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Megjelenik pén teken .

SZEBB JÖVÖT! \Аь. . *\\

A napilapok szószerint közölték Sztó- 
jay Döme miniszterelnök beszédét és kom
mentárokat is írtak hozzá.

Mi lapunknak, a szerencsés vissza
térés után bekövetkezett újrafeléledése 
első percétől kezdve állandóan a jobb 
oldali politikát hangoztattuk, különösen 
külpolitikai vonatkozásban és bátran ír
tunk ebben a szellemben mindig.

Most örömmel állapítjuk meg, hogy 
az események minket igazoltak. Romba 
dőltek az összes baloldali törekvések, 
amelyek egyéni vágytól űzve, képesek 
lettek volna ezt a sokat szenvedett, ezer
éves hazát ellenségeink kezére átjátszani 
és a trianoninál is sokkal rosszabb álla
potokat teremteni.

Uj világot élűnk I A régiben már 
már úgylátszott, hogy Diogenes lámpájá
ra lesz. szükségünk, ha azok között ke 
resgélünk, akik az ország sorsát irányít
ják. El kellett jönni új márciusnak, ha
sonlónak az 1848 ikihez, amely elsöpörte 
a nagyhangú nemzetmentegetöket, akik 
alattoniban a nemzet legnagyobb ellensé 
gei voltak és hajszálon múlt, hogy pokoli 
terveik nem sikerültek.

Magyarország egén új életre hasadt j 
a hajnal. A Sztójay. kormány képében 
új nap tűnt fel a horizonton, amely el 
fogja pusztítani az élősdi gombákat és a 
nemzet fáját sudárba fogja szökkenteni. 
Eltűnnek a hűtlen sáfárok, akik a nem
zet vagyonát Csáky szalmájának nézték, 
amelyből mindenki annyit csépelhetett, 
amennyit csak akart. Eltűnnek eleiünkből 
a piócák, a zsidók, akiket vendégül fo 
gadhmk, de kígyót melengettünk keblűn 
kön, mert ők, felmelegedvén, testűnkbe 
haraptak és vérünket szívták. Becsületes, 
keresztény, magyar emberek szállták meg 
nemzet hajóját és erős kezekkel fogják a 
kormánykerekét, hogy az egész világot 
lángban tartó, borzalmas viharon át el
vezessék a győzelmes béke kikötőjébe.

Ezért emelünk szót mi is a Sztójay 
kormány bemutatkozása és a miniszter 
elnök programmhes/éde alkalmából. Kű 
lönösen három pont kölfitte le figyelműn 
két: A magyar királyi honvédség, a nem 
zeliségi kérdés és a háború győzelmes 
befejezése.

' „Legelső szavaimmal nemzetünk véd- 
ereje: a magyar királyi honvédség felé 
fordulok“. Ezt mondotta a miniszterei 
nők. Valóban derék és hős honvédeinket 
illeti meg az első szó. Azokat a vitéze
ket, akik ezerszer néztek szembe a ha
lállal, akik elfelejtenek apát, anyát, min
den szeretteiket és csak egyet látnak 
szemeik előtt: A haza veszélyben van ! 
Ez acélozza meg izmaikat, ez gyújt ma

gasan lobogó lángot szíveikben és ez ad 
nekik kitartást, hogy hóban, fagyban, tü
zelő napban, fáradságot nem ismerve, 
védjék ezt a darab földet, amelyért apá
ik ezeréven át hullatták vérüket. Ezeké 
a honvédeké minden szeretetünk, tiszte
letünk és becsülésünk. Ezeknek meg kell 
adni mindent, még akkor is, ha nekünk 
itthon nélkülöznünk kellene és minden 
támogatást meg kell. adnunk családjaik
nak, a rokkantaknak és minden *a hábo
rú által sújtott hozzátartozóiknak.

Nagyon helyesen mondotta a minisz
terelnök. hogy a magyar nemzet e reá 
kénysze? ítélt védelmi harcban nemcsak 
létét és fenmaradását védi, hanem a Kár
pátok medencéjében és annak peremén 
élő többi nemzetet is. Bizony a magyar 
kard egész Európáért küzd és így azo
kért a testvéreinkért is, akik nem ma
gyar anyanyelvűek, de évszázadok óta 
Magyarországot vallják hazájuknak.

Muraköz népe ezer éve él e hazában, 
a megszállás sem feledkezett meg róla 
és a felszabadulás után boldog örömmel 
sietett hazafias érzését és áldozatkészsé
gét kimutatni szeretett magyar hazájával

Piros Pünkösd napján, amikor a ke 
resztény egyház keletkezésének, szü 
letétének napját ünnepli, a m. kir. határ
vadászok a hazáért halt, hősi bajtársaik 
emlékének áldoztak s ahogy я  Szentlé 
lek megszállotta az apostolokat, úgy száll
ta meg a megd csőült hősök szelleme de
rék honvédeinket, magasra lobbantván 
szivükben a hazaszeretet lángját, hogy 
még vitézebbül, még nagyobb hősiesség
gel védjék ezt a darab földet, amelyet 
S/.ent István hagyott reánk és amelyért 
ezer éven át oly sok magyar vitéz hul
latta Vérét.

Határvadászok! Sapkátok hal olda
lán a kiírt és a kakastollas csokor azt 
jelenti a mi szemeinkben, hogy ti nem 
ismertek, sem éjjelt, sem nappalt, sem 
vasárnapot, sem hétköznapot, hanem éh 
ren őrködtök határon, hogy az ádáz 
ellenség át ne léphesse a gránicot és ha 
kell, ugyanolyan hősiességgel áldozzátok 
véreteket és életeteket a szent haza vé
delmében, mint azok a hősi testvéreitek, 
akik messze a Kárpátok lejtőin alkotják 
azt az érrfalat, amelyen megtörnek az 
istentelen, bősz ellenség pokoli roha
mai !

Muraköz népe külön hódolattal adó 
zik a határvadászok e megható, hazafias

szemben és eleget tesz a miniszterelnök 
felszólításának, hogy a megadott jogok 
fejében lojalitást és hűséget követel. Mu
raköz. fiai most is ott küzdenek a kár
pátok lejtőin s bizony nem egy anya, 
vagy feleség siratja a haza oltárán felál
dozott fia, vagy férje életé}.

„A háborút meg kell nyernünk és 
meg is fogjuk nyerni !“ Oh mily súlyo
san hangzottak el e szavak Sztójay Dö
me miniszterelnök ajkairól. S itt valóban 
azt kell mondanunk, hogy a kormány fe
je e szavakat az egész nemzet nevében 
mondotta. Hisz mindnyájunknak ez nem
csak vágya, hanem legszilárdabb akarata. 
Ezzel állunk, vagy bukunk. De nem fo
gunk elbukni, mert a Magyarok Istene, 
aki ezeréven át őrizetünkre bízta Szent 
István Országát, most sem hagyja el az 
ö népét, adott bölcs hadvezéreket, vitéz, 
honvédeket és főként láhgoló hazaszere
tetét szívükbe. Es legfőként a Kormány
zó Ur személyében megadta azt a Fő
vezért, akitől e hazának minden fia pél
dát vehet, aki megtestesítője a magyar 
féffi, a magyar katona ősi-erényének.

Sztójay Döme kezébe vette Magyar- 
ország sorsának irányítását, a nemzet pe
dig bizalommal tekint fel reá, támogatja 
minden erejével és tőle várja a szebb, 
boldogabb magyar jövendőt I

ünnepségének, hiszen Berghoffer Ferenc 
őrvezető és Rádá István honvéd, ennek 
a muraközi földnek, gróf Zrínyi Miklós 
szent határainak védelmében,áldozták fel 
azt, ami nekik a legdrágább — ifjú éle
tüket I

A laktanya legszebb helyén, a baj- 
társak áldozatkészségével, a nagy időkhöz 
méltó emlékoszlopot állítottak derék ha 
tárvadászaink, rajta arany hét ük hirdetik 
az idők végezetéig a magyar hősök di
csőségét.

Tíz órára az emlékoszlop előtti téren 
felsorakoztak a honvéd alakulatok, a jobb 
oldalon a határvadászok dísszázada, az 
emlékoszlop tövében a virággal gazdagon 
díszített tábori oltár, a tér kö?epén a 
tisztikar s a nagyszámú ünneplő közön
ség, az összes hatóságokkal az élén. 
Pontosan u kitűzött időben kürtszó jelzi 
a parancsnok megérkezését s utána rög
tön az oltár elé vonul, piros egyházi or- 
nátusban a katonai lelkész, megkezdődik 
a tábori mise az Isten szabad ege alatt.

Az Evangélium után a tábori lel 
kész felszenteli az emlékművet, majd az 
ünneplőkhöz intézi szavait:

Beszéde első részében Pünkösd ün
nepe jelentőségével foglalkozik. Elmond

Emlékmű, akik Muraközért meghaltak
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ja, hogy e napon alakult meg a keresz
tény Egyház, a Szentlélek megerősítette 
a tizenkét apostolt hitükben, megadta 
nekil  ̂a módot, hogy minden népeknek, 
minden nyelven hirdessék az igét, a 
Szent Evangéliumit és főként megerősí
tette szíveiket, hogy minden ellenséggel 
szembeszallhassanak és bátran áldozhas
sák fel életüket hitük, egyházuk védel
mében.

