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Megjelenik csütörtökön.

„A  történelem csak áldozatrakész 
nemzeteknek ad elégtételt“

„Povest daje zado vol Stinu samo poírtvovnlm narodlm“

Német bombazápor 
hullott a moszkvai 
értekezletre

Nemáki bombarderi so zmeéali dogovore 
v Moskvi

A moszkvai rádió közlése szerint német repü
lők az éjszaka három Ízben megtámadták a szovjet- 
fővárost. Mindhárom légiriadó meglehetősen sokáig 
tartott. A németek bombázták a fővárost A  rádia 
szerint a „támadások célja az volt, hogy zavarják 
a moszkvai értekezletet“.

Как Radio v Moskvi javla, nemski bombarderi 
so v noci tripot napadali glavni sovjetski varas. Si 
tri napadaji so dugó trajale a nemei so hitali bombe. 
Как Radio javla, nemei so átéli zmesati moskovske 
pregovore.

Elfogták Bulgáriában
az újabb bolsevista 
ejtőernyősöket is

Se nőve bolSeviöke padobrance iz Moskve so vlovili

Az ország első asszonya, a 
szegények aranyszívű patronu- 
sa, Magyarország Kormányzó
jának hitvese ismét kérő szó
val fordult a magyar társada
lomhoz, hogy hős honvédeink 
részére érmeleg:tőt, a polgári 
front nélkülözői részére pedig 
adományokat gyűjtsön. Hosszú 
idő óta minden tél előtt meg
szólalt a rádió hullámain ke
resztül a Jóság Asszonyának 
szivekhez szóló meleg hangja, 
és kérését még soha nem ta
gadta meg a társadalom. Ami
ne* kért, eddig is a legszebb 
cél volt, de most még fokozot
tabban naggyá, magasztossá 
lett. mert országunkat védő, hó- 
ban-fagyban harcoló katoná
inkról is szó van. Ki tudná 
most megkeményiteni a szivét ?

Kinél találnának süket fü
lekre a S z ív  Asszonyának e tőr^ 
ténelmi, mélységesen szép és 

-meleg szavai :
A harmadik háborús tél kü

szöbén megint kéréssel fordu
lok a társadalomhoz, mert a 
háborúhoz pénz is kell és nem
csak a harctereken kell felke
resnünk a küzdőket, hanem a 
front mögölt is. Tudom, hogy, 
adni nem könnyű ma, amikor 
mindenütt fokozott áldozat- 
készséget követelnek minden 
dolgozó magyartól. I)? a tör
ténelem csak áldozatkész nent- 
zeleknck ad elégtételt. A múlt
ban is meghallgatták kérése
met, most is abban a tudatban 
Ismétlem meg kérésemet, hogy 
nem kopogtatok csukott ajtó
kon.

A magyar horvéd ma megint 
ezeréves szerepét teljesíti : fegy
verrel védi a kereszténу Euró
pát a keleti barbársár, támadása 
ellen. Az ellenségnek bolseviz- 
mus a neve és mindenki tudja, 
mit jelent ez a szó. Ez a harc 
a kereszténység, a műveltség és 
a hazaszeretet harca a nihiliz
mus pusztítása ellen. Megalku
vás itt n incs: mi vagy ők. Azért 
fogtunk fegyvert.

De ma a háború nemcsak a 
katonáktól követel hősiességet 
és önfeláldozást. Az arcvonal 
mögött biztonságban élőknek is 
át kell éreznie a teljes erkölcsi 
felelősséget. Azoknak szólok, 
akik ilthon nyugodt otthonban 
hajtják le fejüket, akik számá
ra mindennap megtérül az asz
tal, azokhoz, akik télen is fű
tőit szobákban töltik el majd 
napjaikat.

A magyar társadalom ma 
még mindig ellátottabh. mini 
Európa más hadviselő államai

Prva Gospa orsaga, patron ca 
siiomakov s zlatnim srcem, sup- 
ruga Guvernera Megjarske se opet 
obratila E molbom к magjarskomu 
narodu, da bi dali ia nase hrabre 
honvédé stuclne, а za one, koji 
doma stradaju, milodare. Vec erez 
•dugó vreme, sako leto pred Bí
rnom se oglasi na radio ova zlatna 
Gospa i njenu prosnju, koja ide 
do srea, do ve je narod jós nig- 
dar ne skratil. Zakaj je prosila, je 
i do ve bil naj lepsi cil, a ve je 
postal jós veksi, uzvi$cni, kajti je 
vec i ва nase drage honvédé, koji 
nam braniju nasij, domovinu po 
fimi i po snegu. Sto bi ve mogel 
im-ti trdo srce?

Sto bi \*e imel gluha vuha, da 
se cujeju eve lepe reci nase zlatne 
gospe:

„Ve da je ЬПво tretja sima, opet 
se obracam к narodu s molbom, 
kajti ta tabor so treba i pétiéit 
i moramo opraviti borce ne samo 
na taboriscu, nego i odEadi za 
frontom. Znam, da je ne leliko 
davatí denes, da se posod isceju 
jós vekse alduvanje od onih sih 
magjarov, koji delaju. A ll povest 
daje zadovolscinu samo po'zrt- 
vovnim narod im. Moje molbe 
su posluslali i v proslim vreme- 
nim, pák zato ve i ufanjem opet- 
ujem svoju molbu, kajti inam da 
ne kucam po zaprtiin vratim.

Magjarski honved denes spu- 
njava opet svoju jezero let stam 
duznost: Z  oruzjem brani krs- 
éansku Europu profi napadaja 
istocnog barbarstva. Nepriatel 
se zove bolsevizam, i saki zna, 
kaj to znaci. To je borba krscan- 
stva, kulture i domolubnosti proti 
pustosenja nihilizma. Tu пета 
pogajanja; mi Hi oni. Za to smo 
se zgrabili za oruzje.

Ali denes tabor ne zahteva samo 
od soldatov hrabrost i pozrtvov- 
nost. I oni, kojim je odzadi, za 
frontom siguren zivot, moraju cu- 
titi celu moralnu odgovornost. 
Govorim onim, koji si moreju 
doma, v mirnoj hizi leci na poci- 
nek, onim, kojim je saki den stol 
prestrti, onim koji bodo i v zimi 
v topli hizi sedeli.

Magjarski narod denes jós  
ima puno viSe sega, nego steri 
god drngi europski narod, koji 
je  v taboru. A pomagati i dati, 
je denes narodna domobranska 
duznost. Treba je pomagati i one, 
koji so opali odzadi na civilnoj 
fronti, ranjenikam prez imena. la 
prosim za dve fronte: za jiinake 
v taboru i za one, koji odzadi za 
frontom stradaju. Nek saki da, 
fletno i naj zna, kaj s sakim file- 
rom pomaze jakost obrane naroda.

Za to so se oni, kojih se to

Л középbulgáriai Síiv 7 7  köze
lében keddre virradó éjszaka 
újabb bolsevista ejtőernyős sza
botálok ereszkedtek földre Bol
gár rendőrök a lakossággal kar 
öltve körülzárlak az ejtőernyő
söket, vulamennyiüket elfogták. 
Nagymennyiségű roblmnianya

A cseh - morva védnökség te
rületén tegnap újabb ötvennyolc 
kommunistái és szabolálót vé
gezlek ki.

A védnöksegi lapok az ese
ményekkel kapcsolatban ismé
telten felhívást intéztek a lakos
sághoz, hogy őrizze meg hig
gadtságát Egyúttal felvilágosít
ják a lakosságot a német véd
nökség! hatóságok által eddig 
tett intézkedések teljes hord- 
erejéről. .1 prágai lapok szerint 
a cseh nép legnagyobb része 
teljesen tudatában van az idő 
komolyságának és elutasítja 
marjától azokat az elemeket. a 
melyek el akarják féri feni az 
egyedüli helyes ú ttó l, melyet 
Hacha dr. elnök mutatott.

Politikai körökben arra szá
mítanak. hogy Ilaclia államel
nök a helyettes védnökkel egyet-

got és egyéb hadiszert talállak 
náluk.

V tork v jutro so se v sdrednji 
Bulgariji, pre opcini Sliven, pák 
spustili növi bolsevicki pudobranci- 
Bugarski redari so, z narodom se 
polovih. Cuda bombi i drugoge 
taborskoga matriala so nasli pri 
njih.

értésben a legrövidebb időn be
lül kinevezi a letartóztatott 
Elias miniszterelnök utódját.

V Cesko-Slovackom piotekto- 
ratu so vcera pák 58 kommunis- 
tov i saboterov postrelali. S toga 
prilikom protektoratske novine 
opet opemeneju naroda, naj os- 
tané miren, a v itso vreme 
obznaniju narodu. Zakaj so vlasti 
te stroge mere odredile. Как no
vine v Pragu piseju, velki del 
ceskoga naroda zna, как so 0 1 - 
bilna vremena i odbija od sebe 
ludi, koj bi ga steli odvrnuti od 
pravoga pota, kojega je predsednik 
Dr. Hacha pokazal-

Political racumaju stem, kaj bo 
predsednik drzave Hacha, skup 
z namestnikom branitela drzave 
za kratko vreme postavil nasled- 
nika na mesto ministra predsed- 
nika Eliasa, кода so vrest deli.

A  cseh  lázadókat m egtagad ja  
a protektorátus józan népe

Trezen narod Protektorate neőe priznati 
őeske puntare
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nak társadalma És segíteni, ad
ni ma nemzeti, honvédelmi kö
telesség. A hátsó arcvonal pol
gári elesettjein, névtelen sebe
sültein is segíteni kell. Két arc
vonal számára kérek : a hadvi
selés hősei és a front mögötti 
élet nélkülözői számára. Adjon 
mindenki gyorsan, abban a tu
datban, hogy minden fillér fo
kosa  a t nemzeti társadalom 
honvédelmi erőkifejtését is.
? — Katonáink tökéletes fel
szereléséről idejében gondos
kodtak az arra /шю/ot/ak. Hbn- 
védeinknek meg van mindene, 
hogy ne szenvedjenek az orosz 
tél hidegétől, számukra nem is 
kérek mást. csak érntelegifnkef 
Legalább 50 százalékos gyapjút 
tartalmazó anyagból, legalább I 
lő  centiméter hosszú. rikító 
színek nélküli, lehetőleg szürke, 
barna, drapp vagy zöld színű 
érmelegitőket kérek és hiszem, 
hogy sokezer asszonytársam 
siet a kötőtűkkel honvédéink 
segítségére, hisz minden háztar
tásbán akad felesleges holmi, 
amit fel lehet fejteni. Az érme- 
legitők átvételét a Vörös Ke
reszt vállalta, azért hozzá kell 
küldeni Budapest, Baross-utca 
15. eimre. Fejvédőket ne kös
sünk, inert az egységesen gyá
rilag készül. Pénzbeli adomá
nyainkkal is hozzájárulhatunk 
tehát honvédeink felszerelésé
nek kiegészítéséhez. Ugyanígy 
központilag intézik a szeretet- 
csomagok küldését is.

A polgári front nélkülözői 
számára természetbeni és pénz
beli adományokat kérek A 
pénzbeli adományok beküldé
sére a napilapok csekket mel
lékelnek majd, a természetbeni 
adományokat — az érmelegitők 
kivételével — a Horthy Miklós- 
né jótékonysági segélyakció, 
Budapest, Királyi vár címre kell 
küldeni.

*
Lapunk is 'beáll a gyűjtők 

sorába. A visszatért Muraköz 
szegénységében is megmutatja 
szivét és áldozatkészségben nem 
akar elmaradni a magyar tár
sadalom többi részétől. Felhív
juk tehát kedves olvasóink fi
gyelmét, hogy lapunk külön 
összegyűjti a muraközi adomá
nyokat. minden adományt hir- 
lapilag nyugtáz és beküldi az 
akció csekk-számlájára. A vé
gén azután összegezve kimutat
ja, hogy mennyit adott Mura
köz. Kérjük tehát az adományo
kat lapunk szerkesztőségének 
címezve hozzánk küldeni, hogy 
mi azután továbbíthassuk ren
deltetési helyére. Az érmelegi- 
tők továbbítását is készségesen 
vállaljuk, az érdeklődőknek pe
dig szívesen szolgálunk kula
csokkal.

Mindenki tudja, hogy nem a 
hódítás vágya vezet bennünket. 
Nem akarunk mást, csak meg
védeni hazánkat, eszményein
ket, hitünket, az emberi együtt
élés jogrendjét, a keresztény 
műveltséget. Ezért vessen szá
mol mindenki lelkiismeretével 
és érezze a rendkívüli idők pa
rancsál. Aki most segít, nem
csak a bajbajutottaknak, hanem 
hazájának, önmagának és hoz
zál a Hozó ina к is segít.

tide, v pravo vreme pobrigali, 
haj 90 na ii soldati potpuni op- 
rémién 1 Nasi soldati imaju se, 
kaj nábodo tnorali hrpeti od strasne 
ruske «ime i iá i jih ne prosim 
drugo samo Stuclne. Takse, kaj 
bo barem polovica vone i kaj 
bodo barem 16 centimetre dugi 
i ne kricece fdrbe, nego po mo- 
guenosti sive, hrdjave, drap. ili 
eelene farbe i mislim. kaj bo cuda 
jeier zen isto mi na pomoc z ig- 
íami ca nase honvédé, im se v 
saki hizi najde neksi matrial. koji 
se da resparati i ponucati. vJrleni 
kriz je nase zel, kaj bo te stuclne 
prek jemal, pák je treba njemu 
poslati v Budapest, Baross-utca 15. 
Каре ca glave je ne trel>a stri- 
kati, Icajti te bodo v fabriki deleli, 
se jenu formu. 1 s penezi moremo 
alduvati, kaj bo oprema nasih 
honvédov botsa.

Za siromake na civilnoj fronti 
prosim dare v penezi i v natural- 
nim stvarim za penezne dare bodo 
к novinam prilozeni ceki, a natu- 
ralne dale (oprave, fiake) pák — 
zvun stuclov — je treba poslati 
na atres: Horthy Miklósné jóté
konysági segélyakció, Budapest, 
Királyi vár.

Saki zna, da mi ne iscemo niksa 
prevladanja, Necemo drugo, nego 
samo obraniti nasu domovinu, 
nase ideale, nasu veru, nase pra
vo na skupno clovecansko zivlenje 
i krscansku kulturu. Zato naj saki 
ima dusno spoznanje i naj cuti 
japoved zvunrednih vreinen. Koji 
ve pomaze, on bo pomogel ne 
samo onomu, koji je v sili, nego 
i svojnj domovini, samom sebi i 
svoji familiji. ^

I nas list se prikluci к pobiracam. 
Nase povmjeno Medjimurje, ma
kar i v siromastvu, bode poka- 
#alo svoje dobro srce i pozrtvov- 
nosti nabo stelo ostati za drugimi 
kidrni magjarsknga oaroda. Opo- 
menemo stoga sasé drage citatele, 
da bode nas list ekstra pobiral 
medjimurske dare, saki dar bode- 
mo javili, v nasem listu i bomo 
peneze poslati s cekom na pobi- 
ralisce. Na zadnje bomo onda ja
vili kulko je Medjimurje dalo. 
Prosimo, kaj nam dare posleju Jia  
nase vurednistvo, a mi je bomo 
onda spravili dalena mesto. Isto 
lek radi bomo pobirali i dale po- 
silali i stuclne i sto nas kaj oce 
pitati, radi damo navuka.

Kitessékelték a zsidókat 
a horvát főiskolákról
Zldove so pretlrali 8 

horvatskih vlsoklh skol
A zágrábi egyetem rektora 

közölte .hogy a horvát főisko
lákon zsidóknak sem beiratkoz
ni, sem vizsgákat tenniök nem 
szabad. A rektor ezenkívül köz
li. hogy árja női hallgatók to
vábbra is folytathatnak tanul
mányokat a horvát főiskolákon.

Rektor Zagrebacke univerze (vi- 
soke skole) je obznanil, da v hor- 
vatskim visokim skolain zidovi se 
nesrneju zapisati dati, niti pák is- 
pite polagati. Isto je obznani1, da 
zenske arijsk°g plemena i dale 
inoreju se vuéiti na horvntskim 
visokim Skolama.

