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CHURCHIL GYÓNÁSA
Az angol premier beszéde a lordmayor lakomáján

Egy öreg pap egy vasárnapi napon 
felment a predikációs emelvényre és ke
gyetlenül megmosdatta hívei fejét az Ige 
mosdóvizével. Azt mondja, álmában a 
pokolban járt, ott látta híveit, amint vá
logatott kínszenvedésekkel lakottak világi 
bűneikért. Fel is sorolta névszerint, ki 
milyen bűnökért, milyen büntetést szen
ved. Hívei nagy megrökönyödéssel hall 
gatják s bizony sokan kövér izzadság- 
cseppeket törülgetnek homlokaikról. Azt 
mondja tovább az Isten szolgája, ö már 
öreg ember, nemsokára az Örök ítélő 
szék elé kerül s hogy fog ő számadást 
adni a reá bízott nyájról, ha bűnben 
hagyja őket. Felhívja híveit, térjenek 
meg Urunkhoz, vessék el bűneiket, gyón
jon meg az egész falu, hétfőn, kedden, 
szerdán a férfiak, csütörtökön, pénteken 
és szombaton a nők, vasárnap pedig egész 
nap — a molnár.

Confiteor tibi Anglia népe ! Confiteor 
tibi Lengyelország, Franciaország, Belgi
um, Hollandia, Görögország, Norvégia, 
Jugoszlávia és legújabban Olaszor
szág. Gyónom nektek, hogy aljas 
szándékkal vittelek benneteket a háború
ba. Gyónom nektek, hogy hiába küldté- 
tek a föld alá legjobb fiaitok millióit. 
Nem igaz, hogy a népek szabadságáért 
haltak meg katonáitok, mert senkisem 
bántotta szabadságtokat, hanem meghal
tak, mert a telhetetlen angol amerikai kapi
talizmus ezt igy kívánta. Meghaltak, hogy 
én és üzletbarátaim továbbra is vághas 
suk a részvények kuponjait, hogy a 
klubbokban, lábainkat az asztalra helyez 
ve, továbbra is elmélkedhessünk, milyen 
jó angol, vagy amerikai kapitalistának 
születni.

Ezt elmondani Churchilnek nem elég 
egy vasárnap. Ы kell mondania a lengyel 
bukást, Varsó, Katyn áldozatait, a föl 
dönfutó belga és francia anyákat és öz
vegyeket, a dünkircheni csúfos futás sok 
ezer halottját, az elpusztult bajók tenger 
be veszett, százezer elparazarolt életét

„Az 1944-es év a legnagyobb vér 
áldozatot fogja követelni a brit cs amc 
rikai hadseregektől és sokkal nagyobb cs 
költségesebb csaták fognak tombolni, 
mint a vvatterlói, vagy gottesbourghi üt 
kőzet volt,,, Gyónja Churchil molnár. 
..Nincs jogunk szerencsés véletlenben re 
ménykedni" ismeri be Szép vigasztalás 
egy nemzetnek, amely 500 millió ember 
felett uralkodott s amelynek földjén, mint 
hajdan Spanyolországban, sohasem áldó 
гои le a nap. Valóban buzdító szavak az 
angol hadsereg katonáinak . „küzdjetek

és haljatok meg, mert nincs szerencsés 
véletlen“ amely megmenthetne benne
teket.

Fzt elég lesz a második vasárnapon el
mondani a londoni molnárnak.

„Súlyos német légitámadások lehe
tősége is fennáll. Nem zárhatjuk ki azt 
a lehetőséget, hogy Szigetországunk el
len újszerű támadások kezdődnek“. Itt 
már nem elég egy vasárnap, itt el kell 
mondania Churchil molnárnak azt a sok 
német, belga, francia és egyéb nemzet- 
beli ártatlan áldozatokat, férfiakat, nőket, 
gyermekeket, papokat, apácákat, akiket 
légi gangsztereivel a másvilágra küldött. 
Fi kell mondania a kölni dómot, a Vati
kánt és azt a sokszáz Istenházát, amiket 
leromboltatott.

' A negyedik vasárnapon el kell mon
dania, hogy istentelen 'hírvágyában és az 
aranyborjú imádatában szövetkezett Eu
rópa, a civilizáció, a kereszténység, az 
isteni és emberi morál legnagyobb ellen
ségével, a szovjettel. Kihívta Európa 
ellen az újkor Dzsingisz kánját, a min 
dent elsöpörni akaró keleti veszedelmet. 
Barátjául fogadta azt, akit még néhány 
évvel ezelőtt Európa és a kultúra halá 
los veszedelmének mondott minden be 
szédében. Nem bántotta lelkiismeretct 
Finnország, Észtország, Lettország, Litvá 
nia, Lengyelország pusztulása. Imádkoz 
tatott főpapjával az istentelenek győzel
méért, tudván, ha imája meghallgatásra 
talál, az ö saját népe lesz. az első, amely
re a vörös bakó lesújt és nem jutott 
eszébe Katyn.

Ötödik vasárnapra marad a legocs 
mányabb emberi bűn az áiulás. Azok 
a nemzetek, akik még nem tanulták meg 
az. angol álnokságot és hittek Churchil 
hamis Ígéreteinek, többnyire mind hősi 
esen buktak el. Franciaország sok száz
ezer halottját áldozta és igazán csak az 
utolsó pillanatban tette le a fegyvert, 
amit Hitler vezér cs kancellár nemes 
fegyverszüneti feltételekkel és a sok tíz
ezer francia hadifogoly szabadonbocsáj- 
tásával honorált. Ugyancsak hazabocsáj 
tóttá a vitézül harcoló görög hadifoglyo-

Л Ki »/ségi Jegyzők Országos Egyesülete 
november 6 án tartotta meg 67. évi országos 
közgyűlését az. uj Városháza közgyűlési termé
ben A nagyszámban megjelent községi jegyzőkön

kát is. S mit tett Churchil? Aki elesett, 
részére többé nem számit! Kifacsart cit
rom. Hiába könyörögnek nála az emi- 
grációs kormányok, fülét sem billenti, leg
feljebb annyit tesz, hogy aki tulhangos, 
azt elköltözteti valahová a világ másik 
végére. Ehelyett sietett uj barátokat sze
rezni Amerikában, akikkel azonban úgy 
járt, mint Kinizsi egykori vitéze : „fogtam 
törököt, de nem ereszt“. Az áruló Ba- 
doglió kormánynak is már bizonyára 
eszébe jutottak a régi szavak : „Az áru
lót megfizetjük, de nem becsüljük".

„Duce, a Führer küldött engem, 
hogy Önt megmentsem“. Vájjon van e a 
gránitnál keményebb kő, amibe e szava
kat bele kellene vésni aranynál fé
nyesebb betűkkel, hogy örök időkre hir
dessék az igaz barátságot, a törhetetlen 
jellemet, az emberi szolidaritást. Tud e 
Anglia egész történelme alatt csak egyet
len egy, ehhez csak némileg hasonló 
esetet produkálni ? Igen, feleséggyilkos 
királyokat, áruló és orgyilkos uralkodó
kat és föurakat eleget.

Confiteor, confiteor I Van és lesz 
még Churchilnek sok gyónnivalója. Ha 
mindazt, amit saját népe és Európa el
len vétett meg akarja gyónni, úgy bátran 
szerződhet a lordmayorral egész évi el
látásra, az sem lesz elég összes bűnei 
meggyónására.

De Isten szolgái közül nem akad 
egy sem, aki Churchilnek megadná az 
absoluciót. Ahogy a rablógyilkosnak nincs 
kegyelem a földön, úgy a telhetetlen bir- 
vág)tól fütött tömeggyilkosnak sem lesz 
kegyelem az Örök Biró előtt.

Apiaconakádi előtt állt egy vádlott, 
súlyos bűnökkel terhelten. Az álruhában 
jelen volt padisah beleszólt a tárgyalás
ba, mire a kádi megkérdezte, milyen cí
men akar szólani, mint vádló, vagy vé
dő, mert védő lehet négyöt is, de vád 
lóból elég egy is. Churchilnek sok száz
ezer vádlója van. Az ártatlanok vére az 
égig kiált. Az öreg pap csak egy falu
ról tartozott felelősséggel, a londoni mol
nár pedig az egész világ, miatta kiontott 
véréért viseli a nehéz terhet.

Churchil öreg ember. Talán ő is ál
modik, mint a falu öreg pásztora, de ő 
saját magát látja bűnhődni. Nem irigyel
jük álmait!

S p .

kívül résztvett a közgyűlésen dr. Szász. Lajos 
közellátásügyi miniszter is. Dr. Koncz János or
szágos elnök üdvözlő szavaira Szász miniszter 
hosszabb beszédben ismertette a jegyzők közel-

Dr. Szász Lajos a jegyzők közellátási feladatairól beszélt 
a jegyzöegyesiilet országos közgyűlésén
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látási feladatait és vázolta azokat az irányelveket, amelyek a községi jegy
zőknek az uj beszolgáltatási rend végrehajtása során állandóan szem előtt 
kell tartani.

A miniszter beszéde elején köszönetét fejezte ki az elnök üdvözlő 
szavaiért, amelyek annyival is inkább jólestek, mert a jegyzői kar készsé
gesen vállalt részt abból a nagy munkából, amelyet a közellátás kiépítése 
jelentett. A  község a közigazgatás és az élet találkozópontjának tekinthető. 
A községben válik életté a jogszabály és ezt a munkát végzik a jegyzők. 
A  háborús idők fokozott munkateljesítmény t kívánnak meg mindenkitől. A 
felfokozott követelményeknek csak erős test és még erősebb lélek tud meg
felelni. A háborús áldozatvállalásban többletet kell vállalniuk azoknak, akik 
életüket a köz szolgálatának szentelték. Azok, akik életcéljukat abban lát
ják, hogy munkájukkal a közt és az embertársaikat szolgálják, nem várnak 
az élettől anyagi örömöket, gazdagság, hírnév és egyéni érvényesülés nem 
kápráztatja el őket, hanem arra vállalkoznak, hogy emberöltőn át szolgálják 
csendben a hazát.

A  köztisztviselők szerepe nem a hangban és hivalkodásban jut kifeje
zésre. hanem a polgári és tisztviselői kötelességek példás teljesitésében. A 
végzett munka jutalma nem pénz, hanem a nemzet érdekeinek megvalósu
lása és a nyugodt, tiszta lelkiismeret. A köztisztviselő élete nyitott lap és 
példaadás embertársai előtt. Háborús időkben különösen szükséges az, hogy 
a közsolgálatban állók ne csak példaado magatartással segítsék elő mások 
áldozatvállalását, hanem a kötelességteljesités fontosságának tudatában felvi
lágosító munkájukkal igyekezzenek az. állam célkitűzéseit mindenki számára 
érthetővé tenni.

A vezetöréteg vállalt kötelességei háborús időkben döntő fontosságunk, 
A sokat hangoztatott belső front csak akkor lesz egységes, ha az erősséget 
alkotó vármegyék, városok és községek testi és lelki felkészültsége azonos. 
Ma minden kis községnek várat kell képezni az élniakarás és a szebb jövő 
érdekében.

Ezeknek a váraknak a jegyzők a parancsnokai, folytatta beizédéf dr. 
Szász Lajos. A  magyar jegyzői kar mindenkor kettős feladatot teljesít. Nem
csak békében szolgált példaadással a falu népe előtt, hanem a harcmezön 
is együtt küzdött a falu fiaival. A falu életében döntő szerepe van a pap
nak, a jegyzőnek és a tanítónak. Országunk életében mind a három nagy 
szerepet játszik, mert amilyen a falu, olyan a vármegye és olyan az ország. 
A  falu vezetőinek súlyos feladatai vannak. Hármuk közül a jegyző a polgári 
hatalom képviselője, akit az állam azzal biz meg, hogy képviselje a közér
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deket és érvényt szerezzen a törvénynek. A  jegyző  a közigazgatás 
nélkülözhetetlen fundamentuma, de a falu társadalmi es gazdasági éle- 
tének őre és éber szemlélője is. Hivatali helyisege nemcsak iigyes ba- 
jós gazdák kétségeit eloszlató világítótorony, hanem modern értelemben 
vett rádióállomás, amely a panaszt, a bajt fölfele sugározza és továb
bítja, hogy az meghallgatásra és megoldásra találjon. De minden jegy. 
zői iroda egyúttal az igazság hajléka is. A  jegyző feladata rendkívül 
sokoldalú. Ha a munkáját jól akarja végezni, egyesítem kell a pap 
szónoki képességeit, a tanító tudását és nevelői rátermettségét a bíró 
tekintélyével s mindezen felül a hivatásához tartozó szaktudást is Ugy 
kell sugároznia, hogy abból mindenki megértést és jóindulatot me
rítsen.

