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Megjelenik p é n t e k e n .

Tettek-Tervek
A Kállay-kormány félesztendős 

munkája és politikája
II. rész.

Közleményeink első részében ismer
tettük a Kállay-kormány külpolitikáját, 
ezúttal pedig a kormány belpolitikáját 
óhajtjuk néhány sorban vázolni.

Ez a politika oly terjedelmes és oly-

A Kállay-kormány féléves működése 
azt igazolja, hogy gazdaságpolitikája töret
len folytatása néhai Gömbös Gyula ma
gyar és szociális gazdaságpolitikájának, 
amely az államot nem tekintette öncélnak, 
hanem csupán eszköznek a nemzet szol 
gálatában. Gazdaságilag megerősíti tehát 
az egyént, a családot, az üzemet és ezen 
keresztül az egész nemzetgazdaságot. A

Természetes, hogy a szociális gon
doskodás elsősorban a harctéren küzdő 
honvédek hozzátartozói felé fordul. A 
bevonult magánalkalmazottak és munká
sok ügyét az iparügyi és kereskedelem
ügyi minisztérium, a honvédelmi kötele 
zettséget teljesítő közalkalmazottak és 
munkások ügyét a pénzügyi kormány ren 
dezte.

Most már a tűzharcos közszolgálati 
munkások és ezek özvegyei is részesül
nek hadipótlékban. Az új honvédelmi tör 
vény szerint „nyugdíj szempontjából 
a világháborús katonai szolgálat

Támogatja a kormány a keresztény 
kereskedelmet harminc millió pengős hi
telakcióval, különösen az új magyar ke 
resztény cégeket? A hadikölcsönök átér 
tékelésére vonatkozó törvényjavaslatot is

Közellátási politikánk az elmúlt 
félesztendő alatt nagy nehézségekkel bir 
kozott meg. Az elmúlt évi gyenge ter
mésből biztosítani kellett a zavartalan 
közellátást és az új gazdasági évre meg 
kellett tenni a termelés fokozása végett a 
szükséges intézkedéseket.

Új rendeletekkel biztosították, hogy 
az új termésig megfelelő mennyiségű ke
nyér és liszt áljon rendelkezésre, továbbá, 
hogy a húsellátás zavartalan legyen.

Ezen célból gondoskodni kellett meg

annyira mindent átfogó, hogy helyszűke 
miatt csak a minket leginkább érdeklő 
kormánycselekraényeket, illetve megalko
tott hasznos törvényeket sorakoztatjuk fel.

Kállay-kormány is céltudatosan jár ezen 
az úton, bár a háború egyre újabb és 
súlyosabb gazdasági feladatokat ró rá : az 
államháztartás megnövekedett szükségle
tének kielégítését, a belső gazdasági arc
vonal megszervezését, mert fokoznunk 
kell ellenállóképességünket és meg kell 
óvnunk gazdasági függetlenségünket.

beszámít a polgári szolgálati időbe, bár
mily hosszú is volt a két szolgálat közötti 
megszakítás.

A bevonúlt iparosok, kereskedők és 
többi szabadfoglalkozásúak adóügyeit mél
tányosan rendezik.

A harctéri szolgálat döntő jelentősé
gű az újengedélyek (trafik stb.) kiadá
sánál és arégiek felülvizsgálatainál.

Az új adópolitika oda irányul, hogy 
a nemzet minden rétege jobb, szociális 
viszonyok közzé jusson. A termeié* irá- 
nvításával annak fokozására törekr/ik.

már elfogadta az országgyűlés.
A dohányárusítás, italmérések, szesz

főzdék, vám közvetítés, bor és sörnagy
kereskedés, rum és likőrkereskedes csak 
megbízható keresztény kezekben lehet.

felelő takarmányellátásról. A gazdák, nap
számosok, gazdasági cselédek ellátása is 
elsőrendű érdek volt. A nehéz testimun
kát végzők pótfejadagot kaptak.

A zsírellátásban nagy nehézségek 
merültek fel, egyrészt, mert a hizlaláshoz 
szükséges kukorica csak nagyon kis mér
tékben állott rendelkezésre, másrészt a 
visszatért területek ellátatlan lakosságának 
szükségletét kellett biztosítani. A kor
mány helyes intézkedésekkel ezt is áthi
dalta.

szükséges nyersanyagokat a külföldről 
kellett behozni. Ezek a források most el
akadtak, ezért új úton kellett a lakosság 
szükségletét biztosítani. Szigorúan megál
lapították az előállítható lábbeli fajtákat, 
hogy minél több nyersanyagot takaríthas
sunk meg.

A nyári fatalpú cipők teljes mérték
ben beváltak és sok nyersanyagot takarí
tottak meg.

A gyapjú és pamutkészletekkel is 
nagyon kell takarékoskodni. A kormány 
szigorú keverési arányt állapított meg és 
így reméli, hogy a szegény népréteg el
látható lesz A csalánból készült új tex
tilanyag bevezetését is tervbe vette a 
kormány. A hadbavonultak hozzátartozóit 
előnyben részesíteni erköcsí kötelesség.

Árpolitika.
Az elmúlt félév árpolitikai intézke

dései azt a célt szolgálták, hogy az árak 
a gazdasági élet minden vonalán arányos 
összhangban áljának. E célból a kormány
zat bizonyos gazdasági termények árait ará
nyosan felemelte. Ugyanez történt a tej 
és a húsárak, illetve vágómarha árának 
szabályozásánál -is.

A kereskedői haszonkulcsot is szi
gorúan vizsgálat alá vette a kormányzat 
és intézkedett annak leszállításáról. Le 
kellett szállítani ezt a haszonkulcsot már 
csak azért is, mert a mai háborús viszo
nyok nem adhatnak alkalmat senkinek 
arra, hogy a szükségletet meghaladó 
előnyhöz, vagy haszonhoz jussanak.

A kormányzat ezt az árpolitikát 
megfelelő módon ellenőrizteti. A zugfor
galmat, az árdrágítókat szigorúan meg
büntetik.

A Kállay-kormány mezőgazdasági 
politikáját legközelebbi számunkban is
mertetjük.

„a muraszombati csata ütötte az első 
rést azon a szörnyű bilincsen, amelyet 

Trianonnak neveztek“
Л muraszombati csata huszonnegyedik évfordulója

A múlt vasárnap ünnepelte meg a Muravi- 
déh társadalma az 1919. január 3-i muraszombati 
csata huszonnegyedik évfordulóját. Az évforduló 
alkalmából 10 órakor az istentiszteletek kereté
ben is megemlékeztek a nap jelentőségéről, 11 
órakor pedig a muraszombati temetőben, a csata 
hősi halottainak sírjánál emlékünnepélyt rendez
tek. Az ünnepélyre kivonult a Muraszombatban 
állomásozó honvédség, a tűzharcosok és a csata 
résztvevői, a leventék és a tűzoltók testületileg.

A csípős hideg ellenére is nagy polgári
tömeg jelent meg a temetőben,

élén Hartner Nándor országgyűlési képviielővel 
és dr. Olajos József főszolgabíróval.

A kivonult diszszázad fegyverrel tisztelgett 
a zászóaljparancsnok előtt, majd a Hiszekeggyel,

Lábbeli, szappan, textil
Hz a kérdés a legközvetlenebbül érint | bennünket. Mind a három cikkhez a

Általános gazdaságpolitika és adóztatás

A bevonultak érdekvédelme, háborús érdemek elismezése

Hitel, keresztény kereskedelem

Közellátási és árpolitika



— amelyet a tűzoltózenekar játszott, — kezde
tét vette az ünnepély,

Mórocz Imre főjegyző mondott ünnepi 
beszédet.
Beszédének elején visszaemlékezett 1918 

karácsonyára, amikor a komunizmus által elgyen
gített ország nem tudta fegyverrel megvédeni ha
tárait és egy szerb csapat megszállotta Mura
szombatot. Nem várhatott a község segítséget az 
államtól és

„mégis önmaga védelmére sietett.
— folytatta a főjegyző. — Egyszerű, lelkes em
berek, miután az első rémületből felocsúdtak, 
lassan szervezkedni kezdtek. A férfiak, akiket a 
társadalom minden rétege aggódó szeretettel, de 
lelkes biztatással kisért, a lehetetlennel szállottak 
szembe, amikor az erőszakkal úgyszólván ököl
harcot kellett megvívniuk ! Kevés ember, kevés 
fegyver, de annál nagyobb és égőbb hazaszeretet 
és lelkesedés fűtötte őket.

Ez a nép, amely a béke éveiben a min
dennapi munka szorgoskodásával mu
tatott példát, amely a serénységnek, 
beosztásnak és becsületességnek minta
képe volt, a hazaszeretetben is példát 
mutatott.

Szembeszállt a lehetetlennel, szembeszállt a sors
sal és ezzel a legelső rést ütötte azon a szörnyű 
bilincsen, amelyet Triannonak neveztek és amely- 
lyel ezer esztendős nemzetet akartak az örök el
múlásba taszítani."

2 _________________________
Amikor Muraszombat halott hőseire emlé

kezik, égő szívvel fordul a ma hősei felé. A mu
raszombati csata hőseinek áldozatkészsége erőt 
ad a mai küzdelemhez és tanúságot tesz arról, 
hogy ami ezer évig magyar volt, annak az elkö
vetkezendő ezredévben is magyarnak kell lennie!

— A mai háború csatái mellett a múlt 
minden harca eltörpül — mondotta a szónok. — 
A győzelem mégis csak az egyének hősiességén, 
egy nép összefogásán épülhet fel. És ez az, ami 
időt és lelket formál a muraszombati csata hősei
nek példáján keresztül.

Ez volt a vérszerződés, amely a Mura
vidéket bekapcsolta a magvar vérfo
lyamba és történeti érdekközösségbe.
Végül költői lendületű szavakban hívta fel 

a szónok a hallgatók figyelmét a rendületlen hű
ségre és és kitartásra.

Fuisz Antal
levente ügyesen adott elő alkalmi költeményt, 
majd u tűzoltózenekar játszott. Végül megkoszo
rúzták a hősi sírokat.

A Himnusszal ért véget az ünnepség. Utána 
a honvédalakulatok az országzászló előtt díszme
netben vonultak el.

Örömmel emlékezünk meg vend testvére
ink e hősi tetteiről, amellyel beírták nevüket ha
zánk történelmébe, de azt is, hogy Muraszombat 
— épugy, mint Muraköz — mindig magyar volt 
és az is marad az idők végtelenéig.

