Harcunk a vörös rém ellen
Irta : vitéz C sicsery-R ónay István országgyűlési képviselő.

Felfogásunk mindig az volt, hogy a lása a bolsevista seregek által 15.000
reánk kcnyszerített háborút végig kell észt, 30.341 lett és 30.485 litván elhur
кíí/derűink nagy szövetségeseink olda colását, 15.000 észt, 4000 lett és 3000
litván legyilkolását eredményezte.
lán a végső győzelemig. Ismételten figyel
meztelünk arra, hogy külpolitikai kérdé
Keletlengyelországban 100.000 em
sek bírálatánál ne a pillanatok hangulata bért gyilkoltak meg és 1,480.000 lengyelt
szerint ítéljük meg külpolitikai feladata
hurcoltak el. A német hadsereg előnyo
inkát, hanem legalább is az elmúlt ne mulása alkalmával lengyel csapatok a
gyed évszázad távlata, történelmi hagyo szovjet haderőnek megadták magukat.
mányaink és geopolitikai adottságaink Ezeknek a lengyel alakulatoknak 12.000
szemszögéből nézzük. Óva intjük az el
tisztjét 1940 tavaszán, tehát a német— •
lenséges propaganda elferdítéseinek és bt
szovjet háború előtt, tarkólövéssel kiír
romba hazugságainak megtévesztő, káros tóttá к a GPU hóhérai. Keletrománíában
hatására. Aggódással hívjuk fel a figyel
és Északbukovinában a harcnélküli meg
met a Badoglio féle gyalázatos árulás kö
szállás alkalmával a bolsevisták által le
vetkezményeire. Ami Délolaszországban gyilkolt román katonaság száma 160.000,
azóta történt, minden képzeletet mégha
elhurcoltak 90.000 embert.
ladott. A délolasz*nép bolsevizálása, Tito
A német haderőnek 1943. évi stra
balkáni bolsevista tevékenysége, a bolse tégiai visszavonulása alkalmával az orosz
vista orosz haderőnek határainkhoz való nép a német csapatok elől hanyatt-hom
közeledése a vörftsbolsevikt lángnyelve
lok nyugat felé menekült. Á vísszamakét 1 lazánk fölé csapkodta s ez ellen radottak közül kegyetlenül kiirtották a
csakis a belső ellenségek megrends/abá- lakosság nagy részét. A többit fegyver
lyozása,
és egyenruha nélkül a vörös hadseregbe
osztják be ágyútöltelékként a megcsap
a jó fegyver és a vitézi rezolu*
pant kötelékek feltöltésére, vagy a front
ч
ció lehet a megfelelő eszköz,
mögötti munkálatok végzésére. Vinnicá*
hogy így a bolsevizmussal élet halál har ban 1938 tavaszán 8000 ukrán parasztot/
cot vívó hatalmas szövetségesünk olda 1500 ipari munkást és 500 értelmiségi
lán küzdjünk a magyar élet fennmaradá proletárt gyilkolt le a zsidó vezetés alalt
sáért. Szégyenletes felfogásnak tartottuk álló GPU, zsidó hóhérai által. A tömeg
mindig azt, mely német szövetségesein
sírokból kiemelt hullák ezreit magam is
két már eltemette s menteni igyekezett, láttam s jelen voltam az egyházi szertar
ami menthető, hogy Magyarország akkor tásnál, hol az agnoszkált holttesteket
is fennmaradjon, ha a nagy Német Biro ünnepélyesen eltemették. Most hallhattuk
dalom megsemmisül. Gondoltaké ezt к a a hirt, hogy a Vinnicán átvonuló szovjet
tudós koponyák arra. hogy Németország csapatok után GPU csapatok vették kö
esetleges veresége a bolsev i/rmis kitöré гül a várost és a lakosságot a népkert
sét eredményezné ott is ? S mi történne be teredték, ahol annakidején a tömegsí
rok egy részét találták. Rappaport zsidó
Furópával ez esetben?
Frre nézve már kaptunk néhány vá őrnagy felszólította a lakosságot, hogy je
laszt ízelítőnek. A spanyol polgárháború lentkezzenek' azok, akik tájékoztatták a
a szovjet részére csupán experimentum német megszállókat a tömegsírokról. Mint
hogy senki sem jelentkezett, az annak
volt. Mégis a spanyol földön az 1917
idején legyilkoltak hozzátartozói neveit
1922. évek oroszországi háborújának bor
olvasta fel s ezeket lelőtték, vagy agyon
/almai megsoks/.orosodtak.
verték. Az összeterelt nép körében erre
A polgárháborúban 450.(WO spa
pánik tört ki s mindenki menekülni igye
nyol esett el, 750.000 polgári
kezelt, mire a zsidó őrnagy a menekü
lőkbe géppuskatüzet zúdított.
egyén kegyetlen kínzások kö
Mindezekből következtetni lehet ar
zött lelte halálát.
ra,
hogy
[.gyedül Madridban 16.057 lelkészt gyil
koltak meg. A spanyol gyermekek Orosz
mit történt volna akkor, ha az
országba való elhurcolása* épugy, mint
ellenséges propagandának sike
jelenleg a délolaszországi gyermekeké, a
rült volna megmételyezni az or
lagbarbárabb cselekedet, amit elképzel
szagot.
hetünk. Finnországból az 1939 40. évi
Badoglio is az angolszászoknak adta meg
szovjet hóditó hadjárat után 230.000 ka
magát feltétel nélkül s nn Délotaszország
réliait hajtottak ismeretlen vidékre a hol
zsúfolva van bolseviki ügynökökkel, sőt
sevisták.
ariól is olvashattunk, hogy orosz vöiös
A balti államok barátságos megMál-

csapatok jönnek az olasz földre, nem is
beszélve arról, bogy a megszökött olasz
flotta egyharmadát a szovjetnek kell ki
szolgáltatni. Milyen szánalmas szerepet
töltött be a föszabadkőmíves Badoglio ak 
kor, midőn uralkodóját, aki azóta már
kénytelen volt lemondani a trónról, be
levitte a megadásba.
Nálunk is napvilágot látott egy ször
nyű defaitista cikk az egyik estilap újévi
számában a „Feltétlen megadás elve“
címmel. Ez a cikk külföldön nagy feltű
nést keltett s minden magyart mélysége
sen megdöbbentett.
Az a lelki megosztottság, mely tár
sadalmunkat még a közelmúltban eltöltötte, hála Istennek, megszűnt. S ezzel
elkerültük a legborzalmasabb katasztró
fát, mely ellenkező esetben Hazánkra zú
dult volna. Európában a német vereség*
re számító, úgynevezett angolbarátok ész
járása teljességgel érthetetlen, mert ha
ők a távollévő angol hadsereg beavatko
zására vártak a Kárpátokig előretörő
bolsevista dzsingiszkáni hordákkal szem
ben, akkor éppenséggel egységes, tömör
megszervezett nemzetre lett volna szük
ségük, hogy addig is, míg az ö általuk
megálmodott angolszász haderők segít
ségükre siethettek volna a bolsevista had
erő feltartóztatására.
Ezzel szemben mindenből mindent
megtettek, hogy az egyes nemzetek tár
sudalmait széttagolják. A zsidóság mind
tűrhetetlenebb magatartást tanúsított. A
baloldali tényezők az 1918 ra emlékez
tető módon viselkedtek. A szalonbohevisták tábora gyarapodott, az inteligencia
egyes szóvivői máris irányváltoztatást kö
vetettek demokrata alapon.
Hazánkban az elmúlt hetek esemé
nyei folytán mindennek végeszakadt. Ma
már minden igaz magyarnak tökéletes
összefogásra kell törekednie, hogy a
.nagy leszámolásra, a döntésre felkészül
jünk.
A bolsev izmus vörös réme Eu. rópa legnagyobb veszedelme.
Ennek leküzdésére legfőbb feladatunk
belső megerősödésünk, hogy vitéz honvédeink harckészségét fokozhassuk, hogy
az ország hadiipari, gazdasági s szellemi
teljesítőképességét javíthassuk, honvéd' ségünket a legkorszerűbb fegyverekkel
láthassuk el és a legkitűnőbb korszerű
kiképzésben részesíthessük.
Ennek a belső megerősödésnek ter
mészetes következménye az, hogy a köz
vélemény az egységes irán>ilás hatása
alatt magabízó, a magyar jövőben hívő,
egészséges életösztönü, militarista gon
dolkodásúvá válik. Ilyen közvélemény
mellett honvédségünk szelleme és harcikedve emelkedettebb, ütőképessége pedig
ellenállhatatlan lesz.
>
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Meggyőződésem, hogy ilyen körül
mények között bátran hihetünk a ma
gyar jövőben. A nagy döntés előestéjén
a magyarok Istenéhez fordulunk s hisz
szűk, hogy fohászunkat meghallgatja s
Árpád népét felemeli, fegyverét győze
lemre segíti nagy szövetségese oldalán,
hogy a bolsevista zsidó vezetés alatt ál

