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Megjelenik p é n t e k e n .

Sztálingrád
Végétért a világtörténelem legnagyobb 

eposza, olyan, amilyent Hőmérőstül nap 
iáinkig nem ért meg a világ s nem éne
keltek meg a költők. Milliós bolsevista 
sereg vad tömegrohamai, a különböző 
ágyúk két hónapig tartó pergőtüze, bőm 
bak szakadatlan áradata, amelyek mellett 
^gépfegyverek tüze eltörpül és több mint 
háromszázezer szovjetkatona halála kel 
lett ahhoz, hogy Sztálin támadó serege 
végre legyűrje a német ó. hadsereget, 
amelynek vitézsége, hazaszeretete, kitar 
tása páratlanul áll a világtörténelemben

Két hónapon át a hazától, bajtársai
tól s minden külső összeköttetéstől el 
vágva, a visszatérés minden reménye nél 
kill küzdöttek ezek a katonák, akiknek 
kevés a hősi jelző s akiket csak kalap 
levéve szabad említeni. Közlegény és 
tiszt között nem volt külömbség, egyfor 
mán húzták az ágyút és hordták a lő
szert. Egyformán éheztek és fáztak, egy 
formán szenvedtek, de a harci lelkesedés 
a törhetetlen hazaszeretet és kötelesség 
tudás is egyforma volt bennük s mikor 
a bolseviki had vezetőség elismerte hősi 
magatartásukat és csábitó ígéretekkel fel
szólította őket, adják fe a küzdelmet, egy 
emberként hangzott fel a válasz : „Nem ! 
Küzdünk tovább, az utolsó golyó a mienk 
lesz.!,,

S ezután még három hétig küzdöt
tek Sztálingrád hősei a legembertelenebb 
helyzetben, oly vitézi eredményekkel és 
oly hősi magatartással, hogy közönséges 
földi halandó talán fel sem tudja mérni 
ésszel vitézségüket és áldozatuk nagysá
gát. Puskát, szuronyt fogtak a tisztek, 
tábornokok s együtt a legénységgel véd
tek mingen romot, minden gránáttölcsért 
és minden védhető lukat az utolsó embe
rig, az utolsó töltényig.

Múlt egyik cikkünkben idéztük azt 
a régi mondást, hogy a nagy idők meg
szülik nagy embereiket. Ha valaha, úgy 
ma igaza van e mondásnak. A mostani 
idők nem nagy embereket, hanem nagy 
emberek tömegét szülték. Talán I hermo- 
pile háromszáz ifjúnak szelleme szállta 
meg Sztálingrád hőseit. Azok szelleme, 
akik csak háromszázan, párosával harcol 
va és elesve védték a szorost és tartót 
ták fel az óriási perzsa sereget mindad 
dig még az utolsó két hős is elesett. 
Vagy a német lovagrend hősei támadtak 
fel bennük, akik egymáshoz láncolva, jó 
ban rosszban kitartottak egymás mellett 
és áldozták fel egymásért életüket.

A magyar nemzet történelme is tele 
van ilyen fényes lapokkal Zrínyi Miklós 
a szigetvári hős, aki védte várát az utol
só töltényig, az utolsó falat kenyérig,

azután pedig maradék maroknyi seregé
vel kitört a várból s hősi küzdelemben 
elesett az utolsó emberig. De e hősi, ön
feláldozó tettével megmentette hazáját a 
török veszedelemtől. Szulajman szultán, 
aki maga állta sereg élére, hogy legázol 
ja Magyarországot, nem bírta kivárni az 
ütközet végét, a magyarok hősi ellenál 
lása annyira hatott lelkére, hogy inkább 
megfutott Mohamed paradicsomába, sere
gének csak holttestét hagyván, amit a 
vezérek trónra ültettek, mert különben a 
sereg megfutott volna az ostrom befejezte 
előtt.

Tudjuk, bogy Belgrád ostrománál 
akadt egy Dugonics Titusz, aki a bástya 
ormára törekvő zászlós törököt legyőzni 
nem bírván, azt átnyalábolta s vele együtt 
levetette magát a mélvbe, a biztos ha
lálba.

Egervár, Budavára, К ("»szeg és a töb
bi mind megannyi fénves lapjai a magyar 
történelemnek, amidőn a magyar seregek 
inkább elpusztultak, de állásaikat fel nem 
adták, mert tudták, hogy nemcsak önma 
gukért küzdenek, hanem nemzetükért, 
hazájukért s a jövendő életért.

Sztálingrádnál viszont, mint mondot
tuk a német lovagkor és Nagy Frig\es 
dicsőséges kora elevenedett fel hatványo
zott mértékbem. Mikor megszűnt minden 
utánpótlás, elfogyott az. utolsó darab ke
nyér, az utolsó darab gránát, mikor már 
minden emberre rávigyorgott a halál fé
lelmetes csontarca, ezek a héroszok meg
fagyott kezükkel még akkor is szorították 
a puskát és azzal a biztos tudattal indul 
tak a végső rohamra, hogy Németország
ért, Európáért és az elmaradhatatlan vég 
ső győzelemért áldozzák életüket és ég 
nek el a sztálingrádi pokol tüzében, vagy 
fagynak csonttá a rettenetes hómezükön.

Nagyon jól tudták ezek a hősök, 
hogy miért hozzák meg áldozatukat. I ud 
ták, hogy a körülvett Sztálingrád és a 
többi szigetek, vagy sündisznóállások, 
ahogy a németek nevezik, óriási, milliós 
seregeket kötnek le és megakadályozzak 
a szovjet téli offenzivájának sikerét, te
hát önfeláldozásukkal megmentették a 
német és szövetséges seregeket. Tudták, 
hogy ezért van harcuknak értelme és ál 
dozatuk nem hiábavaló.

A tragédia utolsó jelenetei szivet 
marcangolóan játszédtak le.

Amikor a veszély már a legnagyobb 
volt a 6. hadsereg a következő rádióje 
lentést adta le „a belváros legmagasabb 
házára ((iPU épület) kitűztük a horog- 
keresztes lobogót, e jel alatt folytatjuk a 
végső küzdelmet."

Ezt követi a szomorú, de minden 
idők legdicsőbb befejezése. Tábornokok, 
tisztek, gránátosok, németek, horvátok, 
románok, páncélos katonák, utászok, tü
zérek, légelháritók, Írnokok, hajtők és 
talajszemélyzet vállvetve küzdenek az 
utolsó rohamban. Ellenálló erejük a vé
gét járja. Nem fegyver, hanem a nélkü
lözés, a hideg és mindennek hiánya törte 
törte meg őket.

S itt a következő rádiójelentés:
„A bunkerben hallgattuk a Führer 

kiátványát, a nemzeti himnusz hangjánál 
talán utoljára emeljük karjainkat német 
köszöntésre. Odakint tombol a harc. A 
bolsevisták szétzúzzák a magas épület 
falait."

Pergőtűz, füst, láng, halál. Paulus 
vezértábornagy kiadja az utolsó párán 
csőt : „Mindent elpusztítani." A GPU 
háza összedül s vele lehanyatlik a grá
nátszaggatta német lobogó, majd február 
2-án az utolsó rádiő)jelentés : „A legne
hezebb harcban az utolsó emberig meg 
tettük a kötelességünket. Éljen a Führer, 
éljen Németország!"

Ezután csak még egyszer szólalt meg 
a sztálingrádi rádió : „Az arcvonal lejelent
kezik ! Éljen a Führer !

Utána csend ! Félelmes csend. El
hallgattak a hősök fegyverei. Bevonultak 
Nagy Frigyes mennyei hadseregéhez, 
ahol bizonyára a legmagasabb kitüntetés
ben fognak részesülni, itt a földön pedig 
emlegetni fogjuk neveiket, amig csak egy 

eember is lesz a földön.
A német véderöfüparancsnokság a 

sztálingrádi harcokról drámai hangú je
lentést adott ki, amelyben kiemeli, hogy 
a 6. hadsereg zászlójára tett esküjéhez 
híven, Paulus vezértábornagy példaadó 
vezetése mellett, az utolsó leheletig har
colva, az ellenség fölényben lévő erejé
vel és a kedvezőtlen viszonyokkal szem
ben vereséget szenvedett. A hadsereg 
sorsát a német légi haderő egyik légvé 
del mi hadosztálya, két román hadosztály 
és egy horvát ezred osztja. Kiemeli a je
lentés, hogy a ív hadsereg, az ellenség 
által teljesen bekerítve, a legkegyetlenebb 
viszonyok közepette, az ellenség óriási 
erejét tartotta lekötve s ezzel a német veze
tésnek időt és lehetőséget biztosított olyan 
ellenintézkedések megtételére, amelyek ki
vitelétől az egész keleti arcvonal sorsa 
függött.

A német és szövetséges népek élni 
fognak, Sztálin pedig elmodnhatja Pyrhus- 
szal: -Még egy ilyen, győzelem és vesz
ve vagyunk."
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Szociális és munkásjóléti intézmények 
a Graner és Teszler féle King gyárban

Mióta Muraköz visszatért az anyaország 
kebelébe, munkásaink megismerték a kiilömbsé- 
get jelenlegi és korábbi a megszállás alatti életük 
között. Az elmúlt szomorú korszak idején a 
munkásokkal senki sem törődött. Л betegségéi у zo 
pénztár jól-rosszul működött egyéb azonban sem
mi sem történt a munkások erkölcsi nevelése és 
művelése terén. Fügyedüli szórakozásuk volt a na
pilapok, tele pártpolitikával, amitől nem nagyon 
épültek.

Mikor a magyar haza kebelére ölelte Mu
raközt, megindult a szociális gondoskodás mun
kásainkról. M áraz 1941. évben, egyelőm társa
dalmi alapon, nagyobb számú munkás nyaralt a 
Balatonon, 1942-ben az OTI. küldött saját költsé
gén szintén nagyobb számú munkást üdülési sza
badságra, ezidén pedig teljes erővel, a mostani 
viszonyokhoz képest, megindul a szoriális gondos
kodás.

A munkáskatas/ter felállítása és a munká
soknak igazolványokkal való ellátása folyamat
ban van.

Február 13-án nyíllanak meg az öthónapos 
magyar nyelvű tanfolyamok, hogy azok, akik a 
megszállás alatt el voltak zárva az édes haza 
nyelvétől, szintén megtanulhassák az államnyelvet, 
a legszorgalmasabb tanulók részére 10 darab 2r> 
pengős jutalmat tűznek ki.

