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Megjelenik pént eken.

FELSZABADÍTÓKÉ
A szo^jetháború elején, mikor az el 

ső szovjet hadifog lya at bekísérték, egyi 
két másikat megkérdezték, tudják e miért 
harcolnak? Hogyne tudnánk, mi azért 
harcolunk, bogy Európában és majdan az 
egész világon a kultúrát terjesszük.

Ezeknek a hadifoglyoknak azóta 
egészen más véleményük van az európai 
kultúráról. Azóta meglátták, hogy nálunk 
az embert nem tekintik gépnek, amit el
használás után ócskavas közzé dobnak. 
Meglátták, bogy nálunk megbecsülik a 
munkás embert és tehetségéhez és mun
kaszolgálatához képest meg is fizetik és 
minden munkás embernek megvan a 
rendes megélhetése, családi élete, meg
van a művelődési és továbbképzési lehe
tősége, megvannak az apró örömei, ame
lyek az életet széppé teszik és megvan 
az a nyugodtsága, hogy öreg napjaira 
nem kell az út szélén elpusztulnia. De 
legfőképpen azt látták meg, hogy nálunk 
mindenkinek, aki hazájával szemben tisz
tességesen viselkedik, nem kell féltenie 
életét, nálunk nem állítják falhoz az em
bert bármi csekély okból, esetleg azért, 
mert felebbvalójának nem tetszik külső 
ábrázata, mert betegség, vagy családi, 
vagy bármi egyéb sürgős, halaszthatatlan 
okból lekésett egy félórával munkahelyé
ről. Nálunk nincs Katyn, Vinnica, Szibé
ria, tömegsírok, nincsenek öt perces íté 
lelek, tömeges kivégzések, templomaink 
ha nem kötnek lovakat és nem használ 
jrík magazinoknak.

Milyen kultúrát akarnak ezek ter
jeszteni?

Ezután jöttek a felszabadítóik! A  
fegyházakból besorozott gyilkos, tolvaj, 
betörő gangsterek 1 Dollár* és fontcsekke
kért rombolják a kétezer éves euiópai 
kultúrát. Kéjjel gyilkolják halomra az ár 
tatlan nőket, gyermekeket, papokat, apá 
cákat, öregeket, betegeket. Halomra rom
bolnak minden műkincset, amit Göiög 
ország, a klasszikus Róma, a középkor, 
a renoissance, a legújabb kor reánk bi 
zott, hogy fó'llve őrizzük és átadjuk utó
dainknak.

Es ezek akarnak bennünket folsza 
hadi tani, kitől? Mi alól? Azt mondjak 
Anyuika a szabadság klasszikus hazája. 
Hát ebből a szabadságból mi nem ke 
riink. Talán szabadoknak érzik magukat 
a zsidó bankárok és gyárosok, akik pen 
ziikkel uralkodnak az egész világon. 1 ‘ 
nem szabad a farmer, a munkás, a ke 
reskedő. Mert a zsidó trust kezében van 
az egész Amerika. Ha bő termés mutat 
közi к kávéban, kukoricában, el vek- a 
tíi/be, vagy a tengerbe, mert a zsidó rak
tárakban 'felhalmozott készletek áráuak

nem szabad esnie. Inkább pusztuljon a 
farmer, haljon éhen a munkás, de a zsi
dó bankár részvényeinek osztaléka nem 
eshet egy centtel sem.

Eord azt mondotta, minden amerikai
nak saját autóval kell bírnia. Hogy akar 
ta ezt elérni? Kiuzsorázta a munkásokat 
az utolsó csepp vérig. Ha támadt ^gy 
konkurens, lenyomta az árakat mindad
dig, míg versenytársa bebukott, azután 
megvette gyárát olcsó pénzért és azután 
hajrá, fel az árakat, rövid idő alatt sok
szorosan benyerte, a konkurencia miatt 
esetleg elvesztett, különbséget.

S ezt a szabadságot akarják terjesz
teni Európában. Már szépen kitervezték. 
Európában nem szabad lenni gyáraknak, 
Amerika majd ellát bennünket árúval. 
Nálunk nem szabad gabonát, gyümölcsöt 
termelni, marhát nevelni, mindebből Аше-, 
rikának bőven van, majd ellát bennün
ket.

Micsoda üzleti lehetőségek szikráz
nak az amerikai zsidók koponyáiban 1 
Egy ötszázmilliós földrész ellálását ke
nyérrel, ruházattal, minden szükségessel 
végezni. Szinte szemünk előtt van, milyen 
vígan dörzsölik kezeiket az aranyborjú 
imádói. Itt aztán lehet keresni! Az ame 
rikai farmer majd szállítja olcsó pénzért 
a gabonát, húst, az amerikai munkás 
majd dolgozik éhbérért a gyárakban, a 
tengeri világuralom az övék, a hajók 
majd szállítanak, ők pedig Miamiból és 
a többi kéjtanyákból dirigálják az árakat 
és seprik be a busás hasznot.

És a felszabadult Európa mindezért 
mit kapna? Bolscvizmust, éhséget, zsidó 
igazgatást. Sztálin alyuska már kikötött 
magának 10 millió embert, felépíteni az. 
orosz városokat é* gyárakat és ő maga 
sem gondolja, vagy mondja, hogy azok
ból egy is viszont fogja látni szülőföld
jét, családját. A többi elmehet Ameriká
ba a bányákba, gyárakba, éhbérért sza
porítani a Fordok, Rooseveltek, Rock 
fellelek és zsidó barátaik és rokonaik

nek szabadságáért magyar tábornokok és 
vitézek hullatták vérüket. Akik a sza
badság hazug jelszava alatt, a zsidókon 
kívül, minden másfajú embert elnyom
nak, még csak egy levegőt sem akarnak 
velük szívni.

S ezekért az eszmékért küldik ide 
az atlanti falhoz meghalni a Tommyk és 
Bobbik százezreit, költik a milliárdokat.
S ezek a Tommyk és Bobbik meghal 
nak a zsidó kapitalizmus érdekeiért, mert 
fogalmuk sincs a szabadságról. Azt hi
szik abban rejlik a szabadság, dollárcsek- 
kért megölni minél több nőt és gyerme
ket, lerombolni minél több templomot, 
kórházat és egyéb kultúrintézményt, az
után, ha életben maradnak, dőzsölni a 
dzseszmuzsika melleit.

Nem tudják, mert nem hallották, 
hogy a szabadságért vért ontani és meg
halni dicsőség, hogy a számban kisebb 
Európa népeinek izmait az ideális sza
badság eszméje acélozza meg. Nem tud
ják, hogy minden leesett bomba, minden 
csepp hősi vér csak még nagyobb ellen
állásra, kitartásra és hősi küzdelemre 
buzdít bennünket. Nem tudják, hogy Eu
rópa nem az aranyborjúért küzd, hanem 
azért, hogy e földön ne egyes kiválasz
tottak tartsák láncon az emberiséget és 
bővelkedjenek minden jóban, míg mások 
milliószám éhen halnak. Mert ha tudnák, 
már régen kiiildözték volna maguk kö
zül a telhetetlen, vérből aranyat csináló, 
bolseviznuissal szövetkező istentelen zsi
dóbandát.

Őh Szabadság Istennője, я/állj le 
New York kikötőben magas polcodról, 
dobd el lobogó fáklyádat és verd ki temp
lomodból a szabadság hamis, hazug, lel
kiismeretlen apostolait, mint egykor 
Krisztus kiverte az Atya házából a ku- 
fá rókát.

Szabadság! De sokan visszaélnek 
szent neveddel! Köpönyegedbe búinak 
az orgyilkosok, szent neved alatt elti
porják a népek igazát, járomba hajtanak 
milliókat, farizeus képpel ejtik tőrbe 
azokat, akik hisznek nekik!

De el fog mullani rólunk ez a kesé
ről pohár. Az Atjant Wahlról le fognak 
hullani a szabadság áruló apostolai, mint 
a falnak ment éji bogár s fel fog virrad
ni Európa egén az igazi Szabadság Haj 
nala. Az aranyborjú imádóira, az isten
telen templomromboló gyilkosokra pedig 
le fog sújtani az igazságos Isten, aki nem 
fizet minden szombaton, de amikor fizet
ni fog „lesz jajgatás és fogak csikorga 
tása".

Európát újra felépítjük, az árvák, 
özvegyek könnyeit letöröljük, vértanúink 
emlékét megőrizzük, de az emberi gaz
ságot soha el nem felejtjük.
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A Kormányzó Úr születésnapjának 
ünneplése Csáktornyán

A  súlyos fiáborús viszonyok miatt 
Csáktornyán, nem a szokott fénnyel, ha
nem csak  csendben ünnepeltük meg a 
Főm éltóságú K orm ányzó Ü r születés
napját.

A  város m ár korán reggel fel volt 
lobogózva. 1 1  '30  órakor a honvédség lel
késze mondotta az ünnepi misét, predi-

dikációjában k iem elvén a Főm éltóságú 
I Jr  magas érdem eit, k ezd ve  a szegedi 
gondolattól a mai időkig. A  misén részt- 
vettek az összes szolgálatm entes tisztek, 
a honvéd alakulatok, az összes hatósá
gok, testületek, a községi elöljáróságok 
teljes létszám ban és nagyszám ú ünneplő 
közönség.

Vitéz Oszlányi Kornél m. kir. vezérőrnagy búcsúja
Vettük és közreadjuk a következő levelet: 
Kedves jó Csáktornyának!.
Meleg szívvel köszönöm feleségemmel együtt 

a felejthetetlen búcsút. Mi Csáktornyát sohasem 
fogjuk elfeledni s szeretettel kérjük, tartsanak 
meg bennünket kedves emlékezetükben.

Kezeiket csókolja, az Urakat szereleltel üd
vözli hálás ragaszkodó hívük

v. Oszlányi Kornél. 
Fájdalmas szívvel, de nemes büszkeséggel 

búcsúzaik Csáktornya város és egész Muraköz la
kossága vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy tói. 
Ennek -személyes bócsúvételekor kifejezést is 
adott.

I Muraköz közbiztonsági parancsnoka az első eb
ben, az egész világot átfogó, óriási küzdelemben, 
akit a Főméltóságá Kormányzó Ür n Mária Te
rézia Rend lovagjává avatott.

A magyar nemzet történelmében arany be
lükkel feljegyzett donmenti harcokban Muraköz 
fiai is küzdöttek hazánk szabadságáért s parancs
nokuk dicsőségéhez néhány sugárral ők is hoz
zájárultak. A bölcs vezért, a rettenthetetlen hőst 
itthon is nagy megbecsüléssel és szeretettel vet
tük körül, eltávozását mélyen fájlaljuk és kérjük 
a Magyarok Istenét, hogy minél előbb győzedel- 

. mesen térjen vissza seregei élén.
Isten áldása kísérje további útjain !

Boldog büszkeséggel vettük a hírt, hogy

A honvédek búcsúztatása
V asárnap délután és hétfőn reggel 

vonultak el a harctéri szolgálatra rendelt 
honvédalakulatok. M indkét napon óriási 
közönség jelent meg az állom áson és sze
retettel búcsúzott vitézeinktől. A  M A N S z . 
hölgyek szom baton egész éjjel sütötték a

kalácsot és m inden honvédnek e g y  sze- 
retetcsom agot nyújtottak kaláccsal és c i
garettával. M inden sap k ára  virág is ke 
riilt.

G yőzedelm esen  és egészségben tér
jenek vissza v itéz honvédőink!

Kaméleonok
Irta: Dobos József

Három hónapja, hogy az újjárendezési fo
lyamat megindult hazánkban.

A kormány már eddig is sok mindent el
követett, hogy az új európai épitüniunkába be
lekapcsolódó Magyarországot minél szilárdabb 
alapokra fektesse.

Nem fér kétség ahhoz, hogy az átállítás ne
hézségeit nem lehet máról-holnapra megoldani 
anélkül, hogy kezdeti zökkenők ne legyenek.

Ellenben nagyon is kétséges az, ha e/en 
átállításhoz nem járul minden magyar polgár az
zal az erkölcsi és lelki erővel, főleg őszinte faj- 
szeretettel, amely előfeltétele az ország újraépí 
tésének, hogy az eredmények kielégítőik legye
nek. A mai nehéz időkben minden polgárnak 
éreznie kell, hogy létünkről, az ország jövőjéről 
van szó. Könnyelmű elgondolásokkal, sejteti hát
só gondolatokkal, beteg lélékkel, zsidó szellemi
ség fertőjében megfürdetett jellemmel ezen az 
úton elindulni nem lehet. Erre a munkára fed
hetetlen múltú, erős lelkű nacionalistak kellenek, 
olyanok, akiknek szivük ingadozás nélkül min
dig a helyén volt, lelkűk mélyén pedig szilárdan 
követték a magyarság jobbsorsának kibontako
zását.

Ezen országépítés minden energiát megkö
vetelő munkájánál, kameleionbürbe bújtatott em
berekre nincs szükség. Olvan egyénekre, akik 
múltjukkal bizonyítják, hogy minden adandó po
litikai kurzusnál jelen voltak, azt támogatták, ab
ban szerepeket vállaltak nem törődve azzal, 
hogy fajtestvéreik kárára és a legnagyobb ellen
ségeink, a zsidóság javára mesterkedtek. Ezek 
az emberek ma ismét a porondra akarnak ke
rülni és görcsösen szorongatni a prim heged üt. 
Nem Uílnagy a számuk ezeknek n kamélionbőr- 
be bújt politikai muzsikusoknak, de annal kihí- 
vóbb a tolakodó, minden lében kanál színját
szásuk. Ezek a „minden áron" és „minden kö
rülmények" között szerepelni vágyó igen „becsü
letes jellemű magyarok" nem riadnak vissza a’1

„minőség" hangoztatásával, becsületes lelkiisme
retük hiányában, nem restellik a jobboldali 
gondolatot jelenlétükkel diszkreditálni. Sot mint 
„igazhitűek" kameleoni jellemvonásuk folytán 
„igéket" hirdetnek az új tani ól.

Megállapítása ez a tényeknek és talán nem 
is válna szükségessé ennek hangot adni, ha 
a „kiváltó jellemű urak" enélkiil is le tudták 
volna szűrni a tanulságot, hogy a március lő-e 
utáni idők nem hozhatnak mar nekik babén k it, 
ellenben szereplésük erő'tetésével annál több el
utasítást a közvélemény részéről.

