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Ujesztendői gondolatok
Irta: Rode Imre

A századforduló első két évtizedéig 
már már szokásjoggá alakult ki, hogy a 
liberális korszellem képviselői a lapok 
számára adott ujesztendei nyilatkozataik
ban nagy hangon meghirdették a külön 
féle álszociális jogokat és intézményeket, 
mint az elkövetkezendő esztendő újabb 
és szükséges alkotásu lehetőségeit, az 
emberiség és haladókor számára, amelyek 
azonban az év utolsó napjáig is eszme- 
futtatások maradtak, — meghirdetett pro
gramijuk meg nem valósításáért sem 
okoztak senkit.

Ma már nincs szükség ilyen ujesz
tendei jóslatokra, ezek egy letűnt világ- 
szemlélet emlékei már.

Hisszük is, hogy ez a világszemlélet 
az utolsó tételéig felszámolta önmagát.

Az emberiség az előző világháború 
után feleszmélt, hogy ez a szemlélet máz
zá gyúrta az igazi kereszténység eszmé 
jét, a krisztusi programmot.

Tudatában volt annak is, hogy az 
isteni jogokkal sok-sok visszaélés történt. 
Keresi önmaga az igazságot és jogot, 
hogy a társadalom mély sebeit gyógyí
tani lehesen. Nem mázol, mint az elmúlt 
korszellem, — mert érzi, hogy itt igazság 
esek az isteni jogokkal lehetséges.

Uj időhöz, uj korhoz, uj belátáshoz 
ért a világ s nem jogot kíván az ember, 
— hanem igazságot.

Ennek meg- és átérzése, hogy mind 
erre égetően szüksége van az emberiség
nek, és ezt velünk együtt a tengely né
pei az ő adottságaiknak megfelelően épi 
tik ki 1920 óta keresztény állam és világ 
észmtíikeí, gazdasági térhódi fásukat majd 
nem azonos meglátás és megoldásokkal, 
ez eltörölhetetlen korszellem, ez az, 
amelynek alapja az igaz Hit,

S amikor e Hit meghirdetőjének fe
nyőgallyas jászolától alig pár napja indult 
el a világ kereszténysége a „Megújhodás“ 
és a „Békesség" dicsőséges gondolatával, 
az ujesztendő napján pedig az Ö nevével 
felvértezetten „Jézus" nevében, hogy tény 
leg valóságos keresztény világuralmat 
építsen megértette és átvette a korszel
lem hatását.

Ezért nem kell minden esztendőben 
uí progranmiokat tákolni. A programm 
megadaiott az emberiségnek 1942 esz 
tendő óta, csak nem volt még oly egy 
séges korszellem kialakulóban, amely a 
nagy nemzeteket úgy indította volna el 
lelkileg, mint a közelmúlt történelmi kor
szaka.

Átépíteni mindent!
II Olasz és Németország. Bűne

inkből: önzés, hiúság, széthúzás, — ki-

Csáktornya, 1942. december 31.

F.nnél méltóbb karácsonyi ajándékot valóban 
nem nyerhettek volna vitéz harcoló honvédeink. 
A Főméltóságu Kormányzó Úr, a legfőbb Hadúr 
szózata, a gyermekei sorsáért aggódó apa szavai 
mélyen belemarkoltak nemcsak a fronton küzdő 
vitézek, hanem az itthonmaradottak sziveibe is. 
Hisz a Kormányzó Ür megmondotta, mikor dicső 
fia Kormányzóhelyettesünk a Haza oltárán életét 
áldozta, hogy ezentúl minden honvédet fiának te
kint és szózatával is csak atyai szeretetét mutatta 
ki irántuk.

Hálái adupk a Gondviselésnek, hogy e ne

vetkőzni, —  önzetlenül aoigozm szeré
nyen a kijelölt helyen és testvéri össze
fogással.

Ezt a lelkiséget élni! -- Amikor 
ünnepelünk, pedig nem a testért, — ha 
nem a lélekért tesszük. Tiszta eszmékkel 
dolgozzunk, mert nem csak a test meg
ölése, hanem a lélek rombolása is bűn!

A liberális korszellemnek pedig egyik 
legnagyobb főbűne, a lelki rombolás volt. 
A közéleti tisztátalanság, az irodalom, 
színház, film, — mind a zsoldját élvezte. 
A krisztusi tan- és erkölcs nem kellett, 
nem akart e korszellem függni tőle. Sza 
badakarat elve alatt szabadossá lett e kor 
és mindenben ellenkezett az isteni aka
rattal. A társadalom és az államvezetés 
minden vonalán érezhető volt hatása. Meg 
bánás, kiengesztelodés nem volt, nem le
hetett, mert valamennyi egyik a másiktól 
örökölte a bűn és halál örökségét.

Kellett egy hatalmas kataklizma, 
amelynek során a szabadakarattl a bíró

P o l i t i k a i  het i lap .  
Megjelenik pénteken.

héz időkben ily ragyogó Férfiúra bizta az ország 
vezetését, akinek szive minden dobbanásából me
leg szeretet árad a nemzet minden fiára, első
sorban vitéz küzdő honvédeinkre, akikért, élve a 
Kormányzó Úr szavaival, valamennyien imád
kozunk !

A Kormányzó Ür rádiószavai nálunk is min
denütt élénk viszhangot keltettek s a közönzég 
ineghatottan tárgyalta Főméltóságu Ürunknak a 
honvédekhez intézet atyai, meleg karácsonyi üd
vözletét.

euibeiiaég szabadosságáért bűnhődött
Világtörténelmi korszak vajúdását él

jük s látjuk a nagy vihar száguldását fö
löttünk legkíméletlenebb sorscsapásaival. 
Nincs különbség egyéni, család és állam
életének megmaradásában. Csendes zso- 
lozsmás méltóságú kolostorok gyári mű
helyekké alakultak. Templomok börtön- 
celláká és áruraktárakká. A családot 
gondozó édesanya a családtól elszakítva. 
A  gyermekre kétséges jövő. A  társadalmi 
osztályok gyűlölettől egymás ellen szítva, 
fölborított állami élet.

S a nagy „Életvihar" tomboló hul
lámvölgyében magára eszmélt emberiség 
megindult. Megindult az igazi keresztény 
világszemlélet gondolatával és fanatikus 
hittel vette fel a harcot a vele ellenkező 
életszemlélet ellen.

Ez a harc folyik most szerte az egész 
világon és nem kétséges, hogy az örök 
igazság oldalán harcolók fognak győzni, 
— mint egykoron Nagy Konstantin,

Valamennyien értetek 
imádkozunk

és hazánknak, a kereszténység ezer
éves védőbástyáiénak igaz Ügyéért!

Magyarország Kormányzójának rádiószózata harcoló 
honvédeinkhez

A  Kormányzó Úr Őfőméltósága a rádión a kővetkező karácsonyi szózatot 
intézte harcoló honvédeinkhez:

— Honvédek! Kedves Fiaim! Karácsony estéjén, a Megváltó születésének és 
a csaiádnak ünnepén szeretettel és elismeréssel gondolok reátok.

— Ti ma, a messzi orosz tél hidegében ünnepeltek, de idehaza minden ma
gyar tudja, hogy a templomokban csak azért zenghet a karácsonyi ének, mert Ti 
áldozatos, küzdő lélekkel biztosítjátok az otthon nyugalmát.

— A  Ti itthonmaradt családotok körében is kigyul ma a fenyőkön a szeretet 
melegítő fénye és a magyar társadalom minden telhetőt elkövet, hogy karácsony 
estéjén egy kis öröm költözzék a Ti otthonotokba.

— Valamennyien értetek imádkozunk és hazánknak, a kereszténysége ezer
éves védőbástyájának igazi ügyéért.

— Lélekben veletek vagyok és Isten áldását kérem harcoló honvédségünk 
minden tagjára.
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Ruháit festesse, tísztíttassa 
Oprave farbati, cistiti pre

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

Sto deset metri visoka cirkva od same soli pod 
magyarskom zemlom

* Da god gledimo, za kulko se nas orsag po- 
vekáal, navek nam je veselje, ako se zmislimo, 
da smo dosli do áum, páenice i soli i cuda toga 
kaj naá narod nuca, si moremo z domaéim po- 
vanjem pokriti. Solna ruda v Aknaszlatini, stera 
nam je predi Trianona zavdavala samo velke 
brige, je denes velka pomoé narodnoj jakosti. Z 
veseljem smo rekli

Slatína se povrnula
i sol, átera se tam кора, nam pokriva skorom 
celu potrebu nasega orsaga, za kaj se stem bole 
moramo veseliti kajti v tríanskoj Magyarskoj ga 
ne bilo rude soli i bili smo prez nje prek 20 let.

Za ono vreme smo nutri vozili na leto do
860.000 metercenti (86.000 vagonov) soli, vredne
3.200.000 pengő, 1939 leta, da se Aknaszlatina 
pvrnula véé smo meli svoju sol, ali 1939. leta smo 
jós navek nutri dopelali 616.000 metercenti soli. 
Mednarodne kontrakte_za sol voziti jc ne bilo moci 
mam restepsti, a z druge strane Aknaszlatina je 
doSla nazaj stopram 1939. leta v marciuSu к ma
teri zemli i tak smo reéunali samo tri íertale le
ta, kaj smo zato vreme mogli skopati. Zvun toga 
su bile i velke poteskoée z zeleznicom, kajti je 
ne bilo moéi do Aknaszlatine kcoj dojti. Da se tih 
poteSkoc reSimo, napravili smo dvajstidva kilo
metre dugu zeleznicu Taracköz — Aknaszlatina, 
tak kaj smo 1940 leta prez zapreke mogli sol 
kopati i voziti i véé nesmo meli soli z zvunjskih 
orsagov, nego как nam reéuni kazeju 1940 leta 
v prvoj polovici véé smo vun zvozili 124.000 
metercentov soli, tak kaj nam ruda soli v Akna
szlatini more pokriti skorom se, kaj na§ orsag soli 
nuca.

Dvesto metri globoko pod zemlom
Stari ludi se joS zmisliju za one hrastove 

Sume, Stere su pred viSe deset let pokrivale hre- 
govje koli Aknaszlatine. Te Sume su i denes 
najiepSi kraji v dolini Tisze. Zvuna nam niksa 
ícpota nature He pokaíe, kakSi straSno veliki kiné 
!c*i pod glcxboVom zemlom, na Steroj su zvuna 
lepe selske hize, zemle i senokose. Ali vredno 
je odpelati se dőli v globoku magyarsku zemlu 
z liftom (osovee pela) steri sam na jempot pela 
terha od dvesto pedeset metrov.

Dvesto metri globoko pod zemlom delaju 
ludi, se okoli se nikaj drugo ne vidi, samo sol i 
sol. Z dinamitom Sprengaju velke table soli,, z e- 
lekrtiénimi zagami refceju velke коске, na pleéa- 
mi nosiju i z malimi kolci voziju v vagoné, a 
lift je pela gori. Takse je zlvlenje pod globokom 
zemlom. Sto to prvié vidi, bormes se ima éemu 
éuditi. Lift nas je vozil tak fletno, kaj je na se- 
kundu Stiri metre niie  dosel v to straSnu globlinu od 
220 metri. 20 metri globoko smo se pelali érez 
zemlu í smo vidli

Najveksu cirkvu na svetu od same 
soli

Elektriéne lampe svetiju i dojdc nam nek- 
sa mamica da vidimo koli nas 110 metri visoku, 
200 metri dugu i 7o metri Siroku grabu. Pol mi- 
note smo se vozili do dna i onda érez 20 metri 
debelu sol doSli smo spod nje do druge grabe. 
Da se je ta ruda povrnula к nam, bila je spo- 
dnja graba samo tri metre visoka, ali érez dve 
leti su ju tulko dale skopali, kaj je denes véé

25 metri visoka. A se okoli, dőli gori, sama sol 
i sol.

Pregledavali smo tu rudu par vur, probali 
smo i malo soli kopati i onda smo se med svet- 
limi stenami soli nazaj dopelali gori pod boze 
sunce i onda smo po maloj zeleznici téli v melin, 
dese sol mele.

