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EGYÉNISÉG E
( P . O . ) A  demokratikus életfelfogás egyol
dalúsága nyilván az, hogy tagadja a közös
séget és célkitűzéseinek teifgelyébe az 
egyéniséget állítja. Nem látja be, hogy 
mind az, ami a közösség érdekébe való, 
egyben az egyéniség érdekeit is szolgál 
ja. Az egyéniség nem élhet meg légüres 
térben, hanem csak mint valamely kö 
zösség tagja találhatja meg boldogulását. 
Epén ezért nincs, nem is lehet erkölcsi 
létjogosultsága semmiféle közösségellenes, 
az. egyén öncélúságát és mindenek fölött 
valóságát hirdető álláspontnak, mert az 
ilyen magatartás nem egyéb, mint elíoga 
dása a közösség által nyújtott előnyök
nek és kedvezéseknek, de tagadása mind
azon kötelességeknek, amelyek a közös
ség minden egyes tagját terhelik. Jellegze
tes álláspontja az élösködésnek és kizsák
mányolásnak, azonkívül az erkölcsi ne 
gatívumnak egy neme, amellyel az er
kölcsi felelősségtudata magaslatán álló 
keresztény társadalom sohasem azonosít 
hatja magát.

Hogy mit nyújt nekünk a közösség, 
az. csak ilyenkor, háború idején válik 
igazán szembetűnővé, amikor azt kell ta
pasztalnunk, hogy a közösség életével 
együtt egész egyéni szabadságunkat, élet- 
és vagyonbiztonságunkat, családi életűn 
két, vallásunkat, civilizációnkat és kultú 
ránkat ellenséges erők meg akarják sem 
misíteni. E veszély ellen csak a közös 
ség nyújt az egyeseknek hatásos védel
met akkor, amikor annak tagjai a közös 
ségi erkölcs parancsszavának engedelmes 
kedve, gátat vetnek a pusztulásnak. De 
épen azért a közösség joggal el is várja 
a közösség minden egyes tagjától, hogy 
a közösségi erkölcs szellemében cseleked 
jék és vállalja mindazon kötelezettsége- 
ket és áldozatokat, amelyek mint a közős 
ségi éled tagját és haszonélvezőjét terhe
lik. A közösség érdekében viselt felelős 
ségtudat egyben az egyén erkölcsi érté 
kének egyenes fokmérője is, mrrt ön 
megtagadást, áldozatkészséget csak ebben 
az értelemben tanúsíthatunk.

A közösség tagjaként érezni, gondol 
kodni és cselekedni, szempontjainkat a 
közösség szempontjaival összeegyeztetni, 
sok esetben pedig azoknak alá is ren
delni, az a követelmény, amelytől a kö
zösség s ezzel az. egyes sorsa és boldo
gulása is függ. A történelem folyamán 
már sokszor bebizonyosodott, hogy amely 
közösség tagjaiban a mértéktelen és ha
tártalan önzés, a közösségi szellem és 
erkölcsi érfék tagadása elhatalmasodott, 
az a közösség mihamarabb alkotó elemei
re bomlott és elpusztult, hogy átadja he
lyét más, életrevalóbb, az összetartás és

S KÖZÖSSÉG
sorsközösség tudatától áthatott harckész 
közösségnek. így bomlott fel annak ide 
jén a hatalmas római birodalom és így 
szóródott szét az egész, világon a zsidó 
súg is, amely közösségellenes magatartá
sával, erkölcsi negatívumaival és zsarnoki 
önzésével bomlasztólag hatott mindazon 
közösségekben is, amelyekben elhelyez
kedett és amelyekben befolyását érvé
nyesítenie sikerült. Mindazon közösségek
ben, amelyekben az egyéni életforma túl 
fejlődött a közösségi szellem és közössé
gi erkölcs rovására, a közösséget megtar
tó és éltető erők nagyfokú sorvadása ta
pasztalható.

A közösségi erkölcs külső ösztön 
zéssel, a meggyőzés, a rábeszélés esz.kö 
zeivel csak nehezen pótolható. A közös
ség érzés vagy megvan valamely közös
ség tagjaiban, mint a közösség megtartó 
sában jelentkező erő, vagy nincs meg. 
Előfordulhat azonban az az eset is, hogy 
valamely nép közösségtudata külső be 
folyatok, rossz példák, elfajult életmód 
hatása alatt csak háttérbe szorult. Ilyen 
esetben a tudatosítás, a ráeszméltetés, a 
a közösségi lelkiismeret feltámasztása ma
ga is elég ahhoz, hogy a közösségi ér
zést életrekeltse s a társadalom tagjait a 
közösséggel szemben fennálló kötelessé
geik teljesítésére késztesse.

Erre a tudatosításra vállalkoztunk 
mindig és tudomásul kell venni, hogy a 
közösségben, különösen nehéz időkben, 
niucs helye az önzésnek, a mások hit
vallására és áldozatkészségére spekuláló 
erkölcstelenségnek, mert a közösség mind
azokat, akik így tesznek, mint a közös
ség megbecsülésére méltatlanokat megve 
téssel sújtja és kiközösíti magából. A 
közösséget csak úgy tarthatjuk fenn és 
annak tagjai csak akkor maradhatunk, ha 
a közösség érdekében minden tőlünk tel 
hető áldozatokra készek vagyunk és a 
közösség tagjaihoz méltó módon viselke 
díink. Tudnunk keil, hogy a közösségen 
kivid, mint hazánk nagy költője oly meg 
rázó szavakkal énekelte, nincsen számunk 
ra hely s áldjon, vagy verjen sors keze, 
itt élnünk, halnunk kell.

Egyéni életünk a közösségével áll, 
vagy bukik. Ha a közösség érdekében 
áldozatokat hozunk, azt közvetve ma 
gunkért is tesszük azzal a különbséggel, 
hogy a mindent a tulajdon egyéni érdé 
keik szemszögéből megítélő „okosokkal,, 
szemben látjuk a közvetett okot is, mely 
bennünket fenyeget s erre a fenyegető 
veszélyre az önvédelemnek és harciasság 
nak ugyanazzal a fellobbanásával vála 
szolunk, mintha a közvetlen hozzátarto
zónk, vagy a saját magunk személyében

ért volna támadás bennünket. Benne
élünk, gyökerezünk a nagy nemzeti kö* 
zösségb^n, egyetlen nagy népcfsalád tag 
jaiként érzünk, gondolkodunk, cselek 
sziik és nem lehet olyan magyar ügy, 
olyan magyar kérdés, amely az egyest 
kevésbbé érintené, mint azok összessé
gét. „Közösség“, ez a fogalom jelenti 
végső következésben önmagunkkal való 
azonosságunkat, személyes .mivoltunk 
meghatározását is. A feladatunk is en
nélfogva csak egy lehet: soha, egyetlen 
pillanatra sem megfeledkezni arról, hogy 
mivel tartozunk annak a dicső küldetés
nek, amit magyarnak lenni jelent.

Muraköz ünnepe, április 16.
Súlyos, gondterhes idők ! Vészmada

rak repkednek édes hazánk egén! A jö
vőt nem ismerjük, de bízunk benne, an
nál jobban tudjuk mi — volt 1

Huszonhárom éves rabságunk alóli 
felszabadulásunkat ünnepeltük vasárnap. 
Sajnos, a háború miatt, ünnepségünk igen
szerény keretek között mozgott, de lel
ki szemeinkkel valamennyien láttuk azt 
a jelenetet, amikor dicső honvédeink 
élén vitéz Farkas őrnagy — ma már ez
redes — vég g vonult Csáktornya utcáin 
s örökre felszabadított bennünket az ide
gen rabiga alól.

A város fellobogózva, a komoly 
időkhöz mért ünnepi hangulat. Pontban 
féltizenegykor a honvédség itteni alaku
latai és a nagyszámú ünneplő közönség 
bevonul a templomba. A templom előtt 
feszes díszszázad áll. Megkezdődik a 
hálaadó ünnepi mise.

Az evangélium után P. /.sálig Nor
bert házfőnök plébános mondott könnye
kig megható prédikációt. „РаЧ vobis!" 
Békesség veletek! így köszöntötte a fel
támadott Krisztus, nyolcadnapra tanít
ványait, apostolait. Békesség csak ott le
het, ahol szeretet lakozik a szívekben. 
Azért dúlja az egész világot ez a ször
nyű háború, mert az emberek szívéből 
kipusztult a krisztusi szeretet. Majd a 
honvédekhez, intézi szavait és köszöne
tét mond nekik, hogy itt vannak. Ma 
ünnepeljük harmadik évét felszabaduló 
sün к nak. Az egész világon dühöng a 
háború, mi pt dig itt három éven át arány- 
lagos békében és nyugalomban élünk 
honvédeink jóvoltából. Kéri a Megváltót, 
teljesedjenek be szavai: „Pax vobis!“

Mise után a honvédség és az ün
neplő közönség az. Országzászlóhoz vo
nult, ahol az. első koszorút a honvédség 
parancsnoka helyezte el, „annak emléké 
re, hogy Muraköz, ma három éve vissza 
tért a Magyar anya kebelére“. Csáktor
nya város koszorúját Kopjár Ferenc vá*



8 ;M e g y i m u r | g . v 15 br.

muStranja levenlaSov, kuncju i tiraju grde govo- 
re i Sffle.

Te grdi posli ne samo da jako ékodiju le- 
ventaSkom zivlenju, nego i zruSiju v dusaj nasih 
mladih leventasov poátuvanje Boga i íamilije. Za- 
to najoátreáe naredjuje, da se si leventaéki vodi- 
teli moraju drzati опак, как to te visoki i ple- 
meniti cil zahteva. Sto bo proti ovoj naredbi po- 
gre§il bode ostro strófán.

Vitéz Béldy Alajos nasoj mlajsíni
(L.H.K.) Vitéz Béld> Alajos, vezérezredes, 

orsaéki vodítel nase mlajáine je zadnju nedelu, 
na radio rekel ovo :

DoSlo je vreme, da i leventasi moraju delo 
v roke zeti. Póznám na$e decke i znam, da njim 
je srce puno z lubavi za domovinu i to se naj- 
bole pokaze, da je domovina v pogibeli. Ve se 
nam s ishodne strane ka/c nevarnost, nutri smo 
v taboru s célom silóm. V; tóm taboru ste i vi 
soldati. Staresi leventasi bodo na* du nőm fabor- 
skom polu alduvali krv i pokazali, kaj je leven* 
ta5. III. copor naj se z jakom du Som prepravi na 
óva najdiéneáa dela. Pöta njim kaze poMenje i 
magyarska povest. II. éopor naj s trdom dusom 
stane na mesto staresih.

NiSci nesme biti zadovolen z muslranjtm 
od 4 vur na tjeden. Saki se naj zmuátra za pra- 
voga honveda z duSom i telom. LeventaSi naj 
pomaíeju v polskomu delu. v mestriji, v tabor- 
skoj fabrikaciji, как najviSe moreju, Nigdi v cé
lom orsagu nesme niti jena brazda ostati neob- 
delana.

I. éoport, najmlajái leventasi naj pomazeju 
familiam de su oci, brati v taborskoj sluzbi i 
naj zvrsavleju taksu sluzbu, da ga tomu do 

<.ve para ne bilo v celoj magyarskoj domovini.
К tomu naj pomazeju i leventa$ke puce. 

Saka puca mora stati med leventase i pomagati 
pre onom velkom delu za obranu domovine. 
Deaki napre í lepu peldu pokazati. То zahteva 
od nas na$a jezero let stnra domovinu.

Saki leventaS mora znati za svoju velku 
duínost. Zdr2ati na mestu. Voditeli mlajsine! Ne 
je dosti zapovedati, ncgo pokazati peldu pre de
lu, rodolubnosti, pre éuvanju mira í reda, za- 
gnjesti Spione i ftnitele leznih glasov. Cím vec po- 
vati, sikam stati prez straha. То su duznosti, za 
Stere niéci nemre premiu ijkati. Moramo znati 
da su denes te§ka vremena.

Prvo vufanje nam je dragi Bog. On nas 
je stvoril i drzi nas. Posvetiti njegovo ime i 
obdrz.ati svetke. V na sem jezero let s tarom ziv
lenju je navek bilo prvo krscanstvo. Sabli i krT- 
tu moremo zafaliti, dn se jezero let d^zirno v 
Furopi.

Drugo je pajdaska lubav. Pomagati jen dru- 
gomu, si smo brati i moramo biti verni jen dru- 
gomu i v tem peldu pokazati.

Prva példa nam je naS Visokodostojni (íos- 
pon Guverner. Saki den alduje s\oje zivlenje za 
narod i dal je za domovinu, kaj mu |e najdra- 
ie§e, svojega sina. I denes, v toj krvavoj Euro- 
ropi, рокаде, da se zna najbole trdo dr/ati.

Svet se moci v krvi i zelezu. Imamo velke - 
duznosti. Prve su red i disciplina. Stem bo őr
ség stal, éli prepái. Ci bomo znali doma reda 
dr/ati, onda bomo fcivi ostali i lep.su buduénost 
se véekali.

Ne treba ve sebe gledati.nego skupno ziv
lenje. Ne Sírom vicéi nego skup dríati. Го nam 

.pomore pre semu. Negda sveta bodo nasu mjaj- 
sinu, z 1944. leta spomenuli, как se mi sporne 
nemo denes za onu, z 1848 leta. Zato vas ja 
denes pregltfbim za mo$ke, a ne za decu. VaSa 
je stvar, da s svojim delom pokaMe, da ste

plerneniti i junaki. Da s svojim posteni/n delom 
pokazete, da ste vredni poStuvanja na.sega i onib 
steri bodo za nami dosli.