A  rendeletek végrehajtásában jelentkezik döntő fontossággal a 
jegyző munkája.

Háborúban nincs pihenés azok számára, akik őrhelyen állanak. 
A  jegvzők pedig állandóan őrségen vannak. Alig hogy befejezték a 
munkát, én újra működésre szólítom az ország jegvzőit. Ez a műkö
dés merőben újszerű. Eddig a gazda csak a rendeleteket hatotta vég
re sokszor anélkül, hogy rájött volna annak igazára és helyességére. 
Ezt elérni a jegyzők feladata. Forduljanak felvilágosító szóval minden 
magyar gazda eszéhez és szivéhez. Magyarázzák meg, hogy az egyes 
embernek is addig van jo dolga, ameddig az állam keretein belül rend
ben folvik az élet. Szálljanak szembe a jegyzők az ellenséges hírverés 
állításaival és adatok és tények megdönthetetlen bizonyítékaival vessék 
minden gazda leikébe a józan észszerű kötelességteljesités szükséges
ségét és előnyeit.

Lelkiismeretlen emberek most a ruházkodás nehézségeivel igye- 
keznek a falu népét izgatni. E téren is felvilágosításra van szükség. 
Be kell érnünk azzal araink van. Gyengébb áru is jobb mint a semmi. 
Csak a közelmúltban kértem az ország lakosságát arra, teremtse meg 
a kifordított ruha és foltozott cipő divatját. A falusi nép nem fog hin
ni többé a lazítok üres Ígéreteinek, ha saját szemével látja, hog\ az. 
állam képviselői sem szégyenük viseltes ruházatukat és elégedetlenség 
helyett még áldozatosabban teljesitik kötelességüket.

Nehéz időkben fokozottabb a vezetők felelőssége — fejezte be 
dr. Szász Lajos beszédét Drága kincs van kezükre bízva, egy-egy 
falu népe. Életük sok-sok embernek szolgál például és cselekedeteik
ről sokan következtetnek az allamvezetök cselekedeteire. Öröm és 
gond a falu jegyzőjének lenni.

Levente leányok ünnepsége
Dr. Kokas Eszter egyetemi magántanár a levente

leányok országos vezetője képviselte az Ifjúság 
Honvédelmi Nevelésének Országos Vezetőjét

Ezelőtt két évvel, ha egv muraközi lean- , vag\ ifin ezt hallotta 
„levente“ azt sem tudta, mi fán terem. Azóta nagyot változott a világ 
Muraközben. Néni tudjuk pontosan, hány tagból áll a csáktormni le- 
ánv leventecsapat, de hogy sokan vannak, azt látjuk vasárnaponként, 
amikor misére vonulnak, majd hogy azt nem mondjuk, egy zaszlualj- 
nyi leány masírozik feszes lépésekkel, hogy halat adjon a Jó Isten
nek. mindazért, amiben Muraközt eddig részesítette és kérje keg\elmét 
továbbra is.
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lékének. Közben a leventeleányok megkerülték
a leventeotthont és a Szent István ut felől dísz- 
menetben tisztelegtek országos vezetőjük Dr 
Kokas Eszter, kísérete és az ünneplő közönség 
előtt. s

A főzőtanfolyam vizsgája
Az ünnepség a Zi in у i Szálló nagytermében 

folytatódott, ahol díszesen terített, sütemények
kel megrakott asztal várta a közönséget. Л  sü
temények nagyon szépek voltak, a terítés díszes 
és ízléses, de minden a háborús takarékosság 
jegyében. A  fel járatnál, a terem ajtaja elolt, hó
fehér szakácsnői uniformisban öltözött „főzöleá- 
nyok“ fogadták a közönséget „Szebb Jövőt" 
köszönéssel. Rátkai Mária, muraközi anyanyelvű 
leánylevente, tanfolyamhallgató szép magyar be
széddel üdvözölte Dr Kokas Eszter országos le
ánylevente vezetőt. Elmondta, hogy a gyárak és 
a közélelmezés segítségével, részben hazai hoz
zájárulással, a vezetőség jóvoltából sikerült a 
tanfolynmot összehozni, ahol sok mindent tanul
tak, különösen a takarékos, ízléses változatos 
főzést.

A szóbeli vizsgán a leányok pontos vála
szokat adtak az egyes ételek készítési módjáról, 
a takarékos beosztott főzésről, az egyes tápsze
rek fontosságáról és vitamintartalmáról. Nagy de
rültséget keltett, hogyan kell rántottcsirkét, csir-

Hódolat gróf Zrínyi
297 év távlatából sugároz örök fé 

nye ránk. Vezérlő Eszményünk csontjai 
elporladtak, de szelleme él és élni fog 
örökké, amíg magyar lesz e földön. No
vember 18 a Magyarország részére örök 
emléknap. Bár büszkék vagyunk, hogy 
ez a nap elsősorban Muraköz ünnepe, 
de gróf Zrínyi Miklós nemcsak Mura
köznek, hanem az egész '  országnak, 
az egész magyarságnak * volt vezére. 
Azért ez az ünnep, megemlékezés 
a szenthamvakról túlterjed Muraköz 
határain, ünnepe ez az egész országnak, 
minden magyarnak.

A Vitézi Rend Zrínyi Csoportja Köz-

A magyar állatncszmcben leghűségesebb 
nemzetiségeihez, a ruszinokhoz intézett igen 
nagy horderejű beszédet Kallay Miklós minisz
terelnök. Ennek a beszédnek elmondására alkal
mat nyújtott az a körülmény, hog> Iluszt test
vérvárosa Rudapest, a magyar és ruszin hősi 
halottak emlékére gyönyörű emlékművet adomá
nyozott. Ennek az emlékműnek leleplezése tör
tént meg most, amikor tizenötezer főnyi ruszin- 
ojku honfitársunk gyűlt össze Huszt város főte
rén, hogy az ünnepségen megjelent miniszterei- 
elnököt meghallgassa. A gens tidelissinia a ha
gyomány okhoz híven most is tanujeiét adta an
nak, hogy szive a magyar hazaza felé dobban, 
mert olyan lelkes hangulatban vallotta meg is
mét hűségét, amit értékben igen sokra tartunk,

ke nélkül készíteni.
, ,9 /  Kokas Eszter válaszában örömének a-

dott kifejezést, hogy a visszatért Muraközben, 
dacára a nyelvi nehézségeknek, ilyen jól sikerült 
a főzőtanfolyam, ami Muraköz, hazafiasságát di
cséri. A  leányleventeinté/.ménynek nem az a célja, 
hogy harcos amazonokat neveljen, hanem derék, 
hazafias családanyákat, akik útmutatói lesznek a 
lövendő generációnak. Viharos lelkesedést keltett 
bejelentése, hogy a Eöméltóságu Kormány zóhe- 
lyetlesné, özvegy vitéz nagybányai Horthv Ist
vánná elvállalta a leány leventeintézmény íövéd- 
nökségét. Rögtön és óriási éljenzés közt kimon
dották, hogy ez alkalomból táviratilag üdvözlik a 
Eöméltóságu Asszonyt.

Király Ivánná kerületi vezető köszönetét 
mondott Dr Kokas Eszternek, a tanfolyam vezetői
nek, a hallgatóknak és megígérte, amint lehet, 
újabb tanfolyamot rendeznek. Végül Kukics Ilo
na mondott köszönet a vezetőnőknek.

A gyakorlati vizsgát a leányok a vendégek 
tiszteletére rendezett „háborús ebéddel“ tet
ték le.

Délután 3-5 óráig a tanfolyamisták jutalma
zására egy kis teadélután rendeztek. Három 
orakor láttunk egy csomó leventeifjut felvonulni 
a terembe s az a gyanúnk, hogy ez a táncos 
teadélután nem is olyan rosszul sikerül. Valószí
nűleg nem pont Öt órakor fejezték be.

Sp.

Miklós emlékének
ponti Vezetősége és a Vitézi Rend Csák 
tornyai Zrínyi Csoportja november 18 án 
nagyszabású ünnepséget rendezett, amely 
re számos előkelőség érkezett Budapest
ről is. Az ünnepségek délelőtt ünnepi 
szentmisével kezdzüdtek, délután a Zrí
nyi emlékmű előtt, 11 órakor Szentilo- 
nán a Zrínyi kápolnánál, a Zrínyi család 
nyughelyénél, délután a városháza disz 
termében, utána pedig a leventeotthonban 
hódoltak nagy Vezérlő Eszményünk em
lékének.

Minthogy lapunk az ünnepség ide 
jen már nyomás alatt volt, részletes tu
dósításunkat jövő számunkban hozzuk.

meit manapság különösen igaz a klasszikus 
megállapítás, hogy sok barátod van akkor, ha 
jól mennek napjaid, de ha eged felé felhők tor
nyosulnak, magadra maradsz.

A miniszterelnök nagy jelentőségű beszéde 
számtalanszor kiemelte a testvér ruszin nép hű
ségének gyönyörű jellemvonását. Íme, most is 
megmutatkozik az együttélés, a jó és balsorsban 
való osztozás, n közös nagy harcokban való 
együttes részvétel történelmi jelentősége. A ru
szin nép nem feledte el, hogy dicső elődei, Rá- 
kóczy Ferenc, Kossuth Lajos és a világháború 
híres katonái voltak váll vall mellett harcolva a 
testvéri magyarokkal. Ennek a történelmi múlt
nak következménye, hogy a jelenlegi nagv meg
próbáltatások alatt is megtaláltak helyüket Horthy

Miklós kormányzó ur zászlaja alatt.
Felemelő érzés fogta el az embert, amikor 

ebben a légkörben hallotta megny ilatkozni Ma- 
vgarors/.ág felelős miniszterelnökét azokról a 
problémákról, amelyek Magyarország félreérthe
tetlen álláspontját domborították ki a Kárpátme
dence problémáiról. Ezt a megnyilatkozást egész 
bátran válasznak lehet tekinteni mindazokra a 
kombinációkra, amelyek a világháború esemé
nyei s a legutóbbi moszkvai értekezlet után fel
merültek a nemzetközi közvéleményben. A  ma
gyarság ezer esztendeje él a Kárpatmedencében, 
ahol allamalapilásával történelmi jelentőségű 
missziót töltött be. A z elmúlt hosszú évszázadok 
alatt meg tudtuk teremteni a nemzetiségek belső 
békéjét, kialakult az az összhang, amely minden 
rendű és rangú magyar állampolgárnak egvenlő 
jogot és egyenlő kötelességet biztosított. Tulaj
donképen a magyar nép és a magyar államveze
tés sohasem került komoly összeütközésbe a 
nemzetiségek népi tömegeivel. Ez a megállapítás 
elsősorban vonatkozik a ruszinokra.

Ha a magyar nemzet arra az útra tekint 
vissza, amelyben államunkat a magunk és a ve
lünk sorsközösségben élő nemzetiségek erejével 
meg tudtuk védeni bármely oldalról érkező ve
széllyel szemben, akkor ma is elmondhatjuk, 
hogy a mai nagy világégésben az egyedüli po
zitívum, ami a Kárpátmedence kérdésénél szám- 
bajöhet, a magyar ezredéves múlt, annak tárgyi
lagos kritikája és a mai kor nemzetiségi és 
szociális szemléletének megfelelő konzekvenciái. 
Joggal várhatjuk tehát az egész világtól, hogy a 
magy ar ezredéver. múltat tárgy ilagos kritikával 
kisérje. Annál is inkább, mert ma is megvan a 
magyarságban a készség, hogy a magunk életé
ből levonjuk a mai kor nemzetiségi és szociális 
szempontjainak megfelelő konzekvenciáit.

