ami az Egyesült Államokat il
leti, az amerikai ipar a háború kimenetelére való 
tekintet nélkül az óriási hadfelszerelési munkák 
elvesztésével minden körülmények között el fogja 
veszteni termelési alapjait, mert a háborús ipar
nak békebeli gazdálkodásra való átállítására ed
dig még semminemű tervet nem dolgoztak ki. E 
miatt a munkanélküliség katasztrofális méreteket 
fog ölteni. Ez a krizis annál súlyosabb lesz, mi
vel egyszersmind a mezőgazdasági krizis is elke
rülhetetlen lesz. Az Egyesült Államok óriási tej
fölöslegét nem fogja tudni elhelyezni, a szójabab- 
termelés a piac felvevőképességének tízszeresét 
is meg fogja haladni. Az amerikai pamutkészle- 
tek pedig addigra olyan óriásira fognak növeked
ni, hogy ennek csak egészen kis töredékét lesz
nek képesek eladni. A közvetlenül érintett mun
kanélküliek számát körülbelül 18 millióra becsüli 
a cikk Írója. Ha a munkanélküliek családtagjait 
is ideszámítjuk, a háború befejezése után 70 mil
lió amerikai polgár marad saját munkája által te
remtett létalap nélkül. A békebeli munkanélküli
ségen a háború csak átmenetileg segithet, mert a 
munkanélküliség problémájának végleges megol
dásának útjában legyőzhetetlen akadályként az

„ Mu r a k ö z “

Á G Y T O L  L A K A T
T a r k a ......................................P 2-50 1*50 P 1 * -
Vegyes s z ü rk e ......................P 4 '— P 3*—
Fehéres fosztott . . . P 7"50 6'50 P 5*50
Fehér fo s z to t t ......................P 11’50 10 50 P 8*50
Pelyhes dunnába P 17*— 16*— 15*— P 14*—
Pehely...................................... P 30 — 28 — P 2 6 * -
Szürke p e h e ly ......................................................P 18* -
4 '— P-ön felült 5 kilógramos rendelést papirzsákhan 

bcrmentve szállít

R ácz Józsefné ágytolüzlete,
Kiskunfélegyháza, Holló Lajos utca 39.

amerikai kapitalizmus áll. A termelés korlátozá
sával és árukészletek megsemmisítésével azt ér
ték el, hogy a nagykapitalisták és trösztök ha
talmas nyereséghez jutottak, de a farmerek, mun
kások és alkalmazottak milliói éheznek és szű
kölködnek. A Roosevelt-féle politikának és az 
amerikai kapitalizmusnak belpolitikai okokból volt 
múlhatatlanul szükséges, hogy az Egyesült Álla
mokat belesodorják a háborúba.

Krízis előtt
az amerikai kiskereskedelem
(MN) Wayne C. Taylor amerikai kereske

delemügyi államtitkár legutóbbi beszédében utalt 
a kiskereskedelmet fenyegető krízisre. A legtöbb 
kiskereskedő ezt nem veszi komolyan, mert egy
előre fogalma sincs a hamarosan bekövetkező 
forgalmi és bevételi veszteségekről, mivel ma 
még aránylag nagynak nevezhető készletük el- 
árúsításaból cinek. Az árukészletek felfrissítése 
pedig mind nagyobb nehézségekbe fog ütközni.

K ö z  g a z d a s  á g
Újabb kedvezményes 

fenyészakció
A köztenyésztésben levő mangalicn-sertés- 

állomány vérfrissítése, nemesítése és termelőké
pességének tokozása érdekében a földmivelésügyi 
miniszter az. előző években lebonyolított hasonló 
akciók kedvező eredménye aiapjan a mangalica- 
tenyészkanakció további folytatását és annak 
során

mintegy 2400 darab mangalica-terűész- 
kannak kedvezményes áron való Ki

osztását határozta el.
Az akció kizárólag a köztenyésztés célját szol
gálja cs a törvény hatósági állattenyésztési alapok, 
községek, városok és egyéb közéletek tenyész
kanbeszerzésére terjed Ki. Az akció a vármegyei 
gazdasági felügyelőségnek és az erdélyi kirendelt
ség útján, a Mangalicatenyésztök Országos Egye- 
sülelének közreműködése mellett nyer lebonyolí- 
tást. Az akció keretében kizárólag törzskönyvelt 
tenyészetekből származó, egy éven belül sertés- 
pestis ellen szimultán módon beoltott.

15 hónapnál nem idősebb és legkeve
sebb 80 kg. súlyú tenyészkanok ke

rülnek kiosztásra.
Az igényléseket a gazdasági felügyelőséghez kell 
mielőbb bejelenteni.

Hirdessen a „Muraközében

Í Gyomorbajost Vesebajost 
T ar t s o n  ivókúr át !  M B S

Л TERMÉSZETES SZÉNSAVAS ШШ

PETÁUCI GYÓGYVÍZ
M üdít — gyógyít

У  MURASZOMBAT Leadva a. 2. S S
Д  -  T E L E F O N :  68.  —
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Preplatna cena: 5.— P. na pol íeta. 
VuredniStvo: Horthy Miklos-tér 6.

Csáktornya, 1943 januara 8 P o l i t i c k i  t j e d n i k  
Z i d e  s a k i  p e te k .

Radioglas nase Gospe Guvemerke 
za honvedske familije

Moramo se zmisliti za nase soldate: saki clovek naj deli bríge familiji
magyarskih vitezov steri se boriju

Po pravici alduvanja i duinosti pozivlem sakoga ma- 
gyara, za novo alduvanje.

Cetrto leto vec hara po célom svetu ov strasni tabor 
i nasa domovina vec drugo leto s oruijem poinaze i trpi, ali 
как god nam tesko stane, mi verjemo, da se na§ narod bori 
za to, da bo stal za vekivecna vremena. Ov tábor, Steroga 
smo jeno vreme gledali v mirnom civilnom zivlenju, ve ved 
hara i po nasem zivlenju, prez milosti pobira aldove med 
onimi, steri su nam najdrazesi. Cuda matere, skupa z menőm 
znaju, как je te§ki on kriz, steroga nosimo: pohodil nas je 
Svemoguci Bog i mi smo si skup jedinstveni v onoj teákoj 
moki, mi matere najbole znamo, kaj je denes magyar biti.

