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Megjelenik pén teken .

A Magyar Életpárt Járási vezetőségi 
értekezlete Csáktornyán

A Magyar életpárt Csáktornyái járási cso
portja vasárnap, december 6-án tartolta második 
nagyszabású járási vezetői értekezletét Csáktor
nyán a Leventeotthon dísztermében, az egész járás 
pártvezetői részvételével.

A központ részéről megjelentek Dr. Nádas 
János, országos központi főtitkár és Gasparich Jó
zsef országos megyei titkár, inig vitéz Teleki Béla

járási pártelnök nyitja meg az értekezletet, üdvözli 
Dr. Nádas .János országos központi főtitkárt és 
Gasparich József országos megyei titkárt, vala-

Mindenekelött megemlékezik vitéz nagybá
nyai Horthy Miklós Kormányzó Urunkról, akinek 
névnapját ünnepli ma az egész ország s akire ma 
minden ember szeretettel gondol. I9l9-ben hazán
kat a porba sújtották, Horthy Miklós a szegedi 
gondolattal talpra állította, gyarapította és felvirá-

Beszámoló a párt
Ezután Pecsornik Ottó országgyűlési képvi

selő előterjeszti jelentését a párt eddigi munkájá
ról. Jelenti, hogy eddig a Csáktornyái járásban 31 
szervezet működik 3 és fél ezer rendes beszer
vezett taggal, a további szervezés folyik, most a 
mezőgazdasági munkák befejezése után napról 
napra nő az uj tagok száma. Úgy a városi mint

Köszöni az üdvözletét és örömmel tolmá
csolja Kállay Miklós miniszterelnöknek a járási 
értekezlethez küldött üdvözletét. Azért jött kö
rünkbe, hogy néhány szót mondjon az aktuális
problémákról,

gróf. Zalavármegye főispánja táviratilag üdvözölte 
az értekezletet, Országh Béla alsólendvai kerületi 
országgyűlési képviselő pedig betegen fekszik. 
Megjelentek továbbá a járás összes szervezetei 
elnökeikkel az élen úgy, hogy a Leventeotthon 
nagyterme alig bírta befogadni az érdeklődőket, 
még a karzatra is sokan jutottak.

mint a nagyszámú megjelenteket. Látszik hogy az 
emberek érdeklődnek a Magyar Életpárt pilitiká- 
ja iránt.

goztatta. Mély hálával gondolunk ma reá és kér
jük a Mindenhatót, áldja meg hosszú élettel, hogy 
bennünket a boldogabb jövő felé vezethessen.

Indítványára az értekezlet egyhangúlag, óriási 
lelkesedéssel táviratilag üdvözölte a Kormányzó 
Urat.

eddigi munkájáról
a vidéki szervezőtek vasárnaponként rendes pa
nasznapokat tartanak, amelyeken maghallgatják a 
kérelmeket és panaszokat. Az egész járásban tel
jes az együttműködés és semmilyen zavar nincs.

Ezután nagy vonalakban vázolni óhajtja az 
ország bel és külpolitikai helyzetét.

Háborúban élünk, mos* minden más kérdés 
háttérbe szorul. Fgy évvel ezelőtt a japánok há
borúba léptek, ezzel az egész világ és az összes 
tengerek belekerültek a nagy világégésbe. Ezek 
a borzalmak nem közömbösek, ahogy fognak vég

ződni, úgy irányul jövendő sorsunk. Ezen át kell 
nézni mindent. Rövidlátó emberek nem fogják fel 
a helyzetet, csak panaszkodnak, ez ép annyit árt, 
mint a hazaárulás, mert gyengíti az itthoni
frontot.

Azt mondfák két front van. Nem! Cak egy 
egységes front, amelyen mindenkinek helyt kell 
állni. Fel kell készülni a nehezebbre és ki kell 
tartani, ebben a háborúban az fog győzni, aki 
tovább bírja idegekkel.

Hivathozik Pecsornik Ottó országgyűlési kép
viselő beszédére, aki a tengely politikát említette. 
Minket egyoldalról a bolsevisták támadnak, a má
sik oldalon pedig az angolszász zsidó liberálizmus 
harcol ellenünk. Azok nem gondoskodnak miró- 
lunk, nekünk magunknak kell erős fegyverrel har
colnunk. Minden nemzetnek magának kell jobb 
jövőjét kiharcolnia.

A belsó front kötolossógoi
Ha igy szemléljük az eseményeket mindjárt 

máskép látunk mindent. Súlyos problémák előtt 
állunk, de sorrendet kell tartanunk. Ha ég a ház, 
akkor félre minden mással csak oltani. így van 
ez a politikában is. Ma legfontosabb problé
máink.

1. A belső rend fentartása.
2. A termelés fokozása.
3. Az arányos fogyasztás.
A többi kérdés minden háttérbe szorul, et

től függ a honvédelem és a nemzet jövője.
Fiaink megállanak a fronton több ezer kilo

méterre tőlünk és védenek bennünket, tehát 
első a honvédség, (óriási tapsvihar, éljen a hon
védség !)

Nekünk lehet idehaza fáznunk, éheznünk, 
de odakint a frontont minden meglegyen. Ezért 
kell összefognunk úgy, amint még soha.

Örömét fejezi ki, hogy ez értekezletre oly 
sokan jöttek össze. Ebből látszik a belső összefo
gás. Sokan vannak, akik törődnek a nemzet ér
dekeivel. A múltakból kell tanulni a jövőre, ösz- 
szeomlik a front, ha nincs összetartás. így volt 
I9l8-ban.

A frontokon mindenüt győztünk, itthon pe
dig elbuktunk, mert nem voltunk megszervezve, 
nem volt meg a nemzeti összetartás, Ezért fontos 
a szervezkedés, hogy az ilyen meg ne ismétlőd
hessék. Szél kell vinni, amit itt hallanak, mert az 
emberek nem gondolkodnak, nekünk kell helyet
tük ás őket felvilágosítanunk, akko r. megnyu
godnak.

A vikék kötelességei
187 Eben Páris ostromakor patkányhust mér

tek drága pénzen, hát akkor hogy szabad nekünk 
panaszkodnunk, A vidék tartson össze. Hiába a 
kormány munkája, ha a vidék nem támogatja. E- 
gyes kapzsi emberek a nép zsírján hiznak, a 
töhbick pedig éheznek, ezt kell lerontani.

A termelésben súlyos hiányok vannak.
Nyeranyag nincs. A külföldi behozatal el 

van zárva, az angolok elzártak minden behoza
talt még barátaik a Iraniák elől is. Nagy bloká
dot akartak egész Európa ellen, hogy ezzel térdre 
kényszerítsenek bennünket. De a feltalálók szor
galmasan dolgoznak s egymásután kerülnek nap
világra a pótanyagok, amelyek közül sokan job
bak, min a pótoltak. Így az ellenséges blokád 
vajmi keveset árt nekünk.

Nehezebb dolog a mezőgazdasági termelés. 
Itt feltétlenül töbet kell termelnünk a végső erő
feszítésig. A kormány megtalálta a helyes alapot, 
hogy mindenki azt termelje amit és annyit aineny- 
nyit Ыъ Nem szabad elrejteni a termelt gabonát, 
ez hazáellenes cselekmény. Erre kell átformálni a 
közvéleményt.

Pecsornik Ottó orszéggyUlési képviselő

Üdvözlet Kormányzó Urunknak

Külpolitikailag Magyarország tengelybarát
Ez hagyományos külpolitikája. Olaszország 

volt az első, amely a békeszerződések revízióját 
követelte. Néhai nagy vezérünk Gömbös Gyula 
indította meg nálunk a tengely politikáját, az ő 
szelleméhen folytatjuk ma is. Kitartás szövetsé
geseinkkel, velük együtt élünk és halunk.

Összes szomszédainkkal jó viszonyban aka
runk lenni, ha ez a barátság talán nem bir a kellő

melegséggel, ez nem tőlünk függ. Mi csak a ma
gunkét akarjuk. Ami a miénk azt megtartjuk, 
a másét pedig nem akarjuk. (Óriási lelkesedés 
és taps.)

Az ezeréves Magyarország ma már nem á- 
lom, nincs messze a feltámadás napja. (Még na
gyobb lelkesedés és viharzó taps.)

Belpolitikánk keresztény nemzeti
Szociálisabb nemzeti államot fogunk kiepi- 

eni, amelyben minden lojálisán gondolkozó ál
ampolgár megtalálja méltó helyét és megélheté
sét, de ne gondolja senki, ha mi simogatunk, ez 
tálán gyengeség. Mi csak jobb belátásra akarjuk 
bízni az elégedetlen elemeket, de akik visszaélnek 
türelmünkkel, megfogják érezni az állam sújtó ök

lét. (Óriási éljenzés és taps.)
A Kárpátok koszoru/ta medencében élő né

pek egymásra vannak utalva, egymás mellett kell 
élniük, igy akarunk és igy is fogunk élni. Nem
zeti keresztény államot fogunk kiépíteni és kita
szítunk mindenkit, aki nem a mi vérünk és kere 
módon akor rajtunk élősködni.

A zsidókérdésre nézve
utal Kállai Miklós miniszterelnök szavaira. Fz a 
kérdés a háború befejezte után végleg rendezve 
lesz. Addig is gazdasági téren kötelességünk a 
a kereskedelmet, ipart, mezőgazdaságot, keresz-

A szociális haladás

tény kezekbe átállítani. Most liáboru van, a ter
melés folytonosságát szem előtt kell tartanunk, 
nehogy zavar legyen, azután jön a tisztogatás. 
(Éljenzés és taps.)

erén a kormány mindent megtesz, sokszor erején 
telül, hogy méltón foglalhassuk el helyünket az uj 
kurópában.