Magyar hősök a háborúban
NaSi junaki

Az ukrajnai harcok során 
vakmerőén bátor magatartásá
val tüntette ki magát Lörincz 
József Pál szakaszvezető. Csapa
tainknak rendkívül fontos köz
séget kelleti elfoglalniok, amely
nek. szélén elterülő gyümölcsös! 
az ellenség szakadatlanul olyan 
gyilkos tűz alatt tartolla, hagy 
lamadóvonalaink jobb szárnya 
teljesen elakad!. Fokozta a hely
zet súlyosságát, hogy a tüzelő 
ellenséges gyalogságot és a lii/.- 
gépeket fel sem lehetett fedez
ni, mert az átláthatnilanul fe
dett és kiválóan álcázott terep
ről tüzellek Amikor Lörincz 
szakaszvezetö látta ,hogv a jobb 
szárny elakadása miatt lám adá
sunk sikere kétségessé válhat, 
saját rajával és a szakasztörzs- 
zsel vakmerőén áthatolt a gyü
mölcsösön. majd azon lul egy 
nyílt domboldalon foglalt lü- 
zelöállást. Az ellenség a merész 
előretörés következtében rend
kívül fenyegetett helyzetbe ju
tóit, ezért egész erejével Lö- 
rinezék ellen fordult Ezek azon
ban heves tűzzel válaszoltak és 
roppant pusztítást végeztek az 
ellenség soraiban. Amikor a 
szakaszvezetö telefdezte az el
lenséges balszárny legveszedel
mesebb géppuskáját is és azt 
összelövet le. az ellenséges bal
szárny egész ellenállása meg
rendült és rövidesen meghát- 
ráll. Ezzel csapataink támadása 
nyomban lendületei kapott és 
teljes sikerrel is végződött.

Ugyanebben az ütközetben 
tűnt ki Sulyok 1*4* re ne örvczclö 
is. Mint golvószórós-esalár. szá
zadának előnyomulása közben 
észrevette, hogy bekerítő ellen
séges csoport indult támadásra

csapataink ellen Bár az ellen
ség. hogy ennek az átkarol?, 
csoportnak előrejutását biztosil- 
sa és hogy csapataink ügyeimét 
teljesen lekösse, a leghevesebb 
lüz alatt tartotta honvédeink 
küzdővonalál. Sulyok örvezelö 
azonnal előrerohanl golyószó
rójával Ez a hagyományos (ma
gyar virtussal végrehajtott elő
retörés és az átkaroló ellenséges 
csoportban pusztító tűzzel tör
tént rajtaütés nyomban éreztette 
hatását. Nemcsak csapataink 
egy részéi sikerült ezzel a fog- 
ságbaeséstől vagy megsemmisí
téstől megmentenie, hanem az 
ellenség tervét is tökéletesen 
meghiúsította. Sulyok golyószó
rójának biztos tüzében • össze
omlott az ellenség terve. Csak 
halottakban egy szovjettiszt és 
kilenc gyalogos maradt az őr- 
vezelö golyószórója előtt

Or. Csaba György hadapród- 
örmesler. harckocsi szakaszpa- 
rancsiiok a honvéd csapatok 
egyik dönlöjellegü támadása so
rán szakaszával lerohanta a 
velük szemben álló szovjet gya
logság jobbszárnyát, mélyen 
benyomult az ellenséges csapa
tok mögé és ott súlyos vesztesé
gekéi okozott azoknak. Több 
páncéltörő ágyul is harcképte
lenné leli Ebből az elszigetelt 
helyzetéből csak akkor tért visz- 
sza. amikor harckocsijainak 
fegyverzete ellenséges találatok 
к ö vei к ez I ében ha szil ál h a t at la 11 - 
na váll Hősi küzdelmével igen 
hatásosan segítette elő támadá
sunk sikeréi.

Ugyanebben az ütközetben 
tüntette ki magát Faddi János 
örvczclö is. miután kél tie vés 
és sikerrel járó előretörésbe11



már részt vett, harckocsija su- 
Ivos sérülést szenvedett. Emiatt 
nemcsak harcképtelenné, ha
nem men el képtel enné vált Fad- 
di ekkor kiugrott jármüvéből és 
pisztollyal folytatta a harcot. 
Ezt a példát követte a hasonló- 
képen járt Gyovai Döme Lajos 
tizedes, valamint H. Nagy Já
nos honvéd is. Páncélosaink az
napi harca egyébként a hon
védség egyik legdicsőségesebb 
győzelmére vezetett.

V ukrajinskim borbama se eufl- 
sfirer Lőrinc József Pál pokazal 
kakti pravi junak. Nase trupe so 
morale zavzeti jeno jako vaino 
selo, poleg kojega je nepriatel je 
noga sadovnjaka drzal pod taksirn 
strasnim ognjom, kaj je nasa 
desna stran cisto fapela z napa- 
danjem. Stem je hűje bilo, kaj se 
je nepriatelskd pesadija koja je 
strelald i masingeveri, nikak ne 
so mogli prenajti, jez so z jdko 
dobro pokritoga mesta trelali. Da 
je eugsfirer Lőrinc videl, kaj radi 
opasnosti desne strane bi se cela 
bitka mogla zrusiti na nas kvar, je 
svojimi ludmi hrubro skocil erez 
sadovnjak i tain se spravil strelat 
na jeden ma i bregec. Stem je 
nepriatel dosel v pogibclen polo- 
zaj, рак se st oga s célom silóm 
spravil proti Lőrinca. Ali ovi su 
odgovorili z velikiin strelanjein i 
cuda nepriatelov so spoklali. Da 
je eugsfirer prenasrl i najpogibel- 
nesi masingever nepriatelov, да je 
postrelal i stem se cela leva stran 
nepriatela zrusila i morala je po- 
begnuti. Stem so nase trupe mogle 
svoje napadaje zvrsiti i bitka se s 
uspehoin zvrsila.

V istoj bitki se istaknul i s raza 
vodja (freiter) Sulyok Ferenc. On 
je kakti borac pre masingeveru, 
da je njegva kompanija isla napre, 
spazil, kaj njih neprateli oceju ob- 
koliti. Prem da su nepriateli zbok 
toga, kaj bi osigurali onu trupu, 
koja je isla nasu trupu obkolit, 
fest oguja dali nasim, Sulyok je s 
svojim masingeveron itak napre 
bezal. Stom herbanom hrabrosti 
i z velkim ognjem na nepriatela 
se mám se obmulo- Ne samo 
kaj so se nasi ludi oslobodili od 
smrti, ili od zaroblenistva, nego so 
se zmesali i plani nepriatela. V 
Sulyokovim jakim ognju se nepri
atel zrusil. Perd njegvim inasinge- 
verom je mrtev lezal jeden sov- 
jetski oficir i devet soldatov.

Dr. Csaba György kadét stra- 
zamester, zapovednik ratnih kol je 
v jedni vazni bitki predrl desnu 
stran sovjetkso pesadije, koja inu 
je na suprot stale, globoko je dó
séi odzadi, za nepriatelom i na- 
pravil inu je velke zgubicke. Pok- 
varil njim je i vise stukov. Stoga 
ineste je dosel nazaj samo onda, 
da mu je oruzje na taborskim 
kolima bilo do kraja ponisteno. 
Svojom junackom borbom je cuda 
pripoinogel, kaj se nas napadaj 
dobro zvrsil.

V istoj bitki se pokazal junakoin 
i strazavodja Fadtli János, koji 
je vec dvapot ostro predrl, a ta- 
borska kola somu bila tesko pov- 
redjena. Zbog tóga ne samo, kaj 
se ne mogel boriti, nego niti napre 
marsrrati ne je mogel. Na to je 
skocil s kol vun, pák se dale s 
pistoloin borii. To so vidli i za 
njim delali i Kanról Gyorai Döme 
János i honvéd II. Nagy János. 
Nasa taborska kola so te den 
méla jednu od nej lepSih pobeda.

A  világtörténelem 1 im.лЛИ***** 
legnagyobb csatájában megpecsé
telődött a szovjethadsereg sorsa

Az angol és amerikai segítségre nem sxátnli&at
Moszkva — Felkelést készítettek elő a

protekturátusban
Л kievi nagy csata, amelyet 

a világtörténelem legnagyobb 
csatájának mondanak, véget ért 
A német hadvezetés, a némel 
katonai erények ismét olyan 
győzelmet arattak, amelyre az 
ellenfél egyáltalán nem számi
tolt és amely döntő fordulathoz 
juttatta a szovjet elleni hábo
rút Három héttel ezelőtt rá
írni lat Ilink arra, hogy a német 
hadvezetőség a hosszú csend 
után nagy meglepetéseket tarto
gat a világ számára, amely ak
kor a szentpétervári ostrom 
alakulását figyelte, fialtunk ar
ra. hogy nem egyedül a volt 
főváros bevételét jelentheti 
majd rövidesen a vezéri főhadi
szállás, hanem súlyosabb szov
jet vereségről is beszámolhat. 
Fs az ukrajnai hatalmas győze
lem igazolta ezt a feltevésünket. 
Az öl szovjet-hadsereg megsem
misülése. az egy milliónál több 
fogoly és halott, a csaknem 90Ó 
páncélkocsi és négyezer ágyú, 
valamint a hatalmas mennyisé
gű hadianyag elvesztése olyan 
óriási jelentőségű, hogy ezt még 
a szovjet sem bírja ki.

A német győzelem következ
ményei már a szovjethaderö tel
jes összeomlását eredményezhe
tik Harcászati téren a győze’cm

azt jelenti, hogy a szovjet arc
vonal balszárnya, Budjenni had
serege, megsemmisült ós kieseit 
a küzdelemből. Ezzel a Krim- 
félsziget védői elveszítették kap
csolatukat a belső szovjet tér
séggel és a levegőben lógnak . 
Megsemmisítésük csak attól 
függ. hogy- a német hadvezető
ség mikor tartja időszerűnek a 
további harcok szempontjából. 
Egyelőre azonban valószínűleg 
fontosabb céljai vannak a leg
felsőbb vezetésnek. Ilyennek le
het tartani a Kaukázus mielőb
bi elérését ,nemcsak az olaj 
miatt, hanem az angol szállí
tások megakadályozása végett 
is Ilár Perzsiából érkező hirek 
szerint még egyetlen szállít
mány sem haladt ál a perzsa— 
szovjet haláron. A szovjet meg
segítése tehát nem olyan egy
szerű. mim ahogyan azt elkép
zelték. Az angol amerikai pró
bálkozások bizonyítják, amit 
egyébként az angol lapok is be
ismernek. hogy kudarccal kell 
számolni a szállításokkal kap
csolatban. A szovjet a jelek 
szerint magára marad és sorsa 
megpecsételődö11. Szövetségesei 
tárgyalnak, terveket dolgoznak 
ki, mialatt a németek egyre na
gyobb eredményeket érnek cl.

Pótolhatatlan veszteségek érték 
a Szovjetet

Az anyagvesz leséget, amely a 
szovjetet az ukrajnai harcokban 
érle. még akkor sem lehetne 
pótolni, ha megfelelő közleke
dési és szállítási útvonalak áll
nának az angol amerikai se
gítség rendelkezésére..Ilyen ará
nyú pótláshoz évekre volna 
szükség, nem is szólva arról, 
hogy a szállítandó anyagot va
lahonnan elő is kell teremteni. 
De honnan vegyen Anglia, ami
kor ő maga is amerikai segítsé
get sürget ? Fs vájjon az Egye
sült Államok melyiket szeresse 
jobban, hogy dönteni tudjon ? 
Az amerikai lapok ellenzik a 
szállítást a szovjetnek, mert az 
szerintük úgyis a németek ke

zére kerül.
Szentpétervárra Varsó sorsa 

vár. Ez a megállapítás’ hangzott 
el német katonai szakkörökben. 
A sors pedig, amelyet a város 
védői kihívtak maguk ellen, be
teljesedés előtt áll. A harc már 
a külvárosokban folyik éis a né
mel katonák háztól házig ha
ladnak előre. A vttros lángok
ban áll a sorozatos repiilőtá- 
{madásoktól, élelmezést n ár csak 
a katonák kapnak és már a leá
nyok és asszonyok kezébe is 
fegyvert adtak. Finn területről 
borzalmas látványt nyújt a vá
ros égése. Már az angol szak
értők is reménytelennek látják 
a védekezést és csak néhány na

pót adnak az ellenállás fenntar
tásának.

Német-szovjet béke
lehetőségéről repített fel igen 
színes léggömböt a nemzetközi 
sajtó A léggömböt azonban az 
első pillanatban lelőtték Ber
linben Arról van szó, hogy Né
metország hajlandó volttá most 
békét kötni Szovjetoroszország- 
gal és Pétain marsall felkínálta 
volna a közvetítést Berlin és 
Moszkva között Ezekkel az áh 
hírekkel kapcsolatban a legha
tározottabban hangsúlyozzák 
Berlinben, hogy teljesen alap* 
talon kitalálásokról van szó. 
Megállapítják, hogy a szovjettel 
nem kötnek békéi, mert a szov
jetet meg fogják semmisíteni és 
a botsevizmust ki fogják irtani. 
Ilyen erélyes visszautasítás után 
természetesen egy pillanatig 
sem kétséges az, hogy német 
részről még csak nem is gon
dolnak békére Fs ez könnyen 
hihető, ha emlékezünk arra az 
álnok cselszövésre, amelyet a 
szovjet az akkor még baráti 
Németország elvesztésére szött 
A birodalom nem engedhet 
többé alattomos orvtámadókat 
mecjlaputni E tiró mi keleti tér
ségében, akik öröKös veszély-ér
zetet kelthetnének a békésen 
építő államokban. A bolseviz- 
musnak pusztulnia kell — 
mondják hivatalos német he
lyen, — tehát pusztulni is fog. 
Percei meg vannak számlálva.

Az angol-finn
jegyzékváltás nem kelteti olyan 
nagy érdeklődést, mint amilyent 
Anglia szereleit volna. A nagy
hangú és fenyegetésnek szánt 
felszólütást finn részről a Ieg- 
higgadlabban fogadták és csak 
annyit tarLollak róla érdemes
nek mondani, hogy Finnország 
addig harcol, amig célját biz
tosi/ va nem látja. Ez pedig 
semmiesetre sem történhet meg 
addig, amig a szovjet fenyegető 
árnyékát tudja maga mellett. A 
finnek már egyszer megpró-

E/egáns

kész női kabátok, ruhák és bundák

gyermek kabátok; 
férfi és női szövetek, 
ruhaselymek, 
szőnyegáruk

hatalmas választékban

Zalaegerszeg- Nagykanizsa



Magyar hösök a háborúban
NaSi junaki

2 M U R A K Ö Z
Ш 1 . oktéber 2.

nak társadalma. Es segíteni, ad
ni ma nemzeti, honvédelmi kö
telesség. A hátsó arcvonal pol
gári elesettjein, névtelen sebe- 
sultjein is segíteni kell. Két arc
vonal számára kérek : a hadvi
selés hősei és a front mögötti 
élet nélkülözői számára. Adjon 
mindenki gyorsan, abban a tu
datban, hogy minden fillér fo
kosa  a .nemzeti társadalom 
honvédelmi erőkifejtését is.
! — Katonáink tökéletes fel 
szereléséről idejében (gondos
kodtak az arra hittatot lak. Hbn- 
irédeinknek meg van mindene, 
hogy ne szenvedjenek az orosz 
tél hidegétől, számukra nem is 
kérek mást. csak ér melegít őket 
Legalább 50 százalékos gyapjúi 
tartalmazó anyagból, legalább í 
1(> centiméter hosszú. rikitő 
színek nélküli, lehetőleg szürke, „ 
barna, drapp vagy tm iI szitiü 
érmelegitőkel kérek és hiszem, 
hogy sokezer asszonytársam 
siet a kötőtűkkel honvédcink 
segítségére, hisz minden háztar
tásban akad felesleges holmi, 
amit fel lehet fejteni. Az érme- 
legitők átvételét a Vörös Ke
reszt vállalta, azért hozzá kell 
küldeni Budapest. Baross-utca 
15. címre. Fej védőket ne kös
sünk, mert az egységesen gyá
rilag készül. Pénzbeli adomá
nyainkkal is hozzájárulhatunk 
tehát honvédeink felszerelésé
nek kiegészítéséhez. Ugyanígy 
központilag intézik a szeretet- 
csomagok küldését is.

A polgári front nélkülözői 
számára természetbeni és pénz
beli adományokat kérek. A 
pénzbeli adományok beküldé
sére a napilapok csekket mel
lékelnek majd, a természetbeni 
adományokat — az érmelegitők 
kivételével — a Horthy Miklós- 
né jótékonysági segélyakció, 
Budapest, Királyi vár címre kell 
küldeni.

