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Muraköz népének élete az el
múlt három hónap alatt tele
volt nyugtalansággal, izgalom
mal.
Amióta honvédé ink a Leg
főbb Hadúr parancsára április
hó 16-án átlépték a Murát és
bevonultak Csáktornyára, alig
telt el egy óra is (nyugodtan.
Honvédségünk аду an erélyes,
de mindamellett tapintatos kéz
zel örködült a rend felett, de a
belső suttogó propaganda an
nál erősebben zavarta a lakos
ság békéjét. A régi érából ott
maradt tisztviselők
rendkívüli
szívóssággal igyekeztek ébren
tartani a húszéves megszállás
emlékeit.
Ez nem is volt nehéz feladat.
A horvát sajtó termékei za
vartalanul özönlötték el Mura
közt, a régi éra felesküdött hí
vei nyugodtan tovább dolgoz
hattak a nagy horvát álom ki
építésén, a szószékekről horvál
szó szállt a »hűvel« feliéi s a régi
közigazgatás és közoktatás ele
mei minden gállás nélkül vé
gezhették tervszerű munkáju
kat.
Nem csoda, hogy a muraközi
nép, amelynek legnagyobb ró
szc türelmetlenül várta a ma
gyar Szentkoronához való viszszatérést, minden
határozol!
magyar érzése melleit is a legnagyobbfoku nyugtalanság kő
zött vergődött Névtelen levelek
és írógépeken
sokszorosiloli
propaganda röplapok a vezető
muraközi férfiakat is igyekez
tek megfélemlíteni, úgy, hogy
valóban senki sem érezhette ma
yát ezekben а I. ritikus hónapok
ban nyugodtan.
Ellentétes hirck érkeztek a
magyar fővárosba zarándokló
küldöttségek fogadtatásáról s a
várható eredményről is. A la
kosság ilyen zaklatott élete mel
lett azután csakugyan nem volt
meglepetés senki számára, hogy
még az intelligensebb elemek
is szinte utrakész
éberséggel
várták az események fejlem é
nyeit.
Egyetlen biztos pont
volt
ezekben az órákban : a meg
szálló honvédség
mindvégig
higgadt és biztató magatartása,
amelynek a magyarbarát köz
hangulat kialakulásában döntő
része volt
Hónapokig tartott ez az izga
lom és csak a katonai közigaz
Itatás bevezetésével nyugodtak
meg íélig-meddig a
kedélyek.
Az ellcnpropaganda még
egy
utolsó rohamot intézett a lel
kek békéje ellen, de egy-két
erélyes rendszabály csakhamar
végleg elhallgatlalla a kühner
gőzökéi.
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Zivlenje medjiinurskoga naroda
I je fddnjih tri mesece pun bil stralia
■ i nemira.
I
Oá vremena, как su nasi hon, védi, рог apovedi nasega najovisesega soldackoga Gospodara, aprila
16-ga stupili prek Mure i dosli
v Csaktornyu, niti jednu Jvuru ne
sino meli mire. NaSi honvedi
su z jakom , и ti poleg toga
z blagom rokoni p a zili red,
ali domaéi glas', koji stiha sapceju, su .stem vise zmesali mir
ludern. Cinovniki, koji su ostali
od starili vremen, su z velikom
silóm steli zadrzati spomenek na
okupaeiju od dvajsti let, рак su s
sakojdckiini glasi, koje su dobili
s prek Drave, steli obrnuti mislenje naroda po svojim interesima.
A to niti ne bilo tesko.
Horvutska stampa je nesmetano
dohajala s svojimi novinarni v
Medjimurje i oni, koji su prisegli
na stara vremena, su mirne duse
mogli delati, kaj bi se njihova
vetka liorvatska misei ostvarüa.
S prodekalnice su verniki poslusali
satno horvatske misli i ludi stare
uprave i skolstva su bez zapreke
mogli zvrsavati svoje posle.
Neje cudno, kaj se medjimurski
narod, koji je v najveksem dein
komaj cekal. kaj se vrne nazaj к
magjarskoj Svetoj Koruni, poleg
svojega najbolsega magjarskoga
osecaja, moral mociti v najveksoj
nesigurnosti. Listi prez imena, letaki napravleni ua masini so steli
v strah natirati i vodece medjimurske ludi tak, kaj r tem mesccima nisei ne m ogel reel, da
je miren.
Suprotni glasi dosli i od deputaeijah, koje su bile v glavnoin
gradu Magjarske i glede uspeha
njihovih potov. Рак, как je narod
tak nemirno zivel, ne je cudnovato,
kaj so i inteligentni ludi, spremleni
za pot, cekali, kaj se bo pripetilo.
V tem vrem enim a je bila
samo jedna sigurna torka, sol
do ti, k o ji su nas oslobodili, su
nam do zadnjega dali ufanje s
svojim drzanjem i to je bilo glavno,
kaj se magjarsko priatelsko mislenje moglo stvoriti.
O vo neraspolozenje je trpelo na
mesece i samo onda su se duse
malo imirile, da se soldacka uprava hapila delati. Protiovniki su
jos i onda napravili jednu zaduju
sturmu na nase duse, ali kajti se
njim je stalo na kraj, pak su onda
vtihnuli.
Potli kratkog prelcunoy vremena
dosla je na mesto soldacke, eivilna
uprava, v Medjimurje su dosli
magjarski notarjusi, magjarski navuciteli, onda magjarski sod i s
tem magjarska drzavna vlasl. I tf»к
si je medjimurski narod na kraju
mogel zdehnuti: Se zlo je proslo
i ve se more luipiti v orsagu Sve-
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Megjelenik csütörtökön

Német páncélosok betörtök
Leningrad egyik parkjába
Nemska okloplena kola so predrla v jeden
park v Petrovgradu
A nemei főhadiszállás
leg
újabb jelentése szerint Lenin
grad előtt erős német páncélos
osztagok heves harcok után be
törtek egy szovjet csapatokkal
és pájicéllörőkkel megerősített
parkba. Az ellenség elkeseredett
ellentámadásait visszaverték és
sok nehéz páncél kocsit zsákmá
nyoltak. A bolsevista csapatok
vérvesztesége igen nagy.
A német hadi jelentés kiegé
szítő közleménye nagy sikere
ket jelent a tengeri háborúról
is Német tengeralattjárók az
Atlanti Óceánon (i ellenséges
hajót sülyesztettek el.
Német harci repülőgépek egy
1000 és egy 0000 tonnás keres
kedelmi hajót rongállak
meg
súlyosan bomba találataikkal.
Ugyancsak ered miéiíves légi
támadást hajtott végre a német

Légihaderő Tobruk katonai cél
pontjai ellen.
Kak nam najnovese javlaju z
nemske koinande, pre Leningradu
so jaké okloplene nemske tuupe,
potíi velkih borbi, predrle v jeden
park, koji je bil pun soldacije i
teskih stukov. Ogorcenu bobu nepriatela so Zdvrnuli i zarobiii so
cuda teskih okloplenili kol. Bolsevicke trupe so cuda krvi zgubile.
Nemski taborski izvestaj se spunjavla s tem, kaj so bili velki uspehi
v morskom taboru. Nemske podmornice so na Atlantskom oceanu
potopile sest nepriatelske ladje.
Nemski avioni so tesko povredili z bombami trgovacke ladje s
4000 i 5000 toni.
Isto iák jé nemska zracna soldaci'iA/napravila i jaké napadaje
na soldacke cüe ober Tobruka.

Nyitva áll az ut Moszkva felé
V M o s k v u je pot otp rti
A keleti arcvonal csatái nagy
jelentőségű hadműveletté széle
sedtek ki Az Ilmen-tó körüli
nagy német sikerek megnyitot
ták az utat Moszkva felé.
A németek 100 szovjet re
pülőt pusztitoltak el az utolsó
két naj) alatt. A haditengerészet
egyik egysége a kétszázadik an
gol repülőgép lelövését jelenti.
Német részről megcáfolják azt
a moszkvai állítást, hogy csak
alárendelt és felelőtlen személyek
lőttek agyon német foglyokat. Az

egyik szovjet ezred foglyul ejtett
parancsnoka előadta, hogy ami
kor egy század parancsnok meg
tagadta a politikai biztosnak a
német foglyok lelövését, a szov
jetbiztos őt lőtte agyon.
Borbe na ishodnoj fronti so se
rezsirile na velkom. Pre dinen vodi
so velki nemski uspehi otprli pot
v Moskvu.
Nemei so zadnjih sédéin danov
ponistili 100 sovjetskih avionov.
ledna taborska ladja javla, kaj je
doli strelila dvestoti englezki avion.

Vanannyi
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Saki dobi se, prez toga, kaj bi moral
stati i éekati
Az IIj közellátási miniszter.
(ivörffy-Bengvcl Sándor rádió
beszédében is m e rte tite rv e it és
célkitűzései!
Vegye tudomásul minden
magyar lest vérem
mondotta
hogy van az országban annyi
élelmiszerünk és egyéb közeflátási anyagunk, hogy azokból
nemzetünk minden tagja igaz
ságos mértékben folyamatosan
és fennakadás nélkül ellátható.
Az igazságos anyagkészlet elosz-

lást mielőbb intézményesen meg
fogom szervezni
Novi minister za prehranu,
Cjyörfv-Bengyel Sándor je na radio
rekel svoj program.
Kekel j e : Naj zeme na znanje
moj magjarski brat, da imaino v
orsagu tulko hrane i drugo se, kaj
je potrebno, kaj bo saki sin nasega
naroda, po pravici i prez éekanja
dobit se.
Bőm napravil cím predi reda,
kelj se bo se po pravici delilo.
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Rövid átmenet után a katonai
közigazgatást átvette a polgári
igazgatás, Muraközbe bevonult
a magyar jegyző, a magyar ta
nító, majd a magyar bíróság
s ezzel együtt a magyar államhatalom. Muraköz népe végre
boldogan sóhajtott fel : a meg
próbáltatásnak immár vége
s
kezdődhet a rendes, békés, pol
gári munka a szentistváni biro
dalom keretei között.
Muraköz népe ma már, hála
az isteni gondviselésnek, meg.
kezdte a nyugodt és dolgos hét
köznapok életét.
A lakosság nyugalma vissza
tért s minden muraközi polgár
kezébe vette a munkaszerszá
mot, hogy hagyományaihoz és
polgári erényeihez híven elvé
gezze a rábízott munkál a saját
és nemzete érdekében. Az isko
lákban rövidesen megkezdődik
a magyar nyelvű oktatás, a bí
róságokon már kezdetét is vette
a magyar igazságszolgáltatás s
a muraközi legények az őszi
hónapokban megint
magyar
kommandóra masíroznak.
Muraköz népe visszatért tel
jesen és véglegesen s ezen most
már semmiféle
pro/raganda.
semmiféle robbanó bomba és
semmiféle mesterkedés sem vál
Joztathat.
Muraköz népe visszatért
a
régi’ világ boldog hétköznapjai
hoz. A falu népe serényen dol
gozik a mezőn, a városi nép
pedig a maga posztján végzi
tisztességes polgári mimikáját
Muraköz élete a régi kerék
vágásba került : a boldog Tfétköznapok egyenletes ritmusába,
amelyet csak a vasárnapi ha
rangok hivó szava állít
meg
egy pár órára.
Muraköz igy nemcsak közjo
gi lag, hanem lélekben és szo
kásban is visszatért hozzánk,
visszatért önm agához..

tog« Stefan« redoviti, mirui i purgarski posel.
Denes je medjimurski narod,
fala Bogu vec pocel sovje delavno
i mirno sakodnevno íivlenje.
Ludi su se fjnirili, saki je lel v
roke svoju mestriju, kaj bo po
stari navadi i po purgarskoin postenju ivrsaval svoje posle, fa sebe
i fa narod. V skolaj se bo na
skorom hdpil magjarski navuk,
pre sodu se vec deli magjarska
pravica i medjimurski decki bodo
v jesen pák marserali na magjarsku komandu.
M ed jim urje se p o v m u lo nazaj, do kraja i v celosti i to
vec nem reju prem en iti nikve
agitacije, nikve bombe i nikve
mahinacijc.
Medjimurje se povrnulo v starinski srecen svet. Selski ludi marlivo delaju na polu, a varaski pák
doma rvrsavaju svoju duínost.
Medjimurje zivi ceti fjeden po
starom, samo nedelni fvonci zoveju na par vur v cirkvu.
Medjimurje se vrnulo po zakonu,
po segama i po dusi knam i
ksebi-

Kom m unista m erénylet
a zágrábi telefonközpont
ellen.
A zágrábi főposta távbeszélő
központja ellen
kommunista
részről merényletet követtek el.
amely némi kárt okozott.
A
vizsgálat hír szerint arra mu
tat, hogy a tetteseknek kapcso
lataik voltak angol ügynökök
kel, akiknek a zágrábi angol
konzulátuson
robbanóanyag
raktáruk volt.