Rano za to, denes da je rec zato, da zvracimo one 
taborske rane, stere je s clovecjom silóm bar nekak moci, ima- 
mo pravo i moramo prosíti! Síeli bi genuti srce sakomu, v 
oci gledati i pitati : „Daj odgovora! Jeli si i ti spunil svoju 
duznost za domovinu, jeli si vleksal zalost i brige onim, ste
ri su na dicnom polu postenja zgubili svojega oca, brata, sina, 
hranitela i jedino vufanje familije, ili pak jedinoga skrbitela 
kruha? Jeli si zel doli brige i kriza s pleca onih, diji oci i 
denes tesko harcuvaju, dal ko na ruskim polanam za to da, 
je tu doma nase zivlenje sigurno i mirno.“

Na ta pitanja naj denes odgovori saki clovek po svo- 
jem postenju i dusnom spoznanju. Ne z recmi, ne s sirokim 
glasom, da smo si skupa zjedinjeni, nego nemo z dobrim 
delom.

V leti, v mesecu augusztusu, da sam se obrnula к na 
semu narodu, naj saki da zimske stvari, kulko more, za naáe 
diene soldate, steri se boriju na daiekoj ruskoj zeuili, moje 
reci su se posod posluhnuli. Ve prosim jos vise, jos s tople- 
sega srea: pomoc za famille onih, steri su na fronti, za fatni 
lie onih, steri se boriju za nas prek őloveéjih sil i alduvaju 
se za nas.

Od januara 17 ga, do februara 7 ga bomo po célom 
orsagu pobirali peneze za one familie, stere imaju svoje hra 
nitele na taborskom polu i to v jos vekáoj meri. Za ve pro-

Augustusa 10-ga, da je prva Gospa nasega 
or saga,» erez radio zdigla rec na nas mag\arski 
narod, da damn zimsku pomoc nasim honvedam, 
steri se boriju v daiekoj Sovjetskoj Kusiji, i da 
njim damo zimsku opravu, naglasila je, da se 
bo v zimi obrnula na dobre ludi, naj pomoreju, 
famíliám onih, steri se tefcko boriju za nas.

Fotli toga je tabor pobral cuda aldova, a 
med prvimi nasih dicnih honvedov, steri su aldu- 
vali svoje zivlenje za domovinu, stoji v vekovec- 
nosti nas Namestni Guverncr, vitéz nagybám a!
Horthy István. Njegva mati. prva gospa v orsa
gu, je donesla najveksega aldova za domovinu, 
i se se ovo zalostno materinsko srce obrnulo к 
dobrim magvarskim srcani, naj pomoreju familiam 
onih, Steri sluziju s oruzjem svoju domovinu.

simo peneze. Bogataii naj daju jezere i stotine, a siromaki 
naj daju pengője i fiiere, áto kulko more, ali prosimo od
sakoga.

Cuda suz bi steli zbrisati, őuda brig resiti, zato prosi
mo, saki naj pomore, как najdale more. Moramo misliti na to, 
da éuda jezero familiji nase magyarske domovine, nemo, prez 
glasnih suz, menjsim falatom kruha, z velkim strahom i poko- 
rom álduje saki den za nasu magyarsku pravicu zato, kajti 
jen ili drugi pripadnik familie slu£i i alduje za se nas, da bo
mo mogli ostati zivi i zadovolni. Moramo se zmisliti za naáe 
soldate, njihovo oruzje bo trdese, duáe bodo njim bole okrep- 
lene, bole bodo se vitezki borili, ako bodo znali da se mi tu 
doma, si skupa brigamo za njihove familie.

Borimo se za naSe Vivienje i nasu pravicu, od toga od- 
visi se na§e dobro. Zato drzava alduje sakoga fiiéra za nase 
honvédé, taborske stroske i za familije nasih dicnih honvedov 
steri se tesko boriju. Ali to joá neje dosta! Potrebno je kto- 
mu, da i narod alduje, treba je, da se aldov jednako rezdeli 
med se taborske familie: a za to je jedino oruzje, dobrovolno 
daruvani fileri i pengői.

Ovo pobiranje je cuda veksi aldov, nego pobiranje po 
staroj segi, vise nego smo do ve pokazali, da imamo radi jen 
drugoga. Ve se bo vidlo, kulko ima nas narod rád svoje bliz- 
nje, njihove familie, i onu velku skupáőinu, v áteroj si zivimo 
i v Steroj bomo si skup cveli, ili prepali v ovom orsagu! 
Dajte si! Naj bo ovo alduvanje najlepái svetek magyarskoga 
naroda i njegvoga plemenitoga srca, navek gotovoga za po
rnód svojim sinam! Dajte, kaj bode vekovedna Hungária s 
luplim bicém {moghi zagrjili к sebi se one familie, diji sini 
najved alduju za svoje familie! Dajte, kaj bodo dojdodi od- 
vetki nasi blagoslovili nasa imena, imena onih, Steri su z lu- 
bavi i z dobrim srcem znali alduvati za svoje vitézé! Dajte 
za onu magyarsku zemlu, za diju sredu si skupa Boga molimo.

Bndapest, 1942. decembra 31 ga.

H oetU ^  H U k tís b é

Ovo pohíranje je /a istinu éuda viáe, nego 
dobrocinstvo po staroj Segi, Stero se da reSiti z 
neSterni fileri. Moramo dati, éim véé, makar i 
prek nasih sil, tu se bo pokazalo éuvstvo naSega 
naroda i éloveéanska lubav i v tem pobiranju bo 
se reáilo, ono velko pitanje, jeli oéemo za istinu 
da nam bo naSa zemla i naSa buduénost sreé- 
neSa.