*
Lapunk is 'beáll a gyűjtők 

sorába. A visszatért Muraköz 
szegénységében is megmutatja 
szivét és áldozatkészségben nem 
akar elmaradni a magvar tár
sadalom többi részétől." Felhív
juk tehát kedves olvasóink fi
gyelmét, hogy lapunk külön 
összegyűjti a muraköz! adomá
nyokat. minden adományt hir- 
lapilag nyugtáz és beküldi az 
akció csekk-számlájára. A vé
gén azután összegezve kimutat
ja. hogy mennyit adott Mura
köz. Kérjük tehát az adományo
kat lapunk szerkeszt ősiének
címezve hozzánk küldeni, hogy 
mi a2 utón továbbíthassuk ren
deltetési helyére. Az érmelegi- 
tők továbbítását is készségesen 
vállaljuk, az érdeklődőknek pe
dig szívesen szolgálunk laná- 
csokkal.

Mindenki tudja, hogy nem a 
hódítás vágya vezet bennünket. 
Nem akarunk mást, csak meg
védeni hazánkat, eszményein
ket, hitünket, az emberi együtt
élés jogrendjét, a keresztény 
műveltséget Lzérl vessen szá
mot mindenki lolkiistnerelévcl 
és érezze a rendkívüli idők pa
rancsát. Aki most so.git, nem
csak a bajbajutottaknak, hanem 
hazájának, önmagának és hoz
zátartozóinak is segít. I

tite, v pravo vreme pobrigali, 
haj 90 na ii soldati potpuni op- 
remleni. NaH soldati imaju se, 
kaj nabodo morali trpeti od strasne 
ruske «íme i za \ jih ne prosim 
drugo samo Stuclne. Takse, kaj 
bo bar«m polovica vone i kaj 
bodo barem 16 centimetra dugi 
i ne kricece farbe, nego po то- 
guenosti sive, hrdjave, drap, ili 
zelene farbe i mistim. kaj bo cuda 
jeier zen islo mi na pomoc z ig- 
lami ea nase honvédé, im se у 
saki hizi najde neksi matrial. koji 
se da resparati i ponucati. \Jrleni 
kriz je nase zel, kaj bo te stuclne 
prek jemal, pák je treba njeenu 
poslati v Budapest, Baross-utca 15. 
Каре «a glave je ne treba stri
ked, kajti te bodo v fabriki deleli, 
se jenu formu. \ s penezi moremo 
alduvati, kaj bo oprema nasih 
honvédov botsa.

Za siromake na civilnoj fronti 
prosim dare v penezi i v natural- 
nim stvarim za penezne dare bodo 
к növi nem príloceni ceki, a natu- 
ralne dale (oprave, fiake) pák — 
«vun stuclov — je treba poslati 
na atres: Horthy Miklósné jóté
konysági segélyakció, Budapest, 
Királyi vár.

Saki zna, da mi ne iscemo niksa 
prevladanja, Necemo drugo, nego 
samo obraniti nasu domovinu, 
nase ideale, nasu veru, nase pra
vo na skupno clovecansko zivlenje 
i krscansku kulturu. Zato naj saki 
ima dusno spoznanje i naj cuti 
lapoved zvunrednih vreinen. Koji 
ve pomaze, on bo pomogel ne 
samo onomu, koji je v sili, nego 
i svojnj domovini, samom sebi i 
svoji familiji.

*

I nas list se prikluci к pobiracam. 
Nase povrnjeno Medjimurje, ma
kar i v siromastvu, bode poka- 
«alo svoje dobro srce i pozrtvov- 
nosti nabo stelo ostati za drugimi 
ludmi magjarsknga oaroda. Opo- 
menemo stoga sasé drage citatele, 
da bode nas list ekstra pobiral 
medjimurske dare, saki dar bode- 
mo javili, v nasem listu i boino 
peneze poslali s cekom na pobi- 
ralisce. Na zadnje bomo onda ja
vili kulko je Medjimurje dalo. 
Prosimo, kaj nam dare posleju Jia 
nase vurednistvo, a mi je bomo 
onda spravili dalena mesto. lsto 
tak radi bomo pobirali i dale po- 
silali i stuclne i sto nas kaj oce 
pitati, radi damo navuka.

Kitessékelték a zsidókat 
a horvát főiskolákról
Zidove so pretirall s 

horvatskih visokih Skol
A zágrábi egyetem rektora 

közölte .hogy a horvát főisko
lákon zsidóknak -sem beiratkoz
ni, sem vizsgákat tenniök nem 
szabad. A rektor ezenkívül köz
li, hogy árja női hallgatók to
vábbra is folytathatnak tanul
mányokat a horvát főiskolákon.

Rektor Zagrebacke univerze (vi- 
soke skole) je obznanil, da v hor- 
vatskim visokirn skolam zidovi se 
nesmeju zapisati dati, niti pák is- 
pite polagati. lsto je obznani1, da 
ienske arijsk°g plemena i dale 
moreju se vuéiti na horvatskim 
visókim skolaina.

Az ukrajnai harcok során 
vakmerőén bátor magatartásá
val tüntette ki magát Lőrincz 
József Pál szakaszvezelő. Csapa- 
lainknak rendkívül fontos köz
ségei kellett elfoglalniok, amely
nek. szélén elterülő gyümölcsösl 
az ellenség szakadatlanul olyan 
gyilkos tűz alalt tarlolla, hagy 
támadóvonalaink jobb szárnya 
teljesen elakadt. Fokozta a hely
zet súlyosságát, hogy a tüzelő 
ellenséges gyalogságot és a tüz- 
gépeket fel sem lehetett fedez
ni. mert az átláthatatlanul fe
dett és kiválóan áleázott terep 
röl l űzettek. Amikor Lőrincz 
szakaszvezelő látta .hogy a jobb 
szárny elakadása miatt támadá
sunk sikere kétségessé válhat, 
saját rajával és a szakasztörzs- 
zsel vakmerőén álhatolt a gyü
mölcsösön. majd azon túl egv 
nyílt domboldalon foglalt lü- 
zelöállást. Az ellenség a merész 
előretörés következtében rend
kívül fenyegetett helyzetbe ju
tott, ezért egész erejével Lö- 
rinezék ellen fordult. Ezek azon
ban heves tűzzel válaszoltak és 
roppant pusztítást végeztek az 
ellenség soraiban. Amikor a 
szakaszvezelő felcfdezte az el
lenséges hal szárny legveszedel
mesebb géppuskáját is és azt 
ősszel öve tie. az ellenséges bal
szárny egész ellenállása meg
rendüli és rövidesen meghát- 
ráll. Ezzel csapataink támadása 
nyomban lendületet kapott és 
teljes sikerrel is végződött.

Ugyanebben az ütközetben 
tűnt ki Sulyok bereue örvezelö 
is. Mini golyószórós-esalár, szá
zadának előnyomulása közben 
észrevette. hogy bekerítő ellen
séges csoport indult támadásra

csapataink ellen. Bár az ellen
ség. hogy ennek az átkarol', 
csoportnak előrejutását biztosít
sa és hogy csapataink ügyeimét 
teljesen lekösse, a leghevesebb 
Biz alatt tartotta honvédeink 
küzdővonalát. Sulyok örvezelö 
azonnal előrerohant golyószó
rójával Ez a hagyományos flna 
gyár virtussal végrehajtott elő
retörés és az átkaroló ellenséges 
csoportban pusztító tűzzel tör
tént rajtaütés nyomban éreztette 
hatását. Nemcsak csapataink 
egy részéi sikerült ezzel a fog- 
ságbaeséslöl vagy megsemmisí
téstől megmentenie, hanem az 
ellenség tervét is tökéletesen 
meghiúsította. Sulyok golyószó
rójának biztos tüzében . össze
omlón az ellenség terve. Csak 
halottakban egy szovjet tiszt és 
kilenc gyalogos maradt az ör
vezelö golyószórója elölt

Or. Csaba György hadapród- 
örmesler. harckocsi szakaszpa
rancsnok a honvéd csapatok 
egyik dönlőjellegü támadása so
rán szakaszával lerohanta a 
velük szemben álló szovjet gya
logság jobbszárnyát. mélyen 
benyomult az ellenséges csapa
tok mögé és ott súlyos vesztesé
geket okozott azoknak Több 
páncéltörő ágyul is harcképte
lenné lelt Ebből az elszigetelt 
helyzetéből csak akkor téri visz- 
sza. amikor harckocsijainak 
fegyverzete ellenséges találatok 
következtében használhatatlan
ná váll. Hősi küzdelmével igen 
hatásosan segítette elő támadá
sunk sikerét.

Ugyanebben az ütközetben 
liiulcilc ki magát l addi J á n o s  
örvezelö is, miután kél heves 
és sikerrel járó előretörésbe11
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már részi veit, harckocsija su- 
Ivos sérülési szenved élt. Emin II 
nemcsak harcképtelenné, ha
nem menet képleien né váll Fad- 
di ekkor kiugrott jármüvéből és 
pisztollyal folytatta a harcot. 
Ezt a példát 'követte a hasonló
képen járt Gyovai Döme Lajos 
lizedes, valamint H. Nagy Já
nos honvéd is. Páncélosaink az
napi harca egyébként a hon
védség egyik legdicsőségesebb 
győzelmére vezetett.

V ukrajinskiin borbama se cug- 
sfirer Lőrinc József Pál pokazal 
kakti pravi jónak. Nase trope so 
morale zavzeti jeno jako vazno 
selo, poleg kojega je nepriatel je 
noga sadovnjaka drzal pod taksim 
strasnim ognjom, kaj je nass 
desna stran cisto zapela z napa- 
danjem. Stem je hője bilo, kaj se 
je nepriatelska pesadija koja je 
strelala i masingeveri, nikak ne 
so mogli prenajti, jez so z jako 
dobro pokritoga mesta trelali. Da 
je cogsfirer Lőrinc vidd, kaj radi 
opasnosti desne strane bi se cela 
bitka mogla zrositi na nas kvar, je 
svojimi lodmi hrabro skocil erez 
sadovnjak i tarn se spravil strelat 
na jeden ma i bregec. Stem je 
nepriatel dosel v pogibclen polo- 
zaj, pák se sloga s célom silóm 
spravil proti Lőrinca. Ali ovi so 
odgovorili z velikim strelanjem i 
coda neprialelov so spoklali. Da 
je cogsfirer prenasd i najpogibel- 
nesi masingever nepriatelov, ga je 
postrelal i stem se cela leva stran 
nepriatela zrosila i morala je po- 
begnuti. Stem so nase trope mogle 
svoje napadaje zvrsiti i bitka se s 
uspehom zvrsila.

V istoj bitki se istaknol i s'raza 
vodja (freiter) Sulyok Ferenc. On 
je kakti borac pre masingeveru, 
da je njegva kompanija isla napre, 
spazil, kaj njih neprateli oceju ob- 
koliti. Prem da so nepriateli zbok 
toga, kaj bi osigurali onu tropu, 
koja je illa nasu tropu obkolit, 
fest oguja dali nasim, Sulyok je s 
svojim masingeveron itak napre 
bezal. Stom herbanom hrabrosti 
i z velkim ognjem na nepriatela 
se mam se obrnulo- Ne samo 
kaj so se nasi ludi oslobodili od 
smrti, ili od zaroblenistva, nego so 
se zmesali i plani nepriatela. V 
Sulyokovim jakim ognjo se nepri
atel zrusil. Perd njegvim masinge- 
yerom je mrtev lezal jeden sov- 
jetski oficir i devet soldatov.

Dr. Csaba György kadét stra- 
zamester, zapovednik ratnih kol je 
v jedni vazni bitki predrl desno 
stran sovjetkso pesadije, koja mu 
je na suprot stale, globoko je do
sel odzadi, za nepriatelom i na- 
pravil mu je velke zgubicke. Pok- 
varil njim je i vise stukov. Stoga 
meste je dosel nazaj samo onda, 
da mo je oruzje na taborskim 
kolima bilo do kraja ponisteno. 
Svojom junackom borbom je cuda 
pripoinogel, kaj se nas napadaj 
dobro zvrsil.

V istoj bitki se pokazal junakoin 
i st razavodja Faddi János, koji 
je vec dvapot ostro predrl, a ta- 
borska kola so mu bila tesko pov- 
redjena. Zbog toga ne samo, kaj 
se ne mogel boriti, nego niti napre 
marserati ne je mogel. Na to je 
skocil s kol von, pak se dale s 
piStolom borii. To so vidli i za 
njim dclali i Kaprol Gyorai Döme 
János i honvéd H. Nagy János. 
Nasa taborska kola so te den 
méla jednu od n«j lepiih pobeda.

Л kievi nagy csata, amelyet 
a világtörténelem legnagyobb 
csatájának mondanak, véget ért 
A német hadvezetés, a német 
katonai erények ismét olyan 
győzelmet arattak, amelyre* az 
ellenfél egyáltalán nem számí
tolt és amely döntő fordulathoz 
juttatta a szovjet elleni hábo
rút Három héttel ezelőtt rá
mutattunk arra, hogy a német 
hadvezetőség a hosszú csend 
lilán nagy meglepetéseket tarto
gat a világ számára, amely ak
kor a szentpétervári ostrom 
alakulását figyelte, daliunk ar
ra. hogy nem egyedül a volt 
főváros bevételét jelentheti 
majd rövidesen a vezéri főhadi
szállás. hanem súlyosabb szov
jet vereségről is beszámolhat. 
És az ukrajnai hatalmas győze
lem igazolta ezt a feltevésünket. 
Az öl szovjet-hadsereg megsem
misülése. az egy milliónál több 
fogoly és halott, a csaknem 90Ö 
páncélkocsi és négyezer ágyú, 
valamint a hatalmas mennyisé
gű hadianyag elvesztése olyan 
óriási jelentőségű, hogy ezt még 
a szovjet sem bírja ki.

A német győzelem következ
ményei már a szovjethaderő tel
jes összeomlását eredményezhe
tik Harcászati téren a győze’em

Az anyagveszleséget, amely a 
szovjetet az ukrajnai harcokban 
érte, még akkor sem lehetne 
pótolni, ha megfelelő közleke
dési és szállítási útvonalak áll
nának az angol amerikai se
gítség rendelkezésére. .Ilyen ará
nyú pótláshoz évekre volna 
szükség, nem is szólva arról, 
hogy a szállítandó anyagot va
lahonnan elő is kell teremteni. 
De honnan vegyen Anglia, ami
kor ö maga is amerikai segítsé
get sürget ? Es vájjon az Egye
sült Államok melyiket szeresse 
jobban, hogy dönteni tudjon ? 
Az amerikai lapok ellenzik a 
szállítást a szovjetnek, mert az 
szerintük úgyis a németek kc-

azl jelenti, hogy a szovjet arc
vonal balszárnya, Budjcnni had
serege, megsemmisült és kieseit 
a küzdelemből. Ezzel a Krim- 
lélsziget védői elveszítették kap
csolatukat a belső szovjet tér
séggel és a levegőben lógnak . 
Megsemmisítésük csak attól 
függ, hogy a német hadvezető
ség mikor tartja időszerűnek a 
további harcok szempontjából. 
Egyelőre azonban valószínűleg 
fontosabb céljai vannak a leg
felsőbb vezetésnek. Ilyennek le
het tartani a Kaukázus mielőb
bi elérését ,nemcsak az olaj 
miatt, hanem az angol szállí
tások megakadályozása végett 
is. Bár Perzsiából érkező hírek 
szerint még egyetlen szállít
mány sem haladt át a perzsa— 
szovjet haláron. A szovjet meg
segítése tehát nem olyan egy
szerű. mini ahogyan azt elkép
zelték. Az angol amerikai pró
bálkozások bizonyítják, amit 
egyébként az angol lapok is be
ismernek. hogy kudarccal kell 
számolni a szállításokkal kap
csolatban. A szovjet a jelek 
szerint magára marad és sorsa 
megpecsételődött. Szövetségesei 
tárgyalnak, terveket dolgoznak 
ki, mialatt a németek egyre na
gyobb eredményeket érnek el.

zére kerül.
Szentpétervárra Varsó sorsa 

vár. Ez a megállapítás hangzott 
el német katonai szakkörökben. 
A sors pedig, amelyet a város 
védői kihívtak maguk ellen, be
teljesedés előtt áll. A harc már 
a külvárosokban folyik és a né
met katonák háztól házig ha
ladnak előre. A vttros lángok
ban áll a sorozatos repiilőtá- 
(rnadásóktól, élelmezést n ár csak 
a katonák kapnak és már a leá
nyok és asszonyok kezébe is 

( fegyvert adtak. Finn területről 
borzalmas látványt nyújt a vá
ros égése. Már az angol szak
értők is reménytelennek látják 
a védekezést és csak néhány na

pot adnak az ellenállás fenntar
tásának.