Как postane s kamena iina sol
Najbelese коске soli dojdu v melinu v ma- 

Sinu de je potereju na drobno, как lesnjaki, on
da pák ju masina odpela gori na drugi stok. Tu 
dojde ta stuéena sol v grot. Najpredi s finim 
magnetom potééeju, je li je ne de na zmes kak
ái mali falacek zeleza nutri opalo i onda curi v 
melin, de ju hengeri fino semeleju. Z melina curi 
érez éetiri site na éetiri strane v vreca i onda 
je véé lepa semleta bela sol. Poleg magazina sto- 
jiju vagoni i véé se naklada. Ali najfinesa semle- 
tu sol predi odpelaju v magazin, tam pák jc tri- 
desti puc i zen, átere ju pakovaju v paklece na 
kile i v kiáte od 50 kil.

To je najlepsa, najbeleáa sol i takse ciste i 
zdrave fabrikacije ga malo de v orsagu.

Potli sih ovih lépőt smo jós vidli na dvoru 
do 300.000 ciglov, stemi bodo fabriku i magaziné 
povekáali. Se to zlamenuje, kaj ova ruda soli v 
Aknaszlatini, stera nam je za vreme staroga kra- 
lestva samo brige dala, bo nam sluzila na velki 
orsaéki basen i denes je jako vazna i vredna v 
nasem növöm magyarskom zivlenju.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a DREHER-HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczun
Щ 0 Г  kereskedés Csáktornya

Raktár: Petőfi Sándor utca 10 
— Bejárat a Levente utcában 
T e l e f o n  8 s z á m  —

Glasi Pajdaske Sluzbe
Potli zadnjega glasa su pák ovi dari 

dosli к Pajdaskoj Sluzbi za nase hon 
vede:

Özv. Sztrahia Károlyné jen paklec 
perja i dva pakleci cigaretline, ruma, keksa 
i jabuke.

Végh Józsefné pák jen paklec perja.
Üzv. Pecsornik Ottóné 12 knig i 84 

falatov sake fele novin s kipi.
Lányi Viktorné jen velki vanjkos 

perja i kcoj oblecalo.

f f p R V A  m a S i n s k a  k o l a r i ja
V C S Á K T O R N Y A

p o n u j a
maSinsko h о b 1 a n j e, vrtanje i 
z a g a n j e, osobito f i 1 u n g e.

P r oda j e
se fele trde i mehke fostlne, onda se 
fele drevo za pohistvo i za nuc.

PERHÓCS JÁ N O S
graditel sih vrsti kola, trgovina drva i voglena,
S Z É C S E N Y I  I S T V Á N  UTCA 5.Jj|

----------------------------------------------- ьЩ

Deaki trgovackc skole v Csáktornya 
pod voditelstvom profesorice Dr. Felszeghy 
Elemérné 308 falatov sake fele novin s 
kipi i 4 knige.

Levente mlajsina v Csáktornya, pod 
voditelstvom Rode Imre főoktató a 100 
falatov novin s kipi, 8 knig i 1 lepa 
kniga.

Mlajsina Crlenoga kriza v purgarskoj 
skoli v Csáktornya, pod voditelstvom Bá- 
nóczy Adrien profesorice, 20 falatov no
vin s kipi.

Honvedi v kasarni su med sobom 
nabrali 103 jalatov sake fele novin s kipi.

Halász Mária je nabrala 110 sake 
fele novin s kipi.

Ivicsay Márton je nabral 300 falatov 
sake fele novin s kipi.

Sem ovim plemenitim darovatelam # 
se Pajdaska Slu/.ba v íme honvedov, steri 
se na fronti boriju i v íme ranjenih, naj- 
lepse zafaluje i prosi, kaj bi je i dale 
podpirkli"

Se potrebne stvari za m rtve,
как sagovine, vence figure i zlat- 
ne papere za rake i címere, onda 
sakoformu platnenu robu, strikan- 
ce, svetere, stomfe, robace i se 
drugo, dobite v velkom zbiranju 
i po najfalesoj ceni v tekstilnom 

stacunu

P0JE  JÓZSEF, Muraszentkereszt

Jeli sam platil za novine?

ZONGORA eladó jó állapotban. Érdeklődni 
Muraközi nyomda, Csáktornya.

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: P e c s o rn ik  Ottó 
Nyomta: Muraközi Katolikus Könyvnyomda -  Csáktoray« 

Nyomásért falai: Sáracs Antal.



MURAKÖZ
Előfizetési ár: fél évre 5.— P.
Kiadóhivatal: Horthy Miklós-tér 6. ____

Ujesztendíi gondolatok
Irta: Rode Imre

A  századforduló első két évtizedéig 
már már szokásjoggá alakult ki, hogy a 
liberális korszellem képviselői a lapok 
számára adott ujesztendei nyilatkozataik
ban nagy hangon meghirdették a külön 
féle álszociális jogokat és intézményeket, 
mint az elkövetkezendő esztendő újabb 
és szükséges alkotásu lehetőségeit, az 
emberiség és haladókor számára, amelyek 
azonban az év utolsó napjáig is eszme- 
futtatások maradtak, — meghirdetett pro- 
grammjuk meg nem valósításáért sem 
okoztak senkit.

Ma már nincs szükség ilyen ujesz
tendei jóslatokra, ezek egy letűnt világ- 
szemlélet emlékei már.

Hisszük is, hogy ez a világszemlélet 
az utolsó tételéig felszámolta önmagát.

Az emberiség az előző világháború 
után feleszmélt, hogy ez a szemlélet máz
zá gyúrta az igazi kereszténység eszmé
jét, a krisztusi programmot.

Tudatában volt annak is, hogy az 
isteni jogokkal sok-sok visszaélés történt. 
Keresi önmaga az igazságot és jogot, 
hogy a társadalom mély sebeit gyógyí
tani lehesen. Nem mázol, mint az elmúlt 
korszellem, — mert érzi, hogy itt igazság 
esek az isteni ingókkal lehetséges.

Uj időhöz, uj korhoz, uj belátáshoz 
ért a világ s nem jogot kíván az ember, 
— hanem igazságot.

Ennek meg- és átérzése, hogy mind
erre égetően szüksége van az emberiség
nek, és ezt velünk együtt a tengely né
pei az ő adottságaiknak megfelelően épí
tik ki 1920 óta keresztény állam ee világ 
eszméiket, gazdasági térhódításukat majd 
nem azonos meglátás es megoldásukkal, 
ez eltörölhetetlen korszellem, ez az, 
amelynek alapja az igaz Hit,

S amikor e Hit meghirdetőjének fe
nyőgallyas jászolától alig pár napja indult 
el a világ kereszténysége a „Megújhodás" 
és a „Békesség" dicsőséges gondolatával, 
az ujesztendő napján pedig az Ö nevével 
felvértezetten „Jézus" nevében, hogy tény
leg valóságos keresztény világuralmat 
építsen megértette és átvette a korszel
lem hatását.

Ezért nem kell minden esztendőben 
uj programmokat tákolni. A  programm 
megadaiott az emberiségnek 1942 esz 
tendő óta, csak nem volt még oly egy 
séges korszellem kialakulóban, amely a 
nagy nemzeteket úgy indította volna el 
lelkileg, mint a közelmúlt történelmi kor
szaka.

Átépíteni mindent!
• i i í ^  Olasz és Németország. Bűne
inkből: önzés, hiúság, széthúzás, — ki-

Csáktornya, 1942. december 31.

Ennél méltóbb karácsonyi ajándékot valóban 
nem nyerhettek volna vitéz harcoló honvédeink. 
A Főméltóságu Kormányzó Ür, a legfőbb Hadúr 
szózata, a gyermekei sorsáért aggódó apa szavai 
mélyen belemarkoltak nemcsak a fronton küzdő 
vitézek, hanem az itthonmaradottak sziveibe is. 
Hisz a Kormányzó Ür megmondotta, mikor dicső 
fia Kormányzóhelyettesünk a Haza oltárán életét 
áldozta, hogy ezentúl minden honvédet fiának te
kint és szózatával is csak atyai szeretetét mutatta 
ki irántuk.

Halat ad up к a Gondviselésnek, hogy e ne

vetkőzni, —  önzetlenül dolgozni szeré
nyen a kijelölt helyen és testvéri össze
fogással.

Ezt a lelkiséget élni! — Amikor 
ünnepelünk, pedig nem a testért, — ha
nem a lélekért tesszük. Tiszta eszmékkel 
dolgozzunk, mert nem csak a test meg
ölése, hanem a lélek rombolása is bűn!

A  liberális korszellemnek pedig egyik 
legnagyobb főbűne, a lelki rombolás volt. 
A  közéleti tisztátalanság, az irodalom, 
színház, film, —  mind a zsoldját élvezte. 
A krisztusi tan- és erkölcs nem kellett, 
nem akart e korszellem függni tőle. Sza
badakarat elve alatt szabadossá lett e kor 
és mindenben ellenkezett az isteni aka
rattal. A  társadalom és az államvezetés 
minden vonalán érezhető volt hatása. Meg 
bánás, kiengesztelődés nem volt, nem le
hetett, mert valamennyi egyik a másiktól 
örökölte a bűn és halál örökségét.

Kellett tgy hatalmas kataklizma, 
amelynek során a szabadakarattl a bíró

P o l i t i k a i  het i lap .  
Megjelenik pénteken .

héz időkben ily ragyogó Férfiúra bízta az ország 
vezetését, akinek szive minden dobbanásából me
leg szeretet árad a nemzet minden fiára, első
sorban vitéz küzdő honvédeinkre, akikért, élve a 
Kormányzó Úr szavaival, valamennyien imád
kozunk !

A Kormányzó Ür rádiószavai nálunk is min
denütt élénk viszhangot keltettek s a közönzég 
ineghatottsn tárgyalta Főméltóságu Ürunknak a 
honvédekhez intézet atyai, meleg karácsonyi üd
vözletét.

emberiség- szabadosságáért bűnhődött.
Világtörténelmi korszak vajúdását él

jük s látjuk a nagy vihar száguldását fö
löttünk legkíméletlenebb sorscsapásaival. 
Nincs különbség egyéni, család és állam
életének megmaradásában. Csendes zso
lozsmái méltóságú kolostorok gyári mű
helyekké alakultak. Templomok börtön- 
celláká és áruraktárakká. A  családot 
gondozó édesanya a családtól elszakítva. 
A  gyermekre kétséges jövő. A  társadalmi 
osztályok gyűlölettől egymás ellen szítva, 
fölborított állami élet.

S a nagy „Életvihar" tomboló hul
lámvölgyében magára eszmélt emberiség 
megindult. Megindult az igazi keresztény 
világszemlélet gondolatával és fanatikus 
hittel vette fel a harcot a vele ellenkező 
életszemlélet ellen.

Ez a harc folyik most szerte az egész 
világon és nem kétséges, hogy az örök 
igazság oldalán harcolók fognak győzni, 
— mint egykoron Nagy Konstantin.

Valamennyien értetek 
imádkozunk

és hazánknak, a kereszténység ezer
éves védőbástyájának Igaz ügyéért!

Magyarortzág Kormányzóiénak rádiószózata harcoló 
honvédeinkhez

A  Kormányzó Ür Őfőméltósága a rádión a következő karácsonyi szózatot 
intézte harcoló honvédeinkhez:

— Honvédek! Kedves Fiaim! Karácsony estéjén, a Megváltó születésének és 
a csaiádnak ünnepén szeretettel és elismeréssel gondolok reátok.

— Ti ma, a messzi orosz tél hidegében ünnepeltek, de idehaza minden ma
gyar tudja, hogy a templomokban csak azért zenghet a karácsonyi ének, mert Ti 
áldozatos, küzdő lélekkel biztosítjátok az otthon nyugalmát.

— A  Ti itthonmaradt családotok körében is kigyul ma a fenyőkön a szeretet 
melegítő fénye és a magyar társadalom minden telhetőt elkövet, hogy karácsony 
estéjén egy kis öröm költözzék a Ti otthonotokba.

— Valamennyien értetek imádkozunk és hazánknak, a kereszténysége ezer
éves védőbástyájának igazi ügyéért.

— Lélekben veletek vagyok és Isten áldását kérem harcoló honvédségünk 
minden tagjára.



„Megyimurfe

Néhány szó Darian tengernagy 
halálához

A rádió Karácsony első napján közölte az 
e egész világgal, hogy Darian tengernagyot Algírban 

megg у álkoliaéi.
A  klaszikus görögök és romaiak, akik oiy 

bölcs és hasznos törvényeket hoztak, amelyeket 
az összes európai egyetemeken még ma is taní
tanak (pandlektalis jog, római jog) azt mondották, 
hogy a hazaárulók és apagyilkosok ellen nem kell 
törvényt hozni, mert ilyen bűncselekmény — nincs. 
Valóban, a klaszikus korban a törvényhozók tisz
tában voltak azzal, hogy hazájuknak nem lehet 
olyan fia, aki oly súlyos bűnt követhessen el, 
mint a hazaárulás. Fnnek több mint 2000 éve.

