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A Legnagyobb Magyar -  Najveksi Magjar Szentpétervár egyetlen 
lángtengerré vált a 

német repülők füzében
M ár a finn csapatok is  

a város köztelében vannak

Kérdezd meg a kis elemi is
kolást aki még csak pár lapot 
fordított hazánk történelmének 
la])jaiból, és megmondja, ki ő. 
Megmondja első szóra, hogy ki 
az. akit nemzetünk megszámlál
hatatlan nagyjai közül a »leg
nagyobb magyarénak ismert el 
a történelem és nemzetének be
csülése.

Születésének másfélszázados 
évfordulóján az egész nemzet 
hódolata száll felé, országos ün
nepségek keretében ünnepelték 
és szónoklatokban, előadások
ban, ujsághasábokon idézték 
nemzelépitő szellemének ragyo
gó fény csóváit. Széchenyi névé
iül hangos most a magyar ég
alj és közös óhaj ébred a nem
zet jövőjével, boldogulásával 
gondolók lelkében : bárcsak mi
nél hatalmasabb erőre ébredné
nek azok az eszmék, amelyekkel 
ő hirdette meg a boldogulás 
útját.

Mit hirdetett és mit tett ő ? 
A jobb, a boldogabb, az iga- 
zabb magyar élet prófétai kinyj- 
latkoziatója volt. akinek szavai 
vágták, metszették a sötétséget 
és világitó, égető szikrákat do
bállak az ég boltozatára, hogy 
megtaláljuk méltó helyünket a 
nap alatt. Egyetlen elgondolá
sáért körömszakadtáig küzdött, 
szóban és Írásban harcolt mel
lette mindaddig, amíg az meg 
nem valósul!.

Lett volna-e Lánchidunk, ha 
az ö agyában meg nem születik 
az akkori idők egy-k legmeré
szebb gondolata ? vagy ha lett 
volna is, mennyivel később ! 
Mennyivel később alakulhatott, 
volna meg a Magyar Tudomá
nyos Akadémia, ha számitásnél- 
küli áldozatkészségével nem veti 
meg az alapját ? És sok-sok más 
intézményünk mennyivel ké
sőbb valósulhatott volna meg az 
ő kezdeményezése és munkája 
nélkül.

De ez csak egyik része alko
tásainak A másik, a sokkal ha
talmasabb, szellemi hagyatéka, 
amely örök törvényeket szabott 
nemzetének, örökértékü Írásai
ban nem hagyott érintetlenül 
egyetlen problémát sem, ame
lyet fontosnak látott. Tanított, 
vezetett, ostorozott és dicsőített, 
amint az ország érdeke megkí
vánta. Olyan elveket sorakozta
tott fel népe boldogulásának fel
tételeként, amelyek minden idő
ben irányítói kell legyenek a 
vezetőknek és vezetetteknek.

Ki-ki annál több fáradozás
sal .jó és hiv szolgálattal és 
pénzzel tartozik hazájának, a 
mennyivel több időt, észt és ja
vai adott neki a sors. Megszív
lelendő szavak ezek minden kor 
magyarjának. Dolgozni ! Kit

Pitajmo meló skolsko dete, kője 
je stoprem par listev magjarske 
povesti precitalo, i ono ti bo reklo, 
sto je on. Во ti reklo na prvu rec, 
sto je on, kője ga je narod i po- 
vest, mad tulkim velkimi ludimi 
puriznala da je „najveksi magjar«.

Ve, da mu svetkuju stopedeset 
let. как se je rodil, celi narod se 
mu klánja i po célom orsagu dr- 
ziju govore,, predstave i v novi- 
namj faliju svetlu njegvu dusu s 
kojom je gradil velikocu naroda. 
Pod celim magjarskim nebom se 
ve cuje ime Széchenyi-a i si oni, 
koji se staraju za bolsu buducnost 
naroda si dusu puniju s zelom: 
da bi se njegve misli, s kojimi je 
on pokaial pot za bolsu narodnu 
buducnost, cim bole spunile.

Kaj je on prodekoval i kaj je 
vcinil ? Bil je prorok lepsega. bol- 
sega i pravicnesega inagjarskoga 
zivlenja. njegve reci so cepale 
kinicu i hitale su svetle, plamene 
iskre na nebo, da bi vidli najti 
nase pravo inesto pod suncem. 
Za jednu svoju misei se bavil do 
kraja, borio se * recmi i s pismom 
se tak dugó, dók se ta njegva 
misei neje ostvarila.

Jeli bi meli Lanchid-a (najveksi 
i najlepsi most v Budimpesti), da 
se ta, za onih vrcmen najveksa 
misei neje rodila v njegvi glavi ? 
Pák makar bi ga i imeli, ali za kul- 
ko let kasne! Jeli bi se bila inogta 
stvoriti Magjarska Akadémia Zna- 
nosti (Magyar Tudományos Aka
démia), da on neje alduval, prez 
sakoga recuna, tak velku svotu, i 
stem je stvoril fundament te aka- 
demije? I cudi drugib znanstvenih 
savód ne bi meli, ili cuda kesne, 
prei njegvog pocetka i dela.

Ali To je sarno jeden del 
njegvih stvaranja. Cuda vise je 
njegve dusevne ostavine, koja je 
stvorila njegvoin narodu vekivecne 
zakone. V njegvim pismim, koja 
imaju vekiveenu vrednost, neje o- 
stavil otprto pitanje niti za jednn 
stvar, ia koju je mislil, kaj je vaz- 
na za narod. Vucil i vodil je, 
spotal i pofalil je, de je как to 
potrebno bilo za narod. Postavil 
je takse pravice za svoj narod, 
koje bode v sako vreme sluzile, 
kakti példa za voditele i za narod.

Veli on : »Saki on, koimi je Bog 
dal vise vremena, veksega imetka 
i vec penez, mora vise vremena, 
veksega truda i vec penez aldu- 
vati za svoju domovinu«. Te reci 
si mora saki magjarski clovek, sih 
vremen, dobro zapamtiti! Delali! 
Saki tarn, de ga je Bog postavil! 
To more jedino biti prava domo- 
lubnost. Gledati v buducnost i z 
jakom volom delati za nju. Ne pla- 
kati se ra ono, kaj je proslo, nego 
vufati se v buducnost i z jakom 
volom delati za nju, to bode dalo 
sreeno zivlenje. Veli dale Széche
nyi : „Nekoji zalosno fuckaju pes-

A Stefani Iroda különtudósá- 
1 ójának jelentése szerint a 
Szentpétervár körüli gyűrű egy
re szükül. A német tüzérség ál
landóan tűz alatt tartja a vá
rost és a német repülök is so
rozatos támadást intéznek a vá
ros ipari célpontjai étien. Meg
ái lapítható, hogy

a város már teljesen lán
gokban ‘4 11.

A lakosság az eddig még épség
ben álló városnegyedekben zsu-

Knox tengernagy az uj ame
rikai csatahajó vizrebocsátása 
alkalmával mondott beszédében 
sokkal messzebb ment kijelen
téseiben, mint az első amerikai 
jelentések mondták. A tenger
nagy ugyanis nyíltan nemcsak

Roosevelt a sajtóértekezleten 
a Pingstar elsülycsztésével kap
csolatban kijelentette, hogy fő 
cél a haza védelme és így nem 
fontos, hogy milyen zászló alatt 
futó hajóról van szó és hogy 
lel van-e fegyverezve, vagy sem. 
Amerika védelme úlá veti m in
den hajót, amely a tenqely tá
madásaival szemben ellenállást

Roosevelt szombaton
Meg nem erősített hírek sze

rint Roosevelt elnök szombaton 
rádióbeszédet mond, amelyet 
valamennyi amerikai adóáílo-

A déli budapesti lapok érte
sülései szerint Papén ankarai 
nagykövet Rerlinból Ankarába 
utazik és Hitler kancellár sze
mélyes üzenetét viszi a tőrök 
köziársasági elnöknek. A kilá_

tolódott össze.
A város körüli állásokból ma

ga Mannerheim finn főparancs
nok is megtekintette a város 
Iégését. A finnek egyébként a 
Ladoga tó szigeteit egymásután 
foglalják vissza és ők is mind 
jobban közelednek a tároshoz. 
A szovjet itt is barbár pusztitá- 
sokat végzett. A templomokat el 
pusztították, vagy gyárakká, is
tállókká, egyik helyen pedig 
táncteremmé alakították át.

a semlegességi törvény feladá
sát követelte, hanem azt is, hogy 
az amerikai hadsereget használ
ják fel bárhol és nemcsak ak
kor, amikor már az ellenség 
amerikai főidre teszi lábát.

fejt ki. Véleménye szerint a ke
reskedelmi hajókat fel szabad 
fegyverezni, ennek egyedül a 
sem leges íti törvény áll út
jában.

Knox tengerészeti miniszter 
nyíltan a semlegességi törvény 
megszüntetését követelte. Sze
rinte csekély kilátás van a szov
jet győzelmére.

rádióbeszédet mond
más közvetít. Amerikai körök
ben fontos bejelentéseket vár
nak.

tások igen kedvezőek.
A német-török gazdasági tár

gyalások is sikerrel járnak. A 
törökök mezőgazdasági termé
nyeket szállítanak a németek
nek gépekért.

Knox követeli, hogy az amerikai 
hadsereget bárhol használják fel

Roosevelt beszéde
a semlegesség feladása érdekében

Hitler személyes üzenetet küld 
a török köztársasági elnöknek



II Kormányzó Ur szózata 
az országos Széchenyi ünnepségen

Reó Gospona Guvernera na paradi za 
spornen na Széchenyi lstván-a
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hova állított hivatása Ez lehet 
egyedül a hazafiság mértéke 
Jövőbe nézni és erős akarattal 
munkálkodni érte. Nem a múl
ton való siránkozás, hanem a 
jövőbe vetett hit és az érte vég
zett munka teremt boldogságot. 
»Némelyek szomorúan fütyüré- 
szik el a mohácsi vész nótáját 
— mondja Széchenyi — s azt 
hiszik, ott van koporsója min
den scytha fénynek, de az okos 
ember nem néz annyira hála 
mögé, mint inkább maga elébe.« 
»A mull elesett hatalmunkból, a 
jövendőnek urai vagyunk !

Nemzetének rajongó szeretető 
és boldogulásáról vallott nézete 
egy Zrínyiével, akivel sok vo
natkozásban a legmélyebb lelki 
rokonság fűzi össze. Két évszá
zadnyi távolságra egymástól 
ugyanazt látják hibának és 
erénynek és ugyanabban vallják 
és hirdetik a felemelkedés mód- 
ját...

Széchenyi emlékezetének ra
gyogásában ne feledkezzünk el 
a legigazabb ünneplésről : fo
gadjuk szivünkbe tanító szavát 
és olyan fiai legyünk népünk
nek, országunknak, akikben hí
ven él és irányit Széchenyi szel
leme.

Tudomásunkra jutott, hogy 
bizonyos zsidó kereskedők 24 
pengős áron összevásárolták a 
muraközi árpatermést és mint 
sörárpát akarták jelentősen ma
gasabb árért továbbadni. A 24 
pengős ár ugy anis a takarmány
árpa hivatalos árának felel 
meg.

A vásárlásokról szerencsére 
még időben tudomást szerzett 
az illetékes hatóság is és gyors 
intézkedéssel megakadályozta 
ezt az erkölcstelen üzletet. A 
főbíró lefoglaltatta az összevá
sárolt árpát és két pengős fel
árral a muraközi közélelmezés 
céljára megvetette. Ez az eré
lyes intézkedés megakadályozta 
azt, hogy a közvetítő jogtalan 
haszna miatt a vásárló közön
ség szenvedje meg a magas ára
kat.

Zazvedili sino, kaj su ne- 
sterni zidovski tryovci skup skupo- 
vdli medjimurskogd po 24 Pengő 
jecmena, pák so g « steli puno 
draze prodati, kdkti jecmena za 
pivo. To ren d  po 24 Pengő je

mu Mohacs-ke bitke (tarn so turki 
mdgjare potukli) i misfiju si, da je 
tam zakopana sd nasa starinska 
svetlost, ali spameten clovek ne 
gledi nataj, перо napre. Proslost 
smo igubili, ali buducnosti smo 
mi gospodari“ .

Так je rano toplo lubil svojega 
naroda i brigal se fa njegvu buducu j 
srecu, как i Zrinnyi i v cuda pri- 
likama so si v dusi rodbina bili. 
Dvesto let dalko jeden od drugoga, 
itak su imeli iste misli, vidli so 
jednako se dobrote i se falinge i 
jednako so mali s cim je moci 
narodu pomoci.

Ve da se imislimo fa svetlo 
ime Syéchenyi-a nesmemo po- 
fabiti fa  najlepse svetkovanjej 
Moramo prijeti v srce njegve reci 
s kojirni nas vuci i moramo biti 
dobra deca nase domovine i Ed 
navek cuvati düh Sféchenyi-a.

-  Zrinsku kapelu pre Sveti 
Jeleni je dobila varmegjlja. 
Как cujemo se kaneejarije kotar- 
skoga poglavara v Cakovcu. di
rektor filiale Prve Hrvatske Spar- 
kase prijavil je pre kotarskom po- 
glavarstvu, kaj bo sparkasa grunta, 
koiega ima pre Sveti Jeleni, s ka- 
pelom i grobima Zrinyiovih, koji 
su gori, darovala varmegjiji. Var- 
megjija je dara prijela i bo se 
brigala za te grunt.

sluzbena cena fa jecmen za hra- 
niti.