Komunistiőki atentet na
zagrebaék u telefonsku
centralu.
Proti telefonske centrale rayrebacke glavne poste so komunisti
napravili atentat, koji je i kvara
napravil. Так se cuje, kaj je istraga
prenasla kaj so krivei meli vezu
z englezkimi agenti, koji so imeli
na englezkom konzulatu. v Zagrebu magazin fa eksplozivi.

A magyar ipartörvény alkalmazása Muraközben
M agjarski obrtni zakón na M edjim ur]
Az érdekelt három iparkama
ra, a szegedi, a pécsi és a sop
róni kamara bevonásával fonlos
értekezletet tartottak a kereske
delemügyi minisztériumban Az
értekezleten a Délvidék vissza
foglalásával kapcsolatban.
az
ipar gyakorlásának, valamint az
ipartestületi szervezet kiépitésének átmeneti
szabályozásáról
készített rendelettervezetet tár
gyalták meg. A szegedi kamara
kiküldöttel hangoztatták az érte
kezleten. hogy a rendelet kiadá
sa rendkívül sürgős, meri a Dél
vidéken az ipari jogszabályok
alkalmazása
terén
nagyfokú
jogbizonytalanság van. A ren
delettervezet, amellyel kapcso
latban a szegedi kamarai kikül
dőnek több előterjesztési feliek,
részletesen szabályozza
majd,
hogy a magyar ipartörvényt mi
lyen eltérésekkel kell alkalmazni
a Délvidéken Szabályozza\i\ ju
goszláv iparjogositványok hatá
lyál, az ipari képesítés kérdé
séi, a tanom*- és mestervizsgáié
bizottságok megalakításai, intéz
kedik a munkakönyveknek ma

gyar munkakönyvekkel való ki
cseréléséről, a tanonctartási jo g 
ról. szabályozza a
reál jogok
ügyét, s elrendeli, hogy az ip ar
testületi szervezetet a Dél vide
ken is ki kell építeni.
Z interesiranim trim obrtnim
korr.orama, segedinskom, pecuhskom i sopronskom su v ministarstvu
fa trgovinu dríali vatne pregovore.
Respravlali su naredbu, koja bo
potrebna, ve da su juini kraji nafaj dosli, как se bo premenil zakón
za obrtnike, i obrtni zbor ve fa
vreme prelaza. Segedinci so rekli,
da je naredba fletno potrebna,
kajti po juznim krajima vlada glede
obrtnog pravd velka nesegurnost.
Plan naredbe, pre kojem so sege
dinci postavili vise primedbe, bode
reguleral, как se ima magjarski
obrtni zakón premeniti po juznim
krajim. Regulera obrtne dozvolec,
obrtno sposobljenje, ispitne komisije za inuse i mestre, delavske
knjige premeniti na magjarske,
pravo inusci dríati, realno pravo i
tak dale- Obrtnicka organizacija —
véli naredba — mora se zgraditi
i v juznim krajima.

Magyarország Kormányzójának látogatása
Hitler vezér és kancellárnál

Guverner Magjarske je pohodil voditela
i kancelara Hitlera
Magyarország kormányzója a Birodalmi Vezér meghívására
Németországba utazott. A találkozás a keleti front főhadiszállásán
volt. A látogatás alatt a Kormányzó Ur és a Birodalmi Vezér ismé
telten megbeszélte a politikai és katonai helyzetet. Megbeszéléseiket
a két nép hagyományos fegyverbarátsága hatotta át, amelyet a
bolsevizmus éílen folytatott együttes küzdelem újból megerősített.
A megbeszéléseken résztvett a kormányzó kíséretében lévő
Báráossy László miniszterelnök és külügyminiszter és vitéz Szom
bathelyi Ferenc altábornagy a m. kir. honvédvezérkar főnöke,
német részről von Ribbentrop birodalmi külügyminiszter és Keilet
tábornagy, a német véderő főparancsnokságának főnöke.
A látogatás ideje alatt a Kormányzó Ur felkereste von fírauchitsch tábornagyot, a német hadsereg főparancsnokát. A Föméltóságu Urat G öring birodalmi tábornagy is vendégül látta.
A Führer ünnepélyes formában átnyújtotta a Korm ányzó
Urnák m in t a magyar 'k irá ly i honvédség legfőbb paracsnokának,
a vaskereszt lovagkeresztjét. A magyar királyi honvédség csapatai
— hangzik ezzel kapcsolatban a Német Távirati Iroda közleménye
— hi ven bevált barátságban a német katonákkal, vállvetve viselnek
hadat az európai kultúra ellenségével, s a F ü h re r a kitüntetés
adományozásával ezeknek a csapatoknak vitézségét részesítette
tiszteletadásban.
Guverner Magjarske je, napoziv Voditela Reiha otputoval v
Nemsku. Zisli so se naglavnom kvarteru ishodne fronte. Za vreme
pohoda so se Gospodin Guverner i Voditel Reiha visepot dogovarjali
glede soldackog polozaja. D ogova rja li so se, p o sta rinskom p ria telstvu ovih dveh narodov, kője se ve, s skupnoj borbi proti bolseviíma, jós objacaló.
Pri tem dogovarjanjima je bil poleg i Báráossy László minister
predsednik i minister vunskih poslov nadale vitef Szombathelyi Ferenc
general, séf magy. kr. generalstaba, Od nemske strane so bili poleg
von Ribbentrop minister vunjskih poslov i general Keitel, séf glavnog
lapovednistva nemske vojske.
Za vreme pohoda je gospodin Guverner poiskal i generala
Brauchitscha, glavnoga fapovednika nemske vojske, M arsai Reiha,
G öring je i isto prijel Gospodina Guvernera kakti gosta.
Voditel reiha je svecano o k in cil gospona Guvernera kakti
glavnoga honvedskoga zapovednika s ka va lirskim kri'zom zeleznoga ícriza. Так nam ja via Nemska Te|egrafska Kancelaria, da kajti
magjarske kralevske honvedske trupe se po starom priatelstvu verno
skup boriju f nemskimi soldati proti bolsevistickom nepriatelu, koji
oce rusiti europsku kulturu, to je F ü h rer stem o á likova n jcm stel
dati postovanje ovim h ra brim trupam.

Bárdossy miniszterelnök rádiószózata
a bolsevizmus elleni harcról
Bárdossy László miniszterel
nök Magyarország népéhez rá
dióüzenetet intézeti, amely Ma
gyarországnak a bolsevizmus el
len vívott harcáról szól. A rádió
üzenet igy hangzik :
A magyarság most másod
ízben találja magát szemben a
bolsevista anarchiával. Először
huszonkét évvel ezelőtt
a
saját portánkon, saját
orszá
gunkban kellett megküzdenünk
vele Akkor a világháború véres
erőfeszítései után elaléltan és
végleg kimerülve könnyű prédá
ul estünk oda neki. Hónapokon
ál a magunk leslén kellelt meg
szenvednünk szörnyűségeit és
szégyenét. Nemzeti 'létünkéi ^fel
dúlta, erkölcsi és' szellemi java
inkat elpusztította ez a gvúlbleiből, irigységből és erőszakból
születeti anarchia, amely azl ha
zudta magáról, hogy a szociális
igazságot valósítja meg
N égy és félliónap szenve
dései után újra ni aga ráébredi a
nemzet és kivetette magából a
mérgei .amelynek fertőzése szá
munkra azóta többé nem
ve
szély
De amikor a baráti néniéi
birodalom megindította gigászi
küzdelmét az Európa keletén le
selkedő rémmel, hogy végleg le
számoljon vele, a békés városa
ink ellen intézett brutális és vé

rés szovjet-támadás után. euró
pai kötelességünk tudatában mi
is azonnal részt vállaltunk
a
harcból.
A néniéi haderő oldalán é*
a régi fegyverbarátság szellemé
ben hozzuk meg a magunk véráldozatát ebben az u j kérésztesháboruban, sok más nemzet
fiaival egy üli. Vitéz katonáink
akiket az egész nemzet há
lája és áldása kísér — jól tud
ják miért küzdenek. Azokban a
városokban és falvakban, ahová
bevonulnak, a maga szörnyű va
lóságában tárul eléjük mindaz i
barbarizmus, nyomorúság
és
szenvedés, amit a szovjeturalonj
jelent A kezükbe kerülő hadi
zsákmányban pedig újabb
és
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újabb bizonyítékokat találnak
azokra a tervekre, amelyeket ez
az uralom forralt Európa ellen.
— Az európai keresztény kul
túra védelme ennek a harcnak
a célja. Egész Európa áll ilt
szemben az istentelenség és a
pusztítás démonával. Az európai
népek együttes építő ereje, a
tengelyhatalmak céltudatos ve
zetése alatt vívja diadalmas har
cát azokért az elvekért, amelyek
a valóságos szociális igazság és
a szolidaritás jegyében akarják
újjáépíteni a maguk
nemzeti
életén át egész Európái

Radioglas ministra predsednika
Magjarske. Bárdossy Lászlóvá,
к narodni
Koji govori za borbu Magjarske
proti bolsevizmu. Radioglas je re
kel ovo :
Magjari so se ve po dmgoc zisli
z bolsevizmom. Prvic smo se morali boriti znjim v svoji domovini,
po svojimi hizaj, i to - pred 22
leti. Onda, kajti smo bili, od krvavoga napinjanja v svetskom taboru,
omedleni i do kraja pognjeceni,
sjtio njim lehko opali za zrtvu.
Crez mesece smo na svojem telu
morali trpeti njihove strahote i
sramote. Rezoriii so nam nas na
rodni zivot, nase moralno i dusevno dobro. To nam je napravila
ta anarhia, koja se rodila od mrznje,
jala i nasilja i koja nas je hranila
i lazmi, da осе napraviti socijalnu
pravdu.
Stiri i pol mesece se narod mocil, ali se za tem zbudil i hitil je
s sebe vun toga gifta, koji za nas
vise neje pogibelan.
Ali, da je prijatelski nemski narod
podigel svoju velku borbu proti
strasnomu nepriatelu, koji je bil
na lesu na ishodnoj strani Europe,
da obracuna znjim do kraja i da
su sovjeti grobjanski i krvavo na
padali na nase mirne varasé, onda
nam je bila europska duznost, da
se i mi finesamo v to borbuNa strani nemske soldacije i v
duhu staroga
taborskoga priatelstva i mi podnasamo nasu krvavu zrtvu v tem novim krizarskim
taboru skup, s drugirni junackimi
narodi. Nasi viteski soldati — kője
sprevaja blagoslov i fala celoga
naroda — dobro inaju. za kaj se
boriju. V onirni varasima i selima,
kain oni nutri dojdu vidiju se one
strahote, beda i moke kője maci
sovjetsko gospodarenje. A taborski
plen, k°ji njim v roke dojde, pák
njim pokaze se one plane, kője so
bolseviki napravili proti Europe.
Ova borba ide za tem, kaj se
zacuva europska krscanska kultúra.
Cela Europa stoji tu v borbi proti
hezboznosti i pustosenju. Skupna
sila europskih naroda vodi pobedonosnu borbu, pod voditelstvom osovinskih sií, za one pravice,
kője oceju Europu na novo zgraditi po socialnoj pravici i vznaku
solidarnosti.

SPITZER PAL
DIVATKERESKEDÉSE

CSÁ K TO R N YA

MU RAKÖZ

Teljes az egyetértés
a magyar és német nép vezérei között
1941. szeptember 18.