Ugyancsak klaszikus közmondás „Tempora 
mutantur, et nos mutamur in i l l is !“ „Azidőkvál-

toznak s mi változunk az időkben." Nagy ott kel
lett változniok az időknek s az időkben az embe
reknek, !iog> ily iíiu^bis úliáaU íéiu unci adta a 
fejd, hogy liiiiÁ'fu chcn szótcikcz/.éli ellen
séggel.

Darian, magasállásu katonatiszt, tengernagy, 
nemcsak általános műveltségénél, hanem hivatá
sánál fogva is jól kellett, hogy ismerje hazája 
történelmét. Ismerte a régebbi angol-francia hábo- 
borukat, amelyek mindenkor Franciaország k i
zsákmányolásával végződtek, résztvett az első vi
lágháborúban, közvetlenül tapasztalta, hogy az 
angolok mindenkor más nemzeteket játszottak ki 
egymás ellen, hogy a zavarosban halászhassanak, 
látta a mostani második világháborúban nemzete 
bukását, látta hogy az angolok, mikor érdekük 
úgy kívánta, megtámadták és elsülyesztették az 
értük oly sokat áldozó francia nép hadihajóit, 
amiket a lovagias németek, akik a fegyverszünet 
alkalmával a helyzet urai voltak, nekik meg
hagytak.

Látta az ősz Petain marsai küzdelmét, aki 
az emberi kor végső határán küzdve küzd, hogy 
nemzetét talpra állítsa. Részt vett a fegyverszünet 
utáni idők nehéz küzdelmeiben, látta nemzete 
pusztulását, az ínséget, a nyomort, a munkanél
küliséget, látta hogy a volt ellenség, a németek 
mennyire segítenek felemelni a francia népet.

S m é g is ! ..................Petain marsai megbízta
Darian tengernagyot, szervezze meg Afrika vé
delmét, vegye át a főparancsnokságot, Darian pe

dig tudva, akarattal és előre megfontolt szándék
kal átpártolt az ellenséghez és ezzel elkövette 
hazája ellen a legnagyobb bűnt — mert elárulta!

Az is régi katonai elv, hogy a hazaárulókat 
megfizetik, de nem becsülik. Darian tengernagy 
elnyerte jutalmát, béke poraira!

K a r á c s o n y e s t  

a  C s á k t o r n y á i  k ó r h á z b a n

Megható karácsonyi ünnepségben volt ré
szük a Csáktornyái m. kir. állami kórház betegei
nek, december 24-én karácsony estjén.

Az ünnepséget Brodnyák Antal, Dr. Brod- 
nyák Imre, kórházigazgató fia zenejáféka vezette 
be, majd az ápoló nővérek elénekelték a „Csen
des éj" kezdetű karácsonyi szenténeket, magyar 
és muraközi nyelvű szavalatok, utána pedig „Dr. 
Fekete" cimü vig alkalmi darabot játszották el 
a jól betanult iskolás gyermekek. Szimbolikus 
gyakorlatok, karácsonyesti élőkép szenténekekkel 
emelték az áhítatot. Dr. Brodnyák Imre kórház- 
igazgató szép beszéddel köszöntötte orvostársait, 
a kórházi alkalmazottakat és a betegeket.

A Himnusz hangjai és újabb zenés darabok 
zárták be ezt a szép ünnepséget.

A magyar államnak még e nehéz időkben 
is mindenre kiterjedő gondviselése minden be
tegnek egy-egy karácsonyi ajándékcsomagot is 
juttatott.

Novák Ferenc kereskedő segéd, volt kórházi 
ápolt, minden betegszobát meglátogatott és a fekvő 
betegeknek, akik az ünnepségen nem vehettek 
részt, egy pár szép karácsonyi éneket játszott el 
harmonikáján.

Karácsony napján a hivatalnokok, személy
zet és betegek részére három szentmisét mondtak 
a kórházban és minden beteg ünnepi ebédet 
kapott.

Egy drávaollárí öreg harcos 
nemeslelkfi adománya

Juretics Jakab drávaollárí 56 éves öreg har
cos december 27-én beállított a Bajtársi Szolgálat 
hölgyeihez és átadott 3 kg 83 dkg tiszta disznó
zsírt azzal, hogy ezt a sebesült katonáknak hozta 
ajándékba.

Muraköz népe mindenkor szívesen áldozott 
derék honvédeinknek, de a mai zsírszegény vi
lágban ez az ajándék mégis feltűnt, amire Jure
tics Jakab kijelentette, hogy valamikor az első 
világháborúban ő is súlyos sebesült volt s miután 
a Vöröskeresztes hölgyek őt és a többi sebesül
teket oly odaadóan ápolták, ezzel akarja leróni 
háláját a most küzdő honvédek iránt.

Lám, a muraközi öreg honvéd! Nem felej
tette el az «*!sü világháború szenvedéseit s most úgy 
igyekszik segíteni szenvedő fiatal bajtársain, aho
gyan és amivel tud. Adjon a jó Isten Muraköz
nek sok ilyen Juretics Jakabhoz hasonló nemes- 
lelkű adakozót, neki pedig a Bajtársi Szolgálat 
legmelegeb köszönetét fejezi ki.

A zsírhoz a Bajtársi Szolgálat hölgyei lisztet 
és egyéb hozzávalót fognak gyűjteni és a sebesült 
katonák részére süteményeket fognak készíteni.

ЦПЦИ- ■ ■ —
p P  ELSŐ GÉPESÍTETT'

BOGNÁRÖZEM CSÁKTORNYÁN
e l vá l l a l

gépi gyalulást, fúrást és fürésze- 
lést, különösen t ö l t é s e k e t

Á r u s i  t
minden fajta kemény és puha, 
vastag pallókat és m indenféle 
más bútor és s z e r s z á m f á t .

P E R H Ó C S JANOS
összes fajU» k o c s i g y á r t ó  fa és szénkereskedő, jOX
S Z É C S E N Y I  I S T V Á ”  * , Д |
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Elfogott
Muraközben már hosszabb 

ideje garázdálkodtak egyes fiatal 
emberek, akik a dolgos élet he
lyett a restséget és a mások fá
radságán való élősködést válasz
tották életcélul. Külömböző he
lyeken lopásokat, betöréseket 
követtek el s ebből tartották fenn 
magukat. Dacára a csendőrség 
erélyes nyomozásának, eddig 
mindig kisiklottak a büntető igaz
ságszolgáltatás^ kezéből, mert 
kijátszva a határőrség éberségét, 
átbújtak a határon.

E napokban végre elfogták 
e banda egy részét. A  varazsdi 
rendőrség a betörők közül hár
mat elfogott s azokat a határra 
kisérte, átadván a magyar ha-

betörök
tóságoknak. Ezekből Jurinec Ist
ván és Antonovics István dráva- 
szentistváni lakósok szökést 
kíséreltek meg. Jurinecz 
Istvánt az egyik horvát ör lelőtte, 
jelenleg a Csáktornyái kórházban 
fekszik súlyos sebével, felgyó
gyulása után bíróság elé kerül, 
Antonovics Istvánnak sikerült 
megszöknie, kézrekeritése iránt 
a szükséges intézkedések meg
történtek.

A  harmadik foglyot, Posza- 
vecz Istvánt a magyar hatósá
gok átvették. Kihallgatása során 
beismerte, hogy több mint har
minc betörést és lopást követett 
el. Poszaveczet már át is adták 
az illetékes bíróságnak.

Gyüjtsünk papírhulladékot, csontot üvegcserepet, ócska vasat, 
(pléhdobozt, használt kalodont tubuszokot, irógépszallagorsót), 

rongyot, almamagot, narancshéjat stb.

Miért keli hulladékot gyűjteni?
Mindenütt ahol észszerűen, gazdálkodunk az 

ipari feldolgozásnál kieső hulladékokat ismét belé- 
kapcsolják a termelésköríorgásába. Ugyanígy nem 
hagyják elveszni a magánháztartások hulladékait 
sem. Ma legfőbb törekvésünk hogy ezek az érté
kes javak el ne kallódjanak. Nem is könnyű fel
adat hasznosítani ezeket a maradván) okát, ame
lyek piszkosan, össze-vissza keverve, ezer meg 
ezer helyen elszórva feküsznek, de kétségtelen, 
hogy gyűjtésük, osztályozásuk és tisztításuk, ha 
fáradságos munka is, oly nyersanyagokat nyitnak 
meg a közgazdaság számára, amely nélkül ma 
alig lehetünk.

A hadigazdálkodás amilyen pazarló kény
szerűségből az egyik oldalon, olyan takarékos a 
másik oldalon, óriási jelentőseget tulajdonit az

anyag maradványoknak, az ócska használt anya
goknak. Háború idején minden legkisebb hulladék 
az ország legtávolabb eső helyén is nagy értéket 
képvisel. Nemzeti szempontból minden papírda
rab, minden rongy vagy csont pótolhatatlan nye
reség, mert gyarapítja a feldolgozható nyers
anyagkészletet.

Németország tervszerűen gyűjti össze az 
ócskaságokat, a birodalmi biztos irányítása mellett, 
akinek figyelme kiterjed a legkisebb, legszerényebb 
háztartásokra, kiknek tagjai leküzdve minden ké
nyelmet, nemtörődömséget, nemzeti kötelességnek 
tekintik a hulladék gyűjtését.

Mindenütt egyforma a helyzet. Amerika nyes- 
an>agban gazdag, mégis megszervezte a papírhul
ladék, és a használt gumihulladék gyűjtését. Svájc a 
takarmányhiány pótlására 90 ezer mázsa csere
bogár lisztet bocsát rendelkezésére a lakosságnak. 
Dánia, Norvégia úgy tudja fentartani gépiparát, 
ha lakói lelkiismeretes buzgalommal hordják össze 
az ócska vasat. A bolgár mezőgazdaság olyan 
műtrágyával dolgozik amelyet házról-házra össze 
gyűjtött csontokból készítenék.

Minél tovább húzódik a létünkért folytatott 
küzdelem, annál fontosabbak a lomtárak mozgó
sításai. Az ellátási nehézségekbe lépten-nyomon 
beleütközünk, segítsünk tehát, szíveljük meg, a 
hatóságok időnkénti gyűjtési felszólítását, tá
masszuk alá a Diákkaplár áldásos munkásságát, 
melvnek kis tagjai, mint a szerény méhek, hord
ják az ócskaságokat a nemzet kaptafába.

A Báj&iáá SíLőifál^t postája
Mint lapunkban már többször közöltük, a 

Csáktornyái Bajtársi Szolgálat többek közt a zala
egerszegi Vöröskereszt kórházba is küldött több 
láda almát a sebesült honvédek részére.

A küldeményre vitéz gróf Teleki Béláné, 
Zalavármegye főispánjának neje, vármegyei föápolo- 
nö a következő levelet intézte a Csáktornyái 
Bajtársi Szolgálathoz:

Csáktornyái Bajtársi Szolgálat
Csáktornya

Hálásan köszönöm a sebesült katonák 
nevében is — kedves szerctetadományu- 
k a t ! A katonák karácsonya ezáltal szebb 
lesz. A jó Isten áldja meg azokat, akik 
reájuk gondoltak: A ládákat vissza fog

juk küldeni.
Hazafias üdvözlettel 
gróf T elek i Béláné 
vármegyei föápolónő

Nagy örömmel közöljük a Méltóságos Asz- 
szony fenti sorait, amelyek szintén bizonyítják, 
hogy Muraköz népe hazaszeretet dolgában első 
helyen áll és sohasem feledkezik meg derék hon- 

» védeinkről, akik vérükkel védik drága hazánkat.

