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Magyarország szociális haladása
Az ellenséges propaganda unos-unta- 

lan emlegeti rólunk, hogy szociális tekin
tetben elmaradott ország vagyunk, itt 
még mindig a feudalizmus az úr és az 
államot antiszociális elemek vezetik. Ez- 
zel szemben a valóság az, hogy szociális 
téren megelőztünk olyan országokat, ame
lyek sokkal gazdagabbak nálunk és ked 
vezobb körülmények között éltek a múlt
ban lvállay Miklós miniszterelnök parla
menti beszédeiben ismételten rámutatott 
erre és bejelentette, hogy a kormány ha
marosan a nyilvánosság elé fogja tárni 
azokat az adatokat, amelyek világosan 
mutatják, mekkora haladást tett Magyar 
ország a szociális fejlődés utján.

Megdönthetetlen fények
Most megjelent a könyv Magyaror 

szag a szociális haladás utján címmel 
sárga borítékjáról nyugodtan nevezhetjük 
el Sárga Könyvnek s ebben tények 
igazolják, hogy mennyi minden történt 
nálunk a trianoni békeszorződés óta a 
szociális Magyarország megteremtéséig.

Hogy mekkora erőfeszítéseket kellett 
tenni, amig ezekhez az eredményekhez 
eljutottunk, azt akkor látjuk, ha felidéz
zük a trianoni békeszerződést követé» ke 
seréi és fájdalmas idők emlékeit. Magyar 
ország az elsé) világháború előtt gazdasá
gi egységei alkotó, az iparosodás utján 
levő agrárállam volt. Trianon után Ma 
gyarország egyike lelt a legsűrűbben la 
költ agrárállamoknak, elvesztette a régi 
piacát, politikai okokból bojkottal sujlot 
ták és kezdetben meg az émálló, a nem 
zot érdekeinek megfelelő gazdaságpoliti
kai lehetőségeitől is el volt zárva.

Csak mintegy nyolc esztendőül a 
világháború befejezése után kerülhetett 
sor arra, hogy az iparosítás és a vám 
védelem terén olyan politikát folytasson, 
amelyet a nagy népsűrűség és a belső 
munkanélküliség megkövetel. A csonka 
ország megtelt egzisztenciájukat vesztett 
emberek százezreivel. A szociális hala 
dúsnak megszámlálhatatlan akadályai \ol- 
lak, az infláció is súlyos károkat okozott 
és a / ország pénzügyi szuverenitása sem 
sem volt teljes

Ennek ellenére az elmaradottnak és 
antiszociálisnak nevezett Magyarország

Európában a negyedik állam,
amely bevezette az intézményes családi 
munkabérpótlékot. A feduálisnak bélyeg 
zott Magyarország volt az. amely a há
ború után több mint egymillió kataszteri 
hold mezőgazdaságilag müveit területet 
juttatott földreform utján a gazdák kezé
ben s az azt követő birtokpolitikái intéz
kedések tol) tán 1942 ig összesen közel

kétmillió holdat mozgatott meg ebből a 
célból. Az első földreform során 260.000 
családot juttatott házhelyhez. A háború 
utáni Magyarország elöljárt az éjjeli mun
ka, a női és gyermekmunka szabályozása 
terén és etekintetben némely vonatkozás
ban meg is előzte az ismert genfi ajánlá
sokat. Ugyancsak sietve valósította meg 
a minimális munkabérek rendszerét, a fi
zetéses szabadságot és a munkaidő kor
látozását. Betetőzte a szociális fejlődést 
egy egészen új sajátosan magyar család- 
védelmi politika, amely külön intézmény 
és országos szervezet utján a vidéki sok- 
gyermekes családokat tizezerszámra jut
tatja önálló hajlékhoz s a gazdasági meg
segítés, az egzisztenciák felépítése és élet
képessé tétele utján újabb néptömegek 
emelték fel lényegesen magasabb élet
szintre

Ez is „reakció“ és „feudalizmus?“
A magyar állam 1043. évi költség- 

vetésében 250 millió pengő a szociális 
természetű kiadások összege, ami mégfe 
lel a régebbi egész állami költségvetés 
egynegyedének. A magyar szociálpolitika 
sohasem ismerte a munkanélküli segély 
rendszerét, amelyet a legtöbb külföldi or
szág bevezetett. Láttuk, hogy ez a rend
szer milyen károkat okozott mindenfelé. 
A kormán> a termelő és a dolgozó réte
gek munkaerkölcse szempontjából vesze
delmesnek tartotta ezt a rendszert és in 
kább mindenkor arra törekedett, hogy 
segélyezés helyett munkaszerzésccl küzd 
jön a munkanélküliség ellen. Ezt a poli
tikai ma már az ipar, valamint a mező
gazdasági termelés és kivitel nagyarányú 
fejlődése igazolja.

A Sárga Könyv a tények egyszerű 
felsorolásával cáfolja sorra az ellenséges 
propaganda valótlan állításait. Az általá
nos szociálpolitika terén történt szociális 
intézkedések szemléltetően bizonyítják, 
hogy szociális tekintetben mennyire előre
haladt az ország. Az intézményes cslád- 
\ telelem, az OTBA, a szociális nyugellá
tás, a hadirokkantuk és hadiözvegyek tá
mogatása, az ifjúság szociális gondozása, 
az értelmiségi utánpótlás kiválasztása, a 
diákszociális kérdések intézményes meg
oldása, a népművelés terén elért eredmé
nyek, az analfabéták számának csökken
tése és a tanyai tanítás kiterjesztése 
mind mind azt az utat jelzik, amelyet a 
szociális Magyarország megépítése felé 
tett az ország.

A társadalombiztosítás külön nagy 
fejezete szociálpolitikánknak kétévtizedes 
történetének. Társadalombiztosítási szer
veink — különösen a kötelező betegségi 
biztosítás ágazatában olyan szolgálta

tásokat nyújtott, amelyek elérik, sőt sok 
tekintetben meghaladják az általános eu
rópai színvonalat. A  magyar adópolitika 
szelleme szociális, jellege progresszív. 
Eddigi sikereit nemzetgazdasági szempont
ból legjobban az mutatja, hogy a nemzeti 
jövedelemnek aránylag nem nagyobb há
nyadát veszi igénybe, mint a béke utolsó 
éveiben. A Sárga Könyv bőségesen is
merteti adórendszerünk szociális jellegű 
intézkedéseit, igy a progresszivitás mi
kéntjét, a szociális adókedvezményeket, 
a végrehajtás terén foganatosított szoci
ális védelmet, a szociális jellegű illeték- 
mentességeket, a védettséget, a szociális 
hitelakciókat, a kamatmérséklést.

A szociális fejlődés utján
Ahány adat, annyi meggyőző érv 

szociális haladottságunk mellett. A könyv
ben ismertetett törvények, intézmények 
és kormányzati akciók világosan mutat
ják, hogy Magyarország szociális politi
kája lépést igyekezett tartani az európai 
fejlődéssel és halomra döntik a magyar
ellenes külföldi propaganda állításait, ame
lyek szerint Magyarország feduális és re
akciós szellemű állam. Tények igazolják, 
hogy Magyarország a szociális fejlődés 
terén messze felülmúlja az utódállamokat, 
a volt Csehszlovákiát és-Jugoszláviát, va
lamint Romániát. Pedig az utódállamok
nak az első világháború óta eltelt két 
évtized alatt sokkal nagyobb erőforrások 
állottak rendelkezésére s igy átfogóbb és 
nagyobbszabásu szociális alkotásokat lé
tesíthettek volna, mint Magyarország. Az 
összehasonlítás azonban ennek éppen az 
ellenkezőjét mutatja. A megcsonkított 
Magyarország, amely emberfeletti küzdel
met folytatott puszta létéért és fennmara
dásáért, sokszor kétségbeeső helyzetében 
is módot talált szociális törvényalkotások
ra és a szociális törvények komolyan át
gondolt tervszerű végrehajtására. Áz egy
mást követő magyar kormányok között 
ebben a tekintetben csak fokozati kü
lönbségek voltak s ezeket nem a szán
dék és a politika, hanem a gazdasági 
helyzet szabta meg. Magyarország az eu
rópai szociális fejlődés utján a legelső 
nemzetek között akart és akar haladni.

A  U & s ő k  á w á i
Kállay Miklúsné, a miniszterelnök hitvese 

fáradhatatlanul szivén viseli a hadíárvák sorsát. 
Az a nagyszerű agilitás, ami e kiváló magyar 
asszony leikéből fakad, kell, hogy átjárja az egész 
magyar társadalmat.

Soha többé meg nem történhet, hogy egyet
len magyar gyermek mostoha sorsban éljen ha
zánkban, amelyért az apa hősiesen harcolva hősi 
halált halt a háború küzdőterén.

A magyar történelem lapjain örök időkre 
(el Írsz jegyezve ez a földrajzi meghntérozái;
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D o n - k a n y a r .  És amikor ezt említeni fogják 
a messzi idők leszármazott magyarjai, tudni fog
ják, hogy e földrajzi meghatározás egyben a ma
gyar történelem hősi küzdelmének olyan területe, 
ahol bőségesen itta az ellenséges föld a drága 
magyar vért.

El tudná-e viselni egy nagyrahivatott nem
zet, de még a nemzetek legalsóbb rendűje is azt, 
hogy hőseink gyermekei elkallódjanak az anyagi 
gondok, az elhagyatottság, a neveletlenség, a kel
lő szellemi és fizikai erővel való lel nem vérte- 
zettség útvesztőjében. Miért imádkoznánk hát 
akkor minden nap a rádió éjféli imádságában a 
drága magyar vérért, ha nemzetünk legkiválóbb - 
lainak leszármazottjairól, tehát a legjobb mag\ar 
vér utódairól nem gondoskodnánk méltóképpen.

Kállay Miklósné nemes magyar asszon у szi
ve nem elégszik meg azzal, hogy mindannyian 
elérzékenyedve gondolunk árván maradt magyar 
gyermekekre, a hadíárvákra, hanem élére állt egy 
kiváló szervezési munkának, amellvel intézménye
sen kíván gondoskodni hőseink árváiról. Hála, 
tisztelet és a legnagyobb elismerés kiséri a/ egész 
magyar társadalom részéről miniszterelnökné- 
nek ezt a fáradozását s azt üzenjük neki egész
séges gondolkodású vidéki közvéleménvünk kö
réből, hogy mi is támogatjuk nemes munkáját s 
gondoskodni fogunk róla, hogy ne akadjon senki 
közöttünk, aki az élet gondjában hideg közönyös
ségei haladna el e nemesszándéku törekvés tö
kéletes megoldása mellett.