Tervbe van véve a Közoktátásügy i Minisz
térium által rendelkezésre bocsátott keskeny film
anyag előadása. Földrajz, egészségügyi, szakmai, 
nemzeti propaganda, kulturális és szórakoztató 
műsorok, magyar és muraközi nyelvű kisérő szö

veggel.
Munkásönképzőkör a táruslati összetartás 

és ö n k é p z é s  céljaira Munkásszereph »k
szavalatai, kisebb jelenetei, felolvasások, műked
velő előadások, vegyeskar, szintén a munkások 
erkölcsi nemesítését és művelődését fogjak szol
gálni.

A könyvtárban már több mint 300 kötet 
van a magyar irodalom legjavából. Magyartárgy u 
könyvek további beszerzése folyamatban van.

Flsőrendü szociális kérdést oldott meg a 
vállalat a babakelengye vándorakcióval. A gyár 
az arra szoruló fiatal anyákat babakelengyével 
latja el, amely azután tovább vándorol az újabb 
urnákhoz. A gvár szociális gondozónője állandó
an látogatja a fiatal anyákat és a gyermekes mun
kások lakását, figyelemmel kiséri egészségügy í es 
anyagi helyzetüket és a tapasztaltakról jelentest 
tesz. A gyár rászoruló munkáscsaládoknak meg
felelő. segítséget nyújt.

I gyanúsak erősen erkölcsnemesítő hatása 
van a máris felállított leány levente mozgalomnak, 
amely eddig is szép eredmény t mutatott fel. Prog
ramja a valláserkölcsi nevelés mellett: főzés, var
rás, gyermekápolás, torna, játék és tánc . Olcsó 
és egészséges ételek főzése, megvarrni a házi 
szükséglet ruháit és fehérneműjét, egészséges, új 
magyar generációt nevelni a hazának, ezt megta
nulni, a leventeleányok legfőbb kötelessége.

Díszes alkalommal a leventeleányok máris 
saját Szíizmáriás zászlójuk alatt vonulnak fel.

A tervbevett gyári tanonciskola ugyancsak 
a munkások, illetve tanoncok előmenetelét fogja

szolgálni. , .. . . .
Munkás fürdő és étkező is el tog készülni, 

mihelyt az anyaggazdálkodás ezt lehetővé fogja 
tenni. Hogy ez mennyire fontos nem is kell hang
súly (»znunk, elég ha azt mondjuk, tisztaság fél 
egészség. í zen felül a fiatal munkások egészsé
ges testi fejlődése szempontjából az is nagyon 
fontos, hogy mindennap jóizü meleg ebéddel le
gyenek ellátva. Reméljük a vezetőség a legjobb 
megoldást fogja megtalálni.

Nagy szociális szükségletet tölt be a mun
kások, különösen a fiatal anyák részére a nap
közi otthon tervbevett felálítása is. A Csáktor
nyán és környékén lakó munkásszülök magukkal 
hozhatják gyermekeiket munkahelyükre, ahol a 
napközi otthonban óvónő foglalkozik velük a 
munkaidő) alatt. I.'gyanít! elhelyezik a bölcsődét 
ahol a munkásanyák csecsemői nyernek elhelye
zést s igy lehetővé teszik az egészséges fejlődés 
szempontjából oly fontos 4 ('»ránkinti cseisemö- 
táplalást. I 7 egyelőre, tekintettel a különíts vis/o- 
\iszonyokra, csak a melegebb időszakra van 
tervbe véve.

Végül meg kell említenünk a bajtársi szol
gálat megszervezését is, amelynek keretén belül, 
a gyár valamennyi munkása és tisztviselői ado
m á n y á b ó l ,  a hadbavonult munkásainak, katonái
nak és ezek hozzátartozóinak a raszorulás mér
tékében állandóan segélyeket osztanak ki. Külön 
adományt juftatak a l’ő.méltóságu Asszony akció
jára is.

Mindebből láthatja a muraközi munkásság, 
hogy a magyar haza, még a súlyos viszonyok 
közt is, állandóan gondját viseli minden fiának s 
ezért nem követel mást, mint hazaszeretet és 
odaadó munkásságot.

Muraköz munkássága eddig mindenkor meg
mutatta, hogy hu fia szeretett magyar hazájának és 
tudjuk, hogy ezután is, fokozottabb mértékben 
igy lesz.

A M É P _ H I R E I
A Magyar Élet Párta csáktornyaj 
csoportjának választmányi ülése

Pénteken, fémár 5-én a Magyar Klet Partja 
Csáktornyái csoportjának válatsztmánya megtar
totta rendes ülését, amelyen letárgyalták a folyo 
ügyeket.

Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő, a 
járási szervezet elnöke, ez alkalommal részletes 
tájékoztatást nyújtott az ország bel és külpoliti
kai helyzetéről.

Kovács István pártvezető 
kitüntetése

Országos pártv ezetönk, К álla у Miklós 
miniszterelnök Kovács István, fényképész, C s á k 
tornyái lakos, pártvezetöt, a magyai élet örök 
(ójának szolgálatában, kiválóan értékes munkája 
és áldozatkészsége elismeréséül, dicsérő oklevél 
ben részesítette.

Gyász
a sztálingrádi hősökért

Fgész Németország mély gyászba borult a 
sztálingrádi hősök elvesztél!. A kormány három 
napra betiltott minden nyilvános előadást és ze
nét.

Gyászol a német, siratja elveszett hőseit,

de örökké fényesen ragyog«'» példájukból erőt 
merit a további küzdelemre a végső győzelemig.

I gyancsak gy ászba borult Horvátország is. 
Mint Zágrábból jelentik, a Imrvát kormány is ki
adott rendeletet, amely szerint három napon át 
tilos minden nyilvános szereplés és zene

Németország és a szövetséges horvát- és 
román nép gyásza minket is mélyen érint. A mi 
fiaink is ott küzdenek és véreznek \ o r o n y  ezsnél 
és a Don partján és mi is osztoznak német, horvát és 
román testvéreink mélységes iajdalmában.

Й muraközi cigányprímás és a bőgős 
halálos drámája a nagykanizsai 

biintetötörvényszék előtt
Még január 3 an töitént, hogy Drávadms 

községben a Novak-íéle korcsmában Igná* János 
bandája muzsikált. IV.te bejött egy * sendörjárói 
és figyelmeztette a füstös fiukat, hogy zárórán 
túl nem szabad muzsikálni. Ignác Janos ehhez, is 
tartotta magát. Nem igy azonban sogora, lgna< 
István, aki bőgős volt a bandában. I gyanis volt ott 
egy mulatós testvérpár, egyike szerette volna, ha 
a cigányok tovább is muzsikálnak, majd hazaki- 
sérték volna őket zeneszóval, 5 pengőt is adott 
Istvánnak ennek fejében előre. Ignái János azon
ban nem akarta áthágni a hatósági intézkedést és 
nem volt hajlandó semmiért sem muzsikálni. I lé* 
lé.tt a két sógor összeveszett. István megpofozta 
Jánost, majd később egy pohárral véresre verte 
arcát, úgy, hogy János a kezébe levő késsel só

gorának vállába szil1 1 A szúrás olyan erős volt, 
hogy István a helyszínen elvérzett. Fz volt a so- 
gorvita szomorú vége. István a boncasztalra ke
rült, Jánost pedig vasi averve .szállították be a 
kanizsai ügyészségre.

Л napokban volt ebben az ügyben a íofar- 
gvnlus. Dl. Rcvfty Andor törvényszéki bin’» el
nöklete alatt Mint orvoss/akértö dr. I jlm/v Nán
dor tisztiorvos szerepelt.

A vádlott с ivanyprímás beismerte tettét, 
Imgy a halálos szúrás az ö k e /е áltál történt, de 
azzal védekezett, hogy nem is tudta mi történik, 
mell sogora véresre ütötte art át, amely anny ira 
yen*1; volt, hogy nem is látta, mikor kést emelt, 
hogy hova szuit. Nem akarta megölni sógorát, 
• sak védekezni akait tamadasaval szemben - 
hangoztatta.

Majd a tanuk kihallgatása után a kir. ügyész 
indítvány.na még több * mu kihallgatásai rendelte 
» I a törvényszék és igy ítélethozatalra még nem 
kei ült •«ír, hanem a bíróság a tárgyalást elna
polta.

Megalakult a Vöröske 
reszt Csáktornyán
l'cbruar (>-an, délután r> órakora városháza 

dísztermében, óriási közönség részvételénél meg
alakult, illetve újra megalakult a Magyar Vörös
kereszt tsákloinvai járási fiókja.

Л Hiszekegy elmondása után »Ir. \ ida I e- 
ívn* loszolgahiro nyitia meg a gyűlést. FI mond ja 
a \ oroskereszt eddigi működését .és fontosságát 
a jelenlegi habomban. L tana dr. Legányi József

Kőbányai Polgári Serfőzde
murakö/í egyedárusitója, úgyszintén II ieilini prndavec pivt; /a Medjimurje i

P E T Ú N C I Ä S V Ä H Y V I Z  f ő r a k t á r a  || glavno skiadisce PETANSKE kisele vode
Csáktornya, Kossuth L.-u. 1 sz. alatti nyitrai MRÁZ TIBOR Csáktornya, Kossuth L. vulíca br. 1. I
t e l e p h e l y i s é g é t  Á T H E L Y E Z T E  || je svoje skiadisce i magazine PRE MEST I L  V 
A Z R Í N Y I  v AR B E L S Ő  U D V A R Á B A .  I ZNUTRESNJI DVOR ZRÍNYI GRADA (S ta ro ga  g ra d a ) I
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a perlaki járás tisztiorvosa tartott előadást a Vö
röskereszt keletkezéséről, békebeli és háborús 
céljairól. Lefestette mai működését a kórházak 
felállítása, sebesültek, betegek ápolása, továbbá 
fontos működését a hadifoglyok, eltűntek és in
ternáltak felkutatása és a velük való levélbeni 
érintkezés terén.

Majd ismét dr. \ ida Ferenc főszolgabíró 
vette át a szót. Indítványára egyhangúlag kimon
dották a Magyar \ öröskereszt Csáktornyái járási 
fiókjának megalakulását és elfogadták az alapsza
bályokat.

