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Or. S Z A B A D  LAJOS

В  munka szentsége Szebasztopol
*7*“ *,.!°!!?. már nem tarthatia

A napokban a miniszterelnök Öve dane je minister predsed- S n l l H f l  H 1 3 Q 3 l
hitet tett a munka értéke és meg-- nik govora drial i polozil veru га l I V l i g i l B
becsülése mellett. Ezzel a leg- vrednost i postuvanje dela. Stem, e  _ _
felsőbb politikai és kormány- kaj su se i najveksega politickoga 9 0 0 3 8 X 0 0 0 1  S O  V 8 C  П 0 Ш Г 0  Q U f lO  C l r í d t l  
zati helyről jött megnyilatko- i vladinoga mesta oglasili, kaj je
zással kifejezésre jutott az az v magjarskom orsagu vrednost A Krim félszigeten német Na krimu su nemski bombast 
irányitó és kötelező elv, hogy a dela vrednost cloveka i njegve sre- bombázók megsemmisítő csa]>á- v Sebastopolu naprauili na ku- 
magyar államban a munka kell ce i ргег toga nisei néma pravo sokat mértek Szebasztopol erőd- . л t h ' •••
legyen mértéke az emberi ér- eahtevati nikvu drustvenu pomoc. müvedre és kikötőberendezései- le ]  na sPrave ae waje stojiju, 
téknek, boldogulásnak és senki Delo je sveto i samo on, koji re. Elsülyesztettek egy nagy le- neizmemo velke napadaje. FYo- 
e nélkül nem kérhet részi alúr- to svetost na se «eme, jes punim herhajót. eg}’ rombolót, meg- p iti su jednu velku ladju, koja
sadalom javaiból. pravom purgar dreave i hasnoviti, rongáltak egy kereskedelmi ha- terha vozi, jednoga rezoca i na-

A munka szent és aki ezt a pák stoga i poíelen clan dríavc. jót. rtiíííz su jednu trgovaiku ladju.
szentséget magára ölti, egyedül Delo je predi sega bőse pravo. A szovjetrádió jelentése szc- v  . .. .
az teljes jogú polgára az állam- Clovek s zivlenjem skup dobi pra- rinl a tulai front szakaszon rósz- Ka sovjetslei raaio javia, na 
nak, hasznos, tehát kívánatos vo i moguenost kaj si more eív- szabbodott a helyzet. A bolse- fronti pre Túli je  se hűje. Bol-
tagja a társadalomnak. lenje cdrzavati. To pravo i mo- vislák súlyos veszteségeket szén- Semki su fest biti bili.

A munka mindenekelőtt is- guenost je delo. Ono delo, kője je védték,
leni jog. Az ember az élettel potrebno га zdrzavanj© zivlenja щ ц н н в в н н в а ш д н н н ш н в н в н в в в 1н н в в 1

együtt megkapja a jogot, a le- cloveku niSci nesme skratiti. a
hetőséget, hogv ezt az életet drzavna vlast ima jós i duznost, M n i V I I I M  n f l n w I r X l f f o l  m Á n  m i n  —
fenntartsa Ez a jog és lehetőség da sakoga ktomu pomore. A de- Я В д у В в В в Ж  BBBtSBJ I V l B i l
a munka Az élet fenntartá ához desnja socialna dríava i sem svo- J J  | ' Д  |A | _ a M a A m a I  а  8 « П П П
szükséges munkát senki el nem jim respolaganjima ia istinu ide га О В Д  В в Е  l e i l c U l l C y e i  "  J a p a n
vonhatja az embertől, sőt az ál- tem, kaj se to pravo evrSi i saki - ___________mu __ »  ____ _ ____________ к ________
lamhatalomnak egyenesen kö- clovek dojde do moguenosti ziv- а П 1 в Г 1 К а 1  1 1 1 С С | в П у 0 2 С 8 Г С
lelcssége, hogy nundenki szá- lenja. kője да knkti cloveka pripada
mára biztosítsa azt. És a mai i da stem dojde i do posla. J a p a n S k i  Z a s t u p m k  N O H l U r a  / O S  П Л У е к
szociális állam valóban minden Ali po interesima drustvene za- r  A
intézkedésével és rendezésével jednice je delo i duznost. Fala IT llS / lp  k a /  D l  S C  / a p a i t  Z  A  f l № * l K O t t l
arra törekszik, hogy ennek a spametnom drzavnom gospoda- / п л п /,'1,я ^
jognak érvényt szerezzen és renju denes je to treba samo spo- l i l O / g d  p O g l i n a i l
mindenkit hozzájuttasson az menuti. Saki clovek je duzen od .
emberi méltóságnak megfelelő skupnoga posla tulko zvrsiti, kulko Namura és Ivuruszu japán Nomura i Kurusu, japanski za- 
életlchetőséghez, tehát az ezt na njega spada, kajti je to funda- nagykövetek két es barom- stupmki su dve í trifertale vure 
biztosi tó munkához. ment drustva i stem more drzava neg}cd óráig tárgyallak Hull respravlali s Hull-om amerikan-

I)e a társadalmi közössé« lé- obstati. Neje vaino, kakse je to k u lu © ; m i m s z t e r r e l .  д 7 értekez- skim ministrom vunisk.h poslov. 
uveoe és érdeke szerint a munka delo, kam spada i kulko je vredno, ol ll,a" . Sainura kijelentene, Polli konfereneue |e Nomura re- 
köteiesség is. Es talán ma már glavno je i jedina duínost je. kaj ho«y me« mindig bízik valami kel kai se jós navek vufa, da se 
-  hála a bölcs államvezetcsnck se posel dobro ivrsi. nuwgyezes létrejöttében bodo pogl.halr

« ■ f t t k S S S T i  Zn.nost, clo.ecj, sposfAnost i „ S n S S J ä T i S Ä
? „ ' t í L I T Z . S T Z L l  b W a f t i  hóéi Aimrika « « J .  м ф +

lom közös munkájából, mert ez nőg posla. Na ovim  mestu saki " b t  Szovjetnek ,s Englesko, nego . Sov,etam.
a kijelölt rész az alapja a társa- more trdo stati posteno delati i s
dalom, az állam létének. Hogy su svoju brigu i jakost kcoj po-
hol van ez a munka, minőségi- staviti. To je nasa duznost proti v ____ _________ _________________ l w _____
leg milyen csoportba tartozik, па$ samih, proti familiji, proti dru- JQ J 3 Q W M . 6 S 6 I Í 6 0  O i  
az nem fontos. Egyetlen kíván- gim ludem i proti narodu. Polo- I r r ^ r f i T
ság és eg\ ellen kötelesség, hogy delec naj orje, sneider naj siva, €Mß0 Kß4ß\j у  Aß R Як. KZ Л Л
jó munka leRven. delavec naj verno ostane pre b O C S Ú t t C O S S n í ü  <Z H á b o r ú b a

Az eftyéni képesség, a lehel- svojem poslu, cinovnik nai poste- * *
séa és egyéb körülmények min- no ivrsava svo|(- poste, a voditel / m o r e  d o j t i  У ta k o v  p o lo t a l ,  k a j se b o  m o r a l
denkil odaállítottak a közös naj ravna po dusnom spornanin, m „ í a t i  v  *a h n r
munka valamelyik pontjára. ka|h to mu te duínost, ia to да m e s a u  у la o o r
Ezen a ponton kell állni min- V d?'  ® .n’Pa 1 nat,,ra m Д japán képviselőház elfő- nil, hog} bele kell bocsátkoz- 
denkmek a sarat, becsülettel . p . gad la a Shimada-féle javaslatot, nia ilven harcba,
kell dolgozni es minden ligye- N.sc. se name vlece na drug« ;imeIv ,öbhek között kifejti. hi*. Briu i.
lemnek, minden erőnek csak ide mesta, ka|ti stem ne samo kai i * u00sevell éhes uralomvá- « aP*neka ors*6ka h,* a !• Pr|Jela 
kell irányulni. Ez kötelesség öli prekrsi vernost k poslu, nego stem, jf- -k |orr,iSa a tragikus Shmeda °v predlog, koj med dru- 
magunkkal a családdal, a Mr- kaj se Impi ono delati, kaj ne rar- & X , n e k  ameível a ten^íy V . \  íd.nMm° ^ v .  « l í i
sadalommal és a nemzettel me, skodi drugim ludem, a i sam . 4поИ,, .... Kirvesült Államok L ? f  v adinjem Kr,va za ove
szemben. A földműves szántson, ,еЫ. Kaj bi se  ̂ pripetilo, ako bi i 'U e h
a .zab<̂  varrion, a munkás hu- soster automobilé delal, a inzener , , v,ne 1 c-ngleska, Amerika i aovjeti.
seggel álljon a munkaasztal mel pák bi oprave sival ? Celi red bi őszintén akarja a beket, de tud- j apan za istinu оба mira ali zna, 
lolt, a tisztviselő tisztességgel xé se zrusil, zvivlenje bi postalo, kajti Ja' ogyellen népnek sem kaj se niti jen narod nesme vugi-
gezze az igazgatást és a vezelö i niSci ne bi dobil ono, kaj je za szabad kerülnie a harcol. ha bati tabora, ako обе zaöuvati svoje
lelkiismerele szerint irányítson, | sakidnevno zivlenje za sigurnopo- becsulelénck es szabadsagának poitenje i slobodu. Japanski ne
mért ez a hivatása, ezt jelölte ki | trebno. védelméről van szó. A japan rod more dojti v takov poloiaj,
számára a közösségi rend, az ' Prem v denesnjim vremenitn nép osetleg olyan helyzetbe ke- kaj se bo moral pustiti v tábor1
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K Ö ZG A ZD A SÁ G
Amit tudni kell a burgonya 

téli eltartásáról
Kak Je treba krompera pospravlatl

TiU n•  S z ih U á t*

Uj hold
Az amerikai film hires éne

kespórja ismét élménnyé, rna- 
gnsabb rendű 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, 
tisztultabb világba. Micsoda 
hang és micsoda művésze a 
hangnak ! Úgy bánik ez a férfi j 
a hangjával, mint az avatott | 
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-otl 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 
betyárkodásn, temperamentu
mos játéka és Mály Gerő fal- 
rengctő humora legalább olyan 
értékesek, mint az ő ostobácska 
pipiskedése. Mindent összevéve 
kitűnő szórakozást, harsogóan 
vidám másfél órát jelent a já
ték, ami a mai világban nem is 
megvetendő. Hálásak vagyunk 
mindenkinek, aki felderíteni, re 
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 A K Ö Z  I
_____________1941. november 13. |

Mozik műsora.Union M o*i: Uj hold. Foseerep- 
lŐk. Jeanette Mac Donáld és Eddy Nelson.Csáktornyái M o ii: Balkezes Angyal- Fősiereplökk: Tabódy Klári, Jávor Pál és Mály Gerő.
KECSKEMÉT

keg yelettel ünnepelle 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.

М Ш  M i k  

a kiadóhivatal

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. Hn 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. Itt se tegyük szűk 
helyre, magasan egymásra. A 
burgonyának a pincében is 
szellőződnie kell. Ezért, ha na
gyabb mennyiséget raktározunk 
ei pincében, ugv lécekből reke
szekéi készítünk s közben kes
keny utat hagyunk. Kivált a n e 
legebb pincében a burgonya fel 
melegszik és könnyen rothad

A burgonya azt szereti, ha té
len .‘1 és 7 Celsius fok közötti 
hőmérsékleten tartjuk Pincé
ben inkább melegebb van, le
hűl ha kint fagv nincsen, nyis
suk ki a pince ablakait Hőmérő 
ma már nem kerül sokba, aján
latos. ha a gazda vesz egyel 
Fagvponl alatt egy fokkal a 
burgonya már megfagy. 10 Cel
sius meleg felett pedig a rotha
dás ves/élve fenyegeti

Ha nincs pincénk, úgy a bur
gonyát vagy sekélv veremben, 
vagy prizmában tartjuk с 1. Se 
kél у verm eléssel csak kisebb 
mennyiségű burgonyát sz Iliin k  
eltenni, ugv 10— 12 zsákkal. 150 
centiméter széles, kora lakú gőz
ről ásunk 75 centiméter 
mélyre.

Prizmázással nagyobb menv- 
nyiségekel 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 
gonvát a levegő jól átjárja A 
burgonya akkor is jól áll el. hn 
az összerakás után 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. i 
Ezérl először szalmát leszünk i 
a burgonyára, de csak keveset I 
és leljesen szárazát.

A földelést először csak 15 
centiméter vastagon végezzük. 
Ha erősebb fagyok jönnek, hi
deg vidéken 80 -00 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 törekburkolásl adunk rá. 
Erre ismét 20— 25 centiméter 
vastagon földet teszünk.

Araikor tavasz felé — vagy 
közben — enyhébb az idő, a 
földtakarót ne huzzukl le, mert 
a prizmában a burgonya felme
legszik és csírázásnak indul. A 
földel csak akkor liuzzuk le. lia 
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- floga, onda se nemre dunstati, pák zagnjili.Najbole je krompera v pivnicu deti, ako imamo dobru 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 z 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 navek toplese. pák zato, ako vuni ne zmnavle, treba je pivnicne öblöké otpreti. Termométer denes vec ne kosta cuda, рак 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 klip se nabo zrusil, a kromper se dobro lufta. I to je dobro, ako se kromper mám ne pokrije, nego par dni ostavi na lufin. Ako se к dezdju ravna, treba ga sla- mom pokriti, a predi, как se za-

кора, to mokru slamu doli aeti. Najbcle bi bilo krompera z lemle 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 lima, de su bole mrzli kraji, treba je lemle 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, éi je bolse vreme, ne smeti mam «emlu doli «grnuti, 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 1941. 
november hó 10-én és 11-én 8 h-tói 
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 Magyarország 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 
9 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 mészárszékét, 
valamint az u. n. malomkocsmát 1941. 
november 23-án d. u. 4 órakor a köz
ségháznál tartandó nyilvános árveré
sen 0 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 dalo vun z rende svoju 
velku krému, mesiiicu i melinsku krému 
i to na áest let.

Pitati moói v opéinskl kancelariji. 
Opéinsko poglavarstvo.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetések dija szavanktnt 10 fillér. A vas
tagon nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb 

hirdetés dija I P.

Alkalmazottat keres? Az apróhir
detés biztosan segit. Mindenki olvassa

Fiadó 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 Lajoa. 
Felelős kiadó: Pecaornik Ottó.

Kiadja a „Muraközi Katolikus Könyvnyomda. 
Könyvkötészet, Papír- éa könyvkeroakedés“ 

Csáktornya.

Nyomta : Közgazdasági RT. Nagykanizsa. 
Nyomdáért fele! Zalai Károly.
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munka szentsége
S v e to s t  p o s la

Irta: Dr. S z a b a d  L a j o s

A napokban a miniszterelnök 
hitet tett a munka értéke és meg
becsülése mellett. Ezzel a leg
felsőbb politikai és kormány
zati helyről jött megnyilatko
zással kifejezésre jutott az az 
irányitó és kötelező elv, hogy a 
magyar államban a munka kell 
legyen mértéke az emberi ér
téknek, boldogulásnak és senki 
e nélkül nem kérhet részt a tár
sadalom javaiból.

A munka szent és aki ezt a 
szentséget magára ölti, egyedül 
az teljes jogú polgára az állam
nak, hasznos, tehát kívánatos 
tagja a társadalomnak.

A munka mindenekelőtt is
teni jog. Az ember az élettel 
együtt megkapja a jogot, a le
hetőséget, hogy ezt az életet 
fenntartsa. Ez a jog és lehetőség 
a munka. Az élet fenntartá ához 
szükséges munkát senki el nem 
vonhatja az embertől, sőt az ál
lamhatalomnak egyenesen kö
telessége, hogy mindenki szá
mára biztosítsa azt. És a mai 
szociális állam valóban minden 
intézkedésével és rendezésével 
arra törekszik, hogy ennek a 
jognak érvényt szerezzen és 
mindenkit hozzájuttasson az 
emberi méltóságnak megfelelő 
életlehetőséghez, tehát az ezt 
biztosító munkához.

De a társadalmi közösség lé
nyege és érdeke szer' a munka 
kötelesség is. És talán ma már
— hála a bölcs államvezetcsnck
— inkább ez a kihangsúlyozan
dó tétel. Minden embernek ki 
kell vennie a részét a társada
lom közös munkájából, mert ez 
a kijelölt rész az alapja a társa
dalom, az állam létének. Hogy 
hol van ez a munka, minőségi
leg milyen csoportba tartozik, 
az nem fontos. Egyetlen kíván
ság és egyetlen kötelesség, hogy 
jó munka legyen.

