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Megjelenik p én teken .

TISZTÁZZUK I
A lapok nap-nap után cikkeket közölnek, 

melyek a közelmúltban még nem jelenhettek 
volna m ^. Sok történetről értesül ma a közönség. 
Ezeknek korábbi tudata minden bizonnyal más
ként alakította volna az utolsó cg\év politikai 
eseményeit. Ma lebben csak fel a fátyol a/okiöl 
az ellentétekről, melyek partkülönbség nélkül, 
egyoldalún a jobboldali, józanul gondolkozó par
lamenti körök és a kisebbségben lévő, de politi
kájukat mégis rájukkényszeriteni akar» csopor
tok között volt tneg.

A végzetes tévedések egész, sora lat nap
világot és ezeket a hibákat még súlyosbítja az 
a körülmény, bogy a megnyilatkozások egész so-r 
ra igyekezett az intéző köröket oly irányban be
folyásolni, hogy változtasson irányvonalain és 
küszöbölje ki mindazon gátló körülményeket, a- 
melyek az igazi nemzeti' élet . kifejlődésének, a 
lelkek egységének és a nemzet ellenállóerejének 
rovására mennek.

ídőrendileg az északafrikai hadifejlemények, 
a szicíliai partraszállás, majd Hadoglio Olaszor- 
szágának összeomlása adta meg a liberális, bal
oldali és az ezekkel rokonszenvező köröknek a 
vélt alkalmat a nyíltabb kiállásra. Állandó mel
lébeszélésekkel igyekeztek fedezni politikájukat 
és maguknak híveket toborozni, üncélúság, kis 
nemzetek összefogása, harc mindenki ,ellen. aki 
határainkon fegyveresen jelenik meg stb. jelmon
datok hangzottak el unos-untalan de .anélkül, 
hogy ezeket a gondolatokat konkrétul, félreért
hetetlenül meghatározva és körvonalazva öntöt
ték volna formákba. Es épeii ebben a meghatá
rozatlanságban rejlett a veszély. Ezt az. elködösí
tő politikát mindenki a saját ízlése és beállított
sága szerint magyarázta. Senki sem tudta tuloj- 
donképen ki hivatalosan az ellenség, kikkel k í
vánunk együtt működni, mi rejlik az öncélúsig 
mögött, hol ennek a kezdete és mi a maximuma. 
Es ez a tájékozatlanság hamarosan rá is nyomta 
bélyegét a közre. A nemzet egységes felfogásán 
már itt-ott ijesztő repedések mutatkoztak és’ eze
ken a réseken nagy ügyességgel csúsztak be a 
nemzetbomlasztó és hivatalosan támogatott cső 
portok, hogy a döntő pillanatban egy lelkileg 
szétesett és ellenlábasra képtelen társadalom rom
ja in  győzedelmeskedjék politikájuk. Az angolszász 
felfogáson alapuló liberalizmus, megtagadva min
den nemzeti és szociális újítást.

De tagadhatatlan, hogy áldozatokra is k é 
szek voltak. Könnyedséggel mondtak le a s/.ent- 
istváni birodalom gondolatáról és még egy tria
noni Magyarországgal is beérték volna pusztán 
azért, hogy az általuk egyedül helyes liberalizmus 
„hidasait" élvezhessék.

A tagadhatatlanul ügyesen irányított propa
ganda a kívülállókban azt a kellemes érzést kí
vánta felébreszteni, hogy ez a háború tőlünk va
lami távolálló dolog, mely ki fog kerülni bennün
ket és minden igyekezvlükkel azon voltak, hogy 
a közvélemény figyelmét eltereljék, azt közöny
be és nemtörődömségbe süllyesszék. Óvakodtak 
azonban rámutatni a mérföldcsizmáfal közeledő 
veszélyre, mert hisz az csak a nemzet többsé
gének és nem nekik jelenteit volna bajt és ügyes 
fogásokkal igyekeztek elaltatni szövetségeseink 
gyanúját, pedig tudták, hogy csak velük vállvet
ve vívhatjuk meg győzelmesen harcunkat.

Több mint egy éven át folyt ez a telkiis
meretlen játék a nemzet sorsával és létérde
keivel.

Voltak azonban sokan, akiket nem tévesz
tettek meg a felelősek homályos kijelentései, 
könnyedén a nag\ problémákon való átsiklás és

látták a baloldal elötetörését és felelősségük tu
datúban, a nemzet jövőjéért való aggodalmuknak 
minden kínálkozó alkalommal hangot is adtak.

Ma mar|a széles közvélemény előtt is is
meretessé váltak a felszólalásoknak és beadvá
nyoknak sorozatai, melyek mind ezt a célt szol
gálták. ismerjük vitéz Iinrédy Béla pártjának múlt 
év nyarán a kormány elé terjesztett memoran
duma szövegét, melyben komoly hangon- figyel
mezteti a kormányt, hagyjon fel a nemzet sor
sával való hazardirozásával, mert ennek nagyon 
keserű következményei lesznek és ennek követ
kezményeit elsősorban nem ők, hanem az ártat
lan nemzet fogja megsinyleni.

Hasonló értelemben, de löleg délvidéki vi
szonylatban járulnak a délvidéki képviselők a 
miniszterelnök elé, kérvén a délvidéken a jobb 
oldali és magyar irány erőteljesebb kidoniboritá- 
sát. Az előttünk fekvő és a múlt év decemberé
ben átadott beadvány felöleli az összes problé
máinkat. Ezeknek megoldása megteremthette vol
na mindazon előfeltételeket, melyeknek nyomán 
megindulhatott volna az igaz magyar élet.

ldbrendileg és tartalmilag a legnagyobb fon
tossága van amink a r»enm*r.Tidnmnak( melyet a 
Magy ar Elet .Pártja jobboldali képviselői ez év 
február 18 án nyújtottak át Kallay Miklós mi
niszterelnöknek.

Leszögezik az aláíró képviselők, bogy a lel
kűkben élő mélységes felelősségtudat és a szege
di gondolat készteti őket arra, hogy a nemzet 
jövőjét veszélyeztető jelenségekkel szemben fel
emeljék szavukat, sőt aggályaiknak elhallgatása 
képviselői kötelességeik megszegését jelentené.

Utalnak külképviseleteink egyrészének — 
ellentétben a katonai körökkel — azon igyekeze
tére, mellyel rá akarjak venni a kormányt, hogy 
magatartását egy angolszász, győzelemre alapoz
za. Joggal kérdezik, mi fog akkor történni, ha az 
említett külképviseletek tévednek. Az ország lé 
tét és jövőjét egy lapra feltenni nem szabad. 
Mégis vannak, akik az ország jövőjét arra a lap
ra teszik fel, hogy az angolszászok az oroszok 
né'^iil, sőt ha kell azok nélkül is, egyedül fog
ják megnyerni a háborút. Megállapítják, hogv 
menthetetlenül téves az. a felfogás, amely azt 
hiszi, hogy az elhibázottnak vélt külpolitikát az 
ország belpolitikájának baloldali átállításával kor
rigálni lehet. Tagadja a memorandum, hogy az 
angolszászok el tudnak hárítani a bolsevista be
folyást és utal arra, ha Németországot legyőznék 
és ott a bolsevivmtis kerekedne felül, úgy k i
mondhatatlan sors várna Európára. Beszélnek az 
angol ígéretekről és biztosítékokról, amely meg
mutatkozott lengyelországi és olaszországi vi
szonylatban. Ezeket az. ígéreteket nem lehet ko
molyan venni. Hisz. a Balkánt is kiszolgáltatták 
a kommunizmusnak és azt Tito személyében 
egészen a déli határainkra hoztak. A pánszlá
vizmus is egy olyan komoly veszély, melynek 
elhárítása szintén a német sorsközösségbe útal 
bennünket*

Van olyan felfogás is, bogy magatartásunk
kal kerültük el a főváros bombázását, de meg
győződésünk, hogy ez nem magatartásunknak a 
következménye, ha nemfez. ellenfél katonai érde
ke a dfíntö és ezt a hadműveleti szempontok 
irányítják.

A német szövetségesünktől való eltávolo
dás és az angolszász orientáció egyes körökben 
azt a tévhitet keltheti, hogy az angolszászok 
szövetségesét, a szovjetet sem kell komoly ve
szélynek tekinteni és ebben látjuk indítóokát bel
politikánknak balfHé való tolódásának

„Belpolitikai életünk balratolódásának be
következhető legsúlyosabb fejleményét abban lát
juk, hogy minél közelebb jön a háború, annal 
inkább nő a veszélye annak, hogy a német had
én» a bizalom hiánya folytán nem mint fegyver- 
társ, hanem mint megszálló jelenik meg a felvo
nulási területté vált Magyarországon. Ugyanakkor 
az angol szimpátiával beoltott és korszerűtlen és 

t németellenes jelszavakkal megdolgozott magyar 
társadalomban tragikus szakadása következhet
nék be."

Egy nemzet sem állhat fenn az önvédelem 
elhatározott szándéka nélkül. Ha valamely nem
zetben nincsen meg a védekezésre való komoly 
nacionalista rezolució, akkor az. a nemzet elve
szett. Sajnos ezen a téren a magyar közvéle
ményben teljes a tanácstalanság és zűrzavar, 
ugvanakkor folyik a gátlasnclküli agitáció, mely 
még a szovjet veszélyt is lebecsüli. Ilyenformán 
lelkileg is egészen demiJitariz.álva vagyunk.

Külpolitikánk ezen ingadozása természete
sen maga után vonja, hogy titokban az elége
detlenkedő erők a nemzetet lelkileg balfelé tol
jak el.

A baloldali erők előretörésével foglalkozik 
most a memorandum és kérdezi, hogy miért em* 
gedi meg a kormányzat a felelősségteljes és a 
nemzeti és szegedi gondolat alapján álló jobbol
dal szétbomlását?

Majd a szociáldemokrata és a Népfront
I megengedeti szervezkedésével foglalkozik. Tár

gyi bizonyítékokat hoz fel, utal az agitatorképzö 
iskolák engedélyezésére, melyek marxista szel
lemben nevelik a ' hallgatókat. Kifogásolja, hogy 
níg más pártok részére gy üléstilalom van, addig 
a szociáldemokrata párt nincsen látszólag korlá
tozva. Ugyan ez. áll az u. n. gazdaszervezetekre 
is, ahol a vezetés a baloldalnak jutott és ezen 
az alapon szembeállítja a falut a középosztállyal, 
így a már le vitézlett kisgazdapárt újra tömegek
hez jutott, melynek vezetői hírhedt memoran
dumukkal megmutatták \alódi céljaikat. Egyik 
képviselőjük, jellemzésül, kimondotta, hogy a 
délvidéket vissza kell adni a szerbeknek.