Kéri a megjelenteket, támogassák a kor
inán у t nemes inteneóiban, szűnjön meg a gyűlöl

ködés, fogjunk össze, hisz a nemzet sorsáról van 
szó, segíteni és együtmüködni. Ezért kapjuk a 
legszebb ajándékot — a győzelmet. (Óriási lelke
sedés, a jelenlevők felállva éljeneznek és tapsol
nak.) Ezután következett

Dr. Nádas János országos főtitkár beszéde
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A kukorica kevés mert behozatal nincs. A 
tűzifa kevés, mert nincs elegendő munkás. Mindez 
a háború következménye. Azonkívül az ország 
megnagyobodott s a mellett 16000 bányamunkás 
hadiszolgálatot teljesít, a termelt szén pedig első
sorban a hadiüzemeknek kell.

Beszél tovább a szociális gondoskodásról, a

Muraköz sorsa
Muraköz mindig a népek útja volt. Itt ván

doroltak évezredeken át különböző népek, de bol
dogulni itt senki sem tudott csak az ezeréves 
Magyarország. Ez a mi hazánk, amely örökké 
élni fog. Nem szabad röviden gondolkodnunk. 
Egy országot uem lehet csak úgy röviden meg
építeni, hanem 50—100 évre előre kell nézni. 
Mögöttünk az ezer éves múlt, sok tapasztalattal, 
amikor összefogtunk mindig győztünk, ha széthúz
tunk, elbuktunk. Trianon nagy csapás volt, de az 
összefogott nemzet azt it legyőzte.

Qasparlch József országos megyei párttitkár
az Üdvözítő dicséretével köszöntötte a megjelen* 
teket, majd muraközi nyelven tolmácsolta az el
hangzottakat, amit ugyancsak óriási lelkesedéssel 
fogadtak.

Beszédében kitért a határmegállapitásokra 
és Muraköznek áz anyaországhoz történt végleges 
visszacsatolására is.

Ezek után ismét Dr. Nádas János emelke
dik szólásra. Szép beszéd kíséretében adta át a 
kitüntetetteknek a Kállay Miklós miniszterelnök 
által személyesen aláirt okleveleket. Megemléke
zet. a névtelen hősökről, akikre a nemzet minden
kor támaszkodhatik és akik nélkül a vezetők 
munkája is meddő maradna.

A kitüntetettek a következők: Bezerédy 
István, Future albizományos és Legenttein Géza 
kávés, párttitkárok, Mekovecz Ignácz és Csern- 
csecz Vince iparosok, Czinzek István iskolaigaz
gató, Krauthacker Albin tisztviselő, Jakiin Bálint

Programok
Kállay Miklós miniszterelnök beszédéből

háború utáni gazdasági és ipari átállításról, ami
dőn a gazdák fokozottabb mértékben fognak ipari 
növényeket termelni.

A termelés logikus sorrendje a fogyasztás. 
Ha kevesebb termett, úgy kell beosztani, hogy 
mindenkinek jusson, a gyengébbet kell védeni.

Fel kell készülni a jövendő gazdasági életre.

Az országépitő munka még nincs befejezve. 
Nem állhatunk meg. A távolabbi cél Szent István 
ezeréves birodalma, amelyben Muraköz is megta
lálja boldogulását.

A Magyar Életpárt minden faluban meg van 
szervezve, dolgozni kell, ez hozza meg az ezer
éves Magyarországot.

Ezt a beszedet viharzó tapssal és szűnni 
nem akaró éljenzéssel fogadták és számosán 
üdvözölték a szónokot. Ezután

és Hatlak Jakab kisgazdák, kiknek Dr. Nádas 
személyesen nyújtotta át a visszatért területek hét 
rendbeli képével feldíszített, finom kivitelű, be- 
rámázott elismerő oklevelet, kézfogás kíséretében.

Krauthacker Albin indítványára egyhangúlag 
elhatározta áz érfekezlét, hogy táviratilag 'üdvözli 
Kállay Miklós miniszterelnök, országos pártvezért, 
vitéz Lukács Béla országos pártelnököt és vitéz 
gróf Teleki Béla, főispán, megyei pártelnököt.

Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő kö
szönetét mondott Dr Nádas Jánosnak, Gasparieh 
Józsefnek és a párttagoknak megjelenésükért és 
kérte, hogy az itt hallottakat propagálják odahaza, 
Vezetni kell a falvakat, kirostálni a konkolyt és 
fentartani a becsületes életet. Ez hozza meg Mu
raköz jövőjét.

Ezen, Muraköz történelmében határkövet 
jelentő pártgyülés a Himnusz hangjaival ért vé
gett. S p .

Amíg hajdan Magyarország politikai 
életében a közjogi kérdésben volt a hang
súly, amíg a politikai céliktüzések legelső- 
sorban a nemzet valóságos szabadságjo
gának, helyesebben talán valóságos füg 
getlenségének érvényesítését tartották

Köszönetnyilvánítás
Mindazok akik felejthetetlen 

fivérünk
Stöger Oszkár

elhunyta alkalmával, koporsóját 
virággal díszítették, temetésen 
megjelentek, vagy fájdalmunkat 
egyéb módon enyhítették, fogad
ják ez utón is hálás köszöne- 
tünket

Vali és Árpád

szem előtt, komoly jelentőségük volt a 
pontokba szedett, dogmává jegecesedett 
pártprogramoknak. Ma a program jelentő 
sége meg nyugodt, békés napokban is lé 
nyegesen csökkent. Annál kevésbé lehet 
ma az egész világ arculatát átállítani, hi
vatott világháború idején politikai progra
mokon nyargalni, programtalanság vádjával 
illetni a nemzet szent érdekeit becsülete 
sen szolgáló felelős államférfiakat. És ha 
mégis elhangzik ilyen vád a nagy nyilvá
nosság előtt, annak csak azt az egyedül 
józan és hibátlan feleletet lehet adni, ame 
lyet Kállay Miklós miniszterelnök adott a 
megajánlási vitában elmondott beszéde 
elején.

Nyugtalan, változó, nem kialakult i 
rányu időknek jellemzője újabb és újabb 
programok adása a hivatottak és kevésbé 
hivatottak részéről egyaránt. Ezzel a min 
denképpen helytálló megállapítással muta 
tott rá Kállay Miklós miniszterelnök arra 
a kor- és kórtünetre, amely napjainkban, 
mint programbőség jelentkezik reális ala

pok nélkül. Hivatottak és nem hívatottak, 
jószándékuak és politikai lesipuskások 
szorgalmasan kovácsolják a programokat 
vágyálmukból, mosoly tkeltő utópiákból és 
ezeknek megfelelően megfogalmazott ígé
retekből, amelynek szélső határa már a- 
zon is túl van, hogy jussunk csak hata
lomra, hatszáz pengő havi fizetése lesz a 
mezőcsősznek is.

Ezek a programok mindig többé ke 
vésbé nemzeti veszedelmet jelentettek, 
mert magukban hordták a kirobbanást szü
lő kutbaesett álmok miazniáját. Ma azon
ban reálisan gondolkozó ember aligha ül
het fel az ilyen programoknak, mert hi
szen szabad szemmel látható, hogy lég 
üres térben mozognak. Hiszen ma nem 
magunk szabjuk meg tervek lehetőségét, 
ígéretek beválthatóságát, hanem a külpo
litikai helyzet, amely józanul arra kötelez, 
hogy a mindenkori akciószabadság körén 
belül tegyünk meg minden megtehetőt a 
magyar jövő érdekében, a boldogulát ut
jának építése és egyengetése terén.

Nem uj és uj programot adni, hanem 
megvizsgálni, szétboncolni a tervek soka 
ságát, megállapítani, mi azokból a megva
lósítható, mi a realitás és mi az erőnkhöz 
mért, ami a jelenen át segítő és a jövőt 
biztositó, előkészítő és mi lesz az, amit 
nem lehet, vagy amit káros megcsinálni.

í. kefi félreállitani az Ígérgetőket, a 
lázitókat és akármilyen hangzatos, de meg 
nem valósítható célokat hangoztató jóhi
szemű fanatikusokat, valamint a velük 
össsekeveredett, saját céljaikért küzdő nem 
igazmondókat is.