P o tp u n i je s p o r a z u m m ed vod itelm i m a g ja r s k o g
j n e m é k o g n a ro d a
A hét magyar vonatkozásban,
ile európai viszonylatban
is,
legjelentősebb eseménye kétség
ki viil a kormányzó és a b iro
dalmi vezér találkozása volt. A
kél nép hagyományos fegyverbarátságának
keretei között
lefolyt megbeszélések olyan me
leg fogadtatásra találtak a né^
met és olasz sajtóban, amely
csak az igazi barátnak jár. Az
a mód és szívélyesség, amellyel
a német nép vezére kormány
zónkat fogadta, őszinte meghetesülési és mély barátságot feje
zett ki. Tiszteletadás is volt
annak a férfiúnak, aki elős ;Г
vezeite csapatait Európában a
bolsevizimis elten és aki a leg
újabb harcban sem habozott
szembeszállni az 'európai kuliu
rát fenyegető veszedelemmel. A
német közlemények is utalnak
erre A látogatás tetőpont jakiént
cm liiik meg német hivatalos he
lyen a vaskereszt lovagkereszhjének adományozását. Ez ünnejiélyes alkalommal a
F ü hrer
szívélyes szavakkal méltatta a
kormányzó katonai (érdemeit és
a legnagyobb fis zielet hangján
emlékezeti meg a keleti h a rcv o
nulláin küzdő vitéz magyar csá
vátokról. A római lapok kieme
lik a találkozás jelentőségét és
ezt az alkalmat is megragadják,
hogy dicsőítsék a közös küzde
lemben résztvevő honvéd csa
patok hősiességét, valamint Ma
gyarország részvételének
fon
tosságai.

Roosevelt beszéde

Olaszország nyugodtan fogadta
ezeket a bejelentéseket és szi
lárd az az elhatározása, hogy a
háborút Németország oldalán a
végső győzelemig folytatja.
Japánt ugyancsak
közelről
érinti a beszéd, bár rá vonatko
zólag nem hangzott el kijelen
tés. A sajtó úgy vélekedik, hogy
Rooseveltnek az a terve, hogy
fokozatosan háborúba vigye az
Egyesüli Államokat. Ki akarja
szélesíteni a hadihajók járőrövezetét. a védelmi övezet azon
ban, amelyről szólt, ugv látszik,
határtalan. Háború-ellenes ame
rikai nolitikusok kijelentették,
hogy’ Hoosevelt túllépte jogait,
amikor tulajdonképen már tá
madásra adott parancsot.

Súlyos a szovjet
hadsereg helyzete
A szovjet hadsereg
helyzetére vet fényt az
toni jelen lés, amely
Umanszky washingtoni

súlyos
a bos
szerint
szovjet

nagykövet közölte Roosevelttel,
hogy Moszkva kénytelen volna
igén messzemenő'katonai rend
szabályokhoz n yú ln i, ha a nyu
gati hatalmak nem tudnak a
leggyorsabban segítséget külde
ni a szovjetnek. A hadihelyzet
az arcvonalakon rendkívül vál
ságos, mert a szovjet számított
Anglia tehermentesítő akciójá
ra és belevetette az »olvasztó
tégelybe minden rendelkezésé
re álló emberét és hadianyagát.
Anglia erélyes fellépésének hiá
nyában az az érzés kerekednék
felül a szovjetunióban, hogy a
nyugati hatalmak most éppen
agy cserbenhagyják az oroszo
kat, mint a világháborúban. Ma
ga Sztálin is
hasonlóképpen
nyilatkozott bizonyos katonai
rendszabályokról Cripps angol
nagykövetnek. Washingtont ag
gasztja az a növekvő elégedet
lenség, amely az angol és ame
rikai segítség hiánya miatt bol
sevista körökben lábrakapott.

Még a tél előtt döntést v á ra némethadvezetöség
Különös érdeklődésre tarthat
számot a Wilhelmstrasse illeté
kes katonai helyének tájékozta
tása a keleti arcvonal helyzetéi
rőt. Ha az ellenség részén —
mondja a tájékoztató — a to
vábbiakban is azzal számolnak,
hogy az orosz tél
rövidesen
m'ogakadályozza a német véd
erő katonai'lépéseit, akkor ezen
a területen is utalni kell a té
nyekre. Az idő viszonyokkal szá
molva is legalább még két hó
nap áll a német hadvezetőség
rendelkezésére. Eddig az Hf\őjtontig azonban m egtörténik a
lényeges katonai döntés a német
véderő javam . N agy hadműve
letek készülnék vagy folynak s
ezeket sem Tél tábornok , sem •

más esemény nem tartóztathat
ja fel.
Megszoktuk már a né
met
tájékoztatásokról, hogy
semmit sem sietnek el és nem
jósolnak, hanem tényekre épí
tenek Ez a száraz, rideg meg
állapítás is olyan közeli esemé
nyeket sejtet maga mögött, amelvekre isméit felhördül az angol
es zsidó szövetséges. Az a szinte
félelmetes hallgatás és zárkó
zottság, amely az utóbbi idő1к*п a német hadijelentéseket
jellem zi s amely a múltban is
a nagy bejelentéseket
szokta
megelőzni, most is
hatalmas
meglepetésekre utal. És ег, иду
lehet, nem is egyedül Szent pfr
térvár eleste‘lesz.

A baráti találkozás
mellett
Roosevelt hatalmas propagan
dával adagolt beszéde áll a vi
lág érdeklődésének homlokteré
ben. Az elnök kijelentései nem
kellettek feltűnést, mert számitani lehetett rájuk. Nyilvánvaló
vá lett belőlük az elnöknek az
a szándéka, hogy gyarapítsa és
Bulgária és Törökország viszonya
kiélezze a kihívásokat, amelyek
egyre inkább a háború felé so
Bulgária és Törökország kö tották, hogy úgy látszik, Irán
dorják az amerikai népet. Beis
rül egyre hangosabb az angol— plán Anglia és a Szovjetunió*
merte Hoosevelt, hogy az ame
szovjet hírverés. Csak a minap
most Szófiára igyekszik diplaz
rikai érdekterületeken
kivid
cáfolták meg Szófiában azt az
máé iái nyomást gyakorolni. An
más stratégiai /юпtokai is meg
angol részről terjesztett hamis
karában utalnak arra is, hogy
akar szállni és he akar avatkoz
ha lx)lgár— szovjet viszály törne
hi rí, hogy Bulgária csapatokat
ni az eseményekbe olyan terü
ki, ez lehetővé tenné a brit —
vont volna össze a török hatá
leteken, amelyek'más hatalmak
ron. Újabban az erélyes hangú
szovjet diplomáciának, hogy fo 
közötti háború színhelyei. A so szovjet jegyzék terelte Bulgáriá
kozza azokat a közös erőfeszikat hangoztatott tengerek sza
ra a figyelmet Tőrök politikai
téseket, amelyekkel már régeb
badsága az ő számára azl je
ben állásfoglalásra akarja kény
körökben nagy feltűnést keltett
lenti, hogy mindenki más kizá a jegyzék, amelyről inegállapiszerítem Törökországot.
rásával az angolszász hatalmak
uralkodjanak a tengereken. Né
A Nyilaskeresztos Párt bomlása
met részről egyébként hangsú
akiknek már számos összeütkö
A hét belpolitikai eseményei
lyozzák, hogyha beszédben rikí
közül kétségtelenül a nyilaskezésük volt a párt vezetőséggel a
tó színekkel ecsetelt német fe
lehetetlen elgondolások és
a
nyegetések és veszélyek a té • rcsztes párt bomlása keltette a
legnagyobb feltűnést. Bár
a
fyárt józan észt nélkülöző irá
nyek elferdítése és csak arra
nyítása miatt. A
Magyarság
szolgálnak, hogy az elnök utóla bomlás jelei már kezdettől fog
va ott virítottak az
eszme
vasárnapi számában virtsologi
gosan megindokolja az ameri
homlokán, és a párt értékesebb
B upprecht Olivér főszerkesztő
kai flottának már régebben ki
elemei egyre többen hagyogathét oldalon indokolja meg
a
adott
parancsát
tüzeljenek
kilépéseket. Kemény megállapí
ták el kiábrándultán a zöld po
minden német hajóra, amelyet
rondot, esak most következett
tások és vádak szólnak ebben a
meglátnak.
be a végleges szétesés. Eddig
nagy vallomásban Szálasi Fe
Olasz és japán vélemény már több, mint tíz képviselő je renc pártvezér ellen, aki » hibát
hibára halmoz«. >A
legfőbb
lentette he kilépését,
köztük
Olasz politikai körök kije
megnyilatkozásokat nem
volt
Pálffy Fidél is, Szálasi helyet
lentették .hogy Roosevelt beszé
tese. A kilépett képviselők ép
szabad programnak
nevezni.
dének tartalma a megelőző nag.,
pen azok a férfiak, akik az ér
Közérthptetlenségükről
senki
hangú angol és amerikai hírve
magyarázatot nem adhatott, legtékel jelentették a pártban és
rés nyomán előrelátható volt.
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Hitler je dal poétuvanje Guverneru
magjarskoj soldatióije

kevésbbé adott Szálasi maga
Nem volt senki,nemcsak May
gyarországon, de egész Europaban sem, aki ezeket mecffirteile
volna. Úgy álltunk hát, mint
borjú az иj kapu e lő tt! Egy
helyben való topogásra ítélve
Csák propagandisztikus jelsza
vak puffogósul lehetett hallani,
amelyekben már csak azok h it
iek, akik nem hittak a kuliszszúk mögé, legfeljebb a jxírttagsági dijak megfizetésére voU
lak alkalmasak, és akik szemé
lyek, cselekmények meg nem
ismerése miatt még »fanatiku
sok« voltak. Mi nem !< íme, ez
volt belülről az a párt, amely
ország-megváltóként akart ura
lomra jutni és amely boldogabb
életet akart teremteni a Kárpát-Duna Nagy Hazában
Az
idők malma lassan, de biztosan
őröl és nem hagy meg semmit,
ami nem bírja ki az idők és a
történelem ítéletét Л nyilaske
resztes párt nem bírta ki. Mi
tudtuk ezt és minden józanitéletü ember tudta. Kótvagos esz
mékkel tele lehet tömni az em
berek fejét*, el lehet szédíteni
őket, de csak rövid ideig. Mi
helyt a szemek látásra nyílnak
és megtisztulnak az agyak, ősz
szeomíik a fellegvár, amelyet
alkalmatlan.
maga-választott
mesterek terveztek és építenek,
íme a jel, amelyben még a va
koknak is hinniük kell.

A miniszterelnök
beszámolója
Nagy megelégedést
kelleti
mind a képviselő házban, mind
a felsőházban Bárdossy
mi
niszterelnök külpolitikai beszá
molója, amelyben ismertette a
németországi ul tanácskozásait
Hangsúlyozta a miniszterelnök
a hagyományos barátságot, a
melynek szellemében a megbe
szélések történtek. E megbeszé
lések a magyar és ncinét té
nyezők nézeieinek és felfogásá
nak azonosságát mutatták. T el
jes volt az egyetértés a kél or
szág hadvezetősége között
a
szovjet elleni katonai akcióban
való részvételünk
mértékére
vonatkozólag, amely az igény
bevett magyar katonai alakula
tok okszerű felváltása mellett
továbbra is az eddigi keretek
között marad. Az ország közvé
leménye nagyT megnyugvással
velle tudomásul ezeket a beje
lentéseket és a magyar nép to
vábbra is rendületlen bizalom
mal, egységben áll vezetői mö
gött és megingathatatlan a hite,
hogy az általuk mutatott utón
minden nehézségen és áldozaton
ál is eljut a kitűzött célhoz.
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nisei je ne znal pretolmaéiti, niti
sam Szálasi. Niti v Magjarskoj, a
niti v Europi se ne nisei nasel,
koji bi to prerazmel. Stali smo
как tele pred növi vrati, sodjeno
kaj mora na jednom mestu zdigati
noge. Samo smo tú li, как pokaju reci propagande, a to so
verovali samo oni, Icoji ne su
vidli, kaj je odzadi i sam za
tulko so b ili dobri, kaj so pia
cait cla n a rin u za stranjku \koji
so jós bili „fanaticni“ , kajti ne so
prepoznali niti njihova dela. Mi
nesmo tak$i bili! No, to je ta
stranka,,koja je Stela orsaga zveliciti i stem dojti ne vladu i koja
je stela stvoriti srecnesi zivot „у
Velki Domovini Karpata i Dunava“.
Melin vremena mele pomalem,
ali ne ostavi njkaj, kaj nemre
zdrzati sod vremena i povestiТак i stranjka strelastog kriza
neje to zdrzala. Mi i saki clvoek
zrele pameti s mo to znali. S nemogucemi idejárni je moci ludern
glave napuniti, zmesati je, ali

ORSZÁGJÁRÁS
PUTOVANJE PO ORSAGU

U n io n M o z i
C sá k to rn y a
bem utatja pénteken
ée szom b aton 1/s9v
v a sá rn a p 6 és Vs9
órakor a

cím ű filmet.
S z e r e p lő k :
T a sn á d l Fekete M á r ia
K is s Ferenc
T ím ár J ó z se f
A film et 17 éven alu liak
is megnézhetik.
samo za kratko vreme. Da se ludem
glave scistiju i oci otpreju, onda
se te kule v zraku, kője so pos
tavili nepozvani mestri, zrusiju.
T o je zlamenje, v kője moraju
verovati i slepi.

