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Megjelenik p é n te k e n .

Milliók milliókért
Mire költik az ország pénzét?

A Kállay kormány 1943 évi költség- 
vetését a törvényhozás mindkét háza el
fogadta s az újévben már eszerint folyik 
az ország gazdálkodása.

Amint vesszük a költségvetés egyes 
tételeit, óriási számokat látunk. Látjuk a 
kormány mindenre kiterjedő gondoskodá
sát, dacára a súlyos háborús viszonyok
nak és látjuk, . hogy a kormány bár 
első a hadsereg — az ország belső fel- 
emelkedését sem hagyta figyelmen kívül.

A költségvetésből csak az egyes fon
tos tételeket ragadtuk ki, amelyek hiva
tottak az ország jólétét előmozdítani.

A mezőgazdasági termés fokozására 
52 miliőt fordít a kormány.

A honvédelem — czidőszerint a leg
fontosabb tárca — a legnagyobb összeget 
845 miliőt kapja a rendes költségvetés ke
retén belül.

A bányászat és ipar fejlesztésére 74 
miliőt fordítanak,

mig az állattenyésztés fejlesztése 39 
milióban részesül.

A nép és családvédelem, amely az 
ország elsőrendű szociális kérdései közé 
tartozik, 100 miliő támogatásban része
sül.

Vasúti beruházásokról, új vasutak 
építéséről ugyancsak bőven gondoskodik 
a kormány 181 mihóval

Az 1943 év folyamán újonnan készí
tett, illetve helyrehozott többszáz Iádon 
felül, új hidak és közútak építésére 63 
miliőt szánt a kormány.

Különböző víziútak rendezése, árv íz 
lecsapolások, csatornázások 48 miliőval 
szerepelnek a költségvetésben.

Közoktatásra, iskolák fejlesztésére, 
új iskolák építésére 278 miliőt szándéko
zik a kormány fordítani;

a közkórházak költsége 54 miliőt fog 
kitenni ez évben;

és még egyéb szociális célokra is 
jutni fog vagy 150 miliő.

Ezek a Kállay kormány terveiből lett, 
most már költségvetósileg biztosított fela
datai.

Hogy ezek nemcsak tervek és igé 
retek, erről mi muraköziek már számta
lanszor meggyőződhettünk.

A visszatérés óta elkészült a lete- 
nyei és muraszerdahelyi polgári forgalmú 
híd, a vasúti hid felépítése pedig tervbe 
van véve s ezzel a Zalaegerszeg fele s 
ezen át az ország szivébe való közleke
dés biztosítva lesz.

Nekünk muraközieknek különösen

fontos a muraszerdahelyi vasúti híd, mert 
hiszen Zalaegerszeg vármegyénk központja 
s alig van olyan nap, amikor ne akadna 
Zalaegerszeg felé induló ügyes bajos mu
raközi utas, aki a jugoszlávok jóvoltából, 
mostan csak átszállással utazhatik Eger- 
szegre.

Az ősz folyamán láttuk a kormány 
jóakarat ú támogatását az útépítés terén
is. Csáktornyán helyrehozták, illetve új
raépítették az állami útat a Rákóczy és 
Deák Ferenc utcán végig, a Szent László 
és Zrinyi Miklós téren át iódarabon a 
Szent Ilonái országúton. De természete
sen az anyaggazdálkodás is beleszólt a 
kormány építőkészségébe. A  szállítási ne
hézségek, anyaghiány egyelőre többet nem 
engedett meg, de az eddig elvégzett 
munkálatok már is nagyon sok bajt szün
tettek meg, mert ezzel Csáktornya, leg
alább főbb utjain megszabadult a sártól.

Az iskolaügyek terén is sokat tett a 
kormány Muraközért. Az elmúlt iskola
évben a polgári, kereskedelmi iskola és ta- 
nitóképezde, rászorult szegénysorsu, leg
jobb tanulói nagyobbösszegű pénzbeli se
gélyt kaptak a közoktatási kormányzat
tól.

A mezőgazdasági termelés fokozása 
érdekében a kormány felállította a mező- 
gazdasági elöljárók intézményét. Ilyen 
elöljáró csakis képzett, szakavatott, meg
bízható mezőgazda lehet, aki hasznos ta- 
náosaival sokban fog hozzájárulni ahhoz, 
hogy Muraköz áldott földje még többet 
és még jobbat teremjen.

Л nép és családvédelem terén is so
kat köszönhetünk a kormánynak. Mura
köz legnagyobb részében működnek a 
már a kisdedóvódák, ahol még nincs, a 
legrövidebb időn belül fel lesznek állítva. 
A nyáron a falvakban működtek a nap
közi otthonok, a földmíves szülök nyu
godtan végezhették munkájukat egész nap, 
kisgyermekeik nemcsak jókezekben vol
tak elhelyezve, hanem igen jó ellátást is 
kaptak és amellett sokat tanultak is.

A zöldkeresztes eukorakció révén 
sok kisgyermeke« anya részesült cukor- 
pótlckban.

A népegészségügy különben is első
rendű gondját képezi a kormánynak, ami 
abból is látszik, hogy bár most a háború 
idején kevés az orvos, Maraközben min
den körjeg} zözég elvan látva orvosi 
szolgálattal.

A szociális gondoskodás terén az el
ső viiágháborús rokkantak, hadiözvegyek 
és hadiárvák megkapták rokkantsági, il

letve özvegyi nyugdíjaikat, sőt felemelt
mértékben.

A mostani, második világháborús ka
tonák családtagjai és ellátatlan hozzátar
tozói is érzik a kormány gondoskodását.

Ezek az adatok csak nagyjában jel
zik a kormány mindenre kiterjedő gon
doskodását. Mi muraköziek, ha visszate
kintünk az idegen megszállás szomorú 
éveire és megkérdezzük, hogy az akkori 
jugoszláv kormányok mit tettek Mura
közért, vájjon mit felelhetünk erre ? Sem
mit és semmit! Iskoláink el voltak ha
nyagolva, a tanítók politizáltak, a tanuló
ifjúság előmenetele attól függött, hogy a 
szülők mely párthoz tartoznak, a vallás
erkölcsi nevelés teljesen el volt hanya
golva, a közigazgatásban virágzott a kor
rupció, erdőinket letarolták s egyetlen 
egy fát sem ültettek helyükbe, fiainkat 
elvitték katonáskodni messze Macedóniá
ba, vagy a görög határra, mocsaras ma
larias vidékekre s nem egy muraközi 
anva siratja máig is messze távol, jeltelen 
sírban pihenő fiát, aki idegen eszmékért, 
az európai rendet felforgató politikáért 
aidozta fel fiatal életét.

Az iskolán kívüli népművelésről szó 
sem volt, ennek a helyét elfoglalta a na
pi politika. Ahány ház, annyi párt. Volt 
Muraközben a jugoszláv éra alatt olyan 
választás is, amikor 18 úrna között vá
laszthatott a szegény \álasztó s mielőtt 
golyóját bedobhatta volna, meg kellett 
hallgatnia mind a 18 párt programját.

Node ezek az állapotok elmúltak. 
Muraköz népe az einyoniatás szomorú 
ideje alatt is híven kitartott magyar ha
zája mellett s az elmullott szenvedések 
mi már csak rósz álomként tűnnek fel.

Ma már ismét a Magyar Szent Koro
na terjeszti áldó sugarait Muraköz felett 
s minden muraközi adófizető polgár tudja, 
hogy adófilléreit nem fordítják idegen, tő
lünk távol álló célokra, hanem az ország 
védelmére, közjólétre, közmívelésre és az 
ország vagyonának gyarapítására, ahogy 
a Kállay kormány mondja: a m a g y a r  
s z e r e t e t  és k ö t e l e s e é g t e l j e e i t é i  
p a r a i c s a  s z e r i n t .

Sp.

A horvát Szürke Könyv
A horvát kormány legutóbb szürke könyvet 

adott ki S7 ottani állapotokról és az utolsó
két év történetéről.

Valóban hátborzongató részleteket olvasunk 
a horvát Szürke Könyvben azokról a szörnyű 
kegyetlenkedésekről, amelyeket Horvátországban 
az elmúlt két évben a hegyekbe menekült és 
onnan időnként kitörő szabadcsapatok portyázá
saik közben elkövetnek. Mindenütt nyomor és 
pusztítás jár a nyomukban, ahol megjelennek és 
fékezhetetlen dühükben kitombolják magukat. 
Ezek a s/abadcsapatok a régi Jugoszláviát sirat-
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jók, vagy Moszkva zsoldjában állanak és kom
munista államot szeretnének az egykori Jugosz
lávia romjain építeni.

A magyarországi polgárok s különösen mi 
muraköziek a nyugodt és kellemes lakásban ülve, 
élvezve a annak a derűs biztonságnak, amit a 
magyar élet nyújt, sok-sok előnyét, végigolvassuk 
a Szürke Könyv adatait s niegborzadunk. Szinte 
nem akarunk hinni a szemeinknek, lehetséges 
volna a huszadik században, hogy emberek ke
gyetlenségig fokozott gyilkosságban tombolják ki 
a maguk durva szenvedélyeit ? A horvát hivata
los közlemény valóban középkori idők megeleve- 
nedéséről számol be, hiszen az orvvadászok nem 
elégszenek meg a régi komitácsi módszerrel, a 
meglepetésszerű rejtekhelyről történő támadással, 
hanem ezen messze túlmenően levagdossák 
áldozataik végtagjait s nem egyszer nyárson meg
sütik, elégetik foglyaikat. Az emberi mivoltukból 
kivetkőzött erdei emberek egész lelkiségére meg
döbbentő fényt vetnek ezek az adatok. Már nem 
is emberek harcolnak és állnak itt szemben egy
mással, hanem elszabadult vadállatok, akik vér
szomjas dühhel ki akarnak irtani mindenkit, aki 
nem tartozik hozzájuk.

Már sokszor emlékeztettek arra, hogy amig 
déli szomszédainknál két éve szakadatlanul 
olyan olcsó az emberélet, hogy naponta százan 
és százan esnek el gyilkos fegyverektől, addig 
Magyarország példás nyugalmat, munkalehetőséget 
és szabad életkeretet nyújt polgárainak. Nemcsak 
a magyaroknak, hanem mindenkinek, így a nem
zetiségeknek is. Az államhatalom szervei nem
csak a magyarság otthonait, tűzhelyeii védelmezik 
és biztosítják a termeié/, zavartalanságát, hanem 
minden polgárnak egyformán előnyöket ny újtanak.