Szem nem maradt szárazon, midőn 
szívetmarkoló szavakkal ecsetelte dicső 
honvédeink vitéz, véres küzdelmét az 
egész világot lerombolni akaró, istentelen 
ellenséggel. Muraköz fiai is ezeréven át 
védték és védik ezt a hazát, amelyélt 
eletüket áldozták azok a hősök, akik 
nek emlékét ma ünnepeljük.

Az egyházi szertartás befejeztével a

Himnusz elhangzása után a határvadá
szok küldöttsége tette le az első koszo
rút az emlékműre, utána pedig a katonai 
óllomásparancsnok helyezte el a honvéd
ség koszorúba font virágait.

Az ünnepség végén díszmenetben 
vonultak el a honvédek hősi bajtársaik 
emlékműve, a parancsnok és kisérete és 
az ünfeplö közönség előtt.

Berghofíer Ferenc és Rádá István! 
Menjetek kihallgatásra a Menybéli Had 
úr elé és jelentsétek, hogy hősi véretek 
nem hiába öntözte a felszabadult Mura 
köz földjét. Ez a nép örök hálával gon
dol reátok, a bajtársak emelte emlékosz
lop pedig hirdetni fogja dicsőségteket 
a késő utódoknak, amíg a világ világ 
lesz!

Bár gazdag lehetnék
Ш
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mondja vágyakozva sok em
ber. Г/ a vágya már a közel
jövőben teljesülhet, ha egy 
négy, vagy két pengős állam- 
sorsjegyet vásárol. — A hu- - 

zas már

junius  6 -án lesz.
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Ne légy önző!
Ne leg>iink önzők! Az óvohelv nem Nőé 

bárkája! Vízözön egyelőre még nem fenyeget 
bennünket! Térjünk magunkhoz!

Az óvóhelyen nemcsak férőhelyre, hanem 
legfőképen levegőre van szükségünk. Légi táma
dás alatt, midőn minden ajtó zárva van, a leve
gő gyorsan elhasználódik és ha légszűrő beren
dezésünk nincsen, akkor csak a támadás lezaj
lása után juthatunk friss levegőhöz. í gy személy
re legalább 2.5 köbméter légtér szükséges.

Nem tömjük tehát tele az óvóhelyet bőrön
dökkel, ládákkal hanem csak annyit vigyünk le 
az óvóhelyre, amennyit mindenki ülőhelye alatt 
el tud helyezni. Az óvóhelycsomagnak csak köz
szükségleti cikkeket szabad tartalmazni, melyek
re részben az óvóhelyen, részben pedig a légitá
madás után — ha otthonunk elpusztul a ha
tóság által nyújtott ideiglenes szállásunkon szük
ségünk lehet. Így célszerű okmányainkat, pénzün
ket. ékszereinket, élelmiszerjegyeinket és nem 
romlandó élelmiszert (konzervet zárt üvegben lek
várt, kekszet, szárazsüteményt) ivóvizet, gyógy
szert, kötszert és mosdóeszközöket, töiűlkü/öket, 
ruhákból egy váltás fehérneműt, harisnyát, a 
gyermekek részére főleg ennivalót, játékszert 
az óvóhelycsomagban levinni. Az óvóhelycsomag 
tartozéka még egy melegebb takaró, kabát gáz- 
allarc és szemvédöüveg. Célszerű á legrégibb ru
hát óvóhelyruhának kinevezni, hogy tűzoltásnál 
vagy egyéb mentési munkáknál jobb ruhánkat 
tönkre ne tegyük. A jobb ruhát legjobb karun
kon lehozni. Amenyiben óvóhelyünk oly nagy, 
hogy még mindenki elhelyezhet egy-<*gy bőrön
döt, akkor fehérneműinket és értékes ruhánkat is 
elhelyezhetjük, de sokkal helyesebb intézkedés 
ha lakásunk értékes holmijait, tárgyait, j.»l zárha
tó ládákba csomagoljuk és azokat az. óvóhelyen 
kívül eső pincerészbe helyezzük el. Még célsze
rűbb ezeket ugyanazon városon vagy községeken 
belül rokonoknál ismerősöknél elhelyezni es» t- 
leg vidékre kiszállítani. A lakásunkban keletkéz-

Csáktornya
Csáktornya Muraköz közepén, messze a 

Drávától és Murától fekszik, a várost áts/.rlö 
Ternava patak nem alkalmas fürdésre, mert hála 
a jugoszláv erdőpusztitásnak, nyáron vize alig, 
vagy egyáltalaban nincs s így a város közönsé
ge, évekkel ezelőtt, nagy áldozatkészséggel n vá
rosi park egy részét elkerítette és abban egy 
modern, betonos medencefűrdőt rendezett be.

Természetesen, az idők folyamán ez a für
dő alapos felújításra szorult. A város vezetésé 
kebelében működő fürdőbizottság, dacára a ne
héz háborús viszonyoknak, most is meghozott 
minden áldozatot, hogy a fürdőt felújítsa, a mai 
ki ánalmaknak megfelelően berendezze és a kö
zönségnek igazi jó pihenő, sporloló és szórakozó 
helyet nyújtson.

Az öltözöfülkéket kijavítottak, átfestették, 
készítettek hozzá még#egy c oinó fülkéi és nag\- 
számú szekrényt. A fürdőmedencét alaposan k i

kelő tüzekríek tápot adó függönyöket, díszítése
ket térítőkét, szőnyegeket .szedjük le, csomagol
juk jól be és szántén helyezzük el vagy a pin - 
cében, vagv pedig küldjük ki vidékre.

Értékes ingóságait mindenki maga köteles a 
pusztulástól menteni* mert e/ekt I a háború után 
sem lehet egyhamar pótolni.

Az óvóhelyen csak a legegyszerűbb beren
dezés lehet, padok vagy székek, asztal ivó- és 
oltóvíz, homok bőségesen.

Az óvóhely födémét és falait meg kell 
tisztítani a vakolattól, mert a légnyomás okozta 
épületrázkodlatás következtében a vakolat lepe
reg és az óvóhely lele lesz. mész- és vakolat- 
poriak F.z rendszerint pánikot idéz. elő, mert a 
benttartozkcxhl* az épület összeomlására követ
keztetnek Hasonlóan helyesebb a homokládák 
helyett az óvóhely ablakait szellöztetönyállással 
ellátva beíalaztatni. A homokiadat a légnyomás 
rendszerint befújja az óvóhelyre, ami szintén kel
lemetlen érzést válthat ki.

Az. óvóhelyen sokan pusztullak el oly mó- 
d >n, hogy a f iinak támaszkodva tilt* к vagy ültük. 
A robbanás lökő vagy szívóhatását a falak át v e 
szik. Aki tehát a falnak támaszkodik geiinclöiést 
vagy koponyánk pi törést, slb. szenvedhet, Az 
ülőhelyeket a faltól távolabb kell elhelyezni és a 
falakra kiírni, hogy támaszkodni életveszélyes!

Végül még ra kell mulatni arra, hogy az 
óvóhelyen az. idő komolyságához mérten visel
kedjünk — erős lélekkel készüljünk fel egymás 
támogatására A betegeket gyengéket, anyákat, 
gyermekeket gyámolitsuk és tegyünk segítségük
re. Az. óvóhely az emberbaráti szendét otthona, 
ahol nincs önzés, irigység, harag vagy féltékeny
ség, c^ak vallásosságon alapuló kölcsönös szere
tet egymás iránt.

Ne legyünk önzők!
lörseök Károly.

fürdőváros
.tisztították és tengerszintire a fejtették, külön se
kély modern e a gyermekek i észére. A vizuiele- 
pitók és zuhanyok kifogástalanul működnek.

A játszótéren se szere se száma a sporto
lási lehetőségeknek. Hinták, mászópóznak és kö
telek, tekéz.ó és labdázó berendezések, nyújtok, 
korlátok állanak a> ifjúság és gyermeksereg ren 
delkezésére. Homok, nyugájyak napfűrdöz.éshez, 
a medencéhez ugróosz. lopok at építettek. Az árko
kat kiegyenlítették.

Az egész fürdőt magas élösüveny veszi kö
rül, egyik, fenyvesektől illatozó, a ni > as sarkában 
padok, asztalok, székek várják a pihenni vágyó 
közönséget. Most készül a büffe berendezés.

Pünkösd napján nyitották meg a fürdőt s 
bar az egész heti hűvös idő ufan a nap még 
nem volt képes a levegőt megfelelően íelmelepi 
leni, m pi ’ sokan látogattuk meg i lurdot a 
játszótér hungus volt a gyermekek kacagásaiul.

Hirtelen asztalokat és székeket kerítettek, a ci
gányzenekar húzta a legszebb magyar nótákat s 
annak hangjai mellett bizony nagyon jól esett a 
„badacsonyi".

Ezzel a fürdővel Csáktornya, szociális téren 
nagy lépéssel haladt előre. Az egész heti mun
kában elfáradt hivatalnok, kereskedő, iparos, 
munkás, kevés pénzéit megtalálja nemcsak szó
rakozásai, hanem testileg és lelkileg Műdül és 
felfrissül és pláne a fiatalság részére, amelynek 
a sport és játék mellett nagyon fontos a nap
fény és víz, valóságos áldás ez e fürdő.