Svefski glase
Horvatske novine piseju z a  imetek 

srbskoga krala
Zagrebaéke novine: „Hrvatski Narod“ pise- 

ju na vélkom za Petra II btvsega jugoslavensko- 
ga krala i veliiu, da je on najbogatesi kral v Fu- 
iopi. 1434. oktobra 9-ga, da su ivegvnga oca, 
A lexandra krala, v Matselu vmorili, ostavil ie 
jako velkoga imetka na svoje sine. Samo ne gi bő
éi imelek je bil ereden (> miljonov engleskih tun- 
ti. Za njim hi dosla v bogatstvu Juliana engles* 
ka princeza, stera bi herb da engler.ku kralevsku 
korun u.

Hajsí je smrt podnesel, как bi pustil 
svoje ranjenike

V elkoj bitki na Kriniu je bil te.*ko ranjen 
je doktor tnk, da bi ga bili morali spraviti v Spi- 
tal. Samo on jr. nikak ne stel ostaviti svoju tru- 
pu i saru si je zaVezal nbgu, stera je od srap- 
nela bila skorora sa raznesena. Makar je ne nio- 
gel hoditi, ilak je sakoga r.injenika sam pregle- 
dal* i vracil. vSvuje teske шоке, stere su saki den 
huj§e postale, je ne kazal pred drugimi i samo 
se za s\oje ranjenike i bcli/nike biigal, se tak 
dugó, dók je ne do kraja odnemogel. Onda su 
ga spravili v spital, tani pák je za par vur hin11.

Taksu soldnuju je ne moci skup spraviti 
niti z dolari, mti pák /. bombami na neduzni na
rod. Tu je treba lubav za domovinu i velki al- 
dovi. |)ok iniarno takse ludi na fronti, s gurni 
smo, da nas nepriatel naho potukel, kajti níi ne 
harcuvlemo za dolare, nego l ranimo nase dome, 
cirk\ e i tamiliie i za to stojimo z dusom i tel in.

V Moskví su dőli por.trelali polskc 
vladinc pomocníke

(N1.K.) Po engleskim novinam pi e Nem- 
^ka Ielegrafska Kancebrija, da su dva pomoéniki 
polske vlade, étera se ve zadr/avle v l.ondnnu, 
doSli v Polskii, Ja  se tani postaviju \ ve/.u /. 
organizációm polskoga narod,», Átéri se pod zem- 
lo;n brani i da su se glasili pre so . jetskoj vladi, 
tani su je mam postavili pred taborski sód i da 
li dőli postrelati.

Kak vid'mo, boKeviki /aslupnike polskoga 
naroda p<> kratkom potu, z oiu/.jein pospravlaju 
i dale se delaju one slrasnosti stere su re Inpi- 
le v Katynu.

Moremo ?ii misiiti, » cga bi se europski na- 
rodí vcekali, da bi dosjo ,.lo boltéi ickoga g»»spo- 
darenja ober nas.

G o s p  o d a  r s t v о
Le tos bo cuda hroscov

Treba p(/birati te kukee, (o je dobra 
hrana za zivinu

l.elos bo cuda hroscov zislo z zemle. |)o 
ve, na zalost, naSi ludi, nesu se jako brigali za 
te kukce, a (>ni, éi je ostavimo v ssdovnjalui, 
cuda k\ara napraviju, аки pák je poberemo, se-

bi napravimo- velkoga hasna.
\ Danskoj su samo érez jeno prtuletje 

nabrali tri i pol miljone kil hroscov i se to se 
potrosi za krmu.

HroSée pobirati j»* najbole v jutro zárán. 
Pod drevo deli ponjavu i onda stepati. Hro^ci 
su v iulro dreveni od mrzloga hifta i lehko se 
daju stepsti i pobrati. Onda nainetati v \rece i 
mám popaiiti z vrelom \odom tak, kaj se zakó 
leju. Zatem pák mám na sunce prestreti na ten- 
kom, kaj se dobi о posusiju, drugac se pokvariju 
Moéi je i v peéniri susiti. Onda móri bole na 
debelom fiastreti, samo Visepot mesati.

Sulié luo^ée treba na suhom, hladnom mes
tu pospravili 1 tenko rezgrnuti. Da ocemo hraniti 
zivinu, onda je treba hrosce predi semleli, éli 
stuéi na drobno. Mladini je moci med hranu f i
rm e hrosce eati, ali svinjam, konjam i psum sa- 
nm kuhane.

Hrosci sú jako dobta i hasnovite hrana za 
z.ivinu. Med hranu zme$ati jako vala i zivina cu
da lez.i trosi hranu. Koko§i ruda bole neseju, a 
m!adi pajceki fletno doh!ju na vagi.

Jesu mesta, de s hroScov ölje peéeju. Da 
se kruli spece, je deneju v drotnatini resetam v 
vrocu pecnicu, odspod neksu posodu i ta se о 
Ije cedi. 100 kil hrosém da 9 litri ólja. To ölje 
je dobro za kola niazali, za svetiti v olenki i za 
sopona kuliati.

Как se lefos po célom orsagu ludi toziju, 
du ga slabo кпье, fo bi dobro*" bilo, ci bi nasi 
gospodari mal« brige \ odili s térni к kukéi. То 
je tak.si posel, stetoga i deca moreju zvrsiti. Kaj 
su do ve hrosci к vara napravili, moci je ч hasén 
obrnuti.

Sulié hrosce nmei spraviti tijam do zime, 
stem se* d« sti kimé prespara, a jako je hasnovito 
za zivinu.

Fabrik« nesmeju delatí nikse 
ltiksuzne stvari

Kak je nova, Sztójuyova vlada slala na 
svoje Illést«», inam je dala чип slroge i.aredhe á 
labrike.

Kaj denes imamo sirovoga malriala, se sme 
poniicati simp za taksu robu, steru narod za si- 
lu nuca. Za luksuzne stvari vl.tda nabo dala niti 
nmtriala, niti la pora i ek ktriku.

ГаЬпке su do че cuda taksega delale, kaj 
je ne za silu za obskrbu tiaroda, to bo че se 
piestalo. Fapor i clektnka se more dobiti samo 
za hasnovite naiodu potrtbne robe.

Snajdersk i salon isce navucnicu z dob- 
re hize 1941. Ju liu s  9 piac, br 4.

w  m i M p n i n i
Felelős szerkesztő: Peisomik Ottó 

Felelős kiadó és laptulajdonos. Pe. csó rn i к Ottó
C«A4(*.*?••



EGYÉNISÉG E
(P. O.) A demokratikus életfelfogás egyol
dalúsága nyilván az, hogy tagadja a közös
séget és célkitűzéseinek tengelyébe az 
egyéniséget állítja. Nem látja be, hogy 
mind az, ami a közösség érdekébe való, 
egyben az egyéniség érdekeit is szolgál 
ja. Az egyéniség nem élhet meg légüres 
térben, hanem csak mint valamely kö 
zösség tagja találhatja meg boldogulását. 
Креп ezért nincs, nem is lehet erkölcsi 
létjogosultsága semmiféle közösségellenes, 
az egyén öncélúságát és mindenek fölött 
valóságát hirdető álláspontnak, mert az 
ilyen magatartás nem egyéb, mint elfoga 
dása a közösség által nyújtott előnyök
nek és kedvezéseknek, de tagadása mind
azon kötelességeknek, amelyek a közös
ség minden egyes tagját terhelik. Jellegze
tes álláspontja az élősködésnek és kizsák
mányolásnak, azonkívül az erkölcsi ne 
gatívumnak egy neme, amellyel az er
kölcsi feMősségludata magaslatán álló 
keresztény társadalom sohasem azonosít 
hatja magát.

Hogy mit nyújt nekünk a közösség, 
az csak ilyenkor, háború idején válik 
igazán szembetűnővé, amikor azt kell ta
pasztalnunk, hogy a közösség életével 
együtt egész egyéni szabadságunkat, élet- 
és vagyonbiztonságunkat, családi életűn 
két, vallásunkat, civilizációnkat és kultú 
ránkat ellenséges erők meg akarják sem 
misíteni. E veszély elten csak a közös 
ség nyújt az egyeseknek hatásos védel
met akkor, amikor annak tagjai a közös 
ségi erkölcs parancsszavának engedelmes 
kedve, gátat vetnek a pusztulásnak. De 
épen azért a közösség joggal el is várja 
a közösség minden egyes tagjától, hogy 
a közösségi erkölcs szellemében cseleked 
jék és vállalja mindazon kötelezettsége
ket és áldozatokat, amelyek mint a közös 
ségi élet tagját cs haszonélvezőjét terhe
lik. A közösség érdekében viselt felelős 
ségtudat egyben az egyén erkölcsi érté 
kének egyenes fokmérője is, mert ön 
megtagadást, áldozatkészséget csak ebben 
a/, értelemben tanúsíthatunk.

A közösség tagjaként érezni, gondol 
kodni és cselekedni, szempontjainkat a 
közösség szempontjaival összeegyeztetni, 
sok esetben pedig azoknak alá is ren
delni, az a követelmény, amelytől a kö
zösség s ezzel az egyes sorsa és boldo
gulása is függ A történelem folyamán 
már sokszor bebizonyosodott, hogy amely 
közösség tagjaiban a mértéktelen és ha
tártalan önzés, a közösségi szellem és 
erkölcsi érték tagadása elhatalmasodott, 
az a közösség mihamarabb alkotó elemei 
re bomlott és elpusztult, hogy átadja he
lyét más, életrevalóbb, az összetartás és

S KÖZÖSSÉG
sorsközösség tudatától áthatott harckész 
közösségnek. így bomlott fel annak ide 
jén a hatalmas római birodalom és így 
szóródott szét az. egész világon a zsidó
ság is, amely közösségellenes magatartá
sával, erkölcsi negatívumaival és zsarnoki 
önzésével bornlasztólag hatott mindazon 
közösségekben is, amelyekben elhelyez
kedett és amelyekben befolyását érvé
nyesítenie sikerült. Mindazon közösségek 
ben, amelyekben az egyéni életforma túl 
fejlődött a közösségi szellem és közössé
gi erkölcs rovására, a közösséget megtar
tó és éltető erők nagyfokú sorvadása ta
pasztalható.

A közösségi erkölcs külső ösztön
zéssel, a meggyőzés, a rábeszélés eszkö 
zeivel csak nehezen pótolható. A közös
ség érzés vagy megvan valamely közös
ség tagjaiban, mint a közösség megtartá 
sában jelentkező erő, vagy nincs meg. 
Előfordulhat azonban az az eset is, hogy 
valamely nép közösségtudata külső be 
folyások, rossz példák, elfajult életmód 
hatása alatt csak háttérbe szorult. Ilyen 
esetben a tudatosítás, a ráeszméltetés, a 
a közösségi lelkiismeret feltámasztása ma 
ga is elég ahhoz, hogy a közösségi ér
zést életrekeltse s a társadalom tagjait a 
közösséggel szemben fennálló kötelessé
geik teljesítésére késztesse.

Erre a tudatosításra vállalkoztunk 
mindig és tudomásul kell venni, hogy a 
közösségben, különösen nehéz időkben, 
nincs helye a/, önzésnek, a mások hit
vallására és áldozatkészségére spekuláló 
erkölcstelenségnek, mert a közösség mind
azokat, akik így tesznek, mint a közös 
ség megbecsülésére méltatlanokat megve 
téssel sújtja és kiközösíti magából. A 
közösséget csak úgy tarthatjuk fenn és 
annak tagjai csak akkor maradhatunk, ha 
a közösség érdekében minden tőlünk tel 
hető áldozatokra készek vagyunk és a 
közösség tagjaihoz méltó módon viselke 
dónk. Tudnunk keil, hogy a közösségen 
kivid, mint hazánk nagy költője oly meg 
rá/ó szav akkal énekelte, nincsen számunk 
ra hely s áldjon, vagy verjen sors keze, 
itt élnünk, halnunk kell.

Egyéni életünk a közösségével áll, 
vagy bukik. Ha a közösség érdekében 
áldozatokat hozunk, azt közvetve ma 
gunkért is tesszük azzal a különbséggel, 
hogy a mindent a tulajdon egyéni érdé 
keik szemszögéből megítélő „okosokkal,, 
szemben látjuk a közvetett okot is, mely 
bennünket fenyeget s erre a fenyegető 
veszélyre a/, önvédelemnek és harciasság 
nak ugyanazzal a fellobbanásával vála 
szolunk, mintha a közvetlen hozzátarto
zónk, vagy a saját magunk személyében

ért volna támadás bennünket. Benne
élünk, gyökerezünk a nagy nemzeti kö
zösségből, egyetlen nagy népdsalád tag 
jaiként érzünk, gondolkodunk, cselek 
szűk és nem lehet olyan magyar ügy, 
olyan magyar kérdés, amely az egyest 
kevésbbé érintené, mint azok összessé
gét. „Közösség“, ez a fogalom jelenti 
végső következésben önmagunkkal való 
azonosságunkat, személyes .mivoltunk 
meghatározását is. A feladatunk is en
nélfogva csak egy lehet: soha, egyetlen 
pillanatra sem megfeledkezni arról, hogy 
mivel tartozunk annak a dicső küldetés
nek, amit magyarnak lenni jelent.

Muraköz ünnepe, április 16.
Súlyos, gondterhes idők ! Vészmada

rak repkednek édes hazánk egén! A jö
vőt nem ismerjük, de bízunk benne, an
nál jobban tudjuk mi — volt!

Huszonhárom éves rabságunk alóli 
felszabadulásunkat ünnepeltük vasárnap. 
Sajnos, a háború miatt, ünnepségünk igen
szerény keretek között mozgott, de lel
ki szemeinkkel valamennyien láttuk azt 
a jeleneitt, amikor dicső honvédeink 
élén vitéz Farkas őrnagy — ma már ez
redes — vég’g vonult Csáktornya utcáin 
s örökre felszabadított bennünket az ide
gen rabiga alól.