A miniszterelnöknek ezek a inegál 
lapitásai tulajdonképen kimerítik a felelős 
kormányférfiak mai programját is. Ma ne 
künk azt a szent ügyet kell szolgálnunk, 
amelyért fiaink a határokon túl harcolnak. 
Ez az ügy pedig mondotta Kállay 
Miklós csak egy lehet, mindnyájunk 
egy etlen közös célja: — Magyarország.
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Légoltalmi parancsnok 
közleménye

A lakóházak, házcsoportok és egyéb III. 
csoportba tartozó építmények, de ugyanígy a so
rolt vagyontárgyak padlásán az alapterülct minden 
megkezdett 300 m2-re el kell helyezni egy-egy 
padlástér tűzvédelmi felszerelési egységet. Egy 
ilyen egység áll e^/ darab 100 literes, vagy két 
darab 50 literes szélesszáju víztartó edényből, 2 
darab vederből, két lapátból és '/2 m3 száraz ho
mokból. A padlástér tűzvédelmi felszerelésre és 
az abba tartozó víztartó edényekben , tárolandó 
vízre a 103.000/eln. 35. 1942. H. M számú ren
delettel módosított 81.800,'ein. Igv. — 1940 H. M. 
számú rendelet 11. §-ának (3) bekezdése és az 
említett rendietekben foglalt rendelkezéseket a 
visszacsatolt erdélyi, s a visszafoglalt délvidéki 
területekre életbeléptelő 104,000 35 — Ю41
H. M. számú rendelet 9. §-ának (2) bekezdése a 
következőképen rendelkezik :

„A padlástér tűzvédelmi felszerelést a pad
láson, amennyiben több egyseget kellett besze
rezni, külön-külön, ha pedig- nincsen padlás ak
kor a tetöfeljáró közelében kell elhelyezni. A 
padlástér tűzvédelmi felszereléshez tartozó víz
tartó edényeket csak minden év március hó 15-től 
november hó 1-ig és a honi légvédelmi készült
ség ideje alatt az évszakra és az. időjárásra te
kintet nélkül vízzel kell megtöltve tartani“.

Ma azonban légvédelmi készültség \an, a 
szeptember 5-én elrendelt állapot még tart és igy 
ehhez kell alkalmazkodnunk. Légitámadás bármi
kor várható, fel kell készülnünk minden épület
ben a kár elhárítására, különösképpen a gyújtó- 
bomba okozta tüzek eloltására,^aminek egyik fő 
kelléke, hogy oltóvíz az előirt megfelelő mennyi
ségben rendelkezésre álljon.

Nem szabad tehát az idén november 1-vel 
u víztartó edények vizét kiönteni, hanem inkább 
pótolni kell az elpárolgott vízmennyiséget és mind
addig kell vizet tárolnunk a padlástér tűzvédelmi 
felszereléshez tartozó edényekben, mig a honi lcg-̂  
védelmi készültség tart, tehát lehetséges hogy e- 
gész télen keresztül is. Felmerül ezzel kapcsolat
ban a kérdés, mit tegyünk a viz befagyása ellen,

mert hiszen ezzel az edények is tönkremennek, 
de ami a nagyobb hiba, adott esetben mégsem 
lesz oltóvizünk?

Az eljárás igen egyszerű: minden 100 lite
res edénybe tegyünk 3—4 kg. konyhasót, de 
semmiesetre sem többet, az 50 literes edényekbe 
ennek a mennyiségnek a felét. A  sót keveréssel 
oldjuk fel és időközönkint gondoskodjunk a viz 
megkeveréséről, hogy a benne lévő sómennyiség 
ne csapodhassék ki. Ezzel az eljárással meg tud
juk gátolni az edényben lévő viz befagyását.

Ennek a tennivalónak a végrehajtása a ház- 
tulajdonos kötelessége és annak végrehajtását el
sősorban az őrségparancsnoknak kell ellenőriznie, 
de a honvédelmi miniszter rendeleta alapján el
lenőrizni fogják ezt a Légoltalmi Liga szervei, va
lamint a városok és községek légoltalmi parancs
nokai is.

Ünnepi mise a Kormányzó Úr 
névnapján

Csáktornya nagyközség, a háborús 
állapotok miatt, ezúttal szerény keretek
ben ünnepelte a Kormányzó Ür névnapját.

A város összes házai már a kora 
reggeli órákban fel voltak lobogózva, dél 
előtt a ferencesek templomában ünnepi 
misét mondottak, amelyen megjelent a 
honvédség, az összes hivatalok, a községi 
képviselőtestület és elöljáróság teljes szám
ban, továbbá az összes egyesületek képvi
seletei és nagyszámú ünneplő közönség.

— Belga husnyulak eladók Horthy Mik
lós tér 9.

MINDENKINEK NÉLKÜLÖZHETETLEN!
M E G J E L E N T

Л visszatért Délvidék és Szeged szab, klr. város és környéke címtára
TARTALM AZZA:

Szeged -‘ Csongrád - Hódmezővásárhely - Makó - Szentes - Újvidék - Sza
badka - Zombor - Zenta - Magyarkanizsa - Bácsalmás - Ujverbász - óbecse 
- Palánka - Topolya - Bajmok - Apatin - Horgos - Hódság - Kula - Titel - 
Ada városok és nagyközségek

valamint az összes f a l vak ,  t a n y á k  pontos címadatait,
az összes hatóságok, hivatalok, iskolák, orvosok, ügyvédek, közjegyzők, köz
ségi jegyzők, kereskedők, iparosok, stb. stb. stb. címét pontos és áttekinthető 

összeállitásban és szaknévsorban is.
A  lelkiismeretes pontossággal összeállított keménykötésü Címtár ára 20 P.

Megrendelheti! „DÉLVIDÉKI NAPILAPOK MDÚHlVlTALÍlUL“ Budapest, t Pozsnyi i t « .  id . :  4U-II2.
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Ш  e l s ő  g é p e s í t e t t

BOGNÁRÜZEM CSÁKTORNYÁN
elvál lal

gépi gyalulást, fúrást és fürésze- 
lést, különösen t ö l t é s e k e t

Á r u s í t
minden fajta kemény és puha, 
vastag pallókat és mi ndenfé l e  
más bútor és s z e r s z á m f á t .

PERHÓCS JÁN O S
összes fajta k o C s i g y á r t ó  fa és szénkereskedő,
S Z É C S E N Y I  I S T V Á N  UTCA

A Leventék Horthy ünnepélye
A cséktornyai leventék a Kormányzó Ür 

nevenapján, december 6-án résztvettek az ünnepi 
diszmisén Rode Imre áll. népiskolai tanító, pa
rancsnok vezetésével. Mise után a Leventeotthon 
udvarán Balogh főhadnagy intézett hozzájuk lel
kesítő beszédet, megemlékezvén az 1914—18-as 
időkről, a Kormányzó Ür hősi tetteiről, majd a 
szomorú bukásról, a szegedi gondolatról, amiden 
Horthy Miklós Kormányzó Ür ébresztette fel a 
nemzetet a trianoni gyászos sírból és tette újra 
naggyá, gyarapítván az országot.

László Bulcsu joghallgató muraközi nyelven 
tolmácsolta az elhangzottakat.

Fiatal leventéink nagy figyelemmel hallgat
ták az elhangzottakat és a beszédek végén őszin
te lelkesedéssel éltették a Kormányzó Ürat.

Vitéz Horthy István emlékezete 
Csáktornya nagyközség közgyűlésén

Csáktornya nagyközség elöljárósága és kép
viselő testületé december 1-én közgyűlést tartott, 
amelyen Pecsomik Ottó országgyűlési képviselő, 
városbiró kegyeletes szavakkal adózott hősi re
pülő halált halt vitéz nagybányai Horthy István, 
Kormányzóhelyettesünk emlékének, kiemelvén a 
hazának tett nagy szolgálatait és hősi példáját, 
amelyet az utókor mindenkor szeme előtt tartson.

A képviselőtestület egyhangúlag elhatározta, 
hogy Kormányzóhelyettesünk iránti tiszteletből és 
szeretetből, a városi parkot örök emlékül Horthy 
István parknak nevezi el. *

Csáktornya légoltalmi parancsno
kának közleménye

Hivatkozással a honvédelmi 
lyó évi november hó 4-én kelt 140.120/eln. 35 
i942. sz. íéiideletére értesítem Csáktornya és 
környéke közönségét, hogy műiden szombaton 13 
órakora légoltalmi szirénák meg lesznek szólaltatva. 
Ez a riasztó eszközök műszaki ellenőrzése végett 
történik s igy ez alkalomkor a közönségnek va
lamint a légoltalmi szervezetbe beosztottaknak 
semmi tennivalójuk nincs.

Sáirán László
légó pk.I

l
Gyomorbajos? Vesebajos? 
Tar tson  Ivók i i rá t !
A TERMÉSZETES SZÉNSAVAS

m a c i  6y íg y v iz
Udft — gyógyít

FŐRAKTÁR: _

MURASZOMBAT, Leadva u. 2. Ш
-  TE L E F O N :  68. -

: =  S P O R T  = =
Rovatvezető: Legenstein Géza.

Sinontsrayai BIG. - Csáktornyái ZTE 11:1 (5:1)
Bajnoki mérkőzés amelyen futballcsapa

tunk katasztrofális vereséget szenvedett.
A játékosok bemondása szerint a vereség 

oka a játékvezető volt, aki nem kevesebb mint 
8 lesgólt ítélt meg és egy 11-est minden ok nél
kül, akkor amikor Csáktornya csapata az első 
félidő 20-ik percében 1.0-ra vezetett. A Csáktor
nyái Old-Boy (öreglegények) játékosok állítják, ha 
történetesen őket küldték volna Simontornyára 
bajnokit játszani, ők amikor látták volna hogy a 
játékvezető ellenük drukkol, védelembe vonultak 
volna mind a 11-en, de 11 gólt nem engedtek 
volna 'a kapuba belőni.

H Í R E I N K .

Előfizetési Felhívás!
Felkérjük igen tisztelt előfizetőinket, 
szíveskedjenek hátralékos előfizetései
ket, a már beküldött befizetési lapok 
felhasználásával beküldeni, illetve az 
előfizetést megújítani, nehogy a lap 
szétküldésében fennakadás álljon be. 
Lapunk a magyar hazát és Muraközt 
szolgálja, minden előfizető ezt a célt 
támogatja!

