
CSAK: ELŐRE
Minden erőnket és idegszálun

kat meg kell feszítenünk ebben a nagy 
küzdelemben, mert jól tudjuk, hogy az 
1919. évi kommün csak ízelítője volt an 
nak a rémuralomnak, amely nyomort, 
elesettséget, terrort és istentelenséget ho
zott reánk. Л/. egész magyar közvéle 
'meny egysége szükséges ehhez a gigászi 
harchoz, ha nem akarunk Észtország és 
Lettország sorsára jutni. Ez a küzdelem 
létünkért folyik s győzelmesen csak ak 
kor tudjuk megvívni harcunkat, ha min 
den magyar fokozott erőkifejtéssel dolgo 
zik a maga helyén s minden igyekezeté
vel azon van, hogy a lehető legeredmé' 
nyesebbé tegye a termelő munkát. Eh
hez nagy erő kell, de nincs az az elkép 
/.élhetetlennek vélt nagy áldozat, amit 
meg ne hoznánk, ha életünkről van szó. 
Л magyar történelem a példák hosszú 

ft sorozatát tárja elénk, hogy katonai éré 
nyék és férfias helytállás tekintetében az 
elmúlt századokban mit tudott felmutatni 
a magyarság.

A küzdelmes rrtagyar. élet ma is ön
érzetes, férfias, harcos szellemet követel. 
Itt siránkozásnak, jajveszékelésnek, u tra 
gikus esetek túlzott kiszínezésének helye 
nincs. A magyar-német sorskö/össég fel
bonthatatlan fegyverbarátságot követel. 
Ez a fegyverbarátság nem múló politikai 
elhatározás eredménye, hanem két nagy- 
múltú nép évezredes sorsközösségének 
kifejezője. A  megelőző világháborúban is 
egymás mellett küzdöttünk, közös elis
merést és megbecsülést szerezve mind a 
magyar, mind a német fegyvereknek. Ez 
a fegyverbarátság már nemcsak a közös 
ellenség elleni együttes harcban nyilatko
zik meg, hanem a magyar és a német 
szívek összedobbanásában is, ami több a 
barátságnál és a bajtársiasságnál, ez már: 
testvéri érzület. Ha akadnának kishilíiek, 
az események következtében megrendült 
lelkek, azokat bátorítsa és acéloz.z.a meg 
az a közösségi erő, amely a nlagyar nem
zetet sorsdöntő időkben meg tudta óvni 
a csüggeteg lelkek összeomlásától.

Kölönösen nagy szerep és feladat 
vár ifjúságunkra. A magyar fiatalság e 
gigászi harci életben ismerje fel hívatá 
sát, mert az új és fiatal Magyarország 
kiharcolásának feladata főként a nemzet 
ifjúságára vár. Álljon tehát ez. az ifjúság 
hivatása magasztos magaslatán. Legyen, 
férfias, harcias, keménylelkíi, testben erős 
s katonailag képzett, de főként legyei 
mez.ett! Tudjon engedelmeskedni s ha kell 
parancsolni is. Örök időkre tűnjön el a 
magyar életből a jampec típusú ifjúság, 
törölje ki még emlékéből is, hogy vala
ha, akár a legcsekélyebb kapcsolatot is

fenntartotta olyanokkal, akik a fizikai és 
lelki elernyesztéséhez táncban, zenében, 
művészetben, sajtóban és a közélet min 
den fontos vonalán valósággal ontották a 
mételyt. Eszközük volt elég a magyar 
ifjúság eljampecesitésére. Lebegjen a ma
gyar ifjúság szeme előtt történelmi nagy
jaink puritán szelleme, önfeláldozó lelki

Legyen példaképe minden magyar
nak tündöklő jellemű, rajongásig szeretett 
Kormányzónk, aki magas kora mellett is 
a katonai és polgári erények legkiválóbb 
letéteményeseként vezeti nemzetünket, ha 
kemény harcok árán is, megpróbáltatá
sok és sorscsapások közepette bár, de 
mégis az életet jelentő győzelemre.

„Nincs: vissza, csak: előre!“

Gyermekgyilkos hadviselés
Az angolszász, bombázók távozása 

után, töltőtollat talált egyik, Pest melletti 
faluban egy fiúcska. Felvette a földről a 
tollat, ki akarta csavarni tokjából, amijit 
ez a -töltőtollaknál szokásos. A toll fel 
robbant, a fiú holtan maradt a helyszí 
nen. Nyolcéves hősi halott! A  tollat 
ugyanis, ép úgy, mint a töltőceruzákat és 
rongybabákat, amelyek robbanóanyaggal 
vannak megtöltve és azt, aki kezébe ve 
s z í , megöli, az angolszász repülőgépekről 
dobálták le. Ledobálták azért, hogy ve 
lük gyilkoljanak olyan nemzet katonái, 
amely fennen hirdeti magáról a kulturált
ságot, a humanizmust!

Megborzad és mélységesen undoro 
dik minden kulturember ennek a gyer
mekgyilkos hadviselésnek hallatára. Csak 
megvetést érdemelnek ezek a rongyba- 
bások, kiközösítést az emberi társadalmi 
közösségből. Hiszen tudniok kell, hogy 
mindert újságot olvasó, felnőtt ember is 
meri már ezt a gyilkolási rendszerüket 
és hozzá sem nyúl az utcán heverő) rongy
babákhoz, töltőtollakhoz és ceruzákhoz, 
hanem azonnal szól rendőrnek, csendőr
nek, katonának és jelenti, hogy mit ta 
Iáit és mihez nem nyúlt hozzá. Csak a 
szegény, kellőién ki nem oktatott gyerek 
veszi fel ezeket a „csalétkeket", tehát 
csak gyermekeket ölnek meg.

Hadviselés ez? Nem hadviselés! Ez 
közönséges és legaljasabb szándékos em
berölés, Hadicsel ez? Nem hadicsel! Ha

dicsei volt valamikor a trójai faló, de 
ezek a rongybabák semmi máshoz nem 
hasonlíthatók, mint a történelemben is
mert heródesi gyermekülés egyik mód
jához. j

Vájjon milyen lehet — ha egyáltalá
ban van — annak a gonosztevőinek a 
lelkiismerete, aki e z e k e t  a rongybabákat
leszórja a levegőből, abban a biztos tu
datban, hogy ártatlan gyermekek halálát 
okozza velőké És hogyan, milyen ábra 
zattal mer majd a történelem ítélőszéke 
elé odaáilani az, aki mindezekért felelős. 
Hiszen gaztettét egyetlen egy enyhítő 
körülménnyel sem mentheti.

Pedig elérkezik még az idő, amikor 
valakinek felelnie kell a rongybabákért, a 
dinamiltal töltött toliakért és ceruzákért, 
a nemzetközi hadijognak ilyen förtelmes 
megcsúfolásáért. Undorító a bombázás 
akkor is, amikor nem* hadicélpontok el- 
len történik, amikor kórházak, munkás 
házak, békés polgárok családi tűzhelyei 
esnek áldozatul. De erre álszenteskedve- 
farizeus módou azt mondják : tévedés tör, 
tént. De a rongybaba nem tévedés! Nem 
tévedésből készítették, nem tévedésből 
hajigálták le a repülőgépekről. Közönsé
ges gyilkosok, visszataszítóan embertelen, 
megfontolt szándékuk barbár munkája ez. 
Olyan gyilkosok müve ez, akiknél kisebb 
bűnösök is megértek az. akasztófára.

Óvd a gyermekedet talált játékoktól!
Olasz, fokion történt. Apró három-négyéves 

gyermekek játszottak egy falu pázsitos mezején. 
Örültek a gyönyörű napsütéses reggelnek, — hi
szen szegéinek az egész éjs/akit nyirkos óvó
helyen töltötték. Mint színes lepkék ugráltak, 
táncoltak a harmatos fűben, egymást kergetve. 
Örvendezve csipogták a szép dallamos olasz nyel
vet, midőn az. egyik arany szőke tündérke fényes 
tárgyat pillantott meg a fii között. Odaszaladt, 
felvette és kíváncsian nézegette, kis piskó'a ujja
ival forgatta, csavargatta. Hiszen ez apukáé ! Biz
tosan ö veszítette el! Ezzel szokott írni a papír

ra — gondolta a kis ártatlanság. Máris futott ve
le, örülve a megtalált töltőtollnak. Anyukám! 
Szép Anyukám! — hívta szaladva édes anyiát, 
midőn apró kis lábai egv kiálló kőben megbot
lottak. Tompa robbanás. Odarohanó édesanyja 
eszét vesztve kapta fel ájult Jtis gyermekét, ki
abálva segítségért. Percekkel előbb még ragyogó 
kis szemeit az. orvosok már megmenteni nem 
tudlak. Jobb kezecskéjének három ujját amputál
ni kellett.

Az anyán az őrültség tört ki, a család re- 
mén> sége, féltve őrzött szép kis tündérkéje izár-
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nyaszegetten feküdt. Kis fejét aranyglória vette 
körül. Szcmecskéire az örök sötétség borult.

Nyúgat-Európában, hol az ellenséges repü
lők éjjel-nappal óvóhelyre kényszerítik a lakos-' 
ságot,

számtalan hasonló gyerm ektragédia 
játszódott le.

Az egyik falucska határáén papírhajökkal 
játszottak az örökké vidám, veszedelmet nem is
merő gyermekek. Álmaik’ a végtelen tenger bú
várhajóit keresték, midőn 6 éves kis Kurt egy 
cipőpasztához hasonló fémdobozt vesz észre a 
parton feküdni. Örömmel nyúl, feléje, felveszi és 
kis*kezeivel igyekszik kinyitui. Örömét a rob
banás fagyasztja ajkára. Mindkét kezefeje véres 
húsdarabokká esik széjjel.

Egy gyárimunkásnö szapora léptekkel igye
kezett a városba, munkahelyére. Ma reggel kissé 
elkésett. Otthon is sok volt a dolga, kora haj
nalban gyermekei ruháit mosta. Útközben egy 
játékbabát vesz észre a friss harmatos fűben fe
küdni. Egy pillanatra megtorpan és arra gondol, 
hogy milyen jó lesz ez a kis Lujzákénak. Sietve 
emeli fel - majd menésközben nézegeti, tapo- 

> gatja. Gondolataiban mar kisleányát látja vele 
játszani, midőn egy tompa robbanás hangos si
kolyba fojtotta örömét.

Véresen fekve találtak ra néhány óra múl
va A talált baba kioltotta nemes életét.

Mire rátaláltak, holtan feküdt vértől átitatott 
tarisznyáján. Árván marad pulikutyája hozta 
oda a segítő embereket, — de már későn.

*
Tovább nem sorolom fel azt a sok-sok szo- 

mú esetet, amelyek ebben a borzalmas világégés
ben nap, mint nap lejátszódnak. Szolgáljanak a 
fent említett esetek intő példaként mindenki 
részére.

