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Megjelenik csütörtökön.

A magyar kultúráért!
Za m agjarsku kulturu!

IIonian Bálint vallás- és köz
oktatásügyi miniszter a kullnsz- 
tárea költségvetésének képvise
lőházi tárgyalásán nagy beszé
dei mondott.

Beszéde elején néhány nagy- 
fontosságú összehasonlító szám
adatra hívta fel a Ház figyel
mét. A jövő évi költségvetés 
kulturális kiadásainak növeke
dése 56 százalékkal több a ta
valyi kiadáshoz képest Л kia
dások emelkedésének oka első
sorban az ország terű lei-gyara
podásában keresendő, valamint 
az alkalmazott tisztviselők lét
számának emelkedésében és a 
fizetések emelkedésében. A kul
tusztárca alkalmazottainak sző 
ma 20.700-ról 30.000-re emel
kedett Ehhez a számhoz hozzá 
kell még venni a 13000 tanárt 
és tanítót, valamint 2000 lel
készt, akik részben a kultusz 
minisztériumtól kapják javadal
mazásukat

Ennek következtében foly
tatta a kultuszminiszter - meg
állapíthatom, hogy az értelmi
ségi munkanélküliség jóformán 
megszűnt. Ma mindössze 1303 
álláskeresőt tartunk nyilván, de 
ezeknek elhelyezése is folya
matban van.

A kultusztárca keretében a 
tanárok és tanítók helyzetén a 
lehetőségekhez mérten segíteni 
akar.

Jövő évtől kezdődőleg a kö
zépiskolai tanárok három éves 
szolgálat után bejutnak a kilen
cedik fizetési osztályba. Próba- 
szolgálatos tanár és tanító a jö
vőben nem működik.

Hasonló kérdés a lelkészek 
kongruájának kérdése is. Az er
délyi lelkészek kongnia kérdé
sét revízió alá vette és legké
sőbb februárig igazságos és a 
magyarság számára teljesen ki
elégítő helyzetet teremt ezen a 
téren. Rámutatott ezután, hogy 
a költségvetésben gondoltak a 
tanyai tanítók és a szórványvi
dékeken működő tanítók támo
gatására és erre a célra 1.8 mil
lió pengőt irányzott elő, a szór
ványvidékek iskoláira pedig 1 
millió pengőt.

Ezután általános figyelem 
közben a főiskolai diákság szo
ciális helyzetéről beszélt a kul
tuszminiszter. A múlt évben a 
hazai egyetemekre 1 I 000 diák 
iratkozott be. akik közű! 0000- 
(II részesültek hindi jkadvez-
ményben, majdnem ezren hm 
dijsegélyben, több mint ötezren 
egyéb segélyben. Az ország kü
lönböző városaiban működő in 
lenni tusokba n 5536 helyei biz 
losiloltak a rászoruló diákok re

Hóman Bálint. Minister *a veru i skole, je v orsackoj hűi, pre respravi stroskovnika za kulturu drzal velkoga govora.Na pocetku svojega govora je prespodobil nestere brojke kője su od velke vaznosti. Stroskovnik za kulturu za dojduce leto je zra- sel za 56°/o proti Idnjskom letu. Kaj so se stroski poveksali, to najpredi zide stoga, kaj se i orsag poveksal, onda dale stoga, kaj je ve treba puno vec navecitelov i cinovnikov, a te imaju i vek§e place. Cinovniki skolskog mini- starstva so se poveksali od 20 700 na 30 000 person. К tomu treba prebroüO jós 43000 profesore i navucitele i 2000 duhovnikov, koji v veksem delu od toga ministar- stva dobiju svoje place.Stoga — véli dale minister skol — morém reci, da inteligentni ludi ne su ostali prez posla.Denes iinamo se skup 1393 ludi, koji isceju posla, ali i te bomo zmestili.Profcsoram i navucitelam je treba po moguenosti pomoci-Drugo leto bodo profesori sred- njili skol, potli tri letne sluzbe dosli v deveti razred place. Za dalnje vreine profesori i navuciteli nabodo probu sluzili.Ran takse pitanje je pomoc du- hovnikam. V Erdélyu se vec pre- gledavle, как stojiju dohovniki i najkesne do februara se bo nji- hova stvar po pravici vredila tak, kaj bo magjarstvo zadovoljno. Dale véli, kaj se brigaju i za navu- citele na pustaram i za one, de ga malo dece. Za to je v recun zeto 1*8 miljon pengő, a za te navucitele 1 miljun pengő.Za tem je minister pod velkom paznjom dale govoril za deake visokih skol. Lanjsko leto je v vi- soke skole bilo zapisanih 14.000 deakov, od kojih so 9000 dobili falesu skolarinu, do skorom 1000 pomoc pre skolarimi, a do 5000 druge pomoci. V varasima po or- sagu, po internatima su 5536 mesta zasiguraii za one deaka, kojim je to potrebno.Za kratko vreme bodo posve- tili v Budapesti! dcacke dome, koji bodo nosili ime Teleki Pál i Göm bös Gyula.Drzav-i daje prek 4 miljon pengő za potporu deakam. Vlada se briga, kaj se bodo postavile i na- rodnosne skole, za onu decu, koja su stra! jskoga jezika, tak isto i srednje skole. I u se bodo deca vucila po meterinskom jeziku, ali verno magjarskoj drzavi.Zatim je minister predlozil, как se drzava briga, kaj bodo deca skolana po materinskom jeziku v narodnoj i srednoj skoli. Za ve

Moszkva segítségért 
küldte Litvinovot 
Washingtonba

M oskva je poslala Litvinova popom oó 
v Am erlku

Litvinov, az nj amerikai szov
jetnagykövei amerikai segítség
ért siel Washingtonba. Sztálin 
egy vadászzászlóaljat kíván se
gítségül, ezenkívül egy ameri
kai hadtestet a Szovjetunió 
európai részébe és egy másikat 
Lszakatrikába.

A német csapatok egyébként 
Tichvin elfoglalása után Ar
changelsk felé törnek.

Litvinov, növi sovjetski zastupnik 
v Ameriki, pozuril se za pomoc v 
Washington (glavni varas Amerike). 
Stalin prosi jeden bataljon lovcov 
za pomoc, a zvun tóga jeden kor 
za europsku frontu, a jeden kor v 
severnu Afriku.

Nemske trupe idejű, ve da su 
zaviele varasa Tichvin, proti va- 
rasu Arhangelsk

Újabb sikeres német légitáma
dások a szovjet arcvonal ellen
Nemei su pák napravili dobre zracne 

napadaje na sovjetsku frontu

A Német Távirati Iroda je
lentési* szerint a német harci- 
repülők nagyerejü támadást in
téztek az egész szovjct-arcvonal 

I ellen. A déli szakaszon 11 vona- 
i lot és 110 vasúti kocsit rombol

tak szét.
Moszkvát és Gorkijt is súlyos 

légitámadások érték. Moszkvá- 
I ban két pályaudvar. Gorkijban 

a hajógyár gyulladt ki és szen- 
' vedetl súlyos károkat.

Как пат Magjarska Tele- 
I grafska Kancelarija (M. T. I.) 
í ja  via, nemski labors ki avioni 
' su napravili velki napadaj na 
I sovjetsku fron tu. Na juznoj 
I fronti su ропШ Ш  11 eugov i 
I N0 zeleznickxh kot.

Na varasé Moskva i Gorkij 
; su napravili teske napadaje z 
; zracnimi bombami. V Moskvi su 
j sr vuigali dva banhofi, a v Gór- 
I kij-u fabrika, de se ladje delaju 
I i  cuda kvara se pripetilo.

A finn válassz
arculcsapása a Hivatalos 

ameriKai k ö r ö k n e k
S  fin s  k im  o d g o v o ru  su p iu sn u / i 

kanske s iuzbene
V nemei külügyminisztérium 

sajtóértekezletet hívott össze, a 
melyen felolvasták a finn vá
lasz! a külföldi se dó képviselői 
előtt és kijelentették, hogy a 
méltóságteljes hang, amellyel a 

I válasz visszautasítja az ameri- 
I kai fenyegetéseket, nem téveszti 

hatását az Egyesült Államok
ban. Meg kell értenie az ameri
kai népnek, hogy ez arcul ütése 
I hivatalos amerikai köröknek.

Neméko ministerstvo vunjskih 
poslov je pozvalo novinare na se- 
siju, i tam su preőitali odgovor 
fincov pred zastupnikim stranjske 
stampe. Zjavili su, da je te pravi 
odgovor odvrnul se amerikanake 
groznje To  si bodo zapamtilí v 
Ameriki. Am erióki narodi moraju 
razmeti, da je te odgovor pluska 
za ameriöke sluibene stranjke.
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Nagyon megsínyli a szem a gyenge lámpák fényét 1 
Helyesen világítsunk: b ő í é n у ü Tungsram Krypton 

lámpát égessünk az legalább megtakar í t j a  
Baját árát égés közben.

Ф
Árdrágítás hazaárulás

Nabijanje cen je izdaja domovine

szere. A közeljövőben avatják 
fel Budapesten a Teleki Pál és 
Gömbös Gyula diákotthoni.

Az állam több mint I millió 
pengőt fordít diákszociális cé
lokra. Ezen a léren az irányitó 
szempont a szegény sorsú és 
tehetséges magyar gyermekek 
támogatása. Figyelmeztetett a 
miniszter, hogy c kérdésnél fi
gyelembe kell venni az állam 
teherbíró képességét.

Rátérve a nemzetiségi iskolák 
helyzetére, megemlítette Hóman 
miniszter, hogy megnacvobbo- 
dott országunk 14 és félmillió 
lelket kitevő lakosságából mint
egy 11 millió a magyar. Termé
szetes tehát, hogy a közel 20 
százaléknyi nemzetiségi lakos
ság kulturális szükségleteiről az 
állam tokozott mértékben gon
doskodik.

— A magvar állam álláspont
ja a nemzetiségi iskolák kérdé
sében mondotta Hóman mi
niszter tiszta és világos. Meg
felel évszázados jmlilikánk alap- 
elveinek. Magyarországon a 
nemzetiségek szabadon használ
hatják anyanyelvűket és fej
leszthetik néni kultúrájúkat. A 
hazai nemzetiségek érzik az ál
lam támogató (kezét.

A kormánv gondoskodik meg
felelő nemzetiségi iskolákról, 
ahol az idegen nép iségü gyerme
keket anyanyelvűkőn .de állam
hű szellemben nevelik.

Ismertette ezután a kultusz
miniszter. hogy az állam gon
doskodik a nemzetiségek anya
nyelvén történő népiskolai ok
tatásról és a középfokú oktatá
sáról is. Jelenleg 58 nem ma
gyarnyelvű középfokú iskola 
működik az országban. ezek 
egylől-egyig állami támogatás
ban részesülnek.

A szórványos magyarok neve 
lésügyének kérdésében kijelen
tette a miniszter, gondoskodás 
történik, hogy egyetlen magvar 
gyermek se legyen kénytelen 
nem magyarnyelvű iskolába 
járni. A múltban sokszor elő
fordult hogy az alacsonyabb 
műveltségű népcsoportok el- 
nenizclictlcnitcttck közéjük ke
rült magvarokat. Gondoskodás 
történik .hogy a szórvánvvidé- 
keken inlernátusok álljanak 
rendelkezésre és az összes fel
kutatott szórványgyermekek ne
velésének ügye rendezve le
gyen.

Kijelentette, szeretné, ha a 
magyar keresztény felekezetck 
olyan egyetértésben működné
nek össze a nemzeti célokért 
mint ahogy az erdélyi keresz
tény magyar felekezetik tették 
ezt az elmúlt időben. Előadta, 
hogy a nyolcosztályos iskola 
megvalósult az iskolák nagy ré
szében. úgy. hogy 75- 80 szá
zaléka az iskolás gyermekeknek 
nyolcosztályos iskolát végez.

A kolozsvári Nemzeti Szín
ház megaIa|>ozásál nagy áldo
zatkészséggel vállalta a kultusz 
minisztérium és a költségvetés 
nagy összegei fordít a k o lo zs 
vári egyelem céljaira. He jelen- 
lett*. hogy a népművelési tör
vényjavaslat már elkészüli és 
olyan rendszeri állítanak fel, 
amely egységes irányítás alá he
lyezi a népművelés minden ágát 
A testnevelés egységes szerveze
tének a terve is készülőben van.

irnerno 59 srednjih skol, kője nesu magjarskog jezika. Se öve drzava potpomaze.Za magjarsku decu, koja ziviju po restepenim mestam, rekel je minister, da se briga vodi, kaj niti jedno magjarsko dete nabo mo- ralo iti v skolu stranjskoga jezika. Predi se cudapot pripetilo, kaj su narodnosti nizese inteligencije od- zeli materinskoga jezika onim ma- gjaram, koji su se med nje zme- sali. Bodo se brigali, kaj bodo na taksim mestam internati i kaj bodo sa restepena deca skolana.Dale véli, stel bi ineti, kaj bi magjarski krsceniki si v mim zivéli i si za narod tak, как su to krsceniki v Erdelyu napravili v proslim vremenima. Rekel je, da v najvise mesta su vec napravlene osem razredne skole tak, kaj najvec de- ce ide v osemrazrednu skolu.Pitanje skolanja zidovskih spe- cialnih doktorov na visokoj skoli (univerzi) bo se isto resilo, kajti je potrebno, da na visoku skolu na- bodo hodili drugi doktori, nego samo docenti (pomocniki profe- sorov). Skazali so, da na visoke skole hódi 32%  deakov, ali to neje istinito, kajti je zidovskih de- kov samo V5%.Glavno je za ovo ministerstvo, kaj se zjediniju povrnjene zemle, Ministerstvo je z velkom zrtvom postavilo nazaj narodno kazalisce v Kolozsváru i cuda trosiju na univerzu v Kolozsváru. Prijavil je, kaj se dela zakón za resvecenje naroda i to bodo tak napravili. kaj bo navek jedinstven za celi narod. Так se bo delalo i v sko- laj za vezbanje tela. Telovezbena skola je vec prava visoka skola.
Gyűjtsük össze 

a kukoricaleveleket
Kuruzno luscinje treba 

spravlati
Az tdakulöhuii levő Muraközi 

Közművelődési Szövetség illeté
kes alosztálya kéri a községek 
lakosságát, hogy a kukoriea- 
csuhc háncs kiválogatott szép, 
fehér leveleit zsinegre, házi fo
nalra nem drótra) felfűzve, a 
padláson, vagy más födött, szel 
lös helypn feifüggesztve, raktá
rozza el Nagy tömeget ne szo
rítsunk össze, mert egy nyirkos 
levéltől mind megbámulhat ! — 
A tél elején meginduló kukori
caháncs feldolgozó háziipari 
tanfolyamok ez értékes nyers
anyagát mindenképen biztosit 
suk. inert a belőle készült sza
tyor keresett cikk és készítése 
a falusi lakosságnak jelentős lé 
li keresetet biztosit.Medjimurska Prosvetna Zajed- nica v Óakovcu, koja se ve slaíe prosi ludstvo kaj bi kuruzno luscinje, lepe zebrane bele liste nape- lati na dretu (na drót ne) i obe- sili na najze, ili na drugo suiio inesto, de se dobro lufta. Ne smeti jako skup stisnuti Üstje, kajti od jenoga fajlitnoga lista si splc- sniviju. Po zimi, da se bodo dr- zale skole, za doinace mestrije, bo te vreden material jako potre- ben, kajti cekeri i druge stvari, kője se stoga daju uapraviti, se daju dobro prodati i to bo na- rodu dobra ziinska sluübű.