Német-szovjet béke
lehetőségéről repített fel igen 
színes léggömböt a nemzetközi 
sajtó A léggömböt azonban az 
első pillanatban lelőtték Ber
linben Arról van szó, hogy Né
metország hajlartdó volrta most 
békét kötni Szovjetoroszország- 
gal és Pétain marsall felkínálta 
volna a közvetítést Berlin és 
Moszkva között*. Ezekkel az áb 
hírekkel kapcsolatban a legha
tározottabban hangsúlyozzák 
Berlinben, hogy teljesen alap
talan kitalálásokról van szó. 
Megállapítják, hogy a szovjettel 
nem kötnek békét, mert a szov
jetet meg fogják semmisíteni és 
a bolsevizmust ki fogják irtani. 
Ilyen erélyes visszautasítás után 
természetesen egy pillanatig 
sem kétséges az, hogy német 
részről még csak nem is gon
dolnak békére Es ez könnyen 
hihető, ha emlékezünk arra az 
álnok cselszövésre, amelyet a 
szovjet az akkor még baráti 
Németország elvesztésére szőtt. 
Л birodalom nem engedhet 
többé alatlomos orvtámadókat 
mcglapidni Európa keleti tér
ségében, akik örökös veszély-ér
zetet kelthetnének a békésen 
építő államokban. A bolseviz- 
musnak pusztulnia kell — 
mondják hivatalos német he
lyen, — tehát pusztulni is fog. 
Percei meg vannak számlálva.

Az angol-finn
jegyzékváltás nem keltett olyan 
nagy érdeklődési, mint amilyent 
Anglia szeretett volna. A nagy
hangú és fenyegetésnek szánt 
felszólütást finn részről a leg
higgadtabban fogadták és c s u k  
annyit tartottak róla érdemes
nek mondani, hogy Finnország 
addig harcol, amig célját biz
tosit m  nem látja. Ez pedig 
semmiesetre sem történhet meg 
addig, amig a szovjet fenyegető 
árnyékát tudja maga mellett. A 
finnek már egyszer megpró-

E/egáns

kész női kabátok, ruhák és bundák

gyermek kabátok, 
férfi és női szövetek, 
ruhaselymek, 
szőnyegáruk

hatalmas választékban

Zalaegerszeg- Nagykanizsa

Pótolhatatlan veszteségek érték 
a Szovjetet
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báUák a szovjettel való békés 
kapcsolatokat, de többet nem 
kérnek belőle.. Ezek után tehát 
ne csodálkozzék Anglia, ha fe
nyegetése hatástalan marad. 
Annak idején nem ludta megvé
deni Finnországot nagy »erköl
csi súlyával«, most tehát bízza 
a finnekre, hogy örökre bebiz
tosítsák magukat a szovjet el
len.

A bolgár szovjet
viszony elmérgesedése már any- 
nyira előrehaladott állajx>tban 
van, hogy bármelyik pillanat
ban várni lehel a diplomáciai 
kapcsolatok megszakítását. Bo
ris bolgár király meglátogatja 
a keleti harctér főhadiszállásán 
Hitler vezér és kancellárt és az 
egyik fővárosi lap szerint szó 
lehet arról is, hogy Bulgária 
megüzeni a háborúi a Szovjet
uniónak. Bár nem valószínű, 
hogy a német had vezetőségnek 
szüksége lesz a bolgár csapa
tokra, a bolgár beavatkozás té
nyének igen nagy erkölcsi je
lentősége volna. Tudvalevő, 
hogy Bulgáriában mindenkor 
erősen érvényesült az orosz be
folyás és a szovjet is ébrentar- 
totta ezt a hagyományt. Sőt, 
amikor az utóbbi időben azt 
érezte, hogy ez a lehetőség ki
csúszik a kezéből, fenyegetések
kel és ejtőernyős szabottálókkal 
próbált eredményt elérni. Ugy- 
1 álszik ,mindez nem használt, 
sőt Bulgária kivételes állapotot 
rendelt el és talán csak napok 
kérdése, hogy belép a bolseviz- 
mus elleni hadviselők közé Eb
ben az esetben pedig a Fekete 
tengeri bolgár hajóhad a szö
vetségesek rendelkezésére áll.

A cseh-morva
protektorátusban bekövetkezett 
események igen nagy érdeklő
dést keltettek politikai körök
ben. Neurath báró birodalmi 
védnököt betegsége miatt sza
badságolták és helyetteséül 
Hevdrich SS főcsopjortvezetőt 
nevezték ki. Az uj védnök 
nyomban látogatást tett Hácha 
elnöknél és bejelentette, hogy 
a protekturátusban elkövet M 
államellenes cselekmények mi
att kivételes állapotot rendel el 
néhány kerületben és Elias mi
niszterelnököt hazaárulásra va
ló előkészületek miatt letartóz
tatja. A cseh protekturátusban 
ugyanis az utóbbi időben bizo
nyos körök külföldi felbujt ásva 
a német birodalom ellen szer 
vezkedtek és a lakosságban 
nyugtalanságot igyekeztek kel
teni. A szervezkedés vezetőit 
már bíróság elé is állították, 
amely valamennuü halálra tél 
te. Az ítéletet mar végre is\hajL 
lottók. A kivégzettek között ma- 
gasállásu katonatisztek is vol
tak. Egv látszik a régi rossz 
szellem újból kisérteni próbál! 
Prágában és még egyszer meg
próbált tüzcsóvál dobni a béké
sen élő lakosság közé. Benes ur 
nem törődik azzal, hogy bujio- 
gatésával emberéleteket olt ki, 
ö maga biztonságban érzi ma
gát és tovább űzi felelőtlen ál
mait. De vigyáznia kell, mert 
hallottunk már holdkóros/ is 
lezuhanni

Országjárás — Putovanje po orsagu

A hősi legendák városa: Eger
Eger: váráé junaőkih povesti

A hősi magyar niult másik 
megjelölt városába látogattunk 
el. A legendák és a magyar nő 
dicsőségének városába, ahol 
megtalálunk minden szépet, 
minden művészit, ami bájossá, 
feledhetetlenné teszi utunkat.

Az egri híres szőlőhegyek 
aranyló nedve, rubintpiros vére 
vidámítja a szép püspöki város 
látogatóinak kedvét és aki vét
kes tudatlanságában még nem 
hallotta volna az egri bikavére 
hriét, itt nyomban inegizlelheti 
az izét. És bem fogja elfelejteni 
többé, arról jótállnak az egriek.

A hires egri vár kövei között 
járva, önkéntelenül adódik a 
gondolat, hogy ez a tüzes bor 
élesztette a hős védők vitézségét, 
ez a nektár adta az erőt ahhoz, 
hogy a maroknyi csapat ellen
álljon az iszonyatos túlerőnek. 
A várromok egy csodálatos hős
költemény valóságát bizonyít
ják : Dobó István és kétezer 
fegyverese ifi űzte el Ali />asa 
1j(J ezer főnyi ostromló sere
gét.

Bomo pohodili drugi varas, koji 
je pun junacke magjarske pro§losti 
V varas junacke povesti i dike ma- 
gjarskili zen, de bomo nasli se le- 
pote, se umjetnosti kője nam bodo 
pota polepsale tak, kaj да nabo- 
mo mogli pozabiti.

Glasovite fcorice v Egeru, nji- 
hove zlatne kapüce, crlena krv 
как rubin, nam bodo rezveselile 
srce v tem lepim biskupskim gra- 
du i on, koji inorti jós neje cul 
glas »bikove krvi“, tu si ju more 
mam pokostati i kaj ju niydar ne- 
bo pozabil, za to mu garantiraju 
domaci ludi.

Hodamo med kamenjem toga 
glasovitoga grada, pak nam dojde 
do pameti, da je ovo zerece vino 
budilo hrabrost junackih branitelov, 
ove nebeske kaplice so njima da
le jakost, kaj so tak mali na broju 
mogli preladati taksu strasnu pre- 
moc. Rusevine toga yr<ida pos e- 
doeiju istinu junacke pesme: Dobó 
István г njeyovi sol dali, 2000 
n jih , so p retira li A li basil z 
njeg ovim i 150.000 ludi.

A kazamatákban
V kazamatami (Reätl I kasarne pod zemlom)

Ez a hősi védelem, amelyben j 
derekas részt vettek Dobó Ka- ; 
tica vezetésével a hires egri 
asszonyok, legendás bűvkört 
vont Eger fölé, Az egri vár föld
alatti labirintusai, a tiz kilomé
ter hosszú folyosóhálózat a ma
ga nemében egyedülálló egész 
Európában és módot ád a hu
szadik század emberének arra, 
hogy megcsodálja a középkori 
várépítészet bámulatos szerke
zetét Ma már villanyvilágítás 
mellett járhatjuk be a kazama
tákat. amelyben egykor harco
sok vigyáztak.

Az úgynevezett »Sötét kapun« 
megyünk a várba, amely alatt 
Eger hős védője : Dobó István 
márványból faragott síremléke 
beszél a legcsodálatosabb ka
tonai hőstettről. Az egyéni bá
torság. az elszántság és a hő
sies küzdelem legendája szövő
dött az egri ostromhoz, amely 
annyira érd kelte Európát, hogy 
a nyugati országok újságai egy 
mással vetekedve hoztak hely
szín' tudósításokat róla.

Ova junacka obrana, v ko;oj so 
veliki del mele i glasoviti zene z 
Egera, pod vodstvom Dobó Ka- 
tice, zavija celi Eger v nekse ne- 
besko kopreno. Labirinti (ganjki v 
kriz-kraz) pod gradom, 10 kilo- 
metrov dugi ganjki, koji vodiju 
sem-tarn, so laksi v svojoj vrsti, 
kaj se v celi Europi drugdi ne 
vidi i clovek vezdasnjih vremen 
se za istinu more cuditi, kaksi 
kunjstni mestri so, v srednjem veku 
grade zidalj. Denes je vec se po- 
sod elektricno svetlo, pre kojein 
moremo gledati ono, de so negda 
junaki pazili.

Crez tak zvanu »Sötétkapu“ , 
(kinicna vrata) idemo v grad, pod 
kojimi inrainorni grobni spomenik 
junackoga branitela grada Egera: 
Dobó Istvána pripoveda najcudne- 
sa solrlacka junacka deU. Hrab- 
rost cloveka, odlucnost i junacka 
borba pripoveda za obsedanje E- 
gera, kaj je  túl ко inter esiralo 
cel и Europa, kaj so novine za- 
padnih orsagov, jedna érez dru- 
gu, donalale vesti te borbe.

Egri nők . . .
Eger-ske zene

De a katonái erényekben bő
velkedő hős védők sem bírtak 
volna olyan sokáig a hatalmas 
túlerővel, ha erre módot nem 
ad a vár tökéletes szerkezete. 
A földalatti folyosóhálózat le
hetővé tette, hogy a maroknyi 
védösereg mindig olt teremjen, 
ahol épen támadást indított az 
ostromló sereg. Ez tévesztette 
meg A chined fővezért és Ali pa
sái. mert nem is álmodták, hogy 
mindig ugyanazokkal a fegyve
resekkel állnak szemben. Ami
kor pedig létrákkal akarták 
megmászni a falakat, ott voltak 
az egri nők és forró  szurokká* 
öntözték a feltörekvő törökftket. 
Volt amelyik elesett férje ke 
zéből kivett karddal verekedett, 
amig ö maga is holtan nem bu

kott ura mellé. Ilyen voll a 
csodálatos' egri küzdelem. Nem 
is tudta ellenség erővel meg
venni a várat, s negyven évvel 
később is csak árulás juttatta 
kezére.

A legmodernebb óvóhelyeken 
sem találunk szellemesebb, jobb 
szellőztető készüléket, mint Eger 
középkori várának földalatti fo 
lyosó-rendszerében. Ez a be
rendezés nemcsak friss levegőt 
hozott, a kazamatákba, hanem 
kivitte a fáklyák füstjét is. Víz
vezeték sem hiányzott, amint a 
maradványok bizonyítják A lej
tős várárok vizét homokrétegen 
keresztül engedték beszűrődni a 
két ciszternába, ahonnét a csör
gő kútba került. így mindig 
friss vize volt a várőrségnek.

Phi ips, Standard. Orion 
Siemens, Eka, Telefunken
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Nagykanizsa, Vár-épület.

Ali niti te junaki, koji so meli 
v sebi se soldeéke vrline, nebi bili 
mogli dugó preladati tu strasnu 
premoc. da nebi bila pomagala 
dobro zvrsena konstrukcija gra
da. Ganjki pod zemlom so dali 
moguenost, kaj so se braniteli 
mogli navek tain postavili, de so 
nepriateli najbole napadali. Poleg 
toga so se glavni vo skovadja Ah
med i Ali basa zmesali, kajti to 
niti senjati nesu vupali, kaj bi ne
vek isti branih-li bili pred njimi, 
A da so рак steli z lojtrami pla- 
ziti prek sten, Onda so tarn bile 
eger-ske zene, kője su turbine г 
vrocorn srnolom polevale. Bila je 
taksa, koja je mrtvomu mozu sab- 
lu z rok zela, pak se tak dugó 
borila, dók je ne i sama mrtva 
opala poleg svojega muza. Takva 
je bila ta cudna bitka za Eger. I 
nepriatel je niti ne mogel toga 
grada z oruijem zavzeti, a ceter- 
deset let késne да je samo z iz- 
dajstvom inogel dobiti.

Niti v najmodernesim mestima 
za obranu denesnjih vremen nem
re то najti bolse sloge za lufta- 
nje. как v tem ganjkima pod 
zemlom, toga grada Egera iz 
srednjeg véka. Óva sloga ne sa
mo kaj je donesla friskoga lufta, 
nego je odpelala i dima, kojega 
so bakle napravile. Как ostanjki 
pokazeju meli so i slogu za vodu 
voditi. Vodu z gradske grabe so 
erez pesek vodili v dve cisterne 
(kamenate grabe za vodu), odnot 
pak su ju puscali v zdence. Так 
so braniteli navek meli frisku vodu.

Csonka mecset 
és Bolondvár

(Zruseua turska cirkva 
i grad norih)

A történelmi adatok szerint 
az egri várban állott a Szent 
János székesegyház, a tizenötö
dik századforduló építészetének 
remeke, amelynek gótikus ma
radványai már a 19. század má
sodik felében napfényre kerül
tek. Ezek bizonyítják, hogy a 
hatalmas székesegyház főnajó- 
jának mérete megegyezett a 
rheimsi és kölni dómok tőhajó
jának méreteivel.

A török uralomnak számos 
érdekes emlékét őrzi Eger. A 
félhold egykori uralmát hirdeti 
a »csonka mécsei« karcsú inina 
rellje, a ]H>mpás meleg forrás 
mellé épült fürdő és a »Bolond- 
vár«, amely onnét kapta nevét, 
hogy valaha táncoló és üvöltő 
dervisek otthona volt. Török 
mécséi helyére épült a ferenc- 
rendiek és a szerviták mai tem
ploma is. A mai dóm helyén ál
ló régi püspöki templomot 1713-
ban szentelték lel, addig a ma 
meglévő minaretl melletti török 
mecsetben volt az ideiglenes
püspöki templom. j
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Legtöbb emléke azonban a 
barokk időknek maradt. Eger, a 
mai gyönyörű bárok város, fe j
lődésének virágkorát Esterházy 
Károly gróf egri érsek idejében 
érte el. Ekkor épült ki a feje
delmien szép érseki palota, a
Lyceum , a legnemesebb barokk- 
művészet alkotása, amelynek 
gyönyörű termeit és könyvtárai 
a 18. század legnevesebb művé
szeinek freskói díszítik. Pompá
zatosán szép kovácsolt vaska- 
[mk és ablakkosarak ékesítik 
a finomvonalu házak homlok
zatait. Különlegesen szép az Ér
seki kert művészi vaskapuja. 
Sétantjail évszázados fák árnyé
kolják és üde virágok tarkáid
nak a terek parkjaiban.

