
Magyar hősök a Kárpátok alján
Még élénk emlékezetünkben vannak 

a sztálingrádi véres pokol napjai. Fü
lünkbe cseng az utolsó rádiószózat „ Л 
sereg lejelentkezik; az utolsó golyó a 
mienk!" Még nem felejtettük el a doni 
harcokat, azt a rettenetes küzdelmet 40 
5ó fokos hidegben, fagyos lábakkal, rneg- 
gémberedett kezekkel, amikor a dicsó 
magyar honvédek voltak az utolsók, akik 

ükét otthagyták. Akik az utolsó 
csep vérükig, az utolsó golyóig védtek 
azt a helyet, ahova őket a szolgálat állí 
tolta, hogy megmentsék és lehetővé te 
gyek a főhadsereg új elhelyezkedését.

Láttuk őket a harctérre vonulni. Lát
tuk őket hazatérni. Láttuk dicső bevonu 
lásukat és láttuk azt is, hogy valameny . 
nyinek arca ragyogott a dicsőségtől. A 
sok szenvedés nem hagyott nyomot tes 
tűkön. Kemény léptük alatt rengett a 
föld, íegyveréik villogtak a napsütésben, 
m elle iken  ragyogtak a kitüntetések.

Ez a magyar honvéd !
S ez a magyar honvéd immár má

sodszor húzta ki kardját hazája védelmé
ben ! Ott verekszik a Kárpátok alján és 
űzi a vörös rémet, amely célul tűzte ki 
Európa és a kereszténység niegsemmisí 
tését. A hivatalos jelentésekből nap-nap 
után értesülünk a magyar csapatok vité 
zi tetteiről. Kergetik a bősz' ellenséget, 
amely már már azt hitte, no még egy lé
pés és ott vagyunk a magyar alföldön s 
azután mienk a világ az Atlanti óceánig 
és a Földközi tengerig. De a magyar hon 
véd vasökle azt parancsolta: állj és ne 
tovább! És a bősz ellenség megtorpant 
és véres* fejjel menekül északra, az isten- 
telenség honába.

Nem, nem, soha! Ez volt az önhiba 
ján kívül porba* sújtott magyar nemzet 
fájdalomkitörése az őszirózsás forradalom 
és az átkos kommunista garázdálkodás 
után, amikor a nemzet testét széthaso 
gatták, az országot megfosztották legdrá 
gább kincsétől, több mint három millió 
magyar vérétől.

Nem, nem, soha! Ezt kiálltjuk m o pt  
is oda ellenségeinknek! Amíg egy ma
gyar honvéd és egy puska lesz a vilá
gon, ide ellenség be nein teszi a lábát 

'máskép, mint hadifogolyként. A Kárpá 
tok alján már nem -is emberek, hanem 
kölykeiket védő oroszlánok küzdenek. 
Es ezek meg fogják védeni hazánkat, 
templomainkat, nőinket, gyermekeinket a 
vörös pokol és minden egyéb ellenség 
ellen is.

Budapest! Pestszenterzsébet! Győri 
Ti állomásai a magyar Kanáriénak ! Az 
ádáz ellenség eddig is tudta és most már 
végleg meggyőződött róla, hogy a kérész

tény Európában nincs keresni valója és 
nem fogja lábát ide betenni, azért szer 
ződtelte a fogházból előráncigált gangste- 
reket és fizet nekik magas vérdíjat, hogy 
gyilkolják halomra az ártatlan nőket és 
gyermekeket, öregeket és betegeket, mert 
azt hiszi, hogy ezzel le fog törni ben 
minket, megsemmisíti ellentálló képessé
günket és amit nem tud elérni beesnie 
tes nyílt l>arcban, azt az orgyilkosok tő 
mege fogja készen házhoz szállítani.

De nem ! Vegyék tudomásul ellen
ségeink, hogy az atlanti fal az Atlanti 
óceántól a keleti frontig, az északi fok 
tói a Földközi tengerig terjed. Európá
ban mindenki katona. Gazdag, szegény, 
férfi, nő, öreg és gyermek. Mindenki har 
col fegyverrel, ekével, kapával, kalapács
csal, tűvel, késsel, tollal és minden más 
eszközzel. De még a főzőkanál is fegy
ver a nők kezében, meit ez is segíti azt 
a honvédet, aki védi hazánkat és pusz
títja az ellenséget.

Muraköz felszabadult népe is dicső 
ségen kiveszi részét ebben a gigászi küz
delemben, ebben az életre halálra szóló 
viadalban. Zrínyi Miklós katonáinak utó
dai ott voltak 1914-18-ban Lengyelor
szágban, a Kárpátokban, Ukrajnában, a 
Doberdo fennsíkján, a Piavenál, sok di

Azt mondják a régiek : isten malmai 
lassan őrölnek. Ifgy látszik, ez alól a 
szabály alól is van kivétel Az árulókat 
bizonyára a Mennyekben is rögtönítélő 
bíróság elé állítják, hogy minél előbb 
bűnhődjenek legocsmányabb bűneikért.
* Badoglio olasz főparancsok az első 
bűnt akkor követte* cl, amikor elárulta 
azt a Mussolinit, aki megteremtette az 
olasz flottát, jólétbe helyezte népét, mun
kát, kenyeret adott a nagyszámú sze
gény lakosságnak. Elárulta barátját cs 
szövetségesét a német nemzetet, amikor 
az olasz hadseregnek parancsot adott, 
hogy szabotálásával tegye lehetővé, hogy 
az angolszászok elfoglalhassák Északafri- 
kát, Szicíliát, Szárdiniát és Délolaszorszá* 
got. De a legnagyobb árulást akkor kö 
vette el, amikor lette a fegyvert az el
lenség előtt. Hitt azoknak a/ angolok
nak, akik háborúra bíztatták Lengyelor 
szagot, bukása után pedig cserben hagy
ták. Ép úgy cserben hagyták Belgiumot, 
Hollandiát, Franciaországot, majd Norvé
giát, .Jugoszláviát, Görögországot. Nem 
tudja, vagy nem akarja tudni, mi volt 
Narviknál és Dünkirchennél, nem is be
szélve a gyászos francia futásról.

csöséget szereztek a magyar fegyvernek, 
amit bizonyítanak a jeltelen sírok szerte 
a nagy világban, a még élő vitézek és 
tűzharcosok. Fiaik pedig ott küzdenek a 
Kárpátok alján, azon a földön, amelyet 
dicső apaik vére öntözött. És hogy meg
állják helyüket és méltók apáik nevéhez, 
bizonyítják a hivatalos jelentések.

Nekünk, akik itthon maradtunk, egy 
kötelességünk van. Minden erőnkkel tá
mogatni hős honvédeinket. Nincs különb 
ség ember és e;nber között. Csak egy 
féle lehet ennek a nemzetnek minden 
fia. Magyar és keresztény! Akár a me
zőn, vagy műhelyben, az irodában, a 
konyhában, a kórházban, a gyárban, vagy 
bárhol másutt, csak egy gondolat fűlhet 
bennünket! Mindent a hazáért I Kicsi és 
nagy, öreg és fiatal 1 Össze fogni, lelki- 
ismeretesen dolgozni és áldozni azért a 
hazáért, amely ezer éven át kenyeret és 
életet adott nekünk e sok hősi vérrel 
öntözött földön.

Őseink példája álljon előttünk és 
serkentsen bennünket 1 A hős szülök nem 
szülhettek gyáva utódokat/ Muraköz tör
ténelmének lapjai fényesen tündökölnek 
a magyar haza védelmében. Mi, Zrínyi 
Miklós katonáinak utódai pedig meg fog
juk mutatni, hogy a vér nem vált vízzé, 
az oroszlánok utódai ma is oroszlánok.

Sic itur ad astra! így megyünk a 
csillagokig!

Vakságában azt hitte, hogy ő követi 
el a világtörténelem legnagyobb hőstettét, 
ha hazáját kiszolgáltalja az ellenségnek. 
Azt hitte, na most Olaszországba beköl 
tözik a mennyei boldogság. Az angolszá
szok megszállják Olaszországot a Bren 
nerig s onnan és a Balkánról vonulnak 
majd Németországba s Berlinben fognak 
kezet nyújtani Sztálin vörös söpredékei
nek. Olaszország pedig úszni fog a bő
ségben s az ő népének nem lesz más 
dolga, mint pengetni a mandolint és éne
kelni hozzá.

Az árulót megfizetik, de nem becsü
lik. Ba logl о még azzal sem vigasztal
hatja magát, hogy megfizették. Itt is ki
vétel történt a szabály alól. M^rt mit 
kapott Badoglio árulásáért? Szicíliában 
és Délolaszorszógban kivégezték, vagy 
elhurcolták kényszermunkára a lakosság 
legjobbjait, a szép narancsligeteket és 
olajfa erdőiket az amerikai zsidók kivá
gatták, hogy ne konkuráljanak az ő ba 
nánjuknak és a kaliforniai almának, az ott* 
honmaradt lakosság éhezik és küzd a 
járványos betegségekkel. A' gyermeke
ket, a jövendő Olaszországot a bolsevis
ták elhurcolták, mire Perzsiába értek,

50.000 olasz katona a szovjet hadseregben
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nagy része már el is pusztult. A nemi
betegségek soha nem hallott mértékben 
terjednek és veszélyeztetik a jövendő 
generációt. Királyát és árulásban cinkos
társát lemondatták, ő maga csak árnyé
ka saját magának, mert hiszen nem ő 
vezeti népét, hanem,, a kommuns* 
ták, akik mint a piaci legyek ellepték az 
országot és terelik a szegény, félreveze
tett népet a bolsevizmus karjaiba. Köz
ben Badoglio odaadta, vagyis jobban 
mondva elvették tőle az olasz flottát, a 
Szuezi csatorna részvényeit is elgseftelte 
a bolsevikiek kezére. Kivetkőztette az 
olasz népet minden nemzeti vagyonából 
és koldussá tette.

Mindennek tetejében Badoglio most
50.000 olasz katonát küldött a szovjet 
frontra, hogy ezzel is bizonyítsa, inisze 
rint о hű szövetséges, de valójában ezt 
nem kérték tőle, hanem egyszerűen meg

Vitéz gróf Teleki Béla megmarad
Mint olvasóink a napilapokból már érte

sültek a m. kir. kormány felkérte vitéz gróf Te
leki Bélát, maradjon meg továbbra js  a varme
gye élén.

A kormánynak ez. a bizalma azt jelenti, 
hogy vitéz gróf Teleki Béla mindenkor törhetet
len híve a jobboldali irányzatnak és ezen eszme 
szolgálatában dolgozott hazánk javára.

Nekünk muraközieknek különös örömünkre 
szolgál, hogy vitéz gróf Teleki Béla továbbra is 
kormányozza vármegyénket. A visszatérés után 
főispánunk meleg szeretettel karolta fel Murakö
zünk ügyeit. Első teendője volt, hogy az ellatat-

parancsolták neki. Ebből az ötvenezer 
emberből egy sem látja többé a napsu
garas Itáliát. Aki nem esik el a harcté 
ren, el fog pusztulni a neki szokatlan 
zord éghajlattól és nélkülözéstől.

Ez az áruló sorsa és fizetése. Ha 
van Badoglionak még egy szemernyi lel 
kiísmerete és végig tekint népén, hová 
sodorta gaz árulásával, úgy bizonyára 
nincs egy pillanatnyi nyugta.

Judásnak kezébe nyomták a 30 
ezüst pénzt, Badoglio még ezt sem mond
hatja magáról, mert a lenézésen és becs 
telenségen kívül egyebet nem kapott.