A magyar társadalom most adja a/ első 
tantijeiét annak, hogy ha kell, minden nemes cse
lekedetre kész. Hála Istenek veszteségeink koránt
sem oly nagyok, hogy a hadiárvák aránytalanul 
nagy számát kellene gondozásunkba venni, Л 
magyar társadalom meg se fogja érezni anyagiak 
terén a hadiárvák gondozására fordítandó anyagi 
igényeket.

Meg lehetne azt a kérdést oldani intézmé
nyes rendezéssel is. Lehet, hogy ez is sorra ke
rül, de sokkal szebb és méltóbb volna a magyar 
társadalomhoz, hogy ezen a téren az önkéntes 
megajánlás szép példáját allit/íná a hazai és kül
földi közvélemény elé.

Mindenki lássa meg : íme, igy gondosko
dunk mi magyarok, hőseink árva gyermekeiről.

A MÉP_H IR  E I
Pecsornik Ottó országgyűlési 

képviselő látogatása 
Cseresnyésen

Országgyűlési képviselőnk, Pecsornik Ottó 
szorgalmason folytatja látogatásait kerülete köz
ségeiben. Legutóbb, vasárnap Cseresnyésen járt. 
ahol nemcsak az egész község férfilakossága, ha
nem a szomszédos községekből is nagyon sokan 
jelentek meg beszédének meghallgatására.

Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő az 
egybegyűltek előtt részletesen beszámolt az or
szág bel- és külpolitikai helyzetéről, különös súlyt 
vetve a mai gazdasági életre és a többtermeléb- 
re, az állami gazdasági támogatásra és a gazdák 
kötelességeire. Beszédét sokszor félbeszakították 
az „úgy van" és „éljen“ kiáltások.

A beszámol«» befejeztével képviselőnk elbe
szélgetett híveivel és meghallgatta panaszaikat és 
kérelmeiket.

G ondoltál-e a h o n v éd család o k ra?

A g y t o l l a k a t
Tarka, jobb Г50 I P.
Szürke, fosztott -1* L ?'50 P
Fehér, fosztott és fe

héres . , . 8*50 7 6 f\
I. rendű . . . .  13*-- 12" Ю P,
Pelyhes, dunnába . 20' 17 16 P.
Pehel>, paplanba 33’ 30 P.
Szürke pehely . 18- P.
Szállít utánvétel brutto 5 kg-os papirzsákban

UACZ J Ó Z S E F N É  ágytollttzlete, 
K IS K U N F É L E G Y H Á Z A  Holló Lajos utca 3«.

I V

Március 15-ének 
ünneplése Perlakon

Már a kora reggeli órákban zászlódiszt öl
tött Alsómuraköz székhelye. A község apraja, 
nagyja ünneplőbe öltözött és készülődött méltóan 
megünnepelni a szabadság ünnepét. A plébánia 
templomban megtartott ünnepélyes szentmisén 
résztvett nenn sak egész Perlak, hanem ugvszól
ván az egész egyházközség. mindenki, aki ma- 
gvnrul érez és gondolkodik, utána pedig a sza
badságharcban ч értanuhalált* halt Gasparich Mark 
emlékoszlopánál gyülekezett össze az ünnepi«» 
közönség, mintegy háromezer tömi.

Megjelent a járás területéről a Kormányzó 
Lr áltál kitüntetett -11 nemzetvédelmi keresztet 
hogy átvegyék ezt a díszes kitüntetést

Az ünnepély a Himnusz cléneklésé»el kez
dődött, ezután Nagy János áll. népiskolai igazga- 
tó a Kormányzó l r szózatát olvasta fel, melvet 
dr. Sebestvén Mátyás kir. közjegy/«» murak«./i 
nyel'ven tolmácsolt a leventeifjuságnak. A nép- 
isk. \ I. oszt, tanulói szavalókórusban adták elő 
Zsömbörgi József áll. tanító vezetésével Petőfi 
Sándor „Talpra magyar"-jut. Az allann népiskola 
120 tagú énekkara N’agv János népisk. igazgató 
vezetésével gyönyörűen adta elő » .Csak magva
rok legyünk (. dalt

Az iinnepélvt lelejtheletlenné telte az azon 
megjelent vitéz Horváth Ferenc nyug. ve/énirnagv 
a járás országgyűlési képviselője az ünnepi be
szédével, melyet magvar és murák«»/i nvelven 
tartott meg. Külön hangsúlyozta beszédében a 
belső front erősségét, az összetartást, a h'ihbter- 
inelést. az áldozathozatalt, mert a messze orosz 
steppéken küzdő katonáink csak velünk cgvutt 
nyerhetik meg a háborút.

Óriási halast keltett beszéde, amidőn meg
említette, hogy a Foméltósagu Kormanzyo l r 
gondját viseli Muraköznek és jutalmazza az arra 
érdemeseket. \ íseljék büszkén ezt a keresztet, 
mert ez nemcsak bátor és hazafias cselekedet, 
hanem a Kormányzó l r kegyes hajlandóságának 
is jele.

Beszédét sokszor szakította félbe viharos 
éljenzés és taps.

Ezután szeretett képviselőnk muraközi nyel
ven ismertette az elmondottakat.

A nemzetvédelmi kereszteseket még Hor
váth Zoltán murakiralyi áll. népisk. igazgató, já 
rási nemzetvédelmi parancsnok köszöntötte mély- 
liatásű beszéddel, felhívta őket arra. hogy a mai 
nehéz időkben elsősorban az ö feladatuk az itt
honi front erősítése. Mutassák meg minden cse
lekedetükkel, hogy méltóak tudtak lenni Kor
mányzó l runk magas kitüntetésére. A fogadalom- 
tetel után vitéz Horváth Ferenc nv. vezérőrnagy , 
orsz. gyük képviselő kiosztotta a Nemzetvédelmi 
Kereszteket éi: minden kitüntetettnek kidon-knGn 
kívánt szerencséi és kc/et fogott \*dc.

A Kitüntetettek nevében Antaliéi <«vula 
ab »d.miborui gvógy s/erész mondott kös/wnetet.

Itj. Hertelendv bereu« Vili «» eimn tanul«» 
vitéz Hertelendy le  rém. volt perlaki "fös/olgabiio 
fia Lvva Ernő „Ünnepi óda"-ját, lines.i Ben«» ifjú 
vezet«» (* V« * ni Géza : ..(sah egv éjszakára" «. 
megráz«» hatása költeményét szavalta el tnelv «1  

zéssel. A népisk. \ I. oszt. tanulói szép katona- 
dalokat énekeltek. A szép, felemelő ünnepség a 
Hiszekegy elének lesével, majd pedig a kivonult 
katonaság, tü/oltok és leventék diszmenetével éri 
végei

Maga a diszmenet felejthetetlen lutvanvt 
nyujtott. A túzoltózenekar indulója mellett a kato- 
nái alakulatok után a perlaki es dravaegvhü/i 
tűzoltotestület zászlók alatt, a leventeifnnag húsz 
szú sora. A leventék különösen kitűntek fegyel
mezett magatartásukkal és feszes diszlépéseikkel 
Látszott rajtuk, hogv tudlak kötelességeiket « . 
maris katonáknak érzik magukat

Az ünnepség befejezése után a nemzetvé
delmi keresztesek Belies Mihály nagy vendéglő
idben áldomásra gyülekeztek, amelyen megjelent 
vitéz. Horváth Ferenc nv vezérőrnagy, «»rsz. gyiil 
képvisel«., vitéz Hertelendy Ferenc dr árvaszéki 
elnök, volt perlaki föszolgabiro, dr. Sebestyén 
Mátvás kir közjegyző és még sokan

\ ítéz Horváth Ferenc az összejövetelen 
felszólalásában a Kormányzó Grra mondott KI 
köszöntőt, ulánna újból megdicsérte a nemzet , é

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik felejthetetlen 

fiunk, illetve fivérünk

vitéz Óvári József
halála alkalmával koporsóját virággal 
díszítették, temetésén megjelentek, vagy 
egyéb nnitdon igyekeztek fájdalmunkat 
enyhíteni, fogadják ez utón halas ко 
‘■zom tünket

vitéz Óvári György
apja

Óvári Marika

elein 11 l ei észte reket és büszkeségét fejezte ki 
hogv </ <» földiéi közül olvan sokan érdemelték 
meg a szép kitüntetést.

Л/ ünnepség sikerét fáradhatatlan munká
jukkal elömozditollák \ ira'gli Pál főjegyző, Nagy 
János isle igazgató ómbörgi József tanít« > és a 
többi kö/renniködó.

M á rciu sa i ünnepély Szeiencehegyen
í n népéi у es ki retek között tartotta meg 

Szelencehegv és Bocskaihegy ifjúsága az emlék
ünnepet. А/ ünnepélyre Kivonult az iskola ud-. 
varára a környék tanulódjusága, a szelencéi bocr- 
kaihegyi és bükkösdi leventéisapatok oktatóik 
vezetésével, majd a szelem ei önkéntes tuzolóegv- 
let s/ep formaruhájában.

A helybeli admins/tralor plébános váratlan 
kórházba vonulása miatt az ünnepi istentisztelet 
elmaradt. Az elemistak magyarnyelvű szavalatai 
után Csics Albinné áll. tanitónö mondott lelkes 
ünnepi beszédet muraközi nyelven. A Kormám / 0  

1 r szózatai a leventeifjusághoz Ters/tenyák Ignác 
leventeoktalo olvasta fel, majd Szathmáry Géza 
tanít«», vezitö főoktató szólította fel a levente-

w
Az új 50-ik

magyar királyi oszlálysorsjáték
játékterve páratlan e s é l y e k e t  nyújt,
m.-rt ‘ КУ soi-ijeggyel szerencsés esetben tiyerhttó:

700.000
pengő

J u t a l o m :

400.000 P .
F ő n y e r e m é n y e k :

300.000 P.
100.000 P.
70.000 P.
60.000 P.

2 x 50.000 P.
2 x 40. 0 0 0  P.

továbbá
30.000 p.

16 a 20 000 P.
27 a 10.0UU P. stb. stb. 

Összesen: 10,810.000 pengő.
Az első oszt. sorsjegyek hivatalos á ra : 

"volcari Negyed h l  Egész 
3.50 penge /  pfciiQö 14 penflQ 28 pengő 

Sorsjegy a; összes föelárasitókuái kaphatót 
Minden számnak egyenlő esélye vanl

A h ú z á s  k e z d e t e  á p r i l i s  10.
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Első Muraközi Szövődé Rt.
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi u. 50 :: Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A PEST—  ------— ------ — w
ifjúságot hösíhalált italt Korinányzóhelyettes Urunk 
példájához méltó fokozottabb kötelességteljesí
tő sre.

A Himnusz elékeklése után a teniplorn-tó- 
rcn a tűzoltó és leventealakulatok díszmenetével 
ért véget a nemzeti színű kokárdát viselő lelkes 
szelencéi ifjúság ünnepélye.

Takarékosság hazafiaság,
pazarlás hazaárulás!