ló ázsiai hordákat leteperje s az emberi
kultúrát és civilizációt megmentse az el
pusztulástól, Európa népeit pedig a ki
irtástól, illetőleg az állati sorba való lezülléstől. És békét, igaz magyar békét
adjon ennek a sok évszázadon át szen
vedett becsületes, hűséges, lovagias ma
gyar népnek.

PÉNZ
áll a házhoz, ha idejében be
szerzi á lla m s o r s je g y é t! A
pénzzel együtt nyugalom és

Invázió
Van-e újságolvasó ember, aki ezt a szót
nem ismrei, még ha nem is klasszikus képzett
ségű ? Hisz nap nap után, lépten-nyomon ezt
halljuk. A napilapok minden oldalról megvilágí
tották ezt a kérdést, a szakemberek is leadtak
véleményüket pro és contra. Már most tekintsük
meg ezt az Európa sorsát eldöntő kérdést kissé
lélektani oldalairól is.
1940-ben, amikor Európában a háború már
javában dühöngött, Roosevelt, az Egyesült Álla
mok elnöke, — lejárván második mandátuma
azzal indult a választásokba, hogy ö nem akar
háborút és semmi esel.e sem engedi az Egye
sült Államokat háborúba vinni. A nép hitt neki és
megválasztotta elnökének harmadszor is.
Azóta sok minden történt a világon. Ame
rika belépett a háborúba. A japánok elsüllyesz
tették a legjobb amerikai hadihajókat, a rémet
tengeralattjárók a víz fenekére küldtek több mil
lió tonna amerikai hajóteret, a benne lévő hadi
anyaggal, hajólegén у séggel és csapatokkal. A
büszke Alekszander, aki karácsonykor Rómában
akart ebédelni, még mindig Ncttunónál csücsül,
mialatt a németek katonáit csapatostól küldik a
föld, vagy a tenger alá.
Közben Amerika elvesztette gumitermelésének 90%-át, elvesztette az értékes Fülöpszigeteket, az államadóság százmilliárdokkal emel
kedik, a kongresszus elé olyan adójavaslatokat
terjesztenek, hogy még az előadó foga is vacog
belé, mikor olvassá. Hozza a drágulás, áruhi
ány, közellátási zavarok, a zsidók es a bolsevizmus térfoglalása, sztrájkok stb.
Mindezt betetőzi az invázió! Az amerikai
hajók és hadihajók ennek szolgálatában állanak.
A költségek naponta sok milliót emésztenek fel.
Az amerikai katonák ott sétálnak Angliában s
reszketve várják az a pillanatot, amikor a biztos
halálba küldik őket. A generálisok pedig törik a
fejüket, hogyan lehetne ezt az inváziót megcsi
nálni úgy, hogy csak a németeket érje veszte
ség, ők pedig száraz lábbal, mint egykor a zsi
dók a Vöröstengeren át, sétáljanak Berlinbe. Ez
a szeg mór két éve a fejükben von és nem ta
lálnak kiútat, mert nagyon jól tudják, ha köze
ledni mernek az európai partokhoz, azok a lommyk, Toryk és Robbyk, akik nem repülnek a
világűrbe, csak a tenger fenekéről fogjak szagol
ni az ibolyát.
És itt a súlyos dilemma, amely Roosevelt
barátunknak növeszti az ősz hajszálait. Ha meg
csinálja az inváziót, elpusztul nagyon olcsón szá

mítva, fél millió katbnája és sok millióidra tehe
tő hadianyagja és hajója. Ha nem csinálja meg,
akkor minek volt ez a blöff ? Miért kellett a/,
amerikai népet orránál fogva vezetni és több
százmilliárdos költségbe belevinni ?
Közben veszedelmesen közeledik a válasz
tási harcok ideje és azt hisszük, nem nagyon té
vedünk, ha azt gondoljuk, hogy e között és az in
vázió halogatása között némi okozati összefüggés
van. Roosevelt, ha becsületes politikus volna,
csak a következő programmbeszédet mondhatná :
Amerikai Népek ! Becsaptalak benneteket, én
már előre tudtam, mert a zsidó bankárok es
gyárosok rávettek, hogy háborúba viszlek benne
teket azon Európa ellen, ahol nekünk semmi
keresni valónk nincs és amely rajtunk sem ke
resett semmit. Elpusztítottam számos hajótokat,
víz ala küldtem a tonnák millióit, a legénység
százezreit, csináltam több százmilliós államadoságot, özvegyekké tettem asszonyaitokat, árvak
ká gyermekeiteket, nyakatokba hoztam a bolsevizmust s mindennek tetejére megcsináltam az
inváziót, amelyért annyira lelkendeztetek, fiaitok
ból fel milliót, vagy annal többel a tenget fenékre
küldtem, ugyanoda lett sok milliárdos állami vagyonotok is: Mindezzel azonban nem érteni célt,
mert az atlanti fal ma is áll s/.iklaszilardan s
Berlinben vannak ugyan amerikai katonák, de
sajnos, csak hadifogságban.
Mindezekért pedig nem kérek mást tőletek,
csak azt, válasszatok meg negyedszer is el
nöknek.
Hogy Amerika népe mit fog erre szólni,
azt sejtjük, de nemcsak sejti, hanem tudja Ro
osevelt barátunk is. Ez a válasz bizony nagyon
megíekhcti gyomtat az elnök úrnak s nem hisz*
Si.uk, hogy akármelyik amerikai patikában vol
na erre medicina.
De ne is adjon az Isten gyógyító irt ezek
re a tajdalmakra. Az olyan ember, aki nyűgödtan küldi halaiba népei legszebb fiatalságát, aki
a íegyhaztöltelékeket nagybani gyilkolásra buz
dítja és megfizeti, aki nyugodtan bonibá/tatja
Isten házait es az éveziedes kultúra legszebb
alkotásait, az nem érdemel semmi kíméletet, de
még azt sem, hogy embernek tekintsék, sőt meg
a vadállatok is megsértődnének, ha hozzájuk ha*
sonlitanok ot.
Megbüntetem az apak bűneit az utódokban
hetcdízíglen I Amerika népe még sokáig fogja
Roosevelt nevét emlegetni, de átokkal az a j
kán.