A város fellobogózva, a komoly 
időkhöz mért ünnepi hangulat. Pontban 
féltizenegykor a honvédség itteni alaku
latai és a nagyszámú ünneplő közönség 
bevonul a templomba. A templom előtt 
feszes díszszázad áll. Megkezdődik a 
hálaadó ünnepi mise.

Az evangélium után P. Zsalig Nor
bert házfőnők plébános mondott könnye
kig megható prédikációt. „РаЧ vobis!" 
Békesség veletek! így köszöntötte a fel- 
támadnlt Krisztus, nvolcadnapra tanít
ványait, apostolait. Békesség csak ott le
het, ahol szeretet lakozik a szívekben. 
Azért dúlja az egész világot ez a ször
nyű háború, mert az emberek szívéből 
kipusztult a krisztusi szeretet. Majd a 
honvédekhez intézi szavait és köszöne
tét mond nekik, hogy itt vannak. Ma 
ünnepeljük harmadik évét felszabadulá 
sunknak. Az egész világon dühöng a 
háború, mi pfrdig itt három éven át arány- 
lagos békében és nyugalomban élünk 
honvédeink jóvoltából. Kéri a Megváltót, 
teljesedjenek be szavai: „Pax vobis!"

Mise után a honvédség és az ün
neplő közönség az Országzászlóhoz vo
nult, ahol az. első koszorút a honvédség 
parancsnoka helyezte el, „annak emléké 
re, hogy Muraköz ma három éve vissza 
tért a Magyar anya kebelére". Csáktor
nya város koszorúját Kopjár Ferenc vá
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rosbíró helyezte el és néhány keresetlen 
szóval mondott köszönetét a felszabadí
tásért. A  Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége koszorúját S á r e c z A n  
t a l n é  é s  M o f c s á n  S á n d o r n é  
helyezte el. Megható jelenet volt, 
amikor, kis iskolás leányok a ma
guk szedte ibolyacsokrokkal tipegtek az 
Országzászlóhoz és nagy örömmel he-

в

Legyünk udvariasak, mert nőkkel állunk 
szemben és a magyar ember még az esetben is 
udvarias, ha történetesen olyan növel áll szem
ben, akit ma ellenségnek kell tekintenünk, mert 
olyan nemzeti társadalom tagja, amely nemzettel 
háborús helyzetbe kerültünk és amely nemzet
nek fiai halait osztani járnak Magyarország terü
letére. Tehát udvariasan kérdezzük az angol 
anyákat, hogy nem pirul az arcuk, amikor szol
gálatába altnak annak*» barbarizmusnak, amely 
semmiesetre sem illik a sokat hangoztatott nyu
gati kultúrfolényhez, azokhoz a „világmegváltó 
eszmék“-hez, amelyekért a brit birodalom harc- 
baszallt. Kérdezzük az angol anyákat, hogy nem 
pirul az arcbőrük, amikor tömegszámra gyártják 
a robbanó rongybabákat, hogy fiaik leszórják a 
magyar alföld tanyavidékén és mint égi ajándé
kot, kezébe adjak ártatlan gyermekeknek, hogy 
azok néhány perccel később esetleg pokoli ki- 
nok között pusztuljanak el az évszázadokra me
nő kultúrával dicsekedő Angim égi ajándékától ? 
Mert jóllehet, hogy ezek a rongybabák amerikai 
gangster agyában születettek meg, jól lehet, hogy 
annak a fogy enc söpredéknek az ivadékai szórjak 
le a rnag\ar alföldre, amelyről jól tudjuk, hogyan 
árasztotta el az Újvilágot, de a segítőké/ mégis 
angol, mert csak nem is lehet feltételezni, hogy 
a mai tengeri szállítási viszonyok között épen 
rongybabákat hoznának át Amerikából, amikor 
egyéb, sokkal fontosabb anyagok s/allitása is 
nehézkessé vált számukra. А/ ötlet amerikai, a 
kivitel angol, céljában pedig az istentelenségig 
sátáni, óh, ezek után nem kdl a bolseviznnistó! 
tanulniok az angolszászoknak s előttünk még 
évszázadok múlva is hiaba lógjak hangoztatni 
azt a humanitást, amit mindenkor igyekezlt к ki
sajátítani, de amelyre Anglia történelme bizony 
nem szolgálhat épületes példákkal. Emlékezünk 
arra, hogy ez a szigetországi kalmárnép ha nem 
is rongybabákkal, de ehhez hasonló kegyetlen 
eszközökké* törekedett más népek leigázására, 
rabszolga»« rsba hajtására, Primitív négereket ír-

lyezték el.
Himuusz, utána a lűzoltózenekar víg 

indulói mellett díszmenet fejezte be Mu 
raköz ezen magasztos ünnepét.

„Pax nobis!“ Békesség velünk! Ad 
ja meg a Magyarok Istene, hogy legkö 
zelebb teljes békességben ünnepelhessük 
ezt a szent napot.

________ „Murakf i t** * ________

A szülők tehát szigorúan figyelm eztes
sék gyerm ekeiket, hogy ha akár ilyen rongy
babákat, akár egyéb játékszereket talá lnak, 
ahhoz hozzányúlni ne m erjenek. Aki pedig 
ilyen játékszert vagy egyéb tárgyat talál, 
anélkül, hogy ahoz hozzányúlna, jelentse a 
legközelebbi rendőrnek, csendőrnek vagy 
hatósági légoltalm i közegnek.

о— о

A Muraköz szeikeszlösége ezennel gyűjtést 
indít a bombakáro8ult<ik javara és kérő szóval 
fordul a jószívű adakozókhoz. Adományokat el
fogad szerkesztőségünk, azonkívül befizethetök a 
Csáktornyái Muraközi T»karékpén/tár 74 182 sz. 
postatakarékpénztári befizetési lapjával, „Mura
köz. kiadóhivatala, bonibakárosultak javara."

I Is«'» befizetésként nyugtázzuk:
Pecs«.mik Ottó, országgyűlési képviselő, a 

Muraköz felelős ^etkesztője . 100 P.
MURARŐZ szerkesztősége.

tott, tartományokul, hatalmas földrészeket igazolt 
le csak azért, hogy minél nagyobb hatalmat sze
rezzen magának, nem válogatott az eszközök
ben, mint ahogy most sem válogat. Ejőtiünk ne 
álljon meg többé egyetlen angol sem azzal, hogy 
a nyugati kultúra hordozója, inéit tudni fogjuk 

'róla, hogy a legsötétebb ázsiai szellem hatja at 
lelkét és mindui csak lepel, amit kifelé igyek
szik mutatni.

Szegezzük 1» azt a tényt, hogy harcban á l
lunk egymással. Vegyük tudomásul, hegy olyan 
totális háborút viselünk, amikor nem csak kato
na áll egymással, hanem védtelen asszony és 
gyermek is szemb. n all a katonával. Jól tudjuk, 
hogy egy ilyen totális háborúban nem válogat
nak -az eszközökben, ezért tatán ne kifogásoljuk 
a lobbanó töltőtollat, a robbanó ceruzát sem, 
amiéit legfeljebb gyanútlan é$ jóhiszemű felnőt
tek hajolnak le, de n rongy babák, amikért áriul- 
lan paraszti kislány kuk kapnak, mint szelíd já
tékszerért, a vadallatias kegyetlenségnek olyan 
magas fokát bizonyítják, amilyennel még a/, 
ans/tiáliai szigetek embere vő töizseit sem lehet 
megvádolni. Ezek a íaTépű angol anyak, amikor 
gyártják rongybabáikat, nem gondolnak saját kis
leány kaikra ? Nem gondolnak arra, hogy ez a 
sors а/, о gyermekeiket is elérhetné, ha ellenie 
lük hozzájuk hasonló barbár nép fiai lennének ? 
De nyugodtak lehetnek. A velük szemben álló 
népek sohasem lesznek Amyire aljasak, s a leg
nagyobb fokú aljassággal szemben továbbra is 
azok a lovagias harcosok maradnak, akik egyet
len egy védtelen leány életére sem pályáznak.

De a rongybabák valamit mégis elárulnak 
nekünk. Minden légi tenor ellenére is elárulja 
az ily en , minősíthetetlen eszközök alkalmazása 
azt a »énvt. hogy alkalmazóik gyengék, érzik 
vesztüket és minden módot felhasználnak arra, 
hogy az őket fenyegető veszélyt elkerüljék. De 
nem fogjak elkerülni, mert a rongy bábuké. I még 
felelni fognak.

1073
Budapest történelmében ez a s/ám jelentős 

határkövet fog képezni. Ezt előzte meg a régi, 
boldog élet, amikor a békés polgár nyugodtan 
űzhette foglalkozását azzal a tudattal, hogy* csa
ládja, otthon békességben van, a napi fárasztó 
munka után nyugodtan hajtotta álomra fejét. Nem 
kellett attól tartania, hogy esetleg ágyában éri a 
gyilkos bomba, nem kellett félnie, hogy míg ö 
kötelességét teljesíti, rsnlátlja nyomorultul el
pusztul.

Az 1073. szám óta más világot élünk. Sa
ját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy’ nagyon is 
igaz az a régi római közmondás, hogy az ember 
az embernek farkasa Az 1073 budapesti áldozat 
között nincs egyetlen egv katona. A beomlott 
épületek között nincs egyetlen egy kaszárnya, 
vagy katonai raktár. De annál több beteg gyer
mek és felnőtt, ap 'ló. orvos és egyéb polgári 
foglalko/á ú «gvén, férfink, nők. A lerombolt 
munkásházak, bérhá/ak, kórházi pavilonok ugyan
csak nem katonai ( élt szolgálnak.

Az ellen-é^ts berepülés tekintve a nagy 
távolságot erős anyagfogyasztással jár. A le
lőtt gépek és elveszett személyzet sem térnek 
többé vissza. A harci helyzet mit sem változott. 
A támadással az ellenség mit sem nyert, de an
nul többet vesztett Elvesztette az ellenfél meg
becsüléséi, elvesztette ári a' jogot, hogy ember
nek tekintsük, lesülyedt a vad farkasok csordái
ba és nem érdemel más bánásmódot, mint a dü
hödt fenevadak.

A háborúk hősöket szülnek. A vitéz előtt 
az ellenfél is tiszteleg. Ozmán pasának, a plev- 
nai hős védőnek maga az orosz cár adta vissza 
kardját. Hiller vezér és kancellár a jelen hábo
rúban is megtalálta módját, hogy megbecsülést 
adjon a francia, belga és görög seregek vitézsé
gének. De ezek hösök Voltak. Kitart mellel fo
gadtak az ellenfél csapásait s midőn karjuk le- 
lankadt, szégyen nélkül tehették le a fegyvert, 
mert becsületükön nem esett csorba.

Hol vannak ezektől a hősüktől a fegy ház
töltelékekből rekrutált gangsterorgyilkosok felbúj- 
tóikkal eg\ ült. Ha majd az Örök Bíró Ítélőszéke 
elé állnak, mivel fogják mentegetni tetteiket? 
Mit fognak felhozni indokul, miért gyilkolták ha
lomra a betegeket, (".legeket, nőket, gyermeke
ket? Minő hadiérdek követelte ezeket a heka- 
tombákat?

S hogy allanak majd a történelem ítélőszé- 
ke elé ? A gőgös angol, aki nngát a világ első 
nemzetének túrija. Hogy fogja majd a camhrid- 
gei, vagy az doni professzor meg nagy arazni az 
ifjú viscountoknak és lordoknak, a ti apátok nagy 
hadvezér volt, mert halomra gyilkoltatott ennyi, 
meg tnnvi ezer ártatlan polgárt és gyermeket? 
S az ifjú lordok és viscountok arcán nem fog 
szégyenpír megjelenni ennek hallatára ? Bizo
nyára fog.

vS a büszke Amerika ! A szabadság véd- 
nngvala ! Amely még a villanyoskocsikban sem 
tori meg a négerszárma/ású utast vele egyazon 
osztálvon. Most pedig tiszti kké nevezi ki a né
gereket s sok ezer számra küldi őket Európába 
orvul legyilkolni azokat a népeket, melyeknek 
létezőét, kultúráját (Bocsánat, ez a szó véletle
nül szalad! ki tollúnkból!) köszönheti: Л ntwycr- 
hí szabad lágszobor* ha mindezt latna, elpirulna 
és U hajtaná fáklyáját.

1073 ! Magyarország testén fájó seb! Ez а 
szám oiökk*- emlékezetes lesz számunkra ! De 
amikor könnyes szemmel tekintünk szép Buda
pestünk felé, kezünk ökölbe szorul! Az ameri 
к ií gangsterek meggyilkolhatták ártatlan nőinket 
és gy ermekeinket, de nem ölhették meg bennünk 
n h,,lidctl»n ellenállást, az összetartást, a végső 
győzelembe vetett hitit, Д g.mgsttiek pusztul
nak naponta es elfognak pusztulni a világ színé
ről, de a magyar nemzet, amelynek fényes ke
resztjei sokszor borította a höok véie, dicsősé
gesen kerül ki ebből a harcból is.

1073! Álmodj dók békében! Vértanú hala 
lótokat elfeledni nem fogjuk, de megbosszulni, 
Igen !

Egy négykerekes, teljesen uj kézi ко
esi eladó Cím : Fucsecz Mihály Drávas/.ent- 
ívan 12.

.......... ............ ................... . ---

Robbanó babákat dobál az ellenség!
Felhívás a nagyközönségbe^!

V Az országos légoltalmi parancsnok ez
úton felhívja az ország lakosságának figyel
met arra, hogy az angolszász repülőgépek 
robbanószerkezettel ellátott rongybabákat 
dobtak le.

