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Megjelenik pénteken .

Magyarok Karácsonya
Irta: Rode Imre

A  történelem legnagyobb világese
ménye a „Megváltás“ ténye. Sem előtte 
nem volt, — sem utána nem lesz, —  kü
lönösen a mai emberiség számára több 
mondani valója a bethlehemi történelmi 
ténynek.

Akkor is az egyedülálló és minde
nek fölötti szellemi mozgalom, — a ke
reszténység győzött és győzni fog most is.

A  nagy magyar életsikon most tom
bol a harc az „igaz szellem" győzelméért, 
a bethlehemi gondolat megvalósitásáért.

A  szent karácsonyi éj krisztusi szel
leme megtermékenyitőleg fog hatni min
den magyarra e hazában és nagy közös 
testvériséget fog alkotni.

Összefog minden magyart a bethle
hemi eszme és kidobb magából mindent 
ami pogány, nem keresztény szellemű.

E szellem pedig nem régi, elavult 
tanokra épit és pogány szellemi életet 
gyakorol fajra, vallásra, urra parasztra, 
polgárra, munkásra, — hanem egyre, Krisz
tus, vagy antikrisztus táborára.

S a magyarság tábora Krisztus tábo
ra. A magyar nép lelkében termékenyen 
fogantatott a „Szentéj“ szelleme.

Veretlen és megsemmisithetetlen érc
tömb, amely itt áll a Dunamedencében 
hivatásszerűen Krisztus szellemének őre
ként.

És ha a „Szent éj“ misztériumából 
kilépünk egy pillanatra Magyarságunk 
mindennapi életterére — látjuk a krisz
tusi szellem testvériségét, amely boldogí
totta már a katakombás őskeresztényeket 
is, — és megállapíthatjuk, hogy mai tár
sadalmunk adni, szolgálni is tud.

Adni, az adakozások számtalan for
májában, hogy letörölje a nincstelenség 
és nélkülözések szomorú jelenségeit és 
felemelje az elesettnek gondolt embert, 
aki önmagát már elveszettnek hitte. Ez 
az Isten lelke társadalmunkban, ez, az
—  áldozat!

A  jövő csak azé a társadalomé lehet, 
amely ezt az áldozatot meghozni képes*
—  ezt magyar vonatkozásban testvériség
gé tudja Krisztus szellemében formálni.

A  bethlehemi szellem adja meg a 
„Szentéj“ megünneplésekor minden ma
gyarnak a lelkierőt a tisztánlátásra nem: 
zeti életünk irányításában, elnézést a 
Krisztusi szellemhez megtérteknek, a tisz

taság és becsület kincsét, nagy-nagy meg
értést a szociális problémák megvalósítá
sához, erős küzdelem és kitartást a 
Mammon és társai legyőzésére, a közel
látás, munkásviszonyok, lakáskérdés stb. 
megoldásához.

Ha mindezek e szellem jegyében is 
indulnak és a „Szent éj,“ misztériumát 
nem csak ünnepeljük, hanem magunkévá 
is tesszük, valóban krisztiánizmust terem
tünk.

Megoldódik minden szellemi problé
ma, mert csak ez a szellem vallja Istent, 
ez a lélek, — az örök élet! Ez az igazi 
világszellem ad erőt, kitartást, kegyelmet 
és végtelen vigasztalást napjaink súlyos 
perceiben a modern sátán, a bolsevizmus 
szellemével szemben.

Magyarok, akik ez ország polgárainak 
érzitek és valljátok magatokat, a „Szent 
éj“ szelleme termékenyítse meg lelketek, 
forrjatok eggyé gondolatban hős honvé- 
deinkkel, hogy azok bízva bennünk, — 
győzni tudjanak a sátáni szellem, a bol
sevizmus fölött, hogy boldog karácsonya 
legyen minden magyarnak.

A Csáktornyái leventeleányok 
zászlószentelése

Azt kellene mondanunk, hogy szokatlan 
ünnepségben volt részünk, de nem mondhatjuk, 
mert hiszen Muraköz felszabadulása óta minden 
ünnepélyünk a legteljesebb hazafias lelkesedéssel 
folyt le. Ilyen volt a leventeleányok zászlószen- 
telése is.

