
Hol vagy István király
— téged magyar kíván — száll a zsolozsma 
évszázadokon át, mióta a szent király sírba 
szállt. S itt a végeken, mert palástja és 
szent koronájának fénye ép úgy takart és 
védett minden viharban minden népeket, 
mélyedjünk el gondolatban 900 év után, 
hogy mit hagyott ő örökségül a magyarnak !

Ha a Gondviselés kifürkészhetetlen 
útjait keressük benne, leszámoltatott vég
kép, Kelet és Nyugat problémája!

Származásával és házasságával gond- 
viselésszerüen élte át a magyar nemzet a 
X. és XI. század történeti viszonyait. Ezen 
átalakulási idő szükségszerű és a magyar 
ság szempontjából időt álló új élettérnek 
megalapozása volt — s ez Szent István 
érdeme.

Fizikai énjében a rendíthetetlen és 
maradandó erőt képviselve népével a 
Dunamedencében.'Katolikus hitével pedig 
a tiszteletadást és harmóniát Nyugat felé, 
állami és nemzeti életünk útjának megje
lölésével.

Keresztény és apostoli király és új 
országának népességét gyarapítja az állandó 
letelepüléssel. Л  törzsek között szétosztott 
óriási területeken helyet foglal a királyi 
birtok, amely a király által megyékre 
osztva, a „várispán“ -ok felügyelete alatt 
áll.

Itt telepednek le a „várjobágy"-ok, 
akik birtok fejében katonáskodnak és a 
„várnép“ -ek, akik nem magyar származású 
őslakók és akiket Szent István felszaba
dított, végzik a legkülönbözőbb munkákat 
és földmívelést.

De jönnek a külföldi előkelő lovagok 
is, megtartva régi kiváltságaikat. A z ipa
rosok és kereskedők, mint akik a legelső 
adófizetők.

És a nagy keresztény király, aki így 
országszervező és rendező, törvényalkotó, 
mert ami időszerűtlen és végkép korhadt 
volt az országvezetés szempontjából, csak 
azt pusztította e l !

Üj életet és szellemet hozott magával, 
örök, lebonthatatlan várrá szervezve a 
magyar vármegyét, melynek önkormány
zata azóta is áll és szimbóluma, nemzet
teste Szent István koronájának. Alkotásai 
igazságosak voltak és annak értelmében 
járt el. Jogtalanul nem intézkedett, de 
az ellenszegülőt könyöteleníil sújtotta a 
törvény szigorával.

Uralkodási erényeit, mintegy szellemi 
végrendeletet: „Intelmek" címen fiának 
írja elő: „Először is parancsolom, taná
csolom, óhajtom, kedves fiam, hogy ha a 
királyi koronának becsületet akarsz sze
rezni, az apostoli és katolikus hitet oly 
pontosan és gondosan tartsd meg, hogy 
az összes, Istentől alattvalóidnak rendelt

V asárnap reggel fél kilenckor érkezett Kállay 
Miklós miniszterelnök a Lél vonattal Zalaeger
szegre. Kíséretében voltak Antal István nemzet- 
védelmi propaganda miniszter és Lukács Béla 
tárcanélküli miniszter. Radocsay László igazságügy
miniszter és báró Bánífy Dániel földmívelésügyi 
miniszter már korábban Zalaegerszegre érkezett 
és a pályaudvaron várták a miniszterelnököt. A 
fogadtatáson megjelentek a hatóságok képviselői,

a város, a vármegye vezetősége és а МЕР helyi 
vezetősége. Mintegy harminc képviselő és felső
házi tag érkezett ez alkalommal Zalaegerszegre.

A lelkes fogadtatás után a miniszterelnök a 
katolikus templomban misét hallgatott, utána a 
vármegyeházán dr. Brand Sándor alispán üdvö
zölte a kormányfőt, majd a közgyűlési teremben 
vitéz gróf Teleki Béla főispán mondott nagyhatású 
üdvözlő beszédet,

A főispán beszéde
Nagy kitüntetés számunkra, hogy a minisz

terelnök űr első dunántúli útjául Zala vármegyét 
választotta, — mondotta a főispán, majd így foly
tatta: — Ügy vélem, hogy ezt a kitüntető látogatást 
annak köszönhetjük elsősorban, hogy 1941 április
16-a óta Zala vármegye Dunántúlnak ismét leg
nagyobb vármegyéje lett és egyben azt hiszem, 
annak legmagyarabb vármegyéje is, mert itt a 
lakosság 94 százaléka magyarnak vallja magát. De 
másodsorban talán annak is köszönhetjük e magas 
látogatást, hogy megmaradt a miniszterelnök űr 
emlékezetében annak a látogatásnak az emléke, 
amelyet mint a Gömbös-kormány földmívelésügyi 
minisztere vármegyénk földjén szerzett. Azt hiszem, 
nem tévedek, ha azt mondom, hogy mind máig 
megmaradt Nagyméltóságod emlékezetében zala- 
vármegyei látogatása és ennek az eredménye az, 
hogy most itt üdvözölhetjük. Ügy hisszük, e láto
gatás nyomán megszűnik Zala vármegyéről az a 
tudatlan, némileg azonban indokolható felfogás,

hogy elfelejtett vármegye Zala vármegye, amelyet 
Budapesten „sötét Göcsej“ néven ismernek. Az 
a baj, hogy mindkét fél a másikban vélte a hiá
nyokat meglátni és ennek következtében a teremtő 
Istentől e kivételesen megáldott vármegye, amely 
természeti kincsekkel, történelmi és kultúrális ér
tékekkel, valamint termelési lehetőségben igen 
gazdag, mégis különösen közgazdasági vonatkozá
sokban szegényen maradt és sok fiának nem tud 
megélhetést biztosítani. De amióta itt már ráesz
méltek arra, hogy csakis összefogással és egy- 
akarással, nem pedig gáncsoskodással és nem 
fondorkodással lehet sorsunkon javítani és ki kell 
vennünk az építő munkából a részünket, azóta 
sok minden történt, úgy hogy most Zalában is 
erős ütemben folyik az építő, termelő munka. A 
magyar tradíciókat erősen őrző hivatása magaslatán 
áll. Fiaink voltak az elsők, akik elmentek a távoli 
harcmezőkre, hogy a bolsevizmus elleni harcban 
hazájukért dicsőséggel küzdjenek és vérezzenek.

A miniszterelnök válasza
Kállay Miklós a hosszas ünneplés lecsende- 

sedése után megköszönte a bizalom és szeretet 
jeleit. Elmondotta, hogy először az ország azon 
részeit kereste fel, ahol nagy volt a veszedelem, 
most pedig azokra a helyekre jött, ahol nincs 
veszedelem, de mégis Bulcsu vezér óta áll őrt a 
magyar. A zsidóbirtokokról szólva, azt hiszi, gyor
sabb tempóban még nem szereztek egy millió 
holdon felüli földet a magyar földmíveseknek. A 
leggyorsabban le fogja tárg>alni a földmívelésügyi 
miniszterrel a zsidóbirtokok átvételére vonatkozó 
végrehajtási utasítást is.

A szociális kérdésekre nézve hangoztatta a 
miniszterelnök a jó közigazgatást. Az erre vonat
kozó javaslat a beliig\ miniszter úrnál készen van.

Áttérve az ország közgazdasági helyzetére 
— elmondja a miniszterelnök, hogy a textilgyárak 
már átállították üzemeiket az olcsó népruházati 
cikkek gyártására. Az ősszel 400.000 méter, ebből
100.000 méter kabátszövet, 200.000 méter ruhának 
való szövetet és 100.000 méter fehérnemű anyag 
kerül olcsó áron kiosztásra, kizárólag a szegényebb 
néprétegek között. Ezenkívül több mint 200.000 
méter lepedő és törülköző anyagot is kifognak 
osztani. Sok textiláru külföldről jön be, ezen 
árukra a kormán> nem gyakorolhat befolyást. A 
katonaság és a hadiüzemek munkásainak bakancs
szükségletén felül 350.000 pár bakancsot tudnak

gyártani. Ezt elsősorban a gazdasági cselédek és 
az. állandó munkások kapják. Ezenkívül a keres
kedelmi forgalom részére 2,000.000 par típus cipő 
kerül, amelyet csak utalvány ellenében lehet be
szerezni.

Nem volna üdvös a búza árát felemelni és 
ezzel megdrágítani a kenyeret, mert ezzel együtt 
fel kellene emelni a munkások bérét és a tisztvi
selők fizetését, ami ismét csak általános drágulást 
okozna. A kormány felemelte a zsírsertések és a 
tej árát, mert az a szándéka, hogy elsősorban 
azokat a gazdákat fogja nagyobb jövedelemhez 
jutatni, akik egész évi munkával járulnak hozzá 
a nemzet jólétének gyarapításához.

A kormány ezután is mindent meg fog 
tenni, hogy a mai súlyos viszonyok közt a nem
zet ellátását minél hathatósabban biztosítsa.

A sűrű éljenzéssel többször megszakított és 
viharos tapssal befejezett beszéde ulán a minisz
terelnök különböző küldöttségeken fogadott. A 
visszatért Muraköz népes küldöttségét Pecsornik 
Ottó, a Csáktornyái járás országgyűlési képvise
lője vezette. A miniszterelnök minden előterjesz
tést meghallgatott és mindenkihez volt megértő 
szava.

Ezután a miniszterelnök kíséretével folytatta 
programszerű látogatásait.

emberek példaképe légy s az egyházi 
emberek méltán nevezhessenek téged 
keresztény férfiúnak"

A szív, a szeretet a megértés e z ! 
amint intelmeit adja tíz pontban fiának: 
Szent Imre hercegnek, a magyar ifjúság 
példaképének. Mintha a „tízparancs" szó

lalna meg, mert „intelmei"-nek első három 
pontja vallási vonatkozású, a többi a vilá
giakról és kormányzásról szól.

S mint féltett palántát, amelyet sok 
százados viharok tépnek és szaggatnak 
meg, — látomás szerűen egy évezreden 
túl is előre — a Boldogságos Szűz párt-
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fogásába ajánlotta az országot. Isten 
Anyjának, akit a magyar nép oly különös 
szeretettel és hódolattal imád és védő 
palástja alatt oly sok védelmet talált ezer 
esztendőn át!

