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KARÁCSONY 1943
Mennyből az angyal, lejött hozzá
tok . . . !
A két ezer év előtti pásztorok le
borulva imádták az újszülött Megváltót,
báránykákat és galambokat vittek neki
ajándékba, a Három Királyok követték
a magas égen megjelent csillag utmuta
tását, aranyat, tömjént és mirhát ajándé
koztak az emberré vált Isten Fiának.
Dicsőség a Mennyekben Istennek, Bé
kesség a földön a jóakaratu emberek
nek.
így volt ez két ezer év előtt,
s
ma hogy van?
Ma nem angyalok röpködnek az égen, hanem orgyilkosok, akik ezer szám
ra ölik halomra az ártatlan nőket, férfia
kat, gyermekeket. A pásztorok ma nem
borulnak le az Isten Fia előtt, hanem
gyilkosságra uszítanak. Templomokban,
gyűléseken, újságokban, minden lehető
helyen prédikálják, hogy meg kell ölni
mindenkit, aki az európai kontinensen
él, egyetlen egy légi járműnek sem sza
bad visszatérni anélkül, hogy bombáit
le ne dobta volna. Szerintük nem a
mennybéli Istené a dicsőség, hanem azé,
aki a legtöbb ártatlan embert megöli. A
pásztorok ajándéka nem szelíd bárány
és galamb, hanem romboló bombák, a
melyek nem kímélik az Isten házait, is
kolákat, kórházakat, munkáslakokat, ha
nem kegyetlenül a földdel tesznek egyen
lóvé mindent, amit az Isten teremtmé
nye, az Ember alkotott.
A mai három királyok nem kirá
lyok, hanem tömeggyilkosok, nem az é
m gi, hanem a vörös csillag vezeti őket,
nem a Megváltót imádják, hanem azt,
aki gonosznál gonoszabb fegyvert tud
kitalálni az emberiség elpusztítására, az
arannyal saját zsebeiket tömik, a töm
jénnel és mirhával pedig annak a hamis
istennek áldoznak, amelynek szolgáivá

szegődtek és amelyet mi közönségesen
antikrisztusnak nevezünk.
Karácsony ! A szeretet ünnepe ! Mek
kora szeretet kellene ahhoz, hogy letö
rölje a sok ezer özvegy és árva arcáról
a könnyeket, hogy vissza adja nekik a
legyilkolt apákat, anyákat és a szülők
nek gyermekeiket! Hol az a nagy sze
retet, amely envhiteni tudja azt a fájdal
mat, amit az anyák éreznek karácsony
este, amiKor rágondolnak, hol vagy gyer
mekem. hová állítsuk karácsonyfádat,
minő kis játékokat adjak kezedbe, mi
lyen édességgel kedveskedjek neked. Oh
Uram, Megváltóm! kegyelmezz lelkem
nek, könnyitsd fájdalmaimat és add meg,
hogy о szent nap<m legalább gyermekem
sirját feltalálhassam és atra leborulva
fohászkodhassak Hozzád, legyen meg a
Te szent akaratod!
Anyuskáni, apuskám! Hol vagytok?
Ma karácsony napja van. mi örülni aka
runk. Gyertek le az Égből, hozzatok ne
künk szép ajándékokat! Mi jó gyerekek
vagyunk és szépen fogunk imádkozni.
Fzt hallja ma a názáreti kis Jézus és
bizonyára folynak könnyei.
Nem! Nem igaz! Az emberiség enynyire nem romlott! Nem igaz hogy a
nyugati kultúra ilyen utódokat nevelt
volna. Csak a vörös csillag követői és
imádói gonoszak. Ok eszközei az an
tikrisztusnak, aki el szeretni veszejteni
az egész világot, de az írás megmondot
ta, el fog jönni a világ megrontója, az.
antikrisztus, nagy harcok lesznek, de a
végén győzedelmeskedni fog a dicsőséges
Anyaszen tégy ház!
S ebben van a mi bizodalmunk,
reménységünk, a keresztény
Egyház
győzelmében. Az Úristen meglátogatott
bennünket, reánk bocsátotta büntetését,
mert eltántorodtunk tőle. Hivalkodók,
gőgösek lettünk, megfeledkeztünk véghe-

1918 d e c e m b e r 2 4
25 év! Sok idő egy emberéletében.
Akik" akkor születtek, ma már meglett
férfiak, a nők pedig már többszörös a
nyák. 25 év előtt e napon gyaszbaborult
Muraköz s 23 évig viselte a fekete talyolt, az idegen rabigát. Ma mar ez csa
egy rossz álom, egy fájó emlék, amely
visszatér, tehát emlékezzünk
Már hetekkel előbb kezdődtek a
suttogások, jönnek! Mikor jönnek, sen í
sem tudja, csak sejtések gyötrik az cm

berek sziveit. A magyar hazában kiad
ták a jelszót; „Nem akarok katonát lát
ni!“ A határ védtelen. Muraközben alig
néhány csendőr, Csáktornyán és Perla
kon a nemzetőrség, tele vitézi bátorság
gal, de sajnos ágyú és géppuska nélkül.
Felülről semmilyen utasítás, senki sem
tudja, mi a teendő, az emberek kétségbe
esett lélekkel járnak ide oda, nem tudják
mit hoz a holnap.
Az izgalom napról napra fokozódik,

tetlen hatalmáról, kegyelméről, mellyel
elnézte sok bűneinket.
De ahogy a Mennybéli A t^ a negyvenednapra megbocsájtott a bűnös világ
nak, megszüntette az árvizet és szárazra
vezette Noé bárkáját, úgy reményeljük
mi is, hogy felettünk is ki fog sütni a jó
Isten napja.
Noé bárkája ma Európa. Köröskörül
tombol a vihar, de nem az ég-é, hanem
a pokolbeli szörnyetegé. Villámok cikáz
nak s nem egy sújtja hajónkat. Kormá
nyosaink megfeszített erővel küzdenek a
bősz hullámokkal, de felettünk ragyog
az égi csillag, a dicsőséges Anyaszentegyház, amely vezet bennünket mind
addig, amíg az Ur kegyelme megszünteti
a vihart, s az antikrisztust vissza löki
oda ahová való, a — pokolba. — Ahogy
Konstantin császár győzött a kereszt je
lében, úgy fog az minket is diadalra ve
zetni.
A kereszténységgel együtt a nyugati
kultúra is győzni fog. Az emberek meg
fognak békiilni, gonosz vezetőik el fog
nak tűnni a föld színéről, az Ur kegyel
me megenyhiti az özvegyek és árvák
sziveit, a földön megint a szeretet és bé
kesség veszi át uralmát s az égbe tértek
boldogan fogják szemlélni, hogy áldoza
tuk nem volt hiábavaló, mert akiket itt
hagytak a földön, megtértek Istenhez,
szülőik, gyermekeik szivét ismét az öröm
tölti be és úgy várják a legközelebbi
karácsonyt.
Ezért fohászkodunk ma karácsony
napján a Mennybéli Atyához és a ma
született Kis Jézuskához, könyörüljön
meg rajtunk, távolitsa el ellenségeinket,
adja meg a békét ennek a sokat szen
vedett világnak, hogy Hozsannát énekel
ve várhassuk meg az eljövendő

boldog Karácsonyt 1
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végre felvirrad december 24 ének napja.
A határ felöl kétségbeesett emberek
szaladnak be a városba, jönnek. S tény
leg! A keserű pohárnak be kellett tel
nie. A délelőtt folyamán beérkeztek az
élcsapatok, utánuk a fősereg s még az
nap megszállták Muraközt. Mindenütt
siró arcok, bánatos szemek, sehol egy
zászló, sehol egy éljen, egész Muraköz
ben nem akadt egyetlen egy ember, aki
csak egy hangos szóval is fogadta vol
na őket. Ezt leszögezzük itt, a nagy
nyilvánosság előtt, az oknyomozó törté
nelem számára. Másnap, karácsony nap-

Igentisztelt vevőinek és űzletbarátainak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Uj
Évet kíván a

Muraközi Katolikus Könyvnyomda
és Könyvkereskedés Csáktornya
László deák szive. Mert ő tiz esztendő óta nem
látta az országot.
Miféle ország ez ? A paloták kormos kőra
kások, a szántóföldek ingoványok és hajdani vi
rágoskertekben bíbicek fészkei. Mindenütt siránko
zás, nyomorúság, betegség.
Miféle nép e z ? Az urak utonállóká lettek,
a parasztok koldusokká. A temesvári rabvásáron
falkaszámra árusilják a nemes em bereket: a vár
megye két márjást fizet a farkasbőrért és kettőt
a szabad hajdú fejéért.
— Hol vagy, Szent László király, te harc
ban rettenetes ?
A meghasadt bolthajtáson keresztül az alko
nyodó eget nézte a deák. Hol a betlehemi csil
lag, amely a Megváltó születését hirdeti ? De bi
zony csak ködöt látott és a ködben vonuló varjuseregeket . . .
— Gyere már enni, te szent ember1 —
biztatta az egyik cimbora.
Azután mind az öten összebújtak, a behor
padt kriptabolt alatt az orrukig becsavarták ma
gukat meleg ruhájukba és hamar elaludtak.
II.
— László deák ! kiáltott egy csengő hang.
A deák felriadt mély álmából és mivel úgy
hitte, a rabtartó gazda szólítja, buzgón jelent
kezett :
— Itt vagyok, uram!
De nem a török gazda volt, hanem az Ur
angyala.
— Kelj föl és köves ! — parancsolta.
A deák azonnal talprnugrott.
És amint körülnézett, csak elámult, mert
ime a templom, amely este még füstös omladék
volt, most megint épnek és sértetlennek látszott,
karcsú magas oszlopai merészen tartották ara
nyos fejükön a bíbortól ragyogó boltiveket.

ján a muraközi népnek keserű volt szá
jában a mákos kalács.
S ezzel elkezdődött Muraköz szá
mára a 23 éves gyászos korszak. Min
dent üldözni, ami magyar, a tisztviselő
ket tél közepén kiutasították s nagy ke
rülővel elvitték az anyaországba, — va
gonlakóknak.
Sok jó muraközi magyar tisztviselő
nek, tanítónak el kellett hagynia szülő
földjét és sokan közülük elpusztultak az
élet viharában és többé nem láthatták
viszont szeretett hazájukat.
Hatóságnál, bíróságnál a született

magyar sem beszélhetett anyanyelvén, a
börtönöket megtöltötték ártatlanul szen
vedőkkel, mindenki gyanús aki él, csa
ládtagokkal, rokonokkal az érintkezés
megszűnt, sokan többé sohasem láthatták
szüleiket, gyermekeiket.
Nekünk, itt maradottaknak pedig
csak a remény maradt meg, hogy ősi
magyar hazánk nem feledkezett meg ró
lunk. Г.7 a remény tartotta bennünk az
életet a boldog feltámadásig
1918, december 24! Rossz álom
volt, felébredtünk, újra élünk!
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Hódolat Herczeg Ferencnek
A legnagyobb, az egész magyar nemzet
által ünnepelt, élő magyar író előtt, 80. évének
betöltése atkáiméból, mi is meghajtjuk zászlón
kat és azzal hódolunk, hogy az alabbi, a Képes
Tábori Újságban megjelent novelláját nyújtjuk ol
vasóinknak.

Az arany balta
Irta : Herczeg Ferenc

I.
A rombadült templom csonka

oltára

előtt

egy vándordeák térdepelt és imádkozott. Az ö
imádsága keserű viaskodás volt a mennybéli ha
talmakkal
Karácsony estéje volt A templomban már
sötétedett és künn, hét napi járóföldre hó takar
ta az Alföldet.
Öten voltak utas-magyarok a régi templom
ban. Valamennyien Sztambulból tértek meg, ahol
a császár rabjai voltak . . És minél közelebb
érlék hazájukat, annál nólásabb kedve lett a
másik négy cimborának, de annál jobban fájt

Királysör - legjobb sör!