Muraköz és a Muramellék visszatérése után 
egy ideig szüneteltek a névtelen levelek, tele 
mindenféle rágalmakkal, amelyek az elmúlt szo
morú korszak alatt nagyon is divatosak voltak és 
sok ember becsületében gázoltak és sokaknak 
okoztak keserű perceket, de újabban a vissza
csatolt Muravidéken év Muraközben megint álta
lános szokássá vált az egyes hatóságokhoz cím
zett névtelen levelek írása.

„A jövő jegyzője" aláírással névtelen leve
lezőlapot kapott a belatinci körjegyző is, melyben 
államellenes kijelentéseket tett és egyéb alaptalan 
vádakat emelt ellene, a levelezőlap írója.

A csendörség remek nyomozással öt óra 
alatt megállapította a névtelen levelezőlap Íróját, 
Szüsecz István belatinci lakos föld míves szemé
lyében. A győri kir. ügyészség nevezett ellen

Vitéz Horváth Ferenc ny. vezérőrnagy, akit 
az alsómurakozi kerület küldött be a visszatérés 
után a magvar törvér4 hozásba, teljes szivvel-lé- 
lekkel állt kerülete népének és közérdekének 
szolgálatába s erről sorozatos eredményei tanús
kodnak.

A képviselő különös gonddal viseli szövőn 
a kerület ifjúságának ügyeit, jól tudván, hogy 
ezen fordul meg Alsómuraközben is a megszállás 
23 éves lélekrombolásai helyén a megkezdett 
magyar építkezés sikere. Ennek a gondolatnak 
jegyében lépett sorompóba viié/ Horváth képvi
selő, hogy kerülete községeiben otthont szerezzen

Az Alsolendváról Zalaegerszegre induló 
vonat elütötte a sínek menten haladó Der- 
varics Károly Csáktornyái lakost. A súlyosan sé
rült embert a gázoló vonat felvette és besszállí
totta a zalaegerszegi közkórházba. Dervaricson 
azonban már nem lehetett segíteni, belehalt sé
rüléseibe.

A kórház loorvosa az esetről értesítette a

A kötelezettségeknek is azonosoknak kell 
tehát lenni. S meg kell becsülni azt az áldott bé
kességet, amely városaink és falvai nk életét 
elöbbreviszi és irányítja a mindennapi munkában. 
Ezt a nyugalmat és biztonságot nem zavarhatják 
meg külföldről beszivárgott gyanús elemek sem 
s éppen a magyarságnak és a nemzetiségeknek 
hasznos és termékeny együttmunkálkodása kíván
ja, hogy ne fogadjanak be idegen elemeket, ame
lyek csak azt akarják, hogy zavart és egyenet
lenséget idézzenek elő sorainkban.

Azt az áldott békét és nyugalmat, amelyet 
a magyar élet nyújt minden fiának, meg kell be
csülni. Nemcsak az elvétve érkező utasok, de 
ime most a horvát Szürke Könyv és már előbb 
számos szerb miniszter kijelentései igazolják, 
hogy amig máshol puskaropogás, ágyútűz és el 
nem lanyhuló harc akadályoz meg minden mun
kát és életet, addig Magyarországon mindenki biz
tonságban érzi magát, zavartalanul végezheti min
dennapi munkáját.

Aki ezt néni latja világosan és aki ezt a 
mai fergeteges időben nem tekinti a sors különös 
kegyének és nemes ajándékának, az vegyen ma
gának annyi fáradságot, olvassa el a belgrádi és 
zágrábi hivatalos közleményeket, hallgassa meg 
a rádióhireket, hogy érdeme szerint értékelni és 
becsülni tudja azt, amit a magyar állam, a ma
gyar élet n> újt minden jószándékü polgárnak.

Horvát testvéreinkkel évszázadokon egy fe
dél alatt, közösségben éltünk, jóban, rosszban 
osztozkodtunk, most a sors jó szomszédokká tett 
bennünket s őszintén kívánjuk, hogy horvát test
véreink is minél előbb leljék meg népük nyugal
mat és békés fejlődését.

a bűnvádi eljárást folyamatba tett»*. Ettől függet
lenül az alsólendvai járás főszolgabírója, mint 
közigazgatási hatóság Szüscc/. István rend a ható
sági őrizetbe vételét (internál -sál) rendelte el, á r i  
azonnal foganatosítva is lett.

A fent írtakra való tekintettel óva intjük 
olvasóinkat a névtelen levelek Írásától, ami jel- 
lemtclcn dolog és felnőtt egyénhez nem méltó el
járás. Ha valakinek panasza van az alsófokú 
hatóságok ellen, módjában van sérelmét a felet
tes hatóságokkal kivizsgáltatni, nem névtelen 
levélben — akii; jogos panasz fennállása esetén 
azt minden körülmények között orvosolják.

A becsületes ember mindenkivel bátran 
szembenéz és amit ir, azt alá is Írja, ha pedig 
nem meri alairni, az azt jelenti, hngv vádja alap
talan.

a magyar leventeifjúságnak.
Az ifjúság honvédelmi és testnevelési orszá

gos vezetője most értesdvlle vitéz Horváth l e 
lencet, hogy Rotorban és l .grádon a jugos/.lávok 
.»ital emelt, de be nem fejezett Sokol *.pillétekét 
kérésére a kincstár a lehető legrövidebb időn be
li,I ál! önköltségen leventeotthonokl a fejezi be. 
Az. országos vezető egyben köszönetét fejezete 
ki Alsómuraköz népszerű képviselőjének a visz* 
sajtért magyar területek ifjúsága irányában kifej
tett gondoskodásáért. Ez a hir nemcsak Muraköz
ben, hanem széles Zalában kelt osztatlan örömet.

rendőrséget, amely azonnal megindította a nyomo
zást. Ennek során kiderítették, hogy Dervarics 
vendéglátogaloban volt Alsólendván. Felivott és 
lerészegedett, majd az utat eltévesztve, elindult 
a sínek között és ez lett a végzete.

A rendőrség az ügyet a végleges nyomozás 
lefolytatása és a felelősség kérdésének tisztázása 
vegeit áttette az alsólendvai csendőrséghez.

„Adjatok azért a Magyarországért, 
amelynek eljöveteléért imádkozunk“ ! 
A honvédcsaládok támogatására adott 
minden fillér az eljövendő Magyaror-

^  szág záloga.

Helyleien a tanárnők és tanítónők 
dohányzása és feltűnő öltözködése

A biharvármegyei tankerületi főigazgató is
koláinak vezetőihez rendeletet intézett és egyben 
figyelmeztet arra, hogy a magyar tanítónőknek és 
tanárnőknek a magyar leányok- nevelésében a 
családi élet és a magyar no eszményi mintaké
nek kell lennie. A példaadás ereje különösen a 
fejlődő leánygyermekekre rendhiviil nagy, éppen 
ezért kívánatos, hogy a tanítónők és tanárnők 
minden cselekedetükben példaképül szolgáljanak, 
Nem helyeselhető tehát, hogy a tanítónők, tanár
nők iskolában, vagy nyilvános helyen dohányoz
zanak és az sem kívánatos, hogy feltűnően öltöz- 
ködienek, arcukat, hajukat, körmüket fessék. Az 
ilyen viselkedés ugyanis rombolóan hat a reájuk 
bízott fejlődő leányok lelkére.

Örömmel állapítjuk meg, hogy nálunk ilyen, 
rendelet kibocsátásának szüksége fel nem merült. 
A mi tanárnőink és tanítónőink magaviseleté, úg\ 
a tanintézetekben, mint a magánéletben példás, 
amit legjobban bizonyít tanulóifjúságunk kiváló 
nevelése és tanulmányi előmenetele.

Л Hódmezövá&urlielyen megjelenő „N épújság
ból vesea.uk ezt a, mai időket jellemző, h írt :

Egy tizennégyéves fiú 
csodálatos jóslatai
A napokban érdekes esetet hallottunk egyik 

zöldkeresztes nővértől, aki Balkány községben 
teljesített egé./ségügyi szolgálatot. Amikor a köz
ségbe ért, mái másnap hallott a különös jelen
ségről. Eszerint a községben lakott Barna András 
nevű 1-1 éves gyermek, akinél a szülök soha 
semmiféle rendellenességet, v agy rendkívüli jelen
séget nem tapasztaltak. A gyermek édesapja a 
múlt év nyarán katonai szolgálat teljesítésre \o 
nult be és a családja hónapokig nem látta. Egy 
reggel a kis Barna András, amikor felkelt, az. 
édesanyja azt mondta neki, fogja meg az ólban 
a csirkéjüket és hozza be, meg akarja ölni...

Azt ne ölje meg édesanyám — mondot
ta a gyerek — hagyjuk akkorra, amikor édes
apám hazajön... Én az éjjel megálmodtam, hogv 
holnapra itthon lesz.

A gyermek alma valóban beteljesedett és 
és másnap megérkezett az apa. Az esetnek hire 
futott a községben, alig ti/, nap múlva azonban 
még csodálatosabb jelenség teite rejtélyessé a 
kisfiú alakját. Édesapjával, aki hazatérése után 
hozzáfogott a rendes munkájához, kimentek együtt 
a földre és nz édesanyát a legjobb egészségben 
hagyták otthon a konyhán. Néhány óra hosszat 
dolgozhattak együtt, amikor a gyermek szórón 
gástol elfulladt hangon mondotta apjának.

Menjünk haza sietve édesapám, meri 
édesanyám holtan fekszik a konyhában...

А/ apa eleinte nem akarta komolyan venni 
a iiu szavait, de azután arra gondolva, hogv az 
" hazaérkezései is megálmodta, megrettent és 
síelve hazamentek. A konyhában valóban ott la 
láttak élettelenül, szívs/elhüdésben meghalva Bar 
nánét. A szomorú szenzáció még lobban megnö
velte a Barna András körül dagadó érdeklődést 
Egvik szomszédjuk egyszer megkérdezte a g\er 
mektöl.

Mikor lesz vége a háboiúnak, azt mond 
meg Andris...

A gyermek ránézett a kérdezőre és egyet
len szóval odavetette : 

l'>4 3-ban.
I / :[/ esel hónapokkal ezelőtt, még 194.  ̂

őszén toriént.'Most a balkániak kíváncsian vai 
iák, hogv a Íz ; Barna András harmadik ineglá 
tása is beteljesedik-e úgy, mint az első kettő be 
teljesedett...