S nem véletlen, hogy a nagy király 
halála előtt közvetlen ugyanazon napon 
ajánlotta fel e hont az Isten Anyja oltal 
mába, amikor a Boldogságos Szűz is e

napon vétetett föl szent Fia országába.
A  szent király intelmei szóljanak 

nekünk is és közel 900 év után Mu
raköz Népének! — amely azóta Szent 
Istvántól felajánlott és a Nagyasszony 
különös pártfogásában élhetett, szabadnak 
és védettnek érezhette és érezheti a szent- 
istváni szellemben minden nemzetiség 
magát e hazában. Rode Imre.

A Fonieltosáyu Asszony rádiószózata
Kivonat a Kormányzóné űfőméltftsága héttői rádióbeszédéből

Kint vakítóan süt a nap, még a vékony 
vászonruhát is sokalja az ember — kinek jutna 
eszébe ilyenkor a bunda, a lábzsák, a hócsizma 
és a tél egyéb rekvizitumai, amelyek békés nyári 
álmukat álmodják, körüllebegve a molyírtószer 
csípős illatával? Más esztendőkben talán jogos 
volt ez a tücsökszemlélet — most azonban, ami
kor az Apokalipsis zord lovasainak patkócsatto
gására ébredünk nap mint nap, annak a régi 
igazságnak, hogy „kormányozni ann>i, mint előre
látni", sokkal tágabb értelmezést kell adni. A 
magyar honvéd kemény léptei ma még a nap 
hevétől tüzesre forralt homokban dobbannak, de 
holnap már reá szakad a nyirkos orosz ősz és a 
szteppéken akadálytalanul száguldó szelek elhoz
zák az első hófelhőket is. Csikorog a zúzmara a 
bakancs alatt, a hóförgeteg millió apró tője szúr- 
kálja a viharokban kicserzett katonaarcot, a jeges 
szél bebújik a köpeny alá. süpped a lab a hófutta 
kátyúkban. Gondolnunk kell már ma, gondoljunk 
is erre már ma, amikor a kánikula verejtékét 
töröljük az arcunkról.

Kormán>ozni annyi, mint előre látni. Száz
szorosán igaznak kell lennie ennek és százszoro
sán igaz is ma, amikor a magyar honvéd kemény 
keze mindnyájunknak és mindnyájunk tündér- 
országának, Magyarországnak jövőjét és sorsát 
hordozza a végtelen orosz pusztaságban. A hon
védség raktáraiban már ma ott van a könnyű 
zubbony mellett a bekecs, a szellős ing mellett a 
prémes mellény, a nyári bakancs mellett a hó
csizma. De... valahogyan úgy hisziik, hogy ez a 
szeretet és hála, ami minden gondolkozó emberben 
szükségszerűen benne él a honvéd iránt, jogokat 
követel a maga számára is. Ha valaki úgy érzi, 
hogy kötelessége áldozatot hozni azért, akinek a 
békés életét, a biztonságát, önmagának és család

jának védelmét köszönheti, ám teljesítse a köte
lességét. De, aki igazán mélyen magyarul 
érez, az nem kötelességet említ, hanem jogokat 
hangoztat. Jogot ahhoz, hogy áldozatot hozhasson, 
bár csak milliomodrésznv i áldozatot is azért, aki 
fiatal éle|ét kínálja az ukrán mezőkön, a Don 
mentén a \ olga -dombjai között. És ehhez a 
jogunkhoz ragaszkodunk! A honvédnek adhatunk 
eleget, adhatunk mindent, de sokat nem adhatunk. 
És ha a raktárakban elegendő is a téli holmi, mi, 
akik őnáluk milliószor könnyebb körülmények 
között állunk a hátsó arcvonal posztjain, mi azt 
akarjuk, hogy a mi bundánk melegítse az északi 
hóviharban őrtálló honvéd testét, a mi meleg kez- 
tyiink simogassa meg a kezét, a mi hócsizmánk 
tegye biztosabbá a lépteit. Adni akarunk. Nem 
azt, ami a feleslegünk, nem csak azt, amit nél
külözni tudunk. Azt adjuk, ami hiányozni fog 
nekünk, amiből csak egy van ne válogassunk 
a bundáink között, hanem adjuk oda az egyetlen 
szőrmekabátunkat, menjen vele a bélelt keztvü 
is, jó lesz magunknak a vékonyabb keztyii is, 
vagy semmi keztyii. Csak a valódi áldozat adhatja 
meg azt az érzést, ami melegítőbe mindennél : a 
kielégített lelkiismeret érzését. És ha majd átfuj 
vánnyadt kabátunkon a város utcáin lopakodó 
decemberi szél, vagy megborzongunk vékony gu- 
nyáinkéan a mezők hajnali hidegében, gondoljunk 
arra, akit a bundánk, bekecsünk melegít. És bizo
nyosan nem fogunk fázni.

F.zck voltak a Föméllóságu Asszony szavai 
s biztosan hisszük, hogv a mi jó muraközi né
pünk nem fog megfeledkezni nehéz harcokat vívó 
fiairól s sieteni fog áldozatos adományaival szen
vedéseiket enyhíteni.

Újdonság Csáktornyái hölgyek és urak részére!
\ isszaji>M 22 évi külföldi tartózkodás után K R C S M Á R E K  I STVÁN speciális 
férfi és női szabómester, aki most június 6-án nyitott nagy

SZABÓ SZALONT
Honvéd utca 12 szám alatt, a volt S/rnec Fal féle üzlet helyén, 
ahol kifog dolgozni rendelésre mindennemű

női ruhát, kabátot, felöltőt, slilert, gyermeköltönyöket, Úgyszintén férfi ruhákat.
A legprecízebb kívánságnak is eleget tesz, a legutolsó di\at szerint A  hölgyek - 
nek alkalmuk lesz a legutolsó divatlap és model szerint választani, a legjobb ki
dolgozás mellett, budapesti és párisi divat szerint, csak egy megtekintés és mindez 
be fog bizonyulni. - Úgyszintén úri és női konfekciót találnak Csáktornya es 
környéke lakosai, olcsón és jól kidolgozva.

S z iv e s  p á r t f o g á s t  l é r  Tisztelettel: K r c s m á r e k  I s t v á n ,  s z a b ó m e s t e r .

Fígyelmeztétés az agrárérdekelteknek!
Ügylátszik valamilyen földalatti pro 

paganda Muraközben ismét új eszközökkel 
igyekszik a nemzeti egységet megbontani. 
Legújabban azt a hírt terjesztik, hogy : a 
bekövetkező agrárrevizíóval kapcsolatban 
a muraköziek el fogják veszteni a nekik 
kiosztott földeket.

Figyelmeztetjük a muraközi agrár 
érdekelteket Kállay Miklós miniszterelnöl 
és ezzel kapcsolatban vitéz gróf Telek 
Béla Zalamegye főispánja kijelentéseireD

amelyek szerint minden muraközi őslakos, 
földmívelő, aki az agrárreformokkal kap 
csolatos kötelességeit teljesíti s nemzeti
ségi szempontból kifogás alá nem esik, a 
neki kiosztott földeket a revízió után is 
bírni fogja. A  bizottságok működnek, a 
revízió rövidesen be lesz fejezve, addig 
pedig mindenki legyen türelemmel.

Aki ezzel ellenkező híreket terjeszt, 
az hazaáruló, a nemzet ellensége s fel 
kell jelenteni a legközelebbi hatóságnál.

íNyers vadbörökeb
(pézsma, bor/, nyest, görény, 
róka, vidra, házi és mezei 

nyúl, kutya)

l e g m a g a s a b b  
napi á ro n  v e s z e k  
S z o t á k  I s t v á n
nye r s bő r b i z o mányo s  
Csáktornya, Hitler u. 3. sz.

LEGÚJABB:
Lapzártakor jelentik :

A Don menti csatában l.OOO.UOO 
fogoly, 6.500 harckocsi és 10.000 ágyú 
esett zsákmányul,

A 23.000 tonnás Eagle angol repülö- 
gépanyahajót elsülyesztették.

Muraköz küldöttsége 
Kállay miniszterelnöknél

Mint már a miniszterelnök zalaegerszegi út
járól irt beszámolónkban említettük, Pecsornik 
Oltó, a Csáktornyái járás országgy űlési képviselője 
nagyobb küldöttséget vezetett kállay Miklós mi
niszterelnök elé.

A miniszterelnök a küldöttséget a legnagyobb 
szívélyességgel' fogadta. Pecsornik Ottó ország
gyűlési képviselő a miniszterelnököt hosszabb be
széddel üdvözölte, amelyben feltárta Muraköz 
gazdasági helyzetét, különös figy elemmel a jugosz- 
lavok által keresztül vitt agrarreformra és az egy éb 
legsürgősebb tennivalókra. Pecsornik Oltó Írásban 
is átnyújtotta a muraköziek kérelmét, amelynek 
legfőbb pontjai a következők:

Az agrárreform kérdésének Muraköz szem
pontjából megnyugtató megoldásának kérése.

A muraközi munkanélküliek elhelyezése, 
munkaközvetítő hivatal felállítása Muraközben.

A Mura, Dráva folyók és a Ternava patak 
szabályozása.

Ahol a legszükségesebb, új iskolák építése, 
illetve a régiek tatarozása és kibővítése.

Csáktornyán a kereskedelmi iskola felépítése.
Tüdőgondozó intézet felállítása Csáktornyán.
A miniszterelnök a legnagyobb figyelemmel 

hallgata Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő 
előterjesztéseit és melegen megígérte, hogy haza
érkezése után azonnal át fogja tanulmányozni a 
muraköziek kérelmét.

Pecsornik Ottó országgyűlési képvisel«» ezen
kívül báró Bánffy Dániel földmivelésügyi minisz
terrel is tárgyalt a muraközi agrárreform k ed vező  
elintézése tárgyában.

A hivatalos fogadtatás befejezés után Pe
csornik Ottó országgyűlési képviselő elkísérte 
Kállay Miklós miniszterelnököt programszerű utján 
s részt veit a pölöskei, kehidai, badacsonyi, tiha
nyi és balatonfüredi ünnepségeken.