Az egyéni képesség, a tehet
ség és egyéb körülmények min
denkit odaállítottak a közös 
munka valamelyik pontjára. 
Ezen a ponton kell állni min
denkinek a sarat, becsülettel 
kell dolgozni és minden ügye- 
lemnek, minden erőnek csak ide 
kell irányulni. Ez kötelesség ön
magunkkal, a családdal, a tár
sadalommal és a nemzettel 
szemben. A földműves szántson, 
a zabó varr jón, a munkás hű
séggel álljon a munkaasztal inéi 
lelt, a tisztviselő tisztességgel vé
gezze az igazgatást és a vezető 
lelkiismerete szerint irányítson, 
mert ez a hivatása, ezt jelölte ki 
számára a közösségi rend, az

Öve dane je minister predsed- nik flovora drzal i polozil veru za vrednost i postuvanje dela. Stem, kaj su se z najveksega politickoga i vladinoga mesta oglasili, kaj je v magjarskom orsagu vrednost dela vrednost cloveka i njegve sre- 6e i prez toga nisei néma pravo zahtevati nikvu drustvenu pomoc.Delo je sveto i samo on, koji to svetost na se zeme, je s punim pravom purgar drzave i hasnoviti, pák stoga i pozelen clan drzave. A Delo je predi sega boze pravo. Clovek s zivlenjem skup dobi pravo i moguenost kaj si more iiv- lenje zdrzavati. To pravo i moguenost je delo. Ono delo, kője je potrebno za zdrzavanje zivlenja cloveku ni§ci nesme skratiti. a drzavna vlast ima jós i duznost, da sakoga ktomu pomore. A de- desnja socialna drzava i sem svo- jim respolaganjima za istinu ide za tem, kaj se to pravo zvr5i i saki clovek dojde do moguenosti zivlenja. kője ga kakti cloveka pripada i da stem dojde i do posla.Ali po interesima drustvene za- jednice je delo i duznost. Fala spametnom drzavnom gospoda- renju denes je to treba samo spo- menuti. Saki clovek je duzen od skupnoga posla tulko zvrsiti, kulko na njega spada, kajti je to fundament drustva i stem more drzava obstati. Neje vazno, kakse je to delo, kam spada i kulko je vredno, glavno je i jedina duznost je, kaj se posel dobro zvrsi.Znanost, eloveeja sposobnost i druge okolnosti sakoga éloveka postaviju na nekoje mesto skup- nog posla. Na ovom mestu saki more trdo stati posteno delati i su svoju brigu i jakost kcoj po- staviti. To je nasa duznost proti nas samih, proti familiji, proti dru- gim ludem i proti narodu. Polo- delec naj orje, sneider naj siva, delavec naj verno ostane pre svojem poslu, cinovnik naj posteno zvrsava svoje posle, a voditel naj ravna po dusnom spoznanju, kajti to mu je duznost, za to ga je postavila zajednica i naturalni zakoni skupnoga dela.Nisei se naj ne vlece na drug« mesta, kajti stem ne samo kaj prekrsi vernost к poslu, nego stem, kaj se hapi ono delati, kaj ne raz- me, skodi drugim ludem, a i sam sebi. Kaj bi se pripetilo, ako bi soster automobile delal, a inzener pak bi oprave sival? Celi red bi se zrusil, zivlenje bi postalo, kajti ni$ci ne bi dobil ono, kaj je za sakidnevno zivlenje za sigurno potrebno.Prem v denesnjirn vremenim

Szebasztopol
már nem tarthatta 
sokáig magát

Sebastopol se  ved nemre dugó driati
A Krim félszigeten német 

bombázók megsemmisítő csapá- 
sokat mértek Szebasztopol erőd- 
müveire és kikötöberendezései- 
re. Elsülvesztettek egy nagy le- 
lierhajót. egy rombolót, meg
rongáltak egy kereskedelmi ha- 
jót.

A szovjetrádió jelentése sze
rint a tulai frontszakaszon rosz- 
szabbodott a helyzet. A bolse
visták súlyos veszteségeket szen
vedtek.

Na krimu su nemski bombast 
v Sebastopolu napravili na kn
ie i na sprave de ladje stojiju, 
neizmerno velke napadaje. Vto- 
p ili su jednu velku ladju, koja 
terha vozi, jednoga rezoőa i na- 
ruMli su jednu trgovaéku ladju.

Ka sovjetski radio javla, na 
fronti pre Túli je  se hűje. Bol- 
seviki su fest biti bili.

Nomura nagykövet még min
dig lét lehetőséget a japán—  

amerikai megegyezésre
Japanski za stu p n ik  N o m u ra  navek  

m i s íi, k a j b i se japan  z A m e r i k om  
m ö g e ! p o g iih a ii

N unitira é.s Kuni szu japán 
nagykövetek két és három
negyed óráig tárgyallak Hull 
külügyminiszterrel Az értekez
let után Na mura kijelentette, 
hogy még mindig bízik valami 
megegyezés létrejöttében.

Harimann, Roosevelt külön 
követe Londonban kijelentette, 
hogy Amerika nemcsak Angliá
nak, hanem a Szovjetnek is 
akar segíteni.

Nomura i Kurusu, japanski za- stupniki su dve i trifertale vure respravlali s Hull-om amerikan- skim ministrom vunjskih poslov. Potli konferencije je Nomura rekel, kaj se jós navek vufa, da se bodo pogiihaiiHarrunam, Roosveltov eksterni zastupnik je v Londonu rekel, kaj Amerika oce pomagati ne samo Engleskoj nego i Sovjetam.
Japán  e s e t le g  o lya n  Q e ly x e tb e  

KerUJ, б о д у  b e le  K e ll
bocsátKoszniaa O á bo ru ba

/арап more dojti v takov polotaj, kaj se bo moral 
meäatl v tabor

A japán képviselőház elfo- 
gadla a Shimada-féie javaslatot, 
amely löbbck között kifejti, 
hogy Roosevelt éhes uralomvá
gya egyik forrása a tragikus 
küzdelemnek, amelyet a tengely 
és Anglia, az Egyesült Államok, 
valamint a Szovjet viv. Japán 
őszintén akarja a békét, de tud
ja, hogy egyetlen népnek sem 
szabad kerülnie a harcol. ha 
becsületének és szabadságának 
védelméről van szó. A japán 
nép esetleg olyan helyzetbe ke

rül, hogy bele kell bocsátkoz
nia ilyen harcba.

Japantka orsaőka hiia je prijela 
Shinada ov predlog, kojl med dru
gim véli, kaj je Roosveltova poh- 
lepa za v adanjem kriva za ovo 
íalostne borbe kője vodiju oso- 
vine i Engleska, Amerika i sovjeti. 
Japan za istinu oöe mira ali zna, 
kaj se niti jen narod nesme vugi- 
bati tabora, ako oöe zaöuvati svoje 
poátenje i slobodu. Japsntki na
rod more dojti v takov polotaj, 
kaj se bo moral pustiti v tabor*
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együttműködés természeti sza
bálya.

Senki ne kalandozzék más 
területre, meri nem csak hogy 
megszegi ezzel a munka-hűséget, 
becsületet, hanem kontárkodása 
kárára van a társadalomnak,de 
elsősorban önmagának. Mi tör
ténne. ha a c ipész autót kezdene 
építeni és a mérnök ruhát akar
na varrni ? Feldőlne minden 
rend, megállna az élet, mert 
senki sem kapná meg azt. amit 
a mindennapi élet elengedhetet
len szükségletei megkívánnak

Különösen a mai időkben kell 
mindenkinek százszázalékos 
munkát végeznie. Ez most két
szeres kötelesség. Fs .senki se 
gondolja azt magáról, hogy az 
én munkám olyan jelentéktelen, 
hogy teljesen mindegy, hogyan 
végzem. Ez nem csak tévedés 
ma, hanem bűn is. mert az а bi 
zonyos legkisebb csavar szerepe 
ugyanolyan fontos ц gépezet
ben, mint a lenditökeréké vagy 
a gőz-szelepé. Fs ugyanolyan 
megbecsülést érdemel és kap a 
legegyszerűbb munka is. mint a 
legmagasabb vezetés. Nincs 
ilyen, vagy olyan munka, csak 
munka van, amelyet ha becsü
letes igyekezettel végzünk el, 
igényt tarthatunk a társadalom 
m egbe cs ü 1 ésér e.

Fs ez a megbecsülés nem is 
marad el. Tisztesség és becsület 
a becsülettel végzett munkának 
és a becsületes munkásnak '

mora saki clovek «vrsiti delo na sto posto. To je ve duplesna duz- nost. 1 ne kdj bi nesci za sebe mislil, im je moje delo tdk meló vredno, kdj je se jeno, kdk gd zvr- sim. To je ne samo zabuna, nego i greh. V masini je i najmenjsi srajf ren tdk vázén, kdk i veliki kotdc, koj tird, ili kdk kötél zd dampf. Ran tak se postuje i naj- menise delo. как i najvisesi vodi- tel Nega dela taksega. ili onak- seqa, nego ima samo taksega dela, kője smo posteno zvrsili za narod i onda nas bodo ludi i postuvali.1 to postuvanje nabo zostalo. Cast i postuvanje posteno zvrse- nom poslu i postenomu delavcu.
V Zagrebu su zaprii 40  s /o -  
bodnih zidarvov koji su lazne 

glase éiri/iZ  Zagreba javlaiu, kaj su tam pák zaprü 40 slobodnih zidarov. Te su sirili lazne glase рак su isii za tem, kaj bi
zmeSali dobre odnose med
Horvatskom i osovinskim 

sllam.Zvun foga je toziju i ibog ma- seterije. Nekoje su postavili pred statariumski sod, a drugi idejű v lager. 1 proti drugih slobodnih zi- darov se vodi istraga.
Csáktornyái M ozi

Gyurkovics fiuk

Bárdossg miniszterelnök:
ÁI m u n k a  és munkás m egbecsülése kell,
Поду nemzeti életünk alapja legyen
Delo i delavca je  treba poituvati, kaj bo fundament naiega 

narodnoga tivtenja

Az országos szociálpolitikai 
intézet mellett megalakuló műn 
kásakadéinia megnyitóján meg
jeleni és beszédet mondott Bár- 
dossy László miniszterelnök Az 
ünnepi megnyitáson az akadé
mia hallgatói nevében Bokor 
Pál vasesztergályos köszöntötte 
bensőséges, egyszerű szavakkal 
a miniszterelnököt. Ezután B.ár- 
dossy László mondott beszédet

— Munkástestvéreim ! Szeret
ném. ha ugyanolyan mélyen nt- 
éreznélek, mint én. hogy ez а 
megszólítás nem aféle üres szó
noki cifraság. Meri valóban nem 
az ! Számotokra és számomra a 
munka egyformán jelenti az élel 
valóságos értelmét és tartalmát.

A munka közösségében
testvérek, társak vagyunk,

tehát, tekintet nélkül arra, váj
jon munkapad, gép, szerszám, 
avagy íróasztal fölé hajolva vé
gezzük-e azt, amit a sors képes
ségeink és hajlandóságunk irá
nyítása szerint számunkra kije
lölt. A célunk is ugyanaz. Mun
kánk eredményével szeretteink 
megélhetését és boldogulását 
akarjuk biztosítani s ezen ál 
biztosítani akarjuk az életét, 
fejlődéséi ,gyarai>odásál annak 
a nemzeti közösségnek, amely
hez lélek és vér szerint vala
mennyien elválaszt hala tanul 
tartozunk Mindannyian érez
zük és tudjuk, hogy ez igv van 
s ha érzéseink és ebből fakadó 
elhatározásaink közöli nincsen

különbség, vájjon mi választhat 
el bennünket V

Munkástertvéreim ! Ti arra 
vállalkoztok, hogy ebben a/, in
tézményben gyarapilsálok tudá
sotokat és ismereteiteket és igv 
felkészüljelek annak a feladat
nak a teljesítésére, amely nem
zeti életünk kiépítésében a ina 
gyár munkásságra vár. Müveit, 
erős nemzeti szellemű, a nem
zet sorskérdéseiben áldozatké
szen helytálló munkásság fogja 
leghamarabb meghozni a mun
ka és a! munkás méltó megbe
csülését, ami alapja kell. hogy 
legyen nemzeti életünknek.

— Ezért beszélt minden ma
gyar ember szivéből a szónóko 
•ok, amikor azt mondta, hogy 
nemcsak öntudatos munkások, 
de elsősorban öntudatos és cél
tudatos magyarok akartok len
ni és amikor megállapította, 
hogy a inunkáscélok eléréséhez 
szükség van arra, hogy az egye
temes magyar célok szolgálatá
ban

testvéri együttműködésre 
fogjatok össze a magyar 
földmivességgel és a ma

gyar értelmiséggel.
A nemzet nevében köszö

nöm. hogy nemes elhatározás
sal e szép jövőjű intézmény 
szolgálatába átitatok. Ered. 
inényt és sikert kívánok műn 

j kálókhoz, amit figyelemmel fo
gok kisérni. Isten áldását kérem

a munkásakadémia működé
sére.

A nagy ünnepléssel fogadott 
beszéd után a miniszterelnök le
jött a szónoki emelvényről és 
külön-külön kezet szorított min
den munkással, miközben liosz- 
szasan elbeszélgetett velük. Fr- 
dcklödöll munkájuk, sorsuk 
felől, majd zúgó éljenzés köze
pette búcsúzott el a hallgató
ságtól.Pre orsackom zavodu za soci- alnu politiku se stvorila akadémia га delavce. Na olpiranje dosel i Bárdossy László minister pred- sednik i dríal je govora.Na paradnom otpiranju, vi íme delavcov, koji su se zapisali га poslusanje navukov, je Bokor Pál, zelezni draksler г lepimi recmi pozdravil ministra predsednika. Za njim je Bárdossy László rekel o v o :Moji Brati Delavci! Rád bi bil, da bi i vi tak globoko prerazmeli, как i ja, kaj su te reci ne prazne govornicke cifre. Kajti za istinu nesu! Za vas i za mene delo je jednako pravo zivlenje i vrednost zivlenja.

Pre skupnom poslu smo 
si Jednaki brati, pajdasi,to je se jeno, jeli smo pre stolici, masini, mestrije, ili pre stolu, de se pise i de zvrsavamo svoje delo, kője nam je Bog odredil i kője smo sposobni zvrsavati. 1 cil nam je isti. Z  nasimi posli ocemu za- sigurati zivlenje onim, kője radi imamo i prek tóga oCemu zasi- gurati zivlenje, rezvijanje one 11a- rodne zajodnice, к kojoj po krvi i dusi si skupa spadamo i od kője se nedamo resdovjiti. Si cutimo i znamo, kaj je to tak i ako ga v tem cuvstvu med nami néma razlike, kaj bi nas onda inoglo rezdvojitiMoji Brati Delavci! Vi ste zeli duznost na sebe,1caj bodete v ovoj akademiji poveksali vase znanje i poznavanje i tak se bodete spra- vili na onu velku zadacu koja ccka se magjarske delavce i s kojom se bo zidal nas narodni zivot. Nasi delavci, inteligentni, ja- koga narodnoga cnustva, koji se v pitanju narodne sodbine radi alduvaju, bodo najpredi donesü postuvanje dela i delavcov, a to mora biti fundament nasega narodnoga zivlenja.Za to je govoril iz srca sakocja magjarskoga cloveka vas govor- nik, da je rekel, da ocete biti ne sdmosvesni delavci, nego v prvom redu svetni magjari i da je rekel da za ono, kaj delavci oceju pos- tignuti, je potrebno, kaj v sluzbi magjarske domovine bratski mo- raju skup drzati si magjarski delavci, magjarski polodelci i sa magjarska inteligencija.V ime naroda se vám zafalim, kaj ste tak plemenito stali do öve skole, koja ima tak lepu buduc- nost. Zelem vain, kaj bode lepő uspevala i ja bőm na to peril. Prosim boíi blagoslov na delav- sku dkademiii.Za tem lepim govorom, kojega su prijeli z velkim veseljem, je minister predsednik ősei z govor- nice. dőli, рак je sakomii delavcu ekstra roku stisnul i duze vreme je spominal z njim. Pital njih je, как njim ide delo, zivlenje. Zatein se oprostil od parade a ludi su mii i>st kricali, »éljen!“

A MÉP munkája 
Kotorban

A visszaszerzett Muraközben 
és annak nagyobb községeiben 
mindinkább teret hódit a Ma
gyar Flet Pártja. Kotor község 
ben Csizmadia István vendéglős 
elnöklete alatt és Farkas Alajos 
kisbirtokos, szervező titkár lan
kadatlan szervező és felvilágo
sító propagandája révén máris 
szép számmal léptek be a párt
ba. Az ide kinevezett tisztvi
selők és tanítók Polgári Kaszi
nót létesítenek és abba belevon 
ják a község iparos cs keres
kedő társadalmát is. hogy ki 
termeljék a vezető réteget. — 
Kotor év vidékének ipartestüle
ti* novertibcr folyamán tartja a 
visszatérés óla első értekezletét. 
Fz alkalommal választja meg 
vezetőségét Boldog örömmel 
várják az iparosok a munka 
megindulását, hogy bekapcso
lódhassanak a magyar építő 
munkába.