Utána megalakult a tisztviselői kar a 30 ta
gú intézőbizottság és a 25 tagú megyei választ
mány.

Elnöklő főbíró előterjeszti, hogy a fióknak 
eddig több mint 3000 tagia van, a további tag
gyűjtés folyik. Az egylet eddigi működése során 
közel 18.000 pengőt gyűjtött, amit egyesületi cé
lokra fordított.

A Hiszekegy elmodásaval ; árult a hazafias 
gy ülés.

H Í R E I N K .

Gyászhir. Heiner József belicai all ig 
tanítót súlyos gyász érte. Leánya, Herner Gabri
ella, belicai áll. tanítónői február 4-én, 23 éves 
korában élete viragiában a Csáktornyái kórház
ban elhuny t. A mélyen lesújtott - salad gyászában 
teljes bensőséggel osztozunk.

Hőseinkért. Február 17-én, szerdán S á 
rit s József, batty áni születésű honvéd lelkiüdvé- 
ért, aki a szovjetfronton életét áldozta magyar 
hazájáért, a ferencesek templomában ünnepélyes 
gyászmisét mondanak.

P. Fekete Géza mesebesult. A mi, 
mindenki által kedvelt Páter Gézánk, a szovjet 
fronton, kötelességének hősi teljesítése közben 
megsebesült s jelenleg az egy ik budapesti kórház
ban ápolják Kívánjuk, hogy minél előbb jó egész
ségben, körűnkben üdvözölhessük kedves Páte
run kát.

A Magyar Élet Párt Csáktornya nagy
község és járási pártszervezete február 14-én du. 
fél 5 órai kezdettel a Royal-kávéházhan teadél- 
utant rendez. A tiszta jövedelmet a Föméltóságu 
Asszony akciójára, a harctéren küzdő honvédek 
hozzátartozóinak felsegélyezésére fordítjuk. Min
denkit szeretettel várunk. Párt vezetőség.

Keresztapaságot vállalt a Kormányzó
Ur. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A közel- 
multban, a visszatért Muravidéken I.elmer And
rás törvény hatósági litór, felsölendvai lakos nem 
régiben született tizenkettedik fiúgyermekénél a 
keresztapai tisztség elfogadására a Kormány /о l r 
Óföméltosagat kérte lel. A Kormány zó I ;r telje
sítette is a vend származású, de igaz. magyar 
érzelmű és magyar hazájához hűségesen ragasz 
kodé'derék apa kérelmét, akinek mind a tizen
két gyermeke, köztük nyole liu, életben van. A 
keresztelési ünnepélyen a kormány zol \ as vár
megye főispánja fogja képviselni és о adja at a 
szülőknek a keresztelési ajándékot

Útlevél nélkül lépte át a magyar ha
tárt a horvát menyasszony, aki rokonait akar 
ta meghívni az esküvőjére. Alaposan póruljárt 
Szollal Anasztázia, horvátországi leánv, akinek 
most vasárnap kelleti volna, hogy legyen az es
küvője. Menyegző elolt lévén elhatározta, hog\ 
meghívja lakodalmára a Muraközben lakó roko
nait is, akik egyébként kettős birtokosok. Az el
határozást telt követte l)e baj volt, hogy sem 
útlevél, sem egyéb engedélye nem volt a magyar 
határ átlépésére. Csak úgy „feketén" jolt at a 
fiatal horvát leány/о. Drávadiósnal azután egye
nesen a magyar határyadászok kezeibe tiltott, 
akik a megdöbbent menyasszonyt bevitték az 
őrsre és miután kiderült, hogy engedély nélkül 
jött at a határon, beszállítottak a kanizsai tör
vényszék fogházába. Persze háború у an és ezért 
érthető a szigorúság és óvatosság a magyar hatá
ron. így került a pirospozsgás leány a dr. 
Révííy-tanács elé, aki előtt horvátul elmondotta, 
hogy nem álcáit inast, mint a rokonát meghívni 
az esküvőjére. A bíróság is tekintettel volt erre 
és nem alkalmazta vele szemben a szokásos 
büntetést, hanem csupán négy napi íogha/ra Ítél
te öt es mivel ezt már kitöltötte az előzetes le

tartóztatással, a bíróság azonnali szabadlábrahe- 
lyezését redelte el. Intézkedés történt, hogy a 
rendőrség még a mai napon átadja őt a határon 
túloldalnak. Anasztázia igy talán mégis megtart
hatja esküvőjét.

— Uj vasúti megállóhely Drávaóhidon.
Mint értesülünk, a m, kir. államvasutak igazgató
sága, Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő elő
terjesztésére, a drávaóhidi őrháznak új megállót 
engedélyezett, ahol a helyivonatok meg fognak 
állni. Csáktornya középiskoláit sok vidéki tanuló 
látogatja, miért is ez a megálló a diákok szem
pontjából nagyon fontos, nemcsak azért, mert 
megszabadulnak a hóban, esőben, szélviharban 
való gyaloglástól és ezzel egészségük veszélyez
tetésétől, hanem azért is, mert ezzel utazási ide
jük megrövidül s igy több időt fordíthatnak a ta
nulásra és szórakozásra, ami ismét egészségük
nek és fejlődésüknek lesz nagy hasznára. Az 
ügyes-bajos felnőttek is szívesen fogják ezeket a 
vonatokat használni és ezzel a forgalmat emelni.

Egységes rendszer a piaci helypénz 
szedésében. Eddig az egyes városok és közsé
gek állapítottak meg, hogy mennyi helypénzt 
szednek a piaci ér. vasári árusoktól. A közeljö
vőben ezen a téren változás lesz. A helypénz 
összegét a kereskedelem és iparugyi miniszter 
állapítja meg, hogy országszerte lehetőleg egysé
ges rendszer alakuljon ki. A hely pénzből szár
mazó bevétel természetesen ezután is a községe
ket és városokat illeti meg.

Kijelölt borkereskedő nem folytathat 
cipészipart. A közelmúltban panasz érkezeit a 
kormányhoz, hogy sok kijelölt borkereskedő ci
pésziparát is tovább folytatja •; a többi cipész 
iparosnak «supán silányabb hoiansagol szolgáltai 
ki. A közellátási minisztérium ebben az ügy ben 
vizsgálatot rendelt cl. Egyébként illetéke.1: helyen 
minden lehetőt elkövetnek aziranyban is, hogy a 
tipuscipök minél tökéletesebbek legyenek

A Közellátási Értesít»» legújabb szá
ma részletesen ismerteti és megmagyarázza az uj 
termelési és bes/olgáltatasi kötelezettségről szóló 
rendeletet. Dr. Szász Lajos közellátásiigyi minisz
ter cikke t irt a termelők kötelességéről, amelyben 
rámutatott a mezőgazdasági termelés helyes és 
( éltudatos megszervezésének fontosságára Az nj 
terv gyakorlati kiv itelezését és a gazdák beszol
gáltatása kötelezettségét ismerteli a „Mit akar az 
uj termelési és beszolgáltatási rend" cimu magya
rázó közlemény, A lap hasábjain megadja a sá- 
laszl azoknak is, akik azl vitatják, hogy miért a 
földadokataszteren alapul az új heszolgaltatási 
rend. Részletesen tárgyalja azokat az előnyöket, 
amelyeket a földadókataszter alapján történő ki
vetés jelent az ország közellátásának és megcá
folja azokat az ellenvetéseket, amelyek szerint a 
földadokatas/ter elavult és régi. A külföldi köz
ellátási hírek rovatában áttekintést ad az egyes 
európai országok termény beszolgáltatási rendsze

reiről. Gyakorlati útmutatásai során teljesen ki
dolgozza egy törpebirtok bészolgáltatási kötele
zettségét a legkülönfélébb változatokban. Hosz- 
szabb ismertetést közöl a mezőgazdasági munká
sok béréről és ellátásáról. A lap legújabb száma 
nélkülözhetetlen útmutatást nyújt termelőnek és 
hatóságnak egyaránt, mert áttekintő összefoglalást 
ad az új rendelet célkitűzéseiről és részletesen 
taglalja azokat a túdnivalókat, amelyekét a gaz
dának ismerni kell.

A PERLAKI JÁRÁS HÍREI

(Saját tudósítónk jelentése.)

-  Csendes épitömunka Perlakon. A sze
rencsétlen véletlen folytán, a vasutállonástól 5 
km-re fekvő Perlak nagyközség csendes, zajmen
tes, de annál eredményesebb magyar épitőmun- 
kát végez. A régi elavult jegyzői hivatalt, az egy 
emeletes, fő útvonal mellett fekvő volt nagyven- 
déglö hely iségébe helyezik át Nyolc hivatali szo
bával és egy hatalmas tanácsteremmel. A föld
szinten lesz elhelyezve a községi rendőrség, a 
járási m kir katonai parancsnokság, Levente < >tt- 
hon és dr. Dómján l »yula ügy védi irodája. Sok 
áldozatba és munkába került ennek keresztülvi
tele - A község tulajdonát képező és a kir 
jarasbiroság által bérelt épületet 27.000 pengős 
költséggel újjáépítik és korszerűsítik — A hősi 
emlékmű az országzászlóval a Flórián-térre kerül, 
ahol már most és az elmúlt évben nagyméretű 
földmukálatok voltak. Májusban tartandó hősök 
napjára tervezik ennek felavatását. — Mindenütt 
serényen, biztos alapokon folyik az alkotó munka 
s most rendezik be a M Kir. Állami i »azdasági 
Szakiskolát is a nemrég vásárolt emeletes otthon
ban. Mindenütt és mindenben a jugoszláv meg- 
szálás évtizedes mulasztását kell pótolni a köz- 
igazgatásnak és szorosabban, örökre kell hazánk
hoz. kapcsolni ezt a régi történelmi múltra visz- 
szatekintő nagyközséget és az egész járást. - 
Nagyon szép ünnepély zajlott le január 31-én a 
kaszinó helyiségében, ahol a 330 tagot számláló 
helyi \ öröskereszt Egylet tartotta évi rendes gyű
lését. A helyi Vöröskereszt 4500 pengő pénzt 
gyűjtött, 100.000 cigarettát küldött a honvédeknek, 
»0 érmelegitot kötöttek, 135 kgr. tollat gyűjtöttek 