Л m. kir. közélelmezési miniszter 
emlékezetes rádióbeszédében leihivri 
az egész ország lakossságát, hogy le
gyen egitségéie a la  lóságok ид к az ár 
drágítok felkutatásában és le'ep’czé- 
sében. Csak mindenkinek az összefo. 
gása tudja legyőzni azl a. le ket'en, 
elítélendő önzést, ame у a liá.l>:>riis 
idők lereni'ett “ nehézségeket ki akar a 
használni és mások kárára akar jog
talan hasznot elérni

Nem tehet elég kemény és nveg- 
bcrsle euitö kifejezéssel i ’ lchni az el. 
adóknak és termelőknek azt a ré-z t, 
amely fékte en én zésé,bn arra \ч>Ч‘:ге. 
dik, hogy

megszorult embertársának 
a bőrét Is lenyuzza.

Minden becsületes embernek, igaz ha
zafinak elsőrendű kötelessége, hogy 
ezreket az embereket gondolkodás nél
kül a hatóság kezére adja, uneytő! 
megkapják méltó büntetésüket A ma
gyar törvény kérlel heteken szigornál 
sújt ]e rájuk, mert meg fogja védeni 
a szegény kisembereket és biztosítja 
ellátásukat

Aki a mai nehéz időben 'e kei en 
árdrágítással vét az ország és a n p 
érdeke elén , az hazaáruló és nem ér
demli meg, hogy a társadalom be 
fogadja

De vigyázzunk! 1'gy.uiez áll arra is( 
aki inkább elrejti terményét, áruját 
semhogy л szerinte alacsony árért 
riadja A kormány be’átássai állapi 
loll • meg az áiakat, m ieink min Ikél 
lél érdekéi egyformán szolgálják és 
biztosit|ák életieket »M*gél S« t az el- 
atíőt előnyösebb helyzetbe segiük, te 
hál neki kell be áfással lennie \c 
iehedjük e., Iiogy ember«!; vJgyouk 
testvérek vagyunk, akik egymásra va 
gyünk utalva

M. kir. minister za opcu pre- hranu ie v svojiin poznatim radio- govoru pozval naroda celoga or- saga, naj pomore vlastim prenajti i odkriti nabijace cen. Samo, ako bomo si skup drzali, bode moci prevladati öve prezdusne i sebicne ludi, koji oceju s táborom napravlene prilike znucati i sebi, dru- gomu na kvar, hasna napraviti.Ne moci dosta ostro soditi one povatele i prodavee, koji v svojoj prezgranicnoj scbicnosti oce
drugomu éloveku, koji je 

v sill, к о zu oguliti.Sakomu postenomu cloveku i pra- vomu rodolubu je prva duznost, takse ludi prek dati vlastim, kaj bodo posteno strofani. Magjarski zakón takse strófa prez milosti, kajti oce obraniti siromaske male ludi, i zasigurati njim kruha.
K oji v denesnje teSko vreme 

s prezdusnim nabijanjem cen 
род resi p roti orsagu i narodu, 
on izdaje svoju domovinu i neje 
vreden, kaj bi да ludi med sebe 
zcli.Ali moramo paziti! Ran taksi je i on koji rajsi skriva svoju robu, nego bi ju, как on véli, »po fal ceni« prodal. Vlada je posteno odredila cene, koje su iednako dobre za obedve stranke i zasigu- raju zivlenje. Jos je prodavee na bolsem mestu, za to bi moral to prevideti. Nesmemo pozabiti, kaj smo ludi, braca, koji jen drugoga nucamo.
H ird e sse n  la p u n k b an !



Németországot nem meg
semmiféle fenyegetés

Hitler válaszolt Roosevelt vádjaira -  A  túláradó termékenység 
országában nyomor uralkodott -  vagy Dakar
az amerikai katonai akció célja

Nem vitás, hogy a hét esemé
nyei közti egkiemelkedőbb moz
zanat Hitler Müncheni beszéde. 
A vezér és kaancellár ez újabb 
megnyilatkozása nemcsak a 
győzelmi akarattal, hanem a 
győzelem biztos tudatával volt 
átszőve és kifejezésre juttatta 
azt az erőt és elszántságot, ame
lyet a nemzetiszocialista Né
metország felvonultatott Euró
pa ellenségei ellen. Kitért a 
Führer beszédében az eddig* el
ért hatalmas eredményekre és 
rámutatott az angol propagan
dának arra a hiábavaló igye
kezetére. hogy kisebbítse a né
niéi sikerek értékét. Ezzel kap
csolatban felemlítette a villám 
háború kérdését. Kijelentette, 
hogy azt az ostoba szé)l ő so
hasem használta. Ha most az 
angolok azzal ámítják magúkat. 
hogy az általunk hirdetett vil- 
lámháboru nem sikerült, tehát 
a német győzelem lehetetlenné 
vált, akkor vessenek csak szá
mot azzal az óriási és a világ
történelemben páratlan teljesít
ménnyel, amelyet a német had
erő eddig véghezvitt. Gyalogolni 
mégis csak kell a hágómban, 
mert az elfoglalI területeket 
meg kell szállni. S a német ha
lártól a Krim félszigetig elég 
hatalmas utat kellett a német 
katonáknak megtenniük. Ez 
alatt a rövid idő alatt egy óriá
si birodalommal rendelkező el
lenséget kellett megverniük és 
felmorzsolniok, ami viszont va
lóban nagy on rövid idő alalt 
történt meg. ötször akkora te
rületet foglaltak el ez alalt a 
négy és lel hónap alatt, mint 
Anglia.

Az amerikai 
fenyegetésekre

is kitért Hitler vezér és kancel
lár. Németországot nem lehet 
megfélemlíteni, mert ha azt 
mondják, hogy* a demokráciák 
készülődnek, akkor Németor
szág is tovább készülődik. Ame
rika 125 millió emberével szem
ben a Német Birodalom a pro- 
tekturátussal és a kormányzó
sággal együtt ugyancsak 125 
miliő embert jelent, sőt a ré
szére dolgozó terület 250 millió 
embert foglal magában. Az arc
vonal mögötti zendülésekről ter
jesztett hírek csak ostoba ko
holmányok, mert ha ilyen egy
általán lehetséges volna, azzal 
hamar végez a nemzetiszocdalis 
la Németország, amelynek ke
mény öklei vannak. Hoosevelt 
beszédére Hitler csak annyit vá
laszolt, hogy* ha az amerikai el
nök megparancsolta hajóinak, 
hogy lőjenek, mihelyt német ha
jót látnak, akkor a német hajók 
azt a parancsot kapták, hogy 
amerikai hajóra ne lőjenek, de 
ha megtámadják őket, védekez
zenek Kitért ezután Hitler a 
bolsevizmus alkotásaira ^ m e
lyeket a német katonák maguk 
is láthattak. A túláradó termé
kenység országában csak sztny,

nyomor és züllés uralkodott és 
az emberek állati sorban éltek 
Egyedül a kilencven százalék
ban zsidókból álló népbiztosok 
tanácsa dúskált a javakban, az 
erőszakkal proletarizált töme
gek pedig nyomorogtak Meg
váltás lesz Európának, ha en
nek a földnek gazdagsága az 
egész kontinens javára haszná
lódik fel.

Az uj Európában
helye van minden jóakaratu ál
lamnak és népnek. Hitler ennek 
az иj Európának felépítésében 
elsősorban számit azokra, akik 
ma velük együtt haladnak. Ili 
meleg hangon emlékezeti meg 
Olaszországról, mint amely ál 
hun részben még nagyobb yo .d 
ban él, mint Németország. A 
Duee országa szegény, túl né
pes, mindig kijátszót!, azt sem 
tudja, honnan vegye a minden
napi kenyeret. A német olasz 
köteléket a világ semmi hatal
ma sem tudja felbontani, a két 
forradalom közösen fog célt ér
ni. A legnagyobb veszedelmet 
már elhárították s kétségtelen, 
hogy most eldől Európa sorsa 
a következő ezer esztendőre. Be
széde végén a világháború ál
dozatairól is megemlékezett s 
szavait azzal fejezte be, hogy* el 
fog jönni az óra, amikor sír
jaiknál el lehet mondani nem, 
hallak meg hiába.

Angliában
Churchill és Beaver brook be
szélt a szakszervezetek képvise
lői előtt Manchesterben. Mind
kettő komor hangot ütött meg 
s különösen Beaverbrook fi
gyelmeztette hallgatóit, hogyne 
bízzanak kizárólag a Szovjet el
lenállásában, mert az angolok 
nak talán már holnap vállukra 
kelll venni azt a terhel, amit 
ma a bolsevisták viselnek.

Amerikában nagyszabású po
litikai küzdelem folyik a tör
vényhozás két házában külön
böző javaslatok körül, bár bizo
nyosnak látszik, hogy a képvi
selőház is megszavazza a szená
tus módosításait a semlegessé-

gi törvényen. Hoosevelt Sztálin
hoz intézett üzenetében ezermil
lió dolláros hadianyagszállitást 
Ágért. A japán sajtó ezt az ígé
retei blöfínek tekinti, viszont 
nagy jelentőséget tulajdonit an
nak az angol—amerikai—-kínai 
konferenciának, ami Rangoon* 
ban legközelebb a távolkeleti 
kérdési vitatja meg. A Német 
Távirati Iroda Newyorkon át 
érkezeti washingtoni jelentése 
szerint a szenátus és a katonai 
körök egyaránt úgy* látják, hogy 
Amerik a előkészületei tavaszi 
hadjáratra vallanak s a kato
nai akció célja Dakar, vagy Spa
nyolország lehet. A rendkívül 
nagy hadikiadások következté
ben számos amerikai szakértő 
inflációtól félti az Egyesült Ál
lamokat.

Japán
rendkívüli kiküldötte, Kuruszu, 
hír szerint azl fogja kérni Wa
shingtonban. hogy Amerika Ki
na támogatását szüntesse meg és 
ne védelmezze a burmai utat. A 
kívánságok teljesítésére nincs 
kilátás, inkább az a céljuk, hogy 
az esetleges burmai konfliktus 
felelősségét Amerikára hárítsák. 
Élesedett a japán amerikai vi
szony azért is, mert Panama ál
lam. ahol nemrég államcsinv- 
nycl távolították cl a kormányt, 
megtiltotta az ottani japánok ke
reskedelmi tevékenységét. Tokió 
éleshangu tiltakozást intézett a 
panamai kormányhoz, noha az 
már előre kijelentette, hogy eb
ben a kérdésben semmiféle köz
vetítő lé]>ésl nem fogad el.

Duff (éooj>er, Anglia távolke
leti meghatalmazottja ausztrá
liai tárgyalásai után úgy nyilat
kozott, hogy* a helyzet nem re
ményteljes és a feszültség növe
kedésére vall az a tény is. hogy 
Wavell tábornokot, akinek ha
tásköre egy re jobban kiterjed s 
aki kaukázusi szemleutja után 
csak most tért vissza Delhibe, 
ugyancsak a vangooni konfe
rencia résztvevői közöli emle-
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HazaiWeU...
Do$!i su dimo . ..

Vasárnap reggel újra felra
gyogott a kárpátok orma. Ma
gyar honvédek kellek át rajta 
és dicsőségüket, hős sebeiket 
hozták keresztül a behavazott 
hágón Ezeknek a sebeknek és 
a győzelmes csaták dicsőségé
nek fényétől ragyogtak fel olt 
fent északon a hegyek és itthon 
szerte a magy ar hazában a bol
dog magyar arcok. Hazajöttek 
a mi hős magyar fiaink, akik 
vérrel öntözték az őshaza rég
elhagyott földjét, hogy meg
mentsék az uj, az ezeréves drá
ga haza otthonait, templomait 
s boldog békességét. Boldog a 
szivünk, hogy újra magunkhoz 
ölelhetjük őket, a hősöket, a 
dicsőket és büszkeség ragyog a 
szemünkben, mert a világ előtt 
újra bebizonyították, hogy* erős, 
nagy nemzet vagyunk... De a 
büszke boldogság mel’eT — nem 
gyengeségből, hanem csak tisz
ta, erős fájdalomból — könny 
is serken a szemünkben. Fáj
dalmas gyásszal melegszik ez a 
könny az őshaza földje felé, 
ahol dísztelen sirdombok alatt 
szunnyadnak, akik örökre ott
maradtak és akiket most nem 
ölelhetünk boldogan magunk
hoz. mert életükre szüksége volt 
a célnak, a végsőkig szolgált ha
zának. Ezek a szép fiatal éle
tek áldozatok voltak értünk, 
mindnyájunkért és mi ezt soha- 
soha nem felejtjük el. Megmér
hetetlen hálánk halhatatlanná 
teszi emléküket s örökre bele- 
égeli szivünkbe ,hogyf valamig 
magyar s z í v  dobban a Kárpá
tok között, magyar szó imádko
zik az Úristenhez, éljenek Ok 
és hazaszeretetük világitó láng
gal mutassa az örök magyar 
szellemet...

