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Elmúlt megint egy év, a nagv világégés 
ötödik évét tapossuk. Előttünk az 1944., tele fe
szült várakozásokkal, az események kibontako
zásának súlyával, de szivünk mélyén tele jo£os 
reményekkel is, hogy á nagy világválság meg 
fogja érlelni azokat a gyümölcsöket, mellveket a 
nemzet áldozatkészségével, vezetőink munkájuk
kal és állhatatosságukkal, méltán ki is érde
meltek.

Vonjunk a gondos gazda alaposságával mér
leget az elmúlt évekről. Sorakoztassuk‘ fel a tör
téneteket, eseményeket, eredményeket, kutassuk 
mindezek okozatait és az igy ny<*rt összképből 
ki fog alakulni az az alap, amire a jövőben is 
biztosan tovább építhetjük nemzetünk erős várát.

Ahogy közelebb jön hozzánk a válság vég
leges kibontakozásának időpontja, annál nagyobb 
jelentőséghez jut a külpolitika. Figyelemmel ki
sérve a világeseményeket látjuk azt a lázas 
diplomáciai tevékenységet, mely sokszor még 
jelentős harctéri eseményeket is háttérbe szőrit. 
E politikai hullámzások a nem beavatott szem
lélőkben sokszor a legkülönbözőbb felfogásokat 
váltják ki, akik a napi események befolyása alatt 
alakítják nézeteiket anélkül, hogy külpolitikai 
irányunk determinálásánál tekintetbe vennék en
nek évszázados irányát, de különösen az elmúlt 
negyedévszázad egyedüli lehetséges útját.

Mi is tulajdonképen minden külpolitika 
célja ? Követni azt a legjobb utat, mely a nem
zet boldogulásához vezet. Ezt az utat azonban a 
nemzetek nem választhatják meg teljesen szaba
don, különböző körülmények határozzák meg és 
szorítják határozott mederbe. Áll ez elsősorban 
az ország geopolitikai elhelyezkedésére, népi 
összetételére, más nemzetekkel való azonos, 
avagy ellentétes törekvéseire. Ezek a tényezők 
kialakítanak azután az évszázadok folyamán egy 
külpolitikai irányt, amely mint egy vörös fonál 
követi a nemzet életét. Lehet, hogy időnk int, 
a napi események folytán, elhalványul ez az 
irány, de letérés a kipróbált követett útról csak 
katasztrófához vezethet.

Vizsgálva a mi évszázados külpolitikánkat, 
mindig két alappillérre bukkanunk : csonkitatlan 
országhatárokon belül a teljes nemzeti önállóság
ra való törekvés és együtthaladva a Nyugattal, 
védekezés a Kelettel szemben. Hogy mennyire 
tudatában volt a magyarság, hogy nemzeti léte 
csak a Nyugattal való együttélésben van biztosít
va, mutatják legvéresebb harcai a Kelettel. Ls 
valóban keletről kaptuk a legsúlyosabb csapáso
kat, amelyeknek következménye, hogy ma itt 
nem egy sokkal számosabb és hatalmasabb nem
zet áll. Tudtuk, ha a Keletnek sikerül elözönleni 
bennünket, úgy megsemmisülés {esz a nemzet 
sorsa. De emellett évszázados harcainkban min
dig megcsonkitásunk ellen és nemzeti önálló
ságunk megtartásáért is fogtunk fegyvert. Bocs- 
kay, Bethlen, Zrínyi, Rákóczi, Kossuth, mind- 
mind egy hősi éposza ennek a küzdelemnek.

E két cél határozza meg mint a múltban, 
úgy most is, külpolitikánkat.

A fentemlitett tények tudatában álljunk 
meg egy pillanatra nemzeti történetünk utolsó 
negyedévszázados szakaszánál. 1918-19. Az or
szág megcsonkítva, guzsbakötye, minden fonto
sabb létfentartási lehetőségektől megfosztva. Kö
rülöttünk az ellenünk irányuló kisantante koszo
rúja. Ebben a sivárságban nem maradt meg más 
fegyverünk, mint a külpolitika, amely nemzetünk 
minden tagjában élő olthatatlan vágyból merítette 
erejét: visszaszerezni a bennünket megillető he
lyet a Dunamedencében. Ebben a helyzetünkben

vezetőink óvatosan haladtak a diplomácia ké
nyes területén. Első útjukban főleg a távolabbi 
nyugathoz fordultak megértésért. Feltárták ezer
éves jogainkat, igazunkat, a népszövetséghez, 
nyújtottak be panaszokat, rámutatva az elszakí
tott részek milliónyi magyarjának méltatlan hely
zetére, igyekeztek barátságot találni angol és 
francia parlamenti köröknél és mindezt azért, 
hogy a bennünket fojtogató gyűrűt áttörhessük 
és elérjük teljes nemzeti önállóságunk mellett 
jogos területi követeléseink elismerését ; a békés 
revíziót. Másfélévtized alatt azonban be kellett 
latnunk, hogy a páriskörnyéki békedíktátorok 
nem hajlandók az általuk felállított európai 
rendszert megváltoztatni és rájöttünk arra is, 
hogy az elkövetkezőkben elsősorban csak saját 
erőinkre támaszkodhatunk.

Ezek a meglátások vezették Gömbös Gyu
lát, aki számotvetve elsősorban történelmi beál
lítottságunkkal is a Kelet és Nyugat között, a 
tengelyszövetség létrehozatalán fáradozva, annak 
oldalára állott. Es ez volt a legtermészetesebb 
ut, hiszen Olaszország volt az első állam, amely 
összeomlásunk után jóindulattal közeledett felénk, 
őszinte barátságát és támogatását állandóan ta
pasztaltuk. A Harmadik Birodalommal a páris
környéki békék sorsközösséget teremtettek, cé
lunk egy volt, újra felemelkedni.

Az uj Európa körvonalai kezdettek kibon
takozni, ahol az egyik oldalon a jogfosztottak, a 
másikon pedig a maguk által alkotott igazságta
lanságot féltve őrzők kerültek egymással szem
be. És valóban a „béke" meghozta a maga 
gyümölcsét. Ránk tört a második népek csatája 
minden kíméletlenségével és borzalmával. De a 
történelmi igazságnak teszünk eleget, mikor le
szögezzük, hogy ennek felidézésében nem volt 
részünk, a felelősség azt a hatalmi rendszert ter
heli, amely nem számolt történelmi adottságok
kal, a népek egymásrautaltságával, elzárva az 
utat a békés fejlődés elöl, csupán gyűlöletre é- 
pitette politikáját. Pedig lett volna idő és mód a 
kiengesztelődésre, a békés rendezésre, a felzak
latott lelkek megnyugtatására.

Most pedig itt állunk a világégés kellős kö
zepén. Mint ahogyan azt nem idéztük elő, u- 
gyanugy nem volt erőnk annak megakadályozá
sára sem. Az első puskalövéssel megdőltek azok 
a lehetőségek, mellyekkel céljainkat békésen el
érni reméltük. A diplomácia legerősebb és leg
utolsó'eszközéhez kellett nyúlnunk, a fegyverek
hez. Nem hóditó szándék vezetett minket, nem 
akarunk semmit a máséból, mint ahogyan nem 
akartunk évszázadokon keresztül sem, csak azt 
amire jussunk van, araiért ezer évig dolgoztunk, 
véreztünk és tűrtünk sorscsapásokat. Nem okta
lan hősködés, provokálási vágy fütött minket, 
hanem az a szilárd elhatározás, hogy határainkat, 
országunkat, szabadságunkat meg fogjuk védeni. 
Miniszterelnökünk szavait idézem és ezek az or
szág közfelfogását tükrözik: „Kijelentem, hogy 
semminemű támadó gondolattal nem foglalkozunk, 
de határainkat és ezt vegye tudomásul mindenki, 
meg fogiuk védeni, ettől nem tágítunk." És in
tésül teszi hozzá „ . . . gyáva, hitvány hazaéruló 
aki határainkat, országunkat, szabadságunkat 
nem védi és akárcsak mérlegeli is ebben az 
esetben az erőviszonyokat, lehetőségeket. Senki 
se gondolja, hogy ezt a feladatot bárki is he
lyettünk elvégzi, ez. a mi kötelességünk és nem 
is lehet a másé." Az évezredes magyar sors 
csendül ki miniszterelnökünk szavaiból amikor a 
nemzetünket, kultúránkat és mindent ami szép 
és értékes nekünk, megsemmisíteni akaró Kelet 
felé szól: „Nyílt kiállás a bolsevizmussal szem
ben. Egész kül- és-belpolitikámat a bolsevizmus 
elleni védekezés határozza meg." ,

Ez az ádáz, létünkért való küzdelem a ten
gelyhatalmak mellé állított minket, mert ezt a

nemzet változatlan célkitűzései és a magyar be
csület határozták meg. És van-e valaki, aki ezt 
nem helyeselné? Vagy van-e valaki akiben az 
1919-es események és Kassa és a többi védte
len városok bombázása kétséget támaszthat a 
Szovjet szándékai felől? Nem tételezek fel any- 
nyi naivitást sem, mellyel meg lehetne magya
rázni azt, hogy a Benes féle orosz-cseh szövet
ség, Tito balkáni erőfeszítései mind-mind a ma
gyarság javat szolgálják és hivatva vannak a 
Szentkorona fényét visszaadni. Akkor sem tud
juk ezt megérteni, ha a propaganda még oly 
csábitó színekkel varázsolja ezt elénk. A moszk
vai, kairói, leheráni értekezletek fellebbentik a 
fátyolt a kis nemzetek várható sorsairól, mert 
a i  o k felfogása szerint e z e k  romjain épülne fel 
a vöröscsillag baráti ragyogása alatt az uj Kö
zép- és Keleteurópa.

Vállalnunk kellett és vállaltuk is azt, amire 
még 1 rianon kötelezett el minket, erről az utunk- 
ról nem térítenek el minket sem ígéretek, de 
fenyegetések sem. Tudjuk, igazunkért harcolunk, 
igazságos ügyet szolgálunk és egyben évszázados 
tradicionális hivatásunknak teszünk eleget, mert 
védjük a Nyugatot a Kelet ellen.

Harcolnunk kell, hogy teljesíthessük né
pünkkel szemben azt a feladatunkat, hogy ér
vényre jutatthassuk érdekeinket és a háború 
megpróbáltatásai után visszavezethessük az 
igazságos és építő magyar békéhez. Mert igenis, 
a békés revízió lehetőségeinek megdőlése után, a 
fegyverrel kivívandó békéért szállottunk síkra, de 
megvetéssel utasítunk el minden olyan igyekeze
tei, mely ugyan meghozzná talán a békét, de 
becsületünk veszne oda. Mi igazi békét akarunk 
ott, ahol egyenrangú félként erőnkre támaszkod
va, szólhatunk be sorsunk alakításába. Legyen 
példa előttünk az a páratlan tragédia, melyen az 
olasz nép megy keresztül, intői példa, hogy egy 
nemzet elveszíthet mindent, ha elveszíti hitét és 
bizodalmát jövőjében és hivatásában.