„ М и г а к й г “ ____________

A perlaki állami szemkórház nagyobbításának problémája
Muraköz túlnépesedése s az ezzel kapcso

latosan adódó egészségi és szociális kérdések 
megoldása, — halaszthatatlan intézkedéseket igé
nyel !

Az öt évtizedre visszatekintő nagyobb ará
nyú trahomás megbetegedések, annak idején az 
államhatóságot arra késztették, hogy a specialista 
orvosok Muraközbe helyezésével megelőzze a 
fertőzések terjedését. Ennek folyamányaként ké
sőbb, körülbelül 40 évvel ezelőtt, a belügyi kor
mány megvett Perlakon egy akkor újonnan meg
épült nagyobb házingatlant s abban trahoma-kór- 
házat rendezett be. Ezzel az elhatározással, hogy 
úgymond, az első segélynyújtás ugyan megtör
tént, de végleges megoldásnak nem volt tekint
hető, mert a ragályos szembetegség terjedésének 
megfékezésére létesített intézmény, Perlak szivé
ben, a templom, községháza, hetipiac és posta
épület szomszédságában kapott elhelyezést, ami
nek még az is hátrányos oldala, hogy a Fő-utca 
(amelyen az országút vezet át) kellős közepén 
fekszik. A kórtermek és rendelők, operációs s 
egyéb kezelési termek, az utcai fronton emelt 
épület földszinti és emeleti részén vannak. Tehát 
a szeren eset len szem betegeket közvetlenül lepi le 
a kocsiforgalom pora, ezenkívül az egész járás
ból kezelésre jövő páciensek, egyenesen az utcai 
tömegbe viszik saját nagy bajuk terjesztési lehe
tőségét. •

Évek során a kórház épülete kicsinek bi
zonyulván, akként juthatott csak további szüksé
ges helyiségekhez, hogy az ugyancsak utcai fö 
fronton levő, vele összeépített szomszédház eme
leti része lett (immár három évtizede) bérbevéve 
4 szobával, fekvő betegek részére és az igazgató
főorvos lakás céljaira 4 szoba mellékhelyiségekkel.

Alulirott „local patriotizmusból" és a velem 
sorsközösségben élő néptársaim érdekében, már 
a jugoszláv uralom idejében, állandóan ostromol
tam az illetékeseket, hogy a veszélyt koncentráló 
trahomakórház mezővárosunk külső, egészsége
sebb részébe legyen telepítve s konkrét formá
ban a főszolgabírósági épülettel (a különálló park
ban van) való cserét hoztam javaslatba.

Sajnos azonban ideális törekvésem meddő 
maradt, mert ezen népegészségi kérdés ugyanúgy, 
mint az egész szociális ügyek elöbbrevítele, a 
szláv napi-politika hínárjába lett elsűlyesztve.

A fent vázolt probléma most érte el tető
fokát. A szemkórházat kisegítő szomszéd magan- 
házat, a múlt év végén, „állami mezőgazdasági 
népiskola" céljaira a vallás közoktatásügyi minisz
térium vásárolta meg. Az egész járás örömére 
odakerülő intézménynek azonban, hogy működé
sét megkezdhesse, az objektum minden helyisé

gére van szüksége, aminek pedig az lett a kö
vetkezménye, hogy a kórháznak is haladéktalanul 
kell az úgy is szerződéssel le nem kötött bérle
ményt kiürítenie.

Az állami szemkórház tehát, az égető szük
ség közepette, nemhogy nagyobbítva lesz, hanem 
orvosi lakás és négy betegszobával kisebb lett. 
Hogy pedig a trahoma-kórház nem maradhat ed
digi helyén, azt az előbb előadott okokon kívül 
az is indokolté teszi, hogy most még égy fontos 
népi, knlturális és gazdasági hiányt elimináló is
kola is kerül tőszomszédságba, amelynek tanulói 
semmi körülmények között sem kerülhetnek, a 
százával ott megforduló trahomás betegekkel, ál
landó érintkezésbe.

Alsómuraköz összlakosságának nevében ez
úton apellálok a vármegyei és állami competens 
factorokhoz azon kérelemmel, hogy tegyék tanul
mányozás tárgyává a felvetett témát és hozzanak 
gyors döntést, — nem riadván vissza anyagi ál
dozatok meghozatalától sem, amidőn mint az 
adott esetben, szélesebb néprétegek egészségéről 
van szó.

Az általános óhaj és elgondolás az, hog\ a 
Zala-vármegye tulajdonát képező főszolgabirósági 
épület elcseréltessék az állam tulajdonát képező 
„szemkórházi“ épülettel. így a közigazgatási hi
vatalok (főbírói lakással) a varos központjába ke
rülnének, — az „állami szemkórház" pedig a for
galomtól kivülesö, szintén nagy ház komplexum
ba. Miután pedig utóbbi területén, kb. 5 hold 
saját telkén, megvan a terjeszkedési lehetőség, — 
a perlaki kórház is a mai hygieniai követelmé
nyeknek megfelelöleg volna kiépíthető. Szemkór
házon kívül, néhány betegszobát arra is fel kel
lene szerelni, hogy a gyors segélyt igénylő cg> éh 
betegek is átmeneti elhelyezést nyerhetnének 
és azután volnának, további gyógykezelésre, el
szállíthatok Csáktornyára, Nagykanizsára, vagy 
Zalaegerszegre.

Ezzel egyidejűleg ott elhelyezést nyerhetne 
a járásunkban igen szükséges „ Z ö l d k e r e s z  t" 
kirendeltség is, amely egészségügyi ténykedésé
vel áldásos munkát végezhetne a múltban elha
nyagolt, de arra érdemes Alsómuraköz sokgyer
mekes népi-családok segítésében.

* Sostarich Lajos
ny. bankigazgató, a Perlaki Járási
Takarék és Hitelszövetkezet elnöke.

„Most, amikor arról van szó, hogy 
meégyógyítsuk a háború sebei közül 
azokat, amelyeket emberi erővel meg

lehet gyógyítani, jogunk van kérni, sőt 
kérnünk kell.“ — Január 17-től febru
ár 7-ig. Országos gyűjtés a honvéd

családokért.
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Л  tnCQ váU oBott v U fy
Kik hóban, fagyban 
Küzdenek, szenvednek,
Ott a fronton szegények 
ök  nem éhezhetnek.

Osszuk meg hát velük 
Mindenünket,
Hogy mielőbb legyőzhessék 
A vörös veszedelmet.

Mely elakarja nyelni 
Egész országunkat,
Nem ismerve Istent 
Sem semmi irgalmat.

Jó  anyák, hitvesek,
Gyermekek, Testvérek !
Szeretteitekért bármint fáj 
S vérzik is szivetek.

De a haza h iv!
S mindenkinek kell menni,
A magyar fegyvereket,
Győzelemre vinni.

Honvédeink a hazáért,
És értünk harcolnak,
Hogy mindnyájunknak
Egy szebb, jobb jövőt biztosítsanak.

Más lett a világ 
Mások az emberek,
Minden hogy megváltozott 
Rá gondolni sem merek.

Nincs derűs tavasz,
Nincs soha valódi nyár.
Az időjárás is más lett,
És folyton áprilist jár.

Oh Uram ! hozzál békét 
Mielőbb, az emberiség számára, 
Pálfordulást: a megváltozott,
Ellenséges világra.

Bezerédy Margit

Felhívás
Csáktornya közönségéhez

Csáktornya nagyközség elöljárósága fel
kéri a lakosságot, hogy ismételten tegyen hazafias 
érzelme mellett|tanuságol a folyó hó 17-töl február 
7-ig a honvédcsaládokért rendezendő gyűjtés al 
kaiméval.

Kormányzó Urunk hitvesének rádiószózata 
a honvédcsaládokért már elhangzott az éter hul
lámain s bejutott a legkissebb lakott zugba, így 
ezen nemes célról tudomása \an minden igaz ma
gyarnak. Nem kivánjuk megismételni más sza
vakkal mindazokat amelyek elhangzottak már az 
adakozásra nézve csuppán arra kérjük a lakossá
got, hogy tartsa szem előtt ezen nemes célt és 
gondoljon mindazokra, kinek hozzátartozója az 
orosz pusztákon teljesit szolgálatot és harcol, vag> 
életét adta a haza védelmében azért, hogy az 
itthon levők életét és biztonságát a bolsevista 
hordáktól megvédje,

Tegyük meg kötelességünket a hazáért és 
mindazokért és enyhítsük gondját és bánatát azok
nak, akiknek hozzátartozójuk, atyjuk, fiuk, test
vérük, családjuk támasza vagy egyetlen kenyér- 
keresője esett el a harc mezején.

Kéri az elöljáróság a lakosságot, hogy min
denki erejéhez mérten adjon a gyűjtési napokon 
a honvéd családoknak, lehetőleg minél többel, 
hog) akik arra rászorullak minél nagyob mérték
ben megsegíthessük.

Csáktornya, 1943. januar hó 11-én.
Elöljáróság,
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Folynak az Országos Mezőgazdasági Kiállítás
előkészületei

„ M u r a k ö z "

Hirt adtunk már arról, hogy az OMGE ki
állítás rendezőbizottsága elhatározta, hogy az Or
szágos Mezőgazdazági Kiállítást és Tenyészállat
vásárt a rendkívüli viszonyok ellenére ez évben 
is megrendezi és pedig a szokásos időpontban : 
március 27-től április 4. napjáig. A kiállítás si
keres megrendzéséhez ugyanis olyan fontos érde
kek fűződnek éppen a háborús termelés irányí
tása, a minőségi és mennyiségi fejlesztés terén 
érvényesülő hatásai miatt, hogy a térmelési pro
pagandának . ezt a hatalmas tényezőjét a közérdek 
sem nélkülözheti.

A vásárlási forgalom szempontjából is ked
vezőek az előjelek. A vezető tenyészetek és te
nyésztők értékes anyaggal készülnek a kiállításra, 
a vásárlárlási kedv növekédése folytán pedig ked
vező keresletre is lehet számítani. A tenyészál
latok csoportjában már január 10-én le is járt a 
jelentkezési határidő. Mivel ez évtől kczdödőleg 
a kiállításon résztvevő tenyésztők állataikat nem 
közvetlenül a rendezőbizottságnál, hanem a te
rületileg illetékes állattenyézztő egyesületek utján 
jelentik be, így számszerű adatok még nem áll
nak a rendezőbizottság rendelkezésére, a tájékoz

tató jelentések szerint azonban az összes állat- 
csoportokba olyan nagyszámú bejelentés érkezett, 
hogy a rendelkezésre álló összes férőhelyeket 
megtölti és a múltévihez hasonló, csúcseredmény
nek számító felhajtást fog biztosítani.