L e g y ü n k  ré s e n ! Óvjuk egvmóst hasonló 
tragédiáktól, terjesszük lépten nyomon :

Vigyázz magadra, vigyázz gyerme
keidre I Ne nyúlj semmiféle tárgy
hoz, ami a földön fekszik! Gyer
mekeidet pedig ne hagyd egyedül, 
oktasd naponta, hogy ne nyúljon 

semmihez, legyen az bármilyen 
tárgyi

Az ilyen gvanús tárgyakat őriztessük és 
azonnal jelentsük be a rendőrségnek, csendőr
ségnek, vagy hatóságnak.

Ma játékbabat, töltőtollat, fémpalackokat, 
dobozokat, pénztárcákat és egyéb tárgyakat, hol
nap használati cikkeket lógnak hasonló gyilkoló 
óéból ledobálni. Talállak már mérgezett szappant, 
amelyet a mérgezett csokoládé, cukorkák és 
egyéb tetszetős kivitelben gyártott, mérgezett 
anyagok követhetnék 

Legyünk résen !
Ellenségeink nem válogatnak a pusztító 

eszközökben...
Örök szégyene marad korunknak. hog\ 

akadtak magukat kultúrnépeknek nevez»» had
viselő államok, amelyek a legelvetemültebb mó
dón és a legaljasabb gwnasaggal gyilkolnak, 
pusztítanak ártatlan embereket, nőket és gyer
mekeket.

« R é s é n  l e s z ü n k 1
Törseök Károly

A légiriadó fokozatai
Illetékes helyről ismételten felhívják a kö

zönség figyelmét arra, hogy a légiriadó- fokozatai 
a következők :

1. A rádió megszünteti a müsoit. Ez
annyit jelent, hogy idegen gépek közelednek az 
ország területe felé, de azt még nem repülték át. 
Tennivaló: Légo szervek a helyükön legyenek, a 
közönség zavartalanul tehet, amit akar.

2. Légiveszély. A rádió az illető riasztott 
egység földrajzi nevét mondja. Ez sem jelenti, 
hogy idegen repülőgépek vannak a megnevezett 
körzet fölött, csak közelednek feléje. A közön
ségnek nincs semmi tennivalója, legfeljebb vi
gyázza a további rádiójelentéseket.

У. Zavaró repülés. 2— 3 ellenséges gép 
megjelenése esetén zavaró repülést jelent a rádió. 
Ennél a hatósági légoltalmi szervek intézkedése
ket tesznek. Éjszaka kikapcsolják a közvilágí
tást. A közönség belátására van.bízva, hogy le- 
rnegy-e az óvóhelyre. A zavaró repülés nem jc*

A naponként megismétlődő légiveszély, el 
lenséges berepülés, vagy légitámadás miatt l»>ko- 
zott jelentősége van az elsötélítési rendelet lelki- 
ismeretes megtartásának. Néni a büntetéstől való 
léleiemnek kell vezetni bennünket, hanem első 
sorban a magunk jól (elfogott életérdekének, va
gyonbiztonságának és embertársaink érdekei 
iránt való kötelességérzésnek.

Múlt este, a légiriadó alkalmával olyan ha
zakból is erősen kiáradt a fény, amely házak la 
kói állásuknál fogva fokozottabban felelősek. Meg 
vagyunk győződve arról, hogy a gondatlanságot 
nem a ház ura, vagy úrnője követi el, hanem 
esetleg a szolgálattevő, de ez nem mentesíti a 
ház urát a felelősségtől. Előfordult, hogy csak ко 
moly fig>elmeztetéssel és ablakzörgeléssel Ehe
tett csak a könnyelműen kivilágított ablakokat 
elsötétíteni Ha ilyen eset megismétlődik, a gond

lent bombázási veszélyt, óvóhelyre lemenni mé
gis célszerű, mert légelharítasunk lövedékeinek 
repeszei megsebezhetik, vagy megölhetik a járó
kelőket.

4. Légoltalom v igyázz! (és hely megjelö
lés). Ez az igazi riadó. A közönség azonnal men
jen az óvóhelyre, ha a szirénázást és a tűzoltóság 
gépkocsijának vészjelzését hallja. Nyilvános óvó
helyekre csak annyi ember mehet, ahány férő 
hely van ott. Ennek ellenőrzéséről a rendfentar- 
tó szolgálatosok gondoskodnak.

Ugyancsak felhívják a figyelmet arra is, 
hogy nem célszerű riadó alkalmává! főleg gyalo
gosan kifelé menekülni a városból. Ezt a ható
ságok meg is akadályozzák.

Egyébként a közönség legyen megnyugod
va afelől, hogy н légoltalmi hatóságuk a Kguesz- 
szebbenüen mindent elkövetnek a közönség hiz- 
tonsaga érdekében.

talanok vegyék tudomásul, hogs az ügsévzség 
elé kerülhetnek.

Szóvá kell tennünk n/t a könnyelmű nem
törődömséget is, amellyel némelyek az elsütéti- 
téskor, sőt légi veszély és berepülés alkalmával 
a kézi villany lámpájuk at meg megcsóválják az 
utcán és tninllM házszámot keresnének, élénken 
megvilágítják a falakat. Ez. az. eljárás mindeneset
re támpontul szolgálhat az ellenségnek, nzérl az 
ellenség tájékozódásának elösegilöje. í)e ugyan
csak ilyen könnyelműség az. is, amikor a mozik
ból kijövök seregestül gyújtanak rá cigarettára 
és az égő cigarettát szintén ineg-meglóbártják a 
kezükben. Az. ily en fények sem kei ülik el az 
ellenség f gye’mét. Annyi belátásának és önural
mának mindenkinek kellene lennie, a legszenve
délyesebb dohányzóknak is, hogy a rendkívüli 
kflrü’ménvek között megvárnák az időt a iá

gyújtással addig, amíg hazaér^ Ha kibírják a do- 
hányosok dohányzás nélkül a mozielőadást, akkor 
semmi szükség sem okolja meg azt, hogy szinte 
tüntessenek a mozi kapujából való kilépés után 
az öngyújtóval, vagy gyufával való fénycsiná* 
lássál.

Támogassuk a bombakárosultakat
Baross Szövetség Csáktorny és Vidéke Fiókja 

KIMUTATÁS-a
A szövetség Csáktornyái tagjai által a légi- 

bombajvárosultak javára adományozott összegekről.
200 pengőt adom ányoztak : Behojnik Mi

hály, llj. Háry József, Kelemen Imre, Kirchíeld I 
Károlv, Munczi József, Pecsornik Ottó, Sátrán 
Lajos, Stingl Ferenc, Sz.trahonya József, Zelkó 
Kálmán.

150 pengőt adományoztak: Kollarh h Ja
nos, Kontrecz Antal.

100 pengőt Adományoztak: B.-hojnik IV 
rein . Binder Lajos, vitéz Horváth Mihály, Ka- 
ezun István, Peitl József, Sárecz. Antal, Vugri- 
net János, Yugrinec Jánosné, Zuzel Ferenc

50 pengőt adom ányoztak : Ascherl József, * 
Balogh Ödön, Bezerédy István, Hampamer Ja
nos, Horváth Imre, Hoffmann Károly, Kovács 
Pál, Eipics Ferenc, Mayercsák Aladár, Ing. Matján | 
Lajos villamosmü, Mofcsán Sándor, Szobostyán 
Ján.).\, Tur/a Bertalan, Yerhár Antal.

40 pengőt adom ányozott: Kecskés Pál. j
30 pengőt adományoztak: Özv. Fiiszár | 

Istvánná, Martisek János, Miholcsek József, Per- 
hócs János, Szivoncsik Károly , Özv. Szívom sik ‘ 
Mórné, \ inkovics Albert.

20 pengőt : Jágics Mihály, Jalusics lst\an, 
Kerlezsa István, Mikulcsics István, Németh Jó- | 
zseí, Novoszel Péter, Skverc János, Szteibat 
Ferenc.

10 pengőt: Beinstiugel Ferenc, Özv. Grá- 
bár Antalné, özv. Hampamer Imréné, Rozsman 
Ferenc, Ö/.v. Sztrahia Károlyné, Lambrecht Ka- 
rolv és Yerhár József 5 pengőt.

Csáktorny a, 1044 április hó 17.
Hampamer János Behojnik Mihály

titkár. elnök .

Szerkesztőségünkhöz újabban a következő 
adományok folytak be

Németh József tűzharcos hadirokkant 50, 
Bezerédy Margit (Yáktornya 20, Tihanyi Mihály 
100 pengő.

Muraközben is taiáliak ellenséges repülő
gépekről ledobott ceruzákat és más tárgyakat
Senki ne nyúljon, bárhol talált apró tárgyakhoz! |

Diávavasárhely és l)rá\auagy falu községek 
között, valamint Drávavásárhely községben né
hány udvai bau" gyerekek különféle apró largva- 
kát találtak, amelyek feltehetően ellenséges re* i;. 
pidőgépekről származnak. így pl. színes ceruza- Ш 
knt, lém zsinórokat, lém lemezeket, zöldre festett I 
vasdarabokat, amelyek fűrészhez hasonlítanak, 
kb. 20 ( in. bosszú és 2 cm. szélesek. Ezeket a * 
lárgwikat a légoltalmi szerveknek adták ál, akik | 
tovább küldik megvizsgálásra.

1 gesz Muraközben dobszóval figyelmeztet* И 
lek a községek lakósságát, hogy bármilyen tar- I 
gya találnak, azonnal jelentsék vagy a csendőr* I 
ségnek, vagy pedig a községházán, mert megtör* t 
lénhetik, hogy az ártatlannak kinéző tárgyak rub* j 
bano anyagot rejtenek magukban és könnyen 
halálos szerencsétlenséget is okozhatnak. Külö
nösen a szülök figyelmét hívjak fel, hogy g '«*  
mekeiket oktassák ki, nehogy a talált targvakat 
piszkáljak, hanem hagyják ott, ahol találták 
és hívjanak oda felnőttet, aki majd intézkedik.

Egy péksegédet és péktahonent azonnal 
felveszek, Megla Antal Csáktornya.

Fokozottabb elővigyázatosságot kérünk 
az elsötétítésnél
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A miksavári-leventék gyűjtése a bomba
károsultak javára

A miksavári leventék Muraköz visszatéré
sének 3. évfordulóján Gáti Gráf Ernő népisk. 
igazgató vezetésével gyűjtést rendeztek a bom
bakárosultak javára. A gyűjtés eredményekép
pen Miksa váron 555.50 P., Drávacsányban 545 
1\, Drávamagyaródon 334.60 P., Cseresnyés köz
ségben pedig 145.— P, összesen tehát az alig 
2200 lelket számláló körjegy /őségben 158010 P. 
gyűlt össze.

Л nagyobb eredmények a következük:
MIKSAVÁRON: 1()0 pengőt adott Gráf

1 cpo népisk. igazgató. 50 pengőt: Guzsvinec 
•fános plébános,. Kócza Janos körjegyző. - 30
pengői : Dr Szeszardics Imre körorvos. 20 
pengőd : Peitl Magdolna tanítónő, Jambrovies 
Zvonkó kereskedő, Kovács Balázs kereskedő, 
Video Ferenc vendéglős. 15 pengőt:, Török 
Magdolna postamester. 13 pengőt: Perger Vi
da kereskedő. 10 pvngöl : Dovecser Ferenc, 

 ̂Rakssámi Katalin tanítónő, Yehov’sits Magdolna, 
.lakiin Bálint bíró, Logo/.sir Imre, S\ tjs/en Ist- 
ván, Szerei Antal.