A zsidó lakások igénybevétele
és kiutalása
A zsidók eltávozása folytán ezek lakása
lelő számú lakást fentartani. Azután jönnek az
üresen maradt és a lakáshivatal rendelkezésére ide áthelyezett köztisztviselők, akik mar eddig is
állanak.
«к itt laktak, de nem tuJtak ki kashoz jutni. Ezek
Mint értesülünk Csáktornyán kb. 170, Nagy kielégítése után jönnek szoba a tóbla igényjo
kanizsán 63b üres zsidó lakás lett összeírva és gosultak.
lepecsételve. A zsidók által lakott lakások egy
A kiürült zsidólakásokkal a lakáshiány meg
től hétszobásak.
szűnik és a közvélemény nagy érdeklődéssel es
A napokban kezdődött meg a zsidó laká figyelemmel tekint a kiutalások elé. Különösen a
sok felieltározása és mindenről ami a zsidólaká lakásrendeletben megjelölt igényjogosultak köré
sokban van, pontos jegyzéket készítenek a ha ben nagy az öröm, akik eddig szűkösen, sok
tóság megbízottjai. A lakás egész berendezése szor csaladjukkal csak egy albérleti szobába
azután a lakás egy ik részébe kerül lepecsételve, szöulivá voltak kénytelenek jól rosszul lakni és
míg az üres lakás többi része a/, igényjogosult napjaik jórészét leelni. Megny ugvással gondolunk
nak lesz kiutalva.
azokra a fiatal házasokra és házasulandókul is,
Mint értesülünk a kiutalásoknál a már meg akiknek egybekelését bizony sokszor a lakásln
levő lakásrendelet az irányadó. Elsősorban a lé any akadályozta és akadályozza.
gikárt szelividelt lakosság £«ашага kell megfe
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Pro Patria
Grábár Viktor
Ziínyi Miklós katonái sok vért áldoztak
azért a földért, amely ezer éven át ad kenye
ret és amelyet minden csep vérünkkel védenünk
kell. Az első világháború mura közi hősei a vi
lág felét öntözték vérükkel s a Mindenható k i
fürkészhetetlen akarata úgy rendelte, hogy a hős
apák hős fiainak is fel keik áldozniok a legdrá
gábbat
életüket, ha/njukért, mindnyájunkért.
Ismét egy muraközi hőst búcsúztatunk, aki
miután megtette a hazával szemben kötelessé
gét, felá'dozta életét, bevonult a Mennyei Had
sereghez !
(irábár Viktor 21 éves fiatalember, özv.
Giábár \ iktorné, szül. Saffarics Józsa Csáktor
nyái kereskedőm», idősebb fia bevonult a m. kir.
honvédséghez, csapatjavai kiment az orosz haictérre, ott hősi küzdelemben súlyos sebet kapötl,
amelynek következtében az egyik hadikórházban
a hazáért hősi halait hált.
Ibis halottunkat hazahozták s május 12-én te
mettek. Csáktornya város ezúttal is kimutatta ha
zafias érzését és osztozott nz özvegy anya faj
dalmaban, mert aki csak tehette, olt volt. A
honvédség díszszakasza tisztelgett a koporsó
elölt, a tiszti, tiszthelyettesi és legénységi kül
döttséget maga a katonai parancsnok vezette. Ott
voltak a leventék, iljak és leányok egy-egy szazad a,
a hatóságok, n varos vezetősége es képviselőitstűlete. A fodrász iparosok küldöttsége, a CsZ 11
teljes létszámban cs úgyszólván az egész város,
csak a tűzoltókat és zenekaiukat nem láttuk.
A katonai lelkész gy aszszertaitása után a
honvédénekkar gyaszdalokkal búcsúzolt, majd
ezután a honvédlelkész mondott könnyekig meg
ható halotti beszédet, kiemelvén a magyar nem
zet ezeréves véráldozatát és küzdelmét az istentagadó és családtipró bolseviznius ellen. Ezért
aído/la (ír.ibar \ iktor is ifjú életet a haza «4
tárán.
menet a temető az örök nyugalom felé.
A nyitott sírnál az egyházi széria.tas be
teje/osc után ismét a honvédzenekar adott elő
_ •'‘/énekeket, a in kir. hnnvédállomas parancs
nok nehány megható szó kiséielében letette a
hnn veti ség kos/.oi úját, majd Dr. Antal Pa! kir
lorasbirosaK, elnök,
Cs. /. |. |\ ,.|n„ke „,oniln t beszédet a sportegyesidel nevében. Gräber
\ iktor itthon is katona volt Í v e s ü l etében ki
tűnt fo iiv e lm . zellsétíével, kiváló játékával és
fokban annak fejlődéséhez hozzájárult.
A dissza к asz utoljára tisztelgett a kürtös
iil**ljara fújta meg kürtjét, C.ráber Viktor holttestét
átvette a magyar anyaföld örök pihenőre, lelke
pedig bevonult a Menyei Hadsereghez.
( 'rabár \ ik to r ! Piheijy j nyugodtan! A bősz
* in '* ,
14ellette életed et de a mi s/eretetünket
nem öt leged soha el nem felejtünk, de meg
bosszulunk.
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Husügyek Csáktornyán
Csáktornya nagyközség elöljárósága dicsé
retes buzgalommal igyekszik a közönség húsel
látását biztosítani, csak a kiosztás körül vannak
bizonyos zökkenők, amelyek sehogyan sem ille
nek a háborús ellátás keretébe,
Л város óriási befektetéssel, saját számla
jára sejtéseket hízlaltat, részint, hogy a lakos
ság zsírs/.íikségletét biztosítsa, részint pedig, hogy
n többnyire hetenkint csak egyszer kapható mar
hahúst pótolja, annyival is inkább, mert a ser
téshús elkészítéséhez alig, vagy egyáltalán nem
kell zsír.
Ezen sertésekből%az elmúlt héten 18 d aia!
bot hoztak be Csáktornyára és osztottak ki a
mészárosok közt s mindenki örült, no vasárjiapra jó» kis „disznópecsenyéhez“ jutunk. Legna
gyobb meglepetésünkre vasárnap csak két mé
szárszék volt nyitva. Reggel fél hat órakor a zárt
ajtók előtt óriási tolongás és szó sem volt róla,
hogy idősebb, vagy kevésbé mozgékony embe
rek, gyermeket váró asszonyok, hadbavonultak
családtagjai, vagy hadigondozottak közel férkőz
hettek volna az ajtóhoz. Rendőr, vagy elöljáró,
aki rendet tartott volna, nem volt látható. Fél
kilenckor még ugyanez az állapot uralkodott s
így a húst 90" о ban a falusi lakosság s egy éb,
erre illetéktelen személyek' vitték el, a városi