Mi jó utón haladjunk és haladunk. Lehet 
vitatkozni külpolitikai lépések helyességéről, de 
négyszeri országgyarapodás, majdnem vérnélküli 
megnagyobbodása olyan tény, amely ebben a 
vitában perdöntő erővel bír. És ezt a tényt jól 
jegyezzük meg magunknak 1

Újévi gondolatok
Kezdődött Kairóiban és végződött 

Teheránban. Hónapokig tartó beharango
zás után megtartották a „konferenciát.“ 
Utána hírül adták a világnak, na most 
megbeszéltük, most el fogjuk nyelni Eu
rópát. Ezzel megint teleharangozták a 
világot. Sajnos, Európa nem ijedt meg. 
Kezdődött az újabb hírverés. Kinevezték 
az inváziós sereg főparancsnokát. Itt a 
mumus, ez biztosan hatni fog. De ni, ez 
az ádáz Európa csak nem akar megijed 
ni. Kezdünk egy újabbat! Rádión, újsá
gon keresztül és a propaganda minden 
eszközével telekürtölik a világot, itt a 
második front. No szegény Európa ne 
neked, most biztosan ludbőrös lesz a há
tad. És lám. Európa csak nem adja be 
a derekát! Nosza neki, csináljunk egy 
óriási inváziós hadgyakorlatot igazi kato
nákkal és igazi patronokkal, csináljuk éj
jel, nem baj, ha egy pár áoglius, vagy 
amerikai fiú bele is fullad a tengerbe-,

^  I l i in  h l/А т 
I Y I U H I I I V U L  - ^

Kiadóhivatal: Horthy Míkiós-iér i .  Csáktornya, 1944. Január T. P o l i t i k a i  h e ti la p .
-----  -   Ц Megjelenik p én tek en .а=в5г=вЯН=5НИ=

39. évfolyam 1 szám. ' .10



2 M u r a k ö z ”

csak Európát rázza a hideg. De hát, ku
tya meg a macska, ez a rossz gyerek 
Európa csak nem akar sírva fakadni és 
bocsánatot kérni a papától.

Uraim! Önök nemcsak naivak, ha
nem nevetségesek is. Azt hiszik, hogy 
az az Európa, amely évek óta tűri a 
bombazáporokat, amely örökké élő hő
söket adott nőkben és gyermekekben is, 
az az Európa, amely fogcsikorgatva és 
ököibe szorított kézzel nézi, hogy ölik 
halomra anyáit, gyermekeit, papjait, pusz
títják kórházait, templomait, műkincseit, 
az az Európa, amely ezer kilométernél 
messzebbre vetette vissza a pusztitó vö
rös rémet és acélfalként tartja ma is a 
frontot, meg fog ijdeni az Önök fenye
getésétől? A  négyéves háború párduca 
talán gyáva nyulakat szül?

Tévednek Uraim, nagyon tévednek! 
Mi nagyon jól tudjuk, hogy az Önök 
hírverése csak naiv porhintés a világ 
szemébe. Amit Kairóban és a többi he

lyeken összekonferenciáztak, azt a vilá
gért el nem árulják, valamint azt sem, 
hogy mikor és hol lesz az inváziós kí
sérlet, ezt minden gyerek tudja.

Mi tudjuk, hogy Önök meg fogják 
próbálni Európa szárazföldjére kíszállani, 
de az útlevél vízumáért a védőkhöz keli 
majd fordulni. Ezek pedig igen csökönyösek, 
nem akarják majd megadni a belépési 
engedélyt. Jericho falait valamikor ledön- 
tötték a trombiták, de nálunk aligha fog 
ez sikerülni, az európai falak nem vá
lyogból vannak, de a védők sem!

Jobb volna tovább forgatni a bibliát 
s megnézni, hogy a piciny Dávid mit 
csinált a hatalmas Góliáttal! Az atlanti 
falon pedig sok ilyen Dávid és sok pa
rittya van. Eljönni eljöhetnek, de hogy 
vissza is mennek-e, ez nagy kérdés. 
Próbálják meg!

Ezekkel a gondolatokkal foglalko
zunk az 1944 év kezdetén.

S P.

Felülvizsgálták a Csáktornyái közélelmezést
Zalavármegye alispánja megbízásából 

Dr Horváth József vármegyei aljegyző 
két napon keresztül megvizsgálta Csák
tornya város közélelmezését. A  vizsgá
lati jegyzőkönyv tanúsága szerint min
dent a legnagyobb rendben találtak, egy
séges, összefogó, hozzáértő irányítás és 
az ezzel karöltve jelentkező lelkismere- 
tee munka és kivitel a közellátás veze
tőjét vitéz Rhédey Istvánné Kovács Er
zsébetet dicséri, aki nehéz és felelősség- 
teljes hivatását két kisegítő munkaerővel 
és egy dijnokkal végzi.

Csáktornya városa 7000 lelket szám
lál, túlnyomó része nem önellátó, közte 
sok az ipari és szellemi munkás, intéz
mények, hadiüzemek, mind ez rengeteg 
munkát ad, s a nemzetes asszonynak, a 
csekély létszámmal és nagyon szerény 
helyiségekkel bizony sok küzdelmet ad 
a közellátás pontos és helyes vezetése.

A  felekkel való bánásmódnál min
dig szem előtt lebeg a község visszatért 
mivolta, amit nagyban növel, hogy a 
községi elöljáróság a készleteket szer
vei utján állandó ellenőrzés alatt tartja.

Hosszas betegség után elhagyott 
bennnünket közkedvelt Berci Bácsink, a 
szegények jótevője. Régi Csáktornyái pat
rícius család fia. Sopronban végezte a 
kereskedelmi iskolát, utána majd fél szá
zadig a Csáktornyái, majd később egye
sülés folytán a Csáktornyai-Muraközi 
Takarékpénztárnál működött mint tiszt
viselő. Szolgálati ideje alatt előzékeny
ségével és fáradhatatlan szorgalmával

különösen, a földmives lakosság körében 
nagy népszerűségre tett szert.

Az első világháborút mint tartalé
kos tüzér tiszt küzdötte végig s mint 
százados számos kitüntetéssel a mellén 
szerelt le.

Magánéletében évtizedeken át ki
zárólag a szegény diákok támogatásával 
foglalkozott. Sok száz szegény diák kö
szönte neki a karácsonyi csizmát, ruhát 
és sokan siratják korai halálát.

Berci Bácsinkat mindenki szerette, 
január 3-án az egész város óriási rész
véte mellett kisérték örök nyugalomra.

18-60 év közötti magyar állampolgár 
férfiak nem kaphatnak 

útlevelet
A  Budapesti Közlöny közli a hon

védelmi miniszter rendeletét, amely ki
terjeszti az ország elhagyása és a külföl
dön tartózkodás tekintetében eddig meg
állapított korlátozást valamennyi hadkö
telesre, tehát mindenkire akinek életko
ra 18 és 60 év között van.

Rendeletet adott ki a belügyminisz
ter is az utlevélkiállitó hatóságoknak.

Rendeletében közli, hogy a 1 8 - 6 0  év 
között levő magyar állampolgár férfiak 
részére, tekintet nélkül arra, hogy kato
nai szolgálatot teljesítettek %, vagy sem, 
a hatóságok nem állíthatnak ki és nem 
hosszabbíthatnak meg útlevelet.

A MÉP_HIREI
Kállay Miklós m. kir miniszterel

nök, a Magyar Életpárt vezére, a mura
közi helyi szervezetben a következő ki
nevezéseket eszközölte

Vegyen értékálló buzakötvényt

1 «

Muravid: Hábián Márton, titkár.
Drávaszentistván : Papp Elek elnök, 

Szencsár József társelnök.
Muralövő ; Pintarics Antal társelnök.
Drávacsány: Logozsár Tamás társ

elnök, Oreski József titkár.
Drávamogyoród: Puklavecz Jakab 

pártvezető.
Szentrókus; Hozmecz József elnök, 

Ovcsár József társelnök, Vészeli Ferenc 
titkár.

Jánosfalva: Klobucsarics István társ
elnök.

H Í R E I N K
— Magas kitüntetésben részesült Mu

raköz katonai parancsnoka. A Kormányzó 
Ur vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy, Muraköz 
katonai parancsnokának a háború idejében szer
zett kimagasló érdemeinek elismeréséül a Mária 
Terézia-rend jelvényét adományozta. Muraköz 
lakossága a legnagyobb örömmel értesült erről a 
kitüntetésről, annál inkább, mivel éppen a mi 
földünk katonai parancsnoka nyerhette el első
nek az uj világháború legmagasabb kitüntetését. 
Zalavármegyc alispánja, a varmegye közönsé
ge és tisztikara nevében büszke örömmel fejezte 
ki táviratilag a kitüntetés alkalmából szerencse- 
kivánatait. A katonai erények legnagyobb meg
becsülését jelentő kitüntetés azt a férfit érte, aki
nek hőseisségét és vitézségét csak a zalai hon
védek iránt tanúsított szeretete és megbecsülése 
múlta felül. A Zrínyiek földjét, a történelmi ma
gyar határokat védő tábornok neve bele fog 
kerülni azoknak galériájába, akikről a magyar 
honvédség története példaadóan fog megem
lékezni.

— Visontay Ilona tanítónőt áthelyezték
Orosházára. Muraköz visszatérése után az elsők 
között volt, akik megkezdték a muraközi fiatal
ság magyar szellemű nevelését. Itteni működé
sének legszebb jutalma, hogy a diákok, akiknek 
bárom éven át osztályfőnöke volt, sírva kisérték 
az állomásra. Uj állomása helyén sok szerencsét 
kívánunk Visontay Ilonának, ne feledkezzék meg 
Muraközről, mi sem felejtjük el őt.

— Tüskeszentgyörgy vasúti megálló
hely. A Máv a budapest—Csáktornyái vonalon 
Murakirály—Perlak és Kisszabadka állomások 
között a 47. számú őrháznál Tüskeszentgyörgy 
elnevezéssel uj megállóhelyet létesített, ame
lyet január 1-én a 2237. számú vonat megér
kezésével nyitottak meg. Az uj megállóhely 
Murakirály—Perlak állomástól 23 , a kissza- 
badkai állomástól pedig 6'2 kilométer távolság
ra van.