A szentély felé lépkedtek, de ott nem volt
oltár : annak helyén széles és meredek, aranylajtorja emelkedett a magasba. Minden aranyfo
kon jobbról-balról, egy-egy angyal állott. Az or
gona édesen és busán szólott, a deák pedig
áhitatosan mászott fel a lépcsőn a titokzatosan
mosolygó angyalok között. Végül elérte a legfel
ső fokot és ekkor nagy palotaterembe látott. A
belső talán nagy vert-ezüst ajtó nyílott. Az aj
tó körül öten állották, öt felséges királyi alak.
Az egyik szigorú és buszke arcú. szép ezüstszakallu vén király. A jobbján arany vértes férfi
áll, aki fejjel magasabb mindenkinél és csalabaltát tart érckesztyüs öklében. Az öreg király
baljához halvány arcú bus tekintetű ifjú simult,
fegyver helyet liliomszálat tart kezében. A koro
nás két nö közül az egyik ragyogó szépségű
fiatal asszony, ö bíbor palástot visel. A másik
ifjú leány, aki a íehér apácák köntösébe öl*
tözött.
Mind az öten, férfiak és nők is, rokonvonasokat viseltek. Olyan család pedig, amelynek
ót szentje volt, csak egy van : az Árpádoké.
Most egyszerre vakító fénysáv villámlott a
terembe. Az ezüst ajtó megnyílott s a legszen
tebb és leghájosabb nő lépett be. A deák rög
tön tudta : ez a Boldogasszony ! A Boldogasz*
szonv az öt szenthez lépett és halkan és busán
monda :
Minden hiába való kedveseim! Ók ma
guk intézték igy a sorsukat, nekik maguknak
kell megint jóválenniök. Igy kívánja az Örök
Bölcsesség!
A Buldogasszony megsimogatta Szent Mar*
git hamvas nrcat, a többi szent bólintott és újból
eltűnt az eziistnjtón.
A magyar szentek némán és levet len ma*
rád lak együtt. Láthatóan nem igen tudták, mihez
fogjanak most már. Végűi Szent László dacosan
hátravetette szép oroszlánfejét és diihörbő, mély
hangján mondta :
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— Én nem hagyom ennyiben! Én megpró
bálom az utolsót is, a legnagyobbat!
Azzal hirtelen a térdeplő deák felé for
dult :
— László fiam, gyere csak !
A deák édes rémülettel a szivében és szol
gálatkészen ugrott a szent elé. A király meg
igy szolt hozzá :
— Te hű szolgám voltál mindig, mint bu
borék a viz alól, úgy szállottak fel hozzám imád
ságaid. Azért most valami igen nagy dolgot bí
zok rád. Olyan dolgot, amellyel tán elvesztem
szent dicsőségemet, de azért mégis megteszem,
mert engem bizony az örök üdvösség sem bol
dogít, ha odalenn annyira nyomorgatják az én
magyar népemet.
A szent király egy szempillantásig elhall
gatott, izzó szeme a bozontos szemöldöke alól
némán figyelte a deákot, majd feléje nyújtotta
arany csatabárdját.
— Fogd ezt, vidd magaddal a földre és add
oda magyarság vezérének. Megértettél, fiam?
— Meg, szent királyom !
— Jól figyelj arra, amit mondok. Az arany baltának csoda ereje van. Ha felemeli a
vezér, egyszerre elpusztul minden ellenség, aki
magyar földön áll. Megértettél?
— Meg és dicsérem szent nevedet ! Mert
most már lehullanak mind a kullancsok és szi
polyok a nemzet testéről. Most már örökre sza
bad lesz Magyarország!
— Magam is igy gondolom, azért csak vidd
a baltát a vezérnek.
_ Viszem. De ki legyen a nemzet vezére
szent királyom? — kérdezte a deák.
— Akárki, akit vezérül elfogad a magyar
ság. De kell, hogy vezérének vallja az egész
magyarság, mert ha pártos ember, akkor magyar
vérrel szennyezi be a szent baltát és mérhetet
len szerencsétlenségbe dönti az országot. Most
már siess vissza a földre, fiam !
László deák megcsókolta a szent kiralv ke
zét és az arany baltával a vállán szaladt a laj
torja felé.
De alighogv rátette a lábát az első arany
fokra. a hágcsó egyszerre megroppant alatta, le
szakadt, az égi fényesség hirtelen kialudt és a
deák rémült rikoltással fejest zuhat bele a feke
te semmibe . . .
111.

Valaki oldalba rúgta az alvót . .

Valaki
röhögött . . . László deák zavartan nézett korul.
Már reggel volt.
() ott feküdt a kormos omladék kozott a
subája alatt. A négy cimborája körulallta és nye
rítve kacagott*
A deák egyszerre ijedten kezdett kapkod
ni két kezével . . . — l1f)1 a bállá .
Az. arany balta nincs sehol. Most már tud
ta, csak álorn volt!
Semmit sem mondott a cimboráknak, csak

köz

mogorván kászolódni kezdett. De azok négyen
megkötöttek magukat, hogy ök szalonnát piríta
nak ma reggelire.
— Te is tégy már valamit, szent álomszu
szék ! Keress valami jó tűzhelyet, mi addig ro
zsét szedünk odakünn. A deák maga maradt.
Lapos, nagy kőre bukkant: itt jól lehet tü
zet rakni. A kő megbillent a lába alatt . . . Egy
tégla darabbal alá akarta támasztani és akkor
valami hideget, keményet érzett alatta.
— Jézus Istenem — balta !
Ősrégi balta, goromba csatabárd a nyele
már évszázadokkal ezelőtt elkorhadt, de a balta
formája szakasztott olyan, mint azé, amit álmá
ban látott. Megkaparta a körmével — arany-e,
réz. e ? Arany, arany ! Ez. már nem álom! Di
csértessék Szent László ur neve.
Mire a cimborák megjöttek a tüzelővel, a
szent balta már a deák tarisznyája legmélyén
pihent a Törökországból emlékbe hozott selyemkendőbe pólyáivá.
Reggeli után nekivágtak a váradi útnak. A
cimboráknak egyre járt a szájuk, csak a deák
hallgatott. Azon töprengett, kinek adja az. arany
baltát ? Ki az, akit minden magyar elfogad vezé
rének ?
Úgy gondolta, több szem többet lát és vé
gül megszólalt:
— Kérdek tőletek valamit, kenyeres pajtá
saim. Ki az a magyar ember, akit valamennyien
vezérünknek vallhatnánk ?
— Úgy vélem, Báthory erdélyi fejedelem —
mondotta a bihari cimbora.
A másik, aki székely volt, dühösen felcsat
tant '
Báthory ? A féleszű Báthory ? Első em
ber Bocskay !
A bihari legény keserűen mosolygott:
Csakhogy Bocsknyval valami hiba van
ám ! Bocskay lehet a csavargó hajdúk vezére,
de az én vezérem sohasem lesz ! Különb nála
Zrinvi!
Ettől a névtől izibe paprikavörös lett két
emberi ábrázat
Zrínyi ?
Újabb nevek vetődtek fel. Nádasdy, Bat
thyány, Bebek, Palíív, Rákóczi. Valamennyinek
akadt pártolója, Ls valamennyinek akadt el
lenzője.
Es az öt magyar, aki Sztambultól idáig test
véri egyetértésben vándorolt, most kipirult arc
cal, haragos szemmel, keserű szívvel vitatkozott
és mikor már bementek a váradi kapun, még
mindig nem tudtak megegyezni olyan magyar
emberben, akit mindnyájan vezérüknek vállaltak
volna.
Sem ök, sem mindazok a íőurak és köz
emberek. akikhez László deák később még kér
dést tett. Holtáig nem is tudta, kinek adja az
arany baltát. Midőn hetven éves korában beteg
ágynak esett és érezte közeli halálát, maga elé
hivatta deák-fiát és rngv titokban rábízta Szent
László «sodafegy vérét.
— Őrizd meg jól, fiam, ne szólj róla sen
kinek, csak ha olyan emberről hallasz, akit min
den magyar ember vezérének tisztel, akkor vidd
el néki az arany baltát.

IIRDEIÉSEKET
AZ ÖSSZES BUDAPESTI
ÉS VIDÉKI LAPOK RÉ
SZÉRE IS F E L V E S Z

LAPUNK KIADÓHIVATALA
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P ed agógia i
szeminárium
Csáktornyán
Folyó hó 10-én tartotta Csáktornyán a ta
nítóképző-intézet dísztermében a zalavármegyei
kir. tanfelügyelöség a visszacsatolás után első
szemináriumát a Csáktornyái és perlaki járás
tanítóságával.

A szemináriumon a két járás tanítósága
majdnem teljes számban megjelent.
A szemináriumot dr Medve István tanügyi
tanácsos, kir. tanfelügyelő nyitotta meg. Üdvö
zölte a megjelent képviseletet, iskolák vezetőit
és n járások tanitóságát. Beszédében a követke
zőket mondotta : — Világ nézetét életre-halálra
menő harc dúl a földkerekség minden részén,
nekünk szembe kell néznünk a súlyos időkkel
és fokozottabb mértékben kell munkához látni,
hogy nemzetünket igazán szolgálhassuk A mi
kezünkben van a nemzet vagyona : a gy ermek.
Feladatunkat csak akkor tudjuk ellátni, ha ön
magunkat is neveljük. Szeretet és megértés kell,
segíteni akarással. Igazi népnevelő csak az le
het, aki az iskola négy falán kívül is dolgozik.
Épen ezért a nép szellemi vezetését nem enged
hetjük ki kezünkből. Példával kell élnünk és
kifogástalan magánéletünkkel és itt e téren meg
állás nem lehet.
Megemlékezett országgyarapitó Kormányzó
Urunk Őfőméltóságáról, a keleti harctéren küzdő
hős honvédségről és az elesettekről.
Ezek a gondolatokkal jöt a kétt járás ta
nítóságához és nehéz munkájukra Isten bőséges
áldását kérte.
Mindszent у József pápai prelátus, zalaeger
szegi apát-plébános tartott ezután nagyhatású
beszédet a hitoktatás fontosságáról a tanítóság
nak. Hatalmas szónoki lendülettel szinte magával
ragadta hallgatóságát a hatalmas missziós munka
sorompóba állítása érdekében, világos példák
felsorakoztatásával a súlyos és nehéz történelmi
időkből és különös feladatnak minősítette a ha
társzélen működő tanítóság e téren való mun
kásságát, amely munka mindig kiváló hivatást
jelentett minden időkben a nemzet életében.
Előadásának valláserkölcsi útmutatásait a tanító
ság nagy örömmel vette.
Serényi Ferenc járási lev. főhadnagy tartott
még igen értékes és mindenre kiterjedő szakelő
adást a leventekiképzéssel kapcsolatosan.
Iványosi M. tanítónő az Írástanítást, Kovács
Л. igazgató pedig beszéd és gyak. tanítást mu
tattak be nagy módszeres felkészültséggel.
A szeminárium keretében osztotta ki Dr
Medve István tanügyi tanácsos a Julián Egyesü
let által kitüntetésben részesült tanítóknak az
elismerő oklevelet. Majd a tanítóságnak további
odaadó lelkes munkásságét kérte és a szeminári
umot bezárta.

Vöröskeresztes segély kiosztás
a hadigondozottaknak
December 19*én, vasárnap a leventeotthon
ban, szép ünnepség keretében osztotta ki a Ma
gyar Vöröskereszt Csáktornyái Járási Fiókja a
hadigondozottaknak a karácsonyi pénzsegélyeket.
Az ünnepség a honvédmise után kezdődött.
A leventeotthon nagytermében gyülekeztek a
helybeli honvéd alakulatok tisztjeikkel és pa
rancsnokukkal az élen, a Vöröskereszt tagtai Dr
Antal Fái kir. járásbirósági és egyesületi elnök
vezetésévet, a polgári hatóságok Dr Vida Ferenc
főszolgabíróval, a meghívott hadigondozottak és
nagyszámú közönség.
Mikor a függöny szétvált, egy hatalmas,
díszes karácsonyfa vált láthatóvá, tele égő gyer
tyákkal, mögötte a honvédénekkarral, amely a
Hiszekegy eléneklésével megnyitotta az ünnep
séget.
Vida Zsolt, Korentsy Márta és Sáfran Ma
rika tanitóképezdei gyakorló iskolai tanulók el
szavalták Pohárnok Jenő „így szeresd a hazát"
és „Magyar Zászló", úgy Fosa Lajos „Mikor
imádkoztok" cimü versét, ezt követte a honvé
dek újabb éneke, majd Hercigonya Ferenc és
Kinyó Sándor gyakorlóiskolai tanulók Szabok - ka
Mihály „Karácsony" cimü versét adták elő.
Ezután Dr Antal Pál kir. járásbirósági és
egyesületi elnök szívhez szóló beszédet intézett
a hadigondozottakhoz, amit azok könnyezve hall
gattak végig. A hazáért vérét ontani, meghalni
dicsőség. Tisztelni kell a hősök vérét, mert eb
ből fakad a boldogabb magyar jövendő. Az

özvegyek, árvák és hadirokkantak rangja nemes
ség s bármily szomorúság tölti is el az özve
gyek és árvák sziveit, erre mindig büszkék le
gyenek. Az árvákat fiainkká, az özvegyeket test
véreinkké fogadjuk és úgy igyekszünk rólunk
gondoskodni. Ezután felolvasta a hősök neveit,
akik elestek, vagy eltűntek a messze orosz sztep
péken. A névsorolvasást a közönség állva hall
gatta végig. Elmondja továbbá, hogy bár a Vö
röskereszt csak hadigondozottakat támogat, mé
gis 500 pengőt juttatott a Mansznak és 100 pen
gőt a Szent Antal egyesületnek a szegények
Karácsony i tamogatasára.
Csáktornyán 25, Drávavásárhelyen 6, Muraszerdahelyen 3, Bottornyán 1, \ i/iszentgvörgyön 5, Beíicán 11, Drávanagyfalun 3, Muraszentmártonban 5, Stridóváron 8, a Csáktornya
vidéki körjegyzőségből 8, Drávaszentnühályon 8,
Felsőmihályfalván 2 és Murasíklóson 8, össze
sen
hadigondozott család kapott 50 pengős és
a gyermekesek, gyermekenkéntküh'm még 10 pengős
segélyeket. Ezenikvül minden helybeli család 5-6
métermázsa szenet kapott ingy en házhoz szállítva.
A kiosztás megható jelenetek közt történt, az
anyak, feleségek és egyéb hozzátartozók könynyes szemmel fogadták és köszönték meg az ajándékokat.
A honvédek éneke és a gyermekek kardala, végén a Himnusszal zárta be ezt a szép
ünnepséget.