Hirdessen a „Muraköz“ -bei

Kállai Miklós miniszterelnök 
nagy beszéde Huszton



„ M u r a k ö z ” 46 sz,

Első Muraközi Szövődé Rt.
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi n. 50 о Telefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST

H Í R E I N K
— Tanítói áthelyezés А  V. és К  M i

niszter Heinrich Károly all tanítót, a Stridovár— 
Ráczkanizsa kült. all. népiskola iga/gatoiat sajat 
kérésére Bácskába — Kula járási székhelv bel
területi magyar tannyelvű népiskolájához he
lyezte át.

Heinrich Károly ittartózkodása alatt sokat 
tett Muraköz magyarságáért. Kis diákjainál, sze
retettel párosult tanításával szép eredmén\t ért 
el. Társadalmi téren az ifjúság vezetője volt 
Ráczkanizsa szeretete és jó kívánságai kisérik uj 
állomására. Távozását mindenki sajnálja.

— Felhívás rendőrsorozásra. A  m. kir. 
Rendőrség Vidéki Főkapitánysága felhívja mind
azokat, akik a m. kir. rendőrség kötelékébe lép
ni kívánnak és a rendőri hivatást élethivatásul 
választják, hogy november 23 án Szegeden, no
vember 25-én Debrecenben, november 27-én 
Kassán, december 2-án Kolozsvárott és decem-
4-én Budapesten a rendőrsorozúbizottság előtt

jelenjenek meg. Érdeklődők forduljanak a soro
zás székhelyén a rendőrkapitánysághoz.

Feltételek: 21— 26 éves életkor, nőtlen 
családi állapot, büntetlen előélet, testi és szelle
mi egészség, 170 cm. testmagasság, katonai szol
gálat teljesítése és magyar állampolgárság.

Jelentkezők személyi okmányaikat és er
kölcsi bizonyítványukat vigyék magukkal.

— Bözsike férjhez megy. Szerkesztősé
günk a kővetkező értesítést kapta. Szeretettel 
közlöm Csáktornya város közönségével, amely 
megértéssel és szeretetével kisérte útjaimat, hogy 
folyó fó 25-én délután fél 5 órakor Letenyén 
tartom esküvőmet vitéz Rédey István ni. kir. 
honvédzászlóssal. Kovács Erzsébet.

Felkerestük „cukros" Bözsikénket, Ó h ó ! 
nem oda Buda, nekünk is jár valami az örömből, 
mit nekünk Letenye ! A  Bözsike a mienk, mi is 
akarjuk köszönteni az uj „nemzetes asszonyt". 
Mire a nala szokott szerénységgel kijelentette, 
hogy miután Csáktornyát két és lél év alatt any- 
nv ira megszerette, hogy bárhová sodorja az élet 
viharja ebben a zajgo világégésben, sohasem fog 
megfeledkezni a csáktornyaiakról, akik szivükbe 
zárták és sok szeretettel elhalmozták. Ezért a 
polgári esküvőt ugyanaz nap délelőtt Csáktor- 
nvan fogja megtartani.

\  itéz Rédey István m. kir. honvédzászlós 
mellét több kitüntetés, köztük a német V aske
reszt is díszíti. Vitéz magyar katona, igaz ma
gyar honleány egyesülése. A  „Szebb Jövő" su
gározza be életük útját, szeretetünk és nagyrabe
csülésünk kiséri ő k e t! Nemzetes Asszony unk ne 
felejtse el, azért továbbra is megmarad a mi 
kedves „cukros Bözsink", ebből nem engedünk !

Három évi fegyházra ítélték a Csáktornyái 
Vugrinecz-iizlet betörőjét

Az ősz folyamán történt, hogy Trsztenyák 
György 24 éves Csáktornyái szabósegéd, miután 
rövid ideig Nagykanizsán tartózkodott, visszatért 
Csáktornyára és október 6-án hajnalban 4 óra
kor Vugrinecz János szabómester és kereskedő 
üzletét álkulccsal kiny itotta, felfeszitette a belső 
ajtó pántját és az üzletből 13 különböző ruha
szövetet, bélésárut, sok cérnát, pullóvereket, 
nagymennyiségű nyakkendőt, ballonkabátot, az 
egyik segéd fiókjából fény képezőgépet és egyebet 
lopott. A  kár több mint 7000 pengő volt.

Trsztenyák zsákmányát két hatalmas cso
magba kötve, elindult a Csáktornyái állomásra, 
hogy Budapestre utazzék. Időközben már több 
lopott dolgot eladott, igy mintegy 60 orsó cérnát, 
amiért szép pénzt zsebelt be. Trsztenyák már 
megvette vasúti jegyét, amikor két csendőr iga
zolásra szólította. A  két csomag felnyitásánál 
minden kiderült. A  fiatal tolvaj mindent beismert. 
Beszállították Nagykanizsára, ahol azóta a kir. 
ügyészség foglya.

A  nyomozás során eljárás indult azok ellen

is, akik a lopott holmiból vásároltak. Igv kerül
tek 18-an orgazdaság gyanújával a vádlottak 
padjára, vele együtt összesen 19 en. A  tárgyalás 
a nagykanizsai törvényszéken reggel 9-tól este 7 
óráig tartott. A  vádlott legnagyobbrészben beis
merte azt és a terhére rótt más lopásokat. A z 
zal védekezett, hogs any ja fiatal korában elhuny t, 
hogy atyja hol van, nem is tudja. A javítóinté
zetben tanulta a szabómesterséget, ott szabadult 
fel, szabaduló levelét nem hozta magával szerb 
területről és igy nem tudott munkakönyvhöz, 
illetve munkához jutni. Tehát szükségből kö
vette el.

Az orgazdasággal vádoltak azzal védekez
tek, hogy fogalmuk sem volt, hogy lopott tár
gyát vásárolnak.

A  törvény szék bűnösnek mondta ki Tiszte- 
nyák Györgyöt többrendbeli lopásban, azonkívül 
sikkasztásban és ezért három évi fegyházra és 
tiz évi jogvesztésre Ítélte, több vádpont alól fel
mentették, a többi vádlottat felmentették.

A z ítélet nem jogerős.

Újabb adomány az iskoláknak
Egy muraközi emberbarát hazafias megemlékezése

Adorján (Hadrovics) József szövetkezeti 
igazgató Pestszenterzsébeten, Csáktorny a szülötte, 
a felszabadulás óta, immár harmadik éve, min-

Csáktornyán
Béla Király utca 13 а яг. alatti

emeletes hiz
comfortos üzlet és raktárhelyiség, kert 

'A  részben szabad kézből eladó!

Érdeklődni lehet Kecskés Pál C sák to r

nyái vas és füszerkereskedőnél, II. Rá- 
kóczy Ferenc utca 41 szám alatt.

den évben megemlékezik szülőföldjéről s az olt 
tanuló szegény diákokról.

Eddig több ezer pengő segélyt küldött a 
Csáktornyái diákoknak, legújabb pénzküldeménye 
pedig a polgári iskolának 500 pengő, a keres
kedelmi iskolának 300 pengő és az iparos ta
nonciskolának 200 pengő, tanköny v beszerzési 
segély címén.

Adorján József nemesszivii adományozásai
val, igaz muraközi hazafias cselekedeteivel meg
mutatta, hogy a hazaszeretet nem szavakban, 
hanem tettekben nyilvánul. A segélyezett diákok 
támogatásával nemcsak emberi jóleltet végzett, 
hanem elsősorban Muraköz magyar kulturális ha
ladását mozdította elő, amiért igaz hálával adó
zunk és muraközi, magy ar üdvözlettel köszöntjük 
Adorján Józsefet, a muraközi diákok jótevőjét.

J u t d a f c t n  -  llÖ H ty v e U

Az atyai ház
Reményik Zsigmond könyve.

Az elmúlt színházi évad kimagasló színhá
zi eseménye volt Reményik Zsigmond színházi 
bemutatkozása, „A z atyai ház" bemutatása. Mon
danivalója, felépítése újszerű, megírása költői, 
ugv hogy könyvalakban éppen úgy élvezi majd 
az olvasó, mint a színházi néző, aki szemtől 
szembe latta a hazatérő fiút, amint végig |arja 
az elhagyott otthont. Minden szobában életre 
kel a mu!t egy-egy eseménye és ezekből a mo- 
zaikküvekből mint nagy szabású kép alakul ki a 
hős egész élete.

Reményik Zsigmond drámájának köny salak
ban való megjelenése fontos eseménye az irodal
mi életnek.

Ul Idők Irodalmi Intézet Rt. (Singer és 
W olfner) kiadásában jelent meg.

Keresztényszociálista Munka
A múlt évi könyvpiacon kimagasló és hé

zagpótló könyv volt a sajtó áltál is szimpatiku-

Uj MÉRLEGEK 
MÉRLEGjavitások 
FRANK inérlegiizem

NAGYKANIZSA
Eötvös tér 2 a. 
Te le fo n : 509.

san fogadott „Keresztényszociálista Munka". Г 
beszámoló és tájékoztató szociális szemlének 
1944. évi kiadmánya most all kibocsátás előtt. 
Szerkesztője lobler János v. képviselő, orsz. 
elnök. Írói között szerepelnek gróf Zichy Janos, 
vitéz dr. Makray í.ajos Közi Horváth József 
képviselők, dr. Lotz Antal és Liliin József szföv. 
hiz. tagok, dr. Zibolen Endre, dr. Kussbach Fe- 
n*nc, dr. Előd M ám :!, dr. Scherer P. Pál, dr. 
Daida Elemér, Rákóczi István plébános, Leszkay 
Iréné, Lőcsey Miklós, Fekete Tibor, S/alay La- 
í?s’ Flóra, Novak Imre, Inokay László,
Harsházy István stb. A  könyv oldalszáma 160. 
Ara 6 pengő. — Népies kiadásának ara 3.20 
pengő, megrendelhető Budapest X IV . Nürnberg 
utca 30.

----------------— ------= — =—

Lőtt vadat,
gyümölcsöt,
baromfit,
tojást,

állandóan vásárolhat

h ím  ipari és kereskedelmi
R T.

Tel: 60. CSÁKTORNYA Tel: 60.
------------ t
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R e s p r a v l a j u  d r z a v n o ö a  s t r o s k o v n i k a  premislene recibilenarodu na velki kvar.
& Samo deca se igraju z ognjom, a denes

V  o r s a r k n m  c n r a v í e f r i  moramo cuda bole paziti, kajti velki vi-v u r b d t K o m  s p r a v i s c u  her bara koli nas

Velki govor Kállay Miklósa ministra predsednika Zivlenje, obskrba, crni piac

V petek se hapila resprava drzav bo rekel minister predsednik. Znam i to, da zvun toga i obskrba
noga stroskovnika pred orsackim spra- Se tiho po velkoj sáli, se oci obrje- inia velku rec. I to moramo ceniti. Sit
viscem. Velka sala sa puna z oblegati, dosli ne na Kállay Miklósa predsednika ma- élovek je navek bole zadovolen. Hranu 
su si ministri i drzavni sekretari. Galerie gyarskoga ministeriuma da se hapil go- imamo i to dosti, — ne pieveé, éli ói bo 
pane z velkimi ispani, se to oce cuti, kaj vorili. saki gospodar posteno nutri dal, onda s

жт „ . . ..... . „ . . . .  pravicnim rezdelenjem nabo niáci zlo, sa-
Nasa zvunjska politika se ne men|a, п есет  se genuti z )edmo pravoga kj bo jmel kruha Bode ; kuri)a ne obil.

kamenatoga fundamenta no, a]j s sparanjem bomo zisli. Z obuteli
véli Kállay Miklós. To odgovara intcresu ini) Moram reci, da mi ne mislimo na ni- bo tezi, samo oni bodo dobili, sterim je 
i postenju naroda i nadjamo se, da bodo koga napadati, all nase granice - to naj najbole potrebno. Z opravom, moram is- 
v ovom taboru nase misli i oruzje pre- saki zeme na znanje — bomo obranili, tinski priznati, jako slabo stojimo s siro- 
ladalo. od toga ne pustimo nikaj, to vim matrialom. Ono, kaj je je, treba rez-

Za to harcuvlem i za to se mocim nemre biti politicko pitanje niti soldacko, deliti med one, steri su toga najbole pot-
I i nedam se vpotiti na nikaj taksega, kaj to nam je narodna duznost, zapoved ,,bo rebni.
! bi morti meni lezi bilo, a narodu skodilo. demo, ali nabodemo“. (Jako pokanje z Eli saki clovek mora zeti na znanje,

Necem se genuti z jedino sigurnoga rokmi) da smo vec peto leto v taboru, steroga
i pravoga kamenatoga fundamenta, z je- Bcdasti posel bi bil nekoga zazivati, sc nesmo nadjali, a itak se jos nekak l-
dine magyarske misli i cila. lehkoumnost bi bilo z nasimi silami ne ™arrJ0’ ^uda bole, kak drugi drugi orsagi.