A felújítási munkaiatokat ifj. Sztrahonya 
József vaskereskedö, a íűrdöbizottság tagja ve
zette és itt külön meg kell dicsérnünk diákjain
k a t : Vörös Tibor és Szivoncsik Tibor egyetemi 
hallgatókat, Barabás Viktor, Legenstein László, 
Sztrahonya Andor, Bezerédy Ferenc, Horváth 
István, Horváth László, Horváth Ferenc, Kont* 
recz Antal, Kristóf,cs János, SinUó Tibor, Üresek 
István, Koros (jyőzö, Csány János és Salrán 
Oszkár középiskolásokat, akik faradhatatlan szor
galommal és teljes igyekezettel ingyen végezték a 
f >ld- és égyéb munkálatokat, miközben IL ez Vali, 
munkája mellett, s/ébbnébs/л bb énekekkel szó
rakoztatta és buzdította őket.

Hisszük és tudjuk, hogy a Csáktornyái kö
zönség örömmel lógja látogatni e/l a lurdot es 
nagy jövőt jósolunk neki.

Bombázók Muraköz lelett
A héten immár másodszor törtéül, hogy az 

ellenséges bombáz.»gépek Muraköz felett is ki
múl ittak joguk ieherél. I elsöpalht után Pus/ta- 
la község szenvedett a gaz gangsterek gvilkos 
támadásától s az anyagiakon felííi bizony életet 
és vért is kelleti áldozni.

Fz a két eset szolgáljon intő például kö
zönségünknek. íanfolyamot, vizsgákat rendeztek, 
kioktattak a közönséget, miben rejlik a légi ve
szély, hogy kell védekezni, elbújni az óvóhelyek
re, de sajnos a lakosság nagy része még min
dig könnyelműen bánik sajat életével. Még min
dig alakulnak csoportok, akik kíváncsian lesik az 
ellenséges gépeket, számlálják őket, ahelyett, 
hogy saját életüket igyekeznének megvédeni.

Az ablakok még mindig tele vannak díszes 
függönyökkel, a padlók szőnyegekkel, holott a 
napilapok mar százszor megírtak, hogy ezek ter
jesztik elsősorban a tüzel. A legutóbbi probaria- 
do azt is megmutatta, hogy még a gyenge bom
bák is oly erős légnyomást fejtenek ki, hogy az 
ablakok betörnek, hat még a nagy obbak !

I elsöpalfán és Pusz.tafán egyetlenegy em
ber sem halt, vagy sebesült meg, aki kellően fe
dezte magát, az aUloy.atok kizárólag azokból ke- 
rnltek ki, akik kint tartózkodtak.

Minden ember felelős éleiéért, vagy »máért 
elsősorban önmagának, családjának és nem utol
só sorban hazájának. Ne legyünk könnyelműek, 
ne jats/unk életünkkel. »A hatóságok mindent 
megtesznek, (^tatnak, védenek bennünket, hasz
nos rendeleteket bocsájlanak ki, mindezt pedig 
nem azért, hogy mi intézkedéseiket semmibe ve* 
gyÚK. A belső front védelme ép oly kötelesség, 
mint a harctérié.
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Légógyakorlat Csáktornyán
Pénteken, a sötétség beálltával légoltalmi gya

korlatot tartott a honvédhely őrség a hatósági se
gélyosztagok bevonásával. A riasztás célja első
sorban annak a megállapítása volt ugyan, hogy a 
katonai és polgári mentőosztagok együttes mun
kája milyen módon támogathatja egymást, mégis 
igen értékes tapasztalatokat szerezhetett a város 
légoltalmának vezetősége is a polgárság fegyel
mezettségéről, magatartásáról és a mai helyzet 
által megkövetelt beállítottságáról is.

A kapott kép elég megnyugtató. Az üze
mek őrségei, segélyosztagai percek alatt készen 
állottak. Felszerelésük jó, berendezéseik megbíz
hatók. Sajnos/talált az ellenőrző bizottság eiív 
olyan üzemet is, ahol, elképesztően kezdetlegesek 
voltak az állapotok. A megtett intézkedéseknek 
bizonyosan meglesz, a g>ors eredménye.

A polgári lakosság is fegyelmezetten visel
kedett a legtöbb helyen. Igaz, hogy sokan tudtak 
a riasztás próba-jellegéről s emiatt némelyik ab 
lakból még több fej kíváncsiskodott az utcára, 
mint amikor ellenséges repülök motorbúgása dö
rög a levegőben. ízeknek a jólértesiilteknek 
érezniük kellett volna, hogy éppen ennél a ri
asztási gyakorlatnál kellett volna megkezdeniük 
kíváncsiságuk tnegf eg у elmezését. Nehéz dolog ez. 
De ha nem akarunk úgy járni, mint a varasdi

kíváncsiak, inadén riasztásjelre az ablak helyett 
az óvóhelyre siessünk ! A bomba-becsapódáso
kat aknarobbantásokkal jelezték. S minthogy 
voltak, akik még mindig nem szokták meg azt, 
hogy a riasztáskor a légnyomás kár megelőzésé
re az ablakokat ki kell nyitni, bizony sok a be
törött ablak i s ! Jó ebből tanulni, amíg nem 
késő.

Akadf **gy*egy bátran kivilágított lakás is. 
Igaz, hogy még nem volt 22 óra, de riadó 
volt! (De csak próbariadó — védekeztek a tet
ténél tek. Persze, ez nem mentesítette őket a 
pénzbírság aló l)

Megállapítható azonban, hogy szabálytalan
ságok, könnyehiiűskődések leginkább csak ott 
történtek, ahol tudtak a riasztás próba-jellegéről. 
Aliul erről nem tudtak, dicséretre méltó maga
tartás sorozatos 'eseteit figyelhettük meg. Fel 
kell jegyeznünk Janusics Ferenc háztömbparancs- 
nok higgadt és okos magatartását a területén ki
tört tűz elfojtására te!t gyors, erélyes intézkedé
seiben I’.s elismerést érdemel Dobosics Ferenc 
levente, hidegvérű elszántsága is.

A gyakorlat közérdekű tapasztalatairól a 
Légoltalmi Liga közgyűlésén lesz majd beszámo
ló a Leventeotthonban, vasárnap 9 órakor. Le
gyünk ott minél többen !

Katonai mimkatábor vár a munkakerülőkre
A Budapesti Közlöny közli a m. kir. mi

nisztérium rendeletét, amely a hadiüzemi terme 
lés fokozásához. íü'ödö egyetemes nemzeti köz
érdek szolgálata céljából lehetővé teszi, hogy 
azokat a férfiakat, akik a vállalt n»unkatevéken\ 
ségek indokolatlan megtagadása, szándékosan ha
nyag teljesítése, a honvédelmi nuinkakötelezctt- 
ségen alapuló felhívással, vagy kirendeléssel szem
ben tanúsított engedetlenség, közérdekű és ha
laszthatatlan munkavállalásának alapos ok nélkül 
való megtagadása, megrögzött immkakeriilés, vífgv 
általában a dolgos élettől való vonakodás miatt 
egy korábbi rendelet rendelkezése értelmében 
rendőri hatósági őrize t alá helyezés (internálás) 
után az erre a célra létesített munkatáboiokban 
katonai vezetés alatt munkára szorítja, a honvé
delem érdekeit szolgáló fokozott haditermelés 
előmozdítása végett rendőrhatósági üiizetbehe

lyezér. (internálás) nélkül is közvetlenül be lehes 
sen állítani a termelő munka folyamatába. A ren
delet annak biztosítása céljából, hogy a munka
helyükről önkényesen távolmaradó hadiüzemi al
kalmazottak meglazult munkafegyelme helvreálli- 
tnssék. elrendeli azt is. hogy azt a hadiüzemi 
alkalmazottal, aki a munkahelyét önkényesen 
elhagyja, vagy onnan eltávozik, a vállalathoz, 
kirendelt katonai vezető a vállalat körében szer
vezett katonai vezetés alatt álló munkaszervezet
be ossza be, ahol a beutalt személy a katonai 
büntetőjogi és fegyelmi szabályok hatálya alatt 
katonai vezetés mellett honvédelmi célú munkát 
végez és onnan csak legalább egv hónap eltelte 
után lehet elbocsátani, ha kifogástalan magavi
seletét tanúsított és kiemelkedő szorgalommal 
eredményes munkát végzett.

Vitézek, Tűzharcosok, el Perlakra • 
a hősi emlékmű és Országzászló leiavatásához!

Kákossy Győző tűzharcos szervező 
tiszt értesítése szerint a vitézek és tűz- 
harcosok vasárnap, június 4-én a reggeli 
6 10 órás vonattal indulnak Csáktornya 
ról IVrlakra a hősi emlékmű és Ország 
zászló felavatási ünnepségére. Murakirá 
lyon kocsik várják őket, hogy beszállít

sák Perlakra.
Testvérközségünk ezen hazafias

ünnepségén bizonyára nagyon sokan
fognak Csáktornyáról is megjelenni,
elsősorban a vitézek és frontharco
sok.

Támogassuk a bombakárosultakat
Muraköz, mindig áldozatkész lakossága egy

másután igyekszik kimutatni szeretetét és rokon - 
érzését a haborúsújtotta boOibakárosultak iránt.

F héten a Kákossy Győző vezetése alatt 
álló Csáktornyái Vidéki Körjegyzőség küldte be 
adományát, 590 pengőt, többnyire aprópénzben, 
amitől az látszik, hogy a jobbmódúak 20 és 10 
pengősei mellett a szegények pengői és fillérei 
szerepelnek többségben. Jó szívvel adták I

Megjegyezzük, hogy a Csáktornyái vidéki 
körjegyzőséget a vissatérés után kétfelé osztot
tak s így az adományozók között a régi kör
jegyzőség lakosságának csak egy része szerepel. 
Szerkesztőségünk eddigi gyűjtése 1529 63 P. 
Csáktornyái Vidéki Kör jegy/., adom. 590 — P.