A tisztaság, gondozottság, a 
művészet és a harmónia városa 
a mai Eger, ahol a nagy múlt 
emlékei ragyogó dicsfénnyel 
övezik és töltik meg értékes tar
talommal a kultúra alkotásait.

Как nam povest pise v gradu 
v Eperu je stala biskupecka cirk- 
va Svetoga Janosa, najlepsa zi- 
dina petnajstoga stoleca. Ostanjke 
njene, v gotskom stilu so nasli 
stopram v devetnajstom stolecu. 
Ovi posvedociju, kaj je srednja 
ladja te «namenite cirkve bila ran 
tak velka, как stolne cirkve v. 
Rheims-u i Köln-u

Eger cuva cuda spomenkov tur- 
ske vladavine. Negdasnje tursko go- 
spodarenje kaze i túrén „Zrusene 
turske cirkve“, kopalisce, zazi- 
dane poleg dobrog toplog zvi- 
ralisca. i »G  rád  n о г i h«, ko- 
jega zato tako loveju, kajti so 
negda tam p lesa li i popeva li 
devisi (turski fratri). I franciskani 
i serviti imaju tam svoje cirkve, 
de so je predi turki imeli, Bisku- 
pecku cirkvu, koja je stala na me- 
stu, de denes stoji stolna erkva, 
so posvetili 1713. toga leta, a do 
toga vremena je bila biskupecka 
cirkva v onoj turskoj cirkvi, koja 
je stala poleg túrna, koji jos i de
nes stoji.

Ali najvjse spomena je ostalo z 
vremena baroka. Eger, je denesnji 
lepi varas bárok stila, najlepse je 
cvel za vreme nadbiskupa grofa 
Eszterhazy-a. Onda se napravila 
lepa biskupecka palaéa, Líceum, 
(visoka skola.), to je se najlepsa 
barokna umetnost, a v lepim sala- 
ma i v knjiznici so kipi najveksib 
umetnikov iz 18. stoleca. jako lepa 
kovane zelezna vrata i obloki se 
vidiju po lepo napravlenim hizam. 
Najlepsa so umetno kovana vrata 
na biskupeckom vrtu. Po se,alis- 
cima na stotine let staro drevje 
drzi hlada, a po vrtima i parkima 
najlepse evetje.

Denesnji Eger je varas cistoce, 
brige, reda uinetnosti i harmonije, 
a velika pros'ost mu sveti i spuni 
velku vrednost onoga, kaj je kul
túra stvorila.

Ö iven  s s iá ó t  é b o ls e v is tá t
p a lá ira  ité lteU

V Zagrebu so odsodili na smrt 50  zidovov i boßevikov

A horvét belügyminiszter közli, 
hogy 5 0  zsidót ós kommunistát a 
zágrábi telefonközpont ellen irá
nyult bombamerénylet ós kommu
nista propaganda miatt a zágrábi 
rögtönhélő bíróság halálra ítélt. 
Az  elítélteket agyonlőtték. T o 
vábbá hivatalosan közlik, hogy a 
zágrábi rögtönitótö bíróság egy 
mimfheán parasztot és egy horvát 
asztalossegédet, akik mint vad 
usztasák önhatalmúlag szerbeket 
gyilkoltak meg és raboltak ki, ha
léira ítélt Az Ítéletet már végre
hajtották.

Horvatsko ministertvo za znutra 
éuje posle javla, kaj je étatariumski 
sód v Zagrebu 5 0  iidovov i 
kommunistov odsodil na smrt 
zbog toga, kaj so  bombami na- 
padaii na telefonsku centralu v 
Zagrebu i zbog komunistiöke pro- 

í pagande. Odsodjene so  mam stre- 
Ilii. Nadale s ’ibeno  javlaju, kaj je 
zagrebaöki étatariumski sód jed- 

; noga muslimanskoga (turska vera)
1 selaka i jednoga horvatskoga tié- 

larskoga detiöa, koji so  kakti divji 
ustaéi, zaklali i raubalí srbe, oosodil • 
na smrt. Soda so  veö zvréili

A  Hét -
I Csütörtök — Cetrtek |

A magyar csapatokkal szem
benálló erők két kisebb táma
dását a honvédkötelékck még 
kibontakozásuk előtt meghiúsí
tották. Két repülőgépet lelőt
tünk. — A német csapatok már 
Lcningrád elővárosaiban küzdik 
előre magukat. Kemény utcai 
liánokban győznek és ismét 
számos kiserődöt tettek harc
képtelenné. — A szövetségesek 
megközelítették a Donee-ipar- 
vidék egyik legfontosabb gyár
városát. — Ismételten borzal
mas hatású bombazáport zúdí
tottak a német repülök Moszk
vára és Szentpétervárra. A kievi 
nagy halál-gyűrűben szovjet 
csapat-gyülekezéseket semmisí
tettek meg. —

A szovjethadsereg Igen sok
tisztje és katonája török 

földre lépett.
ahol lefegyverezték őket. — A 
bolgár belügyminiszter megcá
folta az amerikai rémhíreket, 
amely szerint Bulgária külön
féle engedményekért hadba lép 
a szovjet ellen. — A kormány- 
zói pár két fővárosi kórházban 
meglátogatta a sebesült katoná
kat.

Ruzke trupe, kője stojiju pred 
inagjarskom soldacijom, so stele 
napraviti dva menjse napadaje, te 
su nasi rusili jos predi, nego bi 
se rusi inugli cesa hapiti. Nemske 
trupe se vec v pregradju Lenin- 
grada boriju napre. Imaju po 
vulicama teske borbe, pobedjuju i 
vec so opet cuda kul zrusili. Sa- 
veenici so, pre Donecu, de ga 
najvile fabrik, opet dostigli jedno- 
ga varasa, de ga cuda fabrik. 
Nemski avioni so рак strasne bom
be nahitali na Petrovgrad i Mosk- 
vu, a pre Kievu, v velkom smrt- 
nom obrocu su ponistili cuda trupe, 
kője so se tam shajale. Od sovjetske 
soldacije je cuda oficirov i solda- 
tov stupilo na tursku zemlu, de so 
je rezoruzali. Bugarski miniszter 
znutrasnjih poslov je izjavjl, da ne 
so istiniti americki glasi, kaj bu 
Bu'jarska stopila v tábor protiv 
sovjetov, kajti bi za to dobila 
nekve pogodnosti. Gospon Gu- 
verner je s svojom suprugom v 
dvemi spitali v Budimpesti po- 
hodil ranjene soldate.

I Péntek — Petek |

A Kormányzó Ur hitvese rá
diószózatban hívta fel a nemzet 
figyelmét harcoló katonáink ilt
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Tjeden
honmaradt családtagjainak meg
segítésére. — A magyar csapa
toknak nagy' részük van a keleti

győzelemben — állapítják meg 
erl inben. -  Honvédegysétfeink 
az arcvonal mögött leszállóit 

szovjet ejtőernyősöket tettek ár
talmatlanná. — Több száz kilo
méterre hagyták már maguk 
mögött Kievet a német csapa
tok. A körülzárt szovjet erők 
k; törési kísérletei véres veszte
séggel összeomlottak. — A Krím 
félszigeten levő két szovjethad
sereg sem menekülhet már ki 
a német szoritóból. — Tizenegy 
angol hajót sülyesztettek el a 
német tengeralattjárók Afriká
tól nyugatra. — De Gaulle, volt 
francia tábornok, nemzeti ta
nácsot akar alakítani a törvé
nyes Bétáin kormánnyal szem
ben. — Anglia hadat üzen Finn
országnak ,ha folytatja a há
borúk

Supruga gospona Guvernera je 
na radio pozvala narod, naj po- 
moreju familije soldatov, koji so 
v taboru. V Berlinu veliju, kaj su 
magjarski soldati puno pomogli 
pre pobedi na ruskoj fronti. Nasi 
honvedi so ponistili padobrance, 
koji so se spustili odzadi za fron
tom. Nemske trupe so ostavile 
Kieva za sobom na vise sto kilo- 
metrov. Zaokrozene sovjetske tru
pe so stele predreti, to se zrusilo 
! imaju krvave zgubicke. 1 one dve 
sovjetske armije, kője so na Kri- 
mu, uemreju vun z nemskoga ob- 
rocja. Nemske pod mór nice so je- 
danajst engleske ladje vtopile za- 
padno od Afriké. Bivsi francoski 
general De Gaulle (Degol) oce 
napraviti narodno vece proti za- 
konskoj vladi Petain-a. Engleska 
bo preglasila tábor Finskoj, ako bo 
se dale boriid.

I Szombat — Sobota |

Ilonvédeink arcvonala előli 
több ízben kíséreltek meg áttö
rést az egyes szovjet-csojíorlok 
a kínálkozó gázlók felhasználá
sával. Л támadókat hátulról 
géppuskát őzzel kényszeritették 
előnyomulásra, de még igy is 
valamennyi támadásuk már zá- 
rótüzűnkben összeomlott. — A 
németek arcvonalán a páncél
kocsikkal támogatott ellentáma
dásokat elsöpörte a német elő
retörés. — A Kievtől keletre kö
rülzárt ellenséges erők utolsó4

PÁLCSICS
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(volt Kelemen Imre-féle helyiség)
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egységeinek megsemmisítése is 
küszöbön áll. A foglyok száma 
574 ezerre emelkedett. — A né
met légihaderő vasútvonalakat 
és hadfelszerelési üzemeket 
rombolt szét Charkov, Tula és 
Moszkva térségében. — A há
romhatalmi egyezmény fennál
lásának első ^fordulóján a né
met, olasz és japán sajtó mél
tatja az eddig elért eredménye
ket. — Három hónap alatt egy 
millió tonnánál több kereske
delmi hajóteret sülyesztettek el 
a németek.

Sovjetske vojska je pred fron
tom naSih honvedov vise pot Stela 
predreti tarn, de so plitve vode. 
Odzadi so je  z masingeveri ti- 
ra li napre, ali i poleg toga so se 
napadaji v nasem ognju zrusili. Na 
nemSkoj froti so isto nemei *ru- 
sili ruske napadáje, prem da so 
ovi dohajali s taborskimi kolij Vec 
so skorom do kraja ponistene i 
one nepriatelske trupe, koje su 
opkoljene od Kieva na ishod. Broj 
laroblenikov se nabral na 574.000 
NemSki avioni so zeleznice i ta- 
borske fabrike porusili okoli Char- 
kov-a Tule i Moskve. Nemska, 
taljanska i japanska stampa pise 
kaksi so bili uspehi v leto dnevu, 
как te kontrakt postoji med ovimi 
tremi silami. Nemei so erez tri- 
mesece spotopili prek jeden 
m iljon tone nepriatelskih trgo- 
vaä/cih ladji.

I Vasárnap — Nedela |

A magyar seregtestek előtt 
néhány visszautasított ellentá
madási kísérleten kívül nem 
történt jelentősebb esemény. — 
A kievi nagy csata, a világtör
ténelem legnagyobb megsem
misítő csatája, végetért. Öt szov
jet hadsereg teljesen megsemmi
sült, 66 5 ezer fogoly, 88b pán- 
cüélkocsi, 3718 ágyú és nagy- 
mennyiáégu hadianyagot zsák
mányoltak a németek. A halot
tak száma több félmilliónál. — 
Kronstadtba menekült és állan
dó tűz alatt áll a szovjet ke
leti tengeri flottája. — Már nem 
tarthatja magát sokáig Szentpé
tervár — hangoztatja az angol 
sajtó is. — Két hét alatt 25 egy
ségét veszítette el a szovjet hajó
had. — Az elcsapott Budjenni 
utóda Csabaskinov tábornok. — 
Megalakult az Országos Teleki 
Pál Tudományos Intézet. — A 
bulügyminiszter ingyen szap
pant utalt ki szegény családok 
gyermekei részére.

Pred magjarskimi trupami se 
svun toga, kaj so cavrnuli par ne
priatelskih napadajov ne pripetilo 
nikaj vaznoga, Velka bitka pre 
Kievu, koje je bila najveksa svet- 
ske povesti i najvise je ponistila, 
cavriena. Pét sovjetske armije 
so do kraja ponistene, nemei so 
zarobili 665.090 soldatov, 884 
okloplenih kot, 3718 ltukov i 
veliki drugi taborski matrial. 
Mrtvih je bilo prek pol miljuna. 
Sovjetske taborske ladje na Istoc- 
nom morju so se skrile v Kron
stadt, a i tarn stojiju stalno pod 
ognjem. Med dvemi tjedni so so- 
vjeti cgubili 23 taborske ladje. Na 
mesto Budjenni-a kpga so preti- 
rali, je postavlen Cabasinkov ca 
komandanta. Véé i engleska stam
pa pise, kaj se Petrovgrad nebo 
mogel dugó driati. Stvoren je 
orsaéki cnanstveni cavod po ime-

nom Teleki Pál-а. Minister Znut- 
raSnjih poslov je docvolil, kaj bodo 
siromaska deca dobila za badav 
sopona.

I Hétlő — Pondelek |

A német sajtó nagy elisme
réssel és dicsérettel ir a magyar 
csapatok eddigi győzelmes har
cairól. — A német csapatok 
Szentpétervár külső erődvona
lát már áttörték és ott harcol
nak, ahol lulajdonképen már 
Nagy-Szentpétervár házai kez
dődnek. A külvárosokban már 
házról-házra folyik a harc. — 
A kronstadti kikötő már hasz
nálhatatlan a rémet repülőbom
báktól elsülyedt hajók miatt. — 
A finnek elérték a Fehér Ten- 
ert és ezzel teljesen birtokuk- 
a vették a Murmanszk-vasutat 

— A német előnyomulás az arc
vonal középső szakaszán is to
vább tart. — Német tengeralatt
járók 13 hajót sülyesztettek él, 
amelyek Gibraltárból Anglia 
felé haladtak. — A német csapa
tok megkezdték hadműveletei
ket Charkov ellen. —- Külföldi 
rádió hallgatása miatt Német
országban két halálos ítéletet 
hoztak. — Boris bolgár király 
Hitlerhez utazik és sor kerül
het a bolgár—szovjet diplomá-

Nemska je jako pofalila hrabrost 
i dovezdasnja junacka dela ma- 
gjarske scldacije. Nemske trupe 
so vec predrle vunjske sáncé Pe- 
trovgrada i vec se boriju med 
prvim i hizami samoga varasa.
V zvunjskem varasu borbe idejű 
od hize do hize Velka luka (me
sto de ladje stojiju) v Kronsladt-u 
(mali varas na morju), koji bi mo
ral braniti Petrovgrada vec je ne 
za hasnuvati, kajti je puna vtople- 
nih lad|i, koje su nemei spravili 
pod vodu. Finci so dostigli Belő 
mór je i stem so do kraja odre- 
zali i zavzeli zeleznicu M ur
mansk. (Velka zeleznica od Pe
trovgrada do ledenog mórja). 
Nemei idu napre i v srednjem 
morju. Nemske podmornice so 
vtopile 13 ladje, kője so putuvale 
z Gibraltara v Englesku. Nemske 
trupe vec napadaju varas Charkov.
V Nemskoj so dva cloveke odso- 
dili na smrt, zato kaj so poslusali 
stranjski Radio. Bugarski kral Bo
ris se odpelal к Hitleru i moguce 
je kaj bodo diplomatsku vezu z 
med sovjeta i Bugarske pretrgnuli.

I Kedd — Tork |

A magyar csapatok visszaver
ték a szovjet ellentámadási kí
sérleteit. — Az olasz tengeri és

tégihaderő hatalmas arányú 
győzelmei aratott a Földközi 
Tengeren. Torpedó vető repülő- 
géj>ek megtámadtak egy angol 
hajókaravánt és elsülyesztettek 
két nehéz és egy könnyű cirká
lót. ezenkivül kilenc más nagy 
hajóegységet súlyos torpedó-ta
lálat ért. Nagy légiharc kelet
kezett a karavánt védő repülő
gépekkel, melyek közül hatot 
lelőttek. Az olaszok nyolc gé
pet veszitettek. — A keleti arc
vonal déli szakaszán ismét meg_ 
semmisítettek a németek három 
szovjethadosztályt. A harcok
ban az olasz egységek is élénk 
részt vettek. — Berlin erélyesen, 
cáfoltja a német—szovjet béke 
lehelőségének hírét. A lx)lseviz- 
must ki kell irtani — mondják 
Berlinben. — Neurath bárót, a 
cseh—morva protekturátus véd
nökéi betegsége miatt Heydrich 
védőosztagos főcsoport vezető
helyettesit!. Az uj védnök kivé
teles állapotot rendelt el hat 
kerületben az ott elkövetett bi
rodalomellenes cselekmények 
miatt. Éliás miniszterelnököt 
hazaárulás miatt letartóztatták.