Minister predsednik ]e
Je zvestil
Velko zadovolstvo je dalo i
v orsackoj i v magnatskoj hizi, kaj
je Bárdossy ministerki predsednik
zvestil glede zvunjske politike, i
kaj je pripovedal za respravlanje
v Nemskoj. Naglasil je minister
predsednik ono staro priatelstvo
v duhu kojem so se pregovori
vodili. Steh pregovorov se vidlo,
kaj so mag ja r ska i nemska voditelska mesta istoga mislenja.
Potpuni je bil sporazuin zmed
soldackom komandom teh dveh
orsagov glede toga, как se bo
taborski postupilo proti sovjetov,
a k ra j toga se bodo magjarske
trupe p o p o lre b i zmenile, prem
da bodo ostale v istoj velicin i
i nadale. javno mislenje orsaga
je to zelo na znanje s zadovolnosti i magjarski narod i nadale
verno stoji za svojimi voditeli i
trdo je osvedocen, kaj po onom
potu, kojega voditeli kazeju, bode
dosel, erez, se teskoce i zrtve, do
svojega cila.

H a lá lra Ítélték a zentai
kom m unista szervez
kedés vezetőjét
A szegedi törvényszék, mini
rögtönitélő bíróság, halálraítél
té Kiss Ernőt, a délvidéki kom
munista szervezkedés vezetőjét.
A többi vádlottat rendes bíróság
elé utalták.

Vodítel komunlstiöke organlzacije v Zent! je osudjen
na smrt
Szegedinski sodbeni stol, kakti
statariumski sód je na smrt odsodil Kiss Ernő-a, voditela komunisticke organizacije v Juznim Kraju.
Drugi krivei idu pred redoviti sód.

H ird
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Hazánk gyönyörű fővárosa; Budapest
Naé lepi glavni váráé: Budapest
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tetlen öntudatot...

Itt állunk az ezeréves Ma
gyarország égbetörő emlékosz
lopánál. A hatalmas oszlop te
tején kardot mutató angyal fú
ródik a fellegekbe és emlékez
tei i nyugatot, hogy ez a kard
védte ezer éven át török-tatár
dulásától a nyugati
kultúrát.
Két oldalról szép oszlopsor fut
félkörbe,
amelynek oszlopai
közt a hét vezér alakja
áll.
Ezek a kacagányos daliák sze
rezték a hazát.
A gyönyörű tér közepén, a
melyet balról a Szépművészeti
Muzeum, jobbról a Képzőmű
vészeti Társaság kiállitási épü
lete zár be, négyszögalaku, ke
reszttel megjelölt Inárványtömb
fekszik. A Iío s ö k köve.
Örök
emlékezetére
minden magyar
férfiúnak, aki a hazáért adta
életét. Ezek a névtelen magya
rok védték és tartották meg a
hazát.
Nehéz innen tovább menni.
Valami erővel itt tartja, ide húz
za az embert. Talán az ezer év
dicsősége ,harca ? Talán a je l
telen magyaroki feledhetetlen,
hősi szelleme ? A keltő egy és
nem lehet soha szétválasztani,
amig magyar él a földön. Ez a
kél erő örökre ideláncolja a ma
gyart, ez ad neki mérhetetlen
akaratot, kitartást a harcbán,
küzdelmekben és ez ad törhe

Tu stojimo pred spomenikom
jezero let stare Magiarske, koji
ide do neba. Ne velicanstvenom
stupu stoji angel, kaze sablu, vpira
se do ohlakov i spomene zapadne
kraje, kaj je ova sabla cuvala do
jezero let zapadnu kulturu od
turskih i tatarskih napadajov. Z
obe dve strane okoli stoji lepi
red stupov, a med njimi kipi sé
dem vezirov. Te junaki so nam
spravili domovinu.
Na sredini toga lepoga piaca,
de z jen kraj stoji muzej lepSe
um jetnine {Szépművészeti M u
zeum), a z druge strane izlozbena
palaca Umotvornog Drustva (K ép
zőművészeti Társaság) lezi vei ki
m ra m o m i spomenik na s tiri
rogle i p o ri s krizom. To je
kamen junakov. Za vekiveenu
spornen sakomu magjaru, koji je
dal svoj zivot za svoju domovinu
Tesko se otod vugnuti. Nekaj
cloveka silóin vlece nazaj. Mcrti
diene borbe erez jezero let. Morti
junacki dűli onih bezimenih magjarov, kője nabomo nigdar pozabili ? To dvoje je jedno i nabo
se d ilo repstepsti, dók bo jen
magjar na svetu Öve dve sile za
navek povezeju sem magjare, to
mu daje bezmertnu snagu, izdrzavanje v borbi i to mu daje nepokolebivu samosvest.

A vigadó
Mielőtt tovább mennénk, for
duljunk egy pillanatra
meg.
Szinte végeláthatatlan sugárút
nyílik meg előttünk, zöld faso
rokkal és szebbnél-szebb palo
tákká*. Az Andrássg-ut. Európa
egyik legszebb, leghosszabb ut
cája. Alatta szalad végig a föld
alatti vasút egészen a dunaparti
Vigadóig. Ez a hatalmas épület
a legnagyobb társadalmi meg
mozdulásoknak, országos
bá
loknak és országra szóló diszgyűléseknek ad díszes otthont.
Nagyterme maga is külön lát
ványosság hatalmas, finom müvü csillárjaival, dúsan aranyo
zott falaival és festményeivel.
Felülünk a földalattira
és
visszafelé rohanunk. Pár pillanal és már halljuk is a kalauzt :
Operaház. Felmegyünk a napfényre és előttünk áll a Magyar

I

i
j
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I

K irályi Operaház, Ybl Miklós
nagynevű építőművészünk szép
séges alkotása. Megcsodáljuk és
már bujunk is vissza a föld alá,
hogy pillanatoknak tűnő szá
guldás után napfényre érjen ki
velünk a villamos-kocsi. Benn
vgyunk a Városliget közepé
ben.
Mi az a nagy nyüzsgés ott ?
Lám, hiszen ez a vurstli , ami
ről annyit hallottunk már. Be
lekeveredünk mi is a nevető,
boldog sokaságba és megyünk,
repülünk a mesék városában
Céllövészet, ringlispiel, panop
tikum, aztán az Angol/park ezer
meglepetése követi
egymást.
Most tündérországban járunk,
majd az elvarázsolt kastélyban
tévedünk el, hogy akar
egy
egész napot is betöltő mulatság

SZRNEC
MARTON
CSÁKTO RNYA

Őrölök búzát, rozsot
kukoricát I0°/o-ra.
után fáradtan vetődjünk ki va
lahova a Városligetl-tó partjára.
Predi как bi dale isii, malo se
obrnemo cestu, koju skorom nemremo pregledati, zeleni drvoredi
i palace, jedna lepsa od druge.
To je Andrdssy-ova cesta. jedna
od najlepsili i najdugsih ceste Eu
rope. Pod ujom ide pod zemlom
trainvaj gori do Dunává do palace
Vigadó. V ovoj palace se drziju
najvekse orsacke parade, najvekse
zabave i skupscine. Velika sala, s
svojimi namalanami i pozlacenimi
stenaini i zlatnim lusterima je znamenitost za gledati
Sedemo si na tramvaj pod zem
lom i pelamo se nazaj. Za par minut cujemo konduktera : „Opera*.
Idemo gori na svetlo i vidimo
pred nami:
Magjarska K ra ljevska Operau (M agyar K irá ly i
Operaházu) najlepse delo nasega
vjelkoga umetnika Ybl Miklósa.
Cudimo se tomu i idemo nazaj
pod zomlu, da za par minut dojdemo nazaj na svetlo v Város
liget (Varaska suma).
Kaj je tarn tulko naroda? A to
je „ V u rstli“ od седа smo vec
tulko culi! Zmesali smo se i mi
med ludi, koji se tulko smejeju i
letiino v varas pripovesti. Strelanje,
ringlspil, panoptikum i jezero forme
veselja v A n golpa rku (engleski
pa rk} nas tarn ceka. Kak da bi
hodili v gradu, de so same vile,
i ci bi celi den hodili tam, ne bi
se mogli dosti nagledati i tak
trudmi zidemo na obalu vodiée
v Varosligetu.

Vajdahujiyad vára

H ö lg y e i m ! U r a im !
M in d e n fé le k o z m e tik a i s z e r e k é s a z is m e r i
fra n cia p ú d e r o k k a p h a tó k
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C sd k to rn ydn,

p o s tá v a l s z e m b e n .

/állandóan ra k tá ro n ta rto m a z Is m e r t v ilá g c é g e k l e g j o b b árult.
^
S z o lid á r a k !

De nincs vége még a szépsé
geknek. Gyönyörű
tündérkastély képét tükrözi vissza a tó
vize. Vajdahunyad vára. A fák
mélységes zöldjében, a virágok
tündöklő szinpompájában olyan
ez a 'tornyokkal szegett kastély,
mintha a magyar
történelem
hősi korszakából, a nagy Hu
nyadiak idejéből maradi volna
itt. Es valóban ! Tökéletes mása
a vájd a hunyadi régi várnak, a
inelylHjn a, törökverő Hunyadi
és fia, az Igazságos Mátyás töl
tötték kevés pihenésüket.
Most aztán merre
vegyük
utunkat, hogy a rengeteg neve
zetesség közül legalább a leg
nagyobbakat lássuk ? Nézzünk
be talán egy pillanatra a Szép-

6

MURAKÖZ

A H ét - Tjeden

1941. szeptem ber 18.

művészeti Múzeumba is. A ma
gyar alkotó művészet világhírre
jutott nagyságainak
munkáit
látjuk a falakon, a termekben
és a szépség márványba fara
gott, pompázó (színekbe öltözött
darabjai nyujtanak feledhetet
len élményt.
Következő állomásunk a Ma
gyar Nemzeti Muzeum. Nagy
költőnk, Arany János szobra
áll a hatalmas oszlopcsarnok
előtt. Az épület maga fenséges
egyszerűségével is jelezni akar
ja, hogy a tudomány templo
mának épült és benne hűséges
őrzőre talált az évezredes ma
gyar kultúra.
Meg kellene látogatnunk
a
Magyar Tudományos
Akadé
miát is, meg kellene néznünk
a főváros gyönyörű szobrait is,
egyenkint kellene felkeresnünk
a még nem látott
gyönyörű
épületeket is, de nem futja az
az időnkből, mert utunk messze
visz és szépséges
hazánknak
még ezer szépsége, sok-sok vá
rosa vár. Elbúcsúzunk hát az
zal a gondolattal, hogy
még
visszatérünk majd és pótoljuk
a mulasztottakat. A szivünkben
örökre maradandó élményt vi
szünk magunkkal és
mindig
büszkeséggel gondolunk
szép
huzánk legszebb ékszerére, Bu
dapestre.
Ali jós je ne krdj lepotam. V
vodi jezera se zrcali lepi grad
vilah. Grad Vajdahunyad (V ojvode Hunyadi-a). V globokom
zelenilu drv, v morju najlepsega
evetje, tak je lep te kastel, как da
bi nam bil ostal iz junackih vremena magjarske povesti, iz vremena velkih Hunyadih. 1 za istim!
To je prava köpi ja onoga znamenitoga negdasnjega grada Vajda
hunyad, de si je negda malo
pocinul velki junak Hunyadi, koji
je tulkopot potukel turke i njegov
sin Mátyás, najveksi i najprevicnesi kral magjarske,
A kam bi ve dale isii, kaj bi
od ovih cuda znamenitosti barem
najvekse vidli ? Bi pogledali na
jedun minutu i v Muzeum lepe
umetnosti. (Szépművészeti M u 
zeum). Tu vidimo najlepsu umjetnost magjarskih majstrov, kaj so
oni stvorili v malarija na stenami,
v mramoru v svim farbama, lepote
kője nigdar ne bomo pozabili.
Dale se pelamo do M agjarskog Narodnog Múzeuma. (M a
gyar Nemzeti Muzeum). Pred
tóm palacom stoji spomenik najveksega magjarskoga pesnika A ra n y
Jánosa. Pala&a je jednostavna,
bez cifre, uzvelicena i stem осе
pokazati, da je tu hram znanosti
i v njemu se verno cuva jezero
let stara magjarska kultura.
Trebal bi pogledati i Magjarsku
A kademiju Znanosti (Magyar
Tuoományos Akadémia) i* se
spomenike glavnoga varasa, rantak i se znamenite palace, ali
nemarno dosti vremena, kajti nas
pot jos dalko pela i jos nas ceka
puno lepoti i pumo lepih varasov
nase domovine. Moramo se oprostiti i mislimo si, kaj se bomo jos
vidli. Kaj smo zamulidi, bomo
jospo gledati. Kaj smo vidli ostane
nam v sreu vekovecni spomenek
i navek bomo gizdavi, da se zmislimo ca nas lepi glavni varas Buda
pest.