A  „Muraköz“ 
karácsonyi postája
Szerkesztőségünk legszebb karácsonyi aján

dékul a távol orosz frontról a következő levelező 
lapot kapta :

Tisztelt szerkesztőség!
Hozzám küldött Muraközi lapjukat meg
kaptam, amit úgy én mint az egész, sza
kaszom nevében megköszönök. Még kö
szönetét fejezek ki azoknak, akik tábori 
számomra a lapokat és a képes újságo
kat eljutatták. Bizony nagy öröm, mikor 
itt a Don partján egy-egy hazai lapot 
olvashatunk. — Büszkén nézhet Csák
tornya város hős fiaira, akik annyi vé
res harcokat vívnak a vörös hordák ellen.
Ezek a harcok mindig a győzelmek útját 
mutatják. Most is ebben a dermesztő hi
degben hűségesen állunk őrt a Don part
ján. hogy szent hazánkat megvédjük. 
Boldog újévet kívánok a szerkesztőség
nek és Csáktornya város nagyérdemű 

közönségének. Hazafias üdvözlettel
P ó k a  F e r e n c

ht. őrmester.
Igenis büszkén nézzük nemcsak Csáktornyái 

fiainkat, hanem Zalamcgve és egész. Magyarország 
mindn fiát, mert valamennyien ott állnak őrt a 

I messzi Lebediaban es védik draga hazánkat.
Szives szeretettel üdvözöljük valamennyi 

fiainkat, áljának továbbra is sziklaszilárdan vártá
jukon, védjék meg szép Magyarországunkat, a 
vörös rém, a világpusztitó, istentelen bolsevizmus 
ellen, mi pedig itthon mindéit nap imádkozunk 
derék hőseinkért és kérjük a Mindenhatót, áldja 
meg fegyvereiket és segítse valamennyiüket győ
zelmi babérral a lejükön haza, szép szülőföldjükre 
és szeretett családjaik körébe, mi pedig itthon 
megtesszük kötelességünket a fronttal szemben.

Ezekkel a kívánságokkal üdvözöljük derék 
vitézeinket az 1943. uj esztendő küszöbén.

Légoltalmi parancsnok közleménye
Közli: Sáfrán László légó pk.

Lásd az első közleményeket a 39—40. számban.

A leglényegesebb figyelmeztetést a jármű
vezetőkhöz intézi a honvédelmi miniszter. Külö
nösen az állati erővel vont jármüvek, a kéziko
csi^ és kerékpárok vezetői vétettek súlyosan a 
közlekedésrendészet szabályai ellen azáltal, hogy
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FELHÍVÁS!
Ezennel bejelentem, hogy a 
SchlechteLipót tulajdonát képező

Első Muraközi Szövődé Részvénytársaságot
CSÁKTORNYÁN

megvásároltam és ez utón szólitom 
fel az összes hitelezőket, hogy 
követeléseiket 15 napon belül be
jelentsék, mert ezen időn túl semmi
nemű követeléseket nem veszek figyelembe.

Kelt Csáktornyán, 1942. december 30*án.

CZVETICS JÁNOS, Muraszombat
Első Muravidéki Fehérnemű Gyár

az elsötétités rendelkezéseit tévesen értelmezve 
jármüveiken az előirt fények alkalmazását — 
gyakran még az elsötétitési időpont előtt is — 
elmulasztják. *

Tehát a jármüveknek az elsötétités idő
pontja előtt vagy fénycsökkentő berendezés nél
kül kell közlekedniük vagy olyan fénycsökkentő 
berendezéssel, hogy a jármű előirt fényei által a 
szembejövők részéről könnyen és kétségtelenül 
felismerhető legyen.

Nyomatékosan ismételjük ezúttal is, hogy 
azokat a lámpákat, amelyeket a közlekedésren
dészeti szabályok a jármüvek számára előírnak 
— akár gépjárműről, akár állati erővel vont jár
műről, kézikocsiról, vagy kerékpárról legyen is 
szó — az elsötétités elrendelt időpontja után is 
üzembe kell tartani a jármüveken.

A rendes békeidei fényekkel szemben csupán 
az a külömbség, hogy a szóbanforgó lámpákat, 
vág jelzőfényeket, a honvédelmi miniszter által 
engedélyezett emyőzésekkel (fénycsökkentöberen- 
dezésekkel) kell ellátni.

A gépjármüvek számára engedélyezett fény- 
csökkentőberendezések zöme olyan, hogy az 
azokkal felszerelt lámpák a közlekedésrendészeti 
előírásoknak is megfelelnek: semmi akadálya 
sincsen tehát annak, hogy az ilyenek ellátott gép
jármüvek már az elsötétités időpontja előtt is a 
fény csökkentőberendezéssel közlekedjenek. A kor
szerű „légoltalmi fényszórók“ pedig nemcsak ki
elégítik a légoltalom elsötétitési követelményeit, 
de olyan mértékű térvilágítást is adnak, hogy a 
gépjárművezetők — még a teljesen sötét útvona
lokon is — 35-40 km. óránkénti sebességgel biz
tonságosan közlekedhetnek.

A gépjármütulajdonosok tehát saját érdekük
ben cselekszenek akkor, amikor a közlekedés
rendészeti előírásoknak meg nem felelő fénycsők- 
kentőberendezéseiket kicserélik, illetve gépjármü
veiket korszerű légoltalmi fényszórókkal felszerelik. 
Érdeklődik якэг a Haditechnikai intézet légol-

^loszlályán 'Hortbv Miklós ut 24), akár a 
Honvédelmi Minisztérium 35. osztályának műszaki 
alosztályán (I. Palota ut 4) megkaphatják a szük
séges további felvilágosításokat.

Súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biz
tonsagát azok a gépjárművezetők, akik városok 
és községek beépített területén az ernyőzetlen 
országúti fényszóróikat felvillantva a szembejövő 
járművezetőket és gyalogosokat egyaránt elkáp
ráztatják.

A honvédelmi miniszter a m. kir. rendőrség 
budapesti és vidéki főkapitányait felkérte, hogy

A g y t o l l a k a t
T a r k a ............................. P 2 50 Г50 P i '
Vegyes s zü rk e ...................P 4 — P 3*
Fehéres fosztott . P 7 50 6 50 P 5*50
Fehér f o s z t o t t ...................P 11 50 10 50 P 8*50
Pelyhes dunnába P 17 10 15 — P  14*-
P eh e ly ..................................P 30 - 28 -  P 26 -
Szürke p e h e ly ................................................ P  18*—
4 — P-ön felüli 5 kilógramos rendelést papirzsákban 

bérmentve szállít

Rácz Józsefné ágytolüzlete,
Kiskunfélegyházái Holló Lajos utca 39.

mind a ki nem világított kerékpárokat és lófogatu 
jármüveket, mind az országúti fényszóróikat sza
bálytalanul használó gépjárművezetőket szigorúan 
ellenőriztessék és a szükséges eljárást a mulasz
tók ellen minden esetben indítsák meg.

Azért a lakosságot, elsősorban pedig a gép
járművezetőket, különös nyomatékkai kell ezért 
figyelmeztetnünk arra, hogy az érvény ben levő és 
előbbiekben felsorolt elsötétitési rendelkezések 
nemcsak a minket környező államokhoz, de Eu
rópa összes hadviselő (sőt részben semleges) ál
lamaihoz viszonyítva is összehasonlíthatatlanul a 
legenyhébbek!

Súlyos fegyelmezetlenségről, a közönség 
iránti kötelességérzés hiányáról tanúskodik az, aki 
ezeket az enyhe korlátozásokat megszegve honfi
társait oktalanul veszélyezteti.

(Vége.)

H  I  R  E I  N  K .
— Eljegyzés. Hampamer László Csáktor

nyái fiatalember, a sportklub agilis tagja eljegyezte 
Péczeli Ilona kisaszonyt, Péczeli József nagyka
nizsai szabómester leányát. Sok szerencsét és 
jövendő boldogságot a jegyespárnak.

— Levente hírek. A Leventeegyesület 
Csáktornyán december 26-án délután 4 órai kez
dettel a Leventeotthonban ökölvívó és birkózó 
mérkőzést tartott, amelyen a járás csapatainak 
ökölvívói és birkózói mérkőztek.

ö t pár ökölvívó és három pár birkózó mu
tatta be hogy mit tanultak az elmúlt hónopokban.

Derék leventéink a menetek során nagy fe
gyelmet mutattak és igazi levente bátorsággal 
küzdöttek a járási csapatbajnokságért. Sz.épfogása- 
ikkal sok derűs percet keltettek. A verseny vé
gén tréfás birkózással mulattatták a közönséget.

A járásban a bajnokságot az ökölviváshan 
Novak \ iktor III. leventelegény, a birkózásban 
pedig Logozsár István ifjulevente nyerték el.

A verseny befejezése után a fiatalság a 
honvéd karácsonyi akció javára sikerült táncmu
latságot rendezett, amelyen szép összeg gyűlt 
egybe derék honvédeink javára.

— A G azdák Biztositó Szövetkezete. A
Délvidék és Muraköz visszatérése után erre a 
területre is kiterjesztette működését. Mindenkor 
feladatának tekintette a kisgazdákon felül az ura
dalmak mezőgazdasági iparválallatok és gyárak 
biztosítási érdekeinek megvédését.

A Gazdák Biztositó Szövetkezete a vissza
térés után tárgyalt több jugoszláv biztosító inté
zettel és átvette azok üzletállományait, hogy ez
zel is támogassa a visszatért területek érdekeit.

Cementáruk
g y á r t á s á h o z  s z ü k s é g e s

modelokat
megvételre keresek. Kutgyürük, 
hidcsövek, cementlapok, stb.

Értesítést közvetlen címemre

Hóbor Rudolf cég
LETENYE

A szövetkezetnek Zom borban vezérképvi
selősége és Szabadkán főképviselete, azonkívül az 
egész visszatért területen helyi ügynökségei 
vannak.

Ezt, a tisztán hazai keresztény tőkével dol- 
dozó szövetkezetét, amelynek élén az ország leg
jobbjai állanak, ügyvezető elnöke pedig báró Vay 
László m. kir. tikos tanácsos, felsőházi tag, min
denkinek legmelegebben ajánljuk.

A szövetkezet „1942 Karácsony" címmel 
egy díszes és gyönyörű kivitelű emlékalbumot 
adott ki, amelyben eddigi működéséről beszámol. 
Az emlékalbumot Kápolnás Ödön, a Gazdák Biz
tositó Szövetkezetének igazgatója és Halácsy De
zső a Gazdák Biztositó Szövetkezetének sajtóre
ferense szerkesztette.

A  polgári iskola diákkaptárosai 11 kg 
almamagot értékesítettek. 1 kg 25 P.

— A diákkaptár almamaggyüjtése. A
Csáktornyái polgári iskolai diákkaptárosai 11 kg 
alma magot gyűjtöttek, amit 25 pengőjével értéke
sítettek s igy összesen 275 pengővel gazdagítot
ták a diákkaplár pénztárát.

Almát minden ember eszik s az értéktelen 
pár magocskát eldobja, összegyűjtése nem sok 
fáradságot vesz igénybe s lám, az ilyen értékte- 
dolgokból mity szép összegeket lehet kihozni.

Támogassuk kis szorgalmas diákjainkat, ez
zel fontos nemzetnevelö munkát végzünk. A szor
galmas diákból , hazánk szorgalmas* polgára 
leszen,

Gazdasági hírek
Amerikában is bevezetik 

a munkaszolgálatot
(M. N.) A „News W eek“ jelentése szerint 

az Egyesült Államokban olyan törvény életbe
léptetésével számolnak, amely kimondja a 18 és 
45 év közötti nők számára kötelező munkaszol
gálatot.

Elsősorban a fontos élelmiszereket termelő 
farmokat fogják ilyen munkaerőkkel ellátni.

8 millió Amerikában az állami 
segélyre szorulók száma

(M. N.)̂  Délamerikai jelentés szerint október 
elején az Egyesült Államokban még 8 millió 
egyén szorult állami támogatásra.í
L

Gyomorbajos? Vesebajos? 
T a r t s o n  i v ó k u r á t l
A TERMÉSZETES SZÉNSAVAS

Г Е Й Ш  GYÓGYVÍZ
„ Ildit — gyógyít

FŐRAKTÁR:

MURASZOMBAT, Lendva u. 2.
-  T E L E F O N :  68. -



Misii za nova leto Si skupa molimo Boga
za Vas

i  z a  j e z e r o  le t  s t a r u  p r a v i c u  n a s e  d o m o v in e ,  

s t e r a  c u v a  k r s c a n s t v o

Radio pozdrav Guvernera Magyarske honvedam, 
sterí se na fronti boríju

— Visokodostojni Gospodin Guverner je ......honvedam, sterí se
boríju na fronti, ovoga bozicnoga pozdrava:

„Honvedi! Dragi Moji Sini! Na Sveti Vecer, na svetek rogyenja Otkupi- 
tela i na svetek sake familie, z lubavi i priznanjem mislim na Vas.