Magjarska vojska je odbila so
vjetske napadaje. Taljani so meli 
velku pobedu na morju i v zraku 
na srednjem morju. Avioni, koji 
hiceju törpédé, so napadali na

engleske ladje i vtopili so dve 
teske i jednu lehkesu krizaricu, a 
zvun toga so, s torpedama tesko 
potrefili devet velke ladje. Te ja- 
dje so nepriateli jako branili v 
luftu, z avioni, ali so taljani scst 
avionov dőli strelili, a poleg toga 
zgubili so osem masin. Na istoc- 
noj fronti, doli proti jugu so nem
ei pák ponistili tri sovjetske di- 
vizije. V lem borbam so i taljani 
fest meli resa. V Berlinu jako tr- 
diju, da je nemogoce, kaj bi nem
ei z rusi napravili mir. Bolsevizma 

• je  treba poniV iti, tak veliju v 
Berlinu. Nemski branitel v Cesko- 
Moravskoj, báron Neurath je zbe- 
tezal, pák mu je ve namestnik 
Heydrich, visoki komandant. Növi 
komandant je na sest okruge od- 
redil zvunredne mere, zbog dela 
proti drzave. Ministra predsednika 
Elias-a so zaprli zbog izdaje do- 
movine.

I Szerda — SredaT"|

A magyar kötelékekkel szem
ben álló ellenség viselkedésében 
erős bizonytalanság észlelhető. 
Az arcvonal mögött nagy rom
bolások folynak. — A keleti arc 
vonal északi szakaszán kétszózr 
tiz kiserődött foglaltak el a né
metek. — Ukrajnában uj nagy

hadműveletek vannak kialaku
lóban. — A német repülők nagy
hatású légitámadást intéztek 
Charkov vasútvonalai ellen — 
Német repülők elsülyesztettek 
az angol partoknál egy nagy 
fehérhajót és egy csatahajót 
—- Az olaszok súlyosan megron
gálták a »Nelson« csatahajót, 
Anglia egyik legnagyobb hadi
hajóját. — Sztálin nem volt haj
landó pontos felvilágosításokat 
adni Washingtonnak és Lón 
donnák a szovjet katonai hely
zetéről. — A finn csapatok meg
semmisítettek két szovjet ezre
det. — Huszonn^y halálos íté
letet hoztak a csen—morva pro- 
tekturátusban. A földalatti szer
vezkedés önálló csehszlovák ál
lamot akart visszaállítani. Az 
Ítéleteket végre is hajtották.

Nepriateli, koji stojiju pred ma- 
gjarskim trupama, tak se vidi, so 
nekak zdvojili. Odzadi za frontom 
se rusiju. Na istocnoj fronti, gori 
na severu, so nemei zavzeli dve- 
stodeset kule. V Ukrajini se opet 
slazeju velke bitke. Nemei so na
pravili z avioni velke napadaje na 
zeleznice pre Charkovu. Nemski 
avioni so vtopili pre englezkim 
obalama jednu velku ladju za terhe 
voziti i jednu taborsku ladju. Ta
ljani so napravili velki kvar na 
velkoj taborskoj ladji „Nelson“, 
koja je jedna od najveksih engle- 
skih taborskih ladji. Stalin je ne 
stel tocno povedati americkoj i 
engleskoj gospodi, как stoji so
vjetska soldacija. Finske trupe so 
opet ponistile dva ruske regimenté. 
V Cesko-Moravskom protektoratu 
so 24 ludi odsodili na smrt. Krivci 
so pod zemlqm delali, kaj bi na- 
zaj postavili Cehodovacku. Odso- 
djene so vec i postrelali.

Vasárnap leplezik le 
a perlaki

Gasparich-szobrot
Sponienika GaSpariö 
Marku bodo nazaj 

postavili
(Saját tudósitónktól.) A per

laki Gasparich Márk szobor 
visszaállitási munkálatai a na
pokban befejeződnek. Az ünne
pélyes leleplezés október 5-én 
lesz. Fél 10 órakor a tábori 
szentmisét és szentbeszédet 
Pehm József zalaegerszegi apát- 
plébános mondja, inig az ünnep 
szónoka dr. Brand Sándor al
ispán lesz. Az ünnepség igen 
nagyszabásúnak Ígérkezik, meri 
a megye minden részéből ér
keznek vendégek a leleplezésre.

V Prelogu se öve dane zgotav- 
laju posli, kaj bo Gasparlc Mar
kov spomenik nazaj na svojem 
mestu, Oktabra 5-ga bode paradno 
otkrivanje. Ob pol deseti vuri bode 
svetu paradnu mesu, pod vedrim 
nebom, sluzil i prodetSvo drzal 
Pehm József, papinski prelat i opat 
— plébános v Zalaegerszegu, a 
paradni govor bo drzal Dr. Brand 
Sándor viceispán. Как zgledi pa- 
rada bo velka, kajti is sih stran 
varmegjije se obecuvleju gosti.

k é s é i  Mim 
a kiadóhivatal



NAGYJAINK Horvátországban halállal büntetik 
az árdrágítókat

V Horvatsko] átrolaju s smrtl nabljaőe cen
Gróf Széchenyi István

Naél velkl ludl
A legnagyobb magyar, Szé

chenyi István gróf, Széchenyi 
Ferenc és Festetics Julianna fia 
1791. szeptember 21-én született 
Bécsben. Tanulmányai befeje
zése után katonai pályára lé
pett, részt vett a Napoleon ellen 
vívott háborukb m. Ezután húsz 
szabb külföldi útra indult,
majd Magyarországot járta be 
Wesselényi Miklós báró társa
ságában. Első jelentős fellépése 
1825. november 3-án történt 
mikor 60.000 forintot kitevő 
alapítványával lerakta a Ma
gyar Tudományos Akadémia 
alapjait. Magyarország újjászü
letésének bátor vezérharcosa 
volt. Eszméit három alapvető 
munkájában irta m eg: Hitel, 
Világ, Stádium. Élete során ki
fejtett önzetlen munkásságának 
legjelentősebb alkotásai. a 
Lánchíd, a gőzhajózás és a pesti 
hengermalom megalapítása, a 
váltó és kereskedelmi törvény
szék felállítás i, a Tisza és az Al 
duna szabályozása (Vaskapu). 
Ezenkívül sokat do'gozott a ma
gyar vasutak fejlesztése körül 
is. Hires vitázó müve, a Kelet 
Népe, 1811-ben jelent meg, eb
ben Kossuth Lajost támadta, 
aki szerinte nem vezérnek való. 
Az első felelős kormányban mi
niszteri tárcát vállalt. Széchenyi 
István, a legnagyobb magyar, 
ki egész életét hazájának szen
telte. 1860. április 8-án Döb- 
Iingben önkezével veteti végei 
áldásos életének.

Najveksi magjai-, gróf Széchenyi 
István, je sin g ró f a Széchenyi 
Ferenc-a i grofice Festetics Ju
liane. Rod jen je 1791 leta, sep- 
teinbra 21-ga v Becu. Dd je svoje 
skole svrsil, isel je med soldate 
i bil je v taboru proti Ndpoleond. 
Zatem je dugse vrfine obhdjdl 
evunske orsage, potli pák je, s 
baconom Veselényi Miklósom  
po Mdgjdrskoj putovdl. Prvi vaz- 
nesi korák mu je bil 1825. |eta 
novembrd 3-ga, da je dal 60 000 
forinti, kaj se je mogla stvoriti 
Magjarska Akademija Znanosti. 
Bil je hrabri borac za preporod 
Magjarske. Svoje misli je napisal 
v tri glavne knige: Hitel, Világ, 
Stádium. (Kredit, Svet, Polozaj). 
Ndjveksa dela njegvog cloveko- 
lubnog zivlenja so : Lánchíd, (ve- 
liki most na láncú v Budapesti) 
ladje na dampf i veliki dampfme- 
lin v Budapesti, onda sodbeni stol 
£ű vekslne i trgovinu, pák regulacija 
vode Tisza i Dolnjrg dunava. 
Vaskapu, (Zeleina vrata). Zvun toga 
je puno delal i pre tem. kaj so se 
magjarske ieleznice rezvile. Njeg- 
va glasovita kniga : „Kelet Népe“ 
(Narod Istoka) je zisla 1841. leta. 
V toj knigi je napadal Kossuth 
Lajos-a, koji, как on véli „neje za 
voditela“.

V prvi odgovorni vladi je 
najveksi magjar, gróf Széchenyi 
István, koji je celi svoj zivot po- 
svetil svojoj domovini, bil minister. 
1860. leta. aprila 8-ga si je v Döb- 
Imgu, svojom rukom skoncal svoj 
blagoslovleni iivot.

Törvényarejü rendelettel kiter
jesztettók a rögtönitélö bíróságok 
hatáskörót s ezután halálbüntetós- 
sel sújtják az ólelmiszerek ós 
egyób közszükségleti cikkek ár 
drágitóit. Halállal büntetik azokat 
is, akik aranyat, ezüstöt vagy 
drágakövet csem pésznek ki az 
országból. A halálbüntetés kiter
jed a felbujtókra és orgazdákra is.

Gasparics József szervező tit
kár szeptember második felé
ben Perlak, Csáktornya, Dékán
falva. Miksavár, Muraszerda- 
helv, Slridóvár és Drávaszent- 
márton községek MÉP vezetőit 
látogatta meg és értekezleteket 
tartott magyar és muraközi 
nyelven. Majd tájékoztatna a 
községek, illetve a községek 
MÉP vezetőit a bel- és külpo
litikai helyzetről. Megszervezte 
a muraszentmártoni, ligetvári, 
murakirályi, hodosánvi és tüs- 
keszentgy örgvi körjegyzőségek- 
ben a MÉP í Les bizottságot. A 
községekben kivétel nélkül nagy 
ragaszkodást tanúsítottak a 
МЕР szervezete iránt és a meg
választott tagok örömmel vállal
ták a reájuk rótt feladatot. ígé
retet tettek, hogy tehetségükhöz 
képest fognak a MÉP érdeké
ben dolgozni. A községek leg
sürgősebb kívánsága a Hangya 
szövetkezetek felállítása.

A bel ügy miniszter rendeletül 
adott ki, amelyben egyesíti 
Csáktornyát és Felsőpusztafát 
Csáktornya, továbbá Drávaóhi- 
dat és Édeskutat Drávaóhid név
vel. 93 község, amelyeket a ju
goszláv uralom egyesilelt más 
községekkel, újból önmagukban 
alkotnak egy-egy községet.

A másik rendelettel a belügy
miniszter a visszafoglalt délvi
déki részeken a járási beosztás 
újabb megállapítása, valamint a 
visszafoglalt területen levő köz
ségek szervezetének és körterü- 
leten levő községek szervezet? 
és körjegyzői beosztása felől in
tézkedik. Az erre vonatkozó mi
niszteri rendelet csak az alsó- 
lendvai, Csáktornyái, lenti na y- 
kanizsai, perlaki járásokat érin
ti. Ezen a területen van egy 
megyei város, Nagykanizsa, 13 
nagyközség községi jegyzőség- 
gcl és 51 körjegyzőség.

A fen lendített rendeleiekkel 
kapcsolatban a belügyminiszter 
Zala vármegye területén a kö
vetkező kinevezéseket eszközöl
te a jegyzői, illetve körjegyzői 
karban. Községi jegyzőkké ne
vezte ki a miniszter Alsólcndva 
nagyközséghez Lelkes Józsefet, 
Murabeszlerce nagyközséghez 
Horváth Gézát, Csáktornya 
nagyközséghez Korentsy End
rét, Drávavásárhely nagyköz
séghez Bcnkő Jánost, Légrád 
nagyközséghez Harmat Jenőt,

S  zakonskom  naredbom so  
preéirili delokrug Statariumskog 
soda i bodo od vezda na smrt 
soditi se one koji nabijaju cene 
hrani i drugim stvarim, kője so  
potrebne za iivot. S  smrti bodo 
strofali i one, koji bodo z orsaga 
vun évercali zlato, srebro  i drags 
kamene. Smrtni sód ide i na one 
koji nekoga nahujstiju, ili od tatov 
kupujejo.

Gasparics József, tajnik za or- 
ganizaciju je v septembru pohajal 
voditele Magjarske stranke zivota 
v Prelogu, Cakovcu, Dekanoycu, 
Macincu. Murskom Srediscu, Stri- 
govi i Svetom Martinu i drzal je 
znjimi dogovore po magjarskom i 
medjiinurskom jeziku. Med tem 
njim je prepovedal, kuk stoji vunj- 
ska i znutresnja politika. V notar- 
jusijama Sveti Martin, Draskovec, 
Dolnji Kraljevec, Hodosan i Sveti 
Gjurgj je organiziral odbor stranj- 
ke Magjarskoga zivota, sigdi po 14 
clanov. Se opcine so pokazale, da 
se radi prikapciju toj stranki i zebrani 
so z veseljem prek zeli svoje sluz- 
be. Obecali so, kaj bodo как naj- 
bole delali za Magjarsku stranjku 
z vota. Najveksa zela je naroda, 
kaj bi se cim predi postavile za- 
druge Hangya. (To je krscanska 
zadruga, de ludi moreju se kupiti 
i prodati).

Alsódomboru nagyközséghez 
Sólymos Antalt, Kotor nagy
községhez Czoma Antalt, Mura- 
csány nagyközséghez Kondorosj 
Józsefet, Muravid nagyközség
hez Kőröshegyi János Pált, Per
lak nagyközséghez Yirágh Pált.

Körjegyzővé az adorjánfalvai 
körjegyzőséghez dr. 'Furái Im
rét, az alsóiéiulvavidéki kör
jegyzőséghez Sift ár Gézát, a ba- 
gonyai körjegyzőséghez Lam- 
pérth Jánost, a bántornyai kör
jegyzőséghez Fehér Józsefet, a 
belatinci körjegyzőséghez Szűcs 
Jánost, a cserföldi körjegyző
séghez Kőhalmi Nándort, a gá
ti о r j ánh áz ai к ö r j egyező séghez
I)ömök Józsefet, a lendvalakosi 
körjegyzőséghez Tomka Páll, a 
I end v a v ásá rhely i kör j egy zőség- 
hez Miklós Jánost, a murabará
ti körjegyzőséghez Mátai Imrét, 
a palinál körjegyzőséghez Dé
nes Jenőt, a belicai körjegyző 
séghez Kisfaludy Gyulát, a bot- 
tornyai körjegyzőséghez Dobos 
Sándort, a csáktornyavidéki 
körjegyzőséghez Kákossy Győ
zőt, a drávanagyfalusi körjegy
zőséghez Kveffly Gyulát, a drá- 
vaszentmihályi körjegyzőséghez 
Varga Zoltánt, a miksavári kör
jegyzőséghez Kócza Jánost, a 
felsőinihályfalvai körjegyzőség
hez Flachner Ferencet, a mura
siklósi körjegyzőséghez Kuszák 
Istvánt, a muraszentmártoni 
körjegyzőséghez Szűcs Miklóst,
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a muraszerdahelyi körjegyző
séghez dr. Péter Sándort, a 
stridóvári körjegyzőséghez Szi
lágyi Lajost, a viziszentgyőrgyi 
körjegyzőséghez Falka Jenőt, a 
damásai körjegyzőséghez Rácz 
Károlyt, a dékánfalvi körjegy
zőséghez Bodnár Dezsőt, a drá- 
vadiósi körjegyzőséghez Torma 
Bélát, a hodosányi körjegyző
séghez Hegedűs Bélát, a kissza- 
badkai körjegyzőséghez Mészá
ros Lászlót, a ligetvári körjegy
zőséghez Vinczc Gábort, a mu
rakirályi körjegyzőséghez Szent
irmai Lászlót, a muraszentmá- 
riai körjegyzőséghez Oláh La
jost, a lüskeszentgyörgyi kör
jegyzőséghez dr. Asszonyi Lász
lót, közigazgatási jegyzővé Csák
tornya nagyközséghez Cserba
kói Tibort.