Majd kitér a memorandum a „Békepárt“ 
néven ismert agitációra, mely nek mindeddig nem 
sikerült gátat vetni. Foglalko/ik a zsidókérdés 
megoldásával is, ahol útal a miniszterelnöknek 
ezzel a problémával k»p.solatos kijelentéseire és 
megállapítja, hogy ezen a téren vajmi kevés tör
tén k. A sajtó is az utóbbi időben, néhány lap 
kivételével, nem nevezhető németbarátnak, sőt 
a kormányhoz közelálló „Magyarország" újévi 
száma egy teljesen defetista cikket közölt, amely 
a külföldön páratlan botrányt, a közvéleményben 
pedig kínos megdöbbenést okozott.

Majd a gazdasági életben észlelhető visz- 
száságokkal foglalkozik a memorandum, rámutat
va ennek irányítóira és a feketepiac jelensé
geire.

A visszacsatol! területen a nemzetiségi po- 
-litika súlyos aggodalmakkal tölti el az. aláírókat, 
rámatatnak a szélsőséges Ingadozásokra és az 
ebből fakadó káros lelki visszahatásra az ott élő 
magyarság körében.

A memorandum a szegedi gondolaton ala
puló keresztény, az egész nemzeti társadalmat 
átfogó, fegyelmezett, egységbe foglaló, katonás 
szellemű politikát követel, majd így végzi:

„az ország kiil és belpolitikája téljen visz- 
sza arra az. útra, mely megadja a nemzetnek és 
nekünk is a^t a lelkiéről, hogy örömmel vállal
hassuk a felelősséget és azt a nagy küzdelmet, 
melyet ház inkért és Főméltóságú Urunkért még 
meg kell és meg is fogunk vívni."

Az aláíró 34 képviselő között a következő 
délvidéki és zalai képviselők vannak: Falcione 
Árpád, Huszovszky Lajos, Ilovezky János, Kai-
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már Tihamér, v. Koráni Elemér, v. Lindvay Nán 
dór, Nagy Iván, Országh Pál, Pecsornik Oltó, 

Időben jöttek a figyelmeztetések, az em
lékiratokban összesűrűsödtek összes problémáink,

csak meg kellett volna őket fogadni. Itt \^n agy 
jóslás is, mint logikus következménye az elmu
lasztott‘cselekedeteknek, ami azután csakugyan 
be is következett.

április 16.
Nevezetes dátum, Muraköz örök ün 

пере. E napon immár harmadszor örven
dezünk, hogy lehullottak a trianoni láncok.

. E napon minden muraközi ember áj- 
tatos szívvel fordul a Mindenhatóhoz, 
hogy hálát adjon huszonhárom évi álma
ink beteljesüléséért és áldást kérjen Kor
mányzó Urunkra és vitéz honvédeinkre,

akiknek ezt az örömnapot köszönhetjük.
Három é v ! Az átlagos békében és 

jólétben! Mindenki dolgozik és teljesíti 
kötelességét magyar hazájával szemben! 
Fogadjuk erősen, hogy ezentúl még szi
lárdabban küzdünk ezeréves Magyar Ha 
zánkért a végső győzelemig! '

Vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy bécsi előadása
Bécsbol jelentik: A „Hadseregünk" 

című kiállítás keretében a német és ma
gyar nemzetiszínű zászlókkal díszített ki
állítási teremben vitéz CKzlányi Kornél 
vezérőrnagy előadást tartott Magyaror
szág részvételéről a bolsevista ellenség 
elleni harbao. Megállapította, hogy a né 
raet-magyar fegyverbarátság alapja a két 
nép sorsközössége. Ez a barátság nem

merül ki szólamokban, hanem tettekben 
jut kifejezésre. Rámutatott arra, hogy mi 
a különbség a fegyverbarátság és a szo
kásos szövetség között. Az ellenség szól 
hat szövetségről, mert azt kizárólag szá
mító érdekek és politikai megfontolások 
alapján jött létje, a fegyverbarátság azon 
Han csak közös harcok izzó tüzében ко 
vácsolódik #*s láthatatlan erő eredménye.

B u d a p e s t
A Duna gyöngye, Magyarország szép fővá

rosa Budapest! Te is megkóstoltad a háború bor
zalmait I Testedet felszakították az ádáz, ellensé
ges bombák, szép házaid romokban hevernek, 
lakósaid közül sokan, akik pár napja még örültek 
az életnek, már nein érték meg a Feltámadás 
szent ünnepét. A nemzet vértanúi ők, emlékük 
szent lesz minden magyar ember szivébe!). Vé
rük pedig megpecsételi szent fogadalmunkat, bár
mit is hozzon reánk a sors, Magyarországot nem 
engedjük az ellenségnek és megvédjük utolsó 
csep vérünkkel is.

„Fényesebb a láncnál a kard, jobban éke
síti a kard“, szavalta egykor Petőfi Sándor a 
Nemzeti Muzeum lépcsőjén. E sorok gvuiló ha
tása akkor felébresztette a nemzetet, mint egy 
ember sorakozott Kossuth Lajos zászlója ala, 
megvédeni az ezeréves magvar szabadságot,

Ma nem áll a lépcsőn a lánglelkü költő, de 
szavai ma is leikeinkben égnek. A költő helyeit 
halljuk a Szent László kórház, Ferencváros, Pest- 
szenterzsébet áldozatainak égbekiálltó sikolyait. 
Halálhörgésiik mementó. Figyelmeztet bennünket: 
„Itt az idő, most vagy soha!“ Az áldozatok 
hozzátartozóinak mélységes bánata bosszúért ki
ált! Kíméletlen voltba csapás, de kíméletlen lesz 
a visszavágás is.

Mert mit vétettek nektek, ti pokolból meg
szökött amerikai gangsterek, a Szent László kór
házban meggyilkolt ártatlan gyermekek ? Mit vé
tettek az. ápolónövérek, az orvosok és az agya
kat őrző betegek ? És mit vétettek azok a sze
gény ártatlan asszonyok, akik nehéz gondokkal 
küzdve a mindennapi eletért, kötelességük telje
sítése közben váltak a nemzet vértanúivá.

Kain utódai küldtek benneteket ide. A Ká
inok, akik ma is a szebb marháért gyilkolják az 
Ábelokat. Nem hallt meg Kain a pusztában, él ö 
ma is tizennégy miiló utódaiban, itt élnek közöt
tünk az egész világon szétszórva. Lelkűk ma is 
az ősapáé, a telhetetlen hírvágy romlásba akarja 
dönteni az egész világot, csak az ö pén/es/.sák- 
juk teljen.

De tudjátok meg ti pokol faj/atjai, hogy 
Magyarországnak történelme van. Mi nagyon em
lékezünk, ki volt Dzsingisz khán, Szulejman szul
tán, Paskievics herceg. De azt is tudjuk, hogy a 
magyar nemzet ezekkel szembe tudta állítani IV. 
Bélát, Hunyadi Jánost, Kinizsi Pali, Zrínyi Mik
lóst, hogy a dicső 48-as hősökről ne is beszél
jünk I

Mulii puszta, Szigetvár, Nándorfehérvár, 
Mohács. Világos ! Ha magyar ember e szavakat 
hallja, tüz./é válik a \ére, acéllá U karja, ütésé
től meg a föld is meg remeg.
» Mert tudjátok meg az.t is, ti istentelen légi 
gangsterek, hogy a magyar vitéz, nem dollárokért 
gyilkol ártatlan gyermekeket és nem a holtig 
tartó tégy háztól akai „hősi tettejvel" megszabadul
ni, hanem hazájáért küzd. Azért a földért, rnelv 
neki ezer éven kenyeret adott, amelyet sok jó 
magyar hős vére öntözött, amelyben nyugosznak 
apai, vérei. Küzd keresztény hitéért, templomai
ért, családjáért és küzd a magyarság fenmara- 
dásáért.

Ez a különbség köztünk ! Ti a múlt héten 
németeket, franciákat gyilkoltatok, tegnap olaszo
kat, ma magyarokat és ha holnap azt a parancsot 
kapjatok, gyilkoljátok le legjobb barátaitokat, a 
halálos bűnben társaitokat, az angolokat, vagy 
akár az apáitokat, ti azt is megteszitek és csak 
azt fogjátok kérdezni, hány dollár, vagy font lesz 
a fizetés. Mett ti harcolni nem tudtok és nem 
is akartok. Hősi küzdelemben kiáltani nem a ti 
mesterségtek, csak az orozva gyilkolás.

De tudjátok meg azt is, hogy a magyar vir
tus n\a is ék A inai nagy idők megtermeltél; 
nagy embereiket és eljön a nap, amikor felbujtó 
gazdáitok szánni bánni fogják mind azt, amit Eu
rópa és a-magyar nemzet ellen elkövettek, de 
ahogy Káinnak nem volt kegyelem, úgy nektek 
sem lesz.

Magyarország történelmének lapjai arany be
inkkel ragyogtak már akkor is, amikor Ameri 
kában még a skalpvadászok uralkodtak és a nini 
Káinok ősei fütyülve járták a falvakat, nyúlbör- 
rel kereskedtek és rongyot szedtek.

Mikor Szegedet ellepte az árvíz, néhai Fe
renc József király meglátogatta és a sorscsapás
tól sújtott lakosságnak azl mondta „Szeged szebb 
lesz, mint volt". Igaza volt ! Ma az országot fe
nyegeti az. árvíz veszély, de a nemzet ott áll a 
gáton és ha egy-egy piszkos hullám át is fröcs- 
rsen, a végső győzelem uUn mi is azt fogjuk 
mondani : Magyarország sTébb lesz, mint volt !! !

Te pedig szép Budapest, országunk drága 
kincse, törüld le szemeidről a gyász könnyeit, 
az ártatlan áldozatok már ott állnak a Mennyei 
Trónus zsámolya előtt, az ő szellemeik adnak 
nekünk erőt a további küzdelemhez, meg fogunk 
védeni téged minden poklokon keresztül és „Te 
is szebb leszel, mint voltál". Ezt fogad i:!. tiszta 
szivünkből I

M fl J E L E N T  M E G
a legjobb képes színházi hetilap

O kvetlenül vegye meg.
ÁRA 1 20 P.

шшваяаттштшштшшяшшшшшяат штшт шшт

Ur!
Az új kormány tagjainak első nyilat 

kozatából legmegkapóbbak azok a rész 
letek, amelyek megszólításukra vonat 
koznak. Kivétel nélkül hangsúlyozták, 
hogy nem bajralai a dísznek, udvariasko 
dásoknak, az egyszerűséget keresik-. Kér 
ték ne Kegyelmes Urazzák őket, hanem 
nevezzék egyszerűen és közvetlenül Mi 
niszter tiraknak.