A többi csoportokban a bejelentési határidő 
február 15-én jár le. A rendezőbizottság ez év
ben is igyekszik a kiállítás alkalmából a szoká
sos utazási és egyéb kedvezményeket biztosítani 
és az illetékes tényezők meleg érdeklődése arra 
a reményre jogosít, hogy e kedvezményeket en
gedélyezni fogják.

A rendezőbizottság egyébként már az ősz 
kezdete óta teljes felkészültséggel dolgozik és 
készséggel ad felvilágosítást bármilyen irányú ér 
deklődósre (Budapest, IX. Köztelek-utca 8 szám 
telefon: 18-79-52).

Megnyílt már a mezőgazdasági kiállítás uta 
zási és propaganda irodája is : Budapest, VIII. 
Blalia Lujza-tér 1 szám alatt. (Telefon: 13-08-40) 
Ez az iroda is díjtalanul áll az érdeklődő közön 
ség rendelkezésére.

Tizenkétmillió darab alma magja gyűlt össze 
telepítési célokra

Január 5-én járt le a Magyar Faiskola Szö
vetség által meghirdetett almamagbeváltás határ
ideje. Az eredmény egészen meglepő. A kitűzött 
határidőig 3000 kilogramot szolgáltattak be a szö
vetséghez, amelyért a gyűjtőknek 60.000 pengőt 
fizettek ki. Az almamaggyűjtés megszervezése 
megmutatta, hogy

a társadalom legszegényebb rétegeiben, 
a falusi embereknél éppen úgy, mint 
az iskolás gyermekeknél elevenen él 

a takarékossági hajlam,

amelynek megfelelő kihasználása komoly gazda
sági eredményeket hoz. Egy kilogram almamag
hoz általában általában 4000 drh alma szükséges,

a 3000 kilogram beszolgáltatott mennyiség tehát 
azt jelenti, hogy nem kevesebb, mint 12 millió 
almának a magját kellett összegyűjteni.

A Magyar Faiskolai Szövetség külön
ben a beváltási határidőt február 10-ig 
meghosszabbította. Eddig az időpontig 
lehet gyűjteni és beküldeni az almama

got a szövetség irodájába

(Dohány-u. 20 sz.). Az almamaggyűjtés nagy je
lentőségét mutatja, hogy a 3000 kg. mag közel 
százmillió darab magot lelent, amely elültetve 
biztosíthatja a megnagyobbodott ország almafa
csemete szükségletét.

Az őszi vetések állása 

országos viszonylatban jónak mondható

A toidmivelésugiü minisztérium most kiadott 
hivatalos vetésjelentése szerint az elmúlt négy- 
hét időjárása a növénytermesztésre kedvező volt. 
Az őszi vetések közül a repce és biborhere elég
gé megerősödött, de sok helyütt ritka és hiányos. 
Néhol egyenlőtlenek a szeptemberi búzák és a 
rozsok is, valamint az őszi árpák.

Egyes helyeken az ösziárpa annyira 
megerősödött, hogy a kipálási veszély 
elkerülése végett legeltetni kellett a 

vetéseket.

Az októberi búzák és rozsok általában jók, jól 
keltek, meg is tudtak erősödni és a legideálisabb 
állapotban kerültek hótakaró alá. A novemberi

A g y t o l  l a k a t
T a r k a ......................................P 250  150 P f -
Vcgyeh jzurke . . P 4 P 3* —
Fehéres foszlott P 7 50 6 50 P 5'50
Fehér fosztott . P 11 50 10 50 P 8*50
Pelyhes dunnába I’ 17’ 16’ 151 P 14*
Pehely......................................P 30 28- - P 2 6 * -
Szürke p e h e ly ......................................................P 18*
4 — P-ón felüli 5 kilógramos rendelést papirzsákhnn 

bérmentve szállít

Rácz iózsefné ágytolUzlete,
Kiskunfélegyháza, Holló Lajos utca 39.

vetések is igen szépen kikeltek, erős fagyot, hó- 
takaró nélkül nem kaptak és így megfelelő álla
potban, nagyobb kár nélkül, kerültek hótakaró 
alá, ahol most már telelésük biztosítva van. A 
decemberi vetések kikelésére, tekintettel a nem 
túl nedves és nem is száraz talajra, valamint a 
hótakaróra, minden remény meglehet.

Az őszi kenyérgabona-vetések allása 
tehát mindent összevéve, országszerte 

általában jó.

A takarmány készletek szűkösek. A szálas- és 
ballaszttakarmányok normális időben történő ki
tavaszodás esetén szűkösen elegendők lesznek 
Az állatállomány egészségi állapota tűrhető.

H  Í R J E I N K .
„Adjatok, hogy az elkövetkező nem
zedékek áldással emlékezzenek a ma 
élőkre, akik a szeretet és a jóság erőit 
is mozgósítani tudták“ ! —■ Országos 
gyűjtés a honvédcsaládokért: január 

17-től február 7-ig.

— Csáktornyái honvéd kitüntetése ezüst 
vitézségi éremmel. Szép ünnepség keretében 
tüntették ki Papp Lászlót, Papp Béla Csáktornyái 
mészárosmester fiát, aki súlyos sebesülése folytán

Felhivás
a bőrtermelő mészáro
sokhoz és e«d*kbozl

Tekintettel arra, hogy SZOTÁK 
ISTVÁN Csáktornyái nyersbőr
bizományos és kereskedő front
szolgálatot teljesít, addig az ideig 
a nyersbőr és faggyú készleteket

Antonovlcs Gusztáv
nyersbőrkereskedő veszi át. Ké
rem az igentisztelt nyersbőrterme
lők további jóindulatát és Szoták 
István leszerelése után az üzleti 
összeköttetésünké! újból felfogjuk venni 

Teljes tisztelettel

SIMON ISTVÄN
nyersbőr bizományos
NAGYKANIZSA

jelenleg itthon tartózkodik, a kisezüst vitézségi 
éremmel. Január 20-án, délután 2 órakor a Le
vente Otthon nagytermében a leventeifjak csapata 
előtt, Modrovits Nándor főhadnagy, leventepa
rancsnok szép beszédet intézett a kitüntetthez, 
visszapillantást intézvén a magyar nemzet hősi 
küzdelmeire, Szent Istvántól napjainkig, majd Papp 
László érdemeit méltatta, ezután pedig mellére 
tűzte a hadseregfőparancsnokság által neki ado
mányozott magyar kisezüst vitézségi érmet. Mu
raköz nagyon sok hős fia küzdött magyar hazá
jáért. Példa erre a Zrínyi katonái, az első világ
háborúbeli vitézek és frontharcosok, kiknek méltó 
fiai a mai hősök.

— Preininger János előléptetése. A m.
kir. vallás és közoktatásügyi miniszter Preininger 
Jánost, a zalaujvári áll. el. népiskola volt mb. 
igazgatóját, jelenleg a Csáktornyái áll. el. népis
kola tanítóját, rendkívüli előléptetéssel a VII. fi
zetési osztály 3. fokozatába nevezte ki. Preinin
ger János a megszállás alatt, üldöztetése dacára, 
megmaradt magyar tanítónak, a felszabadulás után 
megszervezte a bántornyai és zalaujvári elemi 
iskolákat, ez utóbbit mint megbízott igazgató, az 
elmúlt iskolaév végéig vezette. Csáktornyai'beosztá- 
sa után kitüntetéssel végezte Budapesten a Légo. 
tanfolyamot, jelenleg pedig Csáktornyán tartja a 
légvédelmi tanfolyamokat. Zalaújvári működése 
alatt megszervezte a Magyar Élet Pártja ottani 
csoportját, amelynek elnöíte is volt, továbbá a 
vegyes énekkart és minden irányban igyekezett 
a magyar kuliurát terjeszteni s így a közoktatás- 
ügyi kormány kitüntetése méltó férfiút ért. A 
magunk részéről üdvözöljük „Preininger papát“ 
előléptetése alkalmából.

— Honvédek magyar iskolája. Preininer 
János, a zalaujvári áll. el. iskola volt mb. igaz
gatója megbízást nyert, hogy a helyben állomá
sozó honvédség muraközi és vend anyanyelvű 
tagjait magyar nyelvre oktassa. A tanfolyam 15

Megveszek mindenféle motorkerékpárt gu
mival és gumi nélkül üzem és üzemképtelen álla
potban. Hunyadi autó-javitó Csáktornya.

I  Gyomorbajos? Vesebajost | 
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hétig tart s azon a hallgatók 60 órán vesznek 
részt. így derék muraközi és vend fiaink, akik az 
idegen megszállás alatt ki voltak zárva a magyar 
nyelvből, minél kamarább megfogják tanulni az 
édes magyar haza nyelvét és megfogják ismerni 
a magyar kultúrát.

— Helyreigazítás. Poje Ferenc vendéglős, 
Csáktornya Zrínyi-külvárosi lakásra vonatkozólag 
lapunk 1942. évi április 10. 3. számában a kö
vetkező hirt hozta : „A csem pészek és árurej- 
tegetők tovább dolgoznak“ A főszolgabíróság 
Pojet 3000 pengő pénzbüntetésre és 30 napi el
zárásra ítélte, de felebbezésére és újabb bizonyí
tékai alapján, Zalavármegye alispánja, mint II. 
fokú rendőri büntetőbíró 1942. november 21-én 
kelt 1293/kik. 1942 sz. jogerős ítéletével ezt az 
ítéletet megváltoztatta és elrendelte, hogy a nála 
lefoglalt és közben elárverezett áru értéke neki 
visszafizettessék. A II. fokú bíróság nem találta 
Poje Ferencet bűnösnek sem csempészésben, sem 
árurejtegetésben, sem pedig árdrágításban.

„Sok könnyet akarunk letörölni, a 
gondok áradatát feltartóztatni, tehát 
anyagi erőink határáig kérjük a tár
sadalom támogatását.“ — Mindent a 
honvédcsaládoknak. Minden fillért a 

hadba vonultak hozzátartozóinak!