Mily szerepe van a mai háborúban
a földmives gazdáknak és a külömböző
munkásoknak
Irta: Dominik István földmives Muracsány
Mint jól tudjuk, köröskörül dühöng u há
ború, élesebben, mint az 1914-18-as világháború
ban. Népek harcolnak egymás ellen, országok
pusztulnak s vannak államok, ahol a népek már
nem bírják a küzdelmet, mert vezetőiknek nincs
kezükben a hatalom, nem bírják a népet irányí
tani, a helyes utón vezetni, hanem oly útra ve
zetik, amely a pusztulásba visz, mert nem tud
ják népeik jövőjét biztosítani. A jövő nem a
testvérharcban, hanem az összes erők összegyűj
tésében, egyetértésben, a tartalékoknak a jövő
számára leendő gyűjtésében rejlik. Az országgal
ép úgy kell gazdálkodni, mint azt a jó gazda
birtokával teszi. Hisz ö sem tudhatja előre, mi
lyen lesz termése, tavasszal szépen fejlődik, azu
tán jöhet reá fagy, jégeső, vagy arviz és ez bi
zony megzavarja számítását. Ilyenkor bizony a
földmives gazda mélyen gondolkodik, mit csinál
jon továbbra, hogy fog megélni családjával, mert
hisz másra nem számíthat, mint az őszi termés
re. Ebből pedig még el kell venni, hogy adóját
megfizethesse, családját felruházhassa és a gazda
sághoz szükséges eszközöket megvehesse. Súlyos
gondok terhelik olyankor, ha a |obb termésből
nem tudott semmit sem megtakarítani, ami rossz
terméskor kisegítené. Szerencsés az a csalad,
amelynek bölcs vezetője van, aki jól tud gazdál
kodni és a bajban kivezető utat talál.
Ép úgy áll az ország gazdálkodása a kiilömböző tisztviselők vezetésével. Az állam csa
ládját maga a nép képezi s telettük áll a csalad
feje, az ország Legfőbb Vezetője. Ennek a Ve
zetőnek, aki a törvények alapján irányítja a nem
zetet, mindnyájan engedelmességgel tartozunk,
mert ö mindig a gondos családapa figyelmével
kormányozza népét és vezeti a szebb jövő felét
Mi családtagok pedig nem nézhetjük összetet.

kézzel Családfőnket, hanem segítenünk és támo
gatnunk kell Üt, mert csak igy adhatja meg azt,
amire a családnak szüksége van.
Így tehát az ország vezetője sem adhatja
meg népének a jólétet, ha az nem támogatja és
nem teljesíti lelkiismeretesen kötelességeit. Ezért
kellenek a törvények is. А/ ember tarsas !én\,
mindannyian egymásért dolgozunk, mindenki ab
ban a foglalkozásban, amiből el. Yalamenmien
nem foglalkozhatunk ugyanazzal, hiszen sokféle
foglalkozás van. Egyesek a művelődéssel szol
gáljak a népet és az ö javat, mások szellemi
munkával szolgálják ugyancsak az egész nép ja
vát. A kereskedők, iparosok az áruról és a nép
kulturális szükségleteiről gondoskodnak. Végül
még beszélek a falusi munkásokról és gazdákról.
Ezek nagy és fontos szerepet töltenek be mun
kájukkal az ország családi életében, hisz ők táp
lálják a nagy. országos család tagjait. Róluk majd
bővebben irok legközelebb. De valamennyien
együtt a haza munkásai vagyunk és valamenymien nagy szerepet játszunk, különösen a mai
háborús világban. Nem szabad azonban egymás
kihasználására és a háborus gazdagodásra gon
dőlnünk.
Karácsonyra kívánom népemnek, muraközi
testvéreimnek, hogy a jövő Karácsony t valameny*
nyien egészségben és jó kedvben érhessük meg.
Vezetőinket kérem, továbbra ir őrizzenek meg
bennünket a habom borzalmaitól, mi továbbra is
a békét és egyetértést fogjuk szolgálni, mert va
lamennyien egy muraközi test és lélek vagyunk,
így várjuk a jövőévi Karácsonyt, amely remél
hetőleg már a béke ünnepe lesz. Ebben a hit
ben köszönetét mondunk a Jó Istennek és Kor
mányzó í rünknek, hogy megőrzött bennünket a
nagyobb veszedelemtől és kérjük a J.» Istent,

Királysor - legjobb sör!

legyen ez az utolsó háborus Karácsony, hogy
jövőre már békében énekelhessük : „Dicsőség a
magasságban Istennek és békesség a földön a jó
akaratú embereknek !"
A szerkesztőség m egjegyzése: Amuraközi,
magyar hazájához hü, egyszerű néplélek meg!
nyilatkozása. Keresetlen szavak, de mélyen átérzett kötelességtudas és hazaszeretet. Ilyen Mu
raköz most és ilyen lesz, amíg a világ világ
lesz.

A Kormányzó Úr ünneplése
Drávaszilas-Szentkereszlen
b cikket későn kaptuk, de mint auiuiaközi
nép hazafias megnyilatkozását utólag közöljük

December 6 át, Kormányzó í runk névnap,
tát a drávadiósi körjegyzőség leventéi a Szentkereszt-i kápolna előtti téren ünnepelték meg
Felvonultak a honvédalakulatok, a dráva
diósi, dravaollári, drávaszihsi és szentkereszti
leventék, az iskolák, az elöljáróság és nagyszá
mú közönség.
A katonai lelkész a szentkereszti kápolná
ban misét mondott, utána pedig magyarnyelvű
szent beszédet intézett a leventékhez. Macsek
Mária elemi iskolai tanuló verse után Kralyics
János drávasziiasi lakos, frontharcos, inuraközi
nyelven mondott lendületes beszédet a leventeifjúsághoz. Köszönti az ország első katonáját,
minden magyar legszeretőbb édesapját, a Főméitóságu Kormány zó Urat. A reánk kény szeritett
béke után a Magyarok Istene olyan férfiút kül
dött, aki hazunkat újra feltámasztotta, neki kö
szönhetjük, hogy visszatérhettünk magyar testvé
reinkhez. Beszél a honvédek hősi harcáról és az
itt honmaradottak kötelességeiről. A szomszédban
dúl a testvérharc, mi pedig itt ny ugodtan hajthat
juk álomra fejünket, mert a magy ar honvéd vi
gyáz ránk.
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Az üreg frontharcosok példája lebegjen a
leventék előtt. Az öregek évekig harcoltak a ha
záért, legyenek a leventék a hős apáknak hős
fiai.
Muraköz népe hódolattal köszönti Nagyurát
és kéri munkájára Isten áldását! Branovics Ve
ronika verses szavalata után diszmenettel ért
véget az ünnepség.