Vasárnap, dccembcrv^O un lcvenlekányaink 
díszes menetben vonultak — a most még bebur
kolt zászlóval — a templomba, ahol a szentmise 
alatt sorban niegáldoztak, mise után az áldozatot 
bemutató pap felszentelte, az egyik oldalán a 
leventejelvényekkel, a másik oldalon pedig a 
szüzmáriás magyar címerrel díszített fehér selyem 
zászlót, amelyet ezután diszmenetben vittek a 
Levente Otthonba, ahol megkezdődött az ün
nepség.

Különösen megható volt a leventeleányok, 
akik majdnem valamennyien murakö/.i anyanyel
vűek, magyar imádsága . . . Miatyánk . . . tld- 
vözlégy . . . Hiszekegy . . .

Az ima után a leventeleányek magyar 
nyelven letették a fogadalmat, majd utána Sáfrán 
László gyárvezető szép beszéd kíséretében adta 
át a Gráner gyárvállalat által adományozott 
zászlót. A zászlószentelés — úgymond — az 
egyetemes nemzet szívdobbanása, a mai zászlo- 
szentelés pedig a magyar muraközi dolgozó leá
nyok nemzeti szívdobbanása. Büszkeséggel említi 
a dolgozó leányok által önként alakított levente 
egyesületet, mert hiszen tudjuk, hogy ezek a 
jugoszláv tákolmány idején születtek, évek során 
mérgezték őket a pánszlávizmus eszméivel, sőt a 
viziós rém, a bolsevizmus ideológiáját igyekeztek

beléjük oltani, istentagadásra, rombolásra, gyűlö
letre nevelték őket.

Ezek a leányok azonban nem leltek azokká, 
nyelvünket még törve beszélik, de szívük a ma
gyar hazáé. Önként felajánlották keresetük fél- 
százalékát a harctéren küzdő honvédek családjai 
i^vára, rna£vsr nyelvű tanfolyamokra larnak, ön- . 
ként létesítették levente egyesületüket és minden 
téren megmutatják a magyar hazához való kész 
ragaszkodásukat.

Muraköz mindig magyar volt és magyar 
lesz. Zrínyi Miklós kalóriáinak utódai, öregek, 
fiatalok, odaállunk szeretett Kormányzó Urunk 
zászlója alá és megvédjiik az ezeréves rögöt és 
méltók leszünk a halhatatlan Zrínyi eszméhez. 
Ügy legyen! Szebb JövőtI

Az óriási lelkesedéssel fogadott beszéd után 
Korentsy Endréné zászlóanya rövid beszéd kísé
retében széles nemzeti szallagot kötött a zászlóra, 
majd Modrovits Nándor főhadnagy, levente
parancsnok intézett rövid, tartalmas beszédet a 
leventeleányokhoz, utána pedig Zetelaki Tóháthy 
Marianna, gyári gondozónő, az egész ünnepség 
rendezője, mondott nagyhatású beszédet. Elmon
dotta aggodalmát idejövetelekor, midőn a felsza
badult Székelyföldről első útjára indult, a szintén 
felszabadult Muraközbe. Sorsunk egyforma volt. 
A magyar eszme elnyom atása! A Budapesten 
kapott magyar nemzeti szallagot reszketve vitte 
át a határon s később egy hős sirja mellett rej
tette el, mert hisz a Balkán félt a revíziótól.

Ilyen szívvel jött Muraközbe, ma pedig egy 
igaz, tiszta szivü ifjúság menti meg a hazát.

Részletesen kitér a leventeleányok köteles
ségeire, erkölcsös, tiszta életre, a magyar hősök 
iránti szeretettre és támogatásra. Ezt a zászlót 
tekintse minden muraközi leány sajátjának, ame
lyet megcsufolni nagy bűn, megvédeni becsület 
és á ld ás !

Szavait az adományozó gyár vezetőségéhez 
intézett köszönettel fejezte be.

Fejes Anna „A zászlóhoz" és Hazafi Anna 
„Lobogjon a zászló" cimü verseket szavalták el, 
majd á Himnusz zárta be ezt a szép hazafias 
ünnepélyt.

A délutáni ünnepség
a Levente Otthonban a „Hiszekegy" eléneklésé- 
vel kezdődött, majd utána ismét Zetelaki Tóháthy 
Marianna mondott hosszabb ünnepi beszédet, 
hazafiságra, áldozatos munkára buzdítván а 
leventeleányokat.