DRÁ\ ÁCSÁN\ BAN : 5o pengőt adott ; 
Petek János kereskedő — 20 pengőt : Eogozsár 
Tamas bíró. 15 pengőt: Kelenc Igná» . 10

pengőt: Csányi Etelka tanítónő, Juhász Alojzia 
tanítónő, Bendekovics Ferenc, Branilovics Mi
hály, Glogovec István, Novák Ferenc (62 sz), 
Hrescs Anna, Hrescs Baltazár, Eogozsár Antal- 
né, Zsnidár István, Március Márk, Sesztán Jó 
zsef, Szrpák István, Dolár János, Vincekovics 
•János.

DRÁVAMAGYARÓDON : 12 pengőt adott; 
Eogozsár György. 10 pengőt: Puklavec J a 
kab bíró, Eogozsár József, Eogozsár Ferenc, 
Bem Péter, Eeszinger János, Matkovics Péter, 
Saffarics Mihály.

CSERESNN ESEN : 10 pengőt adott V ibo- 
vics Mária.

Ezen adomáitokhoz járulnák a г./egényeb
bek pengői és fillérei.

Kívánatos volna, hogy a le\enle egyesüle- 
tek másutt is indítanának gyűjtést. A károsultak 
lakhelyein tartózkodó leventék hősi magatartást 
tanúsítottak a mentésnél, elsősegély nyújtásnál, 
romok eltakarításánál, sőt életet is áldoztak eni 
bertársaik védelmében, «a mieink pedig a szere
tet terén mutassák meg, hogy méltók a magyar 
levente névre.

Lisztet csempésztek a Dráván át bor- 
vát területre

A csendőrseg bizalmasan értesült, hogy Be
in s István muras/entmáriai és Pongrácz Bálint 
alsómihály falvai lakosok lisztet csempésznek hor- 
vát területre, Meg is állapítottak, hogy Belicsék 
a lisztet Drávaszilas községben egy kocsmába 
vitték, onnan pedig a Drava mentén, ahol egy 
bokorba rejtették. M kor tiszta volt a levegő a 
liszt egy csónakba vándorolt, amelyen horvát te
rületre eveztek és ott a lisztet Belies 400 pen
gőért értékesítette. Mikor a csendőrök kihalgat- 
tak Belicset, mindent beismert. Megindult ellene 
és társa ellen a bűnvádi eljárás. Most Tárgyalta 
ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék. A két 
gy anúsított korábbi beismerő vallomásukkal szem
ben tagadott mindent, de az eljáró csendőr a 
szembesítés alkalmával vallomásával eldöntötte a 
per sorsat, Behcs Isbánt' tiltott hatérátlépésért 
és csempészésért 200 pengőre, Pongrác/ Bálintot 
mint bűnsegédet 50 pengő pénzbüntetésre ítélték 
jogéiősén.

Egy muraközi fiatalember balul vég
ződött szökési kísérlete a robogó vo

natról
Korunics János 23 éves újhegyi lakos úgy 

gondolta, hogy Németországban jobban boldogul, 
azért atszökölt a határon. A német hatóságok 
azomban csakhamar elfogták és most akartak 
visszakísérni Csáktornyára. Polstrautól vonaton 
akarták Magyarországra szállítani, de amint 
a vonat a magyar halárhoz ért, Korunics 
feltépte az ajtót és kiugrott a robogo vonatból, 
hogy ismét megszökjék, ugrása azonban olyan 
szerencsétlen volt, hogy lábszára eltörött és az 
eltört csont a combját is keresztüFzurta. A ma
gyar határőrök, akik szemtanúi voltak a balul 
végződött szökéai kísérletnek, azonnal a helyszí
nen termettek és elfogták a mozdulni nem bíró 
szökevényt. Bevitték Miksavárra, majd a mentő
autó a Csáktornyái kórházba szállította. Felgyó
gyulása után a törvény elölt kell felelnie.

Tűzvész Pusztaián
A szülök gondatansága és a gyerekek vi

gyázatlansága ismét vagyonpus/tiilásho/ vezetett. 
Április 24 én délután Puszlafán szélt le a vörös 
kakas. Beégett három pajta két istáüó, a pajtá
ban felhalmozott széna, szalma, gazdasági eszkö
zük. Az uMatokat szerencsére sikerült megmen
teni. A szülök nem voltak otthon a tűz kitöré
sekor s így valószínű, hogy gyerekek- játszottak 
a tűzzel. A nyomozás folyik.

a . ____________________________________

Első Muraközi Szövődé Rt.
Gyártelep: C SÁ K TO R N Y A  

Széchenyi u. 50 о Telefon: 31.
KÖZPONTI IRODA:

BUDAPEST, VII., Király ut 55 szám.
Telefon: 424-104.

Hogyan mentette meg az árokóvóhely 
egy magyar gazda és felesége életét?

Besz^noló a március 17-i bombázásokról (Folytató*)

Hogyan viselkedett a lakosság 
a légiriadó alatt?

Először kíváncsiskodtak — mondja a jegy
ző — , de amint az első bomba leesett, bebújlak 
a „bunkerba", magam is zavartam őket. A bun
kernek valójában óvóhely a neve, 2 méter mély, 
60—80 t in. széles, ahogy a hadtest rendeleté 
előírja, de itt a nép bunkernek nevezi.

Megkértem a jegyzőt mutasson nekem cgv 
ilyen bunkert. Elvezetett N. István gazda házá
hoz, akinek a kertje végében találtunk rá a jól 
épített árokóvóhelyre, amelynek „L“ alakja hat 
személy.részére nyújt védelmet. Gerendára fek
tetett hasábía volt a fedele, 30 centiméteres föld
del fedve. Az alján tarái sok óvták a védelmet 
keresőt a nedvességtől.

István gazda jóleső érzéssel vette tudomá
sul, hogy megelégedetten szemlélem bunkerét.

Tovább látogattam C. és D. községet. Ut 
közben arról értesültem, hogy D. falu egyik 
háza korul két bomba is esett, de n ház. lakói
nak, minthogy az óvóhelyen tartózkodtak, semmi 
bajuk sem történt.

Mire odaértem, már nagy csődület állott ott 
és vizsgálgatták, mekkora kari okoztak a bom
bák. S/obaelegyedlem B. Imrével, akinek a há
zától 10 méterre, egy nyári konyhára esett a 
bomba. Még mindig izgatott volt a hangja, aho
gyan elbeszélte menekülése történetét

Kinn állok a feleségemmel mondja 
és hallom a lövöldözést. Egyszerre csak ész

re veszem, hogy bomba süvít. Jól ismerem a han
got a háborúból. Berántottam feleségemet is az 
óvóhelyre. Fppen az utolsó pillanatban, mert ha
talmas dnrdúlést. hallunk, u/.utan még egyet. Az 
egyik bomba tőlünk 20 méterre, a másik 8 iné 
térré robbant. Nagy meleget érzünk és erős liist- 
v/agot.

I.Isö utam az istállóba vezetett, aminek az 
ajtaját a légnyomás bevágta. A tehénnek nem 
történt baja, valószínű azt is odaszorítóttá a fal-

Magán vizsgák a
A magan vizsgák a polgári fin és leány is 

kólában junius hóban lesznek megtartva. Még
pedig az írásbeli vizsga 9-én, pénteken, a szó

hoz a légnyomás é ; így az öss/eroskadt ajtó 
nem dull га. C's а к a lábai remegtek szegénynek 
sokáig.

Az ejtett born bek, mint megállapítottam, 
amerikai eredetűek voltak. A hólével erősen át
itatott súlyos talajban a bombák 4—5 méter 
mélységben robbantak. A robbanasi energia főleg 
a súlyos földréteg felvetésében merült ki. Ennek 
volt köszönhető, hogy mindkét szomszédos ház 
tetői főleg csak repeszdaraboktól szenvedtek. 
Egyik bomba a fészerre esett. A gazda árok- 
ó\óhelye egyszerű, 1 80 méter mély, 70 centi
méter széles és körülbelül 2 méter hosszú, ha
sábfával fedett és csekély földréteggel borított' 
óvóinly volt. Ez esetben kitünően megállta he
lyét, de Imre gazdát figyelmeztettem, hogy épít
se kf jobban, fedje be jól, több földet reá, hogy 
ezután u jövőben a füstöt és a meleget se 
érezzék.

A kisbíró, mint hivatalos közeg, c percben 
egy hatalmas repeszdarabot hozott a mezőröl. 
Büszkén mutogatta, hogy súlyban is közel jár a 
féímázsához, majd hozzá tette, hogy (elírás is 
van rajta, mégpedig nemcsak angolul, de magya
rul is, mert rá van írva magyarul, hogy bomba.

Ugyanennek a községnek n legelőjére, ha
sonló talajviszonyok mellett, még 3 darab, körül
belül 500 kg os bomba esett, kárt nem okozott. 
A szomszédos községek között déli irány ban ösz- 
szcsen 42 darab 200 kg on felüli és 500 kg-os 
bombák estek, főleg mezőkre és szántásokra. 
A fentieken kivid a hadtest területén még vagy 
400 darab különböző súlyú bomba robbant. „F" 
és „M“ községek halárában és máshol fos/foros 
gyújtóbombák is estek, melyek közül egyeseket 
a községek tűzoltói oltottak el, leguagy ré
szük azonban belefúródott a vizes talajba, majd 
rövid ideig tartó lángolás után magától eloltódott. 
Emberéletben kar sehol nem történt, ami annak 
tudható be, hogy a lakosság fegyelmezetten vég
rehajtja mindazokat az. óvintézkedéseket, melye
ket a katonai hatóságok védelmükre előírtak.

Törseök Károly.

polgári iskolában
heti vizsgák pedig 15 én, 16 án és 17 én lesz
nek.

A polg. isk. igazgatósága.
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H Í R E I N K
— A Nemzeti Szocialista Pórt értekez

lete Csáktornyán. Szombaton, április 22-én 
Szálasi Ferenc, a Nemzeti Szolialista Párt veze
tője Csáktornyán értekezletet tartott, amelyen a 
ma aktuális kérdésekről nyilatkozott.

Az értekezlet után Szálasi Ferenc a városi 
parkban az első világháborúban elesett Csáktor
nyát hősök emlékművére koszorút helyezett.

— Szünetelő postaügynökség. A dráva- 
nagyfalui postaügynökség ideiglenesen szünetel. 
Ez a község, valamint a hozzátartozó Tótfalú 
és Zrínyifalva községek ez idő alatt a Csáktor
nyái postahivatal kézbesítő kerületéhe? tar
toznak.