A\ég egv pár ura és a glóriázó angyalok
hirdetni togiák a világnak, hogy megszületett a
kis Jézus, — itt a Karácsony, amely sok örömet
hoz a gyerekek számára. Nagy nap ez, amikor
minden katolikus megfeledkezik bajáról-hánatáról
es Isten egyszülött fiát dicsőíti. Karácsonykor
valami csodálatos öröm és jósai» hatja at a szi
veket, még azokét is, akik nem tudták, hogy a
kis Jézus lejött közénk a tőidre.
Karácsony felé a természetben is minden
megváltozik. Az esős liszt havas tél valtja fel.
A lombos erdők puszták, ne u hallatszik mar a
madárdal. A zöld mező fehér lepelt ölt.
A gyermekeknek is sok dolguk van. Ké
szülnek a Karácsony ra ok is. Leveleket Írnak a
Jézuskához, rendbe szedik a régi játékokat, a/
ünnepié» ruhákat kikefeiik, hogy minél nagyobb
díszben fogadhassák a Jézuskát.
A házakban nagy sürgés bugás \an. Min
denki készül, rendbehozza házatáját, mert eZ a
nagy ünnep csak egy szer van egy évben, és leg
alább akkor legyen tele mindenki örömmel, bol
dog várakozással. Az otthontól távollevők ig)e*
kéznek haza, hogy otthon, családjuk körében él
vezzék a karácsonyt, ezt a legszebb családi ün
nepet.
De mit szóljanak Honvédőink, akiknek kint
a fronton kell eltölteni a szép Karácsonyt. Y)k
i sak a hazulról küldött szeretetcsomagok, üilvü/*
letek révén tudják meg, hogv Karácsony van^em szolnak ök semmit, némán teljesitik köt*:*
lességüket, zivatarban, szélben, esőben, hóban 3
szebb magyar jövőért ! Imádkozzunk a Kará
csonyfa alatt értük, erősítse meg őket a kis Jé'
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növendékeit a magyar haza iránti szeretetben három hónapos mezőgazdasági tanfolyam, mely
nevelte. Távozásával a drávavásárhelyi tanítóság nek vezetője Kupka Gyula áll. mezőgazdasági
j‘> és buzgó kartársát, a község lakossága pedig népiskola igazgatója.
nagyon tehetséges és népszerű nevelőjét sajnálja.
_ Kirendelték a helyettes körjegyzőt
Klement Vilmának uj állomáshelyén sok szeren- Tüskeszentgyörgyre. 1944 január hó 1-ével
CSÍ,t kívánunk hazafias működéséhez.
Bors János murakirályi segédjegyzőt rendelte ki
Adomány a hadirokkantaknak. Jure- a peilaki járás föszolgabirája a tüskeszentgyörgyi
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be:] Jakab drávaollári lakos immár harmadszor körjegyzői hivatalba, helyettes körjegyzőként,
O Z U lO l c r t e k e z l e t
állított be „cekkerjével" szerkesztőségünkhöz. mig arról, hogy ki lesz az uj Tüskeszentgyörgyi
Ezúttal a hadirokkantak részére hozott két kilo’- körjegyző, a Belügyminiszter dönt.
о 1 3 0 1 0 3 .1 * 1 í s l c n l á b ^ t l
gramm zsírt és két kilogramm diót.
A perlaki Vöröskereszt karácsonyi
**
»
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Ш и сщ
Juretics Jakab, első világháborús hős, su- teája. A Perlaki Vöröskei észt karácsony előtti
Az áll. polg. iiu és leány iskola vasárnap ^ os s< hbel került haza a harctérről.
A magyar délután, teaestetrendez a katonák
részére ké13-án szülői értekezletet tartóit Az értekezlet vóröskeresztes nővérek mindenütt
szeretettel s/itendő sr/eretetcsomagok érdekében.
egy k,s programmal' kezdődött. Kőt tanuló a Í\
jpoll.iké", igyekeztek gyógyulását e lő se g íte n i-----------------------------------------------------------------fiúosztályból adott «let. Korion Antal (Kisszabád- P * a 8?ег‘!,е'е.‘
«z'-al törekedik meghálálni,
ka) a Kormányzó Urat méltatta, Video Ferenc l,0«v nz
vlagháboru rokkantiait igyekszik la- | f Я f Я
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(Miksavár) pattogós magyar „álakat játszott Наг- юп*а"'' ? “ »'• aml to e ,e llk
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nionikán. Majd a polgári hitoktatója l\ Bakoss ,
A testve,i szeretet, az osszefáilas er/.ese
------------------------Gáspár emelkedett szólásra, A munka jelentősé
d ' , ezshe!í megbecsülése, amit Juretus Jakab
(Jj ren d szab ály o k & k tr é k p á i
get méltatta, a legrégibb kortól mostanáig és ki- "«mar harmadszor mi, a meg hősi baitarsai iránt,
ul «=eUMdl»iywa d ясгацки
fejtette, hogy az édesanya apiólékos. nap, mun- f a l i o n nemes például minden muraköz,„ek.
g y á rfá sá b a n
U h íi legértékesebb nélküle a család L y p h r Aki veret, egészségét áldozta hazajaert, megért o , a gyermek hely'es nevelése el sem képzel- dcJ,el "unden támogatást. Boldogok akik Így tudBiztosítják a használt gumik uj gumikra való
he»«. A lélektanilag felépített megkapó fejtegetés ,,ak «""^Ikodm mint Juretics Jakab.
átcserélését
mély nyomot hagyott minden érző szívben.
Az. adományt a vöröskereszt Bajtársi S/olл .
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galata vette at és juttatja a rokkkantaknak.
Az illetékes anyagellatasai tényezők mar a
Azután az iskola ui igazgatón Kovács J
r
. . * r i
Г «ál<«nmván л mult esztendőben szabályozták a kerékpárgumik
András beszélt a jelenlevő szülőkhöz, kifejtette
* Gyorsíró tanfolyam Csáktornyán. A álcseréléséti д г addigi rend az volt, hogy akiaz iskolai nevelés célja, vallásos j<'t magyar ifjaA Csáktornyái m. kir. kereskedelmi középiskola
,
л •
szüksége a használt gumi
'-"eib en roma, hó tol várnán est, gyorsíró tani i Ä
«
в
k»t adni a Murának ís egyben a e,-d.... ..
hbböl merített példái megragadták a közönséget, íoiyani nym*.
Az olaj- és benzinkorlátozások következtéhossz.u tapskísérte a bölcs intelmeket. I tana
Minél többen lesznek, annál kevesebbe fog ben megnövekedett a kerékpárosok száma. A
a szülők az. egyes osztáKfőnökökkel tárgyallak a tanfolyam az egyes hallgatók részére kerülni,
kerékpárnak ajig van fenntartási költsége, kellő
gyermekeik előmeneteléről. Újabb éttekezlet a
Jelentkezni lehet január l ig Bíjsz Márta közlekedési gyorsaságot biztosit gazdájának. Fősziilók kérelmére, január hónapban lesz.
Grüner gyári tisztviselőnél. A jelentkezéseket a |eg a kis és középkeresetii dolgozók élete van
gyári portásnál is le lehet adni.
hozzákötve a kerékpárhoz, tiz- és tízezrek köz*
“* “
Felhívjuk a közönség figyelmét erre a
na- lékednek rajta lakásuktól munkahelyükig A sok
TT T П T™1 T Tt r r r
gyón fontos tanfolyamra. A mai modern, gyorsan kézbesítő, kihordó, küldönc, kifutó, mindannyian
J|“l J[
jC í JL JN &
haladó életben minden magántisztviselőnek iontos kerékpárt használnak. Érthető, hogy az illetékes
____
a gyorsírás tudása.
tényezők mindent elkövettek, hogy elsősorban a
Újabb ajándék a honvédeknek. A dolgoz«» kerékpárosok gumiszükségletét biztoK é re le m előfizető in k h ez!
derék jó stridóváriak megint megemlékeztek hon- sitsák.
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védeinkról. Két zsák almát küldtek be a lionvé- , , Az anyaghivatali intézkedések során a tobAz Országos Magyar Sajtokamara ha- dtfk rés/ére a Vöröskereszt Bajtársi Szolgain- bek között úgy rendelkeztek, hogy csak annyi
tározala értelmében előfizetési dija- ^ j.
uj kerékpárt szabad gyáttani, amennyit a kötött
kát hitelezni nem szabad. Kérjük
''
,
. c
. . . t< • gumigazdálkodás idején abroncsokkal fel lehet
« í r t t. előfizetőinket, hogy hátralékos
A Jto|tors,
J .U . k,nszoncté felezi
(|{y akírt4k’ dejét venni annak, hogy az.
előfizetési számlájukal mii ét előbb
a nem, s.szivu
o .o ,
‘ , ‘
' „i kerékpárok .zamat fölösleges mértékben felrendezni sziveskvdienek, nehogy a H> embereit, továbbra .s gondoltának derek hon(|uzza, sz^k és hogy uj glimjt csak „j kerékpár
lap szétküldésében fennakadás álljon vedemkie.
..
,
vásárlása esetén lehessen szerezni,
elő.
~~ A polg. iskola Diakkaptar üveg es
д ^0|^02(, kjs. £s középkeresetü néposz_ Csáktornya ni városbiráía. Közludo* Papir & W * se- Decembeí 7*é" , vagorurozott а tályok körébő, mindgyakoribb mostanában a pa,
p
ni »л nrc...i0 rtVnlési kénvi
P°lgári iskola üvegcserepet a Salgotariani üveg- nflS7( hogy cseregumi ellenében sem lehet egyes
maT ’ HS h r h 7 lt m°n
vérosbíia tiLtéro, ЙуаГ S7ámára- 10 tonna uvegel gy“,toUek ,°SSZC vidékeken uj gumit vásárolni, a kereskedők egy
viselő Oktober ho középén Kvf ^ sb’rül
a serény kaptárosok. A tuvarozashoz. a kocsirésze csak a/okat a vevöket szolgálja ki uj abemondott. Az uj varosbiro Kopiair Fe tnt hely
ы a várüS adta ingyen. A két sorlerakat es az.
ropctsal és tömlősei, akik uj kerékpárvázat vábeli iparos, aki mar le is tette az esküt es at üvegkereskedések a törmelék árut ingyen bocsajtárolnak
vette hivatala vezetését.
tották a Diákkaptár rendelkezésére.
д panaszok alapján megindult ellenőrző
Nagy megnyugvással és örömmel udv«v.olDecember 14 én pedig 2 nagy láda makuvizsgálat mcgállapitotla, hogy sokkal több kerékjük az uj városbirót, mert személyében egy olyan )atur papírt küldött a polg. ísk. Diakkaptar a
párvaz került forgalomba, mint amennyi gumi
ember került a város élére, aki legszélesebbUo- /a |a4.gerszcgj gimnáziumi zaeskoüzem számára,
rendelkezésre áll a kerékpárok felszereléséhez,
rü megbecsülés mellett mindig hu elöharcosa volt amejy„ek vezetője egy \ I osztályú gimnazista.
д kt.reskedök egy részének magatartása követa magyar eszmének. A megszállás éveiben azok- д ^ kg su|yu 2 két Iádat a honvédség ingyen
keztében igen sokszor kénytelen volt a keréknak a soraiban találjuk, akik megingás nélkül szállította az állomásra.
párabroncsra és belső gumikra szorul«» méreg
szolgálták a magyar ügyel. Csáktornya közönsé*
д ;0 |slen ajdja meg a megértő magyar
drágán uj kerékpárvázat is vásárolni,
gének az a meggyőződése, hogy az uj varosbiro j,zjveket.
Mint értesülünk : az Any aghivntal illetékes
közismert szorgalmával, széles látókörével, egye- A perlaki Future telefont kapott
osztálya erélyes kézzel teremt rendet a faáraknes gondolkodásával fogja ügyei intézni és a mar
Földei, Zsuzsanna perlaki Future bizo- ra, illegális piaci forgalomra számító kereskedők
megindult haladást minden eszközzel eh.mozdita.
]? hiVl)Szam aiatt belekapcsolódott a
ellen. A kerékpargumi-e látást щга szabályozzák
ni. A város vezetése jó kezekbe van leteve.
tefefonhalózatba. A', szállítóinak és üzletbarátaiл közeljövőben és lehetetlenné teszik, hogy
A képviselőtestületben felmerült szükséges
k
uton hozza ezt szives tudomására.
egyes s/amito kereskedok a koz^ s^
*
változások folyamatban vannak és a legközelebbi
szerkesztőség postája: N. A. Mura- v , visszaélhessenek. Az ide vonatkozó и renj,n,,be„ várható аг átnlak.tot, testület névsor«,lem ^
owi. lapunk csak *
.

zus a bazsszeretelben.
Nekünk (Vuirakozieknek még nagyobb ö*
lömet jelent az 1943. Karácsony, hosszú idegen
uralom után visszakerültünk Édesanyánkhoz,
Magyaro'szaghoz.
....
_
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kir,

belügyminiszter

Somogyi Béla segédjegvzöt vi/iszentgyorg\i korjegyzővé nevezte ki. Ürömmel üdvö/i link az ui
ki»rjegyzőt, aki eddigi tevékenységével is kiérdemelle a nép szeretető! és bizalmat. Iud|uk.
hogy a rábízott korjegyzosegnek nemcsak huatos
vezetője, hanem a lakosság igaz b íratja es part

Ь .» Й » közleménynek adhat teret.
А

n r-ril . izl I Á R Á C
1 Ш А Ы JA K /»

dolgozók örömére "és megelégedésére.
H IR F I
П 1Л Г..

“

Ц А | «Л в !
D C I| C | | i
Ju g o szláv , H o rv át, S zerb
®
és minden más használatlan

Leleplezett börrejtegető. Oz.v. Bernm
Antalné vegveskerebked«» és jó módú gaz(1а|1ч0с]о perlaki lakostól dec. 17 én a perlaki

,ÜÄ,,ial" Tanügyi hir.Klenn-nt V a tan,,. no
a drávavásárhelyi m. kir. áll. elemi népiskolától
a kátai róni. kát. népiskolához távozik.
4 i,
ment Vilma hazafias munkájával és szolgalattal
a murakő/i néptanitást nagy lépéssel 'ü ‘e e<»c,

t.|jarast Jolyamatba tettek ellene.
Merfnvilt Perlakon a téli mezőgazdatanfolvain l’erlakon ís megkezdődött a leli

sorozatokat, tételeket, gyűjteményeket
jó áron veszek,
, ...
.
leadás elölt keressen lel, vagy levélben legyen
njánlat«jt
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Budapest, Erzsébet körút 50.
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Előfizetőinknek, olvasóinknak és lapunk
minden barátjának kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Uj Évet kíván

Muraköz“
szerkesztősége és kiadóhivatala

T
, . ti
,
....... , , „
igen tisztelt vevőinek és szállítóinak kellemes
karácsonyi ünnepeket és Boldog Uj Evet kivan

Hunnia Ipari és Kereskedelmi RT.
Csáktornya.

Igen tisztel, vendégeinek kellemes karácsonyi
ünnepeket és Boldog U| Évet к.van

I * » * * * « Ю Ш ш М elemes kartcsonvi
ünnepeket és Boldog U| Lset k.van
r

Metropol szálloda

t

'

A

%

Verhar Antal

Tulajdonos. Ménes Ján os Csáktornya

Gabona és terménykereskedő Csáktornya.

ken tisztelt ügyfeleinek kellemes karácsonyi
ünnepeket és Boldog Uj Évet kíván
................
. . . n¥

Igen tisztelt vevőinek és üzletbarátainak kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog üj
Evet kivan

Csáktornyái Muraközt Takarékpénztár RT.
Muraközi Termény és Áruértékesítő
SZÖVCtkCZCt СЗЭМОГПУЗ.

Horváth Imre
vegyeskereskedő M uraszcntm árton.

Igen tisztelt vevőinek, üzletbarátainak és jóbarátainak kellemes karácsonyi ünnepeket és
Boldog Uj Évet kivan

Igen tisztelt vevőinek kellemes karácson) 1
ünnepeket és Boldog uj Evet kíván

Igen tisztelt vendégeinek és vevőinek kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog L j
Evet kíván

Kelemen Imre

Mráz Tibor

Szekovánics István

.

teksztilnagykereskedő Csáktornya.

Igen tisztelt üzletfeleiknek kellemes karácsonyi ünepeket és Boldog Uj Évet kívánnak

,
, ... ~
.
sornagykereskedo Csáktornya.

Igen tisztelt vevőinek és iizletbarátainak kellemes karácsonyi ünnepeket cs Boldog Uj
Évet kíván

cukrász, Csáktornya
templommal szemben

Igen tisztelt vevőinek és üzletbarátainak kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Uj
Évet kivan

Bezerédy, Czernkovics

Farkas Tivadar

Míkulcsics István

Futura albizományosok Csáktornya.

sütőmester Csáktornya.

vegyeskereskedő Csáktornya

Igen tisztelt vevőinek és üzletbarátainak kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Uj
Évet kíván

Minden kedves vevőnknek kellemes karacsonyi ünnepeket és Boldog IJj Évet kivánunk

Kedves vendégeinek kellemes karácsonyi
ünnepeket és Boldog Uj Évet kíván

Kecskés Pál

Fii szár és Kaczun

özv. Flíszár Istvánné

vegyeskereskedő Csáktornya.

sörnagykereskedés Csáktornya.

vendéglő étterme Csáktornya.

l6(UUfl//CÍC

A Csáktornyái hir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

Sok eszkimó -

egy orvos

Csáktornya naüyközséjí elöljáróságától.
7656 l»4J sr.