A rongybabákon kivií) valószínűleg 
egyéb robbanószerkezettel ellátott tárgyak, 
játékszerek, töltőtollak, használati eszközök 
ledobására is sor kerülhet.

Gyűjtsünk a bombakárosultaknak!
Segítsünk és enyhítsük fájdalmait azoknak, 

akik elvesztették szüleikét, gyermekeiket, kenyér
keresőiket, vagy egyéb hozzátartozóikat. Akik 
elvesztették otthonukat, nehezen szerzett vagyon
kájukat. Töröljük le arcukról n szenvedés köny- 
nyeit s ha már nem bírjuk vissza, adni az el
vesztett életet, legalább egy kis kenyérre, ruhá
ra valóval segítsük őket. A tehetősek pengői 
mellett legyenek ott a szegények fillérei is. Min
den magyar szív érezze at a szerencsétlenek bé 
natát és siessen a segítséggel. Istennek ad, ki a 
szegényt segíti. Ki tudja, mikor sújthat ránk is 
a sors keze.

Nem pirul az angol anyák arcai
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Hogyan mentette meg az árokóvóhely 
egy magyar gazda és felesége életét!

Beszámoló a március 17-i bombázásokról

Március 17-én szürke felhötakaró tette fa
gyossá az amúgy is nedves, páratelt levegőt. Mé
gis a déli órákban felbúgó sziréna hangiéra me
lege támadt az óvóhelyre szaladó embereknek, 
к i-ki törülte verejtékét, mert halihatóvá vált a 
szokatlanul erős dübörgése sok-sok láthatatlan 
gépnek, motornak, amelyek a felhők felett észak 
felé ugyancsak szelték a levegőt. Már jó negyed
órája figyeltük ezt a végnélküli zúgást, midőn 
lassanként távoli morajjá zsugorodott össze a 
motoroknak idegeket korbácsoló lármája.

Egy kis város polgárának régi, ká-
zióvóhellyé átalakított pincéjében
vártam a felszabadító sziréna jelét,

de csak nem akart megszólalni. (.lói felszerelt 
óvóhely volt. Hordóban viz, sok homok, takaró, 
tüzoltószerek, kis Légo-mentőláda, szépen elké
szítve. Az óvóhely-táskát is mindenki lehozta, 
sőt élelmiszerekről sem feledkeztek meg, mert 
ki tudja, meddig kell a kényszerlakásban tartóz
kodni. Csákány, ásó, vésők, acélfűrész, szintén 
készen álltak, hogy az óvóhelyről a ház össze
omlása esetén, kitudják magukat ásni ) Tűzoltás
ban mindenki kiképzést nyert, az elsősegélynyúj
tásban pedig minden nőszemély. Gondos háziúr 
volt a tulajdonos, aki minden lehetőségre lel
készült.

Síri csend borult a kis városka egyébként 
élénk forgalmára. A beállt szünetben végigtekin
tenem a főtéren. Sehol egy lélek, mindenkinek 
diaga az élete, vigyáz magára, de vigyáznak az 
emberek egymás életére is. Az egyik ház kapu 
■aljából megszólal egy érces hang.

Halló János bácsi! hol hagyta a lovait? 
Hallo Janos bácsi! hol van a kocsija?

A János bácsi nagysokára előkerült a 
szomszédos fogadó kapualjaboi, megadva a vá
laszt :

— Ihol vagyok-e, meg a lovam is. Hat 
csak nem hagyom a draga lovaimat „repecektöl" 
agyonveretni, bevittem őket ide az istállóba!

A lovak gazdaja, akit a riasztást útban éri, 
ugyancsak meg volt elégedve kocsisának gyors 
intézkedésével:

-  Jól van János bácsi, áldomást iszunk, 
ha vége lesz a riadónak, adelig bújjék az 
óvohelv re, nehogy egvedúl igyuk a j«» som
laiból !

Alig hangzotlak el ezek a szavak, maris 
a nyugati iianyból közeledő gépek zúgasu ütötte 
meg fülünket. Vissza az óvóhely re I Alig érkez
tem le az óvóhelyre,

tompa robbanások zaja hallatszott, 
majd néhány perc múlva erősebb dörejek, 
közelebb esett bomba sorozatok reszkettették 
meg a falakat Itt volt a vészes pillanat, amely 
üsszeszoritotta a sziveket. Senkinek sem volt 
szava egymáshoz, csak a kezek szorultak össze, 
mintha magaban mindenki Istenhez, a Mindenha

tó Úrhoz fohászkodott volna.
Ebben a pillanatban fejünk felett erős gép

puska és gépágyú tüzelés váltakozott a motoiok 
iszonyatos erejű dübörgésével. Majd ismét a 
bombarobbanások nehéz, tompa moraja feszítet
té az idegeket. Órámon figyeltem az időt és a 
végtelen homályban egymásra tekintő sápadt ar
cokat. Mintha egy hideg kripta mélyén lettünk 
volna, ülő halottak között. Hiaba igyekeztem né
hány bátorító szóval a némaságot megtörni. A 
szó az ajkakra fagyott. Ez

az óvóhelybetegség
amely a külvilágtól elzáit emberek idegeit teszi 
próbára, félelmet támaszt, a fantáziának szabad 
utat nyit és a borzalmak elképzelését nyomja az 
agyakra. Szerencsére ezek a válságos percek, 
az élet és a halál között eltöltött idő, csak ad
dig tait, amíg a gépek dübörgése a távolba nem 
vész és a robbanások hanghullamai tompa üté
sekké nem válnak. Ez az óvóhelybetegség köny- 
nyen leküzdhető, ha az ember az idegeinek pa
rancsolni tud és a válságos percek alatt nem en
gedi at inagat a fantázia működésének. Arra 
kell inkább gondolni, hogy a bombáknak csak 
egy-két s/azajéka esik a házakra, a legtöbbje 
pedig kertekbe, utakra, utcákra, terekre, szántó- 
löldekre, a beépítettség arányában. A gyujtóbom- 
bák viszont nagyobb mennyiségben érhetik a ha
zakat, de nem jutnak el az óvóhelyre. Készül
jünk fel tehat inkább a gy újtoboinbak okozta tü
zek bátor és gyors oltására és gondoljunk arru, 
hogy azoknak gyors* leküzdése uiegakadalyoz/a 
a tűzvész keletkezesét. Ne ijedjünk meg a fel- 
csapodo lángoktól, hanem homokkal és vízzel 
segítsen minden kéz. Ez legyen minden gondo
latunk az óvóhelyen es akkor elkerüljük az eset
leg kitörő pánikot és tétlen nézését a lüz pusz
tításának. Eatalistakka kell válnunk hiszen 
soisat senki sem kerülheti el.

Még vagy nyolc percet kellett várni, inig 
vegre megszólalt a nehezen várt egyenletes szí 
rena bugás,

a felszabadító jel,
amely visszahozta az élets/.ínt az emberek 
arcúba.

Elköszöntem derék szállásadóimtól, majd a 
városka lego központjába igyekeztem A kárü
gy elök mar együtt voltak es jelentettek, hogy 
a városka határúban lévő hegyidülöbe négy bom
ba esett, delre, „A" község télé nagyon sok 
bomba hullott, észak felé, „K ’ község irányában 
pedig vagy ti/, bombadobást észleltek. A- varos
ka tehat megszabadult a pusztítástól.

Irányt vettem dél felé, ahol allilólHg na
gyon sok bomba hullott.

Az „A" községbe éive, egyenesen a jegy
zőt kerestem, aki a bíróval együtt jarta a köz
séget, Elmondtak, hogy a község nem kapott 
bombát, de tőlük delre „C" és „D" községek 
között, vagy száz bomba is hullhatott, mert a 
tnluban is törtek be ablakok, sót u hazak is 
remegtek a légnyomástól.

(t oly tálasa következik )

zonyítást nyert és Tisics Mártont, mint tettes-
200 pengőre, Prekszavecz Györgyöt, mint bűnset 
gédet 100 pengőre Ítélték jogerősen.

l io d a fa n - I C Ö H y u e U

ötszáz pengő
Szántó György regénye.

Szántó György uj regénye a mai élet szín
padáról való izgalmas és mozgalmas körkép. 
Alakjai a társad tloin különböző rétegeihez tar
toznak, a legalsótól a felsőig. Egymástól látszólag 
rettenetes távolságban élő emberek, sorsok talál
koznak Szántó György uj regényében. A pesti 
alvilág és a nagyvilág szintere váltokozik benne. 
A régi Lóversenytér környékén éli az alvilág a 
maga piszkos, bűnös életét és a Naphegy, a vá
rosligeti villanegyed ’ lakói is élik a maguk éle
tét, amit a kívülálló csupa szépségnek, derűnek 
lát, de amiben a szenvedés és a bűn éppen 
olyan gyakori, mint az ágyrajárók szomorú tá
borában.

Története bűnügyi nyomozással kezdődik, 
amely egv kültelki gyilkoság tettesét keresi. Mind
az, ami a tett mögött van, vissza pergetett film 
módjára alakul ki, amelyben egy nemes, önzet
lenül végiehajtott cselekedet szálai keverednek 
nz enibeii /.ülő Uég sötét indulat rival. A piszok
ból éló, de tisztaságra, jóságra vágyó, törekvő 
fiatal leány ötszáz pengő segítséget kap egy fia
tal embertől, aki semmit se akor, csak segíteni. 
Evvel megindul az izgalmas drámái töiténet, a 
mai életnek igazi haláltánca, aminek kisérő ze
néje a második világháború fegyver ropogása, szi
rénabugása. Találkozik ebben a regényben a 
szépség és tisztaság az indulatok és érzéses leg
szélesebb skálá éval, benne remeg a mai élet 
utat kereső nyugtalansága, utalvesztet kétségbe
esése. Hatalmas körképe a mai életnek, falu és 
varos, palota és tömegkvártély, fiatalság tapoga
tózó keresése és és az öregek mindenbe)! kiábrán
dult bölcsesége a s/alai ennek a töiténetnek. Vé
gül egy váratlan és szerencsés lordulat aztan 
meghozza az erkölcsi iga/sag megnyugtató győ
zelmét.

Szántó György, aki utolsó nagy regényében, 
a „Hajdutanc”-bsn В »eskay Istvánnak és korá
nak színes, nagyszabású tóiténelmi freskóját fes
tette meg, most a mának regényét irta meg. en
nek a forrongó, nyugtalan, szépséget és jóságot 
kereső, tisztaságra, szép, uj célokra vágyó, de 
ma még vakon tapogatózó emberiségnek szenve- 
déses, drámái életét, útját.

Az igazi regénynek egyik fontos tulajdon
sága az érdekesség. Szántó György uj nagy re
génye, az „ötszáz pengő" nemcsak mint kitűnő 
lélek rajz, mint pompás mdiőfestés ny eri meg az 
olvasó legoszintébb elismerését. Érdekesen izgal
mas történet, amit az. olvasó alig tud kezéből le
tenni

Uj Idők Irodalmi Intézet Rt. (Singer és 
\\ olfner) kiadasaban jelent meg.

Fejszés „jogvita“ a muraközi szénfejtök között
' Tisics Márton és Prekszavecz György bot 

tornyai lakosoknak szénbányászati joguk volt. 
Mindketten szorgalmasan igyekeztek a bérlet tur- 
lama alatt kibányászni az értékes fekete kincset. 
A bérlet később Sganecz Ferenc bottornyai la
kosra szállt, amit azonban a légi bét tök nem lát
tok szívesen. Egy alkalommal Sganecz munkába 
volt épen, szenet bányászott, óinkul uduiue.ttek

hozzá a régi bérlők és követelték, hogy hagyja 
ott n kibányászott két és fél mázsa szenet. Tér 
inészetesen Sgánecz erre nem volt/hajlandó. Ti- 
sics és Preks/avecz erre fejszét foglak és igy 
kényszeritették Sganeczet, hogy munkája ered
ményét otthagyja. A két erőszakos muraközit lel 
jelentette. A kir. ügyészség zsarolásért fogta u- 
ke( pei be. A tol vény széki tárgyaláson a vád bi-

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

Széchenyi u. 50 о Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A P EST
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U ri d iv a ts z a lo n  megnyitás
Van szerencsém az igen tis/telt közön

séget értesíteni, hogy Csáktornyán, Széche
nyi (temető) utca 25 szám alatt

úri divatszalont nyitottam.
Elvállalok mindenféle úri ruhák készí

tését a legújabb divatszerint, a legszolidabb 
kivitelben, továbbá fordításokat és átalakí
tásokat. Sok éves tapasztalatom biztosítja 
tisztelt megrendelőim teljes megelégedését.

SZIVES PARTFOGAST KÉR
SINKÓ JÓZSEF

szabómester

Újabb halálos 
muraközi csempészés

A magyar—német határon újabb halálos 
végű csempészési kísérlet történt. A muraközi 
határrészen Zalabárdosnal a hétvezéri halárva
dászok járőre észrevetle, hogy egy nagyobb tár
saság közelít az. erdőben a határ felé. Azonnal 
oda irányította lépteit és nyolc fér fit pillantott 
meg néhány láda, zsák és demizson körül. De a 
csempészek is észrevették a járőrt és árújukat 
otthagyva, futásnak eredtek. A járőr szabálysze
rű háromszori magyar és^horvát nyelvű felszólí
tása után fegyverét használta és az. egyik csem
pészt, Horvatics József farkashegy i lakost elta
lálta. A golyó a hátgerinc mellett hatolt be és a 
mellen át ment ki, azonnali halált okozott. A lö
vésre két társa megállt, ezeket a járőr elfogta, a 
többiek elmenekültek.