Da morem„ ostati na ovomu funda- Sparati kak najdale, ali prosti, kukavic- Р°Ыи> . Prez fal'"«e'ua moremo ostatl na ovomu iunaa f i/daiitel domovine bi bil on mestersko delo kak dalko je mogoce,mentu, potrebne su nam tn stvari: Kl* »ntyalen izaajitei aom( vine di dm on, soldaciia
П . . t i  . 0 . л;;т л sto nebi brand nase granice, orsaga l slo- Prva Iе soiaauja.
Prcpoznal', da denes zutra st(>iimo v boJi| do /adnjc kapie krvi j sto Ы predi Imamo i to, da se dosti hrane trzi

srdmi tri svetskih s i, sure se v l.uropi ^ Jel, kakíe si|e imamo. Nisői nes. na crnom piac«. Ali to se po malem za- 
bi|P|u. Soldaciie ruskoga, nemskoga i an ^  nato kilj b(. to sto drugi zvr tere. Kriv je tomu tabor, nesterm cuda
g osaskoga svcla se паЫгащ koli nas, ^  ||)eslo nas to )e naSa duznost i ni zasluziju, njim nikaj neje predrago, drug;
Velko harcuvanje sc pnblizava k nam. nemre nj(-,ja druga. i zakonske cene tesko piaca. Proti
Zvun toga nepriateli nam oceju zrusiti _  . . ‘ . . tomu bomo i dale harcuvali, crnoga piaca
duse z sakojackimi krivimi glasi. T retje je, kaj nam za seovo moguc- bomQ zatrli a najb0le je pre tem treba

Nemremo nato misliti, kaj bi mi sa nost da, da zacuvamo znu resnjega íe a guvajj onet ^erj jmaju stalnu placu, di-
mi z nasimi silami mogli harcuvati proti i mira da ga na sak. nac.n brammo. novniket delavce polske i fabricke.
ovim volkim soldacijam, za nas je cuda Kaj se svetske sile mod sobom bi- J ak stojimo denes. Ne smo prez bri-
bole vazno, da nam nepriatelski glasi ne jej11 soldacki nemamo rec, a politicki ja- ajj straha ga ne.
pokvariju duse, da nam rte zrusiju jcdin- ko malo, ali i to zgubimo, ako nabomo
stvo. znali red a dati svojenni narodu, da onda, Siriteli laznih glasov

Drugo je, kaj moramo z denesnjc da se bodo taborske prilike resplele, na* Nisei stoga пета pravo, da siri laz-
politike znali, da nasu soldacku jakost bomo dosta jaki politic ki, so a< i i M>s- ^  к1,^е glase. Da rusi duse i zived. Tak- 
moramo, ze semi silami zdici na najyek podarski, da bomo mog í i moral nasim .• ju^  nemaju nikaj iskati med postenim 
su visinu, zato moramo se stvorili i al recim vagu dati. narodom. Naj se saki toga duva, a prez-

j duvati. (Velki éljen krici i pokanje z rok — dusne ludi treba dati zandaram v roke.
Prosirn pomoc sakogn vernoga sina ovoga naroda Proti tomu harcuvati je sakomu cloveku
rrusuui pun S . , 1 , _  sveta duznost. Dók smo mi jaki, dok

Ako bi nas strasne bitke velkih sil 191S. leto nam je vec pokazalo, verjemo v samih nas, zatoga nemamo
pumele z ovoga svefa, ili ako bi nas na nas vodi, ako neznamo s up r/a • zroka da se bojimo i delamo, da bomo

! pale takSc°premoói, s'.cre niti najvekso «M e „a f  jo* jaksi.
magyarsko junastvo nebi mogln ziumIi, Dosli sm . ц Saki clovek je tulko vreden, kulko
navek se moremo opravdati pred svetom veruvali, vj.(, prj tjlj baj je da svojoj domovini. To vidim i to mislim
i pred samira sobom. Ali ci sc pripeti l w  '°eni si)c j iako4tj dal, se bom tomu s cvrstom volom stojim na mestu, kam 
tretje, da se nam zrnsi z.nulresn,i red, da И  ' , (V(.,ko kanje z rokmi|. me |e narod postavil. Isccm i zovem po
st stem pokvarimo nasu sodbinu. ci mi P> "  P . . i4tin'u dojU more, za moemke. fuda, celoga naroda. Cuda nas
samidamogori  nase zivlenje, onda ga celoga naroda, sakoga ga. Ster. tak m.shmo i zato vupam reii,
nega opravdanja za nas. niti mdosti. on- W  J  da ov narod nigdar ne,e b.l tak .edm-
da smo odsodjeni prod sodbenom s l o ' l in^  * sih skupa, jtven . tak velki. kak denes. Zato se vu-
com mauvarske novesti. |Vc ko pokanie I о nam )e ouzm i fam , proslm vu(an|e.
z n,kmi) to m° ra Sakl SP Z velkim éljen kricom i pokanjem

7*  » л .  Mi «а I mi, i. ..w a ...k  ™k ~ 2 S S £ . ' * *  ‘oi*
Z««ni.kui .nulreini. И » » “ »"■  " *  Ä T I ö T i t o  Ko,n.i к  do.p.l pnjali KáU.y Mik-

ga vodim ja i nosim z.a to odgovorno* . l ■ ^  ^  nabode skodiia narodu lósa pozdrave i gratulacije s sih stran
veli dale minister predsednik, all za 7™' domovini, Cuda toga znamo, da su ne- orsaékog spraviééa.

P  tresnji red i mir je saki aovek oago
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Első Muraközi Szövődé Rt.
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi u. 50 о Telefon: 31. 

Központi iroda: BUDAP EST

H Í R E I N K
— Tanítói áthelyezés. А  V. és K. M i

niszter Heinrich Károly áll. tanítót, a Stridóvár— 
Ráczkanizsa kült. áll. népiskola igazgatóját saját 
kérésére Bácskába — Kula járási székhely bel
területi magyar tannyelvű népiskolájához he
lyezte át.

Heinrich Károly ittartózkodása alatt sokat 
tett Muraköz magyárságácrt. Kis diákjainál, sze
retettel párosult tanításával szép eredményt ért 
el. Társadalmi téren az ifjúság vezetője volt. 
Ráczkanizsa szeretete és jó kívánságai kisérik uj 
állomására. Távozását mindenki sajnálja.

— Felhívás rendőrsorozásra. A m. kir. 
Rendőrség Vidéki Főkapitánysága felhívja mind
azokat, akik a in. kir. rendőrség kötelékébe lép
ni kívánnak és a rendőri hivatást élethivatásul 
választják, hogy november 23 án Szegeden, no
vember 25-én Debrecenben, november 27-én 
Kassán, december 2-án Kolozsvárott és decem-
4-én Budapesten a rendőrsorozóbizottság előtt

jelenjenek meg. Érdeklődök forduljanak a soro
zás székhelyén a rendőrkapitánysághoz.

Feltételek: 21— 26 éves életkor, nőtlen 
családi állapot, büntetlen előélet, testi és szelle
mi egészség, 170 cm. testmagasság, katonai szol
gálat teljesítése és magyar állampolgárság.

Jelentkezők személyi okmányaikat és er
kölcsi bizonyítványukat vigyék magukkal.

— Bözsike férjhez megy. Szerkesztősé
günk a kővetkező értesítést kapta. Szeretettel 
közlöm Csáktornya város közönségével, amely 
megértéssel és szeretetével kisérte útjaimat, hogy 
folyó fó 25* én délután fél 5 órakor Létén yen 
tartom esküvőmet vitéz Rédey István m. kir. 
honvédzászlóssal. Kovács fc.rzsébet.

Felkerestük „cukros" Bözsikénket, Ó h ó ! 
nem oda Buda, nekünk is jár valami az örömből, 
mit nekünk Letenye ! A  Bözsike a mienk, mi is 
akarjuk köszönteni az uj „nemzetes asszonyt". 
Mire a nála szokott szerénységgel kijelentette, 
hogy miután Csáktornyát kct és fél év alatt any- 
nyira megszerette, hogy bárhová sodorja az élet 
viharja ebben a zajgú világégésben, sohasem fog 
megfeledkezni a Csáktornyájukról, akik szivükbe 
zárták és sok szeretettel elhalmozták. Fzért a 
polgári esküvőt ugyanaz nap délelőtt Csáktor
nyán fogja megtartani.

Vitéz Rédey István m. kir. honvédzászlós 
mellét több kitüntetés, köztük a német Yaske- 
reszt is diszíti. Vitéz magyar katona, igaz ma
gyar honleány egyesülése. A  „Szebb .Jövő" su
gározza be eletük útját, szeretetünk és nagyrabe
csülésünk kiséri ő k e t! Nemzetes Asszonyunk ne 
felejtse el, azért továbbra is megmarad a mi 
kedves „cukros Bözsink", ebből nem engedünk !

Három évi fegyházra ítélték a Csáktornyái 
Vugrinecz-iizlet betörőiét

A z ősz folyamán történt, hogy Trsztenyák 
György 24 éves Csáktornyái szabósegéd, miután 
rövid ideig Nagykanizsán tartózkodott, visszatért 
Csáktornyára és október 6-án hajnalban 4 óra
kor Vugrinecz János szabómester és kereskedő 
üzletét álkulccsal kinyitotta, felfeszitette a belső 
ajtó pántját és az üzletből 13 különböző ruha
szövetet, bélésárut, sok cérnát, pullóvereket, 
nagymennyiségű nyakkendőt, ballonkabátot, az 
egyik segéd fiókjából fényképezőgépet és egyebet 
lopott. A  kár több mint 7000 pengő volt.

Trsztenyák zsákmányát két hatalmas cso
magba kötve, elindult a Csáktornyái állomásra, 
hogy Budapestre utazzék. Időközben már több 
lopott dolgot eladott, igy mintegy 60 orsó cérnát, 
amiért szép pénzt zsebelt be. Trsztenyák már 
megvette vasúti jegyét, amikor két csendőr iga
zolásra szólitotta. A  két csomag felnyitásánál 
minden kiderült. A  fiatal tolvaj mindent beismert. 
Beszállították Nagykanizsára, ahol azóta a kir. 
ügyészség foglya.

A  nyomozás során eljárás indult azok ellen

is, akik a lopott holmiból vásároltak. Igv kerül
tek 18-an orgazdaság gyanújával a vádlottak 
padjára, vele együtt összesen 19 en. A  tárgyalás 
a nagykanizsai törvényszéken reggel 9-tól este 7 
óráig tartott. A  vádlott legnagyobbrészben beis
merte azt és a terhére rótt más lopásokat. A z 
zal védekezett, hogy anyja fiatal korában elhunyt, 
hogy atyja hol van, nem is tudja. A javítóinté
zetben tanulta a szabómesterséget, ott szabadult 
fel, szabaduló levelét nem hozta magával szerb 
területről és igy nem tudott munkakönyvhöz, 
illetve munkához jutni. Tehát szükségből kö
vette el.

Az orgazdasággal vádoltak azzal védekez
tek, hogy fogalmuk sem volt, hogy lopott tár
gyat vásárolnak.

A  törvényszék bűnösnek mondta ki Tiszte- 
nyák Györgyöt többrendbeli lopásban, azonkívül 
sikkasztásban és ezért három évi fegyházra és 
tiz évi jogvesztésre Ítélte, több vádpont alól fel
mentették, a többi vádlottat felmentették.