A Dúcét nagy barátja, Hitler vezér 
és kancellár kimentette a halálos vesze
delemből, a köztársasági Olaszország 
szervezkedik és híven kitart adott szava 
és hü szövetségese mellett, Badoglio né 
pe pedig sír és átkozza áruló vezérét.

Zalavármegye főispáni székében
lan lakosság részért* kiutalásokat eszközöli, na
gyon sokszor meglátogatott bennünket, érdeklő
dött sorsunk iránt és minden téren igyekezett 
segíteni, ahol csak lehetett.

Főispánunkat a megye minden oldaláról üd
vözölték a kormány bizalmának megny i’atkozá- 
sa alkalmából, Muraköz nevében pedig Pecsor- 
nik Ottó országgyűlési képviselő személyesen fe
jezte ki jó kívánságait.

Muraköz népe hálával adózik vitéz, gróf 
Teleki Bélának, nagy és felelősségteljes munká
jára Isten áldását kéri. Tartsa meg a Mindenható 
tovább az ö és a mi javunkra !

Mit kell tenni, ha ellenséges repülőgép 
kényszerleszállást végez?

Illetékes helyről közlik : Az angolszász bom
bázások elhárításánál igen sok gép kap a légi- 
harcok alkalmával olyan sérüléseket, hogy azok
kal még egy ideig el tud repülni, de azután vagy 
lezuhan, vagy kényszerleszállást végez. így volt 
ez a legutóbbi támadások alkalmával is. Egy 
amerikai óriás bombázó, amely valahol Budapest 
környékén kaphatott tartálysérüléseket, Délbács- 
kában volt kénytelen magyar földre leszallni. A 
gép személyzetét élve sikerült elfogni. Valatneny- 
nyien polgári ruhában vo'tak és gépjük, meg volt 
rakva a legkülönbözőbb robbanó gyeiniel<játék
szerekkel, maguk a repülök pedig — pénzzel. 
Azzal az idétlen mesével álltak elő, hogy csak 
németlakta helyekre szánták a veszedelmes gyer
mekjátékokat. Alkalmuk volt a gép személyzetét 
elfogó magyar repülőknek megcsodálni az ameri
kai bombázó-szörnyetegnek szinte már túlzásba 
menő dús felszerelését és berendezését. Hogy 
csak egyet említsünk, minden gyermekgyilkos 
repülő-hóhérnak sajat, külön rádiója és ikeigép- 
puskéja volt. El voltak látva villamosfiilésíi ci
pővel, ruhával és páucéllemezekkel bélelt mel
lényekkel s minden elképzelhető kényelmi esz
közzel.

Mivel várható, hogy az ilyen kényszerleszál
lások gyakrabban fordulnak elő, most hirdetményt 
bocsátottak ki arra vonatkozóan, hogy a polgári 
lakosság hogyan viselkedjék, ha közelében ellen
séges repülőgép er földet. Eszerint

a közelben tartózkodók míndenfc- щ  
lot siessenek azonnal a kényszer
leszállás helyére s' a gép legény 

ségét ejtsék foglyul.
Mindenképen meg kell akadályozni, hogy az el
lenséges repülőgép személyzete lőfegyverét hasz

nálhassa, elmenekülhessen, gépét íelgyúitsn, vagy 
abból bál mit is kiemelhessen és elégethessen.

A foglyul ejtett legénységtől lőfegyverén, 
vagy szúró fegyverén kívül semmit sem szabad 
elvenni. Az ellenséges gép személyzetét megbi
lincselni, vagy megkötözni nem kell, csak akkor, 
ha szökést kísérelnek meg.

A gépet, valamint a gép legénységétől el
szedeti lőfegyvereket biztos őrizetbe kell venni, 
amíg oda csendőr-, vagy katonai járőr nem ér
kezik. Addig az ideig azt is szigorúan meg, kell 
a l idályozni, hogy a foglyok egymással beszélges
senek, vagy műszereiket, túljegyzéseiket, térké
peiket, naplóikat stb. eldobhassák, vagy megsem
misítsék.

Ha a foglyok közül valamelyik mi gsérült,« 
azt az orvoshoz kell kisérni, vagy vinni, de az 
orvos rendelőjében sem szabad egy pillanatra 
sem őrizet nélkül hagyni s a bekolözés után 
azonnal ál kell adni a csendőr-, vagy katonai 
járőrnek. Eszméletlen, vagy halott ellenséges re- 
pülökatonu kirablása rögtönitek) eljárást, bármi
lyen felszerelési tárgy eltulajdonítása pedig hadi- 
tör.vényszéki eljárást von magaután.

Az ellenséges repülőgépből még katonai 
személyek sem emelhet/iek ki semmit, azt meg 
különösen meg kell akadályozni, hogy a gépi Ív
be bárki is beszállhnsson. A gép minden tartó 
zékával érintetlenül marad mindaddig, amíg a ki
küldött tiszti bizottság oda nem érkezik s nem 
intézkedik. Ha mégis akadna bármilyen katonai 
személy, akár ti* zt, vagy legénység, aki a tilal
mat áthágná, meg kell tudni a nevét, rendioko
zatát, esetleg szolgalati beos/otását s távbeszélőn 
lehetőleg azonnal lelenteni kell a hadtt slpiranrs- 
nokságnak.
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Első Muraközi Szövődé Rt.
Gyártelep: CSÁKTO RN YA  

Széchenyi u. 50 « Telefon* 11
KÖZPONTI IRODA: 

BUDAPEST, VII., Király üt 55 SZiim.
Telefon: 424-104.

Májusi ájtatosságok
Május hó a* Boldegságos Szűz. Mária hó

napja. Mindenki siet a Szűz Anva lábaihoz bo 
rulni és ájtatos imával kérni közbenjárását a 
Mindenható zsámolya elölt.

Sokszorosan ránk fér az Isteni Kegyelem és 
a Boldogasszony segítsége a mostani világégés
ben, a létünkért való óriási küzdelemben.

A Csáktornyái plébániáin'ratal értesítése sze
rint mindén kedden, csütörtökön és szombaton 
magyar, minden hétfőn, szerdán és pénteken pe
dig muraközi nyelven tartanak litániát a Csák
tornyái templomban.

Keresztéin Hívők és Szülők ! hegyünk ott 
mindnyáján és fohászkodjunk a S/íízan\üh^^ 
hogy közbenjárásával vezessen ki bennünket a 
szörnyű háborúból, adja meg a győzelmes békét, 
verje le ádáz istentadagó ellenségeinket.

Különösen a szülőknek legyen gondjuk, hog\ 
gyermekeik, akik most fél éven at nem része
sülnek vallási és iskolai oktatásban, ne hanya
goljak el a templomba járást. Legyenek ott min
den litánián és minden vasárnapi misén, hogy 
ártatlan lelkűket meg ne fertőzze a bűn és hitü
ket el ne hanyagolják.

Ne felejtsük el, hogy a Boldogságos Szűz 
Maria Magyarország Patronája. Az ő védelme ki 
fog bennünket vezetni a halálos teszedelemhől.

Támogassuk a bombakárostillakat
Szerkesztőségünkhöz újabban a következő 

adományok folytak be
Krnoul Hubert Szentilona 50 P. Csáktor

nyái ZTE. a Vasutasokkal lejátszott meccs tiszta 
jövedelme 340 P. Poje Ferenc vendéglős Csák
tornya 40 P. Eddigi gyűjtésünk 270 P.

A Csáktornya vidéki körjegyzőség tisztviselői 
karának szereteladománya a bombakárosultak 

javára
К a köss у Győző körjegyző 33 P. Dobsa 

halmán s. jegyző 20 P. Ba'its Kálmán irodatiszt 
lb P. Zuzel György hivatalnok 23 P. Kormos 
Rozália О. M. díinok 10 P. Erdélvacz [íme к 
munka erő 10 P. S/iladi Mária k. munka erő 10 
P. К a köss v Mária k. munka erő 5 P. Összes 
eddigi gyűjtésünk 827 ,P.

Sátrán László gyáii cégvezető, Csáktornyái 
lakos, az 1044 április havi fi/efé.sét 597 30 P. t 
felajánlotta a bombakárosultaknak és be is kül
dötte a' Csáktornyái járási főszolga hí rósághoz.

A Zalaegerszegi Ügyvédi Kamara gyűjtése
I). László Béli 100 P. Di Lakó Imre 50 

P. Dr Zsigics Milán 50 P. Dr Ma!vas ügyvéd
50 P. Összesen 250 P.

„Arany B á r á n y “
Kötöttáru üzem. CSÁKTORNYA

j! Kossuth Lajos u. 9. - Telelőn 143. 
Gyárt eiiőreitdii kötöttárut.

I Tulajdont*: K u r á t h  J o a c h i m

Adakozzunk a Ibom bakárosultaknak
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— Változások az alispánt székben. Mint 

értesülünk, Dr Brand Sándor, Zalavármegye alis
pánja hosszabb szabadságra ment. Távolléte ide
jére Hunyadi László, vármegyei főjegyző latja el 
az alispáni teendőket.

A Mansz. közgyűlése. A Magyar Asz- 
szonyok Nemzeti Szövetsége Csáktornyái Cso
portja április 23-án tartotta évi rendes közgyűlé
sét üzv. Petho Jenöné elnöklete alatt.

A háborús viszonyok miatt a kö/gv ülés 
egyszerű keretek kozott, de lelkes hangiratban 
folyt le.

Л Mansz. az elmúlt évben is megtette haza
fias kötelességét. Tekintettel az anyag bőségére,
< sak jövö számunkban leszünk abban a helyzet
ben, hogy derék magyar asszonyaink fáradhatat
lan munkásságáról beszámolhatunk.

Felszentelik a szeretetház kápol
náját. Л nagyközönség, a tanítóképezde, a Szer
vita Rend, a Mansz és a község vezetőségének 
támogatásával a Csáktornyái szeretctházban az 
egyik helyiséget kápolnává alakították át, hogy 
a többnyire beteges öreg, szegény ápoltaknak, 
különösen rossz idő esetén ne kelljen a nagy 
távolságra eső városi templomot felkeresniük.

A kápolnát május 14-én délelőtt fél 11 (»iá
kor fogják ünnepélyesen felszentelni a békeért 
felajánlott szentmise kezelésben. Lzen ájtatos 
ünnepségre a jószívű adakozókat és a katolikus 
társadalom minden tágját szeretettel várják.

— Elköltöztek a zsidók Muraközből.
Szerdán, április 2b-án koián reggel jelentek meg 
Csáktornya utcáin a hivatalos hirdetmények, 
amelyek szerint a zsidókkal minden érintkezés 
tilos. Nem szabad őket meglátogatni, sem ke
resztény házban fogadni.

Ezzel egyidejűleg a zsidókat összegyűjtöt
ték, vagyonukat, hatósági bizalmi férfiak közben- 
jöttével leltározták, zár ala vették és biztos őri
zetbe helyezték.

Szombaton, április 28-an a zsidókat elszál
lították új tartózkodási helyükre, ahol a hatósági 
intézkedések szel int fognak beosztást kapni.

Vagyonukról később történik*intézkedés.A PERLAKI JÁ R Á S  HÍREI
Felavatják a hősi em lékm űvet. Fer

ink nagyközségben a hősi emlékmű és oiszág- 
zászló építési munkálatai annyira előre halndott 
állapotban vannak, hagy hamarosan sor kerülhet 
az emlékmű ünnepélyes felavatására.

A v isszatérés J. évfordulóján Ferink 
község népe nagy ünnepség keretében emléke 
zeit meg azon örömnapiol, amikor újból a i »a- 
gyár Hazához tértek vissza. Az ünnepségen a 
hatóságok, intézmények és úgyszólván az **gész 
község lakosság.», vett reszt.