— Községi zsirgyüjtők figyelmébe! Igen 
i okán felkerestek a községi zsirgyüjtők közül 
azon kéréssel, hogy részükre zsirvételi jegye
ket küldjék. Ezúton hozom tudomására az érde
kelteknek, hogy a zsirgytijféssel kapcsolatos ü- 
gyekkel nem foglalkozom, ezirányu ügyekben 
mindenkor az Állatforgalmi Központ zsirosztá-

Szebb a páva, mini a pulyka? 
De a pulykáért szebb árai ad a

H U N N I A .

w
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lyához forduljanak, Budapest, Gubacsi utca 6 
szám.

Kasza Sándor
állatkereskedő, állatexportőr

— Tábori posta. Üzenet Oroszországból.
A Csáktornyái polgári fiúiskola IV. osztályának 
kedves megemlékező sorait nagv örömmel olvas
tuk. A kedves megemlékezést köszönjük tanár
nőtöknek és mindannyiótoknak.

A sorokból megéreztük felénk szálló féltő 
szere tetetek et s az növeli a mi kitartásunkat a 
további küzdelemben. Mi itt, ti otthon ha kemé

nyen megálljuk helyünket, akkor bizhatunk ab
ban, hogy ez a mi összefogó akaratunk meghoz
za előbb-utóbb a szebb és boldogabb magyar
jövőt.

Ezt üzenik nektek a K. 772. táb. posta- 
számról a muraközi honvédek.

Tisztelt vendégeim, barátaira és ismerőseim 
számtalan postáját megkaptam, az abban küldött 
karácsonyi és# újévi jókívánságokat ezúton kö
szönöm meg.

Maradok tisztelettel
Zsiíkovics György 

honvéd, Táb. p. K. 772.

Lichtenstein, a rajnamenti meseország
Egy semleges európai ország, mely egyetlen katona nélkül már 77 éve 

411 hadiállapotban — és mégis semleges

Még a boldog békeidőben volt, amikor 
akadálytalanul rohanhattak át egész Európán a 
nemzetközi luxusvonatok. Amint a párizs buka
resti expressz Buchs svájci határállomást elhagy
ta, a habzó vizű Felsö-Rajna vashidián robogott 
át. Csak a szemfülesebb utasok vetettek ügyet 
a folyó másik oldalán szomorkodó nyomorúságos 
állomásépületre, melynek neve alatt apróbb be 
tűkkel ott szerénykedett a felírás: Lichtenstein 
nagyhercegség. És mire a külföldi utazó szom
szédjától meg tudta érdeklődni, hogy tulaidonké- 
pen milyen ország területén is járnak, a vonat 
mar el is hagyta a miniatürország keleti határát. 
Ilyen kicsiny ez a meseország.

Azóta Európában államalakulatok tűntek el 
és uj országok keletkeztek, nagyhatalmak omlot 
tak porba és az egykor virágzó országok egész 
során robogott végig a háború szekere, a 15i 
négyzetkilométer nagyságú ország azonban sér
tetlenül fennmaradt, mint a múlt idők magányos 
szigete a világot mozgató események árjában. 
Lichtenstein az utolsó maradványa Európa egv- 
kori feudális felépítésének és a  német császári 
birodalomnak, és

II. Ferenc József, a néhai Habs- 
* burg-monarchia hasonló nevű ural

kodójának unokatestvére az utolsó 
uralkodó német nyelvű területen.
A Felsö-Rajna vidékén Svájc és a német 

birodalom közé beékelődő nagyhercegség nem
csak az egész föld bélyeggyűjtőinek érdeklődését 
érdemli meg, már amennyiben tudniillik saját bé
lyegeket ad ki, melyek ritkaságuknál fogva olyan 
becsben vannak, hogy

a kincstár a bélyegekből befolyó 
} bevételekből az egesz állami költ- •

ségvetésnek majdnem a felét tudja 
fedezni.
Ez a másik három miniatiirállamlól Ando

rétól, San Marinótó! és Monacótól, melyek kö
zött népességszámra a második helyet foglalja 
el, nem különböztetne meg lényegesen. Nem, 
Lichtenstcinnek nz, adja meg az igazi eredetisé
gét, hogy a nem kevesebb, mint kétezer kisál
lam közül, melyek a szerencsétlen kimenetelű 
30 éves háború után a német birodalmat alkot
ták, a rokokóidők ajándékaképpen egyedül ma
radt az utókorra.

Éppen ezért valójában nem is lenne he
lyénvaló a nagyhercegség megalakulása iránt ér
deklődni, hanem inkább azt a kérdést kell tel
vetni, hogy ez a parányi ország miképpen tudta 
mind' a mai napig független államként átélni az 
idők viharait.

A Lichtenstein hercegi nemzetsége, mely
nek ősi székhelye Bécs közelében fekszik, 1669- 
ben vétel utján jutott a német birodalom köz
vetlen szomszédságában fekvő \ aduz grófság 
birtokába. Ez esetben tehát

az ország kapta uralkodójáról a 
nevét, és nem fordítva.
A Lichtenstein hercegek akkoriban 

esi udvarban vezető szerepet játszottak, 
nemcsak, mint diplomaták, hanem mint 
z.érek is kitüntették magukat. Az. a tény 
saját uralkodási területre hivatkozhattak, 
ként is lényegesen előnyösebbé tettek 1 
kel a többi nemzeti csaladokkal szemben

a Bé
niivel 

hadve- 
, hogy 
egyeb

ei vzetíi- 
Ezt a

kedvező állást továbbra is meg tudták tartani, 
mivel a nagyhercegségnek a birodalommal nin
csen közös határa és igy 1870 ben, eltekintve a 
Habsburgokkal ápolt szoros kapcsolataitól, már 
csak földrajzi okokból is nehéz lett volna az 
egyesitett birodalomhoz csatolni.

1866-ban Lichtenstein 83 főből 
álló „hadseregével" Ausztria olda
lán vett részt a Poroszország elleni 
háborúban.

Ez a háború számára egyébként jogilag még 
máig sem fejeződött be, mert az ellenségeskedé
seket lezáró prágaf békekötéskor a tárgyaló fe
lek véletlenül elfelejtették a békeokmánybar, a kis 
hercegséget is megemlíteni.

A független nagyhercegség békeszeretetére 
jellemző, hogy ennek ellenére egyetlen esetet 
sem jegyzett fel a történelem, hogy Lichtenstein 
egy véletlenül odavetödő poroszt ellenséges kül
földiként internált volna.

A nagyhercegség szoros osztrák kapcsolatai 
gazdasági és pénzügyi téren egészen az első vi
lágháborút követő jdőkig fennmaradtak. Ezek a 
szálák 1922-ben szakadtak meg, amikor Lichtein
stein Svájccal lépett pénz és vámunióra. Azóta 
ez a viszony még szorosabbá vált, amennyiben 
Svájc vette at a nagyhercegség diplomáciai és 
konzuli képiseletét is.

A háború hilörése óta ezekhez a szálakhoz 
csatlakozott még a közös racionalizálási rend
szer, sőt emellett még az. ország túlnyomó kato
likus népe eg у ház jogi lag a churi püspökség ille
tékessége alá tartozik.

A svájciaknak ilyen módon, ha Lichtensteint 
meglátogatják, alig kell magukat idegeneknek 
érezniők, annál is inkább, mivel a nyelvben is 
alig van különbség.

A lichtensteiniek a németül be
szélő svájciakhoz hasonlóan az ale- 
mann törzshöz tartoznak.
Érdekes viszont, hogv Svájccal ellentétben 

Lichtenstein mindvégig megőrizte a német sors
közösség tudatát, ammek többek között a 
liechtensteini néphimnusz is világosan kifejezést 
ad.

Lichtenstein nagyhercegei évtizedeken át 
ahg törődtek valamit is 11.000 alattvalójukkal. 
Még csak nem is magában az országban székel
tek, de mégis bölcs uralkodóknak bizonyultak, 
mert nem alattvalóikból éltek, hanem épen el
lenkezőleg, minden újévkor egész zsák arany- 
dukátot utaltak át Vaduzba. Ilyenformán az adók 
alacsonyak maradtak és Lichtenstein népének 
ez. elég volt ahhoz, hogy uralkodójával meg le
gyen elégedve.

Nem kell külön magyarázni, hogy ez a kis 
idillikus os/ág, mint mágnes vonzotta a nemzet
közi szélhámosokat és a pénz tág lelkiismeretű 
üzletembereit. Különösen 1933 óta vált Vaduz a 
kétes nemzetközi elemek gyűjtőhelyévé. Egy
másután alakultak a különböző holding társasá
gok és a székváros villanegyedében egy időben,

Első Muraközi Szövődé Rt
C S Á K T O R N Y A

Széchenyi u. 50 a Telefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST

mint a gombák nőttek ki a fényesebbnél fénye
sebb paloták.

Azonban a vaduzi paloták, a kívánatos, 
vagy nem kívánatos nemzetközi „nagyságok" 
beözönlése ellenére Lichtenstein mégis csak az 
elvarázsolt meseország maradt: ebben az élet- 
halal-harcban vergődő Európában békés sziget 
elsötétítés, éjjeli fényszóró-tűzijáték, sőt — kato
naság nélkül!

Egy ország egyetlen katona nélkül ! — de 
mégis, a városház terén két délceg rendőr sétál 
valódi pisztollyal felfegyverkezve. Khakibarna 
egyenruhájukban, kifogástalanul fehér kesztyűk
kel, vakítóan csillogó lakkszijjazatukkal, a kék
piros lichtcnsteini színekkel és hercegi koro
nával díszített tányérsapkájukkal külső fényre 
egyetlen világváros rendőrei mögött sem marad
nának el. Valószínűleg nem árulunk el katonai 
titkot Lichtenstein kárára, ha nyilvánosságra 
hozzuk, hogy az ország rendes körülmények 
között nyolcat tart belőlük, egy őrmestert és 
hét közrendőrt. A múlt év tavaszán egyébként a 
nagyhercegi menny egző napján Lichtenstein 
kénytelen volt totális mozgósítást elrendelni és 
hadseregét összesen 30 főnyi diszsereggé kiegé
szíteni. A rend és közbiztonság ezen őrein kí
vül a katonai hagyományokat csak még négy 
régi Mária Terézia korabeli ágyú képviseli, me
lyek a nag\herceg vaduzi rezidenciáját őrzik. A 
lichtensteini fegyverkezéstől tehát alapjában vé
ve egy szomszédos hatalomnak sem kell bizton
ságát féltenie.

Érdekes megjegyezni egyébként, hogy a 
lichtensteini nép az uralkodó családhoz való 
ragaszkodása ellenére sem maradt szellemi vita
litásában a 18.-ik században. Bár hazája a béke 
meseszigeteként a világtól elfordult szemlélődő . 
életet él, a régi alemánok szelleme mégsem aludt 
ki egészen benne és a nyolc rendőr országa 60 
önkéntest küldött a szovjet elleni harcba.