A z ítélet nem jogerős.

Újabb adomány az iskoláknak
Egy muraközi emberbarát hazafias megemlékezése

Adorján (Hadrovics) József szövetkezeti 
igazgató Pestszenterzsébeten, Csáktornya szülötte, 
a felszabadulás óta, immár harmadik éve, min-

Csáktornyán
Béla Király utca 13 a sz. alatti

emeletes ház
comfortos üzlet és raktárhelyiség, kert 

V 2 részben szabad kézből eladó!

F.rdeklődni lehet Kecskés Pál Csáktor
nyái vas és füszerkereskedönél, II. Rá- 

kóczy Ferenc utca 41 szám alatt.

den évben megemlékezik szülőföldjéről s az. ott 
tanuló szegény diákokról.

Eddig több ezer pengő segél\t küldött a 
Csáktornyái diákoknak, legújabb pénzküldeménye 
pedig a polgári iskolának 500 pengő, a keres
kedelmi iskolának 300 pengő és az iparos ta
nonciskolának 200 pengő, tankönyv beszerzési 
segély címén.

Adorján József nemesszivíi adományozásai
val, igaz muraközi hazafias cselekedeteivel meg
mutatta, hog> a hazaszeretet nem szavakban, 
hanem tettekben nyilvánul. A  segélyezett diákok 
támogatásával nemcsak emberi jótettet végzett, 
hanem elsősorban Muraköz magyar kulturális ha
ladását mozdította elő, amiért igaz hálával adó
zunk és muraközi, magyar üdvözlettel köszöntjük 
Adorján Józsefet, a muraközi diákok jótevőjét.

„ A r a n y  B A r a h y “
Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA
Kossuth Lajos u. 9. - Telefon 143. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: K u r á t h  J o a c h i m

Az atyai ház
Reményik Zsigmond könyve.

Az elmúlt színházi évad kimagasló szín h á
zi eseménye volt Reményik Zsigmond szính ázi 
bemutatkozása, „A z atyai ház" bemutatása. Mon
danivalója, felépítése újszerű, megírása költői 
ugv hogy könyvalakban éppen úgy élvezi majd 
az. olvasó, mint a színházi néző, aki szemtől 
szembe latta a hazatérő fiút, amint végig járja 
az elhagyott otthont. Minden szobában életre 
kel a inult egy-egy eseménye és ezekből a mo
zaikkövekből mint nagyszabású kép alakul ki a 
hős egész élete.

Reményik Zsigmond drámájának kőny vajak
ban való megjelenése fontos eseménye az irodal
mi életnek.

Ul Idők Irodalmi Intézet Rt. (Singer és 
W olfner) kiadásában jelent meg.

Keresztényszociálista Munka
A múlt évi könyvpiacon kimagasló és hé

zagpótló könyv volt a sajtó által is szimpatiku-

Uj MÉRLEGEK 
MÉRLEGjavitások
FRANK mérlegiizem

NAGYKANIZSA
Eötvös tér 2 a. 
T e le fon : 509.

san fogadott „Keresztényszociálista Munka". Г 
beszámoló és tájékoztató szociális szemlének 
1914. évi k'admanya most all kibocsátás előtt. 
Szerkesztője fobler János v. képviselő, tjrsz. 
elnök. Ir<>i között szerepelnek gróf Zichy Janos, 
utéz dr. Makray Lajos K o /i Horváth József 
képviselők, dr. Lotz Antal és l.illin József szföv. 
biz. tagok, dr. Zibolen Lndre, dr. Kussbach Fe
renc, dr. Flöd Maicol, dr. Scherer P. Pál, dr. 
Daida Flemér, Rákóczi István plébános, Leszkay 
Iréné, Lócsey Miklós, Fekete Tibor, Szalay La
jos, Balázs Móra, Novak Imre, Inokay László, 
Hársházy István stb. Л  könyv oldalszáma 160. 
Ara 6 pengő. — Népies kiadásának ara 3.20 
pengő, megrendelhető Budapest X IV . Nürnberg 
utca 30.

j!= = =  -  ---------------------

Lőtt vadat,
gyümölcsöt,
baromfit,
tojást,

állandóan vásárolhat

M i t  IPÁM ÉS KERESKEDELMI
R T.

Tel: 6 0 . CSÁKTORNYA Tel: 60.
1-------  ------------------------------ét
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Zide  s a k i  pe te k .

Respravlaju drzavnoga stroskovnika 
v orsackom spraviscu

Velki govor Kállay Miklósa ministra predscdnika

V petek se hapila resprava drzav 
noga stroskovnika pred orsackim spra- 
\ iscem. Velka sala sa puna z oblegati, dc»sli 
su si ministri i drzavni sekretari. Galerie 
puné z velkimi ispani, se to осе cuti, kaj

bo rekel minister predsednik.
Se tiho po velkoj sáli, se oci obrje- 

ne na Kállay Miklósa predscdnika ma- 
gyarskoga ministeriuma da se hapil go- 
voriti.

Nasa zvunjska politika se ne menja, п есет se genuti z jedino pravoga 
kamenatoga fundamenta

véli Kállay Miklós. То odgovara intcresu 
i postenju naroda i nadjamo se, da bodo 
v ovom taboru nase misli i oruzje pre- 
ladalo.

Za to harcuvlem i za to se mocim 
i nedam se vpotiti na nikaj taksega, kaj 
bi morti meni lezi bilo, a narodu skodilo.

Necem se genuti z jedino sigurnoga 
i pravoga kamenatoga fundamenta, z je- 
dine magyarske misli i cila.

Da moremo ostati na ovomu funda- 
mentu, potrebne su nam tri stvari:

Prcpoznati, da denes zutra stojimo v 
srdini tri svetskih síi, siere se v Europi 
bijeju. Soldacije ruskoga, nemskoga i an- 
glosaskoga sveta se nabiraju koli nas, 
Vei ко harcuvanje se priblizava к nam. 
Zvun toga nepriateli nam oceju zrusiti 
dusc /. sakojackimi krivimi glasi.

Nemremo nato misliti, kaj bi mi sa 
mi z nasimi silaini mogli harcuvati proti 
ovim velkim soldacijam, za nas je cuda 
bole vazno. da nam nepriatelski glasi ne 
pokvariju duse, da nam rte zrusiju jedin- 
stvo.

Drugo je, kaj moramo z denesnje 
pfílitike znati, da nasu soldacku ja kost 
moramo, ze sémi silami zdici na najyek 
su visinu, zato moramo se stvoriti i al 
duvati. (Velki éljen krici i pokanje z rok

Prosim pomoc sakoga V(

Л ко bi nas strasne bitke velkih sil 
pomele z ovoga sveta, ili ako bi nas na 
pale takse premoci, stere niti najvekso 
magyarsko junastvo nebi moglo zrusiti, 
navek se moremo opravdati pred svetom 
i pred samiru sobom. Ali ci se pripeti 
tretje, da se nam zrusi znutresnji red. da 
si stem pokvarimo nasu sodbinu, ci mi 
sami damo gori nase zivlenje, onda ga 
nega opravdanja za nas. niti milosti. on
da smo odsodjeni pred sodbenom stoh- 
com magyarske povesti. (Velko pokanje 
z rok mi)

Za znutresnji red i mir

Zvunjsku i znutresnju politiku orsa 
ga vodim ja i nosim z.a to odgovorno^t, 
veli dale minister predsednik, all za znu 
tresnji red i mir je saki élovek odgovo-

mi) Moram reci, da mi ne mislimo na ni- 
koga napadati, ali nase granice — to naj 
saki zeme na znanje —  bomo obranili, 
od toga ne pustimo nikaj, to 
nemre biti politicko pitanje niti soldacko, 
to nam je narodna duznost, zapoved ,,bo 
demo, all nabodemo“. (Jako pokanje z 
rokmi)

Bedasti posel bi bil nekoga zazivati, 
lehkoumnost bi bilo z nasimi silami ne 
sparati как najdale, ali prosti, kukavic- 
ki, bitvalen izdajitel domovine bi bil on, 
sto nebi brand nase granice, orsaga i slo- 
bodu do zadnje kaple krvi i sto bi predi 
na vagu del, kakse sile imamo. Nisei nes. 
me nato misliti, kaj bo to sto drugi zvr 
sil na me sto nas, to je nasa duznost i ni
ti nemre biti nieja druga.

Tretje je, kaj nam za se ovo moguc- 
nost da, da zacuvamo znutresnjega reda 
i mira da ga na saki nácin branimo.

Kaj se svetske sile mod sobom bi- 
jeju soldacki nemamo rec, a politicki ja
ko malo, ali i to zgubimo, ako nabomo 
znali reda dati svojemu narodu, da onda, 
da se bodo taborske prilike resplele, na
bomo dosta jaki politic ki, soldacki i gos- 
podarski, da bomo mogli i morali nasim 
reciin vagu dati.

rnoga sina ovoga naroda
1918. leto nam je vec pokazalo, kam 

nas vodi, ako neznamo skup dr/.ati, ako 
dojde na vlast kukavicnost, hitvalnost. 
Dosli smo ta, kam sami nesmo nigdar 
v eruvali, da bi dojti mogli.

To sc nesme vise pripetiti. Kaj je 
Bog meni sile i jakosti dal, se bom tonui 
proti postavil. (Velko pokanje z rokmi). 
Ali da do toga za istinu dojti more, za 
to prosim pomoc celoga naroda, sakoga 
vernoga sina ovoga orsaga.

To nam je duznost nas sih skupa, 
to mora saki spuniti.

e saki clovek odgovoren
ren i saki mora nositi to odgovornost.

Denes je treba saku rec dobro pre- 
misliti, jeli ta rec nabode skodila narodu 
domovini, Cuda toga znamo, da su ne-

premislene reci bile narodu na velki kvar. 
Samo deca se igraju z ognjom, a denes 
moramo cuda bole paziti, kajti velki vi- 
her liara koli nas.

Zivlenje, obskrba, erni piac
Znam i to, da zvun toga i obskrba 

ima velku rec. I to moramo ceniti. Sit 
élő vek je navek bole zadovolen. Hranu 
imamo i to dosti, — ne pieveé, éli éi bo 
saki gospodar posteno nutri dal, onda s 
pravicnim rezdelenjem nabo niáci zlo, sa
ki bo imel kruha. Bode i kurila, ne obil- 
no, ali s sparanjem bomo zisli. Z obuteli 
bo tezi, samo oni bodo dobili, sterim je 
najbole potrebno. Z opravom, moram is- 
tinski priznati, jako slabo stojimo s siro- 
vim matrialom. Öno, kaj je je, treba rez- 
deliti med one, steri su toga najbole pot- 
rebni.

Eli saki clovek mora zeti na znanje, 
da smo vec peto leto v taboru, áteroga 
se nesmo nadjali, a itak se jos nekak i- 
mamo, cuda bole, как drugi drugi orsagi. 
Polsko gospodarenje ide prez falinge, 
mestersko delo как dalko je mogoce, 
prva je soldacija.

Imamo i to, da se dosti hrane trzi 
na ernom piacú. Ali to se po malem za- 
tere. Kriv je tómű tabor, nesterni cuda 
zasluziju, njim nikaj neje predrago, drugi 
pák i zakonske cene tesko piaca. Proti 
tomu bomo i dale barcuvali, ernoga piaca 
bomo zatrli, a najbole je pre tern treba 
cuvati one, steri imaju stalnu piacú, éi- 
novnike, delavce polske i fabricke.

Так stojimo denes. Ne smo prez bri- 
ge, ali straha ga ne.

Siriteli laznih glasov
Nisei stoga пета pravo, da siri laz- 

ne bilde glase. Da rusi duse i zived. Tak- 
si ludi nemaju nikaj iskati med postenim 
narodom. Naj se saki toga cuva, a prez- 
dusne ludi treba dati zandaram v roke. 
Proti tomu harcuvati je sakomu cloveku 
sveta duznost. Dók smo mi jaki, dok 
verjemo v samih nas, zatoga nemamo 
z.roka da se bojimo i delamo, da bomo 
joá jaksi.