Vi denes odsluzavate toga svetka na dalekoj ruskoj fronti, v mrzloj zimi, 
ali doma saki magyar zna, da je po cirkvam moci popevati bozicne popevke samo 
zato, da Vi z dusom, puné alduvanja, stojite za to, da su nasi domi v miru.

—  I pre Vasim famíliám, stere su tu doma ostale, bodo denes na boraj go- 
rele svece tople lubavi i magyarski narod bo napravil se, kaj se bo na Sveti Vecer 
i v Vasimi dómi nasla neksa mala lubav i veselje.

— Si skupa molimo Boga za Vas i za jezero let staru pravicu nase domo
vine, stera cuva krscanstvo.

— Z dusom sem z Várni i prosim bozega blagoslova na sakoga nasega hon- 
veda sterí se bori,“

Da se je hapilo novo stoletje, onda 
su erez prvih dvajsti let velikasí onih li- 
beralnih vremen sako novo leto dali v 
novine deti sake fele obecanja. К tomu 
su se ludi tak preveili, kaj je to na zad- 
nje skorom tak bilo, как neksi zakón. 
Dali su glase za sake fele nőve zakone, 
s sterimi bi. tobozé siromaskom narodu 
pomogli. Se to je bilo obecano, da se bo 
v növöm letu stvorilo i stem sem bo na
rod ostal srecen, a do kraja leta je sega 
toga najvise ostato samo obecanje i niko- 
ga ne su povlekli na odgovornost za to, 
kaj se ta obecanja ne su spuniia.

Derifcs je vise ne treba hraniti naro- 
da s taksimi praznimi obecanji, se to je 
samo spornen na stari svet, steroga de
nes nega vise, a oceme veruvati, da je 
stari svet polozil svoje recune i nabode 
se vise z mrtvih gori zdigel.

Ludstvo je, potli prvoga svetskoga 
tabora doslo do pameti. Da su se ta obe
canja samo zaslepila pravu krscansku 
misei i onu, kaj je Kristus zapovedal na- 
rodam. A  znali su ludi i to, da su se 
sleparijom boze pravice napravíli cuda 
grehi. Denes narod sam isce svoju pra
vicu, da si zvraci one teske rane, stere 
ga koleju. Ne moci denes farbati, kajti 
ludi znaju da bozu pravicu moci najti 
samo s bozom volom, i pomocjom.

Dosli smo do novih vremen, z nova 
gledimo sveta i denes zahtevamo pravicu. 
To saki clove к mora znati prerazmeti. 
Za tem idejű denes, z nami skup, si na- 
rodi osovinskih sil i v taksu formu zida- 
ju denes, vec od 1920, leta dale svoje 
nőve drzave, na krscanskom fundusu. 
Ran tak i na taksem fundusu stoji i gos- 
podarsko zivlenje, se to more ostati ^amo 

denesnjöiái sten oencs vlada po 
célom delu onoga sveta, de stojiju nasi 
narodí, a to je prava krscanska vera.

I ve da se genemo od jaslic, okince- 
nik z borovinom, onoga sterí nam je 
rezglasil to veru i te pravice i ve, da se 
stopram erez par dni sirimo. v dusi stom 
pravicom, po célom svetu, prodekujemo 
novo zivlenje i krscanskoga mira, sterí 
nas bo objacil proti sih nevol i poteskoc 
j da na den novoga leta, z imenom Od- 
kupitela z imenom Jézusa i z blagoslov- 
lenim njegovim dühöm idemo zidati, no
voga sveta, moramo biti puni misli novih 
vremen i novih zahtevov.

Zato nam nesu potrebni sako leto 
növi programi. Programa nam je dal Zve- 
hcitel, samo od 1942 leta jós se neje ro- 
dil taksi jedinstveni narodni düh, steri bi 
velke narode v dusi tak génül, как su 
nam to pokazala vremena zadnjih let.

Z nova zgraditi sei To nam kaie

Bormes vredneáega bozicnoga dara za istinu 
ne su mogli dobiti nasi vitézi, frontski honvedi. 
Reci visokodostojnoga Gospona Guvernera, najvi- 
áesega Soldackoga gospodara, reci oca, steri je 
strahom za svoju decu globoko su zasle v srce 
ne samo frontskim vitézem, nego i sem nam, ste
ri smo doma ostali. Im je nas Gospon Guverner 
rekel onda, da je njegov dicni sin, nas Namestni 
Guverner na oltani domovine alduval svoje 2iv- 
lenje, da od se dobi sakoga honvédé gledi za svojega 
sina, pák je i stemi reémi Stel pokazati njim svo
ju ocinsku lubav.

Nemska i laljanska! Zbnsati z naj»e dú
sé grehe, sebicnost, oholnost, nepriatelstvo 
delati za narod, za se nas, prez sebiénosti 
na onom mestu, kam nas je Bog posta- 
vil i bratski dati roku jen drugomu.

Takse mora biti nase krscansko ziv
lenje. A  da odsluzavamo 'svetke, onda 
ne sluziti telu, nego dusi. Ciste i postene 
misli pre sakom poslu, kajti ne je greh 
samo zaklati telő, nego jós veksi greh je 
zaklati nekomu dusu.

Düh stare dobé, steri je predi via
dal, imel je najveksu falingu v tem, kaj 
je kvaril duse. V orsagu ne se tak gos 
podarilo, как bi se moralo, KristuSove 
navuke ne su steli gori zeti oni, steri su 
za to bili postavleni i ne su se pokora- 
vali tem zakonam. Saki je stel delati po 
svojoj voli, a se to se protivilo z bozom 
volom. О vak se gospodarenje se poznalo 
se posod. Nisei sa ne áalostil za svoje 
grehe, niti za zloéesto delo, kajti jeden

Zafalimo Svemoguéemu, kaj nam je v temi 
teSkimi cajti poslal tak Svetloga CloveJ^a za vo- 
ditela orsaga, cije srce kuca samo ^  .tarod i 
njegva vroca lubav dosegne ne samo v prvom re- 
du, nase vitezke frontske honvédé, za Stere, po 
refimi Gospona G.ivernera, si skupa Boga moli- 
mo, nego i sakoga sina öve domovine.

Reci Gospona Guvernera su i prinas na se 
strnne zbudile duse ludstva i na Sirokom su re* 
spravlali öve tople odinske redi visokodostojnoga 
Gospona Guvernera, stere je poslal nasim dragim 
vitezkim honvedam.

od drugüga]je hti bal grehe.
A  kam je to dopelalo? Dosel je vel- 

ki potres narodov, v sterim su bili Stro- 
fani narodi zato, kaj su svoju slobodnu 
yolu za zlo ponucali. Vidli smo i vidimo 
velkoga vihera, steri rusi se zlo, po célom 
svetu, a najpredi v prezboznoj, boUevci- 
koj Rusiji. Tam ga ne vise familije, nega 
onih jakih stupov, steri podpiraju dríav- 
no zivlenje. S tihih svetih klostrov pu 
napravili fabrike, s cirkve su napravili 
reste i magazine. Mater, stera ima svetu 
duznost za svoju familiu, su vkraj odtrgli 
od njene dece. Deca su odrasla как div- 
je zveri. Saki élovek sakorau nepriatel, 
jen drugoga hujsti na sako zlo, tak je 
ne moci drzavu ravnati i zdrzavati.

Ali v tem velkom viheru su se na
rodi zbudili i nasli pravoga pota Zdigla 
se krácanska misei i dohaja boza milost, 
átera bo odpelala narode к onom potu, áté
ri pela v boláe íivlenje. Kráőanska cirk-

I
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va bo zruáila se, kaj je stvoreno prez 
Boga i bo dopelala roditele к deci, élo- 
veka к cloveku i priatela к priatelu.

Za to se denes boriju krscanski na- 
rodi po celomu svetu i z bozjom pomoc- 
jom bodo preladali peklenskoga nepria-

Kak smo to v nasim taborskimi glasi napi- 
sali, na prvi den Bozica je radio po célom sve
tu dal glasa, da su francuskoga admirala Darlana 
v Afriki, v varasu Ajgir zaklali.

Starinski grki i rimlani, átéri su znali stvo- 
riti takáe spametne i hasnovite zakone, Stere se 
i denes vuiiju po sem visokim skolam po celoj 
Europi, su rekli, da proti izdejatelam dömovine i 
ubitelam oca ne treba stvoriti zakone, kajti tak- 
sih ludi — ga ne. Za istinu, v onim starim vre- 
menim, su oni ludi, átéri su zakone stvorili, dob- 
ro znali, kaj se v domovini nemre roditi taksi 
ilovek, átéri bi véinil tak strasno velkoga greha 
vun dati svoju lomovinu. Tomu je prek 2000 let.

Isto je starinska fee „Vremena se menjaju, 
e mi se menjamo u vr*. ^enima“ Jako cuda su 
se moral' vremena premeniti i ludi v vremenima, 
da se mogel najti clovei. »na tak visokom mestu, 
átéri je svoju glavu na to dal, da skup igra z 
nepriatelom.

Darlan je bil visoki v -!*чр1. po svo- 
joj zvuienosti, a i po s\ h*  '~>zbi,
dobro je moral poznati , : i  . , Jvine.
Poznal je starinske tabore iucu iJngitanoiir, rran - 
cuskom, Steri su se na vek zvrsili stem, du su 
Francusku znucali. Bil je v prvim svetskim tabo-

Bozicna posta
Naáe vuredniátvo je, za najlepái bozieni 

dar, z daleke ruske fronte dobilo ovo taborsku 
kartu:

„Poátuvano Vuredniátvo 1“
Dobil sem v roke Vase megyimurske novi- 

ne, átere ste mi poslali i zafalim se v ime moje 
i v ime sih svojih pajdaáov. Zvun toga se lepo 
zaialinr i sem onim dobrim ludern, átéri su nam 
poslali ta ta ija iké novine s kipi. Bormes velko 
nam j^vespK* ako moremo tu pre Don vodi, 
iitati udfeir- w  .. ovine.

Varas .Csáktornya more gizdavo gledati na 
svoje junaike sine, átéri se tulko i tak krvavo bo
riju proti straánim crlenim hordám. Öve teáke 
borbe nam na vek ka2eju pota к pobedi. Mi i ve 
v toj straánoj zimi, verno straiimo pre Don vo
di, da obranimo naáu domovinu.

Zelimo sreino novo leto vuredniátvu í sem 
poátuvanim purgaram varaáa Csáktornya.

Ostanem z roduiubnim pozdravom
Póka Ferenc bt őrmester

tela, kajti bozu pravicu je moői zatajiti i 
preganjati, ali samo na kratko vreme, da 
boie  sunce zasveti, onda se zlo reztali, 
как prtuletni sneg.

To su nase misli na poöetku leta 
1943.

ru, s svojimi oemi je videl, da su englazi navek 
druge narode zigravali, jenoga proti drugoga, sa
mo da oni moreju loviti v zmeáanoj vodi. Videl 
je v vezdaánjem svetskom taboru, как mu je 
njegov narod prepái, videl je, как su englezi. da 
je to za njih valalo, vtaplali taborske ladje fran
cuskoga naroda, átéri je tulko alduval za njih, a 
a stere ladje su njim nemei gavalerski ostavili 
onda, da je prestal tabor med nemcimi i francuzi.
Videl je, как se seri Petain maráal trudil da pos- 
tavi svojega naroda na noge. Imel je resa v onim 
teákim borbam za zivlenje, potli как je tarn ta
bor prestal, videl je как mu njegov narod pre- 
padne, glada, siromaátvo, delavci nemaju posla, 
videl je, как nemei, predi nepriateli, pomazeju 
francuskomu narodu к sebi dojti.

A ita k ! — Petain marsai je dal Darlan ad- 
miralu punomoc, naj organizira obranu Afriké i 
naj zeme prek glavnu komandu. A on, Darlan je 
dobro znal kaj dela i premisleno je preáel prek к 
nepriatelu, i stem je viinil najveksega greha pro
ti svoji domovini, vun dal ju je!

I to je stara soldaika rec: Izdajitela domo- 
vine platimo, ali ga ne postuvlemo. Darlan admi
ral je dobil svoju placu. Mir njegovomu pepelu!