A hétfői napot Pecsornik Ottó országgyűlési
képviselő Zalaegerszegen töltötte, ahol többrendbeli 
Muraközt érdeklő ügyet intézett el.

k A n i k u l A b a n
nincs jobb h ü s i t ö i t a l ,  m i n t  a

TERMÉSZETES SZÉNSAVAS

PEIÁNCIFROCCS
IK R Á K A T :

nyilrai Mráz Tibor
C S Á K T O R N Y A
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OdoUoi Uezdfik a napot,
mert a szál és a fogak ezer veszély között egész napon át 
munkában vannak. Az О D О L -  fogpép a fogakat tisztán és 
egészségben tart/a és a szájat /elfrissíti. Te fiát a mindennapos 
száj- és fogápolásihoz Használjunk 0 D 0 L -  fogpépet

ODOL
fogpep

MAGYARORSZÁGI ODOLMŰVEK R. T. BUDAPEST

A Csáktornyái 
m. k ír. póstaaltísztek 

zászlóavatására
Irta: Kovács Erzsébet

Valahol az országút porában kocog egy 
kocsi, harsan kiirt! Régi idők kedves romanti
káját idézi szemeink elé a posta kocsi, Szinte 
lehetetlen ennélkül elképzelni nagyanyáink sokat 
emlegetett, boldog korszakát. Szállította a levele
ket, csomagokat, utasokat, egyszóval lebonyolította 
az idegenforgalmat minden kis helyen tárgyi és 
személyi viszonylatban,

Szívből harsan a kürt, mert jószívvel, szol
gálatkészen áll rendelkezésünkre. Szívében örökké 
muzsikál az ezüstös kürtszó: kötelesség! Éjjel
nappal szüntelen áll posztján és fáradhatatlan 
szorgalommal szolgálja munkájának tárgyát : a 
közönséget! Messza földön, a határokon túl isme
retes a magyar királyi posta kiválósága és ezer 
és ezer példa van arra, hogy nem csak a parag
rafusokkal, hanem szívvel, magyaros találékony
sággal oldja meg nehéz feladatát.

Ma postás zászló avatás van kis városunk
ban: Csáktornyán. Fehéren, tisztán lobog a posta- 
altisztek Máriás zászlója szép templomunkban 
megszentelés végett.

Egység! Barátság! Szeretet! Fz a jelszó ég 
selymén, ezt ők a szívükből hozták fel és kiált,ák 
mindannyiunk felé! Ezt az eszmét, hármas jel
szót hirdeti e zászló és kell, hogy ez ott égjen, 
lüktessen a mai időkben minden magvar ember 
szívében, mikor messze idegen földön, sötét 
éjszakában, az orosz pokol borzalmában vérrel 
áldoznak Hazánkért és értünk, hős testvéreink!

Barátsággal, szeretettel, lélekben ma különös 
megbecsüléssel öleljük szívünkre a távolsági for
galom katonáit: a magyar póstaaltiszteket!

Harsan a kürt, kocog a kocsi; megy az
élet! S sok-sok zöldszínü postakocsi benne......
Akik rajta ültök, idegen kincsek gondos őrei, 
messziről jött kedves, sok-sok várva várt hír 
közvetítői, érezzétek meg, hogy ma Csáktornya 
meleg szeretete ölel szívére Benneteket!

Előkészület 
a téli háborúra

Kontinensünk időjárása pár év óta szokatlan 
ingadozásokat mutat. Dermesztőén hideg telek 
váltogatják egymást, fagyos tavasszal és esős, 
hűvös nyárral. Mindnyájunk élénk emlékezetében 
van az elmúlt három esztendő téli időszaka, ami
kor ízelítőt kaptunk a Sarkvidékek és Szibéria, 
eddig csak könyvben olvasott hidegéből. Megis
mertük a nagy orosz sikság fagyos
szeleit és fázósan összehúzódva keseregtünk 
az időjárás e szokatlan megny ilatkozásai niatt.

Szinte el is feledkeztünk arról, hogy háború 
van. Az ellenséges hírverés állal bejelentett „Tél 
generális“ megjelenése nem váltott ki belőlünk 
semmiféle hatást. Nem törődtünk Tél tábornokkal 
mindaddig, amig részt nem vállaltunk az új 
Európáért folyó küzdelemben és nem került arra 
sor, hogy véreink, hozzátartozóink és fiaink is 
megismerkedjenek az ellenségnél is sokszor, ve
szedelmesebb téli időjárás szeszélyeivel. Hála 
Istennek, a korszerűen felszerelt hadseregek játszi 
könny edséggel szállnak szembe az időjárással s 
a modern stratégia, a legújabb kor hadvezetése 
nem hagy ja befolyásolni magát a tél hidegétől és 
a nyár forróságától.

Mégis arra kell gondolnunk, hogy az elkö
vetkező télen a magvar fiúknak helyt cell állniok 
minden körülmények között. Ehhez a hely tálláshoz 
pedig segítséget kell nyújtani mindekinek, aki a 
tél viszontagságait odahaza, békés polgári körny e
zetében és a viszonylag meleg szoba meghittségé
ben éli al. Az ilthonlévök erkölcsi kötelessége, hogy 
ne csak gondolatban, hanem tettekben is megem
lékezzenek azokról a hős honvédekről, akik éle
tüket és egészségüket teszik kockára azért, hogy 
a magyar lóidét megóvják a háború borzalmaitól. 
A magy ar katona a legkorszerűbb fölszereléssel 
veszi fel a harcot az ellenséggel, de az időjárás 
sajátosságai sokszor különleges védőfelszerelést 
kívánnak meg. S ez a védőfelszerelés a magy ar 
társadalom hálájának és szeretetének külső meg
nyilvánulása, amikor a távoli harctereken küzdő

Az előttünk lévő erdőben többezer bolsevista 
került fogságba. És mintegy másfélezer hagy ta ott 
életét. Honvédeink el is nevezték az erdőt „halál 
völgyének". A halottak nagy részét már elföldelték, 
de azért mégis kilométerekre terjeng a förtelmes 
hullabűz. Az erdő túlsó felén még javában tart a 
tömegtemetés, az. innenső oldalon azonban már 
serényen dolgoznak a magyar és német anyag- 
gyűjtők, hogy a zsákmányolt hadiany agot számba- 
vegyék és elszállítsák. A közeli városban települt 
meg az anyaggyiijtő állomás, odairányítják a 
használható fegy vereket és egyéb hadianyagot. 
Egész hosszú vonat halad a város felé. Előttünk 
épen egy szovjetorosz harcikocsi cammog nehéz 
donogással és négy ágyút vontat maga után. Orosz 
harckocsi, orosz ágyukat, de a harckocsit már 
magy ar honvéd irányltja. Erősen i gvekeznek a 
terepállomásra, mert ma még egyszer meg kell 
fordulniuk, hogy újabb értékes terhet vontassa
nak be.

A telepen ismerősre bukkanunk. Vitéz Tú
rám i Ciéza alezredes, a hadimuzeum kiküldőit 
gyüjtütisztje szakszerűen vizsgálja a behozott 
s/ovjetorosz géppuskákat, nehézpuskákat, akna
vetőket s kiválaszt belőlük egy-cgy példányt a 
muzeum számára.

Fölkeressük a telep parancsnokát. Szörnyen 
elfoglalt ember, alig pillanatai vannak számunkra,

ismeretesekké válnak, már most célszerű előké
szíteni azokat a holmikat, amelyeket felajánlunk 
hősi fiaink megsegítésére. Felesleges rámutatni 
arra, hogy mindenkinek elsőrendű kötelessége 
valamit adni az akció javára, hiszen az eddig 
beérkezett felajánlások arra mutatnak, hogy a 
magy ar társadalom minden rétege becsületbeli kö
telességének tartja ezzel is részt kérni a háborús 
terhek elviseléséből. Rövidesen megjelennek az 
ország minden városában, minden faluban, sőt a 
legtávolabb eső tanyákon is a gyűjtők. Fogadjuk 
jószivvel őket és adjunk át nekik mindent, amit 
csak nélkülözhetünk, mert azoknak adjuk, akik 
értünk, népünkért és fennmaradásunkért har
colnak.

állandóan intézkedik, lázas nagyüzem van körü
lötte. Megtudjuk tőle, hogy a hivatásos anyag- 
gyűjtő szerveken kívül minden csapaltest is végez 
anyaggyűjtést. A telepen a legfültünöbb csoport a 
zsákmány olt ágy uk körül mozog. A honvédtüzérek 
épen átvették a használható állapotban lévő löve- 
geket s a legénységet oktatják a különben egészen 
egyszerű szerkezetű ágy uk kezelésére. A dolog 
sikeresen halad. Mivel lőszer is megszámlálhatatlan 
menny iségben került kezünkbe, ma már tekinté
lyes számú szovjetorosz ágyúval harcolunk a 
szovjet ellen. Hasonlóan erősítik föl egyébként is 
nagyszerű tűzerejűket a többi fegy vernemek csa
pa ttestei is. A gyalogságnál lépten-ny omon lehet 
látni a magyar fegyverek mellett szovjetorosz 
nehézpuskát, géppuskát, géppisztolyt, automata
puskát, szovjet revolvereket. A híradósok is dús
kálnak a zsákmánvban. Az ő szemükben a ve
zeték, a tábori kábel a föérték. Fidicsekszenek 
vele, hogy huzaljaik hosszát a szovjel(adalékból 
megháromszorozhatják! Ez az itteni távolságoknál 
valóságos Istenáldása. Az anyaggyűjtést azonban 
hivatásszerűen főkép ez a telep végzi, mert nem
csak gyűjt, hanem a zsákmányolt gépeket rögtön 
meg is javítja s üzemi épesen előreküldi a küzdő 
csapatoknak az arcvonalba.

A gyüjtötelep szervei abban a pillanatban, 
amikor náluk járunk, több mint másfélezer puskát, 
60 géppuskát, 60 aknavetőt, 60 különböző öblü 
löveget, 20 mozgókony hát, 14 jó gépkocsit, három 
tehergépkocsi kábelt és telefonkészüléket, 20 tonna

A zsAk m An y g y ü j t ö k
(M. kir. honvéd haditudósító század 
közlése. - Sz. Kovács Imre hdgy )
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bronzot s igen sok egyéb hadianyagot vett birtokba, 
de repülőgépek és harcikocsik is vannak kezében. 
Mellettük testvéri egyetértésben végzik munkájukat 
a német gyüjtőszervek is. Van elég összeszedni-

való. .
S így folyik ez most az egész keleti arc

vonalon.