I Csütörtök — C etrtek ]
Néhány
honvédkotelékünk
bátor közelharcban megsemmw
sitett egy szevjetegységet. E köz
ben 17G foglyot ejtett. —
A
magyar repülők 7 hét alatt 19
tégigyőzelmet arattak, 28 ala-'
csonytámadást hajtottak végre
és 10 tonna bombát doblak az
ellenséges célpontokra.
Saját
veszteségünk 4 gép volt. — Nem
szerepel ebben a kimutatásban
az a 15 ellenséges gép, amelyet
az utóbbi napokban két nap
alatt lóttek le vadászrepülőink.
— A német légierő a Kriin-félszigettől a finn frontig végzett
nagyszabású
légitámadásokat.
Odessza, Moszkva, Szentpélervár és számos,ellenséges hadál
lás bombázásáról jelentenek s i
kereket. — Gomeltől délkeletre
a szovjelbiztosok elmebetegekei
küldtek ágyútóltelékül a német
vonalak elé. — London némelbolgár hadműveleteket jósol a
Fekete Tengeren. A bolgár sajtó
élesen visszautasítja ezeket a
híreszteléseket, amelyek
nyil
vánvalóan meg akarják fzavarni
Bulgária és Törökország jó v i
szonyát. — Az iráni parlament
elfogadta az angol—szovjet fel
tételeket, amelyek Észak- és Dél
Irán megszállását jelentik. —
Ciano olasz külügyminiszter rá
diószózatot intézett az olasz
néphez a bolsevizmus
elleni
harcról.
Nekoje nase honvedske veze so
v hrabri borbi ponistile jednu sovjetsku trupu. Med tern so vlovili
176 zaroblenikov. Magjarski avioni
so v sedem tjedni 19. pót pobedili v zraku, 28 pot so zvrsili niske
napadaje i 40 tone bombe so hitili na nepriatela. Mi smo zgubili
4 masine. V tem je ne zeto v racun onih 15 nepriatelskih masin,
kője so nasi lovei, zadnje dane,
erez dva dana dől strelili. Nemski
leteci lovei so napravili velke na
padaje od Krimskog* polotoka do
finske fronte. Javlaju nam velke
uspehe iz Odese, Moskve, Petrovgrada i puno drugih nepriatelskih
mesta. Od Gomela na juzno ishodno so bolseviki poslali na frontu
dusevno betezne ludi pred nemce
za postrelati. Z Londona javlaju
nemsko i Jjugarsko taborsko gibanje na Crnom morju. Bugarska
ostro odbija te glase, koji oceju
)okvariti priatelstvo s Turskom.
ranska orsacka hiza je sprejela
englesko —sovjetske kondicije, po
kojima se bo severni i juzni Iran
okupiral. Ciano taljanski minister

f

vunjskih poslov je taljanskom narodu govora drzal za borbu proli
bolsevizma.
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M agy arország
kormány zói a
háromnapos látogatást tett‘ Hit
ler vezér és kancellárnál a ke
leti főhadiszálláson. AJátogatás
tartama alatt a Kormányzó Ur
és a Birodalmi Vezér a politikai
és katonai helyzetet
beszélte
meg. — Bárdossy László m i
niszterelnök rádióüzenetet kül
dött a m agyar néphez a bolse
vizmus elleni küzdelemről. —
A honvédcsapatok arcvonalán
— mint a Magyar Távirati író*
da jelenti — szünetelnek a szov
jet ellentámadásai. Járőreink 64
foglyot ejtettek. — Német véle
mény szerint Moszkva harcba
vetette a vörös hadsereg vala
mennyi erőit. Tartalékok már
Szibériában sincsenek. A 'Vezéri
főhadiszállás jelentése szerint (a
támadó hadműveletek továbbra
is sikeresen foly n a k .'— A K o r
mányzó U r ismét számos ma
gyar katonát tüntetelltt ki. —
Olasz jelentés beszámol Genova,
Torino és Messina ellen intézett
légitámadásról.
Guverner Magjdrske je bil erez
tri dni na pohodu pre kancelaru
i voditelu, Hitleru na istocnoj
fronti. Za vreme pohoda so gospodin Guverner i voditel drzave
respravili politicki i soldacki polozaj. Bárdossy László, minister predsednik je na radio govora drzal
magjarskom narodu proti bolsevizmu. Как nam Magjarska Telegrafska Kancelarija (Magyar Tá
virati Iroda) javla, pre nasim honvedim a so sovjetski napadaji henjali. Nase patrole so vlovile 64
zaroblenikov. Как nemei misliju,
Moskva je hitila v borbu se rezerve crlene vojske. Vec niti v
Siberiji nemaju rezerve. Glavno
zapovednistvo javla, da nasi na
padaji i dale dobro idejo. Gospodin Guverner je opet cuda magjarskim soldatam podelil medalje.
Taljani javlaju, da su na Genovu,
Torino i Messinu bili nepriatelski
napadaji.

I Szombat — Sobota |
Kisebb honvéd kötelékek egész
szovjelzászlóaljat semmisítettek
meg a szeptemberi harcok fo 
lyamán
mondja a magyar
csapatok harcairól kiadott öszszetoglaló közlemény. — Légi
kötelékeink hatásosan bombáz-

tej*

Állandóan
friss tej, tejföl,
túró és vaj
kapható.
Iák az ellenség támaszpontjai/
és néhány szovjet
légvédelmi
üteget is megsemmjsitettek. —
A német csapatok már elfoglal
ták a Volga forrásvidékét. —
Hivatalos német helyen kijelen
tették, hogy alléi beálltáig dön
tő katonai események történnek
keleten. — A német sajtó mele
gen ünnepli a'korm ányzót és a
m agyar hadsereget.
Booses e t
rádióbeszédét nyugodtan
lö
gadta Berlin és Róma. A néniét
sajtó higgadtan utasítja vissza
a német fenyegetésekről mon
dottakat. — Angol repülők meg
támadlak a francia Riviérát. —
Varga József iparügyi minisz
ter és Horthy István államtit
kár, a MÁV elnöke, megnyitot
ták a szatmárnémeti nevelőin
tézetet.
Magjarske menjse veze so v borbama, v septembru ponistile celoga sovjetskoga bataljona, véli
skupni magjarski izvestaj. Zracne
veze so uspesno bombardirale nepriatelske tocke i ponistile so i
nekoliko stukov za zraenu obrenu.
Nemske trope vec so zavzele zvirala vode Volge. Na uredovnom
nemskom mestu so javili, da do
zime bodo vazna soldacka pripecenja na istoku. Nemska stampa
toplo pofaluje guvernera i ma
gjarsku vojsku. Rooseveltov radiogovor so v Berlinu i Rimu mirno
sprejeli. Nemska stampa hladno
krvno odhice govore recene, da
se nemei groziju. Engleski avioni
su napadali na francusku Rivieru.
Varga józsef minister obrta i
Horthy István drzavni tajnik, predsednik M. Á V. a (magjarske drzavne zeleznice) otprli su zeleznicarsku|skolu v Szatmárnémeti.

I

Német páncél támadás S'uk városa ellen. (Foto R. D, V .)

és tejterm ék
eladás.

Vasárnap — Nedela

j

A Korm ányzó Ur hazaérke
zett németországi útjáról. — A
honvédcsapatok arcvonalán az
ellenség teljesen
abbahagyta
vállalkozásait. Hadifogoly v a l
lomások szerint a honvéd bom 
bázók legutóbbi támadásai sú
lyos vesztesgeket és érezhető el
látási nehézségeket okoztak az
ellenségnek.
A német repü
lők kivívták a légi fölényt L e 
ningrad fölött. Mölders ezredes
légiraja már 2ü3.‘Mk győzelmei
aratta. — Londonban aggasz
tónak tartják Leningrad, Mosz
kva és Murmanszk helyzetét.
Olasz és német repülők haláso
san támadták Tobruk [és Marsa
Matruli ellenséges célpontjait.—

A Moszkvába kirendeli amerikai
küldöttség elindult London felé
— Umanszky, washingtoni, szov
jet nagykövet szintén Moszkvá
ba utazik és amerikai jelentés
szerint nem is tér vissza az
Egyesült Államokba.
Utódját
még nem jelölték1ki. — A Xvi
laskeresztes Párt több vezető
képviselője bejelentette a pár!
ból való kilépését.
Gospodin Guver. er je dosel z
Nemskoga diino. N • honved^koj
fronti je nepriatel cisto vtihnul z
lu ip c u ld jiin a . Kak so zarobleniki
valuvali, nase honvédeké bombe
so pre ncpriatelii nap.avile velke
zgnbiéke i cuda kvara pre hrani.
Avioni pukovnika Möldersa so napravili vec svoju 2033 pobedti.
V Londonit drziju, da je v Leningradu, Moskvi i Murmansku polozaj telki. Taljanski i nemski avioni
so zdobrim uspehom stielali na
Tobruk i Marsa Matruh. Amerikanska komisija ra Moskvu je otputovala proti Londonu. lsto i
Umanski, sovjetski poslanik v Waschingtonu je otpotuval v London
i как z Amerike javlaju, nabo se
povrnul v Zjedinjene Drza.e Jós
se nezna, sto mu bo naslednik.
Iz stranke krizne strelice je vise
vodecih oblegatov vun stuplo.
I

H é tfő

— Pondelek

|

A vezéri főhadiszállás jelenIés4‘ szerint erős nemet eíjíjsé(j'k betörtek Szentjét er vár erő
dítési arc vonalába és ezzel je 
lentősen megszükitették a város
körüli harci térséget
Ké nap
óta a német zuhanóbombázók
állandó pergőtűz alatt tartják
a városi, A szovjet csapa to к két
ségbeesett ellentámadási kísér
letei összeomlottak és felm or
zsolódtak Timoscnko tartalékai
is. —■ Iránban kitört a forrada
lom. Kurd szabadcsapatok
az
ország különböző részeiben ki
tünően felfegyverkezve váratla
nul megtámadták a megszálló
angol csapatokat. Több helység
már a felkelők kezén van.
Irakból ugyancsak véres felke
lésről érkeztek hírek.
Az af
rikai harctéren a német és olasz
repülők állandóan bombázlak
Tobruk erődjeit.
Az ame
rikai kereskedelmi tengerészek
sztrájkba léptek.
Bú cd ü s s у
miniszterelnök beszámolt a kül
politikai helyzetről a képviselőházban és a felsőházban. Mind
két ház nagy megelégedéssel fo 
gadta a H orthy— Hitler talál
kozó eredményét.
A kárpát
aljai rutének élesen visszauta
sították Benes londoni kijelenlését, amely Kárpátaljának ú j
bóli bekebelezéséi helyezte ki
látásba és ismételten hite! tel
lek a szcnlistváni állameszme
mellett.
Как javlaju z glavnoga vojnoga
kvartéra, ja ké nemske site so
predrle v petrogradsku obranbenu lin iju i stem so fest pomenjsale taborsko polc, koli varasa.
Vec erez dva dana nemiki avioni, koji se dőli liiceju, drziju va
rasa pod stalnim ognjom. Sovjetske trupe so próbáié s protinapadaji, ali so skup opali, ran
tak i Timosenkove rezerve. V
Iranu je zbila revolucia. Kurdske
slobodne trupe po se strani zemje,
dobro naoruzano, iznenada hitile
so se na engleze, koji so dosli
okupirat. Revolucionarci imaju vec
vise mesta v rokaj. Na africkom
polu nemski i taljanski avioni
stalno bombardiraju na Tobruk.
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sebe tőibe sovjetske note. Как
smo c Rima zacvedili, stem kaj
americke taborske ladje i örüljem
braniju robu, koju so poslali v
Englezku, je Amerika stopila v
tábor. Iranski drzavni poglavar se
na englesko —sovjetski pritisek *afalil.