5702 l943 tk s~

Aage Gilbcrg könyve.
Ezt a könyvet egy fiatal dán orvos irta.
Aage Gilberg gyermekkora óta érdeklődött az
ismeretlen Grönlad iránt és nászutra oda vitte
ifju feleségét a sziget legészaknyugatibb sarkába:
Thule-ba. Thule a föld legmagasabban fekvő, állandóan lakott helység. Aage Gilberg, mint orvos,
egy teljes évet töltött itt feleségével. A rivilizádőhöz szokott ember ezer nehézséggel találta
magát szemben. Négy hónapos éjszaka van
Thule-ban, viz nincs a házban, ahol laknak, a
jégsziklákról kell vizet „vágni ', vagy amig be
nem fagy a patak, onnan behordani. A szegényes orvosi lakás a tizenkétszemélyes kórházban
van, a lakás konyhája közös a kórházéval s a
konyha egyúttal laboratórium is, a hálószoba jéghideg ; a legközelebbi falu, ahol a doktornak betegei vanak, félnapi járás és azegyetlen köziekedési eszköz a kutyaszán; posta évente csak kétszer jön stb. stb. De az emberek jók, szívósak,
Gilbergék boldog esztendőt töltenek a szigeten
és nehéz szívvel hagyják ott eszkimó-barátaikat.
Gilberg csupa egészséges, érdekes, derűs
élményt örökít meg ebben a nagyszerű könyvben, amely a maga egyszerűségében elragadó,
megható, szivhezszóló és egy szersmind rendkívül
tanulságos irás.
UJ IDŐK Irodalmi Intézet Rt. (Singer és
Wolfner) Budapest, VI. Andrássy ut 16, kiadásában ie.«nt meg
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S s I l Q G l Щ
A m r e S l h ird e tm é n y -k iv o n a t
Morvát János és neje Jencsik Mária buzási lakosok, tulajdonjogosok kérelme következteben az. 1881 EX. t. c. 204. §-a értelmében a
végrehajtási árverés joghatályával bíró bírói önkéntes árverést, továbbá a csatlakozottnak kimondod dr Zsigics Milán Csáktornyái lakos 101
(Százegy) pengő tőkekövetelése cs járulékai behajtása végett a nagykanizsai kir. törvényszék
és a Csáktornyái kir. járásbiróság területén,
Csáktornya községbi n fekvő s a Csáktornyái
számú Ijkyben 1200/116 hrsz. alatt felvett
ingatlan azon 1,8 részére, mely B. 10 sorszám
?,a,t’ azelo,t Bencs,k Ferenc tulajdonaként volt
bejegyezve, 90 (Kilencven) pengő kikiáltási ar
megállapítása mellett elrendelte.
Az árverést 1944 évi február hó 12nap
jának d. e. ‘/Л0 órakor a telekkönyvi hatóság
helyiségében Rákóczi utca 14 sz. 3. ajtó fogják
megtartani.
Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár
kélharmadanál «^sonyabb áron nem adhat., el.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 0 o-o, amelyet
a rna^asn. ígéret ugyanannyi ‘/"-ára kell kiegészíteni.
Csáktornya, 1943 október 29.
Dr Gosztonyi Ferenc s. k.

l..r hír
-------------------- -------------- ---------

---------- ■--------------- ------ --------------------- ---------------------- --------
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Értesíti az elöljáróság a lakosságot, hogy a
m.'
^Földművelésügyi Miniszter felügyelete
?
^CVí* szombathelyi in. kir. kertmunkás isko,a kertmunkás tanulók korlátolt számban fel
vétetnek és pedig 16 évet betöltött és 26 életévet túl nem haladt korú tanulók. A felvétel
iránti kérelmet folyó ho 31-ig kell a/ iskola vé
zetoségehez de a m. kir. 1 üldmivelésiigy i Miniszter Úrhoz címezve bfaJni.
г elhívja az elöljáróság azon egyéneket, akik
eze.n kertmunkás iskolába beiratkozni kívánnak,
id«ic f M«ő| lelje* óv. mely idő «W
‘
... °,c e m dl és gyakorlati oktatásban r *
fs /f su ?ek- melynek fj.eelia a gyümölcstermesztés,
‘aapolás-neveles zöldségtermesztés, szőlőművelés,
k4U
e^*e™ айа1Ьап gyakorlati és elméleti
* epy,.’ .
‘ indazok, akik pályázati kérelmüket felyé*
fe , Jran benyújtani kívánják, azok a délelőtti
ina atos orak alatt az elöljáróság 8 as hivatali
1P|>,se£eben fnjncjrnr(l| ке ] |0 felvilágosítást nyerv

^ 1

^ december 9.
Elöljáróság*

_
ti

” kJ

, .. . О .. »» .
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tlso Muraközt ozovodc Rt.
CSÁKTORNYA

Kírálysör - legjobb sör!
■------------ — -------- - -----------— ----------- ■------- -------
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MEGYIMURJE

Preplatna cena: 6 ,— P. na pol leta
VuredniStvo: Horthy Miklos-tér 6.

_ ,

Politiő k i tj edn ik
Zide sak i petek.

CSaktOmyB, 1943 december 24

BOZIC 1943.
Angel z neba je dosel к nam . . . !
Pastiri pred dvemi jezeri leli su se
dőli hitili i
tak
su
se
molili
novo rodjenomu Zvelicitelu.
Donesli
su mu za dar mlade janjceke i golobe.
Sveti Tri Krali su isii po onom potu, ste
roga njim je na vísokom nebu svetla
zvezda pokazala, da se pokloniju pred
Boziin Sinotn, steri je clovek postai i
nesli su mu dare, zlato, temjana i mirhu.
Dika Bogu v Nebesi a mir na zemli lu
dern dobre vole !
Так je bilo to pred dve jezere leta,
а как je denes?
Denes ne letiju angeli po nebu. ne
go peklenski vubiteli, steri na jezere k<>leju na kupe, nekrive i neduzne zenske,
moske i decu. Pastiri se denes ne poklekneju pred Sinom Bozim, nego hujstiju
na vtibijanje i klanje. Po cirkvaj, skupscinaj, novinaj i na sakom inogucem mestu prodekovaju, da je treba zaklati sakoga, sto na europskoj zemli z.ivi, niti je
na luftna masina nesme dimo dojti prez
toga, da nebi hitila svoje bombe. Как oni veliju, dika neje nebeskomu Bogu, no
go onomu, sto najvec nekrivih ludi za
kóié. Pastiri ne nosiju pitovne janjceke i
golobeke za dar, nego prez milosti zrusi
ju do zemle se, kaj je clovek, bozi stvor
spravil i napravil.
Denesnji tri krali nesu krali, nego
vubiteli mase, njili ne vodi ncbeska, ne
go crlene zvezda, ne moliju Zvelicitela.
nego onoga, Mo njim hujse oruzje od
hujácga zna zmisliti, da se clovecanstvo
vnisti z ovoga sveta. s zlatom si svoje
zepe puniju, s Jtemjanom pa к kadiju <>
nomu falisnoniti bogu. stcromu su se oni
za sluge pogodili, a steroga mi po stari
segi z.ovemo za antikristusa.
Bozic ! Svetek lubavi ! De je ta vel-

ka lubav, stera bi mogla doli zbrisati suze / obrazov onih cuda jezer dovic i
dece! Stera velka lubav bi mogla nazaj
dati deci zaklane oce, matere, a rodit^lam zaklanu decu! De je ta velka lubav
stera bi mogla vuksati one strasne moke,
Mere trpiju matere na sveti vecer, da se
zmisliju, de si moje drago dete, kam ti
denem bozicnoga bora, kakse lepe igrackice ti dam v rokice, s kaksim sladkinii
kóláéi ti napravim veselje. Gospodin moj
Bog! Zvelicitel moj! Smiluj se mojoj du
si, vuksaj mi rtioje moke i daj mi, da na
te sveti den barem groba mojega deteta
najdem, da se na njega hitim i pomolim
к Tebi, bodi sveta Vola Tvoja!
Mamica, Jap ica! De ste! Denes je
Bozic mi se ocemo veseliti! Hodte doli
z neba, donesite nam lepe dare! Mi smo
dobra deca i bomo lepő Boga raolili! To
cuje denes nazarenski mali Jézus i sigurno mu idejű suze z óéi.
N e! Neje istina ! Clovecanstvo se
neje tak dalko pokvarilo ! Neje mogoce,
kaj bi zapadna kultúra bila odhranila
takse odvetkc ! Samo oni su zlocesti i
prezbozni, steri beziju za cerlenom zvezdom i njoj se moliju. Oni su mestrija antikristusova, steri oce poginuti dati celornu svetu, ali Sveto Pismo veli, da bo
dosel antikristus, pokvaritel sveta, harcuvanja bodo velka, ali na zadnje bo pre
ladala Sveta Mater Cirkva.
1 v tern je nasa sa vera i vufanje,
da bo preladala krscanska Mater Cirkva
Gospon Bog nas je pohodil, poslal nam
je strófa, zalo kaj smo se odvrnuli od
njega. Postali sum oholni i gizdavi, po/a
bili smo. da Bog ima- prezkrajnu vlast
nad nami i pozabili smo za njegvu mi
lost i strplenje, s Merőm je gledal, s
как mi gresimo,

1918 december 24.
25 let! Cuda vremena v zivlenju je
noga cloveka. Steri su se ornla rodili de
nes su zreli ludi, a Zenske su vec matere z
vise dece. Pred 25 let, na te den je Me
gyimurje opalo v \?elku zalo t i 23 leta
je nosilo ernoga slara, stranjskoga jarma
Denes vec se nam to tak vidi, как da
bi nekaj hudoga bili senjali, ncksi zalostni spomcn, steri sc nam navck vrne. da
se zmislimo za njega, pak zato se ocemo
ve zmisliti za ono creme.
Vec par tjedwn picdi se hapilo se
petanje, bodo dosli! I)‘i bodo dosli, nisei
nikaj nezna, samo sakojackc misli mociju

ludern du e. V nmgyarskoj domovini su
vim dali zapoved „Neéem videti soldate,,
Granice prez obrane, V Megyimurju komaj par zandarov, v Csáktornya i Perla
ки namilna garda, bistra i puna vitezkih
dela, ali na zalost prez stukov i masin
pusek. Z visoke strane nikse naredbe,
nisei nezna, kaj je treba vciniti, ludi z
zdvojenoni diisom hodaju sem tarn, nisei
nezna kaj bo zutra.
Ludi su saki den se bnle zvun sebe
i na zadnje dosel je den decembre 24 ga
sveti post Od granice su prestraseni lu
di dobe/.ali v varas
idejű I rihtigj

Eli как je Nebeski Otec éetrdeseti
den odprostil gresnom svetu, zastavil je
je velke vode i dopelal je na suho Noeo\u barku, tak imamo i mi vufanje, da
bo i ober nas zasvetilo sunce dobroga
Boga.
Noeova barka je denes Europa. Se
okoli straáni viher korbaéiju na§u ladju,
eli te viheri nesu nebeski, nego oni peklenskoga strasila. Strele blisiceju sem tain
i ne jena tresnula je nasu barku. Naái voditeli vlazeju se sile i jakosti, da drziju ko
máim i ravnaju barku po viheru, ali ober
nas sveti nebeska zvezda, dicna Sveta
jMater Cirkva, stera bo nas vodila se tak dugo
dok bodo po bozjoj milosti viheri vtihnuli a antikristusa bode bo/.a pravica posiknula ta, kam spada — v pekel. Как
ie rimski cesar Konstantin s kriznim znakom potukel nepriatela, tak se ga bomo,
stem znakom i mi resiti.
A s krscanstvom skup bode i za
padna kultura preladala. Ludi se bodo
pomirili, njihovi zlocesti voditeli bodo
zginuli z. ovoga sveta, boza milost bode
zmirila srce dovicam i deci, na zemli
bode nazaj gospodar
mir i lubav,
a oni, stere su nepriateli v nebo poslali,
bodo z veseljem doli gledali i vidli, da
njihovi aldovi nesu bili za badav, kajti
oni, stere se tu ostavili, povrnuli su se
к Bogu. Srca njihova su puna veselja,
roditeli, deca si v mini cekaju drugoga
Bozica.
Za to se molimo denes, na Bozié
Nebeskomu Оси i denes rodjenomu ma
lomu Jezusu, naj se nam smiluje, naj pretira nase ncpriatele, naj nam podeli mira,
da bomo mogli diku popevati i v veselju
docekati dojducega
VESELOGA BOZIC A
SP

Zolika kupica se morala napuniti, pred
poldan su dosie patrole, a za njimi glav
ne trupe i jos isti den zavzeli su Megyi
murje. Se posod lica puna piaca, zalostne
oci, nigdi niti jena zastava, niti jen kric
^.ivio, v célom Megyimurju nigdi nese
naSel niti jen clovek, steri bi njih barem
z jenom glasnom reéi pozdravil. To mo
ranio tu, pred celim svetom vtrditi, kaj
bodo znali oni, Steri bodo negda povest
pisali Drugi den, na den Bo*iéa, su kó
láéi z makom zohki bili megyimurskomu
narodu v zobej.
I stem su se hapila 23 zalostna leta
za megyimurski narod. Se preganjati, kaj
je magsaisko. Cinovnike su, v srdini zi-
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Sem svojim postuvanim kupcam i poslovnim priatelima Aeli vesele bozicne svetke i
srecno Novo Leto

Megyimurska Katolicka Knizara
i Stamparija Csáktornya
Bozicne misli
Pfce : Ovcsár Gvurgvica vuc'onu a IV. razreJa purg igale.