A címkórság ellen egymásután szó
laltak meg a közelmúltban az ország kü
lönböző vidékei. Kérelem, hogy mellőz
zék az érintkezésből a méltóság kihang 
súlyozását és közvetlenebb hangon érint 
kezzen egymással tisztviselő és közönség. 
A délvidéki magyarság nyelve egyszerű 
és közvetlen. Mindenkit úrnak szólított 
és ebben a megszólításban benne volt 
minden tiszteleté és becsülése. Nem ér 
tékelt többre, viszont le sem becsült sen 
kit, hanem az általános megszólítással 
adta mindenkinek a kijáró tiszteletet. Ha 
a mag> ar ember valakit ura/., azzal egy 
ben kifejezésre juttatja azt a tiszteletet, 
amit a megszólítottal szemben érez. Ha 
hiányzott is a délvidéki magyarság nyel 
vebi l az a szokás, amely szerinte túl 
/íisba vitte a rang, a hivatali méltóság 
kihangsúlyozását, még sem volt feliépe 
se bizalmaskodó. Nem . ll vissza azzal, 
hogy közvetlen es szívélyes érintkezés 
b ./) ádolt mindem társadalmi réteggel, 
minden alkalommal kifeje/ésie juttatva, 
hogy a magyar ember mennyire közel 
állónak érez magához mindenkit, akár úr,

Kires/tény spediieor,

VASÚTI SZAiiITO
•  “ .. .........

1 l-\ Át I \L MINDENFELE SZÁLI.H Á ST !
Költözködést vasúton, 
v;jg> tengelyfuvaron 

a/ niszag égé-./ feiiiMére

Novoszel Péter
Csáktornya

Rákóczi utca 34.
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paraszt, vagy munkás volt az illető, mert 
nem a rang, a méltóság tartotta össze a 
magyarság százezreit, hanem a lélek és 
a szív azonos érzelme és ' feladata. Kő
nek a szívnek a dobogását érezzük ma 
is, amikor közelebb hajolunk egymáshoz, 
hogy ismét magyar emberekként álljunk 
egymás szolgálatára.

Л felszabadulás után igen gyakran 
kerültünk zavarba, amikor valakit meg 
kellett szólítani, mert nem tudtuk, hogy 
kit milyen cím illet meg. Nem ismertük 
ki magunkat a különböző fizetési osztá-

Felhívás
Л m. kir. állomásparancsnokság fel 

hívja a közönség figyelmét, hogy a Ma
gyarországon elhelyezett, illetve átvonuló 
német katonai alakulatok, vagy egyes

Légitámadások által okozott károk 
megtérítése

lyokhoz kapcsolt címek és rangok út 
vésztőjében. Gyakran töprengtünk és 
sokszor váltunk nevetségessé, mert ke
vesebbet nem akartunk mondani, a több 
meg sután és furcsán hangzott szájunk 
ból. Mennyivel könnyebb, mennyivel 
egyszerűbb, mennyivel őszintébb az új 
miniszterek által előírt mód, mely a mi-, 
niszter űr kifejezésben megtalálja mind
azt, ami őt megilleti és mégis egészen 
közel áll a magyarság millióinak érzés
világához.

csönös megállapodás szerint, kizárólag 
magyar pénzben égyenlithelök ki, mert
idegen pénzek beváltásának lehetősége 
nem all fenn.

A légiháborű elfajulása szükségesség 
tette a légitámadások okozta károk meg 
térítési kérdésének rendezését, hnnek 
nemcsak hadigazdálkudási, hanem szoci
ális és erkölcsi kihatásai is vannak.

Mivel á veszély széles köröket érint, 
a kártalanítás is széles körre elosztva leit 
elrendelve. Az egyes érdekeltségi cso
portoknak nincs megfelelő szervezetük, 
vagy képviseletük, mely ezt a felelősség
teljes feladatot elvégezhetné, ezért maga 
az államkincstár gondoskodik a légitaflüa 
dások által okozott károk megtérítéséről. 
A szükséges fedezetet természetesen a 
köz. megterhelésével teremti elő és pedig 

.olymódon, hogy a föld, a ház, az, általá
nos kereseti és társulati adó alanyai hoz
zájárulást fizetnek.

A háború befejezése után külön ren
delkezés fogja szabályozni, hogy meny
nyiben és mely időpontban van helye 
végleges kártalanításnak, amikor már is
meretessé válik a károk végösszege és 
minden más, e szempontból figyelembe 
veendő körülmény. A pénzügyminiszter 
azonban felhatalmazást kapott arra, hogy

már előbb is folyósíthasson kártalanítást, 
illetőleg kamatmentes kártalanítási köl
csönt, ha a károsult összes körülményei
nek, valamint a köz érdekeinek mérle 
gelésével ezt szükségesnek taitja. Azon
nali és teljes kártalanítást kell azonban 
folyósítani a kisiparosoknak, valamint a 
szellemi foglalkozást űzőknek, a kisbirto 
kosoknak, \agv ké/i munkából élőknek, 
ha a foglalkozásuk folytatásához sziiksé 
ges munkaeszközeiket, illetve magánla
kásuk berendezését, vagy elsőrendű ni 
há/.ati cikkeiket érte kár.

Személyi károk kérdésében is tör
tént intézkedés, mert a mai hadviselési 
rendszer mellett nem lenne igazságos kii 
lönbséget tenni a katonai szolgálat köz 
ben kártszenvedottek, vagy a légiláma 
dások folytán károsultak között. Ezért a 
nem katonai szolgálat során személyi kárt 
szenvedettek kártalanításának kérdését 
ugyanúgy rendezték, mint a honvédelmi 
munka teljesítése közben elhaltak hátra 
maradottainak, a honvédelmi munkában 
megsériilteknek, vagy megrokkantaknak 
ellátását.

A délvidéki magyar törvényhozók
az egységes álláspontot tekintik irányadó 
nak. Teljes mértékben alkalmazkodnak 
az új politikai adottságokhoz, mert meg 
vannak győződve arról, hogy ez az egye
düli járható út a nemzet jövőjének bizto 
sítása szempontjából. Szükségesnek tart
ják a jelen kormányzati mögött álló pár
tok olyan összefogását,, mely elejét veszi 
a pártpolitikai ellentéteknek. A Kormány 
zó személye, az ország függetlensége és 
az alkotmányos politikai élet azok a/, 
alapok, amelyeken a jövő keresztény, 
nemzeti, népi és szociális Magyarországát 
felépíteni kívánják.

H Í R E I N K
-  Igazgatói megbízás. A tankerületi fő-

igazgató a hadiszolgálatra bevonult Kovács J. 
András helyett, V. Pe csórni к Paula tanai not bízta 
meg a Csáktornyái all. polgári iskolai igazgatói 
teendőkkel.

-  Vitéz Kaltróy Antal emlékezete. Nagy
pénteken, április 7-en, halála évfordulóján a Csák
tornyái hon védhet) őrség tiszti, tiszthelyettesi és 
legénységi, valamint a Vitézi Rend Ziínyi Cso
port helyi küldöttsége felkereste volt parancsno
ka*, vitéz Kaltróy Antal m. kir. honvédezredes 
sírját és koszorúval hódolt hősi emlékének.

A síron a honvédállomás parancsnoka he
lyezte el kegyelctes szavak kíséretében a koszo
rút, a Ziínyi Csoport nevében Rode lnne, a 
csoport titkára telte le a kegyelet virágait.

Vöröskereszt Bajtársi Szolgálata a
lev* nteotthonbol átköltözött a Kossuth Lajos utca 
és Molnár Tábornok utca sarkán lévő házba. 
(Régi Dr Hídvégi féle ügyvédi iroda helyisége.)

- Kezében a forróvízes fazékkal meg
botlott és halálra forrázta a bölcsőben fekvő 
2 hónapos testvérkéjét. Megdöbbentő és hálá
ló:-. kimenetelű gyermekszerencsétlenség történt 
Mfksaváron. Szítják Lajos magyar ut mester, aki 
családjával alig 3 hónapja költözött a faluba mun
kán volt és odahaza a kis 9 éves Izabella segí
tett édesanyjának. A tűzhelyről épp a kifött fe
hérneműt akarta kivinni, amikor megbotlott és a 
forró vízzel telt edénnyel a bölcsőben fekvő 2 
hónapos testvérkéiére esett. A bölcsőben fekvő 
szerencsétlen kisgyermek olyan súlyos égési se
beket szenvedett, hogy nemsokára ra meghalt, de 
maga a kis lány és a segítségükre siető édesany
ja! Szirják Lajosné is oly súlyos égési sebeket 
szenvedett kezén és karján, hogy több hónapig 
munkaképtelen.

T O L L A T  I N G Y E N
sehol sem kap, de legjobb minőséget, nagy vá
lasztékban,' teljes szavatosság mellet szállítja

VIGH JÚZSEF - ágytollvállalata,
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 33.

Délvidéki törvényhozók értekezlete
Március 30 án Budapesten érteke/, 

letre gyűltek össze a délvidéki magyar 
törvényhozók, amelyen résztveltek Kra 
mer Gyula, Gyarmati Sándor, Magassy 
Antal, Fürjes János és Bjlic/ky felsőházi 
tagok, továbbá dr Nagy Iván, Falcione 
Árpád, Kalmár Tihamér, vitéz dr Koráni 
Elemér, vitéz l.indvai Nándor. Horváth 
Lajos, Vámos János, Vojnich Gyula. Pe 
csornik Ottó, Sztuchlik Lajos, Bartal 1st 
van, Bagi Péter, Deák Imre, Vukovich 
Gergely, Bognár József és Országh Pál 
országgyűlési képviselők.

A törvényhozók összejövetelére az 
ttj politikai helyzet és annak válható lej 
leményei és következményei szolgáltat 
tak alkalmat. A helyzet Leható ismer 
tetése és megvilágítása után egységesen

arra az álláspontra helyezkedtek, hogy 
különösen a mai idők és előttünk álló 
fe ladatok parancsokban előírják a végek 
magyarságának összefogását. Elítélnek 
minden olyan pártpoiitikai, vagy egyéni 
törekvést, mely a Délvidék magyarságá
ban az ellentétek kimélyítésére, széthú
zására, vagy olyan politikai törekvések 
megvalósulására alkalmas, amelyek ve
szélyeztetik a magyarság uralmi helyze
tét. A magyarság nemzetszervezetére kü
lönösen itt, a végeken, nagy szükség 
van és ha valahol, úgy itt kell érvénye
sülnie a magyar összefogásnak. Különö 
sen fontosnak tartják a délvidéki ma
gyarság érdekeinek és szempontjainak 
érvényesülését és azok beillesztését az 
országos politikai törekvések kereteibe

\eg>es fehér toll 26, jobb 32, pelyhes dunnatoll 
40 P, dunna pehely 50, finomabb 65, fosztott 18- 
26 P. Szürke pelvhes toll 16, s/ürke pehely 20, 
tarka dis/párna töltésre 3.50 6—8 P. fosztott
tarka t«ll 12, mosott pel>hes, félfehér 28 P. Mas 
minőségből mintát és árjegyzéket készséggel küldök.

Lakatos-, vagy hasonló ipari inasnak men
ne 17 éves, jóházból való fiú. Cím Puncsikér J á 
nos Alsódomboru 1 33.