Ezek a hirtelen jobbraátot csinált Aladárok, 
a múltban baloldali szólamokat zengok, oplena- 
ei zarándokok, malacpecsenyéket majs/oló poli
tikai vigadozók, szépen lapulnak, azaz, dehogy is 
lapulnak, újra hangolják politikai szólamokat 
zengő hegedűiket.

Szóljunk bele mi is ebbe a zenekarba. Ér
dekelne bennünket, ki szolgáltatja ezeknek a „jó 
hazafiaknak" a kottákat, amelyekből e honfiak a 
tavaszi felszabadulás szonátáját igyekszenek elő
varázsolni ?

Mivel jogot formálunk mi is ahhoz, hogy 
megtisztultabb levegőn élvezzük n felszabadulas 
tavaszát, kíváncsian várjuk a fejleményeket.

Érdekel bennünket az, hogy |<* akarják-e 
maguktól vetni a testükhöz szorosan simuló ka
méleonból t, vagy azt várják, hogy az levétessék róluk 
és azután teljes mezítelenségükben tündökölje
nek szereplésük után.

Mert a közéletben való puszta jelenlétük is 
elútasítással tölti el a nemzeti érzésű polgár lel- 
kiiletét, nem is beszélve az egyébh megnyílvánu- 
lásókról.

A j<éllakiság sohasem volt becsületes jel
lemvonás, ma azonban idejét múlta és felettébb 
veszedelmes, lélekmérgezü.

Nem kaméleonokra, de szilardjellemü naci
onalistákra van szükségünk 1

L even teh irek
Kötelezővé teszik a leventeleány intéz
ményt és 10 évre szállítják le a Le- 

vete-korhatárt
Vitéz Béldy Alajos vezérezredes beszé- 

det mondott a nagykátai levente-napon, ahoi 
felavatták az ország első leventeleányotthonát.

A Levente hírközpont jelenti:
A magyar leventeifjuság évről évre vissza

térő ünnepe a Leventenap. Vitéz Béldy Alajos 
vezérezredes', az ifjúság honvédelmi nevelésének 
és a Testnevelésnek országos* vezetője megláto
gatta a nagykátai loventenapot, amelyen felavat
tak az ország legelső leventeleány otthonát. Az 
otthon felavatása után a Hősök szobra elölt ren
dezett ünnepségen, ahol megjelept vitéz Baky 
László belügyminisztériumi államtitkár is, vitéz ~ 
Béldy Alajos vezérezredes a következő beszédet 
mondotta:

— A magyar ifjúságnak ma fogadalma han- 
zik el a nemzettel szemben. Ne gondoljatok, 
hogy csak Nagykáta ünnepel igy, ma az ország- 
rák ezer és ezer, pontosan 9600 helyén tesznek 
fogadalmat a leventeleányok és a leventeifjak 12 
éves korban. Ma tehát nagy ünnepe van a nem
zetnek, mert a legfiatalabb koroszlály indul el 
az igazi magyar kötelességteljeaités utján. Vájjon 
szebb napot választhattunk-e, minta Kormányzónak 
e születésnapját, amikor hűséggel és hódolattal 
tekint fel a hárommilió magyar fiú és leány Kor
mányzónk felnőtt alakjára. Hűséget és hódolatot 
fogad neki, hogy megy azon az utón bizalommal 
mosolygó arccal, igaz. hittel, erős akarattal és a 
népiességtinkbe vetett erős, kemény elszántsággal.

Kedves leventeleányaim és leventefiaim! El
jöttén/ide közétek, hogy hódoljunk elsősorban a 
Kormányzó Urunk előtt és ö utána mindjárt hon
védségünknek, amely kint őrzi a magyar határt. 
Meit ti, leventefiuk, a legnagyobb korosztályok 
ma elszánt akarattal készültök arra a feladatra, 
hogy úgy menjetek és teljesítsétek fegyverül a 
kézben a feladatot, amelyre hivatva vagytok, 
mint férfiak. Én legutóbbi rádióbeszédemben, 
amelyet a magyar ifjúsághoz intéztem, azt mond
tam, férfivá avatom a levent^jntézmény min 
den tagját. Tudtam hogy mit mondok és tudtam 
azokat a kemény sorsdöntő napokat, amelyek 
elölt állottunk akkor és ma is. A levenleintéz- 
mén\ az, amely az ország lekisebb hajszalesüvei- 
ben is fennáll : ninés az a tanya, az az egyedül 
allo ház. ahol ne lennének ott a leventeleányok 
és a leventefiuk. lernieszetes tehát hogy* azeket 
a leventeifjakat feiíiva kell avatni akkor is, ami
kor meg nem nagykorúak, mert olyan feladatok 
teljesítésére ki ll, hogy vállalkozzanak, amelyek 
Magyarország történetében egyedülállóak. Il\en 
ifjúság, il^en tudás, ilyen nehéz feladat elölt, 
mint ma, Magyarországban és a magyar törté
nelemben még nem állott. Én is tudom és a tet
tek is bizonyítják, hogy igazam volt ezzel a ki
jelentésemmel.

A legutolsó bombatámadások alkalmával 
emelte fel hangját \ itéz Béldy Alajos vezérezre

des — Budapesten 20.000 magyar ifjú egy órá
val a bombázások után a helyszínen termett.
Hét hősi halottja van ennek az intézménynek, 
hét hősi halott pecsételte, meg vérével ezt a fo
gadalmat, •amelyet 12 éves korában telt. Nein 
csak ott vannak a leventefiuk, de ott vannak a 
Duna, lisz.a és a csatornák gátjainak védelmé
nél, ott vannak a termés védelménél is ott van
nak mindenütt, ahol a belső frontot fegyelmezett 
igazi magyar érzéssel meg kell erősíteni. Azért 
niomlm és büszkén, hogy a belső front kialakítá
súnál a leventeintézmény a népiség gerince és 
itt barmi történne, ezeken^ a falakon ezen az 
acélfalon minden a magyar nemzet ellen на* 
nyúló támadásink össze kell omlania.

(Eoltyatása következik.)
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Pan kenyérke —
Dübörögve, dohogva kapaszkodik fel a ma

gyar szabadságos katonavonat a Kárpátok ge
rincére. Munkácson már két mozdony húzza, egy 
pedig hátulról segít a magas hágóra Kitolni. Ko
moly eredményt jelent amire felérnek Valóéra és 
eljut a szerelvény a hármas alagútig. Itt már 
mindenütt a Kárpátok fenyővel borított völgyé
ben halad, amíg az utolsó magyar állomás után 
el nem nyeli a határt jelentő alagút. Először az 
egyik, majd a másik és még egy hosszú, hogy 
hogy utánna a magyar honvéd az Isten napját a 
régi Galíciában pillantsa meg.

Az. lsen napja itt is ugyanaz. A fenyőfák 
éppen olyanok, mint a másik oldalon, a hegyi- 
patakok ugyanolyan csörtetéssel törnek a völgy
ben lefelé, mégis itt már mindenki érzi a köte
lesség, az önfeláldozás útjára lép. Lawoczne már 
a háborút jelenti. A népek gigászi erőfeszítésé
nek kapuja ,ez a határszéli nagy állomás. Ahogy 
lélékzik, ahogy lázasan forog, ahogy türelmetlenül 
fel és alá hullámzik az élet, az. már túl van a 
normális formákon, a háború igájában használó
dik el.

Rendes medetű, mindennapi élettel alig ta
lálkozik ott az ember. Nagyon is háborús ízű és 
szagú az, amit ott „életnek" neveznek. Az a 
pár ott maradt polgári lakós, vagy menekült 
orosz, ukrán nem a megszokott polgári életét 
folytatja, de a megváltozott életformák szerint 
rendezkedett be. Az öregebb je még szorgalma
san végzi a mindennapi munkát, de a fiatalja 
már egészen háborús nemzedék.

Mindennapi esemény számukra a s/abad- 
ságos vonat megérkezése. Még alig bújik ki a 
mozdony első része az alagútból, már olt van
nak és körülsereglik a szerelvényt- 4, 8, 10 éves 
és idősebb gyerekek ott sereglenek a vonat kö
rül. Télen-nyáron egyformán, mezítláb, rongyosan, 
hóban, sárban, vízben, napsütésben, viharban és 
jó időben. Mosolyognak, integetnek. Vágyó szem
mel néznek a vonat felé. Ványadt kezüket ki- 

* nyújtják és úgy könyörögnek sóvárgó nézéssel 
..Pan kenyérke . . . magyar kenyérke . . ."

Embert megindítóan szánalmas ez. a látvány 
A kurta, szallag földek “alig teremnek. Munkásá
nak egy része azt is elfelejtette, milyen volt az 
ö sajat földjén termelt kenyérnek ízes illata. Mas 
munka pedig, egy kevés személyes szolgálaton 
kívül egyébb nincs. így elemi erővel tör fel az 
éhes gyermek szájakból a jaj panasza : kenyérke, 
magyar kenyérke.

Sok magyar honvédet szállít a szabadságos 
vonat. Közel ezer eruber utazik vissza a köteles
ség vártájára. Ügy érzi mindenik, ha soha, de 
most élő* valósággá lesz számára az imádság ké
rése „mindennapi kényét linket add meg nekünk 
ma„. A kérő szó nem is hangzik el hiába. Egy
másután nyílnak ki a bőröndtik, a hátizsákok, a 
szeredások, a csomagok. Itt is, ott is letörnek 
*6> jó darab kalácsot, anyám dagasztotta fehér

Ipartestületi hírek.
A m. kir. Iparügyi miniszter Ur hozzájárult, 

hogy a M. hír. Ipariany aghivetal Építészeti Osztálya, 
amennyiben a kivételei viszonyok anyaggazdál
kodási lehetőségei megengedik, a kisiparosok kö
zötti szétosztást az ipartestületek végzik  ̂ ha
sonlóan az elmúlt évekhez. A válható nnyag- 
belyvet elöreluthatóiag nem teszi lehetővé, hogy 
a felmerülő összes szükségletek kielégítést nyer
jenek, éppen azért elsősorban a jelen háború 
hadirokkantjai, azután a múlt világháború hadi
rokkantjai a vitézek, hadiözvegyek és hadiárvak, 
valamint nagy családu személyek altat tervbe 
vett javítási munkálatokhoz biztosítson anya
got az ipartestület csakis iparos révén. Mostani 
kiutalás 5000 drb. kisméretű falitégla és 5000 
drb. hódfarkú tetöcserép, továbbá kiutalásra ke
iül, szeg, huzal, cérna, vargafonál, enyv, vászon* 
bélés és bőrhulladék.

Nyomatékosan felhívja az ipartestület min-

. . M o r a k ö i “

magyar kenyérke
cipót és mosolyogva nyújtják ki az ablakon a 
™  nyúló kéznek. A gyerek boldogan nyúl érte. 
Kettőt, hármat az ügyesebb négyet is elzsebel. 
Meg sem köszöni, rohan v l̂e haza, ki tudja hány 
ehes száj várja otthon az. édes magyar ke- 
ny eret.

Ezeknek kultúrát, civilizált emberi viszo
nyokat egy „más" világot jelenti, a honvédek az 
adakozás csendes békéje mellett a kenyeret ter
mő és teremtő otthon édes tudatát. Talán az. a 
néhány szál virág és fenyőág, amit a Hálásabbja 
a vonat felé nyújt, éppen ezt szimbolizálja.

A lawocznei kenyérharc nem egyedül ál
ló helyi szokás. így ismétlődik ez. állomásról-ál
lomási a, ahol csak rövid ideig is megpihen a 
vonat. Talán egv zászlóalj péknúíhelye sem vol*. 
na elég a kérő kezek betömésére.

Szokatlanul bár, de ez. a jelenet ismétlő
dött meg még 1043 év január 2-án Kurszk és 
Kasztomé között a nyílt pályán.*

A szerelvény repülő támadást kapott. A 
„R.ata" kisebb,, átmeneti zavart okozott és amíg 
ezt rendbehozták,' nyílt pályán vesztegelt. Egy 
horhos mellett állott. Nem sokáig, de ez az idő 
elég volt ahhoz, hogy egy rongyos, bőrig aszott 
asszony vánszorogjon elő az odúból, fonnyadt 
kezét kérőn nyújtsa a kenvérért. A honvéd itt 
sem maradt érzéketlen.

Innen is, onnan is hamarosan ny újtották 
felé a kenyeret. Az asszony boldogan szalad 
fel-alá, gyűjti össze a kenyeret. Nem is tudja 
melyiket vegye el hamarább, annyi a sürgető és 
hívó szó.

Gyűjti-gyüjti, telik a rongyos kötény. A 
mama nagyon boldog, már mosoly is játszik 
ványadl arcán, its ekkor . . .

Az olinos szürke felhőben ismét előbúg a 
rata. Váratlanul. Gépfegyverrel végig pásztázza a 
terepet. Különösebb baj nem töiténik, a golyók 
elsivítanak, de a kenyeret gyűjtő asszony ott 
marad a földön, a fehér hóra lassan ráfolyik a 
vére s amire hozzá sietünk az. utolsókat sóhatj: 
ja. Saját honfitársa megölte, mert az élet kenye
rét merte kérni tőlünk, nz. „ellenségtől". Utolsó 
mozdulatával egy darab kenyeret vitt a szája 
felé és úgy sóhajtotta: „Pun kenyérke . . . ma
gyar kenyérke".

Ott temettük el Kurszk és Kasztomé kö
zött a horhos/, alatt. Megdermedt kezében ott 
maradt a magy ar kenyér, ölében a sok fehér 
cipó. Egy darabka! oda tettünk feje alá halotti 
vánkosul. Azon álmodja álmát; ki az ellenség ? 
Az e aki kenyeret ad? az e, aki az. elfogadott 
kenyérért halait osztogat?!

Lakatos L. István.

denki figyelmét, arra n körülményre, hogy csakis 
iparos részesülhet kiutalásban az ipartestületnél 
azért mindenki szükségletét az. iparos utian sze
rezze be, mert senki az ipartestületnél utalványt 
nem kaphat mint csak iparos, ezért fölösleges 
nem iparosnak az ipartestületet zaklatni.

Ipartestület.