Csáktornyái M ozi
Gyurkovics fiuk
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H adurat és  v ité z  huszárja it mindazoktól, «Lik ORION rádióké;zülékct vásárolnak ée egyik*
ч я м |..1 ||! . • • • « a  másik típusunkat rútbókcrcskcdcL üknél á tm e n e t ile g  nem
Z a s lu z í l l  S t e  Z d td lU  n a r o d s  i p o v e s t i ,  r e k o l  kapnák meg. T e l je s  üzem m el d o lg o zu n k  ma is, hogy 

j e  G u v e r n e r  v  N y i r e g y h a z u ,  d a  j e  d o á l a  a b e l- és k ü lfö ld i  m eg ren d e lé s e k e t kielégíthessük.
k o n j e n i ó k a  b r i g a d e  De , e k in , e , , e l  k e l l l e n , ,ü n k  a r r « ,  h o gy t « . . . .

°” « S S S Ä Ä 1  ffiSX n e m z e tg a z d a s á g i é rd e k
Л nyiiegyliázi pályaudvar lobogó- Z velklm  veseljem  őekaju az export változatlan keretek közötti fenntartása, mert a kivitt

díszben várj-» a kô án réggé: leérkező honvédeké husare, koji SU rádiókért nélkülözhetetlen nyersanyagok jönnek be az országba.
° • ,  ... u, . . . . .  dlmo doAIi S taborisía po- A külföldre való szállítás viszont ma több időt igényel, mint

védhuszirokat 'fogadja а УйгоГкЙбй . Ie*  D?l®Pera bíke Wején, tehát az exportálandó árut korábban kell etkéeaí-
őrömmel és a íogadlahísru várják 1 natu P^radu ceka|U i Gospona teni és útnak indítani, hogy kellő időben rendeltetési helyére
Magyarország kormányzóját is, aki Guvernera Magjarske, koji OCe jusson. Ezért kell a külföldet a belfölddel szemben némi előnyhöz

akarja fogadni győzelmes har. m m  prije ti SVOje soldate koji juttatnunk. Nagy külföldi szállításaink ellenére is el fogjuk látni
tokból hazatérő katonát se vmeju z vttezkih borbi. 1 , w ... . . . a , . ; л ,.. л e e .„ t . . .  _.eA , . . , . a b e l f ö l d i  szükség l é t é t  úgy, mint  aze lőt t ,  csak

F.zerotszáz kilométe es távolságból Vltezke borbe konjenlőke ® „  ... Л  I . . ц  ьд ги1;„1с
érkezüek haza a nyíregyházi honvéd- brigade — irmt mondottuk —  cgy k is tü re lm e t k e ll kérnünk.
huszárok, akik Julius G-án lépték át ____ M
az országhatárt s átlói kezdve útiban Z daltne od |ezeropetsto kilo- T j  j  I k T  | )  Д  Т Д Т
utakon, nehéz körülmények közölt tör. metrov su dosli husari dimo, koji I  0 l 'b  | 1 I  V  П  I I  I  l  V
lek e.őie a zbruez fo vóig su júliusa 6-ge presli prek granice -Л- V-iu Jl i  1Д'*т£| JL wJL 1 1  /

Naponta 80—90 kilomé te. es menet- j od potli po budim potim, v tes-
teljesítményt produkáltak a magyar |cj(n prj|j|(Äm su vdirali napre do
huszárok. Vode 2bmc. s teskih i dicnih borbi dimo po- a német hadsereg, mely vállára

Október ejCjén kezdődőit meg a dán vrnuli. vette oroszlánrészét annak a
dár jelváltása Részben lovon, rész- Prve dneve oktobra suI se у  tem tcskim borbam bili ste súlyos és véres munkának, hogy'
ben vasúton indullak huzuie.é hapilt brlgadu menjatl. na Svojem inestu vredni stare megszabadítsa a világot a bol-

Banhof y N' ’ egyháru je pun Nekaj na konju, nekaj na eugu, magjarske dike. S postuvanjem sevista gyalázattól és veszede-
fditavi i tak ceka eksternoga euga. tak su vitézi dimo dosli. mislim ja i cmenom celi narod na lenitől. i

, . .. , . * on.e nf*5,. V̂ f l S'nC' k°J' ,u. Y Vi ste denes, v vremenu, da se
M e g é r k e z i k  a k o r m á n y z ó  ov.,m ?esk’m b,?rba™> vem. svoioi ,rupe pelaju na motorU( na konju

... . . |>Г1ДГЯ'' «Iduva.i svoie Iivlenje- ja hali prek jetero kilometrov dugi
A kormányzó külön vonala de.elótt Su dosli Bardossy László minister Uika na| sveti njihovom spo- nnnm nn*n H#* <u пепНд

P.rei|*ednik, vite* Bertha Károly ’ menu! Stói d e d ° S  Ä t u  i Ä
JÖU Bardossy László ínuuszte te n0k, Vtsoki general, honvedski minister, | Oizdavo i z lubavi gleduno vas, j -i: d Karnetov Hitiii cl«* novn
vitéz Barthh Károly vezér ziedies, hon- vitez Szombathelyi Ferenc visoki ' koji ste v ovim borbam posteno I svetios^na0^*^^* âlas * maaiarskih
Ä Ä X Ä  peneral, séf generalstabe lő n i  mell svojegn resa i fal. Bogu п , -  Щ Ж З Й
zérkar főnőké, valamint a kormányzó k° l '  Guvernera spreva|a|u. - g lare, kai ste se srecno dimo p o -  ten je  j konjam. Dober i plemeniti 
kíséretének tagjai. Da je eug dosel igrali zu Him- vrnu,i- priatel magjarskog cloveka, pfei

A Himnusz hangjai melóit futóit nusa. Preuzviseni Gospon nosil je д  pgm et H adserea  rá szo lq á lt  kojega nasi starci nebi bili mogli
to*-* а vonat a pálya udvarra, л Főmet- admiralsku opravu i friski je zisel om horleón  hóláiópa ivrsiti borbe za domovinu, je i ve
tóságu nr, aki lenge,nagyi egyen,-,,. , cufla az emoeriseg naiajara navek tam bjl( de je bi| potreban

Ä c s i w f ’s ' S u t a  wem tói nlkaj se mu ne vidlo, kaj -  Ti a molori/.ált seregek ко- Hudo »reme. mocvarne femje.
s z T  mea rajta m,,illeti beiegsígé- je p ro S II  tjeden betegen róban, lóliálon vágtatok neki az budi pót. ne suga mogli «astaviti.
nek nvomV bll 1000 kilomélernél is hosszabb » pokazalo se, da prez koniemkov,

v tömeií eireUerö lelkv̂ edésse: ün . . .  n • г ulnak. .Annak az útnak, melyen <*к° su na svojem mestu. niti de-
De.eile a Kormányzó urat A dandár- . Narod |e z velk.m vesel|em pn; öseink egykor hazát keresve jöt- nes ne moci biti. 
parancsnok lóháton jeenté>t tett a jel Gospon« Ouvernera, Drigadír (ek a Kárpátok felé. Uj fényt Vi ste drzali reda na omm zem-
Legieisőbb Hadúrnak, aki ezután meg- je na konju dal raporta najvisesem szórtatok a magyar lovasság ősi lám, kője ste od ncpriatela s oruz-
szemKMie a felsorakozott alakiilatokal. sol^aekom Gospodaru, koji je za hírére és uj megbecsülést sze- jem presvojili i na magjarski na-
i n X e U f E Ä t  T n t ten, pregledel trnpe i drial hon- m le lek  a lónak is. A magyar « » .  po clovecjem ste postupnb
honvédekhez, b^ztníei ш tzcu н v , v,; nnvor. ember hü s nemes bajtársa, z nepriatelem, köp se prédái. Z

Guverner dobaja védem, | mely nélkül őseink a honfogla- otprtimi oemi ste gledali i vidli
. r  v_rner, :e do- Po star° í  magjarekoj dikl Jási harcokat sem tudták volna ste onu materijalnu bedu i mo- 

V 1 u T  С“ ° ы . 11и1|*гпот cuqu ste stall na svojim mestam megvívni, ezúttal is mindig ott rajnu pokvarenost, koju je napra-
sel ob 1 0  vun. Na eksternom eugu vol? ahol szükség volt reá. vilo bolsevicko gospodarenje. Vidli

A  r Á n i  m a a v a r  d i c s ő s é g h e z  m é l t ó a n  Rossz idő, mocsaras terep, rossz ste как gjaduje narod v hi iám,
„ A  r e g i  m d y y a i  VJI4/OV ut nem tud ta megállitam. És be- Ц е  zgledipi как koci, na zemli,

á l l t á t o k  m e a  h e l v e t e k e t  k bizonvosodott, hogv a lovasság, koja je jedna od najbogate^ih na
dl,ua J helvesen alkalmazva, maisnél- célom svetu. Vidli ste cirkve, s

\ Kormányzó ur ezekéi mondotta cokban esküjükhöz mindhalálig külözhetetlen fegyvernem. kojih su napravili magaziné, ver-
v л . kénvlelen híven, életüket áldozták. Dicső- — Ti rendet tartottatok a te- kstate, a i kreme. Vidli ste mlaj-
A nyat eujei \  süg ragyogja be emléküket! rűleteken, melyeket fegyverrel Sinu koja je zrasla v smradu, pre«

voltam csapata  ̂ ^  ^  i ^  Büszke szeretettel tekin- szálltatok meg és magyar mó- vere, cisto po zivinski. Gledali ste
n X e íő re  a^ Kúrpálgcrincen lül lünk .-átok, „kik «  harcokból de- dón emberségesen bánlalok a se one l « i ,  kője pokrivoju bolJe- 
пак előre j i mlink те«» 1 i „ ь:..»ц/>1 ок ,./.cvp|php| úo nieghódolt ellenseggel. Nvitott vicki ferhangi — da bi bar cell 
tekvó területre t^ t L  ̂ rekasan kivetíti у  szemmel néztetek körül és látta- kulturni svet to videl kaj ste vi
azt a gálád támadást. mely Kas hála a magyarok Istenének, ,ok milyen anyagi nyomort és vidli. Onda bi verovali, kak5u falu
sál es vele egesz * 9 ь. ‘ • m()sl szerencsésen visszatérte- és erkölcsi romlást idézett fel a i diku je vredna nemska soldaéija,
got a bolsevista к reszt . ,(>k „nhonaitokba. bolsevista uralom. Láttátok ól- koja je na sebe zela najvekSi rés
Az első visszatért isapaltestcKU szerü tanváin éhezni a vilátí ovoga teskoga i krvavoga posta,
jelváltásuk .а1ка1п1!1'д1 “ JJJ ”  fn. Govor Guvernera. tígyik leggazdagabb termőföld- da bi oslobodili sveta od bolüe-
tegsegem miatt, sajno., pocetku leta sem bil pre- jének népét. Láttátok a rakta- vicke sramote i pogibeli.
^adhatt^  «m ä y e w n .  Ann^ siljen n& m t rupam „poved dali, Jrokká, műhelyekké, sőt múl a- A . . . .  .
jobban örülök, h o^m ost szem j .  prek Kflrpatov { naj se os. l6kká lUa,akitott templomaikat. A magyar honvédség YlSSZa-
tol szembe lathaUa - Й vetjju га on grdi, neposten na- Láttátok szennyben és hitetlen- állította az emberi törvények
E  m Ä K t e *  pedej. koji su bolseviki napravili ségbe-n felnőni az állal! oszló- tiszteletét
tekel, annkoí: nehe- . • na Kassu i stem na celu Magiarsku. nőitől hajtott bolsevista ifjusá- Tr . -i,-».
soros harcok után baz • p trupe kője su dosle, potli, got. Benéztetek a bolsevista ha- ь°*ь- а/  cz!l. !í' J. VJ”

Л súlyos harcokban . rLRi *  .menüi, na moju lalost, zuRságok függönye mögé, -  bár “ onyc.k közé visszavettétek az
jütyar dicsőséghez nrfUoan £  i üetiK» minuloga be- a világ minden kulturnépc azt <'n,bf r,1 méltóság M M I i i s  a

toltatok meg helyeteket. Regje- * 1 • ' ITl_n#.i <лт nr;jHi ® 1 , , rendet, hogy'ott segítettetek fel-
lettel gondolok és gondol velem ‘ ^ Г з Г ^ е  veselim kaT’vas a"  -U Akk” r szabadítan a hite. és helywál-
az egész nemzet azokra a vitéz ve mo,em v oci gledati i s top- nék> " » «n y ír e  rászolgál azem- ila.u az ember, törvények Usz-
fiainkra, akik ezekben a bar- lom U.bavi po.draviti ve, da ste se, benség hálájára és csodálatára leletét, ezzel nemcsak a magyar
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nemzet, hanem a történelem hű« 
Iáját is kiérdemeltétek.

— Haditudósitásaink elvből 
csak a száraz tények felsorolá
sára szorítkoztak, a magyar 
harcos nem szorul dicséretre, 
ó t  gondos, féltő szereleiünk kí
sérte minden lépéseteket.

örömmel, meleg szeretettel 
és büszkeséggel üdvözöllek te
hát benneteket, amikor most 
hazatértek és tudom, hogy min
dig számíthatók kipróbált 
erőtökre, akár békés munká
ban, akár dicsőséges zászlóitok 
alatt, ha fegyvereitekre újból 
szükség lesz !

A beszédet többször szakította meg 
a letszésnyUvánitás Eautá® a
Füinéltáságu Asszony *  hazatért hu
szárezredek zászlóit szalaggá diszü- 
te'ttf fe\ a Legfelsőbb Hadúr p<*dig 
kiosztotta a ki tűnte S itkétStem, kaj ste v öve pokvarene kraje nacaj donesli vrednost clo- veka i reda, stem kaj ste pomogli osloboditi veru i postuvanje luds- kih zakonov, caslucili ste falu ne- samo magjarskoga naroda, nego i onu, koju bo povest napisaia.Nasi taborski zvestiteli su samo na suhom napisali pripecenja, ma- gjarski soldat nejde za pofalom, ali nasa lubav, puna briga i straha i$la je za sakim vaSim korakom.Z  veseljem, s toplom lubavi i gizdavo vas pozdravlam ve, da ste dimo dosli i z nam, kaj morém navek recunati na vasú sprobanu jakost, makar v mirnom delu, makar pod vasom dicnom zastavom, ako bi vase oruzje nazaj bilo po- trebno.Med govorom su cudapot kri- cali veselje. Potli govora je Preuz- visena Gospa Guvernerka pre- sila pantleke na husarske zastave a Gospon Guverner je rezdelil medalije.

A diszmenet
A Kormányzó ur parancsot adott 

a diszmenetre. A zenekar rázendített 
az etzrejindulóra és megke/.dddött a 
huszárok diszmenet* Gyönyörű, íe. 
gyeim* jelt menetben jöttek a sok'pró
bát kiásott, kemény magyar huszárok 
és tüzérek

A diszmenet köze’ egy óráig tar. 
lőtt s ezaA * lélekemelő űn-wpéiy vé
get is ért.

Paradni marsZatem je Gospon Guverner za- povedal paradnoga marsa. Muzika je zaigrala
a husari su jahall parad

noga marsaLepő v redu su jahali te trdi magjarski husari i kanoneri, koji su tulko teSkoce probali. Mars je trajal
skorom jednu vurui stem je ta lepa parada zvrsena.

Csáktornyái M ozi
Gyurkovics fiuk

U T F Á S IT Á S R A ,
PAR KO SÍTÁSRA!

Bignonia, Piroslevelü bükk, Celtis, 
Corylüs colurna, pirosvirágu gesz
tenye, Gingko-biloba, Gömbakác, 
Jegenyetölgy, Juglans nigra, Juha
rok Acer neg. föl. var. Gömb- 
juhar, Schwedleri Hárs, Nyír, 
Platán, Pr. pissardii, Triloba 
nagyon olcsón: akác, kőris, nyár, 
szil. Fenyők, g y ü m ö l c s f á k  
nagy választékban

Kolauch_faiskola, Szeged

Országjárás — Putovanje po orsagu

SZEGED az ul т а 9Уаг bölcsője
________________ 9 z ib k a  n ovoga  m a g ja r sk o g a  i lv le n ja

Ös magyarok lelke él ebben a 
városban. Taláaa honfoglalóké, 
de még inkább azoké, akik Sze
gedtől nem messze északra a 
pusztaszeri mezőn évezredekre 
magyar sorsot írtak a Duna— 
Tisza környékére. Magyar szív
vel élni, magyarrá lenni és ma. 
gyárnak maradni örökké — ez 
Szeged. Es Szeged előtt megtor
pan minden idegen népi ter
jeszkedés. Bevehetetlen várként 
állt és fog állni a dél felől ter
jeszkedni törekvő német és 
szerb nemzetiségekkel szemben.

Tornyai büszkén néznek dél 
felé huszonhárom éven keresz
tül, némán is hirdetve a magyar 
hitet, hogy szabaddá lesznek 
magyar véreink túl a trianoni 
határon. Ez a dél felé nézés 
történelmi hivatása a városnak. 
Dél felé bocsátói la ki magából 
a magyar rajokat és dél felől 
szivla fel az idegen nemzetisé
gek diákjajl, hogy magyarrá lé
ve adja vissza őkel.

Az ősi magyar lélek uj kön- 
lösben él ebben a városban. 
Az 1879. évi árvíz elpusztítot
ta a török világ után itt ma
radi nagy magyar falut. Gr. Ti
sza Lajos vezetése alatt uj vá
ros épüli a régi helyén. Kél 
kőrútjával és hét sugárutjával 
a legújabb városrendezési ter
vek szerint övezi a Tisza ivét 
a Maros torkolata alatt.