— Jobboldali pártok szervezkedése a 
p erlak i járásban . I gesz Alsomuraközben nagy 
lendülettel kezdődött meg a Magyar Nemzeti- 
szocialista ós Magyar Megújulás Farijának szer
vezkedése. A Poriakon felállított szervezetekben 
pártszövetségi alapon, közös parthelyiségben szer
vezkedik Feri а к becsületes, magyarul érző пере. 
I gyanig v oldották meg a vidéki szervezetek ( e l 

állítását is, hogy nagvobb erőt képviseljenek a 
közös és együttes munkával. Kdeiig a járás min
den számottevő községében felállították a helvi 
pártszervezeteket, itt a végekül is éizik u nagy

fordulat jelentőségét és ehhez mérten alakul át 
itt is az élet jobbra, a szebb és boldojfcrbb ma
gyar jövő reményében. A Magyar Megújulás Párt
jának járasvezetője: I)r Dómján Gyula perlaki 
ügyvéd, a Magyar Nemzetiszocialista Fárt járás- 
vezetője: \ áss János perlaki közs. tisztviselő. 
Mindkettő régi, kipróbált harcosa ezen eszmék
nek.

Alsómuraköz életében az új irány még erő
sebb és még magvarabb politikát fog eredmé- 
nv ezni,

Ne légy kiváncsi!
Légi riadó ! Üvölt a sziréna, verik félre a 

harangot! Te mint fegyelmezett polgár, összesze
ded házad népét, anya gyerekeit és szépen le
mentek az. óvóhelyre vagy a fedett árokóvóhely
re. Ezt kellene cselekedni. A józan ész. is ezt 
diktálja. De mi néni vagyunk fegyelmezettek, mi 
kiváncsiak vagyunk arra, hogy mi is van már 
megint azokkal az amerikai meg ánglius gépekkel? 
Jönnek! Nem jönnek? Hiszen még a /ligásukat 
se hullani. És ha jönnek, vájjon mennyien jöifnek? 
Innen nem látni semmit, gyerünk ki a kerO vé
gébe, onnan a dombról jobban látni. Gyerünk fel 
a tetőre, onnan aztan van kilátás! Mi az gyere
kek, ti sem láttok még semmit? Édes apám jöj
jek csak kialt be Pista gyerek az utcáról. — 
„Jönnek mar, ahun látni is iiket, mint a méhek, 
annyian vannak!“ Erre már a szomszédok i fel
figyelnek és verődik a tömeg. Lassanként az ut
cák megtelnek kiváncsi emberekkel. Egy-két okos 
ember is akad, akik szakértelemmel magyaráz
zák: „Így jöttek a fronton is, aztán, ledobtak 
rakományukat. Volt ugyan bunkerunk, de a fene 
ment be abba! Néztük iiket, aztán is ha dobott, 
hallották a bomba sivitásat, lehasallunk a földre!

Így megy a tere-fere, mig a gépek végig 
dübörögitek a város vagy falu fölött. A légi riadó 
kit salja az embereket lakásukból. Nyugodtan ál
líthatjuk, hogy a városokban, tálukban soha annyi 
ember, asszony, gyermek nem mozog az utcákon, 
tereken, mini a légi riadó elhangzása után. 
Mintha az ördög húzná ki áldozatait a véres 
tancra. Csak nem maradok el ettől a látványtól? 
Hatha még légicsata is lesz? Az. meg különösen 
érdekes. Nincs az a hatalom, amely a kíváncsi
ságnak gatat tudna vetni. Es hol maradna a jól- 
ertesiiltek kara, akik belehalnának, ha egy napon 
hir nélkül maradnának. De meg töiveny vagv 
rendelet ide vagy oda! Nekem aztán ne paran
csoljon senki és ne féltse az életemet. így okos
kodnak a magúkat karakán legényeknek tartó, 
tegvelmet nem ismerő honpolgárok, nem gondolva 
aria, hogy rossz, példájuk mennyi áldozatba ke
rülhetne, ha történetesen megszólalnának az e l
lenséges gepek géppuska» és gépágy úi.

Sajnos, uz emberek kíváncsiságát, könnyel
műségét, nemtörődömségét fegyelmeden magatar
tását, sem jóakaratu szóval, sem törvénnyel, ren
delettel, de még i sák fenyítéssel sem lehel meg
másítani. Hraba a szigor, a rendőr, a csendőr, — 
Inába a büntetés. Csak egy mód képes az embe
reket jobb útra téríteni,

A véres áldozat
De hat miéit kell embereknek, gyermekek

nek akkor is meghalni, ha ezt el lehet kerülni ? 
Miért kell annyi ember kezét, lábát amputálni, 
mikor ez mind elkerülhető lelt volna? Miért kö
veteljük meg, hogy légiriadó elhangzása után, 
mindenki menjen óvóhelyre? Mind oly kérdések, 
amelyeket még egy kivancsiskodu sem vetett fel, 
amikor kiállt a nézők tömegébe.

Nézzük meg már most, hogy mit mond a 
tapasztalt statisztika?

A légitámadások áldozatainak több mint 
70 százaléka szabadban tartózkodókból keiül 
ki. Ezek nagy része maga kereste vesztét. 
Ezeket nem lebet hősi hatottaknak tekinteni!

Napról-napra érkeznek jelentések halálese
tekről, sérülésekről, o’yan helységekből, ahol 
bombázás nem is volt. Néző, leső, kíváncsiskodó 
emberek ezek a szerencsétlenek, akik nem tud
tak magúkra vigyázni. Gyermekhalál és súlyos 
sérülés, sok szomorú bejelentés tartalma — szü
lök bűnei, akik még gyermekeikre sem vigyáz
nak, ahelvett, hogy óvták volna őket a veszélytől.

Ember vigyázz magadra és gycrine- 
keídre 1

Hogy milyen veszély fenyegeti a szabadban 
leső, kiváncsi emberi, erre nézve elegendő lesz 
telsorolni a következő eshetőségeket : ^

1 Az átvonuló hullámok gépei les/órhalnak 
robbanó tárgyukat, apró bombákat, stb Ezeknek 
leveledét a g-?pek dübörgése miatt nem hallani.

2 Megnyithatják a géppuskák, gépágyuk 
tü/.ét egy-egy városban, faluban álló vagy mozgó 
tömegre. Pillanatok alatt ezer és ezer lövedék ke
rül a földre.

3. Dobhafdak bombát oda is ahol nincs cél
pontjuk.

4. Légicsala alatt a lövedékek százezrei re
pülnek a “levegőben, amelyek már sok embert 
találtak halálosan vagy súlyosan. Ezek a lövedé
kek végeredményben a földre kendnek és vagy 
a házak tetejét ütik át vagy a földbe, lakba fú
ródnak.

5. Ahol saját légvédelmi tüzérségünk műkö
dik, ezek lövedékeinek repeszei is veszélyez
tetnek.

Bombatámadás esetében
1. A bonbák kioldást jóval a célpont előtt 

történik, tehát a legtöbb esetben a gépek erős 
motorzaja mniatt nem hallod a bombák sivitását
és nem éred el az óvóhtlytt.

2. Minder támadásnál gyujtóhnsabok ezrei 
hullanak, amelyek elöl szintén nehéz a mene
kül.\s.

3. Támadás elölt, közb/n és után, géppuska 
és gépágyutiiz. érheti a szabadban tartózkodót.

4 Saját léglédelmi tii/ciségünk lövedékének 
repes/darabjai hullanak, amelynek szintén veszé
lyeztetnek.

Ember! öreg, ifjú, férfi, és no térj magad
hoz! Háborúban élsz ! Csatatéren vagy te is, ahol 
golyók, bombák pusztítanak! Hogy mikor és hol 
éibel a Im ái vagy a sérülés, azt nem tudhatod, 
de ilt leselkedik mindnyájunkra, minden órában, 
minden percben, miért sietsz elébe? Óvd magad 
és embeitárnáidat! Ne áltasd magad azzal, hogy 
már százszor is végig nézted n gépi к elvonulását 
és nem történt bajod.
lit is fennál а/, a közmondás, hogy „Addig jár 
a korsó a kútra mig el пел törik“

Ne légy kiváncsi!
Tőrseök Károly

ízléses nyomtatványok
(tyorsan és pontosan 
K É S Z Ü L N E Ka Murákon Katolikus Könyvnyomdában
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Lótörzskönyvezés Muraközben és környékén
„М и г а к б 7 й-*

A íöldmívelésügyi miniszter rendelete alap
ján a nagykanizsai méntelepparancsnokság terü
letéhez tartozó Muraközben és környékén a ló- 
törzskönyvezés folytatólagos megejtése az órszá- 
gos lótörzskönyvezés keretében május hó folya
mán lesz megtartva. A folytatólagos törzskönyve
zés gyors végrehajtásának célja az, hogy mind
azok a kancák, amelyeket valamely gátló körül
mény folytán az előző törzskönyvezés alkalmá\al 
nem lehetett elövezetni a bizottság elé, pótlólag 
törzskönyvézh^tők [egyenek. De alkalmid szolgál 
ez a törzskönyvezés ama kancáknak a törzsköny
vezésére is, amelyek ebben az évben harmadik 
évüket betöltik és íg> fedeztetésre alkalmassá 
válnak.

Mivel a jelenlegi háborús helyzet igen sok 
lónak hadicélokra való igénybevételét jelenti, kí
vánatos nemcsak a gazdak egyéni szempontjából, 
de országos lótenyésztési érdekből is jó kancák
nak az ország belterületén való visszatartása. f b- 
böl a célból a méntelep parancsnoksága felhívja a 
lótenyésztő gazdakozönséget, hogy minden jobb 
minőségű, hároméves, vagy ennél idősebb, de 
eddig nem törzskönyvezett kancáját a törzsköny
vező bizottságnak a meghírdett helyeken és idő
ben mutassa be. Tudomására hozzák továbbá a 
kancatulajdonosoknak, hogy az ország belterüle
tén való töltetlen biztos visszatartás csakis a 
törzskönyvező bizottság, által szabályszerűen ki
válónak, vagy első osztályzatú minőségűnek talált 
kancákra fog vonatkozni. A törzskönyvezés céija 
tehát eme jobb minőségű kancáknak a törzsköny
vi előjegyzésbe való felvétel. A múltban lefolyt 
törzskönyvezés alkalmával már törzskönyvezett 
kancákat ez évben elővezetni nem kell. Amellett, 
hogy szabályszerűen kiválónak, vagy első osztály

zatúnak minősített kancák háború esetén a kato
nai igénybevétel alól mentesíttetnek, értéknöve: 
kedést is kapnak a törzskönyvezés jó osztályza
ta által s azonkívül mint hivatalos származási 
adatokkal bíró egyedek, belföldi lóeladásoknál 
előnyben részesülnek. A törzskönyvezett kancák 
ivadékairól a méntelepparacsnokság a tulajdonos 
kívánságára származási bizonyítványokat ad majd 
ki. Az állami fedeztetési állomásokon pedig a 
törzskönyvezett kancák után a fedeztetési díjnak 
csak a felét kell fizetni.

A kancák elővezetésével kapcsolatban a 
következőkre hívjak fel a lótenyésztők figyelmét:
1 . A törzskönyvezéshez, minden lótenyésztő fel 

-«'tétlenül vigye magával azt a fedeztetési jegyet, 
amelyét elővezetett kancája anyjának fedeztetés« 
alkalmával kapott és amelynek hátlapján az elő- 
vezett kanca születését az illető községi elöljáró
ság igazolta, úgyszintén a/, elővezetett kanca 
származását igazoló egyéb okmányokat. 2 . Csak 
a jobb és még ivarképes kancaanyhgot törzs
könyvezik, tehat idősebb, elhasznált, tenyésztés
re alkalmatlan és mindkét szemre vak kancákat 
nem kell elővezetni.