Dicsősség a hazajötteknek s 
örök hódolat az ottmaradottak- 
nak !V nedelu v jutro su karpatski bregi рак svetli bili. Megjarski bonvedi su dosli prek njih i donesli su svoje dike i viteSke rane prek sneznih bregov. O d  onih ran i dicnih bitki, punih pobeda, su se reesvetili bregi tam na severu i doma po celoj domovini vesela magjarska lica. Dosli su dimo nasi niagjarski oitezi, koji su s krv- jom polevali cemlu starinske, zdavnja ostavlene domovine zato, da bi obranili nasu dragu jezero let staru novu domovinu, njene njene cirkve i njen srecen mir. S r e c  ni  smo, kaj pák moremo pregrliti nasc diene vitézé, oci su nam puné veselja, kajti su pred celim svetom z nova pokazali, kaj smo mi velki i jaki narod . . . Ali poleg toga gizdavoga veselja — ne zbog slabosti, nego zbog bol- noga srca — su nam O ci suzne* Bolno se placemo za one, koji v starinskoj domovini, pod prostim grobom pocivaju, koji su zanavek tam ostali i koie nemremo pregrliti, kajti morali su alduvati svoja zivlenja za cil, za domovinu, koja sluiili do zadnjega. Ovi su svvoja lepa zivlenja atduvali za nas, za se nas i mi to nigdar i nigdar nabo- mo pozabili. NaSa vekivecna. ne- izmerna f a l a  to je saprla v nasa srca za navek i dók bo ma- gjarsko srce kucalo med karpa-
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tama i dók se bo magjarski Bog 
molil, fiveli bodo oni v nasem 
srcu i njihov rodolubni düh bode natn svetil do vecne dike magjar- 
ske . . .

Dike onim koji su dimo dosli i 
vekivecno poStuvanje onim, koji 
su tam ostali . . .

Tanoncok, szülök 
és munkaadók figyelmébe

InuSi, roditeli, mestri 
pazite!

Az érvényben lévő magvar 
törvények értelmében minden 
vasárnap teljes munkaszünet 
van. Minden tanonc köteles 
szentmisén résztvenni. Annak 
elmulasztását a tömény szig)- 
ruan bünteti.

A szülőt, Illetve a mestert 
pénzbírsággal sújtja.

Az összes Csáktornyái és C s á k 
tornyához tartozó tanoncok k ö 
telesek minden vasárnap dél
előtt 11 órakor pontosan meg
jelenni az iskolában és testü
letileg résztvenni a negyed 12 es 
szentmisén.

Po magjarskim lakonim, koji su 
v zjvotu saku, nedelu posli celi den 
pocivaju. Saki inus je duzen iti к 
sveti mesi. Sto to zamudi, zakón 
ga ostro strófa

Roditeli i mestri dobiju 
peneznoga stofa

Si inu$i; koji spadaju pod Cakovec 
i koli Cakovcu su duzni saku ne
delu, toeno ob jedenajsti vuri biti 
v skoli i skupa iti к mesi ob.fertal 
na dvanajstu.

M I N D E N N E M Ű

LÓ 'n  VADAT
veszünk a legmagasabb 

napi áron.

DÉNES és EIZLER
bevásárló-telepe.

C S Á K T O R N Y A
Kossuth Lajos-utca 1.

Országjárás — Putovanje po orsagu

BAKONY, az ősi regék birodalma 
dóm starih pripovesti

Most hosszabb utal leszünk és 
végigbarangolunk a magyar tün
dérmesék, betyárromantikák re
gényes birodalmán. A Balaton
tól csaknem egészen fel a Du
náig keresztülszegi a szépséges 
Dunánlult a Bakony őserdők
kel borilotl vadregényes hegy- 
vonulata. Sűrű. hatalmas erdők, 
gyönyörű völgyek, csobogó, 
krislályvizü patakok népesítik 
be ezt a romantikus világot 
amelyben valamikor osztrák 
zsandár elől bujdosó szegény- 
legények ,betyárok ütötték fel 
tanyájukat.

A Bakony fővárosában a 1.e l 
ves, gidres-gödrös Veszprémben 
inár jártunk, inosl tehát a má
sik bakonyi városkából, a IOÜ 
méter magasságban fekvő Zirc- 
röl indulunk el utunkra. Itt van 
a Bakony szive és kör ülő He leg
szebb vidéke. A városka neve
zetessége. amelyet legelőbb lá
togatunk meg, az 1182-ben ala- 
pitotl ciszterci apátság. A rend 
árpádkori temploma sa jnos már 
elpusztul!, csak egy pillér őrzi 
emlékét, de teljes pompáját) m 
találjuk a 18. század első felé- I 
ben épült szép barokk lemplo- |

mól és y. ezzel összeépült, ne- 
incsvonalu empir-stilusu mo- 
noslort.Ve boino leli dugsega pota, pák bomo pohajali bajna mesta ma- gjarskih vila i betjarskih pripovesti Bakony, lanec bregov, pokriti sta- rinskim sumami, vleóe se od Ba- latona erez celi Dunántúl skorom do Dunává. G oste velke sume, lepe doline, cisti potoki, po ovom lépőin svetu. de su se negda pred austrijskimi zandari skrivali betiari.V glavnom varasu Bakonya, v grabastom Veszprem-u vec smo bili, pák bomo ve stoga z drugo- ga, na visini od 400 metrov leze- cega lepoga varasa, Zirc-a illi na pót. Tu je srce Bakony-a i naj- lepsi kraji. Najveksa znamenitost toga varasa, koju bomo najpredi pogledali, je cisterska opatija na- pravlena 1182 leta. Cirkva, na- pravlena za vreme Arpadovih kralov, je nazalost vec prepaid, samo jeden stup je ostal za spornen, ali cirkva z 18. stoletja, koja je jako lepő napravlena v bárok stilu, stoji, a i lepi kloster, zazidan v empir stilu.

A zirci apátság
Magáról a rendről nagyon so

kat kellene mondani. Amióta 
líl. Béla királyunk letelepítette 
a cisztercieket, ez a nagymultu 
lanitórend hatalmas és eredmé
nyes részi veti a magyarság ne
velésében. Közel nyolc évszáza
dos működése alatt nagy 1 iáink 
egész sorát bocsátotta nemzel- 
épilö útra. Nemzetünk kultúrá
jának kiépítésében igen nagj’ ré
sze volt a fehérreverendás, fe- 
ketelalláros rendnek, amely i f 
júságunk nevelésének ma is 
egyik legerősebb oszlopa.

A zirci apátság 38 holdas, 
gyönyörű angolkerljében több 
mint százféle fenyő és mintegy 
100 fajta lombosfát, illetve bok
rot csodálhatunk meg, a ritka 
egzotikus növények mellett. A 
parkon keresztülfolyó Cuna-pa- 
lak táplálja a halastó vizét, ame
lyen hattyúk úszkálnak, part
ján pedig tarkatollu pávák gő- 
gősködnek. Igazán ugv bolyon
gunk itt. mini meséink tündér- 
kert jében.

Aztán inegyünk tovább, mert 
a Bakony ezer szépsége vár. A 
Hársfakuli erdőn át a So íH.egy 
alatt a (íerenes völgyébe ju 
lunk. amelynek legszebb része 
a Kerteskő pompás sziklaszur- 
doka. A bájos Szömörkc-völgyé- 
ban a bakonyi turisták nagy
szerű pihenőre találnak (iyö- 
nyörü erdei sél ál jeleni, ha a 
Tündérmajor érintésével, a hős 
Szilasárkon ál a Generál-erdő
ije megyünk, amely a Bakony

Csesznek vára -
Megéri a fáradságot, ha Szép

alma pusztán keresztül átme
gyünk a fiatal erdőn és felka
paszkodunk az egész Bakony 
legmagasabb csúcsára, a Kőris- 
tetore. A kilátótoronyról csodá
latos panoráma tárul elénk Az 
egész Bakony vidék, a balatoni

Apátija v Zirc-u
egyik legbájosabb részlete, é v 
százados hatalmas lak. őserdőt 
utánzó liánok, virágos, zöld tisz
tások váltakoznak egymással.Za cisterski red bi se moralo puno pripovedati. jós kral III. Béla n|ih je naselil i odpotli te navuci- telski cistercitski red je puno mayjarske inlajsine zaskolal. Crei 800 let se puno velkih magjarskih ludi vucilo pri njih. O v red i belőni reverendoin i crnim skapola- rom je puno doprinesel к tomu kaj se nasa narodna kultúra zgra- dila, a i dendenes su oni pre sko- lanju mlajsine na visokom mestu-Opatija v Zirc-u ima vrta od 38 mekot, de se v lépőm engle- skom vrtu vidiju bori, vise od 100 vrsti i drugo drevje i grmje vise od 400 vrsti, pák iv drugo sako- formu lepő evetje. Crez park tece pofok Cuna i hrani jezero de se ribe povaju a gori labudi plavaju, a poleg vode pák se pauni span- ceraju. Так hodamo tu, как da bi bili negdi med vilami.

Onda idemo dale, kajti nas ce- 
ka jós jezero lépőt. Crez sumu 
Hársfakut, pod Somhegy-om doj- 
demo do doline Gerence, de je 
pák najlepSe mesto Kerteskő z 
velikom pecinom. V lepoj dolini 
Szömörke bakonyski turisti najdeju 
svoja pocivalista. Lepi sumski span- 
cer je ako idemo poleg Tiindér- 
inajora i erez hladni Szilasark doj- 
demo do Generalske sume, koja 
je najlepsA v Bakonyu. Stotine let 
stare sume, velko drevje, evetje i 
zelene cistine se menjaju.

Grad Csesznek
hegyvonulat olt fekszik előttünk 
a ragyogó napsütésben

Visszatérve Zircre vonatra 
ülünk és festői utazás után le
szabunk a porva-cseszncki incg-r 
állónál. Innen gyalog megyünk 
tovább, végig az Aranyos völgy 
regényes részletein Csesznek

festői fekvésű hatalmas várrom
jaihoz. Az ősi vár omladozó fa
lai között a történelmi magyar 
műit levegője tölti el a szem
lélőt, akinek a környezet kény' 
szeritó hatása alatt gondolnia 
kell a ma is félelmetes kövek 
közi lejátszódó eseményekre.

Visszafelé a gyönyörű, vad re
gényes Cuna-völgyet járjuk be, 
amelyet méltán neveznek a
magyar Semmering -nek. Szik

lába vájt alagutjai, merész 
völgyhidjai és változatos szikla- 
alakulatai közt lenyűgözve jár
kálunk Az ördögrét pompázó 
tisztásain őzekkel találkozha
tunk. a Cuna fölé kiugró Zsi- 
ványbarlang pedig Savanyu 
Jóska hires bakonyi betyár tel
teiről tanúskodik.

Vredno se truditi, ako prejdemo 
cree miadu Sumu i ako se pop- 
nemo gori na najveksi vrh Bako
nya, na Kőristető (jesenov vrh)l 
Tarn je túrén, г njega se vidi cev 
Bakony, tam leli pred nami, о 
svetlom suncu celo balatonski. 
bregovje.

Dojdemo nazaj v Zirc, sedemo 
si na eug i onda se dale pelamo 
po lepoj streki do Porva-Csesz- 
nek a. Tu zidemo, pnk idemo dale 
pesice po Aranyosvölgy-u do le- 
poga staroga grada Csesnek. I tu 
viri stari magjarski luft med térni 
lidi i da si clovek pogleda to 
staro kamenje, mora si preinisliti, 
kakSe strasne borbe su se tu od- 
igrale.

Nazaj prehodimo lepu dolinu 
Cuna, kője pravo zoveju, da je to 
„magjarski Semering“ . Ima pote, 
zasecene, pod zemlom, v kamenu, 
moste prek dolin i sakofonne pe- 
cine, pod kojimi hodim^ s siro- 
kim ocmi. Na cistini „Ordögrét“ 
(„Vrazja senokosa“ ) se zidemo s 
jeleni kosutami, a Zsiványbarlang, 
koji se kaze ober Cune govori za 
znamenitoga betyara Savanyu Jo- 
zsi-a.

A romok körül uj élet...
Na rusevitiam novo 

zivlenje
De még nem jutottunk végé

re a látnivalóknak. A sötét er
dők magasraszökő sziklacsucsa- 
in még kél másik várromhoz is 
el kell látogatnunk. A Yárvöl- 
gyön keresztül Bátorkő várához 
jutunk, aamelynek épen maradi 
falai a Bakony hajdani forgal
mas életéről, jelentős szerepé
ről regélnek. Csikling vára a 
hegyvidék legvadabb völgyére 
a Nagy csöpögő sziklaszurdoká
ra néz le. Valamikor messze vi
dék l elett uralkodtak a vár urai 
és őrködlek a békés munka s a 
magyar szabadság felelt A tö
rök időkben különösen nagy 
szerepük volt a bakonyi várak
nak. Ili húzódtak meg azok a 
magyar csapatok, amelyek ké
sőbb magjai lettek a felszabadí
tó hadseregnek és állandóan 
nyugtalanították a törököt

A dunántúli táj egyik jelleg
zetes része a Bakony-vidék. Ma 
már a terjeszkedő 'mezőgazda
ság egyre nagyobb területeket 
vesz birtokába, de a fa kiterme
lése is rendszeresen folyik. Ha
talmas sertés-kondák nevelőd
nek kora tavasztól késő őszig a 
tölgyesek makk-hulladékain, a 
napsütéses hegyoldalak legelőin 
pedik kiváló fajtájú szarvasmar 
ti á kát tenyésztenek. 1'j abban 
jelen! ős szén rétegekre és egyéb



A  Főméltóságu Asszony segély-mozgalma
Delo PreuzviSene Gospe Guvernerke za pomoő

gazdag Htorntészeti kmnt'kre 
akadtak a Bakonyban.

Soha nem felejtjük el azt a 
gyönyörű, festői utat, amelyet 
hazafelé jövet Zirctöl Vesz
prémig megteszünk. A hatalmas 
völgyek, erdők között szaladó 
vonat sokszor szinte a mélység
be látszik zuhanni, amikor egyik 
hegyről rászalad a szakadékot 
áthidaló szédítő hidra...