Na srecu so i vlasti razvedile 
jós v pravo vreme za to kupovanje, 
pák so fletno sprecile to ргегто- 
ralnu trgovinu. Kotarski poglavar 
je  dal zapleniti sega kuplcnoga 
jeämena, рак je  odredil cenu za 
2 Pengő gori г da se тога p ro 
dati za hr an и v Medjimurje. 
Ovo ostro postupanje je sprecilo, 
kaj bi trgovei puno fasluzili, a ludi 
bi morali placati visoke cene.

— A vármegyéé lett a szent- 
ilonái Zrinyi-kápolna.

Mint a Csáktornyái főbírói 
hivataltól értesülünk, az Első 
Morvát Takarékpénztár fiókjá
nak igazgatója bejelentette a 
föszolgabiróságnak. hogy a ta
karékpénztár birtokában levő 
szentilonai telket, a rajta levő 
Zrinyi-kápolnával és Zrinyi-si- 
rokkal a vármegyének ajándé
kozzák.

Hirdessen lapunkb an !

Gróf Széchenyi István szüle
tésének 150-ik évfordulóját 
nagyszabású emlékünneppel üli 
meg Magyarország népe.

Az ünnepségek sorát a Pesli 
Vigadóban rendezett hatalmas 
arányú emlékünnep nyitotta 
meg. amelyen a Kormányzó 
meggyujtotta az emlékezés fák
lyáját és átadta az ifjúság kül
döttségének Az emlékezés láng
ját a fáklyavivők körülhordoz
zák az országban, hogy minde
nütt emlékeztessenek a legna
gyobb magyarra.

Féltizenegy órakor harsona
szó jelezte a kormányzói pár ér
kezését s a Vigadót zsúfolásig 
megtöltő közönség percekig tar
tó tomboló ünneplésben része
sítette az államfői, aki a Him
nusz elhangzása lilán meggyuj- 
totta az emlékezés fáklyáját és 
a következő szavakkal adta át 
az ifjúság küldöttségének :

Emlékezzetek gróf Szé
chenyi Istvánra, a leghívebb és 
legnagyobb magyarra, aki égő 
fáklyákén! világított és világit 
ma is nemzetének.

Tüneményes élele, kiapad
hatatlan alkotóereje és irányt 
adó eszméi mindenkor útmutató 
fényt jelentenek a magyarság 
számára.

A Széchenyi szelleméből 
fakadó tűz az áldozatos, tiszta 
hazaszeretet tüze. Átadom ezt a 
tüzet a magyar ifjúságnak, hor
dozza lelkében, védje a vihar
ban és vigye embertől emberig, 
faluról falura, városról város
ra.

Az ifjúság képviselője ekkor 
magasra tartott fáklyával, kö
rülvéve minden társadalmi ré
teg és foglalkozási ág képvise
lőjétől, elindult a teremből. Ez
után az Egyetemi Énekkarok 
énekeltek, majd Bárdossy Eász
ló minisztereinök mondotta el 
mély hatást keltő ünnepi be
szédét.

Ugyancsak fényes ünnepség 
volt a Széchenyi szobornál, 
ahol Varga József iparügyi mi
niszter tartott ünnepi beszédet

Celi magjarski narod f velikom 
paradom svetkuje 150 rodjendan 
grofa Széchenyi Istvana.

Prva parada je bila v Pesti Vi
gadó de so napravili veliku sveca- 
nost, na koju je dosel i Gospon 
Guverner i vuigal je  jednu spo
rnen baki и, koju je prédái depti- 
taeiji mlajsine. То spomenbaklu 
nosiju te mladi decki po célom 
orsagu, kaj se bodo sigde zmi- 
slili za najveksega magjara.

Ob pol jedanajsti vuri so tro- 
bente javile, kaj ie dosel Gospon 
Guverner s svojom suprugom, a 
narod koji je dosel v Vigadó je  
erez vise minőt glasno pozdrav- 
lal dríavnoga poglavara, a on 
je, da so odiprali Himnüsa. vuzgal 
spomenbaklu i f ovimi reci ju je 
predal deputaeiji mlajsine:

„Zmislimo se za grofa Szé
chenyi Istvana, za najverne- 
Sega i najveksega magjara, 
koji je svetil как goreéa bakla 

! 1 sveti jo§ i denes svojemu 
narodu.

Njegov svetli iivot, njegova 
jakost za stvaranje, koja nlg- 
dar ne je zmenkala i njegve 
misli, koje so nam pota ka
zalé, bodo za navek ono svetlo, 
koje bo 1 dale kazalo pota 
magja ru.

Flamen, koji dohaja z nje- 
govog duha je piámén élete 1 
pozrtvovne lubavl z.a domovl- 
nu. Predajem ov planten rna- 
gjarskoj mlajslni, naj ga nosi 
v duSi, naj ga brani v viheru 
i naj ga nosl od éloveka do 
éloveka, od sela do sela, od 
varasa do varasa“.

Zdstupnik mlajsine je baklu vi- 
soko fdigel, sa gospoda koli njega, 
i tak je isel z sale vun. Za tim so 
akademski popevaci popevali, a 
ia njimi pak je minister predsed- 
nik Btirdossy obdrzal svoj paradni 

I govor,
Isto je bila velka parada pre 

Szechenyj-ovor- spnmeniku, de je 
Varga József obrtni minister drzal 
paradni govor.

JNémet aknakeresők fényjelekkel érintkeznek. (Foto HDV.)

Uttalan utakon folyik az utánpótlás. (Fo o RDV.)

Jogtalan üzérkedés készült Muraköz árpatermésével
Nepraviéno so Stell Seftatl z medjimurskim jeémenom



Beszéljünk tisztesség- 
tudóan!

Moramo govoriti 
s poStovanjem!

Úgy látszik ez is a huszon
háromév rossz maradványa. Ez 
a magyar fülnek és magyar 
gondolkodásnak szokatlan hang, 
amellyel itt a legtöbb ember 
beszél egymással. Maga mit 
akar, maga« menjen ide — és 
hasonlók. Nagyon érdes, na
gyon tisztelet nélküli beszéd ez. 
Es különösen az a meglepő, 
hogy a kereskedő, vagy az ipa
ros is igy beszél a vevőjével. 
Alig van kivétel.

Megj€gyezzíik, nem nyelvi hi
báról vari szó, miért azok is igy 
mondják, akik jól beszélnek 
magyarul. Az az érzésünk, hogy 
inkább a tisztelet hiányzik a be
szédekből. Pedig ez nem erény.

Add meg mindenkinek a kijá
ró tiszteletet, hogy téged is meg
becsüljenek. Nem képmutató 
alázatoskodást kívánunk, ha
nem egyedül csak köteles tisz
teletet. A megszólítás nem ma
ga , hanem » Kovács ur , Szabó 
ur , vagy akinek hivatali rang
ja van, annál a tisztség megne
vezése : »ügyvéd ur<, doktor 
ur<, »szolgabiró ur<. A beszéd 
a s z ív  és lélek kifejezője. Mutas
sunk inkább nemes szivet és lel
ket egymásnak, különösen ha 
feljebbvalóinkról .vagy olyan 
emberekről van szó. akik értünk 
dolgoznak.

Ezt nálunk tekintély-tisztelet
nek mondják. A magyar ember 
büszke és egyenes, de tekintély
tisztelő. Tudja, mi, íj ár azoknak, 
akik vezetik, akik jó szívvel v n 
nak iránta. Beszéljünk hát mi 
is úgy ezután, hogy beszédünk 
tisztesség legy en magunknak és 
tisztelet annak, akivel beszé
lünk.

Как se vidi i to je huda herbija 
f ovih 23 let. Te glas, как se tu 
najviSe ludi spomina je fa ma- 
gjarsko vuho i za magjarsko mis
lenje nekaj spajsnoga. Kaj ocete 
„V i“, ite „V i“ ta i tak spodobno. 
To je prevec oster govor i prei 
postuvanja. A to je najbole spajsno, 
kaj se i trgovei i mestri tak spo- 
minaju s svojimi kupéi. Malo je iz 
nimke.

Moramo spomenuti, kaj je to 
ne pogreska jezika, i oni tak po- 
voriju, koji dobro znaju inagjarski. 
Так se nam vidi, kaj postuvanje 
fali s toga govorenja. A to ne je 
lepő.

Moramo sakomu dali tulko 
poétuvanja, kulko да pripada, 
kaj bodo i  nas postuvali Ne 
prosimo licemerno ponizenje, samo 
duzno postuvanje. Cloveka se ne 
nagovarja «V i“, nego „gospon 
Kovács“, „gospon Szabó“, a onoga 
pák, koji ima sluzbeni rang, njega 
treba zvati „gospon fiskaljus, „gos- 
pon doktor“, „gospon kotarski 
poglavar“ . Govor pokaze srce i 
dusu. Bole da pokazemo pleme- 
nito srce i dusu, prem da tjovo- 
rimo s poglavariina, iii pák z ludmi, 
koji za nas delaju.

To se prinas véli postuvanje 
ugleda. Magjarski clovek je gizdav 
i jednaki, ali postuje ugleda. Zna, 
kaj pripada onim, koji ga vodiju i 
koji imaju ra njega dobro srce. 
Stoga se ve na dale i mi moramo 
tak spominati, kaj bode nas govor 
pontén ca nas i za one, s kojimi 
se spominamo.

Hatalmas arányú előretörés I *
bontakozik ki a Dnyeper-arcvonai déli szakaszán 

elért döntő sikerekből.
A  D n y eper-kanyar zsákjában megsemmisülés vár négy 

szovjet hadseregre
Még csak néhány napja an

nak ,hogy angol—am erikái rész
ről nem győzték eléggé hang
súlyozni Szentpétervár és Kiev 
rendkívüli fontosságát a keleti 
harcokban. Kár volt az ango
loknak ördögöt kiáltani, mert 
fergeteges gyorsasággal megje
lent és már el is ragadta az 
egyik aposztrofált értéket. Kiev 
citadelláján a német birodalmi 
hadilobogó leng, s a dicsőség 
ges szovjet-marsallt, Budjennit, 
már el is mozdította Moszkva, 
nehogy mégegyszer megismétel
hesse haditettét. De azért nem 
kell azt gondolni, hogy egy edül 
Budjenni érdeme a nagy vere
ség. Igaz, német katonai körök 
is rámutatnak a szovjet hadse
regparancsnok döntő hibájára, 
amelyet azzal követett el, hogy 
nem ismerte fel időben a német 
átkarolást és az ezzel kapí'su* 
latos hadműveleti szándékokat. 
Ugyancsak óriási hiba volt, 
hogy’ a tábornok sokáig állva 
maradt egy területen, amikor 
jxxlig már benne volt a zsák
ban, meg sem próbált komoly 
kitörést végrehajtani.

A sikert természetesen Bud- 
jenni minden hibája mellett is 
a német hadvezetés és a nagy
szerű német katonai erények 
íérték el. Bundstedt és Bock 
vezértábornagyok csapatainak 
már szeptember 13-án sikerült 
az egyesülés Kievtől 200 kilo
méterre keletre és ezzel a nagy
szabású bekerítő hadművelet. 
19-én a Beichenau-h ad sereg 
egyik hadosztálya egészen az 
ukrán fővárosig tört előre és а 
jéghideg Jpem folyón átkelt 
gyalogság nyomban megkezdte 
meglepő támadását. Ezalatt a 
legnehezebb német tüzérség sú
lyos tűz alá vette a várost, a 
bombázó repülőgépeknek pedig 
sikerült felrobbantaniuk a mu
nícióraktárakat. Az egyes trtros- 
negyedekei véres harcok árán 
megtisztították a »GPU«*ezre- 
dek alakulataitól. Amikor az« 
ulán a szovjet főparancsnokság 
elmenekülése nyilvánvalóvá 1.11, 
a város helyőrsége leiette a 
fegyvert.