és helybeli jótékony célra 2.300 pengőt fordítot
tak. Hatalmas közönség jelenlétében zajlott le 
a január 31-iki közgyűlés, amelyen dr. vitéz Her- 
telendy főszolgabíró mondott szép beszédet, meg
köszönve a vezetőség odaadó munkáját és továb
bi munkára buzdította őket, mondván : Megpró
báltatásokkal terhes esztendő futott el ismét 
a végtelen idő homokóráján a legutóbbi közgyű
lésünk óta Hazánk, mint évezredes vérzivataros 
szakaban mindig, most is résztvevője a küzdelem 
nek, melyet nem keresett, de melyből hősiesen 
és becsülettel veszi ki részét nagy szövetsége
seink oldalán Hős tiaink messze a/ otthontól, 
hazától, az örök magyar hazáért harcolnak, vérü
ket hullatva. I is/.teíegjunk elesett hőseink cmlé 
kére, mert mást ug\ sem adhatunk nekik. Fon
tos, hogy mi itthon, a belső fronton tartsunk ösz- 
sze, hog\ ne legyen hiábavaló hős fiaink küzdel
me és áldozata. Isten áldását kérte a további 
munkára és újból felhívta a Vöröskereszt helyi 
vezetőségét az önzetlen munkavállalásra, amely 
nem lesz hiába való. Nem harsonákkal és elis
merés, kitüntetés iránti lázban folyik itt a munka, 
hanem annak iramát a magyar szív, a magyar 
lélek diktálja és meg is lesz az. ilyen munkának 
az eredménye, a boldog Nagymagvarország.
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Lopunk már több ízben jelentette, hogy Jur- 1 „ étkezési burgonya 33 á l l á s r a  p á l y á z a t o t  h i r d e t ,
esek Béla közellátási államtitkár tervet dolgozott 1 „ ipari burgonya 21 Pályázhatnak keresztény magyar állam
ki a mezőgazdasági termények és termékek be- 1 ,, mák ^  polgárok, elsősorban Csáktornyáink. A
szolgáltatására, hogy a gazdák nyugodtan művel- 1 rostkendermag bOO kérvények február 20-án 12 óráig
hetik földjeiket és előre tudják, hogy a termés 1 „ vöröshagyma bt) adhatók be az igazgatósági irodában,
betakarításakor mennyit kell leadníok közellátás 1 ,. fokhagyma Pályázati feltételek megtudhatók az
céljaira. Fz a Jurcsek-féle terv biztonságossá te- 1 „ fejeskáposzta ^0 igazgatósági irodában minden nap a
szi a gazdálkodást és emellett az ellátatlanok ré- 1 lucernamag 1800 hivatalos órák alatt,
szére feltétlenül szükséges elsőrendű élelmisze- 1 .. vörösheremag 1000 IGAZGATÓSÁG ,
rekről gondoskodik. 1 .. fehérheremag 1-00

A gazdálkodók pontosan beoszthatják tér- 1 » biborheremag 4 j  ЯШШШШШЯШШШШШШШШШШЯЯШШШШШШШЯ
ményeiket és egyéb termékeiket, mert a gazda- ] » hicenaszena . . . . . . . .  , r̂
sági év elején értesülnek arról, hogy miből meny- 1 - lóhereszena, zabosbukkonyszena -í j  ez az uj ren(j a gazda munkáját, mint már
nyit kell beszolgáltatni. A Jurcsek-féle rendszer * •; takarmányszalma es alomszalma I j  e]ö] js irtuk, hiszen mindenki tudja előre, hogy
megszünteti az eddigi bizonytalanságot. 1 élosúlykilogram bika > mit )чС]) termelnie és mit kell beszolgáltatni.

Л Jurcsek-féle terv a föld kalaszteri tiszta 1 f J Ä f ä K T  Vi# m a '*a  tS ,  „ ai% „  § Ä K K ä .   ______
jövedelem alapján rendezi a gazdálkodik beszól- . V'.v . .. ., | J U t e l l U a t  к Э р  Э t ö b b e t  tC rtT lG lÓ
gáltatási kötelezettségét. A Budapesti Közlönyben . j.J ’ . • Ó лп A . ... , i , , , . .
megjelent most az új rendszer végrehajtási uta- ' ' ' er ,Л ,k"telez,.en beszolga látott hányádon felül
sitása. Mint jól tudjuk, már az elmúlt év novem- tVukto,as r> maradó es a terme In áltál le kínait mennyisegek
herében megjelent az a rendelet, amely kimen- f f  nversmarhabor es sertésbőr . „tan a termelő jutalmai kap es ez biztosan arra
dotta, hogy a gazdálkodók 1945. július 1-töl 1944 « Г  ™ lub" r 1 "szt.mz, a gazdakai, hogy többet termelienek cs
év június 30-ig terjedő gazdasági évben kötele- (r  ' ° or ’ ezzel is segítsek az 0 1 szag önvédelmi hanát. A
sek egész szántóföldterületük kataszteri tiszta jő- A fenti buzaegség alapján kell a beszolgál- kormány a háborús helyzetben szervezte meg ezt
védelmének minden arany-koronája után tíz kiló- tatási kötelezettséget átszámitan. a/ l,í rendet. Minden magyar gazdának köteles-
gramm kenyérgabonát, vagyis tiz kilogramm bú- Mint látjuk, az uj rendben a gazdálkodó *ege’ ,,n^v leg,obb ludasa szerint dolgozzék es
zaegységet a hatóság által megállapított árban a egész szántóföldi területének kataszteri tiszta jö- kovesse ezt az ll< u“n(M-
közellátás céljaira beszolgáltatni. vedelme minden aranykoronája után 50 búzaegy- .híresek Béla köz.ellatasiigyi államtitkár gv a-

A most megjelent újabb rendelet pedig azt ségnek megfelelő mennyiségű mezőgazdasági tér- korlati gazda, aki maga is gazdálkodik és gazda
mondja ki, hogy a tíz búzaegységen felül még ményt, vagy terméket köteles a közellátás céljai- családból származik, tehat igen jól ismeri a gaz-
negyven búzaegységnek megfelelő mennyiségű ra a hatóság által megállapított árban beszolgál- dagondokat és átérzi azokat, hiszen ot is terheli
mezőgazdasági terményt vagy terméket kell be- tatni. I.bből 10 buzaegységet búzában, rozsban, az a s°k gond, ami minden magyar ga/dat sújt
szolgáltatni. vagy kétszeresben kell beszolgáltatni, a követke- a mai nagyon nehéz időkben, .lurcsek Béla al

,  .  zö 10 buzaegységet zsiradékban, vajban, tejlel- lamtitkár terve a logjobbat akarja a gazdálkodók
Ä  t e r m é n y e k é t  e s  t e r m é k e k e t  ben, tejszínben, napraforgó- és tökmagolnjban, és a közellátás számára nyújtani.

b ú z a e g y s é g  a l a p j á n  k e l l  zsirsertésben, hússertésben, hizlalt libában, hizlalt Rajtunk, magyar gazdákon és a közellátási
b e s z o l a á l t a t n i  kacsában, olajosmagvakban, vagy zsiradék élőül- szerveken nuilik most már lmg\ ez a nagyszerű
v « u w i § a i i a i n  litására alkalmas takarmányokban . takarmány ró- terv gy akorlatilag is elősegítse a nemzetet a su-

A rendelet részletesen felsorolja a külön- pában, morzsolt, vagy csöves kukoricában, bar- lyos, rögös utón a végső győzelem felé!
böző mezőgazdasági termények és termékek át- т *ас buzaegységet pedig különféle terményekben
számítási kulcsait. F.zek szerint 100 búzaegység- va >̂ termékekben. V
nek felel meg 100 kilogramm búza, vagy 100 ki- G y a k o r l a t i  n p I H a  Á G Y T O L L A K A T
logramm rozs, vagy 100 kilogramm kétszeres, Ч у в К О П а П  р е Ш Э  H  ^  1  B W b b i € l * M I
mindegyik legfeljebb két százalék idegen anyag- Ha a birtokos szántóföldi területének ka- Vegyes ' /úrki- !- 2’5° \’5ü p l!
6 ak taszteri tiszta jövedelme 1 0 0  aranykorona, akkor Fehéres iosztntt . ’ l* 7 50 (,-5u p r»-5ü

Nemcsak a kenyérgabona kerül beszolgál- azt a gazdát 3000 buzaegység beszolgáltatására l'eh*>r losztott................... p 1 1  5u 10  50 P 8 -5 0
tatásra, hanem a zsiradékok is, tehát: a sertés- kötelézi a rendelet. Az 5000 buzaegységből 1000 Pelyhes dunnába P 17  ̂ 1<> i-з p 14

zsír, sertésháj, friss, vagy sózott szalonna, ba- buzaegységet búzában, rozsban, kétszeresben kell Szürke n e tte l ................... ’’ 30 *>K J* 2b[
romfizsiradékok, vaf, tejfel, tejszín, a napraforgó- beszolgáltatni, vagyis 10 mázsa búzát, vagy го- л .» „ É .’ .................. ,
és tökmagolaj, továbbá a sertés élősúlykilogramm- /sót, vagy kétszerest kell a közellátás céljaira '*  ̂ h'rmenh e szálht0  ̂ рар|Г7ча̂ кап
ban, a bika, vágómarha, vágóborjú és más álla- átadni. A következő 1000 buzaegység fejében be D . .  . _ . .
tok, a baromfi, élő ponty. Az árpa, zab, köles, kell szoldáltatni 100 kilo sertéshájat; ez ,1000 bu- K a C Z  J O Z S e t n e  a g y t O l U Z l e t e ,
a hüvelyes vetemények, az élelmiszer- cs ipari zaegységnek felel meg, vagy 50 kiló vajat, illetve Kiskunfélegyháza, Holló Lajos utca 39.
növények, szálaslakaimányok, növény magvak, 250 kiló tejfelt. Hu napraforgó- vagy tókmagola- -------- — — ■ .................. • — - -
széna- és szalmafélék, az állati termékek: a te- jat akar adni a gazdálkodó, akkor 125 kiló ilyen - - - - - - - -
héntej, tojás, nyers marha-, és sertésbőreik, vala- olajat ad át, mert 100 kiló olaj megfelel 800 bu-
mint borjú- és lóbörök. zaegységnek. Ha a második ezer buzaegységre H i r r l n t i i i l