Ali jós smo ne se vidli. Kmicne 
sume, na visokim bregam, tam 
najdemo jós dva stare grade i te 
moramo pogledati. Crez Várvölgy 
dojdemo do grada Batorkő. Stene 
kője su ostale, pripovedaju za 
negdalnji svet v Bakonyu. Csik- 
ling grad gledi na najdivlesu do- 
linu tóga bregovja, na Nagycsö- 
pögo- Negda sveta su tu kraluvali 
gradska gospoda i pazili su na 
mimé posle ludstva i na magjar- 
sku slobodu. Osobito za vreme 
turcije su bili vazni bakonjski gradi. 
Tu su se povlekle magjarske trupe, 
s kojib se potli stvorila magjarska 
vojska, koja turkam neje mira dala.

jeden od najlepsih krajov Du- 
nantula je Bakony. Ve se vec na 
velke falaté siri gospodarstvo, ali 
i drva seceju po propisu. Cuda 
svinj paseju po hrastovim 5umam 
na ziru od protuletja do kesne je- 
seni, a pa suncanim gmajnam 
prvoklasnu marhu paseju. Ve v 
novese vreme su n'asli i lapora i 
druga naturalna bogatstva v Ba- 
konyu.

Nigdar nabomo pozabili lepoga 
pota, po kojem smo hodili od 
Zirc-a do Veszpréma. Cug bezi 
med lepami dolinami i sumami. 
Vise pot se tak vidi, kaj bo v 
grabu opal, da zmed bregov do- 
bezi na most prek velke doline.

Lopás a Gráner-féle 
harisnyagyárban

V Granerovoj fabriki su 
Stomfe krall.

A Gráner Testvérek Csáktor
nyái hűrlsnvagyárában Lopa-
rics Ferenc drávavásárhelvi la
kos. gyári munkás ,már hosz- 
szahb ideje lopkodta a gyár 
raktárában levő harisnyákat 
Néhány nap előtt figyelni kezd
ték á raktárt és Kovacsics And
rás gyári alkalmazottnak sike
rült a tettest lelepleznie. Lopa
rics ezúttal is néhány tucat ha
risnyát akart a gyárból kicsem
pészni.

A tettest átadták a, csendőr
ségnek. A házkutatás alkalmá
val nagyobb mennyiségű haris
nyái találtak Loparics lakásán, 
melyeket felesége révén a kari 
Horvátországba csempészni.

V cakovskoj fabriki Brace Gra- 
ner, de se stomfe delaju, je Lo
parics Ferenc, delavec z NedeliSca 
vec erez dugse vreme Stomfe kral 
f magazine. Pred par dni su se 
hapili paziti na magazin, pák je 
Kovacsics András fabricki name- 
Stenik tata zadrobiScil. Loparics je 
i onda stel Stomfe s fabrike vun 
prekvercati.

Tata su prek dali zandaram. Da 
su hizu preiskali nasli su v Lopa- 
ricsovom stanu vec Stomfi, kője 
je Ítél s svoiom ienom presver- 
cati dati v Horvatsku.

Magyarország első asszonyá
nak íelhivására mi is megindí
tottuk gyűjtésűnket és felhívtuk 
Csáktornya és Muraköz figyel
mét az akció nemes céljára. 
Kéri ük, hogy hozzánk küldjék 
he adományaikat, mert így a 
végén összegezve ki tudjuk mu
tatni, mennyit adott Muraköz, 
mennyit áldozott az első ma
magyar kérésre.

Felszólításunkra meg is moz
dultak egyik-másik helyen, a 
legtöbb helyre azonban ugylát- 
szik még nem jutott el szavunk. 
A kezdet nehézségeivel magya
rázzuk ezt, hiszen akkor még la
punkat kevés helyen olvasták. 
Fzérl most megismételjük a 
felhívási és kérünk mindenkil, 
aki anyagi erejénél fogva meg
leheti, siessen az első magyar 
asszony segítségére. Küldje el 
hozzánk adományát, melyet mi 
rendeltetési helyére továbbí
tunk.

Csáktornyán már történtek 
adakozások.

Végh Józsefné úrnő egyéni
gyűjtésének eredménye 

296.50 P,
amely legnagyobb részben kis 
tételekből tevődött össze. A 
gyüjtőivből megállapítottuk, 
hogy a kisemberek már meg
nyitották szivüket, de ahol leg
könnyebb volna az adakozás, 
ott még nem mozdultak meg. 
Reméljük mosl ott is megérte
nek bennünket és nem várják

meg, hogy felsoroljuk őket, 
mint akik nem hajlandók ki
venni részüket a közös áldozat
ból.

Na poziv prve Gospe Magjar- 
ske smo i mi se hapili pobirati iá 
na§u soldaciju i naglasili smo Ca- 
koveu i Medjimurju, как je to da- 
rovanje plemenito. Prosili smo naj 
bi svoje dare poslali knam, kajti 
bi tak na zadnje mogli v jeni 
svoti skazati, kulko je darovalo 
Medjimurje, kulko su alduvali na 
prvu magjarsku prosnju

Na te nas poziv su se na ne$ter- 
nom mestu i genuli, ali, как se 
vidi, na najvec mesta nasa pros- 
nja jós neje dostigla. Drzimo da 
je to bila poteskoca pocetka, kaj- 
ti za ono vreme nasega lista jós 
nesu seposod citali. Zato ve zno- 
va prosimo sakoga, koji more, naj 
se zűri na pomoc prvoj magjar- 
skoj gospe. Naj posle svojega da
ra к nam, a mi ga bomo dale 
poslali.

V Cakovcu su vec daruvali.
Gospa Végh Jozsefa je 
sama nabrala 296*50 pen
gő, od őega je najvec ma- 

lih darov.
Stoga arkusa vidimo, kaj su siro- 
maki vec otprli svvje srce, ali 
oni, koji bi mogli najlezi dali/ jós 
su se ne genuli. Vufamo se, kaj 
nas bodo razmeli i kaj nabodo 
pocekali, da bi njiliova imena na- 
brojili, kakti takse, koji neccju al- 
duvati.

„Az egész világ előtt bebizonyítottuk, 
hogy él még a magyar virtus“

— mondotta vitéz Bartha Károly honvédelmi miniszter 
Aknaszlatinán a hegyidandár hazatért hőseinek

„Celomu svetu smo dokazali, kaj je magjarski 
virtuá Jo§ áivM

je rekel vitéz Bartha Károly honvedski minister v Akna- 
szlatlni vltezam breíne brigade, koji su dimo doSll

A szovjetháboruban harcolt 
honvéd kötelékek egy részéi a 
legutóbbi belekben felváltották 
és ezek hazatérőben már szom
baton átlépték a magyar határi.

Vasárnap Aknaszlatinán ün
nepélyesen fogadták a hazatért j 
honvédkötelékeket, amelyeknek I 
ünnepi fogadtatása során

Magyarország kormány
zója személyesen kívánt 

szemlét tartani
a sok dicsőséget szerzett 1. Kár
pátaljai hegyi dandár felett, de 
közbejött gyengélkedése ebben 
megakadályozta. A kormányzó 
ur ezért viíéz dálnokf ilvi Partba 
Károly vezérezredes honvédel
mi mijnisztert bízta meg a dísz
szemlén való képviseletével.

Reggel az Aknaszlatinára ve
zető országúton több kilométe
res hosszú útvonalon sorakozott 
a hazaérkezett hegyi dandár és 
várta a kormányzó ur képvise
lőjének megérkezését.

Vitéz Bartha Károly vezér- 
ezredes honvédelmi miniszter 
gépkocsiba szállva, a Himnusz 
hangjai mellett lassú menetben 
végigvonult a visszatért csapa
tok arcvonala előtt. Fzulán

a legfelsőbb Hadúr meg
bízásából üdvözötte a bol

sevista háborúból haza
tért kárpátaljai hegyi 

dandárt.
majd kijelentette : Az egész vi
lág előtt bebizonyítottuk, hogy 
él még a magyar virtus

— A nemzet hálája azoké — 
mondotta a többi között —, 
akik fiatal életüket a hazáért fel
áldozták. A magyar nemzet a 
hősi halottak hozzátartozóiról 
a legmesszebbmenően akar gon
doskodni.

A honvédelmi miniszter ez
után

átnyújtotta a harcokban 
kittint tiszteknek és le
génységnek a nekik ado
mányozott kitüntetéseket,

majd a hazatéri dandár elvonult 
Magyarország kormányzójának 
képviselője előtt.

A lakosság meleg szívvel, lel
kesen ünnepelte a hazatért ma
gyar honvédeket.

jeden res honvedov, koji su se 
borili v sovjetskom taboru, su 
zadnje tjedne zmenili, pák su paj- 
doc dimo, v sobotu preSli ma- 
jarsku granicu. V nedelu su te 
onvede, koji su dimo  ̂dp$li, v 

Aknaslatini s paradom prijeli a na 
to paradu je Hel

M U R A K Ö Z  5
1941. november 13.

segítségért rohanni, amikor nya
kunkon a baj. Okos ember célszerű 
testápolással megelőzi egészségé
nek veszélyeztetését. A valódi

D IANA
S Ó S B O R S Z E S Z
mint edző, erősítő és fájdalom
csillapító szer évtizedek óta köz
ismert és pompásan bevált.

Mindenütt kapható!

Jelenlegi árak:

dojti Guverner Magjarske 
sam v svojoj osobi,

da pofali vitézé 1. Podkarpatske 
brezne brigade, koji su tulko 
dike zasluzili, a li ga v tem 
njegvo beteg spretil. Zato je 
gospon Guverner postai na mesto 
sebe viteza dálnokfalvi Bartha Ka- 
rolya, visokoga generate, honved- 
skoga ministra, naj ga zastupa na 
toj paradi.

V jutro su se na cesti proti 
Aknaszlatini na vise kilometrov 
dugoj liniju spravÜi v red brigade 
honvedov, рак su cekali zastup- 
nika gospona Guvernera.

Vitéz Bartha Karoly visoki ge
neral, honvedski minister se v autó 
pomalem pelal mimo fronte dók 
su med tem Himnusa igrali,

pák je v Íme najviSeSeg 
soldaökog gospodara po- 
zdravil podkarpatsku breí- 
nu brigadu, koja je dimo 
dosla s boldeviékog tabora

a za fern je rekel: Pred celim  
svetom smo dokazali, kaj je  
magjarski virtus jós ziv.

Dale je rekel: Narod je  zafar 
len onim, koji su svoje mlado 
zivlenje alduvali domovini, Ma
gjarski narod bo se как naj- 
dale brigal za famitije onih, 
koji su podnesli junaőku smrt. 

Zatim je honvedski minister 
rezdelll oficeram i solda- 
tem medalje, kője su vi

tézi zasluilll 1 doblll,
a na zadnje pák je brigade v pa- 
radi odmarSirala pred zastupnikom 
Guvernera Magjarske.

Domaci narod je t velikim ve- 
seljem sprejel magjarske honvédé, 
koji su dimo doSli.
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I Csütörtök — Cetrtek ]

A németek áttörtek a Krimi 
Jaila hegységen és elérték a Fe
kete Tengert. — 50 szovjet na
szádot elsülyesztettek a Néván.
— A magyar csapatok vissza
verték az ellenség átkelő kísér
letét a Donecen. — Szüntelenül 
érkeznek német páncélos és tü
zérségi erősítések a moszkvai 
arcvonalra. — Tula körzetében 
megtört a szovjet ellenállása. — 
A Kaukázuson és Arcliangelsken 
át már nem kaphat hadianyagot 
a szovjet. — A finn légierő foly
tatja támadásait a Murmanszk 
vasútvonal ellen. — A német 
repülők elsülyesztettek a Csa
tornán egy 5000 tonnás angol 
teherhajót. — Az atlantioceáni 
csatában az angolok eddig több 
mint 60 rombolót és más hadi
hajó egységet vesztettek. — Az 
olaszok Kelet-Afrikában angol 
csapatszállító tehergépkocsikai 
tettek használhatatlanná.Nemei su v Krimu predrli prek bregovja jaila i dosli su do Crnoga mórja. Na vodi Neva (tece erei Petrograd) su nemei vtopili do petdeset sovjetskih ladji. Magjarske trupe su pre Donecu lavrnuli ne- priatela, koji je stel dojti naiaj prek vode. D o  Moskve stalno dohajaju nemska okloplena kola i cuda kanonerov na pojacanje. — Poleg v a ra sa .Tula se sovjetska fronta zrusila. Crez Kaukaziju (juzna stran Rusije) i varasa Arhangelesk bolseviki vec nemreju dobiti pornóé. Finski avioni dale bombar- diraju zeleznicu Murmansk. Nemski avioni su v kanalu La Manche (morje med Engleskom i Francoskom) v topili jednu englesku ladju iá teher voiiti do 5000 ton. V  bitki na Atlantskom morju su englezi do ve zgubili prek 60 re- zoracov i druge taborske ladje. Taljani su v istocnoj Afriki ponis- tili teske engleske automobilé ia ludi vociti.
I Péntek — Petek |

Moszkvától északra a Volga 
túlsó partjára vonult vissza az 
ellenség. — A Krim félszigeten 
teljesen megtört a szovjet ellen
állása. — Nizsnij-Xovgorod szá
mos gyári üzeme elpusztult. — 
A honvédség a Donee mentén 
megsemmisített egy lovassággal 
és bolsevista romboló osztagok
kal megerősített harccsoportot.
— Anglia azt ajánlja, hogy a 
Szovjet sülyessze el feketeten
geri hajóhadát. — A Krim fél
szigeten mindenütt menekül a 
megvert ellenség. — Megbénult 
Moszkvában a viz- és villamos- 
áram-ellátás. — Fehnouth hajó
gyári berendezéseit bombázták 
a németek. — Harminchét re
pülőgépet vesztettek az angolok 
az elmúlt héten. — Vasutas 
szrájk fenyeget Amerikában.O d  Moskve na sever su se ne- priateli potegli nazaj na drugi kraj Volge. Na Krimu su se sovjetske obrane do kraja «rusile. V Niznij Novgorodu, vetikom fabrickom varasu su nemei éuda fabrike ponistili. Honvedi su pre Donecu pontétili jenu velku partiju sovjet-

■ Tjeden
skih konienikov i bolsevicket гире, 
kője su bile postavlene za rusenje. 
Engleska véli sovjetam, naj si vto- 
piju svoje ladje, kője imaju na 
Crnom morju. Na Krimu putuceni 
nepriatel seposod bezi. V Moskvi 
vec ne moci dobiti vodu niti elek- 
triku, kajti su masine nemei po- 
niltili. V varasu Falmouth v En- 
gleskoj su nemei bombardirali fab
rike, de se ladje delaju. Zadnji 
tjeden su englezi zgubili 37 aero- 
planov. V Ameriki se zeleznicari 
spravlaju v strajk.