H Í R E I N K
— Vitéz Оváry József meghalt. Ismét 

egy értékes nagyreményű fiatal muraközi élet 
szállott sírba. Vitéz Óváry József, vitéz óvári 
György nyug. .n. kir. honvédalhadnagy fia, már
cius 19-én, éppen védszentjének napján, 21 éves 
korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Március 
20-án helyezték örök ny ugalomra. Nyugodjék bé
kében ! Gyászolják apja, vitéz Óvári György és 
nővére, Óvári Marika tanítónő. Fájdalmukban mi 
is részt veszünk.

— Uj postabélyegek a hadigondozás ja
vára. Március 15-én a hadigondozás javára szol
gáló felárral 8 címletből álló alkalmi bélyegsoro
zat került forgalomba. A bélyegek az egyes ko
rok legjellegzetesebb magyar katona típusainak 
ábrázolásával szemléltetik a magyarság vitézi eré
nyeit. A bélvegek a kereslet, illetőleg a fogyasz
tás mérvének megfelelő korlátlan mennyiségben 
kerülnek forgalomba és azokat valamennyi posta- 
hivatal árusítja. Ajánljuk ezeket a bélyegeket ol
vasóink figyelmébe, mivel minden fillérrel hoivvé- 
deink családjain segítünk.

Aki bába akar lenni, jelentkezzék a 
járási tisztiorvosi hivatalban április 5-ig. Fel
vételre pályázhatnak azon feddhetetlen előéletű, 
kifogástalan egészségi állapotban levő nők, akik 
életük 18. évét betöltötték, de 35. életévüket 
még nem lépték túl és legalább az elemi iskola 
\ I. osztály ának, vagy két polgári elvégzését iga
zolják. Kérvényüket április >-ig a tisztiorvosi hi
vatalban nyújtsák ln-, ahol a bővebb felvilágosi 
ta't megkapják.

A m árciusi tenyészállatkíállitást nem 
tartják meg. Mint értesülünk, tekintettel a há
borús viszonyokra, a március 27-töl április 10-ig 
tervezett mezőgazdasági kiállítást és tenvészallat- 
vásárt nem tartják tneg. Lapunk más helvén fog
lalkozunk a tenyészállatok értékesítési és vásá- 
rolhatási lehetőségével.

A nyári időszámítás. Március 29-én 
éjjel 2 órakor lép életbe Magyarországon a nyári 
időszámítás. Ugyanekkor igazítják előre egy órá
val az órákat a Németbirodalom egész területén 
s a megszállt területeken is.

A m árkabcváltó bizottság megkezdte 
működését. Ürömmel jelentjük olvasóinknak, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank áltál kiküldött 
murkabeváltó bizottság Csáktornyán, a Csáktor
nyái Muraközi Takarékpénztár helyiségében meg
kezdte működését. Beváltásra kerülnek a Német
országban dolgozott muraközi munkások márkái, 
mint azt a múlt ősszel lapunkban közöltük, ami
kor felhívtuk a munkásokat, hogy jelentkezzenek 
a községi elöljáróságnál összeírás végett.

Az adóíelszólamlási bizottság m árcius 
29-én kezdi meg működését. Mint értesülünk, 
az adóíelszólamlási bizottság tagjai inár ki van
nak nevezve s március 29-én a bizottság meg
kezdi működését Csáktornyán.

— Közművelődési előadássorozat. A
MANSz. helyi csoportja rendezésében Csáktor

••
nyán, a Zrínyi Szálló nagytermében 21-én, vasár
nap közművelődési előadássorozat kezdődött. Ez 
alkalommal Mik Károly népművelési titkár „Cél
jaink és teendőink Muraközben", majd P. Bakoss 
Gáspár ferences hitoktató „Az isteni gondviselés" 
címmel tartották meg előadásaikat. Az előadás
sorozat pénteken, 26-án este 8 órakor folyatódik, 
amikor Nagy Julia polg. isk, tanárnő és dr. Lé
lek Sándor körorvos előadásaira kerül sor. Ezen
túl minden vasárnap d.u. fél 4 és csütörtök este 
fél 8 órakor van előadás. A rendezőség felhívja 
Csáktornya közönségének figyelmét ezen érdekes 
előadássorozatra és reméli, hogy a társadalom 
minden rétege nagy számmal való megjelenésével 
fogja honorálni az előadók önzetlen fáradozásait.

— Halálra ítéltek két bolgár kommunis
tát. Három bolgár kommunista az elmúlt év ok
tóberében megölt egy rendőrt. A grabovói kato
nai törvényszék két vádlottat halálra, egyet pedig 
életfogytiglani íegyházra ítélt.

— Megkezdődött a direküermő borok
kifőzése. A földmivelésügyi miniszter rendelet«* 
alapjan közhírré lesszük, hogy a közvetlenül (di
rekt) termő amerikai szőlőből szűrt saját termésű 
borokat a termelő borpárlattá, bármely bor- és 
gyümölcs-szeszfőzdében — akár bér, vagy rész- 
tözéssel — kifőzheti. A kifőzött párlatot egy té
telben, vagy nagyban, külön engedély nélkül is 
szabad forgalomba hozni.

— Helyreigazítás. А/ elesett hősökért a 
gyászistentisztelet nem 9. hanem 7 órakor lesz 
megtartva.

S P O R T É

Csáktornyái ZTE - Felten SE Budapest 
4 :4  (2 :3)

Bajnoki mérkőzés, a játék 15-ik percében 
Vamplin szép beadását Novák hálóba jutatja 1.0. 
Sajnos a hazai csapat nem sokáig örülhetett a ve
zetésnek mert a kapus hibájából a vendégcsapat 
két potya gólhoz jut 1:2. Utána váratlanul Pandur 
kiegyenlít 2:2. A 40-ik percben a budapestiek 
még egy gólt lőnek 2;3. Л második félidő erős 
irammal kezdődik, a vendégcsapat szép öszjátéka 
kezdi megzavarni a hazai csapatot, különösen 
amikor a vendegek még egy gólhoz jutnak és 
4:2 vezetnek. Szerencse hogy ezúttal sem maradt 
el a hires Csáktornyái finis. A második félidő 
30-ík és 40-ik percében Megla és Vamplin góljai 
által döntetlent érnek el 4:4. A vendégcsapat 
szép öszjátéka nagyon tetszett. A csáktorn>aiak 
közül Vas, Grabár, Novak és Pandúr játéka volt j".

K ö z g a z d as á g
A Mezőgazdasági Kiállításra 

bejelentett tenyészállatok értékesítési 
lehetősége

Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és 
Tenyészállatvásár rendezöbizoltsága a bejelentett 
tenyészállatokról katalógust készített, amelyet a 
Vármegyei Gazdasági Egyesületnél 3 pengő 30 
fillér beküldése ellenében meg lehet rendelni.

A katalógusban szereplő tenyészállatokat 
kiállítási állománynak kell tekinteni, otthoni ela
dásuk esetén a tenyészállat vásári szabályzat ren
delkezései érvényesek.

A katalógusban irt állatok megtekintésere 
a V ármegyei Gazdasági Egyesületnél 1.80eP-ért 
féláru utazási kedvezményre jogosító igazolvá
nyok szerezhetők be. A megrendeléskor meg kell 
(elölni azt a vasúti állomást (Budapest kivételé
vel) ahova az illető vevő utazni akar. Az igazol
ványok 7 napig érvényesek és március 25-töl 
április 20-ig használhatók.

Bővebb felviágositások a rendezöbizottságnál 
(Budapest, IX. Köztelek utca 8) vagy a Várme
gyei Gazdasági Egyesületnél nyerhető.

Mentettedbe kötelességedet
vitéz honvédeinkkel szemben?

Az uj osztálysorsjátékhoz 

и н Л е Ц е н

j  ttHQyel(jóboi
f ő e l á r u s í t ó n á l

Budapest Andrássy ut 82.
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A „Magyarok Védasszonya Méznád“
Előző cikkemben már nagy vonalakban is

mertettem a méznád termeléséi és hasznosságát. 
Most énnek a hasznos növénynek kiválóságát az 
írásaival fogom bebizonyítani. A „Tiszántúli Gaz
dák“ c. lapban Berccz István kántortanitó többek 
között ezeket irja : „Itt Gádoroson 1941-ben 100 
négyszögöl földön 70 kg. mézet á 2.50 P és 15 
kg magot a 14 pengő, tehát összesen 385 pengőt 
termett, ami kát. holdanként cca 205.28 mázsa 
búzatermésnek felel meg. Hogy a méznád sűrűre 
főzött barnás leve méz-e, vagy szirup, ki-ki kér
dezze meg a Méhész Egyesületei. Téns azonban, 
hogy birtokában szívesen lemondok a méh méz
ről, vagy cukorról. Ha figyelembe vesszük, hogy 
takarmánynak sűrűbben vetve mindent ieliilmuít, 
a kipréselt szár cefréjéből talán a legjobb pálinka 
főzhető. A szárazságot a legnagyobb alföldi nvúri 
hőségben is csodálatosan bírja és a hosszú szá
razság után vigan tovább fejlődik, ellene semmi 
komoly érv fel nem hozható. Egyébként belőle 
Jamaikai-rum" „Jó kenyér“ stb., stb. készíthető. 

Kissé sűrűbben vetve 1 m. magas korában vág
ható és szecskázva baromfinak, sertésnek, mar
hának kedvence — melyen a disznó meg is hí
zik, tehát a kukoricát pótolja. A takarmány 2—3 
szőri kaszálást ad s igy a lucernát sokban felül
múlja. — Még egy előnyét felemlítem: akkor van 
vele munka, amikor az őszi gazdasági munkák 
már befejeződtek, de az is, hogy bei jövedelme
zősége melleit sok munkás bérét fedezheti s bő 
munkaalkalmat nyújt, ami a türpega/.dak és nincs
telenek téli unalmának a legcsodálatosabb orvos
szere.“

De szóljon itt még Zsigmond Sándor bodaj- 
ki járási mezőgazdasági bizottsági tag, ezüstkalá
szos gazda tanulságos és jóizü stílussal Bergendy 
úrhoz irt levele :

„Most pedig a lennel! méznád eredményei
ről számolok be. A küldött magból több gazda
társamnak is adtam ál, én pedig 100 n. ölnyi 
területet ültettem be május utolsó leiében (Előbb 
nem tudtam, mivel vizes volt n föld J A talaj lu
cernatörés volt. A kelés hiányos lett és kerestem 
az okát, amit meg is találtam. A fészek helvét 
к »bontva mindenhol apró vörös hangyáival talál
tára, melyek a kárt okozták. Ekkor csíráztattam

a még visszatartott magból s a foltos helyeket 
újból beültettem, de ez már júniusban történt. Ez 
a mag hamarosan kikelt és rövidesen utolérte a 
többit. Az első kapálás egy kissé lassan ment, 
mivel olyan növényről volt szó, ámít nem isme
rünk és sohasem láttunk még. Tehát nagyon kel
lett figyelni. Röviddel később egy kiadós esőt 
kapott és utána az én kis apró növényem olyan 
gyorsan nőtt, hogy elérte az egy méter magassá
got. Közben egy uj kapálást kapott. Ekkor sorba 
vizsgáltam minden bokrot és minden tőn erőssége 

.szerint 4-től 6 —7 szálig hagytam mega sarjakat. 