HALLGASSA MEG SZfVÉT 
A PHILIPS ELEKTRONHAZBAN!
Bájos, fehérköpenyes leány átad egy hallgatócsövet, amelyet vékony vezeték köt a falhô . 

Az ember ráhelyezi a csövet a szívére, úgy, ahogy az orvosok szokták lehallgatni a szívverést, hs 
ebben a pillanatban a szemben lévő falon másfélméteres nagyságban megelevenedik a szívünk. Ott 
lüktet, pirosán a falon, fények gyulladnak ki és a mi legsajátabb — szívverésünk hangosan dobog a 
fali óraszívböl, mintha valami nagy gép zakatolna . . . Olyan élmény ez, amelynek, azt hisszük, párja 
sincs. Pedig csak egyike annak a száz és száz műszaki meglepetésnek, amelyek a Philips-EIektron- 
házban ennek a sokoldalú, nagy világcégnek ötletes gépeit, gyártmányait demonstrálják. Az óriásszív 
a Philips hangerösítő berendezésnek meghökkentő szemléltetnie. De van itt egy másik teremben még 
olyan látványosság, amelyre évek múlva is emlékezni fogunk! Az ember belép egy teljesen elsöté
tített szobába, amelyben egy kicsinyített vasúti híd ál. A hídra sínpár fut fel . . . és a sínre rászalad 
egy kicsinyített vonat, végigfut a sínen, át a hídon. A híd legkisebb kilengését is felnagyítva mutatja 
be a falon egy szellemes készülék, amely arra van hivatva, hogy a műszaki világnak az építéseknél 
használt anyagok szilárdságvizsgálatánál, tartóssági megterhelések méretezésénél fontos támpontot 
nyújtson. Neve: Philips-oscillográf, magyarul: Philips rezgésmérő. A sötétben futó szellemvonat a 
szellemhídon a laikusoknak is elfelejthetetlenül példázza, hogy Philips a megmérhetetlent is mérhetővé 
tudta tenni!

A Philips-pavillon minden egyes terme az ötletesnél ötletesebb, érdekes és egy ben hasznos 
látványosságok tárháza a mostani Budapesti Nemzetközi Vásáron. Ötszázötven négyzetméter alapterü
leten épült fel a Philips kiállítási palota, tetején háromméteres védjegy-jelvénnyel. Külső felépítésében 
nemes magyar ízléssel — bozzai Bozzay Dezső oki. építöiparmüvész alkotása , tágas termeiben 
pedig a Philips világcég minden csodájával.

Azt, hogy az 1943. évi rádiókészülékek újdonságait is már bemutatja itt a Philips-gy ar, 
talán nem is kellene külön mondanunk. Az évről-évre tökéletesebbet alkotó Philips rádiógyár idén 
szinte önmagát múlja felül a bemutatott pompás új vevőkészülékeivel. A legnagyobb feltűnést itt egy 
szivardoboz nagyságú, helyesebben: kicsinységíi rádiókészülék kelti, amelyből kristálytisztán csendül
nek fel a legszebb, legfinomabb zenei hangok.

Philora fényforrások, Philips-zsebdynamó lámpák, Philishave villamos, szappanozás nélkül 
működő borotvakészülékek. Metalix-Philips röntgenkészülékek, Philips-rádiók, rádiócsövek, hangosfilm
leadókészülékek, villamos hegesztökészülékek és hegesztőpálcák, egyszóval a műszaki világ érdek
feszítő újdonságai használatban és szellemes, megkapó, meghökkentő demonstrálással láthatók a Bu
dapesti Nemzetközi Vásáron a Philips kiállítási palotában, amelyhez hasonlítható látványosságot eddig 
legfeljebb dollármilliókba kerülő filmrevükön láthattunk . . .

H Í R E I N K .

Felhívás a gubacs, tölgy és bükkmakk 
gyűjtőkhöz!

tej, vaj, túró, sertések árait is. A kis kézikönyv 
ennél fogva nélkülözhetetlen minden gazda, ke
reskedő, molnár, és a mezőgazdasággal összefüggő 
iparos részére, de a fogyasztó közönség is nagy 
hasznát veheti. A közérdekű kiadvány megrendel
hető az 1’20 pengősár előzetes beküldése mellett 
„Az új termésrendelet‘‘ kiadóhivatalánál. Búd' 
pest, V. Katona József utca 23/a. Telefon 111 -098.

— A  perlaki Vöröskereszt Egylet szom
baton este jól sikerült táncmulatságot zendezett a 
Kaszinó helyiségében, a magyar honvédek javara. 
A táncmulatság tiszta bevételét a zalai honvédek 
részére küldik el.

Bő kukoricatermés Muraközben. Az
egész Muraközben igen nagy kukoriaatermést 
várnak. Yégelláthatatlan sorokban és táblákon 
van a tengeri és már régen Ígért ilyen szép ter
mést, mint most. A búza közepesen, a rozs pedig 
nagyon rosszul fizetett, gyakori az olyan eset, 
hogy egy hold földön 50 60 kg termet, tehát
még a vetőmagot sem kapták meg. Az árpa és 
zab szintén közepes termést hozott.

Értesítési
Tisztelettel értesítem a nagy
érdemű k ö z ö n s é g e t ,  hogy 
Csáktornyán Zdelár József utca 
3 szám alatt (Pintács ház)

HOMBÁR cikkek
és más mindennemű hüvelyes 
termények vásária ara raktárt 
nyitottam, ahol megveszek min
den ebbe tartózó gabona es más 
termények, úgymint: búza, rozs, 
árpa, zab, kukorica, bab, stb. s 
mindennemű magvakat

T i s z t e l e t t e l :

VERHAR ANTAL

Csáktornyái kir. járásbíróság.

Pk. 5175 4 1942. sz.

A  Közellátási Minisztérium 65.634 - 
1942. sz. rendelete alapján a cserzési 
célokra alkalmas gubacs árát 1942 évre 
a következőképen állapította meg:

I. a. gubacs zölden a beváltó telepére
szállítva P 20.— fiz. q.

II. a. gubacs zölden a beváltó telepére
szállítva P 17,— fiz. q.

Felhívom figyelmét a gyűjtőknek e 
cikknek nemzetgazdasági szempontból való 
rendkívüli fontosságára és remélem, hogy 
mindent el fognak követni, hogy a gyűjtés 
minél eredményesebb legyen, annál is 
inkább mivel az árak olyan előnyösen let
tek megállapítva, hogy számítását minden 
körülmények között meg fogja találni.

Szoták István
az AMBERT bizományosa 

Csáktornya, Hitler u. 3.

Halálozás. A Csáktornyái Antonovics 
családot súlyos gyász érte. Özvegy Antonovics 
Józséfné szül. Ternovcsák Julianna, augusztus 
10-én hosszas szenvedés után, 74-ik életévében, 
Sárvárott elhumt. Holttestét hazahozták és au
gusztus 13-án, egész Csáktornya és környéke 
részvéte mellett, a családi sírboltban örök nyuga
lomra helyezték. Gyászolja nagy családja és 
kiterjedt rokonsága. Az elhunyt, néhai Antonovics 
József volt Csáktornyái, közsszeretetnek és köz- 
tiszteletnek örvendett vendéglős és mészáros öz
vegye volt. Életét családjának és jótékonyságnak 
szentelte és ezzel polgártársainak nemcsak szere- 
tetét, hanem nagyrabecsülését is kiérdemelte. 
Nyugodjék békében!

Az új mezőgazdasági árak. Dr. Ho-
reczky Endre miniszteri titkár és dr. Kardos Tibor 
miniszteri s. titkár 76 oldalas gyakorlati szem
pontból igen áttekinthető kézikönyvben dolgozták 
fel az új mezőgazdasági terményárakra vonatkozó 
rendeleteket. A kézikönyv magyarázatokkal ismer
teti a gabonaárakat, a hüvelyesek, magvak, ta
karmányrépa, komló, kender, len, hagyma, szálas- 
takarmány, szalma stb. árakat, de tartalmazza a

Hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré te

szi, hogy Nádasdi Nándorné sz. Hircshsehn Malvin 
Csáktornyái lakos részéről a 28.000 1919. I N. 
sz. r. alapján előterjesztett kérelme folytán az 
állítólag eltűnt Nádasdi Nándor, aki 1880. januar 
hó 6-án született Zalaegerszegen, atyja neve \eu- 
brum Leopold, anyja neve W eis Mária, aki a 
M. Kir. Belügyminiszter Úr 52.975 898. sz. alatt 
kelt r. alapján Neubrum vezetéknevét Nádasdi-ra 
változtatta, izr. vallásit, nős Hirsch Malvinnal, 
házasságából 4 gyermek származott, Ella, Anisia, 
Imre és Klára, 1914. év folyamán bevonult, majd 
az olasz harctérré vonult, ahol 1918. október 
havában eltűnt, azóta többet nem jelentkezett, sem 
a békekötés után haza nem tért, volt Csáktornyái 
lakos holtnahnyilvánitása iránt az eljárást a mai 
napon megindította.

L elhívja a kir. járásbíróság mindazokat, 
akik az eltűnt életbenlétéröl. tartózkodási helyé
ről, halálának, eltűnésének körülményeiről, vagy 
a hulltam ilvánítás szempontjából fontos egyéb 
körülményekről, így különösen arról bírnának 
tudomásul, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett 
időn túl is életben volt, ezt a bíróság 1 a kifüg
gesztéstől számított 60 napon belül jelentsék be.

Amennyiben a fenti időpontig bejelentés nem 
érkezik, ügy a bíróság az egyékbént kihirdetett 
tények alapján tog a holtnaknyilvánítás iránt 
határozni.

Az. eltűnt részére ügygondnokul dr. Lakó 
Imre Csáktornyái ügyvédet rendeli ki a kir. járás
bíróság.

Csáktornya, 1942. évi július hó 29 napjan.

Dr. Csertő Károly sk. kir. járásbíró.

A kiadmány hiteléül: Németh dijnok.