A » . . 4 m U 4 . i  Ь|а|м zsirsertést kíván valaki beszolgáltatni, akkor а Ш Г а в И П в П У
Á t s z á m í t á s i  k u l c s  1 °°—ПО kiló súlyú fiatal, hízott sertés minden д  farkashodvi m Lir 4 1 1

A rendelet három mellékletben közli a kii- élósulykiloja négy buzaegységnek felel meg. Mi- lCp vezetözége közli az érdekeltekkel1 S hogv
lönböző mezőgazdasági termények és termékek Vе a?on a" a ^ ,pse|rtf snc*< busa is van, a zsir nuiraközi gazdak g\ iimöksía csemete sziikséüic-
átszámitási kulcsait. Az első melléklet szerint 1 e" a ^  ‘«»an 100 k.l,.grammonként 60(1 búza- téncU ki^ ités>  a’ f^  ^ c ius  1 15-ikc
mázsa búza, rozs, vagy kétszeres 100 búzaegy- egyseget számítanak be. ebből 400 buzaegyseget közti időszak tűzetett ki Később i«,v,.l c/űl cée—.“ r * ...., . . k. v r .v i t s t ó M S  !*:r„“í"...*ä ä :

i . .  A zsiradékok beszolgáltatási csoportjában “

1 П Ä 1 2 '  S‘‘rtéSZSÍr \ m  Tu kori. i  uM°! OÍÍM^'Í.^.n! m :  . . ------
1 :  (riss vagy S„zotl sertésszalonna 900 '-bút lUUO - g l a k t o r n y a  n a ^ y k o z s ^  e lo l| a r ó s á g á t^
I „ baromfbsir és haj 1200 Ä h M  T  ^ n ch a n y  Ы ^ т т  kukon- , „ u  s/
1 .. vaj 2000 a r ,
1 „ te jfe l 4 0 0  A fennmaradó 30 buzaegységre, vagyis ebben
1 „ tejszín 800 a/ niég 3000 buzaegységre le kell adni П 1 Г С 1 6 1 1 Т 1 6 П У
1 napraforgó- és tökmagolaj 800 mázsa babot, vagy 6 mázsa mákot, vagy Z
1 „ élősúlykilogramm sertés 6 - 7  ma/sa v,,r<»sheremagot. vagy 600 drb. tojást. I rtesit. az elöljáróság a lakosságot, liogv
1 tökmag 200 Д  g a z d á k  k Ö t e l e S S é d t e l i f i f i f t é s f i  irt.4“; 'loveml,er 3°-an Csáktornya községben
1 „ lenmag 250 1  ^ U i e ^ S S e g i e i j e S l t e s e  «б> fekete Cipzaros pénztárca találtatott 117 I».
1 „ kendermag 300 Nagyon alapos munka előzte meg a Jurcsek- L » u  CS keU“. tla,r.ab kuks lartalommal. Jogos
1 „ napraforgó 200 féle terv nyilvánosságrahozatalát. F.z a terv al- 1 1 a Ipénztárca es tartalmának átvétele
1 „ morzsolt kukorica 90 kalmas arra, hogy az ország háborús közellátását Г* rn-ai k!r  •híiásbiróságnal annak
1 csöves kukorica 65 biztonságos alapokra helyezze. Fz az uj rend biz- e 'egett a hivatalos órák alatt jelentkezzék.
1 „ köles, hajdina 90 tositja a legjobban az egyenlő és igazságos éle- Csáktornya, 1942. február hó 8-án

" bab 200 lemelosztást, megszünteti, vagy legalább is a leg- , .
1 „ tavasz-bükköny 180 kisebbre csökkenti a feketepiacot. Nem zavarja tlo ljaro sag .



MEGYIMURJE
Preplatna cena: 5.— P. na pol leta. 
Vurednistvo: Horthy Miklos-tér 6. Csáktornya, 1943 ffebruara 12 P o l i t i c k i  t j e d n i k  

Z i d e  s a k i  p e t e k .

Stalingrad
Zvrsena jc najveksa pripovest sveta, 

taksa, kaksu svet neje dozível od vre 
mena predi rodjenja Kristusa pák do de 
nes, i kaksu niti najglasovitesi pesniki ne 
su spopevali.

Divje sturme miljonske bolsevicke 
soldacije, sakoformu stuki prek dva me 
sece pokaju gosto как bobénj, bombe cu 
riju gosto как de/dj, a poleg toga grmle 
nja /. masinpuske vec niti ne cujeju i 
prek tristojezer sovjetskih soldatov je mo 
ralo hmreti zato, kaj su Stalinovi seregi 
na zadnje mogli dőli zgnjesti nemsku sol
daciju, cija rodolubnost, vitézt vo i zdrz.a 
nje néma para v svetskoj povesti.

('re / dva mesece odrezani od domo- 
vine, od pajdasov i od sake zvunjske po 
muci, prez sakoga vufanja za nazaj dojti, 
su se borili ovi soldati, za stere je pre 
malo, ako je zovemo za vitézé i stere je 
smeti spomenuti samo tak, ako predi skr 
laka zdigncmo.

Nega bilo rezlikc med oficirom i 
prostim soldatom, jednako su vlekli stuke 
i muníciju. .íednako su gladuvali i zebli, 
jednako su trpeli, ali jednako je bilo med 
njimi zdusevlenje za borbu, trda rodolub 
nőst i poznavanje duznosti, a da je bolse 
vicko taborsko voditelstvo priznalo njiho- 
vo junastvo i vabilo njih je s sakojackimi 
sladkimi obecanji, naj se prek daju, si su 
как jen clovek zrekli! „N e!“’

„Borimo se dale, zadnja kugla bo 
nasa.“

I potli toga su jós tri tjcdne harcu 
zali te junaki Stalingrada v prezclovcc 
nőm polozaju, tak junacki i tak \ itezki, 
da to clovek, steri toga neje próbál, niti 
nemre prerazmeti, как velko viteztvo i 
как velkoga aldova su oni pokazali.

Generali, oficeri su zgrabili pusku i 
bajoneta i skup s prostimi soldati branili 
su saku rusevinu, sakoga po granatu 
skopanoga toréra i saku luknju do zad 
njcga cloveka i do zadnje kugle.

Ve tomane, v jenim nasem listu smo 
spomenuli onu starinsku rét, da velka 
vremena rodiju svoje velke ludi. Ako da 
ncgda, onda denes ima cisto prav ta rec 
Denesnja vremena su rodila ne velke lu
di, nego cele kupé velkih ludi. Morti je 
te Stalingradske vitéze obisel dull onih 
tristo grekih junakov, steri su branili 
klanjca pre grekim varasu Thermopile 
Düh onih, sterih ga bili) samo tristo, bo 
rili su se navek dva pák dva, da su opa 
li, stopili su drugi dva na njihovo mestí) 
i tak su branili klanjca i zadr/avali stras- 
no velku perzijsku soldaciju, se tak dugó, 
dók su ne i zadnji dva dőli opali.

Ili se zbudil v njimi düh nemskoga 
svalerskoga reda, steri su se dva pák

dva z lanci zvezali jen к drugomu i tak 
su pajdasili v dobrim i hudiin i alduvali 
svoje zivlenje jen za drugoga.

I povest magyarskoga naroda je sa 
puna s taksimi svetlimi listi. Zrínyi Mik 
lós, szigetvarski junak, steri je brand 
svojega grada do zadnje kugle, do zad 
njega falatka kruha, a onda je s svojom 
malí)m soldacijom, stera mu je ostala, 
vun zdrl z grada i v junackoj borbi dőli 
opali si do zadnjega cloveka. Ali te vitézi 
su s svojim velkim alduvanjem obranili 
svoju domovinu od turske poplave.

Sulejman, turski sultan, steri je sam 
stal na celo svojih seregov, da pregazi 
Magyarsku, se ne mogel vcekati, dók se 
borba z\ rsi, nego je odbezal v Mohámé 
dov paradi/.om, a svojoj soldaciji je osta 
vil samo svoje mrtvo teli), stero su njeg 
vi veziri na trónus poseli, drugac bi bila 
soldacija pobegla predi как se bitka zvr- 
sila

Znamo, da se v ono vreme, da su 
turki steli grada Belgrada zavzeti, v ma- 
gyarskoj soldaciji nasel jen Dugovics Ti 
tus, steri je ne mogel preladati turcina, 
steri je z zastavom dohajal na spicu kule 
pák ga zato zgrabil i znjim skup se hi- 
til s kule v globlinu, — v sigurnu smrt.

Eger grad, Buda grad, Kőszeg i si 
drugi, si skupa svetli listi magyarske po
vesti. da su magyarski seregi rajsi pogi- 
nuli do zadnjega cloveka, ali svoja mesta 
pustili nesu, kajti su znali, da oni har 
cuvleju ne samo za sebe, nego za svoj 
narod, za svoju domovinu, i za dojdoce 
zivlenje.

A pre Stalingradu как smo rekli 
— ozivila su se, jós puno na veksem. 
vremena nemske svalirske i dobé Velko- 
ga Friedricha nemskoga cesara

Da je prestala saka pomoc z odzadi, 
da je sfalil zadnji falacek kruha, zadnja 
granata, da se vec sakomu cloveku na 
smejala smrt s svojim strahovitim contenim 
obrazom, jós i onda su ovi vitézi s svo 
jimi zmr/enimi rokami tiskali pusku i stem 
sigurnim znanjem su isii v zadnju sturmu, 
da oni alduju svoje zivlenje za Nemski 
Orsag, za I uropu i za zadnju pobedu, 
stera nemre vun zostati i za to bodo zgo 
reli v Stalingradskom peklu, ili se bodo 
zmrzli trdo, как conta na strasnim snez- 
nim polanam.

Jako dobro su te vitézi znali, za kaj 
se oni alduju. Znali su, da zaokrozeni 
Stalingrad i druga zaokrozena mesta, za 
drzavaju \elke, miljonske nepriatelske 
soldacije i sprecavaju velku, sovjetsku 
ofenzivu i znali su da svojim alduvanjem 
obranili su nemsku i znjom povezanu 
soldaciju. Znali su i to, da ova borba

ima svojega razuma i da se nesu zaba- 
dav borili.

Zadnje vure ovoga velkoga jsvetsko- 
ga pripecenja minule su do srca jako za-
lostno.