— Hol keressük a bombázáskor eltűn
teket ? Légitámadás következtében megsebesült, 
eltűnt, vagy meghalt hozzátartozók után a Ma
gyar Vöröskereszt polgári tudósító irodája kere
tében működő légoltalmi tudósító irodánál (Buda
pest, VIII. Baross-utca 15 sz.) lehet érdeklődni. 
Az iroda köznapokon' 9 — 19 óráig áll a szemé
lyes érdeklődök rendelkezésére. Kereséseket írás
ban is lehet az iroda címére eljuttatni. A kuta
tott személyekről a következő adatokat kell meg
adni: Név, születési év, születési hely, anyja ne
ve, a keresett személy foglalkozása, lakhelye, a 
várős megnevezése, melyben a légitámadás ide. 
jén tartózkodott. Mindtnkor közölni kell az ér
deklődő nevét, pontos lakcímét és foglalkozását.

— UjrA közlekedik az Árpádvonat. Mint 
értesülünk, f. hó 18-tól kezdve az Á 1207 és Á 
1208 sz. gyorssinautóbusz vonatok újra közle
kednek. Az Á 1207 sz. vonat indul Csáktornyá
ról 5 00-kor, Budapest keletire érkezik 902-kor. 
Az Á 12Ó8 sz. vonat indul Budapest keletiről 
18‘00-kor, érkezik Csáktornyára 21‘58-kor. A 
gyorssinautóbuszra az eddigi gyakorlat szerint 
helyjegy váltás kötelező.

— Önkéntes munkaszolgálatra jelent- 
kezzenek azok a 18—50 közötti keresztény, 
legalább 4 középiskolát végzett nők, akik julius 
1-től augusztus 31-ig a Zala vármegyében meg
szervezendő nyári gyermekotthonokban gondozó 
munkát vállalnak. Jelentkezni lehet május 14-ig 
a lakóhelyszerinti illetékes járási főszolgabíiói 
hivatalban a m. kir. tisztiorvos úrnál, aki a rész
letes feltételekről tájékoztatást ad. A jelentkezők 
munkájukért ellátásban és költségmegtérítésben 
részesülnek.

— Keszthelyen temették el a lelőtt
ausztráliai pilótát. A Keszthely körüli légi har
cokban egy angolszász repülőgép a német és ma
gyar vadászok találata következtében az alsó- 
gyenesi part közelében a Balatonba zuhant. A 
gép pilótája, Pamberton Gordon 25 éves auszt
ráliai őrmester meghalt, a kétmotoros LN 868. 
jelzésű, Moszkító bombázó személyzetének két 
tagja súlyosan megsebesült, kettő pedig sértetlen 
maradt. A gép 'egyik szárnyával és törzsének 
háromnegyed részével elmerült a habokban, csak 
fél szárnya és egyik légcsavarja, farokrésze és 
vezérsíkja marad ki a vízből, mint valami őskori 
óriáslény .megdermedt hullája.

A megmenekült repülőket a honvédség 
mentette ki a vízből. A sebesülteket kórházba 

* szállították, a két sértetlent pedig az állomáspa
rancsnokság vette őrizetbe. A gépet a balatoni 
vízicsendörség lefoglalta.

A vizsgálat megállapította, hogy a gép ve
zérsíkjának felét széttépték a magyar fegyverek 
lövedékei, de a légcsavar is  ̂használhatatlanná 
vált a találatok következtében.

Mack Teea őrmester elmondotta, hogy vá
ratlanul zuhantak a gépre a vadászok és a les
tét jégesöszerüen érfék a lövések, leborotválták 
a légcsavar felét, szétlőtték a kormányberende- 
V.ést, úgy hogy kénytelenek volfak leszállni. 
Pamberton őrmester az utolsó percig irányította 
a gépet és csak akkor halt meg, amikor már 
csak pár méterre voltak a víz felszínétől. Az 
ausztráliai pilóta holttestének megvizsgálásakor 
megállapították, hogy tomporát, félcombját gép
ágyú lövedék roncsolta szét és elvérzett. A két 
sértetlenül maradt angol repülő mindenre elszánt, 
gőgös, önlelt fiatalemberek. Tagadták, hogy ré
szük lett volna a Budapest ellen való betyártá 
madásban és azt állították, hogy tudomásuk sze
rint Berlint bombázták.

Pembertont Keszthelyen temették el
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__ Kunát akart csempészni, ráfizetett.
Czirkvencsics Béla drávaszentistváni lakos egy 
alkalommal 3300 kunát ki akar! vinni az ország
ból, de közben a határvadászok elfogták. Czirk
vencsics 110 pengő felajánlásával meg akarta 
vesztegetni a határvadászokat, hogy enged
jék szabadon. Erre nyomban előállították és a 
kir. ügyészség nemcsak csempészés, hanem vesz
tegetés címén is perbe fogta. Most tárgyalta ezt 
az ügyet a nagy kanizsai törvényszék. Czirkven 
csics tagadott, de a tanúk bizonyították a vádat. 
A törvényszék megvesztegetés és csempészés 
miatt a drávaszentisváni embert egy havi fogház
ra és egy évi jogvesztésre ítélte. A lefoglalt 110 
pengőt pedig elkobozta. Az ítélet jogerős.

Levente hírek
Berecz József pestszenterzsébeti 

leventezenész, a leventeifjúság légol
talmi munkájának első hősi halottja

Elsősegélynyújtás közben életét áldozta 
a Hazáért

A Levente Hírközpont jelenti:
Az ellenséges légitámadások pusztító ere

jét a leventeifjúság lendületes munkája, hősi 
helytállása gyengíti. Ahol a romboló, otthonokat 
pusztító és-embereket gyilkoló bombák lehulla
nak, azonnal megjelennek a leventék. Életet men
tenek, elsősegélyt nyújtanak, tüzet oltanak és ro
mokat takarítanak.

A leventék légoltalmi munkájának Pest- 
szenterzsébeten volt az első hősí halottja. Be
recz Jözsel leventezenész az április 3 i emléke
zetes első nappali támadás közben, amikor az 
első bonibahullám elvonult, kifutott szülei házá
ból és egy szomszédos, rombadölt házból két 
embert kimentett. Egy harmadik sebesülttel fog
lalkozott, elsősegélyt ny újtott, amikor újabb bom
bahullám érkezett és egy lehulló bomba azt a 
házat érte, ahol ö is tartózkodott. A légnyomás 
holttan vetette át a szomszédos ház udvarára.

'  Szülei házának, ahonnan kifutott, semmi 
baja sem esett. .

Berecz József levente a 111. korcsoport tag
ja volt. 1924 május 29-én született Nagykani
zsán, 4 polgárit végzett és textil kereskedösegéd 
volt. Hétfőn, a támadás napjan, amikor az üzle
tek zárva vannak, lakásán érte a támadás és 
onnan sietett ki, két bomba-hullám között első
segélyt nyújtani, mert ez volt a különleges k i
képzése.

A hős leventét a leventeifjúsag légoltal 
mi mentőmunkájának első hősi halottját ápri
lis 6-án temették el. Levente bajtársai díszsza
kasszal vonultak ki a temetésére és utolsó útjá
ra azzal a gondolattal kísérték el, hogy ez az 
ifjú hős, minden magyar ieventeifjú eszménye 
a bátor helytállásban és kötelességteljesilésben.

VI L L ANY MOT OR
3 H. P. Siemens vadonatúj,- két darab 

férfibicikli gumival jókarban, egv 0 H. P. 
Marschal gőzfejlesztőgép, két darab jokar- 
ban lévő gabonatisztító Trier és egy kopta

tógép olcsón eladó.
Szabó Mihály
Muraszerdahely.

Nyilftér.')

Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy férjem Doklea 

Mihály drávaszentmihályi lakos után semmiféle 
adóságért, \agy tartozásért felelősséget nem vál
lalok. Semmiféle vétel, vagy eladás beleegyezé- 
sem nélkül nem érvényes.

Doklea Míbályné
sitii. Kovács Erzsébet

‘ I A z  e ro\atban kozl6ttekert nem vallat felelőseget 
ьет a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal

=== S- P О R T ==:
Csáktornyái ZIE. kombinált - Csáktornyái vasutas 

7-0 (2-0)

Élénk, lendületes mérkőzés. A vasutasok 
csapatán meglátszik az edzés hiánya. A csapatból 
kitűnt a kapus ny ugodt játéka és jó védése. Meg
felelő edzés mellett a v a s ú to k  komoly erőt fog
nak képviselni. Csáktornyái ZTE. kombinált csa
patból ismét a fiatalok lendületes játéka tűnt ki, 
ami Tamás Kálmán tanár futbalszakoszlálу vezető 
munkájának eredménye.

Góllövők : Légenstein László 3, Horváth 
Miklós 2, Vugrincsics 1, Vámplin 1.

Pálmonostor SC. -  Csáktornya ZTf. 6-1 (41)
Tartalékokból összeszedett játékosoktól jobb 

eredményt nem is lehetett elvárni. A vereséget 
még tetőzte a két öngól és a nagvon gyenge 
védelem.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától..
19 áv/1944. sz.

Hirdetmény
A Csáktornyái járás főszolgabírájának 29 av 

1944 sz. rendelete szerint Muraközben újból az 
alanti korlátozások lépnek életbe.

Csáktornya községben, a község belterüle
tén 23.30 percig, a többi kisközségekben- pedig 
21.30 percig szabad közlekedni, a fenti idő után 
mindenki köteles otthon tartózkodni.

A helyiségek között közlekedni a sötétség 
beálltától virradatig szigorúan yjos !

Mezei munkát úgy kell elvégezni, hogy a 
sötétség beálltakor mindenki otthonában legyen.

A vasúton érkezőket, Csáktornya kivételé 
N el, a sötétség beállta után egy csoportban köte
lesek a vasútállomásról A kiilközségekbe menni 
és igazolásukra a vasúti jegyet meg kell őrizni.

A szürkület előtti időben elútazók részéi e 
a községi jegyzők külön igazolványt adjanak ki, 
úgy mini a múltban, az igazolványokat azonban 
a visszaérkezés után le kell adni.

A korábban kiadott fényképes igazolványok 
a sötétségben való mozgásra is újból érvé
nyesek.

A diávai malmok a sötétség beálltával vir
radatig nem dolgozhatnak.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától
2284 19^4 sz

Hirdetmény
A m. kir. Minisztérium 1290/1944. M. I 

szánni rendeletével a ni. kir. i sendőrség légy * 
verhasznalati jogai a rendkívüli háborús viszo
nyokra tekintettel, a csendőrség működése lei il
letőn. a7 egész, országban lényegesen kiterjesz
tette.

Akit tehát a vele szemben fellépő csendőr 
megállásra szólít fel, azonnal álljon meg és sem
mieseti e se. igyekezzék menekülni, mert ezzel 
kiteszi magat annak a veszélynek, hogv a szol
gálatban lévő csendőr lelövi.

Csáktornya, 1944 április hó 13.
L LÖLJ ÁROS AG.