N Ő I
ruhák, pongyolák és bloozok

hatalmas választékban vannak raktáron. —  Kész 
mosó ruhák szép mintákban már P 16*26-tól kaphatók.

c ^ e k iitz
_________  Nagykanizsa - Zalaegerszeg
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Z i d e  s a k i  petek.

De si Stefan Kral Kállay Miklós
minister predsednik v Zalaegerszegutebe magyari zoveju. Так ide molitva erez 

stotine i stotine let od potli, как se te 
sveti kral v grob odselil. I tu, blizo gra- 
nice, de je njegov plast i svetlost njegve 
svete korune ran tak pokrivala i branila, 
v sakom viheru, sakoga naroda, moramo 
si premislavati, kaj je te sveti kral, potli 
900 let, ostavil magyaram za herbiju? 
Ako poglednemo pota, steroga nam ka- 
ze Svernoguci Bog, vidimo, da je vu njem 
Bog resil pitanje Ishoda i Zapada.

Z njegvim rodom i z njegvom zenid- 
bom je magyarski narod po bozoj milo- 
sti prezivel velke povesne prilike X. i XI. 
stoletja. Za ovo vreme se cuda kaj kaj 
premenilo i da je magyarski narod mogel 
sebi stvoriti stalno zivlenje, se to moramo 
zafaliti Svetomu Stefanu.

Bil je jaka persona, z jakom volom 
i cvrsto je drzal svojega naroda v Du- 
navskom Bazenu, a s svojom katolickom 
verőm pák je stvoril postuvanje i pria- 
telstvo s zapadnimi narodi i pokazal je 
pota za nase narodno i drzavno zivlenje,

Te krscanski i apostolski Kral je po- 
veksal naroda svojega orsaga stem, kaj je 
ludstvo postavil na stalno mesto. Med 
plemenima je rezdelil velke zemle, a na 
srdini je ostal kralevski imetek, steroga 
je rezdelil na varmegyije, a ober niih je 
postavil ispáné steri su je ravnali. Tu su 
se naselili „varmegyinski kmeti“ steri su 
za zemlu soldaciju sluzili, a ktomu su jós 
bili „varmegyinski narodi“ , steri su bili 
domaci narodi, ali ne magyarskoga roda. 
Öve je Sveti Stefan oslobodil, pák su po 
leg polodelstva zvrsavali i druge posle, 
a zvun toga, dosla su z zvunjskih zemel 
gospoda i sakoformu mcstri, te si su za- 
drzali svoje stare sloboscine i te su bili 
prvi, steri su porciju placali.

I te velki krscanski kral je znal or
saga v red postaviti i stvoriti dobre za- 
kone, a zahitil je samo ono, kaj za or 
sag neje bilo dobro.

Stvoril je novo zivlenje i novoga du- 
ha. a z varmegyiji je stvoril takse jaké 
kule, stere se nigdar nabodo dale zrusiti 
i dendenes se ran tak, na isti nácin rav- 
naju, как su se ravnale za ono vreme 
i te su i denes cvrste kule korune Sve- 
toga Stefan a.

Kaj je napravil je se bilo po pravici 
i ta pravica ga vodila v sakomu poslu. 
Nepravicno ne je nigdar delal, ali sto se 
je tomu protivil, njega je pogazil s ostrini 
zakonom.

Ovu svoju kralevsku diku je ostavil 
v testamentu svojemu sinu z ovimi recmi. 
„Najpredi ti zapovedam moj dragi sin i 
zelem, da ako oces kralevsku kurunu

\ nedelu v jutro ob pol devet vuri se do- 
pelal Kállay Miklós ininisterpredsednik v Zala
egerszeg. Znjim su dosli Antal István minister 
propagande za narodnu obranu i Lukács Béla 
minister. Radocsay László minister pravice i ba
ron Banffy Dániel minister za polsko gospodare- 
nje su vec predi dosli i pocekali su ga na ban- 
hofu. Na docek su dosli zastupniki sih vlasti va-

Velka je dika za nas, da je gospon mini
ster predsednik na svojem potu prek Dunává naj
predi pohodil Zalavarmegyiju rekel je veliki 
ispán — i onda dale véli: Misiim da tu diku 
moremo zafaliti najpredi tomu, da je od 1941. 
leta aprila 16-ga Zala pák najveksa varmegyija 
Dunántula ( zov kraj Dunává) i mislim i najbole 
magyarska varmegyija, kajti tu se 94" о naroda 
priznaje za magyarskoga. Dale véli velki ispán 
v svojem govoru, da je Zalavarmegyija kulturna

Potli cuda éljen kricov i pozdravov se mi- 
nisterpredsednik, zafalil za pokazanu lubav i vu- 
fanje. Rekel je, da je najpredi pohodil one kraje 
orsaga, de je bila velka pogibel, a ve je dosel v 
one kraje, de ga ne pogibeli, ali se jeno vec je- 
zero let su na strazi oodvetki velikih magyarskih 
voditelov.

Govori za zidovske zemle i veli, da tak 
fletno jos nigdar ne su spravili prek miljun me- 
kot zemle v polodelske roke. Z nunistrom za 
polsko gospodarenje bo na fletnu roku respravil 
i naredbu, как se bo te zakón zvrsaval.

Kaj se tice socialnoga zivlenja, administra- 
cija mora biti dobra. I za to je vec gotov zakon- 
ski predlog pre minist; ti za znutresnje posle.

Za narodno gospodarenje v orsagu veli mi
nister predsednik, da su tekstilne fabrike vec pre- 
naptavile svoje masine za to, kaj bodo delate fa
lese stofe za oprave za narod. \ jesen bo doslo 
vun s íabrik 400.000 metrov robe, od toga
100.000 metrov stofa za zimske kapute, 200.000 
metrov stofa za oprave i 100.000 metrov platna 
za vés. Se to bodo re/delili po falesój ceni med 
siromaskese ludi. Zvun toga bodo rez.delili prek
200.000 metrov platna za plafte i za obrisace. 
Cuda tekstilne robe dojde z vunjskih zemel, tam 
nemremo pre cenaj zapovedati. Zvun onoga, kaj

zadrzati v postenju, onda moras apostol- 
sku krscansku veru drzati tak tocno i 
brizno, kaj bős ti peldu pokazal sem na- 
rodam, steri su od Boga tebi podredjeni 
i da te bodo si cirkveni ludi meli za po- 
stenoga krscanskoga cloveka.

To je srce, lubav i razum! Svoje o- 
pomene je nabrojil v deset tockaj svoje 
mu sinu, svetomu Imbri hercegu, steri je 
i denes példa za magyarsku mlajsinu.

Te „opomene" zglediju как „deset 
zapovedi“ bozje, kajti prve tri glasiju za 
veru, a druge pák za dobro voditelstvo 
orsaga. A  svojega orsaga, je preporucil 
v obranu blazenoj Devici Mariji, как mla- 
doga cveta, steroga bodo viheri trgali, a

rasa i varmeigyje onda zastupniki Magyarske 
Stranjke Zivota. Zvun toga je doslo i do 30 ob- 
legatov i velikasov v Zalaegerszeg.

Potli paradnoga primanja je ministerpred- 
sednik bil pre mesi, za tem pák ga na varme
gyiji pozdravil Dr. Brand Sándor viceispan, a v 
varmegyinskoj sali je vitéz gróf Teleki Béla velki 
ispán zrekel öve reci:

od Boga blagoslovlena, bogata je vu sem, ali na 
zalost, jos cuda sinov si mora vuni kruha iskati, 
ah ve da su ludi dosli do toga, da je treba skup 
drzati, ne podkapati jen drugoga, nego s skupnom 
volom i jakosti delati za narodno dobro, se vec 
i prinas v Zali vidi bolse delo. Zalavarmegyija je 
navek v prvom redu cuvala magyarskoga duha, 
nasi sini su bili prvi, steri su odisli na frontu, 
dieno braniti svoju domovinu i krv prelcvali za 
svoje domovine.

nuca soldacija i taborske fabrike za svoje delavce, 
bodo napravili 350.000 bakancov za civilni narod. 
To bodo dobili najpredi gospodarska druzina i 
stalni delavci, A ober toga bodo napravili 2,000.000 
pari solcoc za stacunsku trgovinu, ali te bo moci 
kupiti samo na cedule.

Nebi dobro bilo povisiti cenu psenice, stem 
bi kruh postal drazesi. Stem skup bi morali po
visiti delu te/akam i placu cinovnikam, a to bi 
рак napravilo jos veksu dragocu.

\ lada je povisila cenu debelim svinjam i 
inleku, kajti осе povisiti dohodke onim gospoda- 
ram, steri celo leto marlivo delaju i stem poma- 
zeju bolse narodno gospodarenje.

Vlada bo i nadale napravila se, kaj bo i v 
tem teskim cajtim saki clovek dosel do onoga, 
kaj mu je najbole potrebno.

Toga govora su cudapot pretrgli z velkim 
éljen kricom i odobravanjem, zatem pak je inini- 
sterpredsedmk prijel deputaeije. Z povrnjenoga 
Megyimurja je isto dosla veksa deputaeija, steru 
je vodil Pecsornik Ottó orsacki oblegat. Minister- 
predsednik je sakoga posluhnnl i za sakoga imel 
iepe reci.

Potli te lepe parade je ministerpredsednik 
dale pohajal varmegyiju po svojem programú.

braniti ga treba erez jezera leta.
I neje to samo nekse pripecenje, kaj 

je te veliki kral, rano pred svojom smrti, 
na isti den, da svetimo Velku Mesu, dne 
va Marijinoga zastuplenja v Nebo — pre
porucil svojega orsaga v obranu Majke 
Boze, nego to je bila njegva sveta vola, 
kaj bo njegov orsag i po njegvoj smrti v 
krscanskoj veri zivel i cvel.

Ove opomene valaju i ve, potli 900 
let za nas, za megyimurski narod, steri 
zivi pod velkom obranom Majke Boze v 
onim orsagu, steroga njoj je preporucil 
Sveti Stefan i v sterim more mirno slo- 
bodno i sreeno ziveti saki narod, kajti ga 
brani duh Svetoga Stefana. R. I.