A hősök kapuja
Ha Budapest felől érkezünk, 

a virággal szegélyezeti Boldog
asszony sugárút vezet a város 
szivébe. A sugárul végén állj la
tos érzéssel lépjük át a hősök 
kapuját. A világháború és a 
nemzeti feltámadás hősei őrzik 
ezeket a boltozatokat, melyek 
átívelik a sugárutat. Kormány
zó Urunk vezérli a hősöket a 
nagy magyar jövő felé, amit a 
mull hőseinek körülöttünk le
begő lelke szentel meg. A kapun 
lul Rákóczi lovasszobra néz ve
lünk szembe a Deliért kapu 
előtt, mely a Dóm-térre vezet. 
Erre a térre ugv lépünk be, 
mintha idegen városba érnénk. 
A művészi szép lenyűgöző ereje 
nehezedik ránk szemben állva 
a Fogadalmi templom hatalmas 
tornyaival, körülöttünk a püs 
pöki palota árkádjaival. Feled
hetetlen látvány. Gr Klebels- 
berg Kunó nagy lelke álmodta 
ezl a terel és váltót la valóra. 
Evről-évre itt kellnek életre a 
szegedi szabadtéri játékok el
bűvölően szép előadásai, hir
detve a magyar művészei, a 
magyar ludas csodálatos gaz
dagságai. Kissé tekintsünk az 
árkádok alá is. A magyar na
gyok szobrainak, emlékművei
nek egész sora vonul el előt
tünk Csak Körösi Csorna Sán
dor emlékműve előtt álljunk 
meg egy pillanatra : Kerese
tek. kutassatok... Menjünk fel 
a dóm fehér lépcsőin és lép
jünk be. Kis földi porszemnek 
érezzük magunkat a hatalmas 
templom kápráztató ragyogása 
alatl. Megszólal Európa egyik 
leghatalmasabb orgonája, mint
ha Isién szava zengene lelkűnk
ben Alázattal és imádsággal a

Düh starih magjarov zivi v tem varasu. Morti je düh onih, koji su stvorili domovinu, Hi jo$ bole onih, kő i su ne dalko proti sevru na polani Pusctaster krojili magjarsku sodbinu med Dunavom i Tiszom na viSe jezer let. Ziveti s magjar- skim srcem, biti megjár i ostati megjár za navek — to je Szeged. 1 pred szegedom se zastavla sako stranjsko narodno sirenje. Te varas stoji, как ővrsti grad i stal bo za navek proti sakomu sirenju srb- skih i nemskih narodnosti.Túrni njegvi gizdavo glediju proti jugu i érez 23 let — makar i nemo — sirili su magjarsku veru, kaj se bodo nase magjarske krvi, kője su prek trianonskih granic, oslobodile. Te pogled proti jugu je historijska duznost toga varasa. Proti jugu je pukcal s sebe magjarske roje i z juga je vk-kel к sebi deake stranjske narodnosti, kője onda vrne, odhranjene v ma- gjarskom duhu.Starinski magjarski dnh zivi tu v növöm ruhu. Velka voda 1879. leta ponistila je tu ono velko ma- gjarsko selo, kője je potli tursko- ga sveta tu ostalo. Na starom mestu se, pod voditelstvom grofa Tisza Lajosa napravil növi varas. Ima sedem duge glavne jednake i dve velke vulice v okrog se to po najnovesem planu za polepsa- nje varasa i tak lezi okoli Tisze de voda Maros v nju tece.
— Vitezka vrata
szivünkben jövünk ki. Hirtelen 
bájos melódia üti meg fülünket. 
Fent a püspöki palota falán a 
zenélő óra szólalt meg. Egye
temi professzorok, diákok alak
jai vonulnak ki az óra alatt, 
hogy ismét eltűnjenek a falban. 
Alig vesszük észre a templom 
elölt meghúzódó kis nyolcszáz
éves tornyot. Az Árpádok idejé
ből maradt itt. Ma a nemzeti 
megújhodás emlékművét viseli 
falán.Ako dojdemo z Budapesté, onda v sredinu varasa pel« duga jednaka vulica Majke Boze sa puna cvetja. Na kraju te vulice ide- mo s poboznim srcem erez vrata junakov. Junaki svetskoga tábora i oni, koji su nproda zdigli z mrtvih cuvaju te bolté prek vulice. Nas Gospon Guverner vodi te junake к velkoj magjarskoj buducnosti a düh vitezov proslosti, koji viri koli nas, je posveti. Prek ovih vrat nas gledi Rákóczy-ov spomenik na ko- nju, a dale su Gellért-ova vrata, ko|a vodiju na piac velke cirkve. Na te piac stanemo, kak da bi doili v stranjski varas. Tu nas prelada umetna lepota, da stoji- mo pred velkom zavetnom cirk- vom, koja ima velke cifraste turné, a poleg stoji biskupecka palace z lepimi arkadi (otprti bolta- sti ganjki). To lepotu je nemoői pozabiti. Velki düh grofa Klebels- berg Kuno-a je stvoril toga lepoga piaca. Tu se drziju sako Irtó, pod vedrim nebom, na slobodnom prostoru umetne predstave, kője fciriju glas bogatstva magjarske umetnosti i znanosti. Malo pogle- damo i pod arkade i vid:mo celi red spomenikov magjarskih velkih ludi. De samo malo postojimo pred spomenikom Körösi Csorna

Sándora „lseite, iscite“ . . . (On je v Aziji iskal rodno mesto magjarskoga naroda.) Idemo gori po belim Mengama cirkve i stanemo nutri. Kak da bi tak mali bili kak zrno praha, da stojjmo v toj velkoj svetloj cirkvi, de nam lepote oci kradeju. Tu se cujeju orgole, jedne od najjakSih v celoj Europi, i za istinu как da bi se boz« rec cula i s poboznim i poniznim srcem zidemo vun. I na jempot éu- jemo lepu inuziku. G ori na steni biskupecke palace je vura, koja igra, se oglasila. Spod vure zideju vun figure profesorov i deakov, pák se onda nazaj skrijeju v steni. Pred cirkvom stoji mali osemsto let star túrén, komaj kaj smo ga spazili. Za vreme Árpádovih kra- lov je bil napravlen. Ve nosi na steni spomentablu narodnog ob- novlenja.
Történelmi szobrok sora

S p o m e n ik i p ovesti
Nincs időnk sokat nézeget 

ni. Ha fájó szívvel is, de ilt 
kell hagynunk a teret. Kissé 
odébb a klinikák palotái várnak 
bennünket a Tiszaparton. Egy
más melleit sorakoznak, hogy 
kiváló orvosaikkal és nagyszerű 
felszerelésükkel a betegek ren
delkezésére álljanak. Előttünk 
a kikötő hajói vonják maguk-, 
ra figyelmünket. Kissé távolabb 
a közúti hid hatalmas ive nyu- 
Ilik át a Tisza fölött. A szegedi 
part épületei közül kiemelkedik 
a inuzeum klasszikus stilusu 
oszlopos palotája. Gazdag gyüjr 
leménvei, különösen az utóbbi 
időkben erősen gyarapodott ré
giségei sok érdeklődőt vonza
nak. Távolabb a színház, a 
Hungária szálló, majd a Stefá
nia sétány zöldje következik. 
Valahol messze pedig a Somo
gyi lelep templomának két tor
nya. A Tiszapartról rövid ut 
után a Szcchcnyi-térrc jutunk, 
a város igazi központjába. 
Szemben velünk a városháza 
karcsú tornya, csipkés (eleje. 
Az egész tér egymás melleit so
rakozó parktükrökből áll A  
parktükrökben szobrok. Szé
chenyi István, Vásárhelyi Pál, 
Tisza Lajos, Deák Ferenc és a 
városháza elölt a haragvó és 
áldást oszló Tisza szobrai. A tér 
közepén húzódik a korzó négy 
sor platánjával. Egyike a leg
szebbeknek az országban.Nemamo cuda vremena fa gle- dati. Makar nas srce boli, moramo ostaviti toga lepoga piaca. Malo dale nas cekaju poleg Tisfe kli-



nicke palace (Spitali de se doktori vuéiju). Stojiju Jena kraj druge, z najbolsimi doktori i najbole vred- jene beteznikom na respolaganje. Pred sobom vidimo ladje stati, malo dale pák velki cirkli mosta siieju prek Tisze. O d *idin, kője stojiju poleg Tisze, se najlepse vidi muzeum a velikim stupam v klasicnom (starinska umetnost) stilu. Bogato sklajene starinjavi, osobito ve v novese vreme se cuda toga nabralo i to ludi radi hodaju gledat. Dale og toga je kazaliSce, Onda hotel Hungária i lepő zeleno setaliSce Stefánia, a z daleka pák se vidiju dva túrni

cirkve Somogyi telepe. S poleg Tisze dojdemo po kratkom potu na piac Széchenyi-a, koji je prava sredina varasa. Pred nami su varaske hize z vitkim túrnom i cip- kastim krovom. Po célom piacú sam park, v table vredjene. V saki tabli spomenik: Széchenyi István, Vásárhelyi Pál, Tisza Lajos, Deák Ferenc, a pred varaskom hizom spomenik Tisze (Da je mala blagoslove deli, a da je vel- ka, onda je srdita i rusi). Na sr- dini piaca je korzo (setalicte) s cetiri rede piatana (Velko drevje s sirokimi listi), jedno od najlep- sih v célom orsagu,
A szegedi paprika és papucs

S z e g e d in s k a  p a p r ik a  I p ápuá i

Röviden emlékezzünk meg u 
város többi nevezetességeiről is. 
Első helyre kivánkozik a 
Horthy Miklós Tud о m únyegyо 
tern, a város kulturális életé
nek központja. Továbbá a pol
gári iskolai tanárképző intézet 
és az iskolák egész sora. igen 
figyelemre méltó az alsóvárosi 
Mátyás templom, Szeged leg 
régibb temploma, lit őrzik a 
török uralom alalt megmentett 
csodatevő fekete Mária képét. 
A ferencrendiek alsóvárosi tem
plomán kivid még a Hókus és 
felsővárosi templom és különö
sen a kicsiny, de tökéletes mű
vészi hatású református tem 
ploin kelli fel az érdeklődést 

A város iparáról, kereskedel
méről, életéről ilyen rövid ké
rőiben alig lehet érdemlegesen 
szólni. A szegedi paprikái már 
mindenki ismeri, de csaknem 
hasonló fokot ér el a virág- és 
gyümölcstermelés. Az ipari vál
lalatok élén a Szegedi Kender
fonógyár. az ujszegcdi Magyar 
Kender-. Len- és Jutaipar Rt., 
a Pick szalámigyár halad. Rend
kívül fejlett a mübüloripar és 
igen hires a kisipari кészituié-

A csónakházak

, nyék közül a szegedi papucs és 
! tarhonya.Moramo na kratkom spomenuti i druge znamenitosti varasa. Na prvom mestu je visoka skola (uni- verza) Horthy Miklósa, koja je sredina kulturnog zivlenja varasa. Dale je profesorska skola za pur- garske skole i celi red skol. Zna- menita je i v dolnjem varasu Má- tyásova cirkva, najstaresa cirkva v Szegedu. Tu cuvaju kipa cudo- tvorne crne Majke Boze, kojega su srecno obranili za vreme turske gospocije. Zvun franciskanske cirkve v dolnjem varasu, zname- nite su jós cirkva Svetoga Róka i ona v gornjem varasu i osobito ona mala ali cisto umetno na- pravlena reformatska (kalvinska) cirkva.Kaj se tice obrta, trgovine i zivlenja toga varasa, za to v tem malom listu puno nemremo napi- sati. Szegedinsku papriku saki clo- vek pózna, a ran tok na visokom stoji i povanje cvetja i sada. Med fabrikam prva su Szegedinska fab- rika konopla, novoszegedinska Ma- gjarska fabrika lena i jute, i Pick- ova fabrika salamé. Zvun toga velke su i fabrike pohistva a mali obrtniki delaju szegedinske papuce i tarhonju (suho testo za kuhati).
dicsőséges titka .

D ián «  tajne  óonftklh h i i

A szórakozóhelyek élén n 
szegedi Városi Színház áll és 
nyáron az ujszegcdi part men
tén hatalmas területen elterülő 
Városi Partfürdő. Újszeged ha
talmas partjáról is itt kell szól
nunk és a szegedi pari mentén 
sorakozó úszó csónakházakról.

Itt, ezeknek a csónakházak
nak egyikében született meg leg
először a szegedi gondolat és 
indult el hóditó útjára legelő
ször a vörös rém, a bolsevizmus 
ellen. A szegedi gondolat nevé
ben indult el a nemzet néhány 
kiváló fia, élükön Horthy Mik
lóssal, hogy felemelje aléllságá- 
ból a nemzetet és hitel adjon a 
rsiiggcdőknek. A Szegedről el
indult kis nemzeti hadsereg 
azóta a diadalmas honvédséggé 
növekedett A nemzet megma
radásába és erejébe vetett hit 
csodákat müveit. A magyarsá-

got méltó helyéhez juttatta 
Európa népei közölt és a Gond
viselés megengedte, hogy a Sze
gedről elindult vezér, nagybá
nyai vitéz Horthy Miklós a nem
zetet egy uj ezredév dicsőséges 
útjára vezesse.Za dugi cajt skratiti na prvom mestu je varasko kazalisce, a vleti pák varasko kopalisce, kője se na dugom vlece vdilem poleg vode. I v Ujszegedu moramo spomenuti to velko mesto poleg vode i hi- zice ia cone, kője plavaju na vodi.V taksoj jednoj maloj hizici se najpredi narodila misei za oslo- bodjenje naroda i odtod se najpredi genula proti crlenom stras- nom bolsevizmu. V  ime szegedinske misli se idiglo par velikih sinov naroda, na celu s Horthy Miklósom, kaj bi zdigli naroda, koji je omedleval i kaj bi dali veru onim, koji su vufanje vec zgubili. Iz Sze- geda je zisla ona mala narodna vojska, koja se potli zdigla do dicnog honvédstva. Vera v to, kaj bo narod ostal i kaj bo dobil ja- kosti, je stvorila cude. Magjarska je dosla na vredno mesto med europskimi narodi i Gospodin Bog je dozvolil, kaj je nas szegedinski voditel vitéz Nagybányai Horthy Miklós naroda dopelal na dicni pót novih jezero let.

Dr. Száraz Iztván

Zágrábban letartóztattak 
40 rémhirterjesztd sza- 

badkömivest
Zágrábból jelentik, hogy otl 

ismét letartóztatlak 10 szabad
kőművest. A letartóztatottak 
résztvettek álhirek terjesztésé
ben és azon mesterkedtek, hogy

megzavarják Horvátország 
és a tengelyhatalmak vi

szonyát.
Ezenkívül azzal vádolják őket, 
hogy kijárásokkal foglalkoztak. 
Egy részüket rögtönitélő bíró
ság elé állítják, a többi gyűjtő- 
táborba kerül. Más volt szabad- 
kőművesek ellen vizsgálatot in
dítottak.

De/o M ÉP-а (Magjars ke 
stranjke zivota) v KotoribiV povrnjenom Medjimurju i v njegvim veksim opcinam se vise se siri Magjarska stranjka zivota. V Kotoribi predscdnik Csizmadia István i tajnik za organizaciju Farkas Alajos se stalno trudiju, kaj bode narod rezsvecen i organizi- ran i vec vje cuda njih stupilo v stranjku. Cinovniki, koji su sem postavleni i navuciteli su napravili Purgarsku kasinu, v koju bodo pozvali i domace trgovce i mes- tre kaj bi slozili voditelstvo stranjke. Kotoribski i okolisni mestri bodo v novembru meli potli, как su se povrnuli. svoju prvu sesiju, na ste- roj bodo zebrali voditele. Mestri z velkim veseljem cekaju, kaj se bodo posli hapili, tak kaj bodo i oni mogli pristupiti к delu ma- gjarskoga obnovlenja.
Csáktornyái M oxi

Gyurkovics fiuk

A Csáktornyái járás mezőgazdasági
b i Z O t t S Ü g i  t a g j a i  (F o ly ta t* )

7. Drávaszentmihály. Rendes tagok 
I Bubek Lőrinc B., Hizsmán lnne 
Nyirvölgy, II. D^mis Imre Nyirvölgy 
Gyurán«cz György D , III Hajdanák 
I'eienc Nyirvölgy, Ovesár József Já
nosaivá Hivatalból tagok : körjegy
ző je;en eg nincs, Poszaver György köz
ségi biró D., PoszavCc AJajos Nyir
völgy', Hozmec József községi biró Já- 
nosfajva, Kristóffá.ván községi biró 
nincs, póttagok : Kovácsics Márton 
Jánosfaha, Meszarics István János- 
íaiva, Hunyadi Mátyás I)., Jágec Viel 
Nyirvölgy, Vincelics György D„ pin- 
tarics József Nyirvölgy.