„Megyimurja“
J e  tak je, gizdavo gledimo mi ne samo na

se domace sine, nego i se sine cele Zalavarme- 
gyije i cele nase lublene Magyarske, kajti si sto- 
jijo na strazi v dalekoj ruskoj zemli i iuvaju na
áu domovinu. 4

Z velkom lubavi pozdravlamo se nase sine 
naj i dale stojiju, trdi как kamen, na svojoj stra
zi i naj nam braniju i cuvaju naáu lepu magyar- 
sku zemlu proti crlenomu strasilu, proti peklen- 
skomu bolsevizmu, átéri nam oce zruáiti veru, 
cirkve i celoga sveta, a mi pák bomo doma saki 
den Boga molili za nase dobre vitézé i prosili 
bomo Svemogucega, naj njim blagoslovi njihovo 
omzje i naj njim pomore preladati straánoga, 
prezboznoga nepriatela tak, da bodo z vencom 
na glavi doáli dimo v svoju lepo domovinu i к 
svojim lublenim familiam, a mi pák, átéri smo 
doma ostali, bomo navek znali spuniti naáe 
duinosti za naáe drage honvédé.

Stemi zelami pozdravlamo nase drage vité
zé ve na poietku 1943. novoga leta.

Jaraákoj Pajdaákoj Sluzbi

Csáktornya
Najlepáe se zafalujem i v ime ranje- 
nih soldatov, za vaáe drage dare ! Stem 
bodo soldati meli lepsega Bozica. Dra- 
gi Bog naj blagoslovi one, átéri su se 
za naáe soldate zmislili. — Kiste bo

mo na zaj poslali.
Z rodolubnim pozdravom 

gróf Teleki Béláné 
varmegyinska glavna verterica. 

Z velkim veseljem átainpamo lista gospe 
grofice, te re ii isto posvedoiiju, da je megyimur- 
ski narod v rodolubnosti na prvom mestu i nig- 
dar ne pozabi za naáe drage honvédé, átéri z 
svojom krvi braniju naáu lublenu domovinu.

P is t n ó -  S Jt

Z jene famillje s Csáktornya 
Bila je v Kanizsi éerkica 
íme joj jc Marica 
Navek je plakala Marica 
Zakaj je Mura granica 
Veselo zazvedila je Marica 
Da ve i neje Mura granica 
Pisala je lista Marica 
Lepi pozdrav Mamici 
Nazaj smo postalí Magyari 
Как smo i negda mi bili

Mamica draga s tvojega sem krila 
Ali dugó ve i ne sem tvoja bila 
.la sam vesela, tomu nega kraja 
Lepo Megyimurje moja je domovina 
Od Horvatske Zemle Drava dela meju 
Ve sem nazaj srecna v materinom krilu 
Slobodno se veselim sestram i bratam 
I si dojdemo nazaj к naáim majkam 
Da se veselo kuánemo 
I nigdar viáe ne rezidemo

Lista sem napisala leliko i veselo 
Prez toga, da bi pre tem méla moko 
Mamici sem ga poslala v roke 
Naj se veseli i pozabi za moke 
Lista sem lepo zapakovala 
Malom golobeku ga prek dala 
Mali golobek nesi ga z Kanizse 
v Csáktornya do naáe hi?.e

Spopeval 
Gaurer Ferenc

Nesteme reci к smrti admirala Darlana

Taté su vlovili
V Megyimurju su ve i irez dugse vreme 

gospodarili nekái mladi ludi, átéri su si na 
mesto postenoga zivlenja posta vili za cil raubari- 
ju i kradju i ziveti z onoga, kaj si drugi ludi s 
teákom mokom spraviju. Na viáe mesta su vdrli 
v ludske stane, к rali i stem su se zdrzavali. Prem 
da su £andari jako oátro kviziciju tirali, navek 
su se poákliznuli z rok, kajti su zigrali paznju 
straze na granici i vuáli su prek.

Ali öve dneve su neáterne od tih vlovili. 
Varaidinski policaji su od tatov tri vlovili i do- 
tirali do granice, da je prek daju magyarskim

Как smo v naáem listu ve i viáepot napisali, 
Pajdaáka Slu£ba v Csáktornya je med viáe toga i 
v Zalaegerszeg, v ápital Crlenoga Kri£a poslala 
viáe kiiti jabuke za ranjene honvédé.

vlastini. Od ovih su, Jurinecz István i Antono- 
vics István iz Drávaszentivána. átéli vujti. Jurine- 
cer Istvána je jen horvatski strazar strelil, ve le- 
zi s teákom ranom v ápitalu v Csáktornya, da 
ozdravi dojde pred sód, Antonovics István je 
nekak vitáéi, napravieni su koraki da ga najdeju.

Tretjega reátanta, Poszavecz Istvána su ma
gyarske vlasti prek zele. Na preslusanju je priz- 
nal, da je viáe как tridestipot vdrl i kral po luds- 
kim stanam. Poszavca su ve i prek dali na sód, 
kam spada.

Na to je gospa vitéz gróf Teleki Béláné, 
zena velkoga iápana Zala vármegy i je, varmegyinska 
glavna verterica, poslala Pajdaákoj Slu2bi v Csák
tornya ovoga lista :

P p r v a  m a S i n s k a  k o l a r i j a
V CSÁKTORNYA

p о n u j a
maáinsko h о b 1 a n j é, vrtanje i 
z a g a n j e, osobito f i 1 u n g e.

Pr oda j  e
se fele trde i mehke fostlne, onda se 
fele drevo za pohiátvo i za nuc.

PERHÓCS JÄ N O S
graditel sih vr»ti kola, trgovina drva i voglena, ^
S Z É C S E N Y I  I S T V Á N  UTCA 5 . Ш

Poáta vurednistva: ы н ^ й 5 ? Ь « ^
sterim nam piáete, da nemrete biti prez naáih no* 
vin Megyimurja. Naá list pise samo za megyimur- 
ski narod i jako nas veseli, kaj to naái ludi zna* 
ju preátimati. Pozdravlamo Vas! jj

l P l l

Posta Pajdaske Sluzbe
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Zaklali su v Letenye jenoga mladoga gazdu
Vubitela su odtirali к sodu v Nagykanizsu

V Letenye se ov tjeden pripetilo jeno z.alost- 
no vubistvo. Mladi deéki z opcine Hodosány su 
mulatovali v starim goricam ober Letenye, isii su 
dimo pijani i pojdoc su se posvadiii. Dók su dos- 
li na vecer v Letenye vec su jako glasni bili i 
pred hízom mladoga gazde Rácz Mihálya su se 
vec ne samo svadili, nego su se véé steli biti. 
Nesrecni Rácz Mihály je dosel vun na vulicu, 
pák njim je rekel, naj se ne svadiju, naj idejű 
stilia dimo. Jeden od deékov mu je hitil ílasu, 
a drugi, Máté Ferenc s Hodosánya je zel vun 
noza, pák je Rácz Mihalya у sinjak tak nesrecno 
vpicil, kaj mu je mam krv scurela i dók je flet- 
no pozvani doktor dosel, vec ga ne bilo pomoci, 
Rácz Mihály je na mesti hmrl.

Da su deéki vidli, kaj je Rácz Mihály skup 
opa su se prestrasili i odbezali, ali zandari na 
biciklinu su fletno za njimi bili i vlovili su *e.

Rácz Mihalya su zakopali z velikom zalosti 
a vubitela Máté Ferenca s Hodosánya, Vlahek 
Petra i tretjega mladoletnoga su zandari, v zelez- 
nimi okovi odtirali v Nagykanizsu v sodbeui rest.
Óva velka nesreéa, stera je stirala v smrt mladoga 
nekrivoga i neduznoga éloveka, naj bo spornen 
sem roditelam i goricnim gospodaram, da je ne 
smeti mladim deékam dati v roke pivnicke klu- 
ée. Da su te deéki meli koli sebe staresega clo- 
veka Rácz Mihály bi ostal ziv, a decki nebi dos- 
li v reát.

je. V Svajcarskoj imaju pre malo krme, pák su 
nabrali 90 jezer metercentov hroséov, su je po- 
susili i semleli, to zivina, osobito mladina jako ra- 
da je. V Danskoj i v Norveskoj belezne fabrike 
moreju zdrzavati samo tak, kaj narod marlivo 
skup nosi staro zelezo. V Bulgarskoj imaju v pol- 
skom gospodarenju taksega gnoja, steroga meleju 
s éontah, a te conte pobiraju od hiíe do hiie.

Cim duze se vlece te tabor za Vivienje i 
smrt, stem bole je vaipo, da se stari material 
pobira i spara. Se bole Je  teáka narodna obskrba 
zato nam je duznost pomagati vlastim, pobirati 
staroga'materiala, da nas na to pozoveju — pod- 
pirati marlivost nasih deackih koáov, kajti te ma
li deaki как mariive émele nosiju se starinjavi 
v kos naroda, a odnod za nas se dobro.

K A J  JE  i
Lepa bozicna parada v spitalu v Csáktornya

Lepu svetu bozienu paradu su odsluzili be- 
teznikam v m. kr. dr/.avnom spitalu v Csáktor
nya, decembra 24-ga na sveti veéer.

Najpredi je Brodnyak Antal, sin Dra Brod- 
nyak Imre-a ápitalskoga direktora lepu mu/.iku 
igral, onda su castne sestre opatice popevale 
svetu bozienu popevku „Tiha nőé“ bile su dek- 
lamacije veráov magyarski i megyimurski, za tem 
pák su skolska deca odigrala veselu igru „Dr 
l ekete“. Bile su simboliéke mustre tela, bozié- 
ni zivi kip s popevkami. Se to je tak lepő bilo, 
kaj je sakomu, §to je gledal, dusu genulo.
Dr Brodnyan Imre direktor spitala je z lepim go- 
vorom pozdravil svoje doktorske kolege, ápitals-

ke nameséenike i beteznike.
Himnusa su popevali í na zadnje je muzika 

zvráila ovu lepu paradu.
Magyarska drzava jós i v tem teákim cajtiin 

vodi brigu za se svoje ludi, pák tak je saki be- 
teznik dobil maloga pakleca bozicnoga dara.

Novak Ferenc átacunarski detié, negdt bil 
beteznik v spitalu, je sako betezniéku hizu poho- 
dil i sem beteznikam, átéri su ne mogli dojti na 
paradu, odigral na harmuniki, nesteme lepe bo- 
zicne popevke.

Na Bozié su bile v ápitalu tri svete meáe 
za cinovnike, nameséenike i beteznike i saki be
teznik je dobil svetesnjega obeda.

Plemeniti dar staroga soldata z Drávaollara

Megyimurski narod je navek rád alduval 
za nase dobre honvédé, ali v denesnjem siromas- 
Kom svetu, da ga tak malo maSée, je te dar itak 
v oci opal, nato je Juretics Jakob rckel, da neg- 
da V prvom svetskom taboru je i on bil teSko 
ranjen, pák zato,* da su gospe Crlenoga Kriza 
nl^ga i druge ranjenike jako dobro dvorile i vra-

cíle, stem darom обе se zaíaliti denesnjim vite- 
zam, steri se ve te$ko boriju.

Visle, siari megyimurski honved! Ne ie po- 
zabil trplenje prvoga svetskoga tabora i ve oée 

.....jjini mbJim pajdaSam, Meri fetke 
токе trpiju z onim, á cím more. Uaj Bog uaic- 
mu Megyimurju éuda tak. îh, к Juretics Jakobu 
spodobníh, darovateíov, a njemu pák se Pajdaska 
Slu/.ba najlepSe zaíali.

К toj nmséi bodo gospe Pajdaüke Sluzbe 
pobirale mein, jejci i drugo, kaj je trcba i bodo 
kolaée pekle za na§e ranjene soldate.

Zakaj je treba pobirati odpadke
Sigdi de ludi spametno gospodariju, pre 

niestriji i se po sud, se ponuca i najmenjsi tala- 
éek, steri pre kroju i poslu vkraj opadne. Ran 
tak je treba v hasén obrnutí i se ono, kaj pre 
pnvatnim hizam v kraj opadne. Denes moramo 
vodHi velku brigu stem, kaj nam nikaj pod kvar 
bi f 7 *ebka v hasén obrnuti te sake
P ‘alaéke, steri sem tam po gruntu se kotaju, 

a i to je prava boza istina, da ako se te falacke 
j^ uP poberemo, rezrendarimo i posnazimo, ma- 
ar nam to i teáko stane, dobimo skup taksega 

sirovoga matriala za narodno gospodarstvo, prez 
steroga nemremo denes biti.
 ̂ 1 aborsko gospodarenje mora z jene strane

cuda matriala potroáiti, a zdruge strane pák mo

ra jako sparati, zato je za taborsko gospodarenje 
saki, makar i najmenjsi falat, kaksega god matri
ala od veiké vaznosti. Za vreme tabora saki. ma
kar i najmenái falaéek, de god dalko po orsagu, 
ima velku vrednost. Z na-
rodnoga pogleda saki falacek papéra, saki canjek 
saka éontica je velki dobiéek, kajti stem se^po- 
vekáa taborski mat rial, steri je ve jako polr* >en.