Ezt követte a műsor szórakoztató része. A 
háromszólamu énekkar, tisztán muraközi ajkú 
leányokból összeállítva, Hazafi Anna vezetésével 
szebbnél szebb karácsonyi énekeket adott elő. 
Kukics Hóna, Rálkai Mária, Zuzel Mária, Anto- 
novics Róza, Vibovecz Mária a magyar klaszikus 
aranykor, Petőfi, Arany, stb. verseit szavalták, 
óriási hatást keltve, különösen az idősebb hallga
tóság körében, hisz ezek a versek az elmúlt szép 
ifjúság feledhetetlen emlékei.

Mekovecz Angela, kitűnő szopránjával, 
viharos tapsot keltve /énekelte a „Gűl Babából" 
az immár klasszikussá vált, örökbecsű cigánydalt 
„Darumadár fent az égen".

Z. Tóháthy Marianna saját szerzeményű és 
rendezésű két karácsonyi mesejátéka „Jézuska 
ajándéka" és „Pásztorjátéka" nemcsak költői 
ihletével, hanem precíz rendezésével is mély
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Öt kőzfil bárom muraköz! testvér, zászlós a  {ronton, a negyedik 
tényleges szolgálatban

Árkiul*, яnviuk Csáktornyái vér

PH ILIPS P I P I D

hatást keltett. „Rózika“ bevonulása a mennyor
szágba minden szülő szemében könnyeket fakasz
tott, az „ördögök" humoros jelenete pedig, külö
nösen a fiatalság körében dörgő tapsot és kacajt 
fakasztott.

Hazafi Anna és Mekovecz Angela magyar 
tánca bármely színpadon megállta volna helyét, 
ezenfelül Hazafi Anna még szép magyar dalokkal 
is kedveskedett.

Lapunk terjedelme nem engedi meg, hogy 
minden szereplőt névszerint felsoroljunk. Vala
mennyien szépek és kedvesek voltak, szerepeiket 
jól tudták és kedvvel, odaadással játszották, hisz 
valamennyien murakőziék és szívvel lélekkel 
megakarták mutatni, hogy Muraköz az ő édes 
magyar hazájuk egyik legszebb gyöngye és az is 
fog maradni örökkön, örökké — Úgy legyen !

A rendezésért Zetelaki Tóháthy Mariannát 
minden dicséret megilleti. Itteni működése haza
fias és áldozatos.

Végül meg kell említenünk Matyán művész 
barátunkat, aki az előadáshoz szép, új, stilszerű 
kuliszákkal lepett meg bennünket.

Ü z e n e t

Őszi felhők, ti vándor fellegek 
Messze, messze üzenek tőletek.
A határtól távolra, idegen országba 
A bolsi paradicsomba.

Siessetek, repüljetek, szálljatok,
Titeket nagyon várnak ott.
Tizek, százak, ezrek, milliók,
A vitéz magyar harcosok.

Szálljatok le náluk s enyhítselek álmuk,
Súgjátok meg nékik, a magyar ég kéklik í
Álmaink csak őket kísérik, védik
Velük együtt járunk, s ha kell vártát is állunk!

heveiket imáinkban zengjük,
Melyben a magyarok Istenét kérjük,
Addjon Nékik kitartást, erőt,
S édes hazánknak,
Szebb magyar jövendőt I

Böczén László
tanitónövendék

Muraközben talán még vannak életben szü
lők, akik az első világháború idején kitüntetést 
kaptak azért, mert sok katonát adtak a hazának. 
Hamarosan csak a felsőmihályfalvi Grula család 
jut eszünkbe, akik vagy nyolcán szolgálták fegy
verrel hazájukat, néhai apjuk pedig elnyerte az 
elismerést legfelsőbb helyről. De voltak többen is, 
köztük számos esetben apa és fia egy fronton 
küzdöttek az ellenséggel.

A napokban került asztalunkra egy haditu- 
dósitás s már az első szavak után megállapítottuk, 
hogy ezek csak a mi fiaink lehetnek.

Az üreg csáktomyaiak még élénken énilé- 
keznek „Pálinkás bácsira" a Csáktornyái tanitó- 
képezde „pedellusára", a joviális öreg mindenki 
által szeretett altisztre.