— Perlakon „Állami mezőgazdasági nép
iskola“ nyílik meg. A vallás és közoktatásügyi 
kormány elhatározására a kincstár, a múlt év vé
gén, mezőgazdasági népiskola céljaira, megvásá- 
solta a Sostarich Lajos bankigazgató, gazdálkodó 
Perlakon (Fő-utca 33) levő emeletes nagy házál, 
gazdasági épületekkel és gyümölcsös kerttel, ki- 
lencvenkétezer pengőért. A vonatkozó objectum 
tulajdonjogi átírása és birtokbavétele megtörtén
vén, a lakóépület kis átalakítás után rendelteté
sének mindenben megfog felelni, sőt az igazgató 
és iskola szolga lakás is helyet talál benne. .Ja
nuar ho elsejével az intézet élére Kupka Gyula 
Nyitra-megyében levő egyik mezőgazdasági nép
iskola igazgatója lett kinevézve, aki állását már 
elfoglalta s Perlak nagyközség által az iskola cél
jaira átengedett kb. 20 hold legelő felszántására 
s az egyéb szervezési munkálatokra az intézke
déseket már megtette. A közgazdaság fejleszté
sére létesülő intézmény Perlakra való helyezésé
ért, Alsómuraköz lakossága Sostarich Lajos a 
Perlaki Járási Takarék és Hitelszövetkezet elnö
kének és Virágh Pál községi főjegyzőnek adózik 
hálával, akik több hónapon keresztül fáradoztak 
azon, hogy a kultusz-kormány előirt feltételei tel
jesítést nyerhettek.

— Vegyeskereskedő is árusíthat rádiót.
A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
rendeletet adott ki a rádióvevőkészülékek forga- 
lombahozatalára vonatkozó rendelkezések módo
sításáról. A rendelet szerint azokban a községek
ben (városokban), ahol elektrotechnikai, műszaki, 
optikai vagy ezekkel rokoncikkek árusítására 
szóló iparjogosítvánnyal rendelkező személy nincs, 
egyéb feltételek fennforgása esetében rádióvevő- 
készülékkel való kereskedésre vegyeskereskedői 
iparigazolványa alapján vegyeskereskedő is kap
hat .engedélyt. Ha a községben később elektro
technikai, műszaki, optikai, vagy ezekkel rokon
cikkek árusítására szóló iparjogosítvánnyal ren
delkező személy kap rádiókészülékek forgalomba- 
hozatalára engedélyt, a vegyeskereskedő engedé
lyét vissza kell vonni, kivéve azt az esetet, ha a 
vegyeskereskedő bejelenti, hogy záros határidőn 
belül elektrotechnikai, műszaki, optikai, vagy ezek

kel rokoncikkek árusítására külön iparigazolványt 
szerez. Ilyen esetekben a visszavonó határozat 
kézhezvételétől számított harminc napon belül a 
volt engedélyes rádiókészülékek árusítását meg
szüntetni köteles.

— 175 millió hektóliter bor Európa idei 
termése. A roma Nemzetközi Mezőgazdasági In
tézet összefoglaló jelentést adott ki az 1942. év 
borterméséről. A francia termést 50 millió hektó
ra becsülik a tavalyi 42.5 millió hektóval szem
ben. Az olasz termést a tavalyi 36 millióval 
szemben 38 millió hektoliterre teszik. A magyar 
bortermést 4.5—5 millió hektoliterre becsülik.

— Megjelent a „Forrás“ első száma. Az.
új évben új irodalmi és kritikai folyóirat jelent
kezik fenti címen a művelt magyar olvaasónál. A 
magyar városok erős együttese, a Kulturális Egye
sületek Szövetsége kiadásában minden hónapban 
128 oldalas, könyvszerű kulturszemle jelenik meg. 
Ez a kritikai és irodalmi folyóirat nem irányzat, 
vagy iskola, nem nemzedék, vagy párt orgánuma, 
hanem egyetemes magyar kultúra minden hasz

nosítható erejét- összegező és kiegyenlítő közös 
fórum. Az első szám bevezető cikkeit Kállay 
Miklós miniszterelnök, Szinyei Morse Jenő kul
tuszminiszter és Baranyai Lipót irta. A lap tar
talmát a következő irók cikkei és írásai gazda
gítják : Tormay Cérile, Herceg Ferenc, Corrado 
Pavolini, Szabó Lőrinc, Makkai Sándor, Márai 
Sándor, Mécs László, Kállay Miklós, Gulyás Pál, 
Bibó Lajos, Weöres Sándor, vitéz. Somogyvári 
Gyula, Harsányi Zsolt, báró \Vlassies Gyula, Ta
mási Áron, Corrado Gavoni, Sinka István, Illés 
hndre, Wass Albert, Karácsony Sándor, Németh 
László, Szentmihályiné Szabó Mária, Herceg Já 
nos, Puszta Sándor, Dékány András, Kádár Le
vente, B. Molnár Sándor, Massimo Bontempelli, 
Hans Carossa, Paul Valery, Voinovich Géza, 
Szabó Árpád, Prabács Margit, Járdányi Pál, Ré- 
dey Tivadar, Dáloky János, Jajczay János, A 
folyóirat szerkesztője Hankiss János. Megjelenési 
ideje: minden hó 15.-e. Egyes szám ára 2 pengő. 
A kiadóhivatal cim e: Budapest, VII. Dohány-u. 
12 szám.

K ö z  g a z d a s á g
A lábbeliárak 

újabb megállapítása

A készíthető lábbelifajták újabb megállapí
tása tárgyában kiadott 109.700 1942. К. M. s/у 
rendelet alapján készített egyes lábbelifajiák ter
melői és legmagasabb fogyasztói árát az alábbiak 
szerint állapítom meg:

gyári (termetűi) keresltedül legmagasabb
eladási Ai haszon: fogyasztói ár:

Férfi magasszárú fűzős ci
pő szeges borjú box fekete
barna fekete: 32 50 P 7.— P 39.50 P

barna: 32.90 „ 7.10 ,. 4 0 , -  „
Férfi fél fűzőscipő, szeges 
borjúbox fekete, barna

fekete: 30.60 „ 6.40 „ 37.— „
barna : 30.90 „ 6.60 „ 37.50 „

Fiú magasszárú fűzős cipő 
borjúbox 31-34-ig, szeges

fekete: 24.10 „ 5.20 „ 37.30 ,.
ugyanaz 35 -3 8 -ig : 27.80 „ 6 . -  „ 33.80 „
Női fél fűzős szeges bor
júbox fekete, barna

fekete: 23.10 „ 5. „ 28.10 „
barna: 23.40 „ 5.10 „ 28.50 „

Leány magasszárú fűzős 
szeges fekete lósevró 31-
34- ig fekete: 22.40 „ 4.60 „ 27,—
barna lósevró 31 -34 ig 22.70 „ 4.80 „ 27.50 "
Leány magasszárú fűzős
szeges fekete lósevró 35-
38-ig fekete: 26.10 „ 5.50 „ 31.60 „

ugyanaz barna: 26.50 ,, 5.50 ,, 32.
Gyermek magasszárú fű
zős cipő fekete lósevró 
23 26-ig fekete: 14.90 „ 3.10 „ 18. -

ugyanaz barna: 15.20 „ 3.10 „ 18.30 "
Gyermek magasszárú cipő 
fűzős fekete lósevró 27-
35- ig fekete: 17.40 „ 3 60 „ 21.—

ugyanaz barna: 17.70 3.60 .. 21 30
A termelő, gyár, vagy iparos köteles az 

árura alkalmazott függőcédulan, vagy talpbavésve, 
továbbá az átvevő kereskedő szárnál a kiállított 
számlán a fogyasztói árat feltüntetni,

A fenti termelői árak a detail kereskedő 
raktárába bérmenlve beszállított lábbelikre min 
den levonás nélkül értendők. A szállítási költsé
gek és az utánvételi díj a termelő, (iparos, gyár- 
üzem) vállalatot terhelik. A legmagasabb fogyasz
tói eladási árak, több közvetítő kéz bekapcsolása 
esetén sem emelkedhetnek.

, Л  ) * ^ ^ 7  1941. Á. K. sz. rendeltemben 
a fenti cikkekre megállapított termelői és fogyasz
tói árak jelen rendeltemmel hatályukat vesztik.

. ,,cl?  rent^ ef a megjelenés napján lép
cletbe. A termelők által korábban leszámlázott, 
n kereskedők által már ténylegesen átvett és ki
fizetett lypus-lábbelikre a jelen rendcletemben 
megállapított árak nem alkalmazhatók.

A jelen rendeltemben foglalt árak úgy n 
mechanikai (gépi utón) készült gyáripari, mint a 
leimet haniakai és tömegtermelő-kézműipari egysé
ges cipőkre vonatkoznak.

Budapest, 1942. november 28.

A miniszter helyett; 
dr. Jakabffy Károly s. k. 

államtitkár.
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Preplatna села: 5 .— P. na pol leta. 
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 6.
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Kaj smo vcínílí i kaj kanimo
Politika i delo Kállayove vlade erez pol leta

II. del

V prvoin delu nasega pisma smo da
li napre zvunjskti politiku Kállayove vla
de, a za ve рак bi steli znutresnju poli
tiku vlade prikazati v par redaj.

Óva politika je tak siroka i tak dosize

Kaj je Kállayova vlada erez pol leta 
napravila, posvedoéi, da njena politika ide 
tocno po sledu magyarske socialne i go- 
spodarske politike, stera drzavu ne drzi 
za svojega cila, nego zato da sluzi naro 
du. Gospodarski objaciti je treba cloveka, 
familiu, mestriju, fabrike i prek toga celo 
narodno gospodarstvo. Kállayova vlada 
dobro premisleno ide po ovom potu. prem

Samo po sebi se razme, da na§a so- 
cialna skrb se obraca najpredi к famíliám 
onih honvedov, steri harcuvleju na tabo- 
riscu. Ministeriumi za trgovinu i mestriju 
se brigaju za cinovnike i delavce v pri 
vatnoj sluzbi, a financministerium pák za 
one cinovnike i delavce, Steri su v or 
sackoj sluábi.

Denes ved i oni delavci i njihove 
dovice dobiju taborske doplatke, Steri su 
frontski soldati. Po növöm honvedskom 
zakónu, к penziji se recunaju v civilnu 
sluzbu i ona leta stera je sto sluz.il pre 
soldaciji za vreme svetskoga tabura ina

Vlada potpomaáe krscansku trgovinu 
s posodilam od tridesti miljonov pengd, 
osobito nőve magyarske krscanske íirnie. 
Taborska posodila bodo se valorizirala, 
toga zakona je orsacka hiza vec príjela.

Politika nase narodne obskrbe je za 
ovo mínulo pol leta preladala velke po- 
teskoce. Z lanjske slabe z.etve je bilo tre 
ha zasigurati mirnu obskrbu naroda, a za 
novo gospodarsko leto je bilo potrebno 
napraviti korake za bolse povanje.

Z novimi naredbami je bilo potrebno 
pobrigati se da bo do nőve zetve dosti к ruha 
i mele, nadale da bo saki élóvék mogel 
kupiti si meso.