A kievi hadműveletek
sikerének hatása természetesen 
azonnal mutatkozott a keleti 
helyzet megítélésében és ez a 
nagyraértékelés a szakkörök vé
leményében idöközbeu meg is 
erősödött. Ennek az a magya
rázata, hogy’ a kievi bekerítés 
nyomálmn annyira meggyengült 
a szovjet haderő, hogy ezzel tel
jesültnek látszik a német had- 
müocleti terv főrésze. Az egész 
szovjet-hadjáratra vonatkozóan 
jR'dig annyiban van hatása az 
uj helyzetnek, hogy’ a leningrádi 
körzetben bekerített szovjet cso
nttöm egek kiesése a kievi kör
zetben kieső harci érőkké1 
együtt meg fogja indítani a ha
talmas szovjet ember- és angag- 
tarlalék kimerülését, amit pedig 
német részről mindig döntő

szempontnak tartottak.
A kievi gy őzelmet megtoldotta 

még Poltava elfoglalása. Ez a 
történelmi jelentőségű város a 
Kiev—Kharkov közötti vasút
vonalon fekszik majdnem 350 
kilométerre Kievtől. Itt már a 
Donee-medence felé törnek a 
németek és rövidesen számolni 
lehet ennek a hatalmas iparitf- 
déknrk az elfoglalásával is. En
nek bekövetkeztével pedig a 
szovjet elveszti harmadik nagy’ 
iparvidékét is. Ukrajna négy
ötöde máris német kézen van és 
ha Bud jenni a még meglévő ré
szén próbálkozik is szétzilált 
seregeinek összefogásával, az 
eddigi eredmények hatását meg
akadályozni már sehogysem 
tudja. Mezőgazdasági és ipari 
szempontból egyaránt Ukrajna 
volt a szovjet legértékesebb te
rülete, amelynek elvesztését 
semmi sem pótolja. Még a Kau
kázuson át érkezhető angol se
gítség sem, amelynek megvaló
sulását különben is erősen két
ségessé teszi a német előretörés. 
Ha ugyanis a német erők len
dülete nem törik meg, már pe
dig egy re kisebb ellenállást kell 
leküzdeniük, akkor a Perzsiából 
észak jelé tartó utánpótlási vo
nalak elvágása szinte máris 
megvalósultnak látszik. így az- 
ainety az angol és amerikai kül
döttségek részvételével már meg 
is kezdődötl Moszkvában, 
küldöttségek már elindultak, 
legfeljebb tervet fog kidolgozni 
az amerikai hadianyag szállítá
sára. Ez a terv azonban igen 
nagy próbára teszi a küldőttsiV 
gek fantáziáját s mire a szovjet 
közlekedési útvonalak bonyo
dalmaiból sikerül kikászá- 
lódniok, kérdés, hogy a szov
jetnek egyáltalán lesz-e még 
szüksége hadianyagra.

Bulgária
körül egyre jobban kiéleződik 
a diplomáciai küzdelem. Mint 
ismeretes, Moszkva éleshangu 
jegyzékben kifogásolta Bulgária 
tengelybarát magatartását és 
különféle kívánságokkal lépetf 
fel a fekete-tengeri bolgár kikö_ 
tőkre vonatkozóan. Ezzel egy- 
időben azonban terroristákat es 
merénylőket csempészett az or
szágba, akikkel úgy látszik biz
tosítani akarta elgondolásának 
teljesedését. A bolgár miniszter
tanács ellenintézkedésképpen 
cletbeléptetto a polgári mozgó
sításról, az állam vélelméről és 
a rend fenntartásáról szóló tör
vényeket, a szovjet ejtőernyősö
ket és tengeralattjárón szállított 
bolsevistákat pedig érkezésük
kor agyonlőttek. Moszkva ter
veibe ez az ellenállás persze 
nem illett be, mert a szovjet 
urai azt hitték, hogy a Bulgáriá
nak nyújtott garanciáért cse
rébe iricgkapják Várna és Bur
gas támaszpontokat. A balti-ten
geri mintára úgy’ remélték, hogy* 
az egész országot igába lehet 
majd hajtani. Az a körülmény,

hogy a bolgár nemzet ahelyett, 
hogy magát a bolsevizmustól él
ve felfalni engedje, az európai 
népekkel együtt igyekszik részt- 
venni az uj rend kialakításában, 
a Kreml-ben nagy’ csalódást kel
tett. Ezért kísérelték meg hamis 
vádakkal és fenyegetésekkel 
megfélemlíteni a bolgár kor
mányt. A megfélemlitési kísér
letben élénk részt vett az Egye
sült államok szófiai követe és 
fenyegetésekkel igyekezett a 
moszkvai kívánságok teljesíté
sére rávenni Bulgáriát.

Roosevelt és Kerenszki 
tárgyalásai

A nagy hullámok a jelek szc- 
rint partokat is kezdenek sza
kítani. Amerikából érkezett hí
rek nagy’ aggodalommal szólnak 
a szovjetet ért súlyos vesztesé
gekről és beismerik, hogy’ a bol
sevisták emberben és " hadi
anyagban egyanint ijesztő vesz
teségeket szenvedtek. A lapok 
általában biztosra veszik a szov
jet vereségét. Nagy feszültséggel 
figyelik Roosevelt és Kerenszki 
megbeszéléseit, amelyek a leg
nagyobb szenzációként hatot
tak az északamerikai közvéle
ményre. Kerenszki tudvalévőén 
az orosz polgári forradalom el
ső vezére volt és mint ilyen a 
Sztal in-léle uralom megdöntésé
re tőrt. A tárgyalásokkal kap
csolatban az a vélemény ala
kult ki, hogy Roosevelt most 
már a bolsevizmus végső buká
sával számolva, azért tárgyal 
Kerenszkivel, hogy Sztal inéje 
bukása ulán polgári kormányt 
alakítsanak és az uj kormány 
átvehesse az esetleg Kaukázus
iba visszaiMjnuló bolsevista sere
gek roncsainak ifezényletét. Per
sze a tárgy alások hirei érthető 
izgalmat és aggodalmat keltet
tek Londonban. Az angol mun
káspárt nagy visszatetszéssel 
fogadta a megbeszéléseket, a 
Londonban időző szovjet-meg-
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bizottak köréiben púdig mély le- 
hangoltságot keltett az amerikai 
hir Moszkvában viszont nagy 
felháborodással fogadták a 
washingtoni jelentéseket. Bár a 
szovjet lapok még nem foglal
koztak a tárgyalásokkal, a 
Pravdában már gúnyos meg
jegyzések hangzottak el Roose
velt ellen. Sőt bizonyos helye
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ken olyan délemé nyék is 
szárnyra keltek, hogy az Egye
sült államok célja egyenesen a 
kommunizmus elvesztése és uj 
államhatalom felállítása a szov
jet területeken. Német részről 
még nem fűztek megjegyzéseket 
a tárgyalásokhoz, egy azonban 
bizonyos: akármit próbálnak is 
meg a demokrata hatalmak, a 
keleti hadszíntéren már semuű 
sem akadályozhatja meg a né
met győzelmet és annak termé
szetes követ kezmén veit.

Situs napredonanje se ka na juinoj 
strane Dnjeper fronte

Stopram je par danov tomu, к aj 
so s engleske i amerikanske strare 
ne dospeli dosti naglasiti, как su 
v istocnoj borbi Vvazni varasi Pet- 
rovgrad i Kiev. Skoda je bilo en- 
gleiam vraga vuivati, kajti se pre- 
vec fletno pokazal i vec im je 
odnesel jednu vrednost, koju su 
spomenuli. Ma citadeli (grad s 
kidam'i) v kievu se vija nemska 
zastava, a dicnoga sovjetskoga 
marsala, Budjenni-a, vec je Moskva 
i pretirala, kaj nebi jós jenpot to 
napravil, kaj je je. Ali rato ne 
treba misliti, kaj je Budjenni „sam 
vreden“ toga velkoga zgubicka. 
Istina, i nemske soldacke strane 
veliju, da je sovjetski soldacki za- 
povjednik napravil velku falingu, 
koja ga je zrusila, stem, kaj je  ne 
spazií v pravo vreme, kaj ga 
nemei kaniju zaokroliti i ono, 
kaj stoga mole ziti. Isto je bila 
velka falinga, kaj je ruski general 
prevec dugó ostal na istom inestu, 
prem da je bil v vreci, itak je ne 
próbál odnud vun predreti.

Poleg se falinge Budjenni-ove, 
itak se mora reci, kaj se te velki 
uspeh mora zafc.liti neinskim vo- 
ditelam i dobroj nemSkoj solda- 
ciji. Trupe marsalov Bundstedt-a 
i Bock-a vec so se septembra 
13-ga mogle zjediniti i stem na- 
praviti ono velko zaokrozenje od 
Kieva 200 kilometrov dalko na is- 
tok, 19-ga jedna divizija Reiche- 
nan-ove vojske dosla napre, tijam 
do ukrajinskog glavnoga varaSa i 
pesaki, cim  so dolli prek ledene 
mrzle vode Iper, mam so se, 
iznenada, hapili z veliki napa- 
daji. Med tern pák so najtelkesi 
nemski kanoneri strelali teske kugle 
na varas, a avioni pák so s svo- 
jim i bombami pustili v trak 
magazine, puné z munícióm. 
Nemei so pojedine dele varasa, 
s krvavim borbama pocistili od 
vojske „G. P. U. regimen tovu. 
Onda pák, da se razvedilo, kaj je 
glavna sovjetska komanda pobegla, 
varaSka soldacija je poloziia örülje.

Kievske bőrbe
so svojim velkim uspehom main 
pokazale, как je ima presoditi 
stanje na istocnom taboriscu i 
strucni ludi so to velko vrednost 
med tern i prinali. To se raz- 
me po tem, kajti je sovjetska 
soldacija. potli zaokroienja tak 
oslabila, kaj se stoga vidi, da 
je  stem glaim i тетШ  plan 
gotov. Na celi sovjetski tabor pak 
se to tülko tice, kaj stem kaj je  
pre Leningradu zaokrolena voj- 
ska i  pre Kievom poniltena  
vojska vun opala, bodo se jake 
sovjetske rezerve sprat v ile  i v 
ludmi i v materijalu. a to pak 
je z nemske strane navek bila 
glavna tocka.

Kievsku pobedu so nemei do- i 
stukali jol i stem, kaj so zavzeli 
Poltavu. T « varoS, historickog ina- '

cenja, leli na zeleznici Kiev-Char- 
kov, skoro 350 kilornetra od Kieva. 
Tu nemei diraju vec v Dolinu 
Donee i more mo se nadjati, kaj 
bodo za kratko vreme zavzeli i 
toga kraja, de да cuda fabrik. 
Ako se to pripeti, onda su rusi 
zgubili vec i tretju velku zemlu s 
cuda fabrikami. Stiri petine Ukra- 
fine  nemei vec imaju v rokaj i 
maker bo Budjenni i próbál, na 
tem resu, kaj mu je ostalo, svoju 
restepenu vojsku skup spraviti, kaj 
so nemei do ve postigli, tomu vec 
na bo mogel skoditi. Kaj se tice 
polskoga gospodarstva i fabrik, 
Ukrajina je bila najurednese so- 
vjetsko mesto, i toga zgubicek je  
ne modi namjestiti z nicim. Niti 
s engleskom pomocjom, erez Kau- 
kaeiju, nabo nikaj, kajti ta je vec, 
zbog toga, kaj nemei jako napre 
idejű, jako nesigurna. 1 tak bo ta 
konferencia, koju budu driale tri 
vlasti i na koju so americke i en
gleske deputaeije vec odiile, samo 
plane kovala, как bi mogli poslati 
americku pomoc. Те plan bo na
pravil velku brigu toj konfereneiji 
i bodo morali imeti ostru fantaziju, 
kajti dok si bogo premislavali, po 
stemm potu bi to pomoc poslali, 
bo vec i prekasno i sovjeti vec 
nabodo nucali pomoc.

Bugarska
Koli nje se bole vrti diplomatska 

borba. Kak nam je poznato, Mosk
va je ostro prigovarala priatelstvo 
Bugarske s osovinskim silama i 
vita je  sakoformu zahteve glede 
bugarskih pristanista na Úrnőm 
morju, a v isto vreme je  poslala 
v Bugarsku sakojacke teroriste 
i atentatore, s kojimi si je stela 
zasigurati, kaj bodo njeni zahtevi 
spunjrni. Za odgovor so bogarski 
ministri stavili v zivot zakone za 
civilnu mobilizaeiju, obrane drzave 
i obdrzavanje reda, a sovjetske 
i bolseviké, koji so dosli na pod- 
mornicama, pak so se postrelali, 
mam как so dosli. Moskvi se to ne

dopada, kaj se bugari protiviju, 
kajti sovjetska gospoda so mislili, 
kaj bodo za svoje „garaneije“ , 
kője bi dali Bugarsko, dobili mesta 
Varna i Burgas, de bi se oslenjali. 
Как so napravili na baltiskom 
Morju, tak so m islili i  tu celoga 
orsaga stirati v svoj jarem. G o
spoda v Kreinl-u (bivsa carska 
hiza) so se jako vkanili, da so mi
slili, kaj se bodo bugari dali zivi 
pozreti od boi§evizuia, a oni pak 
na mesto toga rajsi skup z europ- 
skimi narodi delaju za bolsi svet i 
novi red. Zato so probali z laini- 
mi tozbami i groznjami stirati bu
garsku vladu v strali. V tem na- 
ganjanju je imel svoj res i ameri- 
kanski poslanik v Sofiji (glrfVni 
varas Bugarske), koji je isto stel 
bugare prepraviti, kaj bi spunili 
Moskvine zahteve.