Tavaly, mikor az öreg „Csáktornyái prepák" 
városunkat járták, Faludi Géza ny. igazgató tanító 
meg is emlitette beszédében.

Ennek fia volt Pálinkás Sándor körjegyző, 
aki a Csáktornyái Premecz családból nősült, a 
szintén mindenki által kedvelt Premecz Terikét 
vevén feleségül. Ebből a házasságból öt fia szár
mazott, akik közül négyen katonák, közülők hár
man zászlósok a szovjet fronton, a negyedik szol
gálja tényleges idejét, az ötödik otthon van.

Most pedig adjuk át a szót a haditudósító
nak Sz. Kovács Imrének.

Most megállunk egy pillanatra. Nem valami 
tragédiáról, vagy szomorú esetről akarunk beszá
molni, hanem egy kis történetet mondunk el, ami 
itt messze hazulról Oroszországban a Don partján 
megtörtént. Itt nap-nap után újabb és újabb dol
gok ragadják meg figyelmünket. Apa és fiú, test
vér és testvér egymásmellett harcol az ellen a 
bolsevizmus ellen amely megakarta hódítani egész 
Európát. A  fiatal hadnagy fiú elesik a csatában, 
de az alezredes apa tovább harcol. Most már a 
fia helyett is. Az egyik testvér holtan bukik le 
géppuskája mellől, nyomban ott terem öccse a 
géppuska mellé fekszik és igyekszik bosszutállani 
bátja kiontott véréért. Lö az utolsó pillanatig. Lö 
addig amíg csak töltény van a hevederben és ha 
már utolsó tölténye is kifogyott, puskát ragad ke
zébe és szuronnyal megy az ellenségre, de test
vére kioltott életéért elégtételt vesz magának.

A  filmet pergetik és megrázóbbnál megrá- 
zóbb jeleneteket lát az ember, de ezek a jelene
tek egyben mindig egyeznek: A magyar honvéd 
mindig becsülettel harcol és gyáván soha sem fut 
meg az ellenség elől. Ha a helyzet úgy kívánja, 
életét is feláldozza, de azt a szégyent nem vál
lalja hogy megfusson.

Nem, most nem ezeket a képeket akarjuk 
lepergetni olvasóink előtt. Sokkal szelidebb képet 
ragadtunk ki a sok közül. Pálinkás Miklós zász
lós bajtársunkkal beszélgetünk, aki az egyik kü
lönleges századnál rajparancsnok.

Szép holdvilágos este van és szakaszunknál 
a legvedeimi arukban várjuk á légiveszély elmúl 
tát. A fényszórók keresik az ellenséges bombá
zókat. Már meg is van. Boforcunk már lövi is. 
Egy-két lövés és az egyik nehéz kétmotoros gép 
égve zuhan lefelé.

— Hála Istennek ezzel is kevesebb van, — 
állapítjuk meg mindannyian.

A légiveszély még nem múlt el. Mást sem 
tehetünk, mint az árokban beszélgetünk. Pálinkás 
Miklós zászlós bajtársam töri meg a csendet 
mellettem.

— Vájjon mi lehet a bátyámmal. Úgy hal
lottam, hogy a kerékpárosok nagy harcba keve
redtek és ő is ott teljesít szolgálatot. Holnap el 
is megyek a kötöző helyre. Ott biztosan tudnak 
valamit mondani róla.

Pálinkás Pál záslósról van szó, aki szakasz
parancsnok. Tovább beszélgetünk, hiszen az el
lenséges bombázók jóvoltából erre is jut időnk 
az éjszakai alvásból.

— A második bátyám, Jóska, aki szintén 
zászlós, ma irta, hogy útban van kifelé. Harmadik 
bátyám most tölti tényleges idejét egy bátyám 
pedig otthon van. Ebből kitűnik, hogy a Pálinkás 
családban valahol Magyarországon öt fiú van, akik 
közül négy katona, három zászlós és mind a há
rom kint van az orosz fronton.

Végül elmúlt a légiveszély és lefeküdtünk, 
sokáig nem tudtam aludni, mindig a három Pálin
kás testvérre gondoltam, akik kint vannak.