„ A r a n y  B á r á n y “
Kötöttáru illem, CSÄKTORHYA 
Kossuth Lajos u. 9. - Telelőn 143. 
Gyárt elsőrendű kötöttárut. 
Tulajdonos: K u rÉ th  JOBChlHl
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Hat elemi iskolai végzettséggel bárki 
pilóta lehet

Most jelent meg a m. kir. Honvédelmi Mi
niszter felvételi tájékoztatója a legénységi repü
lőgépvezető kiképzésre jelentkező ifjak részére. 
A tájékoztató a reptilnivagyó magyar ifjúság és 
a repülő katonai szolgálatra kedvet, hajlamot, 
vagy élethivatást érző ifjak részére bizonyára 
örömet jelent, mert lehetővé teszi a soronkívüli 
jelentkezést és az eddig megkövetelt 4 közép
iskolai végzettség mellett ez alkalommal már .6 
elemi iskolai végzettséggel is lehet jelentkezni. A 
felvétel feltételei: magyar állampolgárság, testi 
és szellemi alkalmatosság, erkölcsi éhdemesség 
és nem/.ethüség tekintetében való megbízhatóság, 
nőtlenség, legalább 6 elemi iskolai végzettség, 
17—IQ éves életkor, nagyszülőkig visszamenőleg 
igazolt tiszta keresztény származás, az. atya, vagy" 
gyám beleegyezése.

A repülővezetői kiképzésben részesültek a 
három évi tény leges katonai szolgálat kitöltése 
után továbbs/ülgálatra önként jelentkezhetnek és 
kérhetik a légierők hívatásos tiszthelyettesi kará
ba való felvételüket.
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Első Muraközi Szövődé RL
Gyártelep: CSÁKTORNYA

Széchenyi u. 50 e Telefon: 3E 
KÖZPONTI IRODA:

Bu d a p e st , VII.. Király ut 55 szám.
Telefon: 424-104.

A m. kir. Vallás és közoktatásügyi Minisz
ter Preininger János tanítót, a zalaújvárl* áll. el. 
népiskola volt megbízott igazgatóját 40 évi be
töltött hűséges és érdemdús szolgálata után nyu
galomba helyezte.

Preininger Jánossal egy nagyon érdemes 
férfiú távozik a közoktatás teréről. A Csáktor
nyái képezdében nyert oklevéllel először Mura- 
szigeten nevelte az. ifjúságot 13 évig. A szomoiú 
megszállás után nem sietett az. «anyaországba sza
porítani a vagonlakok számát, hanem itt maradt 
a magyar eszme ápolójának. Magyar érzelmei 
miatt, vagy ötször kapott fegyelmit, előbb Mura
szombatba, majd Lend va vásárhely re helyezték 
büntetésből, ahol sikerült a tiszta magyar köz
ségben a magyar nyelvű tanítást bevezetnie. Már 
úgy volt, hogy Macedóniába helyezik, de a ma
gyarlak'» Radios közoktatásügyi miniszter bukása 
miatt ez. elmaradt.

A visszatérés után először Bántornyán szer
vezte meg a 7 tanítós magyar iskolát, onnan Za- 
laújvárra került megbízott igazgatónak. !tt is 
megszervezte az iskolát, majd, miután az. iskola- 
épület már régen kicsinynek bizonyult, kezd* 
ményezésére az állam megvette iskola céljaira a 
gróf Festetich féli kastélyt.

Társadalmi téren is nagy múltja van Preininger 
Jánosnak. Megszervezte Zalaújváron a Magyar Élet- 
párt helyi csoportját. Annak első elnöke volt. Ugyan
csak megszervezte a tűzoltóságot, énekkart alapí
tott, felnőttek részére magyar ny elvi tanfolyamokat, 
vasárnaponként közművelődési előadásokat tar
tott mindaddig, amíg Csáktornyára történt áthe
lyezése he nem következett.

Az első világháborúban tíi/harcosi érdemeket 
is szerzett. Muras/.igeti működése alatt a 
Zalaegerszegi Nemesi Pénztár inagyarositási alap
jától dicsérő oklevelet és pénzjutalmat kapott.

A Légo tanfolyam vizsgáját kitűnő ered
ménnyel végezte Budapesten és e téren is fá
radhatatlanul dolgozott.

Preininger papa nem távozik el Csáktor
nyáról. Még sokat várunk tőle a közélet terén. 
Kívánjuk, hogy jól megérdemelt nyugdíjág élvez
hesse az emberi kor legvégső határáig.



4 Mu га к б г * 25 íz,

DRÁVAVÁSÁRHELYl HÍREK
Ч

— Elsőáldozás Drávavásárhelyen. А
plébánia községeiből 125 iskolás gyermek járult 
Űrnapján első szentáldozáshoz.

Gazivoda Károly káplán osztotta Krisztus 
testét az ártatlan gyermekieteknek. Majd öröm
könnyeket fakasztó prédikációban fürösztötte meg 
a boldog szülők lelkét.

A gyermekek ezután az iskolába vonultak, 
hol terített asztal várta őket. Virágos asztalon 
tej, zsömle és sok kalács Volt a szeretetreggeli, 
melyhez Kovács berenc igazgató-tanitó sok lisz
tet, tojást és tejet gyűjtött a község jóindulatú 
népe körépen. Feldolgozását az igazgató neje 
vezette, segítői voltak a tanítónők s az adóügyi 
jegyző neje.

Dagasztottak, gyúrtak s egv életre szóló 
kedves emléket nyújtottak több mint száz gyer
meknek s kétszerannyi szülőnek, isten fizesse 
meg jószándéku munkájukat, fáradozásukért pedig 
a felnövekedő ifjú áldozo sereg kárpótolja majd 
örömmel őket.

— Uj orgonát kap a drávavásárhelyi
plébánia templom. Budapesten készül, 22 vál
tozattal, villanyfujtatóval. 39.000 pengőbe kerül, 
a kórus átalakítását is szükségessé teszi, oly 
nagy. Árát nemes népünk adományozta gyűjtés 
kapcsán. Megkapó a mai nehéz időkben ilyen 
vállalkozás. Mily könnyen ment volna minden a 
Jugó időben. Senki sem törődött vele. Most az 
eszmét Kovács Ferenc ig. tanító vetette fel, aki 
kántora is községnek s a Rhosoczy Flek szer- 
zette szép muraközi énekek felelevenítésével 
mélyen belelopakodott a nép szívébe.

A gyűjtést a* kántor és a segédlelkész, Ga
zivoda Károly kezdték meg, majd a káplán foly- 
tatta egyedül, miután segítőtársa katonai szolgá
latra vonult be !

Benkö János községi főjegyző hasznos ta
nácsaival megértőén támogatta a mozgalmat.

Elismerés illeti meg Drávavásárhely népét, 
mely oly szépen nyilvánítottá áldozatkészségét, 
hogy a 16.000 pengőre tervezett orgona helyeit
39.000 pengőset lehetett venni.

Kérjük Isten áldását a mozgalom teljes 
sikeréhez.

Honvédnap Drávavásárhelyen. A
Drávavásárhelyen állomásozó honvédalnkulat szem
lélő elöljárót kapott vasárnap.

A szemle jutalmaként hétfőn pihenő nap 
volt. Martos István mozitulajdonos 2 előadást 
vetített nagyon kedvezményesen a katonáknak.

Majd labdarugómérkőzés volt a következő 
programmpont. Az egyik század és a géppuská
sok mérkőztek. Az utóbbiak nyertek 4-2 arány
ban.

Bár hétfő volt, a község vezetőin kívül so
kan mások is megjelentek a futbal-pályán s ki ki 
igyekezett biztatni kedvenc csapatát. Megjelent 
az ezredzene is, és szép 'műsorszámokkal taiki- 
totta a szünetet.

A parancsnok mint gondos, jő családapa 
érdeme a legénységnek eme örömnapja. Ót is, 
tisztikarát is, legénységét is rövid ittlétük ideje 
alatt már is szeretetébe fogadta a falu népe.

H I R E J N K
HELYREIGAZÍTÁS

Dr Vída Ferenc a Csáktornyái járás fös/.ol- 
gabírája nem tartós betegszabadságra ment, hanem 
ez évi rendes szabadságából 4 hét szabadságidőt 
vett igénybe. »

— Búcsúszó. Felkértek bennünket a kö
vetkező sorok közlésére: Mindazon jóbarátaim 
és ismerőseim, akiktől az idő rövidsége miatt 
személyesen el nem búcsú/hatam, fogadják ez 
úton -búcsúüdvözletemet és baráli kézszorításo
mat. Dr Kapossy Béla m. kir. alezredes.

Fájó szívvel adunk helyt e soroknak, mert 
Dr Kapossy Béla alezredes ittléte alatt mindnyá
junk szívébe férkőzött. Adja a Magyarok Istene, 
hogy minél előbb lássuk győzelmes csapatai élén

bevonulását Csáktornyára.
— Személyi változások a Csáktornyái 

elemi iskolánál. Csonka István a Csáktornyái 
álL el. népiskola igazgatója katonai szolgálatra 
vonult be. Tavolléte idejére a tankerületi főigaz
gató Krasznay Antal tanítót lízta meg az igaz
gatói teendők ellátásával.

— Májercsák Béla meghalt. Ismét -egy 
régi, jó magyar érzésű polgárt veszteti vl Csák
tornya városa. Májercsák Béla kereskedő, 72 éves 
korában, hosszú betegeskedés után, pénteken, 
június 17-én, jobb hazába költözött. Egész éle
ién át mintaképe volt a becsületes keresztény 
kereskedőnek és a megszállás alatt is, mindig hü 
maradt a magyar hazához. Halálával nagy vesz
teség érte a Csáktornyái magyar társadalmat.

— Éjszakai betörés a Rákóczy utcában.
Sráj Ferenc, 28 éves myhanikussegéd vasár
napra 'virradó éjjel betört özv. Ei3enst;idterné, 
zsidónö, Rákóczy útcai lezárt lakásába és onnan 
többrendbeli holmit ellopott. Távozása után nem 
mert egyenesen hazamenni, hanem a külső id
eákban csavargóit, így egyenesen az éber csen
dőrök karjaiba futott, akik azonnal bekísérték.

Sráj Ferenc büntetett előéletű ember. A 
betörés éjjel 1 1 órakor, elsötétítés és légiveszély 
idején történi, a nemzeti vagyont károsította meg, 
s így több mint valószínű, ügye lögtönítélő bíró
ság elé kerül.

Tábori posta
Bencze Ferenc tizedes Tábori posta C 756 

írja : Számtalanszor csókolom kedves szüléimét, 
testvéreimet, rokonaimat.' üdvözlöm ismerősei
met, barátaimat, a CsZTF vezetőségéi és tagjait 
és szerencsekívánataimat küldöm a bajnokság
hoz.

LEVENTE HÍREK
Leventenap Csáktornyán

Felavatták az új leventegyakorV teret*

Mint múlt számunkban már jelentettük, de
rék leventéink egy új, a céloknak teljesen meg
feleli) gyakorlóteret kaptak.

Vasárnap, június 18 án avatták fel ezt az 
új gyakorlóteret. Reggel 9 órakor, zászló alatt 
ünnepi misére mentek a leventeifjak és leányok, 
majd utána kivonullak л gyakorlótérre, ahol a 
Hiszekegy után felhúzták az. oszlopra a nemzeti 
zászlót és előtte tették le a leventék az esküt.

F.skü után leventeifjaink bemutatták mit 
tanullak eddig. \ oltak nagyon szép szabadgya
korlatok, futás, magas és távugrások,-ifjaink igye
keztek kimutatni, hogy átérzik kötelességeiket és 
igyekeznek jó hazafiak és hősi apáik méltó fiai 
lenni.

Díszmenet fejezte be ezt a szép leventéim* 
népségét.

Sakk
Közel három hónapos nemes küzdelem ut.in 

véget ért Délnyugat-Dunántúl sakkcsapatainak 
bajnoki mérkőzése. Kőszeg, Szombathely, Mura
szombat, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Zalaapáli, 
Csáktornya kilenc sakkcsapata vett részt a mér
kőzésen. Az elődöntők lejátszása után négy csa
pat keiiill a döntőbe, amit ünnepélyes keretek 
között 1944 június 11-én vívtak meg a csapatok 
Zalaegerszegen, a következő eredménnyel:

1. Muraszombat 5-1, 4 2, 6-0, 3 pont I.
hely. •

2. Csáktornya 1-5,4 1/1-1 1/2, 6 0, 2 pont 
II. hely.

3. Zalaegerszer 2-4, 1 1/2-4 1/2, 3-3, 1/2 
pont, Ili hely.

4. Szombathely Baross 0-6, 0 6, 3 3, 1/9
pont, IV. hely.

Városunk csapata második lelt, ami szép 
eredmény az erős mezőnyben. Dicséret illeti meg 
a csapat minden tágját, akik sem fáradságot, sem 
anyagiakat nem kimélörve egbítették Csáktornya

jó hírnevét. — Az ezüst vándorserleget Mura. 
szombat sakkcsapata vitte el. Jövőben mi sze 
retnénk hazahozni, azért felkérünk minden sak
kozót, hogv komolyan vegye a sakkot és álljon 
közénk.

VEZETŐSÉG.

Rendelet a zsidó Tmlt- 
helyiségek keresztény 

kézbe juttatásáról
A keresztény kereskedelem fejlődésének 

egyik akadálya a megfelelő iizemhelyiségek hiá- 
‘nya. Ebben a kérdésben rendelkezik a kormány- 
nák a hivatalos lap szerdai számában inegelent 
rendelele.

A rendelet szerint ha nemzsidó iparos (ke
reskedő) üzjethely isége légitámadás okozta meg
rongálás miatt használhatatlan« vált, vagy ha az 
iparos (kereskedő) régi üzlethelyiségében iparat 
(kereskedését) azért nem tudja folytatni mert az 
üzlethelyiség zsidóknak lakóhelyül kijelölt terüle
ten van, az elsőfokú iparhatóság az iparos (keres
kedő) részére uzMhelyiséget vehet igénybe azon 
üzlethelyiségek közül, amelyeket a kereskedelmi 
miniszter rendeletéi értelmében be kell zárni.

‘Az iparhatóság oly a ni üzlethelyiséget vehet 
igén} be, amely üres, vagy amelyben lévő árú 
es anyagkészletet, valamint berendezési és fel
szerelési tárgyakat más megfelelő helyiségbe le
int szállítani cs ott lezárni; igénybe lehet venni 
továbbá az üzlethelyiségnek egy részét is abban 
az esetben, ha az üzlethelyiségnek igénybe nem 
vett részében az üzlethelyiségben volt árú* és 
anyagkészlet, valamint berendezési és felszerelési 
tárgyakat az üzletbe!}iség elkülönítheti! más ré
szében megfelelően el lehet helyezni és lezárni.