Összesen 2119*63 P.
A lapunkban eddig kimutatott, de közvet

lenül beküldött összegekkel együtt a muraköziek 
eddig több mint 8000 pengőt adományoztak. — 
Várjuk a többi községek adományait is I

Első Muraközi Szövődé Rt
Gyártelep: C S Á K T O R N Y A  

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

B U DA PEST, VII., Király Ut 55 szám.
Telefon: 424-104.

Elővigyázatos dolog, hogy lakásainkban eltá
volítsák a belső ablakszárnyakat

A legutóbb fővárosunkat ért angolszász lé 
gitámadás alapján szerzett tapasztalatok azt mu
tatták, hogy az óvóhelyeken biztos menedéket 
találtak közül többen csak azért vesztették éle
tüket, mert az óvóhelyek vakolatát előzőén nem 
távolitottak el s igy a rombolóbombák becsapó
dása következtében kelettkezett légnyomás verte 
porfelhőben megfulladtak. Az előírásoknak meg
felelőien tehát az óvóhelyekként kijelölt helyisé
gek falairól a Vakolatot el kell távolítani, a tég
lák közötti hézagot pedig ki kel! tölteni (be kell 
kenni).

A légitámadás alatt az óvóhelyek határoló 
falaihoz ne támaszkodjunk, mert a rombolóbom- 
bak becsapódása rázkodtatásokkal jár, ezek pe
dig a falhoz táinaszkodók testi épségét veszé
lyeztelik. A U-gutóbbi támadások során több 
esetben okozott halált, a gondtalanul nekitámasz
kodik közül sokan szenvedtek kopocsaalapi, 
vagy gerinctörést.

Óvóhelyen, vagy riadó gyülekező helyen 
kell tartani a tűzoltói felszerelést. Ezt a felszere
lést helyéről elvinni, vagy inas célra felhasználni 
nem szabad,-azt állandó jó, használható állapot
ban kell tartani. A háztulajdonos házparáncsnok 
naponta ellenőriz'e.

.A melegebb időszak beköszöntésével idő
szerűvé vált a lakásokban a belső ablakszárnyak 
eltávolítása, leakasztása és oly helyen tárolásá
ról gondoskodás, amelyen az üvegezés a légitá
madás okozta légnyomástól megfelelően megóv
ható. Ez a gondoskodás annál is inkább szük
séges, mert nagyobb üvegkár esetén a pótlást 
biztosítani nem tudjuk: az üvegkészleteket zá
rolták, a szükséglet kiutalása legalább is igen 
sok időbe kerül; a hideg időszak bekövetkezé
sével pedig n lakóhelyek fűtése a legnagyobb 
akadályokba fog ütközni, már azért is, mert a 
tüzelőanyag is csak korlátolt mennyiségben All 
majd a lakosság rendelkezésére.





Lepsa i botsa Domovína
Nova vlada se predstavíla  v Orsackoj bizi

Márciusa 19-ga se magyarsko zivle 
nje preobrnulo. Skorom bi rekli, da su 
bíla taksa vremena, как 1848, leta

Narod s p  zbmlil z teskoga sna, pre 
tíral je zmed sebe one zidovske trote, 
steri su navek bili stranjski med tiami, 
nigdar ne su se priznalí za prave sine о 
ve doifiovine, a stem bole su nas cecali 
i z nasih mok i truuov sebi cekine i pala
ce nabirali. Odisli su zmed nas i si oni, 
steri su to zidovsko gospodarenje podpi 
rali i poklával i.

Vísokodostojni Gospon Guverner je 
postavil novu vladu, sti rój je predsednik 
Sztójay Döme i ta vlada s ? v sredu, má
jusa 24 ga predstavila v Narodnom Spra- 
viscu.

Ne lepe reci, nego jako i flefno delo

Szójay Döme, ministerpredsednik je 
v Orsackoj Hizi celomu narodu rekel ovo:

TYilike su tak'e bile, da se ova vla
da ne mogla mám zatem, как je bila pos- 
ta^lena, predstaviti pred Narodnim Spra* 
viirem, kajti predi je bilo potrebno, cu- 
da kaj-kaj vdiniti s cím je ne,bilo moci 
cekati. Vlada je mislenya, da denes neje 
treba dojti pred narod /  lepimi recmi i 
obecanyi, nego íletno i dobro i prez za- 
nuidka je treba vciníti se ono, kaj denes 
nye prilike zahtevaju za orsag.

Kaj je ova vlada do ve vcinila i kaj 
i denes, den na den dela, to svetlo do 
kaze, da ova vlada ne mica nikse pro
gramé i obecanya, nego осе posteno i ílet
no zvrsavati svoje delo.

Prvi su honvedi

Dale véli ministerpredsednik, da ve, 
da ima prvic priliku govoriti pred naro 
dom s prvimi rccmi se oce obrnuti na 
nasu narodnu obranu, na nase honvédé. 
К onim honvedam, steri su telo z na e 
ga tela, krv z nase krvi i du.ia z nase 
duse. Oni su jaki fundament na«ega bo 
docega zivlenja i na nyimi poi'iva vez 
dasnyi i bodoci nas inagyarski orsag.

Ovi honvedi su vec na leta v. teS 
kim harcuvanyu z ruskim bo!§evi?mom, 
najveksim nepriatelom krSdanstva i eu 
ropske kultnre. Те honvedi, как su nyim 
to nyihovi otci s prvoga svetskoga tabu 
ra ostavili i denes v jako teskim prihkam 
vitezki harcuvleju i den na den zasluiiju 
vence z lorbekovoga list ja

Vlada ode za honvédé vlo/iti se svo 
je sile. Treba jo honvedam na riajvi^e 
spnniti se nyihove potrebe 0*ti/je. kru- 
ha, opravu i se drugo, da bodo mogli ja 
ki biti i vudriti po nepriatelu.

Na dale duznost nam je, dati se kaj 
je mogoce honvedskim familiam, invali 
dam, taborskim popilam i sent onim, ste 
ri su od tabura nesredu prctrpeli. Si te 
moraju znati, da nyim narod daje su svo 
ju lubav.

Zulu se ve, v tem mementu, s célom 
lubavi i punim vufanyem obrnemo na 
nase vitezke honvédé, steri po tragu svo- 
jiii ocov i ve aldujeju svoju krv i braniju 
jezero let staru dornovinu, europsku kul- 
turu i celo í lovecanstvo.

Verno priatelstvo i alduvanye  
priatelskoj Nemskoj

Öve teske bitke, v sterimi nasi hon 
védi, vec prek dve leti, navek z dobrom 
volont tuceju nepriatela, ravnaju nas 
i v nasoj zvunyskoj pilitiki.

I to je denes nasa je d in a politika, 
steril more mo tirati, v te kom harcuvauju 
profi bol'cvidkoj pogibeli, In je rec, jeli 
jeli bomo, eli nabomo ostali. Mi tabura 
moramo gvinuti i bomo ga gvinuli, dru 
gad prepadnento. V tem teskim harcuva 
nyit nesmo sarni, imanio poleg sebe svo- 
jega velkoga priatela, nemskoga naroda 
z nyegovom velkom i jakom soldaeijom. 
Ta soldacija je tak vitezka, da nyoj ga 
nema para na svetu, nyerni jakost ne mo
ci zatreti i ta nam dobro stoji, da homo 
nepriatela polukli. Kaksu iakost ima, to 
posvedodi i pripecenye v Taljanskoj, 
da su anglosasi vlozili jako velke sile z 
vufanyem, da bodo jak si, a se to se 
zrusilo.

Magyarski i nemski soldati skup, 
phíóa kraj pleda, harcuvlcju po starinskoj 
segi, как su to nyihovi oci ostavili, da 
skupa potudeju nepriatela. Tu nemre biti 
rec za drugo, nego da putucemo nepriatela. 
i к tomu pomazemu si oni, ki smo doma

Dika Hitlcru, voditelu nemskoga 
naroda.

Zdigel je visuko réc svoju minister 
pred .cdnik i dale govori orsadkira ob!e- 
gatam. NaSa zvunyska politika dvrsto ide 
po trojnoin kontraktu i proti komunizmu 
i tu smo v prvini redu poleg nasih nem- 
skill priatelov. To priatelstvo je pravo, 
svetlo i posteno. Verno i posteno, z »1 
duvanyem skupa delati, to nas vudiju na
sa teska harcuvanya drez duda sto let.

Гак nam je bila skupua so^bina i 
potli prvoga svetskoga tabora, da su nam 
koli Paiiza d.kterali uiirovne kontrakle. 
Г vekoveenu zafalu smo duiui nemskomu

narodu i v prvom redu nyegovomu vo* 
ditelu, Hitler Adolfu. On je pomogel nem
skoga naroda i on je zru^il ttianonske 
lance i on je pomogel Magyarskoj, da se 
popraviju one velke nepravice.

Nasa zvunyska politika
Crez jezero let je na$a politika na

vek isla za tem, da posteno, jednako, 
sveto spunimo nase duzuosti i da navek 
verni ostanemo. Steri su stell drugu po- 
litiku voditi, oni su izdajiteli naroda, q -  
ceju nas na stran voditi i te narod doli 
gledi i vun odvrne od sebe.