Névtelen levelek

Alsómuraköz képviselőiének munkája kerületéért
Levente-otthonok tesznek a Sokol-házakból

Halálra gázolt a vonat egy muraközi embert
Szigorú vizsgálat indult a szerencsétlenség ügyében
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„Adjatok, hogy a legtöbbet áldozok 
hozzátartozóit, gyermekeit minél erő
sebben és melegebben ölelje át az 
örök Hungária istápoló karja“ ! —
Minden magyar család kötelessége tá

mogatni a honvédcsaládokat!

Felhívás
Csáktornya közönségéhez

Csáktornya nagyközség elöljárósága fel
kéri a lakosságot, hogy ismételten tegyen hazafias 
érzelme mellett|tanuságot a folyó hó 17-től február 
7-íg a honvédcsaládokért rendezendő gyűjtés al 
kalmával.

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 kívánjuk 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 teljesít szolgálatot és harcol, vagy 
életét adta a ha/.a 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 többet, 
hogy akik arra rászorultak minél nagyob mérték
ben megsegíthessük.

Csáktornya, 1943. január hó 11-én.
Elöljáróság.

Bővülnek
a Mezőgazdasági Kiállítás keretei

Március 27-én megnyíló mezőgazdasági ki
állítást és tenyészállatvásárt az OMGE a rendkí
vüli viszonyok ellenére ez évben is minél gazda
gabb tartalommal kivárna megrendezni, hogy igy 
maradéktalan képet adjon mezőgazdaságunk sok
oldalúságáról és összes termelő eszközeiről. Amint 
közöltük már, a kiállítás eg\es tenyészállat cso
portjaiba a férőhelyeket lényegesen meghaladó 
létszámű bejelentés érkezeit a rendezöbizottság- 
hoz. Miután az ország megnagyobbodása és a

Felhívás
a börtermelö mészáro
sokhoz és gazdákhozI

Tekintette! arra, hogy SZOTAK. 
ISTVÁN csáktorn\ai nyersbőr- 
bizományos és kereskedő front- 
szolgalatot teljesít, addig az ideig 
a nyersbőr és faggyú készleteket

Antonovics Gusztáv
nyersbőrkereskedő veszi at Ké
rem az igentisztelt nyersbőrterme
lők további jóindulatát és Szoták 
István leszerelése után az üzleti 
ÖsszeintietósiJiikei újítói felfogjuk venni 

Teljes tisztelettel

SIMON ISTVÁN
nyersbőr bizományos
NAGYKANIZSA

„ Mu r a k ö z "

szervezett állattenyésztő munka előrehaladása kö
vetkeztében erre előre számítani lehetett, nemkü
lönben a várható nagyobb keretekre való tekin
tettel a rendezőbizottság a fölmüvelésügyi minisz
térium támogatásával tető alá hozta a már múlt 
évben nagyrészt megépített szarvasmarhaistállókat, 
valamint a lókiállítás keretének évek óta terve
zett bővítését is ez évre sikerült megoldani a ló
istálló épületének számottevő bővítésével. Ezek 
az építkezések a mai nehéz anyaggazdálkodási 
helyzet mellett a takarékos anyagfelhasználás 
szempontjainak legszigorúbb szemmel tartásával 
készültek el.

így a kiállítási telep a háborús viszonyok 
között is továbbfejlődik, korszerű állandó jellegű 
kiállítási épületeivel és istállóival a kontinensnek 
máris legnagyobb és legtökéletesebben berende
zett ilyen jellegű intézményévé vált.

A többi kiállítási csoportokban a megfelelő 
hulladék és tartós építkezésre alkalmatlan anya
gok felhasználásával több ideiglenes jellegű csar
nok építés van tervbe véve, ügy, hogy a hatal
mas kiállítási telep ez évben még jobban kiépül.

A rendezőbizottság az érdekelt vármegyék 
támogatásával továbbfejleszti a falusi népélet és 
népművészet, valamint a háziipar bemutatását 
szolgáló kedves „kiállítási falut". A meglevő „fa
lusi házakhoz" e/. évben egy kalocsai ház fog 
csatlakozni, amelyben Kalocsa vidékének színes 
népművészetét fogják bemutatni. A „kiállítási falú" 
a különböző vidékek eredeti viseletébe öltözött 
népével bizonyára az ez évi kiállításnak is egyik 
legvonzóbb helye lesz.

A Lábbeli Központ tervei 
az 1943-as évre

A Lábbeli Központ elkészítette az 1943. évi 
munkntervét, megállapította, hogy a remélhető 
börfeleslcgek és egyéb kellékek mekkora szük
séglet kielégítésére lesznek alkalmasak.

A Lábbeli Központ minden eszközzel igyek
szik előmozdítani a műanyagok felhasználásával 
készült lábbeliek terjesztését.

A közönség ne idegenkedjék az ilyen 
lábbeliektől, hiszen jól tudjuk, hogy egészen hasz
nálható lábbeliek készülnek börtaíp felhasználása 
nélkül, amelyeknek а/ a nagy előnyük is meg
van, hogy utalvány nélkül kaphatók és báron havi 
jótállás mellett kerülnek forgalomba. A központ 
csak azok forgalombahozatalat engedte meg, ame
lyek a kísérletek során megfelelőnek mutatkoztak.

A Lábbeli Központ ez évi terve abban 
foglalható össze, hogv a bőrtalpú lábbelivel csak 
a legszükségesebb és legjogosultabb igényeket 
fogják kielégíteni, ezeket is szűkösen, a viszo
nyok engedte keretben, ellenben a központ igyek
szik megfelelő propagandával, igazolt példákkal 
a közönséget a műtalpú lábbeli használatúra rá

bírni és a műtálpú cipő gyártását előmozdítani, 
bogy igy senki se maradjon megfelelő lábbeli nél
kül.

Új postafigynökség Drávanagyfalun

Zala vármegye Csáktornyái járásához tartozó 
Drávanagyfalu községben folyó évi február hó 
1-én új postaügynökség nyílik meg, amelynek 
forgalomköre Drávanagyfalu községre, Szép major 
és Facarnica-puszta lakott helyeire terjed ki. Az 
új posta ügy nők.ség bárhova szóló levélpostai (kö
zönséges és ajánlott) küldemények, belföldi posta 
és csekkutalványok, belföldre szóló értéklevelek 
és csomagküldemények felvételével és minden
nemű postaküldemény kézbesítésével, valamint 
postatakarékpénztári közvetítő szolgálat ellátásá
val van megbízva. Az új postaügynökség ellen
őrző hivatala Csáktornya.

Megszűnt a csomagfelvétel korlátozása
A postavezérigazgatóság újabb rendelete ér

telmében a keddi és csütörtöki csomagfelvételi 
tilalom megszűnt, tehát ezeken a napokon is 
küldhetők.

K ö z g a z d a  s ág
10 vármegyében már dolgoznak 

a gazdasági elöljárók
A mezőgazdaságfejlesztő törvény gondosko

dik arról, hogy a hivatalos adminisztrációt men
tesítsék a gazdálkodással kapcsolatos munkála
toktól és ezért a gazdasági elöljárók intézményét 
alkották meg.

Az elmúlt év végéig tíz várm egyé
ben 680 községi gazdasági elöljáró 

m ár meg is kezdte m űködését

és továbbiak kiképzése folyamatban van. Az ed
digi programm szerint

m árcius végéig minden nagyköz
ségben és minden körjegyzőségi 
székhelyen munkába állnak a gaz

dasági elöljárók.

A tapasztalatok eddig a lehető legjobbak. A gaz
dasági elöljárók nagy ambícióval és hozzáértéssel 
állnak a nagyközönség rendelkezésére, hogy se
gítsék őket abban a nagv munkában, amely nem
csak a termelés, hanem az ország általános 
gazdasági érdekeit is szolgálja.

Talajmeszezésl akció Kárpátalján
Kárpátalján állandóan folynak a legelojavitási 

munkálatok. A tervek szerint előkészületben van 
egész Kárpátalja földjének talajmeszezési akciója, 
amelynek hatalmas arányaira jellemző, hogy több
ezer vágón mészlisztet használnak majd fel a 
kárpátaljai talaj javítására.

Á G Y T O L  L A K A T
T a r k a ..................................... P 2 50 Г50 P l1-
Vegyea «zurk e ..................... P 4 —  P  3*—
Feheres fosztott . . .  P 7 50 6 50 P 5'50
Fehér fo s z to tt ..................... P 1150 10.50 P 8’50
Pelyhes dunnába P 17 — 16’— 15 — P 14'—
Pehely......................................P 30 -  28 -  P 2 6 -
Sztirke p e h e ly ..................................................... P 18’—
4 — P'ön felüli 5 kilógramoa rendelést papirzsákban 

bérmentve szállit

Rácz Józsefné ágytolüzlete,
Kiskunfélegyháza, Holló Laios utca 39.



4 M u r a k ö z 4 sz.

H Í R E I N K .

Muraközi Testvérem 1 Meghallgattad-e 
a Főméltóságu Asszony szavát? Ada- 
koztál-e az értünk küzdő és szenvedő 
honvédek családjai részére ? Nyugtasd 
meg lelki isméi eted és adakozz minél 

előbb és minél többet!

— Pecsornik Ottó országgyűlési képvi
selő a kormány meghívására részt vés/ a kor
mány külügyi előadássorozatán Lillafüreden. Feb
ruár 1-ére ismét otthon lesz.

— Reform átus istentisztelet lesz vasár
nap, 31-én délelőtt 11 órakor a polgár! iskolában.

A Csáktornyái Magyar Asszonyok Nem
zeti Szövetsége február 2 án d. u. féi 5 órai kez
dettel a Royal kávéházban teadélutánt rendez. A 
tiszta nyereséget a főméitusagu Asszonv akció
jára a harctéren küzdő honvédek hozzátartozói
nak felsegitésére fordítjuk. Mindenkit szeretettel 
várunk. Délután a „Varjú", este a Royal kávé- 
ház jónevü cigányzenekara játszik.

— Kinevezés. A belügyminiszter Szeszar- 
dics Imre dr. orvost a miksavári közegészségügyi 
körbe körorvossá nevezte ki.

— Kinevezés. A főispán Regös Ferenc he
lyettes vármegyei törvényhatósági utbiztost Csák
tornyái székhellyel, vármegyei törvényhatósági 
utbiztossá nevezte ki.

— Áthelyezés. Az alispán Farkasíalvi Ottó 
vármegyei irodatisztet Lentiből a Csáktornyái fő
szolgabírói hivatalhoz, Konkoly János irodafőtisz
tet pedig Csáktornyáról a lenti főszolgabírói hiva
talhoz helyezte át.