S P O R T
Felhívás

Felhívom a Csáktornyán tartózkodó katona 
és polgári labdarugó játékosokat, akik még a 
Cs. Z T. E. ben igazolva nincsenek, de a tava
szi idén\ ben egyesületünk szineiben játszani 
szeretnének, felvételük végett jelentkezzenek ná
lam f. hó 9-én, vasárnap d. c. 9—12-ig a Kossuth 
Lajos utca 16 sz^m alatt levő étkezdében.

Tekintettel arra, hogy e villámigazolási 
utolsó határidő január 15.-e, kérem a belépni 
szándékozókat, hogy sürgősen jelentkezzenek.

Egyben értesítem egyesületünk összes já 
tékosait, hogy f. hó 9-én, vasárnap délelőtt 10- 
órára teljes számban jelenjenek meg a Fiiszár 
vendéglőben megbeszélésre.

Tárgy; A téli tornatermi edzések megbe
szélése, valamint jelentkezés a tavaszi szezon
ban való részvételre stb.

Nyomatékosan felhívom az első és második 
csapat játékosainak figyelmét, hogy a megjelenés 
kötelező. •

A meg nem jelenő játékosok ellen fegyelmi 
eljárást inditok.

Domoki József
edző.

Vegyen értékálló buzakötvényt
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K ö z g a z d a ság
A buzakötvény gazdasági értéke

A pénzügyminiszter karácsonyi vezércikké
ben fontos figyelmeztetést intézett a gazdákhoz. 
Ez a figyelmeztetés talán nem uj, hiszen az u- 

* többi időben a földmivelésügyi miniszter és sok 
más felelős gazdasági vezető is felhívta a figyel
met arra, hogy fel kell készülnünk a háború 
utáni viszonyokra s ezért ma, amikor a gazdá
nak több pénze van, mint volt néhány esztendő
vel ezelőtt, valami módon meg kell őriznie ezt 
a fölös vásárlóerőnek nevezett tőkét, amelyre 
később még igen nagy szüksége lesz. Ha nem 
is uj a figyelmeztetés, de időszerű marad és 
napról-napra égetőbbé válik, hiszen a háború 
után teljesen uj gazdasági helyzettel, uj nehéz
ségekkel állunk majd szemben.

Számolni lehet és kell mindenek előtt az
zal, hogy a világverseny ismét meg fog indulni, 
tehát a termények árát a kormányzat nem tudja 
majd olyan mértékben szabályozni’ és tartani, 
mint ma, amikor az országok közötti szállítás 
egy-két kivételtől eltekintve, úgyszólván teljesen 
megszűnt és minden ország, igy Magyarország is 
főleg a maga határain belül gazdálkodik. Számol
ni kell tehát azzal, hogy létkérdés és megmara
dás kérdése lesz a gazda szempontjából annak, 
hogy a háborús áru- és anyaghiány miatt elma
radt befektetéseket pótolja, felszerelését kiegé
szítse, szóval termelését kedvezőtlenebb viszo
nyok között is jövedelmezővé tegye. Ez azonban 
csak úgy lehetséges, ha elsősorban is most fizet
jük vissza a mezőgazdaságot terhelő különféle 
adóságokat és ugyanakkor a ma meglévő — és 
a háborús áruhiány miatt sokszor fölösen meg
lévő — megtakarított tőkét biztonságos és ér
tékállandó módon eltesszük a várható befekteté
sek idejére.

Éppen ezért minden előrelátó és haladó 
magyar gazda számára időszerű életkérdés az, 
hogy ez miképpen lehetséges. Mit vásároljon, 
mibe fektesse pénzét, hogy annak idején majd 
legyen majd elegendő tőkéje? Bizonyos, hogy 
ez a kérdés igen sok előrelátó és józan gazdá
nak komoly gondokat okoz. Ha a ma felhajtott 
áron is megdrágított értékekben, ékszerben, vagy 
más holt vagyonban helyezi a pénzét, súlyos 
veszteségeket szenvedhet később, hiszen az áru
hiány miatt valódi értéken felül fizeti meg azo
kat. Ha olyan befektetést eszközöl, amely nem 
kamatozik, megint csak veszteség éri, hiszen 
kénytelen lemondani az elég tekintélyes kamat 
jövedelemről. Mindezeken felül pedig az sem 
valószínű, hogy a mai magas árak örökké meg
maradjanak s akkor a sebtiben eszközölt befek
tetések megint csak kárt és bosszúságot okoznak. 
Mindent egybevetve tehát szüksége van a gaz
dának olyan befektetési lehetőségre, amely vá
sárlóerejét megőrzi, mégpedig úgy, hogy az ké
sőbbi időben rendelkezésére álljon.

Ezért bocsátotta ki a kormány az úgyne
vezett buzakötvényeket. Ezek a kötvények bi
zonyos mennyiségű buzaértékre szólnak, a búza 
mai, 40 pengős ára mellett. Ez más szóval any- 
nyit jelent, hogy később, amikor majd a búza 
ára a világverseny miatt megint csökkenni fog, 
a gazda buzakötvényeiért mázsánként nem kap
hat kevesebbet, mint 40 pengőt, mert ez alá az 
állam kezessége folytán a kötvény értéke nem 
eshet le. Ezzel szemben a buzakötvény kama
tozik, mégpedig évi 3 %-kal és mind a kama
tokat, mind a törlesztésre kisorsolt részvények 
ellenértékét napi búzaáron váltják be, tehát a 
búza esetleges drágulásából is részesedik a 
gazda.

Az uj kötvények kiadása közvetlenül ka
rácsony előtt kezdődött meg, az érdeklődés a-

zonban máris ritkán látott arányokat ért el, ami 
azt bizonyítja, hogy a buzakötvényben az előre
látó gazda megtalálhatja és meg is találta azt a 
befektetési lehetőséget, amely bíztostositékot je
lent számára az elkövetkező idők gondjaival 
szemben. Kötvények jegyezhetők a Csáktornyái 
Muraközi Takarékpénztárnál január 31-ig.

Az 1944-re érvényes 
mezőgazdasági munkabérek

A hivatalos lapban megjelent a kormány
rendelete az 1944 évben irányadó legkisebb és 
legnagyobb gazdasági munkabérekről. A rende
let megállapítja a mezőgazdasági napszámosmun
ka, napszám bérének legkisebb és legnagyobb 
mértékét 1944 januárjától június végéig és pe
dig külön az I. II. és 111. osztályú munkásokra 
vonatkozóan.

A napszámbérek a következők : januárban
I. osztályú munkásnál legkisebb 3.20 pengő, leg
nagyobb 4.80 pengő, II. osztályú munkásnál 
2.40—3 60 pengő, III. osztályú munkásnál 1.92— 
2 88 pengő. Februárban 1. osztályú legkisebb 
3.60, legnagyobb 5.40 pengő, II. os/.tályu 2.70— 
4.05 pengő, III. osztályú 2.16—3.24 pengő. Már
ciusban 1. osztályú 4.20—6.30 pengő, II. osztá
lyú 3.15—4.73 pengő, III. osztályú 2.52—3.78 
pengő. Áprilisban I. osztályú 4.60—6.90 pengő,
II. osztályú 3.45—5.18 pengő, III. osztályú 2.76 
— 4.15 pengő. Májusban I. osztályú 5.20—7,80 
pengő, II. osztályú 3.90- 5.85 pengő, III. osztá
lyú 3.12—4,68 pengő. Júniusba I. osztályú 5.40 
—8.10 pengő, II. osztályú 4 .05- 6.08 pengő, III. 
osztályú 3.25—4.86 pengő.

Ha nincs más megállapodás, az élelmezézi 
járandóságot hónaponként, vagy hetenként előre, 
a készpénz járandóságokat havonként utólag, a 
gabonajárandóságot pedig a szerződésben vállalt 
idénymunka befejezésekor, utólag kell kiszolgál
tatni. A munkaadó családos idénymunkásnak a 
gabonajárandóságra előleget adhat. Ha nincs 
más megállapodás, az idénymunkásoknak (som
mások, hónaposok) a szerződés teljesítése céljá
ból a munkahelyre utazásával és a munkavi
szony megszűnte után a lakóhelyre visszautazá
sával felmerülő költség a munkaadót terheli.

A beszolgáltatás! 
kötelesség teljesítéséről
A gazdálkodó elszámolásakor az illetékes 

hatóság külön-külön megállapítja, hogy mennyit 
szolgáltatott be a kenyérgabonára, zsírra és a 
szabadválasztasu terményekre és termékekre. A 
kenyérgabona beszolgáltatásánál mutatkozó hiányt 
a zsir, vagy a szabadválasztasu termények és 
termékek beszolgáltatásánál mutatkozó többlettel, 
a zsirbeszolgáltatásnál mutatkozó hiányt a ke
nyérgabona, vagy a szabadválasztásu termények 
és termékek beszolgáltatásánál mutatkozó több
lettel kiegyenlíteni nem lehet, csakis a közellá
tási kormánybiztos engedélye alapján. Ha azon
ban a kenyérgabonánál, vagy a zsiradéknál, vagy 
mindkettőnél többlet mutatkozik, azt a nyilván
tartó hatóságok beszámítják a szabadválasztásu 
termények és termékekre vonatkozó beszolgál- 
tatási kötelezettség teljesítésébe.

Az a gazdálkodó, aki mind a három cso
portba tartozó beszolgáltatási kötelességének tel
jes mértékben eleget tesz, a kötelezően előirt és 
beszolgáltatott terményen, vagy termékeken fe
lül beszolgáltatott mennyiség után minden 100 
buzaegységre az elszámolás időpontjában méter
mázsánként érvényes hatósági búzaár egyharma- 
dának megfelelő összegű beszolgáltatási jutalom
ban részesül. A jutalom kifizetéséről későbbi 
időpontban intézkedik a közellátásügyi mi
niszter.

Azt a gazdálkodót, aki akár a kimért ga
bonára, akár a zsírra, akár pedig a szabadválasz
tásu termények csoportjába tartozó beszolgálta- 
tásí kötelességének nem tett eleget, pénzbüntetés
sel sújtják.

I w la k H n - lC f o iy u e U

Karácsonyiék
Kassák Lajos regénye

Az iró kiválasztott egy szegény asszonyt a 
névtelen százezrek közül és nyomonköveti éle-
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tét fiatal leány korától, magános öregasszony ko
ráig. A regény hősnője és minden szereplője 
átlagember. Egyikük sem válik ki a tömegből, 
sem testi, sem lelki tulajdonságokkal. Nem egé
szen jók, nem egészen rosszak, nem egészen 
boldogok és nem egészen boldogtalanok, szóval 
olyanok, mint anjilyenek a legtöbben vagyunk. 
Karácson у iné nem képzeli magát mintafeleségnek 
mintaanyának és igy nem érzi magát mártírnak 
sem. igyekszik kötelességét teljesíteni és elfo
gadja az életet olyannak, amilyen.