A törzskönyvezés sorrendje : Lentiben má- 
fus 16-án 9 órakor, Alsólendván 17-én 11 óra
kor, Csátornyán 18 án 11 órakor, Perlakon 19-én 
9 órakor, Letenyén 20 an 9 órakor. ,

A méntelepparancsnokság felhívja az érde
kelteket arra is, hogv a felsorolt helyeken és tn- 
pokon az ezen községekhez legközelebb !ako 
kancatulajdonosok — eltekintve attól, hogy más 
járásból is valók kancáikat törzskönyvezés 
céljából oda állítsák elő.

o—o

kötelesség, de szép jövedelmet is biztosít a je
lentősen felemelt gubóárakból akkor, amikor a 
legkevesebb a kisemberek bevétele. Néhány he
ti olyan munkáról van szó, amit iskolás gyerme
kek is játszva elvégezhetnek.

A tőlünk északra fekvő országokban az 
eperfa nem él meg s eV.ért ezek az országok is 
a déli államok selyemtenyésztésére vannak 
utalva.

Nálunk, nélián déli vármegyénk kivételével, 
csak a közúlak mellett és a köztereken álló 
eperfák levélzetét használják selyeiutenyésztésre. 
Pedig nagyon kifizető volna, ha az egész ország 
követné az. olasz, francia példát, Ezekben az. or
szágokban úgv az uradalmak, mint a kisbirlokok 
is eperfásotokkal vannak kerítve. De még a 
szántóföldeken is eperfa sorok húzódnak. Д 
szántóföldi termelést nem akadályozzák ezek a 
fasorok, mert mire a növényzetnek árnyékot ad
na az eperlomb, mar fel is etetik azt és csak a 
puszta törzsek allanak a vetésben. Az. olasz kis 
gazda minden adója ki van a párhetes név elés
ből s ennyivel is könnyebb a boldogulása. ,lo 
volna idegen népek jópéldaját követni.

L E V E N T E  H Í R E K

Hagy József és Pap László pestszenterzsébeii 
leventék -  a leventék légoltalmi munkájának 

első hősi liaioiiai
bjsíísigé! у nyújtás és tűzoltás közben életüket 

áldozták a Hazáért

A Levente Hírközpont jelenti:
Az ellenséges légitámadások pusztító erejét 

a leventeifjúság lendületes munkája, hősi helyt
állása gyengíti. Ahol a romboló, otthonokat pusz
tító és embereket gyilkoló bombák lehullanak, 
azonnal megjelennek a leventék. Életet mente
nek, elsősegélyt nyújtanak, tüzet oltanak és ro
mokat takarítanak.

A leventék tűzoltó munkájának *kél újjabb 
hősi halottja van Pestszenterzsébelen.: Nagy Jó
zsit és Pap László, a pestszenterzsébeti 1. kör
zet II/3 csapatának tagjai. A járásbíróságot érte 
bombatalálat, ők bajtársaikkal eggyütt siettek a 
tűzoltásra. Vizet hordtak a tűzoltáshoz, amikor a 
második támadó hullám pusztítása közben, bom
batalálattal hősi halált haltak. — Nagy József 
1928 március 9-en született Orosházán, édesapja 
hadirokkant : tanonc volt és szüleinél az Árpád 
u. 10. számú házban lakott. -  Pap László 142S 
február 5-én született Budapesten, gyárimunkás 
volt és szüleivel az Árpád u. 23 számú házban 
lakott.

A hős leventéket a leventeifjúság lég
oltalmi menlömunkájak első halottait, április 
6 an temették. Levenlebajíáisaik diszsz.akass/al 
vonultuk ki a temetésre. Azzal a gondolattal kí
sérték őket utolsó útjukra, hogy ezek az ifjú hő
sök minden magyar leventeifjúnak eszmém ké
pei a bútor helytállásban és kötelességteljesí
tő s ben.

^ S P O R T É ;
Csáktornyái Z I L  Barcsi levente 1-0 (1*0)
I юч szélben, alacsony színvonalú játék. A 

Csáktornyái csatárok csak önálló akciókkal pm- 
bálko/lak, amit a Barcsaik közvetlen jó védel
me könnyűszerrel elhái(tolt. A Csáktornyái csatá
rok elfelejtették, hogy a ínIbalban alacsony pasz
tá ik  is létezik. A gvö/tes gólt az első félidőben 
Vrbanec lőtte.

Hirdessen a „Muraköz“ -ben

A semleges kereskedelmi f l o t t a  
veszteségei

A svéd hajózási szaklap részJetes adatokat 
közöl arra vonatkozólag, hogy minő vesztesége
ket szenvedett a semleges, föképperí pedig az. 
északi kereskedelmi flotta a jelenlegi háboiű fo
lyamán. A kimutatás szerint a kereskedelmi ha
józás elleni háború bizonyos fokú ellfhyhulása 
következtében a semleges kereskedelmi flottának 
is aránylag csekélyek voltak a veszteségei.

1943 december folyamán a semleges keres
kedelmi flotta 25 000 tonnát, november folyamán
27.000 tonnát veszített. Hajók számában a vesz
teség 1943 novemberében és decemberében ösz- 
szesen 24 volt. A legtöbb semleges hajó akna- 
robbanás következtében pusztult cl, a semleges 
hajók közül csak kellőt torpedózlak meg. Elég 
jelentős volt viszont azoknak a hajóknak a szá
ma, amelyek szabotázsakciók, vagy merényle
tek következtében pusztultak el.

A svéd kereskedelmi flotta a jelenlegi há
ború folyamán kétszáztizennégy hajót vesztett
869.000 regiszter-tonna tartalommal. Emberekben 
a veszteség a hajó elsüllyedésének következ
ményeként 1176 volt. A svéd kereskedelmi flot
ta a második világháború folyamán már eddig 
25 százalékkal több hajóteret és 15 százalékkal 
több embert vesztett, mint az. első világháború 
teljes lefolyása-alatt. Hogyha a háborús veszte
ségekhez hozzászámítják azokat a veszteségeket, 
amelyeket hajók összeütközése, zátonyra jutása, 
vagy elkobzása okozott, akkor a svéd kereske
delmi flolta veszteségei megközelítik az 1.000 000 
tonnát. 1943 folvaman a svéd kereskedelmi t'ot- 
ta vesztesége 41 hajó volt, lényegesen kevesebb, 
mint a korábbi háborús évek alatt.

A norvég kereskedelmi flotta, amely a je-

Selyemtenyésztők jutalmazása
Zalavármegye selyemtenyésztöi között Ю00 

P. jutalmat oszt ki a gu bőbe váll ás megtörténte 
után, a Zalavármegyei Közjóléti Szövetkezet, a 
Nép és Családvédelmi Alap leikére.

Mindenki, aki selyemhernyók felnevelésére 
vállalkozik, jelentse be legkésőbb a gubőbevái

lenlegi háború elö't a negyedik helyen állott, 
288 hajót vesztett, * 1.600 000 tonna tartalommal 
Emberekben a veszteség 2150, a dán kereske
delmi flotta vesztesége. 190 hajó 570.000 ton
na tartalommal 1905 főnyi legénység elvesztésé
vel. A linn kereskedelmi flotta vesztesége 47 
hajó, 171000 tonna tartalommal és 217 főnyi 
legénységgel. A többi semleges állam keres
kedelmi flottájának vesztesége 245 hajó, 
1 620 000 tonna tartalommal. A semleges álla
mok összes vesztesége eszerint közel 1100 ha
jó, több mint 5 000.000 tonna tárlatommal és 
több mint 9000 főnyi legénységgel.

Ezek a veszteségek alighanem jelentős struk- 
truáiis változást fognak eredményezni a háború 
utáni keieskedelmi hajózásban. А/. úgynevezett 
kis államok, így különösen Norvégia, Svédország, 
Danin, Hollandia és Görögország igen jelentős 
szerepet játszottak a háború előtt a nemzetközi 
kereskedelmi hajózásban. A háború folyamán, 
éppen ezeknek a kis államoknak a kereskedelmi 
hajóállományát érte a legnagyobb arányú pusztu
lás, így különösen Norvégia, Hollandia, Danin és 
Svédország hajóparkját. A háború után a kis á l
lamok közül elüre'áthalólag csak Svédország lesz 
abban a helyzetben, hogy kereskedelmi hajó- 
veszteségeit teljesen. vng\ megközelítően pótolni 
tudja. Ennek folytán a háború ulán a nemzetkö
zi tengeYi hajóforgalomban legalábbis átmeneti 
időre jelentős eltolódás fog bekövetkezni a kis 
államok tengerhffjó/ása rovására és a nagy ten
geri hatalmak .javára, amelyek aránylag köny- 
nyebben tudlak majd pótolni a habom folyamán 
elszenvedett hajotérveszteségeiket

táskor gyermekei számát, illetve fr» a tenyésztő 
levente, középiskolás, vagy «demiiskohd tanuló, 
testvérei szamát. A Nép és Családvédelmi Alap 
segítségében ugyanis csak sokgyermekes családok, 
illetve azok gyermekei részesülhetnek.

A selyemtenyésztés ma nemcsak hazafias



Magyarski vitézi pod karpatami
Jos se dobro znamo zmisUti za dne 

ve krvavoga pekla v Stalingradu. Jos nam 
v vuhu zvuni zadnji radio gles: „Trupe 
se ápricavaju,- zadnya kiírja bo nasa’ .Jos  
smo ne pozabili one teske bitke pre Don 
vodi. Ona strasna harcuvanja v 40 50 gra- 
dusov teskoj zimi, z zmrzenimi nógatni, 
z zmrzenimi rokrui su lovili oruzje. Te 
dicni magyarski honvedi su bili zadnyi, 
steri su ostavili svoje strazarsko inesto. 
Do zadnje kaple krv|, Jo  zadnje kugle 
branili su ono inesto, kam njih je slu/.ba 
postavila, da obraniju druge trupe i 
da njirn daju mogocnost, da zavzemeju 
svoja nova mosta

Vidli smo je, da su odisli na tabo- 
risce. Vidli smo je, da su dimo dosli. 
Vidli smo, как su dicno domarserali i ta 
dika se njim svetila na licit. Ona velka 
trplenya nesu ostavila nikse trage 
na njihovom telu. Pod njihovimi trdími 
koraki gibala se zemla, oruzja njihova 
svetila su se v suncu, a na prsaj svetle 
inedalie.

То jc magyarski honvéd !
í te magyarski honved vec je drugi- 

pot potegnul vun sablu za obranu svoje 
domovine. Tani se bije pod Karpatima i 
tira zlocesto crleno strasilo, stero si je 
postavílo za cila, da zrusi Europu i krs 
canstvo. S sluzbenoga glasa saki den ön 
jemo za vitezka dela nasih magyarskih 
trup. Tiraju prokletoga neprijatela, steri 
si je vec mislil, no joí jen korák i véé 
bomo na velkoj magyarskoj dolini i za 
tern bo celi svet nas do Atlanskom Mór 
ju i do Srednjega Mórja. Samo zelezna 
saka magyarskih honvedov je dala vun 
z.apoved : „Stoj i ne dale“. I te prezboz- 
ni nepriatel je moral postati i s krvavom 
glavom bezi proti sevru v svoju domo 
v »mi, de ga ne Boga.