Hirdessen a „Murakiz“ -bei



4 M u r a k ö z 15 ez.

=  S P O R T É
Csáktornyái ZÍE. -  Pécs № .  2 :0  (1:0 )

Csáktornya, öreg tartalékukkal kiegészített 
csapata, lendületes támadó és védő játékkal meg
érdemelten győzte le a jó pécsi együttest. A 
mezőny legjobbja IsTvánovics kapus volt, akinek 
a pécsi csatárok sehogy sem tudtak gólt lőni. 
Jól játszottak még: Megla, Vass, Vrbanec. Gol- 
lövők ; Megla szabadrúgásból és Bozsics. Temessy 
játékvezető igei* jól vezette a mérkőzést.

Csáktornyái ZÍE. -  Honvédség 4:1 (1:1)
Húsvéthétfőn élénk érdeklődés mellett ijiér- 

kőzött a két csapat. Ez a mérkőzés alkalmat 
adott a Csáktornyái vezetőségnek, hogy új játé
kosokat próbáljon ki. Közöttük két ifjúsági játé
kost is, akik mindvégig jól megálltak helyükét. 
Góllővők : Legenstein 2, Bezerédi és Papp 1 — 1 
gól lőtt.

Az elmúlt hetek sporteseményei 
Nagykanizsai Zrínyi — C sáktornyái ZU. 3:2 (1:1)
A nagykanizsai csapat megérdemelten győ

zött szép játékával.

Pécsi vasutas -  Csáktornyái ZEE. 5:1 ( l : i )
Csáktornya csapata az első iélidöben jól 

tartotta magát, de a második félidőben a játék
vezető pártos bíráskodásával teljesen ein>omta a 
csapatot, amellett kiállította Takácsot és Hor- 
váthot.

Fájdalommal vettünk tudomást arról, hogy 
a két jő játékost 6 hónapra eltiltottak a játéktól. 
Legyen ez figyelmeztető a többi játékosoknak, 
hogy a játékvezetővel szemben mindig fegyel
mezetten viselkedjenek, akármilyen rosszul is 
vezeti a mérkőzést csapatunk rovására.

S a k k
, 1944 március 26-án Nagykanizsán játszott
városunk sakkcsapata. Bendelja—Zoitay 1 0, Bo- 
dó—Német 1-0, Magyarics —László 1/2-1/2, В tri
eze—Pintér 1/2-1/2, Wohlsein -Deutsch 0 1, Híd
végi—Nébli 0-1. Végeredmény 3-3.

1944 április 2-án Zalaegerszeg megyei vá
ros sakkcsapatát láttuk vendégül Csáktornyán 
bajnoki csapat mérkőzésen. Bendelja—dr Sípos 
1*0, Prek—Albert 1/2*1 2, Bodó — BiU J . 0-1, 
Magyarics—Maczek 1-0, Bcncze—Vidóczy 1-0. 
Köb—Kóbor 1-0. Végeredmény 4 1/2 - 1  1 2. 
Ízelítő a mérkőzésről.

Csáktornya, 1944. IV. 2.
B e n d e lja  (C s á k to rn y a ! O r S ip o s  (Z a la e g e r s z e g i

VEZÉRCSEL.
1.) d4, d5, 2.) e*. é6, 3.) Hc3, Híő, 4.) Í g5 

Fé7, 5.J HÍ3, a6, kissé szokatlan lépés. Janov- 
szky játszotta régebben. 6) é3, Hbd7, 7 ) Vc2, 
0 -  0, 8.) Bdl, dc4: Korai, előbb a futár fejlő
dését d3-ra kell riiegvárni és azután ütni. 9.) 
Fc4:, b5 a világos nem veszít tempót, inert a 
futó d3-on áll a legjobban és úgy is oda törek
szik. 10.) Fd3, Fb7, 11.) Hé5 ! szép lépés. Alap
ja a későbbi kombinációnak. 11.) . . . h6, 12)
Ff4, g5 ? Hh5 adna kielégítő védekezést. 13.) 
Fg3, Fg2: Nem ez a lépés a gyenge, hanem 12.) 
g5. 14.) Bgl, Fb7, 15.) h4 kihasználása a sötét, 
12. hibás lépésének és a világos 11. Hej-el tör
tént előkészítésének. 15.) . . . g4, 16.) Ff4, h5,
17. ) Fh6, Bé8, 18.) Fg6!, Hé5 kényszerlépés.
18. . . . BÍ8 19. Ff7*vezet nyeréshez. 19.) dé5, 
Hd5, 20) Ff7, Kh8 a futó Vh7 miatl nem ülhe

tő. 21.) Fg7, Kg7, 22.) Vg6 feladta a sötét, mert 
22.) . . . Kh8, 23.) Vh6 matt. Elemezte Bodó.

Április 16-án Zalaapáti sakk-kör csapata 
val játszunk Balatonszentgyörgyön.

K ö z g a x d a s á g
Semmiféle luxuscik gyártását 

nem engedélyezik
A Sztójay-kormány hivatalbalépésével rend

kívül szigorú intézkedésekkel határozták meg a 
különböző ipari termelésre és gyártásra eddig 
felhasznait különféle anyagok további felhaszná
lásának lehetőségeit. Első sorban arról van szó, 
hogy

a korm ányzat semmiféle vonalou 
nem engedélyez sem milyen luxsus- 

c ikket gyártani.
Ez nemcsak az altalános közellátási célokat 

szolgáló anyagok felhasználását illeti, hanem k i
terjed az ipari termelés mindenféle aga/.atara. A 
g>artásra rendelkezésre álló anyagok felhasználá
sát illetően rendkívül szigorúak és határozottak 
az előírások, ugyannyira, hogy luxustermészetii 
cikkek gyártásához a szükséges erőforrást ipa
ri áram stb. — nem is bocsátják rendelkezésre.

A meglévő legkülönfélébb ipari természetű 
anyagok felhasználásánál ezentúl egyedül és

kizárólag a háborús érdekek a döntök,
ennek következtében az anyagok szétosztásának 
rendjét is megszorították, különböző szigorítások 
voltak eddig is például a magánépitkezésekel ille
tően, most azonban ilyen építkezésekre semmiféle 
anyagkiutalas nincsen.

Hasonló szigorú intézkedések következnek 
a szénellátás tekintetében is. Kiderült, hogy a kü
lönböző konjunkturális lehetőségek kihasználására 
egész sereg olyan alkalmi iparosag szaporodott tel, 

am elyekre sem a közellátási, sem 
a háborús tennivalók szempont
jából semmiféle szükség nincsen.

Mindezek a konjunktúra-iparok igen nagy meny- 
nyiségú szenet, aramot és gázt vontak el a fo
gyasztástól. Most revízió ala veszik es csak "az 
értékes és szükséges ipari iuglalkozási agak sza
mára biztosítják a szenet es mas fűtő- es hajlo- 
anyagot.

Cserebogár-invázió fenyeget az idén!
Gyűjtsük a cserebogarat!

Cserebogai as évünk lesz az idén. Nálunk 
sajnos eddig csak egy-két helyen végeztek cél
tudatos gyűjtési munkát, pedig ha a cserebogár 
pusztítását körültekintően végeznök, akkor arány
lag rövid idő alatt nagy eredményeket érhetünk 
el, amint ezt a dán példa igazolja. Dániában 
ugyanis tervszerűen irtották a cserebogarakat és 
az írtohacljarat első esztendejében még 3.5 mil
lió kilo cserebogarat szedtek össze, néhány évre 
rá azonban már csak 400U kilógrauiot. Hogy 3.5 
millió kilo bogár milyen óriási menny iséget jelent, 
azt kiszámíthatjuk, ha tudjuk, hugy köze! 9001) 
darab cserebogár nyom egy kilót.

A bogarak összeszedésére legalkalmasabb a 
kora reggeli idő. A bogarakat legjobb a íak ala 
teiitett ponyvákra rázni. Az összeszedett boga
rakat zsákokba rakjuk és lehető rövid időn be
lül megöljük, mégpedig úgy, hogy a megtelt zsá
kokat lorró vízbe dugjuk. Aztán "minél előbb 
meg kell szárítani a bogarakat, hogy meg ne 
romoljanak. Vékony rétegben kell kiteríteni okéi 
a napra, ahol hamar megszáradnak. El lehet 
pusztítani őket úgy is, hogy joizaio hordókba te
szik okét, az esetleges repedéseket belapasztjak 
és egy kis résen szénkeneget, hektoliterenként 
20—3ü-at vezetnek be, amely az állatokat 10-15 
percen belül megöli. A cserebogarakat jólfiitött 
kemencében is szánthatjuk. 10 centiméter vas
tagságban elhelyezve, szárítás közben megfor
gatva.

Ha van a gazdáknak melaszuk, a bogai fi
kát hordóba téve fo*ru melasszal leönthetik, s 
így akár egy évig is el lehet őket tartani.

A megszárított bogai akat legjobb eredeti 
alakjukban tárolni száraz, hideg helyen, vékony 
rétegben kihűtve, hó/.vellcuu! kihasználásuk

Első Muraközi Szövődé Rt.
CS ÁKTORNYA

Széchenyi u. 50 ca Telefon: 31.

Központi iroda: BUDAPEST

előtt daráljuk meg, azonban nyersen csak ba
romfinak adjuk, esetleg halaknak a rendes ta
karmányhoz 10 százalék cserebogárdarát kever
ve. Sertésnek, kutyának és ‘ lónak csak főzve 
szabad adni, mert a bogárból, vagy pajorból bél- 
kaparó féreg lárvája kerülhet az állatok he 
lébe.

A cserebogár dara igen értékes takarmány- 
felesség. Sok benne a fehérje és keményitő, va
lamint elég tekintélyes mennyiségű nyers zsír is. 
A cserebogár dara állati eredetű abrakfajtának 
számít és megfelelő arány ban takarmány közé 
keverve, ezzel elősegítjük a takarmány fokozot
tabb kihasználását is. A cserebogár etetés hala
sára a tyúk tojástermelése fokozódik, a fejlődés
ben Jévö inalai' súlygyarapodása pedig meg
gyorsul.

Némely vidéken a cserebogarat olajkés/i- 
tésre is használják. Kenyérsütés után a forró ke
mencébe teszik a vízben megolt állatokat, ekkor 
a bogarakból kiolvad a zsír és ezt az alattuk 
lévő lábasokban összegyűjtik. A cserebogárzsir 
folyékony, oiajszerü anyag, amely a kocsikenő 
csőt is helyettesíti és mécs \ ilagositásra is hasz
nálható. Vannak helyek, ahol igen jó minőségi! 
szappant is főznek belőle. I mázsa cserebogai 
ból 9 liier zsírt is lehet nyerni.

Mivel Magyarországon ma általános a pa
nasz a takarmány hiány miatt, mi is felhívjuk 
gazdaolvasóink figyelmét arra, készüljön fel a 
varható cserebogár-invázióra, mert a csereboga
rak gyűjtésével gondoskodhatnak a téli takar
mányszükséglet egy részéről, sőt a szappanfő
zéshez is szerezhetnek nyersanyagot. A zsír
talanított cserebogarak is igen jo takarmányt 
szolgáltatnak.