Kassákhoz fogható mestere alig van ma a 
művészien egyszerű stílusnak. Szigorúan tartóz
kodik a felesleges szavak sallangjától. Olyan 
egyszerű, mint a viz, mint a kenyér, mint a le
vegő s talán éppen azért, mert hozzánk hason
ló átlagemberekről ir, jobban leköti az olvasó 
figyelmét, mint a legizgalmasabb fordulatokban 
bővelkedő regény. Az irni-olvasni nem tudó 
asszony problémáktól és még szerelemtől is 
mentes, szürke élete, s/entimentálizmus nélküli 
önfeláldozása, szakadatlan munkája, mélyen em
beri és ezért végtelenül rokonszenves.

ízléses szép kiadásban az Uj Idők Irodal
mi Intézet Rt. (Singer és Wolfnerj-nél Budapest 
Andrássy ut 16 jelent meg.

A bőrmedália lovagjai
S z о n d у G yörgy könyve.

S/.ondy György, a kiváló író, pompás uj 
regénnyel lepte meg az ifjúságot. Uj regényében 
mindent megtalálnak, amiért lelkesednek, ami 
érdekli, foglalkoztatja őket. „A bőrmedália lo
vagjai“ gimnázisták, igazi húsból, vérből való 
fiuk, nem mintagyerekek. Rajonganak egy írmus- 
ka nevű kis leányért és a középkori lovagok 
példáját követve akarják szivük hölgyét szolgál
ni. Mivel hódolhat a gimnáziumba járó ifjú ur 
szive hölgyének? Neki adja bogárgyűjteményét, 
legszebb üveggolyóját és elhatározza, hogy ha 
megnő, feleségűi veszi az időközben szintén fel
növő hölgyet, de addig is éjjeli zenét ad neki, 
szájharmonikával. Sőt a második éve hegedülő 
ifjak művészetét is bemutatják illő cincogással 
az ideál ablaka alatt. De azt is elhatározzák, 
hogy kiváló emberek lesznek, hogy méltók le
hessenek írmuskához.

A gyerekek iskolába járnak, délután a sé
tatéren játszanak, születésnapi uzsonnát esznek, 
élik a kedves, békebeli gyerekéletet. De mert 
lovagok is, akik bőrmedáliat viselnek, amit öt
venhárom fillérért csináltattak, tehát lovagias 
cselekedetekkel is ki akarnak tűnni és segítik 
egymást, támogatják pajtásaikat, úgy hogy a 
a golyózó kis csibésztarsaság hamarosan megér
demli a lovag nevet.

Kedves, vidám, fordulatos regény Szondy 
György uj ifjúsági könyve. Szórakoztat, de tanít,’ 
is. Megmutatia az igazi barátság szépségét és 
ezzel nevel, anélkül, hogy nagyképü, vagy pré
dikáló hangú volna.

A magyar ifjúsági irodalomnak uj értéke 
Szondy Györg> könyve, amit annak az olvasó
rétegnek irt, akiknek legnehezebb megfelelő 
könyvet találni : a magyar diákságnak.

Uj idők Irodalmi intézet Rt. (Singer és 
\\ olfner) Budapest Andrássy ut 16, kiadásában 
jelent meg.

Hirdessen a „Muraköz“ -ben
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Zi de s a k i  pe tek .

Pót Magyarszke
P ise : Pecsornik Ottó

Pak je minulo jeno leto, a peto ide, как 
celi szvet gori. Pred nami je 1944. leto puno / 
napetim csekanjem, sz tezsinom velkih pripense- 
nya, ali v globlini nasega szrca sz pumm vufa- 
nyem, kaj bo fa velka szvetszka kriza dozrelila 
onoga szada, steroga je narod zaszluzsil sz szvo- 
jim alduvanjem i voditeli sz szvojim delorn i sztal- 
noszti.

Da z okom dobroga goszpodara poglednemo 
kaj je bilo zadnyih let. Da poglednemo pripecse- 
ny'a, kaj je sztoga zislo, da poiscsemo zroke tó
mű i z onoga kipa, steroga szi bomo z szcga to
ga sztvorili, bo sze videl on fundament, na ste- 
rom bomo i za dale mogli zidati jakoga grada 
nasega naroda

Sze как nam blizse dohaja vreme, da sze 
bo ta kriza do kraja reszplela, sztem bole vidimo 
vazsnoszt zvunjazke politike. Ako dobro pazimo 
na szvetszka pripecsenya vidimo, da diplomácia 
(drzsavni zvunjszki zasztupniki) tak ostro dela, 
da zbog toga visepot i vazsna taborszka pripe- 
csenya dojdu v pozadinu. Sto neje opocsen v óva 
politirska gibanja, bi szi mogel kaj-kaj miszliti, 
sto szamo dnevna pripecsenya gledi prez toga, 
da bi póznál nasu, vecs vise szto let sztaru 
zvunjszku politiku, oszobito steru tiramo zadnyih 
25 let, nebi mogel pravicsno preszoditi nasu po
litiku.

Za esem prav za prav nasa politika ide? 
Szlediti onoga najbolsega pota, steri vodi do 
szrecse naroda. Szamo toga pota szi nemreju na- 
rodi csiszto számi zebrati, jeszu szakojacske pri- 
like, stere toga pota ravnaju. Prvi je, как v ste- 
rim kraju szveta ország lezsi, kaksi narodi vu nyem 
sztanujeju i v kaksim dobrim, ili hudim prilikam 
zsivimo z drugimi narodi. Sze öve prilike napra- 
viju onda csrez vise szto let taksega pota zvunj- 
skc politike, steri se как csrlena nit vlecse csrez 
celo zsivlenye naroda. Morti negda-negda, zbog 
dnevnih pripecsenya te pót malo zabledi ali osz- 
taviti toga, dobro szprobanoga pota, to bi znacsi- 
lo opaszti v neszrecsu.

Ako poglednemo nasu zvunjs/.ku politiku, 
vise szto let sztaru, navek vidimo dva sztupe, 
steri nasz drzsiju: jen je csuvati sztarinszke gra- 
nice, stere sze neszmeju okrnyiti, a znutra pot- 
puno szamosztalno narodno zsivlenye, a drugi, 
szkupa sz zapadnimi narodi, braniti sze proti isz- 
hodu. Velka nasa harcuvanja z iszhodnimi narodi 
najbole nam dokazse, da je magyarszki narod 
navek znal, da zsiveti more szamo szkup sz za
padnimi narodi. Najteskese lupe szmo navek z 
iszhoda dobili i to je krivo, da nas narod neje 
csuda veksi i jak si.

Navek szmo dobro znali, da ako nasz isz- 
hodne horde oblejeju. onda /bogom nase narodno 
zsivlenye i navek szmo zato zdigii oruzsje i bra- 
nili sze csrez sztotine leta, kaj nasz nebi okrny ili 
i /eli natn szamosztalnost. Nasi velki voditeli 
Bocskai, Bethlen, Zrínyi, Rákóczi, Kossuth, szi 
szu bili velki junaki ovoga harcuvanja.

To je pot nase zvunjszke politike od negda, 
a tak i denesz.

Ve, da sze to znamo, da malo poglednemo 
poves/.t nasega naroda zadnyih 25 let, 191b-19 . 
Ors/ag nas je okrnyen, roke, noge zvezane. Sze 
szu nam zeli kaj ie potrebno za zsivlenje. No i 
nasz veuec nnsih nepriatelov, Male Antanté. \ 
toj velkoj pusztosiji neje nam drugo osztalo, как 
nasa zvunjszka politika, stera je zsivela v 
szakom kotrigu nasega naroda z jakom zselom . 
s/.praviti nazaj ono meszto v Dunnvszkom oaze- 
nu, stero nasz pripada. Nasi voditeli szu v tern 
nasem polozsaju jako pazslivo isii po potu diplo-

raaeije. Prvi pot je bil na daleki zapad, da nas 
tarn razmeju. Predlozsili szu nasa jezero let 
sztara prava, nase pravice, dali szu nutri tozsbe 
na Drustvo Narodov i pokazali szu, da milioni 
magyart trpiju pod ludszkim jármom i tak szu 
stell najti priatele v englezkom i francoszkom 
orszacskom szpraviscsu i sze to zatar, da sze re- 
simo obrocso, steri nasz guti, da sze nam, poleg 
nase podpune narodne szamosztalnoszti, prizna 
pravo na one zemle, stcre szu na e i da tak doj- 
demo do revizije po mirnom potu. Eli csrez pet- 
najszt let osvedocsili szmo sze. da oni steri szu 
koli Pariza diklirali mirovne kontrakte, nerseju 
premeniti nikaj onoga. kaj szu sztvorili v Europi 
i dosli szmo i nato, da za sze ono, kaj ocemo, 
moremo sze oszianyati szamo na nasz szame.

Sze to je videl nas velki voditel, pokoini 
Gömbös Gyula i kajti je dobro znal, как sztoji- 
mo med /.apadom i ishodom, prvi je bil za sztvo- 
renje oszovinszke veze i sztal je kre nje.

To je bil nas neutralni pot. Taljanszka je 
bila prvn drzsava, stera je z dobrom volom dosla 
proti nam, dala nam nam je priatelszku roku, 
to szmo sztaino vidli. Z Nemskom szmo poleg 
parizkih mirov, dosli v is/.tu neszrecsu, iszti nam 
je eil, da sze zdignemo.

Nova Europa, sze po malem hapila po- 
kazati. Z jene sztrane oni, sterim szu sza prava 
zeli, a z druge sztrane oni, steri szu sze nepra- 
vice sztvorili i ve sze bojiju, kaj je nebi zgubili. 
Hapil sze drugi szvetszki tabor ze szemi sztras- 
noszti i nemiloszrdnoszti, eli to moramo vtrditi 
zbog povesztne istine, da mi tomu taboru neszmo 
krivi, odgovornoszt nosziju oni, steri drzsiju viaszt 
v rokaj i ne reesunaju sztem, kaj veli poveszt, 
da szu narodi opocseni jen na drugoga. nego za- 
piraju pota mirnom rezvijanju i szamo mrzsnyu 
siriju. A bilo je doszti vremena, da sze nepravi- 
ca popravi, da sze sze mirnim potom vredi i duse 
zmiriju.