Igénybe lehet venni az olyan üzlethelyiséget 
is amelyre vonatkozó bérleti szerződés a zsidók 
ipari (kereskedelmi) tevékenységének korlátozásá
ra vonatkozó valamely jogszabályban foglalt ren
delkezés következtében megszűnt. A lezárt üz
lethelyiségek bérleti szerződésének felmondása 
tekintetében a kormány a közel jövőben fogja a 
szükséges rendelkezéseket kiadni, igy az olyan 
üzlethelyiséget amelyben árú- és anyagkészlet 
van, igénybevenni egyelőre csak bőinbakárosult 
és olyan iparos (kereskedő) rés-ére lehel, aki 
iparat (kereskedését) azért nem folytathatja, mert 
az üzlethelyiség a zsidóknak lakhelyül kijelölt te
rületen van.

Elsősorban olyan személy javára kell az 
üzlethelyiséget igény bevenni, akinek iparjogosit- 
ványa mar van és eddigi ipari (kereskedmi) te
vékenységével bizonyságot tett szakmai megbíz
hatóságáról. I igyelembe kell venni továbbá a 
kózszúkséglet megfelelő kiegészítésének biztosi- 
lasál, valamint, azt, hogy a lehetőséghez képest, 
az uj bérlő ugyanolyan ipart (kereskedést) űzzön 
mind elődje, úgyszintén azt is, hogy az arra ér
demes iparosok (kereskedők) forgalmasabb helyen 
jussanak üzlethelyiséghez.

Az egyébbként egyenlő jogosítottak közül 
előnyt keit biztosítani a harctéri szolgálatot tclje- 
titonek, hadigondozottnak, családosoknak; a csa
ládosok közül előny ben kell részesíteni azt, aki
nek nagyobb családja van.

A kijelölt iparos (kereskedő) a bérbeadónak 
a korábbi bérlő állal fizetett bérösszeget köteles 
fizetni, attól a naptól kezdve, mely napon az üz
lethelyiséget elfoglalta.

Az üzlethelyiség igénybevételére vonatkozó 
vég határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az 
uj b£rld kijelölését azonban az illetékes miniszter 
felülvizsgálhatja és a bérlő kifelölése tárgyában 
hozolt véghatározat‘ megváltoztatásával más bérlőt 
jelölhet ki.

Hirdessen a „Murakiiz“ -lien
шгвгт Ш  I ----------1— m  — —  щи »iiji» i.iMimn'iTy**

Adakozzunk a bombakárosuitaknak
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OSLOBODITELI
Na poőetku svetskoga tábora, da su 

prve sovjetske zarobl.enike miti i dotirali, 
su pitali jenoga i drugoga, jeli znaju za 
kaj harcuvleju? K aj bi naj znali, jni za 
to harcuvlem o, da v  Europi i potli negda 
po célom svetu  sirim o kulturu.

Potli su te zarobleniki doSli do cis- 
to drugoga m islenya, kaj so ti Je  europ 
ske kulture. Potli toga su previdli, da se 
prinas clovek  ne gledi za masina, steroga 
je móri, da se znuca, hititi v staro zele- 
zo. Previdli su, da se prinas postuje de- 
lavec i da saki dobi piacú, kak se ra? 
rne v ooslti i k ak se  delo zvrsav le . Saki 
delaven c lovek  im a svo je  postcno zivle- 
nye, ima i svo je  fam iliarno zivlenye, ima 
mogocnost, cia se dale vuci i na vekse 
mesto dojdo, ima svo ja  mala veselja, ste- 
ra mu zivlenye polepsavaju, mirno more 
spati, kajti zna da pod stare dneve nabo 
moral poginuti de pod grmonc Л  najbo- 
le previdli su to, da prinas, sto se pos 
teno ponasa proli svojo j domovini no 
mora se bojati za svo je  zivlenye. Prinas 
ne postaviju c lo vek a , za kaksu  god ma 
lu falingu pred pusku, eli morti zato, kaj 
se nyegvo lice ne dopalo kojemu pred 
postavlenoinu, eli pak zato, kaj zbog be- 
tega, eli zbok kak sega  drugoga velkoga 
zroka zakesnil za pol vure pre poslu. 
Prinas ga ne K atyn a, Vinnice, Siberije, 
grobov na kupe, sod ov za pet minőt, 
skoncanya na kupé. V  nase cirkve ne 
vezeju konye, niti pak m agazine ne de- 
laju z nyih.

K aksu kulturu oceju ovi siriti ?
Za nyim i su dosli osloboditeli ! Po 

restaj su skup  pobrali vubitele, tolvajé, 
raubare, gen gstere ! Т е  za dolare i funte 
rusiju v Furopi, kaj se erez dve jezere 
let stvorilo. Z  veseljem  koleju na kupe 
nekrive. zone, decu, pope, opatice, state 
i beteznike. N a kupe rusijiT se  one kince 
'»tere narn je ostavila  starinska G réka, 
starinski Rim , sred nyi vek, obnovlena do 
ba i najnovese doba za to, da je cuva- 
mo i ostavim o nasim odvetkam .

i ovi oceju  nas osloboditi. Od koga? 
Gd ( e g a ? V eiiju  da je A m erika prava 
domovina slobode, No na toj slobodi se 
mi za fal into i ne javeem o za nyom. Morti 
s? cutiju slobodni oni zidovski bankeri i 
fabrikanti, steri s penezi kralujeju po ce- 
lomu svetu. Л neje sloboden farmer, de- 
lavec, trgovec, kajti zidovi drziju v ro- 
kaj celu A m eriku . Ci v kavi, kurtizi 
poka/.e bogata bratva, hajd /  nyom v o- 
£»eny, eli pak v morje, kajti nesme opas- 
ti cena onoj robi, stern zidovi v rokaj 
dr/iju, bole da prepadne farmer, da od 
glada pogine d elavec, nego da bi dobi 
cek zidovskoga bankéra satno i za jen 
cent doliopal.

Am ericki fabrikant automobilov, Ford 
je jempof rekel, da saki anterikanec mo
ra meti svojega automobila. A  kak oce 
dojti do toga ? Znttcal je delavca do zad- 
nye kaple krvi. Ci se mu de pokazal 
kaksi konkurent, mam je cene zrusil, 
dók je konkurent ne prepái, onda je fab- 
rjku kupil za fal peneze, a za tern pak 
nazaj gori s cenanij i za kratko vrem e je 
desetpot dobil gori ono, kaj je morti zbog 
konkureneije zgubil.

I to slobodu nam oceju respreslreti 
tu v Kuropi. Vec su si lepe plane na- 
pravili. V Furopi nesmeju bili fabrike, A  
merika bo nam kcoj vozila se kaj nuca- 
mo, prinas nabo snieti povati krulm i zr 
nye niti pak marlin. Sega toga ima A m e
rika dosta, odnod bomo toga dosti dobili.

Kaksi fájni sefti se kaz.eju v glavaj 
am erickih z id o v o v ! Prek zeti obskrbu je
ne zenile od petsto miljonov naroda ze 
sem, k a j  je  p o tre b n o . V id im n  p re d  naS í
rni ormi, kak si te zidovi veselo ribaju 
roke i moliju zlatno tele. Tu se bo dalo 
zasluziti! A m ericki farmen bodo lifrali 
za fal peneze krusno zrnye i marhu za 
ni eső, americki delavec bo se mccil po 
fabrikaj skorom za badav, gospodarenye 
po morjaj po célom svetu bo nyihovo, 
lágyé bodo vozile, a oni bi sedeli v ele- 
gantnim kopaliscam i pobirali bi mastne 
dobicke z nasih krvavilt zul.

A  kaj bi za se to dobila ta nesrec 
na oslobogyena Europa? BolSevizraa, gla- 
da i íid o v sk o  gospodarenye. Ja p e k  Sta 
lin si je vec zgovoril 10  miljonov delav 
cov, steri bi nazaj gori postavili zruSene 
ruske varasé i fabrike, a niti on sam ne 
misli, niti véli, kaj bi cd oviit da i samo 
jeden nazaj dosel v svoju domovinu i 
videl svoju famibju. Drugi pak morém 
odidti v Am eriku delati i mociti se za 
glad i poveksati kupe penez na miliarde 
za Forda, Roosevelta, Rockfellcra i nyi- 
hovih zidovskih priatelov i rodbine.

Na Eum pu pak bi naleteli bo lsevik  
ki i americki zidovski agenti, rezsirili bi 
zidovsku, bolsevicku gengstersku kul 
turu. Strfelanyc v zateljak, gengstersko 
vub’janye, vkrasti decu i siliti roditele 
na vei ki piac, gospodariti z revorveri i 
masinpistolami, raubati banké 1 fabrike i 
se drugo. Го bi bila nyihova kultúra s 
tem bi nas oni hranili i zdigli na visoko
mesto.

O slobogycnye" bi nam donesli ont 
7a ci'ie oslobogyenye su m agyarski gene
ráli i vitézi krv prelevali. Oni, Steri pod 
falisnim glasom slobode zagnyetem se lu- 
di di uge fájté, samo zidove ne. I tak d a l 
ko je doli glcdijii, kaj niti sedeti poleg 
nyih neceju.

1 za öve ntisli posilaju sem na stoti- 
ne jezere svoje sine hmirat na atlantskoj 
fronti i troSiju peneze na miliarde. A  o- 
vi nyihovi sini hmiraju za zepe zidovskih 
kapitalistov zato, da neznaju i nemreju 
si preraislitr, kaj je sloboda.

Misliju si te am ericki decki, da je 
slobodato, zaklati óim vec zen i decu, zru- 
siti cim vec cirkev, spitalov i drugih 
vrednih biz i za to pobirati dolare i funte 
na dnbelont. A  onda ,£teri zivi ostaneju, 
fest lumpati za te peneze i dati si igrati. 
Tak si oni slobodu prernislavaju, a drugi 
narodi narodi naj vleceju jarma.

Ne znaju, kajti nigdar nesu culi, da 
je dika za slobodu krv prelevati i hmre- 
ti. Da kotrige, v broju meny áih europskih 
narodov jari misei one prave svete slo- 
bod'e. Neznaju, da saka bomba, Mera do
li opadne i saka kapla prelejane junaéke 
krvi nas objaci na to, da se bomo jo§ 
ostrese proti posta vili, da bomo joS bo
le zdrzali i joS bole vitezki harcuvali. 
Neznaju te ntladi ludi, da europski na
rodi ne harcuvleiu za zlatno tele, nego 
zato, k a j  na ovo/ zemlí nabodo samo 
nesterni z.ebrani meli sega dobra i drfcali 
ludstvo na láncú, a drugi pak naj od 
glada pogineju. Kajti öi bi oni se to zna
li, vec bi bili zdavnya pretirali z med 
sebe onu prézboznu i z bolsevizm om  
skup skapcenu íid ovsk u  bandu, Stera z 
krvi zlato dela.

V  A m eiiki, v varain  N ew  York sto- 
ji velki spomenik slobode. Da bi te spo- 
ntenik mogel oz.iveti, hitil bi zrok svetlu 
bakin, Steril v rokaj dr/i i natiral bi s 
korbacom se krive, laz.live, falisne i prez- 
dii.^ne apoátole slobode, kak  je negda 
Kristus natiral fulisne trgovce z cirkve 
svojega Oca.

S lo b o d a ! Kulkopot krivo i zlo ponu- 
caju tvóje im e! Pod tvoj kepenyek se 
skrivaju vubiteli, ^teri z zasede koleju 
pod Ivojim svetim imenom gaziju pravicu 
narodov, tiraju v  jarem miljone lu Jstv a  
s fariz.ejskim licem vkanyuvleju  one, áté
ri nyim  verje ju !

Fii bo nam miniila i ta ?.ohka kupi
ca ! Z  Atlantske stene bodo dőli scureli 
te krivi apostoli, kak oni trni kukci, ste
ri po noci letiju i da se v stenu tresne- 
ju dőli opadneju, a na nebu Europe bo 
zasvetila zora prave slobode. Na one, 
steri se pred zlatnim teletöm moliju, na 
prezbozne vubitele i one, Steri nam cir
kve ruSiju, bo vudrila róka praviónoga 
Boga. Bog ne plaőa saku subotu, ali da 
bo piacai, onda „bo javkany i Skripanye 
s zobm i."

Furopu bomo nazaj gori postavili, 
suze bomo zbrisali z obrazov dovic i po- 
pilov, spomene* naSih m ofen ikov bomo 
cuvali, a lopovíine, Stere su nam vŐinili, 
pozabili nigdar nabomo.
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— Elsőáldozás Drávavásárhclyen. Л
plébánia községeiből 125 iskolás gyermek járult 
Űrnapján első szentáldozáshoz.

Gazivoda Károly káplán osztotta Krisztus 
testét az ártatlan gyermeklelkeknek. Majd öröm
könnyeket fakasztó prédikációban fürösztötte meg 
a boldog szülők lelkét.

A gyermekek ezután az iskolába vonultak, 
hol terített asztal várta őket. Virágos asztalon 
tej, zsömle és sok kalács volt a szeretetreggeli, 
melyhez Kovács Ferenc igazgató-tanító sok lisz
tet, tojást és tejet gyűjtött a község jóindulatú 
népe körépen Feldolgozását az igazgató neje 
vezette, segítői voltak a tanítónők s az adóügyi 
jegyző neje.

Dagasztottak, gyúrtak s egy életre szóló 
kedves emléket nyújtottak több mint száz gyer
meknek s kétszerannyi szülőnek. Isten fizesse 
meg jószándékú munkájukat, fáradozásukért pedig 
a felnövekedő ifjú áldozó sereg kárpótolja majd 
örömmel őket.

— Új orgonát kap a drávavásárhelyi 
plébánia templom. Budapesten készül, 22 vál
tozattal, villanyfujtatóval. 39.000 pengőbe kerül, 
a kórus átalakítását is szükségessé teszi, olv 
nagy. Árát nemes népünk adomamozta g\üjtés 
kapcsán. Megkapó a mai nehéz időkben ilyen 
vállalkozás. Mily könnyen ment volna minden a 
Jugó időben. Senki sem törődött vele Most az 
eszmét Kovács Ferenc ig. tanító vetette fel, aki 
kántora is községnek s a Rhosoczy Flek szi*r_- 
zette szép muraközi énekek felelevenítésével 
melyen belelopakodott a nép szívébe.

A gyűjtést a. kántor és a segédlelkész, Ga
zivoda Károly kezdték-meg, majd a káplán folv- 
tatta egyedül, miután segítőtársa katonai szolgá
latra vonult be !

Benkő János községi főjegyző hasznos ta
nácsaival megértőén támogatta a mozgalmat.

Elismerés illeti meg Drávavásárhely népét, 
mely oly szépen nyilvánítottá áldozatkészségét, 
hogy a 16.000 pengőre tervezett orgona helyeit 
39.000 pengőset lehetett venni.