8 Felsőmihályfalva Rendes tagok :
I. Cmrecsnyák János Márton halom, 
Knczics Ferenc I-arkashegy 78 h 
sz. II. Szrsa József Mihályiak 28. b. 
sz., J ambro vies Elek FWsődomboru, 
III. Videc József F., Kálmán István 
F. (Kánolyszeg), IV. I.ovrec Kon rád 
Hétvezér ZaJabárdos\ cecárkó Gábor 
Fei-sődomboru, V. Lovrcc József mol
nár Hétvezér. Hivatalból tagok : Vlach- 
ner Ferenc körjegyző, Gnegormcsics 
Ferenc községi biró Felsömihályíalva, 
Branda I'eienc községi biró Farkas- 
hegy, Horváth György községi biró 
Mártonhaiom, Novák György községi 
biró Feisödomboru, Klobucsários l'e- 
renc községi biró Királyiak, Zortcovics I 
István községi biró Hétvezér, póttagok; 
(.serucsec Vince l'elsömihályfalva, ite- 
lovics Ferenc Fvlsödomboru, Skrinyár 
Antal b'arkashegy (Újhegy , Horváth 
Alajos Kiráyiak, Ivovrcc József (gé
pész Hétvezér 5. sz., Cmrecsnyák ja . 
kab Mártonhaiom, Novák Imre Far
kas Kegy, маколес Károly F.

9 Miksavár. Rendes tagok : I. NováJc 
József M., I ogozsár Tamás Dráva- 
csány, II. Kovács Balázs M.. Dolovicis 
József Drávamagyaród, Ш- Ijoncearícs 
Józser Drávacsány, Kuharics Jstván 
Cseresnyés HivatalbóJ tagok : Kócza 
János körjegyző, jakiin Bá int községi 
biró Cseresnyés, Horváth ( iyőrgy köz
ségi biró Miksavár, puk]*vecz Jakab 
községi biró Drávamagyaród, Ijogozsár 
Tamás D rá ^ sá n y  Póttagok : I4Krsei 
Antal Iírá^csány, Kovács Ferenc Drá- 
va magyar ód, Kolarics Antal Cseres
nyés, jajusics Jakab DráAraceány. Sesz- 
tán Vida Drávaceáfiy, lx>gozsár VinceDrávamagyaaród

10. Murasiklós. Rendes tagok : I. Sza
bii Rudolf Bánya vár, Kovács Lajos 
I'eisőmihályfalva, Ц. Vugrimiecz Mihály 
Murasiklós, Jamtorosics Mihály Mura- 
szentkteneszt, III. I>nemus György Mura- 
siklós, Novák János Murasiklós. Hiva
talból tagok Ruszák István körjegy. 
zö, Prcmus Györg}- községi biró Murla. 
siklós, Simonies Jakab községi biró 
I'eisőnvihátyfalva, Szabó Rudolf köz
ségi biró Hányavár, Jambroeics M i
hály községi biró M uraszen tkeresrt. 
Póttagok : Járni András Bány«vár, 
Szajay Lörfcncz I'elstikirályfalva, Si
monies Jakab Felsökirályfalva, Polysz-

I ki Vid Bányavár, Zadravecz Mihály 
Muraszentkercszt, Magyarics István 
Felsökirályfalva

11. Muraszontmárton. Rendes tagok :
I Bogdán I/őrinc Rékásd, Bukovics 
Ferenc M , II. GMics Péter Bókásd, 
Szobocsán Mihály Tündérlak, III. Ha. 
zsics Miklós Szentmargithegy, RobTa- 
más M , III. Szobocsán Boldizsár ML
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Perger Márton Szentmurgithe^y Hiva
talból tagok : Szobocsén Boldizsár köz
ségi biró M , C.etics Péter községi 
biró Békáid, Szobocsáa Mihály köz
ségi biró Tündéjük, Hazsics Miklós 
községi biró Sz©ntmargithegy, Kodba 
Antaj községi biró I^apány Póttagok : 
Kodba Antal Ijapány, Nemecz József 
M., Junovios Mátyás M , Kósz György 
Tündériak, Sí léc Antal Szentmargit- 
hegy, Tersztt'nyák Márton Szentmur- 
githegy, Turk Mihály M . Kodba Já
nos Lápány. •

12. Mura.szerdabelv Rendes tagok.
I. Térsz tény á к Ignác Bocskaih't'gy, Mer. 
zsenyák András Szkénéé hegy, II. Novak. 
Ferenc Muraszerdaheiy. Zadi^avec M i
hály Sze encehegy, Ш  Bob Dömötör 
Sze;enceliegy, Novák József Bocskai- 
hegy, IV. Topolkó György Murarét. 
hát, Hoblay Márton Szeencchegy Hi
vatalból tagok : I)r. Péter Sándor kör
jegyző, Varsics István községi biró 
Muraszerda hely, Hozián István községi 
biró Sze;encrhegy, Kozár Ferenc köz
ségi biró Bocskaihegy, Major Mihály 
községi biró Mumrétliát. Póttagok : 
Magyarics Ferenc Muráidéthát, Okrcsa 
Ferenc Bocskaihegy, Poszodi István 
Sze;onceUegy, Boj András Muraszer - 
daheiy, Le it man Sándor Szt'.encehegy. 
Szlemad Antal M., Premus Antal 
Bocskaihegy, premus Tamás Bocskai
hegy- , I

13. Stridóvár. Rendtes tagok : I. Ben
tlakó vies Lipót Robádihegy, Golénkó 
Mátyás Báckanizsa, II. Sostarics Jó
zsef Bánfihegy, Skáfár Ferenc Kis- 
magyaród, III Rojkó Miklós Gábor. 
völgy, Jug Ferenc Murafüred, IV. 
Krautchaker Albert Robádihegy, Kösz 
Károly Iiatárörs. H ivatabó1 tagok 
Szilágyi Lajos körjegyző, M ihu»k 1st. 
ván község ibiró Stridóvár, Vozlics 
Viktor községi biró Háck'dnizsa, Rojkó 
Miklós községi biró Gálíorvölgy, Jug 
Ferenc községi biró Murafüried, Ко va
cs ics Antal község iibiró Vas hegy’ , Kol- 
mdnics János községi biró Szén torbán- 
hegy, Zsupánecz Márton községi bíró 
Iia tárőrs, Csernecz József községi biró 
Bánfihegy. Póttagok : KemrCk Viktor 
Robádihegy, Horváth János Szentor. 
bánhegy, Brodnyák Anta] Csáktornya, 
Skramiec István Bánfihegy, C.o’enkó 
Jakab Vasliegy, Kolarics Bertalan L i
getfalva

14. Viziszentgyörgy. Rendes tagok :
I. Saffarics József V., Sajnovics Fe
renc Kismihályfalva, И. Potocsnik Jó
zsef V., Novák Imre \\, III. Zadravcc 
Vince Ny ires falva, Kovácsis József 
Kismihály falva, IV. Muray Róbert \\, 
Cernics István V. Hivatalból tagok 
Fajka Jenő körjegyző, Horváth János 
községi biró Viziszentgyörgy', perhocs 
György községi biró Gyümölcshegy, 
Szernecz György községi biró Kismi- 
hályfalva, saffarics Mihály községi 
biró Ny ires fa]va póttagok : Mesza- 
rios Mihály Kismihályfalva, Szabol- 
csec Péter Kismhiálytaiva, Skvoifó Ist
ván Gyümölcshegy’, Tomasics Márton 
V., Horváth József V., Kolácz Gusz-

A Csáktornyái járás mezőgazdasági 
bizottságának hivatalból tagjai : I)r. 
Vida Ferenc iárási főszolgabíró, Szi
getvári Imre járási gazdasági felügyelő.

December 4. Ег a nap a m.kir Államsorsjáték legközelebbi hutásának napja. Idejében szerezze be államsorsjegyét (ára .egész 3*— P., fél 1*50 P.), akkor Önnek is esélye lehet a nyerésre! Főnyeremény 40.000 P.
F E K E TE  M ARGIT

köpeny-, 
női- és gyermekruha 

szalon
Salon za kapute i 
oprave za íene i decu 

N A G Y K A N IZ S A
H u n y a d y -u tc a  7. szám.

B E LP O LIT IK A I H ÍR A D Ó
Kipviselőház előtt 
a költségvetés

StroSkovnik je  pred 
orsatkom hiiom

A képviselőház folytatja az 
1940. évi költségvetés tárgyalá
sai. A belügyi tárca költségveté
sének megvitatásakor igen érté
kes hozzászólások hangzottak 
el. Paál Árpád erdélyi képviselő 
meleg szavakkal adózott a ma
gyar közigazgatás erdélyi szer
veinek. Kijelentette, hogy Er
dély legnagyobb elismerését vál
totta ki a magyar katonai köz- 
igazgatás korszerű szelleme, 
amely szociális téren is kiváló
an működött. Közi-Horváth Jó
zsef képviselő a csendőrség, 
rendőrség és az árvízvédelmi 
kormánybiztosság eredményes 
munkáját vázolta. Majd a vár
megyék szociális tevékenységé, 
ről nyilatkozott nagy elismerés 
sei. Vitéz Keresztes-Fischer Fe
renc belügyminiszter válaszolt 
a felszólításokra. Bejelenlette 
a közigazgatás reformját, amely 
különös lekinlettel lesz a vissza
tért területekre. A családvéde
lem még az eddignél is nagyobb 
mértékben szerepel a magyar 
közigazgatás munkájában. A 
közegészségügy' fejlődése is to
vább larl. Egyébként a szociá
lis gondoskodás és a preventív 
egészségvédelem terén európai 
ered menyek re hivatkozba lünk

Orsacka h iia  dale respravla 
stroskovnik za lelő 1942. Pre 
respravlanju stroskovnika za 
ministra znutrasnjih poslov su 
se culi lepi, hasnoviti govori. 
Paál Árpád obi eg at z Erdély a 
je  s toplim i recmi pofa lil ma- 
gjarsku upravu v Erdélyu. Re
kelje, da je  mag ja r  ska soldacka 
uprava v Erdélyu koja je  delala 
г na socialnom polu, zasluzila 
najveksu pofalu. Közi Horváth 
József je  pofa lil zandare, poli- 
caje i  dobro delo vladinoga 
komisara го obranu p ro li velke 
vode. Vitéz Keresztes-Fischer 
Ferenc, minister znutrasnjih 
poslov je  dal odgovora. Obecal 
je  da se bo civilna uprava ob- 
novila, osobito na povrnjenim  
krajirn. Obrana familije bo mé
la jós vekéega recuna 'v ma- 
gjarskoj upravi. Isto tak bodo 
pazili i  na narodno zdravlje. 
Kaj se tice socialne skrbi i ob- 
rane zdravja, to moremo reci, 
kaj smo v europi med prvim i.

A  h o n véd e lm i
tá r c a  vitá

Stroskovnik honvédskoga 
ministra

Faragó Ede előadó kegyelet
tel emlékezett meg a hősi ha
lottakról, akik életüket és vérü
ket áldozták a hazáért és az u j 
Európáért. Csicsery-Rónay 1st 
ván Gömbös Gyula elhunyt ma
gyar miniszterelnök emlékéi 
idézte, aki még katonai egyen
jogúságunk elölt megkezdte 
honvédségünk fejlesztését. Baky 
László azt kívánta, hogy lép
tessék elő a polgári életben is 
a kitüntetett honvédeket. Vitéz. 
Bariba Károly honvédelmi mi
niszter kifejtette, hogy mit ölel

lei a költségvetés és rámutatott 
a honvédség erejének nagy je
lentőségére. Annál nyűgöd láb. 
ban szemlélhetjük az esemé
nyeket, minél erősebb, hatalma
sabb hadseregünk. A magyar 
csapatok harcairól szólva — 
hogy ha honvédcink nem állná
nak most a Donecnél és az 
előrelátás nem keresztezi az 
orosz terveket, ma már az Al
föld lenne Budjenni működési 
területe. Megemlítette, hogy né
met szakértők milyen nagy el
ismeréssel nyilatkoztak a ma
gyar hadiipar nagyszerű telje
sítményéről, amelynek h ad se re
günk kitűnő felszerelése kö
szönhető. Kijelentette, hogy liő 
seink hátramaradottjairól és a 
hadbavonultak hazzátartozóiról 
a legmesszebbnienően gondos
kodunk. A hadbevonult legény
ség illetményeit • ötszörösére 
emelik. A képviselőház a költ
ségvetést elfogadta.Faragó Ede referent se s stopo- stotnimi recmi zmislil za soldate koji su vitezki hmrli i alduvali svoje zivlenje i krv za domovinu i za novu Europu. Csicseri Rónay István je spomenul pokojnoga vel- koga inagjarskoga ministra pred- sednika Göm bös Gyulu, koji se hapil honvedstvo poveksati jós za ono vreme, da nam to ne bilo smeti. Baky László je zahteval, kaj bi one honvédé, koji su dobili medalje i v civilnim zivlenju pus- cali napre. Vitéz Bartha Károly honvedski miniszter je pretolnacil kaj je sve v stroskovniku i spomenul ;e vaznost, kaj je soldacija tak jaka. Cím  imaino jaksu solda- ciju, stem mirnese moramo^ gle- dati svetska pripecenja. Govori za borbe magjarskih trupa, pák véli, ako magjarske trupe ve nebi stale pre Donecu i da nebi bolsevikem prekrizili njihove plane, on- da bi ve general Budjenni negdi na Alföldu (velka niska zemla na sredini Magjarske) komanderal svoje trupe- Spomenul je, kaj su nemski strucui ludi jako pofalili nase taborske fabrike, kojim moremo zafaliti, kaj je nasa soldacija tak opravlena. Zjavil je kaj se bodo как najdale brigali za familije pokojnih vitezov i onih koju su i ve v taboru. Soldeti na fronti bodo dobili pet pót tulko penez, kak su do ve dobavlali. Orsacka hiza je stroskovnika prijela.
Az igazságügyi 

költségvetés
StroSkovnik ministra 

pravice
Bonkő Géza örömét fejezte ki, 

hogy jogrendszerünk és íg  izság 
szolgáltatásunk alkalmazkodik a 
koreszmékhez és rászorítja az 
egyént, hogy jogait a közösség

érdekében gyakorolja. Zsidó 
Sándor kifejtette, hogy a csa
lád az állaniközösség első sejt
je, amelyet védeni kell. Sajná
latosnak tartja, hogy sok he
lyen még mindig családtalan 
emberek foglalják el a vezető 
állások sok helyéi. Radocsay 
László igazságügy miniszter be
számolt arról, hogy Erdélyben 
az igazságügyi intézmények ki
építése és a jogegységesités be
fejeződön A visszatért délvidéki 
területe nis folyik az igazság
ügyi intézmények felállítása. A 
tagosítás problémájáról kije
len lel te. hogy fokozzák a tago
sítás ütemét és megakadályoz
zák a további birtokfel aprózá- 
sokat. A költségvetést a Ház el
fogadta.

Benkö Géza je zrekel svoje 
veselje, kaj se naéi zakoni rav- 
naju po novim vremenima tak, kaj 
saki ölovek mora delati za dobro 
celoga naroda. Z sidó  Sándo r je 
rekel kaj je familija prva v d zav - 
noj zajednici, zato ju treba cuvati. 
Skoda, kaj na óuda vodeóim me- 
stam su joá navek postavleni ludi 
p rez’ familije. Radocsay László, 
miniszter pravice js  dal reóuna, 
kaj je v Erdélyu sodstvo i po- 
stavlenje öinovnikov gotovo i za
koni su zjednaőeni. V povrnjenim 
juinim krajim se isto ve postav- 
laju sodci i vredjuju se sodi. Go- 
voril je i za komasaciju i véli, kaj 
ju bodu poáurili i bodu spreöili, 
kaj bi se mali imetki jó é  dale 
drobili. S iroékovn ika je orsacka 
hiia prijela.

Tüzoltótanfolyam
Csáktornyán

Fejervergarska ákola 
v Cakovcu

Csáktornyán is megnyílt a 
tűzöl tótantőlyam, amelyen 70 
tűzoltót képeznek ki. A 10 na
pos tanfolyam után a hallgatók 
elméleti és gyakorlati vizsgála
tai lesznek.V Cakovcu driiju fejérvergarsku skolu v kojoj bodo svezbali sest- deset fejervergarov. Skola traja 10 dni, onda bodi ispiti, na kojem bodo fejervergari pokaeali, kaj su se navcili.
Csáktornyái M ost

Gyurkovics fiuk
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A város közönsége lelkesen 
ünnepelte a leiszabadulás har
madik évfordulóját. Hálaadó is 
ientiszteletet és az országzászló 
előtt ünnepséget tartottak A vá
ros közönsége a felszabadulás 
napján dohánvtalan napot tar
tott, amelyen 2200 pengőt és
50.000 cigarettát gyűjtöttek a 
honvédeknek.Varaski purgari su z velkoin pa- radom svetili tretje leto oslobo- djenja. Bila je sveta mesa i pred orsackom zastavom su paradu dr- zali. Na den parade su ludi ne pusili i za to su za honvédé skup nabrali 2200 pengő i 50.000 ciga- retlinov.
BUDAPEST.