TISZTVISELŐ
gyakorlattal rendelkező, magyar, 
horvnt és közepes német nyelv
tudással rendelkező, lehetőleg 
anyagismerettel, tárgyalóképes, 40 
éves kőiig kerestetik azonnalra,

JELIGE
„Olajipar“

a kiadóban.
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SAMO NAPRE!Hitler Adolf 55 let star
V óetrtek, aprilKa 20ga je Hitler Adolí, 

voditel i kancelar nemákoga naroda 'obsluzaval 
г)г». leto svojega rogyenya,

Prem, da ie ve taborsko vreme i nega me- 
sta /a nikse vekse parade, itak je ne samo 
NemSka, nego tak bi rekli cela desna к и гора 
svetila toga dneva.

Kak smo véé vitapig rekli, velka vremena 
rodiju velke ludi.

Taktaga velkoga öloveka je Sveniogudi dal 
nemSkom narodu v personi Hitler Adolfa, da ga 
vodi v ovom velkom harcuvanju /a /ivlenje i 
snirt.

Clovek, Meri nigdar ne gledi sebe, samo 
navek naroda. Na svojem visokom niestu ran tak 
zivi, как i saki soldat, nikaj ne iádé za sebe 
bolSega, a poleg toga je den i noc v velkoj brigi 
za narod. Znal |e slo/.iti naroda pod jenu zastaru, 
z dobrom peldom pokazal lubav /a doruovinu i 
za nernski krscanski narod.

V Hitler Adolfu zivi i dela vekovecna Nem- 
Ska" On predstavla Nemáku i rav na njenu sodbi- 
nu. Sodbina ga poslala, da spuni zelu svojega 
naroda. Njegve inisli njegvo delo je vola naroda. 
Führer je peida nemcije. Bil je to v mirno vreme 
a jo5 viSe je ve v taboru. Ta példa slufci i nam 
megyimurcam, da grejemo v naSein srcu lubav 
za domovinu i da radi aldujemo se za dobro 
naroda.

Pozdrav Gospona Guvernera Führeru.
Visokodostojni Gospon Guverner Horthy 

Miklós je za rogyenden poslal telegrama Hitler 
Adolfu, voditelu i kancelaru nemSkoga naroda, v 
sterim ga najlepta pozdravla i v ime* svoje i ce* 
Joga naroda zrece ielu, da bode Führer i dale v 
dobrom zdravju vodil nemskoga naroda v ovom 
junafkom harcuvanju.

Pozdrav magyarskoga ministra 
predsednika

Kan tak je i S/tója> Döme m. kr minister 
predsednik i minister zvunjskih poslov postal 
Fuhreru telegrama, v kojim v ime svoje i eele 
vlade pozdravla i zele mu sA*cu i zdravie v torn 
harcuvanju, na steru su nas nepriateli presilili, a 
na kraju steroga homo s skupnom silóm nepr.a- 
tela prcladali.

Nemska soldacia v Csáktornya
je tulikajta svetila rogyendneva svojega voditela. 
Predpostavleni su njim govore drzali, spomenuli 
velke dike Hitler Adolfa ueli’den su meli pocin- 
ka i svetka.

Parada v Nemskoj 
Manifest marsala Göringa

Za rogyenden Führern je martat Göring 
.dal vun manifestuma na nemiki mrod. Dtnes v 
teskim vremenim neniiki narod s cistim srcem i 
velkini poMuvanjein pozdravla svojega 1 uhrera i 
prosi Svemogucega, naj ga brani i bjagoslovi.

Tabor se pokazal v najteskeiim priliknmi, 
ve se vidi, как narod s Fiihre*-om drii. Nepriatel 
je tu stel zrusiti, n rano protivno je postigel. Lim 
)e jaksi tabor sFrTi bole stoji narod za svojim 
voditelom.

Makar sto pogibeli, sto brige i terha, z \u- 
fanjem harcuvlenio poleg nasega voditela Nata 
vernost nam dobro stoji za naiu slobodu i po* 
bedu.

Se nase sile i se nase zivce moramo 
napeti v tem velkim harcuvanju, kajti 
dobro znamo, da onu, kaj su komunisti 
napravili 1919. leta, stem su nam dali 
samo koátati se ono zlo, kai je strasna 
komunisticka vladavina douesla nam. St- 
romastvo, nasiije i prezboznost, doli smo 
opali. Ako necemo dojti v onu velku ne- 
srecu, steru je pretrpela Estonia i Leto 
nia, onda mora .saki sin ove magyarske 
zémle pomoc dati к ovomu \elkomu har
cuvanju.

Ovo teáko harcuvanje ide za naáe 
/.ivlenje i preladali nepriatela bomo samo 
onda, ei bo saki sin magyarske zemle 
delal z najveksom silóra i pomagal pre 
povanju как najdale. К tomu su potreb 
ne velke jakosti, eli nega tak velkoga 
aldova, Steroga nebi podnesli, da je rec 
za to, jeli bomo zivi ostali. Magyarska 
povest nam erez cuda sto let ka/.e dugi 
red peldi, da su nasi vitézi navek znali 
biti na mesto i pokazali su dike.

Tesko zivlenje, puna harcuvanja i 
denes zahteva moskoga i soldaékoga du- 
ha. Nega tu mesta nikseniu placu, niti 
javkanju, a jos menje, z male neprilike 
napraviti velku. Skupa nam je sodbina z 
Nemskora i to zahteva takse priatelstvo 
z oruzjem, stero se neda restepsti.

To priatelstvo se ne stvorilo я kak- 
som politickom prilikom, Nego to je do- 
kaz skupne sodbine dveh narodov, átéri 
imaju jezero let staru skupnu proslost. I 
v prviin svetskim taboru smo skupa har- 
cuvali i zasluzih smo priznanje i postu 
vanje i rnagyarskomu i nemskojmi oruzju-

Ovo priatelstvo v oruzju se denes 
pokaze ne samo v skupnom harcuvanju 
proti skupnomu nepriatelu, nego i v 
skupnom kucanju magyarskih i nemskih

Tabor de se
Da su anglosaski bombáéi nazaj od 

leteli, poleg Peste, v jeuom selu je jen 
decec nasel pero za napuniti. Zdigel je to 
pero, stel ga odsrajfiti, как je to sega 
pre peru /a napuniti. Pero se respocilo i 
decec je ostal mrtev na mesti. Osem let 
star junecki mrtvec!

To pero su doli hitili z anglosaskih 
aeroplanov ran tak, как i one babke z 
canjkov i plajbase napunjene z dinami 
torn i sto to v roke zeme, njega zakole.

Dnevnu zapoved soldaciji
Dal je vun martai Goring, kakti najstareSi 

soldat i dnevnu zapoved neraSkoj soldaciji. Oéeju 
biti verni svojoj soldaikoj prisegi i navek se po-

srea. To je véé viáe как priatelstvo i 
pajdastvo, to je véé bratska lubav. Ci se 
najdeju taksi z malom verőm, steri se 
prestrasiju od pripeéenja i zgubiju duáe, 
njih naj batrovi i objaéi ona skupna ja- 
kost, stera je magyarskoga naroda navek 
znala obeuvati, da se ne zruáiju oni, átéri 
imaju slabe duáe.

Osobito velku duznost ima tu naáa 
inlajsina. Magyarska rnlajsiua v tem teá- 
kim harcuvanju naj prepozna svoje duz- 
nosti, kajti stvoriti novu i miadu Magyar* 
sku, bode morala narodua mlajsina. Zato 
mora mlajsina stati na visini svojih du£- 
nosti. Naj se ponasa moski, s trdom du- 
som, jaka v harcuvanju, jaka v telu, 
dobro zmustrana i kaj je glavno, uaj bo 
disciplinirana. Mora znati posluhnuti, a éi 
je putrebno i zapovedati. Z magyarskoga 
zivlenja mora zginuti za navek ona mlaj
sina, stera je marala samo za tanec, mu- 
ziku lehko Zivlen je  prez posla, перо 
slusnost, prez sake odgovornosti i éuvstva za 
posteno zivlenje. To je treba zbrisati i s 
pamcenja, dosti je toga bilo, kulko su 
nam nasu nilajsinu kvarili. Pred oémi na
se mlajsine moraju navek stati oni velki 
ludi nase magyarske povesti. átéri su zna
li vciniti velka dela za narod i alduvati 
i neje istina, da magyarsko zivlenje nebi 
moglo dati i denes velke ludi, átéri zdr- 
ziju sakoga vihera.

Sakomu sinu magyarske zemle naj 
stoji как példa nas vroée lubleni Gospon 
Guverner, steri poleg svoje visoke dobe, 
jos navek z visokom soldackom i purgar- 
skom dikom vodi nasega naroda. Makar 
s teskim hurcuvanjem i s te.ákimi probami, 
eli navek po onoin polu, po áteriin bomo 
potukli nepriatela i dostigli novo zivlenje.

Nega: pota nazaj, samo: napre!

deca koleju
Hitili su to doli se to zato, da s tem ko
leju decu. Ne su te ludi drugo vredni, 
véé samo da njih élovek posikne vun s 
eloveejega druátva. lm dobro znaju, da 
saki velki élovek, átéri éita novine, véé 
pózna toga vubitelskoga nacina i éi bo 
de na potu videl babku z canjkov, pero 
za napunit', plajhasa, nabo se toga teknul, 
nego mám bo pozval poheaja, zandara eli 
soldata i bo povedal, kaj je naáel i éega 
se ne teknul. Samo siromaáka, nenavée*

korasati Fiihrerovoj zapovedi. Soldacija dríi v 
rukaj sjdbinu nemákoga naroda. Polaieju zago- 
vora, da nabodo tak dugó doli deli örülje, dók 
je budutpost naroda ne zaaigurana.
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H Í R E I N K
— A Nemzeti Szocialista Párt értekez

lete Csáktornyán. Szombaton, április 22-én 
Szálasi Ferenc, a Nemzeti Szolialista Párt veze
tője Csáktornyán értekezletet tartott, amelyen a 
ma aktuális kérdésekről nyilatkozott.

Az értekezlet után Szálasi Ferenc a városi 
parkban az első világháborúban elesett Csáktor
nyát hősök emlékművére koszorút helyezett.

— Szünetelő postaügynökség. A dráva- 
nagyfalui postaügynökség ideiglenesen szünetel. 
Ez a község, valamint a hozzátartozó Tótfalú 
és Zrínyifalva községek ez idő alatt a Csáktor
nyái postahivatal kézbesítő kerületébe^ tar
toznak.

— Hol keressük a bombázáskor eltűn
teket? Légitámadás következtében megsebesült, 
eltűnt, vagy meghalt hozzátartozók után a Ma
gyar Vöröskereszt polgári tudósító irodája kere
tében működő légoltalmi tudósító irodánál (Buda
pest, VIII. Baross-utca 15 sz.) lehet érdeklődni. 
Az iroda köznapokon' 9 — 19 óráig áll a szemé
lyes érdeklődők rendelkezésére. Kereséseket írás
ban is lehet az iroda címére eljuttatni. A kuta
tott személyekről a következő adatokat kell meg
adni: Név, születési év, születési hely, anyja ne
ve, a keresett személy foglalkozása, lakhelye, a 
várős megnevezése, melyben a légitámadás ide« 
jén tartózkodott. Mindenkor közölni kell az ér
deklődő nevét, pontos lakcímét és foglalkozását.