— Kirendelés. A földművelésügyi minisz
ter Tompa György gazdasági felügyelőt a szolgá
lat érdekében Weszprémböll azonnali hatállyal 
Perlakra rendelte ki és megbízta a perlaki járás 
gazdasági felügyelői teendőinek ellátásával.

— Korlátozások a csomagfeladásban. A
Csáktornyái postahivatal figyelmezteti a közönsé
get, hogy a karácsonyi ajándékcsomagokat igye
kezzék mindenki december 16-ig feladni, hogy a 
torlódás és azzal járó késedelem elkerülhető le
gyen.

Kedden és csütörtökön szünetel a csomag- 
felvétel kivéve a tábori és gvógvszereket tartal
mazó csomagokat,

— A Csáktornyái ZTE hagyományos Mi
kulás estje vasárnap a várakozáson felül jól si
került. A nagyszámú közönség pompásan szóra
kozott.

A PERLAKI JIÁ RÁ S HÍREI

(Saját tudósítónk jelentése.)

— A  Kormányzó Úr névnapi ünnepélye Perla-

M érleg
minden célra leg
olcsóbban kapható
Javítások garanciával:

F R A N K  M írleglizem
NAGYKANIZSA« Eötvös ftér 2/a

Telefon: 509

kon. Perlak nagyközség közönsége szép ünnep
ség keretében ünnepelte meg a Kormányzó l ir 
nevenapját, Gasparics Márk vértanú emlékmű
vénél.

— Internálások. A Perlaki Hombár albizo- 
mányosát a perlaki járás főszolgabirája árdrágítás 
büntette miatt, azonnali hatállyal internálta. A Hom
bár albizományos Mlinarics Pál perlaki lakos volt, 
azonban az üzletet veje Visnics János vezette, 
aki sorozatos árdrágításokat követett el. Odáig 
ment ezen a téren, Hogy vitéz Dr Hertelendy Fe
renc főszolgabírónak is drágábban adta a kukori
cát. Ezért a kir járásbíróság 30 P-re büntette és 
a köznyugalom és a kukorica beszolgáltatás ér
dekében szükséges volt nevezett azonnali inter
nálása.

Bálint József perlaki lakost a járási főszolga
bíró, csempészés és árdrágitási visszaélés miatt 
azonnali hatállyal internálta.

Habos József muraszentmáriai mészáros és 
hentest árdrágítás és csempészés miatt, szintén 
internálták.

— Vitézi eskütétel lesz december hó 20-án 
Perlakon. Az egész Muraköz még fel nem eske
tett vitézeinek ünépélyes felesketése. Az ünnep
ség Belies Mihály nagy vendéglőjének dísztermé
ben lesz, amelyen vitéz gróf Teleki Béla főispán 
is meg fog jelenni. Az ünnepélyes eskütételt tár
sas ebéd követi.

Az ünnepséget vitéz dr. Hertelendy Ferenc 
főszilgabiró, járási vitézi hadnagy rendezi nagy 
körültekintéssel. c.

— Engedély nélkül hizlalt sertések el
kobzása. Perlak nagyközség elöljárósága üzv. 
Bozsek Vincéné és Belies Mihály napszámos en
gedély nélküli hizósertéseit elkobozta és megin
dult nevezettek ellen a kihágási eljárás.

Vasárnap d. u. 5 órakor
a polgári isk. műsoros karácsonyfa ünnepélyt tart. 
Mindenkit szeretettel várunk, a Leventeotthonban.

Az est jövedelmét harcoló honvédeinknek 
és szegény tanulóinknak jutattjuk.

Gyüjtsetek üvegecserepet! Hívásra 
házhoz jönnek a polgáriiskolai kaptárosok

Gyüjtsetek a kilőtt csontot a Csák
tornyái polgári isk. Diákkaptarnak.

Hirdessen a „Muraköz“ -tieB
MEGJELENT AZ  ELSŐ

GYAKORLATI

Katonatiszteknek, t a n i t ó к n a k, 
jegyzőknek, vasutasoknak, postá
soknak,csendőröknek és más ma
gyar kü/alkatmazoltnak nélkülüzhetetlen. 

Ara 1-- pengő
Kapható Csáktornyán

> Muraközi Kai. Könyvkereskedésben



MEGYIMURJE
Preplatna cena: 5.— P. na pol leta. 
Vuredniátvo: Horthy Miklos-tér 6. Csáktornya, 1942 decembra 11 P o l i t i ó k i  t j ed n i k  

Z i d e  s a k i  petek.

Programi Velika konferenca jaraskoga voditelstva 
Magyarske Stranjke Zivota v Csáktornya

Par reci z govora Kállay Miklósa 
ministra predsednika

Negda, da je у Magyarskoj, v poli- 
tickom zivlenju bila glavna reő, da si za- 
cuvamo nasu slobodu i neodvisnost, bili 
su vazni sake fele programi, stere su po- 
liticke stranjke napre donesle.

Denes programi nesu vise tulko vaz
ni, niti v dobrim, mirnim cajtim. Stem 
menje je ve, da celi svet guri i se se oce 
porusiti, moci zahtevati politicke progra
mé i obtuzevati odgovorne ludi, steri po- 
steno delaju za celi narod, da nemaju 
programa. Ako pák se itak cuje kaksa 
tozba, onda na to ne moci bolsega i trez- 
nesega odgovora dati, как je dal Kállay 
Miklós minister predsednik, na pocetku 
svojega govora, steroga je zrekel v res- 
pravlanju drzavnoga stroskovnika, da je 
bila rec da narod prizna drzavne stroske.

Predi как se hapimo respravlati go
vora ministra predsednika, ocemo pitati, 
kaj je to program?

Programov ima sakoformu. Ako je 
de kaksa zabava ili predstava, prbdi si 
napraviju programa, kaj bodo se'spilali, ili 
predstavili. Opcina, varmegyija i Orsacka 
Hiza si na celo leto napravi svoj program, 
kaj bodo celo leto delali. Так su progra
mi pre polskom gospodaru i on mora zna- 
ti, kaj bo celo leto poval i kaksega has- 
na kani meti od svojega gospodarstva. 
Ran tak, da dojde nova vlada i ona se 
predstavi pred orsacku hizu s svojim pro 
gramom.

No ve idemo dale, kaj je rekel Kál 
lay minister predsednik, da su ga terjali 
v orsackoj bizi za program. Da su za to 
pozvani i nepozvani ludi davali svoje sa- 
koforme progradTe bila su druga vremena. 
la vremena nesu bila iiiirna, sredjena i 
zato su bili potrebni navek növi i novesi 
programi.

Samo te programi nesu imeli nikse- 
ga fundamenta. Stranjke su je delali levő 
i desno, prez premislenja, как da bi se- 
njali, obecanja prez moguőnosti, bili su i 
taksi, steri su obecali, naj samo dojdemo 
na vladu i zadnji polar bo imel 600 pen
gő plaóe na mesec.

Te programi su bili narodu jak- na
oküuü, kajti Sü V Scbi aöSüi ű210gd
hudoga, ako se nabodo spunili. Denes 
ali, trezen i spameten clovek nabo bezal 
za térni programi, kajti se na oói vidi, da 
se spuniti ne daju. lm denes si ne sami 
krojimo programé, kaj bo moói spuniti od 
obecanja, nego denes zapoveda zvunjska 
pojitika, étera nam kaze pota, kaj bo mo- 
<-'i vóiniti, kaj bomo mogli cim bole has- 
öiti narodu.

Vodiielstvo Magyarske* Stranjke Zivota jara- 
sa Csáktornya, je v nedelv, decembra 6-ga dráa- 
la svoju drugu veliku konierenciju v Csáktornya, 
v velikoj sáli Levente doma, a da su ktomu do
sli ludi celoga jarasa.

Od sredine stranjke su dosli Dr Nádas J á 
nos, orsacki glavni sekretar i Gasparich József,

iaraski predsednik je otprl konierenciju, pozdravil 
Dr Nádas Jánosa, orsaókoga glavnoga sekretara 
i Gasparich Józsefa orsackoga varmegyinskoga

Najpredi se naá oblegat zmislil za nasega 
Gospona Guvernera, vitéz nagybányai Horthy Mik
lósa, áteromu denes celi orsag sveti imendana i 
na steroga se denes saki clovek z velikim lubavi 
zmisli. 1919 leta se naáa domovina zruáila v prah, 
a Horthy Miklós s szegedinskom misli ju je po- 
digel, poveksal i postavil v evet. Z globokom za-

Zatem je Fecsornik Ottó orsacki oblegat 
predloáil, kaj je stranjka do ve delala. Naglasil 
je, da do ve v jaraáu Csáktornya dela do 35 or- 
ganizaciji, a ima pol átiri jezere redovitih ólanov, 
dalnja organizacija tece, ve da su polski posli 
zvráeni, saki den dohajaju növi ólani. Sako ne 
delu drziju varaske i selske organizacije sluzbu

To je naáa starinska zvunjska politika. Ta- 
ljanska zemla je bila prva, stera je zahtevala, da 
se imaju mirovni kontrakti reviderati. Naá pokoj- 
ni velki voditel Gömbös Gyula je bil prvi, átéri 
je génül osovinsku politiku i mi ju dale tiramo 
v njegovom duhu. Zdríavati z naáimi priateli. 
Znjimi bomo skup ziveli i hinrli.

Ze sémi naáimi sosedi oóemo biti zdobra.