Joá par vur i angeli bode zapopevali i telomu svetu na glas dati, da se narodil mali Jé 
zus. Tu je Bozic, br> donesel cuda vesd ja maloj
deci. Vei ki je to den, said posUn krscenik pozabi 7Л se s\oje brige i Aalosti i dici Sina bo/ega, jedinoga. Na Bozic spuni srea nekse cudnovato veselje joá i onim, steri neznaju, da je ma
li Jézus dosel med nas na zemlu.
К Bo/.icu se i v naturi iuda se premeni.
Na mesto dezgyovne jeseni dojde snezna zima,
bume su praz.ne, üstje scurelo, fticice ne poveju, a zeleno pole pokrito s belim snegom.
I de ca imaju duda posta. Prepravlaju se k
Bozicu i oni. Piseju liste к malomu Jezuseku,
kakse dare bi stell, stare igracko si v red postavlaju, oprave se cistiju, kaj bodo как najlepse
mogli docekati maloga Jézusa.
Po hi zaj se posud cuda posla i brige. Si se
koh hize v red spravlaju, kajti te vdki svetek
d« jde samo jempot na leto i onda naj bodo si
puni veselja i blazenoga cekanja. Sto je dalko
od tloma, spravla se dimo, da se more doma v
iamdiji veekati, toga najepsega svetka familije.
Л kaj bodo rekli nasi dieni honvedi, steri
moraju dalko na fronti sprevodili lepe bozicne
svetke. Oni bodo samo po z doma poslanim paklecam i listám zazvedili, da je tu Bozic. Ttho su
oni, nikaj ne veliju, ne go nemo zvrsavleju svoje
duznosti v sneznom, vetru, de Agy u, snegu za
lepsu magvarsku buduenost. Poinolimo se, pod
bozienim drevom za njih, da njim mali Jézus
objaci sree v lubavi za domovinu.
Za nas megyimurce pnk je isce vekse ve
selje ßoziö 1943 leta. Potli dugoga stranjskoga
gospodarenja povrnuli smo se к nasoj sladkoj
Materi, Magyarskoj Domovini.

me stiiali i Bog zna kud se okoli odpelali do matere zemle - za kai - zato kaj
su morali po vagonaj stanuvati. Cuda dobri
magyarski cinovniki i navuciteli su morali
ostaviti svoju domovinu, cuda njih su
poginuli v teskom zivlenju, prez da bi
jos jempot mogli videti svoju domovinu.
Pred vlastim, pre sodu niti rodjeni ma
gyar neje smel magyarski govoriti, reste
su napunili z nekrivimi moceniki, saki je
sumliv sto je A.iv. S familiami, z rodbinom

se vise ne bilo moci spominati. Cuda njih
su hmrli prcz toga da bi jos jempot mogli
videti svoje starc.se, eli decu.
Nam, stcri smo tu ostali, pak je ostalo samo vufanje, da je nasa starinska
magyarska domovina ne pozabila za nas
Ovo vufanje navek nam je dalo ziveti do
srecnoga oslobodjenja
1918. december 2 4 ! Nekaj hudoga
smo senjali, zbudili smo se i nazaj zivimo.

Parada na godovno Gospona Guvernera
v obeini Drávaszíllas - Szentkereszt
Ovo pismo smo prekesno dobili. ali
kajti i tu megyimurski narod poka/.e
svoju radost za domovinu, to ga radi
stampnmo.
Decembra 6 ga, godovno nasega Göspona
Guvernera su leventnsi nntariuSije Drávaszilas
svetili na piacú pred kapelom Szentkereszt.
DomarSerali su honvedi, leventaSi z obein
Drávadiós, Drávaollár, Drávaszilas, í Szenlkcreszt,
skole, obeinski poglavari i cuda ludstva.
Soldacki pater je v kapeli Szentkereszt odsluAil svetu mesu, onda pak je leventasani drzal
prodefitvo po magyarski. Macsek Mária, skolska
vucenica deklamerala je lepoga versa, zatem pak
je Krnlyics János z Drávaszilasa, frentski soldat
megyimurskoga govora drzal leventnskoj mlajsíni.
Poklonil se prvomu soldatu orsaga, najbolsemu
ocu sih magyarov, naáemu Gosponu Guverneru.
Presilili su nas na takSi mír, s éterim nesmo

I ь

mogli biti zadovolni, eli drngi Bog nam je poslal
cloveka, steri nam je nasu domovinu nazaj gori
7digel. Njemu moremo zafahti, knj smo se nazaj
povrnuli к nasim magyarskím bratum. Govori da
le za te$ke moke, stere trpiju nasi honvedi v na
soj obrnni i za duAnosti nasili, Steri smo doma
ostali, a te moramo spunjavati po dugnom spoz
nanju. Pre nasim sosedam se brali ke leju, a mi
pak tu si mirno moremo spat lei i, kajti inagy arski honvéd pazi na nas.
Példa starih fiontskih soldatov naj slu/i leventasam. Stari su na leta harcuvali za domovinu,
leventasi nnj bodo junacki sini junackih ocov.
Megyimurski narod ponizno pozdravla svojega visokoga Gospodara i prosi bo/.ega blagoslova na njegvo delo. Branovies Veronika je verfca
deklatncialn, /a lem paradni mars i stem je ova
lepa parada bila zvtsena.
—о -

Novi dar nasint honvedam
Nasi dobri Stridóvarcani su se pak
zmislili za nase honvédé i poslali su za
njih к F’ajdaskoj Sluzbi Crlenoga Kriza
dve vrece jabuke.
Pajdaska Sluzba se najlepse zafali
za te plemeniti dar i prosi dobre megyimurske ludi, naj se i dale zrnisliju za
nase vitézé honvédé.

T a b o r s k i gl asi
Sovjetska front a
Как smo vei1 rekli, na sovjetskoj fronti hu*
do vreme jako sprecvaile taborsko gibanje. Na
Krímii i juz.no i ishodno od Dnjeper vode ga za
ve ne bilo mk§ih bitki. Pre varnSu Cherson su
se bo Seviki / velkom soldneiom zdigli zbog nu>’la. ali neu §ke trupe su drAale jaku obranu i
sovjeti nigdi nesu mogli ^dreti.
IVe Kirovgradu dale trpi velka bitka. .luzno
od var.';§i su velke okloplene sile naletele na
némáké linije, samo su zapeli, a drugoí vei ne
su se vupali liapiti. Poleg öve sekcije pak su
nemei napravili protiofenzivu z okloplenimi koli i
zeli su holSevikain viSesel i neSterne brege, 8tere
su sovjeti jako branili. Jen den su nemei vniStili
21 b nepriatelskih taborskih kol.
Bem§. predsednik Ci §ke repubhke je <»v
tjeden biI v Moskvi i napravil je nekSig» kontiakta z btalinom na dvajsti let. l^o teni konlraklu bi Cehi i sovjeti bili sosedi, a to je, da bi si

I
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oncla soviet! zeit skorom celu Polsku, drugaí nemroiu soscdi biti.
Kakái su te kontrakti, to se vidi /. ovoga.
HeneS je pctpisal kontrakta v Íme takáe drzave
áíere ga denes ne na svetu. Slovaki su se odtrgnuli od Ceáke, napravili su si samt svoju drzavu
i drziju znami. a za CtSku nikaj nc-fieju £uti‘
Nemei Sferi su v Ctgkoj, na velkom falatu stnnuvali, tulikajáe sU se íkraj odtrgnuli i prikapé.li
su se к nemákoj i niti oni mkaj nefieju inti /a

CeSku.

Da se tabor hapil, BeneS je btl pr.i, Síeri
je svoju domovinu ostavil i odletel je s penezi
na aeroplanu v Engiesku, a Ceáka je dcSla pori
nemSki Protektorat i tak BeneS néma nikoga v f i 
le íme hi on mogel kontrakte podpíSuvatk
Polska viada oStro protestira na se strane
proti tomu, kaj se njena zemla deli prez pilanja
polskoga naroda, ali si nemre nikaj pomcii, kajti
englezi su samo obeijli, da bodo podpirali pol
skoga naroda, a ve, da treba kai vfiniti, rekli su
polakam, naj se probaju pogajati s boiSeviki. Ke
pe bodo te pogodbe, da su su sovjeti v Katynu
zaklali 12000 potskih oficerov.
1 same amerikanske novine piSeju, de ne
stoji dobro stvar s sovjetima. Moskva se bole
pokaze, da ofe biti gospodar skorom na célom
svetu. a to se niti amerikancam, niti englezam ne
vidi, kajli ako bi sovjeti biii jak§i, onda bi pomaiem na njih doSel red.
hala Bogu, mi se toga ne bojimo, dók bodo
mogyarski i nemSki Lajoneti na svetu, naSu zemlu nabodo gazile bolSeviike itf.me.

Taljanska í engleska fronta
Chuichil, engleski minister predsednik je
betez.en. Ima vuziganje pluőa. Beteg ga dostignul
dőli V r.giptomu, v varaSu Kairo i ne se mogel
dimo odpelati. Sluzbu zvrSívleju na mesto njega
I den i Atlee ministri. NajnoveSi glasi veliju da
mu je vei bole.
V nedelu zárán su nemei hitali bombe na
London i na druge engleske varaSe napravili su
fuda к vara.
V pondelek v jutro su pák pobodili en
giesku zemlu nemSki bombfiSi. Ililili su vi§_* te§kih bombt koli Londona, de su íabrike. Obrana
je bi'a jaka, aii nemei su zviSili kaj su kanili.
Na taljanskoj fronti, v leviru, de su cngleske trupe generala Mogtg< mérv a Siele frontu
predreti, su na kratkom falatu strelili vun prek
22000 granatov, a itak nesu mogli predreti ném
áké tinié,
Engleske novine vei prepravlaju svojega na
roda, da bodo nemei povrnuli englezam, kaj su
viinili po neniSkim vnraSrm. Veliju da se engleska zemla more prepraviti, da za kratko vreine dobi, kaj je zasluzikt.
Amerikanske novine „United Press" vei
psgunjavkju s к ак Sun oruzjem bodo nemei d< §ü.
Veliju, da se v Severnoj Francoskoj i Nen á-oj
vei fest delaju motori i strcSnn velke bombe.

Так piSeju te novine, da bombt boJo Skodile i

lucli, steri su dosli divine glet, su

pí!-aúavalr ”a 50 1" ' Н|Ы" " 1'
v‘ lliom
7 neinSke strane nitSe odgovore indáin na
to pogunjavanie.

zu steli kupiti, ali ga zd a ju n ik a k neda.
don bogati farm er je obeóal za nju 5 0 0 0
dolarov, ali ju gazda niti za te v e lk e pe

to ko-

neze nece prodati.

Japanska fronta
Amenkanei su se Inpili s takSim oiu/jem,
Stera tlo ve neje vup.ila nucati niti ívna stranika
Zavzeli su otoka Tarawa i to tak, da su puáijli
íl; Se / giftan m gazom i stem su zaklali se 4000
japancov, S eri su otoka branili. Cnftani gaz jc
oru/je, Slero reze ne dve strane i bo nmerikancam jako zni, kaj su se toga hapili.
Ve se amerikanei spravlaju z.avzeti otoka
Kábául na I ihom Oceanu. Pre Nalamonskim Ofokain su za badnv probali zato bi ve z druge
strane radi doáli blize japana. Jen japanski adnriral véli, da japanske taborske ladje 3000 kilometrov dalko paziju na svoju domovinu i te
nigdar nabodo amerikanci presekli Cim
blize dojdu, stem
je bole sigurno, da je bodo
vniílili.