Saki clovek je tulko vreden, kulko 
da svojoj domovini. To vidim i to mislim 
s cvrstom volom stojim na mestu, kam 
me je narod postavil. Iscem i zovem po- 
mocnike, éuda, celoga naroda. Cuda nas 
ga, steri tak mislimo i zato vupam reci, 
da ov narod nigdar neje bil tak jedin- 
stven i tak velki, как denes. Zato se vu- 
fam i prosim vufanje.

Z velkim éljen kricom i pokanjem 
rok su oblegati prijeli toga govora minis
tra predsednika.

Komaj je dospel prijeti Kállay Mik
lósa pozdrave i gratulacije s sih stran 
orsaékog spraviáéa.
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Govor Dra Szász Lajosa ministra za obskrbu 
naroda za duznosti obcinskih notarjusov

Na orsackoj sesiji Druátva Obőinskih Notar- 
juáov je Dr. Szász Lajos minister za obskrbu na- 
roda dria l ovoga govora :

Na poéetku svojega govora veli minister, da 
su notarjusi radi zeli dela v onom velkom poslu, 
kaj je obskrba naroda. Obéina je ona toöka, de 
se zideju administracija í zivlenje. V  obcini posta- 
ne iiv  zakón i to delo zvráavleju notarjuái. Ta- 
borska vremena zahtevaju cuda viáe dela od sa- 
koga éloveka. Tern velkim poslam more odgova- 
rati samo jako telő i joá jakáa duáa. V tem vel
kim alduvanju moraju velkoga dela meti oni áté
ri su svoje iivlenje posvetili sluzbi naroda. Oni, 
steri vidiju eil svojega iivlenja v tem, da s svo- 
jim delom sluziju naroda, da ne cekaju od zivle- 
nja bogatstvo, njih ne zaslepi velki glas nego su 
nase zeli duznost, da érez celo iivlenje stiha slu- 
iiju  svoju domovinu.

Cinovnik sebe ne fali, nego se trsi, da po- 
kaie peldu, как je treba duznosti zvráavati. Za 
svoje delo ne iáce peneznu premiu, nego mirno 
duáno spoznanje i dobro naroda. Denes v tabor- 
sko vreme, oni átéri su v sluzbi naroda, ne sa
mo da velke posle zvráavleju, nego jo§ i moraju 
znati navuke dati i vpotiti ludi, как je vazno, da 
saki élovek zvrsi duznost za domovinu.

Voditeli v taborsko vreme imaju velke duz
nosti. Domaöa fronta bo samo onda jaka, ako 
bodo varmegyije, varaái i sela z dusom i telom 
skup drzala. Saka obeina i najmenjsa mora denes 
biti jaki grad, ako обе dale íiveti i lepáu buduc- 
nőst meti.

Tem gradam su notarjusi zapovedniki, veli 
dale Szász Lajos minister. Magyarski notarjuái su 
navek dve duznosti spunjavali. V mirno vreme z 
dobrom sluzbom ka/.e peldu narodu, a v taboru 
skup harcuvle s svojimi ludmi. V sclskim zivle- 
nju glavni su pop, notarjus i navucitel. Si trí ima
ju v iivlenju naáega orsaga glavne voditelske po
sle. Kakáé je selo, taksa je varmegyija i takái 
je orsag. Voditeli imaju teáke brige. Ód ovih trih 
notarjuá je zastupnik civilne vlasti, on zastupa 
narodne interese i zvráavle zakone. Notarjuá ie 
on fundament prez áteroga administracija biti 
nemre, a on je i búdén duvar selskoga i gospo- 
darskoga zivlenja. Njegva kancelaria je ne samo 
svetli túrén za na rod nego i ono mesto, de se se 
pritozbe gori zemeju i dale vodiju na mesto de 
se pomoó isőe. Saka notarjuáka kancelaria je 
cirkva pravice. Notarjuá mora znati govoriti как 
pop, zvuéeni biti как navu&tel i poznati zakone 
как sodec.

Veli dale minister, da je trideset i osem let 
delal v administraeiji i videl je как 6uda moreju 
magyarski notarjusi veiniti. Novu naredbu su du
da ludi prigovarali i rekli su da se nabo mogla 
zvráiti, kajti prvid cuda posla da. M i smo stem 
reéunali, ali smo znali, da bo saki voditel na 
svojem mestu i znal bo dobro i fletno delati. 
Zato smo iáli za tem, da stvorimo takse na red be, 
átere bo dosti jempot naveiti se i onda bo je moci 
sako leto zvrsavati. Ne probati, nego reda napra- 
viti. Denes smo vec prek toga, cuda je hasnila 
dobra zetva, ali prez velke marlivosti naáili no- 
tarjuáov nebi bili dostigli ono, kaj smo je. M a
gyarski notarjusi su v petom letu tabora doka- 
zali, da oni v prvom redu stojiju. kaj se tide 
marlivosti i rodolubnosti. Z njihovom pomoci su 
dvoje dostigli. Pomogli su zasigurati obskrbu na
roda i potrdili su svojega staroga glnsa, áteroga 
su magyarski notarjusi navek meli.

V taboru ga ne pocinka za one, átéri stojiju 
na strazi, a notarjuái stalno cuvaju strazu. Komnj 
kaj jenoga posla zvrsiju, ja je vec pak na novo 
delo zovem. Notarjuá naj se obrne к sreu sakoga 
magyarskoga gospodara i naj pove, da sakomu 
cloveku samo tak dugo more dobro biti, dok je 
v drJ.avi zivlenje v redu. Naj staneju notarjuái 
proti onim, átéri áiriju nepriatelske krive glase i 
naj dokazeju sakomu. da zrela pamet zapoveda 
spunjavati duznosti i samo to hasni cloveku.

Prezdusni ludi ve puntaju selskoga naroda, 
как je ve teáko z opravom. 1 tu je treba rez- 
svetliti naroda, govori dale Dr. Szász Lajos mini
ster. Moramo biti zadovoli.i z onim, kaj imamo. 
Bole je slabeáa ioba, как nikáa. Ve ne zdavnja 
sem prosil stanovnikc orsaga, naj napraviju módii 
za preobrjenu opravu i zakrpane áolce. Selski 
narod nabo vise veruval puntaram, ako bo z 
svojimi oemi videl da je i drzavne cinovnike ne 
sram v staroj opravi i stem rajái bodo ludi zvr- 
áavali svoje duznosti.

Teáka su vremena i velku odgovornost ima
ju voditeli, tak zvráavle Dr. Szász Lajos minister 
svoje reci. Notarjuá odgovarja ne samo za svoje 
posle, nego i za se ludi, átere ima na brigi. Za 
njihovo de!o znaju ne samo na viseáem mestu, 
nego i v célom orsagu. Dragoga kinca cuvaju oni, 
— naroda celoga sela. Njihovo delo sluzi za 
peldu cuda ludem i как oni delaju, tak se sodi- 
ju posli cele drJave. \  eselje, a i briga je biti ob- 
őinski notarjus. Velku odgovornost nosiju te ludi. 
Kaj su do ve zvráili, to nas zasigura, da bode 
magyarski notarjuá i dale navek jaki stup ma- 
gyarske admínistracije.

Nemska je spravlena na se i bo tirala tabora, 
dok potuce nepriatela

„Dosel bo piacén den“. — Velki govor Hitler Adolfa v Müncheni!
Novembra 8-ga na veéer je Hitler Adolf 

voditel i kancelar nemákoga naroda prek jenu 
vuru govoril pred velkim brojom naroda.

Spomenul je staru Nemáku pred prvim svet- 
skim táborom i zalostna vremena potli 1918. leta. 
Nacionalni socialisti su napravili, da se Nemáka 
preporodila, da je ostala po prveáiin demokrat- 
skím sistemu, samo par tjednev bi se bila mogla 
protiviti boláeviíkom morju.

Te straáni i velki bolsevizám bo tak dugo 
áturmal na Furopu, dok ga ne potuceju i zatereju. 
Sto vupa réti, da se Finska grozila europskomu I 
miru? Itak su naleteli na nju i da nemska neje

Tabor je dalko
Dale veli Hitler, da se tabor hapil, z istocne 

strane tarn je nepriatel bil samo 150 kilometrov 
dalko od Berlina, na zapadnom kraju su fabrike 
bile zvrgnute nepriatelskom ognju. Lnglezi i fran- 
cozi su samo 100 kilometrov dalko biii od nem 
ákih fabrik, Norveáka je kcoj pomagala i tak su 
átéli tabora prenesti na nemáku zemlu.

Na Balkanu su se spravlale straáne stvari i 
ve tak stoji stvar, da je nációnál socialistiíka Nem- 
áka s takáim hipom, da mu ga v povesti para 
ne, stirala nepriatela prek 1000 kilometrov od 
granice. Pripoveda dale, как su taljanski izdaji-

iála na potnoc, veő bi ju bili vniátili. R311 tak ni- 
ti severni narodi nikaj nesu kanili iskati pre I ra- 
lu, itak su je sovjeti átéli pretirati s svoje zemle 
i spraviti v Siberiu. N iti Rumunjska neje Stela 
dojti do Kaukazije a sovjeti s silóm oceju meti 
Dunavskoga zaleva, rumunjsko petroljomsko pole 
i celoga Balkana i po malem joá vise.

Proti ovoj velkoj pogibeli more proti stati v 
Luropi samo jeden jedini narod, a to je Nemska. 
I za nemáki narod je to jako teáko ali to posve- 
doői, da prez némáké, ili proti nje, niti jen mrod 
se nebi mogel braniti. I niáói nesme misüti, da 
bi boláeviki morti komu kakáu tnilost pokazali.
od domovine
teli vun dali svojega naroda i napravili sramotu. 
da ga tomu para ne. To je cuda skodilo i nepri- 
ateli su mislili, da njim bo ve celi Balkan opal v 
áaku как zrela hruáka i oni bodo tabora an cvaj 
prenesli v Nemáku. A li su se vkanili. Dalko su 
od netnáke granice i od Rima, a de oíeju napre 
dojti, sigdi se tresneju v nemáku obranu. Sam 
Churchil, engleski ministerpredsednik je rekel, da 
drugo je idti proti talianam v Siciliji i drugo jc 
idti proti nemeam v La Manche Kanalu, v Fran- 
coskoj, Danskoj ili Norveákoj.

Teska harcuvanja — Vitezka obrana
Nemski narod je nigdar ne trpel tak teáko 

harcuvanje, как ve trpi na ishodnoj fronti. Kaj 
naái moáki tani premagadiju, to se nikak nemre 
prespodobiti z onim, kaj nepriBteli delaju. Da bi 
oni nemáku frontu zruáili, to se nigdar nabo pri- 
petilo, nego как navek v povesti celoga sveta, 
sto bo zadnju bitku gvinul, on bo ostal gospodar 
a to bo nemáki narod i to zato, kajti ima najveksu 
znutreánju vrednost i najbole trdo harcuvle. Zato 
je velki aldov, kaj ja od nemákih soldatov zahte- 
vam. Fronta mora drzati ono, za kaj bi drugi 
rekli da je nemoguíe.

Pomoc domace fronté

Domacoj fronti je duznost, da pomaze |sol- 
daciji pre zvrsavanju svojih teskih, skorom ne- 
mogucih duznosti. Domaői moraju znati, da celi 
naá narod, moáki, íenske, deca moraju najji svo
ju srecu i buducnost samo v tem, da se nnpi- 
njamo do zndnjega i da preladamo nepriatela, a 
za to nikái aldov neje dosta velki i cuda vise 
aldova bi morali pretrpeti ako bi nepriatel bil 
jakái. Zato nesmemo na drugo misliti, как na \elko  
napinjapje do zadnjega, dok nepriatela ne potucemo.

Nepríatelski glasi za badav nas tentaju
Da je Badogliova vluda dőli dela oruzje, 

naái nepriateli su bili puni veselja, vec su mislili, 
da su zavzeli celoga sveta. da su vniátili nemáku 
soldaőiju, a za jako krntko vreme je postala isti- 
na ono. cega su se ne nadjali. Jaka veza nem
ákoga naroda je pregazila nepriatelske glase.