— Újra közlekedik az Árpád vonat. Mint 
értesülünk, f. hó 18-tól kezdve az Á 1207 és Á 
1208 sz. gyorssinautóbusz vonatok újra közle
kednek. Az Á 1207 sz. vonat indul Csáktornyá
ról 500-kor, Budapest keletire érkezik 9'02-kor. 
Az Á 12Ó8 sz. vonat indul Budapest keletiről 
18'00-kor, érkezik Csáktornyára 2Г58-ког. A 
gyorssinautóbuszra az eddigi gyakorlat szerint 
helyjegy váltás kötelező.

— Önkéntes munkaszolgálatra jelent
kezzenek azok a 18—50 közötti keresztény, 
legalább 4 középiskolát végzett nők, akik julius 
1-től augusztus 31-ig a Zala vármegyében meg
szervezendő nyári gyermekotthonokban gondozó 
munkát vállalnak. Jelentkezni lehet május 14-ig 
a lakóhelyszerinti illetékes járási főszolgabíiói 
hivatalban a m. kir. tisztiorvos úrnál, aki a rész
letes feltételekről tájékoztatást ad. A jelentkezők 
munkájukért ellátásban és költségmegtérítésben 
részesülnek.

— Keszthelyen temették el a lelőtt 
ausztráliai pilótát. A Keszthely körüli légihar
cokban egy angolszász repülőgép a német és ma
gyar vadászok találata következtében az alsó- 
gyenesi part közelében a Balatonba zuhant. A 
gép pilótája, Pamberton Gordon 25 éves auszt
ráliai őrmester meghalt, a kétmotoros LN 868. 
jelzésű, Moszkító bombázó személyzetének két 
tagja súlyosan megsebesült, kettő pedig sértetlen 
maradt. A gép ’ egyik szárnyával és törzsének 
háromnegyed részével elmerült a habokban, csak 
fél szárnya és egyik légcsavarja, farokrésze és 
vezérsíkja marad ki a vízből, mint valami őskori 
óriáslény .megdermedt hullája.

A megmenekült repülőket a honvédség 
mentette ki a vízből. A sebesülteket kórházba 
szállították, a két sértetlent pedig az állomáspa- 
rancsnokság vette őrizetbe. A gépet a balatoni 
vízicsendörség lefoglalta.

A vizsgálat megállapította, hogy a gép ve
zérsíkjának felét széttépték a magyar fegyverek 
lövedékei, de a légcsavar is ь használhatatlanná 
vált a találatok következtében.

Mack Teea őrmester elmondotta, hog> vá
ratlanul zuhantak a gépre a vadászok és a tes
tét jégesöszerűen érték a lövések, leborotválták 
a légcsavar felét, szétlőtték a kormányberende
zést, úgy hogy kénytelenek voltak leszállni. 
Pamberton őrmester az utolsó percig irányi tolta 
a gépet és csak akkor halt meg, amikor már 
csak pár méterre voltak a viz felszínétől. Az 
ausztráliai pilóta holttestének megvizsgálásakor 
megállapították, hogy tomporát, félcombját gép
ágyú lövedék roncsolta szét és elvérzett. A két 
sértetlenül maradt angol repülő mindenre elszánt, 
gőgös, öntelt fiatalemberek. Tagadták, hogy ré
szük lett volna a Budapest ellen való betyártá
madásban és ezt állították, hogy tudomásuk sze
rint Berlint bombázták.

Pembertont Keszthelyen temették el.

_  Kunát akart csempészni, ráfizetett.
Czirkvencsics Béla drávaszentistváni lakos egy 
alkalommal 3300 kunát ki akart vinni az ország
ból, de közben a határvadászok elfogták. Czirk
vencsics 110 pengő felajánlásával meg akarta 
vesztegetni a határvadászokat, hogy enged
jék szabadon. Erre nyomban előállították és a 
kir. ügyészség nemcsak csempészés, hanem vesz
tegetés címén is perbe fogta. Most tárgyalta ezt 
az ügyet a nagykanizsai törvényszék. Czirkven
csics tagadott, de a tanúk bizonyították a vádat. 
A törvényszék megvesztegetés és csempészés 
miatt a drávaszentisváni embert egy havi fogház
ra és egy évi jogvesztésre ítélte. A lefoglalt 110 
pengőt pedig elkobozta. Az ítélet jogerős.

Levente hírek
Berecz József pestszenterzsébeti 

leventezenész, a leventeífjóság légol
talmi munkájának első hősi halottja

Elsősegélynyújtás közben életét áldozta 
a Hazáért

A Levente Hírközpont jelenti:
Az ellenséges légitámadások pusztító ere

jét a leventeifjúság lendületes munkája, hősi 
helytállása gyengíti. Ahol a romboló, otthonokat 
pusztító és-embereket gyilkoló bombák lehulla
nak, azonnal megjelennek a leventék Életet men
tenek, elsősegélyt nyújtanak, tüzet oltanak és ro
mokat takarítanak.

A leventék légoltalmi munkájának Pest- 
szenterzsébeten volt az első hősi haloltja. Be
recz Józsel leventezenész az április 3 i emléke
zetes első nappali támadás közben, amikor az 
első bombahullám elvonult, kifutott szülei házá
ból és egy szomszédos, rombadölt házból két 
embert kimentett. Egy harmadik sebesülttel fog
lalkozott, elsősegélyt nyújtott, amikor újabb bom
bahullám érkezett és egy lehulló bomba azt a 
házat érte, ahol ö is taitózkodott. A légnyomás 
holttan vetette át a szomszédos ház udvarára.

'  Szülei házának, ahonnan kifutott, semmi 
baja sem esett. .

Berecz József levente a 111. korcsoport tag
ja volt. 1924 május 29-én született Nagykani
zsán, 4 polgárit végzett és textil kereskedösegéd 
volt. Hétfőn, a támadás napján, amikor az üzle
tek zárva vannak, lakásán érte a támadás és 
onnan sietett ki, két bomba-hullám között első
segélyt nyújtani, mert ez volt a különleges k i
képzése.

A hős leventét a leventeiíjúsag légoltal 
mi mentőmunkájának első hősi halottját ápri
lis 6-án temették el. Levente bajtársai díszsza
kasszal vonultak ki a temetésére és utolsó útjá
ra azzal a gondolattal kísérték el, hogy ez az 
ifjú hős, minden magyar leventeifjú eszménye 
a bátor helytállásban és kötelességtel jesí lés ben.

VI L L ANY MOTOR
3 H, P. Siemens vadonatúj,- két darab 

férfibicikli gumival jókarban, egy 6 H. P. 
Marechal gőzfejlesztőgép, két darab jókar- 
ban lévő gabonatisztító Trier és egy kopta

tógép olcsón eladó.
Szabó Mihály
Muraszerdahely.

Nyilftér.*)

Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy férjem Doklea 

Mihály drávaszentmihályi lakos után semmiféle 
adóságért, \agy tartozásért felelősséget nem vál
lalok. Semmiféle vétel, vagy eladás beleegyezé
sem nélkül nem érvényes.

Doklea Míbályné
szül. Kovács Erzsébet

*| Az к ro\atban kuzlöttekert nem vallat felelősseget 
sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal

=  $ - P O R T = :
Csáktornyái ZIE. kombinált -  Csáktornyái vasutas 

J-0 (2-0)

Élénk, lendületes mérkőzés. A vasutasok 
csapatán meglátszik az edzés hiánya. A csapatból 
kitűnt a kapus nyugodt játéka és jó védése. Meg
felelő edzés mellett a vasutasok komoly erőt fog
nak képviselni. Csáktornyái ZTE. kombinált csa
patból ismét a fiatalok lendületes játéka tűnt ki, 
ami Tamás Kálmán tanár íulbalszakosztályvezetö 
munkájának eredménye.

Góllövők : Légenstein László 3, Horváth 
Miklós 2, Vugrincsics 1, Vámplin 1.

Pálmonoslor SC. Csáktornya ZIE . 6-1 (4 1 )
Tartalékokból összeszedett játékosoktól jobb 

eredméint nem is lehetett elvárni. A vereséget 
még tetőzte a két öngól és a nagyon gyenge 
védelem.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától..
19 áv/1944. sz.

Hirdetmény
A Csáktornyái járás lőszolgabírájának 29 av 

1944 sz, rendeleti* szerint Muraközben újból az 
alanti korlátozások lépnek életbe.

Csáktornya községben, a község belterüle
tén 23.30 percig, a többi kisközségekben" pedig 
21.30 percig szabad közlekedni, a fenti idő után 
mindenki köteles otthon taitózkodni.

A helyiségek között közlekedni a sötétség 
beálltától virradatig szigorúan jjjos !

Mezei munkát úgy kell elvégezni, hogy a 
sötétség beálltakor mindenki otthonában legsen.

A vasúton érkezőket, Csáktornya kivételé 
\el, a sötétség beállta után eg> csoportban köte
lesek a vasútállomásról á külközségekbe menni 
és igazolásukra a vasúti jegyet meg kell őrizni.

A szürkület előtti időben elutazók részére 
a községi jegyzők külön igazolványt adjanak ki, 
úgy mint a múltban, az. igazolványokat azonban 
a visszaérkezés után le kell adni.

A korábban kiadott fényképes igazolványok 
a sötétségben való mozgásra is újból érvé
nyesek.

A diávai malmok a sötétség beálltával vir
radatig nem dolgozhatnak.

ELÖ LJÁRÓ SÁG.

Csáktornya nagyközség elöljáróságától
2284 1944 sz

Hirdetmény
A in. kir. Minisztérium 1290,1944. M. L. 

számú rendeletével a m. kir. i sendőrség tégy- 
verhasznalati jogát a rendkívüli háborús viszo
nyokra tekintettel, a csendőrség működése leni
j é n .  az egész, országban lényegesen kiterjesz
tette.

Akit lehat a vele szemben fellépő csendőr 
megállásra szólít fel, azonnal álljon meg és sem* 
mieseti e se igyekezzék menekülni, mert ezzel 
kitesz« maga! annak a veszélynek, hogy a szol
gálatban lévő csendőr lelövi.

Csáktornya, 1944 április hó 13.
LLŐ LJARÓ SÁG.

TISZTVISELŐ
g)akorlattal rendelkező, inagvar, 
horvát és közepes német nyelv
tudással rendelkező, lehetőleg 
anyagismerettel, tárgyalóképes, 40 
éves korig, kerestelik azonnalra,

JELIGE
„Olajipar“

a kiadóban.



SAM O NAPRE!Hitler Adolf 55 let star
V éetrtek, áprilisa 20-ga je Hitler Adolf, 

voditel i kancelar nemákoga naroda ‘obsluzaval 
rj t). leto svojega rogyenya,

Prem, da je ve taborsko vreme i nega ine- 
sta za nikse vekse parade, itak je ne samo 
NemSka, nego tak bi rekli cela desna Europa 
svetila toga dneva.

Как smo vec viáepol rekli, velka vremena 
rodiju velke liidi.