Za to je рак bilo potrebno brigu 
vciniti, kaj se i krma v redu rezdeli. Ja

Obutel, sopon,

Ovo pitanje se nas najbole tice. Se
ga sirovoga matriala za öve tri fele robe 
smo z zvunesnjih zemel nutri vozili. Óva

prek sega, da zbog premaloga prostora 
moremo nabrojiti samo ona vladina dela 
i stvorene hasnovite zakone, steri nas naj
bole interesiraju.

da joj tabor narivavle velke i se bole teá
ké gospodarske duznosti i to : drzavno 
gospodarstvo ima cuda vec stroskov, öve 
je treba pokriti, znutresnju gospodarsku 
frontu je treba organizirati, moramo sebe 
objaciti как najbole, da bomo mogli proti 
stati i moramo recunati na nasu gospodar
sku samostalnost.

kar je minulo med térni dvemi sluábami 
как god dugó vreme.

Mestri, trgovei i drugi spodobni, steri 
sluziju soldaciju bodo dobili priznanje pre 
porciji.

Sluzba na fronti je jako vazna, da 
bodo dobili engedélye za trafiké i tak 
dale i da bodo stare engedélye pregle- 
davali.

Nova porcijska politika ide za tem, 
da bo saki sin naroda dosel do lehkesega 
zivlenja. Zato vlada ravna i gospodarsko 
povanje, da bo cim bolse i vekse.

Prodavanje dohana, pijaée, zganjarije, 
velke trgovine z vinom i pivom, z rumom 
i likerom morej dojtiu samo v vufane krs
canske roke.

ko je bilo vazno i to, da bodo gospodari, 
tezaki i druzina meli dosti kruha. Oni, 
steri zvrsavleju tesko delo, dobili su kcoj 
jós pol porcije.

Pre masci su bile velke poteskoce, 
z jene strane, nega bilo dosti zrnja za tu- 
ste svinje hraniti, a z druge strane trebalo 
je obskrbeti one liidi povrnjenih krajov, 
steri nesu meli nikaj masce. Vlada je z 
dobrimi naredbami dosla i prek ovih po- 
teskoc.

tekstilna roba
zvirala su se za ve zateknula i zato je 
bilo potrebno najti novoga pota, da se 
narod stom robom obskrbi. Bilo je po

trebno tocno odrediti, kaksa obutel se 
sme delati, kajti stem se prespara cuda 
sirovoga matriala.

Letni sold z drvenimi potplati su 
bili jako dobri i s tem se isto cuda ma
triala. presparalo.

Z vonom i pamukom je tulikajáe ja
ko treba sparati. Vlada je toéno odredila, 
как se ima te matrial mesati i tak se 
nadja, kaj bodo barem siromaskesi ludi 
dosli do oprave. S kopriv se isto bo de- 
lala tekstilna roba i to bo cuda pomoglo. 
Familie onih, steri soldaciju sluziju, sigdi 
napre pustiti, nam je prva duznost.

Politika cen

Kaj je vlada vcinila v politiki cen, 
sluzílo je tomu, da se bodo cene v cé 
lom gospodarskom zivlenju skup zravnale. 
Zbog toga je vlada nesternim polskim 
pridelam i cene gori zdigla. Isto tak je 
vlada zravnala cene i pre mleku, mcsu i 
pre marhi za klati.

Ran tak je vlada o§tro kontrolerala 
i stacunarske dobiéke i odredila, da se 
te dobicki imaju na menje deti. Potrebno 
je bilo te dobicke na menje deti vec i 
zbog toga, kajti denesnje prilike nesu za
to, da bi nesci dosel do nepotrebnoga 
hasna ili obogatil.

Vlada se briga i za to, kaj se ta 
njena politika cen dobro kontroléra. Tr- 
govee v kotu i nabijace cen, ostro átro-
faju.

Drugipot bomo napisali polsku go
spodarsku politiku Kállayove vlade.

Poveksanje drzavnoga 
ocnoga spítala v 

Perlakit
V Megyimurju se narod pova se na vékáé, 

pali bi zato potrebno bilo, kaj bi se i zdravstve- 
ne prilike premenile, как najbole i как naj flet-
ne.

Véé je kakáih pedeset let, od da se hapila 
trnhoma Siriti po Megyimuriu, pák je zato jós za 
ono vreme drzava poslala doktoré v Megyimurje, 
zvuccne za te beteg, da se spreéi dalnje Sirenje 
toga jako hudoga betega. Rano zbog toga je dr- 
zava, po priliki pred blizo étrdeset let kupila je- 
nu, onda zazidanu, novu veksu hiiu i v njoj su 
postavili Spitala za trahomske beteznike. Stem je 
bila prva pomoé dana, ali stem stvar do kraja ne
je mogla biti reáena, kajti te spital, §teri je stvo- 
ren zato, da spreci Sirenje toga betega, steri se 
rád lövi za éloveka, leái rano na sredini opéine 
Perlak. Tarn je cirkva, opcinska hiia, poáta i pi- 
jac, a jo& je i to na Skodu, kaj leái rano na sre
dini glavne vulice, kud vodi dríavna cesta. Se 
hiie  za beteínike, za doktorske ordinacije, za o- 
peracije i druge leíiju z vuliéne strane odspod i 
na stoku i tak te nesreéne oéne beteánike posi- 
pavle vés prah, áteroga kola na vulici zdigavleiu 
a zvun toga s celoga jarasa dohajaju na vraéenje

Gospodarska politika i porcije

Obrana soldatov, priznanje taborskih zaslugi

Posodila, krscanska trgovina

Narodna obskrba i politika cen

MEGYIMURJE
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ludi i te se zmeéaju med piacne ludi í lehko se 
pripetikaj svojega velkoga betega daju i drugomu.

Crez leta se pokazalo, da je spital premali, 
a poveksati su ga raogli samo tak, kaj su od 
sosedne, s spitalom skup zazidane hize, isto z 
vulicne strane, pred 30 let z rende zeli prvoga 
étoka i to étiri hize za leceée beteinike i étiri 
hize za direktora glavnoga doktora.

Podpisani, z lubavi za svoju domovinu i 
za volu naroda, s éterim skup zivim, véé sam za 
jugoslavenske vladavine, stalno terjal ondaénje 
vlasti, naj deneju toga trahoma spitala, éteri samo 
tu pogibel éiri, v zvunjeénji, zdravesi del naée 
velke opéine i predlozil sem, naj menjaju s fő- 
szolgabirovijom (Solare)

Ali na zalost, ja sam se za badav trsil, kaj- 
ti ovo pitanje narodnoga zdravlja, se ran tak. как 
i se druge socialne brige. vtopilo v miaki slaven- 
ske polittke.

Ve je to pitanje doélo do vrha! Privatnu 
hiíu, étera pomaze s kvarterom oénomu épitalu, 
je na kraju lanjskoga leta, ministerium za veru i 
skole kupil za dríavnu narodnu polsku gospodarsku 
ékolu. Celi varas se veseli toj ékoli, ali da bi se 
mogla hapiti, nuca celu hizu i zbog toga se mora 
spital taki vun odseliti, prem da néma nití kon- 
trakta za svoj kvarter.

1 tak se drzavni ocni ápital, prem da je 
velka sila za povekéanje, ne poveksal ,nego po- 
menjéal za éetiri beteiniéke hiáe i za doktorsko- 
ga stana. A da trahomski Spital nemre ostati na 
dovezdaénjem mestu, tomu su ne samo gornji 
zroki, nego jóé i to, da mu ve dojde v sosedstvo 
jena jako vaína narodna i kulturna skola étera

„Bitka v Muraszombatu je vudrila 
prvoga rezka na onom strasnom 
okovu, steroga sn zvali Trianon“

Dvajsti stirí leta, как je bila bitka 
▼ Muraszombatu

Zadnju nedelu su svetili spornen dneva bit
ke v Muraszombatu, étera je bila pred dvajsti 
étin leta, 1919, januara 3-ga, Na te den je bila 
ob 10. vuri meéa, na steroj su se isto zmislili za 
vainost toga dneva, a ob 11 vuri je bila na cin- 
toru v Muraszombatu, parada pre grobu onih, 
steri su v ovoj bitki podnesli junaéku smrt, Na 
paradu su dosli honvedi, éteri stojiju v Muraszom
batu, frontski soldati, oni éteri su v bitki harcit* 
vali, leventaéi i fejervergari. Prem da je jako zi- 
ma bilo, itak je éuda civilnoga naroda doélo, vo- 
dili su ga Hartner Nándor orsaéki oblegat i Dr. 
Olajos József főszolgabirov.

Soldaéija je z puékoin pozdravila zapoved- 
nika honvedstva, zatem su odigrali \reru Bo2u i 
hapila se parada.

Mórocz Imre, prvi notarjuá je drzal 
paradnoga govora

v élerim se najpredi zmislil za ialostnoga Boziéa 
1918. leta. Komunisti su orsaga na nikaj deli i tak 
je te oslablen orsag ne mogel z oruzjem obraníti 
svoje granice i jena srbska trupa zavzela je Mu- 
raszombata.

bo pokrivala velke gospodarske potrebe i njeni 
deaki nikak se nesmeju stalno shajati z betezniki 
éteri v épital dojdu na stotine njih.

V ime celoga naroda Dolnjega Megyimurja 
z ovim potom apeleram na one varmegyinske i 
drzavne voditele, éteri su za to pozvani s proá- 
njom, naj preétunderaju to stvar i naj na fletnom 
nekaj od rediju, ne gledeéi na to, makar bo tre- 
ba i nekaj penez alduvati, kajt tu je pitanje 
zdravlje éiréega naroda.

Proénja i misei je ta, da bi Zalavarmegyija 
zamenila svoju hiiu, de je főszolgabirovija z dr- 
zavom za hizu, de je oéni spital. Так bi kance- 
larije főszolgabirovije i stan főszolgabirova dosel 
v sredinu varaéa, a drzavni ocni spital pák bi 
doéel na takse mesto, de ga ne pralia, a isto v 
velku hizu. Varmegyinski grunt ima do pet me- 
kot, tarn je lehko zidati i spital bi se mogel nap- 
raviti, как to denesnja vremena zahtevaju.
Zvun ocnoga épitala, bi bilo moci napraviti prez hiz 
i za druge betezmke, ako de sto naglo zbeteza i 
nuca fletno pomoc, tarn bi se ga moglo na krat- 
ko vreme zmestiti i onda potli odpelati na dal- 
nje vraéenje v Csáktornya, Nagykanlzsu, ili Za
laegerszeg.