Govor Kállay Miklósa ministra predsednika

Govor velikoga ispana



Radíogovor Vísokodostojne Gospe Guvemerke
Visokodostojna Gospa je med drugimi rekla i öve reci
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Vuni sveti zarko sunce, prevroca je i plat- 
nena oprava — sto bi se ve zmislil za bundu, 
zimske cizme i druge tople stvari, átere ve negdi 
v ormára lepő spiju?

Druga leta je to bilo éisto prav, ali ve, da 
se saki den zbudimo na se vekse borbe, je treba 
dragac misliti, Magyarski honved denes hoda s 
svojimi trdimi koraki po vrocem pesku ali zutra 
bo ga vec vlovila hladna, mokra niska jesen i 
oni jaki vetri po sirokim pustam bodo donesli i 
prve snezne obiaké. Mraz bo pokal pod podplati, 
a i miljoni igle snega bodo pikale soldacke ob- 
raze, ledeni veter prepuse erez képénjek, a noge 
se bodo vtaplale v mokrom snegu. Na to mo- 
ramo vec denes misliti, da si jós svica brisemo 
z lica.

Ravnati je tulko, как napre gledati. Io  je 
denes stopot istina i mora biti istina, denes, da 
nam trda róka magyarskoga honveda brani se 
nas i nasega blazenoga magyarskoga orsaga i no- 
si buducnost i sodbinu po prezkrajnim ruskim 
pustam.

V honvedskim magazinam poleg lehkih blu- 
zov vec visiju prusleki, poleg robac bundasti ka- 
puti, a poleg letnih bakancov, zimske cizme. Ali 
poleg toga nekak tak mislimo, da nas zvun lu- 
bavi i zafalnosti proti honvedam veze i neksa 
duznost. Saki clovek, steri cuti svoju duznost, da 
mora alduvati za one, sterim moremo zaíaliti na
se mirno zivlenje, sigurnost, obranu familije i svo
ju, naj spuni svoju duznost.

Prepravimo se
Po nasimi kraji se erez par let vreme ne

kak preobrnulo. Prevec jaké zime dohajaju. mrzla 
protuletja i hladna leta. Jós se si zmislimo za tri 
zadnje zime, stere su tak ostre bile как v Sibe- 
riji, kaj smo do ve samo s knig poznali. Spo/nali 
smo mrzle ruske vetre i plakali smo se zbog o- 
voga vremena, steroga nesmo vucni.

Med tem smo i pozabili, da je tabor. Ne- 
priateli su glasili da bo dosel „general Zima", a 
mi se nesmo od toga nikaj prestrasili. Ne smo 
se brigali za generala Zimu, dók i mi nesmo do- 
sli v borbu za novu F.uropu i dók se i nasi sini 
nesu spoznali s tem zimskim vremenom, stero je 
negda hujse i pogibelnese od samoga nepriatela. 
Fala Bogu nasa soldacija je dobro opravlena i z 
lehka se bori i v zimi i v Jeti, kajti /a nju se 
skrbi.

Itak moramo misliti na to, da dojduce zi
me nasi decki moraju sikak stati na svojem me- 
stu. Za to рак mora pomagati saki on steri erez 
zimu doma, v toploj hizi zivi. Onim steri su doma, 
duznost je ne samo misliti na nase vitezke hon
védé, nego i pomagati njih, kajti oni nas braniju s 
svojim zivlenjem i krvi od strasnoga tabora. Ma
gyarski soldat ide v tabor najbole opravlen, ali

Ali áto je pravi élovek i istinski misli z 
magyarskim dühöm, on na bo govoril za duznost, 
nego za pravo. Njegvo je pravo, da alduje, ma
kar i mali aldov za one, steri ponujaju svoje 
mlado zivlenje, na ukrajinskim polanam, poleg 
Don vode i med bregami poleg Volge.

1 to pravo moramo zvrsiti! Honvedam mo
ramo dati se i tak nigdar nemremo prevec dati. 
Makar ga je v magazinaj zimske robe, mi steri 
milijonpot lezi zivimo tu odzadi, moramo iti za- 
tem, kaj bodo nase bunde grele honvédé, da 
stojiju na strazi v sevru i snegu, nase róka vice 
naj mu grejeju roke i nase tople cizme naj mu 
delaju sigurne korake v globokom snegu.

Ocemo dati!
Ne samo ono, cega je zvisesega, ne samo 

ono, prez cega moremo biti, nego jós i ono, ste
ro bo nam íalilo, od cesa samo jenoga falata 
imamo, ne zbirati nego dati zadnjega bundastoga 
kaputa, i znjim i debele rokavice, za nas bodo i 
tenjse dobre, ili makar prez rokavic. Samo pra
vi aldov s srca bo nam vmiril nase dusno spoz- 
nanje. I da bomo isii s tenkim kaputom po vetru, 
da nam bo po jutraj zima v tenkoj opravi, onda 
se bomo zmislili za one diene honvédé, st r̂e te 
kaputi grejeju i onda sigurno nam nabo 7 ima.

To so bile reci vísokodostojne Gospe Gu- 
vernerke i sigurno znamo, da nas dober megyi- 
murski narod nabo pozabil za svoje sine, steri 
trpiju teske шоке za nas 1 bo se pozuril alduvati 
se kaj je moguce.

za zimski tabor
cudapot dojde takse vreme, da je potrebna jós i 
eksterna pomoc. A stom pomocjom mora nas na
rod pokazati svoju lubav za magyarske honvédé 
steri se boriju na dalkim taboriscam i za to po
moc je treba pobirati zirnsku opravu.

Den na den dohajaju na jezere listi v vu- 
rednistva i v sakom ludi piseju, da je treba sol- 
date obleci i za to po célom orsagu treba pobi
rati zimske oprave. Selski ludi davaju svoju zad- 
nju toplu opravu, gospe svoje bunde, sportasi 
zimske oprave, delavci jedinoga toploga prusleka, 
как se to po célom orsagu rado davle, to su na 
sluzbenom mestu odredili, da se bo to pobiranje 
organiziralo po celoj zemli. Saki clovek naj pre- 
pravi, kaj more dati za nase vitezke sine, to 
nam je nasa sveta duznost i stem pomazemo ta- 
borske terhe nősíti drzavi.

Ima nas cuda, steri smo probali karpatsku, 
rusku i siberijsku zimu i dobro znamo, как je 
topla oprava jako potrebna siromaskom soldatu, 
steri mora den i noc pod ved rím nebom straziti 
i boriti se za nas.

Pobiraci bodo dosli v sako mesto, i naj sa
ki alduje, kaj more, kajti alduje za one, steri za 
nas i za nase zivlenje alduju.

SIROVE DIVJE KÖZE
od lasice, thorca, vidre, jazveca, le 
sice, domacega i divjega zajca, psa 
i se druge kupujem po najveksoj 

dnevnoj ceni.

SZOTAK ISTVÁN
AGENT ZA SIROVE KÖZE

Csáktornya, Hitler Adolf utca 3.

n a j n o v e Si  g l a s i

V bitki poleg Dona 1,000.000 zarob 
lenikov, 6.500 taborskih kol i ln.OOO 
stukov je opalo v nemske i nase roke.

Englesku ladju Eagle zvanu za avi- 
one voziti od 23.000 ton su vtopiti

Pobiraci plena
Glasi m. kr. honvedskoga zvestitela 
Sz. K o v á c s  I m r e  hadnagya.

V sumi, stera pred nami stoji, smo vlovili 
vise jezer bolsevikov, a po priliki poldrugu jezero 
je mrtvih bilo. Zato su nasi honvedi nazvali to su- 
mu za „smrtnu dolinu "

Najvec mrtvih su vec zakopali, ali /ato se 
jeno, jós na kilometre se pózna strasna smrtna 
dulia.

Z druge strane sumc jós fest zakapaju, a 
zov kraj vec marlivo delaju magyarski i nemski 
pobiraci, da pobereju i skup sloziju zavzetoga ta- 
borskoga matriala. Ne dalko v jenim vara.su so 
napravili staciona za pobirati matriala, ta se 
spravla se oruzje, stero jós vala i vés drugi ta- 
borski matrial. Celi dugi eug ide proti varasu. 
Pred nami se rano jena sovjetska taborska kola 
vleceju s teskom mokom i pelaju stiri stuke za 
sobom. Taborska kola su ruska i stuki su ruski, 
ali magyarski honved je ravna. Fest se zuriju na 
stáción, kajti se moraju denes jós jempot obmuti 
i odpelati jós vec vrednoga matriala.

Na stacionu smo nasli poznanca. \ itéz Tu- 
rau\í Géza alezredes oíicer pobirac taborskoga 
múzeuma, z velkim razumom pregledava dopelane 
sovjetske puske, teske puske, stuke za mine hi- 
táti, рак zbira najbolse za muzeum.

Poiskali smo i komandanta staciona. Jako 
cuda posla ima, samo par minőt vremena ima za 
nas, koli njega posli se na velkom. Zazvedili smo. 
da zvun njega i saka trupa pobira taborskoga 
matriala, Najvise je ludstva koli stukov.

Honvedski kanoneri su ran prek jemali stu
ke. steri su jós dobri za strelati i ve se soldati 
vuciju baratati s stemi stuki. Posel lepő ide na
pre. Doslo je do nasih rok i jako cuda municije, 
pák se za to ve z velkim brojom sovjetskih stu
kov borimo proti sovjete. Ran tak si i druge tru- 
pe spunjavaju svoje ognjeno oruzje. Pre pesickoj 
soldaciji se se posod vidiju, poleg magvarskoga 
oruzja i sovjetske teske puske, masingeveri, ma- 
sinpistole, automatske puske, sovjetski revolved 
i se drugo.

I glasniki vzivaju. Za njih su sakoformu к 
legrafski i telefonski droti najglavnese. Faliju se. 
kaj si s sovjetskimi droti moreju napra\iti tripot 
tak duge linije, a to je ve, da sc je jako dalko. 
i na duge Stroke, pravi bozi blagoslov. A kaj i* 
najglavnese, na ovom stacionu, ne samo kaj pobi
ra ju matriala, nego ga mám i popraviju i tak go* 
tovo oruzje posilaju napre v prve linije.