TakSega velkoga cloveka je Svemoguói dal 
nemSkom narodu v personi Hitler Adolfa, da ga 
vodi v ovom velkom harcuvanju za zivlenje i 
smrt.

Clovek, átéri nigdar ne gledi sebe, samo 
navek naroda. Na svojem visokom mestu ran tak 
zivi, как i saki soldat, nikaj ne isce za sebe 
bolSega, a poleg toga je den i noc v velkoj brigi 
za narod. Znal ie sloziti naroda pod jenu zastaru, 
z dobroni peldom pokazal lubav za doruovinu i 
za nemski krscanski narod.

V Hitler Adolfu zivi i dela vekovecna Nem- 
áka.- On predstavla Nemáku i ravna njenu sodbi- 
nu. Sodbina ga poslala, da spuni zelu svojega 
naroda. Njegve misli njegv'o delo je vola naroda. 
Führer je példa nemcije. Bil je to v inirno vreme 
a joá viáe je ve v taboru. Та példa slu ii i nam 
megyimurcam, da grejemo v naáem srcu lubav 
za domovinu i da radi aldujemo se za dobro 
naroda.

Pozdrav Gospona Guvernera Führern.
Vísokodostojni Gospon Guverner Horthy 

Miklós je za rogyenden poslal telegrama Hitler 
Adolfu, voditelu i kancelaru nemákoga naroda, v 
sterim ga najlepáe pozdravla i v ime* svoje i ce- 
loga naroda zrece ielu, da bode Führer i dale v 
dobrom zdravju vodil nemskoga naroda v ovom 
junaékom harcuvanju.

Pozdrav magyarskoga miaistra 
predsednika

Ran tak je i Sztójay Döme m. kr. minister 
predsednik i minister zvunjskih poslov poslal 
Führeru telegrama, v kojim v ime svoje i cele 
vlade pozdravla i zele mu sihcu i zdravje v torn 
harcuvanju, na steru su nas nepriateli presilili, a 
na kraju steroga homo s skupnom silóm nepr.a- 
tela preladali.

Netnska soldacia v Csáktornya
je tulikajáe svetila rog>endneva svojega voditela. 
I’redpostavleni su njim govore drzali, spomenuli 
velke dike Hiller Adolfa oeli 'den su meli pocin- 
ka i svetka.

Parada v Nemskoj 
Manifest marsala Goringa

Za rogyenden Führer« je marául Góring 
.dal vun mamfestuma na nemáki mrod. Denes v 
teskim vremenim nemiki narod s cistim srcem i 
velkim poátuvanjem pozdravla svojega Führera i 
prosi Svemogucega, naj ga brani i bjagoslovi.

Tabor se pokazal v najteskeáim priliknini, 
ve se vidi, как narod s Fiihrerom drii. Nepriatel 
jv io átél zrusiti, a rano protivno je postigel. Lim 
)e jaksí tabor stem bole stoji narod za svojim 
voditelom.

Makar sto pogibeli, sto brige i terha, z \u* 
tanjem harcuvlemo poleg nasega vodilela Naáa 
vernost nam dobro stoji za naáu slobodu i po- 
bedu.

Se nase sile i se nase zivce moramo 
napeti v tem velkim harcuvanju, kajti 
dobro znamo, da ono, kaj su komunisti 
napravili 1919. leta, stem su nam dali 
samo koátati se ono zlo, kai je strasna 
komunisticka vladavina donesla nam. Si- 
romastvo, nasilje i prezboznost, doli smo 
opali. Ako necemo dojti v onu velku ne- 
srecu, stern je pretrpela Estonia i Leto* 
nia, onda mora .saki sin ove magyarske 
zemle pomoc dati к ovomu velkomu har
cuvanju.

Ovo teáko harcuvanje ide za nase 
zivlenje i preladali nepriatela bomo samo 
onda, ci bo saki sin magyarske zemle 
delal z najveksom silóm i pomagal pre 
povanju как najdaie. К toinu su potreb 
ne velke jakosti, eli nega tak velkoga 
aldova, steroga nebi podnesli, da je rec 
za to, jeli bomo zivi ostali. Magyarska 
povest nam erez cuda sto let ka/.e dugi 
red peldi, da su nasi vitézi navek znali 
biti na mesto i pokazali su dike.

Tesko zivlenje, puna harcuvanja i 
denes zahteva moskoga i soldaókoga du* 
ha. Nega tu mesta niksemu placu, niti 
javkanju, a joá menje, z male neprilike 
napraviti velku. Skupa nam je sodbina z 
Nemskom i to zahteva takse priatelstvo 
z oruzjem, stero se neda restepsti.

To priatelstvo se ne stvorilo s kak- 
som politickom prilikom, Nego to je do- 
kaz skupne sodbine dveh narodov, átéri 
imaju jezero let start! skupnu proálost. I 
v prvitn svetskim taborti smo skupa har- 
cuvali i zasluzili smo priznanje i poStu 
vanje i magyarskomu i nemsko/mi oruzju-

Ovo priatelstvo v oruzju se denes 
pokaze ne samo v skupnom harcuvanju 
proti skupnomu nepriatelu, nego i v 
skupnom kucanju magyarskih i nemskih

Tabor de se
Da su anglosaski botnbaái nazaj od- 

leteli, poleg Peste, v jeuom seht je jen 
decec nasel pero za napuniti. Zdigel je to 
pero, átél ga odsrajtiti, как je to sega 
pre peril za naj>uniti. Pero se respocilo i 
decec je ostal mrtev na mesti. Osem let 
star junacki m rtvec!

To pero su doli hitili z anglosaskih 
aeroplanov ran tak, как i one babke z 
canjkov i plajbase napunjene z dinami- 
tom i sto to v roke zeme, njega zakole.

Dnevnu zapoved soldaciji
Dal je vun maráal Goring. 4vakti najstareái 

soldat i dnevnu zapoved neraSkoj soldaőiji. Oéeju 
biti verni svojoj soldaókoj prisegi i navek se po*

srca. To je vec viáe как priatetstvo i 
pajdastvo, to je v e t  bratska lubav. Ci se 
najdeju taksi z malom verőm, átéri se 
prestraáiju od pripecenja i zgubiju duáe, 
njih naj batrovi i objadi ona skupna ja- 
kost, átera je magyarskoga naroda navek 
znala obeuvati, da se ne zruáiju oni, átéri 
imaju slabe duáe.

Osobito velku duznost ima tu naáa 
mlajsina. Magyarska rnlajsíua v tem tes- 
kim harcuvanju naj prepozna svoje duz* 
nosti, kajti stvoriti novu i miadu Magyar- 
sku, bode morala narodua mlajáina. Zato 
mora mlajsina stati na visini svojih duz- 
nosti. Naj se ponasa moáki, s trdom du- 
som, jaka v harcuvanju, jaka v telu, 
dobro zmustrana i kaj je glavno, naj bo 
disciplinirana. Mora znati posluhnuti, a ci 
je putrebno i zapovedati. Z magyarskoga 
íivlenja mora zginuti za navek ona mlaj
sina, stera je marala samo za tanec, mu- 
íiku. lehko Zivlenje  prez posla, п е р о  
slusnost, prez sake odgovornosti i íuvstva za 
posteno zivlenje. To je treba zbrisati i s 
pamcenja, dosti je toga bilo, kulko su 
nam nasu nilajsinu kvarili. Pred ocmi na
se mlajsine moraju navek stati oni velki 
ludi nase magyarske povesti, átéri su zna
li vciniti velka dela za narod i alduvati 
i neje istina, da magyarsko zivlenje nebi 
inoglo dati i denes velke ludi, átéri zdr- 
ziju sakoga vihera.

Sakomu sinu magyarske zemle naj 
stoji как példa nas vrofe lubleni Gospon 
Guverner, steri poleg svoje visoke dobe, 
jos navek z visokom soldackom i purgar- 
skom dikom vodi nasega naroda. Makar 
s teskim harcuvanjem i s teákimi probami, 
eli navek po onoin putu, po steriin bomo 
potukli nepriatela i dostigli novo zivlenje.

Nega: pota nazaj, samo: napre!

deca koleju
Hitili su to doli se to zato, da s tem ko
leju decu. Ne su te ludi drugo vredni, 
v e t  samo da njih clovek poáikne vun s 
cloveőjega drustva. Im dobro znaju, da 
saki velki clovek, átéri £ita novine, v e t  
pózna toga vubitelskoga nacina i ói bo 
de na potu videl babkti z canjkov, pero 
za napunit', plajbasa, nabo se toga teknul, 
nego mam bo pozval pohcaja, zandara eli 
soldata i bo povedal, kaj je naáel i óega 
se ne teknul. Samo siromaáka, nenavóe-

koravali Fiihrerovoj zapovedi. Soldacija drii v 
rokaj sodhinu nemákoga naro'da. Polaieju zago- 
vora, da nabodu tak dugó doli deli oruije, dók 
je buduóQost naroda ne zasigurana.
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T a b o r s k i  glasl
Sovjetska fronta

Dika magyarskih hovedov
Celi tieden éujemo, da su naSi diéini hon- 

vedi sovjetsku veliku oíen/ivu ne samo zastavili, 
nego mpravili i proti ofenzivu, nepriatela zavr- 
nuli, pretirali i zavzeli viáe varasov i cuda sei.

Celi tieden éujemo za vitezka dela naöih 
honvedov. Jena bitka za drugom. V jenim mesti 
su sojveti véé cisto pie klanycu bili, dn bi do$- 
li na ovii stran Karpatov, a naM dicni bon véd i 
su je pretirali dalek<* nazaj í napravili nyim ve- 
like zgubiéke.

Veliku falu i diku su zaslu/ili nasi bon védi. 
Najpredi nyih je polalil najvi&e&i honvedski z.t- 
povednik, onda neinska najvisesa komanda, а к 
tómű jós i rumunyska najvisesa komanda, Та 
fala i dika pripada i nasim megyimurskim sinam, 
Meri z om/jem v lokaj Inaniju nasu sladku do 
inovinii. da nas ne dostigne strasna 'érlena pogi- 
bel, od Mere nas Bog éuvaj.

Na drugom delu fronta su vekse bitke po- 
pustile. Так zgledi, da su so\jeti vp csali лн\ wl- 
kih zgubiékov. Med tem / rnniske strane* éuje- 
ino, da sós jeti odzati za frontom spravlaju skupa 
vei ke rezem* i sigurno kaniju /* Merő vreme 
pák napraviti velke bitke.

V Krimi! pre vaiasu Sebastopol, na dol- 
nyVm toku Dnsester vode, pre varasai Brodv i 
Kővel i pre mlakaj Pripjet sigdi su se bolSevié- 
ke sturme zrusile v nem&kcm cgnv u i nemi i su 
na éuda mestaj napre doMi.

l inói su zavrnuli sovjetske kondi* ije za 
mir i dale tiraju tabora do zadnyega éloveka, 
knjti dobio znaju, kain bi doéli pod hoBeviékini 
gospodarenyem.

Europska fronta
V nedelu su na dva mabe doleteli nepria- 

telski aeroplani ober Magyarske. Popoldan su je i 
v Meg\ umurju vidli, da su ryi/.aj leteli Drugoé 
pák su v nőéi dosli.