V isto vrem bi mogli tarn zmestiti i „Zele- 
noga Kriía" éteri je v nasem jaraéu jako potre- 
ben i mogel bi zvrsavati blagoslovleno delo med 
vrednimi familiami Dolnjega Megyimurja, éteri i- 
maju cuda dece i étere su za proslo vreme jako 
zapustili.

Sostarics Lajos
direktor banke v penziji 

predsvdnik ..Perlaki Járási Takarék és Hitelszövetkezeta

Opéina se ne mogla nadjati pomoéi od drzave 
ali si je stvorila sama obranu. Ludi puni duha, da 
sn od prvoga straha к sebi doili, hapili su se 
organizirati. Te moéki su se skup zebrali od sih 
vrsti ludi, mozi, meétri, gospoda, su napravili ono 
kaj je ne bilo moguóe, kajti je doélo skorom do 
bitke s éakami. Malo ludi, malo oruzja, ali stem 
viée vroée lubavi za domovino i zdusevlenja.

Ov narod, éteri je v mimo vreme z marli- 
vim sagdaénjim poslom kazal peldu, bil je navek 
áparaven i poáten, pokazal je i ve peldu v rodo- 
lubnosti. Proti se postavil onomu, kaj ne moguce 
preladati, proti se poslavil sodbini i stem je vud- 
ril prvoga rezka na onomu straénomu okovu, 
éteroga su zvali za Trianona i s éterim su ételi 
jezero let staroga naroda posiknuti v grob.

Da se zmisli za pokojne junake muraszom- 
batske bitke, z gorecim srcem se ogledne na 
denesnje vitézé. Ovi poKojni junaki daju jakost 
deneénjim vitézem i posvedoéiju, da ono, kaj je 
érez jezero let magyarsko bilo, ono ostane ma- 
gyarsko í érez drugih jezero let.

Poleg bitkih deneénjega tabora, su se stare 
bitke jako male % prevladati more samo on na
rod, éteromu su si sini junaki i de si ludi skup 
dráiju. A to je ono, kaj kontrakt, éteri je Murske 
Kraje za navek prekapéil v magyarsku krv i 
zemlu.

Na zadnje je jós pozval ludi naj ostaneju i 
dale verni domovini i naj zdriiju do zadnjega.

Parada se zvréila s Himnusom i soldaékim 
pozdravom pred orsaékom zastavom.

Spravlaju se na orsacki polski gospodarski
sejem

Véé smo dali na glas, da se bo orsaéki 
polski gospodarski i za plodnu marhu sejem, ma
kar su ve zvunredna vremena i letos obdrzal, v 
ono vreme, как je éega, to je od marciuéa 27-ga 
do aprila 4-ga. Rano ve v taborsko vreme je 
velki interes za te sejam zbog taborskoga pova- 
nja, da bodo gazdi doéli do bóléé plodne marhe 
i zato je te sejem denes jako potreben.

Kak se vidi, bo se dosti marhe obrnulo na 
tem semu. Voditeli, éteri povaju prvoklasnu mar
hu za pleme, se 7 jako vrednom robom spravla
ju na te sejam, рак как i ludi imaju volu za ku- 
puvati, bo se dosti toga prodalo, Za prodavce je 
termin minul véé januara 10*ga za nutri dati, ali 
kajti povateli, od letoénjega leta dale, ne daju 
svoju marhu orsaékoj komiéiji na glas, nego pre- 
Svojem domaéjm povatelskim druétvam, to se za

ve jóé nezna, kakéi broj marhe bo doélo na piac 
ali как glase cujemo, tulko sake fele plodne mar
he bo se dotiralo, kaj bo semisée puno i sigurno 
bo tulko marhe, как je lani bilo.

Druge stvari se moreju dati na glas do feb- 
luara 16-ga, a bodo se dobilc i karte za polo- 
viénu voinju. Komiéija dela vec od jeseni i élő 
kaj oée pnzvediti more pitati Budapest, IX, Köz
telek utca 8.

Dobro bi bilo, da bi se i naée opcine i jak
éi gospodari malo zavzeli za te sejem. Prem v 
Megyimurju, de se za vreme Jugoslavie niéci ne 
brigai za nasu plodnu marhu, bi jako potrebno 
bilo krv naée plodne marhe malo pofriékati. Ku- 
piti bo moéi najlepée i najbolée cisto krvne bike 
к rave, merosce, prasice i tak dale.

Poziv stanovnistvu
Poglavarstvo velke opcine Csák

tornya prosi stanovnistvo, da znova po- 
svedoci svoje rodolubno cuvstvo ve, da 
se bo od januara 7 ga pobiralo za hon- 
vedske familie. Reci nase Gospe Guver- 
nerke smo vec culi crez radio i cule su 
se i v najmerJsem ludskom kotu, pak tak 
onda i sako pravo magyarsko srce zna 
za te plemeniti cil.

Necemo ve znova zgovoriti z dru- 
gimi recmi se ono, kaj smo vec culi za 
to pobiranje nego samo to prosimo od 
stanovnistva, naj saki clovek ima pred 
ocmi ovoga plemenitoga cila i naj se zmi
sli za se one, ciji oci, sini, brati na m- 
skim pustaram harcuvleju, ili su vec al- 
duvali svoje zivlenje za obranu domovine 
samo zato, da obcuvaju zivlenje i sigurnost 
od bolsevickih bandi, onim steri su doma,

Spunimo svoju duznost za domovinu 
i zbrisimo suze seift onim, sterim su oci, 
sini, brati, pomagaci familie ili jedini skr- 
biteli opali na taborskom polu.

Poglavarstvo prosi stanovnike, naj 
saki da te dneve, da bodo pobirali, kul- 
ko najvec more, za honvedske familie, 
kaj se bo onim, steri su toga potrebni, 
moglo pomoci.Lkak najvise.

Poglavarstvo.

„Cuda suz ocemo zbrisati i cuda brig 
doli zeti, zato prosimof naj saki da, 
как najdale more.“ — Se za honved
ske familie, sakoga fiiéra za familie 

onih, steri se boriju za nas.

Jesenske setve po célom crsagu 
dobro stojiju

Kak je Ministerium za Polsko Gospodarenje 
vun dal, vreme zadnje átiri tjedne je bilo za set- 
vu jako dobro. Repica i crlena detelica je dosti 
jaka, ali na mestaj je retka. Jesenske september- 
ske psenice i hrzi i jeémani negdi — negdi ne su 
jednaki. Na nesternim mestima su jecmeni tak 
jaki, kaj su je morali popasti dati, drugaé bi se 
vuzgaii. V oktobru posejane psenice su dobro 
ziéle, dobro su se objacile i ve njih sneg jako 
dobro pokriva. Novemberske setve su tuiikajée 
lepő ziéle, jakoga mraza ne su dobile i tak su 
prez vekáega к vara doéle pod sneg i dobro bo
do prezimele. Decemberske setve se moéi nadjati 
da bodo tuiikajse dobre, kajti nega bila preveé 
deídja i ve njih sneg pokriva.

1 tak moramo reéi, da su jesenske kruéne 
•«tve po celomu orsagu dobre. Krmc ga malo, 
ako bo dosti tletno doélo prtuletje, nekak bomo 
ziéli. Zivinsko zdravlje je doeta dobro.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a DREHER -  HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a
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„Darujte, kaj se bodo nasi odvetki z 
blagoslovom zmislili za de ne sn je ludi, 
steri su meli lubav i dobrotu za hon
védé.“ Orsacko pobiranje za honved- 
ske íamilie: Od januara 17-ga do íeb- 

ruara 7-ga.

Oelo onih steri po selim gospodarske 
navuke davleju

Po növöm /akonu za rezvijanje polskoga 
gospodarenfa su doáli na celo naái najbolsi go- 
spodari i oni ravnaju polsko gospodarenje. Stem 
su oni doáli do najlepáe sluzbe — davati navu
ke. Stem se prinas prvic pripetilo, kaj se oce 
selskomu svetu pomagati ne samo z masinami, 
zmjem i dobrom marhom, nego i z dobrimi na- 
vuki, átéri su prem denes, jako potrebni,

Najjakáe oruzje je za gospodara, ako se do- 
bro razme v svoje posle, pák zato postavlaju na 
őelo sela takse ludi, steri se dobro razmeju, poz- 
naju dusu naáih selskih ludi, znaju znjimi govo- 
riti i bodo ravnali magyarsko polsko gospodarenje 
do boláega.

Posla imaju te iudi dosta, ne trebaju ga 
iskati, ali itak jeden od najlepsih poslov bo, ako 
navőiju naáe ludi baratati z umetnim gnojom. 
Znamo dobro, da zemla ako je strosena i slabo gno- 
jena s stalnim gnojom, nemre viáe tak roditi, как 
bi trebala i tak je onda i povanje od leta do leta 
se menjáe. A  prirod se nemre povati prez svoje 
hrane. Ako ga je ne, ili ako ga je ali ne saka vrst 
gnoja v zemli, steru prirod nuca, onda je i prirod 
slabesi i zaostaja. Ci ga ne dosti fosíora (stoga 
se pova z'rno) v zemli. za badav je nitrogena, Ili 
kaliove soli dosta, prirod bo slradal i bo se rav- 
nal po onom, őesa ga najmenje v zemli.

Naái zvuőeni ludi tak veliju da ga ne v na
si domovini zemle, átera bi méla vusebi sega po- 
trebnoga, a to se mora namestiti, kajti za dale 
nemremo biti zadovolni stem, как su nam zemle 
do ve rodile, nego moramo znati vise i bolse po
vati. Proti drzavam zapadnih krajov su nasi pri- 
deli őuda menjsi, как su tam, a zroka tomu mo
ramo iskati i v tem, kaj se prinas slabo nuca u- 
metni gnoj, Osobito nasi mali gospodari moraju 
toga őuda ponucati, kajti как nam recuni kazeju, 
velka gospodarstva őuda umetnoga gnoja trosiju, 
a mali za to nikaj ne mariju i zato na vclkom 
gospodarstvu navek lepái prirod zraste, как na 
malim.

Istina je i to, da je treba dobro znati, как 
se ima umetni gnoj nucati, da donese cim vek- 
sega hasna, kajti i v jenom selu su ne jednake 
zemle, makar jena poleg druge left, рак rano za
to bodo tu nasi zvuőeni gospodari, kaj bodo lu
dern navuka dali, как se s áterom zemlom ima 
baratati i как )ii je treba pngnopti.