Da bo jempot kraj tomu taboru, naáa jaka 
vera bo zasluzila viáe vencov, как se ono kaj 
smo vcinili. Nepriateli su se nam grozili z vre- 
menom, s zimom, z gladom, z bombami, ali se 
to za badav. Drzijo sakoformu konferencije, a 
bole bi bilo, da bi svoje narode hranili i brigali 
za kruh, za one, steri hmiraju od glada.

Kaj je bilo 1918. leta, nigdar vise 
nabo i nemski narod nigdar nabo 

kapitulcral
Bombe skodiju samo Jenám i deci. a naáe 

fabrike dale delaju prez falinge. A li mi bomo 
naáe varasé nazaj gori postavili i к tomu bopo- 
magal celi narod. Greh 101S. lela nabo dosel joá 
jempot, a za sako zivlenje, stem je moral nem
áki narod alduvati, bodo morali nepriateli podne- 
sti tri-átiri aldove.

Srecen sem - véli na zadnje Hitler — kaj 
som ja voditel nemákoga naroda v ovim teskim 
vremenim i velim : Nemáki Narod ! Budi miren, 
nika, se ne boj ! Kaj god dojde, mi bomo pre- 
magadili i na zadnje mi bomo nepriatela preladali!

Nagy választékban kaphatók 

divatos női télikabátok 

b u n d á k ,

elegáns kész nöiruhák 

m e l e g  p o n g y o l á k
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Parada leventaskih puc
Dr. Kokas Eszter, proiesorica visoke Skole, 

orsacka voditelica zenskih leventasov 
je pohodila nase puce

Pred dvemi leti, ako je sto pital megyimur- 
sku miadu pucu, ifi deéka, kaj je to „leventaS" 
je ne znal povedatí, kaksa je to zver, ili evet. 
Potli se svet jako preobrnul v Megyimurju, Ne zna- 
mo za sigurno, kulko puc je  med leventaSi v 
Csáktornya, ali kaj ga njih cuda, to vidimo po 
nedelaj, da v cirkvu marseraju i lehko bi rekli, 
da njih je skorom za jen bataíjon tih fajnih puc, 
da z lepimi koraki idejű da se Bogu zafaliju za 
se ono dobro, kaj je Megyimurju do ve nadelil i 
da prosiju Bozu milost i za dale.

Nedelu novembra 14-ga nase leventaSice 
nabodo pozabile. Njihova navucitelica i voditelica 
Bertha Anna je pokazala, kaj su leto dni delale.

Ob 11 vuri su se v Levente domu zisla go- 
spoda i leventasise. Vitéz Béldi Alajos general, 
orsaéki leventaski zapovednik neje mogel dojti, 
njega je zastupala Dr. Kokas Eszter, proiesorica 
visoke Skole, orsacka voditelica zenskih leventa
sov, a z Szombathelya je dosla Király lvánné 
voditelica. Dosli su i zapovedniki honvedov i le
ventasov, fabriéki voditeli cuda drugih.

Prva je bila molitva Vera Boza, onda je 
JaluSic Alojzia verSa deklamirala, zatem su bile 
popevke, onda pák vers, Bajsz Márta ga dekla
mirala. Obedve su dobile cuda pokanja z rokmi. 
Jako lepe su bile slobodne muStre i plesi z po- 
pevkami, i s ciganskom muzikom. Najlepsi je bil 
ples „Csinum Palkó, Csinum Jankó" Nase fajne 
puce plesale su v narodnoj opravi, a druge su 
bile se jednako oblecene v paradnoj opravi z le- 
ventaskim znakom na prsaj.

Dr. Szabad Lajos socialni skrbitel je v svo- 
jem govoru pozdravil profesoricu Dr. Kokas Esz
ter orsaéku zensku leventasku vodilelicu i zafalil 
se joj, kaj nas je pohodila. Zatem je prepovedal. 
как se je to zensko leventasko drustvo stvorilo 
v Csáktornya. Véli, da ov megyimurski narod 
nigdar neje slekel svoju lubav i vernost za ma
gs arsku domovinu. V sreu mlajsega roda je dre- 
mala ta lubav i saino ju je trebalo zbuditi, a to 
doka/.e deneSnja parada, Mi od nase strane tulko 
damo kcoj к tomu govoru, da su pueike jako le
pő zgovarjale magyarske reci i stem su posvedo- 
cile reci govornika.

Zatem se cula molitva magyarskoga naroda. 
Himnusz, „Isten áld meg a magyart!" Z par sto 
grla leventaskih puc zisla je pobozna molitva, у 
toj sáli, steru su jugoslaveni /a  cisto drugi kraj, 
proti magyarstva napravili, к Bogu magyarskoga 
naroda : „Daj nam roku na pomoc, da zrusimo 
straSnoga nepriatela, donesi nam veselo leto, 
sreénoga inira, im smo, osobito mi megyiiuurci, 
duplit pretrpeli se za „proslosl i za buducnost .

Polli je Dr Kokas Eszter z gospodom odis- 
la к Zrínyi spomeniku i tam se, z lepim lorbe- 
kovím vencom, okinéenimi z uarodnimi pantleki. 
poklonila pred spomenikom nasega velkoga '°d i*  
tela Zatoga su nase fajne pucike zasle na Szent 
István ut i odnod su v paradnom marsii pozdra- 
vile svoju voditelicu Dr Kokas Eszter profesoricu 
i drugu gospodu.

Ispit kuhinjskc skole

Dale je parada bila v velkoj sáli Zrinyi 
hotela, de smo naáli velkoga stola, pokritoga z 
najlepsimi poharaji bili su lepi, eh sigdi se vidlo 
taborsko sparanje. Pre vrati dőli i gori pn* sa \ 
su cekale nase lepe kuharice, oblecene v belmai 
i pozdravile su "Szebb juvftl". Rátka. Мама pu
ca megvimurskoga roda je z lepim magyarskim 
govorom pozdravila Dr Kokas Eszter prolesoncu 
orsacku voditelicu. Pripoveda, da su abnke í 
obskrba naroda pomagale, da se ta skola mogla 
obdrzati, a nakaj ie /  doma doslo. Cuda kai-kai 
su se navéile v glavnom, как se daju dobre hra- 
ne za fal peneze napraviti.

Na vustmenom ispitu su nase pucc iako 
dubro odgovorale Znalí su pnpovedali. kok se 
hrana prepravla, Kak je nioci spa rav no m a  
stera hrana как vnla za zdravje. Cuda su st 
smejali, da su pripovedalc как |e moc. pohanc 
piceke prez picekov spcéi.

Dr Kokas Észter *  svojetn odgovoru ve», 
da je vesela, kaj su tu v povrienom MvgyKnur- 
u, poleg poteäkocc г jezikom lak lepő mugla

drzati ova Skola. To je dika rodolubnom Megyi
murju. Nejdu zenski levelentaSi za tem, da bi 
postavili soldaéke trupe za bitku, nego oéeju od- 
hraniti dobre familiarne matere, stere bodo znale 
pota kazati dojduéemu rodu. Velko zduSevlenje 
je bilo, da je dala na glas, da je naSa Visoko- 
dostojna Gospa dovica Namestnoga Guvernera, 
vitéz Nagybányai Horthy Istvána prek zela naj- 
viSesiI obranu nad zenskim leventaSam. Z velkimi 
éljen kriéi su zrekli, da bodo stom prilikom 
Visokodostojnu Gospo telegrefski pozdravili.

Király lvánné voditelica se zafalila Dr Ko
kas Eszter profesorici, skolskimim voditelicam i 
pucám, stere su se vueile i obecale je, da как  
bo moguce, рак bodo taksu Skolu napravili v 
Csáktornya. Na zadnje se jós Kukics Ilona zaía- 
lila voditelicam skole.

Za drugi ispit su puce napravile dobroga 
obeea svojim gostam, ali se po taborskim sparanju.

Popoldan je za te vucenice bil teli i ples 
od 3 5 vure i как smo vidli ob 3. vuri cuda
leventaskih deékov idti v salu, míslimo da je 
ta zabava ne najhujse bila. Sigurno je trpela prek
5. vure.

Fajne i dobre su nase leventaske pucike i 
vrndne su velku pofáin.

V Csáktornya, Béla Király vulica, broj 13 a,

hiza na stok
moderno vredjeni stacun i magazin, vrt v 
polovici, se to se proda s slobodne roke.
Pitati je moéi pre Kecskés Pavlu, stacunaru 
s zeleznom i specerajskom robom, v Csák 
tornya, II Rákóczy Ferenc vulica, broj 41.

Ta  b o r s k i  gl asi
Sovjetska fronta

Lettonia, mala drzava poleg Baltijskoga mór
ja na severnom kraju Europe. Boiseviki su tu 
drzavu s silóm zavzeli i do 600.000 jezer lu- 
di zaklali, ili odvlekli v Siberiu. Da se z bolse- 
viéki tabor hapil, nemei su i tu zemlu oslobodili 
od sovjetskoga jarma. Na konferenciji v Moskvi 
je Stalin na kratkom zrekel, da on oée i Letto- 
niu nazaj meti, skup z druginii baltijskimi drza- 
vami (To su jós Estonia i Litava). Glavni varas 
Lettonie je Riga. Tam su v sobotu drzali velku 
demonstraciju proti sovjetam. Doslo je 100.000 
delavcov i nni su protesterali proti tomu, da su 
v Moskvi englezi i amerikanci prez milosti pro- 
dali Lettoniu bolsevikam. Predsednik skupeine je 
rekel; Lettonski narod je navek bil najveksi nep- 
riatel bolsevizma, ostane taksi i dale. Nigdar ne- 
cenio bolsevizma v nasoj domovini. Го je nasa 
vera i buducnost.

Stoga se tulikajse vidi, kakse postenje su 
bolseviki v I'uropi /«'islu/.ili.

Na fronti tak zgledi, da su nemei sigdi zas- 
tavili bolsevicku ofenzivu. \  éetitek éujemo, da 
su V Krirnu nemei trdo ostali na fronti, prem da 
su bolSeviki pák nőve rezerve hitili v f>genj. Pre 
varasu Keres su sovjeti steli s silóm zajti prek 
vode, ali su njih nemei zavrnuli.

Pre varasu Kiev jaka bitka joS navek trpi 
i nepriatcl ze sémi silami oée predreti, ali ga 
si{<di zastaviju. Na vise inesta su nemei napravi
li proli ofenzivu i vise sei nazai zavzeli.

V sobotu su nemei vun dali glasa, da su 
bolseviki v Krimu pre varasu Kére z nova ha- 
pili /  veksimi silami napre dojli. NemSke i ru- 
munjske trupe su je potli bitke zastavili. V isto 
vreme su na vodi jenu taborsku ladju \ topili, a 
trupe, stere su érez plitvu vodu peSice duhajaié 
su dőli poslrelnli.

Zadnje dva dni su nepriateli na toj fronti 
zgubili 411 okloplenih taborskih kol i 98 nerop- 
lanov. Veik a bitka je bila öve dneve jufcno i 
zapadno od Kieva i pre Keréu. Osobito trupe gc- 
nerala Timosenka su jako tiskale nemce i cuda 
nepriatelskih stukov je zaslo v ogenj. Ran tak 
su i pre varasu Krivoj Rog bolseviki stirali vei
ké rezerve v ogenj. Sikak bi steli frontu predre
ti, ali nemske trupe stojiju trdo как kamen.

Sovjetski zarobleniki, steri harcuvleju vred 
z nemei proti bolsevizmu su slozili jenu dobro- 
volnu brigadu na pomoc nemeara. Ta brigade je

érez 12 dni odzadi za frontom koli sto sei poőis- 
tila od partizanov, Steri se za frontom skrivaju. 
Zavzeli su éuda oruzja, municije i jena taborska
kola.

NajnoveSi glasi od torka nam veliju, de o$- 
tre bitke dale teéeju. Kiev, Zitomir, Cherson, Kér fi 
te varasi se najviSe éujeju, nemei sigsi zav- 
raéaju nepriatela. Jós tulko moramo kcoj dati, 
da se na toj fronti vec po snegu bijeju.