V NemSkoj se sa starinjav pobira po sluz- 
benom planu, orsaéki komisar ravna pobiranje. 
pa/i se i na najmense hi^c, a ludi z velkami 
brigami i marlivo pobiraju se starinjavi i odpadke.

Po célom svetu se posod je tak. V Amen* 
ki imaju bogato sirovoga matriala, itak su i tam 
organizirali pobiranje starih paperov i stare gumi-

— NaSi deaki s* 
rali. Deaki nase purga 
kil jabucnih koáéie. Prot 
i tak su svoju kasu obc

Jabuke saki élov« 
v kraj hiti, kajti su ne 
koáéice neje te§ko i vi$ 
koséic, kakáé lepc репе;

Podpirajmo naáe m 
zvrsavlemo velku narodr 
deaka dobi domovina in 
je fundament naroda.

Leventaski glasi Naái Leventasi v Csák
tornya su decembra 26*ga po polda^ ob 4 vuri 
v Leventedomu drzali vtekanje za sati i hiteti 
na áterom su se vtekali nasi mladi 5ki s celo-
ga jarasa.

Pét parov je bilo boksaéov í tri pari su se 
hitali. Pokazali su se deéki, kaj su se navéili o- 
ve zadnje mesece.

NaSi dobri leventasi su pokazali velku dis- 
ciplinu i prav leventaski su se borili zato, átéri 
bo prvi. Na kraju vtekanja su nam deéki odig-
rali joá par áale.

Prvi su postali od jaraáke mlajáine v bek- 
sanju Novak Viktor III. velki levente, a v hita- 
nju Logo?sár István mlHi levente.

Pót!: *»i ч» пячя miaisina uaoiaviia
plesnu zabavu, a kaj je nutri doálo ide za ßozic 
za naáe honvédé.

Pobirajte stare papere, glazovinu, 
conte, staro zelezo, plehnate skatule, 
canjke, jabucne koscice, belinje od 
pomarandze i se drugo.

— Gazdák Biztosító Szövetkezete Gos- 
podarsko Drustvo za Sekulaciju. Ovo druátvo
se potli, как su se Juzni Kraji, z jMegyimurjem 
povrnulo к materi zemli, rezprestrlo i na te kraje 
Prva mu je duínost, podpirati z sekulacijom ma
le gospodare, mestre, fabrike i spodobno.

Drustvo je respravlalo i z jugoslavenskimi dru- 
átvi /a sekulaciju i zelo je prek od njih stare 
sekulacije i to samo zato, da i stem pomore po- 
vrnjenom narodu.

Druáto ima v Zomburu i v Szabadki glav- 
ne zastupnike i v sakom vekáem mestu svojega
agerta.

Ovo druátvo dela éisto, z domaéim kráéan- 
skim kapitalom, v voditelstvu stojiju najbolái sini 
öve domovine, pák ga zato najbolc preporuéamo 
sakomu naáemu goipodaru.
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Ruháit festesse, tísztittassa 
Oprave farbati, cístití pre

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

6lasi zapovednika za obranu od lufta
Vidi prvipot v broju 39 od XII-18‘ga

Najglavneáe opomene daje honvedski mi
nister kölnim voditelam. Osobito éuda pogreáiju 
proti zakonu za cestovni red koéiái zivinskih kol 
roéna kola i bicikli zato, kaj su krivo razmeli 
naredbe za vkmiéenje i nesu rezsvetlili svoje fo- 
ringe как je treba - éuda - predi, как je doá- 
lo vreme za vkmiéenje.

Po propisu moraju íoringe hoditi po cestaj 
redi как je doálo vreme za vkmiéenje ili s ce- 
m svetlom, ili s takáim skraéenim svetlom átérő 

saki, áto proti dojde lehko vidi. I ve z nova i 
"  - •••«tieeímo. da one lampaáe, átere zakón 

o, jeli je automobil, 
i roéna kola, ili bicikl 
redu imeti. Rezlika od 
lka, kaj je potli vkmi- 
deti krove za skrace- 

ski minister propisuje. 
i krovi su najvec takái, 
iti po vulicaj i cestaj, 
moreju s takái mi lam- 

jziti po vulicaj. A mo
od lufta" su tak dobri 

t moéi znjimi i po naj- 
kilometrov na vuru vo- 
nskih kol naj si preme- 

si deneju takáe, kakái 
.u od lufta. Sto kaj oée 

pozvediti, more pitati pre Haditechnikai Intézet, 
Légoltalmi Alosztály, Budapest Horthy Miklóá ut 
24 ili pre Honvédelmi Minisztérium 35. osztály, 
Budapest I. Palota ut 4, de dobi se potrebne in- 
formacije. Cuda pogibeli delaju oni voditeli ma- 
áinskih kol, átéri z otkritim svetlom voziju po 
varaáaj i selaj, kaj ti pre jako svetlo foringaáam 
i potnikam óéi krade. Honvedski minister je od- 
redil, da po varaáaj i selaj íandari i policaji na] 
jako paziju na foringe i bicikle prez svetla, pák 
i na one, átéri imaju svetlo takáe, átérő ne odgo- 
vara zakonu i sakoga krivca naj toziju, kaj bode 
átrofan.

vediti, kajti Englezi niti njegvo ime neéeju vun 
dati, veliju da bi to tobozé ákodilo njihovim ta- 
borskim interesim-

1940- da se francuska fronta zruáila i fran- 
cuzi su polozili oruzje, je Darlan admiral, najvi- 
áeái oficer morske soldaéije francuske zemle, stal 
poleg Petaina, obnovitela Francuske i érez celo 
vreme delal na tem, da se Francuska spriateli z 
Nemákom. Zbog toga je i viáepot respravlal z 
visokimi nemákimi oficeri i voditeli drzave. Öve 
jeseni, novembra meseca. da su amerikanci i en
glezi naleteli na francusku Afriku, v Algír, je 
Petaín maráal poslal Darlana a Afriku, naj orga- 
nizira obranu zemle i naj zeme prek 
glavnu komandu n&d francuskom soldaéijom.

Darlan je z aeroplanom odletel v Algir, a 
nebi spunil svoju duznost nego je pocekal nepri- 
atela i da su amerikanci i englezi doáli, prek dal 
njim je sebe i svoju soldaéiju i tak je vun dal 
svoju domovinu.

Stern je Darlan napravil dva velke grehe. 
Prvié je cuknul z rok zadnje oruíje svojoj domo- 
vini, átérő njoj je Nemáka ostavila za obranu 
svojih kolonija, a drugoé stiral je svojega naroda 
v velki glad, kajti Algir je bogata zemla, tam 
raste éuda pátmice, sada, vina, cukora, a éuda 
toga zvozili su v zemlu materu. Francuska néma 
doma dosti kruha, pák joj je jako potrebno bilo 
kaj su kolonije kcoj dopelale, a se to je ve doá- 
lo v nepriatelske roke.

Da bomo v celosti poznali nesreéu francus- 
koga naroda, moramo znati joá i ovo:

1940. leta da se francoska fronta zruáila, 
naáel se jen general De Goi (Piáé se De Gaule) 
zvani, átéri se svojom soldacijom odtrgel od 
Francuske i preáel к englezam. Te francuski ge
neral je pobral skup francusku soldaéiju, 
átera je bila restepena med engleskom sol
daéijom i ve vodi tabora na svoju ruku, poleg 
englezam proti osovinskih sil. Fnglezi átéri se 
loviju, как vtoplenik, za sako betvu slame, su 
radi prijeli toga izdajitela domovine i on je véé 
viáe pót vodil bit ke v Afriki, proti Rommelovoj 
nemákoj i taljanskoj soldaéiji.

Zato je treba stanovnisivo oátro opomenuti 
naj se dríiiu zakona. kajti naái zakoni proti dru- 
girr v  fa bnni «t'vW'irn <ir*»vf»rv •vJF'* r 4  : , ' sí. 
najlehkeái.

Velkoga greha véini on, áto se ovim lehkim 
zakonam ne pokorava i stavla v pogibel ludstvo 
evője domovine.

Zvráeno.

T a b o r s k l  g l a s l
Afríéka fronta

Véé par dni na ovoj fronti se za drugo ne 
govori, nego za Darlanovu smrt.

Na prvi den Boíiéa smo éuli radio glasa, 
da je jeden mladí éknek na Sveti Post pred pol- 
dan poéekal v varaáu Algir, de je bila glavna 
komanda, Darlana, francuskoga admirala, v njeg- 
voj kancelariji i da je Darlan nutri doáel, tripot 
ga strelil, jempot v glavu, a dvapot v telő. Dar
lan je skup opal i da su ga pelali v ápítal, paj- 
doé je hmrl.

Toga mladoga éloveka su mám prijeli i na 
jempot postavili pred soldaéki sód, odsodili su 
ga na smrt i véé na Stefanje v jutro su ga skonéali.

Sto je bil te ubitel Darlanov se nemre zaz-

Ve da je Darlan doáel v Afriku, De Goi 
je bil strahom za svoju vlast pák ie pokazal vel-

\ int.................  I .. .. . .
videl, se dal Ameriki v roke, prem da veliju, 
da je Darlan véé doma znal, da amerikanci ka- 
niju z.avzeti francuske kolonije i tak su te dva 
izdajiteli delali jeden proti drugomu, a obedva 
proti domovini. Fnglezi su stali poleg De Gola, 
a amerikanci poleg Darlana pák je jako lehko 
moguée, da su sami Fnglezi dali pospraviti Dar
lana, oni su se véé i drugda na lehki naéin reáíli 
svojih protivnikov.

Dosta tomu, Darlan je mrtev, a njegva do- 
movina, Francuska, poleg njegve krivnje dosti 
strada.

Med tem na afriékoj fronti joá ne su se ha- 
pile velke bitke. Pred Boíiéom smo dobili glasa 
du su nemei vtopili amerikanske ladje od prek 
40.000 ton, a érez boáiéne dane su v Tunisu bi
le samo menjáe bitke. Némáké trupe su z.avzele 
neáterne brege, na áterimi si ve delaju jaké áte- 
lunge, a amerikanci se sigdi vugibaju vekáih bit- 
ki i ostavili su éuda taborskih kol.

V Libiji su bile jakáe patrole, z jene i dru- 
ge strane.

Taljani su v nedelu dali na glas, da su v 
juínoj Libiji, v velki pusti fest napadali stajaliáée 
nepriatelskih taborskih kol, Cuda su vuzgali i 
vniátili. V Tunisu su éuda zaroblenikov vlovili 
i éuda taborskoga matriala zavzeli. Taljanski avi- 
oni su vtopili jenu nepriatelsku, ladju,, a jena

torpedarka je vtopila na Srednjem Morju, jenu 
nepriatelsku taborsku ladju.

Na stajaliáéu v Algiru i Bone, su nemei 
bombe hitali, i éuda kvara napravili-

Sovjetska fronta
Z veseljem smo prijeli glasa, da su nasi 

dragi honvedi boziéne svetke sprevodili dosti v mi
ni. Glavno honvedsko zapovedniátvo je decem- 
bra 26-ga dalo vun glasa, da je na magyarskom 
delu fronte celi tjeden bil mir.

Decembra 21-ga su sopronski i veszpremski 
honvedi napravili áturmu, átera je naáim trupam 
éuda hasnila,

I tak je dragi Bog posluhnul naáu molitvu 
как je Gospon Guvemer rekel, da si skupa mo- 
limo Boga za nase diéne honvédé. Rodjendneva 
naáega Odkupitela su sprevodili prez ognja i srarti 
i meli bar par vur, da su se mogli zmisliti za 
svoje familije.

Na nemákom delu fronte je ne bil takái 
mir. Как nemáki glasi dohajaju, sovjeti su bozié
ne dneve silóm átéli predreti frontu med vodami 
Volge i Don, bole reéeno de se Don vija. Tu tr- 
pi velka bitka véé prek dva tjedne i tu se zru- 
sila ona velka zimska ofenziva, v átérő su sovjeti 
tak velko vufanje meli.