Kak su negda naái starci gospodanli, tak 
se denes vise nemre, onda ßa bilo cada zemel i 
malo ludstva, ali zato i denes saki őlovek more 
i mora najti svojega kruha v nasem blazenom i 
lala Bogu, nazaj magyarskom Megyimurju.

Kaj kani Ceotrala za obutel v 1943 
letu vcinili

Centrala za Obutel si je napravila svojega 
plana za delo v 1943 letu i zreóunala je, od os- 
tanjkih ko/.e i drugoga matriala, kulko bo se 
moglo obuteli napraviti.

Centrain za Obutel na saki nácin ide za tem 
da ludi naj kupujeju obutel s kunjstnoga matriala,

Ludi se naj ne bojiju takle obuteli, mi 
dobro znamo, da se cisto dobre obuteli delaju 
prez koinatih potplatov, a zvun toga i to je od 
velkoga hasna, kai se te obulcti dobijw prez ce- 
dule i fabrika tri mesece dobro stoji za to obutel. 
Centrala je dozvobla v trgovinu pustiti samo tak- 
su obutel, za steru se napre dokazalo, da vala.

Plan CentraK* za Obutel za ovo leto je to, 
da obutel s koznatimi podpleti bodo dali samo 
de je najvekáa sila, a i oviin samo na voskom, 
kulko bo moguöe. nego centrala ide za tem, da 
dokaze ludern, da su sold s kunjátnimi potplati 
dobri za nositi i bo te fabrike podpirala, kai bo 
saki őlovek dosel do dobre obuteli.

Nabrali su ko&ic za saditi od 12 
miljonov jabuk

Januara 5-ga je ziáel termin za pobiranje i 
nutri davanje jabuenih kosöic. nabralo se tuíko, 
cega se nesu nadjali. Do toga termina su nutri 
dali 3.000 kg. jabuőnih koáőic, a za to su pobi- 
raőam 60.000 pengő vun splatili. Organizadja po- 
biranja koáőic je dokazala, kaj su najsiromaákeái 
ludi i skolska deca naj bole sparavni i ako se 
áparanje v njimi zbudi, moreju napraviti velkoga 
gospodarskoga hasna.

Za jenu kilu jabuőnih koáőic je treba 4000 
jabuk i как je nutri doáel 3000 kil, stoga se vidi 
da je bilo potrebno skup pobrati koáőic od ne 
menje, как 12 miljonnv jabukov.

Magyarska Skolska Sadovnjaöka Sk<?la (Ma
gyar Faiskolai Szövetség) je med tem termina do 
februara 10-ga podugsala i do toga vremena je 
mod kolcice nutri dati (Budapest, Dohány utca 
20 sz.)

Kak je va2no to pobiranje jabuőnih koáéic 
vidi se i stoga, da v tem 3000 kilam ga do 100 
miljunov kosőic, te bodo posadili i bo zraslo do
sti mladik za povekáani orsag.

T a b o r s k i  g l asi
Sovjetska fronta

Mega bilo do ve na svetu soldacije, átera 
bi tak öuda bila platila za taborske skole, как 
sovjetska soldaőija. A poleg toga ne moöi reci, 
kaj bi se bila slabo prepravila za tabor. 1914. 
leta, da je carska soldaőija stala poleg Serbije, 
je méla 115 pesacke i 37 konjenicke divizije. Nem
remo toöno reci, kulko je bilo sovjetske soldaci
je 1941. leta, da je stopila v tabor, ali как se 
reöuna, bilo je najmenje do 200 pesackih diviziji 
z masinpuske, 40 konjanickih diviziji i zvun to
ga joá őuda sako formo soldacije, med njimi i 
taksi, átéri se z lufta doli spusőaju.

Samo po sebi se razme, da je ta soldaőija 
imela cuda átukov, masinpuske, prek 10.000 ae- 
roplanov, velikoga broja okloplenih kol i automo- 
bilov i sega drugoga, kaj se v taboru nuca.

Samo zlo, a za nas dobro, je bilo, kaj je 
ta soldaőija ne znala tabora voditi i nucati to 
tesko oruáje. Carske oficere su boláeviki spoklali 
a sovjetski pak su ne meli niti dosti ákol, a niti 
рак praksu, a ran tak niti soldati nesu znali ba
ratati z novim oruijem.

Zato je doslo do toga, kaj su sovjeti, mam 
na pocetku tabora zgubili tulko ludstva, oruzja, 
materiala i prostora, a to bi ve steli ze sem si- 
lami nazaj dobili. Sovjeti ve veö ne veliju, da su 
oni velku zimsku oieiizivu podigli zato, kaj bi 
englezam pomogli, nego priznaju ono, kaj smo 
mi navek govorili, da njim je velka sila za zav- 
zete zemle, de kruh raste i za fabrike. Nemske 
i magyarske trupe su zemle z domaöim narodom 
obdelale i zasejale, н ve bi te zemle sovjetam 
dobro doále, kajti oni vec nemaju áőim hraniti 
niti soldaciju, niti pak civilnoga naroda, a ktomu 
nemreju se vufati v amerikansku pomoő, kajti a- 
‘merikanci ne dospeju niti svoju soldaciju hraniti 
áteru imaju v Afriki.

Zbog sega toga ide ta velka zimska ofenzi- 
va, átera trpi vec dva mesece i v áteroj su sov
jeti zgubilí straáno őuda svoje soldaőijc. Saki den 
dobimo glase, da sovjeti őrez jen den zgubiju do 
100 okloplenih kol, 52 aeroplanov, 64 teskih 
átukov i tak smo v tork dobili glasa, da su samo 
pre Ladoga vodi, na severnom delu fronte őrez 
viáe dni zgubili 229 okloplenih kol. A se to ni
kaj ne hasni. Sovjeti reskeraju na stotine jezer 
ludstva, a fronta je lain, de je i bila.

V zadnje vreme su se i na magyarskom de
lu fronte pooátrile bitke. Saki den dobimo glasa 
od glavne magyarske taborske komande, da su 
sovjeti napravili oátre napadaje na magyarsku

frontu, a  naái vitézi ne samo, da su nepriatela 
zavmuii i napravili mu velke zgubiőke, nego su 
na neátemim mesti joá i napre doále.

Stalingrad, Velikije Luki ővrsto v naáim ró
kám, prem du su tu bitke bile najbole krvave i 
najoátreáe.

Zadnji glas véli, da su némáké i magyarske 
trupe vec tak dalko preladale sovjete, da je reő 
kaj bodo naái protuofenzivu napravili. *

Na fronti zima je jaka, naái deőki teáke 
moke trpiju. da őuvaju nas, i naáu domovinu.

Africka fronta
V Severnoj Afriki negdi - negdi englezi 

napadaju, ali se nemei i taljani oátro braniju, a 
v Tunisu pak su nemei na viáe mesta predrli 
engleske i amerikanske linije i zavzeli su viáe 
ta borska mesta. Stajaliáőa za lad je v Severnoj 
Afriki nemei i taljani stalno bombardiraju z luf
ta i saki den vtopiju po dve — tri nepriatelske 
ladje i stem delaju velkoga kvara engleskoj i a- 
merickoj soldaőiji v Afriki.

Taljanske no vine Messagero piáeju recuna 
kulko taborskih ladji su nepriateli do ve zgubili.

Knglezi sami priznaju, da su zgubili 5 ok
loplenih velkih ladji, 7 maticnih ladji za aeropla
ne voziti, 33 krizarke, 113 torpedorezoraőe i 67 
podmornih ladji, se skup od 750.000 ton, a ame- 
rikanci v kratko vreme sako forme ladje, se skup
450.000 ton. I to su samo taborske ladje, civilne 
imaju eksternoga recuna.

Zvun toge ga jako őuda streljenih taborskih 
ladji, átere su na popravku i ve nemreju sluibu 
zvrsavati.

Engleska fronta.
Na ovoj fronti veő zdavnja nesmo nikaj őu- 

li, kajti naái englezi imaju dosti brige na africkoj 
fronti i tak su őrez leto dni ne bantuvali mime 
civilne stanovnike, ali v soboto njih je vrag sten- 
tal, pak su doleteli na veőer ober Némáké tijam 
do Berlina i hitili su bombe samo na civilne hi- 
ze i nigdi ga v blizini ne bilo nikaj soldaőkoga. 
Bilo je vise civilnih mrtvih i zruáile su se civil
ne hize.

Nemáka obrana je bila mam kredu i dőli 
su strelili 24 engleskih avionov.

To posodilo su nemei englezam povmuli 
mam v nedela na veőer. Tri áare nemákih avio
nov se odpelalo ober Londona i prez milosti su 
hitali bombe na te glavni varas. Jen  novinnr, áté
ri je med njimi bil, piáé, da je tretja áara dolete- 
la, sterom se i on pelal, veő je zdalekn bilo vi- 
deti velke ognje na őuda mestaj. Osobito őuda 
ognjov je bilo koli vode Themze. Véli daje celo 
nebo bilo őrleno ober Londona, de je átera bom
ba opala, pak je ogenj buknul i taksa svetlost je 
bila, kaj su se z velke visine z aeroplanov dob- 
ro vidle vulice i piaci.

Zvun toga su nemei bombe hitali i na va
raié v juftiom kraju Engleske i tak v tork na 
varai Dower.

Japanska fronta
Pred tjeden dni su dva kineski generali s 

s 5000 ludi, a öve dneve pak jeden general s 
50000 ludi préséi na japansku stran, stem da se 
oőe boriti skup z japanci za slobodnu Aziju.

Englezi su napravili jeno vitezko delo: Do
leteli su ober varasa Rangoon, hitali su bombe 
na civilne hi2e i zaklala su prek jezero — zen 
i decu.

Drugae se ste fronte malo novoga őuje. J a 
panci su ober Salamonskih otokov dőli strelili 
21 avionov i ober Nőve Gvineje isto 21 malin.

V Indiji su japanci z lufta bombe hitali v 
varas Csittogong na stajaliáőe ladji.

Kupim sake fele motoré z gumijom i prez 
gumije dobre i pokvarene. Hunyadi autó-javitó 
Csáktornya.
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Ruháit festesse, tisztíttassa 
Oprave farbati, cistiti pre

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

________________ _____________________ „Megyimurte**

K A J J E  NOVOGA?
„Ve da je rec za to, da zvracimo od 
taborskih ran one, stere je s clovec- 
jom silóm moci zvraciti imamo pravo, 
a i moramo prositi.“ Od januara 17-ga 
do februara 7-ga: Orsacko pobiranje 

za honvedske iamilie.