A ve tu sztojimo v szrdini szvetszkoga og- 
nja. Как ga mi neszmo napravili, tak niti neszmo 
doszta jaki, dá ga zasztavimo. Da szu prvics 
szlrelili z puskom, zrusila sze“ nasa mogoesnoszt, 
da mirnim potom dojdemo do onoga, kaj iscsemo. 
Morali smo v roke zeti ono, kai je najjakse, a 
to je oruzsje. Neesemo mi zavzeti nikaj, necsemo 
nikaj ludszkoga, как to ne szmo vesinili csrez 
sztolina leta, nego oc emo szamo ono, na kaj 
imamo pravo, za kaj szmo delali, krvarili i trpeli 
csrez jezero let. Necsemo sze gavaleriti, eli zazi- 
vati prez zroka, nego vodi nasz csvrszta vola, da 
bomo obranili, nase granice, npsega orszaga i na
su szlobodu. Tu sze pozivamo na recsi nasega 
miniszlra predszednika i te szu mislenye celoga 
orszaga: „Dajem na glasz, da nematno nikse 
niiszli koga napadati, ali nase grantee i to naj 
szaki zerne na znanje, bomo obranili i od toga 
ne pusztimo nikaj“. I onda je к tómű je jós re
kel kakti opoincnu kukavica, hitvalen,
izdajilel domovine jt* on, sto ne brani nase gra-

Hupili su se v Kairo, a zvrsili su v 
Teheranu. Crez mesece su fúrt zvonili i 
onda su na zadnje obdr/.ali „Konferenci- 
ju." Za lem su dali na glas celorau svetu, 
na ve smo se dogovorili, ve bomo pogut- 
nuli celu Europu Stem su pák zvonili ce- 
lomu svetu, eli na balost Europa se ne 
stela prestrasiti. Na to su se hapili növi 
glasi. Postavili su novoga zapovednika za 
drugu frontu No ve je tu baukaé, to bo

nice, orszaga i szlobodu, a i on sto, ako do toga 
dojde, dene n$ vagu, jeli szmo doszta jaki, Nis- 
csi neszme miszliti, kaj bo to nescsi na meszto 
nasz zvrsil, to je nasa duzsnost i nemre niesja 
druga biti." Jezero let sztara magyarszka szodbina 
sze csuje z vuszta minisztra predszednika, da je 
poszlal recs proti iszhodu, Steri nam ocse zrusiti 
nasega naroda, nasu kulturu i sze, kaj je nam 
lepo i dobro i véli: „Odprto sztati proti bolse- 
vizmu. Celu nasu zvunjsku i znutresnju politiku 
ravna nasa obrana proti bolsevizmu."

Zsohko harcuvlemo ze to, jeli bomo jeli ne 
i to nasz je posztavilo poleg oszovinskih szil, to 
je nepremenjen cil nasega naroda i magyarszka 
postenje. A jeli sze de sto najde, sto bi rekel, da 
nemamo prav. 1 jeli sze sto najde, sto je ne - na 
csisztom sztem, kaj szovjeti ocseju, potli onoga, 
kaj szu szovjeti napravili 1919 leta i potli toga 
da szu bombe hitali na varasa Kassa i druge, 
steri neszu meli nik.su obranu. Neznamo, jeli bi 
sze nasel cslovek tak szlabe pameti, steri bi szi 
dal dopovedati, da Benesov ruszki-eseski kont
rakt, Titovo napinyanye na Balkanu, da bi to sze 
nam szluzsilo i da bi sztem Koruna Szvetoga 
Stefana posz.tala szvetlesa. Как god nam to far- 
baju, to ne mocsi verovati.

Konferencie v Moszkvi, Kairo Teheranu szu 
reszkrile, csesza sze moreju nadjati mali narodi, 
kajti oni tak m iszliju, da na ruaevinaj m alih  
narodov i pod priatelskim szvetlom cserlene 
zvezde bo sze zazidala nova szrednya i ishodna 
Europa.

Na kaj nasz je Trianon obvezal, to szmo 
zeli nasze i morali smo zeti, od toga pota nasz 
nemreju odvrnuti niti obeesanja, eli niti grozsnye. 
Znamo, da harcuvlemo za pravicu, szluzsimo pra- 
viesnoga poszla, a v iszto vreme szpunjavlemo i 
nasu szto i sztoletnu duzsnoszt, branimo Zapada 
proti Ishodu.

Harcuvati moramo, da szpunimo proti na
rod u onu nasu duzsnoszt, da ga potli taborskih 
mok dopelamo nazaj к praviesnomu i hasznovi- 
tomu miru. Kajti da sze zrusila mo
goesnoszt za re vizi ju z mirnim potem, zdigii 
szmo oruzsje za posten mir, eli z gnyuszom od- 
vrnemo szako takse szkusnvanje. stero bi nam 
morti doneszlo mira, eli poleg toga bi zgubili 
postenje. Mi' oesemo postenoga mira, de bomo 
sztali как jednako vredna stranyka, za hrbtom z 
oruzsjem i tak sze bomo szpominali za nasu 
szodbrnu. Naj nam bode példa ona velka neszre- 
esa, stera je dosztigla taljanskoga naroda. Vidimo 
peldu, da jen narod more zgubiti sze, ako zgubi 
szvoju veru i vufanje v buduesnoszt i v szvoje 
duzsnoszti.

Mi szmo hodili po dobrom potu, a i ve po 
taksem hodimo. Mocsi sze stricati za koje kakse 
korake v zvuniskoj politiki, ali nas ország sze 
stiri pot poveksal i to szkorom prez krvi, to je 
taksa csinjenica, stera v toj stricingi prelada sze. 
1 to szi moramo dobro zapametiti.

sigurno hasnilo. Eli glej, ta fakioska Eu
ropa se nece prestrasiti. Bomo se nekaj 
novoga hapili! Crez radio, érez novin i 
na saki drugi naéin su troberitali po cé
lom svetu, tu je druga fronta. No tu ti 
je ve, ti siromaska Europa, ve ti bo si
gurno koza na hrbtu skup skoéila. I viä 
se jeno tomu Europa se neöe pokoravati. 
No haid, napravili bomo velke manevre, 
da pokaiemo Europi, как ju bomo za-

Misii za novo leto
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vzeli. Bomo manevre v  nőéi napra vili, s 
pravimi soldati i s pravimi patroni, nikaj 
zato, éi se par englezov i amerikancov 
vtopi v  morju, samo naj bo Europu zimi- 
ca trla. Eli glej, te zlocesti deéko, Euro
pa samo se neée rezplakati i japicu za 
oproscenje prositi.

Je  tak je, moja Gospoda! Vi ste ne 
samo bedasti, nego i smesni. Kaj mislite, 
da ona Europa, stera véé erez leta trpí 
vaáe bombe, stera je dala, za navek Vive 
junacke iene i decu, ona Europa, stera 
je Skripala s zobmi, stisnula sake;i gleda- 
la, как joj koleju na kupé matere, decu, 
duhovne pestire, как joj rusiju spitale, 
cirkve, umetnosti, ona Europa, stera je 
prek jezero kilometrov dalko odtirala 
prokleto crleno strasilo i den denes, как 
ocelnata stena drzi frontu, morti se bo 
prestrasila vasih groVnji? Kaj su junacke 
matere morti kukavice rodile?

Blodite vi Gospoda! Jako blodite! Mi 
jako dobro znamo, da vi z vasimi glasi ocete

samo praha sipati svetu v óéi, kaj ste v Kairo 
„konferitali" to na boté vun dali niti za celi 
svet, a niti to, da i de se bodete hapili 
probati v Europu vdreti, to sako dete zna.

Mi dobro znamo, da bodete probali 
v Europu zajti na suhu zemlu, éli za 
podpis potnoga lista bodete morali brani- 
tele prositi. A  te braniteli vám imaju ja
ko trde glave i nabodo Steli potnicu pod- 
pisati. Sveto Pismo pise, da su negda 
pod varasom Jericho s trobentami zrusili 
stene, éli pri nas se to nabo pripetilo, 
europske stene nesu z blata, a bormes 
niti braniteli!

Bole bi bdo, da bi dale vrteli Sveto 
Pismo, pák bi pogledali, kaj je mali Da 
vid napravil z velkim Góliátom. Na at 
lantskoj stení ga cuda Davidov, a jako 
dobro znaju kamenje hitati. Dojtí morete, 
a jeli pete nazaj, to je velko pitanje! 
Probajte !

To su nase misli na poéetku 1944. 
leta. Sp.

Glas Hitlerov nemskomu narodu
Ovoga tabora sikak moramo gvinuti

Hitler Adolf, voditel nemskoga na- 
roda je poslal za novo leto pismo nem
skomu narodu.

Na poéetku svojega pisma véli, da 
je engleska politika prepala. Engleska bo 
na kraju toga tabora cuda slabesa, как

je bila. То se vec ve vidi z onih govo- 
rov, stere engleski voditeli drziju. Denes 
vec nejde tabor za tem, da bi Engleska 
ostala velka sila, nego da bi bolsevizam 
viadal po celoj Europi tak i po Engles- 
koj.

Za kaj harcuvlemo
Stoga se vidi, da denes harcuvlemo 

za to: jeli bomo, éli nabomo. Как prez 
milosti idejű nepriateli na nas, ran tak 
prez milosti moramo i mi njim odgovori- 
ti. Kakse god strasne bodo jós bitke, se 
to ne moéi prespodobiti z onom velkom 
nesreéom, stera bi nas dostigla, ako bi 
te zloéiniteli negda mogli nas preladati.

Ta nepriatelska zlocesta vola je véé 
bila na poéetku. То se vidi stoga, kaj su 
nepriateli nigdar ne Steli prevoliti na rezoru- 
zanje i na to, da nebi z lufta bombe hitali. 
Engleski voditeli hujstili su fúrt na tabor i 
denes véé nije glavno pitanje kulko mii- 
junov ludi oni kaniju v Europi zaklati,

nego kaj bi bilo z Europom, ako bi na 
zadnje oni bili jaksi.

De denes engiezi gospodariju, se po- 
sod je glad. Na onim velkim zemlam, de 
su engiezi vise sto let kraluvali, na mil- 
june ludstva hmira od glada. Ako su te 
kapitalisti bolsevicki v taksem orsagu, как 
je Amerika, ne mogli svojemu narodu 
posla i kruha zasigurati, ako je pod bol- 
seviskom diktaturom moralo poginuti 30 
miljonov naroda od gladi i moke, onda v 
Europi, de je narod gosto naseljen, ako bi 
oni jaksi bili, ne samo, da bi se se zru- 
silo, nego poleg toga bi morali pretrpeti 
i stra^nu gospodarsku nesrecu.

V ovom svetskom taboru bo i Engleska opala
Za Europu je pogibel jako velka. 