Mint az elfogott csempészek kihallgatásakor 
kiderült, az árú — négy 25 kilós IáJa zsír, 80 
kiló finomliszt, 50 liter pálinka, 10 liter, lökmag 
olaj — nem is az övék volt, ök csak fejenként 
50 pengőt kaptak volna megbízóiktól, ha az árú
kat a határra elviszik és ott a Németországból 
érte jövő és rézgálicot hozó csempészeknek átad
ják. A szerencsétlen csempész, aki otgyerinckes 
családapa, tehát 50 pengőért áldozta fel életét. 
Érdekes, hogy a 100 kiló zsír a négy ládában 
Zalaegerszegen lett feladva és vasúton érkezeit 
Csáktornyára, A csempészés szálai tehat mesz- 
szebbre nyúlnak. Az eljárás a megbízók ellen is 
megindul. A vizsgálat egyébként máris kiderítet
te, hogy a fegyverhasználat jogos volt.

Az esettel kapcsolatban említésre méltó 
még, hogy e vidéken egy hónap óta ez már a 
harmadik halálos kimenetelű csempészés. Alig 
egy hete a német határőrök lőttek agyon egy 
német csempészt, akit szíven falait a golyó a 
magyar határ közelében, azt megelőzően pedig, 
mint jelentettük, március közepén a magyar ha- 
turvadaszuk lőttek agyon egy csempészt Halárörs- 
nél. A csempészés ennek ellenére sem akar 
alábbhagyni.

H Í R E I N K
— N yugalombaliclyezés. A \ ármegye 

törvényhatósága Németh István muraszerdahelyi 
körjegyzőt április 30-átöl kedödö hatállyal saját 
kérelmére nyugalomba helyezte.

— Tanügyi h írek. A tankerületi kir. fő
igazgató Rajk Dusánné Kovács Ilona tanítónőt n 
stridóvár-ráckanizsai allami iskolához osztotta' be 
szolgálattételre. Huszár Ilona dékánfal vai,
Manczal Ferenc és Manczai Ferenc né К lement 
Vilma drávavásárhelyi, Somlay András belicai, 
Zsiray Lajos és Zsiray Lajosné stridóvári, Csu
kás Emil murakirályi, Galánfi Ede drávaszilasi, 
Herner József belicai, Jeney Jenő alsódoniborúi, 
Nemes Antal zsidcnyi, Németh Imre kristóffalvai 
állami tanítók állásukról lemondtak és máshol 
helyezkedtek el.

— Jegyző i hír. Miklósváry Jenő dráva- 
nagyfalui helyettes jegyző bevonulása idejére n 
főszolgabírói hivatal Peres Ödön drávavasarhelyi 
segédjegyzőt rendelte ki helyettes jegyzőül, aki 
Drávavásárhelven is végzi teendőit.

— A Mansz közgyűlése. A Magyar Asz- 
szonyok Nemzeti Szövetségének Csáktornyái Cso
portja ezúttal is értesíti tagjait, hogy a gyüleke
zési tilalom miatt elmaradt közgyűlését f. hó 23* 
án, vasárnap d. u. 3 órakor tartja a Zrínyi szál
ló nagytermében. Kéri kedves tagjait, hogy azon, 
teljes-számban megjelenni szíveskedjenek.

A március 19-ére a közgyűléssel kapcso
latban tervezett jótékonycélú teaestély az idők 
komolyságára való tekintettel ezúttal elmarad, de 
mert a karácsonyi és egyéb adakozással a Mansz 
szegénysegélyezési alapja teljesen kimerült, a 
szegények segélyezésére néma teaestet rendez.

Á Mansz vezetősége tisztelettel kéri a vá
ros közönségét, hogy a kibocsátandó teajegyeket 
n jótékony célra való* tekintettel megváltani szí
veskedjék.

SZEGÉNYEK ELLÁTÁSA
Csáktornya nagyközség elöljárósága f. évi 

március 1 -ével beszüntette a koldulást A sze
gények havi segélyezését a Magyar Norma rend- 
szeirel kívánja megoldani. E célból a Mansz höl
gyei, már e hét folyamán házi ól-ház: a járva a 
város nevében felkérik a közönséget, hogy a kol 
dósoknak szánt szere tetadományokra ha vont, egy 
tetszés szerinti összeget felajánlani szívesked
jenek.

______ „ M iit а к б г " ___________

—  S P O R T É ”
S A K K

191-4. április 16 án Csáktornya sakkcsapata 
Zalaapáti sakkozóival Balatonszentgyörgyön jut - 
szotta le az elődöntő utolsó mérkőzését, amit 
5 1 arányban nyert meg. Ezzel bejutott a döntő
be. Részletes eredmények : Bendelja Gerebenje s 
10, Bodö Orosz 1 0, Mngyarics Havasi G. 1 0, 
Bencze Danes 1 0, Wohlsein Havasi Z. 0 1, 
Hídvégi- Békeli 10.

A mérkőzés után Bendelja József Csáktor
nya él játékosa szimultánt játszott Zalaapáti c <a 
pa*á'al 5 I eredménnyel.

16 íz.

Ipartestületi hírek
Utalvány kiosztás

A Csáktornyái ípirtestület közli, hogy a jő- 
vő hét folyamán elosztásra kerül szabók és cípé. 
szék részére cérna és vargafonál, valamint kő- 
mívesek részére cement. Más anyagokra jeleni» g 
utalványok nem lesznek kiadva.

IPARTEST! ILIT.

1■

A nagykanizsai kir. törvényszék.

P. 792/1944 sz.

Idéző hirdetmény
•A nngvknni/.sai kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Ml mancs Bálint felperesnek Bernat 
Elek né és Bernat l lek alperesek ellen köteles- 
rész és jur. iránt indított perében a perfelvételre 
határnapot tűzött és felhívta a teleket, hogy 1944 < 
évi m ájus hó 15 napján délelőtt 9 órakor a 
hivatalos helyiségében (Tői vényhez I. eme
let 38 ajtós/.am alatti jelenjenek meg, egyszer
smind pedig Bernat Elek II rendű alperes ré
szére, akt ismeretlen helyen tartózkodik — 
ügygondnokul dr Surányi Lajos ügyvédet (lakik 
Nagykanizsa, Fő-út 24 sz.) nevezte ki.

A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent 
megjelölt határnapon és ómban meghatalmazott 
iigvvéd áltál jelenjék meg, mert ellenkező eset
ben az ügygondnok fog helyette el|árni

Nagykanizsa, 1944. április hó 3.
в Dr Hámori Zoltán s. k.

kir. Nzéki biiY».

K ö z g a z d a s á g
Fokozott feladatok várnak a hitelszövetkezetekre 

a háború után
Szerdán délelőtt a hitelszövetkezeti vezetők 

nagyszámú részvételével tartották meg a hitel
szövetkezeti kongresszust és az. Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet közgyűlését az OMGE 
nagy termében.

Bárányos Károly földművelési államtitkár, az 
OKU alelnöke megnyitó beszédében kegy eli tes 
szavakkal emlékezett meg Beöthy Lászlóról, az 
OK i f múlt év októbereben elhunyt elnökéről, 
ezután Becker Vendel tanügyi főtanácsos, a sze
gedi i. kát. tanitóképzüinté/.et igazgatóin tartott 
előadást, „A fiatalság és a szövetkezeti mozga
lom " címen. Kifejtette, hogy már az, első világ
háború után .következő korszak valláserkölcsi, 
társadalmi és gazdasági téren egyaránt új felada
tok elé állította a nemzetet. Ezekre n feladatok
ra, amelyek között első helyen all íüldmivelü 
népűnk életszínvonalának emelése, tervszerűen 
kell felkészülnünk és ennek egyik legjobb módja 
a magyar ifjúság megfelelő nevelése a különb«*/.» 
gazdasági pályákra. A gazdasági nevelés bevált 
intézményei az úgynevezett iskolaszövetkezet, к. 
amelyeket már eddig is nagy lelkesedéssel ka
rolt tel a magyar ifjúság. Az előadó elgondolása 
szerint ezt a celt a tanítóképzőkben, papnevelő 
intézetekben és kereskedelmi iskolákban gyakor 
ló hitelszövetkezetekkel, az. elemi iskolákban pe
dig teljesen leegyszerűsített kis takarékszövetke
zetekkel lehel megvalósítani.

Schandl Károly, az OKU nhlnökwzériga/ 
gatója a hitelszövetkezetek jövőjéről Iáit.»ti elő
adásában kifejtette, hogy a magyar hitelszövet 
kezeli hálózat a mai súlyos időkben is rekord - 
eredményekre hivatkozhat. A hitelszövetkezetek
be tömörült tagok száma meghaladja a nyolc 
százezret, ami a családtagokat beszámítva any. 
nyit jelent, hogy négymillió magyar lélek tömő- 
lült az OKH kötelékébe tartozó másfélezer hi- 
telszövetkezetbe. A hitelszövetkezeti hálózat iiz

letrés/.tökéinek és tartalékainak összege mar meg
haladja a százmillió pengőt, a betétállomány 200 
millió, a kihelyezett kölcsönök pedig négyszáz
millió.

A továbbiakban rámutatott azokra a fel
adatokra, amelyek a magyar hitelszövetkezetekre 
varnak a háború után. А/. agrártermelést fenye
get«» .válságot a magyar gazdatarsadalom csak 
kellően megerősített hitelszövetkezetek segítségé
vel gvö/heti le. A hitelszövetkezeteknek kell nlu 
tamas/taniok elsősorban az állattenyésztést, a la- 
lusi építkezéseket, a íöldmunkás-vállulkoz«» szö
vetkezeteket. Végül javasolja, hogy az OKH a 
hitelszövetkezetek részére a háborút kü\elö évek
re alfog»I gazdasági programot készítsen elő.

I z után az OKH rendes évi közgyűlését 
tartotta meg. Az igazgatúsagi jelentés szerint az 
OKI I* kötelékében ezidős/erint 1501 hitelszövet- 
ke/.»t működik, ezeknek működési köre nz or
szág 4467 községére terjed ki. A hitelszövetke 
zetek ü/ielrésztökéje (»4 8 millió pengő, betétal- 
lomanyuk 214 8 millió, tartalékalapjuk 25M mii 
In«, a kihelyezett kölcsönállomány 398 3 nulli«» 
peng.». Az OKH üzletrésztökéje 24 5, tartalék
alapja r> 6 millió p»'ng«>. A közgyűlés a nuilt évi 
tiszta felesleget 610.267 12 pengéiben állapította 
meg és ónnak felosztásáról a t«*rvén> rendelke
zései szerint intézkedett.

Az igazgatóság megemlékezett a földbérlü 
szövetkezetek sikeres munkájáról is. A földbérlö 
szakrsopoitnk szama 187 re. szaporodott, a teilet - 
bérleti tér illet nagysága 90 ezer holdra, a bérlő*
Iagok szama 20.278-ra emelkedett. A hitelező- 
vetkez* tek tevékeny lészét vettek a termény- 
értékesít ősben is l/ulán a ko/gy illés az. igaz 
gatóság tágjává újra megválasztotta Khuen-Héder- 
váry Karoly gnűot, a felügvelobi/otlsagba pedig 
dr Herkély Tibor miniszteri tanácsost.



Soldacka zapoved
NASEGA GOSPONA GUVERNERA!

Honvedi! Magyarski soldati!
Tábor se priblizava к zadnjemu rezvítku i doscl je do od- 

lucnoga. V prvomu redu gledec na magyarsku sodbinu, kajti 'ne- 
priatel tu stoji, cisto blízo nasih granic. I tak je ve pák rec za to, 
da neposredno obranimo nasu Domovinu. Na to naj misliju sí onda, 
da se bodo nase prve trupe, po tragu nasih ocov, genule, da idejű 
prek Karpatov v Galiciju, de su se od 1914 18 v tak cuda dicnim
bitkam evetila magyarska oruzja. V tem harcuvanyu naravski nega 
idti nazaj, samo: Napre i Nadjam se, da bodo si spunili svoje duz- 
nosti i da bodete vredni vasih junackih prednyakov.

Tesko mi stane, da v tem teskim vuram nemrem biti i ja 
med vami. Eli bőm se staral, da se tu doma do skrajne mogoí- 
nosti briga vodi za one, steri su vám najblize.

Ran tak, как v prvim svetskim taboru, niti ve ne stojimo 
sami. I denes harcuvlemo z istotn nemskom soldaciom, pleca kre 
piece, stera je od 1914 18 s postenom saveznickom vernosti stala
poleg nas i sterom nas i v ovom taboru s krvi zapecacene i nig- 
dar ne rezresive niti vezeju skup.

Moramo vciniti se, da z ovoga strasnoga vih<ra — v sterim, 
branimo ne samo nasu Domovinu, nego celo clovecanstvo, kulturu 
i civilizáció pobcdonosno zidemo vun.

BUDAPEST, 1944. áprilisa 15-ga.

HORTHY s. r. 
CSATAY s. r.

JL

Skupno
Oni ludi, steri bi sleli, da se narod 

no zivlenje vodi po demokratskom nacinu, 
neceju priznati, da se samo s skupnim 
zivlenyem da do песета dojti i sigdi idu 
za tem, da samo pojedini ludi valaju. Ne
ceju prevideti, da ono kaj hasni sem 
skupa, hasni i pojedinom cloveku. Nisei 
sam za se nemre z.iveti, srecu more vlo- 
viti samo, ci z drugimi skup drzi. Zato 
néma prav on clovek, steri prodekuje, 
da neje potrebno njkse skupno zivlenye, 
saki clovek naj sam za se z.ivi. Te ludi 
vleceju sega hasna skupnoga zivlenya i 
ludske ponioci, a da je treba nekomu na 
рошос idti, onda zatajiju svoje duznosti. 
Te ludi bi samo znucali druge, zivt li / 
ludskoga hasna i niksu odgovornost, a t(* 
se nikak nemre sloziti s krscanskim ziv
lenyem i to mi nigdar nab mi о priznali.