Roosevelt i Kerenszki
Как se vidi te ve!ke vode bodo 

pomalem i brege ruSile. Как z 
Amerike cujemo, tain velki sov
jetski zgubicki delaju teske brige i 
priznaju, kaj su bolseviki pretr- 
peli i v ludmi i v materialu 
velke zgubicke. Novine vec pi- 
seju, kaj je sigurno, kaj bodo so
vjeti prcdali. Z velkoin paznjom 
glediju na pregovore Roosvelta i 
Kerenski-a, koji so napravili v 
Amei iki velku senzac ju. Как zna- 
mo, Kerenski je bil prvi voditel 
ruske civilne revolueije i stel je 
zruiiti Stalina. Steh pregovorov si 
misliju, da Roosvelt ved racuna 
stem, kaj bo bollevizam do kraja 
prepái i zato pregovara s Ke
rens kiem, kaj bi po propasti 
Stalina napravili civilnu vladu 
i nova vlada bi prek zela ostanj- 
ke bolsevicke soldacije. koja se 
bo povlekla v Kaukaziju. V lon- 
donu so zbog tih pregovora jako 
uzrujani i prestraseni. Londonskoj 
delavskoj stranki se te progovori 
ne dopadaju. a sovjetskim za- 
stupnikima, koji so v Londonu te 
americki glas dela veliku ialost. 
V Moskvi pak se jako srdiju 
prek teh glasov, koji dojdu z 
Waschingtona. Prem da sovjet
ske novine jos nikaj ne piseju za 
te pregovore, itak se v listu Prav
da vec norca delaju Roosveltu. 
Na nekojim mestima so vec to
ga mllenja, kaj Zjedinjene Dr- 
lave ran za tem idejű, как bi 
komunizma spravili v propast 
i kaj bi na sovjetskoj zemli 
stvorili novu driavnu vlast. Z  
nemske strane se jo* nikaj ne veli 
za te pregovore, ali jedno je si
gurno : kaj god bodo probale de- 
mokratske vlasti, na istocnom fa- 
boriscu vec nikaj nemre spreciti 
nemsku pobedu i se ono, kaj bo 
stoga zislo.

PAICSICI
FEST« TISZTIT

Gyár: N agyk an iz sa
csáktoryai gyűjtő: Horthy M ik lós-té r  
(volt Kelemen Imre-féle helyiség)
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Üdvözlégy hazám, Kzíilőfoldem ottára, 
Knkarioás szőlőtermés, háziállatok ta

nyá ja ,
mezők, rétek kergulájj.
Magyar voltál, magyar lettél, 
magyar nóták fiittyöe, táncos 
Domborítja.

Gyermekkorom szép hazája, 
áldásthozója büs lelkemnek, 
ifjúságom nektár-álma 
onnan indult Golgotára.

Üdvözlégy hazám, te szent földem.
Te ismét miénk vagy,
nem csak szent visszaemlékezés!
A szabadságnak oltalmában 
szárnyrakelve repül lelkem; 
szeretetteim sirluintjai és az élők kedves 

[arca
hogy láthatlak . . .  
repee szívem!

Zalán Katalin

*A fővárosból érkezett hozzánk ez a 
kis vers. írója nyugalmazott tanítónő, 
aki szülőföldje iránti szeretetétől in
dítva öntötte dalba érzéseit, amikor 
újra szabadnak tudta szeretett faluját. 
Meghatva adunk helyet e meleg érzé
seknek, amelyek újból megmutatják a 
muraközieknek, hogy aki innen került 
el, az szeretetével mindig visszatér ide 
és örök barátja Muraköznek. Ilyen 
magyar érzések szállnak Muraköz fe lé ! 
Szerк.

Megegyezés a horvát- 
magyar határforgalom  

ügyében
A két muraközi járás főszol- 

gabirája, Dr. Vida János és vi
téz Dr. Hcrtelendy Ferenc meg
beszéléseket folytatott a varasai 
alispánnal a halárátlépések 
ügyében. A Varasdon tartolt ér
tekezlet eredményeképpen ren
dezték a kisebb határszéli for
galmat, amely a jövőben az ér
tekezleten lefektetett alapelvek 
szerint bonyolódik le.



£lfeled/e//&k a 23 nyom orúságéi
és elnyom ását

Pozabili bomo vevole proélih 23 let
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z a  svofpr o g r a m
Első számunkban a vármegye 

főispánja és alispánja tett hitet 
Muraköz szeretete és boldogitá- 
sa mellett. Nyilatkozatukból 
megérthette minden muraközi, 
hogy Szent István birodalmá
ban jólét és fejlődés vár erre 
az országrészre.

Most a két járás főszolgabi- 
rája szólal meg, hogy néhány 
mondatban megjelölje azt az 
utat, amelyen kormányozni 
akarja a rábízol' területet és 
amelyen el akarja vezetni Mu
ra köz dercék, becsületes népét a 
jó l megérdemeli boldoguláshoz. 
Két olyan férfiút ismer meg eb
ből a pár sorból Muraköz nó|>e, 
aki szűkszavú ugyan, beszélni 
nem szeret, mert túlságosan so
kat tesz, dolgozik ahhoz, hogy 
a beszédre is ideje jusson. Nem 
hallunk most sem tőlük zeng- 
zetes nagy szavakat. A mai ko
moly időknek megfelelően pár 
szóba süritik össze azt a min
dent átfogó programot, amely-

Dr. Vlda János:

nek megvalósítását az első pil
lanatban már meg is kezdték.

V prim broju nasih novin so 
varmegjinski veliki i viceispan z 
javili svoje za lubav i bolsi svet 
Medjimurja. Z njihovih reci je 
saki medjimuree mogel razmeti, 
kaj v orsagu Svetoga Stefana 
ceka nate falat zemle bolsi svet 
i bolse gospodarenjni

Ve so se pák oglasiii poglavari 
teh dveh kotarov, kaj pokazeju 
pota, kud bodo vodili ovoga 
poétenega i dobroga medji- 
murskoga naroda, kaj bo dosel 
do bolsega, как si je to zasluzil. 
Steh par reci bo narod prepoznal 
dva cloveka, koji neceju puno 
govoriti, kajti ima)u tulko posls, 
kaj njiin ne ostane vreme га cuda 
reci. Niti ve namo culi kakse 
glasne, velke reci, nego, как se 
to sika za denesma ozbilna vre- 
mena, s par reemi so zjavili svoj 
program, kojega so se vec i ha- 
pili zvrsavati.

„Doldozni akarok Muraközért és népéért!“
A Csáktornyái járáshoz tar

tozóknak nem kell már bemu
tatni főszolgabírójukat. A leg
többen már jártak nála, be
széltek -vele, kértek tőle valamit 
és megnyugvással hagyták el hi
vatalát. Régi, kipróbált közigaz
gatási ember, aki nemcsak a r i
deg paragrafusok szerint, ha
nem az emberi szereteten át is 
nézi az ügyeket. Bárki akármi
lyen bajával bátran fordulhat 
hozzá, mert mindenkin akar se
gíteni.

Éppen a napokban történt?, 
hogy egy válni készülő házas
pár járt nála. Isten tudja, hogy 
tulajdonképen mit akarlak, 
csak az a bizonyos, hogy össze- 
békülve távoztak. A főbíró szi
ve a helyén volt.

Most amikor beszélni kelle
ne, programot kéne adni. bi
zony zavarban van. A program 
ott van a lelkében, de beszélni 
róla ? Minek az ?

— Dolgozni akarok ! sze
retné ezzel lezárni az ügyet. 
Csak nehezen, beszélgetés köz
ben ejtegeti el a többit. — Azon 
leszek, hogy minden nehézséget 
megoldjunk, a huszonhárom év 
számtalan baját, hibáját kikü
szöböljük. Szeretem ezt a né
pet. megérdemli a jobb sorsot.

шиш m
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ÉS RÖVIDÁRU KERESKEDÉSE

CSÁKTORNYA

NAGY VÁLASZTÉK!

— A közélelmezés nehézsé
géi eltüntettük és nem kell félni, 
hogy hiányok lesznek. Tárgyal
tunk egy sertéshizlalóval és a 
tárgyalások eredményeként biz- 
iosiiottuk márciusig a zsír- és 
husszükséglctet. Gabonával fize
tünk, igy a termés értékesítése 
is megoldódik. Ami hús nem 
fogy el, azt átadjuk a Vajda 
konzervgyárnak. Ugyancsak biz
tositoltuk a két járás lisztellá
tását is. A Csáktornyái malom 
megszerzi a tizhónapi szükség
letet és tárolja. Ez mintegy 100 
vagon gabonát jelent, amit a 
malom őröl meg. Űzzél termé
szetesen munkaalkalmat is te

remtünk, mert hiszen a malom 
csaknem 500 munkást foglal
koztat.

Kaji zpadaju v cakovski kotdr, 
njim ne trebd predstdviti njiho- 
vogd poglavara. Ndjvise njih vec 
so bili pred njim, govorili s znjim, 
prosili so gd nekaj i zddovolni so 
isii dimo. To je negdasnji, spro- 
bfini upravni clovek, koji ve gledi 
posle samo po kamen a tóm za
kóm, nego i s clovecjom lubdvi. 
Saki more prednjega s sakom 
prosnjom on осе pomoci sakomu.

Rano öve dane se pripetilo, kaj 
je dosel pred njega jeden par, 
koji so se steli rezpitati. Bog zna, 
kaj so meli medsobom, do^ta 
tomu kaj so dimo isii pomirjeni. 
Poglavar je imel srce na inestu.

Ve da bi bi moral govoriti, pro- 
grama dati, сети to? Program 
tvoj ima v sreu, сети za to go
voriti ?

Srcetn delati — stem осе z 
odluciti svoie reci i samo s teska 
ima votu dale govoriti. Idem za- 
tem, kaj bőm prevladal se pote- 
skoce, se novele poslih 23 let. 
Volim toga naroda, ereden je  
bolsega zielen ja.

Poteskoce v prehrani smo od- 
stranili i ne treba se bojati, kaj 
bi kaj sfalil '. Rezgovarali smo na 
jednom mestu, de se svinje piftaju, 
pák nam je se do márciusa 
sigurna maséa i meso. P acali 
bomo s zrniem, pák je tak i trgo- 
vina zrnja osigurana. Kaj s ■ mesa 
ne potrosi, to bomo predali fab- 
riki Vajda za konzerve. Isto tak 
je  sigurna i méla za ohrdea 
kőtáré Cakovski dampfmelin bo 
si priskrbel zrnje za to mesece, 
pák ga dene v magazin- To je po 
priüki 400 vagonov zrnja, kaj se 
bo mlelo. Stem bomo stvoriti i 
posld, kaiti v meliin dela skoroin 
do 500 ludi.

M U R A K Ö Z
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érdemes arra s a támogatást 
hasznosan tudja felhasználni.

Segítségére leszünk a ter
melőknek, hogy földjeik műve
lésében irányítást .hasznos el
igazítást kapjanak. Részesítjük 
őket mindazokban a kedvezmé
nyekben, amelyekben az anya

Yltéz dr. Hertelendy Ferenc:

„Megvalósítom a szociális közigazgatást“.
Mi az a szociális közigazga

tás ? Az emberségességnek, a 
szeretetnek az igazgatása. Meg
találni azokat a helyeket, ahol 
baj van, ahol segítségre van 
szükség és segíteni gyógyítani, 
kell, hogy emberi életet élhessen 
minden emberfia. Lehet-e en
nél szebb feladatot maga elé 
tűznie a köz vezető-férfiának ?

A perlaki főbíró is mcleg-szi- 
vü ember. Mintha csak a vár
megye vezetői tudták volna, 
hogy kiket kell a megsanyar
gatott területre küldeni, úgy 
választották meg a föbirákat.
Vitéz Hertelendy Ferenc nem 
barátja a szavaknak, de a szive 
szinarany.

Megvalósítom a szociális 
közigazgatást, — mondotta — 
hogy Muraköz népe mielőbb 
megismerhesse a magyar kor
mányzás értékét és emberszc- 
retelét. Azon leszek, hogy já
rásom minden rendű és rangú 
lakosának meglegyen a hcCsiiV 
teles, jóizü kenyere, munkát ta
láljon, aki dolgozni akar, és 
anyagi támogatást kapjon, aki

országiak is részesülnek. A köz- 
egészségügyet egyik legfonto
sabb munkaterületemnek tar
tom és mindent megteszünk, 
hogy a vidék fertőző betegsé
gei. a trachoma és a malária, 
ne szedjenek annyi áldozatot. 
Ennek érdekében szakorvost 
kérünk a trachoma-kórházba, 
amely már is nagyon szépen 
működik. Segítünk, ahol segí
teni kell. Akinek baja van, for
duljon bizalommal hozzám.

Többet nem is mond. Nincs 
is rá szükség, mert ennyiben is 
minden benne van.

.Muraközi nép ! Látod-e már 
szebb jövödet ezeknek a férfi
aknak a szeretedében és mun
kájában ?

Kaj jc to socijalna uprava? To 
je  uprav éloveénosti i lubavi. 
Ndjti ond inestd, de je do, dd je 
potrebna pomoc i pomagati, vra- 
citi, kaj bo saki clovek inogel zi- 
veti s clovjecjim zivlenjem, jeli si 
more jeden clovek, voditel javnoga 
zivlenja predstaviti pred sebe lep- 
su zadacu ?

I prelocki kotarski poglavar je 
clovek toploga srea. Kak da bi bili 
voditcli varinegjije znali, kakse ludi 
je treba poslati sem, v te zmoceni 
kraj, tek so zebrali medjiinurske 
poglavare- Vitéz Hertelendy Ferenc 
neje priatel puno reci, ali srce mu 
je zlatno.

Honi ostearil socialnu upraeu 
— rekel je — kaj bu medjimurski 
narod cim predi spoznal i vred- 
nost i lubav magjarske vladavine. 
lse i bom za tern, kaj bo saki 
clovek mojega kotara nalel svoj 
pollrn  i dobar kruh, koji oce 
delati, kdj si bo posla nasel, a koji 
je potreben pomoci i bo ju znal 
posteno ponucati, kaj dobi pomoc.