Lcpe reéi Gospe Guvernerke, naj zidu sa
komu éloveku do srca, naj se mu oglasi duáno 
spoznanje i naj si premisli, jeli je spunil svoju 
duznost za domovinu.

Dajte si skupa I Dajte za svoju sreéu i bu
duénost I

Si skupa éutimo lepe reéi lubavi i proánje! 
Idejű к nam я pravom alduvanja i duí.nosti! То 
je zapoved z.a sakoga od nas! On, áto je poloáil 
tak velkoga alduva na oltaru domovine, ima pra
vo ne samo prositi, nego i zahtevati, a spuniti, 
ze sem silami, toga zahteva, ne Samo da nam je 
éloveéja duínost, nego i na$e poátenje.

Kak je gospa Guvernerka na glas dala, od 
januara 17-ga do februara 7-ga bodo se pobiralí 
penezi za soldaéke familie. Na novo leto su do§- 
le öve lepe reéi do sakoga, do bogataSa i siroma- 
ka, naj saki donese svojega aldova, makar pen
gője makar fiiere, sto как more, za on velki al
dov, Steroga podna&aju za nas na taborskom polu 
naái diéni honvedi, a doma njihove familie, a v 
tem aldovu ima resa, i prva família naiega naroda.
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Vidli smo zvezdu
I doáli smo da se pred'njim molimo, tak 

véli Sveto Pismo za on den, da svetimo one tri 
velke éloveke, átere mi tu v magyarskoj zovemo 
za Svete Tri Krale.

I ovi tri spametni moáki: Gaspar, Menyhard 
i Boldizsár, prez sakoga straha pitali su krala zi- 
dovskoga, steri je bil jako straho za svoju vlast 
de je növi kral ? Oni su njega priznali zu ólove- 
ka, krala i Boga. Za dloveka zato, kajti se rodil, 
za krala zato, kajti su mu to ime dali i za Boga 
zato, kajti su se doáli pred njega moliti. Takse 
su mu i dare donesli: Kralu zlato, Bogu temja- 
na, cloveku mirhu, to dikalje su za ono vreme meli 
za ludi, Steri su hmrli.

Nigdar joá zvezda ne je tak svetlo svetila 
na nebu, как ona, átera je svetila ovim trem 
kralam, vodila njih je i rezglasila po célom sve- 
tu diku nebesku i bozega zakona ne samo £ido- 
vam, steri su iz svojih svetih pisem znali, da i 
de se bo rodil Meááias - Odkupitel Sveta, nego 
ludern celoga sveta tak i poganam, a da se Od
kupitel narodil, zidovi itak ga ne su síeli vero- 
vati, nego je folifini i tiranski kral Herodes pro- 
sil Svete Tri Krale, da najdeju novoga Krala, 
naj daju njemu na glas, de je.

Herodeáa je zavzel strah za njegvu vlast. 
átél je zaklati dati Jézusa Kristusa, proti se pos
ta vil ne samo Bogu, nego i éistomu clovecjemu 
srcu i ludskomu poátenju.

Ran tak i denes ludi idejű jeni proti drugim 
i da gledimo denesnja svetska pripeöenja mora- 
mo se navéiti, kaj nam je pokazala ta svetla

Jako lepő paradu su meli v Drávavásarhe- 
lyu v ákoli. Deca narodne ákole su pak pokaza
la, kaj su oni dobri i marlivi deaki. Po megyi- 
murskom jeziku su dali napre boziéne igre „Bo- 
mo telefonerali Jezuáu" i „Boiiéna pripovest“ a 
ktomu joá lepe bocicne verse. Berecz Sándorné 
navucitelica je decu navcila na ove lepe igre i 
verSe. V fejervergarskom domu je velika sala sa 
puna bila z ludst vom, átéri su se na mali cas re- 
sili teskih dnevnih brig. Med svojom decom su 
viivali ono pravo cisto veselje, átérő nam more 
dati, samo bozicna vecer. I tu su se obistinile o- 
ne stare reéi, „Srcu je treba vati veselje da mo
re pokazati svoju lubav" Na toj paradi pod 
svetlim boiicnim drevom je „Pajdaska Sluzba“

Najvekáa vrednost za gospodara je, ako se 
dobro razme v svoje posle, kajti s pamctnim gos- 
podarenjem si i onda more pomoői, ako je sir- 
mak i nema dosti kapitala za vloiiti. Samo da 
jeno reéemo: po Magyarskoj po onim krajini, de 
ga najmenje nepismenih ludi, tarn je najvec pri- 
roda i najbolse povanje. Zato je vredno osobito 
paznje velki ákolski program ministeriuma za pol- 
sko gospodarenje, áteroga ve kani postaviti s 
punom silóm v zivlenje.

1943. leta bodo gospodarske akademiu v 
Kolozsváru prenabravili v visoke skole. Те sko- 
le bodo povekáali i 390 deakov bo dobilo pomoc 
od drzave za ákolanje. lsto 1943. leta bodo po- 
stavili dve srednje gospodarske ákole, stemi skup 
bomo onda meli deset takáih ákol v orsagu. De- 
set zimskih gospodarskih ákol bodo zidali, tak 
bomo do kraja leta meli 75 takáih ákol i nutri 
6000 deakov. Ober toga bo ministerium postavil 
12 zimskih ákol, átere bodo potovale od mesta 
do mesta. Po selaj bodo letos postavili 100 gos- 
podarskih ákol za domaée gospodare, i tak bo
mo 1943 leta meli 500 takáih ákol, de bo 20.000 
stareáih gospodarov posluáalo sakojaőke navuke 
za boláe obdelavanje zemel i bolse povanje. lsto 
tak bodo ákole i za gospodarsku druzinu, te/.ake 
leventaáe i drugu mlajsinu.

Zadnjth let smo doáli do toga, da su zim- 
ske gospodarske ákole jako hasnovite, gazdi su 
je radi posluáali i duda toga su se navdili, kaj 
njim duda hasni pre gospodarstvu. Ali neje dos
ti, kaj samo moáki znaju dobro gospodanti i rav-

%

zvezda i moramo znati prav presoditi, kaj koli 
sebe vidimo.