Ran lak smo duzni zafalnost i po
ntúvá nye nasemu drugomu velkomu pria- 
telu, voditelu taljanskoga naroda Musso- 
liniu. Nabomo pozabili, da onda, da smo 
oil seb stran zaokrozeni bili z nepriateli, 
Mussolini je bil prvi, steri je poleg nase 
pravice zdigel t»>plu priatelsku r e á . S éis- 
t«»ga srea zelem, i znam da je \es narod 
poleg mene, da velim, Mussoliui naj po
leg nasega velkoga priatela nazaj postavi 
velku taljansku drzavu. *

Naáu dornovinu v e i e j u  k ó n t r a k t i  z  
onimi drzavami, Stere su se slo2ile proti 
komunizma. moram eksterno naglasiti 
da nam je duznost harcuvati proti komu
nizmu i vlo/iti se sile za to. %

Vernost narodnosti
Za narodnost je minister predsednik 

rekel o vo : mi dobro znamo, da £i v o- 
voin tabum, na steroga su nas prisilili, 
hnrcuvlemo, ne branimo samo sebe, nego 
i se one narode, steri ziviju v karpatskim 
ba/.enu i okoli toga. Driim, da v tem 
teskim pogibelnim vremenu bodo to si 
narodi razmeli i nabomo vise ono iskali, 
kaj nas sirom rezpostavla, nego ono, kaf 
nas skup potegne v obrani nase zemle. Za- 
to o^eino si z dobra biti ze semi sosed- 
nimi naro'di.

Kaj se tide narodov, steri iiviju med 
nasimi granicami, a govoriju drugoga ma 
terinskoga jezika, mi nyim oi'emo рока 
zati ran lakié postuvanye i vufanye. O- 
cemo nyim dati se, kaj nam je v nasim 
iivlenyu mf'goie, da bodo raogli ran tak 
ziveti как i mi. Ali za to zahtevamo, da 

bodo verni ovoj domovini i jednako 
spunyavali se svoje du?nosti, как i 
si drugi i gla\no, da bodo priznali 
nmgyarsku vladavinu.

K rscanska desna znutresnya politika
V znutresnjoj polii*ki. как smo rekli

veli minister predsednik — ne govo 
riti, nego delati ocemu. Z nasim delom 
о д е то 'pokazatl, da ova vlada ode stvo- 
riti narodnu i socialnu Magyarsku. Trdu 
volu imarno, da stvorimo jednaku, poite- 
nu krscansku desnu politiku, kaksá ima 
ju Nemska i Taljanska.

Velko zadaöu imamo zato. Zidovsko
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pitanye se ima do kraja resiti. Gospodar- 
ska, socialna i drustvena pita 'ya su tu. 
Za to moraju skup drzati pod desnom 
stranykom si najbolsi ludi i preladali ho
mo se one, steri se protiviju ovoj desnoj 
politiki.

Dvoje imamo pred sobom, Braniti 
к а к  najjakse domovinu i povati как 
najvise. Cela nasa politika ide v 
glavnim za tem. Pravica i postenye, spu 
nyavanye duznosti, p< slusnost i zahteva- 
mo se posod i pravicno rezdelenye sega 
onoga, kaj narod nuca.

Osobítu brigu vodimo z delavcamí i 
$ selsk im  narodorn, da se gospodarski i 
kulturno cim bole zdigne. Ran tak bra- 
niiLO i familie, da bodo oni, steri su na- 
vek najbolsi sini bili öve domovine, dos- 
li do svoje pravice.

Tabora moramo gvinuti i bomo ga 
gvinuli. Za to vodimo najvekse brig ‘ i tó
mű moramo se podloziti

Narod se denes bije na dve fronte: 
Vuoi na ishodnira karpatskiin dolinám v 
ognyu i tu doma na znutresnyoj fronti.

Jednaka soldacka poslusnost mora 
vladati na obedve strane.

Tu doma nam nepriateli koleju nedu/.ne 
aldove naroda i misliju, da nam bodo 
stem zrusili nasu znutresnyu jakost na

V pttfek naveder, da je liapilo kmka bili, 
su nasi honvedi skup s civilnom pomocjoni vei 
ku muslru dríali za obranu od lutta. Га mustra 
je najpredi isla za lem, da se vádi, как bode 
soldacka i civilna obrana skup delala i pomaga 
la. Főleg toga se voditelstvo varaske obrane o's- 
vedocilo i za to, как dalko je narod discipli- 
ran i как se zna dríati i duvati, da je pogibel z 
lofta.

Как se vidi, moremo biti dosta zadovolni. 
Straze i hraniteli po fabrikaj su za minote bili 
na mestu. Dosta dobro su spravleni i se potreb- 
no je v redu. Na zalost, kontrolna komisija je 
nasla i jeno taksa mesto, de ie duda toga falilo. 
Nadjamo se. da bodo i tam spunili, kaj prihke 
zahtevaju.

Civilni narod se dosta disriplinirano pona- 
sal na najvi&e mesta. Istina duda nyih ie znalo, 
da bode riadó samo na probu i zato je z. nes- 
ternih oblokov jöS viáe glav lukalo vun na vuli- 
cu, как da nepriatelski motori ruziju v lufin Te 
bi morali reda drzati. Teski posel je to, Ali di 
neceju tak zidti как oni, Steri su v Vara/dinu

Od Kákossy Gyö/ő-a, nficera za organiza 
ciu frontskih suldatov smo dobdi glasa. da vitézi 
4 frontski soldati idejű v redelu, júniusa 4-gn, v 
jutro ob 6 vuri s rugóm v Perlak na posvede- 
nye spomenika junakov i Orsacke Za stave. V

• Peklenski nepriateli su pák nckaj vra/.ega 
zmislili s dim bi nas Steli na nikaj deti Da su 
zadnyípot bombasi ober nas leteli puSdali su z 
luftci neksa falacke vate, nutri su kuglice puné 
gifta. Ci marsé, elí svinya taksega kaj poje, 
mora pogínuti od gifta.

Protí tomu se moramo ostro braniti. Si ludi 
velki i mali, stari i mladi, vun na senokoAe i 
gmajne, clovek od dloveka meter dalko i dobro 
preiskati zemlu. Te falacke vate skup pobrati i 
v zemlu globoko zakopati. Ne znamo, kakSi gift

steru se na§i vitezki honvedi oslanyaju. 
Do ve je narod mirno i junacki pretrpel 
se kaj je z lufta doslo i siguren sem, da 
bo i dale tak.

Osvedocen sem, da Ы saki pontén 
sin öve domovine najoStrese proti stal sa 
komu onomu, sto bi puntal proti znutreá- 
nvemu redu i mini, ci pák bi se itak 
sto nasel, kaj bi próbál puntati narodno 
jedinstvo, na njega bo drzavna vlast ostro 
i prez milosti vudrila.

Dale véli S/tójay Döme mínisterpred 
sednik v svojem govoruda si skupa dr
zati. Jedinstvo, marlivo delo i poslusnost 
nas mora voditi, onda bbmo dosli in ed 
europskimi narcdi na ono mesto, stero 
nas prepada.

Kaj se tide vere, spunyavanya duz- 
nosti i vufanye v bolse, naj si saki dlo- 
vek zeme za peldu nasega Visokodostoj 
noga Gospona Guvernera (Velki éljen kii 
ci/dGospona Guvernera). Önje na vek po- 
kazal clovecje i soldacke dike. Crez dvaj- 
sti pet let je na novo stvoril ovoga, v re 
voluciji i v Trianonu zrusenoga orsaga. 
Verno i z velkim postuvanyem ga mora 
mo slediti po onom potu, steroga nam po 
nyemu postavlena vlada kaze.
Na zadnye je jós minster predsednik pro 
síi oblegate i celoga naroda, naj ga podpira.

steli se \idvli|n onda na saki riadó, na mesto 
oblokov naj so z.uriju na mesto / i obranu! Mine 
su pokale* i pokazale, как bombe curiju. "Pilo 
je dosta laksih, sleri su se jós na vek ne privddi, 
da je riadó, treba |e öblöké odpreti, kaj je j.tki 
luft nt bi zdrobd, bilo je i duda potrtih oblokov. 
Sloga se dobro vuditi ve, dók je ne prekesno.

Vidli su se i nesterni, bistro rezsvetleni ob
ioki. Istina, jós neje bilo 10 vur, é li bilo je 
riadó ! .le samo próba, su se hranili krivci, samo 
to nyih neje resilo od strófa.

Poleg sega toga more se redi, da najvise 
samo tam ne su se ludi difcali zapovedi, de su 
napre znali, kaj bo samo próba. De su za to ne 
znali tam je skorom sigdi bil tale vreden red. 
Pufaliti je treba Januiics Ferenca za to. kaj je 
pre jenoui oguyu jjko fletno napravil se kaj je 
potrebnozagasiti Pan tak je zasluz.'l pofáiniDobosics 
Ferenc levenlnA, zato kaj se jako dobro dr/.al.

Kaj smo se sega na\cili na toj probi z i 
obranu od lufta, bo se govonlo na velkoj sesiii 
L»ge za Obranu od Luftá, v nedelu oh 0 vuri 
Si moramo tanm bili i pcslusali kai bomo culi

Murakirálvu nyih dckaju kocije da n% ih odpelaju 
v Perlak.

Na ovu rodolubnu paradu bra'ske obcine 
Perlak sigutno bodo duda nyih isii / Csáktornya 
v prvom redu vitézi.i frontski soldati.

je v toj vati, zato je ne dobro у golom rokoni 
loviti te falacke nogo s kakSimi к leiéi éli barem 
z. rokavicami, kajti neje znali, jeli te gift ne Ako- 
di goloj toki.

