
APAGYILKOS
Az egyik fővárosi lapban olvassuk, 

bogy a legutóbbi bomatámadáskor, töb 
bek közt elfogtak egy amerikai fiatalem
bert, aki, bár tőivé, de magyarul is tu
dott Kiderült, hogy Morváiknak hhják, 
apja vándorolt ki Amerikába s ö már 
ott született.

Nem ismerjük ennek a fiatalember
nek a mentalitását, a magyar haza iránti 
szeretetből bizonyára nagyon kevés lako
zik benne. Nem о a hibás ezért, hanem 
a hála Istennek letűnt, zsidó liberális kor 
szak, amely a nemzeti vagyont a ne
künk mindig ellenséges zsidók kezére 
játszotta át, véreinket pedig kivándorlás
ra kényszerítette s a sok ezer, örökre el 
vesztett, magyar testvérünk utódaiból ke
rülnek ki azok a Horváthok, akik most 
dollárokért idejönnek rombolni azt a ha 
zát, amelynek létüket köszönhetik, ahon
nan szüleik származtak s amelyért őseik 
évszázadoko n  keresztül küzdöttek, vé
rükkel öntözték. Ezeknek a Horváthok- 
nak itt sok rokonuk él, közös ősöktől, 
közös vérből eredtek. Az ő leszármazó- 
ik adták Amerikának azt a munkáshad
sereget, amely a zsidó kapitalisták égig 
érő palotáit felépítette, amely megadta a 
lehetőségét annak, hogy millióikkal ural
kodjanak a világ felett és korlátlanul dik
tálhassanak, kinek mit szabad fogyaszta
nia és milyen ruhába öltözködhetik.

A szegény magyar munkás, ha vé
letlenül jutott egy falat kenyérhez, min 
den testi és szellemi erejét erre kellett, 
hogy áldozza, nem volt fizikai ideje, hogy 
csaladjával törődjék. Gyermekei idegen 
mentalitással telítve nevelkedtek, hamis 
próféták jövendöléseit hallgatták s így 
nem csoda, ha elfeledkeztek, illetve meg 
sem ismerték azt a hazát, amely apáikat 
szülte, amelyért elvéreztek a nemzet leg 
jobbjai és sok százezer hősei.

Es most ez az Amerika, amely lé 
tét köszönheti az Európából bevándorolt 
munkásseiégnék, amely meggazdagodott 
a mi véreink verejtékén, összeszedi a 
fegyházak gangszterlöltelékeit, a társadu 
lom söpredékeit s ide küldi őket, hogy 
gyilkolják le azokat az apákat, testvére 
kel, rokonokat, akik megteremtették аЛ 
a kultúrát, a világ fejlődésének a/.t a ni 
vójat, amelyet épen az amerikaiak bá
mulnak a legjobban s amelyről ők csak 
álmodoznak, de még csak hasonlót te
remteni sern tudnak.

Szívünk vérzik és első sorban fáj 
nekünk magyar véreink pusztulása, de 
együttér/ünk a többi európai népek szen
vedéseivel is. b ranciaország, félrevezetve 
a Rotschildok és egyéb zsidó kapitalisták 
hangzatos szavaitól, feláldozta legszebb

ifjúságát, feláldozta jövendő reménységét, 
miért? Mert az angol'és amerikai zsidó 
kapitalisták befonták a nemzet vezetőit, 
eltérítették a becsület útjáról azokat is, 
akik azt hitték, ha hallgatnak a bécsié 
len árulók szavaira, ezzel talán el tudjak 
altatni a nemzet lelkiismeretét, de hiszen 
nem ez volt főcéljuk, hanem zsebeik 
megtöltése.

Olaszország! Mussolini! Jertek elő 
ti Öregek, akik emlékeztek arra, hogy 
Olaszország счак emlékeiből tudott, úgy 
ahogy*élni. Akik tudjátok, ha b szálltatok 
bármely olasz állomáson, a koldusok ha 
talmas serege lepett el benneteket „Dől 
ce far niente!“ „Az édes semmittevés!“ 
Ez volt jelszava az olasz közéletnek. Ez 
volt szomorú tragédiája az olasz nemzet 
nek, mert ebben a szellemben nevelték 
utódait azoknak, akik már akkor írták 
be aranybelükkel neveiket a világtörté
nelembe, amikor a komoly tudósok is 
azt mondták : „Extra Európám non est 
vita“.

Az Ég megadta az olusz i e nzetnek 
nagy fiát, Mussolinit, aki kivezette nem 
zetét a sötétségből, kenyeret adott a 

.munkások kezébe, mocsarakból virágzó 
városokat teremtett és megadta a lehe 
tőségét nemzetének, hogy az európai 
nemzetek sorában elfoglalja azt a helyet, 
amely méltón megilleti.

De az angolszász zsidó kapitalizmus
nak ez sehogy» sem fért a . fejébe. Nem 
akarta eltűrni, hogy az aranyborjún ki 
vűl más is inalkodhassék e/.ê i a világon.

Megkörnyékezték és befonták az áruló 
Badogiio marsait, a bábkirályt, romlásba 
döntötték az olasz nemzetet, mert nekik 
csak egy istenük van — a pénz, az 
aranyborjú.

De, ahogy az írás mondotta, a fák 
nem nőhetnek az égig. a babilóniai tor 
nyot sem lehetett felépíteni, úgy fognak 
ellenségeink is elveszni.

Ki miben vétkezik, abban pusztul. 
Példa erre az amerikai gangsterek tra
gédiája. Ide jöttek, nem baltájukat véde 
ni, nem családjaikért, templomaikért, kul 
túrájukért küzdeni, hanem gyilkolni dől 
lárokért, fontokért, elpusztítani azt, amit 
őseik évezredeken át alkottak, elpusztí
tani azt, amit ok nem tudnak pótolni még 
tízezer óv múlva sem. mert nem tanul
ták meg megbecsülni azt, amit őseiktől 
örököltek.

Minden farsangnak megjön a böjt 
je. Most farsangolnak a gangsterek, aki 
életben marad, élvezi a dollárokat, de 
Isten áldása nem lesz rajtuk. E >iil gyűlt, 
ebül veszik, az apagyilkosnak pedig a 
Mennyországban sincs kegyelem.

A rómaiak idejében egyszer megöl 
tek*egy főurat. Fiára esett a gyanú. Mi
kor el akarták fogni, nyugodtan aludt 
ágyában A járőr parancsnoka nem en-, 
gedte elfogni, még felkölteni seni, azt 
mondván, aki ilyen nyugodtan alszik, 
nem lehet apagyilkos.

Roosevelt és Churchil urak alma — 
nem ilyen nyugodt. Ök félnek, félnek 
gonosztettük következményeitől, amelyek 
nem fognak elmaradni. Az ártatlanul 
megölt anyák és gyermekek szellemei ör
ködnek azon, hogy ne tudjanak nyugod
tan aludni.

Ne légy könnyelmű!
Ne légy könnyelmű!
Ne kockáztasd életedet! A Hazának 

minden emberre szüksége van ! Vedd 
igénybe az óvóhelyet még akkor is, ha 
fatalista vagy !

Mi a helyzet az óvóhelyek, körül?
Általában minden óvóhely véd, mely 

az előírásoknak megfelelően lelt kiépítve.
Az árokóvóhelytől a bombabiztos 

óvóhelyig igen sokfélék az óvóhelyek. A 
legáltalánosabb a már meglévő pincék
ből átalakított, úgynevezett „RIl" (régi 
házi) óvóhelyek. Törmelék és szilánk 
(repesz) ellen jól, gáz ellen szükségsze
rűen védenek. Ennél jobbak az u. n .: 
TGS (törmelék-, szilánk és gázbiztos) óvó 
helyek, melyek gáz ellen is védenek és 
előtérrel rendelkeznek.

A vidéken leggyakoribbak az u. n. 
„A" (árokóvóhelyek), melyek különösen

kertes házakban használatosak. Ezek ki
építése a rendelkezésre álló anyagtól és 
a táj viszonyoktól függ. Sokféle módon 
építhető. Támpontokat nyújt a „Eégoltal 
mi Közlemények“ című szaklap f. c. áp
rilis 15 i száma. Az árokóvóhelyek a 
légnyomástól, szilánkoktól — tömör, fa 
ajtós zsilippel ellátva, aknabombák lég 
nyomásától is védenek. A teljesen* 
nyitott árokóvóhelyek azonban veszélye 
sek lehetnek az oda behulló gyújtóesz 
közök, repeszek és légnyomás miatt, de 
egészségtelenek is, mert nedvesek és hü 
léseket idézhetnek elő.

Általános méretek : kb. 19Q cm. mély, 
120 140 cm. széles (ha nyitott 60—80
cm. széles), 2 3 személyenként egy fo
lyómétert kell számítani. Vonalvezetésű 
két 8— 12 méterenként derékszögben, 
vagy legfeljebb 120 fokos szögben kell 
megtörni. A szomszédos épületektől azok





APAGYILKOS
Az egyik fővárosi lapban olvassuk, 

bogy a legutóbbi bomatámadáskor, töb 
bek közt elfogtak egy amerikai fiatalem
bert, aki, bár törve, de magyarul is tu
dott. Kiderült, hogy Horváthnak hí\ják, 
apja vándorolt ki Amerikába s ö már 
ott született.

Nem ismerjük ennek a fiatalember 
nek a mentalitását, a magyar haza iránti 
szeretetből bizonyára nagyon kevés lako
zik benne. Nem ő a hibás ezért, hanem 
a hála Istennek letűnt, zsidó-liberális kor 
szak, amely a nemzeti vagyont a ne
künk mindig ellenséges zsidók kezére 
játszotta át, véreinket pedig kivándorlás
ra kény szeri tette s a sok ezer, örökre el 
vesztett, magyar testvérünk utódaiból ke
rülnek ki azok a Horváthok, akik most 
dollárokért idejönnek rombolni azt a ha
zát, amelynek létüket köszönhetik, ahon
nan szüleik származtak s amelyért őseik 
évszázadokon keresztül küzdöttek, vé
rükkel öntözték. Ezeknek a Horváthok- 
nak itt sok rokonuk él, közös ősöktől, 
közös vérből eredtek. Az ü leszármazó- 
ik adták Amerikának azt a munkáshad 
sereget, amely a zsidó kapitalisták égig 
érő palotáit felépítette, amely megadta a 
lehetőségét annak, hogy millióikkal ural
kodjanak a világ felett és korlátlanul dik
tálhassanak, kinek mit szabad fogyaszta
nia és milyen ruhába öllözködhetik.

A szegény magyar munkás, ha vé
letlenül jutott egy falat kenyérhez, min 
den testi és szellemi erejét erre kellett, 
hogy áldozza, nem volt fizikai ideje, hogy 
családjával törődjék. Gyermekei idegen 
mentalitással telítve nevelkedtek, hamis 
próféták jövendöléseit hallgatlak s így 
nem csoda, ha elfeledkeztek, illetve meg 
sem ismerték azt a hazát, amely apáikat 
szülte, amelyért elvéreztek a nemzet leg 
jobbjai és sok százezer hősei.

És most ez az Amerika, amely lé 
tét köszönheti az Európából bevándorolt 
munkásseregnek, amely meggazdagodott 
a mi véreink verejtékén, összeszedi a 
fegy házak gangszterlöltelékeit, a társada 
lom söpredékeit s ide küldi őket, hogy 
gyilkolják le azokat az apákat, testvére 
két, rokonokat, akik megteremtették a/t 
a kultúrát, a világ fejlődésének azt a ni 
vóját, amelyet épen az amerikaiak bá 
múlnak a legjobban s amelyről ők csak 
álmodoznak, de még csak hasonlót te
remteni sern tudnak.

Szívünk vérzik és első sorban fáj 
nekünk magyar véreink pusztulása, de 
együttérzünk a többi európai népek szen
vedéseivel is. Franciaország, félrevezetve 
a Rotschildok és egyéb zsidó kapitalisták 
hangzatos szavaitól, feláldozta legszebb

ifjúságát, feláldozta jövendő reménységét, 
miért? Mert az angol és amerikai zsidó 
kapitalisták befonták a nemzet vezetőit, 
eltérítették a becsület útjáról azokat is, 
akik а/t hitték, ha hallgatnak a hecste 
len árulók szavaira, ezzel talán el tudjak 
altatni a nemzet lelkiismeretét, de hiszen 
nem ez volt főcéljuk, hanem zsebeik 
megtöltése.