Nasa znutresnja politika
Ofemo 7graditi bole socialnu narodnu dría- 

vu, de bo saki poáten sin öve drzave naáel svo
je vredno mesto i kruha. Ali niáéi naj ne misli, 
kaf, morti zato, kaj mi po diaki idemo, kaj smo 
morti slabi. Mi samo ocemo, kaj bi oni ludi, áté
ri nesu zadovolni. dosli do pameti, ali oni, átéri 
oceju znucati naáu strplivost, bodo zazvtdili, как 
tesko roku ima nasa drzava (Velki éljen krió i

poziva se na reói Kállay Miklósa ministra pred
sednika. Ovo pijanje bo se po zvráenom taboru 
do kraja reáilo. A do toga moramo i duínost 
nam je trgovinu, meátriju i polsko gospodarenje 
prenesli v kráóanske roke. Ve je tabor, ve mora-

Ne treba fúrt nőve i novese progra
mé davati, nego dobro pregledati stare 
kaj, nam dozvoliju nase sile i mogueno- 
sti, a kaj je ono, kaj ne moéi i kaj je 
ono, kaj bj nam Skodilo, ako bi se spu- 
nilo. Zato je treba postaviti na stran One, 
steri morti v dobroj misli obecuvleju, ono, 
kaj nemre biti, a na zadnje i one, éteri 
z lazlivimi obecanji samo svojega hasna

orsacki varmegyinski sekretar, a vitéz gróf Tele
ki Béla veliki ispán, varmegyinski predsednik je 
telegrafski pozdravil konferenciju, lendavski oble
gat Országh Béla pák neje mogel dojti. Zvun to
ga su dosle se organizacije jaraáa s svojimi pred- 
sedniki, tak da je yelka sala levente doma bila 
prek i prek puna.

sekretara, a ran tak velkoga broja ludi, átéri su 
doáli. Vidi se - tak véli - da se naái ludi intere- 
seraju za politiku Magyarske Stranjke Zivota.

falnosti se denes za njega zmislimo i prosimo 
Svemogucega Boga, naj ga blagoslovi z dugim 
íivlenjem da nas bo mogel voditi v bolsu budué- 
nost.

Na njegov predlog je konferencia z jenim 
glasom i z velkim duáevlenjem zrekla, da teleg- 
grafski pozdravi nasega Gospona Guvenrera.

za pritoibe i proánje i saki more napre donesti, 
kaj prosi i proti’ éemu se oce pritoiiti. V célom 
jaraáu ludi skup dr2iju i nega nikáe falinge.

Zatem véli naá oblegat da oce, samo v vei* 
kim linijam prikazati naáu zvunjsku i znutreánju 
poltiku.

Ako je to priatelstvo morti ne tak toplo как mo
ra biti, to smo ne mi krivi. Mi samo svoje oée- 
mo, kaj je naáe, ono nedamo, a ludsko neéemo. 
(Velki krié éljen i pokanje z rokami)

Jezero let stara Magyarska denes neje viáe 
samo za senjati, neje dalko on den, da se bo do 
kraja gori stala (Iáée vékáé zduáevlenje i éljen 
krici).

je krscanska i narodna
pokanje z rokami}.

Pred Yenrom Karpatskih bregoy íiviju naro- 
di steri jen drugoga nucaju, te moraju skup íive- 
ti tak oéemo i tak bomo éiveli. Zazidali bomo 
kiáéansku narodnu drfcavu i poáiknuli bomo vkraj 
od sebe sakoga, áto neje od naáe krvi, a oée na 
nami íiveti как trot.

mo paziti na to, kaj bo povanje iálo v redu, kaj 
nebi cfoála zmeáarija, a za tem dojde éiáéenje 
(Éljen í pokanje z rokami)

V socialnom pogledu vlada se napravi kaj 
je moguée, éudapot i prek svojih sil, "samo da

isóeju.
Öve reéi ministra predsednika valaju 

i za denesnji program cele vlade. Denes 
moramo si skupa sluiiti onu svetu stvar, 
za steru se boriju naéi sini na dalekoj 
fronti. A ta stvar more biti za se nas — 
tak je rekel Kállay Miklós — samo jed- 
na jedina i naéa skupna: sreéna Ma
gyarska.

Pecsornik Ottó orsacki oblegat

Pozdrav nasemu Gosponu Guverneru

Kaj je stranjka do ve delala

V  zvunjskoj politiki je Magyarska priatel osovine

Za zidovsko pitanje
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borne mogli dojti na pravo mesto v novoj Europi.
Na zadnje prosi ludi Megyimurja naj potpi- 

raju vladu na njenom plemenitom potu, naj he- 
njaju z jalom i mrznjom, primimo se za roke i 
pomorímo jen drugomu, im je ve reó za opstanak

je za tem dráal svojega govora.
Zafalil se na pozdravu i z veseljem je do- 

nesel megyimurskom narodu pozdrava od Kállay 
Miklósa minister predsednika. Zato je doSel med 
nas da nam nekaj rede za najvaineSa pitanja.

V tábora smo, vidimo, da draga pitanja idu na 
zaj. Pred leto dni su i japanci stupili v tabor i 
stem su ve, celi svet, se suhe zemle i sa mórja 
zaSla v te straSen ogenj.

Za ove tezke stvari nemremo redi, da nam je 
se jeno как se bodo zvráile, tak nam bodo krojili na- 
Se buduce Vivienje. Prek toga moraino gledati se 
naSe posle. Ludi s kratkim pogledom nemreju 
prerazmeti, как svet stoji. Oni samo javdeju i 
toiiju ze, a to ran tulko Skodi, как izdavateli do-

Ako bomo se ovak gledali, bodo nam pri- 
pedenja dragad kazala. TeSka duánost stoji pred 
nami, ali moramo drzati reda. Da hiza guri, on- 
da pustimo se na stran i samo gasiti. Так je i vpo- 
litiki. Denes su nam najva£neSa ova pitanja:

I. Zdräavati znutreSnjega reda 
II pOvekSati povanje.
III. potroSnju jednako rezdeliti 

Sa draga pitanja ostaneju odzadi, od ovih odvisi 
obrana domovine i bududnost naroda.
NaSi sini stojijo na fronti, vise jezer kilometrov od 
nas i braniju nas, zato*prvi su honvedi (Velko po- 
kanje z rokami, iivio naSi hon védi)

Mi doma slobodno glada trpimo i zebemo,

1871 leta, da su Pariza fehtali, su Stakoro- 
vo meso triili za drage peneze, а как bi se sme- 
li mi potoftti. Selski kraji moraju skup drzati. 
Za badav je vladin posel, ako ju s krajov nabodo 
potpirali. NeStemi poírti ludi bi & bradu mazali 
a dragi pak bi glada trgeli. To je - treba zruSiti.

V povanju duda kaj - kaj fali. Sirovoga ma* 
triala nemamo. S zvunjskih zemel ne modi nikaj 
dopelati. Englezi su zaprli se pote za nutri voziti 
ne samo nam, nego i svojim priatelam francuzanj 
Steli su zapreti celu Europu, kaj bi nas spravili 
na kolena. Ali izumiteli marlivo del ĵu i jedan za 
drugim dojdeju na svetlo- matriali, steri zameniju 
ono, kaj nam fali. NeSterni taksi matriali su jós 
bóléi как oni, na mesto Sterih sluziju i nepriatel- 
ska blokada jako malo skodi.

Teáeéi posel je polsko gospodarsko pova
nje. Tu za sigumo moramo duda viSepovati do 
zadnje kaple krvi. Vlada je naSla pravoga funda-

Megyimurje je na vek bila cesta narodov. Tu su 
putovali érez viáe jezer let «akoformu nnrodi. nli 
niádi si je tu ne mogel sredu stvoriti, samo jeze- 
ro let stara Magyí»rska. To je naSa domovina, 
stera bo za navek stala. Ne smemo metí kratke 
misli. Jenoga orsaga ne modi zazidati samo lak, 
nego je treba napre gledati za 50 - 100 let. Za 
nami stoji proSlost od jezero let, duda sega smo se 
za to vreme navdili, da smo skup drzali, navek 
smo gvinuli, a da smo Sírom vleklí, navek smo 
prepali.

je za njim govoril. Hapil se z recmi:,, Falen bu
di JezuS KristuS.“ Za tem pak je tolnadil ove 
govore po megyimurskom jeziku i spomenul je 
de au giáiúcc Owédjcnc jc i Megyimurje za na- 
-?k prcknpícnn 1: ẑ mlí. I to su z ran
tak velikim zduSevlenjem i éljen kridom prijeli.

Zatem pak je Dr Nádas János zdigel red. 
Z lepim govorom je prek dal diplome, Stere je 
potpisal sam Kállay Miklós minister predsednik, 
onim éteri su je zaslufcíli s posh koh stranjke. 
Zmislil se za prezimene junake, na kője se na- 
rod navek more nasloniti i prez kojih niti vodi- 
teli nebi mogli delati.

Diplomu su zasluiili ovi: Bezerédy István 
Futura komiSionar, Legenstein Géza kafanar, se- 
kretari stranjke, Mekovec Ignác i Cserncsecz Vin-

naroda. Zato bomo dobili najlepáega dara - nep- 
riatela bomo potukli. (Veliko zduSvelenje, si se 
gori staneju i tak kridiju éljen i pokaju z roka
mi).

movine kajti stem slabiju domadu frontu.
Так veliju. da su denes dve fronte ! N e ! 