Da je pogibel bila vec najveksa 
6, soldacija je dala ovoga radio glasa:

„Na najveksu hizu |G. P. U. palaca) 
v znutresnjem varasu, deli smo vun za- 
stavu s kukastim krizom. Pod ovim zna- 
kom tiramo dale zadnju borbu.“

Za tem je dosel zalosten, ali za sa 
vremena najdicnesi zvrsetek. Generali, 
oficiri, granateri. nemei, horváti, rumunji, 
soldati v okloplenoj sluzbi, pionéri, ka 
noneri, soldati za obranu od lufta, pisari, 
kocisi i pesicki soldati harcuvleju jen po- 
leg drugoga v zadnjoj bitki. Moc njih os 
tavla, ne oruzje, nego glad, zima i zmenj- 
kanje sega, njih je zrusilo.

I tu je drugi radio glas
„V bunkeru poslusamo Führerovu 

maniiestaciju. Pre glasu narodnoga Him- 
nusa morti zadnjipot zdizemo roke na 
nemski pozdrav. Vuni peklenska bitka. 
Bolseviki su zrusili stene visoke hize “

Stuki grmiju как bobenj, dim, piá
mén smrt. Paulus nemski marsai dal je 
vun zadnju zapoved. „Se vnistiti.“ Hiza 
G P. U. se zrusila, i znjom zastava, ste
rn su granati na falaté strgali i onda feb- 
rnara 2-ga je dosel zadnji radio glas: 
„V najteskesoj bitki do zadnjega cloveka 
spunili smo svoje duznosti. Naj zivi Füh
rer. naj zivi Nemski Orsag!“

Za tem se samo jós jempot oglasil Sta- 
lingradski radio Fronta se spricavle ! Naj 
zivi Führer!

Zatem tisina. Strahovita tisina. \Tih- 
nula su oruzja vitezov. Odisli su v ne- 
besku soldaciju Friedricha Velkoga de 
bodo sigurno okinceni z najvisesemi me- 
daljami, a na ovoj zemli pák bodo spo
menuli njihova imena, dók bo jen clovek 
na svetku.

Nemska soldacka oberkomanda je 
dala vun glasa zalosti za Stalingradske 
borbe, v sterim je vun zdignula da je 
nemska 6. soldacija, verno svojoj, na za- 
stavu polozenoj prisegi, pod voditelstvom 
Paulusa marsala, do zadnjega duska har
cu vala s prejakim nepriatelom i zbog 
hudih prilik je bitku zgubila.

Sodbinu öve soldacije deliju jena di- 
vizija za obranu od lufta, nemske solda
cije, dve rumunjskc divizije i jena hor- 
vatska regimenta. Dale véli nemski glas, 
da je 6. soldacija bila od nepriatela se 
okoli zaokrozena, neje imela niksu potporu 
a itak je zadrzala velke nepriatelske sile 
i stem je dala nemskoj komandi vreme i



moguénost, da napravi tak§a respoloze- do ziveli, a Stalin more reci ono, kaj je 
nja. stera su zasigurala celu ishodnu veliki rimski taborski voditel ry rhus, po 
frontu li jene takse, spodobne bitke rekel: „jós

Nemski i znjom povezani narodi bo- jena taksa pobeda i zgubleni smo,"

6 _____________  >fM e g у i m Ц f 1 e"

Od potli, как se Megyimurje povrnulo v 
krilo matere zemle, su i nasi delavci prepoznali 
rezliku med vezdasnjim i prvesim zivlenjenju za 
vreme okupacije. Za vreme presloga, zalostnoga 
stranjskoga jarma se za nase delavce 
nisdi ne brigal. Betezniéka kasa je kak-tak dela- 
la, ali drugoga nicesa neje bilo, kaj bi se nasi 
delavci cesa navcili i moraine navuke dobili. Je* 
dina zabava su njim bile dnevne novine, pune s 
politikom, a to njim neje cuda hasnilo.

Da je magyarska domovina pregrlila Megyi- 
murje v svoje krilo, inam su se hapile i social- 
ne brige za delavce. Vec 1941. leta, za onda joá 
s privatnom pomoci, je velki broj delavcov bilo 
na Balatonu na letovanju, a 1942. leta je Betez- 
nicka Kasa na svoj stroáek poslala veksega broja 
delavcov na vletne ferije, a letosnjo leto pak s 
punom silóm idejű socíalne brige za delavce, как 
dalko bodo to prilike dozvolile.

Najpredi bodo se delavce skup spisali v 
jen kataster i saki delavec dobi knizicu za ska- 
zingu.

Februara 15-ga bodo se odprle ákole za 
magyarski jezik, tak da bodo i oni, átéri su za 
vreme okupacije bili vun skluóeni z jezika slad- 
ke domovine, meli priliku navciti se drzavnoga jezi
ka, Za one, steri se bodo najbole vufili, bodo 
10 premie po 25 peng*».

Bodo se drzale hasnovite kinő predstave, 
ktomu da materiala Ministerium /a skole. Preka- 
zali se bodo lepi kraji, navuki za zdravlje, za 
poznavanje mestrije za podigavanje narodne 
svesti, za sakojacke znanosti i zabave. Tolnaée- 
nje kcoj bode po magyarskom i megyimurskom 
jeziku.

Bodo se delavci shajali v svoje drustvo za 
rez.s vécén je, da se navciju skup drzati i veksu 
intelegenciju. Delavci bodo veráe deklameraÜ, 
male predstave drz.ali a potli i vékáé, popevaci 
muski i zenski. Se to bo sluzilo, da bodo nasi 
delavci doáli do plemenitesega morala i veksega 
znanja.

V kniznici imaju vec prek 300 knig od naj- 
boláih magyarskih piscov, a dale se kupujeju naj 
boláe knige magyarskih narodnih pripecenja.

Prvorazredno pitanje je fabrika resila z de- 
teéimi staíirungi, steri vandraju od matere do ma
tere. Fabrika da detecega vesa materam, stere si 
same nemreju kupiti, a te vés onda potli dale 

utuje к drugim materam. Fabricka socialna skr- 
itelica stalno pohaja mlade matere i delavske 

stane, de su mala deca. Pazi na njihove prilike 
zdravja i zdrz.avanju i kaj opa/i da íabriki na

Cela Nemákn je v globokoj zalosti za zgub- 
lene Stalingradske vitézé. Vlada je na tri dni /а- 
hranila se muzike i predstave.

Zalostiju se nemei, placeju se za zgublene 
vitézé, ali njihova példa sveti za navek i stoga 
si pohiraju jakost za dalnje teske borbe do zad- 
nje «pohede.

Ran tak je opala v balost i Horvatska. Как

Glasi Magyarske Stranjke Zivota
Magyarska Stranjka Zivota, grupa v 

Csáktornya je drzala sesíju

V petek, februaraa 5-ga, je Magyarska Stranj
ka Zivota, grupa v Csáktornya, drí.ala svoju re- 
dovitu sesiju, na steroj su rezspravlali redovite

glas. Fabrika da pomoc taksim delavskim íannli 
am, stere su toga polrebne.

Ran tak cuda bo pomagalo pre bolsem moral 
nőm Aivlenju zensko leventasko gibanje, átérő 
su vec gori postavili i stero je vec i do ve cu
da lepoga pokazalo. Program toga gibanja, poleg 
moralnoga i verskoga zivlenja ; kuhati, sivati, z 
deeom baratati, tornati, igrati i plesati. Skuhatí 
zdrave i fal hrane, zaáiti oprave za domaci kraj 
i fiake, odhraniti novoga, zdravoga roda za ma- 
gvarsku domovinu, se to navciti je prva duznost 
le\entaákih puc.

Da je kaksa parada, leventaáke puce vei 
ve marsiraju pod svojom zastavom, okincenom z 
Majkom Bozom.

Cim bode z materialom moguce, bodo napravi i 
kopaliáce za delavce i kuhnju za skupnu hranu. Как 
je to vazno, niti ne moramo na glasiti dosti je a- 
ko velimo cistoca je polovica zdravlja. Zvun to
ga za zdravo rezvijanje tela mladih delavcov ja- 
ko je vaíno, da imaju saki den dobroga, tecno- 
ga i toploga obeda. Nadjamo se, da bode vodi- 
telstvo naálo najbolsega naóina, как se to da re- 
áiti.

Vazna socialna potrebnost je, osobito za mla- 
de matere doni za teli den, áteroga tulikajáe ka 
niju postaviti. Delavci átéri stanujeju v Csáktor
nya i okok varasa, si svoju malu decu zemeju 
sobom v fabriku, de bode v dnevnim domu о 
vodasira pazila na decu za vreme dók roditeli 
delaju. Tulikajáe tani bi spravili i novorodjenu 
decu, pak bi onda delavske mlade matere mogle 
sake átiri vure kojiti svoju malu decu, a to рак 
je zbog zdravlja deteta i dobroga rasta jako vaz
no. To bi za ve, ilok su takáe prilike, samo v 
leti zeli v plan.

Na zadnje moramo spomenuti, da su orga- 
nizirali i pajdasku sluzbu. Saki l inovnik i saki 
delavec da svojega dara, i stoga se stalno da po
rnót onim delavskim familiam, ciji hraniteli slu- 
z.iju soldaciju i stere su toga potrebne. Fksterno- 
ga dara su dali za akeiju \ isoko Dostoje 
fiospe (iiivernerke.

7. sega toga vidiju nasi megyimurski delav 
ci, da se magvarska domovina jos i ve, v tem 
teákim cajtim briga za sakoga svojega sina i za to 
nikaj drugo ne zahteva, samo lubiti svoju domo
vinu i marlivo delati.

Megyimurski delavci su do ve navek poka- 
zali, da su verni si ni svoje luhlene magvarske 
domovine i znamo, da bo to tak i na dale i jos 
cuda bole.

s Zagreba cujemo i horvatska vlada je dala vun 
naredbu. po steroj erez tri dni v célom orsagu 
ne smeti igrati.

(doboka zalost Némáké i pajdaskih narodov 
Horvatske i Rumunije ide i na nase duse. I nasi 
narodi se tesko bortiju i prelev a ju krv pre várnán 
Voronjez pre Don vodi i tak i mi delimo zalost 
nasih nemákih, horvatskih i rumunjskih bratov.

posle.
Stom prilikom je lVcsnrnik Ottó, orsa^ki 

oblegat predsednik jaraske organizaeije dal na 
áiráem na glas, как stoji orsacka zvunjska i znu- 
treánja politika.