Kaj nam da nase skupno zivlenye, 
to za istinu stopram ve, v taborsko vreme 
vidimo. Ve, da nam nepriateli oéejti vnis 
titi nasu] slobodu, nase zivlenye, imetka, 
na$u verti, cirkve i se ono, kaj se zove 
kultúra i civilizacija. Proti ovoj velkoj 
pogibeli se moremo samo skupno braniti. 
Samo si skupa moremo sakoga cloveka 
resiti név at nosti i tt»j zapovedi se mora 
mo sí skupa pokoravati. Л rano zato se 
nadjamo i zahtevamo, da saki clovek, 
steri z nami skup oce z.iveti i vz.ivati se 
ono dubro, kaj tnu skupna pomoí* dali 
more, da zeme na se i se one duznosti. 
stere mii dojdu na teher i da ran tak al 
duje, kait i si drugi. Как sto zna nősíti 
odgovornost i pomagali svojim, z éterimi 
je v skupnom z.ivlenyu, tak se ima soditi 
njegva vrednost как cloveka.

Clovek mora znatí misliti, delati za 
to skupno iivlenye, mora futiti svoje du4

zivlenye
nosti i mora znati podrediti se ononui kaj 
je dobro za se nas i ne navek samo sa- 
moga sebe gledati. Stem more obstati 
nase skupno zivlenye i tak bodo mogh 
z.iveti i pojedini ludi. V povesti se vec 
cudapot dokpzalo, da tani, d*» su ludi bi 
li sebicni, saki samo svoje tiral prez sa
ke mere i granice, tani se skupno ziv
lenye fletno resteplo, narod je prepái i 
na mesto nyega su dosli drugi ludi, steri 
su z.nali cuvati svoje skupno zivlenye i 
bramti ga proti sakomu nepriatelu. Zbog 
toga se resteplo i ono negda jako velko 
i mocno rimsko carstvo i tak su se re 
stepli po célom svttu i zidovi Oni su 
ran tak vodili, a i denes vodiju takse ziv
lenye, da samo /л sebe, rusiju sigdi, de 
najdeju kaj skupnoga i neceju lo priznati 
Так je i drugdi De su pojedini ludi po- 
stali prejaki, neceju z drugimi skup dr 
z.ati, tani se ruSi fundament skupnoga 
zivlenya i ludstvo postane se slabese i 
slabese.

Tesko je se to dopovedati onim lu 
dem. steri nemaju /a to őuvstvo. To 
ciívstvo éli imaju ludi v svojim dúsam, 
éli pák ga nemaju. Poleg toga more se 
pripetiti i to, da ludi vidiju • hude pelde, 
vodiju pokvarjeno íivlenye, i tak v nyi
tni zaspi ta sveta duznost skupnoga ziv 
lenya. Öve ludi je treba vpotiti, zbuditi 
nyim nyihovo duéno spoznanje, bodo na 
zaj postali hasnoviti za skupno zivlenye.

Te navuke deliti mi navek ocemo i_ 
saki clovek mora na znanje z.eti, da v 
denesnyim teskirn vremením nega mesta 
za sebicnosti. Spekulerati na to kaj bodo 
drugi delali i kaksega hasna moci stoga 
potegnuti. éto tak dela, neje vreden, da 
znami skup iivi i takéega je treba vun

posiknuti s postenoga skupnoga zivlenya. 
Nase skupno zivlenye zadrzati moremo 
samo tak, ü  bomo si skupa prepr&vleni 
na se aldove i ói se bomo po&teno po- 
nasali как skupniki. Moramo znati, как 
je to jen velki pesnik nasega naroda rekel, 
da zvun öve zemle, nega na svetu me
sta za nas i как god bo nas sodbina bla- 
goslovila, éli tukla, tu moramo kiveti i 
hrnreti.

Stem skupnim zivlenyem bomo stali, 
éli prepali. Ci bomo za skupno zivlenye 
podnasali aldove, vóinili smo to i za se
be i oni preveí spametni, éteri samo za 
se glediju, bodo previdli zroka tomu, Me
ri se nam grozi. Proti toj pogibeli se mo
ramo si skupa, z jednakimi silami gori 
zdignuti i ran tak braniti naée skupno 
zivlenye, как da bi nevarnost samo je- 
noga cloveka, éli nyegvu familiu dostlgla. 
Zivimo si skupa v tem narodnim skup 
nini fcivlenyu, to je nas koren. Si skupa 
smo jena velka narodna família. Так mo
ramo misliti i delati. Nemre dojti napre 
takse pitanye magyarije, étero bi se me
nye teknulo pojedinoga íloveka, как nas 
sih skupa. „Skupno zivlenye", to nam 
poka/e kaksi smo, kaj je vredna nasa 
persona. Stoga dojde naéa jedina duznost. 
Nigdar niti na rninotu nesmetno pozabiti, 
kai smo duzni Bogii za to diku, kaj nas 
je postavil za m agyarsága naroda.

Zapoved
Gospona Guverneral

Soldaőkn zapovcd nasega Cospona Guver* 
пега je stvorila v telő ono vekivveno junaitvo i 
viteztvn, Stero saki magxarski soldat v duii no- 
si i éteromu je On glavn.

Ve, da te tabor ide do one vure, da se bo 
naéa sodbina reSila, ve da bi nas nepriatel étel 
spraviti na kolena i v ^boUevióki pekel, zdigel
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se prvi magvarskf őlovek s svojom Irdom volom 
i kaze pota svojím verníra honvedam i narodu.

Te pót je jednaki i jedini, po éterim more- 
mo obcuvati naéega jezero let staroga orsaga.

Z nasim velkim nemskim priatelom, z ve
rőm i vu fan jeni moramo vloziti se sile i jakosti, 
da preladamo to velku őrlenu pogibel, átera nam 
обе zruéiti naéu veru i familíe.

Reői naéega Gospona Guverne ra bodo ob- 
jaóile naée duée. Naái honvedi bodo jóé bole tr- 
do dríali puéke v rokaj i bodo branili graníce,

kajti znaju z zapovedi Gospona Quvernera, da 
se briga za one, éteri su doma ostali.

A mí| soldati domaíe fronte bomo jós bole 
skup drfcali, brigali se za veké.' i bolse povanye, 
se alduvali za naáe honvédé i nyihove f miilie.

Po tem jedinim potu bomo doáli d«i dike, 
a £i se toga na bomo drzali onda do propasti.

Vura bije, vreme je tu. Ve saki élovek mo- 
ra как najbole delatí i pomagati. da sreéno zi- 
demo z toga \ihera, éteri пая обе я sveta spra- 
viti.

Nepriateli híceju dőli babke, stere se rezpociju!
Poziv narodu naj pazi!

Orsaőki zapovednik za obranu od lufta z 
ovim potem opomene naroda, da anglosaski ne- 
priatelski aeroplani hideju doli s canjkov naprav- 
lene babke, étere imaju nutri matriala za eksplo- 
derati. л

Zvun tih babki s canjkov sigurno hiceju 
doli i druge stvari za eksploderati, igrace, pera 
za napuniti i druge spodobne stvari.

Zato naj staresi oétro opoineneju svoju de
rű, da fi najdeju takáu z canjkov napravlenu

hubku, éli kakée god druge igiaóe, paj se t«»gn 
inkák ne podvupaiu doteknuti, to je smrtna po 
g'bel.

Sto de kaj taksega najde, naj se ga ne do 
tekne, nego naj mam da na glas, nnjblizesiin 
áandaram. obcini, eli vlasti za obranu od lufta.

Ve da £uda nepriatelskih ináéin hodi ober 
Megyimurja, jako treba paziti na naéu derű. Как 
znamo v obcini Pusztaía veó se pripetila taksa ne- 
sreca i mala purka je morala svoje iivlenye dali.

Április 16-i svetek Megyimurja
Teska vremena, velke brige! N kse 

peklenske Rice letiju ober nase sladke 
sladke domovine! Ne znamo, kaj bo zut 
ra, eli nadjamo se bolse i znamo kaj je 
— bilo!

V nedelu smo svetili nase'^oslobo 
gyenye od dvajstitriletnoga stranjskoga 
jarma. Na zalost tabor je, i tak smo na 
Sega svetka obsluzavaii z malom para 
dóm, ali z dusom smo sí skupa vidli, как 
je na deu osiobogyenya vitéz Farkas őr
nagy, — denes vec ezredes s svojimi 
dicnimi honvedi marseral po vulicaj v 
Csáktornya i za navek oslobodii naroda 
stranjskoga jarma.

Varas pun zastavi. Ozbilna vremena, 
к tomu se ravuai i narod, steri je dóséi 
к paradi. Punktum ob pol jedanajstoj vuri 
su domaci honvedi zasli v cirkvu, /.a nji- 
mi i narod i cirkva se za mali napuniia. 
Pred cirkvom stoji paradni honvedski 
század, trdo как kamen. Hapiia se mesa, 
da se Bogu zafalimo.

Potli evangéliuma je P. Zsálig Nor 
bért, gvardian plébános zrekel pro 
destvo, da su ludem suze vusle. „Pax 
vobisf" Mir z vam i! Так je pozdravil 
Kristus svoje vucenike apostolé, na osmi 
den, как se z mrtvih gori stal. Mir samp 
tam more biti, de su srca puna lubavi. 
Zato hara po célom svetu te strasen ta

bor, da je V. ludskih srca zginula Kristu- 
sova jubav. Zatem je obrnul svoje reci 
nasim honvedam i zafahl se njim, kaj äi 
tu. Denes svetimo treljega lelo dneva 
nasega osiobogyenya. Po celomu svetu 
strasno trpiju ludi od tabora, a mi рак 
tu erez tri let* ilak bar nekak v miru 
zivimo zato, da nas uasi honvedi cuvaju. 
Prosil je Zvelicitela, da se spuniju njegve 
reci: „Pax vobis!“ Mir z vami!

Potli mese su honvedi i narod odisli 
к Orsackoj Zastavi, de je prvoga venca 
doli nel honvedski zapovednik na spornen 
toga, da je denes tri leta tomu, da se 
Megyimurje povrnulo v krilo matere Ma 
gyarske. V ime varasa Csáktornya je 
Kopjár Ferenc, varaski birov del venca 
i z lepim recmi se zafalii za oslobogye 
nje. Od strane Magyarskoga Zenskoga 
Drustva su Sarecz Antalné i Mofcsan 
Sándorné polo/ile venca. Zagrelo je pre 
dusi sakoga, da smo vidli, как su male 
skolske pucike, dele doli fiolíce, stere su 
same nabrale.

Hímous, paradni mars, ktonui je fe 
jervergarska muzika vés elő igrala. Stern 
se zvráil te velki svetek Megyimurja.

„Pax vobis!“ Mir z nami! Lhíj nam 
Bog, cuvar Magyarske, da bomo drugi 
pót v iniru svetili toga dneva

1073 mrtvih
V povesti varasa Budapest je te broj zna- 

meniti memk. Pred tem je bilo ono blaieno, sta- 
rínsko Vivienje. Saki clovek je mirno zvrsaval 
svoje duznosti i svoje posle i znal je, da mu je 
lamilia doma v mini i prez straha Da si je clo
vek svoje dnevne posle zvr&il, z mirnom dusom 
si je legel na potinek. Ne se tribal bojati, ka| 
ga bo bomba inorti v posteli / iklala. Ne se tie- 
bal bojati, da dok on gvoje posle zvréavle, nje- 
gova família more doma z velkom nesredom po- 
ginuti.

Potli, как smo se vcekali broja 107 3, se 
svet drugad obrnul. Na svoji ko/.i smo se nav- 
cili, da je dlovek cloveku divja zver. Med onimi 
1073 neduinimi mrtvimi ga ne niti jenoga solda- 
ta. Med zru&enimi stanji ga ne niti jene kasarne.

Л stem v» c dece, velkih, doktorov verterov i 
<lrugih civtlnih person, moékih i »enski. Zrusene 
delavske hiie, velke hize za kvaitermke, épitalski 
paviloni mkak nesu sluzili soldaciju.

Nepriateli letiju к nam /. daleke zeuile, to 
trosi cuda matriala. Doli postrelani aeroplani i 
zgubleni piloti nigdar véé ne dojdu nnzaj. Nik;ij 
se stem niti tabor ne popravi za njih. Stein kla- 
njem je nepriatel ne mkaj gvinul, a stem vec 
zgub.l. Zgubil je ono postuvanje, fiter» smo duz- 
ni dati i protivniku. /.gubil |e pravo zahtevati, 
da ga drrinio za dloveka Opal je doli nisk«»! 
med divie zveii i ne zasluii dingo, nego da gi 
fondamo как stekle zveri.

Tábori rodiju junake. Pred vitezom i pro- 
tivnik da posluvanje Pred 70 let, da su iusí i

turki in eli tabora, Ozmán basa je tak vitezki 
brand varasa Plevna, da mu je potli, da su rust 
toga varasa zavzeli, sam ruski car dal uazaj sab 
lu. Hitler, vöddel i kancelar nemékoga naroda 
je i v taboru naáel nacina, da pokaze francoskim* 
belgiskim i grckim postuvanje éeregam zato, kaj su 
vitezki harcuvali. Samo to su bili junnki. Z napetinii 
prsami'SU prijeli nepriatelske hipe i da su njim to
ké vehnule, prez srama su mogli doli deti uruz- 
je, kajti poétenje nesu zgubili.