Napokkal később Pálinkás Miklós bajtár
samnak ki kellett menni a Don partjára egy fela
datot megoldani. A délutáni órákban egy zászlós 
nyitott be szobám ajtaján. Nagyon hasonlított Mik
lósra és nyomban azzal fogadtam, hogy ugye te 
vagy Pálinkás Pali.

Nem én Jóska vagyok és Miklóst keresem.
—• Sajnos Miklós most nincs itthon és bele

telik három nap is, mig visszatér.
— Az pedig nagy baj, mert akkor már ne

kem messze kell lenni.
— Ne busulj pajtás, majd csak kitalálunk 

valamit, hogy találkozhassatok. Most pedig vacso
rázz meg és pihend ki az ut fáradalmait. Jóskát 
nem is kellet sokáig biztatni, szót fogadott, meg
vacsorázott és lefeküdt.

Másnap reggel gépkocsink már utrakészen 
állott és közöltük Pálinkás Józseffel, hogy öccsé- 
hez megyünk és tartson velünk kétszer sem kel
lett mondani már bent is volt gépkocsinkban és 
kacskaringós földúton elindultunk a Don partja 
felé. Végre megérkeztünk. Kimondhatatlan öröm, 
a két testvér egymás nyakába borult és úgy örült 
egymásnak.

— Mit tudsz Pistáról — kérdezték egyszer
re egymástól, de a harmadik Pálinkás zászlósról 
egyikük sem tudott semmit sem. Pálinkás József 
zászlós csapata utrakészen állott és nem marad
hatott sokáig, öccsétől érzékeny búcsút vett, majd 
a következőket mondotta:

— Ha Palival találkozol mond meg neki, 
hogy nincs semmi bajom és csókolom, ezzel a 
két testvér elvált egymástól.

Néhány nap múlva a Duna — Tisza közi 
gyalogosok közt jártam és amikor hazafelé igye
keztem kerékpárosokat vettem észre. Megkérdez
tem az egyik honvédet, hogy nincs-e köztük Pá
linkás Pál zászlós.

— Ő az árkász század parancsnoka és há
tul jön.

Ettől kezdve figyeltük az árkászokat és meg 
is találtuk. Pálinkás Pál
zászlós elől jött. Gépkocsinkat leállítottuk és Pá
linkás Pálit egyenesen nevén szólítottuk. Nagy 
volt a meglepetése, mert bennünket nem ismert 
és sohasem látott. Csak akkor ragyogott fel szeme, 
mikor megtudta hogy Miklós öccsével együtt szol
gálunk és Jóskával is csak napokkal elöbbtalál- 
koztunk.

— Hogy van Miklós és Jóska nincs-e va
lami bajuk ? De szeretnék velük beszélni, hiszen 
már karácsony óta nem láttam őket. Utánna a 
kerékpárosok hősi harcairól beszélgettünk.

— Bizony kemény küzdelemben volt ré
szűn. Háromszor is körülkerítettek a bolsevisták, 
és hogy hogyan menekültem meg azt még ma 
sem tudom. Mondjatok meg Miklósnak, hogy nincs 
semmi bajom és ha csak szerit teheti keres
sen fel.

Pálinkás Pálon látszik, hogy még szeretne 
valamit mondani. Ott áll gépkocsink mellett. Egy 
darabig szótlanul vár, majd búcsúzik és utánunk 
kiáltja:

— Miklóst csókolom. Nehogy megijesszétek. 
Igazán mondom hogy nincs semmi bajom. Úgy 
érzem, hogy a jó Isten velem volt.

Átadtuk az üzenetet.

Mérleg
minden célra leg
olcsóbban kapható
Javllátak garanciával:

F R A N K  Mérlegiizem
NAGYKANIZSA, EötVÓS tér 2/«

Telefon: 509



Vitézi eskütétel Perlakon
„МцгакДя"

Perlak, 1942. december 20.
Л történelmi járási székhelyen, a magyar— 

horvát határ mellett nagy ünnepre készült a köz
ség apraja-nagyja. Már kora reggel zászlódíszt 
öltött minden kis házacska és a rossz idő dacára 
is, ünneplőbe öltözött százak, ezrek sorakoztak, 
hogy résztvegyenek az ünnepségen. A visszacsa
tolás óta nem volt ilyen nagy' ünnepe ennek a 
községnek, melyoa szerencsétlen véletlen folytán 
annyira kiesik a vasúti forgalomból. Képviselve 
volt az ünnepségen mind a két muraközi járás 
és az eskütételre hiánytalanul megjelentek a vité
zek már kora délelőtt. *

Az érkező előkelőségeket dr. vitéz Herte- 
lendy Ferenc főszolgabíró, járási vitézi hadnagy 
fogadta.