Sovjeti fúrt daju radioglase za velke ném
áké napadaje, v Berlini! veliju, da to ne je isti- 
na. Stem sigurno sovjeti oéeju prepraviti sveta 
na to, da ne su nikak mogli nemáku frontu pre
dreti i za badav su potroáili svoju soldaéiju i 
matriala.

Japanska fronta
Za ovu froníu dugó nesmo nikaj éuli, ve 

tak zgledi, kaj se bo zbudila.
Varaá Kalkutta lezi v Indiji, poleg Indijsko- 

ga mórja. Englezi imaju tu éuda fabrik, maga/i- 
nov i stajaliáée za ladje. Japanci su decembra 
15-ga naprivili velkoga napadaja z lufta na te 
varaá, éuda su sega vniátili, pák stoga v Japanu 
misliju da se bo hapila velka borba za Indiju, 
to je zadnja engleska kolonija v Aziji. Zvun to
ga su japanci i v Kini obnovili borbe. V Cunkin- 
gu su bombardirali stajaliáée aeroplanov i deset 
maáin vniátili su a poleg toga ne su zgubili niti 
jenu svoju. Pre varaáu Hanban pák su zaokru/ili 
nepriatelsku soldaéiju od 16.000 glav. Indijski 
narod i dale dela revoluciju proti engleskoj vla- 
davini.

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróhirdetések dija szavankint 10 fillér. — A vastagon 
nyomott azó kettőnek arámit. Legkisebb hirdetés dija I F.

Iáéem dobroga vincelera. mora meti v 
familiji 2 3 teíake. Dobi plaéu i konvenciju. —
Biroáa lediénoga isto nucani, dobi plaéu, stana i 
hranu, Pitati Fodroczy Stridóvár.
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cístítí pre

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

Glasi zapovednika za obranu od lufta
Vidi prvipot v broju 39 od XII-18'ga

Najglavneáe opomene daje honvedski mi
nister kölnim voditelam. Osobito duda pogreáiju 
proti zakonu za cestovni red kodisi áivinskih kol 
rodna kola i bicikli zato, kaj su krivo razmeli 
naredbe za vkmidenje i nesu rezsvetlili svoje fo- 
ringe как je treba - duda - predi, как je doá- 
lo vreme za vkmidenje.

Po propisu moraju íoringe hoditi po cestaj 
predi как je doálo vreme za vkmidenje ili s се
к т  svetlom, ili s takSim skradenim svetlom stero 
saki, áto proti dojde lehko vidi. 1 ve z nova i 

- --/tlecímo. da one lampaáe, §tere zakón 
о, jeli je automobil, 
i rodna kola, ili bicikl 
:edu imeti. Rezlika od 
lka, kaj je potli vkmi- 
deti krove za skrace- 

ski minister propisuje. 
i krovi su najvec taksi, 
iti po vulicaj i cestaj, 
moreju s takáimi lam- 

oziti po vulicaj. A mo
od lufta" su tak dobri 

f modi znjimi i po naj- 
kilometrov na vuru vo- 
nskih kol naj si preme- 

si deneju takáe, kakái 
w ..ii od lufta. Sto kaj ode 

pozvediti, more pitati pre Haditechnikai Intézet, 
Légoltalmi Alosztály, Budapest Horthy Miklós ut 
24 ili pre Honvédelmi Minisztérium 35. osztály, 
Budapest I. Palota ut 4, de dobi se potrebne in- 
formacije. Cuda pogibeli delaju oni voditeli ma- 
Sinskih kol, Steri z otkritim svetlom voziju po 
varaSaj i selaj, kaj ti pre jako svetlo foringaSam 
i potnikam odi krade. Honvedski minister je od- 
redil, da po varaSaj i selaj íandari i policaji na] 
jako paziju na foringe i bicikle prez svetla, pák 
í na one, Steri imaju svetlo takSe, Stero ne odgo- 
vara zakonu i sakoga krivca naj to2iju, kaj bode 
Strófán.

Zato je treba stanovniStvo oStro opomenuti 
nai se űrziju zakóim, kajii nasi zakoni proli drá
gám v taboru stojecnn cir/avam v Futopi joá su 
najlehkeSi.

Velkoga greha vdini on, Sto se ovim lehkim 
zakonam ne pokorava i stavla v pogibel ludstvo 
svoje domovine.

ZvrSeno.

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

Ved par dni na ovoj fronti se za drugo ne 
govori, nego za Darlanovu smrt.

Na prvi den Boíida smo dűli radio glasa, 
da je jeden mladi dlovek na Sveti Post pred pol- 
dan podekal v varaSu Algir, de je bila glavna 
komanda, Darlana, francuskoga admirala, v njeg- 
voj kancelariji i da je Dirian nutri doáel, tripot 
ga strelil, jempot v glavu, a dvapot v telo. Dar- 
lan je skup opal i da su ga pelali v Spital, paj- 
dod je hmrl.

Toga mladoga dloveka su main prijeli i na 
jempot postavili pred soldadki sod, odsodili su 
ga na smrt i ved na Stefanje v jutro su ga skondali. 

Sto je bil te ubitel Darlanov se nemre zaz-

vediti, kajti Englezi niti njegvo ime nedeju vun 
dati, veliju da bi to tobozé Skodilo njihovim ta- 
borskim interesim-

1940- da se francuska fronta zruSila i fran- 
cuzi su polozili oruzje, je Darlan admiral, najvi- 
SeSi oficer morske soldadije francuske zemle, stal 
poleg Petaina, obnovitela Francuske i erez celo 
vreme delal na tern, da se Francuska spriateli z 
NemSkom. Zbog toga je i viSepot respravlal z 
visokimi nemSkimi oficeri i voditeli drzave. Ove 
jeseni, novembra meseca. da su amerikanci i en
glezi naleteli na francusku Afriku, v Algir, je 
Petain marSal poslal Darlana a Afriku, naj orga- 
nizira obranu zemle i naj zeme prek 
glavnu komandu nad francuskom soldadijom.

Darlan je z aeroplanom odletel v Algir, a 
nebi spunil svoju duznost nego je pocekal nepri- 
atela i da su amerikanci i englezi doSli, prek dal 
njim je sebe i svoju soldadiju i tak je vun dal 
svoju domovinu.

Stem je Darlan napravil dva velke grehe. 
Prvid je cuknul z rok zadnje oru£je svojoj domo- 
vini, Stero njoj je NemSka ostavila za obranu 
svojih kolonija, a drugod stiral je svojega naroda 
v velki glad, kajti Algir je bogata zemla, tarn 
raste duda pSenice, sada, vina, cukora, a duda 
toga zvozili su v zemlu materu. PVancuska пета 
doma dosti kruha, pak joj je jako potrebno bilo 
kaj su kolonije kcoj dopelale, a se to je ve doS- 
lo v nepriatelske roke.

Da bomo v celosti poznali nesrecu francus
koga naroda, moramo znati jós i ovo:

1940. leta da se francoska fronta zruSila, 
naSel se jen general De Gol (PiSe se De Gaule) 
zvani, Steri se svojom soldadijom odtrgel od 
Francuske i preSel к englezam. Те francuski ge
neral je pobral skup francusku soldaciju, 
Stera je bila restepena med engleskom sol
dadijom i ve vodi tabora na svoju ruku, poleg 
englezam proti osovinskih sil. Fnglezi Steri se 
loviju, как vtoplenik, za sako betvu slame, su 
radi prijeli toga izdajitela domovine i on je ved 
viSe pot vodil bitke v Afriki, proti Rommelovoj 
nemSkoj i taljanskoj soldaciji.

Ve da je Darlan doáel v Afriku, De Gol 
je bi! «itrpshom za «svoiu vlast oak ie pokazal vel- 
ku nefiiiitcbtv^ proti -  Dariar** on n -A- Ha je to 
videl, se dal Ameriki v roke, prem da veliju, 
da je Darlan ved doma znal, da amerikanci ka- 
niju zavzeti francuske kolonije i tak su te dva 
izdajiteli delali jeden proti drugomu, a obedva 
proti domovini. Fnglezi su stali poleg De Gola, 
a amerikanci poleg Darlana pak je jako lehko 
mogude, da su sami Fnglezi dali pospraviti Dar
lana, oni su se ved i drugda na lehki nádin resili 
svojih protivnikov.

Dosta tomu, Darlan je mrtev, a njegva do- 
movina, Francuska, poleg njegve krivnje dosti 
strada.

Med tern na afridkoj fronti joá ne su se ha- 
pile velke bitke. Pred Bo?.icom smo dobili glasa 
du su nemei vtopili amerikanske ladje od prek
40.000 ton, a dre/ boáidne (lane su v Tunisu bi
le samo menjSe bitke. Némáké trupe su zavzele 
neSterne brege, na Sterimi si ve delaju jake Ste- 
lunge, a amerikanci se sigdi vugibaju vekSih bit- 
ki i ostavili su duda taborskih kol.

V I.ibiji su bile jakSe patrole, z jene i dru- 
ge strane.

Taljani su v nedelu dali na glas, da su v 
juinoj Libiji, v velki pusti fest napadali stajaliáde 
nepriatelskih taborskih kol, Cuda su vuzgali i 
vniátili. V Tunisu su duda zaroblenikov vlovili 
i duda taborskoga matriala zavzeli. Taijanski avi- 
oni su vtopili jenu nepriatelsku, ladju,, a jena

torpedarka je vtopila na Srednjem Morju, jenu 
nepriatelsku taborsku ladju.

Na stajaliádu v Algiru i Bone, su nemei 
bombe hitali, i cuda kvara napravili-

Scvjetska fronta
Z veseljem smo prijeli glasa, da su naái 

dragi honvedi bozidne svetke sprevodili dosti v mi- 
ru. Glavno honvedsko zapovednistvo je decem- 
bra 26-ga dalo vun glasa, da je na magyarskom 
delu fronte celi tjeden bil mir.

Decembra 21-ga su sopronski i veszpremski 
honvedi napravili áturmu, stera je nasim trupam 
cuda hasnila,

I tak je dragi Bog posluhnul naáu molitvu 
как je Gospon Guvemer rekel, da si skupa mo- 
limo Boga za nase didne honvédé. Rodjendneva 
naáega Odkupitela su sprevodili prez ognja i srarti 
i meli bar par vur, da su se mogli zmisliti za 
svoje familije.

Na nemákom delu fronte je ne bil takái 
mir. Как nemski glasi doha ja ju, sovjeti su bozid
ne dneve silóm steli predreti frontu med vodami 
Volge i Don, bole redeno de se Don vija. Tu tr- 
pi velka bitka ved prek dva tjedne i tu se zru- 
sila ona velka zimska ofenziva, v stero su sovjeti 
tak velko vufanje meli.

Sovjeti furt daju radioglase za velke ném
áké napadaje, v Berlinu veliju, da to ne je isti- 
na. Stem sigurno sovjeti odeju prepraviti sveta 
na to, da ne su nikak mogli nemáku frontu pre
dreti i za badav su potroáili svoju soldadiju i 
matriala.

Japanska fronta
Za ovu fronti! dugó nesmo nikaj culi, ve 

tak zgledi, kaj se bo zbudila.
Varaá Kalkutta lezi v Indiji, poleg Indijsko- 

ga mórja. Fnglezi imaju tu duda fabrik, maga/i- 
nov i stajaliáde za ladje. Japanci su decembra 
15-ga naprivili velkoga napadaja z lufta na te 
varaá, duda su sega vniátili, pak stoga v Japanu 
misliju da se bo hapila velka borba za Indiju, 
to je zadnja engleska kolonija v Aziji. Zvun to
ga su japanci i v Kini obnovili borbe. V Cunkin- 
gu su bombardirali stajaliáde aeroplanov i deset 
masin vnistili su a poleg toga ne su zgubili niti 
jenu svoju. Pre voraáu Hanban pak su zaokruzili 
nepriatelsku soldadiju od 16.000 glav. Indijski 
nared i dale dela revolueiju proti engleskoj vla- 
davini.

I&cem dobroga v incelera . mora meti v 
familiji 2 3 teíake. Dobi pladu i konveneiju. —
Biroáa ledidnoga isto nucam, dobi pladu, stana i 
hranu, Pitati Fodroczy Stridóvár.
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