Ne, ne, nigdar! To je bil zalosten 
kric toga. V prah zaga/enoga magyarsko 
ga naroda onda, da ga je jesenska revolucija 
1918, leta i komunistiéko gospodarenje 
doh zrusilo. Qnda, da su rescepali krva 
vo telő naroda, zeli su mii pod silóm naj- 
drazesega kinca, prek tri miljonov svojth 
magyarskih dús.

Ne, ne, nigdar! To kriöimo i ve na 
sim nepriatelam! Dók bo jen honvéd i 
jena puska na svetu, na ovu zemlu nabo 
nepriatel z nogom stopil drttgaé 4\ak ta 
borski zaroblenik. Pod karpatimi harcuv- 
leju ne ludi, ne go pravi oraslani, steri 
braniju svoje mlade. I te oroslani bodo 
obranili nasu domovimi, cirkve, nase ze 
ne I decit od cerlenoga pekla, a i od sa- 
koga drugoga nepriatela.

Budapest! Pestszenterzsébet! Győr!

Vi ste stajalisca nmgyarske kalvarije ! Pek- 
lenski nepriratéi je i do ve znal, a i ve 
se do kraja osvedocil, da v k»$éanskoj 
Europi néma nikaj za iskati i nabo z no- 
gum sem stati mogel. Zato si je pogodil 
gangstere, raubare z sih restov i piaca 
njim haharske penezé, da naj zakoleju 
nase nekrive zene, decu, stare i betez- 
nike. Так si misli, da nas bo stem zrusil 
bo nam vnistil nasu jakost da se proti 
postavimo i da ono, do cesa je ne mogel 
dojti z otprtim harcuvanjem, to mo bodo 
gotovo к hizi donesli te gangsteri, steri z 
zasede ludi na kupé koleju.

Ali n e ! Do toga nabo doslo! Naj 
zemeju na znanje nasi nepriateli, da at- 
lantska stena segne od Atlantskoga ocea- 
na do ishodne fronte, od severnoga pola 
do Srednjega mórja. V Europi je saki 
clovek soldat, bogatas, siromak, moski 
zenske, stari i deca. Saki clovek harcuv- 
le. Ki z oruzjem, ki pák s plugom, mo- 
tikom, hamrom, iglom, perom nozom, i z 
sakom drugom mestrijom. Jós i kuhaca 
je oruzje v zenskim rókám, kajti i to po- 
maze onim honvedam, steri braniju nasu 
domovinu i vniStavleju neprijatela.

I oslobűdjeni megyimtirski narod ima 
dicnoga resa v tem velkim harcuvanju, 
v toj strasnoj bitki za zivlenje i smrt. 
Odvetki Zrínyi Miklósovih soldatov su 
tani bili v Polskoj, v Karpatami, v Uk- 
rajini, na Doberdo, pre Piavi. Cuda dike

Так su negda stari ludi rek li: Bozi 
melini po maiéin meloju". Samo, как 
zgledi, negda .je ne tak. Как se vidi, iz 
dajitele domovine i v nebeskim orsagu 
postavlaju pred átatariumski sód da bodo 
cirn predi kastigovani za svoje najgrse 
grehe.

Badoglio, taljanski obergeneral je 
prvoga greha vcinil onda, da je vun dal 
onoga Mtiesolinia, steri je stvoril celi se
reg taljamkih taborskih ladji. Stvoril je 
svojemu narodu bolse zivlenje, dal je v 
roke delo i kruha siromakam. Vun dal 
je te obergeneral svojega priatela i 
nemskoga naroda onda, da je dal 
zapoved taljanskoj soldaéiji, naj ne zvr- 
sava svoje du?.nosti i naj napravi mogoé 
nőst. da nepriatel zavzeme Severnu Af 
rikti, Siciliu, Sardiniu i Juznu Tálján 
sku. A najveksega greha je véjnil onda, 
da je doli del oruíje pred nepriatelom. 
Veruval je onim englezam, §teri su Pol

su spravili magyarskomu oruiju, to pos 
\edociju oni grobi prez zlamenja, Sirom 
po célom svetu i vitézi i frontski soldati 
steri jos i denes ziviju. Nyihovi sini pak 
tarn harcuvleju pod Karpatami, na onoj 
zemli, steru su nyihovi otci s svojom krvi 
polevali. A da znaju stati na svojem mes 
tu i da su vredni imeua svojih otcov, to 
pak posvedociju sluzbeni glad.

Mi, Steri smo doma ostali, iniamo 
samo jenu duznost. Ze semi na§imi sila- 
mi potpoinagati nase diene honvédé. Ne- 
ga rezlike mtd élovekom i clovekom. 
Saki sin ovoga naroda more biti samo 
jenu formu clovek Magyar i krséenik ! 
Makar na polu, eli v verkstatu, v kan- 
celariji, v kuhnji, v ápitalu, v fabriki, eli 
de god drugdi more nas greti samo jena 
misei! Se za domovinu! Velki i mali, 
stari i mladi ! Skup drzati. po duznom 
spoznanju delati i alduvati za vnu domo 
vinu, stera nam je érez jezero let dala 
kruha i zivlenje na ovoi, s cuda junaéke 
krvi polejanoj zemli.

Példa na§ih starcov naj stoji pred 
narni i riaj nam kaze pota. Od junaé- 
kih roditelov nesu se mogli roditi kukav- 
ski odvetki. Povest Megyimurja je na 
svetlom mestu v obrani magyarske do
movine. A mi, odvetki. Zrínyi Mtklósove 
soldaéije, pak bomo pokazali, da se krv 
ne preobrnula v vodu, oroslanova deca 
su i denes oroslani.

Так bomo zasluzili onu diku i mi, 
steru su vredni nasi otci i starci ! 

o - o

sku vpotili v tabor, a da je prepala, on* 
da su ju ostavili na cedilu. Ran tak su 

ostavili na cedilu Belgiju, Holandiju, 
Francosku. onda Norvegiu, Jugoslaviu i 
Gréku. Nezna, eli neée znati to, kaj je 
biln pre Narviku i Dünkirchenu, a da 
niti ne govorimo za to, как zalostno su 
francozi bezali.

vSlepi je i v toj slepoéi si je mislil, 
da je napravil najvekAe delo svetske po 
vesti stern, da je vun dal nepriatelu svo
ju domovinu, Mislil je, na ve je v l a  
ljansku zaslo nebesko blazenstvo. Anglo 
sasi bodo zavzeli Taljansku do klanyca 
Brenera i odnod i prek Baikana bodo 
marSerali v Nem^ku i v Berlinu bodo 
roku dali Stalinovomu érlenomu smetju. 
Taljanska pak bo plavala v semu dobrim 
i Badogliov narod nabo imel drugo delo, 
как igrati v tamborice i popevati kcoj.

Izdajitela platiju, eli mu nedaju poS- 
tuvanje. Badoglio se nemre troitati niti

50.000 taljanskih soldatov v sovjetskoj 
soldaciji



6 „М е g у f та u г f е 18 Ьг

stem, da je dobil plaőeno za svoj greh. 
I tn se ne pripfctila stara navada. Kaj je 
itak Badoglio dobd za svoje izdajstvo? 
V S ciliji i Juznoj Taljanskoj su zaklali, éli 
pák na prisilno delo odvlekli najbolse 
sine naroda. Lepe sume, de poinarandSe 
lemunie i síivé za ölje rasteju, su ame- 
ricki zidovi posekli do nakla, kaj nebi 
skodile pre ceni americkomu sadu, stero- 
ga te zidovi kaniju tu prodavati. Domaéi 
narod trpi glada i teski betegi ga haraju. 
Decu, vufanje v buducu Taljansku, su 
bolseviki odvlekli i dók su ta siroinaska 
deca dosla samo do Perzije, vec je prek 
polovice poginulo. Spolni betegi se siríju 
v taksoj meri, как nigdar do veipostav- 
laju v pogibel bodocega roda. Krala i 
pajdasa v izdajstvu su presilili, da se za- 
falil na tronosu, a sam Badoglio je sauio 
tenya sam sebi, kajti ne vodi on naroda 
nego komunisti, steri su как muhe na 
piacú, obleteli celoga orsaga i tiraju si 
romaskoga, zesleplenoga naroda v krilo 
bolsevizma* Med tem nyim je Badoglio 
dal, éli bole receno zeli su mu taljanske 
ladje. Akcie Suezkog kanala je tulikajse 
zagáeftal bolsevikam na roke. Slekel je 
taljanskoga naroda s celoga njegovoga r 
inetka i napravil je bogca z znjeda.

------------

Vitéz gróf Teleki Béla i dale ostane 
főispán Zalavármegyije

Stara znkonska sega je, da se vlada pre me - 
ni, onda i si velki íspani zafaliju i daju svoje 
mesto vladi na respulaganje. Так je b»ío i ve 
Vitéz gróf Teleki se zafali, a vlada ga prosila, 
naj i dale ostane na svojemu mestu.

Ovo velko vujanje vlade je najlep'se zlarne- 
nye, da je vitéz gróf Teleki Bt la navek bil vé
rén politiki elesne strane i v sluzbi öve nnsli je 
delal za dobro domovine. ^

Nam megyimurcam je osobito veselje, da 
bo vitéz gróf Teleki Bela i dale ravnal nasu var- 
megviju Pofii, как smo se povrnuli, nam je na1* 
velki iSpan navek pokazal velku lubav. Prvi po-

Kaj je tret>a vcíniti, ci se spusti nepriatelskí
aeroplan

S sluzbenoga mesta daju na glas. Pre obra 
ni proti angolsaskirn bomba sam, cuda, nepiiatels- 
kih maiin dobi v luftu takie áuse, cla joá jen 
lalat moraju leteti a onda éli doh opadnaju, éli 
pák se moreju spustiti na zemlu. Так je tylo to 
i pre zadnyem bőm basen у 11. Jen veliki auieriéki 
bombái, Steri je mogel iuse dobiti koli Budapest*, 
se moral v Juínoj Baikí dőli pustiti. Person-ila 
su iivoga vlovili. Sí su bili v civilnoj opravi i 
aeroplan nyim je bil vés pun pvklenskih igrac za 
decu к lati, a sami piloti pák su bili púm penez.

Doili su napre z tóm bedastoni pripovesti, 
da su oni samo na nemika mesta kanih hitati te 
peklenska ígraca. Magvaiski piloti, iteri su te 
zivanske deteée hahare vlovili. su vidli, knj oni 
sega imaju. Saki habar je imel svojega radia i 
dupieSnu maSinpuSku. Tople iolce, áteie eiektrika 
greje. Toplu opravu i prusl* ke z ocelnatimi tab 
la ni i sega drugoga.

Kajti se moti nadjatí, da se bo kaj tak&eg.i 
i vi.iepot pripetilo, dali su vun sluzbenoga, glasa 
kaj naj vcini civilni narod, éi se de dőli pusti ne* 
priatelkí aeroplan.

Z blízine cim vec ludstva naj dobezi ta 
de se masina dőli pustila i naj vloviju per- 
sonala masinc.

Sikak je treba spreciti, da hi nepriateii mog- 
li strelati, vu)tí, masinu vuzgati, eh kaj vun zeti

Ober sega toga je Badoglio ve pos
tal 50.000 soldatov na sovjetsku frontu, 
da i stem posvedoéi da je on dober pgj- 
das, a prav za .prav, to su ne od njega 
prosili, nego su mu to zapovedali. Od teh 
petdeset jezer soldatov niti jen nabo viSe 

.videl lepu sunfenu Italiu. Steri nabo na 
fronti doli opal, on bo poginul od o$tro- 
ga lufta, steromu neje vucen i stradanya.