А как dalko su od ovih junakov te gang 
sterski vubiteli, stere su po restaj skup pobrali 
i как dalko su oni, steri |t hujstiju na njiliova 
peklenska dela. S cim se bodo branili, da bodo 
stali pred Sodom Vekivecnoga Sode a ? kaj bodo 
znali reci na to, za kaj su spoklali beleznike, 
starve, zene i decu ? Kulko su si stem v 'tabum 
pomogii, kaj su na kupe spoklali nekrive ludi >

А как bodo stall pred sodbením stolom po
vesti ? Oholi englez, éteri drzi, da je njegov na
rod pr\ i na svetu. Kak bodo engleski profesori 
tolna с 11 i mladint sinant engleske gospode : cujte 
decki, vas japa je bil velki voditel soldacije, dal 
je zakiati na kupé, tulko i tulko jezer nekri\e i 
neduzne ludi i decu. I jeli nabodo toj mlad<»j 
gospodi lica xacrlemla od srama, da bodo to i u- 
lí. Bormeé bodo.

1 ( nda gizdava Amerika! Branitelica slobo- . 
de! Stera tak dalko ne trpi crnce, da se niti v 
tramvaju nesmeju skup voziti z belimi ludmi. A 
ve je dala zaskolati i postavila za oficere le cru- 
( e i na cuda jezere je posila к наш V Furopu, 
da nam z. zasede ztkoleju пазе nekrive zenske i 
tlecu. Da koleju onoga .naroda, steromu moreju 
z.ifibti, da.su na svetu.

1073! Teéka rúna na telu Magyarske! Ovu 
пишет na bonni pozabili, dok bomo na svetu. S 
su/niini oemi gledimo naéega lepoga varasa Bu
dapest«, aii sake trdo skup tiécimo. Americki 
raliban su nam mogli zakiati naée nekrive zen
ske I decu, eli nigdar nabodo zaklali naéu trdu 
volu, da bomo proli stall i si skupa drzali. Nem- 
repi zakiati na.su trdu vtru, da na /adnje bomo 
nn itak mi jakéi. (. längsten gipeju saki den i bo
ti«» zgiiiuii z ovoga sveta, a magyarski narod, ci- 
jega svetlogi kri?.a je cudapot po^kropila junac- 
ka krv, bo í z ovoga tabora diíno vun ziéel.

1073! Seniajte v miru ! Vasú moéeniéku 
smrt pozabili nigdar nabomo, a boino se i osve- 
tili za nju.

Zidovski imetki su pod 
sekvester deti

Saki zidov mora svojega imetka 
nutri prijaviti 

Zisla je vladina naredba
Po ovoj naredbi saki zidov mora svojega 

< eloga imetka nutri pr javiti. (Jd toga je oslobo- 
djeno santo pohistvo, oprava i druge stvari za 
domaci burát, alt sattio onda ci vrednost toga ne
je prek 10.000 pengő. Z. \ sakoga kotrig.i familije 
ostane oslobodjeno jóé 1.000 pengő vrednosti. 
Aü ako ta vrednost vise znasa как oslobodjena 
vrednost, onda se mora t eli intetek nutri prijaviti 
Stkak se moraju nutri prijaviti tepihi, utmtne 
stvari, srebemina i druge luksuzne stvari.

Prijavu mora dati i on, sto cuva 
zidovskoga imetka
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tovnicu príjavu dati, da je negiboói imetek ftídov- 
ski. Toga prijavlenoga zidovskoga imetka ne mo- 
ci prenesti, niti terha tabulerati na njega.

Zidov nemre imeti akcije, niti nikáe druge 
peneze vredne papere. Ovo je treba pre banki 
dőli dati. Ran lak mora prijaviti i on, sto takse 
zidovske papere v rokaj dr/.i. Fo naredbi se mo- 
raju dőli deti i se zlalnine, vredne stvari, cekini 
ilragí katnem i pravi gyungyi.

Zaprti su zidovski penezi i sparkasine 
knige

Kaj de zidovi imaju v banki na óuvanju, 
se je zaprto. Peneze na knigi, cekrecunu, éli na 
poáti, se se mora prijaviti. Od ovih penez se 
more vun dati na mesee najviáe 1000 pengő.
( )ber toga samo onda, ói su penezi potrebni za 
delavce, pomocnike splatiti, éli kuplenu robu i 
porciu plaliti.

Ran tak je zidov duzeif nutri dati i svoje 
gotove peneze ober 3.000 pengő. Ci pák tira tr- 
govinu éli íabriku, onda pák najmenje pet posto 
onoga, kaj je lahjsko leto v trgovini. éli íabriki 
ohmul. Te penezi tulikajse iilu pod sekvester.

Zidovske fabrikc i trgovine moreju 
ministri deti pod sekvester

Po naredbi se moreju prijaviti i zidovske 
íabrike i trgovine i ministri imaju pra- 
vo te fabiike i trgovine, sirovoga matriala, goto- 
vu r«bu i su mestriju pod sekvester deti, a ói 
je potrebno íabriku, éli trgovinu dale tirati, na 
strosek. gocpodara postaviti voditela.

Dale véli naredba, da ran tak treba prijavi
ti i se druátvene íabrike i trgovine, de je bar jen 
kotrig zidov. Prijava ran tak mora bili, как i pre 
privntnoj peráoni. *

* Stroü
Sto bo to naredbu zigral, éli pogreáil proli 

nje, Ói je ne vóinil kakáega vekáega greha, v ta- 
borsko vreme dobi do sest meseci reáta, zvun 
toga bo internéi an, a zatajeni iinétek se inu 
/.eme.

Sramota engleskih 
materi

Stojimo pted inaterami, inoramo biti pristoj- 
ni z reómi. Mi nmgyari sn;o proti zenskam i on
da pristojni ói stojimo pred taksinu zenskami, álere 
denes drzimo za nepriatele, kajti su ceri onoga 
naroda. óiji sin» denes hodiju smrt deliti na Ma- 
gyarsku zemlu.

Zato pristojno pitamo te engleske ma
tere, jeli n>ih je ne sram i jeli se 
nyim ne órleni lice zato, kaj su stali 
v slu/.bu takáemu peklenskomu poslu, 
steri se nikak ne sika za te ohole 
englezé, átéri veliju, da se bijeju za 

znpndnu kulturu.
Pitamo mi te engleske matere, jeli se nyim 

ne órleni lice, da na kupé delaju one babke /. 
eanykov, átere nam onda nyihovi sini rezhiceju 
po nasim selim i naáa nekriva i neduzna deca ie 
najdeju, tobozé как nekscga nebeskoga dara. lg 
raju se i  nyimi i za par mim-t moraju s peklen- 
skimi mokami preminuti od toga nebeskoga dara, 
steroga nam posila Fnglezka i poleg toga se fali, 
da je óim najßole rezsveÓeni narod na svetu.

Lebko je to, da .su te peklenske babke 
/nősüli amerióki reátanti, zlociniteli i sigurno je, 
da je ta rauberska banda híóe dőli, éli poinoó je 
sikak engleska, kajti to nemre biti, da bi denes, 
da je tak tesko vo/iti, takáe stvari z Amerike 
k< oj vozili.

Pekleirska misei je to. Ne treba se od bol- 
áevikov vuóiti, englezi je preladaju. Oni su takse 
pelde рока/.all erez vise sto let. Podjurmili su 
velke zemle i v robstvo stirali nnrode samo da 
óim vekáega hasim zvleóeju i. njih. I ne su po- 
leg toga zbirali, как bodo A nyimi baratali. Pred 
naini se véé naj ne pokaze niksi englez, da on 
nusi kulturu. Znamo za nyegi, da je bujái od 
onih, átéri ludsko meso Aereju i s svojinii lepimi 
reómi nas oóe samo zaslepili.

Znnmo, da smo v taboru Znamo i to, da 
je denes tuksi tabor, da ne sauio soldati stoujU

jen proti drugomu, nego i zene i deca. Denes se
ne zbira, ácitn je  moci ludi klati. Ako hióeju pe- 
ra, plajbase, to samo stareái ludi, átéri neznaju 
paziti na se, pobiraju i oni su si sami krivi, ói 
nyih kákáa nesreca dostigne.

- Fli ova mala, nekriva selska deca s óistom 
duáom. Ona misliju, da su naála lepe igrace i 
как bi znala, da te peklenske maáine hióeju ludi, 
stopot bujái od divjih zveri. To nebi napraviji 
niti najhujái divji ludi.

Jeli se ove prezboAne englezke matere 
zmisliju z,a svoju decu, da delaju te babke? Jeli 
se zmisliju, da bi i njihova deca mogla tak sha- 
jati, ói bi i mi taksi zverski ludi bili ? Za to mo- 
ru+u mirni biti. Mi nigdar nabomo, tak nisko zasli, 
kaj bi na takái nácin harcuvali. Mi nigdar nabo
mo isii proti onomu, átéri néma oruAje v rokaj 
i nezna se braniti.

Ali nekaj nam te babke, nopravlene s cany- 
kovi itak prepovedaju. Naái nepnateli » sami zna- 
ju, da su slabi. Zato próba,u na te zverski naóin 
fondati nas, inorti bi stem kaj dostigli i reáili 
sehe od velke pogibeli, áléra nyih cek^.

Samo stoga nikaj nabo. Z.a te babke bo 
treba nositi joá velku odgovornoát. Boia kaátiga 
se veó kaze, a bo dostigla te zverske nepriatele 
onda, da se niti nabodo nadjali.

Pak je smrt podnesel 
jen megyimurski 

svercer
Na mogyarskoj -nemákoj granici se pak s 

smrti zvrsila ávercerija. Na megyimurskom kraju 
pre obeini Zalabárdos je jena granicna patrola 
vidla, da jeno vékáé drustv# ide órez áumn pro
ti granici. Mam su ta iáli i vidli su osem ludi, 
átéri su meli koli sebe viáe kiüti, vreóa i demi- 
zonov. Samo i sverceri su /gledali patrolu, robu 
su tam ostavili i hapili su se beAati. Patrola njih 
je tripot póz vala magyarski í megyimurski, naj 
stojiju i как nesu Sieh postali je za njimi strela- 
la. Jenoga ávercera, Horvatics Józseía z Farkas- 
hegva su treíili. Kug!a mu je érez hrbet nutri 
zisla i órez prsa vun dosla, na mesti je haul. 
Na te sus su dva ávercari postali, ove je patro
la vlovila, drugi su vusli.

Как su te vlovleni svercari valuvali, za- 
vzeta roba, i to átiri kiste, v sako 25 kil masce, 
80 kil fine mele, 30 litri f.ganice i 10 lilri koá- 
óiónog ólja, nili neje bila njihova roba. Oni su 
bili pogojeni saki za 50 pengő, da to robu spra- 
viju prek granice v Nemsku, tam prek daju, a 
oni sverceri jak  bi njim gnlica dali, za sem do- 
nesti. Гак ie te nrsreóen svercer, otec petero 
dece, za 50 pengő prodal svoje zivlenje. Znnme- 
nito je to, da su te stiri kiste maáóe v Zalaeger- 
segu gori dali i j>o Aeleznici doále do Csáktor- 
nya. Так zgledi, da tragi te Svercarije i dale vo- 
diju, pak ide tozba i proli onih, átéri su áverce- 
rnm robu dal». S kviüciom se prenaálo, da je 
patrola méla pravo oruíje nucati.

Znamenito je i to, i'a wse órez mesec dni 
na ovom kraju veó tretjipot pripetilo, kaj je áver- 
cer moral sinit podnesli. Kuiiiuj tjeden dni su 
nemski giamóni strazari strehli jenoga nemákoga 
ávercera blizo nmg>arske granice. Kuglu je rano 
v srce 114fila. Pred tem рак, как кто \ec na- 
pisali, v srcdini márciusa meseca, je magyarska 
granicna straft* stride jenoga ávercera pre obeini 
flntarürs. I on je na inesti hinrl.

Nesrecnn pohlepnost -  bo/.a kaátiga ! Tul
kt i smrti v kralkom vremenu. tulko átroía i reá- 
|,i i joá si lndi nedaju inira. Kvara dela narodu. 
kvara dela orsagu, a sebi sinrt! Oreáni posel 
néma bo/.ega blagoslovn, samo posteno d* lo.

Kaj delaju bolseviki s soldackimi 
cintori

Taborski /arobleniki i oni siromaki, Steri su 
se vugnoli boláevickoj soldaóiji, pripovedaju simá
im pripeóenio, kaj te prezboftni ludi z doinaóim 
narodom delaju tam, de su nemei zemlu ostavili. 
Pic varasu Gomel su nemei vlovili jenoga sov-

Novi gospodski snajderski salon
Imam sreóu poátuvanom obóinstvu na glas 
dati, da sam v Csákto rnya ,  Széchenyi
vulica (cintorska vulica) broj 25 O D P R L

gospodskoga Snajdarskoga salona
Zemem prek za napraviti sake fele moákts 
oprave po najnoveáoj modi i najbole z.dela- 
no. Zemem prek oprave i za preobmuti i 
prenapraviti. Dugó let delam v toj meátriji 
i stem dobro stojim z.a to da bom samo 
dobro delo zrok dal i saki bo zadovolen.
Proliim poátuvano obóinstvo, naj me podpira.

Sinko József
ánafderski mester.

jetskoga doktora Vladimir Jakalov zvanoga. On 
pripoveda, da su bolseviki, po viáeáoj zapovedi 
rezruáili se cintore, de nemáki soldati poóivaju. 
Z.a to su vun poslali eksterne kompanie. Te su 
z. motornimi plugi zorali se cintore, krifte vun 
poskubli tak, da se denes ne vidi, de je bil sol
dat ki cintor. Dale pripoveda Jakolov, da pre va
rasai Brjansk, Dubowka, Roslav i Smolensk, da 
su bili velki soldaóki cintori, átere su nemei ja- 
ko óuvali i v redu meli, ne videti, de su zakó- 
páni vitézi, átéri su z.a domovinu smrt podnesli.

Krize i graje su sovjetski soldati pobrali, 
rezcepali i zezgali.