A Baross Női Tábor a harc
térről levelet kapott, melyben 
a küzdő katonák megköszönték 
a nekik küldött téli felszerelést 
és a hősök családjainak jutta
tott pénzbeli támogatást.Barosovo zensko drustvo je do- bilo s fronte pismo, v kojem se soldati lepő zafaliju za zimske st- vari, kője su njim zene postaié i za pomoc, kője su dali soldackam familijam.
KOLOZSVÁR.

A N. M. K. szervezetbe tömö
rült munkások 1000 pengőt 
gyűjtöttek a katonák hozzátar
tozói részén*. A Lady szövő
gyár munkásnői 500 pár érme- 
legitő kötését vállalták a harc
tereken küzdő hősök részéreDelavci koji su se zisli v NMK. (drustvo delavcov) su za soldacke zene i deeu nabrali 1000 pengő. V fabriki Lady su ienske 500 pari stuclne spravile skup ia honvédé, koji su na fronti.
PÉCS.

A pécsi piacon őrizetbe vet 
lek több árdrágítót és megindí
tották ellenük az eljárást. 
Ugyanakkor a mohácsi piacon 
hét árdrágító ellen indítottak 
eljárást, mert különböző cikke 
két a maximális árnál drágáb- 
árultak. Kö/ülük hármat inter
náltak.Na piacú su zaprli vise nabija- cov cen. V  isto vreme su V mo- hác-u proti sedem nabijacov cen zametnuli istragu zato, kaj su ne- koje stvari trzili prek tnaksimalne cene. O d  njih su tri internirali.
RUDAPEST.

A in. kir. Kúria kimondta, 
hogy a pálinka közszükségleti 
cikk s ezért utasította a járás
bíróságot. hogy az árdrágító 
korcsmáros ügyében hozzon 
újabb Ítéletet.M. kr. Kúria (Najvisesi sód) je zrekla, kaj je zganica narodna po- treboca, pák je zato uputila kotar- skoga soda naj proti kremaru, kője cenu nabijal zrese novu osudu.
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A  Hét  -

I f  Csütörtök -  Cetrtek |

 ̂ Kéréstől délre a tengerpar
ton nyomulnak előre a németek.
— A szovjet főváros két pálya
udvarai és Xisnij Novgorod ha
jógyárát felgyújtották u német 
bombák. — Tula mellett szét
verlek egy szovjet lovashadosz
tályt. Helsinki válasza Wa
shingtonnak : Finnország addig 
harcol, amíg szabadságát bizto
sította. Leváltották a krimi 
szovjelerők főparancsnokai. — 
Német és finn repülők megaka
dályozták a forgalmat a Mur- 
man vasúton. Hat angol gé
pel lőttek le a Csatorna felett.
— Nyolc angol gépel lőttek le
az olaszok. Rómában ünne
pélyesen fogadták Rernényi- 
Schnellcr Lajos pénzügymi
nisztert. Vitéz Keresztes-Lö
scher Ferenc belügyminiszter 
nagy jelentőségű szociális, csa
ládvédelmi és közigazgatási re
formokat jelentett be a Házban.
— Elfogadták a belügyminiszte
ri tárca költségvetését.Nemei idejű napre kre mórja od Kerca na jug. Nemske bombe su vuzgale v Moskvi dva banhofe i Niznij Novgorodu fabriku, de se ladje delaju. Poleg varasa Tulasu rezbili jednu sovjetsku konjenicku diviziju. Finci su dali odgovora Ameriki, kaj se bo pinska tak dugó borila, dók si bo svoju slo- bodu zasigurala. V Krimu su glav- noga sovjetskoga zapovednika zmenili. Nemski i finski avioni su sprecili voznju na murinanskoj zeleznici Ober Kanala su nemei sest engleskih avionov dőli strelili, a taljani pák ober sebe osem engleskih masin V Rimu su z velkoin paradom sprijeli nasega financ- ministra Reményi-Schneller Lajosa. Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc, minister znutrasnjih poslov je v orsackoj hizi drzal velkoga govora v kojem je prijavil nőve ?akone za socialnu skrb, obranu familije i civilnu upravu. Prijeli su stros- kovnika ministra znutrasnjih poslov.
I Péntek — Petek j

I Három szovjet cirkálót, eg4f
: rombolót és öt nagy kereske

delmi hajói szétbombáztak a 
Fekete Tengeren. Nemed ne
héz ütegek lövik Kronstadt ha
jógyárát. Újabb légitámadá
sok Moszkva és Szentpétervár 
ellen Keres előtt több parti 
erődítményt elfoglaltak a né
metek. Szebasztopolban ha
jóra szállt csapatokat arasztólt

T/eden
el gépfegyvertüzzel a német lé
gierő. — A szövetséges csapatok ; 
a Donec-Don vidékén közeled- j 
nek Vorosilovgrad felé. — Két 
nagy angol telierhajót súlyosan ! 
megrongáltak a brit vizeken. —- I 
Német és olasz repülők heves 
támadása Tobruk ellen. — Vitéz 
Bartlia Károly honvédelmi mi
niszter Katonáink a Szovjet el
leni háborúban a magyar haza 
biztonságáért és szabadságáért 
harcolnak!« — Magyarország 
kormányzóját, a hős honvéde
ket és nagy szövetségeseinket 
ünnepelte a Ház. — Egyhangú
lag elfogadták a honvédelem 
költségvetését.Cetiri tdborske i pet trgovackih Iddji su nemei z bombami vniStili v Crnom morju. Nemski teski stuki strelaju fabriku de se ladje deláju, v Kronstadts Na Moskvu i Petrograd znova hiceju nemei teSke bombe. Pred varasom Keres su nemei zavzeli vise kul, poleg mórja.V Sebastopolu su nemei z maSin- geveri strelali na soldaciju koja se spravlala na ladje. Pre vodam D onee i Don skupne nase trupe inarsiraju proti Vorosilovgradu. Na engleskim vodam su dve teske engleske ladje skvarili. Nemski i taljanski avioni fest napadaju na Tobruk. Vitéz Bartba Károly hon- védski minister je rekel: ,V  taboru proti sovjetam se nasi soldati bo- riju zato, kaj bode magjarska do- movina sigurna i slobodna.“ V Orsackoj Hizi su svetkovali Guver- nera Magjarske, nafce vitezke honvédé i nase velke savezmike. Stroskovnik honvedskoga ministra su z jednim glasom prijeli.
I Szombat — Sobota |

Német tengeralattjáró meg- 
lorpedózta és elsülyesztellc az 
angol Ark Royal repülögép- 
anyaliajót. A 2*2.000 tonnás órj- 
áshajó 00 repülőgépet és 1000 
tengerészt vitt a fedélzetén. 
Állandóan bombázzák a Képes
ből menekülő bolsevistákat —
A német csapatok benyomultak 
Keres erődítményeibe. — Az an
gol hajók nem tudnak már be
futni a befagyott archangelski 
kikötőbe. Rosztovtól északra 
törnek előre a szövetséges csa
patok. Már csak a kaukázusi 
kikötőket használhatja a Szov
jet Fekete tenger ihajóhada. — 
Halálos ítéletek Brünnbcn és 
Prágában gazdasági rombolás 
miatt. Falmouth hajógyárát 
bombázták a németek. Észak 
Afrikában jelentékeny mennyi

PÁLCSICS
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Csáktornya1 gyűjtő: H orthy  M ik ló s-té r  
(volt Kelemen Imre-féle helyiség)

ségü fegyvert zsákmányoltak az 
olaszok. — A nagvbányakörnyé- 
ki bányászok 550 pengőt adtak 
össze a kalonáklnak. — Ra- 
docsay László igazságügymi
niszter nagy beszéde után elfo
gadták az igazságügyi tárca költ* 
ségvetését.jedna nemske podreornica je s torpedóm strelila i vtopila velku englesku matienu ladju „ Ark Royal“ za aeroplane vositi. Óva ladja je méla 22 000 ton, voiila je bo aerop'anov i méla je 1600 mari- nerov. Bolseviké, koji beiiju s Kercsa nemei stalno bombardi- raju. Nemike trupe *a5le su v kule varasa Kercsa. Engleske ladje vec nemreju dojti v Archangelsk, kajti se morje cmrzlo. Zveiane trupe marleraju napre od Rose- tova na sever. Sovjetske ladje na Crnom morju moreju nucati mesta za ladje samo na Kaukaziji. V Briinn-u i v Pragu su vi5e ludi odsodili na sinrt sbog gospodar- skog kvarenja. V Falmouthu (En- gleska) nemei hiceju bombe na fabriku de se ladje delaju. V Se- vernoj Afriki su taljani caveeli cuda oruzja. Magjarski rudari su nabrali 505 pengő ca soldate. Rddocsay László minister pravice je drzal velkoga govora v orsaé- kog hizi i zatem su prijeli njegov stroskovnik.
I Vasárnap — Nedela |

Súlyosan megrongálták a Ma
laya nevű 31.000 tonnás brit 
csatahajói. Több angol hadiha
jói is harcképctelenné tettek az 
Ark Royal elsülyesztői. — Hat 
nap alatt 119 repülőgépet vesz
tettek az angolok — Beszüntet
ték a munkát a három legna
gyobb szovjet hadianyaggyár
ban, —- A keleti arcvonal kö
zépső szakaszán a németek visz- 
szaulasitották az ellenség gya
logos és páncélos ellentámadá
saik A Szovjet a harcok során 
44 páncélost vesztett. — A meg
fagyott utakon akadály nélkül 
nyomulnak előre a Donee domb 
vidék felé a szövetséges csapa
tok. — Egy német repülőgép 
clsülycsztettc a Trancollino an
gol jelzőhajót. — Elsülyesztet- 
ték a Bradford City angol te- 
herhajót. — Heves harcok Gon- 
dar körül. — Német repülők 
Tobrukot és Marsa Matruhot 
bombázták. — Eddifl 135 szov*
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jet szállító és kereskedelmi ha
jót süllyesztettek el a németek.Englesku taborsku ladju „M alay a“ koja ima 31.000 ton, su tekko skvarili. Oni koji su vtopili Ark Royala, su i druge engleske ta- borske ladje skvarili tak, kaj se dale nemreju boriti. Tri najvekle sovjetske fabrike iá taborski mat- rial su posle caprle. Na sredini iskodne fronte su bolieviki napa- dali na nemce s pescimi i oklople- nimi koli, ali su je odbili. Sovjeti su cgubili 44 okloplenih kol. Poti su se smrzli i ve na5e trupe prés sapreke idu napre v bregovju pre Donee vodi. jeden nemiki avion je vtopil englesku ladju Francollino cvanu, a drupi su vtopil englesku tekku ladju Bradford City. jaké borbe koli Gondar-a v Afriki. NemShi avioni hiceju bombe na Tobruk i Marsa Matruh (Af»ika). . D o  ve su nemei vtopili 135 sovjet- skih trgovackih i taborskih ladji.
I Héttő — Pondelek |

Tichvinnél a németek áttör
ték a Szentpétervár—vologdi 
vasútvonalat. —- Szebasztopof 
elölt egy erősen kiépített erődöt 
elfoglaltak a németek. — Egyet
len nőnap alatt 2174 repülőgé
pet vesztett a Szovjet. — A ten
gely bombázói elsülyesztcttek 5 
angol hajót és kettőt erősen 
megrongáltak. — Háromórás 
harcban véresen összeomlott 
egy szovjet ellentámadási kísér
let. — Az elmúlt héten 49 repü
lőgépet vesztett Anglia a Föld
közi Tengeren. — A Szuez csa
torna területét bombázták a né
metek. — Három angol hajót is
mét elsülyesztcttek az olaszok 
a Földközi Tengeren. — Kelet 
Afrikában összeomlott egy brit 
támadási kísérlet. Szibériából 
szállít élelmiszert a nyugati te
rületre a szovjet.Pre Tichvinu so nemei predrli zeleenieu koja pela v Petrovgrad- Vologd. Pred Sebastopolom su nemei crusili jenu velku jaku *a*i- danu kulu. Crez mesec dni su sovjeti cgubili 2174 europlanov. Náli avioni su vtopili pet engle- skih ladji, a dve druge sa jako skvarili. Sovjetski soldati su na- pravili velki napadaj na nemce, borba je trajala tri vure i napadaj se íruSil. Prosti tjeden su engleci cgubili na Srednjem morju 49 ae- roplanov. Na Sueski kánál (med Afrikom i Azijom) su nemei bom- bardirali taborska mesta. Taljani su pák tri engleske ladje vtopili na Srednjem morju. V ishodnoj Afriki se zrukil jeden engleski napadaj. Sovjeti tijam s Siberije vo- ziju hranu na svoju frontu.
I Kedd — Tork \

A szövetségesek bevették Ker
eset és 101.600 foglyot ejtettek

Londonban már borúsan Íté
lik meg a kaukázusi helyzetei.A szövetségesek a Donee n.el
lett kibővítették hídfőállásaikat.

A japán képviselőház meg
szavazta a hárommilliárdos 
rendkívüli hadügyi költségve
tési. — Hétfőn sem állott mun
kába a sztrájkoló 53.000 ame
rikai bányász. — Egy német al
tiszt megsemmisített egy 52 ton
nás szovjet harcikocsit. — Az 
Árgus angol repülőgépanvahajó 
is megsérült német bombáktól.

— A hazatérő honvédek ünnepélyes fogadtatása Nyíregyházán. A multheti gyengélkedésből felgyógyult Főinéltóságu Kormányzó Ü r is, a Főméltó- ságu Asszonnyal együtt részt vett az ünnepségen.Zveiane trupe su savzele varasa Kére i vlovili su 101.600 zaroble- nikov. V Londonu se ved bojiju sa to, kaj sovjetam v Kaukaziji slabo ide. Poleg Doneca su naíe trupe reisirile svoje poloiaje. ja- panska orsacka hiza je prijela evun- redni taborski stroikovnik od tri miliardi. 53.000 rudarov, koji su v Ameriki v strajku, niti v pondelek nesu iili na posel. jeden nemiki podoficer je vniitil jedna sovjet- ska taborska kola od 52 tone. Árgus zvanu, englesku taborsku me- tienu ladju, koja vozi avione isto su z bombami trefili. V  Nyiregy- házu su honvédé, koji su doili dimo s taborisca prijeli c velkom paradom. Preuzviieni Gospon G u- verner je ozdravil рак je i on s svojom preuzvisenom óospom  bil na paradi.
I Szerda — Sreda""]

Huntzinger tábornokot, aki af
rikai utazásából visszatértében 
repülőszerencsétlenség folytán 
életét vesztette és társait, nagy 
pompával kisérték utolsó útjuk
ra. A gyászbeszédet Darlan ten
gernagy, helyettes miniszterel
nök mondotta. Hitler vezér és 
kancellár képviseltette magát a 
temetésen. — A nagy hideg 
miatt megszűnt a szénszállítás 
Belgrádban. Az iskolákat bezár
ták. Az üzleteket reggel 9-től 
délután 3 óráig tartják nyitva. 
Villannyal fűteni tilos. — Az 
amerikai acélművekben és szén 
bányákban a munkások sztrájk*-* 
ba léptek. Ugyanakkor kijelen
tették. hogy amennyiben szük
séges lesz, az aszfaltgyárakban 
is beszüntetik a munkát. Me;- 
nyilt az ut a Kaukázus felé. — A 
Krim félszigettel az Azovi és a 
Fekete-tengert uralja a német 
hadvezetés. — Sztálin elismerte, 
hogy Németország legyőzhetet
len. — A szovjet hadseregek 
csak védekezésre szorítkozhat
nak. A németek óriási fölény
ben vannak hadianyag terén és 
igy az Orosz birodalom min
den része nyitva áll előttük.Generala Huntzingera koji je pojdoc dimo z Afriké, s avionskom nesrecom hmrl, i njegve pajdase sju zakopali z velkom paradom. Zalostni govor je drzal Darlan, admiral i namestnik miniitra pred- sednika. Hitler voditel i kancelar se dal zastupati na sprevodu.Zbog velke zime ne jnoci la- pora vQziti v Belgradu. Skole su zaprli. Stacuni su otprti od 9 do 3 vurc popoldan. Z  elektrikom ku- riti ve smeti.Newjork (Amerika). V ocelnim fabrikam i rudam, de se lapor кора, su delavci isii v strajk. V isto vreme su zrekli, da ako bo po- trebno, bedo i v asfaltfabrikam zastaviíi posel.V  Kaukaziju je pot otprti. Stem, kaj su nemei Krima zavzejj, oni gospodariju na Azovskom i Crnom morju. Stalin priznaje, da je nemce ne moci prevladati. Sovjetska vojska se samo braniti more. Nemei su jako velki v taborskom matrialu i tak njim je cela Ruska otprta-
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Gyurlcovics f i u k

M A G Y A R  T A N ÍT Ó
Levél két muraközi tanítóhoz

Kedves két muraközi Taní
tók !