Pomagali bomo selskomu na- 
delrodu, kaj si bodo znali zemle 
dobro i hasnovito obdelavati. Po- 
do dobili se one pomoci, kője 
dobija oni v materi zetnli. Bri- 
gali se bomo i za narodno zdrav- 
lje i se bomo napravili, kaj betegi, 
trahoina i malarija, koji tulko ha- 
raju po ovom kraju, nabodo po- 
birali tulko zrtvi. Za to bomo 
prosili zvucei»oga doktora v spital 
za trahomu. Te spital vec dosta 
dobro dela. Pomagali bomo, de 
je treba. Kotnu kaj fali, naj 
dojde z ufanjem kmeni.

Vise ne je rekel, niti ne treba, 
v tem recim je se nutri. Medji
murski narod ! Jeli vidil tvoju lepsu 
buducnost v lubavi i poslu teh 
ludi ?

B E H O JN IK  M IH Á LY
V A S -  É S  F E S T É K K E R E S K E D É S E

CSÁKTORNYA

Konyhaedény, épületvasalás, szerszám 
és gazdasági gépek 

n a g y  v á l a s z t é k b a n  k a p h a t ó k .
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Adorján József
nagylelkű adománya
Velkodlänl dar

Adorján József az О. К. H. 
Csáktornyái származású ügyve
zető igazgatója ( Pestszenterzsé- 
bet) 100 P-t adományozott a 
Csáktornyái iskolák szegény ta
nulói tankönyvsegélyezésére. A 
mai nehéz viszonyok mellett az 
1000 P-nek a kifizetése bizonyít
ja, hogy a vér nem válik vízzé 
és a muraközi embert akár jó, 
akár rossz helyzetbe sodorja az 
élet, soha nem feledkezik meg 
az ő szükebh hazájáról, Mura
közről.

Megkapó kép volt, amikor a 
felszabadulás után 23 fájdalmas 
év emlékeivel újra visszajöhe
tett Adorján József Csáktornyá
ra és vele bejárhattuk a régi 
kedves gyermek- és diákemlé
keinek színhelyeit. Adorján Jó
zsef még a megszállás alatt fo
gadalmat tett, hogy Muraköz 
visszatértével nagyobb összegű 
támogatást fog nyújtani szegé
nyebb sorsú tanulóknak. Ezt az 
Ígéretét be is váltotta.

Adorján józsef, rodjeni cako- 
vcanec, poslovni direktor O. 
К. H. iz Pestszenterisébeta je da
ruval cakovskimi skolam 1000 Pen
gő za knjige za siromasku decu. 
Poleg denesnjih teskih prilik je teh 
1000 P takav dar, koji posvedoci, 
da s krvi nigdar na bo voda i 
medjimurski clovek, kam ga gut 
Bog dene, v hudo ali v dobro, 
nigdar ne pozabi za svoju do- 
movinu Medjimurje.

Lepő je bilo pre dusi za gledati, 
da je Adorján józsef pri oslobo- 
djenju, potli 23 letne zalosjtne mo
ke, mogel nazaj dojti v Cakovec. 
pák smo injim pregledavali ona 
mesta, za kője ga vezeju deteci i 
skolski spomeniki. Adorján józsef 
se jós za vreme okupacije obveral, 
da ako se Medjimurje oslobodi, 
bode dal veksu svotu za pomoc 
siromasnim deakam. To rec je i 
obdrzal.

-  A katonai közigazgatás 
ajándéka.

A katonai közigazgatás a 
Csáktornyái iskolák részére tan- 
könyvsegélyezés céljára 1200 
pengőt adományozott.

V É D J E G Y ;

„M A R IO N “

Országjárás — Putovanje po orsagu

Az őskoronázó város: Székesfehérvár
Start varoő Székesfehérvár, de so kralé korunili
A magyar múltnak megszen

telt kövein járunk. Ähitatos lé
lekkel lépkedj e falak közt, mu
raközi testvérem, mert a Szent 
Király szelleme él itt minden 
kis zugban és királyi csontok 
tok porladnak a romkert egy
szerű kriptájában. Ezer év lelke 
lengi körül a várfalat, kipróbált 
és nagynak bizonyult magyar 
nemzedékek nyomai látszanak a 
kövekben és minden-minden, a 
mit a szemed lát és a szived 
érez, a vérrel és dicsőséggel irt 
századokból maradt itt okulá
sul és örök emlékeztetőül...

Nem lehet a múltat nem-érez- 
ni, nem lehet róla nem-beszé,lni, 
ha Fehérvárott jár az ember. 
I^eszállunk a vonatról és kime
gyünk a legmodernebb pálya
udvar épületéből, már is szem
be találjuk magunkat a történe
lem első üzenetével. A Püspok
lait magasodik elénk a lesü- 
lyésztét l kis virágágyak közepé
ből. Tetején pajzsos magyar 
vitéz emeli kardját a jövevény 
felé : megállj és ha pogány 
vagy, ide be ne tedd a lábad !

A barok-oszlop tövében, a 
kul öblei felett a magyarság 
négy keresztelő püspöke ül,

köztük Szent Gelléirt, amint Im
re királyfit oktatja.

Hodamo po posvecenom ka- 
menju magjarske proslosti. Z ge- 
nütom dusom hodaj med ovimi 
stenami moj medjimurski  ̂ brate, 
kajti tu v sakom kolu iivi düh 
Svetoga Krala i kraleske kosti po- 
civaju v prostim gruftim grobja. 
jezeroletni düh obhaja gradske 
stene, tragi s probanih i velkih 
magjarskih korenik s vidiju po ka- 
menju, v zemli i se posod, kaj ti 
oko vidi i za kaj ti srce киса. To 
ti je se ostalo tu od starih vekov, 
koji so napisani s krvi idikom, на 
vecni spoinenek i navuk.

Ako clovek hódi po Fehérvaru, 
ne moci kaj clovek nebi cutil 
proslost i kaj se nebi va nju spo- 
minal. Zideino s cuga, pák idemo 
erei najmodernesi banhof i vec 
vidihmo prvi znak povesti. Tu je 
tíiskupov zdenec (Püspök-kút) 
med lepimi, niskimi gredaini cvetja. 
Na vrhu magjarski vitel zdize 
sablu proti potniku. pák mu véli: 
stoj, i ako si pogan, tu nesmes 
z nogom stupiti.

Pod stupom baroknog stíléi, a 
ober edenca sediju cetiri magjarski 
biskupi, med njimi sveti Gellert, 
как vano vuci kralovog sina Imbria.

A Szent István-bazi'ika romjai
RuSevine bazilike Svetoga Stefana

Fasorokkal virágágyakkal 
szegélyezett tiszta utcákon me
gyünk végig, rendben tartott 
szép épületek között és akár
merre nézünk, mindenfelé va
lami kedves csend, megkapó báj 
honol a falak közt. Megyünk 
a Várkörút sötét vadgesztenyéi 
alatt, ahol valamikor Iilaha Luj
za, a nemzet csalogánya él
vezte a lelkes csendet, aztán 
egyszerre megállunk, mert meg
állít bennünket valami.

A várkapuhoz ériünk, amely
nek ivei alatt átlépkedve feltárul 
előttünk az ezeréves Szent Ist
ván bazilika marad vámja a rom- 
kert közepén. A megszentelt fa
lak hatalmas kövei úgy emel
kednek ki a virágos földből, 
mint a messzi évszázadok föld 
alól jött hirnökci. A falakban és 
a falak mellett feltárt sírok nye
lik el a fényt és meresztik sötét 
mélyüket az ég felé. A bennük 
nyugodott királyi csontokat 
?gy közös sírba helyezték el a 
Szent István mauzóleum előtt, 
hogy háborítatlanul, az utódok 
kegyeletétől övezve pihenjenek 
tovább a nagy király árnyéká
ban.

Mert a Szent Korona és a 
Szent Jobb történetéi elbeszélő, 
gyönyörű freskókkal ékesített 
mauzóleum közepén Szent Ist
ván faragott, díszes kökopor- 
sója áll. Mit ézerhet az ember 
a múltnak ilyen csodálatos, 
szent maradványai előtt, mint 
mélységes kegyeletet és büsz
keséget ,hogy ez a miénk, ez a 
mi dicsőséges múltúnk. És 
végig a kőtár ivei alatt szépnél- 
szebb faragott kövek, a bazilika 
gyönyörű maradványai, mind
egyik külön hirdetője a múlt 
nagyságának.

Ezért királyi város Székes- 
fehérvár. E bazilikában koro
názták hosszú évszázadokon át

királyainkat lés itt helyezték 
őket örök nyugalomra. Nincs 
még egy hely a szépséges ma
gyar honban, amelyen annyi 
királyi lábnyom volna, mint 
ezen a földön...

A kőtár az ősi várfalhoz tá
maszkodik, amelynek másik 
oldalán kedves kertecske húzó
dik meg szerényen. A Pro - 
hászka-kert. A város feledhe
tetlen emlékű, nagy püspöke, 
Prohászka Ottokár, kedvelt tar
tózkodási helye volt ez a csen
des kis hely. A várfal előtt so
rakozó öreg fenyők árnyéká
ban Vattai várkapitány ülő 
szobra búslakodik. Fehérvár 
utolsó várkapitánya. A várat 
elfoglaló hatalmas török had
sereg őt is magával vitte és ott 
pusztult el a költő-kapitány va
lahol az ozmán birodalom egy 
penészes sarkában.

Idemo po cistim vulicam, vdi- 
len je drenje i grede s cvetjem, 
lepe hize, v redu drzane i kam 
god gledimo, sigdi je neksi blagi 
mir i veselje med stenami. Idemo 
po glavnoj vulici, (Var-körut) pod 
kmicnimi kostanji, de se je negda 
Blaha Luj?a „Havulj naroda“ span- 
cerala i vzivala tisinu i na jempot 
postojimo, kajti nas nekaj zastavla.

Dosli smo do gradskih vrata, 
idemo pod njimi dale рак se nam 
pokazeju na sredini vrta rusevine 
jezero let stare bazilike (cirkvei 
Svetoga Stefana. Te süni kamerti 
posvecenih sten, se tak zdizeju z 
med cvetja, как da bi bili glasniki 
starih vekov, koji so doSli spod 
temle.

V stenami i poleg sten otprti 
grobi gutaju svetlo i kazeju svoje 
temnegrabe proti nebu. Kralevske 

I kosti, kője so v njima pocivale, 
so deli v jeden skupni grob 
pred velkim gruftom (mauzó
leum) Svetoga Stefana, kaj boda

KERESKEDŐ,
ÜZLETEMBER,
IP A R O S
nem nélkülözheti a hirdetést.

Akit többen Ismernek, 
t ö b b e n  k e r e s n e k l

Hirdessen lapunkban
és egész Muraköz ismerni fogja!

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

tam v urno, poleg velkoga krala, 
pocivale v postuvanju potornkov.

V tem mauzuleumu, koji pri- 
pada za svetu korunu i â soctu 
Desnu roku i koji je lepő okni- 
cen, v sredini stoji cifrasto na- 
vezana kamenata raka Svetoga 
Stefana. Kaj si more clovek mis- 
liti da pred taksim svetim, cud- 
novatim ostanjkima proslosti drugo, 
nek globoko postuvanje i mora 
se stimati, kaj je se to nase, to 
je nasa dicna proslost. 1 se do 
kraja pod boltami, zrezani kameni, 
jeden lepsi od drugoga, lepi os- 
tanjki bazilike, saki sam za sebe 
nosi glas velike proslosti.

Zato je Székesfehérvár kralevski 
grad, V toj baziliki so, érez sto- 
sine let, korun ili kralé i  tu so 
je  deli na vekovecni pocinek. 
Neya jós jenoga mesta v nasoj 
lepog domovini, de bi bilo tulko 
kralevskih tragov, как na ovoj 
zemli.

Balte s kameni so naslonjene 
na staru gradsku stenu, a na drugi 
pák je lepi mali vrtek. Prohaszkov 
vrt. V ovom malom, tihom vrtu 
je rad pocival velki i nepozableni 
biskup varasa, Prohászka Ottokár. 
Pred gradskom stenom, v kmic- 
nom borovju zalosti se sedeci 
spomenik gradskoga kapitana Vat- 
tai-a. On je  bil zadnji grads ki 
kapitan Fehérvára. Da je jaka 
turska soldacija zavzela grada, so 
i njega zarobili i viteski i pesnicki 
kapitan je negdi v neksem turskom 
plesnivom kotu poginul.

A szent Anna 
kápolna

Kapele Sveta Ane
Elsétálunk a romkert mellett 

és a város lüktető középpont
jában találjuk magunkat. Jobb
ra a gyönyörű püspöki palota 
Mária Terézia korabeli bánok 
Iépülete, balra a városháza ér
dekes és különleges épület 
tömbje. Mögötte egy kis kápolna 
húzódik meg szerényen. Ha át
megyünk a középkori kiképzé
sű Városház-udvaron, közelről 
is megszemlélhetjük a Mátyás- 
korabeli kápolnácskát. A város 
többi épületeivel ellentétben a 
Szent Anna kápolna nem ba
rokk ,hanem csúcsíves stílusban 
épült, ami éppen korábbi ke
letkezését bizonyítja.