Americki trgovacki marineri so niku valuju, bolseviki so pustili v
stupili v strajk. Bardossy, pred- zrak varaiké banhofe, polte, upsednik ministarstva je v orsackoj ravne hize I Ikole. Na finskoj liniji
i v velikaskoj hizi zvestil, как stoji so saveinicke trupe zavzele 150
zvunjska politika. Obedve hüe so male kule- Avioni, koji se dőli pulbile zadovolne, как se zvrlil pohod caju, so napravili velki napadaj na
„ É n magyar
Horthy—Hitler. Podkarpatski ru- 1 most, koji vodi na Krimski polotok
sini so ostro zavrnuli Benesov i ponistili so jedno zletiste skup
„ J a sem magjar!”
londonski govor, s kojim je rekel, z masinami, kője so tam bile. Ö ve
da bo Podkarpatska nazaj dos'a prosle dane so sovjeti meli velke
Számtalanszor hallottuk ezt a
knjim i opet so^polozili veru za zgubicke. Poleg, v nedelu zgublekijelentést. Keményen, követe
nih 57 avionov, zgubili su deset
drzavu Svetega Stefana.
lőén hangzott és egy p illa n a tra
teskih eugov, sedem okloplenih
szinte kétségbeestünk, hogy váj
eugov, do 700 teskih automobilov,
I
Kedd — Tork
|
jo n m i magyarok vagyunk-e?
jednu trgovacku ladju i cuda solM ert akik ezt mondták, azt
A honvéd repülők eredmé datov. Nemski dvioni so napravili
az érzést keltették hagsulyukkal,
nyesen bombázták az ellenség
velke ndpaddje v zraku na Alekállásait, menetoszlopait és szál sandriju i Suez. Vuzgali so maga hogy ra jtuk kívül aztán nincs
lít Hiányait. — Szentp/tervár vé zine z öljem i satorske nasetbe. is más magyar ezen a földön.
Ez a hang szinte azt követelte,
delmi övezetének ötven erődjét
Gospodin Guverner je, po svojoj
hogy m indenki boruljon le és
elfoglalta egy ntémet gyalog had
molbi rezresil ministra za prehranu
hozsannázzon az ö feddhetetlen
osztály. A foglyok
vallomása
Laky Dezsö-a i postavil je za noszerint a bolsevisták felrobban voga ministra geverala Györfy- magyarságuknak. Jöjjön a kü l
döttség és a já n lja fel nekik a
tották a város pályaudvarait,
Bengyel Sándor-a, koji je do ve
postahivatalait.
közigazgatási bit nainestnik honvedskoga mi- fél város vagyonát, a legmaga
sabb tisztséget és egyéb javakat,
épületeit és iskoláit.
A finn
nistra. Nemski stari frontski solarcvonalon löü kiserődöt fog dati so dosli s svojim voditelom m ert ök magyarok.
Jó e m b er! Engedj meg ne
lallak el a szövetséges csapatok.
Coburg-Gota hercegom v Buda
künk p á r szót. Te azt hitted
Zuhanóbombázók nagyhatá pest. Ministerski predsednik Nedié
talán, hogy most életre szóló
sú támadást intéztek a Krimje pozval srbskoga naroda, naj se
félszigetre vezető hid erődíté bori proti komunistickih bandi. V ju ta lm a t kapsz a magyarságo
dért ? Te ju ta lm a t vársz azért,
sei ellen és egy repülőteret az
Turskoj je bit potres, pák je prem ert mondásod szerint magyar
ott veszteglő gépekkel együtt el palo do cetrdeset sei.
m a ra dtá l? Ha ez így van, ak
pusztítottak.
Az elmúlt na
■НШШВННННННММНВМЙМ
kor m ár is baj van azzal a
pokban óriási veszteségei voltak
I Szerda — Sreda |
magyarsággal. Mert m agyar
a szovjetnek. A vasárnap veszí
tett 57 repülőgép mellett 10
T üzérségü nк tel it а 1ála lokk а1 nak len ni nem érdem, hanem
nagy, súlyos[ kötelesség. M agyar
szállitóvonat, hét páncélvonat,
levegőbe röpítette a
velünk
nak lenni ina, kedves barátunk,
mintegy 700 tehergépkocsi, egy
szembenálló ellenség egyik nagy
munka és helytállás. Ahova
á llíto tt bennünket a hivatásunk,
ott á lln i és dolgozni rendület
lenül, sokkal
tökéletesebben
m int m ások: ez nálunk a ma
gyarság !
Mellveregetés és szónoklás nem
épített még kutyaólat sem, de
a becsületes, áldozatos munka
országot és boldogságot épít.
Dolgozz híven és magyar vagy.
M indenki lá tn i fogja azt és nem
lesz szükség hangos szavakra.
A r r ó l ism erik meg magyarsá
godat, hogy becsülettel teljesíted
a kötelességedet.
Ju ta lom ? Jutalm at ne várj,
j ó ember, m ert m i lenne, ha
m indenkit megjutalmaznának
azért, hogy teljesiti kötelességét ?
A szivedben találod meg a j u Északon
kereskedelmi hajó és nagy em tábori lőszertelepét.
az Ilmen-tónál szétverték
a
beranyag pusztulását jelentik.
A német repülők nagyarányú
Leningrad védőinek felmentésé
légitámadást intézlek Alexan re küldőtI három szovjet-hadse
reget.
Széles arcvonalon már
dria és Szuez ellen. Olajtelepe
a Dnyeperen lul Jörne к előre
ket és sátortáborokai gyujtolUkrajnában a német csapatok.
lak fel.
A Kormányzó Dr sa
A bolgár kormány yisszautaját kérelmére felmenlelle l.aky
sitotta a szovjet jegyzék vádas
í)ezső közellátási minisztert és
utódjául kinevezte Győrf/y-Bcn
kodásai!.
Rómából érkezeit
gyei Sándor vezérezredest,
a
hir szerint azzal, hogy az ame
honvédelmi miniszter eddigi he rikai hajóhad fegyveresen vé
küldött
lyettesét.
A német tűzharco delmezi az Angliába
Ne kockáztassa eredeti okmányait.
sok vezetői Coburg (iota hen eg szállítmányokat, Amerika belé
Készíttessen okmányairól és (rátáiról
get az élükön Budapesten tar
pett a háborúba. — Irán ural
fotókópiát.
K észíti:
tózkodnak
A
kommunista
kodója angol - szovjet nyomás
bandák ellen harcra szólítja
ra lemondott a trónról.
fel a szerb népet Nedics mi
Ndsi kanoneri so s punimi treniszterelnök.
Negyven falut
feri v ггак pustili jeden velki ma
pusztított el az újabb anatóliai
gazin pun municije, koji je stal
földrengés.
pred njimi. Pre vodi Ihnen, na
Honvedski avioni so uspelno sevru, so rezbili tri sovjetske trupe,
bombardirali nepriatelske polozaje, kője so poslali za oslobodjenje
Petrovgrada. Nemike
marskolone i foringe. Jedna nemé- branitela
ka peSicka divizija je zavzela trupe so vec prek Dnjepera, na
petdeset kule v obram beni lin iji sirokoj liniji napre dosle v Ukrakoli Petrovgrada. Как zaroble- jini, Bugarska vlada je odbila od

FOTO
„ S T Ú D IÓ "
FÖLDES

FOTO
„ S T Ú D IÓ "
FÖLDES

d

MURAKÖZ
1941. szeptember 18.

talmat, amelyet a nemzetért
végzett munka ad. És nem m in 
dennél nagyobb ju ta lom neked,
hogy itth on vagy ú jra és a m a
gya r hazában élhetsz örökre Y
Dolgozz
becsülettel és ne
m ondja a szád, am it a szived
mélyen érez. Ez az igazi m a
gyarság !

KÖZGAZDASÁG

Csáktornyán,
a templom mellett. Telefon: 87.
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T o k a ji a sz ú

Muraköz gazdasági életének leromlása
Как se je pokvarll gospodarski iivot Medjimurja

Nem akarunk egy letűnt ural
mat vádakkal elhalmozni,
de
ami Muraköz gazdaságával tör
tént huszonhárom év alatt, az
minden bírálaton, de még a jó 
Cudapot smo tú li tu ret. Trdo
se tűje, im a zahteve i v m in u ti zan észen is alul marad. A szó
smo se presra ü li, je li smo m i szoros értelmében vett rablógaz
dálkodás folyt itt a legsötétebb
m a gja ri Y
K a jti oni, k oji su to zgovo- formában.
Odaát Muraköz gazdagságáról
rili, tak su se drzali, как da,
halllottunk minden és nagyot
zvun njih, drugoga magjara
csalódtunk,
amikor megismer
n iti ne bi bilo na svetu. Te glas
tük a való helyzetet. Hol van
je zahteval, kaj bi se si poklekn u li pred n jim i i popevali ho- nak már itt azok a híres, nagy
ia n u njihovom pravom mag- erdőségek, amelyek ontották a
jarstvu. Da bi dosta deputacija fát ? Hol van az a hires állattenyésztés, amely egymagában
i ponu d ila n jim p o l varasa,
nevezetességet és
gazdagságul
najviéeée sluzbe i seда dobroga,
biztosított ennek a területnek ?
kajti on i su magjari.
Szinte hihetetlen ,hogy ezt hu
Dober tlo v e k ! Do pusti nam
p a r réti. Ti si m islil, kaj bős szonhárom év alatt el lehetett
tüntetni.
m o rti dobil nagradu, za tvoje
magjarstvo, za celi tvoj iiv o t Y
Egyszer, a szentistváni b iro
Ti éekas nagradu za to, kaj si, dalom boldog idejében hatal
p o tv ojim retim a ostal mag ja r Y mas .gyönyörű erdőségek b orí
Áko je to tak, onda vet je zlo tották a domboldalakat. És jö t
stem magjarstvom. K a jti ma- tek az uj emberek. El kezdték
g ja r biti, teje ne zasluga, nego vágni az erdőketfés vitték a fát I
velka i teska duznost. Denes szakadatlanul. Hosszú évek múl
mag ja r biti, dragi nas priatel, va a kormány rájött, hogy igy
to ti je velici posel i zdrzati na még sem lesz jó. Megszületett
svojem mestu. Kam nas je sod- tehát a Radics-féle erdőtörvény,
bina postavila, tam ostati i
hogy a kivágott erdőket azonnal
delati nepokolebivo, puno bole, utána kell ültetni. Szép volt
nego drugi, to je p r i nas m a a törvény elméletben, de más
gjarstvo !
ként festett a gyakorlatban. A
T u ti se p o prsim a i govokiváló üzletemberek kötelezték
re drzati, stem smo ne zazidali magukat az utánül te tésre,
de
dove n iti jednoga koca, nego egyúttal néhány ezer dinárt is
poéteno i pozrtvovno delo more
csúsztattak megfelelő helyekre.
zazidati orsage i blazenstvo. Soha senki sem kereste ra jtuk ,
D elaj poéteno i onda si mag já r. hogy ültetik-e az erdőket vagy
To bo saki videl i onda nabo sem.
(
treba cuda reci. Po tem se bo
Megkopaszodtak a terüle
poznalo tvoje magjarstvo, kaj
tek és most Muraköz úgy
si poéteno spunil tvoju duznost.
hozza be a fát.
N a gra d a ? D ragi clovek, na
gradu naj tekati, je r kaj bi bilo,
Még szerencse, hogv a véletlen
ako bi sakoga cloveka m o ra li szén-rétegekre vezetett néhány
n a gra d iti za to, kaj je spunil élelmes embert. A Mura is segí
svoju duznost? Nagrada tvojay
tett. Kimosta valósággal a sze
ti je v tvojem srcu, koju ti daje net. A szentgyörgyi ugyan gyen
delo, zvrseno za tvoj narod. A
ge minőségű, de a peklenicai
najveksa ti jeKnagrada, kaj si jól beválik.
nazaj doma i mores ziveti za
Az állatállomány Szintén
a
navek v tvojoj m agjarskoj dofa sorsára jutott. A kormányzat
m ovini.
nak nem volt szive vagy nem
D elaj poéteno i naj ti jezik
volt tudása, hogy friss vérrel
ne g o v ori ono, kaj ti je v srcu. erősítse az állatokat. A hires h i
To ti je p ra vo magjarstvo.
degvérű lovak иду el k or esős ü l
lők a vérkeveredés h ijja n , hogy
szánalmas gebéket lá tu n kjm á r
esak Muraközben. Lerom lott a
Legjobb,
faj, pedig csak néhány száz álla
tot kellett volna behozni, hogy
legtartósabb,
a leromlást megakadályozzák.
A termelés és a földdel való
legolcsóbb
bánás még most is a régi kez
detleges színvonalon van.
In 
kább politizálni tanították meg
a gazdálkodót, mint a földdel
jó l bánni.
'
Most aztán egy kifosztott, cl
szegényedett területen kezdhet
meg az újjáépítés munká
utalványra és utalvány jük
ját De megkezdjük, nem saj
nálunk fáradságot és anyagia
nélkül csakis
kat és a magyar gazdasági kul
túra erejével felemeljük Mura
köz gazdasági életét.