Taljanska í engleska fronta
Nasi nepriateli imaju tak dobroga apiteta-

kaj bi saki dtn átéli pojesti jenu dráavu. V Azil 
ji mala drzavica Libanon se zove, ima komaj po, 
miljona stanovnikov. Potli prvoga svetskoga ta* 
bora dosla je pod francosku vlast. Ve se englezi 
voziju érez to zemlu i obeéali su njim, da bo 
Libanon slobodna drzava. Pred dva dni je Liba- 
nonska vlada preglasila slobodu, nato je francos
ki general De Goi poslal svoje trupe, dal dőli 
zapreti predsednika i celu vladu, nurod je z bre- 
gov dobezai doli, zgrabil oruzje i revolucija je 
gotova, véé je éuda krvi opalo, a najlepáe je to, 
da englezi jako zemeravaju De Golu, oni oéeju 
to zemlu za sebe i ve se naucakavaju i narod trpi.

Turska se jós navek drzi niti sem, niti tam. 
Eden engleski minister je dva dni respravlal s 
turskom vladom, ali как se vidi, turki imaju dos- 
ti svetlu pamet i nedaju se nagovoriti za tabor 
proti nas, kajti to bi bilo samo zabadav preleva- 
nje krvi, im niti mi kaj iáéemo od turkov, niti 
oni od nas

Na poéetku tjedna éujemo, da na taljanskoj 
fronti anglosasi pre vodi Volturno tiraju jaku bit
ku. Amerikanske trupe pre varasaj Mignano i 
Venafro vdiraju érez brege. Nemska obrana je 
jaka i nepriatelske trupe su se v nemskom og- 
nju zruáile. Nemáki aeroplani su bombarJerali 
varasa Napoli i ladje v stajaliíéu, bili su velki 
ognji.

Napoli je taljanski varaá. Badoglio je izdal 
svoju domovinu. Poáteno bi bilo, da bi ve engle
zi i amerikanci éuvali kai je taljansko. A  kaj su 
napravili. V Napolu je ostalo 20.000 mrtvih, 1950 
hiz su do к raja zruáili, 4358 h ii je te&ko, 994 
biz pák lehkese zruieno, 58.762 stanov ne za 
nucati. To je englesko priatelstvo, zato je bilo 
vredno vun dati svoju domovinu.

Nedelni glasi nam piseju. da se amerikan- 
ska ofenziva pre varasu Venafro krvavo zruáila i 
pre vodi Volturno su pretrpeli teáke zgubiéke.

Najnovesi glasi su ovi: Na Srednjem Mor- 
ju pod Grékom su nemei zavzeli viáe otokov, 
nepriotele éli pretirali, éli pák vniátili.

Na Balkanu severno—ishodno od Fiume 
zaokrozili i vniátili viáe komunistiékih bandi. Te 
bandc su zgubile 3900 mrtvih, 4500 zaroblenikov 
45 Stukov, 522 maSinpuSek, 4655 puSek i 30 
mngazinov s hranom i munícióm.

Na znanje!
Od fós7olgabirovíje v Csáktornya smo do- 

bili ovo na glas :
Na polu de la ti i po polskim potli voziti se 

smeti samo od 9. vure pred poldan do 3 vu
re popoldan.

Od 3. vure popoldan do kmice je smeti ho- 
diti i voziti samo v seli po orsaékim i varme- 
gyinskim cestam, a v kmici po tem cestam s 
koli ne, nego samo z autóm smeti voziti.

Potli 7. vure na seli saki élovek mora do
ma biti, na vulici niSéi nesme biti i od 7. vure 
do jutra 6 vure s sela ne smeti vun zidti.

V Csáktornya ie gibanje slobodno ovak :
Veéer od 11*30 vur do jutra 5*30 vur na

\ulici niSci nesme biti, nego saki doma.
Zvun obéine Csáktornya z banhofa po 3 

vuri dimo idti je smeti samo po kamenatom potu 
i viSe ludi skup. Kartu éuvati, to je legitimarija.

V Csáktornya z banhofa dimo idti samo po 
Mussolini potu i po velkoj cesti.

Sto mora rane idti к eugu, naj zeme legiti- 
niaciju od obéine da zárán ide na cug.

Doktori, babice dobiju na fószolgabiroviji 
legitimneiju, da moreju da god hoditi.

Sto se toga nabo drSal, bode jako Strófán i éi 
ga strapa vlovi, bo stopram drugi den v jutro ie- 
gitimiran.

Jós se da na glas, da prek tri éloveka ne
sme skup stati zvun, da je tjedni sejem i v ne
delu pred cirkvom.
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistiti pre

Pálcsícsnál
Csáktornyái Fiók: Baumsteiger üzletében

H orthyi M iklós tér 9.

Churchll engleski 
mininister predsednik 

véli:
„Velke pogibeli i teske bitke bo 
Engleska dojduce leto pretrpela“

Churchil, engleski minister predsed- 
sednik je bil na jenoj paradi pre najvi
zesem poglavaru (lordmajor) varasa Lon
don i drzal je taksega govora, steromu 
se englezi nesu jako veselili.

1944. leto — tak je rekel engleski 
minister predsednik bo zahtevalo naj- 
vekse krvave aldove od engleske i ame- 
rikanske soldacije, bitke bodo cuda vek- 
se i s cuda veksim stroskoin, как su i 
da bile, zvim ako se nam bi pripetila 
kaksa sreca, a v to рак se nemamo pra- 
vo vufati.

Cuda ludi tak misli i govori, da je 
blizo kraj tabora. Nadjamo se, da imaju 
prav, ali ovo vreme jós ne vala za to. 
Hitler Adolf jós navek ima 400 divizije 
(blizo 6 miljonov soldacije) na respolaga- 
nje i zato nas cekaju jós velke pogibeli 
i bitke, S punim pravom se moremo nad 
jati, da bode 1944 leta europski tabor na 
vrhu zvun, ako nasi zvezaniki (Amerika 
i Rusija) nabodo kaksu tesku falíngu nap 
ravili. Od njihove strane nebi bilo spa- 
metno, ako bi se toga nadjali, da se bo 
nemska na fletnom zrusila.

Za ve je za njih glavno — tak véli 
dale Churchil — velka ofenziva v luftu 
proti Nemákoj, ali je opomenal one, ste- 
ri su ga poslusali, da bodo i nemei na- 
pravili velke ofenzive v luftu proti nas, 
obrana bo teska i nemremo vun skluciti 
moguenost, da bodo nasu zemlu jós vel- 
kc pogibeli poiskale.

Spoveda se na§ Churchil, spoveda. 
Zna, da ima velke grehe proti svojemu 
narodu, a jós vekse proti Europi. S t o je  
bil prvi z bombami na civilni narod? Sto 
je dal zaklati na jezere i jezere nekrive 
i neduzne zene i decu? Sto je dal zrusi- 
ti na stotine cirkve ? Hitler Adolf je erez 
tri mesece opominjal, naj ne bantujeju 
nekrive ludi, steri s táborom nikaj néma- 
ju, ar se to bo povrjeno z interesom, 
a on ne je puslusal zrelu pamet, niti dusno 
spoznanje, nego je samo tiral avione z 
bombami ta, de ga nikaj ne soldackoga, 
ve da se mu vuha zalevaju, ve javee i 
prepravla svojega naroda na velke moke, 
za siere bo samo on kriv.

Nemei su rekli, dosel bo piacén den 
za se nekrive i neduzne aldove, a bo i 
dosel i da se bodo engleske matere i 
dovice plakale za svoje familiie, onda naj 
pobereju na reőun gospona Churchila i

naj receju: Ti si napravil recuna ve ga 
plati. Sp.

G o s p o d a r s t v o
Jesensko oranje

Lanjsko leto smo cuda pjsali, da je jako 
potrebno zemle globoko zorari. Cuda ludi nas je 
posluáalo i si su dosli na to, da je to oranje ja
ko hasnovito, pre zetvi i pre bratvi vidli su, da 
v jesen glcboko zorana zemla da veksega i bol- 
sega ploda.

Globoko zorana zemla najpredi vni§ti draca. 
Crez leto na zemli cuda draéa zraste, v jesen 
se seme restepe, darő stira vun i ói zemla neje, 
eli samo plitvo zorana, onda je na prtuletje zem- 
la sa zelena od draca i tesko ga sfondati. Ci se 
v jesen zemla globoko i dobro zorje, draé dojde 
odspod, sprhni i zemla ostane cista. Globoko zo
rana zemla se crez zimu dobro premrzne, posta- 
ne prhka i na prtuletje ne treba orati, samo dob
ro povlaciti i vec je mod sejati. Stem se jako cu- 
da dela prespara rano na pituletje, da polski 
gazda ima puné roke posla i nezna stero bi se 
predi hapil.

Globoko zorana zemla se crez zimu i na 
prtuletje, da se sneg tali, fest napije vode” i 
dugó drzi fajhtnocu i tak ci je makar prtuletje 
suho, nikaj ne skodi zemli, kajti vusebi ima dos- 
ti vode.

Gnoj pod globoko zoranom zemlom bole 
sprhne, na prtuletje da zrnje stira mlado korenje 
mam ima bolsu i jakSu hranu i taksa setva bo 
navek jaksa, bo se mogla protiviti jakim prtulet- 
nim vetram i susi.

Naj si nad gospodari i ktos zorjeju globo
ko svoje zemle, velkoga hasna bodo meli kleto 
od bol§e z.etve i ^bratve, lezi bodo odsluzavali 
jedinice i stem sluziju sami sebi, a i domovini 
stera nas brani.

JoS jena vazna opomena. De su dnike po 
zemlaj, ve je treba kanale zorati, kaj se voda 
doli scedi. De su vekdi nizine, naj se mejasi 
slodju i naj skupa oraju, ali kopaju kanale. De 
voda stoji, tarn nabo kruh zrasel. Denes je saka 
betva i sako zrno jako vazno i potrebno. Skoda 
za delo i za seme, da őlovek napre zna, da mu 
nikaj nabo zraslo. 7. malim trudom je moci zemlu 
popraviti i velkoga hasna napraviti.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

7043 1943 szám.

Hirdetmény
Felhívom mindazon adófizetőket, akik köz

tartozásaikat még nem fizették be, hogy azt 
1943 évi november hó 28 ig rendezzék, mert el
lenkező esetben az összes adóhátralékosoknál a 
lefoglalt zálogtárgyakat a végrehajtók 1943 évi 
november hó 29-én és 30 án transzferálni 
fogják.

Csáktornya, 1943 november 13.
FLÖUARÓSÁG.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától

7059/1943.

Hirdetmény
Felhívja az Elöljáróság mindazon földtulaj

donosokat, akiknek tulajdonát képző földjeiken a 
honvédség a vasi^llom ás környékén erőditési 
munkát végzett, jelentkezzenek az elöljáróság 8- 
as számú hivatali helyiségében adatok összeírása 
végett, hogy az adatok alapján a használati 
szerződést a helyszínre kiszálló bizottság által 
elkészíthető legyen.

A z adatok bejelentése folyó hó 19-én deli 
12 órág lesz elfogadva, a már fentebb említett 
hivatali helyiségben.

A z érdekeltek tegyenek eleget a felhívás
nak saját érdekükben.

Csáktornya, 1943 november 15-én.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Pk. 4942. sz. 1943. 1943. vghtoi 283 sz.

Árverési hirdetmény
Dr. Lakó Imre Csáktornyái ü?y véd által kép

viselt Jeszenovics Flórián és neje javára 1379 P 
09 fill, tőke és több követelés járulékai erejéig a 
Csáktornyái kir. járásbíróság 1943. évi 713 sz. 
végzésével elrendalt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1943. évi október hó 
14-én lefoglalt 1245 P. becsült ingóságokra a 
Csáktornyái kir járásbíróság fenti számú végzésé
vel az árverés elrendeltetvén végr. szenv. laká
sán, Bocskaihegyen leendő megtartására határ
időül 1943. évi november hó 23 napjának dél
előtt 11 órája tűzetik ki, amikor a biroilag le
foglalt hordó, burgonya, szekrény, sertés, bor s 
egyéb ingóságokat a jegtöbbet Ígérőnek készpénz- 
fizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fogom 
adui.

Csáktornya, 1943. évi november hó 4 én.
Elek László

kir. bir. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.
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