To je sodbina izdajatela. Ako ima 
Badoglio joá jenu zrnu duánoga spozna 
nja i pogledne na svoj narod, kam ga je 
spravil s svojim lopovskim izdajstvom, 
onda sigurno nema niti minotu mira pre 
dusi.

Jadasu su nabrojili v roke 3t) sr^- 
bernih penez, Badoglio niti to nemre re
el za sebe, kajti neje drugo dobil как 
ponizenje l zapostavlanje, a postenje je 
zgubil.

Mussoljnia je nyegov velki priatel 
Hitler, voditel i kfencelar oslobodil od 
sigurne smrtne pogibeli. Republikanska 
Taljanska se organizira i verno'drzi svo- 
ju rec poleg svojih priatelov, Badogliov 
narod púk se plate i prek li nja svojega 
voditela izdajnika.

svl mu je bil, da je postal za siroma&keie sl.i- 
novnike pomgr, k*j je najbole za s*tu Kilo. Cu- 
dapot nas je pohodil, pital je. kaj kon u fall i 
sigdi je ponv.gal, de je samo bib» inoci.

Ve, da se vufanje vlade pokazalo profi na* 
sernu föi&panu, od sell stran Zalavarmegyije su 
ga pozdraviti, n od strane Megyimurja ga je sam 
Pecsamik Ol‘o or.saéki oblcgat pozdra.it.

Narod Megyinuiria je duzen velku zafainost 
viUv.u grofu Teleki Bell i prosi bozega btagoslo- 
vu na n jeg e  teske, z odgovornosti pune posle. 
Svemoguci naj ga di/.i, l\uk naidale zn dobro 
njegovo i nase.

znve i vuzgati.
Od vlovleno^rt persona la tliugo, как i-ruzje 

ne srneti zeti. Na lance deti, eh svezati ne ireba, 
samo onda ci bi stell vujti.

Masinu i ori i  a \v. treba dobro óiivati, dok 
dojdu zandari eli soldnti. Treba je spreéiti kai 
bi se zarobteniki med sobom spommali, eii pak 
svoja pisma таре, notese, aparate rezhitali, eli 
vnistili.

Ako je .Steri zaroblemk ranyen, moci g.» к 
doktoru sprevoditi, eli odpelati, sann» niti tarn 
nesme niti jenu minotu prez xtra/v biti i tla je 
pov«*7an. mam ga treba zandaram, eli soldätam 
prek dati. vSto bi obkral m*t\«vga, eli omedletoga 
nepriatelskoga soldata, dojde pred statariumski 
sodwa sto pak b; kaj soldackoga odnesel, dojde 
pred soldacki sod.

Z nepriatelske masine ndi soldacke per4one 
nesineju nikai vun zeti a to pak je treba naj os- 
trésé sprecifi, kn| bi si slo v luatiuu nutri sei. 
MaSina mora ze sem onim, k^j je nutri, na mim 
ostati dok ne dojde oheirska komisija, stera bo 
odredila, kai se ima vemiti, Ci bi se itnk nasla 
Stera soldacka persona т а к  ir ofieer, eb Soldat, 
Sto bi to zapoved prekrsil, treba mu znzvediti 
iine, sariu i sluzbu i po rm gocnusli nm telefonski 
naglas dati na hadtestparancsnokság.

Majuske poboznosti
MafuS je mesec Bla/ene Device Marije. Sa

ki élovek se áuri pokleknuti sepredMajkom Ho
zom i s poniznom molitvom prositi, naj narn ponlo- 
re pred TronuSorn Svemogucega.

Jako nam je potrebna Bo/.a Milost i pomoi 
Blaien^ Device vCj da cell svet guri, ve da ?e 
bijemo za to jeli bomo, eli ne.

Kak je farofska kancelaria v Csáktornya 
evun dala, litanije se drziju saki tork, cetrtek. 
i sobotu po niagyarskoin, a saki pondelek, sredu 
i petek po megyimurskom jeziku v cirkvi v 
Csáktornya.

KrScanski Verniki i Roditeli! Si moramo 
tarn bili i pomo.iti se pred Blazenom Devicom 
Ma riom, da nftm pomore sreeno vun zidti z ovo- 
ga strasnoga tabora. Naj narn pomore, da prela- 
dnmo nepriatela, naj potuce^ naÄe prezbozne ne- 
priatele i naj nam da blazenoga miia.

Osobito rodile Uaj imaju brigu stem, da ile- 
ca, stem ve erez pol leta nabodo dobila skolske 
i verske navuke, nabodo zanemarila cirkvu. Naj 
bodo tleci pre sakoj bt'iniii i pre sakoj nedelnoj 
mesi, knj se nj rn nabo pokvariia njihova dusa i 
kaj nabodo zanemanli svoju krscansku vem.

Nemremo pozabiti, da je Blazena Devica 
Marita Patrovnica, nase Magyarske Domovine. 
Nvena pomac bo nas vun dobelala /. smrtne po
gibeli,

Kobile bodo v matiene knige 
zapisali

Vazuo za nase polske gospodare
Po na red bi mimstra za polsko gospodarenve 

bode p istuhska kornaniia (Méntelep parancsnok
ság) v Nagykanizsi, v mesecu majusu dala zupi- 
sati se naibol-.e kobiie, steie valaju za plod.

V maticu se bodo znpisale se kobile i z.re- 
bicv, stere su dostigle tri leta zivienja i lak su 
postale dobre za plod. \ e v taborsko vreme sol- 
cincija nuca cuda konjov, /ato se moraju najbol
se kobile v orsagu donrn- zadrzati. J o vala za 
oi sag, a i z.a gospodare. Zato pastuhska komnn- 
da pozivle gospodare, Steri konje drziju. da se 
svoje bolse, tri leta stare, a i starese kobile, 
stere do ve nesu v maticu zap'sane, naj dotiraju 
(moga dneva i na mesto, как je doli re^eno, z.bog 
zapisa.

Cia/Ji moraju /nati, du se v orsagu za si- 
gurno bo zadrzala sumo ona kobila, /a áteru bo 
komi&ia zrekla, da je zvunredno dobra, eli pak 
spada pod pru klas. Zato se moraju te kobile 
zapiiifeti v maticu. Stere kobile su vec zapisane 
v niaucu, one ve ne treba dotirat».

Zvun toga, kaj te kobile, Stere se preiuj- 
di ju, ila su zvun ledno dobre, eli j>ak prvi'ga 
klasa, nabodo morale v tabf>r idti, dobiju stein 
zapisom v maticu cuda veksu vrednost i cuda 
vise valaju pre doinacoj konjskoj trgovini.

Po pronii gospodara pastuhska komán Ja 
h» daia legetimanju za sako zrebe, Stero se /.le- 
ze od Ink e, \ maticu zapisane kobile, Z.a po- 
krivanje ztlr/avniin pastuhom se za, v maticu /a- 
fiisane kobtle piaca samo polovica takse.

.los se gospodan opomeneju n^ ovci : к /а- 
p su saki gaz Ja *naj doiiese sobom ( edulu, steril 
je dobil, du sc inati kobile pokiila, g<>n s sve- 
doebom obciiiskogn poglavarstva, da se zlegla 
od te kobile, za stem skazinga kaze i se druge 
dokumentf, za dokaz roda kobile. Z.ápisali v ma- 
Ik u bodo samo bolse kobile, stere valaiu za plod 
zato stare4 znucane, za plod ne dobre . na ob 
dveoci slepe kobile r.e treba napié dotirat..

Zapis bode: v Lenti majusn 10-ga ob 9. 
vun, v Al^olendvn l(> ga ob II. vup, v Csáktor
nya 18-ga ob 1 1 . vun v Perlaku 19 ga ob 
vun. V I.eU nye 20 ga ob 9. vuri.

Pastuhska konianda pozivle gospodare, da 
na te dneve naj poslaviju kobile pred ko
nusiju, Juki dospodar ta, kam mu je najblize,
mu.,,, „• ne / .n>yj j (! ,\u kam Um kol»ilu l»
lati.

Darujtc o d  b o m b i  k v a r n i k a m
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Zlo onomu, sto se znati oce!
Riadó! Alarm! Pogibel z lufta! Sirena túli, 

zvonci na stran zvoniju! Ti рак, как discipliniran 
élovek, poberes svoju familiu, niati svoju decu i 
si skup lepő idete doli de je mesto sloieno za 
obranu. Так bi se to moralo vi'initi. Так zapo- 
veda zrela pamet. Samo mi nesmo disciplinirani, 
mi bi pod silóm steli znati kaj je itak stemi en- 
gleskimi i arnerikanskimi masinami? Dojdu? Ne 
dojdu ? Im je jós ne cuti, kaj bi brnele. I ako 
dojdu, kuliko nyih bo? Odtod se nikaj ne vidi. 
Idemo vun na vrt, tam se bole vidi. Idemo gori 
na krov. odnud se najbole vidi. Kaj je deca, ni- 
tine vi vidite? Hodte iapa vun, — zove mali Ste-„ 
íek z vulice, — véé dohajaju, tam se véé vidiju. 
tulko ga nyih как cinele. Na to véé i sosedi 
vun dojdu* i ludi se shajaju na kupé. Pomalem 
ru i vulice puné ludi bi Steli se videti i cuti. 
Najdu se de zmes i spametni ludi i oni znaju do- 
povedati: ,,Tak su dosli i na fronti i hitili su dőli 
svoje paklece, Meli smo bunkere, éli sto bi nutri 
iáéi! (jledali smo je da su bombu hitili. éuli smo 
как fuéka i onda smo si nakla légii."

Так ide spomenek se dók bombe ruziju ober 
varasa, öli sela. Alurm pozove ludi vun s hiz.

4 Krvavi
A zakaj bi morali ludi, moski, zenske i 

deca hmreti onda éi se moci smrti vugnuti? Za
kaj bi moralo tulko ludstva zgubiti roke, noge, 
óéi i se druge nevole podnesti ci se moci tomu 
\ugnuti. Za kaj zahtevamo, da onda, da dojde 
pogibel z lufta, saki élővek inora se skriti na 
mesto obrane? Sama taksa pitanya za stera se 
joá niáéi ne zmislil da je isel med druge ludi 
bombáié nalukaval.

Na, ve malo da poglednemo, kaj veliju re-
runi.

Prek 70 percenti mrtvih od pogibel z
Clovek pa;i na

Moramo mirno reéi da se nigdar ne tulko ludi 
gibalo po vulicaj, как da se cuje sirena za pogi
bel. Kak da bi vrag vlekel greáne duáe na kr
vavi tanec. Pák vre nam tak ostal kaj to nebi 
videl ? Morti bo joá i bitka v luftu? To bo stop- 
ran fajn za gledati. Nega te sile, stera bi ludi 
zadrzala. A de pák su oni, átéri se znaju i éu- 
jeju, Morti bi hmrlr, ci jen den nebi mogli pri- 
povedati nekaj novoga. Kaj je nyim zakón i na- 
redba? Meni nisei ne zapoveda i niáéi se ne 
mora brigati za moje íivlenye. Так se dráiju oni, 
átéri su preveé spametni i ne poznaju discíplinu. 
A poleg toga ne misliju na tu, da s svojom hu- 
dom peldom bi mogli duda ludi v smrt natirati, 
ci bi nepriateli hapili se strelati z masinpuáek i 
stukov. •

Na balost, z nikáim zakonom, naredbom, 
niti z átrofom ne moci ludi obrnuti, kaj nebi bili 
lehko umni prez discipline i prez brige za sami 
sebe. Za badav je bandar, policaj i oáter átrof. 
Samo z jeniin potom je moci ludi spraviti do 
boláe pameti. A to je

aldov
lufta su med onimi, átéri su vuni stali pod 
vedrim nebom. Ovi su si najvise samt pois- 
kali svoju nesrecu. Öve ne moci med juoac- 
ke mrtve gori zeti! ,

Saki den éujumo za mrtve i ranyenike s 
takáih mesta, de niti nesu hitali bombe. To su 
nesredniki átéri su se videti i éuti steli i ne su znali 
pazifi nase. Mrtva deca teáki ranyeniki éudá* 2a- 
losti, se to su roditeli krivi. Nt su znali pnziti 
na svoju decu, nesu nyim znali reda dati.

se i na decu!
Kakáa pogibel more do'stiéi one ludi, átéri 

bi átéli se znati i éuti, vidi se z ovoga:
1 . Da dojdu bombaái,’ hiéeju dőli i menyáe 

stvari, male bombe, se to se rezpoci i napravi 
smrt. To je ne moci cuti da doli opadne, kajti 
ruasíne jako ruziju.