Kérjük Isten áldását a mozgalom teljes 
sikeréhez.

Honvédnap Drávavásárhelycn. A
Drávavásárludyen állomásozó honvédalnkulat szem
lélő elöljárót kapott vasárnap.

A szemle jutalmaként hé!lön pihenő nap 
volt. Martos István mozitulajdonos 2 előadást 
vetített nagyon kedvezményesen a katonáknak.

Majd labdarugómérkőzés volt a következő 
programmpont. Az egyik század és a géppuská
sok mérkőztek. Az utóbbiak nyerlek 4-2 arány
ban.

Bár hétfő volt, a község vezetőin kívül so
kan mások is megjelentek a futbal-pályán s ki ki 
igyekezett biztatni kedvenc csapatát. Megjelent 
az ezredzene is, és szép 'műsorszámokkal taikí- 
totta a szünetet.

A parancsnok mint gondos, jő családapa 
érdeme a legénységnek eme örömnapja. Ót is, 
tisztikarát is, legénységét is rövid ittlétük ideje 
alatt már is szeretetébe fogadta a falu пере.

H Í R E I N K
HELYREIGAZÍTÁS

Dr Vída Ferenc a Csáktornyái járás főszol- 
gabirája nem tartós betegszabadságra ment, hanem 
ez évi rendes szabadságából 4 hét szabadságidőt 
vett igénybe. »

— Búcsúszó. Felkértek bennünket a kö
vetkező sorok közlésére: Mindazon jóbarátaim 
és ismerőseim, akiktől az idő rövidsége miatt 
személyesen el nem búcsú/hntam, fogadják ez 
úton búcsúüdvözletemet és baráti kézszorí!ásó
mat. Dr Kapossy Béla m. kir. alezredes.

Fájó szívvel adunk helyt e soroknak, mert 
Dr Kapossy Béla alezredes ittléte alatt mindnyá
junk szívébe férkőzött. Adja a Magyarok Istene, 
hogy minél előbb lássuk győzelmes csapatai élén

„ M t t r  a k ő z " ___________ __

bevonulását Csáktornyára.
— Személyi változások a Csáktornyái 

elemi iskolánál. Csonka István a Csáktornyái 
álL el. népiskola igazgatója katonai szolgálatra 
vonult be. Tavolléte idejére a tankerületi főigaz
gató Krasznay Antal tanítót lízla meg az igaz
gatói teendők ellátásával.

— Májercsák Béla meghalt. Ismét -egy 
régi, jó magyar érzésű polgárt vesztett vl Csák
tornya városa. Májercsák Béla kereskedő, 72 éves 
korában, hosszú betegeskedés után, pénteken, 
június 17-én, jobb hazába költözött. Egész éle
tén át mintaképe volt a becsületes keresztény 
kereskedőnek és a megszállás alatt is, mindig hű 
maradt a magyar hazához. Halálával nagy vesz
teség érte a Csáktornyái magyar társadalmat.

— Éjszakai betörés a Rákóczy utcában.
Sráj Ferenc, 28 éves myhanikussegéd vasár
napra ‘virradó éjjel betört özv. Eisenstüdterné, 
zsidónö, Rákóczy útcai lezáil lakásába és onnan 
többrendbeli holmit ellopott. Távozása után nem 
mert egyenesen hazamenni, hanem a külső id
eákban csavargott, így egyenesen az éber csen
dőrök karjaiba futott, akik azonnal bekísérték.

Sráj Ferenc büntetett előéletű ember. A 
betörés éjjel 1 1 órakor, elsötétítés és légiveszély 
idején történt, a nemzeti vagyoni károsította meg, 
s így több mint valószínű, ügye lögtönílélő bíró
ság elé kerül.

Tábori posta
Bencze Ferenc tizedes Tábori posta C 756 

írja: Számtalanszor csókolom kedves szüléimét, 
testvéreimet, rokonaimat.- Üdvözlöm ismerősei
met, barátaimat, a CsZTE vezetőségét és tagjait 
és szerencsekívánataimat küldöm a bajnokság
hoz.

LEVENTE HÍREK
Leventenap Csáktornyán

Felavatták az új levcntcgyakofVterct'

Mint múlt számunkban már jelentettük, de
rék leventéink egy új, a céloknak teljesen meg
felelő gyakorlóteret kaptak.

Vasárnap, június 18 án avatták lel ezt az. 
új gyakorlóteret. Reggel 9 órakor, zászló alatt 
ünnepi misére mentek a leventeifjak és leányok, 
majd utána kivonullak a gyakorlótérre, ahol a 
Hiszekegy után felhúzták az oszlopra a nemzeti 
zászlót és előtte tették le a levenjék az esküt.

F.skü után leventeifjaink bemutatták mit 
tanullak eddig. Voltak nagyon szép szabadgya
korlatok, futás, magas és távugrások,* iíjaink igye
keztek kimutatni, hogy átérzik kötelességeiket és 
igyekeznek jó hazafiak és hősi apaik méltó fiai 
lenni.

Díszmenet fejezte be ezt a szép leventeün
nepséget.

Sakk
Közel három hónapos nemes küzdelem után 

véget ért Délnyugat-Dunántúl sakkcsapatainak 
bajnoki mérkőzése. Kőszeg, Szombathely, Mura
szombat, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Zala a pali, 
Csáktornya kilenc sakkcsapata vett részt a mér
kőzésen. Az elődöntők lejátszása után négy csa
pat került a döntőbe, amit ünnepélyes keretek 
között 1944 június 11-én vívtak meg a csapatok 
Zalaegerszegen, a következő eredménnyel:

1. Muraszombat 5-1, 4 2, 6-0, 3 nőni I
hely.

2. Csáktornya 1-5,4 1/11 1/2, 6 0, 2 pont 
II. hely.

3. Zalaegerszer 2-4, 1 1/2-4 1/2, 3-3, 1/2 
pom, III hely.

4. Szombathely Baross 0 6, 0 6, 3-3, \I2 
pont, IV. hely.

Városunk csapata második lelt, ami szép 
eredmény az erős mezőnyben. Dicséret illeti meg 
a csapat minden tágját, akik sem fáradságot, sem 
anyagiakat nem kiinélörve egbíletlék Csáktornya

• Z .

jó hírnevét. — Az ezüst vándorserleget Mura. 
szombat sakkcsapata vitte el. Jövőben mi SZe 
retnénk hazahozni, azért felkérünk minden sak
kozót, hogv komolyan vegye n sakkot és álljon 
közénk.

VEZETŐSÉG.

Rendelet a zsidó Tiolt- 
belyiségek keresztény 

kézbe juttatásáról
A keresztény kereskedelem fejlődésének 

egyik akadálya a megfelelő üzemheJyiségek hiá
nya. Ebben a kérdésben rendelkezik a kormány- 
nák a hivatalos lap szerdai számában megelent 
rendelek*.

A rendelet szerint ha nemzsidó iparos (ke
reskedő) üzlethelyisége légitámadás okozta meg
rongálás miatt használhatatlaná vall, vagy ha az 
iparos (kereskedő) régi üzlethelyiségében iparat 
(kereskedéséi) azért nem tudja folytatni mert az 
üzlethelyiség zsidóknak lakóhelyul kijelölt terüle
ten van, az elsőfokú iparhatóság az iparos (keres
kedő) részére üzlethelyiséget vehet igénybe azon 
ú/.letbel) iségek közül, amelyeket a kereskedelmi 
miniszter rendeletéi értelmében be kell zárni.

‘Az iparhatóság olyan! üzlethelyiséget vehet 
igénybe, amely üres, vagy amelyben lévő árú- 
es anyagkészletet, valamint berendezési és íel- 
szerelési tárgyakat más megfelelő helységbe le
lni szállítani és ott lezárni; igénybe lehet \enni 
továbbá az üzlethelyiségnek egy részét is abban 
az esetben, ha az üzlethelyiségnek igénybe nem 
veit részében az üzlethelyiségben volt árú- és 
anyagkészlet, valamint berendezési és felszerelési 
tárgyakat az üzletileg iség elkülönítheti! más ré
szében megfelelően el lehet helyezni és lezárni.

Igénybe lehet venni az olyan üzlethelyiséget 
is amelyre vonatkozó bérleti szerződés a zsidók 
ipari (kereskedelmi) tevékenységének korlátozásá
ra vonatkozó valamely jogszabályban foglalt ren
delkezés következtében megszűnt. A lezárt üz? 
lethclyiségek bérleti szerződésének felmondása 
tekintetében a kormány a közel jövőben fogja a 
szükséges rendelkezéseket kiadni, igy az olyan 
üzlethelyiséget, amelyben árú- és anyagkészlet 
van, igény bevenni egyelőre csak bombakárosult 
és olyan iparos (kereskedő) rés-ére lehet, aki 
iparát (kereskedéséi) azért nem folytathatja, mert 
az üzlethelyiség a zsidóknak lakhelyül kijelölt te
rületen van.

Elsősorban olyan személy javára kell az 
üzlethelyiséget igény bevenni, akinek iparjogosit- 
ványa mar van és eddigi ipari (kereskedmi) te
vékenységével bizonyságot tett szakmai megbíz
hatóságáról. I igyelembe kell venni továbbá a 
küzszükséglet megfelelő kiegészülésének biztosí
tását, valamint, azt, hogy a lehetőséghez képest, 
az uj bérlő ugyanolyan ipart (kereskedést) ii/zön 
mind elődje, úgyszintén azt is, hogy az arra ér
demes iparosok (kereskedők) forgalmasabb helyen 
jussanak üzlethelyiséghez.

Az eg>ébbként egyenlő jogosítottak közül 
előnyt keil biztosítani a harctéri szolgálatot lelje* 
titünek, hadigondozottnak, családosoknak; a csa
ládosok közül előnyben kell részesíteni azt, aki
nek nagyobb csaladia van.

A kijelölt iparos (kereskedő) a bérbeadónak 
a korábbi bérli» által fizetőit bérösszeget köteles 
fizetni, attól a naptól kezdve, mely napon az üz
lethelyiséget elfoglalt i.

Az. üzlethelyiség igénybevételére vonatkozó 
véghalározat ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az 
uj bérlő kijelölését azonban az illetékes miniszter 
felülvizsgálhatja és a bérlő kijelölése tárgyában 
hozott véghatározat megváltoztatásával más bérlőt 
felölhet ki.

Hirdessen a „Muraköz“ -bea

Adakozzunk a bombakárosultaknak
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OSLOBODITELI
Na poőetku svetsko ga  tabora, da su 

prve sovjetske zaroblenike nutri dotirali, 
su pitali jenoga i drugoga, jeb znaju za 
kaj harcuvleju? K aj bi naj znali, j|ii za 
to harcuvlem o, da v Europi í .pofii negda 
po célom svetu sirim o kultnru.

Polli su te zarobleniki dosli do cis 
to drugoga m iSlenya, kaj se ti Je  europ 
ske kulture. Potli toga su previdli, da se 
prinas clovek ne gledi za masinu, steroga 
je móri, da se znuca, hititi v staro /.ele 
/о. Previdli su, da se prinas postaié de 
lavec i da saki dobi piacit, как se ráz 
me v poslu i kakSe »Mo zvrsavle . Saki 
delaven clovek  im a s je poSteno z.ivle- 
nye, ima i svo je  famii no zivlenye, ima 
mogoőnost, da se  dale vuci i na vekse 
mesto uojde, ima svo ja  mala vésel ja, ste- 
ra mu zivlenye polepSavaju, mirno more 
spati, kajti zna da pod stare dneve nabo 
moral poginuti de pod grmonC Л  najbo- 
le p r e v i d l i  s u  to, da prinas, sto se pos 
teno ponasa proti svojo j domovini no 
mora se bojati za svo je  zivlenye. Prinas 
ne postaviju c loveka, za  kaksu  god ma 
lu falingu pred pusku, eli morti zato, kaj 
se nyegvo lice ne dopalo kojetmt pred 
postavlenomu, eli pak zato, kaj zbog be- 
tega, eli zbok как  Sega drugoga velkoga 
zroka zakesnil za pol vure pre poslu. 
Prinas ga ne K atyn a, Vinnice, Siberije, 
grobov na kupe, sod ov za pet minőt, 
skoncanya na kupé. V  naSe cirkve tie 
vezeju konye, niti pak magazine ne de- 
lajn 7. nyili.

Kaksu kulturu oceju ovi siriti ?
Za nyim i su dosli osloboditeli ! Po 

restaj su skup  pobrali vubitele, tolvajé, 
raubare, gen gstere! Т е  za dolare i funte 
rusiju v Europi, kaj se erez dve jezere 
let stvorilo. Z  veseljem  kolejti na kupe 
nekrive. zone, decu, pope, opatice, stare 
i beteznike. Na kupe ru sijiT se  one kince 
store nam je ostavila  starinska G rcka, 
starinski Rim , sred nyi vek, obnovlena do 
ba i najnovese doba za to, da je cuva- 
mn i ostavim o nasim odvetkam .

1 ovi oceju пая osloboditi. Od koga 
Od ce g a ?  Ve4iju da je A m erika praya 
domovina slobode, No na toj slobodi se 
mi zafalimo i ne javeem o za nyom. Morti 

cittiju slobodni oni zidovski bankeri i 
fabrikanti, steri s penezi kralujeju po ce- 
lonm svetu. Л neje sloboden farmer, de- 
lavec, trgovec, kajti y z.idovi drziju v ro- 
kaj cclu Arneriku. Ci v kavi, kuruzi 
poka/.e bogata bratva, hajd /  nyom v o- 
tfeny, eli puk v  morje, kajti nesme opas- 
ti cena onoj robi, stern zidovi v rokaj 
drziju, bole da prepadne farm er, da od 
glada pogine d elavec, nego da bi dobi 
^ek zidovskoga bankéra samo i za jen 
cent doliopal.

Am ericki fabrikant automobilov, Ford 
je jempoC rekel, da saki amerikanec mo
ra meti svojega automobila. А* как осе 
dojti do toga ? Znucal je delavca do zad- 
nye kaple krvi. Ci se mu de pokazal 
kaksi konkurent, tnani je cene zrusil, 
dok je konkurent ne prepái, onda je fab- 
r}ku kupil za Ы  peneze, a za tem pak 
nazaj gori s cenam; i za kratkn vreme je 
desetpot dobil gori ono, kaj je morti zbog 
konkureneije zgubil.