közönség pedig, nagy részben hús nélkül maradt,
dacára annak, hogy a hét folyamán is alig volt
hús.
Tavaly is volt sertéshúskiosztás. Minden
család megkapta a maga húslapját, amelynek
alapján, bejegyzés mellett, az elöljárók felügyele
te alatt, a mészárosok kiosztották a fejenkint já 
ró adagokat és elszámoltak a kiosztott húsmenynyiségéről. Nem látjuk be, miért ne lehetne ezt
ez idén is megcsinálni és miért kelljen a város
lakosságának hús nélkül maradnia akkor, amikor
az amúgy is Önellátó falusi lakosság és egyéb
illetéktelen személvek bővelkednek benne.
A város sertésellátása nagy befektetést igé
nyel. Megtörténhetik, hogy a hizlalás, bármi ok
ból veszteséggel zárul. Ki lógja ál kor ezt a vesz
teséget megfizetni ? Bizonyára nem azok a vidé
kiek és a falusi lakosság, amely a húst élvezi,
hanem a város adófizetőinek pótadója fog a vesz
teség arányában emelkedni.
I.Ivarjuk a város vezetőségétől és kérjük,
hogy ^zt az anomálitát megfelelő intézkedéssel
szüntesse meg. Ma, amikor baromfihoz nehéz
jutni és a városi lakosság ellátottsága amúgy is
gyenge, a dolgozó és a sertéshizlaldát fentartó
adófizető polgár juthasson legalább vasárnap sze
rény kis húsadagjahoz.
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Támogassuk a bombakárosultakat
Örömmel jelentjük, hogy Muraköz lakossága
igyekszik átérteni a bőm ha károsultak súlyos hely*
zetét. Sokan áldozták életüket, sokan áldozták
nehezen szerzett kis vagyonkájukat.
Legutóbb az alig néhány száz lelket szám
láló Felsődomború községből kapjuk az értesí
tést, hogy a hazafias lakosság 180 pengőt gyűj
tött a nemes célra. Nagyobb adományok : Cecarkó Gábor 20 P, Moharics János 10 P, Poszel Márton 10 P, Mikiin István 10 P, Mikiin
Antal 10 P. és Golub József 10 pengőt, a többi
a szegények pengői és fillérei. A pénzt eljuttat
ták illetékes helyre.
A felszabadult Muraköz hazafias lakossága
mindenkor megmutatta, hogy szíve és pénztár
cája nyitva van, ha segíteni, áldozni kell s biz
ton hisszük, hogy a többi lakosság követni fogja
ez eddig] adományozók példáját és sietni fog
segíteni azokon, akik a hazáért mindenüket fel
áldoztak. Különösen azért is, mert már Muraköz
ben is vannak ilyen szerencsétlen károsultak.
Különösen a leventeifjúság'ól, fiúktól, leányok
tól várjuk, hogy elől járnak a jó példával,
g\ öltenek a szegény bombakarosultak javára és
ezzel megmutatják, hogy méltók a magyar leven
te névre.

M AtOM HENGER'
“

. Ganzgyártmány, dupla, 3/8 eladó,
vagy kissebbéit elcserélhető. Smir
glikő kukoricaőrlésre, teljes felszefelessel, szíjakkal eladó.
GYURAN MÁRTON
Szelence, posta: Muraazerdahely

Csáktornya nagyközség elöljáróságától.
2986 1944 sz.

Hirdetmény

LEVENTE HÍREK
Dugói sajtóközlemény szerint „Terror-liékal“
nevel a leventeintézmény .
Ellenségeink a békében „kém-gyanúsként“
letartóztatták a levenleifjakai s elkoboztál, a
„Levente1/ cigarettát
must pedig Bakony-beli
titkos táborok rém-meséjével szórakoznak

Л Levente Hírközpont jelenti:
Semleges országból s/aima/ó hírek arról
számoltak be, hogy az angid sajtó a közelmúlt
ban a leventeintézményi öl is megemlékezett. A
közlemények a leventeintézmény célkitűzéseként
„terror-fiúk" nevelését és kiképzését jelölik meg
s azt íIjak, hegy „látszólag a mngyor kormány
tudta nélkül, de a valóságban az о ösztönzésére
partizán-egységeket is képeznek ki belőlük s tit
kos táboraik vannak a Bakony erdőségeiben".
A „terror-fiúk" fogalmit az első világhábo
rú után időkből ismeri a közlemény. A leventeintézmény nemes célkitűzéseit és azokat a tiszta
erkölcsi alapokat, amelyre ifjúságunk katonás
szellemű nevelését felépítettük
nemcsak ha
zánk, de egész. Európa közvéleménye ismeii.
Nem is foglalkoznánk az angol groteszk
megállapításaival, ha nem ismernénk fel benne
ugyanezt az. ellenséges hírforrást, amelynek hír
verő tevékenysége még a második világháború
előtti békeévekben nevetségesen szomorú esz
közökkel megkíséielle leventeintézmény íinket, rá
galmaival lealacsonyítani.
Ki ne emlékezne azokra az időkre, amikor
egyik — időközben megszűnt
szomszédos ál
lám határszéli forgalmában a határt szabályszerű

útlevéllel átlépő iíjainkat állandó veszedelem fe
nyegette, mert ennek az allamnak csendőrsége
minden ifjút, akinél ieventeigazolványt, vagy jel
vényt talált — veszedelmes kémként kezelt és
letartóztatott. Igen sok ártatlan gyermek és ifjú
részesült meghurcoltatásban, hiszen köztudomású
volt, hogy minden magyar ifjú leventekiképzés
ben részesül, tehat ezzel az indokolással minden
atútazó magyar ifjú ellen eljárás indulhatott. A r
ra is emlékszünk, hogy a leventeintézmények el
len indított propagandahadjárat eredinényeképen
ugyanennek az államnak pénzügyőrei még a
népszerű „Levente” nevű cigarettát is elkoboz
ták és bűnjelként kezelték.
Ennek az ellenséges propagandahadjárutnak
újabb, végtelenül naiv és hazug állítása a „terror
fiuk" kiképzése cs a Bakony beütitkos táborok
rémmeséje.
Az ifiuság katonás szellemű nevetése és
katonai előképzése ma már minden európai á l
lamban ismeretes és nincsen olyan állam, amely
nek erre a célra megfelelő szervezete ne volna.
Ha pedig a katonai eiókikepzés történetét vizs
gáltuk, meg kell állapítanunk, hogy annak ősi
hazája éppen Anglia volt, ahol a középiskolák
és egyetemek, a colleggek ifjúsága nemcsak ka
tonai előképzést kapott, haneih korszerűen felfegy verzett kötelékekben módszeres katonai k i
képzést — már a világháború előtti békeévek
ben. Az angol közvéleménynek tehát -minden
oka megvolna arra, hogy nagyobb tájékozotlsa
got áiuljon el a katonai előképzés kérdésének
megítélésében, mint az említett sajtóközlemé
nyek. (LHK).

Folyó hó 21-én d. e. 10 órakor Csák
tornyán a polg. iskolában evangélikus istentisztelet lesz.

Mindazok, akik 1944 március 19 ike és hu
szonötödiké között a német katonaságtol tizetés
fejében Reichskreditkassenscheineket (Német bi
rodalmi pénztárjegy) fogadtak el, folyó hó tizenegyedike és húszadika között kérhetik azoknak
beváltását. A beváltást akármelyik pénzintézet
nél írásban kell kérni. A beadványban elő kell
adni, hogy a német pénzt kitől, milyen címen,
mikor és hol kapták. Lehetőleg meg kei! jelölni
a német katonai személy tábori posta számát is.
A pénz elfogadását számlával, vagv tanúkkal,
vagy más megfelelő módon igazolni kell.
Csáktornya, 1944. május 15.

Elöljáróság.

Csáktornya nagyközség elöljárósága.
3064/1944.

Hirdetmény.
Baums teiger Samu és Neumann Vilmos tulaj
donai képezett angoranyulak f. hó 2 1 én délelőtt
9 órai kezdettel a helyszínen, — kisebb téte
lekben is, — el lesznek adva. Az árverés a
Neumann féle nyultelepen kezdődik, majd a Baumsteigcr féle nyultelepen lesz folytatva. Á rve
rési teltételek az elöljáróságon megtudhatók.
Csáktornya, 1944. május 16.
E L Ö L JÁ R Ó SÁ G .