Olaszoiszág! Mussolini! Jertek elő 
ti Öregek, akik emlékeztek arra, hogy 
Olaszország csak emlékeiből tuchott. úgy 
ah >gy*élni. Akik tudjátok, ha leszálltatok 
bármely olasz állomáson, a koldusok lm 
talmas serege lepett el benneteket „Dől 
ce far niente!“ „Az édes semmittevés!“ 
eEz volt jelszava az olasz közéletnek. Ez 
volt szomorú tragédiája az olasz nemzet 
nek, mert ebben a szellemben nevelték 
utódait azoknak, akik már akkor írtak 
be aranybelükkel neveiket a világtörté
nelembe, amikor a komoly tudósok is 
azt mondták : „Extra Európám non est 
vita“.

Az Eg megadta az olasz rem einek  
nagy fiát, Mussolinit, aki kivezette nem 
zetét a sötétségből, kenyeret adott a 

.munkások kezébe, mocsarakból virágzó 
városokat teremtett és megadta a lehe 
tőségét nemzetének, hogy az európai 
nemzetek sorában elfoglalja azt a helyet, 
amely méltón megilleti.

De az angolszász zsidó kapitalizmus
nak ez. sehogy* sem fért a . fejébe. Nem 
akarta eltűrni, hogy az aranyborjún ki 
víil más is uralkodhassak eze î a világon.

Megkörnyékezték és befonták az árúló 
Badoglio marsait, a bábkirályt, romlásba 
döntötték az olasz nemzetet, mert nekik 
csak egy istenük van — a pénz, az 
aranyborjú.

De, ahogy az írás mondotta, a fák 
nem nőhetnek az égig, a babilóniai tor 
nyot sem lehetett felépíteni, úgy fognak 
ellenségeink is elveszni.

Ki miben vétkezik, abban pusztul. 
Példa erre az amerikai gangsterek tra
gédiája. Ide jöttek, nem hazájukat véde 
ni, nem családjaikért, templomaikért, kul 
túrájukért küzdeni, hanem gyilkolni dol
lárokért, fontokért, elpusztítani azt, amit 
őseik évezredeken át alkottak, elpusztí
tani azt, amit ok nem tudnak pótolni még 
tízezer óv múlva sem, mert nem tanul
ták meg megbecsülni azt, amit őseiktől 
örököltek.

Minden farsangnak megjön a böjt 
je. Most farsangolnak a gangsterek, aki 
életben marad, élvezi a dollárokat, de 
Isten áldása nem lesz rajtuk. Ebül gyűlt, 
ebül veszik, az apagyilkosnak pedig a 
Mennyországban sincs kegyelem.

A rómaiak idejében egyszer megöl 
tekxegy föurat. Fiára esett a gyanú. Mi
kor el akarták fogni, nyugodtan aludt 
ágyában A járőr parancsnoka nem en-. 
geclte elfogni, még felkölteni seni, azt 
mondván, aki ilyen nyugodtan alszik, 
nem lehet apagyilkos.

Roosevelt és Churchil urak álma — 
nem ilyen nyugodt. Ok félnek, félnek 
gonosztettük következményeitől, amelyek 
nem fognak elmaradni. Az ártatlanul 
megölt anyák és gyermekek szellemei ör
ködnek azon, hogy ne tudjanak nyugod
tan aludni.

Ne légy könnyeimül
Ne légy könnyelmű!
Ne kockáztasd életedet! A Hazának 

minden emberre szüksége van ! Vedd 
igénybe az óvóhelyet még akkor is, ha 
fatalista vagy !

Mi a helyzet az óvóhelyek, körül?
Általában minden óvóhely véd, mely 

az előírásoknak megfelelően lelt kiépítve.
Az árokóvóhelytől a bombabiztos 

óvóhelyig igen sokfélék az óvóhelyek. A 
legáltalánosabb a már meglévő pincék
ből átalakított, úgynevezett „RH“ (régi 
házi) óvóhelyek. Törmelék és szilánk 
(repesz) ellen jól, gáz ellen szükségsze
rűen védenek. Ennél jobbak az u. n .: 
TGS (törmelék-, szilánk és gá/bi/tos) óvó 
helyek, melyek gáz ellen is védenek és 
előtérrel rendelkeznek.

A vidéken leggyakoribbak az u. n. „A" (árokóvóhelyek), melyek különösen

kikertes házakban használatosak. E/.ek 
építése a rendelkezésre álló anyagtól és 
a tajvisz.onyoktól függ. Sokféle módon 
építhető. Támpontokat nyújt a „Eégoltal 
mi Közlemények“ című szaklap f é. áp
rilis 15 i száma. Az árokóvóhelyek a 
légnyomástól, szilánkoktól — tömör, fa 
ajtós zsilippel ellátva, aknabombák lég 
nyomásától is védenek. A teljesen* 
nyitott árokóvóhelyek azonban veszélye 
sek lehetnek az oda behulló gyűjtőesz
közök, repeszek és légnyomás miatt, de 
egészségtelenek is, mert nedvesek és hű
téseket idézhetnek elő.

Általános mérete к : kb. 190 cm. mély, 
120 140 cm. s/éles (ha nyitott 60—80
cm. széles), 2 3 személyenként egy fo
lyómétert kell számítani. Vonalvezetésű 
két 8— 12 méterenként derékszögben, 
vagy legfeljebb 120 fokos szögben kell 
megtörni. A szomszédos épületektől azok
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kétharmad párkánymagasságának megfe
lelő távolságra kell építeni. Oldalait desz
kával, vesszőfonással, vagy dorongfával 
lehet bélelni. Tetejét szigetelő réteggel 
beborított palákkal, vagy dorongfával és 
felette legalább 50 cm es földfeltöltéssel 
kell szilánkbiztossá tenni. Felszerelése: 
ülőhelyek, de lehet, szükségnyílásról, 
egészségügyi berendezésekről is gondos
kodni.

Óvóhelyről minden ember részére

gondoskodni kell, bármilyen formában. 
Több háznak közös óvóhelye is lehet.

Felvilágosításért és útbaigazításért a 
helyi Légoltalmi Ligához kell fordulni.

Gondolj magadra, családodra, em 
bertársaidra! Mindent pótolni tudunk, 
csak emberéletet nem!

Ne légy könnyelmű!
Törseök Károly.

Jól védenek az óvóhelyek
(Győri tapasztalatok)

Még érezni lehetett a levegőben az omla- 
dékok porát, midőn a légitámadást ért város 
gyártelepére beérkeztem. Az utakon mindenütt 
szétszórva feküdt a sok tetőcserép, tégfadarab, 
ablaküveg — mintha egy pusztító vihar tépázta 
volna meg ezt a városrészt. Elhamvadj kis laká
sok pernyéi váltakoztak a lerombolt épületek ég- 
bemeredő kormos falaival. Már nem égett sem
mi. A tűzoltóság egynapi megfeszített munkával 
elfojtotta azt a hatalmas langtengert, melyet a 
gyújtóhasábok ezrei és a gyújtóbombák okoztak

Lakóházak, középületek között járva, a la
katlan épületek üres ablakszemei tátonganak a 
szemlélőre, mintegy mutatva, hogy egy 15 pet- 
ces légitámadás elég ahhoz, hogy ezt a bomba- 
sújtotta kis városrészt földönfutóvá tegye. Az ál
talános benyomás rögtön érzékelteti, hogy a jól 
épített, erős épületek, ha bombatalálatot nem kap
tak, szilárdan megállták helyüket. Mint egy erős 
tölgy, melyet a vihar megtépáz, úgy álltak he
lyüket ezek a házak. Tetejükről a légnyomás, 
a repeszek és szertehulló törmelékek a cserepe
ket lerázták, az ablaküvegeket beverték, lehet, 
hogy ezek az épületek maguk is megremegtek a 
borzalmas percekben, de most is büszkén állnak 
helyükön és'megingathatatlanul. Bemegyek < gy- 
egy ilyen ház épségben maradt óvóhelyére. Bár 
üresek voltak, de az árván hagyott berendezé
sek igazolják, hogy megfelellek céljuknak Még 
a vészkijáratra sem volt szükség. Ezen házak la
kói hálásak lehetnek a jó védelemért. Voltak 
pinceóvóhelyek, melyeket a romok és törmelé
kek betemettek, mert közvetlen közelükben teli
találatot kapott az épület, vagy 2 — 3 emeletes 
épület, mely telitalálatot kapott, de az óvóhely 
feltartotta az omladékot. Ezekből is sok embert 
mentettek ki, sőt több helyen a vészkijáratot is 
tudták használni.

Á' tálában a beomlott óvóhelyek 95
százalékából a betemetett em bere

ket ki lehetett menteni.

Természetesen, hogy egy telitalálatot kapott 
földszintes ház óvóhelye elpusztul, de az ilyen 
találatok száma elenyészően kevés, mert ha a 
bomba a ház. mellé esik, vagy a háznak csak 
egy részét éri, akkor csak omladékok temetik he 
az óvóhelyet.

A szintén sok bombát és gyűjtőeszközt ka
pott munkásnegyedek lakói természetesen fedett 
és nyitott árokóvóhelyeken tartózkodtak, mert 
ezekben a 'lakásokban pincék a magas talajv íz 
miatt nem igen voltak. A fedett árokóvóhelyek,

melyek bombatalálatot nem kaptak, jól védték a 
bent tartózkodókat, de a nyitottakban gyujlóha- 
sábok, repeszdarabok, törmelékek és egyéb szét
hulló anyagok sérüléseket is okoztak. Az. árok- 
óvókelyek egy része a közeli bombarobbanástól 
beomlott, ezekből is mentettek ki embereket. 
Igen jól védenek az. úgynevezett körboltozatos 
téglából épített óvóhelyek. Ezek még a légnyo
másnak is ellenállnak és csak azokban pusztul 
nak el az emberek, melyek telitalálatot kaptak.

Minden h íreszteléssel szemben meg
ke ll állap ítan i, hogy igenis az óvó

helyek  jól védenek.

Követelmény azonban, hogy azok kiépítése 
szakszerűen történjék. Ennek legmarkánsabb bi
zonyítéka az, hogy a szőnyegszetíi bombázást 
kapott városrész, sokezer lakóssának életét mé
gis csak az óvóhelyek mentették meg.

A legtöbb veszteség a szabadban tartózko
dó, ide-oda futó, menekülő embereket érte. Ezek 
a sok gyújtóhasáboktól, bombarepeszektöl, egyéb 
szertehuilo anyagoktól pusztultak, vagy segítség 
nélkül véreztek el.

Igen sok menekülőt ért halálosan 
a támadó repülőgépek lövedéke.

A bombázást végrehajtott ellenséges gépek 
gépfegyvereikkel végigpász.lázták a bombázott 
területeket, ly/ek is nagy pusztítást végeztek.

A szabadba, mezőkre, erdőkbe való mene
külés a legrosszabb, mert bombák, gyújtóeszkp- 
zök oda is esnek, a légifegyverek tüze elöl pe
dig nincs menekvés.

Okuljunk ezeken a tapasztalatokon és ne 
meneküljünk pánikszerűen, hanem használjuk ki 
a mar jól bevált óvóhelyeket.

Légitám adások ellen egyedül a tér
színt alatt van biztonság és lehető

ség az élet megmentésére.

Beszélem embeiekkel, akik az óvóhelyen 
végigélték a boizalmas peiceket, többen még 
másnap is remegtek, voltak akik megőszülU к a 
.pokoli idő alatt, soknak barázdát húzott az arca
ra a sors kegyetlensége, de az áléit pusztító \i 
har ulan friss életerő keményítette meg szivüket 
és idegeiket. Dacos elszántság és bátorság vál
totta fel bennük az óvóhelybetegség lázas álla
potát.

A tűzkeresztségen keresztülestek.
Törseök Károly.

Gyűjtések Perlakon 
a bombakárosultak javéra

50 pengőt ad tak : Dr Dómján Gyula ügy. 
véd, Dr Délczeg Imre ügyvéd. 30 pengőt: Dr 
Szlavicsek Máty ás v. ügyvéd. — 20 pengőt: Dr 
Kovács Ferenc ügyvéd 10 pengőt: Dr Dala- 
zsovics Gyula ügyvédjelölt.