I to slobodu nam oceju resprestreti 
tu v Europi. Vec su si lepe plane na- 
pravili. V Europi nesmeju bili fabrike, A  
m erika bo nam kcoj vo/.ila se kaj mica- 
mo, prinas nabo smeti povati kruha i zr 
nye. niti pak marim. Sega toga ima A m e
rika dosta, odnod bomo toga dosti dobiii.

Kaksi fájni sefti se kazeju v glavaj 
araerickih z id o v o v ! Prck zeti obskrbu je
ne zemle od petsto miljonov naroda ze 
se m , k a j je  p o tre b n o . V id im n  p re d  naSi 
mi ocmi, как si te zidovi veselo ribaju 
roke i moliju zlatno tele. Tu se bo dalo 
zaslu/.iti! Am ericki farmeri bodo lifrali 
za fal peneze krusno zrnye i niarhu za 
meso, americki delavec bo se mocil po 
fabrikaj skorom za badav, gospodarenye 
po morjaj po célom svetu bo nyihovo, 
lagye bodo vozile, a oni bi sedeli v ele- 
gantnim kopaliScam i pobirali bi mastne 
dobicke z nasih krvavih zul.

A  kaj bi za se to dobila ta nesrec 
na oslobogyena Europa? Bolsevizraa, gla 
da i lid o v sk o  gospodarenye. Ja p c k  Sta 
lin si je vec zgovoril 10  miljonov delav 
cov, steri bi nazaj gori postavili zruSene 
rusk»* varasé i fabrike, a niti on sain ne 
misli, niti veli, kaj bi od ovih da i samo 
jeden nazaj dosel v svoju domovinu i 
videl svoju familiju. Drugi pak moreju 
odidti v Arneriku delati i mociti sc za 
glad i poveksati kupe penez na nnliarde 
za Forda, Roosevelta, Rockfellera l nyi- 
liovih zidovskih priatelov i rodbine.

Na Europu pak bi naleteli bo lsevik  
ki i americki zidovski agenti, rezsirili bi 
zidovsku, bolsevicku gengstersku kul
turu Strfclanye v zateljak, gengstersko 
vub'janye, vkrasti decu i siliti roditele 
na velki piac, gospodariti z revorveri l 
masinpistolami, raubati banke i fabrike l 
se drugo. To bi bila nyihova kultura s 
tem bi nas oni hranili i zdigli na visoko 
mesto.

Oslobogyenye" bi nam donesli oni 
za cije oslobogyenye su magyarski gene_ 
rali i vitézi krv prelevali. Om, Steri pod 
falisnim glasom slobode zagnyeteiu se hr- 
di dinge faj te, samo zidove ne I tak dab 
ko je doli gledijii, kaj niti sedeti poleg 
nyih neceju.

P o l i t i c k !  t f e d n ik  
Zide s a k i  petek.

I za ove misli poSilaju sem na stoti- 
ne jezere svoje sine hmirat na atlantskoj 
fronti i troSiju peneze na miliarde. A  o- 
vi nyihovi sini hmiraju za zepe zidovskih 
kapitalistov zato, da neznaju i nemreju 
si premislitr, kaj jc sloboda.

Misliju si te americki decki, da je 
slobodato, zaklati cim ve^ t e n  i decu, zru- 
siti cim vec cirkev, Spitalov i drugih 
vrednih hiz i za to pobirati dolare i funte 
na debelom. A  onda .Steri zivi ostaneju, 
fest luinpati za te peneze i dati si igrati. 
Так si oni slobodu preinislavaju, a drugi 
narodi narodi naj vleceju jarma.

Ne znaju, kajti nigdar nesu culi, da 
je dika za slobodu krv prelevati i hmre- 
ti. Da kotrige, v broju menySih europskih 
narodov ja» i misei one prave svete slo- 
bod'e. Neznaju, da saka bomba, Mera do
li opadne i saka kapla prclejane junaőke 
krvi nas objaci na to, da se bomo jo§ 
ostrese proti postavili, da bomo jo§ bo
le zdrzali i jo§ bole vitezki harcuvali. 
Neznaju te mladi ludi, da europski na
rodi ne harcuvleju za zlatno tele, nego 
zato, k a j  na ovoj zemli nabodo samo 
nesterni zebrani meli sega dobra i drfcali 
ludstvo na lancu, a drugi pak naj od 
glada pogineju. Kajti ci bi oni se to zna
li, vec bi bili zdavnya pretirali z med 
sebe onu prezboz.nu i z bolsevizm om  
skup skapeenu iid ovsku  bandu, Stera z 
krvi zlato dela.

V  A m eiiki, v varasu N ew  Y ork  sto- 
ji velki spomenik slobode. Da bi te spo- 
menik mogel oziveti, hitil bi zrok svetlu 
baklu, Steru v rokaj dr/i i natiral bi s 
korbacom se krive, lazlive, falisne i prez- 
du.sne apoStole slobode, как  je negda 
Kristus natiral fulisne trgovee z c irkve 
svojegr. Oca.

S lob o d a1 Kulkopot krivo i zlo ponu- 
caju tvóje im e! Pod tvoj kepenyek se 
skrivaju vubiteli, Steri z zasede koleju 
pod Ivojini svetim imenom gaziju pravicu 
narodov, tiraju v jarem miljone ludstva 
s farizejskim licem vkanyuvleju  one, Ste
ri nyim  verje ju !

Eli bo nam miniila i ta ?.ohka kupi
ca ! Z  Atlantske stene bodo doli scureli 
te krivi apostoli, как oni trn i kukei, ste- 
ri po noci letiju i da se v stenu tresne- 
ju doli opadneju, a na nebu Europe bo 
zasvetila zora prave slobode. N a one, 
steri se pred z.latnim f detom  moliju, na 
prezbozne vubitele i one, Steri nam c ir
kve ruSiju, bo vudrila roka pravitnoga 
Boga. Bog ne piaca saku subotu, ali da 
bo piacai, onda ,,bo javkany i Skripanye 
s zobm i.“

Europu bomo nazaj gori postavili, 
suze bomo zbrisali z obrazov dovic i po- 
pilov, spomene^ naSih m ofen ikov bomo 
cuvali, a lopovőine, Stere su nam véinili, 
pozabili nigdar nabomo.
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Bőé pozívi nasega Gospona Guvernera Iscem
Zbog teákih taborskih prilik, smo le- Visokodostojnoga Gospona od szeged ijiske ^  _

tos ne po staroj áegi, z velkom paradom misli do deneányih vremen. Pre meái su | у  J
nego samo stihasvetili rogyendneva na- bili si oficeri onda honvedi, fevlasti, öb- — - ---- *-----
Sega Gospona Guvernera. cinska poglavarstva v punim brojn i puna 7 k0jge za ^tamparíu

Varas je vec v jutro zárán bil pun cirkva poboznoga naroda. Móra meti parrazreda sred
zastavi, ob pol dvanajsti ,vurí je honved- Так smo sprevodili (oga, za nas na- e |̂̂ 0|е
ski pater sluzil para^Jmi meáu i v svojem rodnoga svetka. • , .
prodeátvu je spomenul velke zasluzbe —  titati :  M uraköz^Katolikus Nyomda

i—  шшшяшшшшшвшшшттяашштшшштшшш
Spricalí smo nase honvédé Pismo z domace fronté

V nedelu po poldan i v pondclek v tva su v sobotu celu noc p ek le  k o la re  i NaSi megyimurski decki, átéri nam éuvaju
jutro su odiáli nasi honvedi, átéri su od- saki honved je do bil p ak le ca  s kó lát i í nase grange, piseju nam ovo:
regyeni za taborsku sluzbu O bedva dne- cigaretlne. Na saku  kapu  doslo  je  1 m a Morti bo neáterni zamahnulz rokom i rekel
ve je doslo cuda ludstva na banhof i z lo cvetja. 1)0 »h* to je ne nikaj tani . . Da bo precitul
velkom lubavi su spriéavali naSe honve- Daj Bog, da nasi vitézi cím pred í !f” ' т  "f p,’slani z1 dallí1' n*kt'
de i Jeleli nyim sega najboBej«» v nyi- potuceju nepriatela  i da si sk jipa  ve, de mi megvimur'ci "toM™ na“ ™*
hovom teskom harcuvanyu. zdravi dimo dojdu! mo nazu svetu domovinu. v áteroj ocerno, kai bj

Gospe Magyarskoga Zenskoga Drus- - -  bil red i mir, a ne tak, как je v orsagu piek Dra-
ve, de goriin sela i klapoceju uiasinpuske, de na-

..............— ■ ----------------------------------------- rod zdihavle i roke zdigavle gori к Bogu za
* * pomoc.

l x T o  V \ t * A T 7 A 1 "Vt ГЪ '1'I * 1,1 nnpravimo mi naáu du/.nost, i tu dozi-
^  Cl* V A O  A^JL U  V  W a i t  K ß  И .  / vimo cuda neprespanih noci, na vetru i de/gyu

I pod nebeskimi zvezdami. I tu se cudapot niisii

proti bolsevikam pozivle honvedski Minister
TI Q C P  t Y i n r j \ z i >  t rrmj noci pred otmi pokazeju roditeli, zena, de
l i c t ? » « ;  i l l U A h c  . te, eli lepa zaruéníca, ran tak как i na fronti.

I li, da se prek vode zablesjkne i puska poci,
(M.T.I) Csatay Lajos honvedski mi dozvolu zakonskoga zaslupnika (otca, tu- “пс1а /fíine 7 Рате1‘ s* M  je nasa lubav, róka

nister je dal vun plakate átéri glasiju tora) i krstnoga lista. Ha su spunili 17 s‘ ,sne nnzlo ^ e z o , a v duái se sakomu og-
л . .0к . «/, • . • , л  . . . . ,asI Dojdite ci vupate, vi peklenski — samo
o vak  leto svojega ztvlcnya. steri liua|u prek vaftih mrtvih tel vain je odprti pót!

. Pozivlem rodolubne moske nasega pravo nősíti parti! na rokavu (önkéntesi) Pozdravlamo cenyeno vuredniátvo, se paj-
orsaga, naj nam как najbole pomazeju v naj doneseju sobom svoje ákolske sve- dase, átéri su na drugorn kraju v Karpataj í se
harcuvanyu proti bolse vízmű. Naj se gla doébe. N drogé i mile doma. .
siju si oni, átéri oceju pomagati v ovorn 3 / íd o v i se n em re iu  d las ili. v Grábir Ferenc örv. Plevnyák István hon.
dein  7 я пЬгяпп пягоНя I . . /íulravtc dános- Jez Imre bon, si z Csáktornya:

4. Oni, átéri su na prvesoj stelmgi Antolek József hon. Dokiba (iyórgy hon. z fVi- 
Steri se bodo dobrovolno glasili, od ve í bili nutri zeti, eli ei su na prvesoj laka. Svttec Pál bon. Muracsany, Goricsanec Lst- 

onih , steiingi bili preglaseni za nesposobne, а У.ап *lon* Hahier Gyt*rgy i lopoiják Dömötör hon.
1 átéri su soldacki vec zmustrani oceju se dobrovolno Háti zmustrali za . Zad? véc István hon. IGsIipa, Jur.-1. s íé n  su  soiaacK i vec zm u su am , . . . .  . csan József hon. /.ulauivar, Iriscsin l e  re ne hon.

naj se glasiju pre onoj trupi, átera je za- taborsku sluzbu, naj se  glasiju pre nad Légrád, Palarcsec 1 erenc; Kocsis János hon 
pisana v 15. rubriki nyihove skazinge. leznom kiegészítő parancvnokságu (za nas Sztnlkcreszt, Vrdovics Janos hon Kotor, \argek 

 ̂ Л, . . y ....  .. . . Nagykanizsa). János hon. Damása, Zvonarek József hon. Dta-
2. sten  JOS nesu bili na stelmgl, naj . .  . . . . .  vafiired. Katonai szerencsét! Soldacki. srecu !

se glasiju pre kiegészítő parancsnokságit v У *  ß]as t,ce 1 ‘^ ih ,  sten su se / veselje.u stampamo öve rede, kajti dobro
(komanda za nadopuaiti), átera je nadle/.- У“  1 predi Bobrovolno g las ili, a do ve /папю, da nasi megyimurski decki ran tak ver- 
na po nyihovom stanuvanyu, eli pák pre ^Í°f; ne 811 bili nutri  pozvani. no zvrsavJeju svoju sluzbu tu na granici, как i
najblizeáoj komisiji za stelingu. Da se Sam minister je pod pisai toga pia u,il* s,t:r‘ nas ^»»vaju i brumju i ci In do do do
glasiju, malodobni naj doneseju sob®m kata. , rf !1 1ак bodo у,и*/к| s,a,‘ za nasu niagyar-b ' ' 1 * 11 кu I Megy iinurje, как í oni, steri na daltkoin

----------- ------------------ ------------------- - seviu prelevaju svoju junacku krv.

Z v f l i i *  w л I t  1  “>•!> dopelaj dimo zdrave i vesele!globokim postovanyem pozdravla tiarod svo- —------------------------------
jega najvisesega Soldackoga Gospodara! Kupujem

G ovor Sztójay Döme-a m ínistra pretspdnika 1 С Э 1 И Н 1 С в
V nedelu ob 13 vuri je Sztójay Döme mi- je pr\i i najbolsi med nami Pr\i v haini anyu, 

nister pretsednik na radio pozdravil vitéz nagy- v alduvanyu, prvi v rndolubnrftli i po te- kulko god sto donese. l  rokoni brati 1 slil
bányai Horthy Miklósa, prvoga magyarskoga élő- nyu, prvi v trdoj mozkoj vernosti. lő nam govori a* sme biti dugsi od jenoga centimetra. Pla-
veka z ovim govotom? povest. » b,n Za kiski evet 70 hl za kilu, a za p*»-

V teäkom U borusto ieíinarod- hapilsem i- Za vronm „y..gvo«a i iv U y a  W naá narnd ,X T u , V ^ m ő o b u ,  О O k '» ' po
nister predsedmk -  .z globokim poátuvnnyem doáel v velku pogibel i Ha ne nasla jako ro- til.. kilu. *
pozdravla svojega Gospona Guvernera. Nigrfar ne ka, «e ra  nas je nazof polegla, denes b, n.i.rli V evet» nesme hiti mksi drac, nikai
smo topin íutili toga svetka как denes, da je pi- Magyarska samo v spornen» zivela. Ta jakn ro- slranjskoga, a slil »esme bili dwksi od |f-
tanye, jeli bomo, eli nabomo denes da harcuvle- ha i trda vola je bila Horthi Miklósova On nas поЙа ♦'♦'ntmietra. Cvet mura biti inladi rez-
mo za to da nam bo nasa domovina iivela joá j<. dopelal vun z trinnonske nevole i z istj.n \u cv» U n, balki i stari odevetem ne valaju.
drugih jézero let. panyern giedi v naSu'bodoc’nost, как pred 25 let ,Wb|U /tnu n.‘ Vrk‘U Z.a j “J °  ***'„ v. ti , , . .. , , I P° posusenu rolni jos ekstra gori platim.