Kovács István voditel stranjke je do
bit pofái u

Naá orsacki voditel stranjke, Kallav Miklós 
minister predsednik, je Kovács Istvánu, fotografu

v Csáktornya, voditd stranjke, podelil pofalnu 
diplomu za njegvo jako vredno dolo i alduvanje 
koli sluzbe za vekovecnih dlov magyarskoga 
zivlenja.

___________________________ 5 br.

Porcíjsku valuvanje treba nutri datí 
do iebruara 28-ga

Foglavarstvo velke opíine Csáktornya opo- 
mene se one, steri piaca ju porciju od dohodka 
naj daju nutri svoja vahivanja do februara zad- 
njega:

1. átéri su laiii apalerali, a apelacija jos ne
je resena.

2. cija poréi ja je resena, ali je fundament 
porcije vékái od 10.000 peng«».

к cija porcija je odredjena ne n i < elő leto.
1. átéri su lani posla premenili.

5. áterim se dohodek poveksal i za 5ÜIJ',
\ aluv anje od hasna ímetka moraju nutri 

dati dn februara 28-ga ovi.
1. átéri su lani apelerali a apelacija jos ne

je resena.
2. cija poreia je resena, ali fundament has - 

na je prek 10.000 pengi., a fundament imelka prek
20,000 pengiI, ili njim je hasén íh imetek za 50 
vékái.

3. cija porcija je odredjena ne za < elő leto
4. oni áteii su sluzbeno pozvani na valuvanje
5. átéri su lani znova dosli pod porciju.
0. átérim se mesto de placaju, porciju pre- 

minulo.
7. átéri od rodbine vzivaju pomoc, a od 

toga porcija neje plafena.
8. átéri v druátveni Irgovini imaju peneze, 

od one svote, steril imaju v drustvu.
Saki naj po istini spuni valuvanje i naj do- 

nese ktomu dokumente.
Sto kaj осе. zazvedifi, naj pita pre opt in- 

skim poglavar.tv u.

K A J  J E  NOVOGA?
/a lostn i glas, f ferner Jozsefa, skolsko- 

ga direktora na Béliéi je dostigla teák a zalost. 
Njegva kei, Herner Gabriela, navucitelica na Be 
lici, je februara 9-ga, v 23 letu svojega zivlenja, 
mlada как evet, v spitalu v (.’sáktornva, hmrla.

Velku zalost nesrecne famitie delimo i mi

Za nase vitéze. Februara 17-ga, v sre- 
du bodo v tianciskanskoj l irkv i oilslu/ih paradnu 
crnu niesu za pokoj duse Sarics Jozseta íz Batv- 
tv яп-.'i átéri je na sovjidskoj fronti nldiivnl »v <vj%* 
zivlenje za sv»»ju magyarsku domovinu.

Prez potnice je dosla prek m agyar
ske granice horvatska zanu nica, stela je poz- 
vati rodhinu na gostuvanje. (Jrdo se \ kaiul.t 
Szolar Anastazia puca s Horvalske, stera je ve v 
nedűin kanila meli zdavanje. Как se к gostuva- 
nju ravnala, Stela je pozvati i svoju lodbinu z 
Megvimurja, steri m<‘d lem i tani imaju zeinie. 
Samo 7lo je bilo, niti potnice, inti drugoga doku- 
nienta neje imela za iti prek granice, a pre Dra 
vadi«»su je jednako gránit nini slra/arom zasla v 
roke, átéri su to prestrasenii pucu dotirali na stra 
zu i tani se doka/alo, da je prez. potnice zasla 
prek granice, pak su ju odtirali v Nagykanizsu \ 
rest. Ye je tabor i zato jako ostro paziju na gru 
nicu i tak je ta tajna puca dosla pred sód. Tani 
je horvatski pripovedala, da ona neje stela drugo 
samo rodhinu pozvati na gostuvanje. Sód ju je 
pomiluval i odsodil samo na sírni dni reáta i kajti 
K* to vec odsluzeno, su ju pustili / reáta i joá. 
isti den spravili prek granice.

I tak bode mlada Anastazia itak inogla dr- 
iati svttje gostuvanje.

Gospoii Guverner je postal kum. (M.
1. J.) Ne zdavnja se pripetilo, kaj se v povrnje- 
nom Murskom kraju, v sein Feísölendva, I.elmer 
Andrasu, varmegy inskom eeslaru, narodilo dva- 
najsto dele, mali sínek i t»n je zaprosil za klíma 
Visokodostojnoga Gospona Guvernera. C»ospon 
Guverner je spuml zelu toga оса bolmeckoga ro
da, ah punoga magyarskoga cuvstva í vernoga к

Kaj se v Granerovoj i Teszlerovoj fabriki 
spravla za bolse zivlenje delavcov

Zalost za Stalingradske Vitézé!
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Horthy Miklós tér 9.

svojoi magvarskoj domovini. Sa dianajst deca su 
mu ziva i mcil rijimi osem sini. Na krsrenju bo 
velki ispán \ asvarmegyije /astupal Gospona < ní
vóméra i on bo dal voditelam dara za krst, ste 
roga je poslal (iospon Guveuner.

Novo zeleznicko stajalisce pre vahtí 
Drávaóhid. Как smo zazvedili direkcia m. kr. 
Drzavm* Zele/nice, je na prosnju Pecsornik Ottó-a 
orsackoga oblegata, dala dozvolu, da bo pre vahti 
v Drávaóbidu novo stajalisce, de bodo domaci 
cugi postaik

Srednje skole v Csáktornya pohaja cuda 
zvunjskih deakov, pák je zato ovo stajalisce zbog 
deakoi jako vaz.no, ne samo zbog foga, kai na- 
bodo morali bodati po snegu, vetru, dezdju nego 
i zbog toga, kaj bodo menje vremena nucali za 
pot i stem bodo vec vremnnn inieli za mciti i 
\eselje, a topák bo cuda liasnilo za njihovo zdiav- 
Ije i bolse rezvijanje tela.

A ran lak i staresi ludi, átéri idejű na po- 
sel, bodo radi nucali te и ige í stem bo se véé 
ludstva vrtelo i vec hasna donasalo.

Nadjení penezi. Poglavarslio da je na 
znanje, da se 1(M2. novembra 30-ga, v Csáktor- 
n\a nasel jen érni bugyelar, nutri 117 pengő 2 
liléii, i d\a kluci. Sto je zgubil, naj se glasi i 
sluzbeno vieme, pre kr. Sodu \ Csáktorma.

P. Fekete Géza je ranjen. Nas Pater 
Géza, koga si radi imamo, je na sovjetskoj Ironti 
v junackoni spunjenju .svoje duznosti, ranu dobil 
í ve lezi v Budapesti! v jenom spitalu.

Zelemo, da bi nasega patera mogli cim pre- 
di % ideti ni ed nami i pozdraviti zdravoga i vesek ga

Slozil se Crleni Kriz v Csáktornya.
Februara 6-ga popoldan ob péti vuri, i \elki sáli 
varaskih biz, s puno ludi, slozil, bole receno z 
nova se slozil Magvarski Crleni Kriz, filiala za 
járás Csáktornya.

Najpredi su zinolili veru Rozii, onda je Dr 
\ ida Ferenc főzsolgabirov otprl sesiju. Pripoveda 
dovezdasnje posle, i \aznosti Crlenoga Kriza i 
ta borii.

7;i njim je Dl l.egánii József jaraski dok
tor v IVrlaku, dr/tl predavenje, как se stvoril 
Crleni Kiiz, kakái- lazne posle ima v mirno м е 
т е  í v tabum. Pripoveda kulko ápitalov je Crle- 
ni kriz. postai il, ira ii renjenike i beteznike, po- 
isée zaroblenike, zgublene i internirane, posila 
njim postu I nazaj.

Zatim su z jeniin glasom slozili filialu Csák 
torma Crlenoga Kriza, i prijeli su drustvene pa- 
ragrafe v zebrali su poglavare.

la filialu ima do ve prek 3000 kuliig i da 
le se pobiraju nőve. \ . dove/dasnji posli su nab- 
rali blizo 1S (HM» pengő, stere trosiju za lanjenike 
i beteznike,

Sesija -e zirsiD / iimlitvom \ ere Ho/e.

Svaja ciganskoga primasa i bajzara 
prod sodom, lséé lanuara i ga se prepetilo, kaj 
je v opcini Dravadiós v Novakovoj к rémi Ignai 
Janosova banda igrala. Yeéer su dosli zandari i 
opoinenuli su nui/il lse, d.i prek vure ne Miieti 
igrati. Ignai János se i toga di/.al. ali ne tak
njegov sogor, Ignai Isti an bajzer. Di a brati su 
lám inulatovali, jen je stel, kajbi mil cigani dale 
igrali I na zailnje z niu/.ikom dimo spreioddi, pák 
je za to dal Isti .mu 7 peng«». Ignai Janos neje 
stel iti prek zakona i mkak neje stel dale igrati. 
Г Ja tem su se sogori posiadali István je Janosa 
plusnul, potli ga s kupi* о т  vudril tak, kaj ga 
krv ohlejala, a János je Istvana z nozom v pleca 
vpiéil tak iako, kai je István na mestu skrvaril 
Так se zvráila sogorska svaja, Istvana su parali

a Janosa se v zelez.u v rest i Nagykanizsu odtirali.
Öve dneve je bil v ovoj stvari sód. Obto- 

zeni liganski prímás je priznal, da je on vpicil 
sogora na smrt, ali se braní. da neje znal, kaj 
se pripetílo, sogor mu je obraza skrvaril tak, da 
niti neje videl, kam je vpicil. Neje stel zaklati 
sogora, samo se branil proti njega.

Preslusali su svédüké i kujti je drz.avni to- 
zitel predloz.il druge svédüké, to su soda ne zrek- 
li, nego bodo jós znova respravlali.

Po célom or agu bodo po jednakom 
recunu pobirali od mesta. Do ve je tál bilo, 
kaj su opcine í varasi sami odredili, kulko pobi- 
raju od mesta na piacú, od prodavcov i trgovcov. 
Za ne dugó bo se to premenilo. Minister trgovi- 
ne i mestrije bo odredil, kulko se bo od mesta 
pobiralo i to po moguénosti jednako za celi or- 
sag. Samo po sebi se razme, da te penezi, kaj 
se bo pobralo od mesta, bodo i na dale opi in- 
ski i varaski dohodki.