Zivlenje Meátra vekovecne Istine mora nam 
biti példa, njegvi navuki nam moraju duáu ob- 
jacati, onda bomo znali prespodobiti ondasnja 
velka pripecenja z deneánjimi, átere ve celi svet 
gledi i átera se ran tak boriju za bozu pravicu.

Ta svetla zvezda vodila je poganske narode 
proti krádanstvu. A ran tak ta zvezda vodi se 
narode sih orsagov proti krácanstvu i veri i áté
ri narod bo toga pota prepoznal, njegov orsag 
nigdar nabo zginul. Ako bomo pazili na to, da 
nam bodo duse ciste, da odhitimo od sebe se 
grehe, jala i sebicnost, onda bomo postali se vék
ái i jaksi narod.

1 samo po naáoj voli stoji, jeli bomo mog- 
li v tern denesnjim velkim klanju cvrstvo zadr- 
zati nasu veru, cvrsto se vufati v nas narod i 
tak nepriatela na zadnje preladati.

I onda se bodo spunile reci nasega minis- 
tra predsednika, átéri je к Bozicu, v Kolozsvárii 
napisal celomu orsagu „Nad nami stoji, od nas 
odvisi se“

1 ako bode potrebno narod bo znal, kaj 
zahteva narod od svojih sinov onda, da bo dos- 
lo pitanje jedinstva, skupne vere i narodnoga 
zivienja.

A onini modernim Herodeáam, steri morti 
senjaju, kaj nam bodo nase sile preslabe, naj 
sluzi opomena, da bomo jos v pravo vreme doli 
pustili rampu pred semi onimi, átéri hodaj-u po 
drugom potu i átéri bi ju átéli zrusiti.

Drávavásarhelyu
rezdelila bozicne dare, v paklccaj onim familiam, 
átere imaju soldate na fronti. Te su sé suznimi 
ocmi zafalili.

Za tern pak je Levente zapovednik opcine 
Pusztafa v ime viáeáih vlasti, prek dal bronzanu 
vitezku medalju Poszavecz Mariji, ciji sin je na 
ruskoj fronti alduval svoje mlado zivlenje za do- 
movinu i krscanstvo.

Hribar Iván drzavni navucitel je drzal ve- 
selim ludern lepoga govora, v sterim njih je opo- 
menul, da nam je sem skupa duz.nost potpoma- 
gati one familie, átere imaju na fronti soldate, 
oni se boriju pre Don vodi za se nas i na mes- 
lo sih nas.

nati svoje zemle do boksega povanja, nego i zen- 
skc moraju cuda tog?» 7 mti Snnmotno i dobro 
gospodariti koli hize. Sakoga i najmensega falata 
v hasén obrnuti. Dobro znati kuhati. Za badav 
je sega dosti na gruntu* ako se nezna dobro pre- 
praviti i poleg toga se cuda pofrati. Z mlekom 
gospodariti, mladinu povati, domacu zivinu na 
brigi meti, vrte obdelavati, to so se zenski posli 
i átera zenska se v to dobro razme, cuda hasna 
napravi na gruntu, a stera to nezna cuda kvara. 
Z dobrim domacim gospodarenjem se vrednost 
grunta tuda povekáa, za to bo ministetium za 
polsko gospodarenje postavil 8 novih gospodars- 
kih ákol za zenske i takáih ákol bomo meli 1943 
leta 52 i nutri do deset jezer zen, átere se bodo 
vucile.

V Megyimurja bodo isto takse skole posla- 
vili i как vidimo, ministerium ide za tern, da se 
nasi ludi dobro zvuciju, osobito mlajsina, pre 
gospodarenju, kajti i pre sakoj drugoj meátriji je 
tak, áto se bole razme v posle, \eksega hasna 
ima. Nega hude zemle, samo nesterni ludi nez- 
naju z njom ravnati.

Saki clovek je duzan alduvati za !a- 
milie soldatov na fronti. Pobiranje 
od januara 17-ga do februara 7-ga.

Glasi M a g y a rs k e jtra n jk e  Zivota
Kállay Miklós minister predsednik se 

zafalil jaraskoj organizaciji stranjke
Как smo za ono vreme glasili v na- 

sim novinam, decembra 0-ga na jaraskoj 
konfereneiji stranjke su telegrafski poz- 
dravili Kállay Miklósa, ministra predsed
nika, vitéz Lukács Bélu, ministra, orsac- 
koga predsednika Magyarske Stranjke 
2ivota i vitéz grófa Teleki Belli, zalavár- 
megyínskoga velikoga ispana varmegyin- 
skoga predsednika stranjke.

Ove dane je dosel Pecsornik Ottó u, 
ocsackomu oblegatu jarasa Csáktornyav ro- 
kc list Kállay Miklósa ministra predsednika, 
v sterim se zafalil za pozdrav i prosil je 
nasega oblegata, naj toinaci njegvu zafalu 
sem kotrigam stranjke, stere su bile na 
konfereneiji.

Ran tak su se zafalili na pozdravu 
vitéz Lukács Béla minister, orsacki pred
sednik stranjke i vitéz gróf Teleki Béla, 
veliki ispán Zalavarmegyije, varmegyinski 
predsednik.

Z velkim veseljem stampamo v na- 
sem listu ove zafale, stere su dosle z 
visokoga mesta, stem bodo samo jakse 
one niti, stere vezeju jarasku grupe stranj
ke z voditelstvom v sredini.

T a b o r s k i  g l as i
A fricka fronta

V sredu su nemei vun dali glasa, da su 
némáké podmorne lad je, pre Azorskim otokam, 
ishodno od Afriké, z jene nepriatelske karavane 
vtopili 15 ladji, se skupa ' ’ " Э00 ton, a v
cetrtek vec daju vun novo ,̂ da su to ka-
ravanu dale rezbijali i . jos 4 ladje s
21.000 ton tak, da su se skup vtopili 19 ladji s
106.000 ton.