— Pálinka főzési engedély Légrád és 
Alsómuraköz népének. A pénzügyminiszter 39! 
— 1943. X. b. számú rendeletével vitéz Horváth 
Ferenc nyug. vezérőrnagy, országgyűlési képvi
selő közbenjárására megengedte, hogy Légrád és 
Alsómuraköz érdekelt lakossága szes/merögep 
alkalmazása nélkül, állandó pénzügyőri felügyelet 
mellett, kizárólag saját termésű szilvából Ív 13. 
március 31-ig pálinkafőzést. folytathat.

Tiszay Kálmán előléptetése. Nagy
örömmel adunk hirt ismét egv muraközi üreg 
magyar tanftó kitüntetéséről. A m. kir. Vallás és 
Közoktatásügyi Miniszter Tisvay Kálmán mura- 
gárdonyi igaz.g«tó tanítót а \ II. fizetési osztályba 
léptette elő. Tiszay Kálmán öreg muraközi ma
gyar tanító. Első növendékei ma már öreg embe
rek. Évtizedeken at a generációk egész sorát n 
velte fel, mindig magyar szellemben. \ jugoszláv 
éra alatt, betöltvén szolgálati idejét, jól megérde
melt nyugalomba vonult, de Muraköz visszatérése 
után az elsők között volt, akik a magyar ügy ér
dekében sorompóba állták. Tisza . Kuín-ant őszin
tén üdvözöljük előléptetése alkalmából.

A dohány díadalútja címen érdekes 
cikket közöl a „B u v á r" most megjelent januári 
száma Zsindely Sándor tollából. Ugyanitt ad szá- 
mot tudományos kutatásairól Darányi Gyula egvo- 
temi tanár. Ezt a cikket egyidejűleg a Sdentia 
című francia tudományos folyóirat is közli. A 
magas színvonalú népszerű tudományos lap cik
kei közül ki kell még emelnünk Fischer Géza, 
Zipernowskv Károlyról szóló cikkét, valamint Al- 
dobolyi Nagy Miklós beszámolóját a szegedi tcsz- 
taaruk készítéséről. Cikket ittak még: Gál Zoltán,

Somoskő városáról, Nősz Gyula a gyorsírásról 
és Carlos О. Bunge a gauchoról. A Tudomány' 
Műhelyéből és Kis Búvár cinni rovatokon kívül 
számos kép és rajz díszíti a szép kiállítású lo- 
lyóiratot. A Búvár Cavallier József dr. szerkesz
tésében és a Franklin Társulat kiadásában jelenik 
meg.

Meddig nő az em ber? A Búvár janu
ári száma írja. Magyar kutatónak hazai anyagon 
végzett vizsgálatai szerint a lértiak 28 esztendős 
korukig nőnek, mégpedig 21-töl 28 éves korig 
összesen 1.34 centimétert. A nők viszont csak 
24 éves korukig növekednek, vagyis négy évvel 
hamarabb fejezik be a növekedést, mint a férfiak 
és az öregkori termetcsökkenés náluk még na
gyobb fokú, mint a férfiaknál. Idős házastársak 
közt a termetbeli különbség a nö rovására sok
kal nagyobb, mint fiatalabb éveiben volt. Az 
öregkori termetcsökkenés oka a mind görbültebb 
testtartás és a csigoly ák közti porcogok fokozatos 
felszívódása. Nagy szerepe van ebben a foglal
kozásnak is. Az erős fizikai munkát végzők ter
mete rendszerint jpbban csökken, mint a könnyű 
munkát végzőké. Érdekes még az is, hogy az 
emberi test reggel valamivel hosszabb, mini este, 
aminek az a magyarázata, hogy napközben a 
porcogok kissé összébbnyomódnak, az éjszakai 
pihenő alatt pedig reggelre visszaszerzik- eredeti 
méretüket.

Éhínség Indiában. (Német Távirati iro
da) Brit hivalalos körök aggodalommal tárgyalják 
az indiai helyzetet. Az indiai alkirálv ugyanis 
nem tudja megoldani a közellátási válságot. Csak
nem minden kerületben hiány van gabonanemii- 
ekben, rizsben, cukorban és olajban. Az élelmi 
cikkek ára rohamosan emelkedik. Az éhinség 
több hely en máris sok áldozatot követel. Egymást 
érik a rongáló cselekedetek, vasútvonalak es mas 
közlekedési utak ellen. Legsúlyosabb az éhínség 
Bombayban és kerületében, ahol csaknem minden 
nap tüntotések zajlanak le, amelyeket csak a 
rendőrség és a katonaság tart féken. Sok tünte
tőt letartóztattak.

M egkczdiék a direkííerm ő borok át
vételét. A direkttermö szőlőkből, különösen a 
iiuah (noha) fajtákból szűrt borok, mint ismeretes, 
bejelentési kötelezettség alá esnek. A vonatkozó 
rendelet értelmében minden gazda, aki direktter
mö bort termel, köteles elszámolni a házi szük
ségleten íeiuli bormennyiséggel. A direkttermö 
borok összegyűjtését es átvételét a MASZOBSZ 
végzi. Felhívjuk a figyelmet a direkttermö borok 
beszolgáltatására és iigyelmeztctnek mindenkit, 
hogy bejelentés elmulasztása esetén a beszolgálta
tást a s/ölöíelvétel alapjai? követelik.

Az utóbbi tíz évben megháromszo
rozódott a nemzeti jövedelem M agyarorszá
gon. A Magyar Gazdaságkutató Intc/ct adatai 
szerint a nemzeti luvedeleni az 1941 42. évben
a trianoni ország területén merte a /.ö iniiiuiiuol 
az «gesz országban pedig 10.5 milliard pengőre 
emelkedett. Az. *i>>/o évben a trianoni ors/.agte- 
rűiet nemzeti jövedelme (>.4, az egész országé 
8.2 milliard voll. 1939 40 ben pedig 5 8 milliard
pengő állt szemben az egész ors/agleriiict 0.4 
miiíiái dós nemzeti jövedelmével. A mélypontot 
a nemzeti jövedelem éppen liz evvel ezelőtt, az 
l c*3l 32. évi világválság ideien érte el, amikor 
a Gazdaságkutató Intézet 3.2 inilliárdban állapí
totta meg и jövedelmek összegét. I íz. ev lefor
gása alatt feliát a nemzeti jövedelem a három
szorosára emelkedett.

Csáktornya járás főszolgabírója.

13643 1942.

Hirdetmény
Csáktornyán a községi élelmezési hivatalban 

egy drb. pénztárca, egv olvasó és a pénztárcá
ban pénz találtatott.

Az erszényt és pénzt valamint az olvasol 
annak igazolt tulajdonosa hivatalomban a hivata
los órák ideje alatt átveheti.

Csáktornya. 1943 évi január ho lö-an.

Dr. Vida Ferenc
főszolgabíró.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától
567 1943. szám"

Hirdetmény
A zalaegerszegi in. kir. Pénzügy igazgatóság 

12.600/1943. II. számú rendeletére az adózok fi
gyelmet az. alábbiakra hívjuk fe l:

Mindazon adózók, akik általános kereseti, 
valamint jövedelemvagyonadójukat a múlt évben 
nem fellebbezték meg és a múlt évben (194?) 
kevesebb tiszta keresetük, illetve jövedelmük 
voll, mint az 1942. évre megállapított általános 
kereseti és jövedelem, vagyonadó alapjuk, 
adójukat 1943. évi január hó 31. napjáig fe l
mondhatják.

A felmondáshoz szükséges momlatvanyok 
(bevallási ivek és mellékletei) a községi elöljáró
ságnál (Városháza 5. szoba) a megállapított léri- 
tcsi dij ellenében kaphatok.

1943. évi február hó végéig általános kere
seti adóvallomást kell adni :

1. ) akinek a múlt évi általános kereseti 
adójuk még nem jogerős és nem válik azzá feb
ruár “végéig sem, (akik m. évben fellebbeztek)

2. ) akiknek a muH évi kereseti adóalapjuk 
jogerős, .azonban a kereseti adó alap a 10.000 
P-t meghaladja,

3. ) akinek alt. kér. adóalapja csonka évre 
(tehát nem egész évre) let! megállapítva,

4. ) akik a inul* évben foglalkozást változ
tattak.

5. ) akiknek adóalapjuk rögzítendő lenne, 
abban az esetben, ha a múlt évi jövedelme
10.000 P-t meghaladva, vagy ha a 10.000 P-t 
nem .haladta tűi, de a tiszta jövedelme a megál
lapított adóalap 50 százalékkal emelkedett.

Jó  vedelem-vagyonadó vallomást tartoznak 
adni 1943. február 28-ig:

1. ) akiknek a mull évi jövedelem-vagyon- 
adoja nem jogerős és nem lesz jogerős 1943. 
február hó vegéig sem (akik a múlt évben fel
lebbeztek),

2. ) akik múlt évi kivetésük jogerős, de jó- 
vedelemadóalapjuk 10.000 P-t, vagyonadóalapjuk 
a 200.000 P-t meghaladja,

3. ) akiknek adóalapja rögzítendő lenne, ha 
a múlt évi jövedelme 10.000 P-t, vagyonadó 
alapja 290.0(H) P-t meghaladta, vagy lm ezt az 
összeget nem haladta túl, de a jövedelme, vagy 
vagyonértéke 50 százalékkal emelkedett,

1) akinek adóalap;.! csonka év aiapjan lett 
megállapítva,

5.) akiket hivatalból új általános kereseti
adóvallomasra hívtak fel,

ö.) akik múlt évben váltak adókötelesekké,
(új adózók).

/.) akiknél az adóztatás helye megváltozott,
8. ) aki kikötés nélkül kapott rokoni támo

gatást s a kapott összegről, ha az. akitől a támo 
gatást kapta, jövedelemadót ütni fizet,

9. ) aki korlátolt felelősségű társaság tagja 
azon összeg erejéig, melyet a társaságtól élvez, 
illetve vagyonadó szempontjából azon vagyonér
tékről, amely összeg erejeig a törzsbetétben és 
egyel? vagyonértékben érdekelve van.

Felhívja az clóljátoság az összes adózókat, 
liog\ vallomásukat a valóságnak megfelelően te- 
gyeix n.cg s lehetőleg úgy a bevételt, mint a ki
adásokat, okmanys/ei iu*n igazoljak.

Akik vallomást kötelezettségüknek nem 
lesznek eleget, a h. H. Ö., valamint a J ,  \ . H. 
''J. vonatkozó rendelkezése értelmében birsaggal 
lesznek sújtva,

Bővebb felvilágosítás a községi elöljáróság
nál délelőtt a‘ hivatalos órák alatt kapható.

Gsáktornva, 1943. évi január hó 26.
Elöljáróság.