Kettőtökről, akik a nagykani
zsai tanitógyülésen a fal mellett 
húzódtatok meg, aztán velem 
együtt leültetek az utolsó sor
ba, rólatok irom ezeket a bol
dog sorokat. Mikor megszól itoí- 
lalak Benneteket : melyik intézel 
növendékei, gyerekek ?, akkor 
Ti szerény öntudattal azt vála
szoltátok: — ó, mi már okleve
les tanítók vagyunk ! — Igen ? 
— csodálkoztam és talán ál
lásban ? Hol V

— Muraközben ! feleltétek 
mosolyogva.

Megdobbant a szivem . Mura
köz ! Az én szőkébb hazám. 
Eszembe jutott mindaz, amit én 
ilyen korban, mint ez a két fia
tal gyerek, mint szintén inura- 
közi pedagógus éreztem. Talán 
Ti ketten, két magyarruhás és 
magvarérzésü fiú, szintén úgy 
éreztek. Az én birodalmam az 
óvoda volt. népe pedig 100-120 
hol nevető, hol siró 3- 6 éves 
kicsi, sokszor horvátajku gyer
mek. Ezek felett kellett ural
kodni, őket nevelni, vezetni, 
szép szóval, dallal, jó magyar 
érzéssel, vallásos hevülettel.

Ugyanez most a T i munkátok 
a muraközi iskolában.

Mondtatok ,hogy nehéz-ne
héz , de majd megbirkóztok ve
le. Erőt ad és adjon is, az a

magyarnihába öltözötl magyar 
lélek és magyar fiatalságtok. Es 
erőt adjanak Nektek azok a 
szép, nemes, követésre méltó, 
megszívlelendő szavak és intet 
mek, amelyek a gyűlésen a ta: 
pasztaltabb tanítók ajkáról el
hangzottak. Legfőképpen : ha
zafiasnak, vallásosnak lenni 
belsőleg és külsőleg. Külsőleg 
is kimutatni ! Ti már magyaros 
mivoltotokat kimutattátok av
val ,hogy magyaros ruhába öl
töztetek és úgy jelentetek meg 
a gyűlésen. Kár minden taní
tó követné példátokat. Hiszem, 
hogy vallásosak vagvtok, hisz a 
hazaszeretet egy az Isten szere- 
tetével. — Tudom, hogy most 
még nehéz a munkátok, de min
den pályán nehéz a kezdet. Ne 
csüggedjetek, két, kedves, fiatal 
muraközi tanító ! Munkátok biz
tosan sikerülni fog ! A inuraközi 
talaj termékeny talaj .magához 
vonz, magához köti azokat, akik 
benne a népért szeretettel fá
radoznak. A Ti munkátok ju
talma is az lesz, hogy az egész 
falu tisztel és szeret majd Bcne_ 
tekel, ha hazaszeretetben és val
lásosságban dolgoztok vele és 
érte. Isten segítsen meg ebben, 
nemcsak két, de minden mura- 
közi tanítót is.

Szeretettel ezt kívánja
Hüli Cili

volt Csáktornyái áll. óvónő.

Testvéri kezet nyújtunk...
B r a t s k l  s l  d a m o  róka

A ueuuelek n<em emberi alkotások, I 
hanem a ’.eremtés ősi életformái. Az 
emberré születéssel együtt egv nagy I 
át'őgó emberi közösségnek is tagjává 
leszünk, an.eynek sorsa a mi sorsunk 
is, bukása vagy fe emelkedése a ini 
bukásunk vagy fe emelkedésünk A 
nép, a f ín a  a föld, ame yen u nem
zet él, összetartoznak. Kgyik olyan 
ked\le>, mint a másik, mert a nemzet 
a történ« «in  folyamán vére és verej
téke hullásává! к t e  magáévá a fö l
del Barázdáiba nemzedékek munkája 
v«n beeszáJitva, s a föld azokról 1 e- 
szél, akik századokon át ak iratukkal 
forrná Iák azt, amikor vadon erdőből, 
mocsárból, ápból. pusztaságból tér. 
mö-la'ajjjá változtatták, vidak lakó
be; véböi városok és falvak színhe
lyévé lelték

Nem csoda tehát, hogy az utódok 
ragaszkodnak ahhoz a röghöz, mely 
apáikra emlékezteti őket

fest vér ! N«m érted meg a sziv 
szavát ! Nem látod a e <41 nyu'ó ba
ráti, testvéri k irí an elv segíteni, fő i
em ni akar, s ап А* у néped, gyerme
keid jövőjét biztosítani akarja ? Nem 
látod a c éd láru ó ö iefö ka t ? Nem 
érzed szivünk sz.ereletének feléd való 
áramlását ?

Vagy nem akarod n egérleni z idő 
szavát, amely az elmaradottságból 
akar fölrázni ? Nem akarsz hinni a 
nagy lángelmének, Zrínyi Miklósnak, 
aki azt mondja Kifussunk f Nincs 
lóvá , sehun masnit Magyarországot 
meg nem találjuk. Senki a maga o r
szágából barátságunkért ki nem megy, 
l ogy minkéi helyeztessen belé, a mi 
nrn.es szabadságunk sehol sincs, ha 
nem Magyarországon

lm«, mintha a szózat komor szavát 
parancsát hallanánk már а >Д 11 szá
zadban nagy költünk ajkáról e hang
zani.

/rinyi büszkén mondja, midéin meg. 
kérdik tőle, liogy milyen nemzetet 
kíván oltalmazójának A magyart*. 
Miért ? — kérdik Azért, ment ez a 
l*galka mak>s.abb, egerftsebb. leggy о r-

sabb s ha kell, a legvitézebb nem
zetség.«

Testvérim  ' Tegyétek a szivetekre 
a kezeteket és váltjátok meg, nem 
hozzátok szól-e századok ir.css/jeigé
ből a nagy férfi.

S mig magyar él a földön, azt hi 
szilek, n«m szorul ökölbe a keze, ha 
végignéz a két évtized alatt ki rabot, 
kifosztott, s a tesj.edtség álmát alvó 
Muraköz felett ?

Azt hiszitek, m*in gyűl könny a s;e. 
nuinkbe, amikor látjuk a nemtörődöm 
ség és vakság átkát ?

A mi ifjúságunk már megérti az idő
szavát.

A tiétek tespedt tunyasággal hisz a 
lelkii-sn ereilen bujtogatóknak, akik a 
mi, felétek nyújtott kezünkbe kardot 
festenek csak azért, hogy ők jelkiisme- 
íe len  hazafiatlansággal, felelőtlen seg
gel beesodorjanak benneteket egy 
o 'y ;ln sárba, am elyle mindnyáj n l e  
lepusztoltok

Mi a magyarok szeleteiét hoztuk 
közétek, a lelkei, a hitet, a biztatást.

Ne félje ek, ne idegenkedjetek a ma
gyartól A mi karunk testvérként akar 
hozzánk öle ni benneteket.

Hisz : lesz még szőlő, lágy kenyér* 
l'e; támad még a régi n|egelé»gedós 
Muraközben és úgy lesz minden, 
amint C/e;ött kél évtizeddel volt

lógjunk kezet lélekben egymással 
s legyünk testvérek, hisz egy cél van 
elöltünk békesség, boldogság mege
légedés .jólét minden jóakarata em 
bernek !

8
A lenti írást egy fiatal tanítókép

zős hozta be szerkesztőségünk f  л  Négy 
hónap óla él Muraközben, idevaló ü 
is és a szülei mosl tértek vissza e l
hagyott lakóhelyük! e Fájó szív vei
látja azt a sok rombolást, amit a meg
szállók végezlek Muraközien nemcsak 
anyagiakban, hanem a *c.Mikiién is. 
Fiatal társaihoz szól, le ijü k  nyújtja 
testvéri jobbját az egész magyar ifjú 
ság ©evében. Mi hisszük, hogy a mu
raközi ifjúság megérti és megbecsüli

*



•zt a testvéri saót és lerázva macáról
az elinu’.t élet porát, össreölelkeZit s 
komoly ,nagy munkára indul az egész  
anyaországi fiatalsággal

E sorok fiatalos hevületének óit-két 
nem akartuk csökkenteni, ezéit nem 
is változtattunk rajtuk semmit Talán 
kicsit túlzók, sötéten látók, de nem 
léi* kétség őszinte érzésükhöz és jóafca- 
ralukioz. Ezért hozzuk őketNarode su ne ludi stvorili, nego to je staro delo Stvoritela. Da se clovek narodi, inam postane drug jene velke zajednice koja dosegne prek sih ludi, i kaj je njoj dobro i! zlo, to je i nam ran tak dobro ili elő. Narod, domovina, zemla, to se spada pod jedno. jeno nam je ran tak drago, как i drugo, kaj- ti, to si je se narod, erez stotine let easluzil s krvjom i svicom. V braede nase zemle su zaorane moke nasih dedov i zemla govori za diku onih, koji su erez stotine let stvorili z divje Sume, mocvare, lapora, puste zemle de $u se divje zveri skrivale, dobru hasnovitu lemlu, de se skladaju sela i varasi.Ne je onda cudo, ako se vnuki tak drziju te zemle, z-i koju su se dedi borili i trpeli.Brat! Kaj nerazmes rec srca? Ne vidis bratsku priatelsku rokn, koja size do tebe i осе te zdici i koja oce zasigurati buducnost tvo- ju, tvojega deteta, tvojega naroda? Ne vidis, Irak te te rokê  oceju zagrliti ? Ne cutis, как nase srce za tebe kuca!ЛГ, morti neces razmeti rec novih vremen, koja te oce zbu- diti s tvojega teskoga sna. Neces verovati s plamenom gorecoj dusi Zrínyi Miklósa, koji je rekel : „Bomo bezali? Nemamo kam. Nigdi nabomo nasli nasu magjar- sku zemlu. Nisei se za nasu volu nabo vugnul s svoje zemle, kaj bi nam mesto dal, nase plemenite slobode ga ne nigdi drugdi, samo v nasoj Magjarskoj“ .Te reci su vec XVII. stoletje dosle z vusta nasega velkoga pesni- ka, kakti jedna kmicna, oStra opo- mena.Da su Zrínyi-a pitali, steroga naroda bi stel imeti za svojega branitela, gizdavo je odgovoril »Magjarskoga«. Zakaj ? Su ga pitali : »Zato, kajti je te narod najpri- licnesi, najjaksi, najfletnesi i da je potrebno, najbole vitezki“ .Brati m oji! Dente roke na srce i recite istinski, jeli ne su t° reci zd nas z velke dalekoce stotin let.A  dók bo jen magjar zivel na svetu, jeli se mu nabodo sake sti- snule, ci pogledne na ovo^ erez prek dvajsti let zraubano splackano Medjimurje, kője od velke moke smoceno spi.Kaj mislite. da nam ne dojdu suze v oci, da vidimo to proklet- stvo slepoce i nemarnosti ?Nasa mlajsina vec verje rec vremen.A vasa dúsa nemarno verje prez-dusnim puntaram, koji vám farbajusable v nase priatelske róka samo za to, kaj bi vas, prezdusno, prez odgovornosti vpelali v takse vode, v sterimi bi se si skupa vtopili.Mi smo donesli med vas ma- gjarsku lubav, veru i ufanje. Nejte se nas bojati! Mi vas ocemo brat- ski pregrliti knam.»Bomo jós jeli grozdje i uieh- koga kruha“ . Bo se jós naslo staro zadovolstvo v Medjimusju i bo se jós tak, как je nega bilo predi prek 20 let.Morarno si róka dati z dusom i telom, inoramo biti brati, jedno je pred nami: mir, sreca. zadovo

nőst i dobro zivlenje sakomu clo- veku, koji ima poitenu dusu!Ovo pismo nam je dopesei jeden rnladi preparandist. Stiri me- seca zivi v Medjimurju, med nas spada i on i roditeli se mu ve seliju nazaj v staru domovinu. Srce ga boli, da vidi se ono rusenje, kaj su okupatori napravili Medjimurju, ne samo v blagu nego i v dúsam. Govori svojim mladirn paj- dasam, njim ponuja svoju desnu roku v ime cele magjarske mlaj-

5ine. Mi verjemo kaj bo medji- murska mlajiina razmela te brat- ske reci i bo stepla s sebe dőli se zlo proslih vremen i bo se sprevila na pravo delo skup z mlajsinom matere zamle.Vrednost ov.h lepih reci mla- doga sdusevlenoga cloveka nebi steli dőli spraviti, pák smo zato nikaj ne premenili. Morti se vidi prevec crno, morti ide prevec dalka ali to je prava istina, kaj su te reci dosle s postenoga dobro- ga srca. Zato je  i stampamo.
Győrffy-Bengyel Sándor miniszter 

figyelmeztetése a gazdákhoz
O p om on a  m in is ira  G y ftr ffy -B e n gy e l S á n d o r a  g o sp o d a ra m

r.yőrffy-Bengyel Sándor köz 
ellátási miniszter vezércikket ir» 
и M agyar Föld rim(ii lapba 
Az ország érdeke és a gazdák 

címmel. A miniszter többek kö
zött a következőket Írja :

— Ha valaha, akkor a meg- 
próbáltatá oknak ebben a nehé'. 
időszakában van szükség arra, 
hogy a magyar társadalom min
den rétege érezze a közös sors 
és a közös felelősség tudatát 
Amint egy jól működő gépezet
ben a fogaskerekeknek, úgy kell 
a nemzetgazdaságban a mező- 
gazdasági termelőknek, az ipar
nak. a kereskedelemnek és a 
közigazgatásnak egymásba kajv- 
csolódnia és egymás munkáját 
előrevinnie.

Senki nem nézheti ma a 
saját kicsinyes érdekét,

mert ezek felett az érdekek le
lett van egy sokkal fontosabb : 
a nemzet boldogulásának és 
szebb jövőjének érdeke.

—г Ez a magasabb érdek, 
nmeivel egyik vonatkozásban, a 
közellátás területén, én képvi
selek, fokozott tel jesil mén veket 
fegyelmet és áldozatokat köve
tel mindenkitől ; a mezőgazda
ságtól is. A gazda most mind
untalan szembetalálja magát a 
hatósággal, amely megszabja 
számára, hogy abból, amit ter
melt. mennyit fordítson a to
vábbi termelésre, mennyit fo
gyaszthat el és mennyit kell és 
milyen árért átadnia az ellátat
lanok számára, akiknek mun
kája és megélhetése a nemzet
nek éppen olyan fontos, mint 
a gazdáké.

Súlyosak ezek a rendelke- 
, zések, de nein elviselhetetlenek 

* a hazáját szerető és féltő, be
csületes magyar ember számá
ra. aki jól Ilid ja. liogv akár a 
távoli harctéren teljesített szol
gálatot, akár a polgári életnek 
bármiféle területén, ezt a szol
gálatot nem a maga örömére és 
kényelmére, hanem úgy kell el
látnia. ahogy azt

a haza tőle megköveteli.
— A közellátási rendelkesé- 

sek pedig nem követelnek а 
gazdától többel, mint azt. hogy 
amikor

a nemzet fennmaradásáért 
és jövőjéért mindenkinek 
le kell valamiről mondania,

ő is úgy korlátozza a maga fo
gyasztását és kereseti igényeit, 
hogy azok a többi dolgozók igé
nyeit ne keresztezzék. Jól tu
dom. a gazda helyzete nehezebb 
mini a másfóglalkozásuaké 
Sokkal nehezebb kiporeiózni a 

I- napi adagokat, amikor birtoku

kon tele magtárak, vermek és 
istállók vannak. Most pedig ép
pen ezt követeli a magyar gaz
dától az ország érdeke. Ma, 
amikor a városi lakosság szűkö
sen van ellátva élelmiszerekkel, 
a gazda álljon ellen a sokféle 
csábításnak, maradjon meg a 
törvénye* utón. ne tévelyedjen 
az árdrágítás, a zugforgalom 
nagy haszonnal kecsegtető ösvé
nyeire

Mélyen átérzem a gazdák 
helyzetét és éppen ezért sokra 
becsülöm azt a támogatást, mit 
eddig is a közellátásnak nyúj
tottak. Befejezésül csak annyit 
kérek, tartson ki a magyar gaz
datársadalom az áldozatkész
ségben. önmérséklésben és ön
fegyelemben az eddigi megértés
sel és hűséggel, akkor nem kell 
féltenünk a magyar jövőt.Győrffi-Bengyel Sándor, minister га narodnu obskrbu je napisal v novine »Magyar Föld“ (magjar- ska remla) jeno pismo pod ime- nom „Interesi orsaga i gospodari“ v kojem ovak pise:Ako je bilo negda, onda je ve, da su tak teska vremena, koja de- neju sakoga na probu, jós bole potrebno, kaj bodo si ludi sakoga drustva ios bole cutili skupnu sod- binu i skupnu odgovornost. Как v jednoj dobroj masini si kofaci, tak moraju v narodnom gospodarenju si polski gospodari, obrtniki, tr- qovei i upravni cinovniki skup dr- zati i jen drugoga potpomagati.