Ugyanezen a kis emelkedésen 
áll a püspöki székesegyház, a 
melynek hátsó falában van el
helyezve az ország egyik leg
szebb hősi emlékműve. A szim
bolikus jelentőségű, nagyon



szép szoborhoz méllóan sora
kozik a város többi szobra, el
sősorban is a vármegyeház előtt 
álló, fenséges Szent István lo
vas-szobor. Az egész város tele 
van ezekkel a művészi, stílusos 
szobrokkal, amelyek különösen 
széppé ,hatásossá teszik a vá
ros-képet.

Be kell néznünk a papnevel
de templomába is, mert itt meg 
néhány gyönyörű freskó jelenti 
az európai hirt. Maulbertsch- 
löl, Mária Terézia nagynevű 
osztrák mesterétől származnak, 
és különösen a » Krisztus a ke
reszten« ejti álntalos csodálatba 
a szemlélőt. Aztán megint csak 
templomba kell mennünk ujubb 
szépségei látni. A ciszterciek 
templomának fafaragásos sek
restyéjét. Csupa kézzel faragott 
dombormű, barokk-disz az 
egész. Párját alig lehet ma ta
lálni az országban. Annyi szép
ség van felhalmozva ebben a 
kedves magyar városban, a 
mennyi másutt hat városra ele
gendő".

Idemo poleg tóga, de su mse- 
vine i najdemo se na sredini va
rasa. Ne desnu stran je  lepd 
biS kupéd ka palada, v bárok stilu 
z vremena Marije Terezije, na 
levu stran so varaske hize same 
svoje forme, a iá njimi pák mala '

kapelica. А ко idemo prek dvore 
varaskih lűz, koji je jós iz dobé 
srednjega véka, onda moremo i 
bliza pogledati to kapelicu, koja 
je jós iz dobé krala Matyasa. Na 
suprot drugili varaskih zidin, ta 
kapela Svete ane neje zidana v 
baroknom, nego v golskom stilu, 
to posvedoci njenu starost.

Na istom bregu sloji stolna bis- 
kupecka cirkva, koji ima v zad- 
njoj steni n aj tepsi, v orsagu, 
spornenik junakov. К tomu le- 
poniu spomeniku se redaju drugi 
varaski spomeniki, prvi pred var- 
megjinskom hifcom spornenik na 
konju Svetoga Stcfana. Celi varas 
je pun tih, sakóformu spoinenikov, 
jeden lepsi od drugoga, koji va
rasa jako polepsaju.

Moramo pogledati i eivkon 
crnoskolcov, tu sa par nesterni 
kipi na europskom glasu. Malal 
njih je Maulbertsch., glasoviti 
austrijski mester Marije lerezije, 
a najtepsi je  i jako gene duSu 
dloveku kip „Krisztus na Kriza" 
ve bi bar morali v cirkvu iti, ako 
ocemo nekaj lepoga videti. V cir- 
kvi cistercitskih fralrov segestriju 
z rezanoga áréra. Sami z rokoin 
rezani reliti (kipi i spomeniki) se í 
v bárok stilu. Para tomu néma v j 
célom orsagu. Tulko lepoti je v 
tem dragom inagjarskoin gradu, ( 
kaj bi drugim sest varasam dosta 1 
bilo. 1

ősi magyar szellem...
Starinski magjarskl düh
Amerre csak megyünk, zöld 

pázsitokban pompázó virágos- 
kertecskék, árnyas ligetek éke
lődnek a házak közé A belső 
városvész régi-régi girbe-gurba 
utcácskáin valamikor nagy har
cok folytak a törökkel, öreg 
kapualjak kínálnak menedékei 
és sejtetik a mögöttük rejlő bé
két, nyugalmas életet. E belső, 
régi mag körül azután az uj 
épületek már a modern épí
tési elvek uralmát hirdekik. A) 
Várkörút gyönyörű villasora, 
az újabb nagyszerű középületek 
és bérházak szépen odasimul
nak a múlt maradványai mellé, 
hirdetvén, hogy a fejlődésnek 
nem kell lerombolnia a régit, 
a múltai.

Cz a kettős alap mutatkozik 
meg a város szellemében is. A 
mull tiszteletén és megbecsülé
sén nagy országépitő kultúra 
emelkedett fel az ősi Fehér
várban és szétsugározta kin
cseit a Dunántúlnak erre a ré
szére. Számtalan kitűnő iskola 
neveli az ifjúságot és terjeszti 
azt a szellemet, amely minden
kor. hü alapja volt az ország
nak. Két gimnázium, papnevel
de, íanitónőképző, kereskedelmi 
iskola, középfokú gazdasági is
kola, gépipari középiskola, női 
ipari továbbképző ontja gaz
dagságát szerte a vidéken.

Szent István városa, őskoro
názó város, királyok temetkező 
helye, ez mind-mind Fehérvár. 
Л város melletti dombon hirdet
te ki II. Endre királyunk az 
Aranybullád, ott van az emlék
műve is. Ennyi történelmi em
lék. csupa dicsőséges múlt né
pesíti be ezt a poraiból éleme- 
detl Phőnix-madaral, amely az 
utóbbi évek során az ország 
egyik legbájosabb, legkedvesebb 
városává leli.

Ha erőt akarunk meríteni a 
múltból, ha ihletet akarunk me
nteni az ősök szelleméből, ide 
zarándokoljunk el mindig, mert
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» Szent István útija itt mindig a
tártát /«

Kud god idemo lepi vrti 1 eve
tjein, med lelenom pezóm, hladne 
sumice se meSaju med hiie. V 
«nutrasnjem varasu pa starim, vos- 
kim i grbavim vulicama so negda 
bile velke bitke s turki. Vidimo 
stare lese, ponnjaju se nara, ta 
njimi je mir i blagoslov. Koli toga 
stanoga vadasa, к akti kotena so se 
onda zidale nőve palace, po mo- 
dernom duhu. Celi red Vila na 
Várkörül 11, novese palace га javne 
sluzbe i palace га kvarter se lepő 
slazeju s starimi i nosiju glas, da 
ako se kaj novoga napravi, 
zato ne treba mám staro po - 
rusiti.

Ov dupleSni fundament se po- 
kaié i v duhu varasa. Proslost se 
postuje i nova kultúra, koja cida 
orsaga, z diie se v starinskun Fe- 
hérvaru i rezoveti svoje blago na 
ov del Dunantuld(kraj prek Dune). 
Cuda skol je  tu za mlajsinu, v 
kojimi se siri on düh, koji je ne
vek bil cvrsti fundament orsaga. 
Dve gimnazije, seminar (erna 
skola), navucitelska skola, trgo- 
vacka skola, srednya gospodarska 
skola, srednja inasinarska skola, 
purgarska skola га puce i decke, 
zirnska gospodarska skola, zenska 
obrtna skola kiriju znanost na se 
kraje.

Varas Svetoga Stefane, varas, 
de so negda korumili i zakapali 
kralé, se je to Fehérvár. Na bregu 
poleg varasa je  nas kral And
rás П. preglasil „ztatnu bulu", 
(zakón z zlatnim pecatom), tam 
mu je i spornenik.

Tulko spomenkov povesti, tulko 
diene proslosti kinci toga varasa, 
koji se z mrtvih zdigel, kaj je, v 
zadnje vreme postai jeden od 
najlepsih varasov orsaga.

Ako si ocemo z proslosti ja- 
kost najti, du$u okrepiti z duhom 
nasih junakov, sem moramo dojti, 
je r  Sveti Stefan navek tu stoji 
na straii.

Nem adja el a Csáktornyái ipartestület 
a Zrínyi-várat

Cakovski mestri nabodo prodall Zrínyi grad
A vármegye vezetősége már 

a polgári közigazgatás megindu
lásakor felvetette azt a gondo
latot, hogy megvásárolja a Zrí
nyi várat, lalaroztatja és itt he
lyezi el a közhivatalokat. Azon
kívül szó voll arról is, hogy fel
állítanak egy Zrinyi-muzeumot, 
amelyben összegyűjtik a fellel
hető Zrinyi-relikviákat.

Mint köztudomású, a Zrinyi- 
váral a jugoszláv uralom alatt 
tiszteletreméltó áldozatkészség
gel az ipartcstülct vásárolta 
meg, hogy megmentse a teljes 
lebontástól. A belső épületekei 
rendbehozatta és kiadta az ál
lami hivatalok részére.

Most azután tárgyalások in
dultak meg az eladás ügyében, 
amelyek azonban nem vezettek 
eredményre. Az ipartestület hi
vatkozott arra, hogy a vár jöve
delméből az elaggott iparosokat 
segélyezi í»s otthont tart fenn 
részükre. Az épületek nagyré
szét szívesen átengedi a várme
gyének, a szükséges átalakítá
sokat is megengedi, de a tulaj
donjogról nem mond le.

Amint a vármegye, úgy mi is 
tiszteletben tartjuk az ipartes- 
lület szándékait, de talán mégis 
lehelne áthidaló megoldást ta
lálni. Nem kétséges ugyanis, 
hogy a Műemlékek Országos Bi
zottsága műemléknek nyilvánít
ja a várat és mint ilyent akarja 
kezelni. Nem volna-e az ipar- 
testület részére is jobb megol
dás, ha a vételárért sokkal jö 
vedelmezőbb ingatlanokat vásá
rolna ? Ezt bizonyára megköny- 
nyitené a vármegye és talán se
gítségére lenne abban is, hogy 
bérház vagy kislakások épitésé- 
he fektesse jövedelmezőbben a 
pénzét. Esetleg ipari vállalko
zásról is lehetne szó. Vagy egy 
éppen most alakuló takarék
pénztárban vennének jelentős 
részt. Mindez sokkal jövedel
mezőbb volna, tehát sokkal iv  
kább szolgálná a célt, amit az 
ipartestület el akar érni. Talán 
érdemes ezeket fontolóra venni«

Vec da se hapila civilna uprava, 
so se varmegjinski voditeli tini« 
slili, kaj bi kupili Zrínyi дгасЦ
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bi ga dali ро praviti i tu bi 
fmastili kancelarije. Bila je red i 
•a to, kaj bi postavili Zrínyi mu- 
leuma, v kojem bi zloiili vun 
se spomenke po Zrinyi-u.

Kak je to poinato, za vreme 
jugoslavenske vladavine, so nasi 
meStri, z Irtvovanjem, koje za- 
elüti pottovanje kupili Zrinyi 
grod, kaj bi да stem zbavili od 
pomSenja. Znutrainje stanje so 
deli v red i dali so je vun sa dr- 
iavne kancelarije.

Ve so se hapili dogovori, koji 
ali ne so do§li do nicesa. Mestri 
so ostali pre tern, kaj oni s has- 
пот kojega grad nosi, potpira- 
jo  stare meétre i drziju njim dom. 
NajvekSi del his radi daju varme- 
gjiji i popravke dozvoliju, ali svo- 
jega prava lastnistva se nemreju 
odreci.

Kak je varmegjija, tak i mi po- 
Stujemo resloga mestrov, ali morti 
italé bi se mogio nek$e resenje 
najti. To je gotovo kaj bude Or- 
sacka komisija sa umjetne spo
menke (Műemlék Országos Bi
zottsága) zrekla, de je  grad um- 
je tn i spomenek i tak bo znjim  
postupala. Nebi morti bole bilo. 
ako bi s penezi kupili dmge 
hite, koje puno ved nosiju У Pre 
tem bi varmegjija pomagala i 
morti i pre tem, kaj bi vlozili pe- 
nese tak, kaj bi sidali hiie sa kvar- 
ter, ili hise s malimi stani. To bi 
puno vec nosilo. Morti bi mogli 
napraviti, kakse Obrtno podusece, 
ali pak ve se ran dela nova spar- 
kasa, bar bi tarn veksega resa seti. 
Se to bi ved nosilo, pak bi bole 
slutilo cilu, kojega oteju postig- 
nuti. Morti bi vredno bilo prek 
toga malo premislavati.

Poravnali so se glede 
putovanja prek granice 

v Horvatsku
Poglavari dveh medjimurskih 

kotarov Dr. Vida János i vite« 
Dr Hertelendy Ferenc so mel res- 
govore c varasdinskim viceispanom 
sbok prehajanja granice. V Varaz- 
dinu na konferenciji so napravili 
zakljucek, po kojem bodo menjsi 
prelaz prek granice bodoce vre- 
dili po dogovoru.

— Dar soldaöke uprave. Sol- 
dacka uprava je daruvala cakov- 
skam skolama sa knjige siromaskim 
deákom 1200 P.

LÖBLMÓR
ÉSFIA

Építkezési anyag, 
gyümölcs, tojás 
és takarm ány

CSÁKTORNYA
Tslsfon: 46.

A  Hét -  Tjeden
I C.UtOrtök — Cetrtek |

Honvédeink a Dnyepernél a 
szovjet hét kétségbeesett ellen
támadását verték vissza. A bol
sevisták két zászlóalját csaknem 
teljesen megsemmisítettük. Be

illőink folytatták bombázásai- 
at. Egy gépünk nem tért visz- 

sza. — A nemet csapatok jelen
tős sikereket értek el a Dnyeper 
déli szakaszánál. — A német ié- 
gihaderő Kairó repülőterét bom
bázta. — Az afrikai harctéren 
a német és olasz repülők jelen
tős sikereket értek el. — A Kor
mányzó Ur délvidéki emlékér
met alapított.