Összesen: Egyszázhatvan pengő,
Örömmel közöljük ez adatokat, mett az- 

látjuk, hogy a perlakiak is sietnek szegény bom
bakárosult testvéreink megsegítésére. Egyben sz.ot 
morúan kell megállapítanunk, hogy leszámítva az 
ügyvédi kamara útján adakozókat, 573 pengő 
Perlak társadalmához képest nagy on csekély ősz- 
szeg. Egy tűzesetnél is a legkisebb faluban is 
nagyobb összeg gyűlik egy be.

Perlak járási székhely, legnagyobb részben 
jómódú gazdák lakják s bizony nagyon sok név 
hiányzik a kimutatásból. Nem elég. hogy az ügy
védek, ti.y.lviselők, kereskedők, vendéglősök si
ettek a nyomorgók megsegítésére, a többi réte
geknek is meg kellett volna mozdulniok. Vala
mennyien egy hazának vagyunk egy forma gyer
mekei. Mikor látjuk az. elleoséges bombázó gé
peket felettünk repülni, már tudjuk, hogy megint 
vérrel és vagyonnal kell áldozni, mert a bősz 
ellenség a fronton nem képes bennünket leküz
deni, tehát ily módon, békés polgárok, gyei me- . 
kék legyilkolásával, vagyonuk megsemmisítésével 
igyekszik pokoli célját elérni.

Ezt leküzdeni szintén honvédelem. Letöröl
ni a könnyeket a szenvedők arcáról, segíteni az 
árvákat, hajléktalanokat, kenyerüket vesztetteket, 
egvenlő értékű a hadi szolgálattal, mert ezzel bi
zalmat öntünk beléjük, megerősítjük őket a vég
ső győzelem hitében és megadjuk az. első segít- ( 
séget, míg ismét keresethez jutnak.

Adakozzék mindenki tehetségéhez képest. 
Aki úgy érzi, hogy túl kicsi összeggel szerepel a 
listán, egészítse ki, mert nagyon keveset csak 
nagyon szegények adhatnak.

Az. új niágyar életben csak azoknak \an 
helyük, akik szívesen és tehetségükhöz mérten 
áldoznák a közért. A haza mindnyájunké, egy
formán tartozunk n/J védeni, támogatni és érte 
áldozni.

Miksavár muraközi körjegyzőség alig 2200 
lelket Számlál, a plébániát, iskolát és jegyzösé- 
get ki vési*, csupa földniives lakja, mégis több 
mint 1500 pengőt adott össze e nemes célra.

A Baross Szövetség Perlak és Vidéke szer
vezete a bombakárosultak részére Perlak köz
ségben gyűjtést rendezett, melynek eredménye a 
következő:

50 pengőt adlak: Dr,Forintos Géza főszol
gabíró, Dr Kecskés János körorvos. — 30 pen
gőt : Kerlezsa János kereskedő és N. N. 25 
pengőt: Csonkás István fakereskedő és Vasa J á 
nos közs. tisztviselő. — 20 pengőt : Glavtna Ja 
nos lisztkereskedö, Sztubicsár Ignác gazdálkodó, 
Misics István bőrelosztó, Vojveda Alajos plébá 
nos és Dolenecz Antal kereskedő — 15 pengőt

Novak Irma hentes és mészáros. 12* pengőt: 
Bálint Béla hentes és mészáros. 10 pengőt: 
Tomecz Antal kereskedő, Tomecz József keres
kedő, Síimet Jánosné kereskedő, ifajdinyák Ger
gely vendéglős, Kubán Pál kereskedő, Dolencsies 
József kereskedő, Dervarics Károly Cikta ti. üz
letvezetője, Deladio Dujó vendéglős, Glnvina Pa! 
vendéglős, Dr Kovács Perem ügyvéd, Kulinak 
Gyöigv kereskedő, {Monya István korcsmán*' 
Monostori Töor szolgabíró, Angyal Janos kozs. 
bíró, vitéz Murai Ferenc h bíró 5 j л ngöl 
Poszavecz Lőrinc pék, Bznhő Gusztáv né koics-

meg van írva . . .
Nyerhet, ha van

Á L L A M I  S O R S J E G Y E
Egész sorsjegy 4 '-P , fél 2 - P .
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A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
Csáktornyái Csoportjának múlt évi működése

A bombakárosultak 
Javára

A bottornyai leventeleanyok és ifjak gyűjtése
Mint jelentettük, a Mans/ megtartotta évi 

rendes közgyűlését s azon Kovacsics Flla tanító
nő, ügyvezető elnök az elmúlt évi működésről a 
következőkben számolt be.

Az 1943 év folyamán két teadélutánt ren
deztek 1754 pengő bevétellel, ebből 300 pergőt 
a Főméltóságú Asszony akciójára, a többit pe
dig a szegények és honvédeink segély ezésére for
dították:

A nag\kanizsai keresztény tisztviselők ven
dégszereplésével egv műkedvelő előadást tartottak. 
Ennek tiszta jövedelmét 360 pengőt, s az ugyané 
célra külön gyűjtött 262 pengőt, a Gasparich 
Márk szobor költségére adományozták.

Közben egy lelkigyakorlatot, egy varró, 
csuhéfonó és egy házi betegápolási tanfolvamot 
tartottak. Papucskészítési és s/övési oktatást is 
végeztek.

Részt vettek a Magyar Yöiöskerenzt által 
rendezett gyűjtésen is.

Múlt évi április havában a harctérről visz- 
szatért honvédeket húsnemüvel, kenyér , kalács-, 
bor- és cigarettával vendégelték meg.

Oktober és november hó folyamán, özv. 
Prrsztecz Ignácné vezetésével a hadbavonultak 
hozzátartozói részére 70 drb. also és felső ruhát 
készítettek ajándékképen, 1000 pengő értékben.

Négy ízben gyorssegélyt adtak 100 P. ősz- 
szegben és állandóan fizették 3 család lakbérét, 
havi "30 pengővel.

Van négy, forgalomban lévő vándorkelen
gyéjük, betegek részére 3 lepedőt ajándékoztak.

Kárácsonyra gyűjtöttek 1605 pengőt kész
pénzben és természetbeni adományokban. Kiosz
tottak a szegények közt 1685 pengő készpénz és 
1200 pengő értékű természetbeni adományt.'Fel
állították a mindenki karácsonyfáját, azonkívül a 
honvédek részére három és a községi szeretet - 
ház részére egy karácsonyfát.

A szeretet ház kápolnájára a Mansz tagok 
2580 pengőt gyűjtöttek és inég most is érkeznek 
adományok e célra. Fgyébként a kápolna beren
dezéséhez természetbeni adományokkal hozzá
járultak a budapesti központi, nagykanizsai és 
berettyóújfalusi Oltáregyesületek, Szt. Ferenc bu
dapesti rendháza, továbbá a Csáktornyái tanító- 
képezde adományozta az oltárt térítővel és a 
sekrestyeszekrényt.

A választások megejté.se után megállapítot
tak az új munkatervet.

Végül még indítványozták, hogy május egyik 
vasárnapián »jánl.a fel városunk vezetősége köz
ségünket a Boldogságom Szűz oltalmába.

H Í R E I N K
Szünetel a tábori postacsomag fel

vétel. Illetékes helyről nyert értesülés szerint 
közöljük, hogy a tábori postai csomag felvétele 
még ezideig is szünetel. A csőm igforgdom újra 
tel vételének időpontját közölni lógtuk.

Tűzoltók Flórián napja. Szent Flórián 
a tűzoltók védöszenlje. Ünnepe mains 1 én, de 
derék tűzoltóink mindig a reá kovi ike/o vasárna
pon ünnepelik védszentjüket.

Délelőtt fél 11 órakor misét hallgatlak, utá
na zenés dis/.menet a tü/.olío laktanyáig, ahol az 
újonnan felavatott tűzoltók letették a fogadalmit, 
majd a parancsnok néhány szövői további haza
fias munkára buzdította a tűzoltókat és a/, érile
met szerzett tűzoltók közt kiosztotta a kitünte
téseket. Д

A Himnusszal végződött az ünnepelv A 
szokásos tüzoltómuhiisag a háborús visz nvök 
miatt elmaradt

Városházi hírek
Csáktornya nagyközség képviselő testületé 

május hó ó án rendkívüli közgyűlést tartott, ame
lyen a kö elkezö ügyeket tárgyalták le :

A képviselő testület elhatározta, hogy az 
„Apát a hadiárváknak" mozgalom támogatásában 
egy hadiárva nevelését vállalja magara.

Domjanies János városi szegényt felvettek
a s/ereletházba. .

Kirchfeld Károly Csáktornyái lakos ingatlan 
ügyében a képviselőtestület az eladást véglege
sítette. Az eladasa vasúti sorompóval swmben 
lévő telekre vonatkozik, ahol Kirchfeld Károly 
újonnan felépített haza és fatelepe van.

: „ A r a n y  В Д Ш г  j
; Kötöttáru üzem, CSÁKTORNYA j

Kossuth Lajos u. 9. - Telelőn 143. j 

Gyárt elsőrendű kötöttárut. I 
Tulajdonos: K u rá tll JOSCllint |

' Néniéi márkák beváltása
Illetékes helyről közük: A védeni e g y e s  ;«la

kuUltti március 14 és -5 között bankjegyek hiányá
ban biiodalnii pénztárjegyekkel fizettek. Mindaz tik, akik a 
lenti időpontban lízeteskippen ilyen |M-n/larjegyet elfogadtak, 
k. i-hetik azoknak pengőre való ubaltása» Az erre \onatki> 

ketv Л a címletek i -atola .a mellett írásban kell benyújtani 
május \? es >o a közölt a tVnzinte/eti Ku/pi.nt kötelékébe 
tartozó bármeh pénzintézetnél Száz markáért 164 .’OPtizetnek.

Első Muraközi Szövődé Rt.
Gyártelep: CSÁ K TO RN Y A  

Széchenyi u. 50 n Telefon: 31 
KÖZPONTI IRODA: B U D A P E S T , VII., Király ut 55 szá m . 

Telefon: 424-104.

Meleg szívvel írott levelet kapott szerkesz
tőségünk. Ä bottornyai leventeleányok és ifjak 
402 P. 63 fillért gyűjtöttek a bombakárosultak
javára.

Azt írják : Csekély az összeg, de jó szív
vel adták. Fogadják oly szeretettel, mint milyen
nel a bottornyai körjegyzőség magyarérzelmü la
kossága adta.

Bottornya kicsi körjegyzőség és sok benne 
a szegény ember, mutatják ezt az összeadott fil
lérek, de mégis csak adtak magyar testvéri ér
zéssel. Adományuk és a leventeleányok és ifjak 
hazafias magaviseleté szolgáljon például a többi 
községnek és leventéknek. %

Újabb adomány :
Pétrics Ágoston Csáktornya 50’— P.
Eddigi gyűjtésünk . 827*— P.
Bot tornyai körjegyzőség . . 402 63 P.

Összesen 1279 62 P.

TAMOMCOT
jóházbó) felvesz

özv. Flfczár Istvánné
vendéglője.

LEVENTE HÍREK 
I m i i t !  -  büszkén letilt tank 9 néniéiA Leventék Országos Parancsnoka megdicsérte a bomba károsullak megsegítésén dolgozó leventéket

Л Levente Hírközpont jelenti :
Vitéz Solymossy Ulászló ve/étürnagy, a 

Leventék Országos Parancsnoka az. alábbi pa
rancsot adta k i :

— Európa népeinek az egész világot fe
nyegető bolsevizmus ellen vívott elkeseredett 
harcai közben, világrengető, nagy esemény ek sod
rába került nemzetünk és a sorsdöntő pillanatok 
egész, sorát éljük. A magyar honvéd Legfelsőbb 
Hadúrunk parancsára hősi elszántsággá! védelme
zi hazánkat az ősök vérével áztatott szent föld
jét, .a reánk törő bolsevista hordák ellen. A vi
lágégés immár giganlikus méreteket öltött és az 
ellenség sorozatos terrortámadásai a \édtelen 
polgári lakosságtól is súlyos véráldozatot köve
telnek, ártatlan asszonyokat és gyermekeket öl
nek meg és tesznek hajléktalanná.

Ebben a reák szakadt vészterhes és 
szomorú időkben megelégedéssel vettem tudo
másul a napi sajtóban megjelent terjedelmes cik
kekből « minduntalan kii sendülő elismerést, hogs 
a magyar leventeifjúság önfeláldozó bátorsággal, 
férfias helytállással, önként vállalt munkával se 
gít a bajbajutottakon. Az. aggodalom nehéz órái
ban a leventeifjú elsőként igyekszik megjelenni 
a bomba altul sújtott helyen, hogy a mentés, 
oltás, elsősegélynyújtás, romtakarítas munkáiban 
szorgalmas kél kezével segítséget nyújtson.