Zvun tóga véli nernáki glas, da su njihove 
podmorne ladje i na severnom i na juznom At- 
lantskoni morju vtopili se skup 15 ladji s 79.300 
ton, tak da nepriatelski zgubicki znaáaju za ove 
dva dni 34 ladje se skupa 185.300. ton.

Se ove ladje su vozile soldaíij’u, oruzje i 
municiju, hranu i druge taborske malriale v Se- 
vernu /\friku.

Sauii ciigle/i priznaju, dn remei s podmor- 
nimi lad ja mi daiko preledaju engleze í amerikan- 
ce i nikak nemreju napraviti tulko novih ladji 
kulko njim nemei vtopiju. Za lanjsku 1942. leto 
su nemei zrecunali, do su vtopili do 9.000.000 
Ion nepriatelskih ladji. V tem recunu ne su ta- 
borske ladje, átere su nemei vtopili, a niti one 
civilne i taborske ladje, átere su vtopili taljani i 
japanci, a se to je velki broj, kajti japanci su la- 
ni na liliom Oceanu cuda toga vtopili, a ran tak 
i taljani na Srednjem Morju.

Med ti mi némáké podmorne ladje i dale 
marlivo delaju. Nedelni glas véli, da su pre Tu- 
nisu vtopili jeni! trgovacku ladju od 10.000“'ton i 
jenu americku ladju za municiju voziti od 8.000 
ton.

Za africku frontu moremo denes íeéi. da 
ga ne bitki od osobite vaznosti. Lnglezi sparaju 
svoju soldaciju, oni samo tak radi vodijn tabura 
ako se ludski na rod i bijeju za njih, a amerikanci 
pak su stopram ve prvic stupili v tabor i némá
in jos nikse znanosti, как se tabor vodi, pak se 
rajái vugíbaju vékáim bitkam.

Na mesto Darlana su si englezi postavili 
novoga komandanta za franeusku soldaciju i to 
generala Girauda (éita se Ziro) i on se straáno 
grozi da bo postavil franeusku soldaciju od
300.000 ludi a englezi dobro znaju, da je to sa
mo pripovest i prazne obecanje.

Lngleske novine Daily l.xpress piseju, da

Bozicna parada v

Vladin program za rezvijanje gospodarskih navukov
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su se englezi malo preleteli, da su se hapili Af- 
riku zajemati. Osovinske trupe su bile fletneSe, 
pák su njih pretekle i tak se oni moraju sigdi na- 
zaj vracati. Dale se zgovarjaju, da njim hudo 
vreme jako skodi i da v Tunisu ne moói zidati 
stacione za aeroplane.

Tabor trpi vec Strto leto, ali v Afriki je nö
vi. S te fronte bomo jós éuda kaj—kaj takáega 
culi, kaj bo nase nepriatele jako znenadilo.

Sovjetska fronta
Sovjetska ofenziva ide za tem, da de god 

predereju frontu i tak stisneju nase trupe nazaj.
Z jene strane Steli bi dobiti nazaj, bar nekaj od 
svojih rudi, de se кора najvredneSi taborski mate
rial i nesterne fabriőke varasé kajti to se njim 
jako fali, a z druge strana Steli bi si frontu skr- 
citi malo na krajSe, kajti ta fronta je denes duga 
od severnoga mórja do Kaukazije, 3.100 kilo- 
metrov i tak dugó frontu oni jako tesko moreju 
hraniti s kruhom, oruzjem i municijom, kajti one 
zemle, de najvise kruha raste i fabricka mesta 
su nemcima v rokaj, z Amerike i Engleskc do
biti je jako tesko, kajti z jene strane nemske 
podmome tadje jako paziju i de je samo mogu- 
ce, vtopiju lad je stere kcoj voziju, a z druge stra
ne amerikanci i englezi ve sami nemaju dosti 
materiala za aíricku frontu, im njim dnevno vtap- 
laju ladje z najvrednesim materialom.

Zbog sega toga sovjeti ne sparaju z ludmi 
i saki den cuda jezer soldatov poSilaju v sigurno 
smrt.

Med tern to je se zabadav. Europske trupe 
su do lanjskoga leta zavzele od sovjetske zemle 
okroglo 360.000 kvadratnih kilometrov, a rano 
najvrednesega funduSa, stcri je ober zemle i pod 
njom najbogatesi v sake fele matrialu i kruhu. 
Ta zavzeta zemla je tak velka, как cela Engles- 
ka i Belgia skup v jenirn falatu.

Ako se de na par vur pripeti, kaj sovjeti 
z njihovim strasnim ognju stisneju frontu nazaj, 
nemei mám hitiju nutri svoje rezerve i ne samo 
da stiraju nepriatela z svojega mesta, nego naj
vise i dale napre dojdu.

Pre Velikoj Luki su i öve dneve naj jakse 
bitke. Prem da jaki sneg curi, sovjeti se vise 
strelcov svoje najbolse soldacije posilaju v smrt. 
Nemske trupe tak vitezki, da tomu nega pelde, 
cuvaju svoje stelunge makar nepriatel posila cu
da veksu soldaciju. Bitka trpi vec par tjednov, 
pred frontom leziju zgoreta taborska kola na cele 
kupé, stuki, oruzje i mrtvi na deset jezere, tak 
zgiedi, da za sakoga mrtvoga bolsevika se dva 
drugi* zdigneju proti nemeam,

Samo nemska obraua je jako spametna. 
Nepriatela pustiju cisto blizo к svojim liniam i 
da bolseviki misliju, kaj su ved na mesti, onda 
je posipaju s strasnim ognjom, sake fele gránáté, 
mine i kugle curíju как dezgj. I tak je varas 
Velikije Luki ostal nemeam v rokaj, a poleg to
ga je postal velki grob bolseviőke soldacije.

Poleg toga su nemei na sredini fronte na- 
pravili protinapadaja i zavzeli su do sto malih 
kul.