Samo jedna jedina fronta je, na Steroj moramo 
si skup zdríati. Prepraviti se morarao na teSkoée 
i zdríati. V tem tábora bodu oni preladali, Steri 
bodo 7 zivei duíe strpeli.

Poziva se na govor Pecsornik Ottó-a, orsad- 
koga oblegata, Steri je spomonul politiku osovin- 
skih sil.

Nas napadaju z jene strani bolseviki, a z 
druge strane pak se anglosaski zidovski liberaliz
mus bori proti nas. Oni se nabodo za nas brigali 
mi sami moramo harcuvati z jakim oruzjem. Saki 
narod mora sam sebi sharcuvati bolSe ziv- 
lenje.

ali oni na fronti moraju sega meti. Zato moramo 
skup drzati, tak как jós nigdar do ve.

Véli, da se veseli, kaj su na to konferenciu 
lulko ludi doSli. Stoga se vidi da nasi ludi skup 
drziju i da ga njih duda, steri se brigaju za dob
ra drzave. Za buducnost se moramo zvuditi z o- 
noga, kaj je minulo. Ako nabomo skup drzali 
bo se fronta zraSila. Так je bilo 1918 leta. Na 
fronti smo sigdi preladali nepriatela, a doma smo 
prepali zato kaj nesmo skup drzali. Zato je vaz- 
no organizirati se, kaj se nekaj taksega nebi 
nazaj pripetilo. Kaj tu dujemo, je Irebe doma sí
rom rezglasiti, kajti ludi neznaju misliti, mi moramo 
misliti na mesto njih, i resvetiti njim glave, oni 
se smiriju.

menta, kaj bo saki ono poval, kaj i kulko more. 
Povanje skrivati ne smeti, to je greh proti drzavi 
Na to je treba ludi navditi.

Kuruze ga malo, kajti ne módi zvuna dope
lati. Drva za kuriti ga ne, kajti nega dosti delavcov. 
Semu tomu je tabor kriv. Zvun toga se orsag 
po ve к sal, a poleg toga duda rudnickih delavcov 
sluzi tabora, a lapor Steri sn nakopá, je potreben 
najpredi za taborske fabrike.
Dale govori za socialnu brigu i как se bo potli 
tabora gospodarstvo i fabrikacija premenila. Onda 
bodo gospodari morali povati vise taksega, kaj 
fabrike nucaju.

Po povanju se mora ravnati i potrosnja, Ci 
je menje zraslo, onda je tak treba rezdeliti, kaj 
sakomu nekaj dojde. Slabese je treba braniti.

Moramo se prepraviti na budude gospodar
sko Vivienje.

Ali naSe delo za orsaga zgraditi jós neje 
gotovo. Postati nesmemo. NaS dalnji posel je na
zaj postaviti jezero let staroga orsaga Svetoga 
Stefan a v njem bo i Megyimurje naslo svoju 
sredu.

Magyarska Stranjka 2ivota je organizirana 
v sakom selu, treba delati to nam bo doneslo na- 
Su jezero let staru magyarsku domovinu.

Toga govara su prijeli z velikim zdusevle- 
njem éljen kridom i pokanjem rok, duda njih su 
iSli pozdraviti govornika.

ce meStri, Cinzek István Skolski direktor, Kraut- 
hacker Albin dinovnik, Jakiin Balint i Hatlak 
Jakob selski gospodari, Ovim je Dr Nádas sam 
cvninm rokom prek dal diplome i sakomu je ro- 
ku dal. Na sakoj diplomi je sedem kipov s po- 
vrnjenih krajov i v iepe rame su deti.

Krauthacker Albin je predlozil. kaj bi pos- 
lali pozdravne telegramé Kállay Miklósu ministru 
predsedniku orsackomu voditelu stranjke, vitéz Lu
kács Béli, orsadkom predsedniku stranje i vitéz 
gróf Teleki Béli velkom ispanu, varmegy inskom 
predsedniku stranjke. To su z jenim glasoin pri
jeli.

Pecsoroik Ottó orsacki oblegat se zafalil Dr 
Nádas Jánosu, Gasparich Józsefu i sem onim, 
Steri su doSli i prosil je, naj doma rezprepoveda-

ju kaj su tu dűli. Sela je treba, voditi a kokola vun 
stepsti s cistoga zrnja i zadrzati poSteno zivlenje. 
To bo. doneslo Megyimurju bolsu buducnost.

Ova lepa konferencia, Stera se v povesti 
Megyimurja pokaze kakti mejaski kamui, zvrSila 
se s popevanjem Himnusa.

Sp .

Zapovedník obrane od 
lufta daje na glas

Na sakoj hizi i na sakom drugom stanju je treba 
postaviti na najzam na sake 300 kvadratne me
tre obranu proti ognja, Za obranu je treba pos
taviti na ta mesta jenu stoliternu ili dve pedeset- 
literne kadi z vodom dve vedre dve lopate i ba
rem pol kubika suhoga peska.

Za ovu obranu od ognja i za posode z 
vodom dane su vun dve naredbe od ministeriu- 
ma iz leta 1940 i 1942 i z tretjom naredbora 
protegjena je ta duznost i na Juátne Kraje, tak i 
na Megyimurje i glasi ovak:

Posode i mesrriju za obranu od ognja je 
treba. sloziti na najád, ako je vise posode treba, 
onda saku na drugo mesto, a de ga ne najza, tam 
pak poleg Stenge kud se na krov hódi. Posode 
za vodu, Stere su prepravlene za obranu najza 
od ognja, treba je samo od marciuSa 15-ga do 
novembra 1-ga napunjavati z vodom, ako pak je 
odredjena domaéa priprava za obranu od lufta, 
onda pak navek moraju biti puné z vodom, kak- 
Se je god dóba leta i kakáé je god vreme“.

Denes smo ali v pripravi za obranu proti 
pogibeli z lufta. Kaj je bilo odredjeno septembra 
5-ga to traje joS i denes i ktomu se moramo rav
nati. Da god se moéi nadjati nevarnosti od zraka 
i zato se moramo v sakom stanju prepraviti za 
obranu od к vara, osobito proti ognja, Steroga bi 
napravile bombe za vuádgati. A  ktomu je potre- 
bno kaj bo dosti vode prepravleno.

Zato letos nesmemo potli novembra 1-ga 
vodu vun zlejati z posode, nego treba dolejati o- 
<io kaj se posusi i voda mora stalno biti preprav- 
lena v posodaj se tak dugó dók pogibel z lufta tra 
ja i dók moraino biti prepravleni na obranu od 
lufla, a to je moguée, da bo érez celu zimu. Tu 
se ve postavla pitanje, kaj je treba véinjti kaj se 
voda nebi zmrzía, kajti led rezbija posodu, a joS 
vekSu zlo, da bo treba, onda nebo vode.

To stvar je moéi zlehka reSiti: v sako sto
liternu posodu je treba deti 3-4 kile soli, ali ni- 
kak viSe, a v 50 literne posode polovicu toga. 
Vodu je treba dobra zmesati, kaj se sol reztali, 
a treba je vodu potli mesati, drugac si sol sede. 
Ako bomo tak deleli, voda se nigdar nabo zmrz- 
la v posodi.

Ovo véiniti je du2en gazda hize i slanja, a 
kontrolerati v prvom redu komandant straze, ali 
po odredbi ministra honvedskoga bodo to kontro- 
Jerali i opcinski komandanti za obranu od lufta.

Ako se ocete za jesen ili zimu 
dobra obleéi, onda poiSciTe

V U G R I N E C Z

KONFEKCIÓ STACUNA
de bodete v velkom zbiranju na- 
Sli od najveksega do najmensega

oprave jesenske izimske kapute
Vugrinecz János
Slacun golove  oprave Csáktornya
Szent  Lctszio piac 8.

Spornen vitéz Horthy Istvána na 
sesíjí velke opéíne Csáktornya
Poglavari i za.stupniki velke opéine Csák

tornya su decembra 1 -ga drzali sesiju, na áteroj 
)e recsornik Ottó, orsaéki oblegat. varaSki birov 
z lepimi reémi zmislil za spornen naSega Nameit*

Dr. Nádas János orsaéki glavni sekretar

Duznosti znutrasnje fronte

Duznosti po selskim krajam

Sodbina Megyimurja

Gasparics József orsacki varmegyinski sekretar
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noga Guvernera, vitéz nagybányai Horthy Istvána. 
Osobito je spomenul njegve velke zasluge za do
niovin u i njegvu junacku smrt, átera mora sluzití 
na peldu i steru moraju meti pred oémi, si ki za 
njim dojdu.

Zastupniki su z jenim glasom zrekli, da v 
Íme poátuvanja i lubavi proti Namestnom Guver- 
neru, bodo varaskoga parka zvali za Horthy Ist
ván parka.

Lazlívi glasí kolí dedelih 
svínj

Minister za narodnu obskrbu je dal dozvolu 
da si saki more hraniti, ili hraniti dati tuste svi
lije za svoj barat. Stem je minister za narodnu 
obskrbu iáéi na p9moc, kaj bo éim véé hií za ce- 
lo leto obskrbleno za celo leto i kaj si bo saki 
mogel za sebe i za svoju familiu preskrbeti mas- 
cu i svinjsko meso.
Ovu dobru naredbu ministra za narodnu obskrbu 
bi ve pák átéli neksi siriteli laznih glasov zrusiti 
stem, kaj áiriju se po sud laíne glase, как se bo 
moralâ maséa nutri dati, debele svinje bodo rek- 
virirali, tuste svinje bo treba na sloprogu klati 
ko£u dőli sleci i se tak dale.