7. velk.m postovanyem . velknm lubav, ga da ,e prv.É pozya! nnroda, Kupujera bezgovoga eveta. S kralkim
gledimo na nyegvom 76 rogyendnevu i gizdavi smo, Horthy Miklós nas véé 25 let vmli s trdom áldom. De kiln e shorn rastejn, tani se mo- ,
da nam je npá vodilel Horthy Mikiós. verőm. Znto dt nes, da se narod tesko harcuvle odrezati tak, da se evet re/ide na male

* Navek smo teáko harcuvali í navek smo proti peklenskomu bolsevizmu, verno gn gledimo DbU. /a suhu robu pia! m 2 3U pengő za
samo onoga cloveka drzali za prvoga magyarsko- • prepravleni snm na sako alduvanyv. Cekamo pJJJ. P^s‘l a*nu ro^u Zfc,,1HMI1
ga éloveka, átéri je pre dufnosti za domovinu nyegve zapovedi i bomo je zviSili.
prvi bil. Daj Bog zdravje i jakost i nadale nasemu K o ro n c z a y  L á s z ló

vitéz nagy bányai Horthy Miklós je takái Gosponu Guverneru to prosi nytgov zafalen narod. C sáktornya, Honvéd utca 5.
fclovek naáe povesli. Zato нот je voditel, kajti —
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Najnovesi glasi -
Dosel je piacén den

Mi smo v zinii i na prtuhtie vi.Jepot pisali, 
da je nemski minister rekel, da bodo englezam
7. intereáom povrnali se ono zlo, kaj su gengs- 
teri í rnuberski letaéi napravili turopskim naro- 
dnm. Bodo se plakale i engleske matere za svo- 
ju decu, engleske zene za svoje moze i engleska 
deca za svoje roditele. A engleski .taborski po- 
glavari se bodo collati za on narodni imetek, Steri 
se zruJil i vnistil samo z nyihovom krivicom.

Boze vola se spunila í doSel je piádén den. 
Nemei po staroj fiegi ne govoriju duda, nego sti- 
ha delaju. Так su se oni lepő prepravili, da po- 
vrncju englezam se zlo kaj su oni civilnom na- 
rodu vdiníli.

V7 petek v nőéi su sc ober Juzne Fngleske 
í Londona poka/.ale nek&e nőve nemske masine, 
Mere letiju prez pilótov. Ober cila na jeni pót 
postojiju i onda curiju straSne, do 1000 kil teSke 
bőmbe z nyih. Te borybe su duda jak se, как 
prveSe, di opadneju na hize, tani se rezleti, 
nakli pák napraviju do 25 metri iiroku i 3 4 
metre globoka jamu.

Velki del Londona je zruien i v plamenu.

T a b o r s k i  glasi
Europska fronta

Invazia
Bomo se hapili z glasom od sobote: Ang

losasi su erez deset dni zgubilí 230.000 ludi, 450 
laborskih kol i prek 1000 taborskih aeroplanov.

(Berlin) Pre varaiu Carentan su anglosasi 
erez 10 dni samo 5 kilometrov dalko dosli od 
mórja, a pre varaSu Cacn nljdalel2k tak je rano 
v varaiu Ne.\v-York jena vuica duga. Za to malo 
dobra su morali alduvati 451 taborska kola, a da 
ne govorimo za to, kaj su nem&ki stuki na inor- 
ju vtopili. Ne modi \jnCno prebrojiti, kaj je se na 
morju pod vodu doslo, éli sigurno deselpot tulko, 
как englezi priz.naju.

Na suhoj zemli je d(»li opalo prek 30.000 
engleskih soldatov ranyenih je do 150.000, na 
morju se moglo v topiti do 50.000 nepriatelskih 
soldatov tak, da su anglosasi prvili 10 dni zgu- 
bili do 230.000 ludstva, а к tomu jós 5000 vlov- 
lenih soldatov i oficerov. Najmenye 10 diviziji 
se do kraja vni&tilo, a druge pák imaju tulko 
zgubidkov, da ne valaju za v bitku poslati.

De god su se anglosasi necesa hapili, sigdi 
su dosli V stra.Jen nemski ogeny. Probali su iz 
ambrelnsi odzadi za frontom, éli nemske íezer
ve su bile prepravlene, pák su zdmbile te nme- 
rikanske ambrelase jói predi, как su se mogli 
vme&ati v bitku.

Med tem je jena engleska taborska lagya 
od 5450 ton odüla pod vodu, a jena nmeriéka 
pák na Severnom Morju.

Same engleske novine piseju, da .na íran- 
coskoj strani kanala, kre mórja je z.enila sr puna 
z rezstreljeninii taborskimi koli s doni i drugitu 
matrialoni. Se to su nemski kanoneri Sírom rez- 
strelili predi, как su je nepiiatel mogli vun 
sklasd.

(N. S. T.) *V nedelu je celi London v velkom 
strahu z.bog novih bombi. Nisdi ne vupa s pivnice 
vun, kajti nezna, da ga bomba more trefiti, 1 ng- 
leski stuki za obranu su stalno v sluzbi, fúrt 
strelaiu, éli kaj basni, da öve nőve bombe pre- 
letiju i naj vekSega ognyai Minister Morrison je 
na pitanya jenoga oblegata rekel v narodnom 
spraviséu, da je ne smeti nikaj na glas dali, kul- 
ko ga mrtvih kulko ga kvara, to nemei nesmeju 
zazvediti, kajti bi se po tem ravnali. Ludi mora- 
ju p » 16 vur stalno biti v pivnici nisei nikaj 
nemre delali, kajti fúrt moraju ludi skriti biti.

Moremo si misliti, kaksega straánoga Strófa 
su englezi dobili za svoje prezboíno delo i как 
su nemei v petoni letu tabora jós navek jaki.

Ran tak i v Ju2noj F.ngleskoj fabrike i magazi- 
ni. stajaliSée za lágyé i privatne hize guriju. Vel
ki, dimi delaju cele obiaké. Prvo hitanye je tr- 
pelo tak dugó, da su ludi morali sedeti 16, vur 
po pivnicaj i nesu mogli zidti vun. Kulko ga 
mrtvih to se denes joS nezna, kajti engleska vla- 
da nece nikaj vun dati, kaj nebi narod v joS 
vekSi strah doSel.

Nernski piloti su potli toga leteli ober Lon
dona i drugih varasov fotografirali mesta, de su 
bombe curele i straSno je kaj prepovedaju, Ve- 
liju da se ogeny vidí na 200 kilometrov dalko, 
moremo si premisliti, kakSi straSni ognyi su to 
bili.

Fngleska vlada je dala vun naredbu da se 
varaS London ima sprazniti. Te varaS ima do 
7 milijonov slanovmkov, Kam je bodo zmestili, 
как i cim je bodo hranili?

NajnoveSe cujemo, da je ober Londona tak- 
Sa vrocina, da se aeroplani nemreju nisko spustiti.

Strelanye dale ide fúrt. London néma mira. 
Dobro je tak! Naái moceniki bodo leii poéivali.

NajnoveSe: Fngleski kral í Churchil su vcé 
odbezali z Londona.

Z nemSke strane veliju, da su se englezi 
grdo znenadili od toga novoga oruzja. Mi nemei 
r,mo érez dugih mesecov trpeli i zdríali i ve smo 
gizdavi, da éujemo ono, kaj smo mi znali, a eng
lezi ne su Steli verovati, ve pák nyih je to grdo 
znenadilo. Dale veliju, da to neje zadnye bode 
dosla jós i oruga znenagyenya, joá éuda hujSa.

Na fronti dale idejű jaké bitke Amerikanci 
osobito pre varasa Cherbourg delaju velke stur
me, kajti bi radi toga vara Ja i velko stajah.J- 
ce za lágyé zavzeli. Zgubiéki su velki, várná se 
drí.i.

(NTI.) V ponedelek éujemo, da su te nőve 
bombe érez 30 vur stalno drzale celu Fnglesku 
v strahu. Juzna Fngleska i London stalno v dimu 
i plamenu. To novo oriizje bo tabora v luftu 
éisto premenilo, Velike peneze bi englezi dali 
onomu, sto bi mogel te nőve bombe fetograhrati, 
éli toga nega. Z francoskoga varasa su na veéer 
vidli ognya, Steri je 200 kilometrov dalko gorel.

NajnoveSe éujemo da je na morju bíla vel- 
ka bitka. Nemei su vtopiti nepriatelske lágyé do
50.000 ton.

Pre vara Ju St. Lo bila je jako velka bit- 
ka, amerikanci su meli prek 1000 mrtwh i tulko 
ranyenikov, kaj su od nemeov prosili doktorsku 
pomoé, kajti sami nesu toga dosli imeli i zato 
su ponudili, da daju ni zaj nemske zaroblenike.

Na London véé érez Stiri dni padaju öve 
strasne nőve bombe i strah je éuda veksi как 
je bil 1940 leta da su prvié hitali bombe na 
London, Jen nemski pilot se vozil ober toga 
varaSa i véli da se niti prespodobiti nemreiu te 
ognyi к onim, stere su englezi v Berlinu napfa- 
vili. Svetlost plamena je predrla prek oblakov i 
tak se vidlo, как da bi eela zenila gorela.

Prosimo nnSe éitatele nnj preéitaju naSe 
najnoveSe glase, tarn éuda piJemo, za ovo nnvo 
örülje.

, Sovjetska fronta
Ov tjeden ne su blle vekSe bitke. Na vi- 

sokom severu sovjeti na mestaj Steli su napre 
dojti, zavrnuli su je. V Finsliom zalevu i na* 
ribarskom otoku skvarili su nesterne neprialtel- 
skc lágyé i postrelali 15 mnSin.

Najnovesi glasi veliju, da su sovjeti vdirali 
pod Karpatami pre varasu Berezina i z obedve 
strane vara Ja Vitebsk, sigdi su je zavrnuli.

Nemski teSki bombasi su pohodili bnnhofa 
pre varasu Sarny, hitali su doli bombe i napra
vili velke ognye i éuda sega se rezpoélo.

Japanska fronta
V Krajini Honan japanska trupe jako idejű 

napre. Tábor ide najpredi proti Amer.ki, da joj

zapre pota, kaj nabo mogla oruije i matriala vo- 
ziti v Kinezku. Honan je jedini pot v Kinezku i 
£i ga japanci do kraja zavzemeju, onda si kiné
zi nabodo meli odkod oruije spravlati.

Taljanska fronta
Na otoku Fiba je nepriatel dőli del trupe 

bitka je ostra éli se braniteli jako bistro driiju i 
napravili su nepriatelu velke zgubiéke.

Jenu nepriatelsku lagyu su vtopili, a dve 
pák su skvarili.

I poleg varaSa Perugia su bile .velke bitke. 
DoJlo je do Sturme, nepriatela su rezbilí.
Nepríatelski bombaSi ober magyarske

(MTI.) JuniuSa 17-ga su nepríatelski bom- 
ba§i prek Frdélya doleteli ober Magyarske i v 
juz.no-zapadnoj liniji ostavili su na§u zemlu. Drugi 
den v jutro su nazaj odleteli proti sevru. Так 
zgiedi, da su to bile iste ma&ine.

Ne su do&li glasi, da bi bili bombe hitali.

Glasi Ipartestületa
Oospon Minister za Industriu je dozvolii, da 

как i lani, Ipartestületi bodo delili matriala med 
niestre, kulko se v térni teftkimi vremeni moglo 
dobili. То se bo dobilo prt*k Ipari Anyaghivatala 

Matriala ga tak malo, kaj se nabomo mogli 
nndjati, kaj bi semu* onomu zadovolili, kaj ludi 
prosiju. Zato bodo matriala dobili najpredi invali- 
di ovoga tabora, onda vitézi, taborske dovice i 
taborski popili prvoga svetskoga tabora, zatem 
pák familije de ga éuda dece i to samo za po- 
pravke i samo prek meStrov/

Za ve se bo vun dal» 5000 malih ciglov i 
5000 falcanih érepov, onda éavli, drót, konci, 
preja za JoJtare, kelje platno za podstave i koi
ne krpe,

Ipái testület oitro opomene sakoga, da ma
triala pre Ipartestületu more dobiti samo meSter, 
zato Jto kai nuca naj se skrbi prek me&tra, kajti 
cedulu od Ipartestületa niséi drugi nemre dobiti, 
как samo me&ter i zato &to neje me&ter, naj ne- 
Ja nutri molbenicu, kajti to néma hasna.

S sest narodnimi skolami saki 
more biti pilot

ZiJla je naredba HISnvedskoga Ministra, da 
se mladi ludi moreju zvuéiti za pilote. To bode 
sigurno napravilo veselje naJim n laJim ludem, 
Jteri imaju volu za sluibu v luftu. Moreiu se 
glasiti véé i oni, Meri su zvrJili 6 razredov na- 
rodno Jkole.

Kondicije su : Magyarsko dr/.avlanstvo, z.dra- 
vo telő i duJa. posteno iivlenye, vernost к do- 
movini, neoienyen, najmenye 6 narodnih Skol, 
17-19 lt*t star, éisto krJéanski rod do dedeka, 
dozvola ólra, éli tutora.

Sto se zvuéi za pilóta, da z.vrii tri leta 
aktivne soldaéke slu/b«*, more se glasiti dale za 
dobrovolnu slu/.bu v luftu i more prositi, da ga 
zemeju za oficerskoga namestnika.

Taborska posta
Kristoíics János Nyirvölgy 5 szám i Flac Fe

renc Dravnszentmihály Tábori po^ti V 791 naiu 
piJeju ovo: Drogi . Megyimut>ki Brati i Seat re I 
Cilusimo se vain z ruske fronte joá navek, fala 
Bogu zivi i zdrnvi. Puno pozdravlamo svoje ro
ditele, brate, krstne i fermnne kume, su rodbinu, 
se deéke i pure í se starce v selu Nyirvölgy i 
Dravnszentmihály, pnk i v célom Megyimuriu. 
Cuda sreée ielimo sem skupa i Bog naj éuva 
nns nn krvnvom polu a vas pák duma.