Z ovoni ofenzivom v isto vreme su se ha- 
pile i partizanske bande odzadi za frontom delati 
ali se se to za njih zalosno zvrSilo. Do 1500 parti- 
zanov su spoklali, njihove gnjezde su s povuz- 
gali i vniátili, kola i materiala pák su njim zav
zeli.

Najnovesi glasi ste fronté su ovi:
Magyarske trupe su do ve zavrnule se bol- 

sevicke napadaje. V jenoj bitki pre Don vodi su 
magyarski Stuki, z dobrim cilanjem tak rezrusili 

*■» sovjetske linije, kaj su pesacki soldati r.iti ne 
morali kcoj stupiti. Sovjeti su ostavili prek 400 
mrtvih i 30 okloplenih kol.

Pre Terek vodi zavrnuli su nemei sovjetske 
trupe, zavzeli njihova mesta í vnistili vise oklop- 
lenih kol.

Med vodami \ olga i Don zavrnuli su sov
jetske napadaje, jenu trupu, stera je bila vec vi
se dni zaokruzena, su do к raja vnistili. Vnistili 
ili zavzeli su 65 taborskili kol, 30 Stukov duda 
teskíh i lehkih pusek i drugoga matriala. Cuda 
zaroblenikov su vlovili, a broj mrtvih daleko se- 
ze ober broja zaroblenikov.

Pre Ilmen vodi (Severna Husija) odvrnuli 
su sovjete i naprnvili velke zgubicke. Dőli pos- 
trelili su 34 okloplenih kol.

Kak je velka ta ofenziva, to si inoremo 
misliti stoga, da su sovjeti, samo pre varazu

Ríev, od pocetka ofenzive zgubili 1.910 oklople
nih kol, 830 sake fele Stukov i 1247 automobilov 
a ktomu de su jós masinpuáke, lehke puSke, 
municia i drugi material. Samo na toj fronti vlo
vili su nemei 8600 zaroblenikov, a mrtvih i ra- 
njenih je bilo visepot tulko.

Japanska fronta
Glas od torka: Japanski bombasi su poho- 

dili na kineskoj fronti varasa Hungau i z bombami 
vuzgali i vnistili magazine, fabrike i íeleznice. 
Nazaj su dosli prez svojega zgubicka.

Vazno znati za paklece
stcri se posilaju na taborisce.

Séf honvedskoga generalstaba je dal 
vun naredbu, da zbog toga, kaj bodo pa- 
kleci fletno i bole sigurno isii na frontu, 
da je treba na saki paklec deti kartu od 
trdoga papéra Na jenoj strani toga kar- 
tona je treba napisati tocnu adresu onoga 
sto posila i onoga komu se posle i broj 
taborske poste, a na drugu stranu kartona 
treba napisati tocno, kaj ■ je v paklecu. 
Ovo je treba bilo vun dati zato, kajti se 
posila cuda paklecov i lehko se pripeti, 
kaj se atres s pakleca dőli vtrgne i onda 
se nezna niti sto je poslal, niti pák komu 
je poslano. Zalo je treba ludi opomenuti, 
naj se toga drziju, kajti tak bo sigurno, 
kaj bo saki soldat svojega pakleca v ro- 
ke dobd, a z druge strane ci bi se paklec 
rezisel, onda se po ceduli se more najti 
i skup spraviti v paklec. Isto opomeneju, 
naj saki dobro spakuje pakleca za front, 
kajti taksi pakieci, hudo spakovani, na 
stotine se rcstepleju i tak onda siromaski 
soldat néma niksega hasna stoga.

Deaki purgarske skole v Csáktornya 
su perje nabrali za ranjene honvédé

Voditelica deackoga kosa (díákkap 
tár) je pred bozicnimi svetki potirala ak- 
ciju med dobrimi roditeli, za pobiranje 
perja za növi spital s 500 posteli za ra- 
njenike, v Zalaegerszegi!. Saki deák je 
donesel samo jeno sako perja za posteli- 
njav, pák se itak nabralo za jenu velku 
kislu perja. V íme Zala varmegy inskoga 
Crlenoga Kriza, se gospa grofica Teleki 
Béláné zafalila V. Pecsornik Pauli, profe- 
sorici purgarske skole za poslano perje, 
z ovimi recmi: Lepő se zafalujem i v ime 
beteznikov za perje stem ste poslali za 
ranjenike.

Gróf Teleki Béláné
varmegyinska glavna verterica

Na australskoj froni su japanski avioni na
otoku Narokumi odvrnuli ameriőke bombáié i 
12 njih dőli strelili.

Isto su bile velke bitke v zraku i pre oto- 
kaj Rábául i Sulumi. Na japance je doálo 50 nep- 
riatelskih avionov, átere su z jakim ognjom od
vrnuli i 6 njih dőli strelili.

Narod v Indiji se i dale punta proti engles- 
kom jármű. Saki den su po varasaj krvave bűne 
i engleski sodi marlivo sodiju na smrt Indijce, 
steri ne priznaju englesku vladavinu, tak su i v 
varasu Nagpur 14 ludi odsodili na smrt, a 27 na 
reit do smrti.

Kleto bo gospodarska izlozba od narciuta j 
27-ga do aprila 4-ga

Orsacka komisija za gospodarsku iz- 
lozbu i za séma za marhe za rezplod je 
drzala sesiju, na steroj je bil predsednik 
vitéz gróf Teleki Béla velki ispán. Dosel 
je i Dr Konkoly Tege Sándor, drzavni 
sekretar ministeriuma za polsko gospoda- 
renje i naglasil je, da je za ministerium 
za polske gospodarenje óva izlozba jako 
vazna, kajti cuda pomaze pre rezvijanju 
povanja plodne marhe i pre bolsem pol- 
skom gospodarenju.

Zatem je komisija tak zrekla, da se 
bo к leto na prtuletje, polsko gospodar
ska izlozba i sejem za plodnu marhu dr- 
zal od márciusa 27-ga do áprilisa 4-ga.