I Szombat — Sobota |
A keleti arcvonal középső 

szakaszán áltörtek a németek.
— A Krim félszigeten tervszerű
en halad az ellenség megsemmi
sítése. — Szebasztopol erődöve
zetének állásait és tüzérségét 
bombázzák. — A tengely csa
patai több helyen átkeltek a 
Donee folyón. — Sztálin Ame
rikába utazik, hogy' személye
sen tanácskozzék Roosevelttel.
— A megvert bolsevista csapa
tok nem menekülhetnek a Krim 
félszigetről. — A Donee felső és 
középső folyása már a szövetsé
gesek kezén van. — Huszfokos 
hideg és éhínség tizedeli meg a

teljesen körülzárt Szentpétervár 
lakosságát. — A német harcire
pülők szétbombáztak 144 teher- 
vonatot. — Sztálin nyíltan be
vallotta, hogy a szovjet vere
ségének főoka az angolszász se
gítség elmaradása. — Anglia 
keleti és nyugati partvidékét 
bombázták a németek. — A gon- 
dari arcvonalon az olaszok meg- I 
hiúsították az ellenség támadási | 
kísérletét. — Szeptemberben 
másfélmillió katonát vesztett a 
Szovjet.Na sredini ishodne fronté su nemei opet predrli. Na Krimu dale poniStavaju potucenoga nepriateía. Pre Sebastopolu strelaju na kule koli varasa i na kanonerske ste- lunge. Osovinske trupe su na vise mesta stale prek Donee vode. Stalin se spravla v Ameriku, kaj se bo sam spominal z Roosveltom. Potucene sovjetske trupe nemreju pobegnuti s Krima. Gornja i srednja voda Donee je vec nasim v rokaj. Ludi padaju v Petrogradu od velke zime do 20 giadusov i od glada. Nemski avioni su stocetrdesetstiri eugov rezbombarderali. Stalin je otprto

friznal, da su sovjeti za to biti, ejti je englezi nesu pomagali. Nemei su bombe hitali na ishod- noj i zapadnoj strani Engleske. Pre Gondar-u (Afrika) su englezi steli napadati na taljane, ali su je zavrnuli. Sovjeti su v septembru zgubili do poldrugi miljon ludi.
I Vasárnap — Nedela "]

A lángokban álló Szebaszto
pol külvárosaiban folynak már 
a harcok — Vorosilovgrad kö
zelében több helyen áttörték a 
szovjet vonalát a németek. A 
kerlsi földszorosban 10 kilomé
teres korszerű állásba nyomul
tak be. — Megsemmisült a Jaila 
hegységben egy bolsevista lovas 
hadosztály. — Az angol sajtó 
a kaukázusi olajmezők elvesz
tésével számol. A Szovjet
unió legnagyobb vasérctelepe 
kerül a németek kezére. Négy 
angol kereskedelmi hajót és egy 
rombolót elsülyesztettek a né
metek. — Négy magasrangu 
szovjettisztel ejtettek foglyul a 
németek az arcvonal középső 
szakaszán.Sebastopol je v plamenu a borbe teceju vec pred varasom. Pre • Vorosilov gradu su nemei na vise mesta predrli sovjetsku frontu. Pre varasu Kére, med bregami su nasi dosli v deset kilometrov de- belu front u. jenu konjenicku di- viziju su nemei v jaila bregovju ponistili. Englezka stampa pise, kaj bodo bolseviki zgubili i pe-

troljomsko pole. Nemei su zavzeli i najvekse bolsevicku rude, de se zelezo кора. Cetiri trgovacke ladje i jednoga rezoraca su nemei v topili. Na sredini fronte su nemei zarobili stiri visoke bolsevicke ofi- cire.
| Héttő — Pondelek |

Hitler nagy beszéde . Két
százötven millió ember dolgozik 
a német győzelem érdekében. — 
A háború mögött a nemzetközi 
zsidóság áll, mely Anglia hajtó
ereje. Ha az angoloknak ked
vük van partraszállni, gyorsab
ban kell vissza fordulatok, mint 
ahogy jöttek. Csodálkozni fog
nak, hogy egy napon mivel lep
jük meg őket. — Másfélezer ki
lométert futott eddig a bolse
vista hadsereg és eddigi vesz
tesége 3,600.000 hadifogoly, 32 
ezer páncélkocsi, 15.000 repü
lőgép, 27.000 ágyú. — ötször 
nagyobb terület van keleten né
met kézen, mint Anglia A né
metek elfoglalták a Krim fél
szigeten Jaltát — Az arcvonal 
északi szakaszán huszonkét

szovjet vonatszerelvényt el 
pusztított egy német repülőszá- 
zad. — Német harcigépek el
sülyesztettek két angol hajót. — 
Súlyos bombatámadás érte Do
ver* kikőtőberendezéseit. — Egy 
20 tagból álló cseh romboló
bandát agyonlőttek.Hitlerov veliki govor: Dvesto- pedeset miljonov ludi dele na tem, kaj bodo nemei pobedili. Za táborom stojiju mednarodni zidovi, koji pomazeju Englesku. Ako imaju englezi volu dojti prek vode, bodo fletne téli nazaj, nego su dosli. Bodo se éudili scim njih bomo jen* den znenadili. Bolse- vicka soldacija je do ve bezaja 1500 kilometrov a zgubila jc3.600.000 zaroblenikov, 32.000 ok- loplenih kol, 15.000 avionov i27.000 stukov. Na ishodu su nemei zavzeli petpot vekSu zemlu, nego je Engleska.Na Krimu su nemei zavzeli varasa jalta. Na severnom delu fronte su nemski avioni ponistili dvaj- stidva euge, a na engleskoj fronti su vtopili sedem engleskih ladji i pre varasu Dower su teske bombe hitali na mesta de ladle stojiju. jenu cesku bandu od 20 ludi su postrelali zato, kaj su magazine vuzigali.
I Kedd — Tork |

Hitler vezér és kancellár be
szédét az összes európai lapok 
élénken kommentálják. A né
met csapatok éjszakai roham
mal elfoglalták Tichvint, azé za 
ki arcvonal fontos csomópont
ját. — Margate angol kikötői 
eredményesen bombázták a zu
hanórepülők. — Újabb légitá
madás Moszkva ellen. — Két 
nap alatt 112 repülőgépet vesz
teti a szovjet. — Ketetafrikában 
mindenütt visszaverték az ola
szok az ellenség támadásait. — 
Angol—olasz tengeri ütközet a 
Földközi Tengeren. Súlyosan 
megsérüli egy brit cirkáló és 
egy romboló. — Kedden meg
kezdődött a költségvetés képvi
selőházi tárgyalása.Govora Hitiére, voditela i kan- celara se europske novine jako faliju. Nemske trupe su i  noénom sturmom zavzele varasa Tichviu-a, koji je vazna zeleznicka tocka na severnoj fronti. Engleskoga varasa Margate su nemski avioni fest bombardirali. Proti Moskve je bil velki napadaj z zraka. Sovjeti su, erez dva dni, zgubili 112 avionov. V  ishodnoj Afriki su taljani seposod odbili nepriateía. Englezi i ta- lijani su imeli morsku bitku na Srednjem morju, рак su dve engleske ladje teske kvare pretrpele.V  tork su se hapili v magjar- skoj orsackoj hizi respravlati stros- kovnika.
I Szerda — Sreda |

További előnyomulás Sze
basztopol és Keres felé. — 
Újabb súlyos légitámadás Mosz
kva ellen.* Német finn győ
zelem Cszak-Karéliában. — Ha
tástalan szovjet légitámadások 
magyar csapatok ellen. — Lég
védelmi tüzérségünk lelőtt egy 
Rala-gépet. — Bombatámadá
sok Szebasztopol ellen. — A 
jegestengeri összeköttetés elvá
gása fenyegeti a Szovjetet. — A 
Kaukázus kapuját támadják 
már a német repülők. — A 
brit délkeleti partok előtt né
met harcigépek nappal bőm-



bákkal súlyosan megrongáltak 
három nagyobb szálIilóhajói
- - íiszak-Afrikában német har
cigépek romboló és gyujtóbom
bákkal megtámadtak egy Marsa 
Matruhtól keletre l'ekvö brit 
repülőteret.Nase bupe idu dale napre proti Sebastopolu i Keren. Na Moskvu su nemei napravili teski napadaj z zraka. V severnoj Kareliji su nemei i finci napravili veliku po- bedu. Nasi avioni su dőli strelili jednn velku Rata masinu. Na Se- bestopol su hitili cuda bombi. Na Ledenom morju tak zgledi, kaj bodo sovjeti zgubili se veze. Nem- ski avioni vec ober Kaukazije hi- ceju bombe. Na Engleskoj strani su nemski avioni po dann potre- fili z bombami tri velke teske ladje. V severnoj Afriki su nemski avioni s teskami bombami vniititi jed- no englesko zletisce poleg Marsa Matruha.
Széchenyi és Klebelsberg.

A Tükör novemberi száma Ír
ja : Széchenyi szellemének kul
tuszáért aligha tett valaki tölb- 
hel. mint Klebelsberg Kunó 
gróf, korán elhunyt vallás- és 
közoktatásügyi miniszterünk. 
Alig ocsúdott fel a nemzet a 
szörnyű katasztrófa után 1921- 
!>en, Klebelsberg Kunó, mint a 
Magyar Történelmi Társulat el
nöki*. Széchenyi eszméivel akar
ta önérzetre ébreszteni a porba- 
sujtott népet. Az ő ajánlatára 
indult meg gróf Széchenyi Ist
ván összes müveinek 20 kötet
re tervezett kiadása, amelyből 
12 hatalmas kötet már megje- 
jelenl. Széchenyi évében kogye- 
lettel kell megemlékeznünk le 
hát Klebelsberg Kunó gróf mun
kásságáról.

A székesfővárosi m. kir. Pénzügy- igazgatóság felkéri az iyentisztelt közönséget, hogy aki a címére küldött állami sorsjegyet megtartja, annak árát a postatakarékpénztári befizetési lap felhasználásával egyenlítse ki. Aki a sorsjegyet nem kívánja megtartani, szíveskedjék azt a mellékelt portómentes válaszboríték felhasználásával visszaküldeni oda, ahonnét érkezett. Az államsorsjáték jótékonycélt szolgál, s aki a megtartani nem kívánt sorsjegyet nem küldi vi«s§a, a jótékonycélt károsítja meg. A sorsjegyek visiakiildése díjtalan.

A Csáktornyái kir. járásbíróság 
súlyos büntetéssel sújtott 
két árdrágítót

Kratevski sód v Cakovcuje  odsodil na teike Strofe 
dva nabijaőe cen

November .Vén folyt le a I 
Csáktornyái kir. járásbíróság j 
elölt az első bűnügyi tárgyalás 
két árdrágító ellen.

A kir. ügyészség azzal vádolta 
Stern .Sándor Csáktornyái la
kost. hojp' a fontos közellátási 
cikket képező talpbőrt, a kato
nai parancsnokság által megál
lapított 13.50 pengős áron fe
lül 28 pengőért vette és 33 pen
gőért árulta kilónkint.

Schwartz Ferenc Csáktornyái 
lakos mint bűnsegédi bűnrészes 
felhajtóként került a bíróság elé 

A kir. járásbíróság Stern Sán 
dort, mint tettest I hónapi fog
házra és 10 napi fogházra át
változtatható 200 pengő pénz
büntetésre, Schwartz Ferencet 
pedig mint bünsegédi bűnré
szest 2 hónapi fogházra és 5 
napi fogházra átváltozt atható 
100 1 lengő pénzbüntetésre Ítélte 

Elrendelte a bíróság az Íté
letnek jogerőre emelése utáni 
hírlapi közlését.

Az elitéltek felebbezlek.

Novsmbra 5.-ga je bila prva resprava pre cakovskom kralevskom sodu proti dva nabijaőe cen.Kr. driavni tozitel tozil je Stern Sándora s Cakovca, kaj je pot- plate, kője su vazne stvar za po- trositele, kupoval ne po 13 p. 
50 f. как je  to soldaдко гаро- 
vedniétvo odredilo, nego га 28 p. 
a tr iil je  je  po 33 pengő kilu.Schwartz Ferenc s Cakovca pak je dolel pred sod kati gresni po- mocnik maseter.Kralevski sod je odsodil Stern Sandora, kakti krivea, na 4 mese- ce resta i 200 pengő peneznoga strófa, ako nabo platil, onda dale 10 dni resta, a Schwartz Ferenca, kakti gresnoga pomocnika, na 2 meseee resta i 100 pengő peneznoga strófa, ako nabo platil, onda dale 5 dni resta.Da bode sod pravomocen, more se v novine stampati.Odsodjeni su apelerali.

Ne kapjon segélyt, aki nem 
akar dolgozni

Koji nece delati, njega ne treba pomagati
Rendezni kell a szegényügyet és sürgősen á t kell 

térni a pécsi mintára
Treba je vredltl bogeéke stvari tak, как su to v Pécs-u 

(Peéuhu) napravili

Teljesen viszás állataitokat 
le: cmt nz л rendeze tlenség, mely 
a Csáktornyái szegényügyet je l
lemzi. A régi rendszeren még 
eddig semmi változás nem tör
tént, pedig nz első pillanatok
ban látszott, hogy tovább eb
ben a formában fenn nem tart
ható. Erkölcstelenség és a dol
gozó polgárságot sérti. hogy 
egy csomó dologkerülö élőskö
dői a köz nyakán, a munkától 
irtózik és teljes tétlenségben él
vezi az elöljáróság által kiutalt 
segélyeket.

Ezer és egy alkalmuk lenne 
a munkára, keresetre.

Csáktornyán nem lehet 
munkás kezet találni,

hetekig hiába keres az ember, 
nem talál senkit, akinek szük
sége volna 1(V-15 pengőre, 
ami ellenében egy kis fát kelle
ne összevágni. Megszólít az 
ember hét—nyolc lézengő fér
fit is, arra a kérdésre, hogy 
van-e valami elfoglaltságuk, 
csak a vadukat vonogatják, de 
egyik sem vállalkozik a mun
kára. Minek is dolgoznának, 
amikor megkapják a segélyüket 
és egy ujjúkat sem kell érle 
mozgatniuk Igv nevelte őket a 
régi rendszer és igy rontotta 
meg ezzel az erkölcstelen mód
szerrel.