Lndi! najte fo zanen iariti! Strasen kvar 
se nam pripetili pre marin! Saki gospodar s svo- 
jom dru/.inom si naj /.eme \ reme za to. S%* jP 
treba dobro pregledali, de inarhi eh $vin>e ho* 
diju. V taboru smo. Nepriatel nas ode zrusiti, a 
mi se moramo braniti!

Pomagajte kvarnikam od nepriatelskih 
bombi.

* NaS, za alduvanye navek prepravlen, narnd 
se jen za drugim trsi pokozati svoju lubav i brat- 
stvo za one nesredne ludi, Átéri su fefcko trpP|i 
od nepriatelskih bombn^ov.

Ov tjeden je ona nasa zsunyska notarjusija 
áteru vodi Kákossy Győző prvi notarjuS, poslala 
svojega dara, 590 pengő, najviáe v drobnimi pe- 
ne/i, z íesa  se vidi, da poleg 20 j Ю pcDgöy 
bolsih gospodarov, najvise su pengői i fil^ri siro- 
romakov'. Z dobrim srrem su je dali!

Moramo znati, da su naAu zvunysku notar- 
jusiju, pofii как smo se povrnuli, rezdelili na dvoje 
pák su sloga te pene/.i stanovnikov samo jenogá 
dela staré notarjusije.

Nase vuredniAtvo je do ve nabralo P 152963
Dar zvunyske notarjusije Csáktornya 598'— 

Se skupa . . T> '2lT063
Z onimi svotami, stere smo v nasem hstu 

vun skazali, a poslane* su direktno, su nasi me- 
gyimurci do ve darovali prek S 000 pengő. Cekamo 
dare i 7 drugih obcin.

Taborska posta
Radek János Nzirvőlgy, Novak Ferenc i 

Salamon István Tábori posta К 146, Pozdravlaju 
svoje roJitele, brate, seslre, decu, a najvise s\o- 
je drage grlicice i prosiiu naj n>im dim vise pi- 
seju i novine posleju. Po/dravlaju i se fajne pu- 
< ike v Granexovoj fabriki.

Iscein puca za ves hizni posel, lo.ja i 
knhati zna. Pitati v vuretlniAtvu.

Soldacki lager ceka fencare
Po naredbi m. kr. ministeriuma si oni, ste

ri lencariju, neceju delati, vugibleju se pozivu na 
lionvedsko delo, éli se tomu protiviju i oceju prez 
dela z.iveti na luclski recun, bodeju internerani i 
da nvim internacija zide, dojdeju v delavske la- 
geie pod soldadkom st rázom i tam moraju delati 
ci oceju eli ne.

Ye su sluzbene novine donesle novu na- 
redbu, ministeriuma, da se takAi ludi i prez in- 
ternacije moreju posta vili v delo, knjti po\ati se 
morn, obrana orsaga to zahteva i nisei nesme na 
udski recun pnz dela z.iveti. Те ludi morali de

lati pod soldadkom • tca/om.
r l v hadiüzem (soldackoj)
labnki osfavi posla, taksi dojde pod str. f \ sol- 
dacku delavsku slu/bu de mora sluziti pod sol- 
dackimi za к oni i discipfinom.

Jako dobra je ta naredb.a. T>* nes neje te 
s\et, da bi clovek /i\e! samo / lufta. Gilda naAe 
mhjsine se pokvarilo s Svercanyem i / drugim 
laksim. le  ludi si ne premisliju, da di bodo si 
Avertali, onda za krafko vreme nabo kaj sveicati 
a bormeA Mit« kaj za jesti, kajti mkaj se nabo 
povalo. Io je \elki greh proti domovini, kajli 
stem nepriatela podpiraiu.

Gospodari
sleri imale masine za mlatiti
Dosli su igénylési za pleh i cevi 
/а Г ölel. Steri st*» kotrigi „Ma- 
gyai о* szagi Bércséplok és Géplu- 
lajdonosok Országos Szövetsége", 
numte te igénylése p o d ig n u t i  
mám pre

Fuss László bércséplu
CSÁKTORNYA, Szentislvan ut 

poleg Apitala

Mustra za obranu od lufta v Csáktornya

Vitézi, Frontski Soldati. Idemo v Perlak na po- 
svecenye sponenika junakov i Orsacke zastave !

Ludi pazite si na marhu!



Spomenik oním steri su za Megyimurje hmrli

22 br. ___________________________ ___________________________________
Na den 1 rojakov, cla krfcéanska cirkva sve

ti onoga dneva, da se je stvorila4, — narodila, 
su naSi halárvadászi — granicni vadászi alduvali 
spomenu onih junacki)) pajdnsov, steri su /.a do- 
movinu sirtrt podnesli i как je Sveti Duii obisel 
apostolé tak je i düh zvelíéenih junakov obisel 
nase vitezke honvédé. Vísoko je zdigel v nyiho- 
vim srcu plamena rodolubnosti, da bodo jói bole 
vitezki, jói bole junacki branili onu zemlu, iteru 
nam ‘ je ostavil Sveti Stefan Kral i za Steru je, 
erez jezero let tuliko magyarskih, megyimurskih 
vitezov prelejalu svoju krv,

Határvadászi nosiju na levői strani kaoe 
trobentu í kokotovu pernicu, To znaéi v nasimi 
oómi, da oni ne poznaju nőé, niti dneva, niti 
svetka, niti petka, nego fúrt budno paziju na gra- 
niei, da nam zloéesti nepriatel nebi prek dosel i 
ci je treba, ran tak junacki aldujeiu svoju krv i 
zivlenye v obrani svete domovíne, как i oni 
nyihovi pajdasi, steri na karpatskím dolinám dr- 
ziju onu ocelnatu stenu, na Steroj se zruiiju pek- 
lenike sturme prezbo/noga nepriatela.

Narod Megyimurja jós ekjderno se pokla- 
nya pred ovom rodolubnom paradom naiili gra- 
nicnih vadasov, im su Berghoher Ferenc úrveze
tő i Rádá Islván honved v obrani megyimurske 
zeinle, v obrani svete zemle groía Zrínyi Mikló
sa alduvali ono, knj nyim je najdrázese, svoje 
inlado zivlenye.

Na nailepsem mestu kasarne, z alduvanyem 
pajdasov, su nasi granióni vadasi postavili spo- 
menika vrednoga denesns ih _yelkih Meinen, n go- 
ri s zlatnimi slovimi glasi do vekovecnih vre- 
nem dika magyarskih junakov.

Ob desetoj vtiri su se postavile, na piacú 
pred spmenikom honvédeké trupe, z desne stra- 
ne paradna kompama határvadászov, poj spo-

T a b o  rski  glasi
Sovjetska fronta

Magvarsko najviieie zapovedniitvo nam у 
nedeln daje na glas, dn ov tieden neje bilo ni* 
knj v»*ksega na sovjetskoj fronti.

К tomii nam Magyarska lelegrafska Kan- 
celarija pise, da su nasi Imnvedi /adnyih tjednov 
ne samo, da su odvrnuli bolsevik**, tie su stell 
napre dojti, nego su i sami d »stipot vdrli v ne 
priatelske lin ije i stvmili su si taMu frontu, *te 
ra r.vim potpuno odgovorja za < brauu i da bo 
doslo vreme zato, / te fronte bo inoci iluune 
napraviti na nepriatela. Dale véli sluzbeui glftS< 
da su poleg toga z do kánonéi i, z obadve stra- 
ne fest delali.

S sovjetske strnne su bile pat rolni* bitke. 
Nnjvisc kompanie, a negdi i bâ aljoni su napr» 
dosli. Se to se v na*em ognvu zrû ilo. \ tem 
bitkam su nepriateli zgubili cuda stotin mrtvih 
zarohlenikov. 35 teskih stu k ov,‘3 taboiska oklop 
lena kola i jako cuda drugoga druija.

Za bitke na Karpatskím dolinám i pre Kó
lóméi je visoki general vitéz Lakatos Géza do • 
od Hitler Adolfa, voddela i kancelara nemSkoga

menikom s cvetjem bogato okinéeni oltár, na sre- 
dini piaca oficeri, se vlasti i cuda naroda. Tocno 
ob vuri trobenta glasi, da je doSel najvi&e&i 
ijapovednik i mám je pristupil к oltani v őrlenoj 
cirkvenoj opravi soldacki pater i me§a se ha- 
pial pod vedrim bozim nebom.

Potli Fvangeliuma je soldaöki opter posve- 
tíl spomenika i za tem je zrekel prodestvo.

Najpredi prodekuje za znacenye trojaékih 
svetkov. Ov den se prav za prav rodila kráőan- 
ska cirkva. Sveti Düh je objaéil apostolé v nyi- 
hovoj veri, dal nyim je mogocnost, da sem naro- 
dam, po sim jezikam nosiju i glasiju. Rec Sve- 
toga Fvangeliuma Objaéil nyim je .  srca, 
da se moreju profi postaviti sakom nepriatelu i 
bistro alduvati zivlenya v obrani vere i cirkve.

Öko ne je ostalo suho, da je z globokimi 
recini spomentil krvava hareuvanya na&ih honve- 
dov z prezbo/im napriatelom, Steri oée zrusiti 
celoga sveta. 1 sini Megyimurja su erez jezero 
let branili i braniju onu zemlu za Steru su svoje 
zivlenye alduvali om junaki cije spomene <*lenes 
svetimo.