.Uram ! egy hét múlva nézem, hát egy bokorba 
?nem annyi van, amennyit hagytam, hanem a két
szerese. Ekkor neki áltani fattyazni minden nap 
^estefelé s annyit minden nap leszedtem, hogy 3 
.tehén íejésére, 3 kisborju, sőt még a malacoknak 
fia  került s mire egyszer már elvégeztem a fatlya- 
Sást, elől újra kellett kezdeni. Ez igv ment há
romszor, de utolja felé már féltem közibe menni, 
$ mert mire végigértem, olyan lettem, mint a mol- 
fnárlegény a méznud szárán és levelén levő iiszt- 
v’szerű dologtól. Ezután mar nem tettem vele sem- 
fmit vágásig, csak figyeltem, hogy hová is nő 

már ? Néhol még a 3 metert is elérte s a szar 
vastagsága 3—4, sőt néhány 5 em-es is akadt. 
Csodálatos szárak voltak, bár általában az egész 
szép volt. íNovember utolján levágtuk és decem
berben levelezés után leszecskáztuk, ( tana ro
vátkolt vashengeren áteresztettük s ugy jött kis 
szőlőprésbe, amivel kisajtoltuk. Érdemes lett vol
na kétszer préselni, de erre már nem v->!t idő. 
A zöldesszinii levél zománc edényben betűztük 
kb. olajsürííségre. Az így elmünkéit 100 n. ölön 
termett méznádból több mint 80 kg. mézel tét 
tünk e), nem számítva, ami közben eiíogvotl és 
kb. j kilóra való karamell cukrot is csináltunk. 
A méz linóm, nagyon sok nézője es kóstolója 
volt és van.

Az érdeklődés nagy iránta. Használ
hatósága nagyon sokféle. Eddigi próbáink szerint 
jó kenyérre, borba, kávéba, teába, pálinkába, 
rumba. Eeleségem az ünnepekre krémes lepem l 
készített belőle, senki sem tudta megkülönböztet
ni, hogy nem cukorral készült-e ? Pedig sem a 
tésztájához, sem a krémjéhez cukrot nem hasz
nált csak mézet. Szeretném, ha Bergendy úrral 
is meg tudnám kóstoltatni, vagy esetleg a kétke
dőkkel. Kelt tészták töltelékéi ezzel édesítik. Mák 
dió, griz, paradicsomhoz stb. ahova eddig cukor 
kellett, most mézet használunk s igy most már 
Cukor üfelségénak hadat üzenünk, mert ez. mind
jobban el fog terjedni s mindnyáján azt fogjuk 
mondani, hogy az Isten áldja meg Bergendy urat, 
aki hazánkban a 20 szem magból ezt meghono
sította. Idáig csak a mézről számoltam be nagy - 
jából, most a mézmád többi részéről írok.

A máznád kipréselt részéi, a lórkolvt eg> 
hordóval 300 litert ehettem, mint a szolöhirkol) t 
szoktuk, de mivel több edony nem volt .  л t .li
bit a kamrában a sarokban a füleire ontottuk ir, 
ami teteme.«, mennyiség volt s ez par nap mulv.i 
erjedni kezdett s olyan s/ngol terjesztett nem 
c sak a helységben, hanem az udvavori r , mii-ma 
pálinkafőző helységben lettünk volna. S ha tovább 
tarkózkodtunk a kamrában, mar a szagtól is uy\ 
éreztük magunkat mintha szeszesitalt ittunk vol
na s kevés igazítással a nóta is kikivankozoll 
belőlünk. Az így halomban belulladt törköly 
azután pelyva és szecskával keverve az állatok- 
kai felelettük, ami a teheneknél a tejnél hamaro
san észrevehető volt, mert jóval több I« jel adtak

Most bocsánatot kérek, hogy ilyen sokat ír 
tani n mé/nádiól, pedig ez még mind ke.és. So 
kát tudnék még róla írni s azt Inszeni fognak i 
még . . slb. НИЗ. jan. 4."

Eddig közlöm Bergendy w. levelet, de 
még számos termesztő levelét idézhetném, mind 
a mé/nad haszna mellett szol.

Legközelebb még néhány étdek«:;. dolgot logok 
közölni erről a hasznos növényről. Vetésére niag 
ról még idejében gondoskodjunk. A mag kilói» 
Л) pengő, 10 n. ölnyi területre elégséges vet., 
magot imnlacsomagUm termelési t r l .kl.,í 'o , ,, , 
utasítással 1.40 l'-ért adok

Koronezuy László C sáktornya, S zéch e
nyi utca 3 sz.

Pk. 4250 sy .  !<M3. Vght. lő sz  1042

Árverési hirdetmény
Dr. Dómján Gyula perlaki ügyvéd által kép

viseli Szakács József gazdasági munkás javára

214 P 40 fillér tőke és több követelés és járulé
kai erejéig a perlaki kir. járásbiróság 1942. évi 
1955 sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehaj
tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1943. évi ja- 
nuár 26-an lefoglalt 1600 P becsértékíi ingósá
gokra a perlaki kir. járásbiróság fenti számú vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 
évi XLI. le. 20. §-a alapján az alább megnevezett 
s a foglalási jegyzőkönyvből ki rifem tűnő más 
foglaltatok javara is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jo
guk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igény keresel folyamatban nincs, végrehajtást szen
vedő lakásán, Alsópáiíalva, 113 h.sz. 114 hsz. és 
54 hsz. alatt leendő megtartására határidőül 1943 
március 27. napjának délután 3 órá jára  tűze
tik ki, amikor a biróilag lefoglalt telién, üsző, te
lién s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alól 
is — de a kikiáltási ar kétharmadánál alacso
nyabban nem -  el fogom adni, még akkor is, 
ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, 
ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyil
vánít. Azon igóságokra, amelyeknek a kikiáltási 
ara egyezer pengőn felül van, az 5.610/931 M.p. 
számú rendelet értelmében csak azok árverezhet
nek, akik a kikiáltási ár egy tized részét bánat
pénzül leteszik.

Perlak. 1943 március 8.
Varjú Jó z se f

ku hir v*'{?,r.bajtő mint bíróság, kiküldött

MEGHÍVÓ
A Csáktornyái Gőzmalom és Villany telep 

R Í., Csáktornyán 1943. évi április hó 10-én déli 
tél 12 órakor tartja sajat helyiségében

XXXV. évi rendes közgyűlését,
.-'melyre .1 t. részvényesen tisztelettel meghívja.

T Á R G Y S O R O Z A T :
I* ly.nzgatusági és teliigyelöbizottsági jelen*

lések.
. . I lataiozalhozatal a tőketartalék felhasz

nálásáról.
i. Az. 1942. évi zárszámadások elöterjesz- 

tese, a mérleg megalapítása, a nyereség felosz
tása iránti c ; az iga/.gatósag, valamint a íelügye- 
löbizottsag lelmentvénye lelett» határozathozatal.

4. \ álasztas az igazgatóságba.
5. hsctlegcs indítványok.

M egjegyzés: Szavazati jog csak azon rész
vény ulan gyakorolható, amely a közgyűlés előtt 

nappal a vaiialat pcn/taranal, vagy a Csakfor 
му.»» Aur.íko/i lai.arékpénztarnál, Csáktornyán 

.1 Morvái Vtaluno*. 1 liUioaukná!, /agrabbun,
\ araz :don i«*t«11»«- hcdyc/uteU

Merlegs/átaia 1Э4?. évi ilece.Tdier 3i*6n.

Vagyon: Malomlelep P loó.OOO. , Ipáivá 
gan\ P 3.50u.- , Pénztar P 17.091 .öt», \ állok P
1 .3 0 0 .-, Lrtókpapírok P 49.000,—, Árukészlet 
1 |9-».очо..‘2, Adósok P 1,839.498,65 (Eszesen 
1’ 3,061 OSI, к

teln-i : lő - • vitylokc P l:,ü.0uu. Rendes 
aiUleitalap i* WO.Oöo -  , Rendkívüli ta.táléi:alap 

* "  , reléi lék» lési tartalékalap P 35 UO0.-
, r,.!*4'-;,ukkenesi lartalékaJ.'ip P 300.000. , lar- 
. a 'кu 1 л1» hetes b»vclcksek tedezésére P J35.00U 
; legacívuavw! P 336.000 - ,  Nyugdíjalap P 
’ - *’ { ' n  7 b‘d nem veit

оч/talel: P to.Ol5.4t5, N vereség P 54 123 07 ihz-  
czecen P 3,061.086

VÉ&iesétf ú  iiveréséy s/ámla m i  tiecemker 31 b

K iadás: VitaLne*:, üzemi és u/leti koltsé- 
f  \ 1 )H<->ó.8,il, Adók és illetékek P 122.498.55
biztosítás 22.600,03, Kamatok P 20.2ol.24,
\ v erleg  I- 54.1.>107. Összesen P 565.011,

, 1V1 nyereség áthozat P
' ' J "  ■ ; brutto jövedelem P 538 790 78. (.tsz-
szcsen P 565,911.

*  Л/ igazgatóság'
Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk.

Л felügyelőbizottság-

Osztály фsorsjegyei

I
 rendeljen az ismert szerencsés ■

Suchtár Bankháznál I

B U D A P E S T ,  Üllői-út 6 Щ 
NAGY szám -választék! |й

NAGY nyerési esély! g  
Előzékeny lebonyolítás! №

Azonnali nyereménykifizetés! в
Rendelés: Levelezőlapon. H



Socialno gospodarenje Magyarske
Nasi nepriateli jos navek radi pri* 

povedaju za nas, da smo mi zaostali, kaj 
se tice socialnoga zivlenja, da se pri nas 
jos navek vodi gospodska politika i 
da nasi voditeli nc priznaju narodu suci 
alnu pomoc. Ali naproti tomu istina je 
to, da Smo mi predi stvorili dobre zako- 
ne za pomoc narodu, как drugi orsagi, 
steri su cuda bogatesi od nas, a i predi 
njim je hole islo как nam.

Kállay Miklós minister piedsednik 
je v orsackoj hizi visepot to naglasil i 
rekel je da bo vlada vun dala dokaze, 
steri bodo svetlo prekazali, da se Ma
gyarska navek brigala za svoj narod i 
kulko je napre dosla v socialnoj pomoci.