Hirdesse» a „íviuraköz“ -beD
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Hiljoni za miljone
Za kai se trosiju orsacki penezi

Stroskovnika Kállayove vlade za
1943. leto su prijele e bed ve hize, öble 
gatska i zgornja i ve, v növöm lein vec 
se po tem gospodari.

Как gledimo toga stroskovuika, vi 
dimo jako velke broje. Vidimo, da se 
vlada briga za se, kaj je v orsagu po- 
trebno. Prem da jc ve najprva soldacija, 
vidimo, da vlada pa/.i i na to, da se or 
sag zmitra zdigne.

Od toga stroskovnika smo vun zeh 
samo par stvari, stere su stvorenc za to, 
da se dobro zivlenje v orsagu poveksa.

Za bolse polsko gospodarenje bo vla
da letos potrosila 51 miljon pengő.

Honvedstvo — to jc za ovo vreme 
najvaznesi ministerium — dobi v redovi- 
tom siroskovniku 845 miljonov.

Za rezvijanje fabrikaeije, mestrije i 
rude bodo se potrosili 74 miljoni.

A za bolse povanje marhe ide v re 
cun 39 miljonov.

Obrana naroda i famiije dobi pom ос 
od 100 miljonov. To spada denes med 
prve sociable brige orsaga.

Za popravek zeleznic, bolse voznje i 
novih zeleznic, se vlada isto obdno bnga 
i za to se bo potrosilo 186 miljonov.

1942. leta se napravilo cuda novih 
mostov na vise stotin. delaju se novi 
niosti, ceste sc popraviaju i delaju se no 
vp, za to letos kani vlada potrositi * 3 
miljonov.

Ran tak se v red postavlaju i vodeni 
poti, Uaj bo vo/.nja bolsa i falesa, kanali 
se delaju /.a obranu od velke vode, 
moevare se susiju, za to je v rccun deto 
v stroskuvnik 48 miljonov.

Za skolanje, nove skole zidati, stare 
popravlati i poveksati, potpomagali na 
rodno rezsvecenje, sc je to jako vazno, 
za to bo tu ba ovoga leta 278 miljonov.

Za spitale. za v ractvo siromaskih be- 
teznikov, bo se potrosilo ovo leto 54 
miljonov.

A jos bo dnslo i za druge socialne 
brige I pomoci do 150 miljonov

To so plani Kállayove vlade, steri 
su po priinlenom siroskovniku ve vec i 
njene duznosii

Da su to ne samo plani i obecanja, 
za to smo sc mi megyimurci vec jako 
cuda pot osvedocili.

Poti. toga, как megyimurje povr 
nulo /.gotovili su v L* sense i Muraszer- 
dahelyu ci/ilne mos;e na Muri, a zelez 
nicki most je \ plan zeti i stem bo nam 
voznja v Zalaegerszeg i odnod dale, v

sree orsaga zasigurana.
Za nas megyiinurcc je zeleznicki most 

v Muraszerdahelyu od osobite vaznosti, 
kajti Zalaegerszeg je centrum nase var- 
megyije i nega dneva, da se nebi nasel 
potnik, steri se pela v Zalaegerszeg, po 
svojem potu, a jugoslavenskom gospoda- 
renju more mo zafaliti, kaj nam je most 
odletel v luft i ve treba pesice iti od 
streke do streke.

V jesen smo vidli pomoc vlade z 
dobrom volnm i pre zidanju potov. V 
Csáktornya su popravili, bole receno z 
nova zazidaii orsacku cestu v dilem po 
Rákóczy i Deák Ferenc vulici, po Szent 
László i Zrínyi Miklós piacú i na velko- 
mu falatu ceste pruti Szent Ilona. Samo 
tu je meló i gospodarenje z inatrialom 
svoju rec poleg vladine dobre vole. Ne
ga matriala, tesko je kcoj voziti pák je 
zato za ve ne bilo moci vec napraviti, 
ali kaj se do ve zvrsilo, je cuda pomog- 
lo, kajti su se v Csáktornya barem naj- 
glavnese vulice resile blata.

Kaj se tice skol, je vlada tulikajse 
cuda alduvala za Megyimurje. Za vreme 
presloga skolskoga leta su v purgarskoj 
i trgovackoj skoli i v preparandiji, naj- 
bolsi siromaski deaki, steri su toga po- 
trebni, dobib veksu peneznu pomoc od 
skolske vlade.

Za bolse polsko gospodarenje i po
• nnje jr vlada posta cila pohke gospodar- 
ske poglavare. Так sí poglavar more biti 
samo dobi о zvucvni, razumen i posten 
pobki gospodar, steri bo s svojimi dobri- 
mi navuki cuda pomogel к torna, kaj bo 
do nase blazene, megyimurske zemle jos 
vec i jos bolse rodile.

Za obranu naroda i familie moremo 
tulikajse cuda zafaliti nasoj viadi. Skorom 
po célom Megyimurju su vec v poslu 
ovode skole za malu decu, a de ga 
njih jos ne, tani bodo za najkrajse vreme 
gori postavlene.

V ieti su se posod po selaj bili po- 
slavleni deteeji domi, steri su erez den 
decu na brigu imeli i tak su polodelski 
roditeli mimé duse mogli zvrsavati svoje 
posle, a deca ne samo, da su erez den 
bila v dobrim rókám, nego su dobila к 
tomu dobni branu, a poleg toga su se i 
cuda kaj-kaj navóila.

Zeleni Kriz je delii cukora zvun re 
da i tak su cuda matere z malom decom 
dos! do cukora ober recunu.

Za na rod no zdravje vlada vo
di prvorednu brigu. To se vidi i stoga, da 
prem ve v taborsko vreme, da ga malo

doktorov. v Megyimurfu se v sakoj no- 
tarjusiji zversavle doktorska sluzba.

Na polu socialne skrbi, invalidi, do* 
vice i popiii prvoga svetskoga tabora, 
dobili su svoje invalidske i dovinske pen- 
zije i ktoinu jos i poveksane.

Soldacke famijie i neobskrbleniki o- 
voga drugoga svetskoga tabora tulikajse 
znaju, da se vlada za njih briga.

Kaj smo do ve napisali, to nam sa
mo na velkom kaze, как sb vlada za se 
briga. Mi megyimurci, ako poglednemo 
nazaj na ono zalostno vreme, da smo bili 
pod stranjskom okupacijom i pitamo, kaj 
su ondasnje jugoslavenske vlade vcinile 
za Megyimurje, kaj moremo nato odgo- 
voriti? Nikaj i nikaj! Skole su nam bile 
zapusöene, navuciteli su politiku tirali, 
skolanje deakov je islo po tem, v steru 
stranjku njim roditeli spadaju. Versko i 
moralno skolanje mlaisine jc bilo do kra 
ja zapusceno, v adruinislraciji je korup- 
cija cvela, sigdi mita i mita, sume nase 
su nam posekli, a niti jeno drevo nesu 
na mesto toga zapovali. Nase sine su 
nam odvlekli v soldaciju v daleku Mace- 
doniju, ili na bugarsku granicu, med moc- 
vare, v kraje punih malarie i bormes cu
da matere se den denes placeju za svoje 
sine, steri pocivaju dalko v neznanom 
grobu. a alduvali su svoje mlado zivlenje 
za stranjske misli, za politiku stera je 
stela napak obrnuti europskoga reda.

Za kakse rezsvecenje naroda zvun 
skole ga niti reci ne bilo. na mesto toga 
je bila dncvna politika. Za vreme jugosla- 
vie )e bilo v Megyimurju i takse zbiranje, 
da si je siromaski zbirac mogel zmed 18 
skatuli zbrati onu, kam ode kuglieu pu- 
äüti, a pi wdi lüga jus je moral i posluiati 
programa sih 18 stranjki.

No fala Bogu se to je minulo. Me- 
gyimurski narod je i za vreme ialostnog 
podjarmlenja ostal veren svojoj magyar- 
skoj domovini a se zlo kaj smo pretrpeli 
nam dojde, как da smo nekaj kudoga 
senjali.

Ve nam pak Magyarska Sveta Ko
runa prestira blazeno svetlo ober Megyi- 
murja i saki Megyimurec zna. da se 
njegvi fileri. Stere plada za poreiju, na* 
bodo potrosili za^stranjake eile, steri od nas 
daiko siojiju, n«go za obranu domovine, 
dobro naroda, za rezsvadenje i za povek- 
sanje orsackoga imetka, как to program 
Kállavove vlade voli: po zapovedi ma- 
gyarske iubavi i spunjenja duznosti.sP.
.Megyimurski moj Brat! Jeli si posluh- 

nul reci Visokodostojne Gospe Guver- 
nerke ? Jeli si daruval za familie hon- x< dov, steri za nas harcuvleju i trpiju? 
Vmiri si dusno spoznanje i daruj óim 

predi i őim ved!

M EGYIM URJE
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Horvatska
Horvatska vlada je zadnjic dala vun „Sivu 

knigu" za ono, как tani stvari stojiju i kaj se 
zadnjih dve leti pripetilo.

Za istinu se cloveku koza steple, da cita to 
horvatsku Sivu Knigu i ona strasna i prezmilostna 
zloéesta dela, stera su, zadnjih dve leti v Horvat- 
skoj vcinili oni partizanski lopovi, steri se skrivaju 
v bregaj i odnod od vremena do vremena vun pre- 
dereju. Za njimi, de se pokazeju, se posod glad, 
nevola, pusta sela, nekrivi i ncduzni mrtvi, se to 
oni delaju, как da bi stekli bili. Ovi partizani, 
jeni se placeju za pokojnu Jugoslaviju, a drugi 
su plaéeni od Moskve i steli bi posta\ili komu- 
nistiéku drzavu na grobu negdasnje Jugoslavije, 
a siromaáki horvtski narod mora se to pretrpeti.

Mi purgari Magyarske, a osobito mi mcgyi- 
murci sedimo mirno v na sem stanu i vzivanio 
veselo onu sigurnost, átérő nam davle naáe ma- 
gyarsko zlvlenje, da citamo to Sivu knigu, nas 
strah obletavle i necemo verovati svojinii ocmi 
kaj bi denes, v dvajsetom stoletju to moguce bi- 
lo, kaj bi ludi tak na nemilosrden nácin klali i 
mrcvarilí svoje bliznje i v njihovimi mokami vzi- 
vali. Ov horvatski sluzbeni glas nam govori, как 
da su se obnovila vremena srednjega véka. Ovi 
partizani ne su zadovolni stem, как su to negda 
komitaéi delali, kaj bi znenada, s svojega kola, 
de se skrivaju, obletali i zraubali ludi, nego prek 
sega toga seéeju ludem roke i noge. zgeju i spe- 
ceju nesrecne ludi. Te ludi su slekli ze sebe doH 
se kaj je v njimi élovecje bilo, to vec ne su ludi,

Potli, как se Megyimurje z Murskimi Kraii 
povrnulo, jeno vreme su prestali sakojacki listi 
prez potpisa, puni sake fele krivih tozbi, steri su 
/a proálo zalostno vreme bili jako nioderni i ste
ri su cuda ludem postenje prgr-ziti i éudn Indem 
zalostne vure napravili, ali ve v novese vreme 
se je v Megyimunu i Murskimi Kraji pák podig- 
la áega, pisati listc prez potpisa na vlasti.