Polli svete me§e i Himnusza su határvadá- 
szi polozili prvoga venca na spomenik, za ryimi 
pák je zapovednik mesta polozil venca v ime 
honvedskih pajdaSov.

Na zadnve je bil paradni mars pred spome- 
nikom.

Berghofíer Ferenc és Rádá István I Idte na 
report pred Nebeskoga Gospona Soldaéije i reíi- 
te, da ste vasú jutiacku krv ne za badav prele- 
jeh za ovo oslobodjeno Megyimurje. Ov narod z 
vekivecnom zafulom misli na vas, a spomenik, 
iteroga so vám pajdaSi postaviti, glasil bo va$u 
ilikii kesnim odvetkam, dók br> svet stal.

naroda visoku medalju Zeleznoga Kriza. Ran tak 
su dobili /elezi e kri/.e i oni magyarski marineri. 
*feri su hanuvali v bitkaj pre Krimu.

Nainoven glasi nam veliju, da zndnye dneve 
nrsu tulikaj^e bilr vekíie bítke na sovjetskoj fronti.

Ober Finskoga mórja su marineri dőli fitre- 
|,|, Sfst, a nemSki aeroplani sedem nepriatelskih 
niasin.

Nem »ki* aeroplani su v noci poh .dili velke 
iele/nióke .̂ fat ioné Kasatin i Smirinka, r^zpoóili i 
vuzgali su cuda magazinov i municije. ,

Népi iatekki aeroplani ober Ma^yarske
M agyarska Telegrafska K ancelarija daje 

na glas
Májusa 28-gn (na Trójáké) proli veÉeru su 

neprint»lski‘ ma Sine z ishodne strune doletele v 
naS luft i na vise linijnj proti jugozapadu ostavi- 
li su na^ii granicu.

Istoga dneva, kesno na vecer, su ncpriatel- 
ski aeroplani z ju/ne strnne doleteli ober Magy ar 
ske, preleleli su nasega lufta i proli sevru osta- 
vili su nasu zemlu.

Maju^a 29-ga, su tak se vidi, iste one ma
rine nazaj odlelele. Jene nepiiatelske ma sine od 
juga proli ishodu, a druge od sevra proti jugu.

'7

Ne su doSli nikSi glasi, da bi de bili hitali 
bombe. NaSí kanoneri su na vise mestaj strelali 
na nye, a i naSi vadasi su se v luft zdigli i zme- 
Sáli su te nepriatelske avione,

Majusa 19 ga v jutro zárán je doletel vek- 
Si broj nepriatelskkih aeroplanov ober Ishodne 
NemSke. Vadasi su se mám zdigli i reztirali ne* 
pi iatelske luasine. Так su se te maSine rezteple i 
preletele zapadnu Magyarsku. ViSe nepriatelskih 
maSin su dőli strelili Neje dosel glas, da bi bom
be hitili.

Europska fronta
Na taljanskoj fronti su bitke se jakSe i jak- 

Se. Amerikanci pokrivaju uemSke linije z teSki- 
mi granati как z dezgyoni i da misliju, kaj ga 
tarn vec ve nióesa zivoga, onda poSilaju na sto- 
tine svoja taborska okloplena kola, stera se tres- 
neju v nenisku obranu i leziju po cestaj i gra- 
baj как nekse divje zveri, Stere su 2ivela predi, 
как je na zemtu potop doSel.

Jedem aruerióki zarobleni major je na pre- 
sluSanyu rekel da ói bo ta ofenziva joS jeno vre
me trpela, amerikanci vec nabodo meli rezerve 
za vlagati.

Pre varaSu Aprilia su amerikanci na Siro- 
koj fronti vlo .̂ili velke sile i teSkoga materials, 
éli nemei su je zavrnuli i tak je pot v Rim za 
aiuerikance joS navek zaprti.

Na europskoj fronti anglosasi koleju civile 
как stekle divje zveri. Так se vidi, kai te ludi 
vec nemaju öistu pamet. Osobito z Francoike 
den na den dohajaju telegrami, da su nyim eng- 
lezi i amerikanci jempot toga, drugi pot onoga 
varaSa vniStili. Mrtvi i ranyeni na jezere, a kvar 
na cuda miljonov. Francozi su niiljone sotdaeije 
i celu svoju domovinu alduvali za engleze i to 
iiu je ve piaca od priutela. Kak smo vefi rekli 
englezi znaju tarn harcuvati, de nepriatel nema 
oruAje.

Так su i severnu i zapadnu MemSku po- 
hodili eli su se grdo nnmerili, Crez trojacke svet- 
ke su nemSki vadasi prek 300 nepriatelskih maSin 
duli pospravili z lutta, najvise Stiri raotorne. S 
teini aeroplani je doli opalo i do 3000 zviiie- 
nf ga personal.*», Steri se ne dn tak z b hka na- 
mestiti.

Ci b » to dale tak iSlo, bodo engle/i predi 
\pesali, как se ilruga fronta hapi. Masine more|U 
saki den delali, a ludi zvuóili trpi na leta.

Japanska fronta
39.186 mrtvih i 15.630 7aroblenikov 

su nabrojili
Japanske trupe su v pokrajini Honan v zad- 

nyimi bitkami nabrojili 39.186 mrtvih, étere su ki
nézi ostavili na taborskom polu Zvun toga su ja- 
panci vlovili 15.630 zaroblenikov. \ lern broju 
su nutri i oui, za Stere je japanska cesarska, 
glavna komanda v sobotu véé glasa dala.

Ovi velki broji dokaieju, kakSe strähne 
zgubióke su kinézi v tem bitkam v Honanu 
pretipeli.

Fnglezi i amerikanci su na velkorn glase 
Sirili, da najpredi bodo I'uropu do zemle zruSili. 
a onda — ham, bodo Japansku na jen doáak 
pogutnuli. Как se vidi, te falat bo nyim mulo 
pretrdi. Japanska je imela dosti vremenu, du se 
prepravi i ve ?. velkom i dobro zniuStranom sol- 
dacijom mii no óeka amerikanske poíerake, Steri 
se bodo zadiisili od japanskih Stukov.

/ te fronte bomo jós cuda novoga éuli, kaj 
se anglosasam imbo jako dopalo.

CSÁKTORNYÁI SZttVŰ is KtKFESTÖfiYÄR
(Neumann S. Utódai)

predi NEUMANNOVA FABRIKA  
CSÁKTORNYA

í dale gnri jemle oprave, Stofe 
i platno za FARBAT1 na sake 

fele farbe.
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G o s p o d a r s t v o
Ka) тога gospodar znati za gazdinsku 

knigu

V gazdinskoj knigi je zapisano, kaj gospodar 
mora znati za zvréavanye svojih duriiosti nutri 
davanya i povanya.

Saki gospodar, éteri sam za se vodi gos
podarstvo, mora meti svoju gazdinsku knigu. Za 
sa gospodarstva, étera su nyegva v jenoj obcini, 
se davle jena kniga. Za oböinski imetek, onda za 
se skupne, prinns urbereéke gmajne, se mora za 
sigurno eksterna gazdinska kniga vun dati.

V gazdinsku knigu se imaju zapisati se 
duznosli nutri davanya stere gospodar mora /vr- 
Siti. Ran tak se v gazdinsku knigu, po presluéa- 
nyu gospodara zapiée relo nyegvo gospodarstvo, 
kulko mekot ima jenoga i drugoga, kulko jedinic 
je duzen nutri dati v jenim i drugim борот, kul
ko marhe ima i se drugo, kaj je vazno za spu- 
nyavanye duz.nosti. Gazdinske knige se davleju 
vun juniusa 15-ga. Sto ju do toga vremena ne 
bi v roke dobil, mora ju do juniusa 30 ga prosi- 
ti pre obcini.

Da se kniga gazdi prek da, obcina bo za- 
pisala, po preslusanvu gospodara. kulko ima fa- 
milie i как su deca velka. kulko druzine ima, 
kaksu i kulko maibe ima. S cim su zemle zase- 
jane, da se ste knige se to vidi.

Ran tak se z gazdinske knige vidi, kulko 
zrnya ima gospodar pravo mleti i kaj i kulko 
sme klati za svoj barat.

Gazdi ober 100 mekot si to knigu sami 
spunyavleju pod kontrolom gospodarskoga in
spektora.

i to moraju gazdi dobro znati, da kaj se 
nutri da zrnye, marha, svinye, masca, mladina, 
jejci i tak dale, v gazdinsku knigu zapisati sme 
samo obcinsko poglavarstvo i on trgovac, life
rent, éteri je po vlasti na to oponumocen.

Gospodar prez gazdinske knige nemre biti 
niti jenu vuru, za to je treba jako paziti, kaj se 
nebi zgubila. Sto bo gazdinsku knigu /gubil, eli 
bi mu na drugi nácin dosla pod к var, za onu 
knigu mora pre obcini platiti 20 pengő. Letosnye 
stare knige tulikajée ne smeti zabititi, potli obrc- 
cuna je treba cuvati joS na leta.

Za lanysko gospodarsko leto je bilo cuda

Rrito/.bi kaj su knige ne bile dobro spunyene.
lajviée ludi se tozilo za to kaj n\im je bilo za

pisano viáe orane zemle, как su meli ivbog to
ga su ludi meli neprilike pre nutri davanyu.