20 S7,

Muraköz*4
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Kőbányai P o lg á ri Serfőzde
murakozi egyedárusitója, úgyszintén
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HÍREINK
— Ezüst menyegző. Saffarics István órás
es ékszerész, a Csáktornyái Járási Ipar testület
elnöke és felesége szül. Bencsik Emilia, május
19-én ünnepelik házasságuk évfordulóját. Szerencsekivánatunk kíséri a jubiláns házaspárt az élet
további útjain.
— Leszúrta a feleségét egy m uraközi
gazda. Halálos családi dráma történt ismét Mu
raközben. Leszár Pál iJsőmihály falvai körjegy
zőségi gazda összeveszett feleségével és ennek
folyamán késével megszórta. Az a'sszony rövi
desen belehalt sérüléseibe. Az áldozat holttestét
a Csáktornyái kir. járásbíróság vízsgálóbírája felboncoltatta. Leszár Pált a csendőrök elfogták és
beszállították a nag> kanizsai ügyészségre. A
(Scndőrség folytatja a nyomozást az ügy hátteré
nek tisztázására.
•
#
Leszár Pál kihallgatása során elmondotta,
hogy feleségével összezördült, az. asszony mér
gében hátat fordított neki, mire ö késével hátbaszúrta, de nem akarta megölni. Lesz.árt halait
okozó súlyos testisértés cimén'letartóztatták.
— Internálás után a törvényszék elé
k erült a bottornyai „partizánkapitán y“. Ér
dekes üggyel foglalkozott a nagykanizsai tör
vényszék. Panics Miklós bottornyai pékmester —
aki a jugoszláv megszállás alatt szerb csendőr
volt, egy alkalommal többedmagával jónapot csi
nált magának, mintegy 5 liter „murcit" nyakaltak be, amitől jókedvük kerekedett. Ebben az.
állapotban gondolt nagyot és átvitorlázott Csák
tornyára és beállított a Metropol étterembe, ahol
az egyik asztalnál csendesen beszélgetett két ven
dég. Panics odament az asztalhoz és előbb íran-,,
( iául, majd németül kezdett beszélni a két ven
déghez, amit azonban azok nem értettek meg.
Panics egyszerre csak odaszólt az asztalhoz:
— Nincsenek már messze a partizánok,
nemsokára ide fognak jönni,, én vagyok a parti
zánkapitány !
A két vendég összenézett, a következő
percben hangos sz.óval kitessékelték a „parti
zánkapitányt", aki ellen megindult az eljárás.
Alapos tandíjat fizetett, mert nem csak internál
ták, hanem munkaszolgálatra is beosztottak hó
napokra. Most pedig a bűnvádi eljárás folyatná nyaként a törvényszék elé került. A „pailizánkapitány" itt, nagyon kisfiái lett. Sirámra fakadt.
Kijelentette, hogy semmire sem emlékszik mar,
ittas volt, stb Azonban a két vendég
a ven
déglő tulajdonosnöje bizonyították a vádat. A bí
róság figyelemmel arra, hogy Panics Miklós már
alaposan megbünhüdött rémhíréért, azért az. eny
hítő szakaszt alkalmazta \ele szemben és jogerŐ3en 300 pengő pénzbüntetésre ítélte.

Tábori posta
Kaptuk és közreadjuk a következő tábori
lapot: Fogadjak hálás köszönet un két jóságukért,
hogy kérésünket teljesítették. Nagyon jól c>ett
hozzátartozóinknak és nekünk is, akik a messze
mi'szkaföldön küzdöttünk édes hazánkért. Kér
jük közöljék, hogy mi itt és jól vagyunk, a légi
támadás alkalmával semmi bajunk sem történt.
Szebb jövőt! Mády Géza t. honvéd, Hosmer J a 
nos honvéd, Bubori János honvéd. M. kir. 529.
sz. hadikórhaz Pécs, Mázsa u. 4.

Csáktornya, Kossuth L vulka br. 1.
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Hirdetmény
Felhívom mindazon adózókat, akiknek ház
tartásához kettőnél több gyermek tartozik és akik
egyáltalában nem alanyai a jövedelemadónak,
adókedvezmény elnyerése céljára gyermekeiket a
községi elöljáróság 5 sz. szobájában kapható be
jelentési nyomtatványon 1944. évi május hó 31ig ugyanott jelentsék be.
Búzás, Battyán és Kelsőpusztafa községek
ben lakó adózok ezen bejelentésüket községi
elöljárójuknál tegyék meg.
Csáktorn>a, 1944 évi május hó 15 én.
Elöljáróság.

Bom bázók Muraköz
felett
Május 10-én az ellenséges gangsterbombázók, Muraköz telelli elrepültűkben, nekiink is
ízelítőt adtak pokoli hadviselésükből.
A szomorú sorban Eelsőpálía az. első köz
ség, amelynek vérrel kellett áldoznia a zsidóplti
tok rác ia telhetetlen hírvágyáért.
A déli órákban egy nagyobb ellenséges
bombázó csoport repült el Muraköz lelett s mint
náluk szokásos, az ártatlan polgári lakosságot
igyekeztek* légy ilkolni.
A mostani erős munkaidőben természetes,
hogy a falusi lakosság zöme a mezőn tartózko
dik. Ezek a riadóra hazasiettek, de még mielőtt
óvóhelyeiket elfoglalhatták volna, rájuk zúdult az
ellenséges bombazápor. Összesen 31 bomba esett
belsöpusztafa község területére s még szerencse
a szencsétlenségben, hogy a bombák legtöbbje
a külteiuletre esett s így épületekben kevesebb
kar toriént. Öt súlyos sebesültet a honvédség
betegszállító kocsij íi behoztak a (saktoinyai k<«rhazba, a többit otthon ápoljak.
Ugyanekkor a/, egyik ellenséges légijárnniböl Csáktornyától délnyugati irányban ejtőernyő
sök bocsátkozták le. Egy a Dráva vizébe esett
ejtőernyőstől s bele is fulladt, a lobbit pedig a
rögtön ott termett katonai vedelem elfogta és
beszállította.
Az elfogott ejtőernyősöknél nem volt sem
miféle fegyver, sem inas felszerelés, csak egy
szerű ruhazat volt rajtuk. Azt mondtak, gépük
megsérült, azért s/alltak le. A légó őrség seholsem látott gépel lezuhanni, vagy kényszerleszál
lást végezni, ebből erős a gyanúnk, hogy ezek
a gyermekgyilkos gangsterek alighanem megun
ták Churchill ígérgetéseit és az. öt éves háborút
és mint a patkányok a sülyedö hajóról, igyekez
nek megmenekülni, mert jobb eleven szamárnak
lenni, mint döglött oroszlánnak.

Felszentelték a szeretetházi kápolnát
Május 14 én szép ünnepség keretében szen
telték fel a Csáktornyái szeretetházi kápolnát. P.
Zsálig Norbert plébános házfőnök, papi segéd
lettel mondotta az ünnepi 'misét s ulana lélek

emelő prédikációt a beszenteféssel kapcsolat
ban.
A kápolnát az ájtafos közönség zsúfolásig
megtöltötte, sőt sokan csak kívülről hallgathatták
a szent misét,
Mise után a nagyközönség megtekintette a
varos által múlt évben felállított szeretetizat.
Különösen feltűnt a teljesen modern berendezés,
fürdőszobák, vízvezeték, hálótermek, a nagy,
egésznapi tarlózkodásra alkalmas előcsarnok az
épület közepén. A szeretetház saját maga is gaz
dálkodik, van istállója 3 tehénnel, 4 disznó, egy
csomó liba, réce, tyúk, zöldségeskerl, kukoricafold stb. Mindenütt ragyogó tisztaság, Teréz nő
vér vezetésével és Erzsébet nővér segítségével
az ápoltak ellátása igazán elsőrendű. Ez. alka
lommal ünnepi ebédet is kaptak. Ki is jelentet
ték az ápoltak, hogy öregségükre nagyon, de na
gyon meg vannak elégedve.
Ilyen Csáktornya szociális gondoskodása a
habotú kellős közepén.