— Boldog örömmel kell megállapítani, hogy 
méltók vagytok a magyar levente nevére.

— Magyar Leventék I Büszke örömmel te
kintek reálok, de büszkén tekint rátok minden 
egyes elöljárótok és az egész nemzet, mert  ̂ iga
zolva latjuk a leventeintézményben műk »do le 
venteparancsnokok fáradhatatlan munkáját, mely 
megtermelte nemes gyümölcsét. Ti vagytok a 
magyar katonaeezmény letéteményesei. Nyugodt 
lehet a magyar nemzet, mert él tennetek a ma
gyar katona erénye, mely legfőbb biztosítéka 
megmaradásunknak és felvirradásunknak.

A Leventék Országos Parancsnoka a leven
tékhez intézett parancsában megemlékezett az 
első levente hősi halottakról és dicső tettüket 
örök példaképül állította minden levente elé.





Preplatna сепа: 6. - P. na pol leta. 
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Zide s a k í  pet ek.

Amerika, vubítelica svojih ocov
V. jeyími bmJapestanskimi novinami 

smo citali, da /adnyipot, da su na Buda
pest bombe hitali, prijeli su ’ med vise 
toga jenoga rnladoga soldata, steri, niakar 
slabese, éli znal je i inagyarski govoriti. 
Dy.nalo, se da se zove Híi«»rvath", otec 
nyegov se odselil v Ameriku i 0 : 1  je vec 
tani rngyen.

Ne poznamo du.su i misli toga mla 
doga cloveka, lubavi /a nragyarsku do 
movinu ima sigurno jako malo v svojemu 
srcu. Neje on zato kriv, nego ona zidov 
ska liberalna vremena, sterih smo se 
fala Bogu resili i stera su navek isla za 
lem, da jiarodni imetak dojde v roke zi- 
dovain nasim najveksim nepriatelam. Ludi 
na se krvi pák su bili prisiljeni odvand 
rati vun z domovine, da si najdeju sülni 
korú krulm. Cuda jezer nasih bratov, si 
nov nase magyarske domovine smo tak 
zgubili i nyihovi odvetki.su oni Horvathi, 
steri ve, za dolare dobajaju sem, rusiti 
onu domovinu steroj moraju zafaliti, da 
su na svetu, de nt se rodili nyihevi oci 
i za steru su nyihovi starci erez vise sto 
let harcuvali i s krvi polevaliju.

Cuda rodbine ovih Horvathov zivi 
na nasoj zemli, isti su nyim oci. z iste 
krvi su se rodili. Nyihovi odvetki su da 
li Ameriki one serege delavcov, steri su 
zidovskim kapitalistám zazidali palace, 
skorom do neba visoke, dali su nyim mo- 
goenost, da s svojimi miljoni kralujeju po 
celomu svetu i da zapovedaju, sto kaj 
sme trositi i kaksu opra\ u si snie obleci.

Siromaski magyarski delavec ói se 
ntu pripetdo, kaj je dosel do falacek к ru
ha, moral je /a to alduvati celti jak os t 
svoje duse i tela. Neje imel vremena, da 
se briga za svoju familiu. Deca su mu 
odrasla v ludskom duhu, poslusala su kri 
ve, liamisne apostolé i tak se lie kaj £u 
diti ci su pozabila, bole receno niti ne 
su spoznala onu domovinu stera je rodila 
nyihove oce, za stern su najbolsi sini na 
roda i Tilda sto jezer vitezov krv pie 
lejali.

J ve ta Amerika, stera more sarno 
euro^skim dekveam zafaliti, da obstoji 
na svetu, stera je obogatila z uasa krvi 
je skup pobrala z restov gangstere i vu 
bitele, najhujse ludi na svetu i posila jc 
sem, do zakoleju one oce. brate, rodbinu, 
.steri su stvorili onu kulturu, onoga viso- 
ko re/.vitoga sveta, stcroin se rano ame- 
rikanci rrnjbole cudiju i za Steroga oni 
sumo senyaju, a stvoriti nit' spodobnoga 
nemi ejti.

Sice nem je krvavo i najpredi nas 
boli krvavi zgubic^k naáih magyarskih 
bratov, eli poleg toga imamo sree i za 
trplenya drugih europskib narodov. Fran 
cosku siuna stranyski pot spravili ban 
keri Kotsclnldi i drugi zidovski kapita 
fisti s svojimi sladkimi reemi i Francos
ka je alduvala svoju najlepsu mlajsinu, 
svoje vlifanye v bodoonost a se to za 
kaj? zato kaj su amerkki i engle^ki ka 
pitalisti zapleli roditele naroda doli su 
spravili s postenoga pota i one, átéri su 
mislili da ci bodo poslusali one neposte 
ne izdajitele, morti bodo mogli vtihnuti 
dusno spoznanye naroda. A im je ne to 
bit nyihov glavni cil nego to da si >epe 
napuniju.

Taljanska! Mussolini! Ilodte napre 
vi stari steri jos znate da je Taljanska 
mogta ziveti samo s svojih starih spornen 
i to samo как. tak. Vi Steri znate, da 
de god ste v Talijanskoj s cugi doli sta- 
li. obleteli su vas <?eli seregi bogcov. 
„Dolce far nienle". „Sladko je nikaj ne 
delati". To je bila giavna rec taljansko 
ga naroda, kajti v taksem duhu su odhra- 
nili odvetke onih, Steri su vec v ono 
vreme zapisali /. zlatnimi slovimi svoia 
imena v svetsku povest onda, da su i najvek 
si zvucem ludi rekli, zvun Furope nega 
zivlenya.

Bog je dal laljanskomu narodu nye- 
govoga velkoga sina, Mussolinia steri je 
naroda'vun dopelal s kmice. Delavcam 
je dal kruha v roke, de su mlake, moc- 
vare bile, tarn denes stojiju lepi varasi i 
sela i dal je nrngnenost svojemfi narodu, 
ilu med europskimi narodi zavzeme ono 
mesto, átérő je vreden i stero ga pripada.

Samo anglosaskim zidovskini kapita

Najte svoje zivlenye na коски me 
tali ! Domovina mica sakoga óloveka! De- 
lajte grabe za obrane i skrivajte se vu 
nye, da dojde pogibel z luftul

Kak zglediju te grabe za obranii?
Saka graba brani ci je tak naprav- 

iena, к як je treba. Те grabe za obranu 
su cuda feie Najvise nyih je v pivnici 
napravlenih, Ovc dobro braniju proti cig- 
lovju i proti falatam bombi, a nekak i 
proti gazu.

V nasimi kraji su najboláe grabe, de 
ga pivnice ne ói se delaju na vrtu, dal- 
ko od stanya. Moói je te grabe napravi- 
ti na vi*e M e fn**me. Najbole je ói se na

listám, to nikak neje islo v glavu. Ne su 
Steli trpeti, da bi zvun zlatnoga teleta i 
sto drugi rnogel kraluvati na ovomu svetu. 
Obisli i zapleli su izdajitela domovine, 
marsala Badoglia i njegvoga nedorasloga 
krala, zrusili su v prepast taljanskoga na 
roda zato, da je za nyíh samo jeden Bog 
penezi, zlatno tele.

Ali, как Sveto Pisnio govori, drev- 
je nígdar nemre dorasti do neba, babi 
lonskoga túrna ne su mogli gori postavi- 
ti, tak bodo i nasi nepriateli prepali.

Sto kaksega greba napravi, v takáoj 
kastigj mora í poginliti. Példa je tomu, 
как bodo zisli te amerikanski, vubitelski 
gangsteri. Sem su dosli, ne braniti svoju 
domovinu, svoje familije, cirkve. harcu- 
vati za svoju kulturu, nego klati za do
lare, zrc funte, vniátiti ono, kaj su lijjiho 
vi starci stvorili órez jezere leta. Vniátiti 
ono, kaj nabodo mogli namestiti niti za 
deset jezer let, kajti nesu se navőili poá 
tuvati ono, kaj su od starcov herbali.

Po sakim faániku dojde korizma. Ve 
gangsteri imaju fasnika. Steri bo ziv os* 
tál, bo vzival dolare, eli bo^i blagoslov 
nabo nad njimi. Po pesjem doslo, po pes- 
jem odislo. Vubitel оса pák ne dobi mi- 
lost niti pred Nebeskirn Sodom.

Za vreme rimske dobé su jempot 
z a k l a l i  j e n o g a  velkoga gospona 
Sum la je opala na njegvoga sina. Da su 
ga steli vloviti mirno je spal na svojoj 
posteli. Komandant straze ga ne dal vlo
viti, niti zbuddi i rekel je, sto tak mirno 
more spati, neje mogoóe da bi svojega 
oca zaklal.

Gospeda Roosevelt i Churchil nem 
reju tak mirno spati. Oni su strahom i 
strahom, kaj bo z onoga zlocestoga dela, 
kaj su napravili, a bodeju dobili átrofa zato 
Dulii zaklanih mater i dece paziju, da te 
ludi nabodo mogli mirno spati.

pravi v forrni L, V, eli pák P U T T  ^re 
ba je te grabe skop.di tak da nabo do 
sei pod vir ci se voda k a fre  nakla je tre
ba deti cigla, eli blanye moraju biti i 
vrata, eli drugo pokrivalo, stero trdo dr 
zi tak, da jaki luft nemre odnesti.

Odprte grabe nesu dobre moreju bi 
ti poglbelne, kajti z lufta lehko nutri 
opadneju falaóki bombe, kugle od maáin- 
puáek i maáinstukov, palice za vuíigati i 
druge pogibelne stvari, Se to more na 
praviti velku nesreónu smrt, Da dojde od 
rezpoőenih bombi jaki luft i to zakóié 
cloveka v odprtoj grabi. Zvun toga su 
takáe odprte grabe navek mokre i mo* i 
se prehladiti v nyírni.

Najte biti nemarni! Delajte grabe za obranu!
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■  PETANCí ÁSVÁNYVÍZ főraktára || glavno skladisce PETÜHSKE hisele vode |

В  Csáktornya, Kossuth L.-u. 1 sz. alatti n y  t r a i  M R  A z  T I B O R  Csáktorn Kossuth L  vulica br. 1 , ^

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  P R E M E S T I L  V |

A  Z R Í N Y I  V Ä R  B E I .  S Ö  U D V A R Ä B A .  || Z N U T R E SIU I D i/ О й  Z R ÍN Y I C R Ä D Ä  (Eítroqa |

M a n A » r A n u á l ( A r á « *  I Borzalmas szovjei kegyetlenkedések
n e n e i r e n v a i z & z s s  egyházi személyekkel szemben a kelet

'A  M áv igazgató sága  közli a kő vetkező  új m en etren d et: Q3lÍCj3Í területeken

Budapest -  Csáktornya között A Középeurópai Katolikus Kurír legutóbbi
Budapest keleti pályaudvarról indul a sin Kor, érkezik Budapest keleti pályaudvarra 0 02 híradása szerint, Keletgalicia egyes területein,

autóbusz 18 órakor, Csáktornyára érkezik 21 58 órakor. melyet a német csapatok nemrég kiürítettek,
órakor, Csáktornyáról Budapestre indul 3.30 óra- — — majd újra birtokukba vettek, borzalmas lahány

fogadta a bevonuló csapatokat.
Egyéb vonatok д  |ak(',ss^g elbeszélése szerint a ( 1PU,

INDUL: ÉRKEZIK : amely a szovjet csapatokat azok bevonulása után
,  <л . o ..r n * . v - 1 1 nyomon követte, oly szörnyű terrort fejtett ki.
610 személy vonal Surfok« 4 -  motorosvonat N a g y W w o l amely még az 1939. és 41. közötti bolsevista
U30 „ Budapestig 15 4‘j  személyvonat Székeslehen arról uralmat is Miilmulja. A gyilkosságok, elhurcolá*
6‘35 motoros vonat Nagykanizsáig 2Г „ Budapestről sok mértéke olyan nagy , hogy nem is lehet más

célja, mint a megbízhatatlannak hitt lakosság tel* 
Csáktornya Zalaegerszeg jes kiirtása. Az ukrán lakosság használható ré-

INDUL! ÉRKEZIK: szét azonnal a katonák pözzé állítják, a lengyel
lakosság felett azonban a népbiztosok teljes sza- 

3‘45 személyvonat Zalaegerszegig (r személyvonat Zalaegerszegről badkezet kaptak. így pl. Tarnopol közelében a
6*36 ,, Muraszerdahelyig 7 49 , Muraszerdahelyröl bolsevisták az egyik falu lelkészét Iftítulról agyon-

14 20 „ Zalaegerszegig 17*58 „ 7. da. gersz.pgröl lölték. Mikor néhány nap múlva el akarták te-
jg -55 ( 21 44 „ „ melni, a ( iPLJ emberei hirtelen megrohanták a

temetőt és a temetést végző papol is agyonlöt- 
Csaktornya -  M iksavár ték. A toporowi plébánián a káplánt végezték ki

.. . . . .  , . . . ol . . . . . . .. ördögi motion. Kínzás után agyonlőtték, majd
Indul 16 orakor, érkezik 16 24 orakor. | 17 51 ée 21 35 órakor, de ezek Miksát áron nem testét nz ulca porában vonszolták végig, c&szen
Polstrau felé indulnak vonatok Csáktornya I alJanak meg a templomig és ott szögesdrótta! rákötozték eg>

ról 3 15, 9 54 és 18 29 órakor, érkeznek 8 11, | ------  keresztre.