Dr. Bcrhn József Csáktornyái kir. közjegyzőtől.
166/1944. К jő. szám.

Idézési hirdetmény
Néhai üzv Goid Ferenczné sz. Heimbarh 

Janka, volt Csáktornyái lakos hagyatékának tár
gyalására a határnapot 1944. év i ju lius hó 22. 
nap jának délelőtt 9 ó rá jára  Csáktornyán lévő 
hivatalos helyiségem ben ezennel kitűzöm es 
éne Gold Lili li. Kosenberg Davidné, Dr. Píafíné 
sz. Heimbach Elvira, kk. Heimbach Álelita és kk. 
Píaff Dubravka ismeretlen helyen, távollevő örő- 
kösöket azzal a megjegyzéssel idézem, hogy ab
ban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen 
vagy meghatalmazott alial meg nem jelennének a 
részükre a gy ámhatóság alial kinevezett gondnok
kal lógjak a tárgyalást megtartani és hogy реме 
utasítás esetében is, amennyiben képviseletekről 
nem gondoskodnának, a gyámhatóság áltál kine
vezett gondnok állal fognak képviseltetni.

Csáktornyán, 1944. évi ápiiiis hó 6-án.
Dr. Bertin József 

kir. kózj«*ií>zii

G yiim ölcsfacsem ete
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Zi de  s a k i  pe t ek .

Hopriatelski bombasi ober Budapesta drugo siromastvo, stero se dalo. I tak su
se tu Jva  c lóvék i v nesreéi na zaj po- 
mirili.

V nasim novinam cudapot smo se 
pretozili, da nasi nepriateli ne harcuvleju 
posteno, pinti soldaéiji, nego как divje 
/veri. Kolejtt se kaj je zivo i rusiju se, kaj

se s bojtom volom stvorilo. Zadnji tjeden 
su pohodili i nasega lepoga, glavnoga va
rasa Budapesta Kaj se pripetilo, homo 
tu s par reel napisali.

N epriateli dobaja;u
, (MTI.) Od poqdelka na tork v nőéi 

je doletelo vise seregov nepriatelskib ae- 
roplanov ober orsaga i z nova su pustili 
bombe na Budapest. Kanoneri za obranu 
od lufta i nocni vadaski aeroplani su se 
mám /digli i tak nepriateli ne su mogli 
zvrsiti se kaj su kanili. 7. nesterna mesta 
su dali na glas, da su opale bombe i pri 
petili su se ognji. Kaj je к vara, bo se 
potli znalo.

(I literi ni. Berlin) Magyarski vadaski 
aeroplani, skup z nemskimí su jako do 
bro branili v bitkaj v luftu proti nepria 
telu, da je v pondelek, koli poldneva dó
séi ober glavnoga varasa Magyarske. 
Nepriatelskib, americkih, stirimotornih 
masin bilo je do 180, a z njimi i cuda

vadaskih aeroplanov. Nasi i nemski va
dast su se v luft zdigli i v bitteu píistili 
znjimi cuda predi, как su doleteli do Bu 
dapesta. .lakó. dobro su delali i kanoneri 
za obranu od lufta.

Nepriateli su, po éistim vedriin vre 
menu hitali bombe najvise na takse kraje, 
de sami delavci stanujeju. Tesko su po 
trefili Szent László spitala. Prek 30 tes- 
kih bombi je opalo na te spital. Bombe 
su zaklale vise beteznih zen, decu i ver 
tere. Stanja su se.zrusila. Civilni narod 
se trdo drzal. Dosla je soldaéija, policaji, 
fejervergari i braniteli od lufta i civili su 
pomagali pre obrani nesreénih i pre ga 
senju ognja. 1 leventasi su se lepő ska 
zali pre pomoci.

Pomoc vlade
Vlada je zmesta drzala konferenciu, 

ministri síi pohodili nesrecna mesta i mám 
su zisle naredbe, da se nesrecni rn luciern 
ima dati pomoc v hrani, kvarteru, opravi 
i v penezi. Mám su postavili kuhnye, de 
ovi nesreéni ludi, éije staue su zrusili,

dobiju toplu hranu. Civili, steri nesu ne 
sreéu pretrpeli, su ponujali stane i su 
pomoc onim, steri su ostali prez niéesa, 
varasko poglavarstvo Budapesta se bri 
galo za decu, steri su ostali prez rudi 
telov.

Как Bog ctlva svoje ludi
Na jeuii. stiri stoke visoku hizu je

0 pala jena 150 ki) teska bomba. Predrla 
je Stoke doli do pivnice, i zapicila se v 
betonú i ne se respoéila. Na sakim stoku
1 na krovu S  6 metii sir ok c. ukrogle 
luknye, s pivnice je videti nebo. V piv 
nie i , je bilo do ludi i nikomu e ne nikaj 
pripetilo.

Ludi sediju v pivnici v velkom strä
hn Cujeju, как vuni grmiju avioni i bom
be. Na jempot vgasne jelektrika. Negdi 
je opala bomba i pretrgla dróté. Na sre 
cu gazda je bil tak spánielen, каГ к  dal 
sloziti domacu elektriku, ci b<> pogibel, 
kaj bo mogel svetiti. S tom elektrikom 
su svetili v pivmVi.

Vuni ru/i céh :;vet. Avioni grmiju, 
h »mbe pokaju, stene se stepleju, ludi v 
pivnici sediju l ne/naju, drugu ruinotu 
kaj bo /. njih. Jeli bodo mrtvi, zivi. eli 
|)ak za navek nesrecni invalidi. Nekaj 
strasunga je to, da élovek erez cuda vur

Pomirili su
Dva mestri su se posvadili, tomu vi

se как .0  let Odpotli nesu jen drugoga 
gledali. Jeu je stanuval v jenoj hi£i, ste 
voj je polovicu bomba rezuesla. Drugi je

sedi i ceka, kaj je Bog za njega odredil.

V jenim spitahi je bomba na dvoru 
napravila 10 melri siroku, globoku luk- 
nyu. Zemla je odíetela v luft i Bog zua 
Je je doli opala. Druga je opala poleg pota, 
tretja naprti v jeni fabriki v dvor. Jo§ 
su ^>pale dve teske bombe, jena je trefila 
rano v srdinu jenoga tri stoke visokoga 
stanja. Pivnica puna naroda, najvise de 
la vei. Mam se tani naslo 30 40 ludi, le
ventasi, pioneri, i dobrovolni civilni ludi. 
Mam su dosli piki, fopate, sekire i dru 
ge nustrije, kopaju, da obraniju one Ste
ri su v pivnici zakopani. Vise metrov vi 
s'*ki malter i kamenye ober nyih. Med 
delavci stora zena babica, sfnra mama, 
poieg nje 15 let star vnuk, jednako de 
laju, da obraniju svoje pajdase z nesrece. 
V velkoj nesreci nvga gospona, delavca, 
siromaka, bogatosa samo nesreőnoga élő
vé ka.

se nepriateli
mam dosel gledt, jeli se njegvomu pajdaSu, 
s kim se on véé tak dugó srdi ne kaj 
pripetilo i med prviini je bil, steri su 
pomagali obraniti pohifctvo od ognja i

Pajdastvo v nesreci
Da je se to v luftu minulo, ludi su 

zisli z pivnice na vulicu i gledali su svq 
ju nesreéu. Cuda ga takáih med njimi, 
sterim je ne drugo ostalo, как ona o- 
prava, stem su na sebj imeli. Как su te 
nesrecni ludi tam stali i premislavali, do- 
sli su drugi, éterim se ne nikaj pripetilo 
i ponujali su njim stana i hranu i trgali 
su se, Steri bi veksu pomoc dal.

Automobili teSki i lehki, kola sake 
fele beziju sem tarn po vulicaj. De .je 
kaksa nesreca, pobiraju 4udi, ranjenike, 
steri je tesko ranjen, njega potli prve po- 
moci spraviju v spital, a $to pák je po 
bozoj voli moral alduvati svoje zivlenye, 
nyega pák odpelaju na ono mesto, odkod 
bo isel na vekoveéni pocinek. Nega vek- 

• sega i menysega go^pona, niti delavca, si 
su jednaki v toj velkoj nesreéi. Si se 
jednako trsíju pomagati onim, átere je 
nesreca dostigla.

Pioneri, soldati, fejervergari, leven- 
tasi i drugi ludi sigdi pomazeju vun sko- 
pati ludi, stere je ciglovje pokrilo. V éu- 
da inestaj se hiza zrusila i ludi su ostali 
v pivnici eli рак у drugom taksern mestu 
za obranu. Te je treba vun zeti. Pre tem 
deli se mora jako paziti, kaj je nebi za- 
sipali i stem zadusili, eli pák zatukli. 
Nasa i nem^ka soldaéija den i nőé dela, 
da se éim vec ludstva obrani od te sträh
ne smrti.

Po vulicaj, de su bombe opale, na 
kilometre dalko se sajbe potrte. De je 
stera bomba opala, 5 —6 metri ^iroka 
luknya i fest globoka. Male hize su se 
tak rezisle, da je samo fundament ostal. 
Sínje od trainvajskih kol stojiju gori v 
luft i zafrkjene su. Negdi-negdi se najder 
bomba, stera se ne rezpocila, tam stoji 
stra?a, niséi nesme kcoj, kaj se nebi ne
sreca pripetila. Bodo dosli ludi, Steri se 
v to razmeju i bodo je rezSrajfili.

Zalosten sprevod
Na velki íetrtek su zakopali prvoga 

transporta ovih nesrecnih litdi. Bilo je 
éeterdesetKest tak reznesenih tel, da su 
je ne mogli prepoznati. Öve su deli v 
skupni grob, a poleg njih pák su zako- 
pah, tulikajse v velke grobe one, Stere 
su familie eli rodbina prepoznali.

Na sprevod su doSli: od strane vla
de vitéz. .Jaross Andor minister znutreá- 
njih poslov, onda vicelspan Pest varme 
gyije i drugi visoki éinovniki. Spriéavanje 
je drial minister vitéz Jaross i z jako 
ialostnimi reémi se spriéal od ovih ne-
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krivih i neduznih mrtvih, éteri su morali 
zbog prezboznoga i zlocestoga nepriatela 
alduvatí svoje Vivienje.

Strasno zalostno je bilo gledati, как 
su roditeli iskali svoju decu, deca rodi- 
tele, zene moze, moái zene.

Visokodostojni Gospon Guverner je 
pohodil nesreéne kraje i batrovil je ludi. 
Sakomu je rekel par toplih reói.

V isto vreme je Gospon Guverner 
dal 20.000 pengő za poraoc nesrecnim, 
éteri su nastradali od nepriatelskoga bőm 
basenya.