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik felejthetetlen fi
am, illetve bátyám, a hazáért hősi ha
lált halt

Grábár Viktor
temetésén megjelentek, koporsóját ko
szorúkkal, virággal díszítették, utolsó
útjára elkísérték, részvétüket kifejezték,
vagy súlyos gyászunkat egyéb módon
enyhíteni igvikeztek, ez úton fejezzük
ki leghálásabb köszönetünket.
Külön köszön« tünket fejezzük a'leg
magasabb katonai parancsnoknak megjetenésééit, a honvéd állomáspaiancsnoknah a koszorú letevéséért és a ka(<wai díszkíséretért, a honvédielkésznek és énekkarnak a meghat«) búcsúztatoért és az összes kísér«» honvéd báj
tul saknak.
A házáéit élt, a hazáért a'dn/ta f«-|
életét I
O i v . Grábár Antalné
és fia
Grábár Károly

d __

t

Első Murakö/j Szövődé Rt.
Gyártelep: C S Á K T O R N Y A
50
«
Telefon: il

Széchenyi и

KÖZPONTI IRODA :
B U D A P E S T , VII., Király itt 55 szám.
Telefon: 424-104.

Adakozzunk a bombakárosultaknak

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

Politícki tjednik
Zi de s a k i p e te k .

Csáktornya, 1944 május 19.

nepriatelu, éli fala Bogu, te misli su pri
nas minule i tak smo se reSili one najvekse nesreée, Stera bi mogla naSu do
movinu dostiéi. Nemremo si premisliti,
nemei, da se skrije pred orlenim straSi- kam glediju te ludi, steri su drzali z enlom. Med onimi steri su doma ostali, su glezi. Engleska soldacija je dalko, a bol
bolseviki prez milosti spoklali najveksega seviki pred vratmi, pred Karpatami. lm
d e 1 a n а г о d a. D r u g e p á k s u tu mora jaka soldacija biti, Stera bi bol
seviké zadrzala, dók bi dosla nq pomoé
prez о r u / j a i soldacke oprave posta
vili v soldaéiju i prez milosti poslali pred englezka soldacija, za stem su oni senjali.
stuke, de su je doli postrelali.
Так su te ludi delali. Puntali su seV VinnicLsu na prtuletje 1938 leta posod narode i ludi. 2ido\i su se hapili
crleni G P U. hihari zaklali 800 ukrajin- se hujSi i hujSi biti. Bolsevicki navuki su
skih polodelcov, 1500 meSterskih delav- se sirili po orsagu. Véé je tak zgledalo,
cov i 500 ^éinovnikov. Se to su * >idov
da oéeju, kaj bi nazaj doSla vremena
1918 leta.
ski Crleni hahari napravili.
Kaj se prinas zadnjih tjednov pripe
Ve smo éuli glasa, da su bolseviki
nazaj dosli v Vinnicu, su se ludi dali skup tilo, stem je naSim domaéim nepriatelam
natirati na piac. Tarn je neksi Rappaport odzvonilo i te pogibeli su minule. Denes
zidovski major pozval naroda, naj staneju saki posten sin öve magyarske domovine
vun oni, steri su nemeam pokazali grobe mora idti za tem, da skup drzati, jaki
mocenikov. Kajti se nisei ne glasil, pre-^ biti i prepraviti se na velki obfecun.
éital ie imena one rodbine. cije su v ono Crleno, bolsevicko strasilo je najvekSa
vreme dőli postrelali, éli zatukli. V narod
pogíbel za Europu
je vudril strasno velki strah i ludi su se
To preladati nam je glavna duznost.
hapili bezati. Na to je te zidovski major
dal z masinpuskami strelati na Iudstvo. Zato nioramo doma ja k i biti, k a j bomo
Ve si naj dobro premislimo, kaj bi mogli nase vitezke honvédé objaéiti, da
bilo znami, da bi te nepriateUkí lazlivi nam bodo taborske fabrike v redu iSle,
glasi dospeli do.nasih dús i da bi nas bi da bomo meli najbolse oruíje i da nam
bo soldacija как najbole zmustrana.
li spravili nepriatelu v sake.
Ci bomo s zdravom pameti tak mis
Badoglio se anglosasam prek dal prez
sake zgovorjene kondicie i denes je Juc üli i delali onda bodo i nasi honvedi z
ira Taljanska sa puna z boíseviékimi a- veksim veseljem stali da strazi i tak bo
genti. Vec i to citamo, da bodo dosle do jaki, da je nepriatel nabo mogel obladati.
bolsevicke érlene trupe na taljansku zeni
Vufamo se v Boga, Cuvara magyar
lu, a da ne govorimo joS i za to, da su
tretju stran taljanskih lagyi morali sovje- ske i prosimo ga, naj poshihne naSu motarn prek dati. Как se zalrstno delo je litvu, naj zdigne naroda Arpadovoga, naj
marsai Badoglio napr^vil onda, da je svo pomore potuéi te divje horde, Stere íijega krala nagt »varjai, naj se prek da. dovski bolseviki vodiju Naj pomore EuMed tem i ran zbog tóga se kral moral ropskim narodam, da nabodo poginuli, éli
ziveli как divine i naj da tomu poStenona trónusa zafaliti.
í prinas su ludi prez duSnoga spoz mu, tuda zmoéenomu magyarskomu na
nanja rovali i kopali, naj bi se prek dali rod u bla^.enoga mira.

Harcuvanje profi crlenomu strasilu
Dobro znamo, da v tem taboru, na
steroga su nas prisilili, nioramo harcuvati
skup z nasirni, priateli se tak dugó, dók
nepriatela do kraja potucemo. Nasa zvunjska politika mora idti za tem, как smu
ju od negda tirali, navek se braniti od
isliodae pogibeli i éuvali zapadnu kulturu.
Stalno sino opomenuli nase ludi, da
nesmemo verovati onim lazuim glasam,
stere su nasi nepríateli fúrt sirili i s sterimi su nam steli nase duse kvariti. Opornenuli srao na ono grdo delo, da je Badoglio vun dal svojega naroda, kaj bo
stoga zislo. Kaj se potli v Juznoj Tálján
skoj pripetilo, to ide prek sega onoga,
kaj si clovek premisliti nemre. Juzno-taIjanski narod je dosel v roke bolSevikain
crleno strasilo oce dojti do nasib granic,
da nas obleti. To moremo obraniti samo
ci bomo nse domace nepriatele na red
pobrali i ci bomo meli