Za ono vreme, da smo tani hodili, su te 
ludi nabrali prek poldrugu jezeru pusek, 6U »na* 
singewrov, 60 stukov za mine strelati, 60 velkin 
stukov, 20 taborskih kuhinji, 14 dobrih automo* 
bilov, za tri terhesne automobile drota i telefone, 
20 ton bronza i cuda sega drugoga, a imaju | 
avione i taborska kola. Poleg njih pak bratski 
pobiraju nemei, jega dost za pobirati.

I tak to ide ve po celoj ishodnoj fronti.

Megyimurska deputaeija pred ministrom 
predsednikom Kállayem

Kak smo véé pre putovanju ministra pred- 
sednika v Zalaegerszeg spomenuli Pecsornik Ottó 
orsacki oblegat jarasa Csáktornya je vodil veksu 
deputaeiju pred Kállay Miklósa ministra predsed- 
nika.

Minister predsednik je prijel tu deputaeiju z 
najveksim priatelstvom.

Pecsornik Ottó orsacki oblegat je ministra- 
predsednika pozdravil z dugsim govorom v ste
rim je znesel, как Megyimurje denes gospodarski 
stoji, osobito s pogledom na agrarnu reformu, 
stera su jugoslaveni tu napravili i na se drugo, 
kaj je tu treba fletno napraviti. Pecsornik Ottó 
je i pismeno prek dal prosnju megyimurcov, glav- 
ne tocke iste su ove.

Prosiju, kaj se pitanje agrarne reforme tak 
re§i, kaj bo Megyimurje z.adovolno.

Megyimurske delavce, steri su prez posla 
zmestili.

Postaviti v Megyimurju kancelariju za posle 
spravlati.

Regulacija Mure i Drave i potoka Trnave.

Nőve skolc zidati de je najbole sila i stare 
popraviti i poveksati.

Postaviti staeiju za pluca vraciti v Csák
tornya.

Minister predsednik je z. najveksom paznjom 
poslusal predstavke Pecsornik Ottó-a orsackoga 
oblegata i obecal je, da mam как dimo dojde, bo 
te proSnje prestunderal.

Zvun toga je Pecsornik Ottó orsacki oblegat 
govoril i z baronom Bánffy Dánielom, ministrom 
za polsko gospodarenje, zbog agrarne reforme i 
prosil je i njega, da se dobro resi.

Potli sluzbene parade je Pecsornik Ottó or
sacki oblegat sprevodil Kállay Miklósa ministra 
predsednika na programnom putovanju i bil je na 
paradaj v Pölöske, Kehida, Badacsony, Tihan> i 
Balatonfüred.

\ pondelek je bil Pecsornik Ottó orsaeski 
oblegat v Zalaegerszegu i resaval je megy imurske 
stvari.
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Nasi postari bodo 
zastavu svetili

Negdi na cesti v prahu ru/.iju kola i éuje 
se trobenta. Ide posta, da to vidimo, zmislimo se 
7a stara vremena. Pro/, toga si nemremo prenii- 
sliti one dobre stare cajte, da su zivele nase sta
re majke. Pelale su liste, pakete, potnike se po- 
sod od nialoga mesta do velkoga.

Cuje se trobenta, kola ruziju i denes, se- 
posod njih vidimo v nasem sakdasnjem zivlenju. 
Listi, telegrami, telefoni, paketi, penezi, sega toga 
nosiju nasi dragi postari i pre saki hizi se radi 
glasiju.

Так tocno dohajaju как vura. S torbom, s 
zelenim i koli hodaju po nasem varasu i mi je 
glediino, как dobre poznance.

Lepo je gledati, как se zuriju sprazniti la- 
dice. de se listi nabiraju, как nosiju liste od hi- 
ze do hize, na biciklinu letiju s telegramom.

S srca njim ide glas, kajti z dobrom volom 
zvrsavleju svoju duznost. Duznost je prva ! Den 
i noc marlivo stojiju na svojem mestu i dvoriju 
nas. Dalko prek granice je poznato, как je nasa 
magyarska posta dobra i jezero i jezero pot se 
dokazalo, da ne delaju samo s paragrafi nego i 
s sicem.

Denes bodo svetili v Csáktornya postarsku 
zastavu. Lepa bela zastava se vija. Gori kip 
Ma|ke Boze i postari ju bodo nesli v cirkvu na 
posvecenje.

Pred cirkvom kamenati pili svetih magyar- 
skili kralov, trde stene nase cirkve, stera je vidla 
tulko zalosti i sain dragi Bog zna, da se tu inoli 
za pomoc narod, steri je cuda mok pretrpel. \ ija 
se sveta zastava, kajti ovo drustvo je navek bilo 
posteno i magyariji su napra vili samo diku.

Jedinstvo! Bratstvo! Lubav ! Те reci su na- 
site na zastavu. Ovu misei siri ta zastava i te 
reci moraju biti v srcu sakomu cloveku, prem ve, 
da na dalekoj zeinli v crnoj kmici. v strasnom 
ruskom peklu nasi sini alduje svoje zivlenje za 
nas i za nasu magyarsku domovinu.

Osobito denes moramo nase postare s pra- 
vom lubavi pregrliti ksebi, te soldate nase po- 
stanske slu/.be.

Cuje se trobenta, kola ruziju, dnevno zivle
nje ide! Cuda zelenih kol , . . \i postari steri 
gori sedite, pazite na stranjska imetka i nosite 
nam glase z daleke zemle, znajte da vas denes 
nas narod s topli srcem pregrli ksebi1

Opomena agrarnim 
interesentima

Как se vidi, neksa podzemna propa 
ganda рак oce v Megyimurju spuntati 
narodno jedinstvo. Kakti najnovesega gla 
sa siri ju, da ve da bo dosla revizija ag 
rarne reforme, bodo megyimurcam zeli 
zemle, store su dobili po agrarnoj reformi.

Opomenemo megyimurske agrarne in- 
teresente na reci Kállay Miklósa ministra 
predsednika i stem v vczi na reci viteza 
grofa Teleki Béla vclkog ispana Zalavar 
megyije da saki starinski megyimurec, po- 
lodelec, steri je spunil svoje duznosti 
zvezane z agrarnom reformom i neje ni 
kaj pogresil proti magyarskomu narodu, 
on bo i pot 1 i rcvizije agrarne reformé i 
mel svoje zemle s sterimi su ga nadelili. 
Komisije delaju, revizija bo za kratko 
vreme gotova, a zatoga pak ludi naj imaju 
strplenje.

Steri siri protivne glase, on )e izda- 
jitel domovine, nepriatel naroda i treba 
ga prijaviti najblizesoj vlasti.

Zenidbenu posodílo je treba prositi pred zenidbom
Y zadnje vreme se vise njih pitaju za ze- 

nidbena posodila i taksi, steri su se vec ozenili. 
Drugi pak se predi zeniju, nego je njihova stvar 
resena.

Zbog toga smo ve dobili sluzbenoga glasa, 
da zenidbeno posodilo moreju prositi samo zaruc- 
niki i samo taksi, steri se prez potpore nemreju 
zeniti.

Po tóm je takse molbenice moci podnesti

samo pred zenidbom i treba s zenidbom pocekati 
dók se molbenica resi.

Zenidbeno posodilo je /a to, kaj se siroma- 
ki moreju zeniti, a ne za pomoc ozenjenim lu
dern. Ako se sto zato moral fletno ozeniti, kaj je 
moral .nkovati v soldaciju, more dobiti pomoc, ti 
je drugac toga vreden.

Koga odbijeju z molbenicom, ima pravo 
apelerati.

K A J  JE  N O V O G A ?

P O Z IV  P O B IR A C IM A  G U B A C A  I 
HRASTOVOGA I BÜKOVOGA ZIR A

Ministerium Za Narodnu Prehranu 
je svojom naredbom broj 65643/1942. 
cenu gubaca, steri je dober za köze vci- 
niti, za 1942. leto. odredil ovak.

I. kiás zeleni gubát: dopelan v magazin, de ga 
prek zemeju 20 pengő za meter cent.

II. kiás zeleni gubát dopelan v magazin, de ga 
prek zemeju 17 pengő za meler cent.

Opomenem sc pobirace, da je gubac 
za narodno gospodarstvo jako vazna stvar 
i nadjam se, kaj bodo ga marlivo pobi 
rali i se napravili, kaj se bo cim vec gti- 
baca nabralo stem \ ise, kajti su cene tak 
dobro odredjene, kaj bo saki pobirac na- 
sel svojega recuna i bo zadovolen.

Szoták István
zastupnik Magyarskoga Druitva za kupovanje matriala 

za k o i n a l u  f a b r i k a c i j u

C s á k t o r n y a *  Hitler Adolf utca 3.

Postavlenje megyímurskoga sina v 
Ministeriumu. M. kr, honvedski minister je po- 
stavil Dra László Csabu, sina nasega fiskalinsa 
Dra László Bele. za pomocnoga sekretara v hon- 
vedskom ministeriumu.

Zalostna smrt. Painiliju Antonovics je 
dostigla vei к a zalost. Njihova mati, dovica Anto
novics Józsefa, rodjena Trnovcsák Juliana je au
gusztusa Ю-ga, políi teskoga betega, v 1A letu 
svojega zlvlenja v Sárváru hmrla.

Mrtvo telő su dimo dopelali i v cetvrtek, 
augusztusa 13-ga zakopali. Na sprevodu su bili 
jako cuda ludi s Csáktornye i velke okolice. Pla
ce se za njom velka familija i cuda rodbine.

Pokojna gospa bila je zena pokojnoga An- 
tonovicsa Józsefa, kremara i mesara, steri je vzi- 
val v Csáktornya velko postuvanje, a pokojnicu 
su zbog njenoga dobroga srca i lubavi /a fami- 
liju i siromake si ludi ne samo radi meli, nego i 
jako postuvali.

Naj pocivá v mini bozem !

Masca se bo drugac delila. Po novoj 
naredbi ministra za narodnu prehranu, v sem 
onim varasam i opcinam, de se masca na karte 
deli, se bo od augustusa 8-ga do novembra 30-ga, 
davalo na saku personu na mesec 60 deki masce, 
ili 72 deke sala ili speha prez köze ili 80 deka 
speha s kozom. Tesk» delavci dobiju 06 deka 
masce, ili 108 deki speha prez köze ili 120 deki 
s kozom.

Karte stere su júliusa 1 -ga rezdelili ovak 
valaju od augustusa 8-ga dale.