Oni, Stere samo mrznja vodi, neceju pre- 
videti, da bo v ovom taboru i Engleska 
opala. NeStemi engleski velikasi, vec ve 
veliju, da potli ovoga tabora bo tretji, 
med kapitalizmom i bolsevizmom. Zato 
nam je ostala zapoved, da ovoga tabora 
sikak mi moramo gvinuti. Как nas god

nepriateli ne trpiju, denes proti niih stoji 
narodna Nemska, stera zna, da harcuvle 
za svoj narod i drzi se starinske reci 
oko za oko, zoba za zob. Engiezi i Ame- 
rikanci bi steli Europu i Nemsku hititi 
boHevizmu pod noge, a stem bodo do- 
stigli samo to, da se bo engleski narod 
boláeviziral.

Tabor moramo sikak gvinuti
Zatim Hitler pripoveda. как su ne

priateli podkapali Taljansku, dók je do 
toga doslo, da se Taljanska skup zrusila 
i onda dale ovak pise:

Moramo zafaliti Svemogucemu Bogu, 
kaj nam je, da god nam je tesko bilo, 
navek dal priliku da se krize fletno pre- 
ladamo, kaj smo tobozé zgubili, da nazaj

dobimo, a poleg toga, da si i soldaciju 
objacimo. Saki clovek more biti osvedo- 
éen, da se nikaj taksega na bo pripetilo, 
kaj nebi pomagalo nasoj novoj i velkoj 
zadaci. A ta zadaca more biti samo to: 
na saki náCin gvinuti tabora. Ne je za 
nas nikaj novoga, da engiezi oceju negdi 
na Baikanu, v Norveskoj, Holandiji, Por-

Kupite obligacije pseniene vrednosti
Stalna vrednost, dobro vlozeni penezi
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tugaliji, eli morti de dru gdina suhu zemlu 
dojti. I to znamo, da su si к tomu prepravili 
se, kaj je mogoce. Se te njihove plane smo 
zeli v reéun i prepravili smo se ne samo 
z soldaéijom i matrialom, nego smo sig- 
di, de mislimo, kaj bi nepriateli nekaj 
probali, zazidali trde stene za obranu. Те 
zidi su taksi, kaj bodo nepriatela sigurno 
bole znenadili, как nas njihove probe 
zajti na suhu zemlu.

De god bodo nepriateli probali vun
zajti, sigdi je bomo na vred en  nácin 

docekali
Так je dale Hitler rekel. Bombaski 

tabor proti nemskim varasam je nam za- 
sel globoko v sree, eli nasi \arasi bodo 
lepsi, как su predi bili. Ako smo v mirno 
vreme na leto prek 380.000 stanov mog
li napraviti, onda bomo i ve, potli tabora 
napravili 3 —5 miljonov stanov na lcto. 
Те bombaski tabor ima i drugu stran. 
Sto je zgubil se, on mora znati da 
samo onda dobi svoje nazaj, ako gvirie- 
rno. Zato ocemo ovoga tabora z najvek- 
sim fanatizmom tirati do zadnjega* V pr- 
vim svetskim taboru je bilo proti nas 
3500 taborskih kol, a mi smo komaj par 
taksih meli, a stuke za oklope predreti 
pak nikse nesrao meli. Denes рак imamo 
se vise i bolsih okloplenih kol.

Tabor bo letos dosel do krize
Svoje pismo je Hitler zvrsil z ovimi 

reemi: Ov strasen tabor letos dohaja к 
krizi. Sigurni smo, da bomo to krizu pre- 
ladali. Ne molimo mi zato Boga, naj nam 
podeli pobedu, nego zato, naj nam pravic- 
no sodi po nasoj bistrosti, po nasem vi- 
teztvu, marlivosti i alduvanju. Bog dobro 
zna za kaj mi harcuvlemo, a to neje dru- 
go, nego obstanak nasega naroda, stero- 
ga je On stvoril. Prepravleni smo dati 
se, da Boga sluzimo. Del nas je cudapot 
pod probu. Duznost nam je pokazati da 
ne smo lehki, onda bo sod pravicen i 
i bo se zval „pobeda“ i to bo na*e Viv
ienje,

Magyarski pripadniki, moski od 18-60 
let nemrejtt dobiti potnicu zvun orsaga

V sluzbenim novinam je zisla nared- 
ba honvedskoga ministra, da moski od 
18 60 let nemreju ostaviti orsaga i na 
zvunjskoj zemli ziveti.

V isto vreme je i minister znutres- 
njih poslov vun dal naredbu, da magyar- 
skim pripadnikam, moskim od 1 8 - 6 0  let, 
makar su bili s<íldatí, eli ne, nemoci vun 
dati potnice, niti podugsati.

Bolseviki su odpelali 
taljansku decu

Zalostnoga glasa cujemo z Taljanske 
Na yelkom otoku Sicilia su bolseviki na- 
klali decu od 4 —15 let staru na sest 
ladje i odpelali su je v Rusiju. Ta deca 
?u za navek zgublena za svoje roditcle 
i kneanstvo V rusiji je bodo skolali v 
bolsevickom duhu i bodo Vnjih napravili 
ran takse hahare, kaksi su i oni sami-
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Matere su se Straéno plakale, da su niim 
decu z silóm vkraj zeli i naklali Eng- 
lezi, éteri su taljane к sebi pribavili pák 
to mirno glediju i ve taljani vidiju, kam

su zaéli s svojim izdajstvom. Fala Bogu, 
ub prinas do toga nemre dojti, nigdar na- 
bomo naáu domovinu vun dali i prepus- 
tili ju boláeviékom gospodarenju.

Vnistavleju nepriatelske 

okloplene obrane

T a b o r s k i  glasfi je doálo nemcam v roke. Najved toga oruíja je 
taljanska fabrikacia.

Engleska fronta.
Na sevemom morju je bila velka bitka med 

nemSkimi i engleskimi ladjami. Vtopilo se v iíe 
nepriatelskih ladji, a na zadnje su jenu velku 
nemSku ladju „Scharnhorst" zvanu, englezi zaok- 

*roiili. Jena velka i osem menjSih ladje su ju 
med se zele. Nemáka ladja je bila tripot strelje- 
na s torpedóm, éli se branila do zadnjega gra- 
nata. Strti 5us ju je do kraja preluknjil i onda v 
vitezkoj bitki odiSla pod morje.

Nemei su vun dali glasa, da su erez 1943. 
leto némáké podmome ladje i avioni vtopili 150 
nepriatelskih taborskih ladji i 607 trgovackih lad
ji, se skup od 3.784.500 ton. Zvun toga skva* 
riÜ su 105 trgovackih ladji, od Sterih se tulikajfie 
duda vtopilo.

NemSki bombaái su v nedelu popoldan po- 
hodili varaáa London i hitali bombe. Cuda hiz se 
zruSilo i ludi su stradali. Zvun toga hitali su 
bombe i na Juznu Knglesku.

Engleski bombaáki avioni su v nedelu v 
jutro zárán doleteli ober Berlina. Так >u visoko 
leteli, kaj su niti ne mogli zemlu videti i erez 
oblakov su hitali bombe. Potrefili su viáe delav- 
skih hií i ludstvo su zaklali.

Lnglezi joá navek idu za tem, da nemákoga 
naroda tiraiu v strah, zvun toga vufali su se v 
hudo, obiad no, dezgyovno vreme i mislili su, da 
пенька obrana nabo mogla delati. Nemski káno
non su bili na raesti i dőli su strelili 30 teákih 
nmSin, a ober mórja je doli opalo 13 avionov.

Na samo mlado leto su amerikanski aeroplani 
doleteli ober glavnpga írancoskoga vara § a Pariz i 
fest su ga bombarderali. Civilni narod je pretrpel 
velke zgubicke. Dőli su strelili 19 Stiri motornih 
amerikanskih maáin.

Taljanska fronta
Vreme se jako pokvarilo, velki dezgyi, bla- 

to, a na morju stiaáne bűre. Zbog toga ga ne bilo 
veksih bitki.

Engleski i amerikanski avioni su na cuda 
talijanskih varaáov bombe hitali i duda civilnoga 
naroda spoklali.

Balkanska fronta
Císéenja partizanskih gnjezdi
Kak je poznato, po célom Balkanu haraju 

partizanske bande, cuda kvara delaju narodu, ko- 
leju neduí.ne i nekrive civilne ludi, raubaju, po- 
ígeju i vniátavleju ne samo cela sela, negoiLele 
kraje.

Da se jempot tomu kraj napravi, nemáka 
soldacija je proti kraju 1943. leta napravila velko 
Siádenje, osobito v Bosniji, Crnoj Gori i v Alba- 
niji. Rak z nemske strane dujemo, njihova solda- 
dija i na viáe mesta domaci dobrovolci, su vise 
mesece j harcuvali proti partizanam. Oni su se 
pred redovitom soldacijom navek vugibali, nesu 
se steli v bítku pustiti, éli nemei su je tirali, pre- 
silili na bitke i naj ved njih vnístili.

Te bande imaju jako velke zgubicke, to 
pokaze, da su nemei \odili proti niih redovitoga 
tabora i gori recena mesta su skorom do kraja 
pociádena.

Od meseca septernbrn, do kraja leta. nabro- 
jili su 37.790 mrtvih partizanov, a vlovlenih je 
bilo 49.659. Rak su jaké bitke bile, vidi sc i sto- 
ga, da samo koli Sarajeva i pre granici ( rne 
gore je bilo 2926 mrtvih partizanov, a vlovlenih 
22.696. Od Sarajeva sevemo-zapadno, v Bosniji 
pák je v jenoj bitki drez sedem dni dőli opalo 
1609 partizanov, a vlovili su 700,

Prek 400 sake fele átukov, prek 11Ö0 teá
kih pesidkih puáek i 69 okloplenih taborskih kol

Sovjetska fronta
Velke i oátre bitke pre varasaj 

Zitomir, Nikopol i Vitebsk
Na staro leto su bolá^viki napravili velku 

oíenzivu pre varaáu Zitomir i hitili su v ogenj 
35—40 diviziji strelcov i viáe stotin okloplenih 
kol. Nemáka obrana je bila jaka i zadrzala ne- 
priatela, a med tem su samo pre selu Bezdidev 
vniálili 55 okloplenih taborskih kol. V toj bitki 
pre Zitomiru su bolieviki, v petek se skup zgu- 
bili 97 kol. Se to su nemSki kanoneri Sírom rez- 
strelíli.

Na juznom kraju fronte pre Nikopolskom 
mostu su sovjeti v peték zdigli ognja, a nemei 
su je vei prepravleno éekali. Prem da je nalete- 
lo 6 diviziji i jena divizija taborskih kol i viáe 
stotin avionov, nemei su se to zavrnuti i 27 ne
priatelskih taborskih kol zru$ili.