C sáktornya — Varasdí híd .................. . — ___-  . .. - — — —. . .  -  ________

.о, ^ Hirdessen a „Muraközében,
’ Esetleges hibás közlésért és időközi változásokért, sem a szerkesztőség, sem pedig a ki- " ------ ■— —

adóhivatal felelősséget nem vállal. _  , ,
Z a lv a r m e g y e  a l i s p a r / a to l .

______  ______ ____________________________________________ 14.399/ni. 1944. sz.

= =  S P O R T  MALOMMENGER Pályázati hirdetmény
Nagykaniisai Vasútas Csáktornyái Zrínyi M 0-0} ' o->m«y«.imíny. <iuPb  з к  « ы л ,  /„-.la. a. megye törvén, hatóság« а м  a m.

\ag\ kissehhérl elcserélhető. Srmr- kir. I utlovika Akadémián létesített alapítványi 
A Csáktornyái csapat a következőképen fíhkö kiiKoricaőrlésre, teljes fels/e- helyre 1944 45. tanévre pályázatot hirdetek.

állt tel. relóssel, szíjakkal eladó. \ . i . , , , , , ,. A pályázni I hajtok -palyaz.ati kérelniuket
Vitéz Magyar Kóros, \ as \ ugrinecz., Ben- (iYH«AN MARTON hozzam, folyó évi junius hó Г napjának déli 12

kő II., Pálfy—Vaszer, Megla, Benkő III., Vrba- lelenc»*, pmta: Mnra.^rJ,lulv órájáig nnnal is inkább m úihak he, mert a ké-
nec, Branovics. _ .. __ -■ - - — « . . i sobb beérkező pályázati kérelmet nem vehetem

Az első percekben a nagykanizsai csapat ___  . . 1 „ . __  figyelembe,
támad többet, de utána feljön a CsZTE. csapata _ „ ,  , , . . . Erre az alapítványi hehre mindazok a za-
is, de n csatárok nem tudják bevenni a nagyka- C s á k to r n y a  n a g y k ö z s é g  e lö l já r ó s á g á tó l |avármegyei születésű és lakos ifjak pahaz-
nizsai kaput. ,A játék teljesen kiegyensúlyozott. ~ ~  hatnak, akik az erre vonatkozó szabályokban
A nagykanizsaiak csak egy szerencsés gólal tud- 27s2 1944 sz. megszabott előképzettséggel rendelkeznek (gint-
lak a* el.-« félidőben vezetni. A második félidő .  iwzium. ............ipari középiskola, kereskedelmi
ben a CsZTR rohamokkal indul. A fölényt gól - И 1 Г С 1 З Д Ш $ П У  középiskola, mezőgazdasági középiskola, slb. érett-
koronázza. Benko III., Vaszer átadásából tisztára " *  ségi vizsgalati Ы/.onyilván,a) é.s a megállapított
játsza magát, ma|d s tizenhatos pont tá.ekárnl ,  FdWvom az összes adóiizet,kel, hogy köz- egyéb általános kellékeknek Is megfelelnek.
,obb sarokba bombáz. A goi felle kés,t, a csapa adótartozásukat úgy az 1941 év végén le á lló  Részidős felléid. kel a pályázati hirdet-
tol és egyre-másra vezeti a veszélye, ttmadáso- hátralékot, mint az 1941 évi I és II negyeire rnény a m. kir. honvéd l.nd.fvikn Akndénria és
kát, de a játékvezető tévesen mindig eal htja íirl,.is,ríoyÁ. ,.t i i ; t n i  n i  i , u .N eseüOKes adumrtozaí.ut at inaius lm 1 j-ig teltet- a in. kir. Bolyai János honvéd műszaki akade-

O . . . , . , . ,  „ lenül f zessék be ezen község 98 793 sz. csekk- mia részére az. 1944 43 tanévre című füzet tar-
. , B'Í4!*' „A tnérkozea kémény harcol hozott, számla,ára. tnlnrazza. arad , megjeleni «  Budapesti Közlöny

S S S t S S S T t J r t  •“ *      L T J C H S - t ? , т ^ г  1 ,játékvezető Székely Árpád a híres NB I • játék- nak a határidőben nem tesznek eleget, a SZoba' ) ‘ ^  ««Uo|aiml (mispani hivatal, 13 sz. 
vezető nagyon rosszul vezette a mérkőzést, csa- legszigoióbb végrehajtási eljárás lesz fogana* 7 ,
patunk rovására. Sajnálattal kell feljegyeznünk tosüva. aegeiszeg, 1944. április 15.
még azt is, hogy a közönség körében ismét par- Csáktornya, 1944 május hó 5 Alispán helyett:
tizán és csetnik csufazavakat hallottunk, ami na- v i t í l  Hunyadi László
gyón befolyásolta a játékosok lelki állapotát. E löljáróság. vm

Adakozzunk a bombakárosuítaknak
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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Amerika, vubitelica svojih ocov
V. je' îmi budapeátanskimi novinaini 

smo citali, da zadnyipot, da su na Buda
pest bombe hitali, prijeli su med vise 
toga jenoga rnladoga soldata, átéri, niakar 
slabese, éli znal je i inagyarski govoriti. 
Dy.nalo, se da se zove Míí«»rvath ‘ , otec 
nyegov se odselil v Ameriku i on je vec 
tani rogyen.

Ne poznamo dusu i misli toga mla 
doga cloveka, lubavi /a nragyarsku do 
movinu ima sigurno jako malo v svojemu 
srcu. Neje on zato kriv, nego ona zidov 
ska liberalna vremena, áterih smo se 
fala Bogu resili i stera su navek isla za 
tóm, da jiarodni imetak dojde v roke zi- 
dovam naáim naj vékáim nepriatelam. budi 
nase krvi pák su bili prisiljeni odvand 
rati vun z domovine, da si najdeju suhu 
korú kruha. Cuda jezer nasih bratov, si 
nov nase magyarske domovine smo tak 
zgubili i nyihovi odvetki su oni Horvathi, 
steri ve, za dolare duhajain sem, rusiti 
onu domovinu steroj moraju z.afaliti, da 
su na svetu, de su se rodili nyihevi oci 
i za steru su nyihovi starci erez vise sto 
let harcuvali i s krvi polevaliju.

Cuda rodbine ovih Horvathov zivi 
na nasoj zemli. isti su nyim oci, z iste 
krvi su se rodili. Nyihovi odvetki su da 
li Ameriki one serege delavcov, steri su 
zidovskim kapitalistám zazidali palace, 
skorom do neba visoke, dali su nyim mo 
goenost, da s svojimi miljoni kralujeju po 
celomu svetu i da zapovedaju, sto kaj 
sme trositi i kaksu opra\u si sme obleói.

Siromaski magyarski delavec ci se 
ntu pripetilo, kaj je doáel do falacek к ru
ha, moral je za to alduvati celu jakost 
svoje duáe i tela. Neje imel vremena, da 
se briga za svoju familiu. Deca su mu 
odrasla v ludskom duliu, poslusala su kri 
ve, bamisne apostolé i tak se ne kaj cu 
diti ci su pozabila, bole receno nili ne 
su spoznala onu domovinu stera je rodila 
nyihove oce, za steril su najbolsi sini na 
roda i cuda sto jezer vitezov krv pre 
lejali.

J ve ta Amerika, stera more samo 
euroj^skirn delcvcam zafaliti, da obstoji 
na svetu, stera je obogatila z uasa krvi 
je skup pobrala z restov gangstere i vu 
hitele, najhujse ludi na svetu i posila je 
sem, do zakoleju one осе. brate, rodbinu, 
&teri su stvorili onu kulturu, onoga viso- 
ко re/.vitoga sveta, áteroin se rano ame 
rikanci najbole cudiju i za áter^ga oni 
samo senyaju, a stvoriti niti spodobnoga 
nemrtiu.

Srce nem je krvavo i najpredi nas 
boli krvavi zgubicpk naáih magyarskih 
bratov, éli poleg toga imamo srce i za 
trplenya drugih europskih narodov. Fran 
cosku su«na stranyski pót spravili ban- 
keri Rotschildi i drugi zidovski kapíta 
íisti s svojimi sladkimi recmi i Francos
ka je alduvala svoju najlepsu mlajsinu, 
svoje vlifanye v bodocnost a se to za 
kaj? zato kaj su americki i engle^ki ka 
pitalisti zapleli roditele naroda dőli su 
spravili s postenoga pota i one, steri su 
mislili da ci bodo poslusali one neposte 
ne izdajitele, morti bodo mogli vtihnuti 
dusno spoznanye naroda. A im je ne to 
bil nyihov glavni cd nego to da si /ере 
napuniju.

Taljanska! Mussolini! Hodte napre 
vi stari steri jos znate da je Taljanska 
niogla ziveti samo s svojih starih spornen 
i to samo как. tak. Vi Steri znate, da 
de god ste v Talijanskoj s cug i doli sta- 
li. obleteli su vas <?eli seregi bogcov. 
„Dolce far niente". „Sladko je nikaj ne 
delati". To je bila giavna rec taljansko 
ga naroda, kajti v takáem duhu su odhra- 
nili odvetke onih, átéri su vec v ono 
vreme zapisali z zlatnimi slovimi svoja 
imena v svetsku povestonda, da su i naj vek 
si zvucem ludi rekli, zvun Europe nega 
zivlenya.

Bog je dal taljanskomu narodu uye- 
govoga velkoga sina, Mussolinia steri je 
naroda' vun dopelal s kmice. Delavcam 
je dal kruha v roke, do su mlake, moc- 
vare bile, tam denes stojiju l®pi varasi i 
sela i dal je nmgocnost svojemfi narodu, 
da med europskimi narodi zavzeme ono 
mesto, átérő je vreden i stern ga pripada.

Sarno anglosaskim zidovskim kapita

Najte svoje zivlenye na kocku me 
lati ! Domovina nuca sakoga ílovcka! De 
lajte grabe za obrane i skrivajte se vu 
nye, da dojde pogibel z luftul

K ak  zgledijti te grabe za obranii?
Saka graba brani ci je tak naprav- 

iena, как je treba. Те grabe za obranu 
su cuda feie Najvise nyih je v pivnici 
napravlenih, Ovc dobro braniju proli cig- 
lovju i proti falatam bombi, a nekak i 
proti gazu.

V nasimi kraji su najboláe grabe, de 
ga pivnice ne £i se delajii na vrtu, dal 
ко od stanya. Mo£i je te grabe napravi- 
ti na viáe f®l® forme. Najbol® j® Aj se na

listám, to nikak neje islo v glavu. Ne su 
steli trpeti, da bi zvun zlatnoga teleta i 
sto drugi uiogel kraluvati na ovomu svetu. 
Obisli i zapleli su izdajitela domovine, 
marsala Badoglia i njegvoga nedorasloga 
krala, zruáili su v prepast taljanskoga na
roda zato, da je za nyih samo jeden Bog 
penezi, zlatno tele.

Ali, как Sveto Pisnio govori, drev- 
je nígdar nemre dorasti do neba, babi 
lonskoga turna ne su mogli gori postavi- 
ti, tak bodo i naái nepriateli prepali.