— Sreberna vitezka medalje honvedu s
Csáktornya. Na lepoj paradi su okinciii z ma
lom srebemom vitezkom medaljom Fapp László-a 
sina Papp Bélé domacega mesarskoga mestra, 
átéri je ve, zbog svoje feáke rane na vreme di- 
mo doáel.

Januara 20-ga po poldan ob 2. vuraj, v 
Levente damu, pred leventaákom mlajáinom je 
Modrovits Nándor, főhadnagy levente zapovednik 
najpredi lepoga govora drzal okinéenomu honve
du, v áterim je spomenul teáka harcuvanja ma- 
gyarskoga naroda, véé od vremena Svetoga Stefa- 
na pák se do denes, zatem je pripovedal vitezko 
delo Papp László-a, onda pak mu je na prsa na- 
piéil malu srebemu vítezku medalju, áteru mu 
je dala glavna soldaéka komanda.

Z Megyiraurja je éuda vitezkih sinov harcuvalo 
zasvoju magyarsku domovinu. Peldu nam kazeju 
Zrinyiova soldacija, vitézi i frontski soldati prvo- 
ga svetskoga tabora, a njihovi vredni sini su 
deneánjí vitézi.

— Preininger János navucitel je dobil
viáeáega ranga. M. kr. Minister za Veru i Sko- 
le je Preininger Jánosa, predi direktora drzavne 
narodne ákole v Zalaujvaru, za ve navuéitela pre 
drifcavnoj narodnoj skoli v Csáktornyi, zvunred- 
no postavil v VII. klas place.

Preininger János je za vreme okupacije, 
prem da su ga preganjali, ostal magyarski navu
citel, potii oslobodjenja organi/iral je narodnc 
ákole v Bántornya i Zalaujváru, ovu potlasnju je 
vodil, как opunomoéeni direktor do kra,a lanj- 
skoga ákolskoga leta. Ve da- je v Csáktornya na- 
meáéen je z pofalom zvrSil v Budapesti! skolu 
za obranu od lufta i ve on sam drii v Csáktor
nya ákolu za obranu od lufta.

Za vreme sluzbe v Zalaujvaru je organizi- 
ral tarn Magyarsku Stranjku Zivota, bil je v njoj 
i predsednik, nadale organiziral je popcvace i na 
saki nádin se trsil áiriti magyarsku kulturu i tak 
je pofala skolske vlade dostigla vrednoga cloveka.

Mi od svoje strane pozdravlamo Preininger 
Jánosa s prilikom njegovoga postavlenja v viáesi 
rang.

— M agyarska skola za honvédé. Preinin
ger János, predi direktor ákole v Zalaujvaru, je 
postavlen za to, kaj bo od naáih honvedov one, 
átéri su megyimurskoga ili bohnedkoga roda, vu- 
cil magyarski.

Skola bo trpela 15 tjednov i vuéili se bodo 
érez 60 vur.

I tak se bodo naái dobri megyimurski i 
bohneéki decki, átéri su za vreme zalostne stranj- 
ske okupacije bili vun skluécni z magyarskogi 
jezika navéili jezika nase sladke megyarske domovi- 
en i bodo spoznali magyarsku kulturu.

— Ispravak Za Poje Ferenca, krémara v 
Csáktornya Zrinyikülváros, je nas list, 1402. ap- 
rila 10-ga v broju 3, donesel ovoga glasa: ^ver- 
cari i skrivaci robe dale delaju. Na főszolga- 
biroviji odsodili su ga na 3000 pengő strófa i 30

dni resta, ali na njegvu apelaciju i nove dokaze 
je ovoga soda Viceispan Zalavarmegyije. vel‘ki 
policajssi sodec II. instaeije, s svojim pravomoc- 
nim sodom od 1942. leta, novembra 21-ga broj 
1293/kih 1942 vnistili odredil, da se penezi za su 
robu átera je njemu biia zaresterana ivéé prodana, 
mora njemu povrnuti. Sod II. instancije neje na- 
sel Poje Ferenca za krivoga niti v svercariji, 
niti v skrivanju robe, niti pak v nabijanju cen.

— V Perlaku bo se odprla „Drzavna 
polsko gospodarska narodna skola“. Po rese- 
nju ministeriuma za veru i skole, je drzava ku- 
p!la od Sostarics Lajosa bankdirektora i polsko- 
ga gospodara njegvu, jen átok visoku hir.u, v Per 
laku (Glavna vulica 33) skup z gospodarskim 
stanjem i sadovnjakom za devetdeset dve jezere 
pengő. Те imetek je véé preneáen na drzavu i 
ladanje prek dano, treba su samo mali popravki 
i to st an je bo cisto odgovaralo za to skolu, a 
mogel bo nutri stanuvati i direktor i skolski slu- 
ga. S prvim januárom je postavlen za direktora 
te skole Kupva Gyula, predi direktor jene pol- 
ske gospodarske ákole v Nyitra megye i on je 
véé i zavzel svoje mesto i véé je napravil kora- 
rake, kaj se bo zoralo onih 20 mekot ginajne, 
steru je dala opcina Perlak za tu skolu Í kaj se 
napravi, kaj je potrebno za organizaeiju te skoje.

Za to, kaj se ta skola v Perlaku postavi 
i tak gospodarsko zivlenje rezvija, more se zafa- 
liti Sostarics Lajosu, predsedniku „Perlaki Járási 
Takarék és Hitelszövetkezeta" i Virágh Pavlu, 
opéinskom glavnom notarjusu, átéri su se érez 
vise meseci trudili, kaj su se kondicije spunile, 
átere je ákolska vlada zahtevala.

— Trgovec zmesanom robom tu likajse 
more radio aparate trziti. Minister za trgovinu 
je dal vun naredbu za trgovinu z rádióm. Po toj 
naredbi v onim opcinam (varasam), de ga ne tr- 
govea, átéri bi imel ovlascenje za prodavati, elek- 
trotehnicke, inzinerske, optiéke i spodobne stvari 
morc i trgovec z mcáanom robom éi drugac od- 
govara zakóim dobiti dozvolu za prodavanje ra
dio upaialov.

Ako bi med tem drugi, v tem zvuceni 
trgovec dobil dozvolu za radioaparate 
prodavati, ondA se trgovcu z meáanom robom i- 
ma ta dozvola vkraj zeti, zvun toga, ako tetrgo\ - 
ec prijavi, da si bo v stanovito vreme shodil 
dozvolu za prodaju elektrotehnickih i spodobnih 
stvari.

Ako se trgovcu z meáanom robom odpove 
dozvola za prodaju radioaparntov, onda mora za 
tridesti dni s tóm trgovinom dokonéati.

175 milionov hektolitrov vina je  le- 
tos v Europi zraslo. Rimski Mednarodni l ’ol- 
ski Gospodarski Institut piáé, kulko je 1943 leta 
vina zraslo. Franco/i su letos meli 50 miljonov 
hekti, a lani samo 42 i pol miljonov hekti. Talja- 
ni su meli 38 miljonov hekti, a lani samo 36 mi
ljonov. Za magvarska vina veliju, da je za ovo 
leto zraslo 4 i pol do 5 miljonov hekti.

G o s p o d a r s t v o
Cene solcam

M. Kr. minister za narodnu obskrbu je za 
onu obutel stera se po naredbi br. 109,700 2942. 
К. M, dela, odredil öve najviáeáe cene za fabri- 
kante, meátre i potrositele :

mesterska stacunarov Najvísesa 
cena za dobióek : _C?na. ?a 
prodati: potrositela

Moski visoki znerani, cve- 
kani sold z teleéega bok
sa, érni 32-50 P T — P 39-50 P

zuti 32 90 „ 7*10 „4 0  — „

Moski, znerani poláolci, 
cvekani z telecega boksa

érni 30-60 „ 6-40 „37- „
zuti 30-90 ,, 6-60 „ 37-50 „

Visoki sold za decke, 
znerani, cvekani, z tele- 
éega boksa broj 31—34,

érni 2410  „ 5-20 „ 29-30 „
isti broj 35—38 27"80 „ 6" - „ 33’80 „
2enski polsolci, znerani 
cvekani, z telecega boksa

érni 2310  „ 5- „ 2 8 1 0  „
zuti 23 40 „ 5 1 0  „ 28*50 „

Visoki znerani solci za
puce, cvekani, crni konj- •
ski sevro broj 31 — 34 22 40 „ 4'60 „ 27‘— „
zuti к о n j s к i á e v г о

broj 31 34 22-70 „ 4 80 „ 27‘50 „
ran taksi za puce broj
35 38 érni 26-10 „ 5 50 „ ЗГ60 „

zuti 26-50 „ 5 50 „ 3 2  -  „ 
Visoki solci za decu, 2ne- 
rani, konjski sevro broj
2 3 - 2 6  crni 14-90 „ 3 1 0  „18  — „

zuti 15-20 „ 3*10 „ 18*30 „
Ran taksi za decu, broj
27 35 crni 17 40 „ 3 60 „21* “

zuti 17-70 „ 3-60 „ 21-30 “
Fabrika, ill mester, steri takse solce dela. 

je duzen na robi, z visecom cedulom, ili na pót* 
platu drukano, a ran tak i na recunu steroga áta- 
cunar dobi, napisati najviseáu cenu za potro- 
sitela.

Öve fabricke cene se razmeju, postavleno 
v magazin átacunara, steri na ma lom trzi i prez 
sakoga odbitka. Si stroski zeleznice i poste idu 
na íabrikanta ili mestra. Najvisese cene za polro- 
sitela ni ti onda nemreju biti vekse, ako roba ide 
érez vise rok.

Prvese, z naredboin broj 129.357 1941. Л. K. 
odredjene cene, potli öve naredbe ne valaju.

Ova naredba stopi v zivlenje on den, как 
je zisla. Za onu robu, steru su fabrikanti predi 
napraviü, Stacunari prek zcli i platili, ove cene 
ne valajti.

Cene, odredjene v ovoj naredbi valajti za 
saku obutel, makar v fabriki, mckar po mestram 
napra vlenoj.

Za ministra
Or. JaUabffy Károly s. r.

driavni sekretar.

3 br.

M érleg
minden célra leg
olcsóbban kapható
Javítások garanciával :

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

Telefon: 509

APRÓHIRDETÉSEK • MALI 0GLASI
Apróhirdetések dija nzavankint 10 fillér. A vastagon 
nyomott a*ó kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

1 VELIKI SPARHELT Zil pr„d«u z
rokoni delani doher za velike kuhnje. Pitati v 
upravi.

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: P e cso rn ik  Ottó 
N?omts: Muraközt Katolikus Kőnwnromda — CaAktorayr 

NvowáaéH felai: Sáreca Antal.
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