2. Masinpuáke i maáinátuki slrelaju na ludi, 
stere vidiju na vulicaj i na praznom prostoru. 
Crez par minőt jezero i jezero kugli doleti i po- 
kosi naroda.

3. Hiéeju te masine bombe i ta, de nikáe- 
ga cila ne vidiju. I stoga se more prjpetiti velka

Kaj se more pripet
1 . Bombe odkapciju predi, как dojdu ober 

( ila, a kajti motori jako ruziju, ne cuje se, da 
fuckaju i tak se ludi ne dospeju skriti.

2 . Sigdar, da bomb* hiceju, curiju na jeze- 
re i pnlice za vuz'gati i toga se teáko bramti,

3 Da hiéeju bombe, pred tem, med lem i 
za tem z maáin puskami slrelaju one, áterisuvuni,

4 . Curiju falati granatov, átere naái knnoneri 
strelaju za obranu od lufta.

Ludi! Stari, mladi moski i zenske, doj- 
dite к sebil V taboru zivímo. I mi smo na

nesreéa med ludimi.
4. Da je bitka v luftu onda kugle letiju po 

luftu na stotine fez ere. Te su véé jako éuda ludi 
trefile na smrt, éli pák su nyim napravile teáke 
rane. Se öve kugle nazadnye doletiju nakla 
éli piedereju krove na hizaj, éli pák se zapiéiju 
v drevje eií v zemlu. A ran tak moreju trefiti i 
éloveka átéri vuni hoda.

5. De naái na kanoneri strelaju za obranu od 
lufta, tam pák moraju falati granatov jako 
uaskoditi.

ti, da bombe hiceju
taborizcu, de bombe i kugle curiju. De nas
more smrt, éli teska rana dostici, to niáéi nezna. 
To to nas iáée se posod saku vuru i saku mi- 
notu, zakaj bi se sami zurili pred smrt? Cuvaj- 
mo sebe i naáe pajdaáe! Nesmeno nato misliti, 
im smo vec stopot gledali как su maáine \letele, 
pák se ne nikaj pripetilo. I tu stoji ona s’tarinska 
rec: Так dugó hódi vrc na zdenec, dók se 
ne potere! Так se more i nnin nesreéa pripe- 
tili onda, da se niti ne nadjamo.

Ne smeti zclen biti se videti i cutil

K A J  JE  NOVOGA?
Skocil z tlomovine skoéil s euga, zascl 

v spital. Korunics János 23 leta star, mladi élovek z 
I Ijhegya je tak misül, kaj bo v Nemákoj bole 
inogd ziveti, pák je skocil prek granice. Némáké 
vlasti su ga na fleltiom prijele i ve su ga átéli 
tirati na/aj v Csáktornya. Na stacionu Polstrau 
su ga spravili na eug, da ga pelaju prek v Ma- 
gyarsku. Da je eug doáel do granice. Korunics 
je vrata gori vtrgel, skocil s euga, da рак vujde 
I tak nesreeno je opal, kaj si je nogu vtrgel i 
potrta éonta inu je i stegno prebola.

Mugyarski granicni strní.ari su se to vidlí, 
inain doáll na mesto i prijali toga nesreénoga be- 
gunca, átéri se niti genuti ne mogel. Donesli su 
ga v Miksavár, odnod pák su ga odpelali v Csák
tornya v ápitat*

Da ozdravi, bo odgovoren pred sodom za 
svoje cielo.

Viceispan je odiáel na szabadság. Как
smo zazvedili, Dr. Brand Sándor viceiápan Za- 
lavármegyije je odiáel na dugsi s/nbadság, Za to 
vreme je viceispansku slu/.bu prek zel Hunyadi 
László varmegyinski velki notarijuá.

Dampímasina za mlatiti
4 H. P. marka Marsclml 7 atnios- 
fera prez mlntilke*za prodati. Je* 
na cela garniturn za mlatiti Ko
te! Sincholn Broson T.ngland 8 H 
P. Dreáka<lin Hoífher - Schrantz 
52 colle, reményé, ápricalka i 
\ngn za prodati.

Pita t i : Gyufán Márton kereskedő Szelence, 
posta Mura ezer dahely

T a b o r s k !  glasl
Sovjetska f^onta

Od Sebastopola do Karpatov ga v zadnye 
vreme ne bitó velikih bitki. Od/.adi za frontom su 
nemáki bombaái fest bombardirali ceste i /élez
ni« e, de sovjeli kcoj voziju i mesta, de se shaja 
boláeviéka soldacija.

Europska fronta
380.000 ton nepriatelskih lagy i pod vodom

#V mesecu aprilu su nemáki bombasi i pod- 
morne lag\ e spravHe pod morje, éli pák skvarile 
nepriatelske lágyé do 380.000 ton (38.000 va- 
gonov.)

V sobotu su augolsaski bombaái bili ober 
Berlina zgubili su 129 maáin i 1200 pilotov. Vlo- 
vleni piloti veliju da su nigdar ne doftveli tak 
straánoga ognya, как ve. Némáké kugle su letele 
na nyih. как toéa. Zvun ovih maáin je paidoé 
éuda nastreljenih dőli opalo.

Na talijanskoj fronti su prezbo .̂ni nepriateli 
pák hitali bombe na*Rim i druge menyáe varaáe.

Növi melin v Mnraszerdahelyu
Dajem poátuvnnim selskim gospodaram Me- 
gxiinurja na glas, da v nioiiki, novo zazidanim

ELÉKTRICNIM MELINU
zeniem gori se fele zrnye za rnleti. Páenicu 
f zito, po /.éli, mám zamenun za melu. — 
Podvorim sakoga po duánoin spoznan>u i 
toéno. — Jakáega deéka zeniem gori za 
mlinarskoga inuáa. — Prosiin poátuvane go- 
spodare, naj se vufaju vu me i naj me éím 

veépot pohajaju

Robb Bálint
taborsk i invalid  

M U R A SZ E R D A H E LY

Za nesrecnike
átéri su trpeli od nepriatelskih bombi, je Sáfran 
László, prokurist s Csáktornya daruval svoju 
celu piacú za 1944 apriliá mesec, 597 P. 30 fii. 
i poslal jena föszolgabiroviju v Csáktornya.

Odselili su zidove z Megyimurja
V sredu, opriliáa 26-ga, v jutro zár in su na 

vulicaj v CVáklornya ziáli plakati da z iidovi nesnuti 
nikáega posla meti. Niti je smeti pohajati, niti 
pák je smeti v kráéanskoj hî .i gori prijeti.

V isto vreme su í  idő ve skup pobrali, imet- 
ka njihovoga, z vufanuini ludi zeli v inventar i 
deli pod zaklep rfn sigurno cuvanje.

V subolu, áprilisa 28 ga su fcidove otpravili 
na njihovo novo mesto zadrAavanja, de bodo 
vlasti odtedile, как bodo dale dodeljeni.

Kaj bo z njihovim imetkom, to bodo vlasti 
potli odredile.

G o s p o d a r st vo
Duznosti t endasa po növöm redu nu- 

tridavanya
Po novoj nnredbi nutri davanya za leto 

1944—45 éi áto ima na rendi zemlu í po kont
raktil duí.en je gazdi zeinle za domaéi kraj kru- 
áno zrnye dati, onda more gazdi zemle tulko 
kruánoga zrnya dati kulko gazda ima pravo rnleti 
dati. To se rendaáu zeme v reéun pre nutrida- 
vanyu jedinic, éli samo onda, éi se gazda zemle 
na leto dni odrekel za sebe i za svoju familiu, 
od krtihn i mele, Ako gazda zemle i sam pova 
kruáno zrnye, < nda se rendaáu ne zeme v reéun 
pre jedinicaj ono kruáno zrnye átérő je gazdi 
Zv üile N ime rende dal.



8 ,.M e g y l m n r f e . 18 br.

Áko je renda§ duzen po kontraktu gazdi 
zemle svinyu fipeka, maSéu éli zrnye za hraniti 
dati onda se mu pre nutri davanyu ima tulko- 
pot áto páeniénih jedinic v reéun zeti kulko per- 
Soni se pre gazdi zemle na leto dni odrece mas- 
éu zahtevati od vlastiTFIi to je moéi samo onda 
v reéun zeti, éi sam gazda zemle néma duznosti 
maácu nutri dati.

Ako rendas ober koutrokta, po Stero m je 
duzen gazdi zemle svinyu, ápeka ma§éu, éli zr
nye za hraniti dati, joá i drugo kakáé zrnye, éli 
íivinée da, to se rendaStr nemre v recun zeti pre 
jedinicaj.

Kaj je fundament nutridavanya? 
Kaj je treba vciniti cí se povanye 

menya ?
Fundament duznosti nutridavanva je katast* 

ralni éisti dobicek one zemle, Stera je v katast- 
ralnom arkuáu zapisana kakti orana zemla, onda 
i ona zenja Stera je v katastru ne zap isana'za 
oranu zemlu, ali se 1944. leta na nyoj gospodu- 
rilo как z oranora zemlom. Nemre se za oranu 
zemlu zeti ona zemla, stera se makar, je v ka
tastru zapisana za oranu zemlu, nuca za grunt, 
seraiáce, skedntsce, sodernicy, ciglenicu \apno 
kopati, konople namakati i drugo % takáe spo- 
dobno.

Ako je stera zemla v katastru zapisana za 
oranu zemlu, a zasadjen je gon sadovnyak, $u- 
ma, eli gorice, onda se ta zemla ima pre duZ- 
nosti nutridavanya samo onda i tulko recu- 
nati za oranu zemlu, 6i je 1944. leta zai^inu bi- 
la obdelana как orana zemla.

Pre duznosti nutridavanya recuna se zem
la, átera ima menye как 3 zlatne korune cisto- 
ga katastralnoga dobicka, za 3 korune po kV 
tastralnoj mekoti. a ona steia ima ober 20 zlat- 
nih korun katasztrakioga cistoga dobicka, za 20 
korun po katastralnoj mekoti.

Ona zemla, Stera je v katastru ne zapisana 
za oranu zemlu, a prav za prav se nuca kakti 
orana, ima se prez zreéunanyu duznosti nutrida
vanya tak gori zeti, как najblizeáa sosedna ora
na zemla, najniieáe klase.

Duznost nutridavanya od senokose spoda 
na onu zemlu Stera je v katastru zapisana kakti 
senokoáa, a duznost nutridavanya od gmajne, 
pasnika spada na onu zemlu Stera je v katastru 
zapisana kakti gmajna, pasnik.