Ministri magyarske kr. vlade su skup 
dali 10.000 pengő, a Albrecht kr. hét cég 
tulikajée 10.000 pengő.

Magyarski cukorfabrikanti su dali
200,000 pengő.

_________ „ M e g y i m w r l e “_______

Április 16—i
Tri leta je tomu, da je boze sunce 

zasvetilo ober Megyimürja i zgledali smo 
prve magyarske soldate, naáe diőne hon
védé.

Toga dneva sveti megyimuiski na 
rod tretjipot leto dneva, svojega oslobo 
djenja. Toga dneva se saki megyimurski 
clovek s poniznim srcem obrne к Sve- 
mogucemu Bogu, da se zafali, kaj se na 
sa tezka zela spunila i da prosi bozega 
blagoslova na nasega Gospona Guverne- 
ra po őijoj zapovedi smo se oslobodili i

na imáé vitezke honvédé steri su nam 
toga veseloga dneva preskrbeli.

Tri leta smo do ve sprevodili v dos- 
ta lépőm mim. Kruha ima saki clovek. 
Delali su samo oni ne, steri bi steli z manji- 
kovanja ziveti. Ci poglednemo, как je 
pre naáim sosedam, de se brati koleju, 
sela i városi vnistavleju, onda nemremo 
dosti zafaliti Majki Bozi, Cuvarici Ma 
gyarske, da nas je od sega toga oslobo 
dila i dopelala nazaj, к nasoj jez^ro let 
staroj magyarskoj domovini.

T a b o r s k i  glasi
Sovjetska fronta

Na ovoj fronti je ve najvekáe pripeéenje, 
oslobodjenje varasa Kovel. Toga varaáa su sov
jetske trupe zaokrozile i érez viáe tjednov su 
njemci svoje Irupe v tem varaáu mogli hraniti i 
municiu njim kcoj voziti samo z luíta. Öve dne- 
ve su je némáké trupe oslobodile. Bila je velka 
bitka pre varaáu Kovel. Némáké i magyarske 

•trupe ей vdrle v sovjetske iinie i oslobodile su 
v Kovelu zaokrozene trupe.

Tu moramo jako pofaliti magvarsk trupe. 
V jenoj bitki je naá bataljo*\ prez teákoga orufc- 
ja, /adriai i zavrnul petpot jakáega nepriatela.

Némáké novine tulikajáe faliju naáe vitezke 
honvédé i veliju, da su i v najjakáim bitkam ia- 
ko pajdaáki i junarki harcuvali skupa z nemei.

Как se vidi, sovjetske trupe bodo po ma
lern vpesale. Nemei su éuda rézén i vloiili í véé 
se jako pózna, kaj su se i magyarske trupe pus- 
tile v bitke.

Najnoveái glasi nam veliju, da su pre va- 
raáaj Stanislav i Tarnopol magyarske i nemske 
trupe zavrnuie i dalko proti ishodu pretirale bol- 
áeviéke trupe i napravile niim velke zgubiéke.

Ran tak niti na drugim fronta та nesu bol- 
áevi mogli nikaj osobitoga napraviti. Jedino na 
Krimu su nemei spraznili varasa Odesa. Bile su 
i tu velke i oá»re bitke, sovjeti su vloiili éuda

taborskih kol, leáke stúke i éuda konjenikov. Se 
to su nemei, z svojega novoga mesta zavrnuli.

Europska fronta
\ e véé ne pisemo englesku i taljansku fron

tu, kajti tabor se rezáiril пл eelu l'.uropu.
Na Severnom l.edenom Moiyu su nemske 

podmórne ladje vtopüe 14 nepriatelskih tnborskih 
ladji.

Crez vuzmene dneve su imái prezboini ne- 
priateli ne meli mira i njihova greána krv (Hala 
njih je, da nedaju mira naáetnu civilnumu na rod u.

Ober Némáké su erez svetke dűli postrelali 
87 amériékih avionov, ined njimi 65 álirimoU rnih 
Da nepriateli dojdu, nemei se inam zdigneju i 
tiraju je. Так su na sam Vuzem, lakáj raztirani 
ameriéki avioni doletelí ober Svcdske. Jedenajst 
se njih dőli pustilo, inaáine su svedi zavzeli, a 
pilote internerali.

Finska neje gori zela teáke kondicije za 
mir, stere su sovjeti postavili i dale fira táborai

Ober Magyarske su érez vuzmene svetke 
dvapot doleteli nepriateli éli nesu hitali bombe.

Japanska fronta
IVe Karolináim otokarn su japanski avioni 

zgledali vékái éopor nepriutelskih ladji. Műm su 
se spravili na njih, vtopili su jenu matienu ladju, 
dve velke i dve menjáe taborske lad|e i drogé 
su skvarili i vu/gdi.

V Indiji je рак slabo za engleze. Japanske 
i indijske trupe jako rivaju nazaj engleske trupe. 
Tabor ide v véé Indiji, na engleskoj zemli.

Nova n a r e d b a  za nutri da van je 
bo zisla. Drugi tjeden se hapimo 
stampatí.

Prosímo nase citatele, naj paziju 
na nase novine 1

K A J JÉ  NOVOGA?
Lenske átomfe. \' so.sednoj varmegviji. 

Vas zvanoi, v obéini- Vasalja su ákolske риске 
pokazale peldu. как je móri z domaéim names 
titi stacunsko. Zene i pure nesu mogle dojti do 
átomfi, pák su próbáié te male риске z fine len- 
sk$ preje átomíe strikati Próba je dobro zíála i 
te átomfe se jako dobro daju beliti i farbati V 
célom «ein fcene i рисе ver samo takáe átomíe 
nosiiu í pre saki hizi se strikaju. Jako dobre su 
za nositi, ne íibaju noge i éuda duie trpiju, как 
stacainske.

То su napravile male, ákolske риске.
L evcn tis í su can jke nabralí V vara

áu Székesfehérvár, síi leventaáki decki érez let»» 
dni skup nabralí 30 metri tanjkov i 1? metn 
staroga zeleza Г stem su lepe peneze zasluiih. 
Zvun toga su i stare papere pobirali.

-  Konopleno seme za к  leto. Letos su 
su gospodari pre Futuri tulko konoplenoga seme- 
na iskali, kaj je ne bilo moéi dati sakomu tulko, 
kiilk«) je prosii.

/aló Minister za polsko gospodarenje opo- 
nu ne go.spoJare, naj si zapovaju tulko konople
noga seménn, kaj bodo к leto meli dosta za se- 
iati, kajti neje sigurno, da se bo minister mogel 
brigati, kaj bi se dosta seinem tnoglo gospoda- 
ram v un dati.

P ajdaska Slusba Crlenoga Kriza.
préséül« se z leventedoma v on и hi/..и nu voglu 
Kossuth Lajos i Molnár Tábornok vulice, tie je 
predi bila íiskalska kanrelaria Dr llidvégia.

Glas na taborsku postu В 819
honvéd. Lepő ga pozdravlaju zen a i main éerka 
Julika í mama i japa. Sí zivi i zdravi.

Nekaj za smejati
Ne smeti sada krasti

Sodovnjaki su fest zreli, jabuke se bt reju 
Dva gospodari se spominaju. Jen véli

Nas plebaimá iniaju let. s jako éuda lepih 
iabukv

Как si doáel na to misei ?
I ak kaj si ne éul, iin vec tlva mesece fúrt 

prodt kováin, как je velki greh v ludskim sadov- 
njaku jabuke krasti

gospon je napisal jenu knigu, Lak |e 
ОП v svojoj zenidbi nesreéen, pák ju )e odnesel 
к kmzaru rnj ju sfampa i vun da.

hulko si flohil od kniiara za tvoju knigu 
pumi áale, pita ga jen priatel.

, , ^"ibrn petst.i pengő, a od zene dve
pluske, odgovnhl je te áalivi p; iate|

Poziv
M. kr. honvedska inestna konmnda opome- 

ne oheinstvo, da po med Sobom napravlenoj po 
godbi, ona nernfka soldaéija, átere je v Mngvai 
skoj postavleiia, éli pák prek naáe zemle putiiie 
• род-dini neinski ^otdnti moreju kupuvati samo 
/ magyaiskimi penezi, kajti straojske peneze pre 
mmiti ne m« éi
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M O T O R  Z f l P R O D flT I
* Marke* Ford Л. tipa s 4 cilindri

/ tnngnetom sposoban ~xa pogon, 
eli bi se menjal za menjfti motor, 
okoli 4 ko n  j s k i  h s i I upitati

h o r v A t h  m á t y á s
Bocskaihegy - Muraszerdahely

Novi Statárium
(M T.I ) Magyarska vlada je na svojoj 

zadnjoj konferenciji dala vun novu naredbu za 
statariumski sod. Po ovoj novoj naredbi sta
tárium se pre^iri i s smrti se strófa sa- 
ko klanje, raubaria, kragya, vdiranje, namer- 
no vubijanje cloveka, makar se to ne vcini 
z oruzjem za strelati, eli l matria'om za res- 
pokati i makar to ne spada pod statárium 
zbog obrane od lufta i makar to zlocesto de
in neje vcinjeno za vreme pogibeli od lufta 

Z jenom reel sako zlocesto dein spada 
pod Statárium i strófa se s smrti.

Pazite, da le pogibel 
z lufta

To vec si skupa znanio, da ako nas polio 
diju nepriatelski bombasi, kulku kvara i ialosti 

-se more pripetiti v sakom mestu. A main áto 
nas zna, da ako imamo dobro organiziranu o- 
l)ranu i ako se drzimo, sih ptopisov, kuiko z.ivle- 
nja i imetka se da obraniti.Kuiko stanja i drugoga 
imetka bi se bilo dalo obraniti, ci bi se incii dr- 
zali discipline i sdi propisov za obranu.

Nccemo ve cuda toga nabrajati, samo jeno 
spomenemo. V jenim zvunjskim varasu je erez 
leto dni, od nepriatelskili bombasov poginulo 800 
ludi. Med tenn je bilo samo 40 takáih, stere je 
nikak ne bilo moci obraniti. Si drugi su morali 
bmreti samo z.ato, kajti eli nesu znali, eli pak 
nesu stell prerazmeti, как se treba braniti. I za 
to su za svoju trdu glavu dali zivlenje.

V tern varaáu od 800 mrtvih je 300 limrlo 
samo z.ato, kaj su se na banliofu pred vralima 
nvali, Tam je bomba opala, a ne dalko, de je 
bilo rnesto za obranu, tum je ne nikáe zlo bilo.

To je jako zalostno. Proti tomu stoji spor- 
tiste. Tam je bilo do 15.000 ludi. Da sil zatubli 
na pogibel, te buli su se lepo re/iáli i makar su 
bombe sportisde do nakla zrusile, nikomu s» ne 
nikaj pripetilo.