Odredjeni trgovec s kozom nemre 
dale tiralí sostariju. \ zadnje i reme su dosle 
tozbe na v latin da cuda odredjenili trgovcov í 
dale tiia sostariju í tak onda drugim sostarskim 
mestram daju samo bujsega materiala. Minister 
za narodnu obskrbu je v tem pogledn odredil 
kviziciju i как éujemo bodo se vodile se brige, 
kaj bodo solci, steri se bodo vun davali, как 
naj bol si.

Glasi jarasa Perlak
— Mirni, iihi, posli v Perlaku. Dosti je 

nesreca, kaj je velka opcina Perlak 5 kilometrov 
dalko od zeleznize, ali se jeno, mirno, stiha ide
jű posli i zida se magyarsko zivlenje.

Opcinsku kancelariju su s stare, potrosene 
hize prenesli poleg v na stok visoku hizu, poleg 
glavne ceste, de je predi bila velka starija. Osem 
biz z.a kancelarije i velku salu za sesije. Zvun 
toga nakli bodo opcinski policaji, jaraska m. kr. 
soldaéka komanda, levente dóm i kancelarija Dr 
Dómján fit ule fiskala. Cuda alduvanja i posla je 
bilo treba za to.

Opcinsl’u hizu, de je kr Snd. Iiodo popra- 
till i prinapr.ii ili, s stroskom od 27.000 pengi*.

Npomenik za junake i Orsaika Zastava doj- 
du na I lorianov pia«. Fundamnnte, vec so lanj- 
sko lato napravili Posvecenje bodo mell v ma- 
jusu na den junakov.

Se posod idejo posli mariim i po sigurnom 
planu. \ e spravlaju novu, M. Kr. Polsku Gospo 
darsku Skolu v stok tisoku hizu, steril su ne 
zdavnja kupili za to. Se posod je treba namestiti 
ono, kaj su za \ reme zalostne jugoslavenske oku- 
pacije zanemarili. Ve je treba na vozese pre- 
kapcifi к na sói magvarskoj domovini ovu velku 
opéinu I jarasa, steri imaju velku historijsku 
proslost.

Lepő svetkoi anje je bilo januara 31 ga i 
selkoj sali kasine, de je domaci Crleni Kriz. dr- 
z.al svoju velku sesiju Imaju vec do 350 kotrig. 
Domaci f rleni Kriz je nabral do 4500 pengő pe- 
ne/ 100.000 . igaretlov su poslali honvedam, 50
pari stuck it su zastrikali, I 15 kil perja su nab- 
rali, a 2300 pengői su dali za pomoé. Na toj se- 
siji, januara 11 -ga, je bilo jako (inda ludstva i 
vitéz Dr Uertelendi I erene, főszolgabirov je drzal 
jako lepoga gomra, i sterim se zafalil voditelstvu 
za miliővé posle i prosil njik je, naj i dale mar
iim delaju. Med i ise toga rekel je ovo : Pak je 
odislo jeno leto, na i úri prezkrajnoga vremena, 
puno teskih prnhi od potli, как smo mdi zadniu 
sesiju Nasa domovina i ve, как érez celih krvavih 
1000 let, junacki í posteno ima svojega resa i i 
toj teskoj borbi. §teru neje iskala ali drzi v njoj

skup z velikimi narodi, s Sterimi je povezana. 
Na§i vitezki sini, dalko od svoje domovine har- 
cuvleju i prelevaju krv za vekoveénu magvarsku 
domovinu. PoStuvanje dati spomenu naáih vitezov 
átéri su dőli opali. kajti drugo njim i tak nemre- 
mo dati. Glavno je to, da mi tu na domaéoj fron
ti skup driimo tak, da se nasi vitezki sini nabo- 
do zabad v moéili i alduvali.

Ne s trobentami i s zahtevom za medaljami 
idejű tu posli, nego]) magyarsko srce, mag>arska 
dúsa je diktira, a hasén tih poslov bode sreéna i 
vesela velka Magvarska!

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

Как smo na drugom mestu nasega lista na- 
pisali, Stalingrad je potli viáe как dvamesecne 
najtcskese borbe dosel i nepriatelske roke. Nem
ei, d ie rumunjske divizije i jena horvatska rege
menta dosla je v vekoveénu diku i njihova ime- 
na bodo spomenuli, dók bo jen clovek na svetu.

Da bodo nasi citateli bole preraz.meli, kak- 
sega velkoga aldoia su te soldati podnesli, homo 
nialo napisali, kaj se pre Stalingradu pripetílo.

Как znamo, sovjeti su podigli velku zimsku 
oíenzivu proti uasoj soldaciji, z miljonskom solda- 
cijom z jezero i jezero taborskimi koli i bog zna 
s kulko jezer aeroplani, masinpuski, bombi i dru- 
gim oruzjem, steli su frontu predreti i nazaj sti- 
sntiti do némáké i magvarske granice, a za tem 
pák pregaziti öve dve zemle. Nemsko soldacko 
voditelstvo je vidlo, da se s taksom silóm nemre 
boriti, pák je frontu nazaj poteglo i napravilo gi- 
boéu írontu. \ Stalingradu su nemei ostavili vék
án soldaciju, stera je méla duznost potegnuti к 
sebi cuda nepriatalske snldaéije i tak biti na po
moé glavnoj fronti.

Te nasi vitézi su ovu svetu svoju duznost 
spunili do zadnje kaple krvi. Sovjeti su njih op- 
kolili z miljonskom soldacijom i straánim oruzjem 
a oni su drzali siója mesta do zadnjega cloveka 
i do zadnje kugle, a nepriatel je zgubil prek
300.000 mrtvili i cuda vise ranjenih i na jezere 
taborskih kol i aeroplane i Bog zna kulko dru- 
goga materiala. Stem su Stalingradski vitézi s 
svojim alduvanjem odvlekli tulko soldacije, kaj 
su nemei i nase trupe mogk drzati novu frontu 
i как najvnovesi glasi veliju, sovjetska otenziva 
vec puáca v jakosti.

Nemski avioni su s Stalingradu dopelali di
mo do 47.000 ranjenikov.

Na magvarskoj tronti su bitke bile jaké, nasi dec
id su trontu fest drzali, nepriatel neje nigdi mo- 
gel predreti, ali zadnje dneve puséa ogenj.

Africka fronta
Nepriateli se joá navek pogajaju áto bo gla 

vni voditel soldacije, a med tem su nemei ov 
tjeilen na dia mahe vtopili 30 nepriatelskib la- 
dji, se skup od 212.000 ton, a talijani jenu vei 
ku od 10.000 ton I jenu taborsku ladju. Zvun 
toga su englezi i amenkanci zgubili na suhoj zem- 
li cuda avionov i takorskh kol.

Na znanje
Direkcija ni. kr. driavnih goric v Farkashegyu

daje na znanje, da za megyimurske go- 
spodare je odredjeno vreme od ovoga 
kta m árciusa 1-ga do 15-ga za mlade 
sadovne сере deliti. Steri bodo kesne doáli 
ii|im )e ne sigurno, da bodo dobili. Cepi 
se bodo vun davali v drzavnim gori^am. 
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moguőnost, da napravi takSa respoloze 
nja, átera su zasigurala celu ishodm 
frontu.

Nemáki i ínjom povezani narodi bo

Kaj se v Granerovo 
spravla za bolst

Od potli, как se Megyimurje povrnulo v 
krilo matere zemle, su i naái delavci prepoznali 
rezliku med vezdaánjim i prveáim zivlenjenju za 
vreme okupacije. Za vreme preáloga, íalostnoga 
stranjskoga jarma se za naáe delavce 
niádi ne brigal. Beteznidka kasa je kak*tak dela- 
la, ali drugoga nidesa neje bilo, kaj bí se nasi 
delavci desa navdili i moraine navuke dobili. Je- 
dina zabava su njim bile dnevne novine, puné s 
politikom, a to njim neje duda hasnilo.

Da je magyarska domovina pregrlila Megyi
murje v svoje krilo, mám su se hapile i social- 
ne brige za delavce. Ved 1941. leta, za onda joá 
s privatnom pomodi, je velki broj delavcov bilo 
na Balatonu na letovanju, a 1942. leta je Betez- 
nidka Kasa na svoj stroáek poslala vekáega broja 
delavcov na vletne ferije, a letoánjo leto pák s 
punom silóm idejű socíalne brige za delavce, как 
dalko bodo to prilike dozvolile.

Najpredi bodo se delavce skup spisali v 
jen kataster i saki delavec dobi kntóicu za ska- 
zingu.

Februara 15-ga bodo se odprle ákole za 
magyarski jezik, tak da bodo i oni, átéri su za 
vreme okupacije bili vun skludeni z jezika slad- 
ke domovine, raeli priliku navditi se drzavnoga jezi
ka, Za one, átéri se bodo najbole vucili, bodo 
10 premie po 25 pengő.

Bodo se dríale hasnovite kinő predstave, 
ktomu da materiala Ministerium za skole. Preka- 
zali se bodo lepi kraji, navuki za zdravlje, za 
poznavanje mestrije za podigavanje narodne 
svesti, za sakojadke znanosti i zabave. Tolnade- 
nje kcoj bode po magyarskom i megyimurskom 
jeziku.

Bodo se delavci shajali v svoje druátvo za 
rezsvedenje, da se navdiju skup drzati i veksu 
intelegenciju. Delavci bodo veráe deklameraÜ, 
male predstave dríali a potli i vekse, popevadi 
rauáki i zenski. Se to bo sluzilo, da bodo nasi 
delavci doáli do plemenitesega morala i veksega 
znanja.

V kniznici imaju ved prek 300 knig od naj- 
boláih magyarskih piscov, a dale se kupujeju naj- 
boláe knige magyarskih narodnih pripedenja.

Prvorazredno pitanje je fabrika resila z de- 
tedimi stafirungi, átéri vandraju od matere do ma
tere. Fabrika da detedega veáa materam, átere si 
same nemreju kupiti, a te veá onda potli dale

Eutuje к drugim materam. Fabridka socialna skr- 
itelica stalno pohaja mlade matere i delavske 

stane, de su mala deca. Pazi na njihove prilike 
zdravja i zdriavanja i kaj opazi da fabriki na
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