dobro oruzje i vitezke soldate
Stem bomo mogli nepriatele potuéi i
s poinocjom nasega velkoga priatela na
se zivlenje obraniti. Sram more biti one
ludi, steri su se vec prepravili, da bo
Nemska prepala, a mi ostali. Jeli su si
te prevec spametne glave premislile, kaj
bi bilo, ci bi Nemska prepala. Zbil bi
vun bolSevizam, a kaj bi onda bilo s cé
lom T'uropom ?
%
Kaj bi bilo, za to smo vec dobili
nesterne prilike za kostati, stoga se more
mo vuciti. Spanjolskü i Taljansku decu
su odvlekli v Kusiju, to je najstrasnese,
kaj si moremo premisliti V binskoj mi v
prvim njenim taboru s sovjeti, 1939 40
leta, s Karelie odtirali bolseviki do 2*.0
je/.ere ludi, Bog zna kuni na nigdar viSe
videti.
Baltiske orsage, Estonia, l.etoniu i
Litavu su bolseviki, tobozé z dobra ob
seli, Kaj se stoga rodilo ? Z Estonie 150.000
z l.etonie 30.341 i z Litave 30. 483 ludi
su odvlekli, a zaklali su v tem trem orsagam 15.000 estoncov, 4.000 letoncov i
3000 litavcov.
V Ishodnoj polskoj su zaklali 100 000
ludi, a odvlekli 1.480.000 polakov Da
su netnske trupe napre dobajale, polska
soldacija se bolsevikem prek dala. S ten
trnp su bolseviki na prtuletje 1940 It ta.
to je predi, как se nemSki tabor z bol
seviki hapil, zaklali v Katynu 12.000 о
íicerov. Ran tak su prez bitke zavzeji ishodntt Runiunjsku i Severnu Bukovinu,
Tarn su boBeviki sfondali 160.000 ru
munjskih soldatov i odvlekli 90.000 ludi.
1943. leta, da su se nemei vugnuli
prejakim sovjetskim silam, ukrajinski na^
rod je prez glave i pameti bezal iste pied

Druga ffronta
Jeli se de denes zmore élovek, Síé
ri éita novine i nebi znal, kaj je to dru
ga fronte. Im saki den na saki korák cu
jerno za to drugu frontu. Se novine su
véé enda pisale za to pitanje levő i des
no, как more i как bo z.Bla. Mi pák bi
radi ve malo pogledali, как greje ta fronta duSe voditelov nasih nepriatelov.
1940 leta, da je v Europi tabor véé
fest liaral, je Roosevelt predsednik Americkih Zjedinjenib Drzavi, kajti mu je vre
me dőli ziSlo, stem Bel v novo zbiranje,
da on neée tabora i nikak nabo dal, kaj
bi Zjedinjene Drzave v tabor zapelali. Na
rod mu je veroval i zebrái ga za pred
sednika i tretji pof.
Potli togn se éuda kaj-kej pripetilo

na svetu. Amerika je skoéila v tabor.
Japanci su vtopili n^jboBe amerikanske
taborske ladje NemSke podmorne ladje
su spravile na dno mórja vtóe miljonov
ameriékih ladji, skup z matrialom, perso
nalem i trupami, stere su vozili.
Med tem je Amerika zgubila 90 posto onih inesta, de gumija raste, zgubila
je visoko vredne Filipinske otoke, driavni dug se povekSal na stotine miliarde
(jena niiliarda, jezero miljonov.) Pred na*
rodno spraviSée su predloíili takSe zakone za povekSanje porcie, da rffh zobi
evengetaju, Sto je éita, к tomu velka dragoéa, sake fele robe sfali. Zidovi i bolse
viki se bole se Siriju, delavci Strajkaju i
tak dale
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G o s p o d a r stvo
Nutridavanye malih gospodarov
(К. F. 19.) Как z nőve naredbe za nutri
davanye vidimo, vlada ide za tem da bodo gospodari éim lezi zvráavali svoje duznosti pre nutridavanyu.
Vaíno je za male gospodare, da oni átéri
imaju menye, как 500 psenicnih jedinic nutri
dati, moreju od orane zemle, senokoáe i gmajne
se éetiri сороге svojih duznosti davanya, po svojem slobodnom zbiranyu, makar s zrnyem, marhom éli z drugim povanyem, nutri dati. Za to ne
treba niksu eksteinu dozvolu prositi.
Ci ga je za to zroka, more se to dozvoliti
i taksemu gospodarü, ti ja ja duínost veksa od
500 psenicnih jedíhic i 6i doka/.e, da ti bi on
svoju duznost zvrsaval redovito
po naredbi,
onda mu m bi ostajo dosta kruánoga zrnya i
maáée za domati kraj i zrnye za setvu.
To je treba prositi najdale do 1944. septembra 30 ga pre komisaru za narodnu obskrbu
(foispanu). V molbenici mora biti napisano ime
gospodara, broj gazdinske knjige za lelő 1944/45,
zakaj prosi premembu* nutiidavanya i s kakáim
povanvem bode mogel svoju duznof! nutridavan\a zvráiti. Na molbenici mora obtinska poglavartstvo posvedoéiti, da je se to istina.
Ali i to je moéi samo tak dalko prositi. da
najdale bode gospodarü zasigurano krusno zrnye
za domati kraj i zrnye za sejati.
Je je v naredbi i to da se more nfilridavanye i z polskim delom odsluziti. Za to homo
drugipot pisali.

Znyaci i mlatci
Óva nova naredba dozvoli i to, da ono, kaj
su ndatci pre krusnom zrnyu zasluzili more se
gospodarü pre nutri davanyu v rétim zeti. Kan
tak valaju i znyacam vun dani resi za v re étin
zeti pre nutridavanyu, éli samo onda éi gazda
gospodari na oranoj zemli, vekáoj od 20 kntastalnib mekot. Ci gospodar ima orane zemle, me
nye od 20 kalastralnih mekot, od rese za zrnya
ti je moéi v re-cun zeti samo onda, ako gospodar dokaze, da zetvu neje mogel zvrsiti z
svojom domaéoni uruzinom zbog bétega, soldaéke sluzbe, éli pák da je taborski invalid i nem
re delati éli pák la borska dovica néma skim
zetvu zvrsiti.

Letos moramo jós z veksom brigom
hrosce iondati
Véé smo jempot pisali da se tak kaze, kaj
bo letos duda hroáéov.
Zato nas sluzbene strane opomeneju i vlnsti
bodo ostro kontrolirale, jeli gospodari zvrsavleju
svoju duznost hrosté sfondati i z. visokoga mesta
nas opomeneju, da vet i za svoj hasén, saki
gospodar naj fonda to nesnagu, átt-ra jako cuda
к vara dela. Treba je vloziti se sile, da se cim
vet tog vpisti, knjti soka zenka znese na stoline
jejci Stoga bodo v zemli érvi, steri érez tn leta
/.erejű korenye i cuda к vara delaju na zemli i
na vrtu.
Najbole je hroáée pobitnli v jutro zárán,
dók su trdi i loviju se za kitje. Treba nvih z
dreva stepsti, pobrali i z vroéom vodom popariti,
onda pák v zendu, éli v gnoj zakopati. \ eé napisah i to da su sulii hroáéi jako dobra krma za
mladinu, svinye i mai hu pisali smo i to l ak je
treba s tóm baratati.
Vlnsti iáce jempot opomeneju gospodara, áto
bo to zanernaril, bode ostro Strófán.
Prosimo nase citatele naj cuvaju nase
novine, bode jós cuda toga i bodo je jako
nucaii.