Fi va bitka je v lufin bila ober severnoga 
krajn Balatona. Magvarski i nem$ki vadasi brani- 
teli su pred nyih doáli z jakim ognyini reztirali 
nepriatelske masme. Cuda nepriatelov je opalo 
v Balaton. Pomogli su pre obrani i naM kanone- 
ri. Так su onda te raztirani nepriateli ne mogli 
rezruMti nam varasé i sela i zaklati nasega ci- 
vilnoga naroda. V velikoj sili su bombt pustili 
dóin prez da bi cilali i cuda bombi je opalo v 
Balaton.

NaM vadasi su nepriatelu napra sili veliku 
zmesariju i velke /gubicke,# CuJa stiri motornih 
inasin se vuzgilo i piloti su se z ambícióm pus- 
tili dőli. Так cujemo, da je opalo do4 prek tri- 
desiti nepriatelskih masin, najvise Miri motornih.

Svoje zivansko delo nepríalel i dale dela 
ober Furope. Pariza su fest bombarderali i bilo 
je cuda mrJjvih. Ran tak su i na neMerne netn- 
Ske vara Se opale engleske bombe i tarn je bilo 
dosti к vara i zgubiéka v ludstvu.

Nemei su vtopili 28 nepriatelskih lagyi
Főleg Se vei ne Afriké su neinfcki aeroplani 

naleteli na jenu veliku nepriatelsku karavanu 
l.igvi. \ topili su 23 trgovaéke i lagve z;t trupe 
voziti, blizo 200.000 ton i pet taborskih lagvi.

Japanska fronta
Zadnxi tjeden je bila na nmrju veksa bitka. 

Japani'i su vtopili prek deset nepriatelskih lagsi, 
med n> írni i matiéne lágyé za avione voziti.

Na suhoj zemli v Indiji japanske trupe se 
bole napre dohajnju, vec su zavzeli velkoga fa* 
lata zemle v Indiji.

Indíjski narod ped engleskím gospodarenyem 
í dane hmira od glada.

Jeli sam platil za novine?

Pazite na decu, mira 
dati igrací, stera 

se najdeju.
Pripetilo se to na taljanskoj zemli. Drobna 

decica, tristiri leta stara su se igrala v jenom se- 
lu na senokoM. Vesela su bila v tem lépőm sun-
éenom jutru, im su colu női bila v grabi za 
obranu od bombi. Как pisani metuli su skakali 
po mehkoj rosnatoj travi i tirali jen drugoga. Ve- 
selo su popevali i najempot je jena mala puc
ka zgledala v travi neksu svetlu stvar. Dobezi 
tu, zdigne i véé kaksa su mala deca zelna se 
znati, z m ilim prsteki ob.aéa i sra ji sem tani, 
O, im je to japim ! To su oni zgubili. Stem oní 
piseiu misli si mala, nekriva pucka. Veselo 
bezi dimo i krici; Mama! Braga Mama: knj sem 
naMa. Nesrecno dete se popici v neksi kamen, 
opadne рею poéi, velki krié i piac. Mati prtz 
pameti skoéi к detetu i kríéi za pornoé. Far mi
nőt predi su detetu óéi svetile, a íalati rezpoée- 
noga pera su je reznesle, doktori véé ne su mog
li potnoéi dete za na\ek slepo. Na desnoj roki 
je к tomu jo A tri prste zgubila.

Materi se pamet zmesala. /gubila ie lepo 
svoje dete, veselje familie. Lepi nngelek tam le/.i, 
koli glave nebeska glorm, a óéi /a navek zaprte, 
vekoveéna к mica za nju.

Cuda spodobnih dot veil* nesreci
je bilo v zapadnoj Luropu, da nepriatelski bom
báéi presiliju naroda, da mora skorom den i noc 
vgrabi bili. V jednom selu su se deca kre potoka 
igrala i piDsiala su na vudu papernate lad)e. I 
tani ne su deca znala, kaksa velika pogibel njili 
éeka. Jen 6 let star deéec je kre potoka na£el 
plehnatu skatulu od boksa. Z veseljem ju zdigne 
i z malimi rokicami próba olpreti. Skatula poéi, 
zhogom veselje, obedve roke mu je reznesla.

Jena labricka delavka se jako Aurila v va- 
raS na delo. Denes je malo zakesnila. 1 doma 
je cuda posla bilo. Vjutro zarano je deci veSa 
prala. Fajdoc^je vidla, da v travi jedna babka 
le/.i. Rezveseli se, pak si misli, to bo dobro za 
rnoju pueiku. Zdigne babku i pajdoc ju peta i 
gledi, pak si uiisli, как se bo nyena pucka s 
tom igrala. Na jenpot babkn poci, veliki kric i * 
zbogom veselje!

Za par Mir su ju na$li, как je v krvi lei.ala. 
Babka joj je zela niaterinsko iivlenye.

Svetlu fla^a
je na§el jen pgstir, dok je birke pasel. Sei si je 
nakla pre Sumi i gledi, kaj je to. 1m je to ne 
glaz, nego pleh. 1 nekse slove tu gori nafctampa- 
ne bile. Bog zna, kaj more nutri biti? I oce flasu 
rezteknnti. Srajli pokrivalo sem tani i na jempot 
se ftasa rezpoci, prsa i roke pune skal.

D.i su ga na.sli, mrtev je le/.al na svojoj 
torlii, pune krvi. Siromaski rtvegov pes je lajal, 
dok su dosli ludi, ah véé je bilo piekesno,

Ima jos cuda tak^ih pripecenja, stere ne 
moéi se nabrojiti. Dosti ktomu, ve da cell svet 
straSno guri, saki den se takSe pripeti, Kaj 
smo napisali, naj slu?.i как példa sakomu élo- 
veku.

Treba je paziti! Ludi naj jen drugoga opo- 
meneju, naj se cuvaju, glavna reé naj bo:

Paziti na sebe, paziti na decul Nicesa 
se ne teknuti kaj nakli lezi. Decu ne ostaviti 
samu i saki den je vpotiti naj яе nicesa ne 
tekneju, kaj god bi uaSlil

Takse nngyene stvari éuvati i mam dalti 
nil glas zandaram, eli obcini.

Denes hiceju babke, pera, fla^e, .^katule, 
bugyelarose i druge spodobne stvari. Z 
lufta bodo lehko i kaj drugo Skodlivo hitili. Véé 
su na.sli i giftenoga sopona, lehko dojde 
giftena cokolada, cukori i druge giftene stvari.

Faziti na sebe i na decu! Nepriatel ne zbi- 
ra s éim bi nas mogel vnistiti. Vekoveéna sra* 
mota ostane naSoj dobi da su se na$li narodi 
Átéri za sebe d iiiju , da su kulturni a na najzlo- 
éesteM i najproste^i naéini koleju nekrive ludi, 
zene i decu.

Paziti i paziti I

Bole paziti na vkmitenje
Ve da je saki den riadó zbog pogibeli z 

lufta, nepriatelski aeroplani nam obhajaju na§u 
zemlu. se treba jako dr .̂ati zapovedi naredbe za 
vkmiéenje. Neje dosti bojati, se od átrofa, nego 
sami moramo znati, da je treba obéuvati naSe 
iivlenje, imetka i druge ludi, Steri koli nas iiviju.

Zadnji pot v nőéi se s éuda tak§ih hiz. vi- 
dlo svetlo, de stanujeju tak&i ludi, ^teri nosiju 
veliku odgovornost. Verjemo, da ne su gazda, all 
gazdarica krivi, nego stero druáinée, ali se jeno, 
gazda nosi odgovornost.

Pripetilo se kaj su stra?.ari morali dobro 
opomenuti gospodara, naj si vkmiéi obloke. Те 
ludi naj zemeju na zmanje, da moreju zbog toga 
dojti pred sud.

Moramo reé zdiéi i zbog toga, kaj su je 
ludi, ftteri po kmici i da je riadó, z elekriénoui 
lumpom mafceiu sem tam tobozé, da hiJne nume- 
re iSceju i s>etiju po stennj. To se sluii nepria
telu, vidi svello i stenu, zna, da su tam ludi, hiti 
bombe i moraju smrt podnesti ludi, Steri nesu to
ga krivi.

Rantak je juko zlo, da ludi dajdii vun s 
kina, pak si vkmici cigaretline vuzi/.eju i maäeju 
z njimi sem tam. Se to nepriatal lakko i dobro 
vidi. Saki c'ovek mora znati sebi tulko zapove- 
dati da ve dok su takSa vremena, naj poéeka, 
dok dimo dojde i onda si naj zapuái. Ci je mogel 
v ktno sedeti prez ,ричеп|а, onda bo mogel str- 
peti, dok dimo dojde, Neje treba nepriatelu ka- 
zati gorece Sibice i vuzigaée.

Vremena su o/.bilna, Sakiélovek po dusnom 
spoznanju mora paziti na.se i na se druge, как 
najbole. 7. malom fabngoni je moéi veliku nesreéu 
napraviti.

Poglavarstvo velke opcine Csáktornya
Broj 10 év./ItyH.

Na znanje
Fo naredbi fószolgabirovije jaraía Csáktor

nya broj 29 av. 1044. su v Megyimurju pak sto- 
pile v zivlenje ova ogranicenja.

V obeini Csáktornya, v z.nutresnjoj obeini, 
je smeti vuni hoditi do 23 30 (pol dvanaj^te) vu- 
re, a v drugim malim obéinam pak do 21 30 (pol 
desete) vure, n i veéjer. Potli toga vremena saki 
élovek mora doma biti.

Med obéinami hoditi od kmice do svetla ne 
se smeti.

Folsko delo treba tak zvr&iti, da bo do 
kmice saki élovek doma.

Oni, Meri s cugom dojdeju, morgju, zvun 
obéine Csáktornya si skupa idti od .^taciona do 
svoje zvunjske obéine i za svoju skazingu mora- 
ju sobom meti zele/niéku kartu.

Onim, Meri putujeiu zdoma joS v kndci, 
moreju obéinski notarjiisi ekstv*rne legitimaeije 
vun dati, как je to i predi bilo, eli te legitima- 
cie mornjti potniki, da dinio dojdu nazaj dati.

Predi vun dane legitimaeije s fotografiom 
valaju i ve za gibanje po kmici.

Dravski melini od kmice do svetla nesmeju 
delati.

POGLAVARSTVO.

Poglavarstvo velke obéine Csáktornya
Broj 2284 1944.

Na znanje
Fo naredbi m. kr. Ministeriuma broj 

1230 1944. M. F.. je pravo nucanja oru/ja m. kr. 
^.andarov, gledec na zvunredne taborske prilike 
preMreno v célom orsagu na sa ona mesta, de 
zandari slufcbu zvräavleju.

Zato saki on, koga bandar pozove, da naj 
sfoji, naj mam postane i na nikM naéin naj se ne 
podvupa vujti, kajti se postavi v to pogibel, da 
ga v slu/bi stojeci iandar doli stieh

Csáktól nya, 1944. aprilita 13-ga.
PO GLAVARSTVO .
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