Ci se v gospodarenyu da kaj premeni na 
prikku ci se na nutridavanye obvezana orana 
zemla, senokoSa, eli gmajna premeni na gorice, 
vrt, Sumu, trstiku, eli* na taksu zemlu stera ne 
spada pod zemelsku porciu. eli ako se zemla 
z veksoiri duznosti — na priliku orana zemla na 
senokosu, eli gmajnu — premeni, to je samo 
onda moéigori zeti £i se ta prememba, po zakonu 
najkasne do apriliáa 30 ga nutri prijavila.

Ci se zemla z menysom duznosti premenila 
na zemlu z veksom duznosti eli pak £i se zemla 
prez duznosti nutri davanya premenila na zemlu 
z duinosti nutridavanya, to moraju vlasti prez 
sake prijave sluzbeno gori zeti.

Cim vec krompera povati
Kak nam je poznato, ve v taborsko vreme nam 
je potrebno cim vec krompera. Kan tak za lud- 
sku, как i za zivinsku hranu. Poleg toga krom- 
per da nnjveksega roda, a more se i na se tele 
ponucati, ve v taborsko vreme cuda kaj kaj se 
da s kromperom namestiti. Rano zbog toga i 
vlada ide za tern, da se cim vec krompera za- 
pova. Na to opoinene na$e gospodnre i Ministe
rium za polsko gospodarenye.

Saki gospodar, po opomeni vlade, mora 
gledati, da zapovn krompera ne samo, z » domaéi 
kraj i za 2ivinu, nego i za nutri dati i za tigo- 
vinu. Ve da su teska taborska vremena, teska je 
liferaeija, treba jc na sakom najmenysem falacku 
zemle i na sakom vrtu povati kiompera tak, da 
bo saka hiia imala s\ojega krompera. Pre krom- 
peru éuda vala i to, da ne stoji pod taboiskom 
pogibeli z Iufta как recemo 2etva, Pospraviti ga 
iehko, a niti vreme mu cuda ne skodi. Za krom- 
pera brati je onda vreme, da su drugi polski 
posli véé véinyeni. A i zato je dobro cuda krom
pera povati, ober onoga kaj se doma nuca. kajti 
cena mu je dosti dobra, a pre nulri davanvu ja- 
ko vala za p&enicne jedinice. (Za jesti krompei 
valu za 33, a za fabnku kromper vala za 27 je
din ic)

Prem da je ve vec vreme za krompera sa-

diti skorom minulo itak se jo§ i ve da posaditi 
i bo hasna dal. Samo neje dostj na vekSoj zemli, 
как do ve krompera posaditi, nego je treba 
zemlu tak dobro obdelati kaj bo kromper roden. 
Kromper zasigurno zahteva, kaj ga tulko pot 
okopaju, kulkopot je to /bog draca i zabite zem
le potrebno. S plugom okopati je moci fletne i 
menye koáta.

Osobito vazno je krompera ogrnuti, a to 
najviáepot prekesno delaju. Prvi pot je treba 
ogrnuti krompera da je cima pedeny visoka, a 
za tem jós viáepot a najmanye dvapot a slobod- 
no i tripot. Treba je pazitk kaj se kromper zad- 
nyipot ogrne predi как cvete, kajti potli se Iehko 
posece mifKÜ kromper a to pak rodu skodi. 1 to 
delo je dobjo z plugom zvráiti. BolSe i fletne

A ko bodo si gospodari preraz.meli как je 
vazno cim véé krompera zapovati to bode velki 
hasén ne s flho za obskrbu naroda nego i za sa
me gospodare..

Prosimo nase citatele, naj ctivaju novi
ne, bo jos v uda toga.

Leventaski glasi
Leventasi notarjusije Miksavár su 

pobirali za bombaske kvarnike
Leventasi notarjusije Miksavár su se jnko 

lepo skazali. Na tretje leto dni oslobogyenva Me- 
gyimurja/su pobirali dare za one nesrecne ludi 
steri su odvnepriatelskih bombi kvara pretrpeii 
S tom prilikom su se i gospodari ja ко lepo ska
zali. Dai je saki kulko je mogel. Bogatasi viáe 
sirmaskesi menye. Nabralo se : v obcini Miksavár: 
555 50 P. v obcini Drávacsány 545 P. v obcini 
Drávamagyaród 334 60 P. i v obcini Cseresnyés 
145. P. Так je ta notarijusia stera ima komaj 
2200 dús, se skup dala 1580 P. 10 Í.

Veksi dari su ovi:
V Míksaváru: 100 P. je dal Graf Ernő di

rektor narodne skole, po 50 lLOuszvim.cz János 
plébános, Kócza Janos notarjus, 30 P. je dúl Dr. 
Szeszardics Imre doktor, po 20 pi ngö su dali 
Peitl Magdolna navuéitelica, Jainbrovié Zvonko 
Stacunar, Kovács Balázs statunar, Video Ferenc 
к rém a r 15 P. je db la: Török Magdolna posta- 
mesterica, 13 P. Perger Vida stacunar, po 10 P. 
su dali Dovecser Ferenc, Rakssánví Katalin navu
éitelica, Vehosics Magdolna, Jakiin Bálint birov, 
Logozsár Imre, Majszm István. S/erecz Antal.

V Drávacsányu : 50 P. je dal Petek János 
stacunar, 20 P. Logozsár Tamás birov, 15 pengő 
Kelencz Ignác po 10 P. su dali Csan>i Etelka 
navuóitelica, Juhász Alojzia navuóitelica, Bendeko- 
vics Ferenc. Branilovics Mihály, Glogovecz Ist
ván, Novák Ferenc (br. 62.) Hrescs Anna, Hrescs 
Balta/.ar, Logozsár Antalné, Zsnu'ar Ist\án, Már
cius Márk tésztán József, Szrpak István, Dol'ár 
Janos, Vinczekovics János.

V Drávamagyaródn : 12 Pengő je dal: Lo- 
go/.sar György, po 10 P. su dali Puklavecz Ja
kob birov, Logozsár József, Logozsár Ferenc, 
Bencz Peter, Lesinger János, Matkovics Péter, 
Saffurics Mihály.

V Cseresnyésül 10 P je dala Vibovics 
Mária.

К lem daram dojdu^engöi i fileri menyáih 
daro\nikov:

Jako potrebno bí bilo, ci bi se leven
tasi drugih obein ogledali v to lepii i pletne 
nitu peidu Miksavarskih leventasov.

Leventasi onih mesta, da se nesrtóa z lufta 
pripetila su junacki pomagali brnniti zivlenye i 
imetka onih nesrecnih, steri su od nepriatvls- 
kih bomb» nastradali. Pomagali su ranyenikam 
pre prvoj pomoói, skapali su s ludi pod zrus*»n:h 
hiz, a je su nasterni i svoje zivlenye alduvali v 
obrani lud.stva. Prinas fula. Bogu, g:i joá ne te 
nesrece, uasi leventaái púk naj pokafceju lubav 
/a svoju domovinu i *za one átéri su atsreóu pre- 
trpeli. **

Stem bodo postali vredni sini svojih vred- 
nih ocov i vredni magynrski leventasi.
Najíy József i Pap László Pestszent- 

erzsébet su najnovesi junacki 
leventaski mrlveci

Davali su prvu pomoc, gasili su ognje i med 
tem alduvali svoje zivjenje za domovinu

(L. Ы. К ) Nepnateh hiéeju bombe, koleju

civilno ludstvo, vuzi&íju hiíe, a naái vitezki le. 
ventaái se trsiju, da pomoreju, de je potrebno i 
da oslabiju pekkmsko delo nepriatela. De se p(). 
kaíe  nepriatel s svojim peklenskim delom. tani 
su prvi leventaái na pomoc. Braniju ?.iv l**nje 
davleju prvu pomoő, gasiju ognje i pospravlajuj 
kaj se zruáilo.

Samo ovo junacko delo nasih leventasov 
zahteva i teske aldove. DomovUa, miati nasa za- 
poveda, da ako je potrebno treba alcjuvati i Viv
ienje na oltaru domovine. Ne pita, mladi, eli sta
rk na koga dojde red, mora podnesti junaóku 
smrt. Najnovi §i junacki mrtveci su v Pestszent- 
erzsébetu Nagy József i Pap László leventaái 
v Peátsz^nterzsébetu. Kralevskoga soda je do.stig. 
la bomba. Vuígalo se stanje, a te dva leventasi 
i njihovi pajdasi su dnbe/.ali na pomoc. Nosili su 
vodu, trudili se i pomagali, как najbole, med tern 
doletela je druga partija nepr|atelskih bombaáov. 
Aeroplani ruziju, bombe pokaju rezpoceni falat» 
Utiju, leventasi se to ne glediju, nego vitezki bra
niju i pomaieju. Nepriatel ne gledi, kam hiti bon»- 
be, najviáe ga veseli, ci more cim véé zenske i 
decu zaklat! i tak su nasi junacki leventasi, pn- 
leg svojih teskih poslov, ne gledali pogibel, nê o 
branili su svoje büznye i tak su Nag\ József i 
Pap László alduvali svoje zivlenje v obrani do
movine i svejega narcdi.

Junaéke leven tase  — pive aldove leventas- 
ke obrane zakopali su apriiisa 6 ga. Pajdaái 
njihovi -üeventáSí — dosli su na sprevod s 
paraduini szakaszom. Sprevodili su je na /ad- 
nyem potu s tóm miseli, da su te mladi levon
ási pokazali peidu sakomu magyarskomu leven- 
taáu, как je treba bistro st a ti na svojem mestu í 
podnesti aldove za domovinu.APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLAS1
Apróhirdetések dija szavankiot 10 fillér. — A vastagon
nyomóit s*ó kettőnek számít. Legkisebb hirdetés dija 1 P.

*Trave za vractvo pobirati. íséem pobira- 
ca po selaj mogli bi i skup delati. Imam enge- 
délya i niagazina. Pitati v vurednistvu.

Gyógynövények gyűjtésére a falukból gyűjtőket 
kelesek esetleg társulok. Engedélyem raktáram 
van. Cim kiadóhivatalban.

Zensku za dvoriti iácem dobru i mariivu. 
Pitati S/.ekovanícs István cukrász Csaktornva, 
naprti cirkve. I jen voz slame bi kupil.

Takarítónőt szorgalmasat, jó magaviseletüb 
keresek. Szekovanics István cukrász. Csáktól ina, 
templommal szemben. Egy szekér szalmát is vennék

Divatárus 4 tanoncot és kalapszalónba 
tanulóleányt jó házboi felvesz Zuzel Ferenc 
Csáktornya.

V módúi stacun inusa i navucnicu za 
skrlake delati /.eme ger» Zuzel Ferenc Csák
tornya.

Lakatos-, vagy hasonló ipari inasnak men
ne 17 éves, jóházból való fiú. Cím Puncsikar J a 
nos Alsódomboru 133.

Altiszti, vagy egyéb bizalmi állást kétes 
öskeresztény, muraközt kö/épkoru férfi. Jelige 
„Intelligens' a kiadóba.

Jenoga pekurvskoga detica i inusa main 
/einem gon. Mcgla Antal Csáktornya.

Egy péksegédet és péktanoncot azonnal 
felveszek, Megla Antal Csáktornya.

— Hrastovo drevo tesano za tirátoke i 
drugo za prodati. Skvorcz György \ i/iszent- 
gyrirgy Bányahegy 4 3.

- Kocisa íscem Dobi kostu i piacú. Pi- 
táti Jug András Honvéd utca 73 .

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
1 clelöp к 'adó és laptulajjonos; P»^\orntk Ottó

Vvt«'.»k«j tf r? • C*ii
h • » inr ■ •*. * v'-Al
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