Bombasí ober
Megyimurja
Majnán 10-ga su nepriatelski gengsterski
bombasi pák leteli ober Megyimurja i dali su
nain malo kostati, knkáega peklenskoga tabura oni

vodiju.
V tem zalostnim redu je obéina Felsőpálfa
prva, átera je morala krv aluduvati za to, kaj si
migdar ne' siti Zidovski bankeri i fabrikanti Aepe
puniju.
Koli pol dneva je odletel ober Megyimurja
jen veliki nepriatelski bombaáki éopor i как je
pri nyih to Sega, pák su Steli zaklati nekrivoga
civilnoga naroda.
Ve, da je jako polsko delo, samo po sebi
se razme, da je naj véé selskóga naroda na polu.
Da su culi tuliti na riadó, poAurili su se ludi dimo, éli joá predi, как bi se bili negli skrili, hapil je cureti celi dezgy nepriatelskih bombi. Se
skup je opalo 31 bomba na hatar Felsőpálfa i
jós je sreca v nesreti kaj je najveé bombi opa
lo tűni na zemli i tak je v stanyaj menye kvara. Pét teáko ranyenih su honvedska saniteska
kola dopelala v spital v Csáktornya, a druge pák
doma vraciju.
V isto vreme su se, juzno—zapadno o<J
Csáktornya, z jenoga nepriatelskoga bőm basa do
li pustili z ambrelami nepriatelski piloti. Jen je
opal v Dravu, skup z ambrelom tam se i \to
pd, a druge pák su nasi honvedi, steri su jako
fletno ta dosli spolovili i nutri dotirali.
Te z ambrelom vlovleni soldati su ne meli prisebi n»káe oruzje, niti drugo, kaj écsa, doáli
su doli samo v jenoj apavi. Так su rekli, da se
nyit maáina skvarila, zato su morali dőli pustiti.
Nasa stra/.a je nigdi ne vidla, kaj bi de masina
dőli opala, éli pák se doli-pustila, pák si stoga
mislimo, da su se te gengsteri, átéri satu.) decu
znaju klati, bráéas zavolili Churchilovih obecanya
i pet let tabora i trsiju se vujti név öli, как stakori, da se lagya vtipla, knjti bole je biti A.ivi
ősei, как- erkjeni oroslan.

Pobirajte trave za vractvo
Dobra sluzba za decu
Kupujem öve trave za vractvo : Stiper, lopub sulii evet t subo Üstje. Svinjska duáica,
Bulnjak suho listje, Tipotec, Bokvica, suho
, üstje, Devesinye, Crni bún suho listje, suho
korenye, Trava od z.utice, cingola, suho korenje Jagorcica, Piskalica suho korenje Crleni mák, Stara к ruha (gobe na hrzi) Spanjolska muha. (Zelcni kukci na jesenovim
drevu) Dale kupujem se fele semen je od
áumskoga deevja, koscic od pravih drobnih
sumskis creáenj i viáenj, onda íira od bukvih i hrastov, jogodé od divjih áipkov, se
me jesenovoga drevja, gladke borove hruáke i sako drugo seme, átérő se da nucati.
Prosim, "sto kaj takáega nähere, najdoncse 10-15 deke sulié muátre.
Koronczay László Csáktornya,
Honvéd utca 5.

CSÁKTORNYÁI SZÖVŐ és KÉKFESTÖGYÍR
(Neumann S. Utódai)

predi NEUMANNOVA FABRIKA
CSÁKTORNYA
i dale gorí jemle oprave, stofe
i platno za FARBATI na sake
fele farbe.

Obrana zetve
Moramo se dobro prepraviti éi si ocemo obraniti zetvu od nepriatelskoga
ognya
7n sest tjednov je 7.etva tu. Ci zgubimo

7
zetvu, zgubili smo kruha za celo leto i zrnye za
sejati novoga kruha. Prez kruha nemreju hon
vedi domovinu braniti, niti mi doma delati. To i
nepriatel dobro zna i bp próbál se, da nam zet
vu vniáti, a nam je duinost véiniti se, da sp^eéimo nepriatela v tem peklenskim poslu i da si
obranimo kruha sakdaányega.
Nepriateli ve najnoveáe z ovim delaju:

Bomba za vuzigati
To su male bombe, 1—2 kile teáke, okrog
le, éli voglaste, z zeleza napravlene. De dőli
opadneju tam vuzi/.eju. Zetvu vuzgati nyim je teíii kajti jena masina cuda toga pelati nemre,
nego kozlice, slamnate hi£e i drugo spodobno stanye lehko se vu/.ge, a i kriíi napolu i stojeéa
ietva more zgoreti.

Tablice za vuzigati
Véé éuda vise moreju naákoditi pre vuiiganyu fcetve. Öve tablice moreju biti viáe fele
velikoée i farbe. Najviáepot su od 4 do lOcmetrov duge i áiroke, a ve v noveáe vreme i okrogle
hiéeju. Farba je zelena, zelenozuta, éli 2uta, da
se bole more skriti med íetvu, prek je moéi videti, как érez glaz. V vrdini je luknya,. tam je v
platno zamotani fosforkapsl. Na toplom luftu, véé
pre toplini od 16 gradusov se fosfor sam po se
bi vu£ge, od toga se vu2ge tablica, a ona pák
koli sebe vu£ge slamu, snople, strnliáée, suholistje seno i se, docesa segne. Jako je pogibelna
i ла slamom pokrite hiz.e.

Goreci dezgy
To je nekaj nőve forme i jako pogibelno.
Na nepriatelskoj tnasini vési kanta, z nye curi
goreéa materia, maáina nisko leti ober table 2etve, éli ober slamom pokritoga sela i moremo si
premisliti, kakáega straánoga ognya more naprapoviti Tu je ne moéi goraéega matriala skup
brati, hasai samo jaka obrana Od poéetka je nm
ei ognya zaduáiti s kakáom lopatoni, potli véé
je teáko, kajti na cuda mesta na jempot poéné
goreli. Matrial je pun {ostora, zato treba pre
gaáenyu jako paziti, te gift ákodi i éloveku él
do koie dojde.
Zvun tóga naái nepriateli i na drugi naéin
oéeju ákoditi naáemu polskomu gospodarenyu.
kajti oni su prefrigani i ponucaju se, s éim je
moci ákoditi. Dobra példa je za to, da ve véé
puáéaju i

Kugle za vuzigati
X tem kuglam je ne samo matrial za vu2i-

gáti, nego i za rezpokati. Stem oéeju ne samo
vuzigati, nego i zaklati, éli barem teáko raniti
one ludi átéri pre gasenyu ognya pomazeju. Za
to, éi de opadne dőli takáa kugla, ne smeti se
toga doteknuti, nego z dosta dalko stra2u df/.ati,
dók dojdu takái ludi átéri se razmeju v to, как
je treba to nesnagu vniáiti. Treba je paziti zato,
éi se kugla vu^.ge, kaj je mam poinoc pre roki,
éi pák se rezpoéi, kaj nebi med ludmi к vara napravila. I v tem kuglam je fosfor, zato treba ja
ko paziti kaj ti fosforske rane su jaku zloéeste,
jako bohju i teáko se daju zvraéiti.
Nepriateli su zmishli joá jenu fajtu Uh peklenskih maáin, to je

Jejce za vuzigati
Так zgledi как bnket. Nuái rudari, átéri
voglenu kopaiu, dobro znaju kaj je briket. To je
voglenov prah, da ne dojde pod kvar. preáaju
ga v forrnu jeica i da se >. nyim dobro kuriti.
lakáé forme su te nepriateiske maáine. Puné su
fosfora i na luftu se jako lehko vuAgeju i napraviju \elkoga ognya. Капо zbog fosfora, ne smeti
te jejci z rokoni loviti, nego z nekáom meátrijom
i inam globuko zakopati v /emlu, tani nebodo
ikodile.
Piosimo nase ludi, da to, kaj smo tu napisali, naj ne drA.iju za áalu. Nepriatel zna,
da nas z oruAjem nemre preladati, zato ide
za tem, da nas gospodarski zruái. Naáa pák
je duAnost, da se proti tomu branimo, kajbi
как smo rekli, prez kruha nega obrane.
Drugipot bomo napisaH, как se treba
braniti proti sernu tomu i prosimo naáe éitatele, naj éuvaju nase novine bodo je jói ja
ko nucaii.
__

Darujte od bombi kvarnikam Jeli sen pistil za otviie?