„Ciktánál"

fU *n

*
Felhívjuk olvasóink
figyel
mét, hogy Közgazdaság cimü
rovatunkban minden számban
hozunk gyakorlati vonatkozású

gazdasági cikkeket, amelyekben
időszerű tanácsokkal
igyek
szünk ellátni a gazdákat. Szó
lesz az állattartásról, a föld jó
kihasználásáról és termőerejé
nek védelméről és mindenről,
amit tudnia kell a jó gazdának
Ne bi steli optuziti jedno gos
podarenje, kője je preSlo za na
vek, ali kak se je v Medjimurju
gospodarito erez dvajstitri let, to
prejde erez sih granic i ne moci
s zrelom pametjom prerazmeti.
To je bilo v pravom smislu reci
raubersko
gospodarenje v najcrnesoj forrni.
Mi smo tam prek dosta culi za
medjimursko gospodarenje, ali smo
samo gledali, da smo spoznali
pravo stanje. De so nase glasovite
velke suine, kője so nam dale
tulko drv! De so nasa glasovita
marha, kője so nam dale yelki
glas i bogatstvo! Clovek niti ne
bi veroval, kaj je bilo se to moci,
erez 23 let ponistiti.
Negda^ za blazenog vremena
Svetoga Stefane, bile so po breдата silne, velke lepe sume. Ali
dosli su növi ludi! Poceli so seci
sume i vozili so drva se prez
g!ave i pameti. Za par let je
vlada previdla, kaj to itak nabo
dobro! Narodil se Radicov sumski zalkon, po kojem se moraju
sume nazaj posaditi. To je bil na
paperu lepi zakón, ali kaksi je bil
v zivotu. Prvoklasni trgovei so se
obvezali, kaj bodo drva sadili, ali
so mam deli i par jezer dinarov
na ono mesto, kam je bilo treba.
Nigdar nisei njih ne je pital, jeli
so posadiii sume, ili ne ? Zemle
so postale gole i ve si т о га Medjfmurje zvuna dopelati drva. Jós
je sreca, haj je par spametnik ludi
naslo lapora. I Mura nam je pomogla. Pokazala je, de je lapor.
On, pre Svetom Jurju je malo
slabesi, ali peklenicki je jakodober.
Kak so sume doli dosle, tak i
marha. Vlada je ne méla srce, ili
je ne méla znanje, kaj se krv
тога pofriskati. Nasi glasoviti
mrzli konji so tak dőli dosli zbog
toga, kaj se ne mesala nova krv,
kaj denes vidimo samo jako slabe
konjeke. Pokvarila se nasa dobra
fajta, a se to samo zato, kaj smo
ne dobili nőve pastuhe, koji bi
krv popravili i sprecili pokvarenje.
Polsko gospodarenje ide jós i
ve po starinskim Nase selske ludi
<u rajsi vucili na sakovjacke politike, nego na spametno i hasnovito gospodarenje.
A mi smo ve dosli, da se hapimo gospodariti na jednoj splackanoj i zrab'enoj zemli. Ali nabo
nem zal ra trud i za zrtve i se
boino vcinili, kaj se bo Medjimurje v gospodarskom pogledu
podiglo na onu visoku magjarsku
kultu u, koja daje narodu srecu i
blagoslov.

♦

Opomenemo nase citatele da v
rubriki „Gospodarstvo“ v sakim
broju bomo donesli saki tjeden
clanke, s kojima bomo narodu
davali spametne navuke za dobro
gospodarenje. Bomo govorili ca
odgajanje inarhe, как se mora
zeinla obdelavati i bole znucati
i ca se, kaj dober gazda znati more.

A Nagykanizsai Keresztény
Tisztviselőnők Egyesülete va
sárnap előadta Csáktornyán a
»T o k a ji aszú cimü operettet.
Az előadás kezdete előtt B erti
Gizella tanítónő, az egylet el
nöknője üdvözölte a nagykani
zsai ni agyar testvérek necében
a felszabadult Csáktornyát év
Muraközt.
Utána Baltavári íréi* művé
szi tánca következett, majd meg
kezdődött az előadás, m elyei ha
bírálni
akarnánk, csak
azt
mondhatnánk el újból amit lap
társaink erről az
együttesről
m ár sokszor megírtak.
Mert
kedves vendégeink valóban ki
tettek magukért.
Mazol Lulu jel lem szerepében
igen jó és élvezetes
alakítási
nyújtott. Albrecht Ilona éneke
és balettjei, Gyergyák Pál, OzoV
zorai Károly, Kaburek Éva és
Varya Ili játéka művészi érzék
re vall. Gerencsér Pál huinorps
alakítását és a kis Büki Józsika
szerepléséi a Csáktornyái kö
zönség soha nem fogja elfelej
teni.
I
Hálásak vagyunk
kanizsai
testvéreinknek ezért az élveze
tes estéért.
A színpad berendezése és a
kellékek beszerzése körül Ma
tyón festőművész, Hampamer
László és Munczi Antal fáradoz
tak.

H a z a já r ó lélek
B e m u ta tja a C s á k to rn y á i M o z i

A Zilaliy-film ek sorozatából
való ez a film is. Maga a szerző
rendezte, do már sokkal keve
sebb
franciás újszerűséggel,
szellemességgel, mint mondjuk
a Halálos tavaszt. A mese nagy
jából azonos nlon halad a szín
mű meséjével, esak a
végső
megoldásban van változás. Ma
gasabb erkölcsi
szempontból
kétségkívül a film
deus
ex
maehina megoldása az
igazabb : a lélekben összeomlott,
világgá induló férj vasúti sze
rencsétlenség áldozata lesz. Van
azonban egy kiálló lehetetlensé
ge a dráma lélektani felépíté
sének. A hűtlen asszony esze
rint csak a testét szennyezi be.
a lelke tiszta marad, öntudatos
cselekvésnél a lélek ugyanúgy
közreműködik, mint a test. Sőt.
vallván a szellem magasabb,
rendüségét, tudjuk, hogy a lelki
rész a vezérmotivum. Még ne
hezebb elhinni, hogy maga a
férj is hajlandó erre a fe lfo 
gásra.
Páger Antal, a magyar film
egyik
legnagyobb
művésze,
olyan tökéletes sorozatát mu
tálja be в lélekábrázolásnnk,
amilyent esak H arry Raurtól
és Heinrich George! ól látunk
néha. Mellette fárasztóan gyen
ge Karádi Katalin hamis-felfo
gású játéka. Ez is bizonyíték,
hogy Karádi nem
tehetséges
színésznő. Vitéz Benkő jó és
kellemes. Somlay, Mály és a
többiek tökéletes keretet adnak.
Akii meg tud fogni az alakító
művészei szépsége, az ábrázolás
rezdülésnyi finomsága, az nézze
meg Vágért.

ЪсИлшбя
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Alkotni és szépet tisztelni hí déken. jelentse be szándékát la
vunk minden muruközi és ma* punk főszerkesztőjének (cime :
gyár testvért.
(Csáktornya, Arpád-u. ll.),lh o g y
* Oltárt állítunk és templomot a kör mielőbb megalakulhasson
építünk szívből, szépségből és és megkezdhesse működését.
hívunk mindenkit, aki szereli \
Ak ihajlamot érez magában
szépet. Megalakítjuk a muraközi az Írásra, vagy már van is iro 
irodalmi kört. hogy szolgáljuk dalmi múltja, jöjjön közénk és
az egyetemes magyar művelő erősítse sorainkat, hogy minél
dést és megmentsük a muraközi jobban megfelelhessünk a kitű
értékeket. Minden irodalomked zött célnak. Jöjjön annak tuda
velő jelentkezését öröm m el vesz- tában. hogy itt az igazi végvár
szük, akár maga is foglalkozik ban a magyar kultúrának száz
írással, akár csak tisztelője a szorosán fontos és nehéz külde
és
szép szónak. De szívesen ölel tése van, amelyhez hívők
jük magunkhoz a szépmüvésze- munkások kellencK.
tek művelőit is, ha velünk akar
Hisszük, hogy szavunk nem
nak dolgozni és értékeiket nyil pusztába kiáltott szó,
hanem
vánosságra akarják juttatni.
Kérünk azért mindenkit, aki visszhangzó szivekre talál és iro
tagja kíván lenni ,a körnek, lak dalmi körünk rövidesen megjon akár Csáktornyán vagy vi 1 alakulhat.
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Rendezzük be a sportpályát atlétizálásra is
M-óta Csáktornyára kerültem, löli kerítést kell lebontani, ki
kél labdarugó-mérkőzést
lát felé hozni, s az igv nyert 'terü
sport
tam Percek alatt izig-vérig Csák letet hozzákapcsolni a
pályához. A kerítés áthelyezése,
tornyái lettem én js és -zgultam
a Csáktornyáink győzelméért, a az uj terület elegyen getése, a
mely nem is m aradt el.
futópálya fel töltése igaz.
sok
pénzbe kerül. Tudtommal sportAz egész játék alatt láttam
egyesületünk nem rendelkezik a
fiaink nagy akarását, biztos tu
szükséges anyagi erővel. Én tár
dúsát.
az
Láttam a nagy érdeklődést, s sadalmi ulon gondolnám
ami különösen megkapott, fia összeg előteremtését.
A pálya átalakításához első
talságunk sport utáni nagy vá
gyódását, rajongását. De »sajnál sorban is j>énzre van szükség.
kozással gondoltam arra, hogy
De a lelkesedés a sportért, fia
ez a nagyszerű anyag részben
ink megbecsülése és szeretető át
ki van zári fa a s/x>rt áldásai
segítene bennünket e nehézsé
ból, meri a labdarúgás arányi
lag kenés em beri foglalkoztat. geken
Nagyobb problémákat is si
Mit lehelne ill produkálni, ha
az atlétika révén (sorompóba ál- került eredményesen megoldani
társadalmi felbuzdulással (Csak
lilanánk elsőrangú ifjúsági anya
akarni kell ! Csáktornya a Zri
gu nkat?
nyiek ősi fészke, (az ősök példá
Az allétika vezetésére a meg
ján felbuzdulva, mindig elérte
felelő szakemberekei már sikc
azt, amit nagyon lakart. Szedjük
rüll megnyerni városunkba he össze most is társadalmi erőin 
lyezett tornatanáraink szemé* ket a sportügy szolgálatában.
Ivében, csak megfelelő pályáról
Városunk bőven rendelkezik a
sport szent ügye érdekében lelkellene gondoskodni.
Ez sem elérhelellen. A sport kesedn itudó áldozatkész polgá
rokkal, csak m eg'kell találnunk
pálya kibővítéséhez szükséges
terepet a város vezetősége már egymás kezét. Én felvetettem a
átengedte a sportegyesületnek. gondolatot, most m ár (csak az a
sport
Tehát a lehetőség adva
van, kötelességünk .hogy a
vezetőségével
csak élni kell vele. A park fe egyesület agilis
karöltve cselekedjünk a Csák
tornyái sportélet felvirágoztatá
sa érdekében.
nk.