Так je i notarjus v Belatincu o\e dneve 
dobd jenu kartu prez potpisa, v steroj ga on, ste
ri je kartu pisai, obsipavle s sakojaékimi krivimi 
tozbi, a ktomu jós i proti dr*avi govori. Polpis je 
bil „notarjuá buduéuosti."

^andari su tu pokazaii pravoga kunjsta i za 
pet vur su prenaáli áto je pisai kartu, a to je bil

Orsacko Magyarsko Gospodarsko Drustvo 
kani letosnjega séma za polsko gospo- 
darstvo i plodnu marhu, átéri se bo odprl márciusa 
27-ga, makar su prilike teske, prikazan как naj- 
bogatesega, da bodo nasi gospodari vidli, как je 
dobro po najnovesoj forrni povati i как se se nő
ve meátrije imaju ktomu.

Как smo vec napisali, cuda vec najboláe 
marhe su na glas dali, как ga piaca za njih. Na 
to se véé i napre reétinalo, kajti se orsag povek- 
sal i se viáe se pova prvoklasna najiepsa marha, 
pák su za to letos na sémiién jako poveksali 
italé za marhu. a ran tak i za kenje, kajti ni 
seniu bo i duda koniov sake fele, najbolse fájté. 
Za letos je tesko bilo tulko stanja skup spraviti, 
ali se to su preladali, prem kaj su z matrialom 
jako morali sparati.

Siva Kníga
nego divje zveri, zejni krvi i oceju vnistiti sako- 
ga, steri ne spada med njih.

Véé smo se cudapot zmislili za l<». da pre 
nasimi juznimi sosedi vec erez dve leti je clovec- 
je Vivienje tak malo vredno, kaj den na den na 
stotine ludi opadne od vubitelskoga oruzja, dók 
prinas na Magyarskoj je mir, da mu ga néma pa
ra, saki clovek ima slobodno zivlcnje i najde si 
krtdia. 1 to ne samo ludi magyarskoga roda, nego 
i si drugi, makar njim materinski je/ik ne je magyar- 
ski. Drzavne vlasti braniju dome, familie, mirno 
gospodarenje jednako sakomu pripadniku ove dr 
zave, s kakáim god jezikom moli Boga.

A ran tak moraju duznosti biti jednake. 
Treba postuvati onoga blazenoga mira, steri cuva 
nase varasé i sela i ravna nnse dnevne posle. 
Toga nasega mira narn nemreju zrusiti niti niksi 
straniski ludi, átéri se dovleceju med nas. da na- 
praviju puntarije med nami, a mi pak si skupa 
moramo drzati i posiknuti vun z med nas stranj- 
ske ludi, steri bi átéli kaj bi i prinas takse nevo 
le dostigle nasega naroda.

Poátuvati blazenoga mira i blagoslova, ste- 
roga nam da nase magyarsko y.i\lenje. Potniki, 
steri dohajaiu, horvatska Siva Kniga i joá predi 
toga govori cuda srbskih ministrov nam posvedo- 
ciju, da dok drugdi puske pokaju, stuki grmi|ii 
hize goriju, ludi hmiraju, borba se posod, prinas 
na Magyarskoj je mir i saki clovtk pre/ straha 
more zvrsavati svoje dnevne posle.

Sziisecz István polodelec / Belatinca. Kr. drzavni 
tozitel je mam podigel to/.bu proti njega, a zvun 
toga je föszolgabirov jarasa Alsolendva mam in- 
terniral Sziisecz Istvána i vec su ga odtirali.

Gpomenemo na«e éitatele. mi se cuvaju pi
sati liste prez potpisa, to neje pesten posel i m 
sika se za odraséenoga cloveka. Ako stu ima 
kaksu pritozbu proti ni/.esih \lasti, ima priliku 
pritoziti se na visesu vlast, stera bo posla previ- 
ziterala i ako je de kaksa falinga bo pomogla, 
ali ne po listu prez potpisa.

Poáten clovek vupa sakonui v <»ii gledati i 
ako kaj nappe, ono i potpise, ako pak ne vupa 
potpisati, io je tulko, da krivo to/.i.

I tak se te sejem, makar jc i taborsko 
vreme. se dale poveksava i tak zgledi, da je je
pen od nailepáih v t eloj Kuropi.

Zvun toga su se zidala i sakoformu druga 
stanja, kajti na semu se bo videlo i kaj - kaj 
drugoga.

Osobito vazno bo ,,selska izlozba , Napra
vili su na semiscu jeno celo selo, vu njem lii/.e 
sih krajov Magyarske i lak bodo ludi vidli sege 
naroda celoga orsaga. Bodo se vidle narodne 
nosnje sih krajov, sakojacke domace mestrije i 
i kunjsti, /. jenom reejom bo se vidlo, da nasa 
zemla i nas narod stoii na prvom mestu i sigdi 
se moremo gizdavo pokazati.

NaSi megyimurci su vec lani na Stefan Kra- 
lovo poka/ali, da je nase Megyimurje pravi

gyungy Korune Svetoga Stefa na, pak bi dobro bilo, 
da bi i letos pokazaii svoju diku.

Delo oblegata Dolnjega Megyimurja 
za svoj narod

Iz sokolskih hiz bodo Leventedomi

Vitéz Horváth Ferenc, Generalmajor v pen- 
ziji, potli как smo se povrnuli, orsacki oblegat 
Dolnjega Megyimurja z dusom i telom sluzi sv<i- 
jega naroda, a vidiju se i njegva dela.

Nas oblegat se osobito briga za nasu mlaj- 
sinu, kajti dobro zna, da su erez 23 letne oku- 
paoje i v Dolnjem Megyimurju skvarili duse mlaj- 
sini i ve njih je treba nazaj dopelati к Magyar
skoj misli. Zbog te misli se vitéz Horváth Ferenc 
nas oblegat zavzel za to, da bo i v njegvom já
rású levenlaska mlajáina méla svojega doma.

Na svoju prosnjti je vitéz Horváth Ferenc 
oblegat dobil glasa od orsackoga honvedskoga 
voditela mlajsine. da bodo v Kotoru i v Legradu 
one sokolske hize, store su se jugoslaveni hapili 
delati, ali nesu je zgotovih, v najkrajse vreme i 
na drzavni stroáek zgotovili i prenapravili za Le- 
ventedome.

\ isto vreme se orsacki voditel zafalil oh- 
legatu Dolnjega Megyimurja, koga si átimaju, za 
to, kaj tulko brige vodi za mlajáinu povrnjenih 
magyarskih krajov. Te glas je napravil velko ve- 
selje ne samo po Megyimurju, nego i po sirokoj 
Zalavarmeg> iji.

Poziv stanovnístvu
Pojílavarstvo velkc opcine Csák

tornya prosi stanovnistvo, da znova po 
svedoéi svoje rodolubno cuvstvo ve, da 
se bo od janimra 7 ga pobiralo za hon 
vedske familie. Rcci nase Gospe Guvfer 
nerkc smo vec culi erez radio i culc su 
se i v najmenjsem ludskom kotu, pak tak 
onda i sako pravo magyarsko srce zna 
za te plomeniti cil.

Necemo ve znova zgovoriti z dm 
gimi recmi se ono, kaj smo vec culi za 
to pobiranje nego samo to prosimo od 
stanovnistxa, naj saki clovek ima pred 
ocmi ovoga plemcnitoga cila i naj se zmi 
síi za se one, ciji oci, sini, brati na ru 
skim pustaram harcuvleju, ili su vec al 
duvaii svoje zivlenje za obranu domovine 
samo zato, da obcuvaju z.ivlenje i sigurnost 
od b dsevickih bandi, onim steri su doma

Spunimo svoju duz.nost za domovinu 
i zbrisimo suzc sem onim, sterim su oci, 
sini, brati, pomagaci familie ili jedini skr 
biteli opali na taborskom polu

Poglavarstvo prosi slanovnike, naj 
saki da te dnese, da bodo pobiraii, kul 
ко najvec more, z.a honvedske familie, 
kaj se bo onim, steri su toga potrebni, 
moglo pomoci, как najvise

Poglavarstvo.

Listi prez potpisa

Polsko gospodarski sejem ide se na vekse
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Najveksa briga Engleske i Amerike
Vec v prvom svetskom taboru je bíla vel- 

ka borba za to, sto sc bo vozil po morju, a v 
ve/dasnjim taboru vec od poéetka je najvaznese 
pitanje: plavanje po morju. To je pitanje 2ivle 
nja ne samo za one drzave, Stere stojiju v tabo
ru nego i za neutralne Na priliku Svajcarske ja- 
ko cuda vozi nutri s prek mórja, pák si je dru- 
Ljaé ne mogla pomoéi, nego je morala sebi dati 
ladje zidati. Isto tak i Spanjolska, ona pák éuda 
kruánoga zrnja vozi nutri z Argentine.

Od laborskih drzavi najslabese stoji Engle- 
ska, kajti ona ne samo, da celo svoje stanovni- 
stvo hrani s prek mórja, nego mora se po 
morskom potu brigati i za celu svoju soldaéiju, 
brana, oruzje municija i vés matrial ide po mor
skom potu.

Na pocetku ovoga tabora, da englezi jós 
daleko nesu tulko )adji zgubili, как ve, je, onda 
jós neutralna Amerika pomagala /. ladjami I'n- 
gleskoj. 1939 leta obedve te drzave nesu mele 
Bog zna kulko iadji. Engleska je méla éuda mé
nje, как 1914. leta, a ran tak i Amerika, stera 
je od svojih Iadji posodila Engleskoj, prek jeden 
miljon ton, da joj nekaj pomore v velkoj sili. 
Onda su se hapile ladje delali. Isi ina americkc 
tabrike éuda napraviju, ali to je jako slnbo proti 
onomu, kaj se vtopi.