Minister znutrelnjih poslov je 
dal naredbu vun, skojom je mesto 
Gornji Pustdkovec prikapcil к Ca
kovcu, ndddlje zjedinil je inesta 
Drdvdóhid (Dunjkovec) i Édeskut 
(Sldkovec) pod imenoui Dravaó- 
hid (Dunjkovec). One 93 opcine, 
kője je jugosldvenskd vladdvina v 
juznom krdju skdpcila z drugimi 
bodo nazdj, sakd svojd opcina. Z 
drugoin ndredbom je minister po 
juznom kraiu rezporedil kőtáré, 
opcine i notarju$ije. Óva naredba 
se tice samo kotare Alsólcndva, 
Csáktornya, Lenti, Nagykanizsa i 
Perlak. Na ovom teritoriju je je
den varmegjinski varas, Nagyka- 
niia, 13 velke opÓine s svojimi 
notarjusi i 51 okruzne notarjusije.

Postavleni so sigdi i notarjusi. 
hnena se vidiju v magjarskom 
tekstu ovoga c'anka.

Katolikus nagygyűlés 
Budapesten

Velka к atol ló ka skupéöina 
v Budapesti

Az Országos Katolikus Nagy
gyűlést október 1 7-ig rendezi 
az Actio CathoUca Budapesten. 
A Nagygyűlés egyik legfénye
sebb megnyilatkozása az eucha
risztikus körmenet lesz október 
5-én délután, amikor az Oltári- 
szentséget a hívek ezrei fogják 
végigkísérni a Szent István BaJ 
zilikától az Országház előtti tér
ig. Az előjelekből ítélve, leg
alább félmillió katolikus hivő’ 
vonul majd fel ezen a körmene
ten. Az útvonalakon hangszó
rókat állítanak fel és hogy az 
ének egységes legyen, külön stú
dióból fogják közvetíteni a kör* 
menet felvonulási ideje alatt az 
énekeket és zenét.

Vidékiek 50 százalékos ked
vezménnyel utazhatnak a fővá
rosba. Utazási igazolványok a 
MÁV menetjegyirodákban vagy 
a plébániákon kaphatók. f

XXIX. Orsacku katolicku velku 
skupscinu bo Akció Katoliéka dr- 
zala od 4—7 oktobra v Budapeitu.

Najlepse bo na toj velikoj skup- 
scini 5. oktobra popoldan euha- 
ristiéka proiecija, da bo duda 
jezer ludi sprerajalo svetoga sa
lt ramenta od Bazilike Svetog 
Stefana do Orsaéke hüe, как se 
vidi, barem pol m iljona kato- 
lidkih ludi bo na toj pro ite iji. 
Pajdoc po cestaj bodo postavili 
megafone, kaj bodo se posod 
jednako popevali, a viiu bodo na 
celoj proSeciji c jednoga mesta 
dali.

MÉP szervezés Muraközben
ürganizacija Magjarske stranke Zivota

Kinevezték a muraközi jegyzőket
Medjimurska uprava vredjena
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Befejeződött a Jugoszláviából átvett 
tanítók átképző tanfolyama

ZvrSIl se teőaj za navuéitele, kője smo prek 
zell od Jugoslavije
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Isten Áldd meg a 
magyart!

Amit a kis muraközi iskolás 
első leckéjében már megtanult, 
arra szeretnénk a felnőtteket is 
megtanítani. Elmondjuk nekik 
is szeretettel, hiszen eddig nem 
tudhatták, hogy mit jelent ná
lunk a nemzeti imádság, a Him
nusz és hogyan mutatjuk meg 
magyarságunkat, hazaszerete
tünket, ha énekben vagy zené
ben felcsendül és Istenhez száll 
a szépséges dallam.

Csordultig tellik a szivünk és 
könnybe lábad a szemünk, ami
kor az orgonán végighömpö
lyögnek az első akkordok és az 
Úristen Iába elé ér könnyes kö
nyörgésünk, hogy : Isten áldd 
meg a magyart!... Áldd meg 
Uram-Isten »jó kedvvel, bőség
gel« és nyújts feléje védő kart, 
na küzd ellenséggel.. Most, 

. amikor Ukrajna véres mezőin 
az istentelenség pusztító árada
tával áll szemben a fiatal ma-

fyar katona, állj mellette, Uram 
s védd, óvd a drága magyar 
életet, vigyázz fiainkra, segítsd 

fegyvereinket, hogy diadalma
san harcolhassák meg harcai
kat. Olyan régen tép a bal sor* 
bennünket ! Hozz rá vig esz
tendőt !..« Hozz boldogságot ,bé
kés fejlődést, mert megbün- 
hődte már e nép a múltat s jö 
vendőt«. Szenvedéseink nagyok 
voltak, Uram, kiméreteit ránk 
igazságod mértéke, de megbün- 
hődtük vétkeinket, jöjjön áldá
sod falvainkra, városainkra, ár
va, megpróbált népünkre !

Muraközi testvér ! Huszonhá
rom évig nem énekelhetted ezt, 
bár tudjuk, a szivedben ez élt. 
Úgy énekeld hát most, hogy a 
lelked megremegjen belé, úgy 
állj az Isten előtt, hogy megfe
szülő inaid is meghallgatásért 
kiáltsanak a magyarok Istené
hez. Férfi és nő, mutasd meg 
termeted szépségét, egyenesen 
állj, mint a dunántúli táj jege
nyéje és utasítsd rendre azt, aki 
tiszteletlenül viselkedne. Nézd 
katonáinkat! Úgy állunk mi is, 
mialatt az Úristenhez száll fo
hászunk. Ez a külső jele lel
künk áhítatának, szivünk legna
gyobb kívánságának.

Hisszük, igy lesz ezulán, mu
raközi m agyar!

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

Akit tdbbon Ismernek, 
télfcben k e r e s n e k l

Hirdessen lapunkban
ée egész Muraköz ismerni fogja!

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

Vasárnap fejeződött be a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium által elrendelt két
hetes átképző tanfolyam Csák
tornyán. A tanfolyainol Rho- 
sóczi Rezső, a muraszomb: ti 
tanügyi kirendeltség vezetője, 
tanügyi előadó szervezte meg, 
a tanfolyam hallgatóinak ellá
tásáról Christ János, a tanító
képző intézet gondnoka gon
doskodott.

A tanfolyamon dr. Pável 
Ágoston egyetemi magántanár a 
magyar irodalomlörténetet ad
ta elő — magyar és horvát 
nyelven — különös vonatko
zással a jugoszláv állításokra és 
ferdítésekre. Magas színvonalú 
előadásait a tanfolyam hallgatói 
nagy tetszéssel hallgatták. Elő
adók voltak még Antauer Jenő, 
muraszombati tanfelügyelő, aki 
a magyar tanlerv utasításait is
mertette. Titán József mura
szombati ig. tanító a magyar 
nemzet történetét és az állam
polgári jogokat és kötelessége
ket. Stefancsec Rezső csendlaki 
ig. tanító Magyarország föld
rajzál és a gondnoksági utasí
tást adták elő.

A tanfolyam első hetében 55, 
magyarul folyékonyan beszélő 
tanító, ill. tanilónő, a második 
héten 92, magyarul nem tudó, 
főleg szlovén származású tani. 
tó vett részt. A tanfolyam ide
jére Barabás (Behojnik) Győző 
Csáktornyái népiskolai tanítót 
az V. vegyes (fiu-leány) osztály
nál a tanítóképző intézetbe ren
delték. A tanfolyam hallgatói 
mindennap 2 próbatanitást tar
tollak magyar, történelem és 
földrajzból. A próbatanilások 
főleg muraközi nyelven folytak, 
de az egyes tárgykörökben a 
vezérszavakat magyarul tanítot
ták. A tanításokból magyar ér
zés, a magyar hazához való tör
hetetlen ragaszkodás csendült 
ki.

A tanfolyam sikerén igen 
eredményesen közreműködőit 
Barabás Győző Csáktornyái la- 
nitó is, aki a tanfolyam két bele 
alalt előkészítette a tanítókat a 
próbatanitásókra, muraközi é* 
magyar nyelven oktatva, sőt a 
tanítási tervezetek megírásában

is wpoédkezett. Minden héten a 
tanfolyam hallgatói előtt minta- 
tanitásokat mutatott be, hogy a 
magyar tanítási módszert is
mertesse.

A tanfolyam hallgatói meg- 
ujhodott lélekkel, ismeretekkel 
megrakódva, magyar érzésben 
megerősödve távoztak állomás
helyükre.

V nedelu s zvrsil v Cakovcu, 
tecaj, kojega je odredil m. kr. 
minister га veru i skole га pre- 
naobrazbu navucitelov, koji je tra- 
jal dva tjedne. Ze tecaj je orga- 
niziral Rhosoczi Rezső voditel 
skolskog nadzornistva v Mura
szombatit (Murska Sobota), a za 
obskrbu slusatela tecaja se brigal 
Christ Janos, poverenik skolskog 
nadzornistva, skrbnik preparandije.

Na tecaju je prédával povest 
magjarske literature (Knizevnost), 
na inagjarskoin i horvatskom je- 
ziku privatni profesor visoke skole 
(univerze) Dr Pável Ágoston, v 
protimbi z onim, kaj so jugosla- 
ven i trdili i napak obracali. Та 
njegva predavanja visoke vredno- 
sti so slusateli tecaja poslusali z 
velikom paznjoin i veseljem.

Prvi fjeden je bilo na tecaju 55 
navucitelov i navucitelic, koji 
dobro govoriju magjarski, a drugi 
fjeden 92 navucitelov, koji nez- 
naju magjarski, najvise slovencov. 
Za vreme tecaja so Barabás 
(Behojnik) Győző-а, navucitela 
риске skole v Cakovcu, z njegvim 
V. mesanim (decki i рисе) ra- 
zredom odredili v preparandiju. 
Slusateli so saki den dvapot pro- 
bali podvucavati deake z ma- 
gjarske povesti i zemlopisa. Öve 
probe so isle v glavnom po medji- 
murskoin jeiiku, ali v pojedinim 
stvarima so glavne reci i ma
gjarski vucili. Prem da je navukisel 
po medjimurskom jeziku, a navu- 
citeli so bili horvatskog ili slo- 
venskog roda i jezika, itak se stoga 
skolanja videl magjirski cul, i 
privrzenost к magjarskoj domovini.

К uspehu tecaja je z velkim 
trudoin puno pomagal i Barabás 
Győző cakovski navucitel.

Slusateli tecaja so odisli na svoja 
mesta z obnovlenoin dusom, puni 
inanosti i cut za Magjarsku se 
njim je objacil.

Rövid páncélazttnet (Foto RDV.

Bote, blagoslovi 
magjarel

Kaj se malo skolsko dete v prvi 
lekciji vec nnvcilo, na to bi steli 
naveiti i starese. Bomo njim s 
lubavi pripovedali, im so do ve 
ne mogli znati, kaj znaci prinas 
Himnus, nasa narodna molitva, 
как moremo lepő pokazati nase 
magjarstvo i nasu rodolubnost, da 
se v pesmi ili v muziki aacaje óva 
lepa viza, koja se к Води zdize.

Puno nam je sree i oci so nain 
suzne, da se na orgulama cujejn 
prvi glasi i da dojde pred ne- 
beska vrata nasa sii2na molitva: 
„Isten áldd meg a magyart!“ ... 
„Áldd meg Uram — Isten“ „jókedv
vel, bőséggel“ és „nyújts feléje 
védő kart, ha küzd ellenséggel“ . .. 
„Boze, blagoslovi magjare !* ... 
„Blagoslovi je Gozpodine Boze“ 
„z veseljem i obiljem“ „pokazi 
njim tvoju roku branitelsku, da se 
boriju z nepriatelom“ .. . Ve, da 
mladi magjarski soldati stojiju na 
krvavim ukrajinskiin polanam na- 
prti poplave prezboznosti, stoj krai 
njih dragi Boze, brani i cuvaj dragi 
magjarski zivot, pazi na nase sine, 
pomogaj njihovo oruzje, kaj bodo 
mogli prevladati nepriatela v tim 
teskim borbam ! Так dugó nas vec 
preganja teska sodbina! Donesj 
nam bolse leto!! Donesi nam 
srecu i iniren zivot, kajti „ov na- 
rod je vec pretrpel svoje za pro- 
slost i za buduenost.“ Velke so 
bile nase moke Gospode Boze! 
Dostigla nas je tvoja pravica, ali 
za nase grehe smo шоке pretrpeli, 
blagoslovi nam nasa sela, varasé, 
nas siromaski narod!

Braca Medjimurci! Dvajsti tri 
let ste toga na smeli popevati, 
prem da smo znali. kaj vám je to 
v sreu bilo. Stande ve pred Boga 
i popevajte, kaj vám bo dúsa 
zagrmela i se kotrige naj oriju к 
Води Magjare. Moski i zenske 
pokazile как ste lepi, jednako 
stojte, как jablan podunavskog 
pola i odvrnite od sebe onoga, 
koji vám nezna postenje dati. Pog- 
lednite nase soldate! Так mora- 
mo i mi stati, dók nam nasa mo
litva к bogu ide- To je znak, da 
nam je dúsa pokorna i srce puno 
poboznosti.

Megjimurski magjari, je li od 
ve bo tak!

-  A volt jugoszláv Szokol 
vagyonát az Usztasa kapja.

A poglavnik rendelelet bocsá- 
toll ki, amely szerint a testületi 
minisztérium rendelkezésére bo
csátják a jugoszláv szokolszö- 
vetségnek a horvát állam ala
pítása után Horvátországban 'e 
foglalt vagyonát. A vagyoni az 
uszlasamozgalom céljaira for
dítják.

-  Imetka bivseg Jugosla- 
venskog Sokola doblju Ustasl. 
Poglavnik je vun ddl naredbu, po 
kojoj je ministerstvo dobilo onoga 
jugoslavenskoga sokolskog imetka, 
kojega so zaplenili v Horvatskoj, 
da se stvorild nova drzava. Toga 
imetka bodo ustaéam dali.



KÖZGAZDASÁG
Vigyázzunk a kukoricára

* ■  h u p u z a  t r e b a  p a z i t i

Л hűvös szeptember erősen 
érezteli haláásál az őszi termé- 
ményékben. Különösen a ku
korica érése tolódott ki és igy 
az őszi talajniunkálalokat sem 
teilet időben elvégezni. A kö
dös ,hűvös időjárás miatt igen 
sok helyen kikezdte a penész a 
szárakat és kitört '. A letört 
szárakat szedjük fel és rakjuk 
gúlákba, mégpedig úgy. hogy a 
csövek befelé legyenek, mert 
különben azok is megpenésze- 
sednek. Igv beérésüket is siet
tetjük.

Л lábonálló kukorica beéré- 
sél úgy segíthetjük elő, hogy 
a cső felelt 10 centiméterrel le
vágjuk a szárat. Vigyázni kell. 
mert a be nem (érett kukorica 
könnyen penészedik. Ezt úgy 
akadályozhatjuk meg, ha már 
az előre haladott idő miatt a 
beérést nem lehet kivárni, hogy

letördeljük a csöveket,
felhasitjuk őket és be

vermeljük.
Л vermelésnél a levegőt tapo
sással jól kiszorítjuk, mert kü
lönben itt is megkapja a penész 
a csövet. 00 ?ü ern-es földré- 
teynek kelt a csöveken lenni, 
akkor biztosan jó a vermeiéin. 
Az anyaországi gazdák a föld
művelési miniszter takarmány
siló akciója során takarmány- 
silót kaptak és ezzel végzik a 
vermelést. Kajta leszünk, hogy 
jövőre a muraközi gazdák is 
részesüljenek az akcióban.

Minden gazdának tudnia keit, 
hogy saját szükségletéül felüli 
termését csak a Hombár vásá
rolhatja meg, vagy az, akinek 
erre hatósági vásárlási jegye 
van

Ugyancsak most kell gondos 
kodni a vetőmag-szükségletről 
is.

A vetőmag jó megválasz
tása a termést növeli.

Kzérl kell rá nagy gondot for
dítani. A vetőmagot a még lá
bonálló termésből válogatjuk ki. 
Olyan szárakról szedünk, ame
lyeken legtöbb cső van. Kiválo
gatjuk a szép hosszú, jól be-
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Legjobb,
legtartósabb,
legolcsóbb

„ C I P Ő K “
utalványra és utalvány 

nélkül csakis

„CiMánál“
Csáktornyán,

a templom mellett. Telefon: 87.