Pre varaSu Vitebsk su bolSeviki nőve trupe 
stirali v ogenj. Bilka vei dugó trpi, a nemei dr- 
íiju frontu, kaj su írez vreme zgubili, su se na- 
zaj zeli. V petek je tu doli opalo 37 nepriatel
skih taborskih kol

Japanska fronta
Od deeembra 31-ga do januara 2-ga su na 

juinom kraju Atlantskoga Mórja bile tri velke 
bitke v luftu. Japanci su dőli strelili 47 nepria
telskih avionov, zvun toga vtopili su jenu velku 
i viáe menjáih ladji za matriala voziti.

GLASI JARASA PERLAK
Lepi bozidni dar m egyim urskoga domo-

rodea. Sostarich Lajos direktor banke v penziji, 
n&S megy imurski domorodec, stanujuci v Budapes
t s  je lepoga dara postal svojoj rodnoj obdini 
Perlak. Se skup je poslal 1000 pengy penez, od 
toga 500 pengő narodnoj ákoli za soldadke popile 
i drugu siromaáku decu, Stera se dobro vudiju i 
potrebna su pomodi, a 500 pengő pák je poslal 
obeinskom poglavarstvu v Perlak, naj rezdeliju 
za Boíid med takSe familie, átere su zbog tabora, 
éli zbog drugih neprihk kakáu nesredu pietrpele. 
Rak smo ved viSepot napisali, naái megyimurci, 
átéri dalko íiviju od nas, ne su pozabili za svo- 
je rodno mesto i Sto как more, podpira naSe si- 
romake. Sostarich Lajosov dar naj bo példa i 
drugim i Slo more, naj se zmisli za taborske fa
milie i druge siromake. Ne je on bogát, áto duda 
ima, nego on, áto ima odprto srce za svoje blii- 
nje. Navek je VekSe veselje dati, nego zeti.
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Tezacke place za 1944 leto
za prvu polovicu » « T e t a *'p 'la^ ^ su^ ve8^ 1’'1' 8 к° '°т  odredicne P,a ie  »  polske tezake 
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Glasi Magyarske Stranjke Zivota
Kállay Miklós m. kr. miniszter pred- 

sednik, orsaóki voditel Magyarske Stranj
ke 2ivota je v megyimurskim mestnim 
organizacijam postavil öve poglavare :

Muravid: Hábián Márton sekretar.
Drávaszentistván - Repp Elek pred- 

sednik, Szencsár József drugi predsednik.
Muralővő: Pintarics Antal drugi pred

sednik.
Drávacsány: Logozsár Tamás drugi 

predsednik, Oreski József sekretar.
Drávamogyoród: Puklavecz Jakab 

voditel stranjke.
Szentrókus: Hozmecz József pred

sednik, Ovcsár József drugi predsednik, 
Vészeli Ferenc sekretar.

Iánosfalva: Klobucsarics István drugi 
predsednik.

K A J  JE  NOVOGA?
— Lukovnyák Bernát je hmrl. Naái me-

gyimurci su skorom si poznali nasega „gospona 
Lukovnyáka", im je skorom 50 let sluíil ludem 
v staroj áparkasi i Ito je kaksega posla imel z 
njim, nigdar neje nezadovoler. odisel. Si su ga 
jako radi meli. V 65-tora letu ga smrt dostigla. 
Naj poöiva v mini Bozem.

— 12 lad ic penez pod vodom. V Veneci- 
ji. v Taljanskoj su nemei zdigli z vode jenu ta- 
borsku ladju, átera je na taljanskoj-horvatskoj 
granici zvráavala slufcbu, a potli ju je jena bőm-

V U iyifU cM in sá to

Nagy választékban kaphatók 

divatos női télikabátok 

b u n d á k ,

elegáns kész nöiruhák 

m e l e g  p o n g y o l á k

ba vtopila. Na ladji je bila taljanska soldacka 
kasa, 12 ladic penez. Penezi su bili dosta fajhtni 
i ve je nemei na umetni naéín suáiju.

— Novo postajalisce Tüskeszentgyörgy.
Na átreki Bubapest—Csáktornya je drzavna ze- 
leznica vredila novo postajaliáée pre vahti broj 
47 i zove se Tüskeszentgyörgy. Januare 1-ga je 
prvic eug postai. Ovo novo stajaliáce bo cuda 
hasnilo ludem, átéri koli te vahte stanujeju, kaj 
se nabodo morali pelati dale, как je treba.

G o s p o d a r st vo
Vaznost oblígacije na psenienu 

vrednost
Financminister je v bozicnim novinam pos- 

lal vaznu opomenu polskim gospodaram. Neje to 
nikaj novoga, kajti vec su £ minister za polsko 
gospodarenje i drugi odgovorni gospodarski vodi- 
teli opomenuli nase polodelce, da se bo treba 
prepraviti na prilike, átere bodo potli tabora. Za- 
to je treba denes, da ludi imaju vec penez, toga, 
denes zviseáega kapitale nekak zacuvati za kes- 
neáa vremena, da bo jako potreben.

Najpredi moramo recunati stem, da po ta- 
boru bo vtekanje pák islo po célom svetu, pák 
tak onda vlada nabo mogla drzati cene pridela 
tak, как denes, da ga ne liferacije v zvunjske 
orsage i ói je je de, jako malo, kajti denes saki 
orsag, tak i magyarski, sam za se gospodari.

Gazda se bo moral brigati, da si se ono 
namesti v gospodarstvu, kaj mu denes sfali, kaj 
kaj se bo povanje moglo i dale splatiti, a to bo 
samo tak mogoce, ako se bomo trsili se duge 
dőli splatiti, a zasparane peneze pák v takái ha
sén obrnuti, átéri niti potli nabo iáéi na к var.

Denes cuda ludi kupujeju kajkakáe stvari, 
samo da se penez resiju, a te stvari bodo potli 
vrednost zgubile i niti ve niksega hasna ne do- 
neseju.

Zato je vlada vun dala obligacije na páe- 
nícnu vrednost. Za 200 pengő se dobi obligacija, 
átera vala za 5 metri páenice po 40 pengő. Ako 
bi potli páenici cena dőli opala, gospodar i onda 
dobi za svoju obligaciju 200 pengő, to je 40 
pengő páenicne vrednosti. Та obligacija nemre 
vrednost zgubiti, za to garantera drzava. Ako 
pák bi cena páenici gori isla, onda gazda dobi 
za svoju obligaciju navek tulko, kulko bo páeni- 
ca viáe vredna. Zvun toga nosi obligacija 3 po sto 
interese i nikáa porcia se ne piaca niti od obli- 
gacie, niti pák ód intereáa.

Pred Boíicom su se hapili te obiigacie vun 
davati i do kraja januara meseca je moci kupiti.

V Csáktornya se te obligacie moreju kupiti 
pre staroj áparkasi naprti cirkve, zove se Csák- 
tornyai-Muraközi Takarékpénztár.

Obrecun duznosti nutri davanja
Po malem bodo doáli obrecuni nutri dava

nja i vlasti bodo kontrolerale как je Sto nutri dal 
kruSno zrnje, maácu i slobodno zbiranje.

Kruáno zrnje ne moci namestiti niti z maS- 
éora, niti pák s slobodnioi zbiranjem, ran tak je

ne moci namestiti maácu s kruSnim zrnjem, niti 
s slobodnim zbiranjem, ako komu falíju jedinice 
pre krusnom zrnju, ili pre maSöi, mora molbenicu 
dati na komisara za obskrbu naroda (velkoga is- 
pana) i prositi dozvolu, da kruáno zrnje, éli maá
cu zameni z drugim nutri davanjem. On рак, Sto 
ima viáe nutri danoga kruánoga zrnja, éli niasée, 
njemu se te jedinice, Stere ober liodiju, z.emeju 
v recun pre slobodnom zbiranju.

On gospodar Steri je zvrSíl se tri őopore 
nutri davanja i dal je viáe nutri, как je moral, 
dobi premiu i to na sake 100 pSenicne jedinice 
jenu tretju staran vrednosti metercent pSenice. 
Cena se bo recunala v vremenu obrecuna.

On gospodar, Steri nabo spunil svoje duz
nosti nutri davanja makar pre kruSnom zrnju, éli 
pre maSci, éli pre slobodnom zbiranju, dobi pe- 
neznoga strófa.

ízléses nyomtatványok
gyorsan és pontosan 

K É S Z Ü L N E K  

aMurakőzi Katolikus Könyvnyomdában

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróhirdetések dija szavankint 10 fillér. — A vastagon 
nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

Nova se lska  kola za prodati, V arga An
tal oki. patkoló és kovácsmester Felsőpusztafa- 
Csáktornya.

Cséplőgépet motorosat, te ljes garnitúrát,
jó karban vennék. Ajánlatokat gép leirásával 
Scsavn icsár Vince K irá ly iak  posta M iksavár.

M latilku, motornu celu garnituru, v dob
rom stanju kupil bi. Ponude z opisom garniture 
poslati Scsavn icsár Vince K irá ly iak  posta 
M iksavár.

Zrebec 4 leta star prve klase, z licencom 
za skakati proda se. Branilovics Imréné, Drá- 
vaóhid 35.

Angoranyulak fajtiszták, törzskönyve
zettek eladók. Szép fehér fajta. Érdeklődni Jó
kai utca 3.

Iscem slugu za kocisa, Jugh  András
Csáktornya Honvéd ut. 73.

100C kilogrammos, h itelesített tizedes 
mérleg, sulyokkal eladó. Szunemár László Csák
tornya, Kossuth Lajos utca, Kirchfeld telep 
mellett.

Decimálná vaga do 1000 k il, z gvihtom 
za prodati, Szunemár László Csáktornya, Kos
suth Lajos vulica, proti banhofu, poleg trgovine 
Kirchfeld.

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: P ecso rn ik  Ottó 
******1 KfttoUkn« Kőnrvnvomrf* — C«4M«rarf

Hői**» *****

I Kőbányai Polgári Serfőzde
muraközi egvedárusitója, úgyszintén II jedini prod.vec pive za Medjimurje i

P E T á N C I  á S V ^ N Y V I Z  f ő r a k t á r a  || fllavno skladiSce PETANSKE kisele vode
II Csáktornya! Kossuth L-u. 1 sz. alatti nyitrai MRÁZ TIBOR Csáktornya, Kossuth L. vulica br. 1.. g|

t e l e p h e l y i s é g é t  Á T H E L Y E Z T E  II je svoje skladisce i magazine P R E M E S T I L  V 
I A Z R Í N Y I  V Á R  B E L S Ő  U D V A R Á B A .  I ZNUTRESNJI DVOR ZRÍNYI QRADA (Staroga orada) Щ
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