Za to moiaju nasi ludi, v varasu i na seli 
znati, de su gosti ludi tarn je navek veksa pogi
bel. Ci dojde kaksa nevola z lufta lezidti se i 
skriti se na takáa niesle, de ga ne pogibeli. Na 
sakom gruntu moraju biti, dalko od hi/.e skopane 
grabe za skrivati. Pinea je dosla treba je grabe 
napra\ffi i za marim. Oster z.rak leli prav ober 
zenile, koga dostigne, njemu je kraj, a sto je 
globle, onomu se nikaj ne pripeti.

l)a tuli na pogibel od luita treba je se öb
löké sirora odpreti, zaprle obloke teski lull vun 
biti. Naibole |e ve. da je vec ne tak zima znu- 
tresnje obloke doll pobrati. Ci se jeni zdrobiju, 
naj bar drugi ostaneju.

Najvazneáe je ne zgubiti glasu i \cimti se, 
da se dlovck zacuva.

ETERNIT plate za pakrivati krove,
stene i pohistva dobiju se

C S Á K T O R N Y A ,
Széchenyi vulua br. 3.

Jena patrola graniene strafe je prijela Hor- 
vatics Izidora zato, kaj je prez potnice ostavil 
llorvatsku i tak je doSel prek granice na ma- 
gyarsku zemlu. Kak zakón zaliteva, odtirali su
ga v Nagykanizsa pred sod. Tarn ie Horvatics 
pripovedal takáa pripedenja, da se Bogu smiluj. 
\ eli, da neje isiina, da bi on prez potnic e zasel 
prek granice. Pripoveda, da je na drugi den Bo- 
fcica hodil vuni na cesti. Tarn ga je zgrabila oru- 
zana banda i odvlekla ga prek granice na Hor- 
vatsku. Tarn su ga átéli prisiliti,. naj ostavi svoje 
selo v Megyimurju i naj ide med partizáné. Bil 
je v velkoj pogibeli i ne je vupal protiviti se i 
tak je isel z njimi jeno 14 dni, onda su se ziáli 
z ustasi. Ovi su bili jakái i tak su se partizani 
morali prek dali. I njega su sobom odtirali i da 
je ou povedal, da je on nngvimurec, pozvali su 
ga naj stane med njih i naj harcin le proti parti- 
zanov. On je rekel da nede nikaj drugo, samo 
duno idti i ostati i dale magyar. Na to su ga na 
40 dni v rest zaprli. Da mu je reál ziSel su ga 
pék pred komandanta dotirali, ón ga pak poz\al 
naj ide /.njimi, eli Horvatics je ostal pre svojimi 
reemi. Как su nikaj tie inogli stvoriti /, njim, 
dotirali su ga do granice i tani su ga prek dali 
magyarskim vfastim. To je se valuval Horvatics 
pred sodom.

\ e se vodi kviiicija zbog toga pripedenja.

Как se piaca kvar za nesrecu 
z lufta

Kak je ve tabor v luftu se bujái i bujái, to 
se trebalo pobrigati i zato, как se bodo kyaii 
namestili. Ludern, átéri sti nesrecu ^retrpeli, mo- 
ra se idti na pomoc. *

Odgovornost je veika, pak je zbog toga to 
br*gu drz.ava zela na sebe. Peneze к tomu mora 
dali celi orsag, to je si ludi, átéri od grunta, ke
rnel, sluz.be i meátrije potciu plataju.

Polli tabors bo dose! eksterni zakón, da i 
kuiko se bo komu pladalo za prelrpleni kvar. 
f)nda se bo vec znalo do к raja, kuiko je áto 
kvaren i bo se mogel kvar do к raja preceniti. 
Fii financminister je vec ve dobil ovlasóenje, da 
more napre dali pene/.nu pontod i posodilo prez 
intereáa, de se vidi, kaj je kvarnik togu na flet- 
nom potieben.

Mam se mora kvar potpunoma naniestiti 
malim nieátra i malim polskim gospodaram 
i onim, steri si z rokoni kruba slu/.iju, ci 

se dokaie, kaj njim je pod kvar doáln meátrija, 
stau, pohiátvo i najpotrebneáa oprava.

Kan tak se da pomoc i onda. ako je fumi- 
lija kvarna skrbitela kruha, kajti poleg deneá- 
njega tabora m bi bilo pravica, лко bi samo oni 
dobili pomod, átéri su v taboru prefrpeli nesrvdu 
a ne i oni, steri su doma v pogiheli od luita 
zgubili skrbitela.

Z.ato je odredjeno da se mora dali pomodi 
onim, átéri su tie v taborskoj slu/.bi pretr- 
peli kvara v personi ran tak, как i onim 

familiani, sterini su skrbiteli lunrli v taborskoj 
slu/.bi, eli pak su v honvedskoj slu/.bi postali 
in 4 alidi.

Suncenice cim vec 
povati

Steri gazda je Inni /apuval dosta sundeni- 
íinoga semena, on letos néma brigu /a ölje, a i 
pte jeditiir aj si jet duda pomogel.

\e je doálo vreme, da se sundanica- seja. 
Na vrtu. na zemli na vralej, kre meje, na kak- 
áem zapuádenom mestu na dvoru, sigdí je modi 
to seme vteknuti. Nega stem velke bi ige, ne tie 
ba duda okapati, suncenica raste lepo donese plo- 
da, samo je treba stebla ppdistiti, kaj nabodo 
zalesnice kvara delate, kajti onda bo Seine jelovo 

Za pojesti je treba zebrati najboláe

Kravskoga pastira
iádé. urbarska obdina Zalabenkö. 
Treba je pásti 150 krav, Plaőu 
dobi po pogodbi. Sto oce slu?.bu 
gori zeti, naj se glasi pre birovu 

Zalabenkő 56 szám.

seme puné koádice, kaj bo lepa betva stirala. 
Na vrtu je smeti ostaviti jenu, eli nnjdale dve 
glave, onda bo evet tak velki как tanjer.

Stebla. da se posuáiju su jako dobra za ku- 
riti. a seme, как smo rekli, da cuda hasna. Ölje 
je dobro za jesti, za sopona kuhati, a najglav- 
nese, pre nutri davanju vala za jedinice za maá- 
cu i duda dra/e se píati, как páeniea, eli kuruza. 
Briga je mala a hasén velki, zato bi dobro bilo, 
di bi si naái gazdi povali to seme.

Po vlttdinoj naredbi, saki gazda, átéri ima 
ober 15 mekot oiane z.em'e, mora najmenje, na 
sedem procenli svoje zemle, povati oljeno seme, 
tu vle/.ne i suncenica, a mali gospodari pak naj 
seiaju, kuiko je mogode. Denes je treba znucati 
sál i i najmenái faladek zemle. Na pol mekoti je 
modi zapovati ölje i sopona za eelo leto i par 
vozov za kuriti.

S;jmo najbolse seme zebrati, áto duma né
ma, pre Futuri more dobiti najboláe seme pleme- 
nite fájté.

Z vroGom vodom se popiöila i na 
smrt poparila v zibki malii sestricu

Straána smrla nesreda se pripetila v obeini 
Miksavár. S/.irják Lajos, magyarski cestarski meá- 
ter, komaj 3 mesece, kaj se doselil v to obdinu, 
ved je pretrpel velku nesredu. On je bil na delu 
a /ena je doma veáa prala i devet let stara puc
ka, Izabella je materi pomagala. Zela je doli s 
áporheta Ionra z vrodom vodom, de se veá kubai 
popicila se i opala ie na zibku, de je le/.alo dva 
mesece staro dete. Nesredno dete je tak poparje- 
no bilo, kaj je za kratko vreme hrnrlo. Poparila 
se i риска, mati je skocila na pomoc, pak i ona 
ima tak teáke rane na rokaj. da drez viáe mese- 
cov nabo inogta delaii.

Та nesreda naj bo opomena naáirn mnteram •  
da je jako treba pa/.iti na naáe male. Pre ognju 
neniaju deca nikaj za iskati.

Taborska posta
529 sz. Hadikórház Pécs, Mária utca 4. 

Bubori János, rodoin iz Tiiskeszentgyörgya. Poz- 
drav|a naáe lepo Megyimtirje i Jeli se dobro sem 
imáim megyiinurcam. Doáel je ditno s fronte i ve 
je tu v spitalu. Prosi.novine poslati. 7, istoga 
spitala poáilaju pozdrave svojira Mád у Géza i 
Hoámer Janos, samo nesu tmpisali odkud su. 
Doáli su z ruske fronté, T.ivi i zdravi su.

ízléses nyomtatványok
gyorsan és pontosan 
K É S Z Ü L N E K

a Muraközi Katolikus Könyvnyomdában

Leventaski glasi
Jako bodo strofali leventase, átéri 

kuneju i grde govore tiraju

Honvedski minister je vun dal naredbu pro
ti kletvi i grdim govorum. Po ovoj naredbi vitéz 
Béldy Alajos vezérezredes — visoki general vé
li. da je ved viáepot opomenul leventaáks vodite- 
le, da naj se vkraj dr/iiu od sake kletve i od 
grdoga govora, a itak su doále z viáe etrane tő i
be, da leventaáki voditeli, za vreme ákolanja i
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( Kőbányai Polgári Serfőzde I
muraközi egyedárusitója, úgyszintén II jedini prodavec pivc za Medjirnurje i И

PETáNGI ÁSVÁNYVÍZ főraktára || glavno skladisce PETAHSKE kisele vode |

Csáktornya, Kossuth L-n. 1 sz. alatti nyitral MRÄZ TIBOR Csák lorn a Kossuth vulica hr. 1 . 3
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 la d iá c e  i m a g a z in e  P REMES TI L V f f
A Z R Í N Y I  V A R  B E L S Ő  U D V A R Á B A .  íj ZNUTRESNJI DVOR ZRÍNYI G R A D A  fStaragaцгИз) 1

muStranja levenfaáov, kuneju i tiraju grde govo- plemeniti i junaki. Da s svojim postenim delom M napravimo- velkoga Imsna. 
re i Sffle. pokazete, da ste vredni postuvanja naíega i onih V Danskoj su sarno érez jeno prtuKtje

Te grdi posli ne samo da jako skodiju le- steri bodo za nami dosli. nabrali tri i pol miljone kil liroscov i se t<. se
ventaskom 2ivlenju, nego i zruäiju v dusaj na§ih potrosi za krmu.
mladih leventaáov poátuvanje Boga i famdije. Za- ~ ~ HroSée pobirati je najbole v jutro zárán
to najoStreác naredjuje da se sí leventaSki vodi- Pod drevo deti ponjavu i onda stepati Hrotfj
teli moraju drzati опак как to te visoki i pie- HV6ISKR Ql9SI su v iiáro dreveni od imzloga lufta i lehko ^
тсшй cd zabteva. Sto bo prob ovoj naredbi po- ------- daju stepati i pobrati. Onda nainetati v vreie i
gre§il bode ostro strófán. mám popariti z vrelom vodom tak, kaj se zakó