Horvát László kotor, Mntotek János, Petrac 
Márk kotor, Kucsmán .lános, Pavcsecz Antal, Pi- 
gnez Károly, Vngaj János Perlak, si skupa Tá-* 
bori posta К 683. PiSeju da nyih je B«>g zaéu- 
vnl, si su zivi, zrdavi i zadovolni. Pozdravlaju 
svoje roditele, rodbinu i éitatele i prosiju kaj bi 
nyim poslali megyimurske novine i véé listov.

Vnrovics András, Sinkovics György hon
véd Tábori Posta V 791. Glasiju se fala Bogu 
jói ?.ivi i zdravi z ruske fronte svojitn roditelam, 
bratam j sestram, soj rodbini i sem poznancam. 
Lepő je pozdravlaju i prosiju novine i éim véé 
listov.
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IB .Kőbányai Polgári Serfőzde I
* muraközi egyedárusitója, úgyszintén _  II jedini prodavec pive za Medjimurje i H

PEIÁHCIÚSVáNYVIZ főraktára | glavno skladisce PETANSKE kisele vode |

Csáktornya, Kossuth L.-n. 1 sz. alatti nyitrai MR AZ TIBOR Csáktornya, Kossuth L. vuiica hr. 1. jjP '

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  s v o je  s k l a d 's c c  I m a g a z in e  P  R É M  E S T I  L V §
A  Z R Í N Y I  V A R  B E L S Ő  U D V A R Á B A .  I Z N U T R E SN JI D W O B Z R ÍN Y I G R A D A  (Sim p urad«! f -

A T  T p l1 VT \ T  Д  О Pe&iéki század je igral z masinpuf.kasi, ltidi briga za obskrbu polskib gospodarov z opravom.
^  á-L* Í v  V/ V V J  r \ .  I  su je 7 veseljem ‘trucali, saki svoju partiju. Na Po toj naredbi si poFki delavci, steri su v mi-

zadnye su maSinpusknsi gvinuli na 4:2. ntilom gospodarskom letu posteno delntí, dobiju
Nocni tat v R ákóc7v vu lic í Sn i Ferenc К tomu nyim je i honvedska muáika igrala P° «luÄbenoj ceni matriala za opravu. Za to do-

, .! , . , . .. . ú 7 vul Cl* у rn) 1 r*nc j -  j t honvedi malo znbavla- biju cedule sí oni polski delavci, steri sü lo pra*mehamcarski detic je v sobotu v nőéi vdrl v Ra- \ v,/e \ Id,K su .se nast nonvecu таю  znoavia » о . ‘ . .__ , , . , Л .
kóczy vulici V zaprli stan í.idovske'dovicc Rscn- !'• Zapovedmk. nyim )e iak o  dohár i ovek i on S lom odnk.m bock polskt delavci
st.itder i spokral je tarn viáe slvari za dve vreíe. ,e ? l ’ln) spravil lo viseli«-. Znpovi-diiika, se ofíoo- J J . V  ’ J  . . ' t • t *
Odnod je ne vnpal jednako dime idti, liodal je re ,solda,e. Iе, n,arod- v r í ' 7Л ' л kra,ko "em e ben"' "  m.deriala za ob-
po zvunyskim vnlicam s lom vkragyenom fobom i Prliel v svoiu lubav. '
tak je dospel zandarnm v roke, steri prem po Prein inger János sko lsk i d irektor v pen- S to  m o re  d o b it i  t e  c e d l l lc  ?
dőli*aH*° PaZÍ'U' ° nÍ 8" ^  т Я т  V,OVÍlÍ' Í nl" ri M' kir Minis,er za Vera i’ Skole je Preinin- Saka cédula vala za kupiti robu do 50 pen-

° 1Г ** .’ . , . r te ger Janosá skolskoga direktora, potli 40 let verne gö vrednosti. Prek te trednosti se more kupiti
Sra, Ferenc jeb.l v e i yiáepol Strófa». Kra- . vre()ne s,uib(. v и„. najdale za 10 »/« viáe tak onda na lakán cédula

ß) й se pripetila v noct oh 11 \ijri za \ reme t c,» more knmSi nibíi nnirlilp у я ^  npnűií
vkmicenya i da je bila pogibel z í uí t a  к vara je Г remnger .János ,e clovek veiké vn tlnosti. ( ;ec]ule bodo dódé od ministeriuma i gos-
napravil v drzavnom ímetku, i tak vise как si- Preparand.ju ,e zvrs.I v Csáktornya, pofii toga je p0(|ari je bodo dobd. pre obeini. Saki gazda do- 
gurno, da bo nyegvu stvar resil stataríumski bil 13 let navucjtt l na Bohneckom se do .okupa- bi ! u)ko cedul, kolko odgovara po nyenm nutr. 
80^‘ cije. Onda neje odisel na Magyarsku vekse si- danim psenienun jedinicam. <Jd prvih 2000

G la s i  Z D r á v a v á s á r h e ly a  romaStvo delat, nego je tu ostal i cuval duba psenicnih jedinic se dobiju 3 c e d u l  e, éli
_ „  л   ̂ л magyarske domovine. Bil je za to jeno pelpot tu,kt° d(,bi>u ‘xoni ßofP«dari, c ija  je cc-la duz-
Prva p ricest v D ravavasarhelyu 125 de- . . ......................... „ .... . .  nőst m enysa, eh  samo c i su v celosti

ce jed o S lo  s cele fare na Telovo v cirkvu v Pod kv.^cjom  . slel, su ga Pn mestd, e  Mnce- spUm li svoje duznosti.
Drávavásárhelyu, de prvié dobiju Sveloga Sekra- (,on,|n. nego na srecu prepái je Radios i lak se v;to jma Vek§c duznosti i cí je se to toéno spunil, 
menta pruesti. ieg^ oslobodil. dobi od sakih dalhyih 1000 pseniénih jedinic jós.

Gazivoda Károly kapelan je delil Sveto Te- Potli как smo se povrnuli Preininger János jenu radulu. Так »>nda on gospodar, steri je dú
ló toj nedu/.noj deci. Za tem pák je lepő pro- jc najpredi v Bántornya, potli pák v Zalaujvaru /rn nutri f,a,i 8000 jedinic, t i  je se te posteno zvr 
deStvo zrekel, da su si i stareSi duse okrepili. orßanizirai narodnu íkhIll. Tll je bil i direktor Ш' ‘ ,оЫ 9 Ct4,u,‘ Saku do 50 Pen* ‘ vrednosti.

Potli svete meSe 11 pnéesti dosla dcca \ nremestili v Csáktor- Slen ßazda sam ne dp,a* 4'li ima na pomocSkolu, de su nyih éekah préstrti t s evetem st lalJ d“ßo dok ßa ne «u P^mLsli l v f a k to r  lfike de|avcr| mora cedule rezdeliti med delav- 
okinceni stoli. Bilo mleka, zemli i kolacov. Se to nyu. V /ajaujvani je organiziral i Slranyku Ma- cc 4 ío j.ak je sterj 7as|u ĵ) bJemrf. biti tak, 
su ludi 7 lubavi skup dali zato malu dccu. Ко- gyarskoga Znota i bil j** prvi pretsednik strany- kajbi gazda imel sega dosta, a sluga i dekla bi 
vács Ferenc ikolski direktor je pobiral med lúd- Orgmi/iral je i popevace, drzal skolu za ostaii prez obieke.
mi melu, mleko i jejci, a nyegova zóna i navuci- niagyarski je/ik j siknk romagal( da se narod Do dncva mora gazda pre obeini
ielice pák su prepravlanye zvrátle. zdi^ne . obracunali s cedulami. Obcina bode to kontro-

Celi den su mesile, pekle i napravile deci * lerala i to v gazdinsku knigu zapisala. Ran tak
veselje, da ga nigdar nabodo poz.abila. Л roditeli - ____ _ bo to zapisano i na delavcov gospodarski list.
stopram su se veselili i c uda nyim su suze Te cedule se bodo nutri dala pre odregye-
vuSle, da su se to gledali. Bog naj plali dobrím ^  ^  ^  ^  •  A ■■ nőm trgovcu, steri bo s fabrike robu dob.l il i
darovnikam i ta mlajsina. da doraste, naj. nyim W  S  |ar О  G  Q  i S  I  V  se daju ponucati po célom orsagu pre steri ni god
pokaie zajalnost. . ____ ___________  odregyenmi trgovcu. Na salai ceduiu se more

F arna c irkva  v D rávavásárhelyu  dobi M in is t e r  z a  o b s k r b u  n a ro d n  jc  z a s i-  kupiti roba najdale clí* ><) j j  pengő, 
nőve orgole. V Budapesti, se delaju nőve orgole rfu r a l o p r a v u  o o ls k ím  d o sp o d a ra m  i btacunar, moraju robu jednako rezdeliti. Sto
na 22 regislrc i z elektricnimi mehi 29.000 IVn- ß P P 0 ,SK ,,n  g o s p o a a r a m  I o íe kllplll М«Ги. mora zeti i pndstavu, ne m,«.
gö kostaju i tak su velke, kaj bodo morali i ко- d e la v c a m  samo jenu lein kupiti, a drugu oslaviti, tak bi
roáa pre/idati. Peneze je nas.dober narod skup Kaj morajt, n asi gospodari i delavci*zn knpec samo podfttavu dőlni. Ran tak je i
dal. Za istinu se treba éuditi, kaj su ludi v de- to znati ? *la, í* (,d sakoßa m'M -
nesn\e vreme mogli tak velkoga aldova podnesti. v 1 rosimo nase éitatele, naj strplivno poéekaju,
Kulko menye bi lo bilo kóstáló za vreme Jugo- I • 24.) Slarinska rec je, da on stodelati <lok se to zide. Magyaiska \lada oce sakomu
slavije, éli se niAéi ne brigal za cirkvenc, niti /a neCe, n»* mora niti jesti. Ta rec s»* zato stvoriia, cloveku pomoci osobito onim steri svoje du/.nosti
druge potrebe. da bo sakl clovek znal, da delati je svi ta du/. spunyavleju, samo od povanya do tabuké i od

Kovács Ferenc, direktor skole i knnlor fare no4t * Ramo Jclaven clovek ima prayo da g.i i ibnke do kupca je drugi pót.
je zdigel to misei i narod je mám prislal. Kovács Hrzimo^a hnsnovilogn kolriga Jiamd i samo nny Ctivnjte nase novine!
Ferenc je i obnovil one lepe starinske, cirkvene ,l1,a Pra' ’°. ^a st* deli v onim, kaj <>,sag more —
popevke, stere je nas dómat i sin Rhosocz.y Elek dali za hranu i oblecalo. A pravila j*> 1 lo, rln Т г , 1 Л о л о  _ t ^  j  _г А «чтг/\1г
na pi sal i stem je globoko zasel v srce naéega í>n ^l°vt*k, steri posteno zvrsavle svo|«* duznosti, J . / I P S C S  n y O l H l t t l V i l l i y u K
naroda. dobi, | S(> ппо- kai * ko,iko »'Vfnm i nyegvoj d v o rs a n  0ч n n n tn sa n

Kantor i kapelan Gazivoda Károly su po íam,l,)* * narddní* a ,mHka dali more. £ "  Д  f  “  „  *
bajali ludi za pomoc i moramo pofaliti naroda ^ ov* 7akon za P°vanya i nutri davanyc ran K f c S / l I L N E l í
fare Dravavásárhely saka hiza je dala z dobrimi na- 7a I о jako dnhro vala, kajli se sla/.e s tóm mi- m« • „ , „  . . , .  j ,  „ i . i
vuki je doáelBenkö.íánoe obeinski prvi notarjuA i tak seb. Gazdinske knige i sluzbeno odiegyene duz- Я I»lUt‘0kŰZl l\dto !ÍkU S KOIiyVüyOIIUJítnnO
SU si ludi kttpili na aeeto  malii, Oigoli, /.» Ibuoo n**>.ti ntil.i lira all'. » 1 < I ! V l.i I и. t - ■ n. * A r i  Л ^  ^  . r .. ir.. .
Pengő, velke za 39.000 Pengő, Mere bodo jós i ran tak, da i vlasti znaju, steri gazda kuliko je
uikov. duznosti. i nutri. (inti i jeli ic zvrMi sv.1|t. APRÓHIRDETÉSEK -  MALI 0GLASI

.  Boß nyim bla«"5lovi n'  i,>ovo «Wo- ! ’•- <<•■" "■*; «ГГС se praviino zvr - rvalj Ap,r,h.rdotó,..u dij. . „ " ^ 7 10 Hllír. A »
Honvedski den V D rávavásárhelyu. Ilon- ° Г j * V . 1 znn)U,S о |« kok z^rsi nyomnlt nő kellőnek azámit. Legkiaehb hirdetce cHj* *

vede, átéri mi po kvarfereni v Drávavásárhelyu, je *vo,e d.iá.nosl, i jeli ,e znSlu/.,l se „no. ka, ------- -----------------------r— ■  ------- ;------- ---
v nedelu pohodil viáeái zapovednik, da nyíh in* n,,<a ^a st t i /a svoje .innia. Slu^u za ^ospodarslvo iscem . М°га ra/.
spicira, kaj su se navéili Minister za obskrbu naroda je véé viScpot meti pre konyaj, pre marhi i pre polskom clviu

Inspiciranyc je dobra z i á l okak lo niti "" dal. .ka o ,e lo pravír.i zirsili j da o .e Kost,, , kvartéra dobii. piaca po. poft-dbiJM af:
drugaí nemre bili pre nasimi honvedi. pák su za "m- ? « " •  * »  P»»««“«  zvrs ll‘ *v«,c  Hunyadi B alázs D ravanagyfalu f ácános.
todobili V ponedelel: poíinka. d u inosll nutri davanya, obskrb. ti z o p r a v o m ,--------------------------------------------------------------------

Martos István gospodar kiua nyim je dve obu,cl'  1 7 onlm ka' je l!0,rebn0 zn dnle ''inti I eleliis szerkeszt«: Pecsornik Otto
predstave igral po fal ceni, sam , za slroáke kaj gospodarstvo (felező i tak dale.) f'*c!e!«s kiaiio ás laptuiaidonos: Pecsorn ik Ott*
ga koáta, kaj su se naái honvedi malo zabavlali, Véé je ziila jena naredba ministra za ob- : ЯвгакАП KaioUk«« Г.**т»»г**4* -  Ceáktom?*
za tem pák je bila totbal igra. skrbu naroda broj 31000/1944. M. K. stera ье щ__#ÄmJl $ér9m A-fg|
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