A magyar társadalomban 
azonban csak a becsületes mun
kának van létjoga. Aki tud, an
nak dolgoznia kell. Ott, ahol 
éppen tud, annyit, amennyit ép
pen talál. Csak akiben ez a jó-

száiulék és akarat megvan, az 
élvezheti a társadalom segítsé
gét. Ezen az alapon kell azon
nal álszervezni Csáktornya sze 
gényellátását is. Meg kell vizs
gálni a segélyezettek dolgait és

aki nem akar dolgozni, az 
ne kapjon semmit.

A mi szociális elvünk az, hogy 
ha lehet, munkát adni és csak 
a munkaképteleneknek segélyt

A koldulást azonnal be kell 
szüntetni. Az anyaországi min
tára, amely a pécsi eljárás sze
rint igazodik, intézményesen 
kell a szegények ellátását meg
oldani. Így biztosan azok kajlá
nak. akik rászorulnak és nem 
gyűjthetnek az érdemtelenek. A 
koldusoknak el kell tünniök az 
utcáról. Adományát mindenki 
szívesen leadja a szegényhiva
talnak.Cisto je napák, как se v Cakovcu s siromaki dela, kajti ta stvar jós neje vredjena. Stare prilike ne su vredili, a nem v prvi vuri se vidlo, kaj to tak nemre dale iti. Ne je  
posteno i na kvar je  purgaram, 
kaj tu ne éter ni ludi, éteri ne- 
ceju delati, zabadav iiv iju  na 
nasem iin jaku , od dela njih je slrah i tak v lenosti vzivaju pot- poru poglavarstva. •Za delo i fasluzbu bi meli je- zero prilike.

V Cakovcu za peneze ne 
moéi delavca najti.Clovek érez tjedne iice nekoga, Meri bi nucal 10-15 pengő, a za

to bi malo drv nareeal, рак je ne moci najti nikoga. Clovek nogo- vori i po sedem — osem ludi, jeli imaju kaksega posla, samo s plec- ini inigaju, ali na delo niti jeden nece iti. I  дети bi ü l i  na delo, 
lm dobiju svoju potporu, ta 
koju ne treba n iti s prstom  
megnuti. Так su je naveili prvesi gospodari i stem nepostenim gos- podarenjem su je pokvarili.Ali v tnagjarskim civlenju ima mesta samo poMeno delo. Koji more, on mora delati. Tam de more i tulko, kulko posla najde. Samo on, koji ima dobru volu ia delo, je vreden toga, kaj mu ludst vo pomore. .Так je treba or- ganizirati i v Cakovcu siromoSku pomoc i

on, koji nece delati, ne- 
eme dobit! nlkäu pomoé. Ludski zakón je, da sakomu delo dati, a pomagati samo onoga, koji nemre delati.Bogciju je treba zastaviti. Skrb za bogce je treba vrediti, как je to vredjeno v materi zemli i taksu formu, как se to v Pecuhu dela. Onda bodu potporu dobili zasi- gurno samo oni koji su toga vred- ni, a koji nesu vredni, ne bodu dobili nikaj. Bogéi m raju zginuti 

г vulic. Saki bo svojega dara rad dal v kancelariji za siromake.
Felvétel a tanítóképzőbe
Gorl jemanje v prepa- 

randlju
A Csáktornyái állami tanító

képző intézet mull számunkban 
közölt felvételi hirdetményéhez 
kiegészilésül közöljük, hogy a 
tanítóképző intézet V. osztályá
ba azok is kérhetik felvételüket, 
akik gimnáziumi érettségivel 
rendelkeznek.Cakovska preparandija spunjava svoj ogles, kojega smo Stempelt v radnjem broju, stem, kaj v péti razred preparandije cemeju i tokáé deake, koji su zvrlili maturu v gimnaiiji.



Németországban magyar hadifoglyokat 
kiválogató bizottság működik

V Nemskoj dela komiálja, ko]a zbira magjarske 
zaroblenike

A honvédelmi miniszter tájé
koztatja a jugoszláv hadsereg
ből német fogságba jutott és 
onnan még haza nem tért ma
gyar vonatkozású hadifoglyok 
hozzátartozóit, hogy a vissza
szerzett magyar területen lakó 
hadifoglyok hazahozatala 'céljá
ból Németországban julius óta 
magyar hadifoglyokat kiváloga
tó bizottság működik, amely 
eddig körülbelül 6000 magyar 
vonatkozású jugoszláv hadifog
lyot szállított haza Németor
szágból.

Minden remény megvan arra, 
hogy a még Németországban le
vő magyar hadifoglyok is még 
ez év folyamán hazakerülnek.

A honvédelmi miniszter fel
szólítja a még haza nem tért 
magyar hadifoglyok hozzátar
tozóit, hogy amennyiben eddig 
nem kérték hozzátartozóik ha
zaszállítását, a hazaszállítandó 
hadifoglyok alábbi adatait le
velezőlapon minden hozzáfüzés 
nélkül közöljék a honvédelmi 
minisztérium XXI. osztályával 
(Budapest, V., Fáik Miksa-utca 
9.) : a hadifogoly neve, rendfo
kozata ,polgári állása, születési 
ideje és helye, vallása, nemze
tisége, lakóhelye, fogolytábor 
száma, a feladó (kérelmező) ne

ve és lakása. A magyar vonat
kozású hadifoglyok hazaszállí
tásáról a magyar állam gondos
kodik.Honvedski minister daje na glas famíliám, kője imaju zaroblenike, steri su i jugoslavenske vojske do- sli v ncmsko caroblenistvo, a spa- daju pod magjarsku i jós nesu dimo dosli, da «bog sih onih «a- roblenikov, koji spadaju v nazaj «ete kraje, dela v nemékoj, jós 
od júliusa magjarska komiéija, 
koja zbira zaroblenike i koja 
je  véé dimo spravila z Nemske 
do 6000 zaroblenikov, koji spa
daju pod Magjarsku.

A li prek sega toga imamo 
puno vufanje, kaj bodo jo j  le- 
tos si magjarski zarobleniki, 
koji su v Nemékoj dimo doili.Honvedski minister opomene se one, koji imaju zaroblenike, ci su do ve ne molbe dali, naj piseju jenu kartu na atres : Honvédelmi 
Minisztérium XXL osztály Bu
dapest V. Fáik Mikéa utca 9. 
ovo : Íme zaroblenika, éarza, c i- 
v iln i stalis, mesto stanovanja, 
broj lagera, broj zaroblenika, 
íme i  atres onoga koji prosi.Za dimo spraviti magjarske «a- roblenike bo se magjarska drzava brigala.
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ASZOD
község a világháborúban el

esett 96 és a jelenlegi háború
ban elesett 3 hősi halottja em
lékezetére emelt emlékművét Jó
zsef főherceg tábornagy avatta 
fel.Grad je podigel spomenik za jurtáké i to za 96 onih, koji su opali v svetskom taboru i za tri one koji su ve opali. Pre posve- cenju je bil poleg József Főherceg marsai i on je govora drzal
KAPOSVÁROTT

széleskörű vizsgálatot tartot
tak és a detektívek az egyik 
zsidó kereskedő házánál a mat
racokban több mázsa mákot ta
láltak. Más helyeken két má
zsa borsó, bab és lencse és 30 
ezer doboz gyufa került elő. Az 
árukat elkobozták, a rejtegető- 
ket megbüntetik.Bila je velka istraga, pák su de- tektivi pre jenom zidovu naSli v posteli viie vrec maka, na dru- gom mestu dva metre grasca, bazola i lecu i 30.000 Skatul sibic. Robu su zaplenili, a skrivace pod istragu deli.
DEBRECENBEN

a kereskedők elhatározták, 
hogy összefognak és felveszik a 
harcot az árdrágítók ellen. Se
gíteni akarnak a közellátás irá
nyítóinak nehéz munkájukban.Trgovci su zrekli kaj bodu skup dríali i borili se proti nabijacov ccn. Oceju vlastima biti na po- moc v njihovom teskom poslu.
KOLOZSVÁR

fényes ünnepség keretében 
nyitotta meg a huszonkét éve 
bezárt Nemzeti Színházat. A 
megnyitó díszelőadáson a Kor
mányzót Hóman Bálint dr. val
lás és közoktatásügyi miniszter 
képviselte. Jelen volt rajta ki
vid a kormány több tagja is.Z  velkom paradom su otprli kazalisce, stero je bilo 22 leti za- prto. Na paradnoj predstavi je minister Hóman Bálint zastupal gospona Guvernera. Zvun njega je bilo tarn i vise ministrov.
U NG V Ä R

felszabadulásának évforduló
ján avatta fel országzászlóját. 
Az ünnepségen Cselényi Pál 
országgyűlési képviselő mon
dott ünnepi beszédet.Na den oslobodjenja su posve- tili orsacku zastavu. Paradni go- vor je drzal oblegat Cselényi Pál.
PÉCS

városa felállította közművelő
dési könyvtárát, amely már is 
többezer kötet könyvből áll. 
Igazgatóvá dr. Weöres Sándort, 
a kitűnő fiatal költőt nevezték 
ki.Varas je postavil velku knjitnicu za narod, ved ve ima par jezer knig. Za direktora su postavili mladoga pesnika Dr. Weöres Sándor#.

A m kir. földművelésügyi mim tsz - 
lei* Zala vármegye visszafoglalt terüle
téről, Muraközről és A ! sólen d vártól a 
következőket n vezte ki a vármegyei 
mezőgazdasági bizottság tagjaivá :

Rendes tagok I Horváth Ignác 
Adorjánfalva, Gerencsér József Völ
gyifalu, Huba Ferenc Belatinc Pá'l'Jy 
Vendel Csáktornya, Xovák József 
Drávanagyfalu, В águ- ẑ Lukács Muru- 
csány. II. Liszják József Alsódombo- 
ru, perkó .Táros l erlak, Dód ek Pál 
Bclica, I^apfos Pál Muraszilvágy, lfj. 
Mericsnyák István Bakónak, Tóth Jó
zsef Lendvahidvég. III. Zserdin Iván 
Alsó’cndva, Ke!em József Murabcsz- 
terce, Vixlec József I-VIsömihályfalva. 
Szabó Károly Légrád, Tomasek János 
Damása, (iasparics Antal DrávaCgy- 
háza. IV. Kösz János perjak, Horváth 
József Dékánfalva, lfj Csívlek Pál 
Tüskeszentgyörgy, Kosa к Iá : Be ica 
Hunyadi János Dráván igvfalu, Gön- 
czi Lajos L«n dva vásárhely. V. Vük M i
hály Cschaka, Anfonovics Ignác. Csák
tornya, Tihanyi Mihály Csáktorntyó, 
Morandini Marian Szenüfona, Lovrecz 
József molnár Hél\«zér, Mráz László 
Szécsiszentlászíó.

Póttagok : I. Horváth József Dráva- 
ollár, Kovács Ferenc, Murakirály X o 
vák Ferenc Dráva vásár hely, Kojvtics 
Mihály Lendvalakos, Xovák Józjef 
Miksavár, Szalonya István Muravid. 
Luthár József Zorkóháza, Novak Já
nos Muraujfalu, X’ovák Gábor Dráva, 
diós, Damis Imre X’yirvöJgy, Skáfár 
Ferenc Kismagyaród, Kolarics. Antal 
Harastyán, Premus György МиГа- 
siklós, X’ovák József Ifocskaihegy, Hor. 
váth Márton Cserföld, Torma pál 
Len dva vásárhely, Körmenccz István 
Muraszentmária, В iligács József Kofor 
Bejovics József Za!aujvár, Báknt 'fa- 
más Drávafüred, Murai Róbert Vizi- 
szentgyörgy, Novak Ferenc Szászkö,
I erger Márton Szentmarfcithegy, Czár 
I » jo «  Lendvavásárhely

Gazdatiszt csupán egy v o  Yog.er 
( yörg>* Beiatinc, VI. kúriába.

Vitéz gróf Teltk l Béla főiipán a

Csáktornyái járás községi és járási 
mezőgazdasági bizottságának tagjaivá 
a következőket nevezte ki:

Rendes tagok 1. Csáktornya. I 
Pálfi Vendel, Poszmodi István H.. Sol
lies István, Z sár ко vies Flórián HL 
Vucsics György, Tkaljdsecz József. IV. 
— V. Anfonovics Ignác, Tihanyi M i
hály : Hivatalból tagok : Korentsy 
Endre vezető j 'gyzö, pecsornik Ottó 
községi biró. Póttagok : Kolmanics Fű- 
lőp, Sz.ever K'ek, Mavrck Elek, Ver- 
banecz Iván, Kovács István Gábrea 
József.

2. Drávavásárhely : I. Goricsánecz 
Ferenc D , Xovák Ferenc D.. II. Krcs- 
s-inger György D , X’ovák József I).. 
III. Posza\€c András I)., Tomasics An
tal D Hivatalból tagok Bcnkö János 
körjegyző, Kiessinger György községi 
biró Drávavásárhely, Bdanifovics Imre 
községi biró Drávaóhid, Vuksics úr
béri hirfokossági elnök Drávavásált*- 
hc|y. Póttagok GaSparlin Feieaic 
Drávaóhid, Feriin Antal D vPuszlafa). 
Mrani ovics Imre Drávaóhid, I e>zák 
György D Puszlafa , Leszlnger Fe
renc í). Pusztafa , Br.itkó Ferenc D.