# # H o rv a tsk e  n o v in e  p is e ju  z a  im e t e k  leju. Zatem pák main na ounce préstreti na ten-
V itéz  B é ld y  A la jo s  n a so j m la js in i  s rb s k o p a  k r a l a  hóm. kaj se dobi о posusiju, drugac se ;iokvariju

и ű r t  \ftx п и  Ai . . ‘ v Pániéi snsití. Onda moO bole na
(LH.K.J \ ítéz beid) Alajos, vezerezredes, Zagrebaéke novine: „Hrvatski Narod" pisp- debelom nastreli, samo visepot mes.iti.

na“ radioVrekeí ovo^ Ш Я,§,Пе Je .zadn,u nede,Ut Ы na vfelkom za Petra II bívsega jugoslavensko- Sulié hroWe treba na suborn, kiadnom ши,
na raoto renei ovo ga krala i vekni, da je on najbogatesi kral v I ti- |„ nospravili i tenko rezgrnuti. Da ocemo hraniti

Doilo ,e vreme, da i leven aS, moraju delo rop, 1434. oktobra 9-ga, da su niegvciga o<a, ; ivinu, onda je treba hroáée predi semleti, éli
v roke zeti. Póznám na$e decke , znam, da nj.m A eksandra krala, v Maiséin vmor.li, ostav.l ie stuci na drobno. Mladini je moéi med hranu ч-
|e srce puno z lubavi za domovinu i to se na;- jako velkoga ímetka na svoje sine. Samo negibo- roVe hrosce eah, ali svinjam, konjam , psum sa-
bole pokaze, da je domovina v pogibeli. Ve se éi imetek je Ы1 vreden ö miljonov engleskih lun- „m kuhane. 1
nara s ishodne strane ka/.c nevarnost, nutri smo ti. Za njim bi dosla v bogatstvu Juliana engles- . . . , . ,
V taboru s célom silóm. V lom lábon, ste i vi ka prim ™ , s ie ,а Ы herb,la englesku kralevsk,, « iim i M«H 2 * * ?  'M '™ 1* 73
soldati. StareSi leventasi bodo na dicnom tabor- korunu. , !Ш‘ , d ram lakó vala 1 zívma eu-
skom polu alduvali krv i pokazali, kaj je leven- . . .  , , Г71 r0 , . [*ranu* . éuda bole neseju, a
ta5. III. сорог naj se z jakom du§om prepravi na K a já i jc  s n ir t  p o d lie s c l ,  k n k  b i p u s t i l  madl  Pa|CÍ?kl Hetno dob.ju na vagi, 
ova najdiéneáa dela. Pöta njim kaze poMeaje i SVOÍe r a n je i l ik c  de>u mt>s,n< de s hroScov ölje peéeju Da
magyarska povest. II. éopor naj s trdom dusom 1 1 se kruh spece, je deneju \ drotnatim resetam v
stane na mesto stareSih. V velkoj bitki na krímii je bil le«ko rnnjen v’r<>cu pecnicu, odspod neksu post.du i ta se о

Niáéi nesme biti zadovolen z mustranjtm ]e doktor Ink, da bi ga bili rnorali spraviti v ftpi- jí4* oedi. 100 kil hroscov da 9 litri ólja. То ölje
od 4 vur na tjeden. Saki se naj zmuátra za pra- tál. Samo on je nikak ne stel ostaviti svoju Iru- i4> dobro za kola mazati, za svetiti v olenki i za
voga honveda z dudora i telom. Leventasi naj Pu ' s‘ íe zavez.al nogu, stera je od srap- sopona kiiliati.
pomaieju v polskorcu delu. v mestriji, v tabor- nvla bila skorom sa raznesena. Maicar je ne то - Как se lefos po célom orsagu lúdi toziju,
skoj fabrikaciji, как naj vitte moreju, Nigdi v ce- ^  b°dit’. it^k je sakoga r.mjenika sam pregle d.t ga slabo krme, fo bi dobro^ bilo, ci bi nasi
lom orsagu nesme niti jena brazda ostati neob- da. * Уга4-̂ . vSvuje teske токе, stere su saki den gospodari malo bnge vodili s térni к kukci. То
delana. huj$e postale, je ne kazal pred drugimi i samo je taksi posel, steioga i deca moreju zvrsiti. Kaj

I. éoporl, najmlajii leventasi naj poma/.eju T / a V ? '*  гап|Гл'к^ ' l e l i лике b,igái. se tak su do ve hruséi kvara napravili, moci je .  basen
lamiliam de su oci, brati v tabmskoj sluihi i do.1f.|e nc d‘1> , кга1а odnemegel. Onda su ohmul,.
naj zvrsavleju taksu sluzbu, da ga tomu do 1 v P1 a '' tani Pu* ',e /a Par vur h,n,l- vSuhe hrosce nmei spraviti tijam do zime,

^ve para ne bilo v celoj m agyarskoj domovini. laksu soldaciju je ne moci skup spraviti stem se d* sti kim - prespara, a jako je hasnovito
К tomu naj pomaieju i leventaAke puce. "‘‘í ZTdü.,an;  ndi ,pak zbon^ ami na ^du/n, na- za zivinu.

.Sake puca mora stati med leventase i pomagati ' ,lí Iе reb,í uba.v /л domovinu i velki al- Fnbrikf> ш ч т о ш  *1 -
pre onom velkom delu /a obranu domovine. dov'- )ok ,mamo. .‘a1ks«  , U,t!' n* «"•»'!• * ‘*Ьпк<5 n e s n ie l u d e l a t l  n .k s e
Deaki napre i lep., peldu pokazali. То zahteva ?n,°' d* nss n*Pr,» ',d naho P' lukel. ka,„ mi ne l . lk s u z n e  s t v a r i
od nas naüa jezero lel slara domovinu. harcuvlemo za dolare nego I rammo nase dome.

c , á. . . .  nrkve I lamilijc i za to sto imo z dusom í tel in. '4;ltv nova, Sztoiavova vlada sta a na
1 ,>„по 7 Íer ,  T  v f , f  sr° '"  V,elv U « o je  mesto, j ,  d.da .un slroge eredbe /áduinost. Zdríati na mestu. V oditeh mlajsme! Ne \r i • . . . . .  , . íahrike b
je dosti zapovedati, nego pokazali peldu pre de- y M o sk v i SU d ő li p o s t r c la l l  p o ls k c  .
íu, rodolubnosti, pre duvanju mira i reda, za- v la d in e  p o m o c n ík e  Y* lrIUS ^irovoga malriala, se sme
gnjesti Spione i itiritele lainih glasov. Cím vec po- Г**11 Krt 1 y 1nV) /a '«»bu. steril namd za si-
vati, sikam stati prez straha. То su duznosti, za (N1 K.) Po engleskim novinain pi .e Nem- 1,1 /a luksuzne sU.-.ri \ l.ida nabn dala niti
Stere niáci nemre premiu iskati. Moramo znati »vlegrafska К атч lórija, da su dva pomot'mki n,a Ma a ‘ ,u 1 ‘‘-pora i eUktriku.
da su denes te§ka vremena. polske vlade, étera se ve zadrzavlt v I ondnnu, I abrike su do \e cuda taksega delale, kaj

Prvo vufanje nam je dragi Bog. On nas do l̂i v Polskii, da se tani postaviju v ve/u z f4* ,lkí 7íi silu za obskrbu naroda, to bo ve se
je stvoril i drzi nas. Posvetiti njegovo íme i organizációin polski«ga naroda, Steri :e  p-u! zeni- piestalo. Kapor i elektrika so more dohiti samo
obdrzati svetke. V naéem jezero let starom ziv- 0 ,1 stl glasili pre so jetskoj \ Lidi, /a liasnov ile naiodu potri bne robe,
leniu je navek bilo prvo krscanstvo. Sabli i krT- |am su íe mam postavili pred taborski sód i da
iu  moremo zafaliti, da se jezero let dj .̂imo v " dcd‘ poslrelati. — . •— - , —
I'uropi. » Kak vidmio, boKeviki /aslupnike pol.skoga Vkmiciti oblokc i vrata je treba od

Drugo je pajdaska lubav. Pomagati jen dru- па[°^а P° k rat kom polu, z oiuzjem pospravlaju s«‘dme vure na vecer do ju tra pete vure.
gomu, si smo brati i moramo biti verni jen dru- 1 da*€ , se delnjii one stra^nosli stere mi re I n p i --------------- ----------------------—. _____________
gomu i v tem peldu pokazati. *e v Katvnu.

Prva példa nam je na* Visokodostojni Go.v , ,** kmis1li,.i! ubi, w  ‘;w,.psk, „a - — —
pon Guverner. Saki den alduje svoje zivlenje za , ’1 Nttk, '' da bl d'>s,° do ickoga gospo- Д PR O H IR  llK l'I Í  VIí К !»,! A 1 I f i r í  Akii
narod i dal je za domovinu, kaj mu ,e najdra- dart,,,ri оЫм nas’ A t  K U n iK U M t M A  - M A L l O G LA SI
ie§e, svojega sina. I denes, v toj krvavoj Euro- ___ ___  ___ ____ _____  __  ADróbird*i.»...L- . . ....
ropj, pokaáe, da se zna najbole Irdo drZat,. - U .......- M w S S  i t t l r í í

^vet se moci v krvi i zelezu. Imanio velke л  я  ^  к? ^  й  **  ' --------------- ------ -------------------
du/.nosti. Prve su red i disciplinn. Stem bo or- W í P U l l d B S Í w w  Tanulóleányt jó házból keres női divat
sag stal, éli prepái. Ci bomo znali douia reda ----- — — ------ szalon 1941. Ju liu s  9 tér, 4 sz.
dréati, onda bomo vi ostali i lepsu buduénost -------- ----- ---------------— *____ i_____________ _
** veekaIi* L c lo s  bo H roscov 'Sn a jder.ski salon isce navucnicu z dob-

Ne treba ve sebe gledali.nego skupno ziv- T r e b a  p o b ir a t i  te  k u k c e ,  to je  d o b ra  ГС h ue 1941 Ju ,iu s  9 P,ac* br 4.
len,e. Ne Sírom vicéi nego skup drzati. То nam % h r a u a  / i z iv in u  ■ , ,  - ___

.pomore pre semu. Negda sveta bodo nasu mjaj- d l Zd / lv ln u  7 « а ж я и я ш п
sinu, z 1944. leta spoinenuli, kak se mi sporne- Leios bo cuda hro*öov zi^lo z /emle, Do i elelos szerkesztő- Pecsomik Ottó
nemo denes za onu, z 1848 leta. Zato vas ja ve, na zalost, naíii ludi, nesu se jako brigaii za Delelés kiadó ó, laptulajdonos Pecso rn ik  Ottó
denes preglff%im za mo^ke, a ne za decu. \a§a te kukce, a oni, ci je ostavimo v ssdovnjaku и
je stvar, da s svojim delom pokaiete, da ste cuda kvara napraviju, ako pák je pobcremo, se- "* /  СыкШч»
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