Ve je zisla vun vladina zuta kniga, 
v steroj pise, kulko je Magyarska v so- 
cialnom pogledu napre dosla i iz stere se 
vidi, kaj je ce Magyarska napravila za 
svoj narod, od potli kad se podpisal ne 
srecen, trianonski mirovni kontrakt.

Kak se je nas orsag moral tesko 
napinjati za svoju pomoc, se dok je dó
séi do bolsega zivlenja, vidimo samo on- 
da, ako se zmislimo za ona teska i za 
lostna vremena potli trianonskoga kontrak- 
ta. Magyarska je bila predi prvoga svet- 
skoga tabora agrarna, poiodelska zemla, 
na najlepsem potu, da se bo i fabrikacija 
rezvijala. Bila je onda gospodarsko ceia. 
Potli Trianona je Magyarska postala ag 
rarna, poiodelska dr/.ava z najgostesim 
narodom, zgubila je svoje stare piacé, 
zbog poiiiike su ja sigdi zasUvlali i od 
pocetka niti svoju laksu gospodarsku po
litika neje mogla tirati, stera bi narodnim 
interesima odgovarala

Stoprara po priliki za osem let potli 
prvoga svetskoga tabora smo dosii du 
toga, da moremo tirati taksu gospodarsku 
politiku, Steru zahteva nas gosti narod i 
cuda delavcov prez posla

V tem okrnjenim orsagu je ziveio 
ludst va na slotine jezere, steri uesu mog- 
li dojti do posla Soeialna politika je ime- 
la zapreke prez broja, cuda je skodilo i 
to, kaj su penezi zgubili vrednost, a zvun 
toga nepriatelske drzave su nam kontro- 
rerale naSu financialnu politiku

Na suprot sega toga Magyarska, za 
steru su rekli da so ne briga za svoj na 
rod, bila je v

Kuropi strtn dr/.ava

v steroj su napravili zakona da se de 
iaveam mora dati familiarna pomoc.

Magyarska, za steru su rekli da je 
grotovska, je potli svetskoga tabora, prek 
miljon mekot zemle dala po agrarnoj re- 
lormi malim gospodaram v roke za obde- 
lavanje, a do 1942. leta /  dobrom go

spodarskom politikom se to nabralo do 
prek 2 miljona mekot Potli prve agrarne 
reforme je 260.000 farniliji doslo do grun
ta Potli prvoga svetskoga tabora je Ma
gyarska bila prva v Kuropi. de se regu 
lírai noeni posel i da se zene i deca ne- 
smeju prevec tirati na fabricko delo. Ran 
tak fletno se stvoril zakón za najmenjse 
delavske place, da delavci jempot na le- 
to moraju dobiti placenoga urlauba i da 
se delavce nesme prek vremena prevec 
tirati na posel.

Nova politika za obranu familie
ima „ekstra svoje zakone, steri brani fa- 
milie s cuda dece i taksi na deset jezere 
dojdu do svoje hizice. Fe zakoni idu za 
tcin, da rano najsiromaskesi ludi, steri 
si nemreju sarni sebi pomoci, dojdu do 
bolsega zivlenja.

Jeli je i io kriva politika
Magyarska drzava je v stroskovnik 

za leto 1943. postavila 250 miljonov za 
socialne stroske. To je taksa svota, stera 
zbije jen fertal negdasnjega celoga drzav- 
noga stroska-

Magyarska ne pózna pomoc za de
lavce prez posla. Vidli smo kulko kvara 
to dela v drugimi orsagi. Delavcem je 
treba dati posla s piacom, a nikse pomo
ci. Vlada je previdla. da to neje dobro 
niti za delavce, niti za tabnke i navek 
se rajai za to brigala, da delavcam po- 
more s poslorn Da je to zdrnva politika, 
to dokaze, da sc nasa iabrikaeija i polsko 
gospodarenje jako lepo rezvija.

Ta vladina zuta kniga se to lepo 
dokaze, a ktomu i to, da neje istina, kaj 
nasi nepriateli za nas govoriju. Zakoni 
socialne politike svetio dokazeju, kulko 
je orsag napre dosel, kaj se lice socialne 
pomoci. Obrana tamilie, penzia za delav
ce, pomoc taborskim invalidam i dovicam, 
skrb za mlajsinu, pomoc deakam za sko- 
lanje, sirenje rezsvecenja ined narodom 
zvun ákole, postavlenje sc posod skol i 
navucilelov, se Io pokaze pota, sterira 
hodi Magyarska v pogledu obnovlenju 
orsaga i socialne brige.

Beteznicka «ekulaeija delavcov
véé prek dvajsti let da\ lc vladi velku 
brigu. Prinas delavci dobiju, éi su betel
ni, tak su pomoc, da tomu nenrn para v
celoj Furopi.

Magyarska politika porcie je isto po 
najnovesim vremen. Sto malo ima, naj 
plali menje, sto cuda ima, naj plati 
vise. To svetlo vidimo ve da se v

Megyimurju malim gospodaram 
stara porcia brise

Vlada od narodnoga hasna i ve sa
mo tulko zahteva как zadnjih leta mira. 
Ta zuta kniga nam i magvarsku poreij- 
sku politiku svetlo kaze. Sekucije nesu 
ősire, cuvaju siromaka. Zvun toga se i 
penezi dobiju na posodilo z menjsim in
tercom .

Zsega toga vidimo, da magyarska so 
cialna politika drzi moderne korake v 
Kuropi i neje istina, kaj nasi zvunjski ne
priateli govoriju prek nas, da Magyarska 
ne tira dobru narodnu politiku.

Magyarska je z svojom politikom dal- 
ko prek naslednih dizavi, bivse Jugosla- 
vie, Cehoslovacke i Rumunjske, prera da 
su ove drzave erez dvajsti let mele sega 
dobra v rokaj i mogle su cuda bolsu po- 
iitiku tirati, как siromaska Magyarska, а 
ran to su ne. Ako te politike prespodo- 
bimo, pokaze nam rano napak. Okrnjena 
Magyarska se morala boriti za zivlenje i 
smit i cudapot v jako teskom polozaju je 
nasla prililvti, da z dobrimi zakoni pomo- 
re svojemu narodu.

Se vlade stere su do "ve bile, su 
isle po tem potu, jena vise, druga menje, 
как su prilike dozvolile, ali dobru volu 
je saka mela. Magyarska oce, kaj se so
ciable politike tice, biti med prvimi na
rod i, tak je bilo do ve i tak oce biti i 
na dale.

Ssiiio on narod more sebi stvoriti 
siabodnu domovinu, steromu je

düiia рапа Boga
rekel je Uzdóczy-Zadravecz biskup 

v Zaiaogerszegu
V Zalaegerszegi! su z velkom paradom sve- 

tili márciusa 15-ga, a nabodo to paradu zabili i 
zbog toga, kaj je do§el magyarsku Rec Siriti od- 
vi'tek ognjenoga franciskanskoga iratra, megyi- 
murskoga sina Gasparicsa Marka Kilita, Steri je 
junaiki hmrl za slobodu. A to je veliki sin na- 
S»*ga Megyímurja, apostol szegedinske misli Uz- 
dóczy-Zadravecz István, soldacki biskup v pen- 
ziti, kolrig Zgornie Hiie. On je okinőil mater po- 
kojnega vitéza z taborskoin medaljom, za steru 
je sin na ruskoj tronti podnesel smrt i on je rez- 
delil Kriie za Obranu Naroda.

Z toga govora nasega velkoga sina 
donesemo ove re £ i:

Z Svdoga Pisma jemlem refii De kra- 
luje Duh Bo2i, tarn je sloboda, a velim к tomu, 
samo tarn je sloboda. Du$a je vera v tloveka i 
narod, a osobito v Magyariju. Samo on narod 
more sebi stvoriti slobodnu domovinu, steromu je 
duSa puna Boga. Sloboda je osobiti dar boii i 
taksi bo/.i dar je naäa ncodvisna domovina, Kra 
lestvo Svetoga Stefana.

Samo on narod more za navek 2i-
veti, átéri zna svoju pravicu i kin-
£e s sablom obraniti i átéri cuda 

zibki nuse.
Mi emo tu sami zi se, prez rodbinekih na«
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rodov. Osobito moramo to naglasiti ve, da mo- 
ramo braniti nasu slobodu, neodvisnost i naAe 
magyarsko krscanstvo. Pred sto leti kulkopo! 
nam je nasa sloboda dosla v velku pogibel.

I pred 25 leti se zrusila na nas najkmicne- 
sa noc, da su nam rezhitali nase magyarske kin- 
6e, magyarske Sakramente, a samo su nam rrleni 
plameni svetili, как peklenskn straha.

I Zala varmegy iju je dostigla ova strasna 
noc, krvava i okrnjena jc bila i ta zemla, как i 
rezdroblena domovina. Moöenicka mrtva tela se 
posed. Nasli su se takSi, éteri su nam vec odpo- 
pevali mrtvacke popevke. Ali domovina se nazaj 
zdigln, postali smo i jesmo nazaj slobodni, neod- 
visni i krscanski.

Kaj su nam pod silóm zeli, se nazaj povr- 
nulo, tak je i Zala varmegy i ja postala nazaj eela. 
Niti ve smo ne ta dosli, da hi se i samo jenu 
minotu bojali. Pred dvajstipet leti smo globle bili,

ne smo meli oruzja, samo nepriatele, a itak smo 
naéu zastavu zdigli visoko do ollara. Zato kajti 
smo meli veru i vufanje v Boga.

Dve sile imamo, oruzja i jakost znutresnje 
fronte, к lomu moramo poloziti jos i tretju, —- 
trdu veru v Boga. Mi magyari moramo veruvati 
sami za se,’ moramo zhati, da nas povest zove, 
da smo potrebni Bogu na toj zemli, stern okroz.i 
venec karpatskih bregov i stern zemla jc Rcgnum 
Marianum, Kralevstvo blazene Device Marie.

Svoje z.erece reci je nas veliki bisktip zvr- 
sil ova к :

Ako nam Bog nabo i.uval varasa, — véli 
Sveto Pismo — zabadav je sako delo. V uzgimo 
za to v nasaj dusi svetu veru. jezero let stare 
magyarije, naj gori z visokim plamenom, naj gori 
v nami lubav i alduvanje za domovinu. Naj vi- 
diju si ludi i ( eli svet, da taksi magyari ziviju v 
Zalnvannegv i)i.

Nesterne reci nasim polskim delavcam
Nasi megyimurski delavti su navek bili pr- 

vi, na velkom glasu, ne samo v nasem orsagu, 
nego i po zvunjskim zemlam, a ve nekak se na
si ludi vkraj drziju. Sem nam je poznato, da za 
kon veze denes sakoga cloveka na delo, a osobi
to polsko gospodarske delnvce, kajti ako se pol 
sko delo zapusti, onda nabo kruha i nasi dicni 
honveei nabodo mogli braniti naAe hize i familie. 
Zato je vlada dala vun naredbu, da se saki pol- 
ski delavec inora pogoditi za delo do márciusa 
15-ga. Sto nabo isel pe na prisilno delo.