Ve, da se bodo vun davale nove gazdinske 
knige, prosimo naée gospodare, naj saki pazi, 
kaj se mu zapiée v knigu. Naée gruntovnice i 
katastri su na najviée mosta stari. Obcina z. naj- 
boléom volom nemre navek prenajti na cistom, 
Mo kaj ima. Jako cuda ékodi i to, kaj se ludi 
doma rezdeliju z imetkont, a nisei se ne briga 
za to, kaj bi se i vgruntovnioi i v katastrii rezpi- 
sali. Zbog toga onda ludi imaju neprilike z vlaati, 
nemreju spuniti ono, kaj nyini v knigi pise.

Foglavari i obéinski komisnri za obskrbu 
naroda pózna ju se ludi, z.naju éto kaj ima, treba 
nvih prositi nnj posvedociju imetke, éi su katast
ri ne vredu. Stem se prespara cudn skaknnya 
sem —tam, neprilike i étrofi

Ci sto marsé proda, eli mu dőli dojde, tre
ba mám pre obcini na glas dati, onda mii pre 
nutri davanyu rnleka nebodo falinge, niti étrofi.

Ne je dost« roke v krD deli i cekati: „Как 
Bog de", nego treba se brigati z.a svoje siro- 
maétvo. Ve v taborsko vrente i kancelarije ima- 
ju cuda vec posla i ne nyim treba s svojom né
mát nosti jóé vec posla nametati. Ci homo se v 
red и véinili, cuda menye brig i teskoé homo me
li z vlasti i se bo lepő gladko iélo 

Cuvajte naée novine !

Bombast ober
Megyimurja

Ov tjeden se drugipot piipetilo knj su ne- 
pnatelski bombasi i ober Megvimurja pokazali 
kakié oétre zobe imaju. Potli obeine Felsöpálfa

je obcina Puszlafa doéla na red, da podnese al- 
dove tern lopovskim, vubitelskim gengsteram i 
zvun materialhoga kvara bormeá se morala al- 
duvati i krv i iivlenye.

Öve dve prilike naj sluzijtt naéim ludem za 
ostru peldu. Drzali su ékole, íspite, navóili su naée 
ludi kaj je pogibel z lufta, как se treba branitj, 
skriti na mesta za obranu, a na zalost cuda na
si h ludi, se jóé i denes igraju s svojim zivlenyem. 
Jós se navek nabiraju ludi vuni na frajseini 
nabiraju n í kupé, iuceju napriatelske masine, 
brojiju kulko nyílt Jeti, na mesto, da bi éuvali 
svoje zivlenye i neceju znati, da nepriateli, de 
vidiju, kaj se ludi gibleju strelaju z masinpus- 
kami i z malimi étuki i óim vec ' Jucii zakoleju, 
stem su bole veseli.

Obioki su jós navek navek puni s ferbangi, 
hize s tepihi, preni da su to novine vec stopot 
napisale i si ludi dobro znaju, da ci vuzgalo do- 
leti na hi/и, rano firhangi i tepihi se najle/i vu/.- 
geju i napraviju velkoga ognya. Zadnyi pót, dn 
su za -riadó probu drzali, se dokazalo j lo da i 
mala bombe napraviju tak jakoga lufta, da se ob
ioki potereju, а к а т  рак stopram veiké bombe

V obcinaj Felsőpálfa i Pusztafa niti jen 
clovek neje^imrl, eli ranu dobil, od onih steri 
su se dobro skrili, aldovi su bili samo med oni- 
mi, steri su vuni bili pokazali su nepriatelu, kam 
ntora bőmbe, hitati.

Saki clovek je odgovoren za svoje zivlenye 
i za svoj imetek, najpredi sam sebi. onda farni- 
liji i ne zadnyic svojoj domovini. Ne smemo se 
/. lehka gori zeti i igrati se s svojim z.ivltnyem! 
Vlasti se napraviju, vuciju i cuvaju nas, davleju 
nam dobre naredbe, a se to ne zato, kaj se mi 
toga nebi drzali,

Cuvati i braniti znutrasnyu fronlu je ran 
takéa duznost, как i ona na taboriscu.

Da cujemo, kaj sírena z.atuli na pogibel z 
lufta, obloke odpreti, kaj je luft ne zdrobí. De 
su takse hiíe, kaj se obioki vun odpiraju, one 
doli z.eti i éalaporke deti, znulrcénye dőli pobrnti. 
Ci se obloki potereju, ne moci namestiti, kajli 
fabrtke ne dospeju dosta napraviti za varasé, de 
ga cuda potrlih oblokov.
Marltu treba deti na sigurno mesto, najbole pod 
drevje, de se ne vidi i mám jesli dati, onda os- 
taneiu ntirna, ludi pák se naj skrijeju. Pre saki 
hiz.i mora biti graba za skriti, dobro pokrila i se 
prepravleno za ognya "gasiti.

Odprtp je
I  1  0 V  Vk o p a l i s c e

M urnszcnfm árton Vucskovecz
Ve как je toplo vreme doélo, pák su 

odprte toplice za vraciti se v Muras/entmár- 
tonu (Vitcskovecz), stere su vcé na у  lkom 
glnsu.

Kopati se moéi v kabinaj v tak toploj 
vodi как sto обе. Pokriti i odprti ba/etti z.a 
one, éteri se uceju sknpa kopati. N ni hol se 
i priznato kopalisce za betcfcnike, éteri ima- 
ju reunializnm, protina, isiasa belega na /* |od- 
cu, eli na drobaj proti prehlagyen> и i zcnskini 
betegam.

I epi park za spancenti, lepa mesta 
z.a pohnjati, кгбта s hi/ami za stanovnti 
mám poleg kopaliéca, kvarter i kosta se do
bi i ol.oli kop*dis6a.

Doktorska slit/bn
Jako dobro mesto i za pocivati.

Leventaskí glasi
DeaUi se í doma mornju mustrati

Deaki srednyib i visokih skol imaju i potli 
zvréenoga ékolskoga leta svoje műéire i to saki 
fjeden étiri vurc. Oni deaki éteri stanujeju tam, 
de je skola, muraju se pre svojem leventecsa-

patu, a oni pák, éteri su odisli dinto, moraju se 
glasiti pre onom levente parancsnokságu к étero- 
mu spada nyihovo nov mesto stanuvanya.

Zvun toga saki deák, da ostavi svoje mes- 
to stanuvanya ntora se glasiti pre obfinskont 
poglavarstvu, a ran tak i pre poglavarstvu mesta, 
kant se doseli. Sto bi to zamudil, eli pák né 
dojde na muétre, bode ostro étrofan.

Leventasi nesmeju politiku tirati
M. kir. Honvedski Ministar je dal vun na- 

redbu v steroj véli, da su ve, da se vlada pre- 
menila. neéterne novine poz.vale leven- 
tasku mlajéinu, naj slopi v politicke stranvke.

\; toj svojoj naredbi véli Honvedski Minis
ter, da leventaéi imaju svojega cila, a Io je, da 
se dobro zmuétraju za soldacku sluzbu i da bo
do dobri sini dómovine. Te zakoni ostaneju ne- 
premenyeni, makar se i v lada premeni, Dale vé
li, da voditeli leventaéov i sami moreju leventá* 
éam dati one navuke, steri su nyim potrebni, da 
poz.naju как, se svet ravna, pák zato neje po- 
trebno, kaj bi te rnladi ludi stopih v kakée politicke 
stranvke i vlelJi vuse nekse nove misli. Так bi 
oni zasli v dnevnu politiku, a to bi samo ékodilo 
nyihovoj disriplini i bi nyih dopelalo na krive 
pote.

Zato véli dale Honvedski Minister — le- 
vantaéi se imaju od sake politike v kraj drzati. 
Parancsnoki imaju na lo paziti i ako bi leventaéi 
proli tomu knj skrívili, na visese mesto na glas 
dati.

Znutresnye obloke dőli 
" zeti

Как se ve zndnyipot, da su bombáéi ober 
Budapesfa bili, dokazalo, neéterni ludi su samo 
zbog toga snitt podhesli, kaj su ne pazili. Na 
mestu z.u obranu nesme biti na sfenaj mórt, tre
ba ga dőli postrugali, kajti ako opadne tvsk.i 
bomba, stene se stepleju, luft jako pretisne, th o t\ 
doli scuri i v tern prahlt se zadusiju. Za to po 
pivnicaj stere su za obranu, morta dőli postruga- 
ti i fuge zamazati.

Za vreme dók je napadaj z lufta, ne smeti 
se na stene naslanyati kajti da bomba opadne, 
stene se tak stepleju, kaj se onomti, sto se na- 
slanya, zateljak, eli kriz.ee potere i mora na mesti 
hm réti.

Mora biti se к redu z.a ognya gasili. То 
meétriju ne smeti drugam odnesti i navek mo
ra dobra za nuc biti. Io je treba stnlno kemtro- 
lerati.

Ve как je vreme toplese, treba je znutres
nye obloke doü pobrati i pospraviti la de st* na- 
bodo potili. Najbole za orntari, ladicami slo/.iti. 
lo je treba \éiiiiti stem vise, kajti denes je tes- 
ko moci dojli do glaza i dugó bo treba cekati 
dók se dobi, a da dojde mrz.lo vreme tesko bo 
stana ktirili vec i zbog toga, kaj se i kurilo tes- 
ko dobi. Zato ( i vec nesreca óloveka dostigne. 
naj bar znulrnényi obioki ostaneju celi.
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