Na ovu izlozbu bodu dosle zvun 
plodne marhe i druge gospodarske stvari 
stere su jako vasne za nas narod. Dojdu 
sako formu nőve masine, stere mi jós ne 
poznamo, a jako su hasnovite, onda mla- 
tilke, motori i se drugo. A kaj je najvaz- 
neáe lepő marhu bomo vidli. Tu bi mog
le nase opcine kupiti lepe bike, meros- 
ce i pastuhe za resplod. Frinas, v Megyi- 
murju bi jako potrebno bilo, kaj bi se 
nasoj zivini krv malo pofriskala. Za vre
me íalosne okupacije smo ne dobili niti 
jenu glavu stranjske krvi, zato nam je 
marha tak doli dosla. Megyimurje je na- 
vek bilo glasovito s svojimi konji i kra- 
vami, pák nebi skodilo, ako bi doálo do 
kaj bolsega.

Ve erez zimu ga dosti vremena, pák 
bi se nasi ludi mogli dogovoriti, opcine 
sesiju drzati i prepraviti se na te sejem 
plodne marhe i tam nekaj kupiti, kajti 
za lepse konje, i lepsu marhu dobi se 
cuda vec penez.

Sto oce svoju marhu vun zioziti mo- 
ra se glasiti do januara 1-ga.

Na letosnjom pi tuletnom semu su bi
li konji s Megyimurja na semu v Buda
p e s t  i jen zrebec opéine Csehlaka je 
dobil prvu premiu. Ako bomo meli éuda 
lepih konjov, bikov i krav, bo v Megyi
murje £uda premie doslo.
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Ruháit lestesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H o r th y  M ik ló s  tér 9.

Cím predí napravíti kontrakfa za 

povanje oljenih semen

Po vladinoj naredbi za obvezno povanje 
fabrickih semen su Futura i Zadruga za Trgovinu 
Oljenih semen vec v novembru mesecu resposla- 
le pozive za kontrakte za povanje oljenih semen.

Kak je takéih kontraktov vec jako Cuda nu- 
trí daélo, tu su vec na pocetku decembra mese- 
ca hapili sirom resposilati blombirano seme lena za 
olje. Oni povateli oljenih semen, éteri su se v 
pravo vreme oglasili, dobiju svoja semenja jóé 
ve v zimsko vreme i tak se bodo mogli gospo- 
dari. s semenom v rokaj4 hapiti svoje posle za 
setvu, v najbolse vreme! Navek je vazna rana 
setva, a osobito je to vazno pre setvi semena 
za lenovo ölje, suníenice, sojaboba i ricinusa za 
sejati. Lenovo seme za olje, bo se vun dalo sa- 
mo z Szegedina od slu/benoga mesta za povanje 
semenja za olje s konopla lena i drugoga seme* 
nja (Kender - Len - és Olajnövény Termesztési 
Kísérleti Intézet) i sako vrece bo z olovom blom
birano (doli zaprto) Seme od suncenice i sojabo
ba imamo dosti za posejati od najboláih faj ti, a 
ricinusovo seme bodo vun dali takse plemenite 
fájté, étere nemaju pikace. pák i mrzlo leto lehko 
premagadiju.

Gotovo je, da saki gazda, steri v pravo vre
me potpiée kontrakta, bo i v pravo vreme dobil 
semen je za posejati.

Zato je vazno, naj se gospodari cim predi 
oglasiju za zasiguranje najboléega semena i kaj 
se bo njim to seme v pravo vreme dőli poslalo 
kajti prem da su semena rezdelena po célom or- 
sagu po magazinaj itak se more pripetiti, kaj 
se bo cuda toga nabralo i semena bodo po malem 
dohajala.

Za sunóenicino i ricinusovo seme je moci 
kontrakta napraviti pre Futuri (Budapest, V. Vi
gadó utca 6) za lenovo seme za olje i za soja
boba pák pre Olajmagértékesitö Szövetkezet 
(Budapest, Vigadó utca 2).

Zvun toga je moői napraviti kontrakta za
povanje kaksega god semenja pre cenlrali Futu
re i pre sakomu njenomu komisionaru.

Oni gazdi, steri bodo povali na kontrakt 
moreju dobiti potli 1943. juniuéa 1-ga 50 pengő 
penez napre i dobiju po nutri dánom semenju 
dozvole za kupovati zmatu i krmu. Zvun toga ima- 
ju pravo kupiti za saku katastralnu mekotu 30 
kg petisoli (umetni gnoj). To moreju dobiti pre 
zastupnikaj Péti Nitrogénmüvek r. t. do 1943. ja- 
nuara 15-ga, ako dokazeju da su napra vili kon
trakta za povanje semenja.

Zato se naj saki gospodar pobriga za to, 
kaj si cim predi potpiée kontrakta za povanje 
oljenoga semenja, kajti ako se termini zamudiju, 
stoga se more prepetiti velki kvar.

S  térni kontrakti za povanje semena v vezi 
je Gospon Minister za Polsko Gospodarenje pos
tal poziva sem gospodarskim inspektorain, v éte
rim njih je opomenul, naj si te kontrakte za po
vanje oljenoga semena éim predi potpiéeju, a oni 
gazdi éteri bodo povali prez kontrakta, naj si cim 
predi preskrbiju semenje za gotove peneze. Po 
naredbi broj 4730/1942 M. E. onim gospodaram, 
éteri nabodo kontrakte potpisali, nemre se dati 
seme na posodu, nabodo dobili peneze napre, 
umetnoga gnoja i cedule za zrnatu krmu. Oni 
gospodari, éteri nabodo povali po kontraktu, mo
reju si semenje kupiti pre Futuri za gotove pe
neze, ali moraju dokazati, da su se pre vlasti v 
pravo vreme oglasili zbog semenja i kontrakta.

K A J J E  NOVOGA?

— Siromaskesim m estram  nekaj pusti- 
ju pre porciji. Oni mali mestri, steri imaju sa- 
mo jenoga detica, ili dva inuáe, naj se fletno gla- 
siju pre meéterskom drustvu, kajti bodo njim pre 
porciji nekaj pustili. Meéterska druétva su duzna 
do januara 15-ga skup spisati one mestre, éterim 
bo pre porciji nekaj pusceno i prek dati na staj- 
ramt.