Neje smeti veruvati puntaram, steri bi steli 
na lndskoj kozi za badav ziveti i poleg toga ma- 
njikovati. Taksi ludi delaju proti svoje domovine, 
proti svojem naroduu. Takse je treba zandaram 
prek dati, oni su izdajiteli domovine.

Denes gospoeija se vcini za svoje delavce, 
kajti i njoj je potrebno cim vekse povanje, kajti

mora cuda zrnja nulri dali. Piaca je delavcam 
zasigurnna s zakonorn, zaslu/ili bodo к ruha /а 
celo leto i bo njim dimo posluvljcn do najbji,':e- 
sega staciona. (Gospoeija je sarna od sebe puvek- 
sala plain dehveam. da dobni kostn i i'*ist(»ga 
stana.

Denes niséi nemre i nesme / lehlet ziveti. 
Ako nasi vitezki honvedi zn.tju alduvati za de- 
movinu svoju krv, zdravije i zivlenje onda i mi- 
dema moramo znati svoje duznosti i alduvati za 
domovinu. Mi doma v sigurnim delamo, netreba- 
mo se bojati nepriateln, honvedi nas euvaju. Za- 
lo naj se saki polski delavec cim predi glasi na 
se/onsko delo. \ gospoeiju pobirapi delavce, ne 
treba poslusati puntare, v rest /. njimi, a nasi 
posteni megyimurski delavci naj i ve poka/.eju, 
da su oni prvi med prvimi.

Parada márciusa
Vec zaran v jutro jc ovoglavno mesto Dol- 

njega Megyimurja bilo puno zaslavi. Cela opcina 
mladi i stari, v svetesnjoi opravi spravlali su se, 
da na vreden nádin odsluz.iju toga velkoga svet- 
ka slobode. V farnoj cirkvi je bila paradna me
sa, na At его je dose! ne samo celi Pcrlak nego i eel i 
fara, saki sto magyarski misli i cnti, zatem pal. 
su se ludi zisli pre sponnniku Gosparb h Marka, 
nasega velkoga mucenika, Atcri je za .‘dobod u 
smrt podnesel. Ako slabo saeanu», i onda je bilo 
df) Ю00 ludi na toj paradi.

Dosli su na paradu njiii 1! oni ten u 
(lol)ili od V i.sokodoslojnogn Gosponn (iuverneia 
Kriza za Odbranu Naroda za svoja rodolubna de 
la. Na. paradi sn najpredi popevali Hinmusa, on
da pák je Nagy János direktor narodne si.ole 
precital redi (iospona lluvernera, Mere je ub/na- 
nil leventaskoj mlaj'.ini, a iste reii je Dr Sebes
tyén Mátyás kralevski notarjiiA po megyinuirskom 
tolnáéit inlaj.Aini. Denki IV. razreda narodne sko- 
le su, pod vodilelstvom Zsörnbörgi Jő/seía navu- 
citela, v koroAu deklamerali Petőfi Sándorovoga 
rodolubnoga versa: „Talpra Magyar’. Za njim je 
120 denkov popevalo rodolubne popevku „Csak

15-ga v Perlaku
magyarok legyünk" ,.|)a bourn samo uiagvari"

\elko viselje je i>ilo i nigdar nabomo po- 
zabili, kaj je na tu paradu dose! nas orsacki oh- 
legat vitéz Horváth Perem , generalmajor v pen- 
i dr/.a I pa rad noga gov ora magyarski i megvsuur- 
vki. Osobito jc naglasil v sv(*jcm g.ivoru, da zmi 
• reaija Irónia mora biti jaka, skup dr/.ali, vise, 
povati’ alduvati /a domo«. irnii, kajti i.asi du n! 
honvedi, Ate I i te*'.ko barer* leju na d.dekmi rcvkiai 
polanam, moreju gvmuti lahon samo omln, ako 
homo mi njiii potpomagali, l:ak najdale motemu.

Osobito je bilo velko /du '.lenje, da jene. 
\ isokodostojni ( jospua ( iuverner biig.i •, i
nuirje i poiali one, steri su toga vredni. /..alo naj 
g:/da\o n<»si;a toga Kri/a , ; Ohrami Naroda, kaj
ti b» te znak in samo toga, da su dobih pofalu 
za svoja rodolubna dila, nego i milosti fi(»spona 
( luvernera.

(mv'ora gospoaa generali mi ciid.ipul piclr 
gli, z »'hen kneoia i pokanjem / rokami.

/.alem je lias lubleni oblegal svi.jega yu\ o- 
ra zrekel i po megyimurskom jeziku.

Horvath Zoltán, direktor narodm si.ule v

Murakirályu je jos pozdravil one, steri su dobili 
Kriza za Obranu Naroda. Njegov govor je tulikaj- 
Se zasel v dusu ludem. Poz.val niih je da v tern 
teskim vremenim, je najpredi njihova du/nost, 
objacati domatu frontu. Naj s sakiin svojim de- 
lom poka/.eju, da oni znaju biti vredni visoke po
fale (.Iospona (luvernera. Zatem su polozili pri- 
segu i vitéz Horváth Ferenc generalmajor v 
penziji orsaéki oblegal ie zatem rezdelil Krize r\ 
Obranu Naroda i sakomu, steri je dobd je ekstra 
gratuleral i segnul mu v roku. Antauer Gyula 
patikar z Als«»dombom se zatalil v ime sih onih 
steri su krize dobili.

Hertelendy Percre mlajsi v, deák Vili. razreda 
gimnazije sin vitéz l)ra Hertelendv Perenca, pred- 
sednika popilskoga soda, predi főszolgabirova v 
Perlaku je deklameral lepoga versa, „íuinepioda“ 
a Bác^ó Jenő veditel nílajsine У versa s prvoga 
t a bora „Csak egy éjszakára“ „Samo na jedno 
nőé je poAlite med nas“ To se tice onih, steri 
su se doina skrivali i baraédi naroda, a VI. raz- 
red skolske dece je popéval lepe soldaekc po
pevke. Óva lepa parada se zvrsila / molitvom 
Vera Boza i s paradnim marsom.

Joga paradmef.a m.arsr ludi nigdar nabodo 
pozabili. l ejei v ergr.rska muzika je igrala, a mar
sirali su, najpredi soldacija, za njimi fejervergari 
s Perlaka i I )rávaegy há/a pod zastuvom i dugi 
redi levente mlajsíne- Nasi leventasi su u? oso
bito pol.azali s svojom disciplinom i lepő su 
mar^erali. V et' ? e ve tak dr/iju, как da bi pravi 
soldati bili.

Polli parade su oni, steri su dobili Kriza za 
Obranu naroda z.isli na áldomás v velkoj stariji 
pre Belies Mihályit. Na ie áldomás su dosli i vi
téz. Horváth Ferenc generálni?.jer v pen/iji orsac
ki oblegal, vitéz Hertelendy Ferenc predsednik 
popilskoga soda, l)r Sebestyén Mátyás kralevski 
notarjus i jos éuda njih.

Vitéz Horváth l'crenc se na aldomasu 
oglasil. Najpredi je zgovoril zdravicu za Gospona 
(»uvernera, onda pák je jos jempot pofáid one, 
•steri su dobili kri/a i véli, da se jako stirna stem 
kaj su se med njegovimi domorodri nasli Itilki, 
sten su tóga vredni.

Kaj je ta parada tak lepő zisla, koli toga 
su se cuda trudili \ irágh Pál prvi notarjus, Nagy 
János direktor skole, Zsörnbörgi József navucitel 
i drugi pomagaci.

Giasi Magyarske Stranjke Zivota
Pecsornik Ottó orsacki oblegat je 

pohodil opcinu Cseresnyés
Nas orsacki oblegat i dale marlivo 

pohaja opcine svojega jarasa. Zadnji pof 
v neclelu je pohodil opcinu Cseresnyés, 
de su ga docekali ne samo si rnoski op 
(iné, neg<) éuda ludi jos i z  sosednih sei 
su dosii da poslusaju govora svojega oh 
legata.

IVcsornil: Oltó orsacki oblegat je 
pred ludmi, steri su skup dosli na droh 
1,0111:1 prepovedal, как stoji zvunjska i 
znulrcMiju orsacka politika, osobito glc 
den na denesnje gospodarsko /ivlenjc i 
vekse povanje, onda na dr/avnu pomoi 
ttospodarüiu i itiiíic)vc du/.nosti. Cjovora 
njci\vo;»a su i udapot pretrp.li /  éljen kri 
1 i ' pokanjem z róka mi.

Holli ‘ vojega govora je nas oblegal 
spoinin.il z ludmi njogve stranjke, poslu 
■ill je líjlliove pritu/be i prosnje

Tabor skf i  gl asi
Sovjetska íronta

\ '^delii popokl.ui su v nemskoj dl Vali 
dncv:, mn.d.ov |)m,d je v Berlin Hitler Adolf, 

'̂•nitcl I b m  ebi- netm'l . g.i nnrod.i i dr/.al je 
velKogi govor,'I, Ч Merini vili d̂ i je bdn taksa
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Jeli si se zmislil za honvedske iamilie?

sila na Irunti, da se do ve ne mogel odnod vug- 
nuti. Nego fala vitezkoj söldaéiji, stera je ztlr/.ala 
prekclovecne moke i teskoée, nepriatela su pre- 
ladali i Ironta nazaj trdo stoji.

Stopram potli se bo znalo, как bi bila velka 
pogibel, ako bi nas bil crleái nepriatel preladal í 
pregazil celu l.uropu. Zato imaju vekovecne za- 
sluge oni soldati éija íniena denes svetimo.

Nasi nepriateli se i den denes spominaju, 
kaj bi znami napravili, ako Ы inogli, как bi nam 
vnistili se, kaj je krscanstvo stvorilo érez 2000 
let, как bi nam zaklali zene i decu, mlajsinu 
bpravili v robstvo i tak bi < elu tuiropu deli na 
mkrtj.

Slabo bodo zisli oni narodi 1 ludi, steri su 
se boUevikani v roke dali. Te se bodo jenoga 
dnevn zrusili i bodo hmrli od onoga éemera £te- 
rim su steli nas zaklati rekel je Hitler.

Nedelni glas nam véli, da su bolseviki pre 
vodaj Donét i Dnieper, v bitki za Charkov zgu- 
bili do 20.000 jezer zaroblenikov, prek '50.000 
mrtvib, 3272 Stukov, 1410 taborskih i okloplenih 
kol, 1043 teskih pesiékih masinpufcek i 1846 au- 
tomobilov.