3. Rendes lagok Hermán István B., 
Hacsek István M , II. Dodiek Pál B.. 
S;c\cr Balázs В , III. Szecsán Péter 
M , Vinkovics Pál В.. IV. K o ‘ ák Pál 
plébános В Hivatalból tagok Kisfa- 
iudi Gyű'a körjegyző, Födlek Pál köz
ségi biró Beliea, X’ovák György köz
ségi biró Muragárdony Póttagok : X’o 
vák György Muragárdony, Magd denies 
Balázs I)., Buksz i János M., Buksza 
Flórián M , Kovácsics Pál B. Hruska 
Flórián M

4. Bottornva. Rendes tagok I. Kri- 
zsanec Györg>f В , Derk Györgyi AIsó- 
feienclalva, II. CerovCc Bálint Alsó- 
lerenclalva, Lapfos Pál Muraszilvágy. 
I l i  Sanlek István B., Vranesics József 
Muraszilvágy Hivatalból tagok : Kör
jegyző jelen eg nincs, Hrupics Fei«n,c 
községi biró Bolfornyu, Tukszár 
György' községi biró Muraszilvágb', 
Glavina Mihály községi biró Alstifa- 
roncfmlva. Póttagok Hrupics Fárenó

F E K E TE  M ARGIT
köpeny-, 

női- és gyermekruha 
szalon

Salon za kapute I 
oprave za 2ene I decu 

N A G Y K A N IZ S AH unyad y-utca 7. szám.
В , Szlamek József Muraszilvágy. Hor
váth Pál Alsóferencl'alva, Murkovies 
Rémus В , Jurisága Mihály Alsóierenc- 
falva. Szersán Jjkab В

ő. Csákfornya-vidék. Rendes tagok 
1. I'op’.ek János Szászkö 110 h. ez., 
Szabol János Drá vaszent ivón, II Mag- 
da.enics János Zalaujvár, Vurusics Jó
zsef Szentifona, III. Körűnek István 
Drávaszentiván, Juricsán István Zalu- 
ujvár, IV. Reiovics József Zaiaujvár, 
Novák Ferenc Szászkö, V Morandini 
Márián Szentifona Hivatalból tagok : 
Kákosy Győző körjegyző, Bujanics Jó
zsef községi biró Drávaszentiván, Xfo- 
vák Ferenc községi biró Zálaujvúr, 
Kolarics púi községi biró Szászkő, Ok- 
resa Balázs községi biró Szentiőn i. 
Pótlagok : Mi hali cs György Szászkö, 
Kolác János Szentifona, Juricsán 
György /a.aujvár, X’ovák Jakab Dráva- 
szentiván, Kupec István DrávaszenL 
iván, Tkálcsec Anlai Szászkő 80 h. sz.

tí. Drávanagyfiiiu. Rendes tagok I. 
X’ovák József f) , jalusic.s József Tól- 
fam, II. Horváth István Zrinyifalva, 
Z-^e.ezsnyák Rókus Tótfalu. 111. Ko- 
Zvács Ba.ázs D , Mózes F e rn  - Tót- 
íalu, IV Hunyadi János. lUvala.bó! 
tagok Kreffiy Gyeta körj-'gyzö, M j - 
csek András községi biró Drávanagy 
falu. Horváth Vida községi biró Tut- 
faju, Dobsa György' községi biró Zri- 
nyilalva Póttagok : Szabó Pál Tót- 
lalu, Ko árec Mátyás Zrinyifalva. Ko- 
zják József Drávanagyfalu, Slefiuy 
Marion Drávanagyfalu, Vidovics Jáiitjs 
1), fkalcsec György Nagyfáin.

A kinevezett tagok névsorának köz
lését következő számunkban loytatjuk.

Ú JV ID É K E N
a íöldbirtokjyelilika prt'dmé- 

nycs bizto&ilására Bánly Dáni
el báró földművelésügyi minisz
ter külön földbirlokpolitikai ki- 
rendeltségei állított fel.Minister, baron Bánffy Dániel je postavil komisiju «а reidelenje «emel, kaj bodo pravicno re«de- lene.
KOMAROM

városa meleg és bensőséges 
ünnepség keretében ünnepel le 
meg felszabadulásának harma
dik évfordulóját. A diszközgyil
lésen elhatározták, hogy emlék
táblával jelölik meg a helyei, 
ahol a magyar honvédség kül
döttsége átvette a várost a cseh 
hadsereg lisztjeitől.Z  velkom paradom su svetili tretji pót den oslobodjenja. Na paradnoj sesiji sn «rekli, kaj bodo deli kamenatu tablu na ono mesto, de su magjarski honvedi prek «éli varasa od ceskih oficirov.
U T F Á S IT Á S R A ,
P A R K O SÍTÁ SR A !

Bignonia, Piroslevelü bükk, Celtis, 
Corylús colurna, pirosvirágu gesz
tenye, Gingko-blloba, Görnbakác, 
Jegenyetölgy, Juglans nigra, juha
rok Acer ncg. föl. var. Gömb- 
juhar, Schwedleri Háru, Nyír, 
Platán, Pr. pissardli, Triloba 
nagyon olcsón: akác, kőris, nyár, 
szil. F e n y ők , g y ü m ö lc s fá k  
nagy választékban.

Kol&uch faiskola, Szeged
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Utunk és célunk

A Csáktornyái iskolás 
ifjúság szent Imre 
herceg ünnepélye

Meghaló keretek között tar
totta meg városunk lelkes isko
lás ifjúsága szent Imre magyar 
királyi herceg, a keresztény ka
tolikus ifjúság égi pártfogójá
nak ezidei ünnepét.

November 5-én, szerdán reg
gel nyolc órakor az összes is
kolák növendékei zárt sorok
ban vettek részt a közös szent
misén, amelyet dr. P. Horváth 
Athanáz ferences hittanár mon- 
dott, aki legújabban a polgárt, 
kereskedelmi és ipariskolákban 
tanítja a hittant.

Szentmise alatt a növendékek 
szent áldozáshoz járultak, amit 
a magyar hazáért, a magyar if
júságért és az orosz fronton 
küzdő katonákért ajánlottak fel.

Majd az ifjúság ünnepélyes 
felajánlása következett Szent 
Imre herceg oltalmába. A fel
ajánló imát az oltár lépcsőjé
nél az összesek nevében magyar 
nyelven egy fiú és muraközi 
nyelven egy leány mondta. A 
magvar himnusz eléneklésével 
végződött az ünnep templomi 
része.

Az ifjúság égi pátronusának 
emlékére az uj hittanár minden 
egyes növendékének magyar 
imakönyvet adott ajándékba, 
amit ezek kitörő örömmel és 
lelkesedéssel fogadtak Bizonyít
ja ezt az a körülmény is, hogy 
a magyar szövegnek m uraköj 
nyelven történt elmagyarázása 
és egy-két próba után pompá
san énekelték a szép magyar 
egyházi énekeket. Kerek ötszáz 
közös imakönyvet osztottak 
szét az ifjúság között A közös 
ima- és énekszöveg együttes 
használata ezután még kedve
sebbé, vonzóbbá és ünnepé
lyesebbé teszi majd ifjúsági is
tentiszteleteinket.Deaki nasega varasa su pobozno svetili imendan svetoga Imbre, magjarskoga kralevskoga hercege, koji je nebeski patron krscanske katolicke mlajsine.Novembra 5-ga, v jutro ob 8 vuri su deaki sih skol skupa bili pre sveti mesi, koju je sluzil Páter dr. Horváth Athanaz, franciskanski kataket, koji ve novese vreme vuci deake v trgovackoj, purgarskoj i inuskoj skoli.Za vreme svete mese su deaki dobili svetu pricest, koju su aldu- vali za magjarsku domovinu, za magjarsku mlajsiuu i za soldate, koji se tesko boriju na ruskoj fronti.Za tem je dosla molitva, s ko- jom su deaki prosili svetoga Imbru hercega, da njih zeme v obranu. Tu molitvu je za se, pred oltárom na stengaj klecec zmolil magjarski jeden decko, a po medjimurskom jeziku jedna puca. Zatim su po- pevali Himnusa i stem je cirkvena párád a bila gotova.Za spornen na nebeskoga pat" róna je növi kataket dal sakomu deaku jednu magjarsku molitvenu knigu, kője su deaki z velkim ve- seljem prijeli. To se vidi i iz toga, da njim je kataket magjarske cirk- vene popevke po medjimurski reztolnacil i jempot-dvaput su próbálj, vec su si dobro popevali te lepe magjarske cirekvene popevke. Rano 500 knig su rezdelili med deake. Ve da bodo deca znala skup moliti i popevati, bodo te deacke mese jós puno lepse.

A feladat, amelyre vállalkoz
tunk. nem könnyű. Ezl senki 
sem mondta, és ezzel mi sem 
áltathatjuk magunkat. Akár 
a csonkahazából, annak bárme
lyik iskolájától, akár a tanító
képző padjaiból kerültél is oda 
Muraközbe, kedves Magyar Ta- 
nitótestvérem, lépten-nyomon 
tapasztalhattad, hogy eddigi 
módszeredet, vagy a képezőben 
tanult pedagógiai elvekéi ilt 
nem tudod úgy alkalmazni, a 
hogy megszoktad, vagy ahogy 
elképzelted.

Nem pedig azért, mert a ke 
zed alá került kis muraközt 
gyerekek idegen ország nyelvét 
tanulták és nem értik szavadat. 
Bizony, igy aztán kétszeres lü- 
relem kell ahhoz, hogy meg
nyithasd előttük az Írás. olvasás 
és számolás tudományának va- 
rázsos kapuját. I)e nagy ulat 
kellett lenni addig is, inig e ka
pukhoz eljuthattál. A kívülállók 
nem is tudhatják milyen nagy 
munkál végeztél eddig is és iga
zán további munkádat sem tud
ják értékelni.

De a Magyar Tanító nem is 
várja, hogy külön elismerésben 
részesüljön. Mi, akik idejöttünk 
c visszatért áldott magyar föld
re, jól tudjuk, hogy nagy és 
szent hivatást teljesítünk. De 
tudjuk azt is, hogy ha meg aka
runk felelni feladatunknak, ke
ményen. egész szívvel, egész lé
lekkel és minden lelkesedéssel, 
igazi magyar tanítói akarattal 
kell dolgoznunk S bizonyára 
nem lesz köztünk egv sem. aki 
meghátrál és megfutamodik a 
feladat elől.

Nem lehet meghátráló ma
gyar tanító, mert ez a feladat 
amilyen nehéz, olyan szép és az 
elért eredmény önmagában is 
lelkesítő, ha szívvel és lélekkel 
végezzük a tanítást.

Az anyag jó, sőt helyenkinl 
kitűnő. Ä jól végzett munkanem 
marad eredmény nélkül. Haj
tunk áll, milyen eredményi tu

dunk majd elérni és felmutatni.
S ha (ú gy érezzük, hogy nehéz 

a feladat, gondoljunk mindig 
arra, hogy mi tanítjuk meg ezt 
a felnövő uj mura közi nemze
dékei magyar szóra, magyar 
imádságra, magyar gondolko
zásra. Minap is elnéztem, mi
lyen lelkes odaadással tanulják 
növendékeink a Miatyánkot, 
hogy szürcsölik e fiatal kis ma
gyarok a magyar szót, mint tár
ják ki fogékony kis lelkűket a 
magyar imádság előtt s bizony 
— megvallom — könnyes lelt a 
szemem és nagyon megértettem 
mit jelent itt, e visszatért föl
dön. magyar tanítónak lenni. 
Megértettem és ugv éreztem, 
hogy már ezért a felemelő ma
gasztos érzésért érdemes volt de 
eljönni magyar tanítónak. Ér
demes vállalni minden nehézsé
gei és érdemes résztvenni abban 
a nagy nemzetépitő munkában, 
amelynek harcos munkása kell, 
hogy legyen — minden mura
közi Tani tótestvérem.

Graf Ernő

Hitoktatói kinevezések
Postavili su katekete.
A m. kir vallás- és közokta

tásügyi miniszter P. Muray Fri
gyest a Csáktornyái áll. taniló- 
képezdéhez, dr. P. Horváth At- 
hanázl az ugyanitteni áll. ke
reskedelmi közép, az áll polg. 
fin- és leány-, és P. Fekete Gé
zái az áll. elemi népiskolához 
hitoktatókká kinevezte.

Nevezett tanerők állásaikat 
már el is foglalták.M. kr. minister za veru i skole je postavil P. Muray Frigyesa к cakovskoj preparandiji, Dr. P. Hor- vát Atanaia к srednjoj trgovackoj, purgarskoj i inuskoj skoli i P. Fekete Gezu к narodnoj skoli v (íakovcu fa katekete.Si tri navuciteli vere vec su zavzeli svoja mesta.

M U R A K Ö Z  9
1941. íovem ber 13.

Azután mindent élőiről kezdeni, 
aki pedig nem akar a vezető
ségnek engedelmeskedni, azt te
kintet nélkül mindenre, kérlel
hetetlenül kitenni a csapatból.

És még valamit a mérkőzéssel 
kapcsolatban. A durvaságban 
előljártak a helybeliek és szid
ták a bírót, mert a csapat rossz 
volt. Holott a biró műidig az ő 
javukra tévedett Például annál 
a tizenegyesnél is. A közönség
nek pedig csak annyit : ha nem 
viselkedik fegyelmezettebben, a 
Szövetség letiltja a pályát és 
Csáktornyán nem játszhat töb
bé a csapat. Szabályok vannak 
erre.

Egy nemes adakozás
Jeden plemeniti darovatel

A Csáktornyái járás főszolga- 
hirája 150 P-t juttatott el szer
kesztőségünkbe a Főméltóságu 
Asszony segély-mozgalmára. A 
kisérő levél szerint a jelentős 
összeget dr Sóqhváry Iván szol- 
gabiró ajánlotta fel a nemes 
célra A 150 pengőt tiszteletdij- 
ként ajánlották fel dr. Ságh- 
várvnak szolgálati beosztásán 
felül elvégzett külön munkájá
ért 0 ezt a jutalmazást — ama 
tiszteletreméltó ok alapján, 
hogy a közért végzett többlet
munkájáért nt‘in vár jutalmat 
— nem tartotta meg, hanem ne
mes elhatározással felajánlotta 
a Főméltóságu Asszony akció
jára.Cdkovski kotarski poglavar (főszolgabíró) nam ie poslal 150 pengő za pomocnu akciju PreuzviSene Gospe Guvernerke. Как nam v listu pise, to svotu je dal dr. Ságh- váry Ivan kotarski podpoglavar (szolgahiró) za te plemeniti posel. Dr. Sághváry je te peneze dobil kakti eksternu piacú, za ekstra zvrseni posel, prek svoje sluíbe. O n to svoju eksternu piacú ne je eel za sebe, kajti véli, da ea ono, kaj dela za narod, nece dobiti eksternu piacú, pák je te peneee plemenito alduval za pomoc sol- datam, koiu deli Preuzvisena Gospa Guvernerka.
KERESKEDŐ,
ÜZLETEMBER,
I P A R O S
nem nélkülözheti a hirdetést.