Sto kaksega greha napravi, v takáoj 
kaátigj mora í poginliti. Példa je tomu, 
как bodo zisli te amerikanski, vubitelski 
gangsteri. Sem su dosli, ne braniti svoju 
domovinu, svoje familije, cirkve. harcu- 
vati za svoju kulturu, nego klati za do
lare, zR funte, vniátiti ono, kaj su lijiho 
vi starci stvorili erez jezere leta. Vniátiti 
ono, kaj nabodo mogli naraestiti niti za 
deset jezer let, kajti nesu se navőili poá 
tuvati ono, kaj su od starcov herbali.

Po sakini faániku dojde korizma. Ve 
gangiteri imaju fasnika. Steri bo iiv  os- 
lal, bo vzival dolare, éli boi'i blagoslov 
nabo nad njimi. Po pesjem doslo, po pes- 
jem odiálo. Vubitel оса pák ne dobi mi 
lost niti pred Nebeskim Sodom.

Za vreme rimske dobé su jempot 
z a k l a l i  j e n o g a  velkoga gospoua 
Sumla je opala na njegvoga sina. Da su 
ga átéli vloviti mirno je spal na svojoj 
posteli. Komandant straze ga ne dal vlo
viti, niti zbuditi i rekel je, sto tak mirno 
more spati, neje mogoíe da bi svojega 
oca zaklal.

Gospeda Roosevelt i Chtirchil nem- 
reju tak mirno spati. Oni su strahom i 
strahom, kaj bo z onoga zloéestoga dela, 
kaj mi napravili, a bodeju dobili átrofa zato 
Duhi /aklanih mater i dece paziju, da te 
ludi nabodo mogli mirno spati.

pravi v forrni L, V, éli рак П Л  Tie 
ba je te grabe skopati tak da nabo do 
sei pod vir ci se voda kaié nak la je tre
ba Heti cigla, éli blanye moraju biti i 
vrata, éli drugo pokrivalo, átérő trdo dr 
zi tak, da jaki luft nemre odnesti.

Odprte grabe nesu dobre moreju bi 
ti pogibelne, kajti z lufta lehko nutri 
opadneju falaéki bombe, kugle od maáin- 
pusek i maáinstukov, palice za vui.igati i 
druge pogibelne stvari, Se to more na 
praviti velku nesreénu smrt, Da dojde od 
rezpoőenih bombi jaki luft i to zakóié 
cloveka v odprtoj grabi. Zvun toga su 
takáe odprte grabe navek mokre i mo* i 
se prehladiti v nyírni.

Najte biti nemarni! Delajte grabe za obranu!
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Grabe moraju biti tak do 190cm?glo- 
boke, do 120— 140 cm. síroké (ci je od 
prta onda 6 0 —80 cm. áiroka). Na sake 
2 —3 prráone je treba reőunati jen me
ter grabe. Od sakoga stanya как najdale 
skopati. Stene je moéi splesti i s sibjem, 
pokriti z deskami, éli blanyami. Krova 
je treba tak napraviti, kaj nabo vodu 
prek puscal i najmenye z 50 cm. debe- 
lom zemlom pokriti, onda nabodo mogli 
falati bombi prek predreti, kajti v meh- 
koj zerali se kugle i falati najlezi zadu

Znutra je moci napraviti. mesta za

sedeti i deti pomocne stvari za zdravje 
éuvati i za prvu pomoc.

Mesto za obranu se mora napraviti 
za sakoga őloveka. Vise hiz si sku- 
pa more napraviti jenu grabu. Te 
grabe őuvaju éloveka od velke ne- 
srece.

Moramo mislíti nase, na nasu fa 
miliu i na druge biiznye ludi. Se je 
modi namestiti, samo clovecje íiv lé 
nyé ne.

Ne.smemo biti nemarni za svoje  
zivlenyrl —

Dobro braniju dekungi
Cesa smo se navcili v Győru
Jen novínar je pohodil varosa Győr v ono 

vreme, da je luft jós vés pun bil onoga praha, 
steri se zdigel od z ruáenih híz i fabrik. Po vulici 
se posod le íi drepenye, ciglovje i falati áajbi, как 
da bi nekái straáen viher reztrgal toga varasa. 
Z malih zgoretih stánov veternice su letele, a 
drugdi pák gole, pogorete stene*se zdizeju proti 
nebi. Ved nikaj ne guri. Fejerveigari su se den 
i nodstraáno napinyali, dók su toga ognya vgasíli, 
steroga su napravile na jezere dőli puSéene pali- 
ce i bombe za vuíigati.

Ci hodimo med hizami privatnimi i sluzbe- 
nimi, prazni zgoreti obioki nas gleűiju i kazeju 
num, da je dosti bilo 15 minőt da se dene na 
siremaátvo te del varosa, steroga su bombasi 
pohodili. 1 tak vidimo, da pna stanya, stera su 
bila posteno zazidana, trdo su ostala na svojem 
mestu. Как jaki lírást, sleioga viher trga, éli 
zrusiti ga nemre. S krova su falati bombi, ietece 
ciglovje i jaki luft ,dr*pa strgali sajbe tezbili, a 
morti su se stenc steple v tem strainom vre- 
menu, éli poleg sega toga i ve gizdavo stojiju na 
svojemu mestu i nedaju se genuti. Mesta za ob
ranu su ostala pod lein liizam prcz f.dinge i ne 
zrusena. Bila su ved prazna, narod je zasel um, 
éli vidimo, da je se na svcicm mestu. Te ludi 
moraju biti jako zafalni za dobru obranu. Bile 
su pivnice, stere je ciglovje disto zakopalo, kajti 
ober nyih i poleg nyih su se zruáile 2 — 3 stoke 
visoke hize, a pivnica je dobro zdrzala. Se te 
ludi su sredno obranili.

Так se more reci da su s teh mesta 
skorom se ludstvo obranili.

Pripetilo se da se v áteroj nialoj hi2i mesto 
za obranu zruáilo ci je bomba ran lo hizu trefih 
éli toga ga jako malo bilo, kajti ci je bomba opa- 
la poleg hi te, éli trefila samo jenoga vngla, onda 
ved je ne bila takáa pogibel v mestu za obranu.

V onom kraju varasa, de stanujeju sanii 
delavci, je tulikajáe dőli opalo dudo bombi i pa
lié za vuiigati. Te ludi stanujeju najvise v takáirní 
hi/.ami, da ga ne pivnice, kajti ‘/.bog visokoga 
podvira se pivnice tesko delaju. övi ludi se naj- 
viáe skrivaju v pokritim i odprtim grabam, Steri 
su bili v pokritimi grabami, oni su se dosta

dobro cuvali, nego v odprtimi grabami su palice 
za vuzigati, íalati granatov, i ciglovje i drugi le- 
tedi falati napravili ludem smrt irane. Nesterne grabe 
su se zruáile od onih bombi, stere blizo о ale, a 
i steh grabi su ludi obranili. Jako dobro braniju 
one grabe, átere su zboltane s ciglom napravlc- 
ne. Samo tani se pripetila nesreda, de je bomba 
prav v dekung Opala.

Kaj god ludi govoriju grabe dobro 
braniju

Samo to se zahteva, da se moraju dobro 
za/idati. Tomu je najlepsi dokaz, da i tam de su 
celi dezgy bombi dőli hitili, itak su te grabe 
duda Ilidéin zivlenye obranile,

Najvise zgubickov ie bilo med onimi ludi - 
mi steri su vuni po luftu skakali. Ovi ludi su 
pretrpeli teske rane, éli pák smrt poddesli od 
pali« stere vuzizeju i od faiatov bombi i od clru- 
gih leteedi faiatov.

Cuda taksih ludi je dostigla smrt • 
od kugli, stere su bombasi dőli 

postrelali
Da dojdu bombasi, oni z maáínpuskami po- 

sipaju sa ona mesta, kam bombe puscaju. Jako 
cuda ludi spraviju na drugi svet.

Najhuje ie be/ati vun na slobodno mesto, 
na pole i v sumu, kajti palice za vuzigati i ta 
opadneju, a proti masinpuákam nega obrane.

Se to nas mora vueiti i da pogibel dojde, 
ne smeti skakati pn»z glave sem tam, nego skri- 
ti se v grabt», álere su ved dokazale, da dobro 
btaniju.

Pod zemlom je najveksa sigurnost, da 
si obranimo zivlenye proti strelanyu i 

. bombi z lufta
Jesu ludi, steri su te nesrede vei j.re/ive- 

li, bili su v vehkom strahu, joá i drugi den su 
(Irfluli, eh potli toga vihera closli so к sebi, sn a  
su nyiin Irda, braniju se proti íieprialelu i znaju 
как se treba braniti.

Pretrpeli su prvoga ognva i Ntem su jaksi 
postali.

Velka obcína Perlak daruje za kvarnike 
od bombi *

Barossovo Druátvo za Perlak i ok’oiiána 
mesta je pobiralo za eme nesiecne ludi, álén su 
strasno trpeli od nepriatelskih bombasov.

V magvarskom delu naáili novin su nastam- 
pana sa imena i svote, kulko je áto dal. Z ve- 
seljem átampamo te dare, kaj»* vidimo, da su se 
ludi i v Perlaku po/.urili pon.agati tem nesrednim 
ludem. Samo nazalost moran.o redi, da 573 Pen
gő, prtz onoga, kaj su fiákali prek svoje íiákals- 
ke komoré skup dali, je za velku obdinu Perla
ku jako malo. Ci se de ogeny pripelii v najmen>- 
áem sein se veksa vrednost nähere.

Perlak je jaraáko mesto. Med stanoviki je 
najved dobrih gospodarov i jako duda imen fali s 
te listine. Neje dosti, kaj su se fiákali, dinovniki, 
átacunari i krdmari poiunli na pomod onim nes

rednim lodern i drugi su se morali genuti. Si 
skupa smo jednaka deca j* ne domovine. I)a vi
dimo nepiiatelske bom base leteti ober nas onda 
ved znamo da bo pák treba alduvati krv i imet- 
ka, kajti te prokleti nepriatel na fronti nemre 
nas pofudi, pák zato s takáini potom ode doj»i do 
svojega peklenskogi cila, klati mirne ludi i dc- 
cu, vni<0ti imetka, tak bi nas stel v strah na- 
tirali.

Se to.odvinuti je tulikajáe obrnna domovi
ne. Z.brisati suze z lu a onih steri leáko trpiju, 
pomagati deci, Steiim su roditele zaklnli, pomagati 
onim steri su ostali pre/ krova, zguhili su svoje
ga kruha, ran tulko, vala, как i taborska sluzba, 
Stem bomo tem nesrednikam vlejnli viifanye v 
nyihove duse, objadili bomo nyih bomo na

zadnye itak mi polukli nepriatela i damo nyiin 
prvu pomod, dók nazaj dojdu do svojega kruha.

Saki naj da po svojoj mogocnosti. $tt) si 
misli, dt je premalo dal, naj spuni svojega data. 
Malo dati smeju samo jako siromaáki ludi, Mo- 
remo si premisliti, ako áto da 1 pengő, a nes- 
recnikov ga na cuda jezer, kulko je modi st* ga 
jcnomu dati.

V naáoj niagyarskoj domovini se hapluje 
novo bolse zivlenye. Toga su vredni samo oni, 
átéri ./ dobrim srcem aldujeju, kulko samomore- 
ju, za domovinu i za one átéri nesredu podnasa- 
ju. Domovina je sih nas, jednako smo ju du/ni 
braniti i podpirati i alduvati za nyu.

Megyimurska notarijusija Miksa var ima ko- 
maj 2200 duá. Zvun farofa, skoie i notaríjuáje, 
stanujeju tam sami selski gospodari, a te su itak 
skup nabrali prek 1500 pefigö. To nam naj bo 
példa. **

Orsacka socialna briga 
za delavne ludi

Vazno za nase polske delavce
~ (Z. M. L' 08) Как naáa vlada stalno devle

na glas, da se осе pobrigati za se one ludi, steri 
delaju, a najpredi za naintf.ese, to su i ve /a te 
kraj zisle dve naredbe Po tem naredbam su obsi- 
gurani i polski delavci, di bi se nyiin prípetil be
teg, smrt, eh kaksa neseeda.