Da je Amerika stopila v tabor, mam je zlo 
bilo za one ladje, stere petroljoma voziju i to tak 
daleko, da su amerikanci nazaj zeli onih petde- 
set ladji za ölje voziti. stere su Engleskoj poso- 
dili. Zvun toga je Englesku dostigla jós jena ne- 
vola. Prve dve leti su amerikanske ladje kcoj 
vozile dalekim Kngleskim kolonijam ali как je 
Amerika stopila v tabor, ve se englezi sami mo

raja brigati za svoje kolonije.
Najvekse zlo za Englesku morsku voínju 

zvun toga, kaj njim nemei cuda ladje vtaplaju, 
je itak to, kaj njim je zaprto Srednje Morje i 
Suezki kanak Zbog toga moraju velke pote dela- 
ti koli cele Afriké i tak njihove ladje, kajti mo
raju tripot veksega pota napraviti, cuda menje 
voziju как predi.

Saki den ga menje ladji i makar Engleska 
vlada neée vun dati zgubicke, v gospodarskom 
zivlenju se to jako pózna tak daleko, da denes 
privatne tabrike moraju dobiti ladje za terha vo- 
ziti samo na cedule. Ali kaj hasni cédula, ako 
ga ladje ne. Je je  taksa fabrika, stera vec pol le
ta éeka na ladju, “stera bi joj sirovoga malriala 
dopelala.

Amerika ima najveksu brigu z ladjami, ste
re voziju poleg suhe zemle. Tu se vtopi najvec 
ladji i to najbole delaju nemske podmorne ladje. 
Dale \clku brigu ima amerikanski ministerium za 
voz.nju na Atianskom Morju. Fabrike nemreju tul
ko ladji napraviti kulko se vtopi, a vozitti je 
treba. 1 tak se tabor na morju jako preobrnul 
proti onomu как je bilo v prvom svetskom ta
boru. Onda Engjeska i Amerika neje imela mk- 
se poteskoce, da dene v Saloniki, v Grckoj vel- 
ku soldaéiju i cuda matriala na suhu zemlu, a 
denes to nilcak nebi bilo moguce.

Zbog istoga’ /.róka nemreju v Londomi pra- 
vole misliti nato, kaj bi oni v Europi zasli na 
suhu zemlu i napravili drugu frontu, prem da se 
aec par let spravlaju na to. Za to bi oni morali meti 
cuda ladji i to bi bilo tak nesigurno, kai bi po
leg toga lehko ovi* dve dr/.ave, cije zivlenje za- 
sigura samo morje, lehko prepale,

T a b o r s k i  gl asi
Sovjetska fronta

Na toj fronti se f>va strasna ofenziva, stera 
trpi vec tretji mesec se bole síri. Bolseviki ne 
sparaju niti z ludmi, niti z matrialom i hiceju 
v ogenj se svoje rezerve. Prem da su sovjetski 
napadaji se jak si i jak si nemske i z njimi zvera- 
rane trupe zdrziju v tem strasnom ogniu i odvra- 
caju se bolseviéke napadaje.

Najjakáa i prava peklenska bitka ide za 
Stalingrad, v tem varasu ga vec ne niti jene ci- 
vilne duse i niti jene cele hize. Nemski soldati 
braniju toga grada vec sest tjednov, da se nesu 
hmili, niti preoblekh, v strn^noj zimi, roke i no- 
ge su njim zmrzene. ali se nedaju do zadnje ku
gle i do zadnjega éioveka. la bitka je tak ostrn, 
da ga lakáé jós ne bilo, od da svet stoji.

„Darujte za onu Magyarsku domovinu, 
za steril si skupa Boga molímo!“ Saki 
filer, steri se daruje za konvedske 
familije, potpomaze nasu buducu Ma

gyarsku Domovinu.

Mi, steri domn v toploj hi>.i éitanm öve ta- 
borske glase, moramo / jako poni/nom dusom i 
prignutom glavom éitati ovu peklensku boibu v 
steroi se nutri zaprta nemska soldaéijn bije do 
/adnje kaple krvi z boláeviékom soldaéijom. Ste
ra je v ludstvu i matrialu deset pót jaksa.

Nemski novinari, steri su tnm na fronii, pi
se ju dimo, как se te nemske divízije, odre/ane 
od domovine i svojih paidasov, vitezki boriju pro
ti peklenskomu ognju i zelezu, stern na njih cnri, 
odvracaju divje i nemilosrdne Sturme, Steri njih 
/ deset pót vékáim brojom napadaju.

Po ziusenim hi/.am, po pivnicam se cuvaju. 
kulko se moreju, vise gladni i zejni, как siti i 
napiti. Teski stuki, Stalinove orgule (stuki s stiri

cevi) vlevlcju na njih gránáté, gosto как dezdj i 
oni se jeno braniju loga peklenskoga varasa, ste- 
roga bi bolseviki s sakom silóm Steli nazaj 
zeli.

I sam radio z Moskve je veé'visepot na glas 
dal, da ovi vitézi zasluziju najvekse postuvanje, 
a to je velka rec pred sovjetskimi voditeli, steri 
ne postujeju Boga, niti clovecjc zivlenje i Steli 
bi. naj prepadne celi svet. Pred mesec dnevom 
ponudili su sovjeti nemskim branitclam Stalingra- 
da, naj se daju prek. Daju njim se, oficeri bodo 
smeli sable nősíti, soldacije nabodo spravili v la
gere, nego bodo je inlernerali, ali se ne nasel niti 
jen nemski sóidat, steri nebi rajsi i.Sel v junacku 
smrt, nego v sramotno zivlenje.

Stern je ta soldaéija zapisala svoje ime v 
vekovecnost i zasluíiju naivekse postuvanje. Как 
nam nemski glas véli, to soldaéiju podpiraju nem
ski avioni s hranom i municijum i to z jako ve- 
likimi poteskoéami.

Pre Don vodi как i na celoj fronti — 
je ofenziva jaka, i nase mugyarske trupe ran 
tak iniaju teSke bitke, v kojimi ran tak vitezki 
zdr/.iju i odvracaju nepriatela, как i njihovi nem
ski pajdasi i zasluziju isto postuvanje.

Tulko jós ocemo reéi za ovu velku Stalin- 
gradsku ofer.zivu, da se boláeviki zato trgaju tak 
oátro za te grad. kajti stein bi oni oslobodili Vol- 
gu Na prtiiletje bo se Volga reáila ledn i onda 
bi sovjeti mogli po njoj vo/iti hranu za 
svoj narod, steri vec ve glada trpi a kaj je naj- 
glavneáe, mogli bi voziti i ol|e, stero njim je túli- 
kajáé jako potrebno za motoré i fabrike, a ve 
je ta najveksa vnda Rusije dőli zaprta.

Afriőka fronta
Ov fjeden se pák hapil z velikim vtapla- 

niem nepriatelskih ladii. V cclrtek je dosel nem
ski glas, da su pre varaáu Hone, de je staialíáée 
za ladje, vtopili 4 ladje a véé v sobolu je dosel 
novi glas, da su na afriékim vodamvtopili 18 engle- 
skih i americkih lad|i, se skup od 124.000 ton.

Na srednjem morju je jena taljanska pod- 
morna lad ja v pondelek vtopila jenu nepriatelsku 
ladju od 18.000 ton, stera je vozila ameriéku 
soldaéiju.

Na ovoj fronti se borbe po malem povek- 
áaju. Nemski i taljanski glasi veliju da su öve 
dneve némáké i taljanske trupe zavzele ameriéke 
átelunge, a ve su amerikanci sleli nazaj zeti, ali 
je ne su mogli i v tem borbam su amerikanci 
zgubili prek 4000 zaroblenikov, 21 taborska kola 
okloplena, 70 teákih stukov 200 automobilov 
prek sto masinpusek i éuda drugoga taborskoga 
materiala.

Zvun tóga doli su strehli cuda taborskih a-
eroplanov.

Med lem je cngleski inínistcrski predsednik 
Churrchil pák odisel v Ameriku na konferenciju 
Ta konferencia je za njih jako vazna, kajti ne* 
maju med sobom niksega razuma. Nemreju se 
sloziti niti v voditelstvu afriéke soldacije, niti pák 
v gospodarstvu.

I englezi i amerikanci rivaju napre svoje 
generale, ktomu imaju reé i oni francuzi, átéri su 
vun dali svojudoinovinu i stali prek к englezam i 
jós do denes nesu se slozili, áto bo pravi vodi- 
tel africke soldacije. V gospodarskom pog- 
ledu pák englezi zahtevaju éuda hrane i tabor- 
skoge materiala kcoj voziti, a amerikanci veliju 
da nemaju za to dosti ladji, a kaj imaju, stem 
najpredi moraju svoju soldaéiju obskrbeti.

Med tem nemei i taljani ne spiju, nego se
spravlaju как zgledi, véé su dosti postigli.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a DREHER -  H AGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczin
kereskedés CséfctQmya

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

Saki den moíi pakiece na poSti 
prek dati

Po novoj naredbi generalne direkcije 
poste, tork i cetrtek su vise ne zaprti 
dnevi za pakiece prek dati. Od se dobi 
je moci pakiece saki den prek dati.

Nova poäta v üt ávanagyfalu

Prvoga februara bo se v Drávanagy- 
falu odprla nova posta za notarjusiju 
Dráva nagy falu, Na toj novoj poSti bo mo
ci prek dati liste proste i na rtkomander 
i v zvunjske orsage. ceke, pakiece, liste 
penezi, ali to samo znutra v orsagu i 
se kaj dojde bo óva posta rezdelila, a 
zvun toga bo zvrsavala i posle postanske 
sparkase. — Kontrolna poéta je v Csák
tornya.

MLINARSKI POMOéNIK
lséé sluZbu kod Parnmlina F1LIPAN JÁ - 

NOS Lapány Muraszentmárton
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistiti pre

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

--------------------------------------------------------------  ш ш я ш ш

Slirínajsl star let decko prorok
Napre je povedal, kaj mu otec s tabora dimo dojde, a mati bo hmrla

Öve dneve )e jena sestrica Zelenoga Kriza, 
stera zvráavle sluzbu narodnoga zdravia v selu 
Balkány, pripovedala jenu jako cudnu stvar. Mám 
drugi den, как je v opcinu dosla, je cula za to 
pripeéenje. Po tem glasu, tarn v seli zivi jen 14 
let star deéko, zove se Barna András i njegovi 
roditeli nigdar nesu na njem spazili, kaj bi mu 
pre pameti kaj zvunrednoga bilo. .lempot v jutro, 
da se Barna András stal, mati mu je rekla, naj 
ide vun i naj v kotcu prime piceka, bo ga za- 
klala.