Csáktornyái SK—Kaposvári
Turul 3:1 (2:1).
Csaknem ezer néző előtt ját
szott a két csapat. A CsSK nem
nyújtotta azt a játékot, ame
lyet elvártunk tőle és csak a
szerencséjének köszönhette
a
győzelmet. Ha továbbra is igy
folytatja, meg sem közelíti a
hozzáfűzött reményeket.
A (CsSK góljait Benkő, H or
váth és Yukovics lőtték.
V É D J E G Y :

„M AR IO N “

Skorom pred jezero ludi so igrali ovi dvd klubi. CsSK je ne dal
onu igru, koju smo se od njega
nadjali i samo sreci more zafaliti
svoju pobedu. Ako bodo i dale
tak deleli, onda bodo dalko zaostali, ca onim, kaj se od njih
nadjamo.

I
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Megindult a tanítás az összes
gyár iskolába 1és szívesen akar
muraközi iskolákban A mura ják elsajátítani a magyar nyel
közi
iskolák átszervezésének
vet.
#
munkálatait a tanügyi közigazÚjságunkban külön tanügyi
atás annyira
előkészítette.
rovatot nyitunk, amelyben пилogv szeptember 10-én egész
dig beszámolunk Muraköz köz
Muraközben meg lehetett kez
oktatásügyének munkájáról.
deni nemcsak az elemi, hanem
V sem medjimurskitn skolam se
a középfokú iskolákban is a ta
navuk hapil. Skolska uprava je ikole
nítást.
Az elemi Iskolák annyira né organizirala i tak se prepravila, kaj
pesek. hogy sok helyre uj ta so se 10. septembra mogli hapiti
i navuki, po célom Medjimurju,
nítói állásokat kell szervezni. A
meglévő iskolaépületek is leg ne samo v narodnim, nego i v
srednjim skolam.
több helyen sok követel ni valót
Narodne skole so tak puné, kaj
hagynak maguk után. De a kor
so na cuda mesta morali postaviti
mányzat mindent elkövet, hogy
ha bérelt helyiségekben is, de a nőve navucitele, kakti veksi broj.
A i skole *so na najvec mestima
tanítás zavartalanul folyhasson.
ne prevec v redu. Vlada se briga,
A rendelkezésre álló hitelkeret
kaj se bo sigdi moglo, makar i v
módot nyújt a meglévő iskolák
kvarternim
hizam decu vuciti prez
alapos tatarozására és uj isko
zapreke.
je je tulko kredita, kaj
lák építésére.
se bodo mogle stare Skole poNemcsak az elemi iskolák,
hanem a közép és középfokú is pravlati i nőve zidati.
Pune so ne samo narodne skole,
kolák is jóform án teljesen meg
teltek A Csáktornyái
Államit nego i srednje. V drzavnu purgarsku skolu za decke i puce, so
Polgári Fiú- és Leányiskolába
se do ve dali zapisati njih 280.
midig 280-an iratkoztak be.
Niti pred okupacijom, a niti pod
Sem a megszállás előtt, sem
alatta nem volt ilyen nagyszá njom, да ne bilo tulko dece v purmú a polgári fiú- és leányis parski skoli za decke i рисе.
I trgovdcka skola je cisto puna,
kola.
tak kaj se bodo hapili navuke s
A kereskedelmi iskola is tel tremi razredi.
jesen benépesedett, úgy, hogy
Po selskim skolam je moci najti
három osztállyal indul meg ott i takse, de да do 5 —600 dece.
is a 'tanítás.
Te broji kazejo samo to, kaj
A vidéki elemi
iskoláknál
medjimurska deca radi idejű v
nem ritkaság az 5 (i()0-as lét magjarske skole i radi se vuciju
szám.
magjarski.
Ezek a számok mind azt mu
V nasim novinam bomo ostavili
latják. hogy Muraköz gyerme mesto za skole i navek bomo pikei szívesen akarnak járni masali, как ide skolanje v Medjimurju.

S

Letartóztatták a muraközi kommunista-szervez
kedés vezetőit
Már hosszabb idő óla suttog
lak arról egész
Muraközben,
hogy
bizonyos kommunista
szervezkedés folyt a községek
ben. sőt a bujtogatók és szer
vezők csoportját már le is tar
tóztatták. Most adtak hivatalo
san liirl a nyomozás eredm é
nyéről és a(lefogott kommunis
tákról Csáktornyán és környé
kén M letartóztatás törtem . A
letartóztatottak között nők
is
voltak. Valamennyiüket a pécsi
ügyészség fogházába
szállítot
ták. A kihallgatások után
az
ügyészség Put seк Márton damásai tanítót, Kozják Vince
szászköi géplakatost. Hajdarovies István Csáktornyái pékse
gédet, Zorm an Stefko Csáktor
nyái cukrászt és négy zsidót :
Kovács Pál dr ügyvédet. H íd 
végi Ferenc
elekromérnököt,
Kostolicz József géplakatost és
Fischer István szövőmeslert elő
zetes letartóztatásba helyezte, a
többieket szabadon bocsátotta.
Ugyancsak számos letartóztatás
történt a baranyai háromszög
ben is.
i

lusanju je del drzavni tuzitel Pustek Martina domaSinskoga navucitela, Kozjak Vincia, masinslosera
iz savske vési, Hajdarovics Ste
fane pakarskoga detiéa s Cakovpa,
lorman Stefka cukerpahera s Cakovea i stiri zidove: Dr-a Kovács
Pavla fiskaljuSa, Hídvégi Ferenca
elektricnoga inzenera. Kostplic
lózsefa masinslosera i Fischer Ste
fane tkalackog mestra v predhodni zatvor, a druge su dimo
pustili. lsto su cuda komunistov
zaprli i v Baranyi.

Vec se erei dugse vreme prepoveda v célom Medjimurju, kaj
se po selima tiraju nekse komunisticke organizacije, a da so podstrekace i organizatore vec i v
rest deli. Ve so dali sluzbenu vest
za te zaprte komuniste i za istragu.
V CCakovcu i v okolici so zaprli
41 clovekov. Med njimi so bile
i zenske. Se so odtirali v Pecuh
v reste drzavnog tuzitela. Po pres-
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HIRDETMÉNY.
Az 5590- 1911. M. E. számú
rendelet alapján' megalakított
felvételi bizottság felhívja mind
azokat az orvosokat, akik
a
visszafoglalt délvidéki területen
laknak, továbbá, .akik a volt ju
goszláv királyság
területéről
1911. IV. 11. napja után Ma
gyarország területére költöztek,
hogy — amennyiben orvosi gya
korlatot kívánnak folytatni —
a kamarai tagok sorába váló fel
vételük iránti ^kérelmüket n y u j tsák be. A felvétel iránti kérel
met azok, akik 1941. évű augusz
tus hó 16. napján a visszafog
lalt délvidéki (területen, illetőleg
visszaköltöztetés esetén Magyarország más területén
laktak,
1941. évi október hó 16. nap
jáig, azok i>edig, akik
e zu tá n
költöztek a volt jugoszláv
ki
rályság területéről a délvidéki
területre vagy
Magyarország
más területére, a beköltözéstől
számítolt két hónapon belül ter
jeszthetik elő.
A kérvénynek
tartalmaznia
kell az orvos személyi adatait,
nevezetesen . 1. az orvos nevét,
születési helyét és idejét, vallá
sát ; 2. az orvosi oklevél számát,
keltét és a kiállító egyetem meg
jelölését (nosztrifikálás esetén
az erre vonatkozó okirat szá
mát, keltét és a kiállító egye
tem megjelölését') ; 3. Az orvos
szakképzettségének ( szakorvosi,
tiszti orvosi, iskola orvosi stb.
képesítésének) megjelölését, az
erre vonatkozó okirat számát,
keltét, valamint a kiállító ható
ság m egjelölését; 4. az orvos
nemzeti szempontból ,és a hiva
tás tisztessége szempontjából
való kifogástalan magatartásá
nak igazolására vonatkozó ok
iratok számát, keltét és a kiál
lító hatóság m egjelölését;
5.
amennyiben az orvos 1941. évi
augusztus hó 16. napja
után
költözött a volt jugoszláv ki
rályság területéről a visszafog
lalt délvidéki területre,
vagy
Magyarország 'Inás területért*,
az ezt a körülményt igazoló ok
iratok számát, keltét és a kiállí
tó hatóság m egjelölését; 7
a
kérvényező orvos állásának (á l
lásainak; megjelölését.
A kérvényező kijelenteni tar
tozik, hogy az 1936 :1. törvény-

Kész öltönyök,
férfi- és gyermek
ruhák, női kabátok
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Singer Kálmán
Csáktornya
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TÉGLAGYÁR BELICA
fel kell tüntetni.
cikknek kizárási okokat tárgya
A közszolgálatban
ideértve
ló 22 §-it, valamint a kizárási
a törvény alapján létesített in 
okok elhallgatásának a 24. §tézeteket is
tisztviselőként al
ban irt jogkövetkezményeit is
kalmazott orvosok, am ennyibe*
meri é> 'hogy reánézve a 22. §nem tagjai valamelyik hazai ka
ban említett 'kizárási okok nem
marának, a felvétel iránti ké
állanak fenn.
relmének előterjesztésétől men
A kérvényhez eredetben, vagy
tesek. Ez a rendelkezés termé
ha ez nem magyar nyelvű, hi
szetesen csak azokra az orvo
teles magyar fordításban csatol
sokra vonatkozik, akik orvosi
ni kell :
képesítéshez kötött állást töl
1. a születési anyakönyvi ki
tenek be. Ezeknek* az orvosok
vonatot,
nak adatait az orvos felettes ha
2. az orvosi oklevelet,
tósága (1936-i te. 23. £. t. bek.)
3. a szakorvosi képesítést iga
fogja megküldeni a felvételi bí
zoló okiratokat,
I.
az orvosnak nemzeti szemzol iságnak
Csáktornya. 1911 szeptember
pontból, valamint a hivatás tisz
hó 5-én.
tessége szempontjából való ki
fogástalan magatartásának iga
Dr. Brodnyúk Im re
zolására vonatkozó okiratokat,
mint a visszafoglat délvidéki te
rület orvoskamarai. Csáktornyái
5. az orvos lakóhelyének hely
felvételi bizottságának elnöke.
hatósági bizonyítványát az ottlakás igazolásáról,'
6. amennyiben az orvos a fe l
vétel iránti kérelmét 1941. évi
október hó 16. napja
után
nyújtja be, annak igazolására
szolgáló okiratot, bogy a kérel
DIVATÁRU-KERESKEDŐ
mező 1911 évi augusztus Ki.
napja után költözött a volt ju
C S Á K T O R N Y A
goszláv királyság területéről a
visszafoglalt délvidéki területre
9
vagy Magyarország más terü
letére,
A ján lja
7 a 7720 1939. M. E. számú
rrendelet 12. §-ához mellékelt II.
az őszi és téli idényre
számú mintának megfelelő, a 2.,
dúsan felszerelt
3. és 28. kérdőpontok kivételé
vel szabályszerűen kitöltött be
raktárát.
jelentést.
A kérvény 2 pengő illeték alá
esik. A mellékletek illetéke
amennyiben azokon az okirati
illeték leróva nincs
ivenkinV
30 fillér. Az illetéket okirati il
leték bélyeggel kell leróni.
A kérvény, kiállítására a 980
1911. B. M. számú rendelet II
számú melléklete szolgál tájé
DIVAT- ÉS RÖVIDÁRU-ÜZLETE
koztatásul. A csatolt okmányok
ról két példányban
kiállított
iratjegyzéket kell mellékelni.
A felvétel iránti kérelmeket
postán ajánlva kell a bizottság
NŐI K A LA PSZA LO N
titkárának címére (Dr. Bujanics
Sándor. Csáktornya) vmcgküldcni A kérvény borítékjának elő
Elvállal
lapjára, annak felső részére a
mindenféle női-kalap
következő szavakat kell
írni:
Jelentkezés az orvosi kamará
átalakítást.
ba
A boríték hátlapján a fel
adó nevét és a pontos címét ,is

BERGER SIMON

CSÁKTORNYA
NAGY V Á LA SZT ÉK!
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CSÁKTORNYA
Telefon: 4 5 .
Felelős szerkesztő: Dr. Szabad Lajos.
Felelős kiadó: Peosornik Ottó.
Kiadja a ..Muraközi Katolikus Könyvnyomda.
Könyvkötészet, Papír- és könyvkereskedés“
Csáktornya.
Nyomta Közgazdasági RT. Nagykanizsa.
Nyomdáért telel Zalai Károly.