A k it  tAbbon Ism erne k , 
t ö b b e n  k e r e s n e k l

Hirdessen lapunkban
és egész Muraköz ismerni fogja!

Keretes hirdetések ára:
miliméter soronként I O  f i l l é r .

S port  ____________________  = —

Kaposvári Rákóczi — CsSK  1:0 (0 :0 )
Mindenre alkalmas volt a két 

csapal bajnoki találkozója, csak 
a labdarúgás szép sportjának 
megkedveltetésére nem. Csapko
dás, általános durvaság jelle
mezte mindkét oldalról a játé
kot és egyik csapat sem mutat
ta meg, hogy egyáltalán ért a 
labdarúgáshoz. De minket sok
kal kevésbé érdekelnek a ka
posváriak, mint a helybeliek. 
Bár a vendégek megérdemelten 
győztek, sőt nagyobb arányú 
győzelmet is megérdemeltek vol
na. mert azt a kevés kis játé
kok ami elvétve föltűn! a pá
lyán. ők imitálták. A bajnoki 
idény kezdete óta figyeltük a 
CsSK-l és megállapítottuk, hogy 
húr a csapatban jó játékosok 
vannak, olyan belső bajok őr
lik fel az erőket, amelyek előbb- 
utóbb lezüllesztik az egyesüle
tet Fs igazunk lett. A széthú
zás, a fegyelmezetlenség már is

odajuttatta a CsSK-t. hogy nem 
lúd megnyerni egv hazai mér
kőzést sem. Egyáltalán gyako
rolnak néha a játékosok ? Van 
valaki, akinek az irányítását, út
mutatását elfogadják ? Hiszen 
egyetlen biztos átadás, egyetlen 
szép szövevény nem volt a já
ték alatt. Lövésekről ne is be
széljünk ! Rendszer, ossz játék : 
teljesen ismeretlen fogalmak a 
játékosok előtt. Az ellenfélnek 
egyetlen játékosát nem fedez
lek, úgy járhattak-kelhettek a 
pályán, ahogy akartak. A csa
társort nem is lehetett megta
lálni, a szélsők, akiknek akkor 
is elől lett volna a helyük, ami
kor a védelem beszorult, eltün- 

• lek és a véletlen előrevágott lab
da nem talált emberre. De hosz- 
szu lenne felsorolni a hibák tö
megét. Egvet ajánlunk csak.
Azonnal átszervezni az egész
csapatol és fegyelmei teremteni.
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Uj hold
Az amerikai film hires éne- 

kespárja ismét élménnyé, ma- 
gasabbrendü szórakozássá va
rázsolja az egyébként nem is 
látványosan jó mesét. Jeanette 
Mac Donald simogató, tiszta 
szopránja úgy hajladoz, elrin
gat, mint a pacsirta dala. De 
még róla is elfelejtkezünk, ha 
megszólal Eddy Nelson meleg, 
szivbelopódzó baritonja és el
ragadja az embert egy szebb, 
tisztulta!)!) világba. Micsoda 
hang és micsoda művésze a 
hangnak ! Úgy bánik ez a férfi | 
a hangjával, mint az avatott j  
szobrász a lágy agyaggal, vagy 
mint az édesanya legkedvesebb 
szülöttjével. Gyönyörű hang
verseny az egész film, amelynél 
a keret szinte mellékes és észre 
sem vesszük, hogy itt-ott fo
gyatékosságok vannak, hogy a 
jelmezekben és a beállításban 
néha kis anakronizmus van. 
Semmi nem fontos itt, csak a 
dal, az ének, a csodálatos mu
zsika, mely dől a két énekes 
ajkáról. A zene kedvelőinek 
csemege lesz a film.

Balkezes angyal
A külföldet megjárt Tabódy 

Klári lenne a film fő vonzóere
je, azonban Jávor Fái kedves 
betyárkodása, temperamentu
mos játéka és Mály Gerő fal
rengető humora legalább olyan 
értékesek, mint az ő ostobácska 
pipiskedése. Mindent összevéve 
kitűnő szórakozást, harsogóan 
vidám másfél órát jelent a já
ték, ami a inai világban nem is 
megvetendő. Hálásak vagyunk 
mindenkinek, aki felderíteni, r.e 
vettetni tud bennünket, mert 
ezzel ma sokkal többet ad, mint 
bármi mással. A "Balkezes an
gyal’ sutaságában pedig tor
lódnak a helyzetkomikumok és 
fel sem tudunk lélegzeni a ka
cagástól.

10 M U R AK Ö Z  I
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Mozik műsora.Union M o ii: U j hold. Foseerep- lŐk. Jeanette Mac Donald és Eddy Nelson.Csáktornyái M osi: Balkezes Angyal. Főszereplőkk : Tabódy Klári, Jávor Pál és Mály Gero.
KECSKEMÉT

kegyelettel ünnepelte meg 
nagy fiának. Katona József, a 
Bánk Bán halhatatlan költője 
születésének 150. évfordulóját.Z  velkom paradom su posvetili 150 letni den smrti velkoga pe- snika Katona Józsefa, koji je na- pisai operu Bánk Bán.

K Ö ZG A ZD A SÁ G
Amit tudni kell a burgonya 

téli eltartásáról
Kak Je treba krompera pospravlatl

Minél nedvesebb az időjárás, 
annál nehezebb a burgonya el- 
rakása. Gazdáink néhol kutsze- 
rü, mély vermet ásnak, de ez 
nem jó. Az nltalajviz könnyen 
eléri. Ha sok burgonya van ma
gasan egymás felett, a benne 
levő párák nem tudnak belőle 
eltávozni és megkezdődik a rom
lás.

Pincében a legjobb a burgo
nyát eltenni, ha van jó száraz 
pincénk. Ttl se tegyük szűk 
helyre, magasan egymásra. A 
burgonyának a pincében is 
szellőződnie kell. Ezért, ha na
gyabb mennyiségei raktározunk 
el pincében, ugv lécekből reke
szeket készítünk s közben kes
keny utat hagyunk. Kivált a n e 
legebb pincében a burgonya fel 
melegszik és könnyen rothad

A burgonya azl szereti, ha té
len 3 és 7 Celsius fok közötti 
hőmérsékleten tartjuk Pincé
ben inkább melegebb van, te
hát ha kint fagv nincsen, nyis
suk ki a pince ablakait Hőmérő 
ma már nem kerül sokba, aján
latos, ha a gazda vesz egyel 
Fagypont alatt egy fokkal a 
burgonya már megfagy. 10 Cel
sius meleg felett pedig a rotha
dás veszélye fenyegeti.

Ha nincs pincénk, úgy a bur
gonyát vagy sekélv veremben, 
vagy prizmában tart ink el Se 
kél у vermeléssel csak kisebb 
mennyiségű burgonyát szoktunk 
eltenni, ugv 10— 12 zsákkal. 150 
centiméter széles, köralaku göd
röt ásunk 75 centiméter 
mélyre.

Prizmázással nagyobb menv- 
nyiségeket teszünk el. A prizmái 
1 méter 25 centiméternél széle
sebbre és egy méternél maga
sabbra nem célszerű rakni, 
mert a burgonya könnyen fel
melegedhet. Helyes, ha a priz
mát nem a föld színén, hanem 
20—30 centiméternél a földbe- 
sülyesztve rakjuk össze. Igv 
szaporább a munka, nem omlik 
a rakás könnyen össze A búr 
gonyát a levegő jól átjárja A 
burgonya akkor is jól áll el. ha 
az összerakás ulán nem földel
jük le azonnal Néhány napig 
födetlenül hagyjuk. Ha esőre 
hajlik az idő, szalmával beta
karjuk Ezt a nedves szalmát be- 
földelés előtt le kell venni Leg 
jobb volna az elföldelést közvet
lenül a burgonyára tenni, föld- 
ből-földbe kerüljön De igv fel
nyitáskor nem marad tiszta a 
burgonya, sáros, földes lesz. 
Ezért először szalmát teszünk 
a burgonyára, de csak keveset 
és teljesen szárazát.

A földelést először csak 15 
centiméter vastagon végezzük. 
Ha erősebb fagyok jönnek, hi
deg vidéken 80-90 centiméter 
vastag földréteg kellene a bur- 
gonyaprizmára. Ez sok munkál
ad. "Ezért ha már 20—25 centi
méter vastag földet ráhánytunk 
a prizmára, jó vastag szalma-, 
vagy törekburkolást adunk rá. 
Erre ismét 20—25 centiméter 
vastagon földet teszünk.

Amikor tavasz felé — vagy 
közben — enyhébb az idő, a 
földtakarót ne lnizzukl le, mert 
a prizmában a burgonya felme
legszik és csírázásnak indul. A 
földet csak akkor huzzuk le, ha 
a burgonyát már fel akarjuk 
használni.Cim je mokrese vreme, stem je tezi krompera pospraviti. Nasi go~ spodari negdi kopaju grabe glo- boke как zdenec, ali to neje dobro- Lehko ga voda dostigne. C i je cuda krompera, jeden ober dru- goga, onda se nemre dunstati, pák zagnjili.Najbole je krompera v pivnicu deti, ako imamo dobni suhu pivnicu. I tu je ne smeti krompera sklasti na tesno mesto i na visoko. Kromper se mora i v pivnici luf- tati. Zato ako denemo v pivnicu vec krompera, onda ga treba в letvami na kaste razdeliti i med njimi pota ostaviti. Prem v topli pivnici se kromper lehko stopi i onda zagnjili.Za kromper je najbole, ako v zimi ima toplote 3—7 С . V  pivnici je nevek toplese. pák zato, ako vuni ne zmrzavle, treba je pivnicne öblöké otpreti. Termométer denes vec ne kosta cuda, pák bi dobro bilo, ako bi saki gazda imel. Jen gradus pod nulom i kromper se vec zmrzne, a ci je 10 gradusov topline onda vec gnjili.C i nemamo pivnicu, onda je najbole krompera deti v plitve grabe ili v kupé. V plitve grabe denemo samo menje krompera, tak do 10 — 12 vrec. Graba mora biti tak do 150 cm. siroka i do 75 cm. globoka.V kupé moci vec kromperadeti. Kupé neje dobro sloziti sirse od 1‘25 m. i visese od metra, kajti se kromper lehko zgreje. Dobro je, ako kupé ne slozimo mám na zemlu, nego tak do 20—25 cm. globok v zemlu. Так se fletne dela i kúp se nabo írusil, a kromper se dobro lufta. I to je dobro, I ako se kromper mám ne pokrije, nego par dni ostavi na luftu. Ako se к dezdju ravna, treba ga sla- inom pokriti, a predi, как se za-

кора, to mokru slamu doli leti. Najbcle bi bilo krompera z senile v zemlu deti, ali onda bo jako blaten, da se odkopa. Zato treba deti slamu na kromper, ali samo malo i cisto suhu.Zemlu treba nametati najpredi samo 15 cm. debelu. Ako dojde jaka sima, de su bole mrzli kraji, treba je semle i do 80 — 90 cm. debele. To je prevec posla, pak je zato treba na zemlu, 20—25 cm. debelu, deti slamu ili kuruzi- nje i na to рак zemlu 20—25 cm. debelu.Na protuletje, 6i je bolse vreme, ne smeti mam «emlu doli sgrnuti, kaiti bi se kromper stopil i mam bi tiral, nego onda je treba zemlu rgrnuti, da krompera kanimo nu- cati.
Hirdetmény.

A muraszombati m. kir. állami ke
reskedelmi középiskolában a beiratá- 
sok az I., II. és III. osztályban 1041. 
november hő 10-én és 11-én 8 h-tól 
12 h-ig tartatnak meg.

Az I. osztályba felvétetik aki a polgári 
iskola, vagy gimnázium IV. osztályát 
akár a volt jugoszláv királyság terüle
tén, akár M agyarorszig területén sike
resen elvégezte A korhatár a be nem 
töltött 18. év. A magasabb osztályokba 
való felvételnél a tanulók korhatára az 
I. osztályokra nézve megállapított kor
határhoz igazodik.

A felvételnél be kell mutatni a ta
nuló születési anyakönyvi kivonatát, 
vagv keresztlevelét, az előző tanulmá
nyok elvégzéséről szóló bizonyítványát, 
illetőleg értesítőjét. A beiratási dij 
0 P 30 fillér. A tandíj 100 P. Szegény 
és jó  tanulók tandíjkedvezményben ré
szesülnek.

Muraszombat, 1941. november hó 4-én.
Igazgatóság.

Hirdetmény. —  Oglas.
Alsódomboru község tulajdonát ké

pező nagyvendéglőt és mészárszéket, 
valamint az u. n. malomkocsmát 1941. 
november 23-án d. u. 4 órakor a köz
ségháznál tartandó nyilvános árveré
sen () évre bérbeadjuk. Feltételek a 
jegyzői irodában megtudhatók.

Alsódomboru, 1941. november 10.
Községi elöljáróság.

Opcinsko poglavarstvo bo 1941. leta, 
novembra 23.-ga ob 4 vuri popoldan 
na licitaciji dato vun z rende svoju 
velku krému, mesnicu i inelinsku krému 
i to na áest let.

Pitati moéi v opéinski kancelariji. 
Opóinsko poglavarstvo.

APRÓHIRDETÉSEK
ApróhlrdetéHek dija szavanklnt 10 fillér. A vas
tagon nyomott szó kettőnek szAmit. Legkisebb 

hirdetés dija I P.

Alkalmazottat keres? Az apróhir
detés biztosan segít. Mindenki olvassa

E ladó holmija, k iadó lakása van ? 
Tegyen be lapunkba egy apróhirdetést 
és biztosan eredménye lesz,

Lakást keres? Hirdessen apróhirde
téseink között és biztosan talál. C im : 
Horthy Miklós-tér 13. „Muraköz" kiadó- 
hivatala.

Állásba akar Jutni? Lapunkon ke
resztül elhelyezkedhet, ha hirdet ná
lunk. Cim „Muraköz“ kiadóhivatala, 
Horthy Miklós-tér 13.

Felelős szerkesztő: Dr. Szabad Lajos. 
Felelős kiadó: Peceornik Ottó.

Kiadja a „Murakózi Katolikus Könyvnyomda. 
Könyvkötészet, Papír- és könyvkereskedés" 

Csáktornya.

Nyomta : Közgazdasági RT. Nagykanizsa. 
Nyomdáért felel Zalai Károly.
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