Do ve su bila obsigurana stalna gospodar- 
ska druzina, a od ve su obsigurani znyadi, sum- 
ski delavci i te/aki, i najmenye na nlfesec dni 
pogojeni polski delavci i si pre mlatilkaj i dru- 
gim gospodarskim masinain v poslu stojedi de
lavci.

Do ve je tak bilo, da su samo oni delavci 
dobih podporu za beteg i nesrecu, steri su bili 
ohs’gurani za vreme bett ga éli nesrede. To je bi
lo tesko za delavce a i vehko placilo za gospo- 
dara, de se nesreda pripetila. Ve, po novoj na- 
redbi ci se de steromu polskonui delavcu kaksa 
nesreda pripeti, Polska Delavska Beteznidka kara 
(Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet) mám 
prez dalynyega pitanya da pomoc, makar je de
lavce bil obsiguran, eh ne. Ci je gazda kiiv, kaj 
je delavec ne obsiguran, onda mora kasi stroáke 
povrnuti.

Tulikajáe se naredba pobriga i zato, kaj bo- 
do dele vei как naj bole obeuvani od nesrede.

Ken tak mora biti saki delavce obsiguran 
za starost i znemoglost. To se mora tulikajáe 
gazda pobrigati. Dovica polskoga delavca dobi 
penziju i onda ci je moz dugó bil beteien i ne
je mogel kasu placati.

Se to se tice ne samo stalnih polskih de- 
lavcov, nego i onih átéri idejű z resa delat.

Kan tak su i pen/ije povekáane /a sta le  
zneinogle delavce. __

St"ga se vidi, da se ш .gyarska vlada, как 
dobra mati za svoju de<u, briga za svoj narod. 
Saki poáten clovek, steri oce delati more-biti nu- 
ren, kruha bo imel do smríi, a áto pák nede 
delati, nego samo / ludskoga ziveti, on рак ne|e 
vreden nikse pomoci.
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Leventaski glasi
Govor Kralyics Jánosa leventasam v 

Kisszabadki
Áprilisa meseca, na jenoj niustri j« Kralyics 

Jánosi obéinski poglavar i fejcrvergvrski zapo- 
vednik, okincen s Krizom za Obranu Niroda, 
drAal nasim mladim leventasam govora, v stérim 
je med vi.Ae toga rekel ovo :

DrAim za svoju du/nost, как branitel naro- 
da, da vám v ime jaraskoga levente parancsnoka 
v Perlaku, na leventaski den récém riesteine reéi.

KristuA se na Sveti Vuzem zdigel z groba, 
s teni je dokazal, da je kr.Aéanska vera jaka.

Spodobno к tomu se i nas magyarski or- 
sag zdigel. Nepiiateli su ga rezmeicvanli, odsek- 
ki velkc falaté zemle, Stere su spadale pod ko
rúm Svetoga Stefana krala i tak pod naAu ma- 
gyarsku domovinu.

Eli dose! je den, da se i nasa magvarska 
domovina pod voditelstvom Visokodostojnoga 
Gospona Guvernera, vitéz nagybányai Horthy 
Miklósa, zdigla z mrtvih i zela v krilo nazaj 
svoje narode. Prvi je bil Gornvi Krai, za tem 
Podkarpatska, onda Erdély i na zadnve JuAni 
Kraj, Васка Baranya i Megyimurje. Ciospon Gu- 
verner je vun dal zapoved : Napre do 1000 let 
starih granic, i tak smo se povrnuli pod krilo 
sladke domovine. 1'omu je ve tri let л.

Samo dragi brati leventaAi, mi denes drzimo 
dve fronte. Prva je na ruskom taboriscu, a druga 
je tu duma v orságu. Na prvoj fronti stojiju nasi 
dicni hon védi i braniju riam nasu domovinu, a 
na domaéoj fronti smo mi si sktipa duzni, как 
na)bole delati, da zasiguramo kruha nasim bra- 
nitelam, vitezkim honvedam.

Zato dragi brati leventasi, zdignite glave go- 
ri, prepravité se na se poteAkoée. Dragi Bog 
próba sakoga cloveka i véli, cim sie v veksoj 
teskoci, stem sem ja blize vas.

Vu meni, starom soldatu s prvoga svetsko* 
ga tábora vidite peldu, как je treba domovinu 
braniti. Nositn Kriza za Obranu Naroda zato, da 
sem bil na mestu prés vojoj magvarskoj domovini.

Как smo mi bili pod disciplinom, tak mo- 
rate i vi biti. Ci vas nasa magyarska domovina 
pozove, si morate tam biti i vitezki branitf nasu 
zemlu. onda* bodeju i vasa prsa okincena z ineda- 
Ijom I bodete peldu poka/ali mlajAim leventa- 
sam.

JoA par reci za fegyelem disciplinu. I eg>e- 
lem je poslusnust i pokornost pred pretpostav le
nini. Pod legyelemom stoji sakihonvtd se gori do 
Gospona Gurernera. Feg>elem postoji v saki 
skoli, kancelariji i v sako) familiji. lo se mura 
postuvati i saki clovek se mura tomu pokoravati. 
Prez íegyelema bi se zivlenye zruAiio, saki clovek 
bi delal kaj bi stel i svet bi prepái, zato dragi 
brati leventasi bodite pokomi i posluAni, ar nam 
inegyimurcam je du/nost sem skupa braniti nasu 
mngyarsku domovinu, da si v novoj í.uropi stvo- 
rimo lepsu i bolSti buduci.od. Szebb Jövőt !

Za nesrecnike od bombasov
Leventaskc puce i decki v Bottor- 

nyu su pobirali za nyih.
S toplim srcem napisani list je dosel v na- 

Ae vureduistvo. Leventaske puce i decki v Bot* 
tornya su nabrali 402 P. (>3 fill, z-* °ne nesrec- 
ne ludi, Átéri su kvara pretrpeli oii bombasov.

Pt&iju nam . Mali su penezi, éli z docrim 
arceni smo je dali. Primite je s takAom Inba vi, 
я kaksom su je m«gvarskf*j domovini verni oh- 
cinari nolarjusije tíottornya skup dali Botornya 
je mala notarjuAija, cuda ga lám siromd‘ kih ludi, 
to se vidi po skupa damm fileram, a i tak su 
dali z magvarskim bratskim srcem. Nvihovi dari 
i rodolubno ponaínnyé leventaski puc i deékov 
na| sluzi za peldu drugim obéinam i leventaAanl.

Oo ve smo nabrali 817/P.
NotarjuAja Bottornya 4t)l. P. 03 f.
Petries Ágoston Csáktornya___ 50. P._

Se skup» 1270. P. 03 f.

Za vreme tabora je ne moöi zemle f  
sume trziti niti knpiti

Vazno za nase gaspodare
Naredba vlade broj 1720/944. M. E.

DoAel jc tabor do takáih vremen, da bi slo- 
bodna trgovina i handlanye s zemlami i sumaini 
nioglo teAko naAkoditi pre povanyu. Oni Átéri su v 
taboru, bi postali nemirni zbog toga, da oni nesu 
duma, a zemle bi se prez nyih í na nyihov kvar 
spravlale v ludske roke.

Zato je ministerium vun dal naretlbu, da 
za vreme tabora ne moéi trziti. i kupiti zemle, 
senokoAe, Sume, goriee i vrte i takAi knntrakti ne 
valaju.

Stoga su vun zeti:
Kontrakti, steri su napravleni predi, как je 

ova nareba ziAla i véé su prekazani zbog placa- 
nya cesarine, éli su véé poslani nn odobrenye, 
eli na gruntovnicu zbog tubulacije.

Zemle, steie je kupec predi naredbe zel v 
svoje ladanve eli pak ci je to/Ini predi nutii dal 
za kri/a dati. ч

Ci drzava, obéinu, eli stern druga vlast oée 
kupiti eli prodati, kontrakti po agrarnoj reformi 
kupleni i prodani.

Respravne pogodbe, rezdelenye priskrbe, 
prodaja ined heibi.

Prodaju Aidov.skih /emel z ministerskom 
dozvolom.

Kontrakti, ci minister /.a polsko gospodare- 
nve i financminister da dozvolu /bog finaneije, 
eli V interesu, da se banki dug plati.

Sodbene licitacije, éi se zemln /.a dug proda.- 
Stem je zasigurano, da ci je slo duAen, bo si 
mogel duga vrediti.

Strafe moke su boseviki napravili 
v Isbodnoj Galiciji s cirkvenimi 

ludmi
Как Stednye Еигорзке Katoliéke Novine 

piAeju, nemske trupe su strasno toga vidli v Is* 
liodnoj Galiciji v onimi kraji, stere su spraznili, 
a za kratko vreme na/aj zavzeli. Kak domaci lu
di prepovedaju, cim su sovjetske Irupi tu dosle, 
mam su za nyimi bdi (>PU. ludi (BolSevicka tnj* 
na policija) i te su takse straAnosti napravjli, da 
je islo dalko prek on*»ga, knj bilo zabolsevié- 
koga gospodarenva 1039—41 leta. lulko ludi su 
spokiali i odvlekli, da tak /gledi, da oceju sfon- 
dati celoga naroda. Ukrajince. steri valaju za to 
su mam postavili v soldaciju. za poláké рак su 
bolftevicki komjSari dobili slobodae roke. 1 ak su 
blizo Tarnapola ienoga selskoga popn doli stre- 
|,|lt Za par dm, da ga narod AU l popraviti, su do- 
leteli te (iP li ludi na cinlor, pak su i onoga 
popa .-trlib, steri je sprevoda zvrsaval. Na ifirofu 
v Toporovvu su kapelam na peklenski naéin 
skoncali. N a j predi su ga lest zmoéili. onda pak 
strlili. Mrtvo telo su po vulici v prahu vlekli do 
cirkve i tam s pikecira drotom na jen kriA pre- 
vezali.

Da te strasnosti éitotno, onda znamo, kai 
su nnAi vitezki honvedi vredni, od kakAega zla 
oni nasi U vaj и. Za te diéne honvédé delati i aldu- 
vati nam je sveta duAnost.

Daruite od bombi kvarnikam

Növi melin v M uraszerdahelya
Dajem postuvanim selskim gospodaram Me- 
gyimurja na glas, du v mojim, novo zazidanim

ELEKTRICNIM MELINU
zeniem gori se fele zrnye za mleti. PAenicu 
i Aito, po Aeli, mám zamenim za melu. — 
Podvorim sakoga po duAnom spoznany u i 
toéno. — ÍJakAcga decka zemem gori za 
mlinarskoga inusa. — Prosim postuvane go- 
spodare, naj se vufaju vu me i naj me óim 

veepot pohajaju.

Robb Bálint
taborski invalid 

MURASZERDAHELY

Prememba nemske marke
(MTI.) Ne.Aterne nemAke trupa, Atere ne su mele 
pengő, piacaié su med 10 oga i 25-oga marciuAa 
s nemskim penez.im (Reichskassenscheine). Si oni 
steri su prijcli med gornyiin dnevirn takse nemA- 
ke peneze za placo—ali samo takozvane Reichs- 
kassenscheine—morejo prositi da se ovi premeni* 
ju vu pengő. Tak.Ae molbe treba predati i pri- 
kluciti primlene nemAke peneze — med ll-o ga .i 
20 oga inajusa pri sakoj sparkasi. Vu molbi tre
ba navesti za kajT^ niolitel dobit öve peneze i 
kakti dóka/ pnkluciti recunc eli pak imenuvati 
svedoke. Molbe ne treba bilegovati 100 takozva- 
ne Reichskassenscheine \redijo lb4‘20 pengő.

T a b o r s k i  glasi
Sovjetska fronta

400 okloplenih kol, 100 stukov 100 aeroplanov 
je doli opalo samo v jenom sektoru
Na sovjetskoj fronti, v sektoru med vodami 

Prut i Moldva su bolAeviki v zadnyoj bitk<j)osta- 
vilí su v ogeny 20 slrelackih diviziji i viAe oklop- 
nih diviziji.

Bitka je trpela érez vise dni. Kak je nn.Aa 
obrana jaka bila, bolAeviki su samo v lőj bitki 
/gubili do 400 okloplenih taborskih kol, do sto 
stukov i do sto aeroplanov. Bitka je zbog teh 
velkih nepriatebskih zgubiékov henyala.

Pre vodi Seret su tulikajsa bile jaké bitke 
érez stiri dni i как bolAeviki nesu mogli dojti 
napre, Atrli den su bitku zastavili.