Sovjeti ran tak ne poátujeju niti svoje mrt- 
ve. De god su nemei napre doáli, na celoj vel- 
koj fronti nigdi nesu naáli niti jenoga sovjetskoga 
cintora. 1 svoje mrtve tak zakapaju, kak ftivinu.

(K.K.K)

Taljanski kral se zafalil
Viktor Emanuel, taljanski kral je vun dal 

proklamaciu, da se zafali na taljanskom tronuiu i
da postavla za stojega namestnika svojega sina 
Umberto hercega. Se to vala od onoga dneva, 
d i bodo amerióke i engleske trupe zaále v Rím.

De sino joá od toga ! Как sakoga izdajite
la, tak je i taljanskog.t krala dostigla bofta kaáti
ga. 1 к lomu dosta fletno. Taljanska je vudrila 
v tabor onda, da je Francoska bila veó na ko- 
lenaj. Dosla je skorom na gotovu peóenku. Duz- 
nost njoj je bila potpomagati némáké trupe, ne- 
priatela cím predi potuci i stirati z Imrope. A 
na mesto toga kaj su napravdi? Da taliaoski ge
neráli nesu delali proti svoje domovine i proti 
iiemcam, general Ronimel bi i den denes prega- 
njal v Afriki engleze. Te Badogliovi izdajitelski 
pomoóniki su proti svojem dusnoiu spoznanju 
spravili Siciliu i Juftnu laljansku nepriatelu V 
rohe, Mussolinia, najvekáega sina svojega naro
da su vun dali nepriatelu, odkod ga Hitler vodi- 
tel i kancelar nemákoga naroda z velkim kunj- 
álom dal obramti od sigurne smrti.

1 ve Viktor 1 mnnuel, taljanski kral, skup s 
svojim pomocnikom Badogliom gledi, kam je 
spravil svojega naroda. Decu su boláeGki odvlek- 
li v Sovjetsku, nigdar vise nabodo vidli svoje 
roditele. Velke ludi su odvlekli v Ameriku nu 
fabricko delo. Cinovnike i se one, steri nejeóu 
pn/.nati bolsevizma, su spoklali. Sume de su ras- 
le pomaranfte, lemonie, fige i oljene síivé su 
síondali do nakla. Mc.d naroduai Imra glad i beteg. 
Boláevi/.am se áiri.

Oálra kuátiga je to za onoga cloveka, átéri 
je vun dal svojega naroda i ve mora gledati, 
kaj je njegov velki greh napravil.

Oslobodjeni taljanski narod, de Mussolini 
gospodari nemre dosti Bogu /.afaliti, da se reáil 
toga izdajitela i niti óuti neóe, dn bi joá kralu- 
vala Viktor Fmanuelova familia nad njim.

► Так zideju SÍ oni, steri delaju proli svojoj 
domovini.

Kotca za я via je bi kupil. Pita ti v vu-
redniátvu.

— Rocna kola na átiri kotaóe, óisto nova 
za prodab. Pitati Fucsecz Mihály Drávaszent- 
iván 12.
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PETÜNCIÄSVÄHYVIZ főraktára || giavno skladisce PETflMSKE kisele vedé |

Csáktornya, Kossuth L.-n. 1 sz. alatti nyitrai M R Á Z  T I B O R  Csáktorn) Kossuth L  vulica br. 1 . Я

I  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  sv o je  s k la d i s c e  i m a g a z in e  PR EH ESTI  L V 1
I  A Z R Í N Y I  V A R  B E L S Ő  U D V A R Á B A .  J| ZNUTHESNJI OVOR ZRÍNYI QRAOA (Stanuia goto) |

G ■ д  rin Mihály honvéd, sí skupa Tábori posta В 183 .]
^  I ®  8  Г  S  l  V  Sckira je pravicu krojíla med ru-

.............  dari. Tisics Mártin i Prekszavecz György, г jj

Z t t l .  »  » » • »  n a r e d b a  „  n a l r i  d . v . „ (.  S S .  4 T S Z Z .  S ?  A t 3 a  ' , ° Д
, , cuna lak, da od cake zlatne korune cistoga ka- marlivo kopali tog* vrednoga érnoga inatnala. I

Minister za obskrbu naroda je drd vun no- , dobicica se ima notri dali 40 päenic- P»"i i* <» renda doíla Zsganec Feren. u, z Bot- I
vu naredbu za nutn davanje, za gospodarsko le- . * tornya v roke, ali stari rendasi nesu to radi ele- I
to 1944-45. Po toj naredbi se bodo morale, od n.h ledimc. Od kntastralne mekote se nemie me- daH> Jcnptll je ZsgaIU4. rano v deli b.l, lapéra je !
1944. júliusa 1-ga do 1945 juhiuSa 30 ga nutri nje nutri dali как 120 psenicmh jedinic, a mti Кора), da su ta dosli stari rendasi i zahtevali.su-
davati, po ceni, áteru bodo vlasti odredile, gos- viáe od 800 jedinie. nnj ostavi lapom, steroga je skopal, bilo ga koli j,
podarski prideli i zivine. ]SJa st.noko§e dojdu jedinice, glecleé kaksa dva tti metre. Zsganecz je nato ne prevolil, a *
Pod polskim gospodarskim iinetkom se ima ráz- je $tera i kaksega cistoga katastralnoga dobit ka Tisics i Prekszavecz su zgrabili sekiru í tak
meti orana zemla, senokoáa i gmajna. ima. Zsganca presilili, kaj je moral lapura tam osta- |

Teher nutri davanja z orane zemle se re- -  о viti. Tisics i Prekszavecz su bili zbog toga obto- jj
, , , ,  , , . . . . . . .  . zeni i как se njim pred sodom krivica dokazala, I

\ obéim I. kiás dojde na katastralnu mekotu 240 pSenicmh ledimc bili su strofani. Tisics, veksi krivec je dobil 200 í
" '• {{• " " " ” " " ” pergő, a Prekszavecz, как pomagac, 100 pengő fl

v »• •• ” " " " " " " strófa. »Sód je kreposten,
„ „ V. „ „ „ „ „ 80 „ „ — Proz dozvole zasel p rek gran ice, 200

. . . .  - , ... .. . , , , , , . , , pengd strófa. Deban István z Belice, mladi élő-
Od gmajne, paSnika dojdu jedinice, kaksiie paámk i kulko cistoga katastralnoga dobicka ima na so|(jaC.|iU sluzbu obvezan, je jós 1942. $

 ̂ V obcini I. kiás dojde na katastralnu mekotu 110  pseniénih jedini' °disel prek granice prez pot nice, a potli je |
II. „ „ „ „ „ 90 „ „ bak i nazaj dosel. Toga pota jé i jós jempot na-

„ „ III, „ „ „ „ „ 70 „ „ pravil. Sodbeni stol v Nagykanizsi ga strófái na
„ „ IV. „ „ „ „ „ 50 „ 200 pengő zato, kaj je dvapot prez dozvole pre- |

V. „ „ „ „ „ 30 „ „ koraéil granicu.
V átéri kiás se bodo senokoáe, gmajne, paániki reéunalí, to bode komisar za obskrbu naroda _ _______

sakomu obéinskomu poglavarstvu na glas dal. # .  ,
~  „ .. . . - j  * u l a s i  m e s f e r s k o g a  d r u s lv a
D u zn o sti n u t r i d a v a n ja  od  o r a n e  z e m le  °

Od orane zemle dojde duínost nutri dava- dinsku maácu, mleko i mlecne stvaii, ölje, svi- . . P̂a ,b s ,abt daje na glas da drugi tjeden
nja od sake zlatne korune éistoga katastralnoga nje, tuste goske i race, oljeno semenje, jecmena, bodo delin ct dtue na preje í koncé za snajdere
dobicka 40 páenicnih jedinic. Od toga dojde: kuruzu i zobi. ‘ sostare i na cement za zidare. Druge cedule se

10 psenicnih jedinic na krusno zrnje Za meso je moci nutri dati marbu za klati, za vt> nabodo delile.
10 „ „ „ masát telice, mladinu, ribe, streljene divje zveri, svinj- IPARTESTÜLIT. |
7 „ „ „ meso sko meso, mleko, mlecne stvari, jejci, onda seno =--- —  - -------------------------------------- ■—=-------

13 „ „ „ slobodno zbiranje detelicu, bikesa, slamu za hraniti i slanut za nns- ____
Za kruáno zrnje je moci zvráiti nutri dava- tirati. e

nje z páenicom, hrii, soriicom i zobi. V Zala- slobodno zbiranje moci nutri (lati sega MflVI ШР||П U M I I C 7 PTfl Qh o I Wll
varinegyiji, v jaraáaj Alsólendva, Csáktornya i °noga, kaj je tu nabrojeno. l lUTI III Ci l i i  f  IflUI OOi CI Uu II Cl y l l
Perlak je moéi za kruáno zrnje nutri dati, zvun Prosimo nase citate ;a, naj cuvaju öve —— — — —
toga i jecmena i kuruzu. novine, bodo je cudapot nucali. Dajem posfuvanim selskim gos pod a ram Me-

Za maáéu je moéi nutri dati svinjsku i mla- o — gv imurja na glas, da v mojim, novo zazidanim

K a j m o ra  g a z d a  v c in i l i ,  c i  d o jd e  p o g ib e l z lu f ta  E L E K T R I C N I M  M E L I N I J

S p a m e te n  g o sp o d a r  s e  v e c  n a p r e  b r a n i  p ro t i b o m b i zemem gori se fele zrnye za mleti. Páenicu Г
V najvekáoj pogibeli su navek ona mesta, jj, de su zvlrala i zdcnci dalko. Za fosforne bombe 'p A'}°' po mam zameni»n za melu. I

de ga kaj taborskdga, fabrike, sfcreke, magazini i gasiti mora biti pre saki hiz* suhi pcsek, kajti te odvorim sakoga po dusnom spo/nanyu i
drugo spodobno. Eli как smo to véé probali, ne ne rnoéi z vodom gasiti, nego samo s peskom. lofno* , Jak 4 ga zen,eni güri /a
pnatel more z bombami zasipati stem god mesto Ci se éuje alarm z lufta, marhu vun я sta- inndlr . °lfli '•"**' ( : 1 Г° ЯШ1 Püsl“vane ,g°' (1
v orsagu. Osobito se more pnpetiti, da nasi vn- na nek*e sigurno mesto i mam njim jesti dati P ’ 1 J l N,U. me 1 na| mt* c,m |
dasi tirnju nepriatelske masme. Da su te nepria- onda su mirna. Konji, moraju glavmkc i n ll0ci Vt4p° P0,,a,a,,,• i
telski bombaái v sili, onda ne glediju, kam hice- tak je moci fletno vujti z nj nv B.kc i sia- D A k U
ju bombe, de god doli pustiju, samo da se br/.e rc ê bikece jakodobro sveznti, kaj sc neb. spun- 0 0 1 1 1 , 1
reáiju terha, kajti onda moreju lezi vujti pred tali i nvsreni napravili. * taborskí invalid
naSimi vadasi, átéri je prez sake milosti doh po-  ̂ Seno, slamu, kuruzinje na vise kupé sklasli ' '  MU R A S Z E R D A H E L Y
strelaju. la k  onda more na selu bomba dőli pás- i dalko jenoga od drugoga, éi se jen vu/ge , ' r u - ----------------------------------------------------------------- 1
ti, как se to i v Megyimurju veó pripetilo. gi ostaneju. Na nujzi krmu dríati je jako’ pogi-

Zvun toga naái nepriateli hiceju i bőmbe i belno, rajái vuni sklasti, de je ne tak nevarno. м вм *я и ,и я — ::s-'
cevi za vuiigati. Stemi direkt poiáéeju takáa mes- Ran tak je trcba i zrnatu hranu na vise Л Р Р Л Н Ш П Р Т ^ Г К  1И АI ! П П  Â 2I ^
ta, de |e rnoéi ognja napraviti. mesta spraviti, ci jeno dojde pod kvar naj bar I L o L K  - lVIAbl U b L A j l

Zato se moraiu naái gospodari véé napre drug.) ostane "
prepraviti, éi bi nas pohodila kaksa nevola z luf- Nepriatel ide za tern, da nam cim ver kva nf..md|,-*óГ-ид4'\*Iave"Uint 10 fi‘,é[  A
ta. De god se ogenj pripeti, saki clovek mora* ra napravi, a mi рак motaino рн/.iti, da si . im ------ — 1 - - -Ч_а№|̂L birJeic.i utja __
mam be .̂ati na pomoc i pomagati gasiti. Vode mo- bole obranimo nase gosoodarstvo. r . i . „ .AC ‘ . . . ,
r« navek dosta biti na gruntu, osobito v bretními kra- о lak a to s -  vagy hasonló ipar. inasnak men-

_______________________________________________________  ne 17 loházból való f.ö. Cím Puncsikér Ja- |
nos Alsódomboru 133.

Г А  T Т Г  w n v n f i  A  7  zenam, d tii, soj rodbini i piiatelain. Pmsiju, da 9*Ш*Ш----------- ------------   щ т  ■ м м — У
^  ■*-' *^l ^  у  V/ V J A  S bi nyim nvihovi poslali Megyimurske Novine, kaj

■ bi mogli zazvediti, kai je duma novoga. Tislorics f elelős szerkesztő: Pe< sorr.ik Ottó
-  TABORSKA POSTA. Piáeju nam nasi Antal honvéd, Szalai Rafaél honvéd, Tukszar An- UMós kiadó és lantulaidonos Pecsorm k Ötté

megyimurski sini junaki z daleke ruske fronté. tál honvéd, si skupa Tábori posta F 859. Zsvorc % L. , r P
Poiiíaju lepe pozdrave roditelam, bratam sestrnm, György honvéd, .Jambrovics Peter honved Csu- b *i«r»*r*«4* -

' M*h fir- vi A«tr
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