Ve je minulo leto dni, как je \ isokodostoj- 
ni Gospon Guverner postavil Kállav Miklósa na 
celo vlada. Stom prilikom je minister predsednik 
med vise toga rekel ovo :

Kaj je bilo, kaj je ve i kaj bo, kaksa pita- 
nja se moraju resili i kaj nam je delo, saki elő* 
vek ima svoje mislenje. Ali ve je prva duznost 
delati za denesnja vremena. Se se mora tomu 
podloziti. Magyarski orsag je neodvisen orsag, 
de ludi vzivaju taksu slobodu, как malo de na 
svetu. Ab o\a narodna sloboda, misei toga je 
ran tak. как i elmek, podredjena denesnjim vre- 
menim, v sterim zivimo.

Leto dni, kaj sain na ovom mestu spunil, 
je m dugó vrerne, ali morém reci, da je za leto 
dni bilo tulko teskih pitanja i duznosti za resiti, 
da nam Hog nedaj cuda tak$ih let. Da earn ovo 
mesto zavzel, ne sam drugo sobom donesel, как 
samoga sebe, moju vern i vuíanje, moju magyar 
sku krv pamet i srce, stero mi je dragi Hog 
vcepil, da bom mogel spuniti one duznosti, kom 
me Visokodostojni Gospon Guverner postavil. 
Slimam se, kaj se stranjka postavila poleg ihene,
I da je eeli orsag stal kmeni, i skup niisli z me
nőm za dobro domovine. Stall su kmeni si ludi, 
steri magyarski misiiju za nase dobni, a vupam 
ieci 1 to. da su moje delo prerazmeli i v zvunj- 
skimi zemlami,

Denes govonm v jako teskim rajtam. \asa 
dicna soldacija, na stem smo jako gizdavi, pre- 
trpela je na taboriscu velke bitke, a vuni je i 
denes na fronti i tesko harcuvle. bneli smo dosti 
zgubickov, ali nigdar nesmo zgubili na$c vufanje 
i veru niti vuni, niti doma. Jako malo vreden 
ilovek bi bil, steri bi svoju veru i vulanje zgubil, 
üli tala Hogu. tak&ega ga ne. \ oditi orsaga sta- 
ti na éelo vlade, zato treba cuda znati. Potlafcnja 
vremena bodo presodila jeli sam spunil svoju 
duznost, ali ve potli leto dneva duznost mi je 
zgovoriti, da nigdar ne sam zgubil svoju \eru, 
vulanje v jakost nasega naroda,

Zadnji glas od torka véli, da ga na sovjet- 
skoj frooti nega nikaj osobito novoga, gibleju se 
samo nase trupe napre.

Africka fronta
1 ov tjeden se hapil s vtaplaniem ladji. V 

éetrtek je samo na suhoi zemli bilo strelanje z 
stuki, a v petek vec taljani veliju, da su vtopili 
dve engleske ladje od 10.000 ton i jenu od 7.000 
tori su tesko skvarili. Isti den dohaia nemski glas, 
da se na Atlantskum Morju hapila velka morska 
bitka. Y nedelu pák vec éujemo, da su nemei 
vtopili
32 anglosaske ladje se skup od 201.000 ton
a v pondelek pák taljani na Srednjem Morju 
pre Algiru jenu nepriatelsku ladju od 10.000 ton.

Od pocetka tabora pák do ve su osovinske 
sile vtopile 32 miljone ton nepriatelskih ladji.

/adnje dne\e, tak se vidi su se englezi i 
amerikanci v Afriki hapili z ofen/ivom, steru su 
véé érez mesece obecuvali. '/a nase trupe to ne 
bilo nikse znenadjenje, kajti nasi avioni su vidli, 
как se nepriateli spravlaju. Nemei tak veliju da 
su v lunisu teske bitke na suhom, na morju i 
v luftu. Nasi su do ve sigdi odvrnuli nepriatela 
i dőli su strelili cuda nepriatelskih avionov.

Ja  sam pun vere i vufanja, da se bo nasa 
domovina obrnula na bolse. Ne sem prorok, ali 
vidim как stojimo denes. Neverjem da bi bil v Fu- 
ropi orsag, steri v tak sün teskim gospodarskmi 
prilikam, v tem teskim soldackim i zvunjskim 
politickim prdikam, nebi erez leto dni doh bral 
a mi pák smo to vupam reci, v sakom pogledu 
na potu pobolsanja. Hitam ja, steri orsag bi mo- 
gfl zdr/.ati tri taksa gospodarska leta, da nam je 
cuda menje kruha zraslo как sino se nadjali. 1 
A vupam reci í to, da denes v lem pogledu bo
le stojimo как prvesa leta, prem da su nam de
nes taborske potrebe 1 duznosti cuda vekse.

Kaj se tice dela, nas narod ie marlivi í 
pre poslu sigdi vlada disciplina. Nas narod po 
svojoj voli dela, í spur.javle svoje duznosti, to je 
najvise vredno, kajti to zide z duse í postenja 
nmgyarskoga naroda. Malo je orsagov v l.uropi, 
de je v /.nutresnjoj pohtiki se tak tiho i taksi 
red как pnnas v Magvarskoj, Ne vidim denes m- 
ti klicu onih vremen i pokvaremh dusi, &tere su 
nas vodile do nesreáe Ю18. leta. Joga cemera 
je narod hitil vun z sebe.

Stimam se stem, da je te narod v tem tes
kim vremenima, kuk jen élovek stal poleg mene 
í poleg interes» orsagov. Pitam ja, jeli znate pél
da na tu, da onda, da je nasa vite/ka soldacija 
na stero smo tak gizdavi, vuni na fronti pretrpe- 
la tak teske hipe. da su nam spilali púm ranje- 
mkov nigdi niti traga ne viduno kakseinu strahu, 
nezadovotnosti, all da bi sto rekel, zakaj je se 
to bilo poirebno alduvati.

Kaj se tiée naSe zvunjske politike. trdo os- 
tanemo na onoj Imiji, kam nas je sodbina i nase 
magyarsko postenje postavilo. Nasa vernost je 
trda i bomo spuiuli nsse europske duznosti i o- 
ne stere zahteva nasa magyarska domovina. Ce- 
la Furopa se ínlesira za nas, kajti ímamo vu se- 
bi takse sile, s stenmi je treba navek recunati, 
kajti su zisle z visoke vrednosti nase fajle. 
A da je to tak, velkoga dela ima nasa stranjka.

Vítezki popili
Gospa Kállay Miklósa, zfcna ministra 

predsednika. jako nosi na sreu soldacku 
popilsku decu. Velke brige, stere doha- 
jaju z duse öve prave zenske, moraju 
genuti ccloga magyarskoga naroda.

To se nesme nigdar vise prepetiti, 
kaj bi makar samo jedno jedino magyarsko 
dete stradalo, ciji je otec junacki harcu- 
val i alduval svoje zivlenje na taboriscu.

V magyarskoj povesti bodo vecno 
napisane za vekovecna vremena öve re
ci „De se Don vija“ I da se bodo nasi 
késni vnuki zmislili za óva vremena, zna- 
li bodo da ja to ime one zemle, de su 
bilc najjakse bitke magyarske povesti i 
de je nepriatelska zemla pila dragu ma 
gyarsku krv.

Jeli bi mogel podnesti jeden narod, 
steri je pozvan na velka dela, ali makar 
i najnizesi narod, da se deca nasih po- 
kojinh vitezov zgubiju v velkimi brigami 
za kruh, da bodo ostavleni, zapusceni, 
da se njim nebi dali oni navuki, steri su 
potrebni, da bodo v zivlenju moglí stati 
na svojimi nogami. Zakaj onda saki den 
Boga molimo za nase drage vitézé i za 
prelejanu magyarsku krv, ako se nebi 
brigali za decu onih, steri su najvrednesi 
med nami, a za nas su alduvali svojn 
krv i zivlenje.

Plemenito srce gosp Kájlay Miklósné 
je ne zadovolno stera, da se mi s krva- 
vim srcem zmislimo na nasu soldaéku 
popilsku decu, nego je stala na celo jene 
organizacije, stera se oce pravole pobri 
gáti za nase taborske popile. Fala i dika 
í najvekse priznanje, od strane celoga 
naroda sprevaja ovu akciju nase gospe, 
zene ministra predsednikai mi joj tu s kra- 
jine, s pametnom glavom i éistiin srcem 
damo glasa, da bomo i mi potpirali nje 
no plemenito delo i bomo se brigali, kaj 
se nabo nisei nasel med nami, sto bi se s 
hladnim srcem vugibal ovoga pleme- 
nitoga posla

Magyarski i megyimurski narod je 
ne prvic dokazal, da ako je potrebno, 
rád alduje se. Fala Bogu nasi zgubicki 
su ne tak velki, kajbi morali recunati na- 
velki broj taborskih popilov. Kaj treba 
na nje potrositi to se nikomu na velkom 
poznalo.

V Moglo bi se to pitanje reéiti i s za- 
konom. Morti bo do toga doélo, ali cuda 
lepse i vrednese bi bilo za magyarski 
narod, da to sam napravi i pokaze i zVunj- 
skomu svetu.

Naj saki narod vidi: viste, tak se 
mi magyart brigamo za nasu taborsku 
popilsku decu.

Sparati je rodolubnost,
fratiti je izdajstvo domovine I

Kállay Miklós:
Nasa vera i vuíanje je jako
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistiti pre

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

K A J J E  NOVOGA?
Pozív nasim duznikam!

К denesnjem broju nasega lista prila- 
z.emo ceka postanske sparkase i pro- 
simo nase predplatnike naj nam pos- 
leju svoje duge, kaj se posilanjc novin 
nabo zastavlalo. - \ nasem listu moci
najti za citati za xakoga ( lovc ka scga 
dobroga i hasnoviloga, Delamo rodo- 
lubno samo za Megyimurja i Magyarsku 
i zato proximo, naj nas < itateli pod- 
piraju.

Administracíja' „Megyimurja“

— Vitéz Óvári József je limrl. Fák je
odislo v grob jetio vredno inlado zivlenje, niegyi- 
murskoga roda, puno lepoga vufanja. Vitéz Óvári 
József, sin vitéz Óvári G^orgya, alhadnagya v 
penziji, velkoga traíikanta, je marciuSa 19-ga, ra- 
no na svoje godovno, v 21. letu svojega zivlenja, 
pofii dugoga i teskoga betega hmrl.

Márciusa 20-ga su ga deli na vekoyecni 
poéinek. i^alosli se za njim oft« vitéz Óvári 
tlyörgy i sestra Óvári Marika, navuc íjeliea. Nji- 
bovti zalost delimo i mi.

— Komisija za marke menjati se hapila 
posla. 7. veseljem dajemo nasim citatelam na 
glas, da se komiáija za marké menjati, poslana 
«я1 Magyarske Narodne Hanke, hapila posla v 
Csáktornya, pre staroj sparkasi naprti cirkvc.