Nasi honvedi so pre Dnjeperu 
favrnuli sedam teskih sovjetskih 
Napadajov. Dva bolsevicke bata- 
íjone smo skoro do kraja poniStili. 
Avioni dala hicejo bombe, jedna 
naia maiina neje dosla nazaj, Nem
ske trupa imaju dobre uspehe pre 
juinom kraju Dnjepera. Nemski 
avioni so bombardirali íletisce v 
Kairo. V Afriki so nemski i taljan- 
ski avioni imeli dobre uspehe. Go- 
spodin Guverner je stvoril medalju 
ta julne krajeve.

I Péntek — Petek {
A honvédcsapatok arcvona'án 

minden ellenséges próbálkozás 
kudarcba fulladt. A szovjet sú
lyos veszteségeket szenvedett. —
A déli szovjet-arcvonalat ismét 
több helyen áttörték a szövetsé
ges csapatok. Egyetlen német- 
hadosztály Leningrad 119 erőd
jét vette be rohammal. — A né
metek elfogták Csistoff vörös 
tábornokot, Sztálin bizalmasát. 
— Szentpétervár 800 gyárat . 
szétrombolták a német zuhanó- j 
bombázók. — Szovjet ejtőer- i 
nyősök ugrottak ki Bulgária ‘ 
egyik községének határában, 
^ n d  a hat ejtőernyőst lelőt
ték. - Német gyorsnaszádok is
mét szétvertek egy erősen biz
tosított angol hajókaravánt. — 
Kirenaikában visszaverték az el
lenséges csapatok támadásait.

Na nasoj honvedskoj liniji je ne- 
priatel fa badav próbál srecu. So- 
vjeti imaju velke igubicke. Na 
Juinoj sovjetskoj fronti so nase 
trupe pak predrle. Jedna jedina 
nemska divisijc ie pre Petrovgradu 
zauzela 119 kulê s sturmom. Nem
ei su earobili Gstoff-a crlenoga 
generala, v kojega se Stalin jako 
vufal. Nemski avioni so zrusili 800 
fabrik v Petrovgradu. V Bulgariji 
v jednom selu so se spustili sov- 
jetski padobranci. Sih íest so po- 
strelali. Nemike brze ladje so pak 
reitirale engleske ladje, koje so 
bile jako osigurane. V Kirenejki so 
cavrnuli nepriatelske napadaje.

I Szombat — Sobota |
A »német csapatok elfoglalták 

Kiev városát. Ugyancsak kiűz
ték a szovjet csapatokat Poltava 
városából is. Az ukrán főváros 
és Poltava elfoglalása nagy 
megdöbbenést kellett London
ban. — A német hadsereg-cso
portok négy szovjethadseregei 
keritetlck be, amelyeknek meg
semmisítése folyamatban van. 
— A légierő hatásos támadáso
kat intézett Moszkva és Odessza 
ellen. A németek a bekerítő 
hadműveletek során csaknem 
kétmillió foglyot ejtettek Halot
takban még ennél is nagyobb a

szovjet vesztesége. — Német il
letékes helyen cáfolják azt a 
hirt, hogy Németország a Dar
danellák megnyitásáról tárgyal
na Törökországgal.

Nemska soldacija je *av«ela va
rasa Kiev. Isto so stirali bolseviké 
i f varasa Poltava. T°, kaj so *a- 
uieli glavnoga varasa Ukrejine i 
Poltavu, je engleie stiralo v strah. 
Nemski soldati so laokroáili stiri 
sovjetske armije i ve je ponista- 
vaju. Zraöne trupe delaju velke 
napadaje na Moskvu i Odesu. Nem
ei sb tarobili stem zaokruiivanjem 
skorom do dva miljona rusov. 
Mrtve so sovjeti jo§ vec sgubili. 
Z nemske sluibene strane se véli, 
da neje istina, kaj bi nemei s turki 
respravlali fa otpiranje Dardane- 
lov.

I Vasárnap — Nedela |
Az ukrajnai katasztrófa miatt 

Moszkva elcsapta Budjennit, a 
déli hadsereg főparancsnokát. 
A németek álkarolásában levő 
csapatok vezetését Timosenko 
tábornagyra bízták. — A szov
jet és az Egyesült Államok nagy 
diplomáciai tevékenységet fej
tenek ki Szófiában, hogy Bul
gáriát eltártoritsák a tengely
től. — Az ukrajnai katasztrófá- 
lis vereséget elszenvedő hadse

regcsoportok parancsnokai re
pülőgépen igyekeznek elmene
külni az egyre szorosabbá váló 
gyűrűből. — Párisban 12 kom
munistát végeztek ki egy német 
katona legyilkolása miatt. — 
Negyedmillió pár bőrtalpú egy 
séges cipő készül.

Zbog ukrajinske katastrofe so 
sovjeti rezresili generala Budjen- 
ni-a, sapovednika juzne vojske. 
Öve trupe, koje nemei vec okro- 
riju, komandira marsai Timosenko. 
Sovjeti i Zjedinjene Dríave delaju 
veliki diplomatski pritisek na Bu- 
garsku, kaj bi pustila osovinu. Ko- 
mandanti ukrajinske sovjetske voj
ske, koja je pretrpela tak velku 
katastrofu, se zuriju sa avionima 
pobeci, kajti nemíki obroc je se 
menjsi. V parifu su dőli strelili 12 
komunistov tato, kaj so jednoga 
nemskoga soldnta faklali.

Dela se po fabrikama fertal mi
ljona jednakih soicov s koznatimi 
potp|ati.

I Н6ИЙ — Pondelek |
A német támadó arcvonal 

déli szárnyán a csapatok elér
ték az Azovi-tengert — A Ki*v-

től keletre körülzárt szovjet se- 
regek megsemmisítése gyors 
iramban folyik. Eddig 150 
ezer fogoly , /0/ pánoélkocsi,
602 ágyú és beláthatatlan meny 
nyiségü hadianyag jutott né
met kézre. — Odesszában pestis 
pusztít. A pestis elől menekülő
ket nem engedik be a kaukázusi 
kikötőkbe. -  Roosevelt, ameri
kai jelentés szerint, Kerenszki- 
vel tárgyalt, aki mint ismeretes, 
az orosz polgári forradalom el
ső vezére volt. Arra számítanak 
ugyanis, hogy Sztalinék bukása 
után Kerenszki polgári, kor
mányt alakítana és átvenné a 
Kaukázusba visszavonuló bolse
vista seregek vezényletét. — Az 
amerikai sajtó már a botseviz- 
mus teljes összeomlásáról ir. 
— Londonban nagy izgalom, 
Moszkvában nagy felháborodás* 
fogadta a washingtoni tárgya
lások hi rét.

Nemske trupe so, na juinoj 
sovjetskoj fronti dosle do azov- 
skog mórja. Sovjetske trupe, koje 
so zaokrozene od Kieva na istok, 
se na brzu roku ponistavaju. Do 
ve so nemei p r ije li 150.000 za- 
roblenikov, 151 okloplehih kol. 
602 stukov i jako duda tabors- 
кода matriala. V Odesi hare 
kuga. One, koji beziju pred ku- 
gom ne puscaju v Kaukaziju. Как 
z Amerike javjalu, Roosvelt je 
pregovaral skerenskijem, koji je, 
poznato, bit prvi voditel ruske

ciyilne revolucije, Recunaju stem, 
kaj bi, potli как Stalin propal, 
Kerenski napravil civilnu vladu i 
prekzel komandu bolsevicka vojske, 
koja se vlece v Kaukaziju. Ame- 
ricka stampa vec pise, kaj se 
bo ceti bollevizam я m iit. V 

• Londonu su jako uzrujani, a v 
Moskvi se jako srdiju zbog teh 
pregovorov.

I Kedd — Tork |
Végzetes csapás érte a szov

jet tengeri flottá/át. Német har
ci repülök elsülyesztettek a Fe
kete Tengeren egy cirkálót, két 
rombolót, egy léqelháritó hajói 
és kilenc kereskedelmi hajót. 
A Keleti Tengeren szétbombáz- 
1 ák az () któber-revolution
csatahajót, a Kirov nehezeir- 
kálól és hat más hadihajót. — 
A szövetséges haderő elvágta a 
К rim-fél szigetet. Londonban
nagy aggodalmat keltett a szov
jet súlyos ukrajnai veresége 
A Balti-Tenger szigeteinek el
foglalása egyre gyorsabban fo
lyik A német csapatok elszánt 
támadással elfoglalták Areus- 
burgot, ősei szigetének tfőváso-



sát. — Kievben mindent elpusz
títottak a bolsevisták — Málta 
fontos támaszpontjait bombáz
ták az olaszok. Dr. Vörnle 
János meghatalmazott minisz
tert ankarai követté nevezték 
ki. — Az Atlanti Óceánon 13 
brit ha jót sülyesztctt el a német 
légihaderő. — Olasz tengeri 
erők különleges rohamcsóna
kokkal behatoltak Gibraltár ki
kötőjébe és négy hadianyaggal 
megrakott teherhajót felrobban
tottak.

Sovjetoke morske ladje so do
bile nesreéen mah. Nemski avi- 
oni so v topili na Crnom morju 
fednu kriiaricu, dve okloplene 
ladje, jednu ladju, koja strela 
na avione i  devet trogavacke 
ladje. Na lstocnom morju so z 
bombami vtopili vHku taborsku 
ladju, koja se zvala „Oktober
revolution“ , lelkű kriiaricu  
„K irovu i  sest druqe laborske 
ladje. Zjedinjena vojska je odre- 
zala polstoka Krima. V Londonu 
su v strahu zbog silnili zgubickov 
sovjetske soldacije v Ukrajni. Na 
Baltijskom morju jen za drugim 
zavzimleju otoke. Nemske trupe 
so s silnim napadajem zavzele 
Arensburga, glavnoga varasa otoka 
Osela. Bolseviki so v Kievu se 
ponistili. Taljani so Malti bombar- 
dirali vazna mesta Dra Várnle 
János-a, oponumocenog ministra 
so postavili za zastupnika v Ankari. 
Na Atlanskom oeeanu so nemei 
vtopili 13 engleske ladje, Taljanska 
morska soldacija sc je s specijal- 
nimi coni poteqla v pristaniste 
Gibraltar i pustila je v zrak cetiri 
teske ladje, puné s taborskim 
matrijalom.

I Szerda -  Sreda |

Hőskőlteménybe illő anyag 
fog rendelkezésre állni a ma
gyar katonák tetteiről - írja a 
Popolo d’ Italia dmü olasz lap 
honvédségünk harcairól. A hon
védcsapatok egyébként tovább
ra is eddigi feladatukat teljesi
tik a Dnyeper-arcvonalon. 
Közel négyszázezer fogoly, 000 
páncélkocsi és 200 ágyú jutott 
eddig német kézre a Kiev tői ke
letre vívott csatában. Ötven 
szov jet hadosztály megsemmi
sült és fogságba jutott az 5. 
szovjethadsereg főparancsnoka 
is A kronstadti tengerrészen a 
német zuhanóbombázók elsül
lyesztettek egv szovjet cirkálót 
és egy rombolót. — Olasz re
pülők sikeresen bombázták 
Miccaba és Halfar légitámasz
pontjait. — Angol és szovjet 
csapatok egymásra lövöldöztek 
Teheránban. — Újabb szovjet 
ejtőernyősök ereszkedtek le bol 
gár területen. Egy kivételével 
valamennyit elfogták — A 
brünni állomáson egy keresztül
robogó gyorsvonat belcrohant 
a síneken vonatára váró tö
megbe Eddig 18 halottja és 
még ismeretlen számú sebesiilt- 
je van a szörnyű szerencsétlen
ségnek — A leventeintézmény 
Európa első katonai előkészítő 
szervezete volt — írja az olasz 
sajtó a leventékről Írott nagy 
dicsérő cikkeiben.

-  Capla dobra mati. V Nem- 
skoj je zgorel jeden skedenj. Nd 
krovu capld imeld gnijezdu i nutri 
inlade. Mati capla je tak dugo 
pokrivala s perolima svoje inlade, 
dok je ne i sama zgorila.

A  M A G V A R  T A N Í T Ó
M U R A K Ö Z  0

1941. szeptember 25.

Üdvözlet Murához népinek i s  sajtójának
A Muraköz legutóbbi szá

mában jóleső örömmel olvastuk 
azt a lelkes köszöntőt, mellyel 
a lap Muraköz uj tanerőit üd
vözölte. A lap részéről felkínált 
barátságot és a szoros együtt
működés gondolatát a legna
gyobb örömmel fogadjuk, mert 
az összes nevelőtényezők egy 
utón járását a magunk részéről 
is szükségesnek tartjuk.

zenikor a tanár és a tanitó 
nevelő és oktató munkája mellé 
segítségül ajánlkozik a sajtó, 
akkor tulajdonképpen a közös 
célért küzdő, kemény és elszánt* 
harcosok nyújtanak kezet egy
másnak a közös küzdelem 
tudatában. S hogy e kézfogást 
mi is szükségesnek tartjuk, azt I 
mi sem igazolja jobban, mint 
az a tény, hogy az egy ült műkö
dés útját már mi is testvéri ér
zéssel kerestük s ha az üdvöz
lésben nem mi voltunk az el
sők, annak ioka egyedül az a 
nagy munka, amely az ide
került tanerőknek eddig úgy
szólván minden percét lefog
lalta.

Köszönjük a melegszívű új
ságíró testvérek üdvözletét 
szeretettel viszonozzuk azt, s a 
bátorszavai, nvilt és őszintén ha
zafias irányt követő lap számá
ra örömmel ígérünk táinagatást.