Najte ga mama zaklati, véli decko 
naj bo, dók japa dimo dojdu. Ovu noc sem se- 
njal, kaj bodo japa zutra doma.

I rihtig, kaj je decko senjal, se spunilo, 
drugi den je ctec dimo dose!. To pripecenje se 
mam óulo po célom selu, ali za deset dni je dec
ko doSel na vekSi glas, z jenim jo§ cudnesim pri- 
pecenjem. Otec, od potli как je dimo dosel. je zvr- 
saval svoje redovite polske posle, tak je i on den 
я svojim sinom odiáel na pole, a mamu su doma

K A J J E  NOVOGA?
„Darujte, da bodo tople roke nase ve- 
kovecne matere Hungarie cím bole 
zagrlile decu onih, steri najvise aldu- 
jeju za nas. — Saka magyarska família 
je duzna podpirati honvedske familie.

— Prem escenje. Viccispan Zalavarmegyije 
je Farkasfalvi Ottó-a, varmegyinskoga kancelari- 
skoga dinovnika premestil /  Lenti v Csáktornya 
к főszolgabiroviji, a Konkoly Jánosa kan^elarij- 
skoga glavnoga cinovnika s Csáktornya v Lenti 
к íőszolgabiroviji.

— Zgublcni penezi. V Csáktornya, v kan* 
(dariji, de se ceduie /a  hranu dobiju su na.síi 
jenoga bugyelarosa s penezi i jenu cislu.

Sto je to zgubil more v sitidben о vreme na 
íőszolgabiroviji nazaj dobiti.

Növi doktor. M. kr. Minister znutras- 
njih poslov je Dr Szeszarics lmru postavil v Mik- 
savár za doktora one notarjuáije.

— Növi potni kom isar. \ elki ispán Zala
varmegyije je Kegős Ferenca, namestnoga varme
gyinskoga potnoga komisara postavil v Csáktor
nya za redovitoga varmegyinskoga potnoga ko
mijára.

— Cug je na sm rt zgazil m egyim urca.
Cug, steri pela z. Alsólendva v Zalaegerszeg je 
povozil Dervarics Károlya s Csáktornya, átéri je 
po Streki iáéi. Tesko ranjenoga éloveka jc cug 
gori zel i odpelal v Zalaegerszeg v ápital, ali po
rnóéi ga vec ne bilo, Dervarics je hmrl.

S ápitala su to dali na glas policajam i pre- 
nailo se, da je Dervarics hodil v Alsólendva póz
nát« pohajat, prevec se napil i tak je zablodi! i 
doSel na átrekn, a to mu jc bila nesreca.

Zandari v Alsólendva vodiju kvi/.iciju, jeli 
je .Mo kriv za Dervaricsovu smrt.

— T iszay  K álm án dosel v v ísesi rang. 
Z vtlikim veseljem dajemo na glas, da je рак

ostavili v kuhinji, v najbolsem zdravju. Par vur 
su skup delali na polu i na jempot je decka ob- 
letel neksi strah i veli :

Japa hodte fletno dirno, mama mrtvi lez.iju v 
kuhinji.

Otec je na pocetku ne stel verov ati te si- 
nove reci, ali potli si je premislil, da je decko 
vec i to senjal, da bo on dimo dosel i tak se 
prestrasil i obedva su flelno dimo odisli. I rihtig, 
doma v kuhinji je zena mrtva lezala, boz.i bic jii 
je na sreu vudril. Ova zalost ie decka spravila 
na jos veksi glas i nesteri den pita jen sosed 
Barna Andrása :

To mi reci Andrasek, da bo kraj taboru.
Decko pogledne soseda i odgovori z jednom 

reejom :
1943.
To se pripetilo pred mcseci, jos v jesen 

1942. leta, i ve ludi seia Balkány nestrplivno ce- 
kaju. jeli se bo i tretje ptorokovanjc Barna An
drása spunilo, как se prvo dvoje.

jeden stari magyarski, megyimurski navucitel do
sel z rangom napre. M. kr. Minister za Vein i 
Skole je Tiszay Kálmána, direktora i navucitcla 
v Muragárdonyu postavil v '  If. klas place.

Tiszay Kálmán je stari megyimurski, ma
gyarski navucitel. Njegvi prvi deaki su ve vec 
stari ludi. Crez vise de.set kt je zdi^el gori celi 
red deakov, se v magyarslotn duliu. Za vreme 
Jugoslavijeje, kajti ie spunil svoja sluzbena leta. 
odisel v dobro zasluzcnu penz.iju, all da se me- 
gyimurje povrnulo, je bi! med prvimi, steri su za 
magvarsku stvar zdigli roke.

Lepő po/dravlamo Tis/av Kalmána ve, da 
je dosel v visesi rang.

Hapili su sc nutri pohirati vina di
rektora (smarnicu) Kak je po/nato vina z di 
rektno rodecih trs<>\ (smarn.eu) je treba prijav:*.?. 
Po doticnoj naredbi saki gazda, sto p<;va direk- 
torska vina, je duzen ohrecunati она vina. stera 
mu ostaneju ober domaée potrebe. Pobiranje tih 
vina zvrsavle goricko drustvo M. A. Sz. 0 .  B. 
Sz. i npomenuju se gospodare, steri povaju direk- 
torska vina. da je moraiu uutri dali. a sto nabo 
prijavil od njega bodo zahtevali tulko, kulko go- 
rice poknzeju.

V Indiji h ara  glad. |\. T. I ) 1 ngleska 
sluzbena mesta su v vclknj hrigi za fndiju. !n- 
dijski podkral nikak nemre resiti kri/.u narodne 
obskrbe. Se po sod tali zrnje za kruh, riz.a, cu
kor i olje. Cene hranam naglo skaceju gori. Zbog 
glada jc vei cuda ludi dőli opalu. Ludi jen za 
drugim delaju Sturme na zeleznice i ceste i vni- 
stavleju je. \ajveksi glad je v varain Bonibav i 
okoli njega, de su den ua den velkc demonstrate 
i samo soldacije i policaji moreju ludi zadrz.ali 
od raubanja. Zbog toga su cuda ludi zaprti.

Légrad i D olaje M egyiraurje su do- 
bíli dozvolu za síivé zgati. \a proSnju vitéz 
Horváth Lerenca, generalmaiora v penziji, ors/n- 
Ckoga oblegata. je íinar.cminister naredboni broj 
301-1943 X. b. dozvolil, da stanovniki l.egrada 
I Dolnjega Megyimurja, prez vure i pod stalnom 
financialnom kontrolom slobodno zgeju alive do 
1943. martiuSa 31-ga. ali samo svojega povanja.

Zadnjih deset let se n&rodni dobicek  
v M agyarskoj poveksal na triput tulko. Jeden
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magyarski institut, Steri se zaba via z gospodar- 
skimi pitanji, je zrecunal, da je narodni dobicek 
v Magyarskoj, med trianonskimi granicami, 1941- 
1942. leta znosil 7 miliardi i 600 miljonov, a v 
v célom orsagu 10 i pol miliardi. Leto dni predi 
je v trianonskom orsagu bilo narodnoga dobicka 
6 milardi i 400 miljonov, a v célom orsagu 8 
miliardi i 200 milionov, a 1939 40 leta je bilo 5 
miliardi i 800 milionov, nasu prot 6 miliardi i 
400 milionov narodnoga dobicka. Najmenjsi do
bicek je bil rano pred deset leti, za vreme svet- 
ske krize 1931-32. lata. Onda je bil narodni do
bicek se skup 3 miliardi i 200 miljonov. tak se 
je narodni dobicek crez. deset let poveksal rano 
na tripot tulko.

O o s  p o d a r  s t v c
V deset varmegyiji vec delaju gospo- 

darski poglavari
Zakón za rezvijanje polskoga gospodarstva 

se briga i za to, da bo sluzbena administraeija 
oslobodjena ocl poslov, steri se ticeju polskoga 
gospodarenja, pak zato bodo odredjeni gospodar- 
ski poglavari.

Do kraja prosloga leta, v 10 varmegyiji vec 
se 680 opcinskih polskih gospodarov hapilo svo
je posle, a drugi se ve skolaju. Как se recuna 
do kraja márciusa saka velka opcina i saka no- 
tarjusija bo mela svojega gospodarskoga poglavara.

Как se do ve prenaslo, to je jako hasnovi- 
ti posel. Gospodarski poglavari se dobro razmeju 
v svoje posle i z vélikim veseljem pomazeju gos- 
podaram v njihovom veikom poslu. steri ide ne 
samo za tern, da bo povanje bolse i vekse, nego 
i za tem, da se bo celi (jrsag gospodarski bole 
zdigel.

V Podkarpatskoj vec fest vapniju 
zcmle

V Potkarpatskoj stalno popravlaju gmaine 
z vapnom. Po planu bodo se zcmle v celoj Pod
karpatskoj pognojili 7. vapnom i zato bodo pot- 
rosili vise jez.ir vagonov vapna.

\ apno jv iako potreben i hasnoviti gnoj z.a 
zcmle i vrte. Kuruze, psenicc, hr/.i. detelice, ze- 
Ije, sal.da, grinccjgi, se to nuca vapno i iako hi 
dobro bilo, nko bi I nasi ludi probali malo vap
na sipali na zemle, mam bi se osvedociii, как 
je to hasnoviti gnoj.

Jeli sara platii za novine?
APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLAS!
Apróhirdetések dija szevankint 10 fillér. A veetago i 
nyomott szó kettőnek számit. LcgUíarbb hirdetés dija I Г.

M egveszek mindenfele motorkerékpárt gti- 
mi\al és gumi nélkül uzem és üzemképtelen álla 
pótban. H unyadi autó-javitő C sák to rn y a .

Kupim sake fele motoré z. gumijoni í pre 
gimii|c dobre i pokvarene Hunyadi autó-javito  
C sáktornya.

M észáros beren d ezésem et jégszekrény*  
nyel együtt Mirgöscn eladóin.

M csarsk u  m estriju  i c isk a sln a  bi na
íletnom prodala.

Özv. S altier G yuláné  
N agykanizsa, Kinizsi utca 7.

Bútorozott szobát keresek bérbe. Cím a
Kiadóban.

— — M i-----------TI— — — ■  II

helehis szerkesztő: Pecsomik Ottó 
helelós kiad«* cs laptulajdonos: f’e cso ru ik  Ottó 
N**.tnu 'dt-mii, zi KaWkus КЛиу*п*onada Г-гЛ? иг»*» 

К »ore* *rt VI»»: Â t*J.
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