_______
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Koza z meter dugom
diakom

Ьго' з‘ > dobolomz»5и
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v d o b ro m

V Kaliforniji, S e v e rn a A m e r ik a \ va
rasu S a n D ie go su zlo/.ili v u n
najlepse
zivine. N a jv e k s u senzaciju je n ap ra vila
je na k o z a z m eter d ugom diakom . N je ni
gazd a je za nju dobi! p rv u premiu. Cuda
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Taborskim famíliám je Crleni Kriz peneznu pomoc rezdelíl za Bozíc
Decembra 19-ga, je v leventedomu lepa parads bila. Crleni Krií v Csáktornya je taborskim
famíliám peneznu pomoc rezdelil.
Parada se hapila potli honvédeké mese. V
leventedomu v velkoj sáli bili su honvedi s
svojimi oficeri i zapovednikom, gospe Crlenoga
Kriza s predsednikom Dr. Antal Pálom. velkim
sodcem, civilna gospoda z Dr. Vida Ferencom
főszolgabirovom, taborske familie i cuda drugih.
Bilo je velko bozicno drevo puno z gorecimi sveéami, odzadi su stali honvedsld popevaéi
i z Verőm Bozom se hapila parada. Najpredi su
ákolska deca lepe verse deklamirala.
Zatem je Dr. Antal Pál velki sodec, predsednik Crlenoga Kriza drzal lepoga govora tabor
skim familiam, da njim je do srca zasel i si su
se plakali. Velika dika je krv i zivlenje dati za
domovinu. Postuvati jc treba junacku krv, z nje
zvira bolsa magyarska buducnost. Dovice, popili
i taborski invahdi su plemenitasi i makar dovice
i popili nosiju teáku zalost v srcu, navek moraju
gizdavi biti na svoje aldove. Mi zememo taborske

popile za svoje sine, a dovice i invalide za sestre i brate i tak se bomo trsilí, brigati se za njih.
Zatim je precital imena junakov. steri su dőli
opali, éli zginuli na dalekim ruskim polanam. Citanje imena su si stojecki poslusali, da i stem
daju postuvanje junakam. Dale véli, da su zvun
honvedskam familiam i za druge siromake dali
600 pengő za boziénu pomoc.
Pomoci su dobile v Csáktornya 25, Drávavásárhely 6, Muraszerdahely 3, Bottornya 1, Viziszentgyörgy 5, Beljca 11, Drávanagyfalu 3,
Muraszentmárton 5, Stridóvár 8, Csáktornya
zvunjska notarjuáia 8, Drávaszenmihály 8, Felsőmifralyfalva 2 i Murasiklós 8, se skup 94 familie.
Saka taborska familia je dobila 50 pengő, a de su
mala deca, za sako dete jós 10 pengő. Zvun toga
saka familia Csáktornya dobi 5-6 metri lapora za
badav. Mílota je bilo gledati, da su peneze delili,
matere, zene. druga rodbina s suznimi ocimi su
prijeli peneze i zafalili .se.
Jó s su honvedi i ákolska deca popevala i s
Himnuszom se svráila óva lepa parada.

Megla se med tem cisto gori zdigla. Desna
je zisla vun z gostoga í vdilen smo vidli prek
na drugi kraj. Как dalko smo vidli, mesala su
se sovjetska kola sem tam, med njimi smo tu i
tani vidli i konjenike, a odzadi pesicka soldaéija.
Némáké stuke su fúrt lefele ober njih, posipavale nepriatele, bombe su curele i de je stera trefila v kola, tarn je samo staro zelezo ostalo na
mesto taborskih kol.
Ali kola, átera su cela ostala túrt dohajaju.
W e su dosli do mosta i po njem. Deske su ákripale pod teákimi koli, ali oni su se jedno dale
tirali i da su dosli do srdine mosta, onda se ne
kaj straánoga pripetilo. Most je cdletel v luft.
Treske su spricale falati desek i grede su
letale po luftu, a óva straána velka kola ourela
su как mr’ va tela v vodu, tam su se globoko
zakopala v mlaj i voda njih je pokrila.
I ov moment su se pák oglasili stuki. Prez
milosti su strelali na kola, átera su dosla do
mosta, odzgor z lufta su „Stuke“ puscale bombe
i tak su nepriatelska kola sirom rezhitali, как da
bi bila lehka как perje.
Magyarski pioneri su vtopili v vodu bolsevicku áturmu.

Szelő Sándor zászlós

Sturma s taborskimi koli se v vodi vtopila
Rusko taborisce, v decembru mesecu.
Bilo je koli polnoci, trda kmica. na roki
vuru neje bilo videti. Ruski veter je ostro puhái
pod nami je negda zagrmela globoka voda. Jena
Stalinova sveéa, s cerlenim svetlom se pokazala
i blizo nas je opala v vodu, skorom poleg mosta.
Sovjetski bombasi su ápekulerali na te most, samo nesu ga mogli zrusiti. Naái stuki su je fest
pokali i tak „nesu dosli do reéi". Potegli su se
nazaj.
Samo par minut je bilo tiho, a onda je na
mostu postalo se áivo. Ludi su doáli vun z grraja poleg vode. Ruska selska kola su cvilila,
как gladni pajceki, ludski spomenki su se culi,
Od nekod dalko se gladna deca placeju i se to
ide dale proti zapadu. Ruski narod se seli. Z
daleka se de na dalko, na éas vidi steri motorov lámpás. V kmici, v dugom redu motorna ko
la soldaciju voziju.
Так je to trpelo, den i nőé, erez viáe dni.
Najveé njih je véé zaálo prek vode, Desna zvane,
samo negdi-negdi se pokazal átéri éoport ludi,
átéri su zakesnili i tak beí.ali, kaj su iluska zgubili.
Treba se zuriti, denes v jutro bo tu sovjetska okloplena áturma.
Z ishoda topo grmiju átuki, kam se oglednemo, se posud zemla v crlenom svetlu, bolseviki su pák jenoga jako svetloga crlenoga lampaáa
pustili v zrak tani cisto napre, de sfuki grmiju.
Bombe pokaju, onda pák stuki, a na zmes grmi
ju teáki bombasi. Taksa je bila ta noc s térni
ognji i pokanjem, как da bi celi svet bil obnorel.
Steáka se denilo. Z velkom meglom i drobnim deídyom je jutro dohajalo. Most je bil do
100 metri dalko od grabe, de smo stali. Vec je
ziáel z megle vun, vidli su se stupi i pot do
njega, a odspod pák se po malem vlekla zamazana voda Desna. Toga mosta su morale v luft
pustiti magyarske trupe. Kak je zapoved glasila,
do jutra 5. vure se bodo zadnje trupe nazaj potegle i onda more most leteti.
Po malem smo véé nekaj vidli. Bile su átiri vure. Naii pioneri, sami bistri magyarski deéki, véé su ziili z noénoga kvartéra, delali su

fest i po planu su prepravlali mosta na njegov
zadnji pót. Ober njih je most negda negda zruzil
nemski gránátén, taborska kola i stuki su dohajali nazaj na zapadnu stran.
Makar se vec denilo, megla je itak tak gosta bila, kaj smo ne dalko vidli, viáe smo samo
éuli kola ruziti.
Ober nas med meglom zaculi smo motoré
ruziti. Nemski „Stuka“ avioni su vozili bolsevikam jutresnje „paklece" a poleg vode, z naáega
kraja su braniteli fest kopali mesta za stuke, áté
ri bodo nepriatelska okloplena kola strelali. Po
leg vode mali bregeki, grm je. se to dobro vala
za obrnnu, makar bodo samo na jen den zastavili sturmu i vnistili nepriatelska kola. \ oda pomalem tece, a megla se éisto sela na nju, a pót
li pák se zdigla z vode i z mokre blalne zemle.
Aled tem su ..Stuke" dosle do svojega cila
i „pakleci" su pokali, a mti ne dalko od nas,
samo par kilometrov. Zemla se stepala, a na vodi su se karike nnpravile. Se to smo mi samo
éutili, kajti megla natn je pogleda z.apirala.
Joá jen nemski átuk za oklope predirati je
ruiil prek mosta, za njim blatni i zakadjeni granateri, jenoga ianjenika su dva pajdasi nesli.
\ e su se za njimi pokazala prva sovjetska
okloplena kola.
Так su vun shajala z megle, как nek.se
debele gosenice. Clazila su blato, da se dalko
éulo, v sirokoj liniji jena za drugim i jena kre
Jrugih. Na to su se oglasili
nasi stuki i vidli
smo как su nesterna kola zastavili v blatu, ha
pila su se kadeti i nikam dale z blnta. Alij dru
ga stern su cela ostala, dohajala, vlekla su se
direkt к mostu.
Bilo je pet vur.
Pioneri su vec bili gotovi s svojim delom,
mi smo se z.njimi odzadi skrili v jenu grabu, ste
ril su granati skopali i samo jen clovek je ostal
tarn pod mostom. Cekal je signala, da bo treba
z.noru vuígati.
I vuz.gal ju je:
Po crevi se dovlekel к nam, komaj je dihal. Znora pák je gorela, éisto na tenkom vidli
smo slaboga dima.

m. kir. z. honvéd haditudósító szazad

íz lé se s nyomtatványok
gyorsan és pontosan
KÉSZÜLNEK

a Muraközt Katolikus Könyvnyomdában

Nagy választékban kaphatók
divatos női télikahátok
b u n d á k ,

elegáns kész nöiruhák
meleg po ng yo lá k

51 br
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Rodítelska konferencia v purgarskoj skoli
V nedelu, decembra 13-gaje bila v purgarskoi skoli roditelska konferencia. Bil je i mali
program predstave. Dva deaki s IV. razreda su
prédavali. Kocian Antal jKisszabadka) je drzal
lepoga g°vora na Gospona Guvernera, a Videcz
Ferenc (Miksavár) je na harmoniki igral jako lepe magyarske popevke.
Zatem je P. Bakoss Gáspár, kátékét purgarske skole zdigel red. Pripovedal je, как je
váz no delati. Spomenul je vainost dela od najstareáe dobé do denes. Najvrednese delo je malerino, ono drobno sakdasnje delo, prez toga

nemre família ziveti i nemreju se deca odhraniti
Toga govora su si posluáali z velkom paínjom i
sakomu je z.aáel do duse.
Zatem je növi direktor purgarske Skole,
Kovács J . András govoril roditelam, kaj обе Skola. Dobre i pobozne mlade ludi dati magyarskoj
domovini i familiji. Pripovedal je viSe pelde, как
se mora ziveti i dal je dobre navuke deakam i
roditelam i dobil je duda pokanja z rokmi.
Zatem su roditeli z profesorimi respravlali,
как se deaki vuciju. Po proánji roditelov bo v
janauru nova roditelska konferencia.
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Fina pecenka
Gost: Keiner ova porcia mesa je jako
mala, рак ve£ i nekáu duhu ima.
Keiner: Onda dragi gospon bodite veseli,
kaj neje vekáa.

Kunjsten snajder
Dva gosponi se med sobom faliju как imaju
dobre i kunjstne snajdere.
Moj Snajder — véli prvi — mi je pred
kratkim vremenom preobrnul kaputa i tak kunjitno,
da se nikak ne vidi, da je &tof napak obrnjeni.
To je ne nikaj — rekel je drugi — moj
Snajder mi je pred par dni hlaőe tak spegl&l, da
se nikak ne vidi, kaj su speglane.

Med tremi oci
Polodelec: Gospon fi§kaliu§ v tvoj stvari bi
§tel zvami govoriti med tremi óéi.
Fiskalius: Vi ste mistili redi, med detirimi
odi.
Polodelec: Ne, znate ja imam samo jeno
око a vi dve odi.

Spameten deák
Navucitel: Te ne sram ti Jo§kec, ved tak
dugó hodis v skolu, a jós neznas dobro redunati.
Da sem ja bil tuliki deák, как si ti, ved sem
z.nal disto dobro recunati.
Joskec : To je lehko mogode gospon navuditel, samo onda ste vi sigumo meli boUega nacitela как ja.

Pijanec ima prav

K A J J E NOVOGA?

Decembra 14-ga рак su naái deaki purgar
ske skole dve velkc kiste staroga papéra poslali
v Zalaegerszeg Deaki gimnáziuma imaju tarn
íabriku, de delaju skarneclne s starih paperov,
voditel je jen deák VI. razreda. Ladice, 400 kil
teske su honvedi za badav odpelali na banhof.
Bog plati sem dobrim darovatelnm !
Stem se nasi deaki, zvun skole vuciju de
lati i sparati, pak njih je vredno podpirati.