Tustu gosku Ш racu ne smeti s postom 
posilati. Minister za narodnu obskrbu je dozvo- 
lil z naredbom broj 113.300, da se sme s pos
tom poslati jena zaklana púra, ili dve kokosi, ili 
étiri piceki, nego tusto gosku ili racu s postom 
posilati ne smeti i takse paklece bo posta zareé- 
terala kajti tak bi nesterni varaski ludi, steri do
biju maééu na cedule, dvapot dosli do masce. 
Zato je najbole ako nisei ne posila s postom tus- 
te goske ili race.

— Kulko smeti doma spraviti od stva- 
ri, za sakoga potrebnih? Po naredbi ministra 
za narodno obskrbu saki gospodar more za sebe 
spraviti jejci, za sako personu svoje familie, naj- 
dale dve kile. Cukora je doma smeti imeti za 
sako personu dve kile. Privatne hize, étere ima
ju cukora, duzne su prijaviti ne samo öve dve 
kile, nego i se ono, kaj ober toga imaju. Isto je 
naredba, po kojoj smeti sopona za domaci kraj 
imeti v privatnoj hizi, naj dale do dve kile.

Glasi jarasa Perlak

— Cinovnik pozabil za postenje. Szalay 
István bil je predi egzekutor pre kr. sodu v Za- 
laegerszegu, a potli éienvnik v opcinskoj kancc- 
lariji v Perlaku. Kr. Sód v Perlaku ga je odsodil 
zbog vkanjila, na deset meseci resta, onda na 
placanje 500 p. kvara i 300 p stroskov. Stvar 
se tak pripetila, da je Szalay bil jóé v Perlaku v 
opcinskoj kaneejariji, zel si je na posodu 500 p od 
dovice Bermanec Antalné stacunarke, i da je do- 
vica Bermanec te peneze od njega nazaj prosila 
tozii ju je /bug zbantuvaiija postenja i to prav- 
du ie z nekéimi krivimi svedoki gvinul. Pravda se 
obnovila i dokazajo se, da je Szalay za istinu 
dobil 500. pengő. Sód mu je za zlo zel, kaj je 
pod silóm étel vkaniti i kaj je véé i predi bil 
strófán. Sód je apeleran i kr. Tabla v Pécs-u bo 
bo méla zadnju rec.

— Résén internacie Varmegyinski viceis- 
pan je reéil internacije Visnics Jánosa, podkomi- 
éionara Hombara v Perlaku i odredil je samo 
tulko, da se ga dene pod policajsku paznju.

Kasino v Perlaku je dr/alo decembra 
31-ga. na Silvestrovo svoju veselu zabavu s ple- 
som, éteru su si z vescljeni cekali. Na toj zaba- 
yi su s éistoga hasna dali dara i Crlenomu Kri- 
zu, za pomoé ranjenim honvedam.

G o s p o d a r s t v o
Pák bo moci dobiti merosce za pleme

Zadnjih let se pokazalo, da je bil jako has- 
noviti posel, da je minister za polsko gospodare
nje dal vun merosce cistc krvi za pleme, kajti 
se posod se krv pofriékala i ludi su dosli dé cu
da boléih svinj. Zato je minister odredil, da se bo

znova razdelilo do 2.400 meróscov 
mangalica fájté, po faleáoj ceni.

Та akcia ide za tem, da bo narod doáel do 
bóléé zivine, pák zato se bodo vun davali samo 
opéinam za pleme. Merosce bodo vun dali prek 
varmegyinskih gospodarskih inápektorov (várme
gyei gazdasági felügyelőség) i dali bodo same 
zdrave, éiste krvne, erez leto dni proti svinjske 
kuge viéepot vceplene

merosce za pleme, steri nabodo stare- 
éi od 15 meseci i bodo meli najmenje 

80 kil.
Te merosce je treba prositi pre gospodars- 

kom inépektoratu (gazdasági felügyelőség) i to 
éim pregi.

Vinski gospodari naj si spraviju doma
cega matriala za gorice vezati
Minister za polsko gospodarenje prosi vin- 

ske gospodare, naj si spraviju domacega matriala 
za gorice vezati. Zbog taborskih prilik rafiju na- 
bo moci dobiti, kajti dohaja s prekmorskih kra- 
jov i tak je sigumo ovoga leta nabo. Zato minis
ter za polsko gospodarenje pozivle goricne gos
podare, naj si na mesto ovoga stranjskoga matri
ala prepraviju domacega, kuruzno luééinje jako 
vala za vezati.

__________ ____________________1 br.

Reci Gospe vitéz nagybányai Horthy 
Miklósné к narodu: — ,,Cuda matere 
z menőm skup znaju, как je teski 
kriz, steroga nosimo.“ — Darujte za 
soldacke iamilie. — Pobiranje od ja

nuara 17-ga do februara 7-ga.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a DREHER -  HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczen
kereskedés Csáktornya

Raktár: Petőfi Sándor utca 10 
— Bejárat a Levente utcában 
T e l e f o n  8 s z á m  —

Jeli sam platl! za noviee?
APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróhirdetések dija szavankint 10 fillér. — A vastagon 
nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

Iscem  harmoniuma za vuciti na dugse 
vreme posoditi. Kondicije staviti na adminislra- 
ciju lista.

Női és férfi kabát, és egy vaságy eladó. 
Érdeklődni Goricsánec Irafikosnal.

Iscem dobroga vincelera. mora meti v 
familiji 2 3 tezake. Dobi piacú i konvcnciju.
Birosa ledicnoga isto nucam, dobi piacú, stana i 
hranu. Pitati Fodroczy Stridóvár.

Dam z rende na tri leta dve hize za 
stacun s stclazi. Trgovina stoji vec 25 let. Hat
lak József Fclsópálfa, hiza broj 48.

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: P e cso rn ik  Ottó 
Nyomta: Muraközi Katolikus Könyvnyomda Caiktorsya 

Nyomásért falst: Sárec* Antal.
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