Kancelarija za narodnu obskrbu daje na glas, 
da öve lazne glase naj niséi ne verje, kajti na- 
redba za tuste svinje stoji i bo ostala. Naredba 
za tuste svinje к lati za privatne ^jze toéno pise 
kulko je treba masce od tustih svinj nutri dati. 
To je pre prvoj svinji 3 kg, a pre sakoj dalnjoj 
6-kg. Zvun toga ne trebe nikaj drugo nutri dati 
I to su lazni glasi, da je treba svinju na Slopro
gu klati, ko£u dőli sleci i nutri dati. Pre privat - 
nim klanju'ga toga sega nega.

Zato naj nisei ne verje takse lazlive glase 
i najbole je takSega puntara zandaram prek dati.

Horthy parada nasíh 
leventasov

Nasi doniaci leventasi su na imén
tién Gospona Guvernera, decembra 6-ga 
bili pre paradnoj svetoj me§i. Vodil njih 
je Rode Imre navucitel, levente zapo- 
vednik. Potli svete mese njim je v Le
vente domu Balogh föhadnogy drzal le 
poga govora, v sterim se zmislil za vre 
mena 1914 1918 za junackih dela Gos 
pona Guvernena, za-äalosnu propast, za 
szegedinsku misei, da je Gospon Guver 
ner zbudil naroda s starinskoga zalosno 
ga groba i vcínil ga nazaj za velkoga i 
orsaga.

László Bulcsu slusatel prava je po 
megyimurskim jeziku tolnacil te reci.

Nasi mladi leventasi su z velkom 
paznjom poslusali öve lepe reci i na kra 
ju govora s cistim srcem su kricali éljen 
nasemu Gosponu Guverneru.

Paradna mesa na go- 
dovno Gospona Guver

nera
Velka opéina Csáktornya je, zbog 

taborskib r>Hlik 70 ve samo 11a menjáe 
svetila godovno Gospona Guvernera.

Se hize po varasti su vec v jutro 
zárán bile okincene s zastavami, a pred 
poldan je bila, v franciskanskoj cirkvi 
paradna meáa, pre steroj su bili, honved- 
stvo, se kancelarije, opcinski zastupniki i 
poglavari v punim broju, onda si feréini 
i jako cuda ludstva, steri su si svetili 
godovno nasega Gospodara,

Bozi bíí je napravil kraja íívlenju 
83 leta staromu megyímurcu

Naá stari priatel Vugrinec András, 83 leta 
star gospodar z Szentilona je na zalosten nácin 
znenadil svoju familiu. Nigdar neje zamudil к me- 
si iti, tak se i öve dneve zárán stal i spravil к 
zornici. Potli svete mese. kajti vreme je hladno 
i zima mu je bila, se na potu proti domu 
navrnul pre Szentiloni v krému Novak Gyure, 
Zel si je kupicku zganice- i srkal si je po malem.

Dugó je sedel na stolcu prez jene reéi i na 
zadnje se krémaru spajsno vidlo, kaj starec mirno 
sedi i nikaj ne govori. Ide bliz.e knjemu i onda 
vidi, kaj stari Vugrinec mrtev sedi na stolcu.

Doktori su prenasli, kaj rau je boái bié 
vgasnul Vivienje.

Bog mu je podelil milost, kaj se na bozem 
potu, v visokoj starosti, prez. moke i trplenja 
préséül 11a drugi svet.

G o s p o d a r stvo
Nőve cene marhi za klati

Minister za narodnu obskrbu je znova od- 
redil cene marhi za klati.

Öve znova odredjene cene su ne samo 
najvisese nego i najnizese

a to znaci, da zivinski trgovei nesmeju placati 
vise, ali niti menje od ovih cen.

Óva naredba, s kojom se odredilo, da su 
najviseáe cene marhi za klati mám i najniáeSe 
je jako vazno za gospodarc, steri marhu hraniju, 
kajti nabodo se viáe mogle prepeliti takáe áalos- 
ne trgovine, da trgovei, ve da ga ne krme, znu- 
caju priliku i placaju gaz.dam cuda menje, nego 
su maksimalne cene.

Naredba semenja i v tem, da su do ve od
redjene maksimaine cene samo za marhu II, i 
III. kiás, od ve dale su odredjene cene i za mar
hu i. kiás f /л one za klobasice.

Nőve cene ze marhu klati su od novembra 
19-ga, za zivu vagu öve: voll, I. kiás Г70 II, 
kiás l'50. Ili. kiás 1 30. za klobasice 1 * 1Ö. biki: 
1. kiás Г65. II. kiás 145, III. kiás 1.25, za klo
basice Г05, krave: 1. kiás 160, II. kiás Г40, 
III. kiás Г20, za klobasice 1.-. Trgovei moraju 
gazdam od kuplenoga marseta za klati dati cedu- 
lu, átera ostane pre prodaveu.

Zemle je treba z vapnom posípati
Nase zemle, skorom se nemaju dosti vapna. 

'Osobito gmajnam i senokosam fali vapno. Zato 
je treba z gnojom navek vapno dati zemli. Da 
nam setva raste, je vapno jako potrebno, prez 
toga nemre zrnje biti, a niti zemla nemre prez 
vapna biti.

Od vapna se reztali átalni gnoj i se one 
dobre stvari, stere zemla nuca i vapno pomaáe, 
kaj se zemla popravi. Od vapna postane zemla 
bole prhka, hude glive, stere setvi skodiju, se v- 
nistiju jesenska setva postane jakáa i éuda véé 
zrnja zraste.

Zato je treba ve érez zimu nase gmajne i 
senokose z vapnom dobro posipati. Za gnojiti je 
glavna pomoc vapno, kajti átalni i umetni gnoj 
samo onda hasni dobro, ako je v zemli dosti
vapna.

А как se zemla reái vapna? Naj predi ga 
dezdj zopere vun. Niti jena materia ne zide tak 
fletno vun z zemle как vapno. Cim je slabeáa 
zemla, stem ju deádj bole vun zopere. Ali i bol- 
se zemle z vremenom zgubiju vapno. Ako je deá- 
djovno leto, zemle jako éuda vapna zgubiju. Sko
diju i bregoviti к raji i oni fletno zgubiju vapno. 
Ako je vreme dezdjovno, z jene mekote deídj 
zopere vun 3 - 5  metri vapna.

I povanje cuda vapna troái. Srednja letina 
lucerne trosi 300 kg, detelica 150 kg, repica 150 
kg, bela rapa 50-100 kg, povrtelje 120-350 kg 
vapna na mekoti. Ako med dvemi setvami í kr- 
mu povamo, onda je joá véé vapna treba, 1 z 
gnojom se éuda vapna potroái. S éim gosce i s 
cim bole gnojimo, stem je vec vapna treba, kajti 
gnoj troái vapno i zato ga za isgurno treba na- 
mestiti.

De ga ne vapna, tam se zemla к vari i po
vanje je slabo. Vapno od setve do áetve hrani 
povanje, ali ktomu nuca vapno. Zemla prez vap
na skoéi od deádja skup, néma lufta, nemre se 
greti, v trdoj zemli korenje ne dobi vodu, a to 
je jako potrebno. Stera zemla néma dosti vapna 
njoj niti gnoj tak ne hasni.

Zato megyimurski gospodari, dajte érez zi
mu vapno svojim zemlam, stem pomaáete ne sa- 
mo sebi, nego i naáim soldatám, átéri nam bra- 
niju ílomovinu. kajti z vékáim falatom .kruha bo
do mogli viáe zdráati i duinost nam je povanje 
po vek fiat i.

Pncta Ulirpilnilia' Megylmurecl Veräi su le- 
rU O lú Vili ü li III l\Ű. pi, dajte nam na glas vafie 
ime, drugaé je nemremo fitampati

Ruháit festesse, tisztíttassa
Oprave íarbati, cistiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H orth y  M ik ló s  tér 9.
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KAJ JE NOVOGA?

— Na poldrugo leto resta su odsodili 
raubara Zrínyi Hotela, steri se oslobodil sta-
tariumskoga soda. Kak je poznato, Hagyikan 
Istvána iz Alsópálfa su posta vili pred stararium- 
ski sód zato, kaj je za vreme vkmicenja predrl 
v Zrínyi Hotel i tarn od gazde, Nemeth Györgya 
vkral kaputa, hlaée i pet flaSe likera. Statarimski 
sod je, toga mladoga greSnika postavil pred redo- 
viti sód. Öve dneve su respravlali toga zloées- 
toga posla. Hagyikan István je i tu se priznal 
i stem se brand, kaj je v true obkral svojega 
biváega gazdu. Sodbeni stol mu za zlo zel, kaj 
je svoje delo véinil za vreme vkmiéenja i kaj je 
obkral svojega biváega gazdu i za to ga odsodil 
na leto i pol resta.

Lepő se zafalim ! Rekel je te mladi megyi- 
murski greSnik za te milostiven sód, Steri ga re- 
§il galge.

— Postanski pakleci se na menje jem- 
leju gori. Poéta v Csáktornya opominje ludstvo, 
da paklece z boíicnimi dari treba prek dati naj- 
kesnese do decembra 16-ga, kajti drugac se nä
here preveő éuda paklecov i onda je ne moéi v 
redu dale poéilati.