Pre Sebastopolu, na Krinui su vadasi i ka- 
noneri z lufta doli pobrali 130 nepriatelskih ma
iin.

1 ti nioramo kcoj reéi, da poleg fronte, naAe 
tiupe moroju harcuvati i od/adi za frontom s 
partizani. Zapadno od vaiaAa \ritebsk su bile 
takse bitke s partizani. Nemei su vlovili prek 
1000 partizanov, a vise jezer nyih je doli opalo. 
NaAi hon védi su pak lepő napre dosli.

Europska fronta
Anglosasi se ne vupaju liapiti z drugom 

frontom kajti znaju kaj nyih éekn. Zbog toga 
oéeju prisiliti joA one nesterne jiarode, Svedsku. 
Spanyolsku, Portugaliju i Tursku, da bi stall 
kraj nyih. Te narodí se profi tomu oAtro vpiraju, 
véé su se navcilt kulko vala englesko obecanye.

Kak stívjeti jokn oAtro zahtevaju, da bi 
anglosasi éim predi hapili drugu frontu, to eng- 
le/i i aineríkanci stalno poAilaju svoje bomba Se 
ober Europe i stem oéeju zaslepiti sovjete, da 
su oni toboAe véé hapili drugu frontu.

Bili su ober Rumunjske, Taljanske, Ernncos- 
ke i NemAke i ober пая. Kak cujemo sluAbene 
glase, sigdi su pretrpeli velke zgubiéke. Ran tak 
imaju velke zgubiéke i na morju.

Japanska fronta
Japnnci su v Kineskoj zaokroAill velku ne- 

priatelsku trupu o j 70.000 ludi, te bodo vniAtili.

Jeli sam platíl za leviiie?
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G o s p o d a r st vo
Da je moci nutridavanje na 

menj§e deti
Na menjáe deti za decu

Ci cela duznost nutridavanya gospodarova 
nejde prek 5000 péenicnih jedinic, onda za sa- 
ko dete, átérő se rodilo med 1943. januárom pr- 
vim i 1945 juniuáa 30-ga, treba je jedinice pie 
kruánom zrnyu za 100 péeniénih jedinic, a pre 
inasci za 50 péeniénih jedinic na menjáe deti. Ci 
bi gospodarove páeniéne jedinice pre kruSnom 
zrnju menjáe bile od onilf, étere se imaju brisati 
onda je treba rezliku '  pre maééi, i tak dale pre 
mesu, eli pre slobodnom zbiranju doli zrecunati 
Öve molbenice^za na menjáe deti bodo vlasti re- 
áile, potli 1945. juniusa 30-ga.

Na menjse deti za soldacku sluzbu
Ci cela duinost nutri davanja gospodarova 

nejde pre 5000 páenicnih jedinic i éi gospodar, 
eli njegov stalno domaci kotrig familije, 1944 le- 
ta med januárom 1-im i decembtom 31*im zvrsa- 
vale soldaékii sluzbu, bodo za saku personu 
stera zvráavle soldacku sluzbu, nutri davanje za 
600 péenicnih jedinic na celo leto, eli pak za 
50 jedinic za saki zapoceti mesec na menye deli. 
Samo neje moéi na menjse deti duznost nutri 
davanja za one, éteri zvrsavleju soldaékii sluzbu 
po duinosii áteiinge, eli pak su aktívni soldati- 
Na menjse deti po soldackoj slu/.bi bodo vlasti 
zvráile potli 1944. decombra 31-ga,

Na menjse deti po povanju, steró 
neje у naredbi nabrojeno.

Ci átéri gospodar pova na prek petini svoje 
orane zemle takse semenje, stcro neje nabrojeno 
v naredbi, onda more prek obcine prositi od ko- 
miáara za obskrbu naroda, da se mu dene na 
menje duznost nutri davanja. To molbenicu je 
treba pismeno nutri dati í kcoj deti svedocbu 
gospodarskoga inápektora, da je 1941-1943 leta 
ran takse povanje bilo na najmenje tak velkoj 
oranoj zemli, как za steru se oslobogyenye pro 
si. Ci kornisar za obskrbu naroda to oslobogyenye 
dozvolí, more gospodara obvezati* da -od povanja 
za átérő se prosi oslobogyenye, proda odredjenu 
vagu, odregyenomu kupcu, za odregyenu cenu.

Na menyse deti zbog kvara z luita
Nova naredba za nutri davanye da moguc- 

nost i za to, da éi gospodara dostigne kaksa 
nesreca z lufta, eli ima kvará zbog toga, da mu 
jej&ivina doli dosla, more prositi, da se mu nutri 
davanye na menyée dene. Nutri davanye se mo
re na menyáe deti samo v onim csoporu, v éteri 
je nutri davanje spadalo.

Ci se je kvar pripetil na oranoj zemli, v 
vremenu, da íetva joá stoji, onda se nutri dava
nye more na menyáe deti samo onda, ci je íi- 
nancdirekcija kvara prepoznala i porciu odpus- 
tila. Ci je porcia odpuééena v ima íertala, polo- 
vic, eli tri fertale kvara, onda se duznost nutri 
davanja more deti na menyáe na pol, trifertale,

' eli na celu duznost.
Ako senokosu obleti velka voda, toca, ogenj 

eli suáa, onda se nutri davanje dene na mein se 
tak, как se to pre oranoj zemli reéuna.

Ci paénika, gmajnu dostigne suáa, eb 
velka voda, ondaje v to íme moci zbrisaii dufc- 
nost nutri davanya samo v celosti i samo onda, 
éi je financdirekc'a prenasla, da se gmajna za o- 
no vreme du se pase, eli pak za najveksi del 
toga vremena ne mogla nucat; i da je zbog toga 
porcia zbrisana.

Ako véé pokosenu, eli pospravlenu ietvu, 
eli seno dostigne kakov kvar, eli pak ci marba 
doli dojde, tulikajáe more gospodar prositi, kaj 
ss inu nutri davanje na menyáe dene.

De úrbarske obcine imaju orane zemle, se- 
nokose, eli gmajne, ci je davleju v inie komén- 
cije ne polodelskoj druzini, eli pak éi stem bra- 
niju obéinsku plodnu iivinu, v to íme moreju 
prositi, kaj se njim nutri davAnye na menyáe 
dene.

Prosimo nnse éitatele, nnj cuvaju novi
ne, bo jóé cuda toga i bodo je nucali.

Melinski henger

КАЛ JE  NOVOGA?
G lasi z varaske hize. Zastupniki velke 

obcine Csáktornya su majusa 6-ga drz.ali zvun- 
rednu velku sesiju, na éteroj su resiii ove stvari: 
Zrekb su zastupniki, da bodo podpirali orsaéko 
gibanve „Treba dali оса taborskim popilam“ i 
tak je varas nase zel, da bo odhranil na svoj 
stroéek jeno taborsko popilsko dete.

Domjanics Jánosa, varaákoga siromaka su 
gori zeli v lnzu za siromake.

Kirchfeld Károlyu baumeisttru s Csáktornya 
su dozvolili prodaju funduáa za onu zemlu, na- 
prti martanske rampe, de stoji njegova nova liiza 
i de je trgovina z drvenim matrialom.

Novi red  zap iranya stacuuov. Oni sta- 
gtmari, éteri trziju stvari za ludsku liranu i ma- 
triala za kuriti, duzni su svoje stacune i trgoviue 
delavne dneve v jutro mrd 7. i P. vurom odpre- 
ti i na vecer du 7. vure odpr'.e drzati. Poldnt* od 
1. do 3. vure moreju slacuni zaprti biti za obed.

Ci orsacki, mesecui, eli tjedni sejem, 
onda se ob polne nesmeju éfacuni zapreti, nego 
moraju do \ecera odprti biti.

Drugi mali trgovci. átéri trziju tekslilnu, ret- 
nu, zelezmi, glaznatu, koznalu i drugu spodobno 
robu. moraju odpreti stacune v jutro ob 9. vuri 
i do pc*l 6, a v sobotu do 7. vim* na veéer fűit 
prez zapiranjt ob poldne, odpite dr/at'.

Velki trgovci, átéri prodavleju samo malim 
trgovcam, odpiraju v jutro ob 7. vuri i odprto 
drziju stacune veéer do 7. vure. Med tem ob 
poldan od 1. do 3. vure imaju za obed zaprto, 
ci ga ne orsaékoga eli tjedtioga séma. V sobotu 
te trgovci imaju odprle áUcune od 7. vure do 2. 
vure popoldan, potli pak su zaprti.
• Ako stncunar, niakar velki, cli mali, svoju 
trgovinu zbog toga, kaj ide med soldate, zbog 
betega, zbog vaznih familiatinh postov, eli zbog 
drugoga takáega, cesa se \ugaoti ne moéi, doli 
zapre, onda inora /. preporucenim pismom mam 
föszolgabiroviji na glas dali, da i zakaj ie zaprl i 
da bo nazai odprl svojega stacuna. Zvun toga 
mom i na stacunska vrota deti tablu zakaj je 
stau in zaprti.

-  Posvetili bodo kapelicu v h u i za si
m ake. Naái siroinaki su si stareái ludi, uáe 
belezni, как zdravi, cirkva je dalko od hize, de 
stanujeju, к tomu dojde i Iaido vreme, i tak te 
siromaki netnaju priliku, da se Bogu v юке dnju 
i pomoliju.

V nedelu, majusa <14 ga pivd poldan ob 
pol 11 vuri bodo to kapelicu posvetili i odslii/di 
svetu meáu za mir.

Gospe Magvar koga /.eiiskoga Druálva, pre- 
parandia. Sefvitski Red. obcinsko poglnvarstvo 
i dobii ludi su ponmgli к tomu, kaj su |enu bizu 
prenapravili za lepu kapuién.

Na to cirkveno paradu pozivleju se poboz- 
ne krééenike i darovnike do^roga srca.

GLASI JARASA PERLAK
Parade na 3. leto dni oslobogyenya.

V velkoj obcini Perlak su svetili 3. leto dneva 
oslobogyenya od slranyskoga jarma. Teáke tabor- 
ske prilike nesu dozvolile vek.su paradu, eli it a к 
na vredeu nácin su svetili toga dneva.

Na pa radi su bile vlasti, se kancelarije i 
lak bi rekli si ludi cele obcine.

— Postavlaju v Perlakn Orsacku Zasla 
vu i spomenika za junakc. как  srno vec na 
pisaii, v Perlaku kaniju postaviti vekiveénoga 
spomena nasini vitezkim soldatam, éteri su s«(»iu 
krv i Vivienje aklu*ali za doiiiovinu к tomu bodo

postavili i Orsaéku Zastav4i. Как éujemo posli postav 
lenja i dejutak lepo napre, kaj bo za kratko vre
me moéi zvráiti i posvecenye.

— Sportisce v Perlaku véé fest delaju. 
Kak je poznato, do ve ga ne bilo v Perlaku za 
te kraj postavlenoga mesta. Naáoj mlaiáini je ja- 
ко potrebno to sportisce, de si bodo s plemeni- 
timi mustrami objacili telő i okrepili duáe.

Taborska posta
Skvorcz Al tai Kerekhegy, poéta \ izis/ent- 

györgy i Kovacsics Györgv Pelsökirályfalva, pos
ta Murasiklós, z% dah ke ruske fronté lepő po/ 
draviaju naée drago Megyimurje, roddele, brate, 
sestre, su rodbinu i se priatele. 2ivi i zdravi su 
i prosiju, kaj bi nlim njihovi poslali imáé megvi- 
murske novine Tábori posta P. 640.

Taborska posta ne jemle gori paklecc
S sluzbenoga mesta éujemo i daiemo na glas, da 
taborska poéta i za ve joá ne jemle gori pakli » e. 
Da se bodo pak hapili paklece gori jernati na 
taborsku poéta, homo na glas dali.

Po^lavarstvo velke obcine Csáktornya

Na znanje
P.roj 278? 944.

Po/ivlemo Se one, éteri su duzni na porc íji 
lanjske duge i za 1944 leto prvoga i drugoga 
íertala portié naj za sigurno plattju do majusa 
15 ga na (V k t T i  un ove obcine, broj 98. 993.

Proli sem onim duznikam pőréié, steti na- 
bodo spunili s voju duznost po gornyem po/.ivu i 
do odregv enoga vremena, nabodo porcin platili 
bo se na najoslresi nácin áekucia z.vréavala,

POGLA\ ARSTVO.
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