Növi varaski birov v Csáktornya.
Kak je poznato Pecsornik Otto orsadki oblegat
se v srdini mesera oktobra zafalil na sluzhi va
raskoga bnova. Za novoga varaskoga birov a posta\ih su Kopjar Ferenca, domacega meslra. on je
vec i prisegu polozil i pr'ek z»l s v o jU slu/.bu.
Z velkim veseljem i pomírenjein pozdravlamo novoga varaskoga birova, kaiti v njegvi per
son! je taksi dlovek dosel na c'elo varasa, steroga se posud postujeju i steri je nnvek ver no
hrmuval za mng\arsku misei Za vreme zolostnt
oku paci je je tulikajáe bil v redu ond., steri su
sltizili magyaiiju prez tóga. da bi se nagnuli. iva
rod varasa Csáktornya je osvédődén. da bode
növi varaski birov s svojom se posod po/natom
mnrlivor.tr, s Sírokírn pogledom i z pravidnimi
inisli zvrftaval svoje porle i da bo podpomnga ,
kai bo varaá tak lepő napre isel, как se bapil.
Premembe, stere su se pokazale potrebne
v varaskom zastupstvu, su v toku i v n«|bhiele
vreme se morém*» nadjati, da bomo mogb na glas
dali imena premenjenoga varaskoga zastupstva.
Növi notarjus v obcini Vizíszentgyörgy
M kr. Minister Znutresnjih Poslov je Somogyi
Bein, pomocnogn notnrjuáa poslavil za n o tar^ a
v obcini Yi/.iszentg\örgv / vescla m Po/d а laino novoga nótáriusa, steri je i z. oyt.ztas
svojimi posli zasluzil lubav .i viifame n nodn.
Znamo. ila ne same, da bo slníbem vod.tel svo;
le kancelarije, nego da bo i prn\i P,,a 1 P
cnik svojemu narodu.
- Deaki su skup nabrali va«on Élaíovine i dvc kistó stare papore. Decembra / ga
su deaki purgarske Akole posb i ' ^10 000 kil
glaz.ovine v glazfabnku v Sag bar,ап \ О Ш Ы
stare gla/.ovinc su nasi marliM dt
P
rali. Dve %elke trgo' ine piv* | *
‘
natom robom su za badav dab g a °
mu kosu, a for.ngu je varas dal za badav.

Dar taborskim invalidam. Juretics J a 
kob 7 Dravaollara je za ve vec tretjipot pohodil
nase vurednistvo s svojim ..cekerom . Za ve je
donesel za invalide dve kile masce i dve kile orehc.
Juretics Jakob, junak prvoga svetskoga tá
bora, je s térkőm ranőm dosel dimo s taboriáca.
Sestre magvarskoga LYrlenoga Kriza su ga se po
sud / velkom luhavi dvohle i pomagule. da je
cim predi ozdravil. » >vu lubav oce ve povrnuti
stem, da potpoma/e z onirn. kaj inu je moguce
invalide novoga svetskoga taboia.
Bratska lubav. duvstvo skup dríanja, postuvanje vitezkili dela, kaj je Juretics Jakob pokazal naj sluzi za plemenitu peldu sakomu me
gvonni cu On. sto je alduval svnju krv, svoje
zdravje. vreden je saku pomod, Blazeni su, sten
tak znaju misliti, как Juretics Jakob.
Dara je prek zeln Pajdaska Sluzba l rlenoga Kriza i spravila ga na mesto, kam je treba.

Nekaj za smejati
Deacka pamet
Otei Zakaj ti Francek nesi meni povedal,
kaj si v skoli bit bil ’
Sin Znate japa, kai se za mojim brbtom
pripeti, z onim si ja ne terem glavu.

Pofodba z doktorom
Beteínik : Prosim za oproádenje gospon dok
tor, vasa vradtva au za mein* preved draga, bo
mo se nekak pogodili
Doktor: Dobro je. как se kanite pogod'ti z
menőm.
Beteznik; Znate kaj, vractvo honi platil z
penezi. a kulknpot ste vi mene pohodili. tnlkonnt
bum ja vas pohodil.

Trezen dlovek sprevodi svojega pijanoga
pajdasa dimo. Da su do§li do hiie, pijanec zeme
vun kluca, próba i próba i nikak nemre trefiti v
klucenicu.
Trezen ga pita, je kaj je, nemre§ najti kludenicu ?
Kak nebi mogel, duiei da po njoj ruzim.
Pa zakaj onda ne odpreS.
Neje falinga v kludenici, nego v hiii. Ne
vidi§, kaj se fúrt gible. Zato te prosim, podpri
hiiu, kaj se nabo gibala, kaj bom mogel trefiti v
kludenicu.

Pelal se v pekel
Mali dedko se prvid pela z Marburga v
Salzburg. Da su doSli do jenoga velkoga tunela,
kondukter ga fctel prestrasiti, pak mu veli: Na
sinek, ve se pelamo v pekel. Dedko prez straha
veli: Kaj ine briga, ja sain zel kartu ta i nazaj.

Kaj bi stel inus biti
Zisli su se dva inusi i jen drugomu se toii,
как su majstri hmanji. Jo£ek veli Franceku:
Znas kaj bi ja najrajSi b il1
Sigurno kaksi minister.
A daj inira. ja bi najrajéi bil zobni doktor,
kaj bi mogel moji majstorici zapovedati da bo
tiho

Spameten deak
Kateket je dri.al iikolu z.a navuk vere. Skola je bi
la tok puna z decom, kaj su neSterni, koli stola
na podu sedeli. Kateket njim prepoveda, kaj je
duznost dlovek a na ovom svetu i onda pita jenoga dec'ka med onimi, átéri su nakli sedeli:
Stefek, r»ci ti meni, zakaj si ti na ovoj
zemli.
Zato kaj ga v stolici piaca ne.

Srecna vadasija
\ adasi su se ziáli, рак se jen drugomu fali.
„Znaá ti, zadnju nedelu sem strelil 999 zajcov".
„Zakaj mám ne véli* jezero", rekel je pajdaá.
„Kaj misliá, kaj bom ja zbog jenoga zajca
legal ? “

Ősei nece vino
Tu ti je jena naturalna példa. Ako pred
osla denemo vedru vode i vedru vina, kaj misliá
s átere bo pil ?
Z one, de je voda.
Dob»-o si rrkel. a km misliá zakaj vodu ?
Zato, da |e ősei.
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Sem nasim predplatnikam, citatelam i priatelam naéih novin íelemo vesele bozicne
svetke i srecno Novo Leto

„Megylmurje“

______________ __________________ SLSl

Sem svojim poätuvanim gostam ä-eli vesele
;boziéne svetke i sreíno Novo l.eto

Hotel Metropol

Vurednistvo i adm inistracia
_ 0
# íí

,,М.в^Уiniurje

gazda: M énes Já n o s Csáktornya,

Sem svojim. р0^ “Х ? 7 чгебп Гы оу'оТ еьЛ
sele bo/.icne svetke i sretno Novo Let«
V ö flló r

A n fc il

verna

trgovína z zrnjem i polskimi plodi
Csáktornya.

Sem svojim postuvanim poslovnim stranjkara
íe U vescje boziéne svetke i srecno Novo
j ej0

Sem svojim postuvanim kupcam i poslovnim
priatelam zeli vesele bozicne svetke i sreíno
Novo Leto

Csáktornyái Muraközi Takarékpénztár RT.
j Muraközi Termény és árnértékesitö
Szövetkezet Csáktornya

Horváth Imre

Sem svojim postuvanim kupcam zeli vesele
boziéne svetke i srecno Novo Leto

Sem svojim postuvanim gostam i kupcam
*eh vesele bozicne svetke i sreéno Novo Leto

Kelemen Imre

Mráz Tibor

Szekovánics István

tekstilna trgovina na velkom Csáktornya.

trgovina s pivom na velkom Csáktornya.

riikerpaher C sáktornya naprti cirkve

Sem svojim poátuvanim kupcam i dobavitelám zeli vesele boíiéne svetke i srecno

Unnnín innrí n » 0|fArn(>baiioimi d t
Hunnia Ipari es Kereskedelmi RT.
Csáktornya.
Sem svojim poátuvanim kupcam, poslovnim
i dobrim priatelam íeli vesele boziéne
svetke i srecno Novo Leto

Sem svojim
poátuvanim poslovnim priatelam
íeleju vesele bozicne svetke i srecno Novo
Tető

Sem svojim postuvanim kupcam i poslovnim *
priatelam zeli vesde bozicne svetke i srecno
Novo Leto

Bezerédy, Czernkovics

Farkas Tivadar

podkomisionari Future Csáktornya.

pekovski meáter Csáktornya.

Sem svojim
postuvanim kupcam i poslovnim
priatelam zeli vesele bozicne svetke i srecno
Novo Leto

Mmunnr z meíanom rob„m
M uraszentm árton

Sem svojim postuvanim kupcam i poslovnim
priatelam zeli vesele boziéne svetke i srerno
Novo Leto

Mikulcsics István
átacunar z niesanom robom

Csáktornya.

Sem svojim postuvanim kupcam zelimo ve*
sele bozicne svetke i srecno Novo l.eto

Mojim postuvanim gostam /dim vesele bozicne svetke i srecno No\o Leto

Kecskés Pál

Fiiszár i Kaczun

özv. Flíszár Istvánné

átacunar z meáanom robom Csáktornya.

trgovina s pivom na velkom Csáktornya.

krémnrica C sáktornya.
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Jen biciklist se pelal crez selo z motorom pák se mu )e pripetila nesreca.
Pogazil je jenu dosta debelu gosku. stera
mu je z nesrecom dosla pod kotac, a
njemu je dala priliku, da se bole spozna
z materom zemlom. Biciklist se stal i hapil se ápotati to debelu gosku, a sebe je
petal, jeli sumu conte cele. I dók je glc
dal to gosku, stera je tak z nesrecom
zvráila svoje zivlenje, v tóm mahu je
doletel gazda. Neje preveé milo pozdravil biciklista i postavil se z botom v ro
kaj к а к zandar. Biciklist gledi sem tani,
jeli nebi mogel kam vujti, ali to neje niкак iálo, Gledi gazdu i prosi ga za o-
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„Onda ti Gyura oces 30 pengő za
tvoju gosku, a vi gospon mu davlete sa
m n ?n npnd/t
, ,
.,P
к

i Ha hn
.

Opomenc poglavarstvo se one, átéri se daju
“ pj“ * ; v ?v,u. 5ко|и. ™ .vrtlar*ko <lel° ’ da ova

Biciklist i gazda se glediju jen dmííoöa a birov ie zel vun z svoie debele
^
ie l o pengVpak i« del к pene/am
“ °?">® 1илре?8°'. paK .>* , „„P®
T,
biciklista. Onda je zel cele penezc, 3
P®l ^V' ^ a
n '.
?.
Vllr|. gosku
n
se" ‘ , re noSe 1 ve,‘
Так ve morete biti obedva zadovolni. Vi gospon platili ste 2 0 pengő i resib ste se neprilíke, a ti si G y u ra dobil 3 0
pengő i stem ti je goskaplacena A
i ja
sam Íako zadovolen, kajti za 10 pengő
sam dobil gosku, kaksu dcncs ne moci
kupiti, как zu 50 pengő
I tak je рак dosla do istine она sta™
„de se dva svadiju, tani se tretji
veseli".

je glavni cil, sada povati, sadovno drevje povati
i éuvati, zelene kubinjske hrane povati, gorice
P°vali i obdelavati i se vrtlarske posle naviiti
se s knige i na zemli.
Si ,)nj kleri kanjju 7a pohaienje öve Skole

skola trpi 2 (dve) tele leti, za átérő vreme vuceniki dobiju knizne i prakticne navuke, za stere

molbenicu tiulr, dali. nai se pred poldan, za vreme sluzbenih vur glasiju pre poglavarstvu, v hiM broj8, tarn bodo se potrebno zazvedili.
Csák torma, 1943. decembra 9-ga.
POGLAVARSTVO
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Gazda je prosil 3 0 pengő za gosku,
Biciklistu se to pre cuda vidlo, kajti gos
ka i tak ostane gazdi za pecenku Pogajal se znjim obecal mu je 20 pengő i
zaklanu gosku, all как se mkak nesu
mogli naravnati, doíla je stvar pred seiskoga birova.
Da SU mu pripovedali c e ll! stvar,
как se D rioetila b irov ie klim nul z dia■

vak: Dajte vi gospon sem 20 peng»»,
kulko stc Gyuri „beoaii, a ti Gyura daj
, i
sem J>0SKU.
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как vidim mti |en vas nece gosku zabadav zeti. Т а к bomo onda stvar refill о
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Poglavarstvo veiké obeme Csáktornya
Broj V6%94!
N S
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Poglavarstvo daje na znnnje, da bodo v m.
kr- v vtlarsku delavsku Skolu v Szombathdyu,
§tera stoji pod inSpektoralom m. kr. Ministra za
Polsko Gospodarenje, v ogranicenom
broju gori
zeli vuéenike za vrtlarsko delo i to takse. steri
SU minuli 16 let, a ios nesu presli prek 26 let.
M°lbenicu za й«п zeli |c treba, adresiranu na
m. kr. Ministra za Polsko Gospodarenje, pre di-

rekciji 5ko)e nulri dati, najkesne do decFembra
31-ga.

Apróhirdetések dija szavankint 10 fillér. — A Tantálon
nyomott utó ketldnak számit L«gkiacbbfatird«tóa dija 1 P.
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bucu za frízerskoga inu sa zeme gori Nádasdi frizer Csáktornya.
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,K ek es piros Herczeg Ferenc színdarab!«,
nkmek megvan, kérjük adja be egy napra lapunk
kiadóhivatalába.
ш аят ш ят ш мвш ияш ш яяявш ят т т ш мш аш явивт
. .. ..
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1 szerkeszt», leiso m ik Jtló
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