Menjale se bodo marke onih megyimurskih 
delavcov, steri s*i v Nem&koj bili na poslu, как 
smo to Jani v jesen v nasim novinam na glas 
dali, da smo ludi pozvali, naj se glasiju pre op- 
cinaj zbog zapisanja.

Nőve marke su /isle na posti. Már
ciusa 19-ga su zi&le nőve marke na posti, za 
2—3 liiere drnzeSe. Te fileri idejű za soldac ke 
iamilie. Marke su jako lepe. (lóri su kipi s sta- 
rih juna< kill vremen, Steri dokazeju, da je ma- 
gyarski narod na vek vite/ki harnival profi nc- 
priatela, 4

Prosimo nase ludi da piseju liste, naj ku- 
piju te marke. S sakim íilerom pomaíemo hon- 
vedske familie.

Sto se о; e vueiti za babicu, naj se gla- 
si do aprila 5 ga pre sluzbenom doktoru na 
föszolgabiroviji. \ Skolu za babice zemeju gori 
zenske, slere nesu nigdar bile strofane i i'isto ven 
sti zdrave. Moraju biti prek 18-ga leta, a nesme- 
ju biti starese od 3*3 let. Zvun foga moraju meti 
barem sestoga razreda narodne \kole, ili dia 
ra/rede purgarske skole.

Molbenire je treba prek dali do aprila » ga 
pre sluzbenom doktorit na f.V/olgabiroviji, tain 
dobijti i potrebne navtike, kaj Ireba dale dela|i.

Novo za vínskc gospodare. Dclovar- 
sko vino moci zgati za zgonicu. Po naredbi 
ministra za polsko gospodarcnje, daje se na glas, 
da vina presana /. direktora (smarnice) amcrikan- 
skoga trsa vinski gospodari morejn < slcroj god 
zganjari spéci za /ganicu, makai / resa, tnakar 
za piacú. Ovu /ganicu je moci fr/iti. na velkom 
i na malom prek sakojaéke eksterne dozvole.

Leinti vremc se recuna v Magvarskoj 
od márciusa 29-ga, v noci od 2 \ure. \ isto 
vreme bodo i v celoj Neinskoj i v sim zavzetim 
ktajim vurc zravnali za jenu vurn napre,

— Veliki sejem za plodnu marhu v Bu
dapesti! se zbog taborskih prilik za ve nabo ob- 
drzal. Sto ima prvuklasnu plodnu marim za pro- 
datí, ili sto oce kupiti, za to se bo ininisterium 
ekstra pobrigal.

Komisija za apeiaciju porcije se bo 
hapila delati m árciusa 29 ga. как smo za zve
dili, komisija za porciju apelerati je vec postnvle- 
na i márciusa 20-ga se bo hapila delati.

Dva btdgarske koinuniste su odsodilí 
na smrt. Tri bulgarski komunisti su v jesen zn- 
klali jenoga policaja. Soldacki sód v varasii Gra- 
bovo, je dva krivre orisodii na smrt. jenoga pák 
na rest do smrti.

— lspraiák . Mesa /.л рок о j ne vite/e nabo 
ob o, nego ob 7 vuri.

Jeli si spuníl svoju duznost
proti nasim vitezkiin honvedam?

G o s p o d a r s t v o
Kak jc moci dojti do plodne marhe, 

stem su kanili postavití na 
gospodarski sejem

Na elrúgom mestu piscino, da se gospodar- 
ski sejem v Budapestu, zbog taborskih prilik na
bo obdrzal. Komisija za te sejem je su prijavlenu 
prvoklasnu plodnu marhu dala popisati v knigu, 
stem je moot bestelati tál \ armegyinskoga Go- 
spodarskoga Ihusivá |Vármeg\ei Gazdasági Ivgye- 
siilel) za 3 p. 30 I.

Sn marha, stera je v knigi zapisana vala, 
как <la bi bila na semu, pák /hog toga ovii mai 
kupiti i prodali jc moci samo опак, как je Io 
komisija odredila.

Ako stíl Öli- ti. pn okiastul plodnu mariin 
pogledali more si pre Yarmeg) insl.nm ( mspodar 
skont DruMiu bestelali za 1 p. 8U í. kartu, /a 
vo/kti po pul <eni na /.élezniei. Pre bestclanju 
treba napisati, kain se o<\ pelati (zviin P-udape 
sta) marhu glel i kupuvat. Karte valaju 7 dm, 
linpiju se mar« iuia 25-ga, a trpiju do aprila 
JO.gn.

Ako bi nasa stern opcina, ili privalni clo- 
vek stel kupiti zebranu prvoklasnu plodnu marhu, 
merosca, ili prasicu, prtiika je tu. Ivoli nas ne 
dalko se tulikajse óuda taksega zivinceta pova, 
l>ak se ne treba Hog zna как dalko pelati. Se 
to je mo, I póz verkli pre \ arnu'gi im.kom Gospo- 
darskom Ibiistui.

Trstika slera da ineda
Pivió smo iá ó na velkom napisídi, как jc 

hasnovito o\u Irstiku povati, ve pák oeeino dc- 
ncsti reci onih, Átéri su ju vec povali. Jeden na 
vucilel pise v gospodarskim novinam : 1941. Ida 
snm na 100 klaíliaj tu Irstiku inul posejnnu, pák 
sani /apóval 70 kil meda, onda bila vredna kila 
2 rAi pengd i P) kil semenja, onda kostáin kila 
M pengő, tnk mi je zraslo na 100 klnílrnj vicd- 
nost od 3S5 pengd, tu je \ise как da bi picnicu 
sejal. Da se sok ti- Irstike skuha lak na gostu, 
как oije, cuda \ise vala как cinciin med ili щ 
kor. Ako se gosto seja, najbolsa krma jc za /i 
vinu, da se spresn, z tropa je nmei zgati najbol- 
su zganii u, susu jako lehko premagadi, a po su- 
si jako lepő rasle dale. Stebla susiti j semleli,

da finu melu za kruh i kolace. Ako se malo goS- 
ce seja, da zraste meter visoko, pokosíti nare/a* 
ti na secku, to je najboláa hrana zc mladinu, 
marhu, a svinje se zdeblaju, tak se i kuruza 
preápara 2-3 pót moci kositi, a da véé kimé 
как detelica. Posla da v jesen onda, da je na 
polu vec se gotovo, hasna da tulko, kaj se tez.a- 
ki dobro splatiju, osobito vala za male gospodare.

Jeden selski gospodar, steri ima srebernu 
lat pise ovo:

Ocem ve neka za trsriku napisati stera da 
meda. Qd kuplenoga semena sam nekaj dal svo- 
jim gospodarskim pajdasam, a ja sam posejal na 
100 klaítre detelisca na kraju majusa. JTedi ne- 
sam mogel kajti je zeinla jako vodena bila. Hudo 
je zisla. Gledim zakaj i nasel sam po gnjezdaj 
male crlene mravle, stere su cuda kvara napravi- 
le. Zatem sam zno\ a posejal tak, как se glavatica 
seja i de je íalilo sam pd^adil. To je bilo v ju- 
niusu. (Jve llance su prvese tletno dostigle. Pre 
prvoj köpi smo morali jako paziti, kajti ju j<j§ 
nesmo poznali. Pofii jenog» dezdja je trstika llet- 
no zrasla meter visoko. Med tem smo ju /nova 
okopali. Na sal;oj betvi sam ostavil 4-6 zalesnice 
za fjeden dni je bilo jós jempot tulko. Saki den 
smo braii tulko, kaj su tri dojne krave dobile i 
pajcekam jc doslo. Dók smo zalesnice vdilen po- 
brali vec su drage zrasle.

Potli Inga sam cekal, dók se’ stebla dozre- 
liju i gledal sem, kain rasteju. Negdi su zrasla 
prek tri metre, a bila su stebla debela 3 4 do ■> 
centimetrov. Jako je to bilo lepő za gledati. V 
novembru smo sekli, üstje dőli pobrali, erez 
henger zdrobili i onda spresali. \ reclno bilo dva- 
pot presati, ali /a to nesmo ineli vremena. Soka 
smo v oinastoj posodi kuhali tak dugó, dók je 
bil posti, как ölje. Na sto kiaftraj smo dobili 80 
I il meda, a zvun toga smo napravili do 3 lcile 
cukora. Med je dober s kruhom, \ vino, /.ganicu 
v kavu, za sako íormu kolace, msei nemre pres- 
podobiti, da je ne pravi cukor. Cuda vala za lilane 
kolace z őrein, mákom, gresom, za paradajz, sig- 
di de je cukora treba. Ne bojimo se vise za cu
kora, ako se ta trstika med namdom rezsiri. Si bo- 
bo rekli, Bog blagosloii опора, steri je prvi do- 
pelal 20 zrm toga semena v Mag^arsku.

Do ve smo govorili za med, a ve pák par 
reu za drugi hasén. Spresanoga tropa, 300 Htri 
sam del v lagev, ovo drugo pák v komori nakla 
za par dni je trop viel, i cela komora jc bila pu
na zganient* dűlte. Sto duze ostane \ komojí 
misli. kaj se zganice napil, moci je i popevati 
od toga. Inga tropa smo zmesali s plevami i 
slamorn, zivina ga jako rada jela i krave su (Iá
it* cuda vei: mJeka.

D'ga lista jc le gospodar pisai 1943. janu- 
ara 4 ga. Jós bi mogli od iuda gospodarov pisma 
xlampali, sí jako laliju tu trstiku, a homo dnijy 
pot jós vise toga napisali.

/ i seme se 11 cb j na ílctnom pobrigati, I i- 
la semena U  la 20 ju ngö. 7.a deset I: latin seini
n'1 1 k( «,j navukc, как se morn stem baratati то- 

i dobiti /л  1 40 pengő pre.
Koronczay László, C sáktornya

.Széchenyi utca

Posta vurednika:
sim novinain imatc se napisano /a o v i i  jako 
hasnoiilu sladku trstiku.

APRÓHIRDETÉSEK • MALI 0GLAS1
AproliirdrléHt-k dija */i.vaukinl Ю fill г. Л laslagon 
1 .у < ю I «> 11 Utltön.-k /̂muii, l.i-jikiM bb hirdet.* dija lK

I öhlszíutes 3 szobás komíorlos ház elad«» 
/.rimi Károly utca 23 s/ani alatt.

Masina za mlatiti z.ito i psenim, samo 
mlntilka, labrikarija Mag>ai ( »a/.dasági, velka 
1000 m m. /a prodali i'itali larandek Antal 
nanyavar. * I

1 elelos szerkesztő: lassornik Oltó
I clelus kiadó és laptulujdonos: P ecso rn ik  Ottó 
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