V tork i éelrtek se ne jemleju dóri pakleci 
zvun taborskih i takéi, v éterimi se vraétvo poéila.

— Najvisese cene streljenih divjih zve-
ri. Minister predsednik je vun dal naredbu s ko- 
jem su ndrediene najviéeée cene divjih zveri za 
povatele i potresitele. Povateli i rendatori vada- 
sije dobiju za streljene zveri, postavlene na naj- 
b^íeéi stáción öve cene: zajci 2 p. srne 2'30 p. 
jeleni 2 p. divje svinje 2 p. po kili, fazani: kokoti 
5‘30 p. kakoéi 4 p. po fala tu.

Za potroéitele v pokrajini su najviéeée cene 
divjih zveri öve: celi zajec s kofcom 2'40 p. Zaj- 
covo meso, celo 3’30 p. po kili, fazani: kokoti 
6‘60 p. kokoái 5 60 po falatu.

— Kuruzni kruh у Horvatskoj. Horvat- 
ski ministar za polsko gospodarenje je dal vun 
naredbu, po Steroj je v celoj Horvatskoj po fab- 
rikaj i privatnim hizaj, zabranjeno kruha peci 
s péeniőne, hrfcene ili prosene ili stoga mesane 
mele Samo jeno formu kruha je sme- 
ti peéi, éteri se meéa z 80»/” kuruzne i 20% 
péenióne mele.

— V Horvatskoj od decembra 7-ga do 
januara 6-ga nemoci se na eugu pelati. (N.U) 
Sluibeni glas, da od nőéi decembra 6-ga do 1943 
januara 6-ga po sem horvatskim Zeleznicam eugi 
nabodo ludi vozili.

Glasi jarasa Perlak
— Parada na imendan Gospona Guver-

nera у Perlaku. Velka opcina Per la к je na Mi- 
kloéevo, na vreden naéin svetila imendana Gos

pona Guvemera. Parada je bila pre spomeniku 
Gasparich Marka mocenika.

— Prísega megyimurskih Vitezov. De
cembra 20-ga bodo v rerlaku prisegli si megyi- 
murski vitézi, Steri su prisegu do ve ne dőli deli. 
Parada bo se drítala v velkoj sáli Belies Mihá- 
lyove velke éterije, i na to paradu bo dosel i vi
téz gróf Teleki Béla velki iápan. Potli paradne 
prisege bo skupni obed.

Za ovu paradu se cuda briga vitéz Dr. 
Hertelendy Ferenc főszolgabirov, vitezki hadnagy 
jaraéa Perlak.

Internacije Főszolgabirov jaraéa Perlak 
je z mesta interneral podkomiéionara Hombara v 
Perlaku. Podkomiéionar Honibbra je bil Mlinarics 
Pál z Perlaka, ali étacuna je vodil njegov zet 
Visnics János i on je napravil celoga reda nabi- 
janja cen. Так dalko je isel v temi posli kaj je 
i vitéz Hertelendy Ference, föszolgabirovu draz.e 
prodal kuruzu. Za to ga kralevski Sód odsodil 
na 30 pengő strófa. A zbog toga, kaj bo med 
ludmi mir i kajbo kuruza v redu nutri iála, pot- 
rebno je bilo internirati ga.

Dale je intemiran Balint József z Perlaka 
(zöldfa vulíca) zbog ávercaraja i nabijanja cen.

Isto tak su internirali Habus Józsefa, mesa- 
ra i klobasicara z Muraszentmária, zbog sverca- 
rije i nabijanja cen.

— Prez dozvole su hranili svinje zeli 
su je njim. Poglavarstvo velike opcine Perlak 
je zareétiralo svinje pre özv. Bozsek Vincéné i 
Belies Mihályu tezaku, éteri su je prez dozvole 
hranili i obtozeni su zbog toga.

T a b o r s k i  glasi
Sovjetska fronta

Velka ofenziva sovjetske soldacije se se 
bole vtapla. Na pocetku su boláevicke, engleske 
i americke novine puné bile z veselimi glasi, na 
ve bodo sovjeti frontu predrli i zbogom neméka 
fronta, boléeviki bodo dosli napre, morti tijam 
do Engleske. A kaj se pripelilo ? Sovjeti su v 
toj velikoj ofenzivi zgubili najmenje 45.000 mrt- 
vih, do 130.000 ranjenih, prek 20.000 zarobleni- 
kov V toj bitki su sovjeti meli 12 diviziji i 4 briga
de strelcóv, tri brigade konjauikov i 14 brigade 
okloplenih kol. Od te soldaóije su zgubili prek 
polovicu. Od oruzja i materjala su zgubili prek 
2000 taborskih okloplenih kol, vise stetin stukov 
viée jezer kol, a maéinpuske puske, i drugoga 
niatriala pák prez broja. Decembra 4-ga, samo 
jen den, su zgubili 203 okloplenih kol i avinnov.

Pre varaéu Tuapse su neméke trupe napra- 
vile protuofenzivu, zruéili i zavzeli su prek 65 
kul, a med vodami Don i Volge de se sovjeti 
vec dva Ijedne mociju, kaj hi do neóesa doéli, 
nikaj nemreju рока/.a ti. Njihova taborska kola 
naéi kanoneri rezhijeju, a peéióka soldaéija nemre 
niti do reói dojti.
Го je ta velka zimska otenziva, élem je morala 
donesti sovjetam diku, a nam propast, a obrnula 
se nazaj i donesla sovjetam velke zgubicke i za 
kopala englezam i amerfkniicam njihovo veselje.

Africka fronla
Potli как su anglosaske trupe z.aéle na su- 

hu zemlu v Severnoj Afriki su se amerikanci ne 
pustili v nikée vekée bitke. А ко su se de zisli 
z nemékimi i taljanskimi trupami, sigdar su se vug- 
nuli veksoj bitki i onda ako su neméke trupe 
male bile. Ov tjeden su taljani vun dali glasa da 
su v Tunisu, zavzeli varaéa Tebourba i da su 
v biikatu od 14 decembra vk^ili 1100 zarob- 
lenikov, zavzeli 4\ étuka, 40 teskih étukov, ino- 
zarov i 364 terheskih automobilov i dőli su stre- 
lili 7 nepriatelskih aeroplanov.

Varas Tobourba lezi od Biz.erte na jug i 
borbe su bile dosti teéke za te váráé, kajti ima 
vazne ceste i zeleznicce. Osovinski avioni su tu 
bitku dobro potpomagaii i vtopili vise ladji v sta- 
jaliscam Algir i Bűne.

Rommelova soldaóija se spravla v nőve 
stelinge, odkod se bo cuda lezi branila. Fnglezi 
do ve nesu delali nikée napadaje, kajti s v pes- 
ku teéko gibaju, a nemei nesu njim ostavili nik-

ve ceste, niti átreke, a zvun toga se teéko hra- 
niju, kajti si moraju preveé dalko voziti.

Japanska fronta
Ve je leto dni, как su japanci tabora preg- 

lasili Ameriki i stom prilikom je japanski minis
ter zvunjskih poslov Tani drzal govora, у éterim 
rekel, da se japanski narod mora boriti tak dugó 
dók nabo spravil na kolena Englesku i Americ
ke Zjedinjene Drzave. Japan bo z Nemskom i 
Taljanskom stvoril novoga reda na svetu, a za 
to moraju Zjedinjene Drzave prepasti.

Meghívó
Az Alsómuraközi Takarékpénztár Rt,
Perlakon, 1942. december hó 22-én d. u. 3 óra

kor tartja saját helyiségében

LXV111. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Igazgatósági és feliigyelőbiz.otsági jelenté

sek az 1941. üzlet évről.'
Az 1941 évi mérleg és zárszámadások elő

terjesztése, a vagyonmérleg végmegállapitása, ha
tározat a vesztességnek a jövő évi számlára való 
átvitele tárgyábqj  ̂ az. igazgatóság és a felügyelő- 
bizottság felmentése feletti határozathozatallal,

3. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság 
útiköltségeinek és napidijainak 1942. évre való 
megállapítása.

4. Személyzeti és anyagi kiadásoknak az 
1942. évre való előirányzata.

5. Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok 
választása.

Az igazgatóság.

JEGYZET: Az alapszabályok 15. §-a értelmében.
a közgyülésen szavazati jog csak azon 
részvények után gyakorolható, me
lyek a közgyűlés megkezdése előtt a 
le nem járt szelvényekkel együtt a 
társaság pénztáránál letétbe helyez
tetnek.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a D R E H E R -HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége 

egyedüli s ö r r a k t á r a

Fiiszár és Kaczin
Raktár: Petőfi Sándor utca 10 
— Bejárat a Levente utcában 
T e l e f o n  8 s z á m —-

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróhirdetések dija azavankiat 10 fillér. -  A  vastagon 
nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb hirdetés dija 1 P>

Kolarskoga dctica i inusa iscem. More 
mám v posel dojti. Oglasiti pre Luci Matja§u 
Zrínyi Károly utca 11.

Ötven év óta Csáktornyán fenálló jól be
vezetett vegyes- és füszerkereskedés berendezés
sel és mellékhelyiségekkel azonnal bérbeadando. 
Mayercsák Béla, Csáktornya.

Felelős szerkesztő: Pecsomik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: Pecsornik Ottó 
Nyomta: Muraközi Katolikus Könyvnyomda -  Csáktorsy« 

Nyomásért falai: Sáracz Aatal
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