érett csöveket, amelyeken a faj
ta jellege is jól meg van A k i
választottakat azután felfűzzük 
és a padláson felakasztva szá
rítjuk.

Л késői bunionyáf ne vermel
jük le azonnal. hanem előbb 10- 
1T> napig csak liszta szalmával 
takarjuk le, hogy kiszikkadjon. 
Ha megázik, a szalmát kicserél
jük A jövő évi velőgumókat ill 
is a még földben levő tövekről 
válogatjuk ki. Ugyanis csak igy 
lehet látni, hogy melyik való 
jól termő lőröl. Természetesen 
a szép. erőteljes és sokat termő 
tövek terméséi választjuk ki.

A répái szintén kiszikkasdjuk 
vermelés előtt. Vigyázzunk, 
hogy föld- és sármentesen ke
rüljenek a verembe.

Hlddni September se jako pózna 
po jesenskim bratvam. Najvise je 
kukuruza zaostala, a niti jesenske 
posle na zemli je ne bilo moci 
zvrsiti. Zbog fog hladnog meglö
vi! og vremena na cuda mesta 
plesnivi kuruzinje. Kője kuruzine 
se potereju, one treba v kupé slo 
ziti i lati nutri obrnuti, drugac sple- 
sniviju. Так se bodo predi do- 
zrelile.

Koja kuruza jós stoji, tak je moci 
dozrelenje pozuriti, kaj se ku- 
ruzina odreie 10 cm. ober lati. 
Treba paziti, kajti nezrela lat lehko 
splesnivi. To je moci tak spreciti, 
ako je vreme prekesno za zrelenje,

kaj se lati pobereju, raz-
éeSeju i v zemiu zakopaju.

Treba zeinlu dobro zagaziti, jer 
ako kuruza dobi lufta onda sples
nivi. Ober lati mora biti zemle 
do 00—70 centimetrov, onda je 
dobro zakopano. V materi zemli 
je minister dal zazidaü velke suse 
i tam se vrsi susenje i zakapanje- 
Bomo isii za tein, kaj bodo к leto 
i prinas takse suse.

Sak\ gazda mora znati, da 
ono kaj ober pof rrbe hódi, more 
kupiti samo Hombár, ali koji 
od njega ima punomoé.

Ve se treba brigati i za set ve. 
Koji si dobro zrnje zbere za 
setvu, bo imel veksu zetvu. Za 
to se treba brigati, kaj si onda 
zberemo zrnje za setvu, da je jós 
ne pobrano. Za setvu treba onu 
kukuruzu brati, de ga najvec lati. 
Treba zebrati dobre, duge, zrele 
lati, na kojim se vidi i vrst. Zeb- 
rane lati treba povezati i na najzi 
posusiti.

Kesnoga krompera ne smeti 
mám zakopati, nego erez 10 — 15 
dni s cistom slamom pokrivati, kaj 
se dobro posusi. Ako se namoci, 
slamu premeniti. Za setvu krom- 
pira isto jós na zemli zebrati. 
Samo tu se vidi, steri prm dobro 
rodi. Najlepse i najjakse grme, 
koji cuda rodiju, treba zbirati.

1 repu treba posusiti, predi, nego 
se zakopa i paziti, kaj nabo blatna 
zakopana.

— Cakoveéka-Medjimurska 
kasa je dobila novog pred- 
sednika I direktora: Növi di
rektor je Tischler Jótsef z Kani- 
zse, a növi predsednik je nas do- 
inorodec Terbóczlmre vladin nad- 
savetnik i fabrikant.

Véres harcok usztasák 
és felkelők között
Nesreöa horvatskih 

ustasa
Konjiee közelében a felkelők

és az usztasák véres harcaiban 
az usztasák körzetparancsnoka 
és kél helyettese is elesett Ba
njaluka környékén is voltak har
cok. Itt három uszlusa vesztette 
életét.

Eszéken az egyik vállalat két 
mérnökét és egy diáklányt el
foglak, mert pokolgépes me
re ngletet kísérellek meg, a gvár 
egyik alkalmazottját menekülés 
közben lelőtték, csak egy mun
kás tudott elmenekülni.

Polen obeine Konjiee so, v Icr- 
vdvi bitki med cetniki i ustasi, 
ustaski zapovednik i njegovi dvu 
namestniki opali. Koli Banjaluke 
so isto bile borbe, tu su tri uslasi 
zgubili zivot.

V Osjeku su prijeli dva inzenere 
jene fabrike i jenu pucu, koja je 
deák, kajti so sieti s peklenskom 
masinom napraviti atentat. Jed- 
noga naméstenika fabrike so stre- 
lili v begu, samo jeden delavec je 
mogel pobeci.

Újabb közélelmezési 
korlátozások Horvát

országban
Zágrábból jelentik : Horvát

országban újabb közélelmezési 
korlátozásokat léptettek életbe. 
A vendéglőkben és a magán
háztartásokban ezentúl hétfőn, 
szerdán és csütörtökön a leg
egyszerűbb étrendet engedélye
zik. A hústalan napokat is be
számítva. ezentúl csak szombat 
este. vasár- és ünnepnapokon 
van szabad étrend.

— V Horvatskoj je prehrena 
opet skraöena. Íz Zagreba nam 
javlaju: V Horvatskoj so prebranu 
opet skratili. Po kremaj i po pri- 
vatnim hizam je od vezda, v po- 
nedelek, sredu i v cetrtek dozvo- 
lena samo najjednostavnesa hrana. 
Ako racunamo к tomu i dneve 
nrez mesa, onda je samo v so- 
botu na vecer, v nedelu i na svet- 
ke dozvoleno trositi po voli.

A Csáktornya-Mura- 
közi Takarékpénztár

uj vezetősége
A legrégibb Csáktornyái 

pénzintézet vezetését október 
1-ével Tischler József igazgat^ 
vette át, az igazgatóság elnöki 
tisztségét pedig Terbócz Imre, 
kormánvfőtanacsos muraközi 
földbirtokos és gyáros vállalta.

H irdessen  lapunkban I
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Union mozi

A félelmetes hírű német ten
geralattjárók életéből vették a 
témát és hűségesen telerajzol
ták a német katona mindenek 
felett való kötelességtudásál, 
bajtársi a sságát és hősiességét. 
Ezt a szinte emberfeletti nagy
ságot azután úgy ragyogja be 
a romantikus szerelem meleg 
napsugara, mint ahogy a hideg 
kemény drágakövet megmelegi- 
ti és elérhetőbbé teszi a lágy 
a ra ny fogl ala t. Acél keménységű 
ércek a film férfiai. napsugaras, 
meleg arany köztük Ilse Wer
ner. a történet pedig, amelyben 
napjaink történelmi valósága iz
zik. hösköltemény, és emléket 
állít azoknak, akik életet áldoz
tak a hazáért. Lehet-e jobban 
lelkesülni, mint ezen ? Lelkesül
jünk !...

Egy asszony három élete
Csáktornyái mozi

Bacliel Field nagysikerű re
génye a filmen is folytatta dia
dalukat, amit nem csodálhatunk 
akkor, ha a szereposztás fényét 
és a kiállítás nagyvonalúságát 
tekintjük. Bette Davis az ame
rikai film legnagyobb tragikája 
és alakítása mindig élmény. Aki 
a regényt olvasta, rá fog jönni, 
hogy képzeletében ugyanúgy 
rajzolódott ki az asszony alak
ja, amilyennek azt Bette Davis 
nyújtja. Charles Boyer a hős- 
szerelmesi beállítottság mellett 
drámai alakításra is képes és 
nem marad el társnője mögött. 
A rendezés simán és hihetően 
adja azt a történelmi hátteret, 
amely a történet izét. zamalát 
jelenti. Jó film !

Sport -
Megindult az élet 

a diáksportolók között
A benépesedett iskolákkal 

együtt benépesedett a sportpá
lya is diáksportolókkal, akik 
lelkes munkával készülnek ver
senyeikre. A futópálya hiánya 
persze érzik, de azért qbb&n i s 
segítenek magukon a ,fiukvh#gy 
legalább az edzést ne kelljen 
nélkülözniük. Az egyes ágakban 
máris mutatkozott néhány te
hetséges fiú. Reméljük, hama
rosan versenyeken láthatjuk
őket.

„METR0P0L“  Széllé Csáktornya
Város közepén. Modern komfort, 22 vendég
szoba folyóvízzel, autógarázs. Mérsékelt árak.

-------------■-------------
Te l e f on  i n t e r u r b á n :  47.



Tímár István 
búcsúja Csáktornyától
Mint ismeretes, a muraközi 

jegyző ségek re megtörténtek a 
végleges kinevezések és az ide
iglenes jegyzők visszatérnek 
eredeti állomáshelyükre. Timár 
István rédicsi főjegyző, aki 
Csáktornya ügyeit intézte az át
meneti idő alatt és aki kiváló 
működésével az egész város be- 
csűlését és tiszteletét vívta ki, 
szintén távozik ideiglenes mun
kahelyéről. A közszeretetben 
álló jegyző elhárított magától 
minden ünneplést, búcsúztatást, 
de nem akar még sem szó nél
kül megválni Csáktornyától, ez
úton mond meleg búcsút Csák
tornya képviselőtestületének és 
közönségének.

— Felsőbb hatóságom rendel
kezéséből távozom Csáktornyá
ról. Mivel szóval búcsút nem 
vehettem, engedjék meg, hogy 
ezúttal mondjak őszinte köszö
netét a Községi Képviselőtestü
letnek, a város tisztviselői kará
nak a megértő támogatásért, 
mellyel nehéz munkám elvégzé
sében segítségemre voltak és le
hetővé tették számomra azt, 
hogy feladatomnak megfelelhet
tem. Különösképen mondok há
lás köszönetét Pecsornik Ottó 
községi bíró urnák és Skvorcz 
János helyettes biró urnák, akik 
felelősségteljes munkámban 
mindig a legnagyobb készséggel 
támogattak.

— A magam részéről mindig
szeretettel fogok gondolni Csák
tornyára és büszke leszek arra, 
hogy a Magyar Hazát az elsők 
közt szolgálhattam itt és én ve
zethettem be ebben a városban 
a magyar közigazgatást és hiva
tali szokásokat. Őszinte szívből 
köszöntőm Csáktornya közön
ségét és kérem, tartsanak meg 
jó emlékükben ! A jó Isten óvja, 
vezérelje és segítse Csáktornya 
Vezetőségét és kedves Közön
ségét. *
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Muraköziek figyelem!
Letétbe kell helyezni a hadi- 

kölcsön-kötvényeket

A kormány rendeleté értel
mében Muraközben is letétbe 
kell helyezni a hadikölcsön.köt- 
vényeket. A végső határidő ok
tóber 31. Aki ezt elmulasztja, 
többé semmiféle jogorvoslatra 
nem tarthat igényt

i l M | bemutatja péntektn, szombaton és 
w S e U T O r n y e i  I w l O H  hétfőn 1 /И) órakor, vasárnap, 3, 6

és 1/20 órakor

Egy asszony három élete
icimü filmet. Főszereplők: Charles Boyer, Bette Dawls

Zágrábból jöttek útlevél nélkül Muraközbe,
de a határon elfogták és Kanizsára szállították őket

DoSie so z Zagreba v Medjimurje prez potnice, 
all na granici so je vlovili 1 odtiraii v Kanizsu

Vertalics Istvánné és Rexu- 
lex Józsefné, két zágrábi asz- 
szony útlevél nélkül a muraközi 
Muraszilvágy községbe mentek 
rokonaik látogatására. A ma
gyar hatóságoknál sem jelent
keztek. Amikor visszamentek, 
gabonatermékeket és élelmicik
keket vittek magukkal. A halá
ron a csendőrök elfogták őket 
és mivel útlevél nélkül lépték 
át a magyar határt, Kanizsára 
szállították őket, a náluk talált 
gabonanemüeket pedig lefoglal
ták.

Mindkettő tiltott haárátlépés 
miatt a bíróság elé került. Az
zal védekeztek, hogy nem tud
ták .hogy útlevél kell. mert Zág
rábban mindenki nyittan azt 
beszéli, hogy a Száva lesz a 
magyar horvát határ. Cicimet 
akartak innen hazavinni.

Miután a törvény törvény, 
amit nem lehet büntetlenül át
hágni, a bíróság mindkét asz- 
szonyt tiz-tiz napi fogházra Ítél
te ,amit azonban letartóztatá
sukkal kitöltöttnek vett. A le

foglalt terményt a bíróság elko
bozta.

A két asszonyt azonnal sza
badlábra helyezték.

Dve zagrebacke zene, jena je zena 
Vrtarics Istvana. a druga Regulek 
józsefa dosle so prez potnice v 
Medjimurje v Muraszilvágy (Sivi- 
ca), svoju rodbinu pohajati, a ne 
so se niti pre magjarskim vlastima 
prijavile. Da so isle nazaj, so pe- 
iale sobom zrnje i druge hraue. 
Na granici so je zandari prijeli i 
kajti so dosle prez potnice prek 
magjarske granice, so je odtiraii 
v Kanizsu, a zrnje, kője so pri njih 
nasli, so zaplenili.

Obedve so dosle pred sód ibog 
zabranjenog prestupa prek granice, 
рак so se stem branile, da so ne 
znale, kaj treba potnicu meti, kajti 
v Zagrebu govoriju, da bo Sava 
meja med Jfagjarskom i Hor- 
vatskom. Stele so hranu dimo 
pelati.

Kajti je zakón: zakón, kojega ne 
smeti prez strófa prekrsiti, sód 
njih je odsodil, saku na deset dni 
resta.

Hirdessen a Muraközben

Német páncélosok előnyomulása. (Foto RDV.)

Elegant

gotovejíenske оp  rave, kaputi i  bún de

kaputi za decu, 
moÉki i zenski ütő fi, 
svile za opravu, 
sako formu tepihi

sega tuda za zbirati

Zalaegerszeg- Nagykanizsa

H Í R E K
-  Medjimurcl pazlte! Treba 

poloíiti obligatorije taburskih 
posodila. Po naredbi vlade treba 
i v Medjimurju poloziti se obliga- 
torije taborskih posodil s prvoga 
svetskoga tábora. Zadnji termin je 
október 31, koji to zamudi, nebo 
imel nikse pravo kaj iskati s tih 
obligatorij.

-  Nesreőa od sreóe. V Spa- 
njolskoj se öve dane pripetila stra- 
sna iiesreca. Jedan 11 let star de- 
cec je nesel glasa svojemu ocu, 
koji je v fabriki deske zagal. Da 
je spazil оса s velikim veseljem je 
bezal к njemu i tak nesrecno, kaj 
ga je veliki rémén zgrabil i zaklao. 
Otec mu je stel skociti na pomoc, 
pák je i njega rémén zgrabil i o- 
bedva so ostali na mesti mrtvi. 
Decec je nesel ocu glasa, kaj so 
na lutriji gvinuli 200.000 pezeti 
(Spanjolski penezi) i od ve bodo 
prez brige ziveli.

-  Bog V Rusiji. Zastupnik Ru- 
sije v Londonu, Majski reke! je, 
kaj za par danov bodo v Rusiji 
dali vun zakón, kaj je opet smeti 
Boga moliti. Zakaj pák so onda 
erez 24 let Boga tajili. Kaj misliju 
ruski bolseviki, kaj je dragi Bog 
pozabil, kulko jezer biskupov i po- 
pov i kulko miljonov ludi so bol
seviki zaklali samo zato, kaj so 
Boga verovali ? Ve, da njim je 
prepala prezbozna vera, bi se steli 
Bogii v roke dati. Ali malo so za- 
kesnili. Bog ne piaca saku sobotu, 
nego ve je i za njih dosel piacén 
dán.

mÓHIRBETESEK

A lkalm azottat k e res?  A z apróhir
detés biztosan segít. Mindenki olvassa.

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

LÖBL MÓR 
ÉS FIA

Építkezési anyag, 
gyümölcs, tojás 
és takarm ány

CSÁKTORNYA
Telefon: 45.

Felelős szerkesztő: Dr. Szabad Lajos. 

Felelős kiadó: Pecsornik Ottó.

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

Csáktornya.

Nyomta : Közgazdasági RT. Nagykanizsa. 
Nyomdáért (elel Zalai Károly,
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