Crleni Kriz v Perlaku ie v sobotu na 
vecer drzal lepu zabavu v veliki sáli kasine za 
dobro magyarskih honvedov. Cistoga hasna öve 
zabave dobiju zala varmegy inski hon védi

Bogata kuruza v Megyimurju. \ cé
lom Megvinuirju se nadjaju bogate kuruzne bratve. 
\ elke, table kuruze, da njiin kraja ne videli, jena 
lepsa od druge. \ ec ga zdavnja ne bilo tak lepe 
kuruze, как letos. Psenica je bila srednja i zito 
slabo, negdi-negdi je komaj seme zraslo. Jecmen 
i zob je zrasel po srednjem.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a DREHER-HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczun
^ É | p r  koresluidés CSáktOfliya

Raktár: Petőfi Sándor utca 10 
— Bejárat a Levente utcában 
T e l e f o n  8 s z á m  —
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ZENSKE
oprave, slafroke í blúzé

jako cuda za zbirati v stacunu. Gotove - oprave za 
prati, lepe mustre se dobiju vec od 16*26 pengő dale.

SeJiiitz. _
Nagykanizsa - Zalaegerszeg jjjjjjj

— Predsednístvo Zrínyi Grupe Vitezko- 
ga Reda v Csáktornya se najlepse zafaluje sem 
onim, steri su dali svoje stvari na megyimursku 
narodnu izlozbu. Te ludi su cuda potpomagali, 
kaj je ta izlozba cím lepsa bila.

T a b o r s k i  g l a s i
Sovjetska fronta

Как zgledi, Boza vola bo se na toj fronti 
predi spunila, как smo se mi toga nadjali. Denes 
sovjetska fronta tak zgledi, как da velka voda 
predere prek sega i poplavi se.

Nemei su v cetrtek zasli prek Kuban vode 
(blizo Kaukazije, tam stanujeju kubanski kozaki, 
najveksi nepriateli bolsevizma) i prerezali su ze- 
leznicu med Kaspijskom i Crnom inorju. Sovjeti 
su probali na Don vodi zajti nazaj na prvesu 
stran, ali magyarske honvédeké trupe su je za- 
vrnuli i s krvavom glavom su morali nazaj vujti. 
De se Don vija proti jugu, su sovjeti probali s 
taborskimi koli, ali su pretrpeli velke zgubicke i 
tam su nemei zavzeli vazno zeleznicko mesto 
Tichorieck.

V sobotu nemei vec glasiju, da su njihove 
trupe od Majkopa, de ga najvec petroljomskih 
zdencov samo 50 kilometrov dalko, i vazni kau- 
kazijski varasi Armavir, Jejsk, Timosenskaja do
sli su v nemske roke. Med tem su zaokrozili i 
vnistili jenu sovjetsku diviziju i sovjeti su erez 
stiri dni zgubili 442 avionov.

V nedelu dobili smo glasa od magyarske 
komande, da je nas Gospon Namestnik Guverne- 
ra bil na aeroplanu v ostroj bitki, masinu su mu 
visepot strelili, ali je on prez rane dosel nazaj 
na svoje mesto skup svojimi letaéi.

I to nam pokaze.'kak se nase magyarske trupe 
junaéki boriju. Nemske trupe su 30 kilometrov 
dalko od Krasnodara predrle sovjetsku frontu a 
pre Don vodi su velki napadaji proti Stalingradu 
i zavzeli su zeleznicu Krasnodar—Stalingrad.

V pondelek se pokazalo, za cem ta nemska 
ofenziva ide na sovjetskoj fronti. Nemei su pre- 
drtu frontu dale rezsirili i na 400 kilometrov si- 
rokoj fronti dosli su do Kaukazijskoga Bregovja.

V nedelu su nemei glasili da su zavzeli va
rasa Krasnodar, a na vecer su pretrgli druge gla
se i dali su na radioglas, da su ob pol sedmi 
vuri popoldan zasli v varas Majkop, de ga v se- 
vernoj Kaukaziji najvec petroljomskih zdencov. 
Zvun toga zavzeli su i varasa Pjatigorsk. Potu- 
cene bolsevickc soldaéije vleceju se v Kaukazij- 
sko bregovje, a od Kalaca na zapad zaokrozena 
je jena sovjetska soldacija i ceka dók ju bodo 
vnistili.

Nemei su vec predi dali na glas, da se oni 
ne boriju za Kaukazijsko ölje, kajti toga imaju 
dosta, nego borba ide za tem, da se sovjetam 
zapreju zile erez Sterih si oni napunjavaju fabtike 
z öljem. Как zgledi i Kaukaziji su dnevi prebro- 
jeni i da bodo i te zdenci dosli v nemske roke, 
to bo za bolseviké taksi hip, steri bo njim jako 
sprecaval obskrblivati soldaéiju, osobito taborska 
kola, automobile i avione z öljem, a prez toga se 
denes ne moéi boriti.

Magyarska komanda nam isto daje glasa. 
da su magyarske trupe v ostroj bitki s sovjeti ma 
i da je se posod zavracaju.

Dale proti sevru Timosenkove trupe bi ra- 
de pod silóm pomagale juznoj fronti, ali nase tru
pe je ne puscaju napre niti na jen korák.

Na Crnom Morju zgubili su sovjeti 11 ladji 
se skup od 12.700 ton, a 9 su njim skvarili.

Engleska fronta.
V nedelu glasiju nemei, da su v ishodnim i 

juznim kraju Engleske na vise varasé hitali bom
be i vuzgali su fabrike i magazine.

Na morju je v petek v jutro bila jaka bitka 
med engleskami i nemskami lad janii, stere su tak 
blizo dosle skup, kaj su z masinpistolami strelali 
jen na drugoga i hitali su z rokami gránáté. Nem
ei su vtopili tri engleske taborske ladje, a ne- 
sterne pák su vuzgali.

Engleske novine stalno piseju, da ve i ve 
bo dosla druga fronta na zapadnoj Europi. Mi 
znamo, da bi oni radi napravili to frontu, kajti 
su sovjetima kontrakta potpisali, da njim bodo 
pomogli, ali te fronte ga jós navek ne.

Nemei se trdo spravlaju na obranu te fron
te. Od Norveske do Spanjolske po celoj zemli 
kraj mórja debele betonske kule, puné oruzja 
i soldacij'e cekaju tu ofenzivu, za steru je nernski 
minister Göbbels na jenoj konferenciji pred fab- 
rickimi delavci i velkim brojom ranjenih soldatov 
rekel ovo :

V Waschingtonu (Amerika) i Londonu naj 
se prepraviju na to, da ako bodo próbáié nepria- 
telske trupe zajti na suhu zemlu v Europi, da 
bodo jós puno hűje zisle nego je to bilo pre 
Diinkirchenu (1940 leta su englezi jako biti bili). 
Nasa soldacija zapadnih krajov bo sikak na me- 
sti. Nasi soldati su jako /.élni videti ameriéku 
soldaéiju. Kaj nasi nepriateli brbraju, to nam ne 
dojde do srca. Mi smo se prepravili na se. Da 
god i kulko god njili dojde na suhu zemlu, mi je 
bomo doéekali na vreden naéin.

A m erika fronta
Na severnom kraju Atlantskoga oeeana su 

nemske podmorne ladje vtopile sedem ladji se 
skup od 49.600 ton, zvun toga jenu strazarsku 
ladju.

Na sredini Atlantskoga oeeana, na amerié- 
kim vodam i pre zapadnoj Afriki su vtopili osem 
nepriatelskih ladji, sc skup od 54.181 ton. Se 
skup 15 ladji od prek 103.000 ton. Med térni 
vtoplenimi ladjami je bila jena veksa puna z 
municijom, jena pák je bila na potu v Aleksan- 
driju puna s taborskimi koli i aeroplani.

Japanska fronta
Ov tjeden je ta tronta nazaj ozivela. Pre 

Salamonskim otokam je bila velka morska bitka 
med japanskim i engleskim i ameriékim ladjam. 
Japanci su vtopili od nepriatelskih taborskih ludji

jenu velku, stiri srednje i sedem menjsih, zvun 
toga deset ladji za matriala voziti. Tesko su skva- 
r*li tri srednje, dve menjse taborske i vise ladji 
za matriala voziti. Doli je opalo 41 nepriatelskih 
avionov.

V 1 Ildiji se ve kroji zadnja sodbina engle- 
skoj. Na sesiji Kongresne stranjke je Gandhi, vo- 
ditel indijskoga naroda drzal velkoga go\ora i 
rekel je, da Indija vise ne pózna nikse englesko 
gospodstvo nad sobom. On oée rezpravlati z Ja
pánom kakti voditel slobodne Indije, a englezi 
naj s éim predi vugneju z njihove zemle.

Kongresna stranjka je toga predloga prijela 
i zrekla, da véé nikse engleske zapovedi nabodo 
zvrsavali.

Na to su englezi Gandhi-a, Nehru a, Azar-a 
i drugih 17 voditelov indijskoga naroda zareste- 
rali i s eksternim eugom nekam odpelali. Narod 
je mam vudril v strajk i napravil revoluciju. V 
varasu Bombay napadali su na hizu podkrala, 
policaji nemreju reda drzati, strelaju na narod a 
narod nazaj na njih, cuda mrtvih z jene i druge 
straneT

Englezi su Indiju cuda sto let drzali pod 
jármom znucali su njeno bogatstvo. a ve njim je 
odzvonilo. Indijskomu narodu su se oci otprle i 
ve isée svoju slobodu, makar bo treba za to i 
krv prelevati.

9.—  P‘ért nyaralhat ||
A NEMZETI SZÁLLÓBAN
В A LATON BOGLÁRON főszezon - 
ban, három elsőrendű étkezéssel.

ЧШёШШ F ü r d ő  k a b i n  s t r a n d h a s z n a -
l a t t a l .  —  F  О 1 > Ó V i Z С S S Z . o b a k .

Jeli sam platil za novine?
Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 

Felelős kiadó és laptulajdonos: Pecsornik Ottó 
Nyomta: Muraközi Katolikus Könyvnyomda — Csáktornya 

Nyomásért felel: Sárecz Antal.

Ruháit festesse, tisztittassa 

Oprave farbati, cistiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H o r th y  M ik ló s  tér 9.
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