— Ami a lap olvasótáborát .

Muraköz lakosságát illeti, e l
mondhatjuk, hogy az itt tapasz
talt testvéri szeretetet mi is 
mindig hasonló szeretettel kí
vánjuk viszonozni.

A magyar tanárnak, tanító
nak itt nem kell bemutatkoz
nia, mert régi ismerősei Mura
köz népének és munkájukat az 
előző időkből jól ismerik. — 
Vallásos, hazát és szülőket tisz
telő és szerető embereket ne
veltek itt a magyar tanerők a 
múltban is és ilyeneket akarunk 
nevelni a jövőben is.

A magyar iskola az egyenlő- i 
ség birodalma.

Ott nincs külömbségtétel. | 
Nincs ur és szegény, nincs , 
nemzetiségi és vallási megkülön
böztetés. Minden törekvő és be- ! 
csületes szándékú tanítványban 1 
édes testvért látunk és a leg- ! 
megértőbb szeretettel nyújtjuk 
féléjük segítő kezünket.

К/Л akarjuk, hogy a régi ba
rátság a szülők és nevelők kö
zött ismét kifejlődjön s a köl
csönös megbecsülés utján ha
ladva. minél többet tehessünk j 
Muraközért és vele az egész 
magyar hazáért.

Ё munkához a jó Isten ál
dását és a szülők megértő és 
szerető támogatását kérjük.

Kovács Dezső j 
állami tanító. I

Tandíj- és tankönyv-segély az iskolákban
Pomoö za knige i skolarim v skolam

Az állami polgári iskolába be
iratkozott 280 tanuló közül tan
könyvsegélyt kért 173 tanuló. 
A fenti összegből a polgári is
kolára jutott részből ezt a nagy
mérvű segélyt nyújtani nem 
tudtuk, azért Csáktornya szo
ciális megmozdulásokat irányitó 
hölgyei az iskola tanári karával 
Összegyűjtőitek kb. 800 pengőt 
tankönyvsegélyre. Az eddig be
gyült adományokból összesen 
2225 pengő értékű segély köny
vet osztottunk ki a tanulók kö
zött a polgári iskolában.

A kultuszkormány a beiratási 
dijaknál is nagy kedvezményt 
nyújt a visszacsatolt Muraköz 
tanulóinak. így a polgári isko
lába befizetett 0.10 P beiratási 
dijakból a tanulók 1.60 P-t visz- 
sza fognak kapni A miniszter 
intézkedett a tandíjfizetési ked
vezményekről is és itt is nagy 
előnyt biztosit Muraköz tanuló
ifjúságának. Az anyaországtól 
eltérően nagy százalékban 
nyújthatnak az iskolaigazgatók 
a" szegényebb sorsú muraközi 
tanulóknak tandijkedvezmén vt.

Azokat a tanulókat, akik bár
mily oknál fogva még nem tud
lak beiratkozni, az iskola igaz
gatósága szeptember 30-ig még 
felveszi a polgári és a kereske
delmi iskolába.

V drzdvnu purgdrsku skolu 
se ddlo zapisati 280 dedkov, 
d od togd 173 so prosili pomoc 
zd knige. Od gornjih svotd 
ono, kdj je doslo nd purgdrsku 
skolu, ovu velku pomoc ne smo 
mogli ddti, pdk sv cakovske gospe, 
kője rdvndju socijdlnu pomoc na- 
brdle skup s profesorima jós okoli 
800 Pengő za knjige. Od penes,

Ikdj se do ve ndbrdlo, smo v pur- j 
gdrski rezdelíli knjige v vrednosti j 
( dov 2225 Pengő.

Skolskd vlädd je isto ddld velku j 
pomoc zd decu pre skolarini oslo- ! 
bodjenom Medjimurju. Tdk bodo 
v purgdrski Skoli od, za zapis pld- i 
cenih 6 P. i 10 f. dobili nazdj 1 P. i 
60 f  Minister je odredil i za po- | 
godnost pre skolarini, pák bodo , 
madjimurska deca i tu méla velku ! 
pomoc. Na suprot matere zemle, 
tu bodo mogli direktori dati velki 
procent pomoci pre skoldrini i si- 
romaskoj medjimurskoj deci.

Öve decke, koji so se, zbok 
kaksega god rezloga do ve ne 
mogli zapisati, direkcija purgarske 
i trgovacke skole more jós prijeti, 
do 30 septembra.

S T I N G L
FERENC

F ű sze r  
é s  c se m e ge  
d é ligyü m ö lcs  
hentesáru
s z e s z e s  ita lok

Sport =-
Csáktornyái hölgyek 

figyelm ébe!. • .
Az ősz folyamán bekapcsoló

dik Csáktornya a virágzó ma
gyar sportéletbe. A férfi sport 
mellett nem mellőzhetjük a höl
gyek testedzését sem, ezért a 
Csáktornyái Sportcgyesület ke
retén belül női tornászegyesüle- 
tet is alakítunk. A hölgyek test
edzését a Csáktornyái áll. polg. 
iskolához kinevezett tornatanár
nő vezeti.

A hölgyek testedzése október 
1-én kezdődik. Felhívjuk a 
Csáktornyái hölgyeket, hogy sa
ját érdekükben minél nagyobb 
számban lépjenek be a Csák
tornyái Női Tornászegyesülett- 
be. * «

Jelentkezni lehet minden nap 
12 1-ig a Csáktornyái állami 
polgári fiú- és leányiskolában 
Túrák Jánosné tornatanárnál.

fU tn  • ScuhU & z

A Notre Dam e-I 
toronyőr

Hugo félelmes szépségű regé
nyéről már régen nem kell dics
himnuszokat zengeni. Amiről 
beszélni kell a filmben, az 
Laughton iszonyatos, idegrázó 
alakítása. Sokat'láttuk már ezt 
a Duse-i művészetet meghaladó 
művészt, de ha egyáltalán sza
bad mértéket használni az össze 
hasonlításnál, még soha ilyen 
tökéletes, soha ennyire művé
szi nem volt. Ki az a Quasirm> 
do ? Emberi roncs, szörnyeteg, 
vagy állatba szorult lélek ? Mert 
mindezt adja, érezteti, az ide
günkbe oltja Laughton ábrázo
ló művészete. Paul Munit tart
ják a maszkok mesterének. De 
ebben az alakjában Laughton 
felülmúlja. Hiába ismerjük 
maszkjának titkát, nem bírunk 
szabadulni a lenyűgöző iszo
nyattól, amelyet borzalmas rút
ságának látása kelt. » Bár len
nék kő vagy állat, mint ilyen 
szörny-szülött em ber!« — kiált 
fel Quasimodo, amikor meglátja 
förtelmes rútságát. És ebben a 
szörnyben is fellángol a szere
lem. Micsoda megrendítő össze
ütközése ez a szépségnek és a 
rútságnak ! És milyen hatalmas 
művészi érővel tárja ezt elénk 
Laughton. A többi már nem Is 
fontos a filmen. A rendezés 
nagy vonalú és lenyűgöző. Mau
reen O’Hara, a gyönyörű ci-

Sányleány és Allan Marshall, a 
iadalmas férfi szerepében, a 
szépség kiemelő kontrasztját je

lentik Meg kell nézni a filmet, 
mert élmény.

— S erkve kantina. jedan
finski novinar, koji je sprehodil ta- 
taborsko pole, pise, dp je strasno 
za gledati, kaj so bolSeviki napra- 
vili. S erkev so napravili kantine, 
magazine i druge taHo formo

Erostorije. S cintora so odvlekli 
amenaste krize, pak s znjimi de- 
kunge zidali, a s cirkvenih stolic 

pak so pode napravili ca tance.
Si moremo misliti, kaksnu prei- 

boznu mlajinu so te ludi odhranili
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H Í R E K
— Orvosi hir.
Dr. Kisfalud! Bertalan, az 

OTBA kirendelt kerületi orvo-' 
sa (megkezdte rendelését az alap 
tagjai részére. Hozzátartoznak 
a Csáktornyái járás területéin 
lakó tagok a muraszerdahelyiek 
kivételével.

— Eljegyzés.
Pollák Klári és Steiner 

Richárd jegyesek. (Minden kü
lön értesítés helyett.)

— Felkelések Horvát
országban.

A horvát vasuj igazgatóság 
közlése szerint Boszniában több 
vasúti vonalon azért szüntették 
be a forgalmat, mert a szóban- 
forgó vidéken harcok oflynak 
felkelő bandákkal.

— Bure v Horvatskoj. Hr- 
vatska íeleznicka direkcija javla, 
kaj so v Bosniji, na vise mesta 
morali voznje castaviti «bog toga, 
jer su tam borbe s buntovnickim 
bandám.

— Csáktornyán egészség
házat építenek.

Zalaegerszegről jelentik : 
Csáktornyán egészségházat és 
tüdőbeteggondozót, Alsólendván 
szintén (lüdőbeteggondozót léte
sítenek.

— У Cakovcu, bodo zldali 
hláu za zdravje. 1? Zalaegersze- 
ga javlaju: V Cakovcu bodo «i- 
dali hizu za zdravje, i jednu za 
plucne betege, a isto i v Dolnji 
Lendavi jednu za plucne betege.

— Horvátországban meg
drágult a kenyér.

Zágrábból jelentik . Л kenyér 
árát kilogrammonként 5.50 ku
néra emelték. Ugyanakkor be
tiltották a tiszta búzalisztből 
készült kenyeret is.

— V Horvatskoj je kruh dra- 
2eál. Z Zagrebd javlaju: cenu 
kruha so povisili po kilogramu na 
5 50 kuna. V jsto vreme so zabra- 
nili kruha s ciste psenicne mele.

— Starl ölovek 1 kuea. V 
Braciliji je hmrl jedan 124 let star 
clovek i to ne od slabosti ili kak- 
sega betega, nego koca ga vgriila, 
рак od toga je moral hmreti. Da 
mu se nije ta nesreca pripetila, 
Bog «na, kak dugo bi jos «ivei.

vegyeskereakedése
tej* és tejtermék 

eladás.

Állandóan 
friss tej, tejföl, 

túró és vaj 
kapható.

M l lesz a muraközt 
autókkal T

A visszatért délvidéki terüle
teken már mindenütt megtör 
téntek az intézkedések az autók 
kerületekbe sorolása és üzem- 
ben-turtása ügyében. Egyedül a 
muraközi auiókról feledkeztek 
meg, mert ezideőg nem történt 
semmiféle rendelkezés arról, 
hogy melyik kerülethez tartoz
nak és melyik tulajdonos kap 
engedélyt a további üzemben- 
tartásra. Alsólendva és a Murán 
túli részek már szintén meg
kapták a rendelkezéseket, csu
pán a Muraközben uralkodik 
rtiég teljes bizonytalanság és 
szaladgálnak a hivatalos rend
szám és engedélynélküli kocsik. 
Közérdeket szolgálunk akkor, 
amikor felhívjuk erre az illeté
kes hatóságok figyelmét

Az Atlanti Óceánon újabb 
amerikai hajót torpedóztak meg 
a napokban. A megtorpedózott 
hajó 10.000 tonnás volt és szin
tén Izlandba készült. Két nap 
óta ez a második megtorpedó-

BERGER SIMON
DIVATÁRU-KERESKEDŐ

C S Á K T O R N Y A

®
Ajánlja

az őszi és téli idényre 
dúsan felszerelt 

raktárát.

m é s é i leim
a kiadóhivatal

zott amerikai hajó.
A támadó buvárhajó nemze

tiségét nem tudták megállapí
tani.

A Pingstar 23 megmenekült 
matróza Izlandra érkezeit.

Egy olaez tengeralattjáró kifut egy hazai kikötőből. (Foto R D V )

Férfi és női
S z ő n y e g e k

SifonoK
Késs női ka
nagy
vá la sz ték b a n

,m írunrrjvir. n w i i T r i— — - -  - - -

Újabb amerikai hajói 
torpedóziak meg

Apróhirdetések dija «avanklnt 10 fillér. A vas
tagon nyerőit u tó  kettőnek «Am it. Legkisebb 

hirdetés dija I P.

Eladó holmija, k iadó lakása van? 
Tegyen he lapunkba egy apróhirdetést 
és biztosan eredménye lesz,

Egy orosz kecskeszór hosszú utazó
bunda és egy uj, használatlan Totelalaku 
szobakloset jutányosán eladó. Cim a 
kiadóhivatalban.

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

A lka lm azottat k eres?  Az apróhir
detés biztosan segít. Mindenki olvassa.

Á llásba akar ju tn i?  Lapunkon ke
resztül elhelyezkedhet, ha hirdet ná
lunk. C im : „Muraköz“ kiadóhivatala, 
Horthy Miklós-tér 13.

VflM-MALOM
SZRN EC

PÁL
C S Á K T O R N Y A

Őrölök búzát rozsot 

kukoricát IO°/o-ra.

♦ • Á l

Legjobb,
legtartósabb,
legolcsóbb

„ C I P Ő K “
utalványra és utalvány 

nélkül csakis
о

» »Ciktánál
Csáktornyán,

a templom mellett. Telefon: 87.

♦ • ♦ I

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

Kiadja a „Muraközi Katolikus Könyvnyomda, 
Könyvkötészet, Papír- és könyvkereskedés“ 

Csáktornya.

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