NiSöi ve nesme gledati
svoje male Interese,kajti ober ovih interesov stojiju puno vaínesi: interesi celoga naroda, kaj bo mogel srecno prezi- veti i bolju buducnost imeti,Ovi visoki interesi, kője kaj se tice narodne obskrbe, ja zastupam zahtevaju od sakoga vise dela, disciplinu f alduvanje: tak i od polskoga gospodarstva. Polski go- spodar ve stalno ima pred sobom vlast, koja mu odredi, da od ono- ga, kaj je spoval, kulko mora osta- viti га setvu, kulko sme potrositi za sebe i kulko i po kaksoj ceni mora dati za one, koji nemaju, kajti njihov zivot i njihovo delo je ran tak vazno, как za narod. tak i za gospodare.Öve naredbe su teske, ali je saki posten magjorski clovek koji svoju domovinu rád ima i boji se za nju, more podnasati. Saki mora znati, da шакаг zvrsavle sluzbu na dalekom taboriscu, makar doma v civilnom zivlenju, to sluzbu nesme zversavati na svoje veselje i svoju lehkocu, nego tak,

как to domovina od njega 
zahteva.

M U R A K Ö Z  9
1941. aovembar 20.A te naredbe sa narodnu obskrbu ne sahtevaju od gospodara drugo nego samo to, kaj v ono vreme,
da se saki mora neéesa 
odreél za to, kaj bo narod 
mogel obstatl i buduCnost 

metlkaj si bo svoje potroSnje i tahte- ve tak egranicil, kaj i drugi, koji delaju, nabodo stradali. Znam kai je gospodaram teli, как onim koji drupe posle delaju. Cuda teli je meriti Dorciju na den tarn, de su Pune iitnice, stale i koci. A ve rano to zahteva orsacki interes od gospodarov. Denes, da varaiki ludi imaju branu jako na voskom, naj se gospodar neda na se stra- ne zavabiti, naj ostane na eakon- skom polu i naj se neda eapelati na pote nabijanja cen 1 skrite tr- govine, koja obecuvle velke hasne.Ja dobro prerazmem как stojiju gospodari, pák zato visoko postu- jem ono potpomaganje. koie su do ve dali za narodnu obskrbu. Na kraju ve samo jós tulko prosim, naj magjarski gospodari i dale s taksim rarumom i vernosti edrciju pre pozrtvovnosti, как su to do ve deleli, nai si rgraniciiu svoje zab- teve i naj se discipliniraju, onda nabomo morali strahom biti ca magjarsku buducnost.
А Мадушг Asszonyok nem 

zeti Szövetségének

üarodna Zveza Magjarskih 
te n

Csáktornyái esoportja 
fo lyó hó 23.-án vasárnap 

délután 3 órakor
a Levente otthonban tartja ala
kuló közgyűlését melyre a szi
ves érdeklődőket hazafias tisz
telettel meghívják.

Csáktornya, 1941. nov. hó.
A Csáktornyái magyar asszonyok.

grupa v Cakoveu, bode v 
ov mesec 23.-ga, v nedelu 

popoldan ob 3 vurl
v Levente domu drzala svoju 
velku skupscinu, na kojoj se bo 
ta zveza stvorila. Na tu skup- 
Ш пи z domolubnim poStuva- 
njem pozivajn sakoga, koji se 
intere sir a.

V Cakoveu, 1941. leta 'novem- 
bra meseca.

Cakovske m agjarske ie n e .

J-iUn • Sccm Uáb
Lfltzov  's a s o k

r.jból * -német repülök nagyszerű 
győzelmeiről, harcairól látunk filmet 
A Eützov-sasok végigvertekszik a len 
gyei hadjáratot, miközben a hősies
ségnek és bajtársiasságnak ragyogó 
sorait vésik a világháború történel
mébe é-s csodálatos teljes it menyekké 
valósítják meg a már isimért fényes 
győzelmeket Nem is megirt történet 
ez a fűm, hanem, a szemünk előtt le
folyó gigászi küzdceinnek egyik kis 
része, an.e.ybe me'eg derűs epizódokat 
sz ő  bei« két ifjú szív egymás felé hú
zódása.

M o z ik  m ű so ra
t ’nion Mozi Péntek, szombat va

sárnap :
Brodvay Melodi. Főszereplők: Fred 

Astaire és Eleanor Powel.
Csáktornyái .Mozi. Péntek, szombat 

vasárnap : I.ütatoV-sasok Kedd, sj^rda 
csütörtök Smec
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KÖZGAZDASÁG
Gyümölcstermelés Muraközben

S a d v o n ja k l v M e d jim u rju

Ha végig megyünk a vízi- 
srentgyörgyi ulon, különösen
májusban, amikor virágoznak a 
fűk. elszomorító képet látunk.
A gyümölcsfákról nincsenek le
vágva sem a száraz ágak, sem 
a sok kárt tevő vadhajtások. A 
fák vastagon telve vannak mo
hával, zuzmóval, koronájukon 
pedig vígan zöldéi a fagyöngy. 
Láttunk olyan fákat, amelye
ken háfom-négv bokor fa
gyöngy is volt és csak fele élt 
a fának, a másik fele már el
pusztult. Tavasszal a fák tele 
vannak hernyóval. Most néhánv 
éve, amikor nagy hernyóinvh- 
zió volt, a fák úgyszólván tel
jesen kopaszak voltak, annyira 
leették a hernyók a fák leveleit 
És senki sem tisztogatja a fá
kat, senki sem szedi le a fa
gyöngyöt, sem a hernyókat. Lát
tunk szépen Fejlett szilvafát, 
teljes virágzásban, tele hernyók
kal s amikor megkérdeztük az 
illető gazdát, miért nem szedi 
le a hernyókat, ez volt a fele
let : »Ah, kaj bőm bral, как Bog 
da« (Eh, minek szedjem, ahogy 
Isten akarja). És az elmúlt idők
ben nelm volt senki .aki a né
pet felvilágosította, oktatta vol
na/ Papok, tanítók, jegyzők, 
kiknek hivatásuk a népnevelés, 
mindezzel nem törődtek.

Pedig épen 'Muraközben mi
lyen fontos a gyümölcsterme
lés. A szegényebb nép ebből 
szerzi meg kenyerét, a gazda
gabbnak pedig kitűnő mellék
jövedelem. Csakhogy nem elég 
a gyümölcsfákat elültetni és az
után a jó Istenre bízni, hogy 
tegyen vele amit akar, hanem 
a fát gondozni is kell. Ugv kell I 
nyesni, hogy helyes irányba fej- 1 
lődjék. Később is állandóan 
nyesni kell a felesleges és 
vadhajtásokat, hogy a termő
ágak minél jobban fejlődjenek 
A fák gyökereit minden két-há- 
rom évben meg kell trágyázni 
és nyáron, amikor a gyümölcs 
már jól fejlett, ha nagy a szá
razság, a fák körül körben lyu
kakat kell fúrni és azokat jól 
megtölteni \izzel. Akkor majd 
nem fog lehullani az egészséges 
gyümölcs éretlenül, mert lesz 
elég nedve a további fejlődés
hez. És ami a fő, a fákon nem 
szabad látni hernyót, sem fa
gyöngyöt, sem száraz ágat, sem 
pedig mohát vagy zuzmót A 
fagyöngy kiszívja a fa táplál,; 
nedvét és elszáritja, a moha és 
zuzmó alatt alusznak télen át 
a Iák legnagyobb ellenségei, a 
különböző bogarak cs lepkék, 
ezek a fiatal gyümölcsbe, sok
szor már a virágjba tojják petéi
ket, melyekből kikelnek a ku

kacok és tönkre (eszik a gyü
mölcsöt.

Ha ig y  fogunk bánni gyü
mölcsöseinkkel. akkor rövid né
hány év alatt jövedelmünk meg 
fo g  háromszorozódni és nem fo
gunk sírni : ja, a gyümölcster
més nem vált be, ezidén nem 
lesz kenyér.

Nem akarunk most arról be
szélni, hogy bőséges gyümölcs- 
termés idején Csáktornyáról 
minden szerdán, pénteken és 
vasárnap néhány ezer dinárt 
vittek el az emberek, hanem ar
ról, hogy mennyit jövedelmez 
Muraköznek a gv'ümölcskivitel.
A muraközi ranet-, kanad a-, 
masanszki-, bőr- és egyéb cse
megealmákat nagyon szívesen 
veszik a külföldön. Finom kör
tében, szilvában, cseresznyében 
és egyéb gyümölcsben is szép 
kivitelt lehet csinálni. De ehhez 
az kell, hogv szeretettel bánjunk 
a gyümölcsössel, ápoljuk és tisz
togassuk a fákat.

És még egy nagyon fontos 
tudnivaló van. amit minden mu
raközinek jól meg kell jegyez
nie. Nem minden fát lehet min
denhová ültetni ! Vannak gyü
mölcsfák, amelyek csak hegyes 
vidéken tudnak megélni. Példá
ul a cseresznye, barack és bi
zonyos fajtájú szilvafák. v an~ 
nak ismét gyümölcsfák, ame
lyek ugv a hegyes, mint a sik 
talajon jól beválnak. A talaj mi
nőségétől is sok függ. Vizenyős 
talajban semmilyen gyümölcs 
sem (erem. Aki tehát rossz hely
re ülteti a fáját, annak nincs jo
ga panaszkodni, hogy a fa nem 
terein és gyorsan elszárad.

A magyar állam, felismerve a 
gyümölcstermelés fontosságát 
Muraközben, jóval az első vi
lágháború előtt egy állami sző
lőtelepet rendezett be, mely gyü
mölcsfa-csemetéket is nevelt. Ez 
a telep az elmúlt 23 év alatt is 
elég jól működött, de mint mon
dottuk, hiányoztak a nép neve
lői., akik szeretettel és türelem
mel oktatták volna a népet.

Itt vannak a magyar tanítók 
és jegyzők, akik kezükbe vet
ték a népnevelést és azok. akik 
ma látják Muraköz gyümölcsö
seit, egypár év múlva meglát
hatják a különbségei.

Ti pedig, muraköziek, szeres
sétek gyümölcsöseiteket, meri 
azok nemcsak jó jahucsnigá
kat és »hruskovnicákat (alina- 
és körtebor), hanem sok pénzl 
is adnak.

SpeclalorCi prejdemo v dilen po cesti erez Sveti Juraj na bregu, prem v majusu, da drevje cvetc, íalosne stvari bomo vidli. Z  drevja ne je odreiano suho Icitje, niti pák divje kite mladike. Drevje je puno i mehinom, a gori pák z lepekom. Vidli smo i tfikse drevo, na ste- rom je bilo tri-stiri lepekov, pol dreva vec je bilo suho samo po- lovica je joS zivela. Na protuletje je drevje puno gosenic, pred par let bilo ih je tulko, kaj su se Üstje pojele, a drevje je ostalo cistam

golo. Drevje nilói ne 5isti, niiíi ne pobere lepeka, niti goseniee.... Vidli smo lepő süvno drevo, puno cveta i puno gosenic, a da smo pitali gazdu, zakaj drevo ne po- cisti, rekel je : „Ah, kaj bőm bral, как Bog d a !“ I nikoga ne bilo, §to bi nprodu navuka dal. Popi, navuciteli, notarjusi, sterima je to duenost, ne su se za to brigali.A rano v Medjimurju kak je vazno zgajanje sadovnjakov. Siro- masnesi narod si rano stem kruha sluzi, a za bogatese pák je navek dobro, ci i $toga kakse peneie dobiju. Ali neje dosti drevo ne- kam posaditi i onda pustiti dra- gomu Bogu, naj bo z njega, kaj oce, kajti je drevetu treba i truda dati. Tak ga treba obrezavati, kaj bo raslo na pravu stran, a potli treba navek obrezavati jelovo kitje, kaj bo hasnovito kitje cim vec ploda dalo. Korenje treba sakih 2-3 let z zrelim gnojoin pognojiti, a v leti, da je plod vec lepi, ci je velka susa, treba koli dreva luknje zvrtati i fest napuniti z vodom, onda nabo z dreva scurel nezreli plod, kajti bo to drevo meló dosti soka. A kaj je najvaznese, na dr- vetu ne smeti videti goseniee, niti suho kitje, niti pák mehina ili lepeka, koji vlece z dreva soka i tak se drevo more posusiti, a kaj je najhujse, pod mehinom se v zimi skrivleju sakojacki kukci i me- tuli, steri onda na prtuletje zne- seju jejci ne samo v plod, nego cudapot vec i v evet, — i onda na drvetu nemre nikaj zrasti.Ako bomo tak znali baratati i  nasimi sadovnjaki, onda bomo za par let vidli, kaj se nas trud cuda pót splati i nabomo se morali pla- kati, sad neje obrodil, kruha na.Nabomo se ve za to spominali, kaj so zenske saku sredu, v petek i v nedelu — za vreme dobre le- tine — odnesle par jezer dinarov s cakovskoga piaca, nego to oce- mo reci, kulko hasna donese M e- djimurju izvoz sada Medjimurske sakeforme jabuke : ranetli, kanade, masanjke, lesice i druge jabuke jako radi kupuvleju i zvun nase zemle. jako lepő se more zaslu- ziti i na finim hruskam, slivam, cresnjam itd. Samo ktomu treba meti cuda lubavi i strplivost za sadovnjak.lsee jenu jako vaznu stvar treba znati, kaj si mora saki medjimurec dobro zapamtiti. Ne moci sako drevo sikam posaditi! Jesu dreva, kője oceju rasti samo na bregu kak cresnje, marulice, nesterne fele síivé itd. Onda pák jesu taksa, stera rasteju ran tak v grabi, kakv i na bregu. Cuda znaci i zemla, v koju smo drevo posadili, v vodeni, mocvarni zemli niksi sed ne raste. Zato on, steri posadi drevo v vo- denu zemlu, néma se pravo to- ziti, ci mu drevo ne rodi i fletno se posusi.Magjarska vlada je vec zdavnja, pred svetskim táborom spoznala, da je v Medjimurju treba zgajati sada, pák je vredila jene orsacke gorice, de se povaju mladike za sad. Ovo imanje dosti dobro de- lalo i za minulih 23 let, ali kak smo vec rekli, falili su navuciteli, steri bi z lubavi i s strplivosti dali narodu navuka.Ve su tu naSi magjarski navuciteli i notarjusi i vroke su zeli resvetlenje naroda. Za par let bomo videli, kak nam bodo sadov- njaki zgledali.Zato medjimurci imajte radi vase sadovnjake, kajti oni vám daju ne samo dobru jabűcnicu i hmskovnicu, nego i cuda penez.

Zrínyi Miklós halálának 
évfordulója

Den smrti viteza grofa Zrínyi 
Miklósa

Zrínyi Miklós halálának év
fordulóján Csáktornyán gyász 
misét tartottak. A szentmisén 
megjelentek az iskolák növendé
kei tanáraikkal, tanítóikkal, a 
hivatalok vezetői, a honvédség 
képviselői és a Csáktornyái Zrí
nyi csoport vezetősége. Mise 
után a szentilonai Zrínyi ká
polnában koszorút helyeztek el 
a nagy hős emlékére.

Na den smrH viteza grofa Zrínyi 
Miklósa su v Cakovcu crnu me$u 
sluzili. Pre mesi su bili si deaki s 
svojimi profesorimi i navucitelimi, 
sefi kancelariji, eastupniki honve- 
dov i voditeli cakovske Zrinyi 
grupe. Po mefci su pre Sveti Je
leni v Zrinyi kapeli venca deli na 
spornen veíkoga viteza.

A horvát határsávot 
nem ürítik ki

Horvatskoga granitnoga 
pojasa nabodo spraznili
Horvát hivatalos nyilatkozat 

szembeszáll azokkal a híreszte
lésekkel, amelyek szerint állító
lag küszöbön áll a határsáv ki
ürítése. különösen a Szutla men
tén Mint hivatalosan megálla
pítják, mindezek a hírek telje
sen IcgbőlkapoUak és rosszaka
ratú cicinek kitalálásai. Fel
szól ilják ezért a lakosságot, 
hogy a hatóságoknál jelentsék 
fel az ilyen hírek terjesztőit.

Horvatske sluzbene izjave se 
protiviju sakojackim1 glasam, kai 
bodo tobozé na skorom spraznili 
granicne pojase, osobito pre Sutli. 
Kak sluzbeno veliju, te glasi z su 
lufta zebrani i siriju je zlobni ludi. 
Stoga su pozvali stanovnistvo, naj 
takse ludi, kője te glase Siriju, pri- 
javiju vlastima.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetések dija eravanklnt 10 fillér. Avas
tagon nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb 

hirdetés dija I P.

Intelligens, fiatal, őskeresztény 
urlleány elhelyezkedne gyermekgon
dozónőnek, társalkodónőnek, komorná- 
nak, üzletbe elárusitónönek vagy bár
milyen ehhez hasonló állásba. Szives 
leveleket „Varrni tudok“ jeligére a 
lap kiadóhivatalába kérek.

Alkalmazottat keres? Az apróhir
detés biztosan segít. Mindenki olvassa

Eladó holmija, kiadó lakása van“* 
Tegyen be lapunkba egy apróhirdetést 
és biztosan eredménye lesz,

Lakást keres? Hirdessen apróhirde
téseink között és biztosan talál. Cim: 
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 kiadó: Dr. Szabad Lajos.

Kiadja a „Muraközt Katolikus Könyvnyomda, 
Könyvkötészet, Papír* és könyvkereskedés“ 

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