Jelen voltak vitéz gróf Teleki Béla főispán, 
a vármegyei vitézi szék tb. kapitánya, dr. Brand 
Sándor alispán, Székely Jenő ezredes, vármegyei 
vitézi székkapitány, vitéz Horváth Ferenc nyug. 
vezérőrnagy, járási képviselő, Pecsornik Ottó 
Csáktornyái járási országgyűlési képviselő, vitéz 
Horváth Bertalan zalaegerszegi törvényszéki elnök, 
dr. Vida Ferenc Csáktornyái járás föszolgabirája, 
vitéz Fülöp Péter vármegyei vitézi széktartó.

Az ünnepség a helybeli plébánia templom
ban istentisztelettel kezdődött. A szentmisét Murai 
Frigyes páter mondotta és nagyon szép, magyar 
érzésektől áthatott szentbeszédet tartott.

A megjelent előkelőségeket és a megjelent 
vitézeket Gasparich Márk 48-as vértanú emlék
műve előtt üdvözölték. Az üdvözlő beszédet dr. 
Dómján Gyula ügyvéd mondotta. A gyönyörűen 
felépített beszéd, könnyekig hatotta meg a jelen
levőket. Csodálattal és meleg kézfogással üdvöz-, 
lünk benneteket — mondotta — magyar vitézek, 
ti vagytok s hős Zrínyi leszármazottjai, a világ
háború vérzivataros vitézei. Magyar vitézek! Az 
Isten hozott benneteket, az Isten áldjon meg 
benneteket!

A kis mtlfaközi gyermekek pedig, Zsöm- 
börgi József állami tanító fáradhatatlan munkájá
nak eredményekényt, olyan szép szavaló kórust 
adtak elő, hogy minden szem szinte oda tapadt 
rájuk, a muraközi ruhába öltöztetett kis muraközi 
magyarokra, kik olyan szívből jővöen szavalták 
izzó magyar verseiket, hogy hosszú időre feled
hetetlenek lesznek mindenki számára.

A vitézi eskütétel a gyönyörűen feldíszített 
nagyvendéglöi díszteremben folyt le. Nagy áldo
zatok és fáradhatatlan munkával lett ez az ősi és 
elavult épület rendbeszedve és Virágh Pál veze- 
töjegyzö mindent elkövetett, hogy méltó külsőt 
adjon az ünnepségnek.

Felavatásra kerültek : tiszti vitézek : 
vitéz dr. Tomka János volt vármegyei fő

jegyző, kúriai biró,
vitéz Cseke Dezső nyug. tanár, badacsony

tomaji lakos,
vitéz Világi Imre nemeshanyi lakos.
Legénységi v itézek :
vitéz Szántói Iván lendvar »zsavölg> i lakos, 
vitéz Szakai József szentacWiam lakos 
vitéz Szabó István szigligeti lakos, 
vitéz Németh G>örgy zalabesenyöi lakos, 
vitéz Murakirályi (Stefók) Rókus murakirá

lyi lakos,
vitéz Murai (Belies) Ferenc perlaki lakos, 
vitéz Kromár József alsónemesapáti lakos, 
vitéz Kaszás Mihály szentkozmadombjai lakos, 
vitéz Hegegüs Flek hodosányi lakos, 
vitéz Fehér István misefai lakos, 
vitéz Devecseri József nagykanizsai lakos, 
vitéz Szabó István nemesgulácsi lakos, 
vitéz Kanizsai István muraszentmáriai lakos, 
vitéz Mogyorósi (Mujdriczaj Iván lendva- 

ró/savölgyi lakos,
vitéz Torma János rezi lakos,
vitéz Murai (Zvonarek) István perlaki lakos,
vitéz Lugosi (Luksa) András muravidi lakos,

vitéz Muravölgyi (Grivecz) Mihály muravidi
lakos.

Vitézi várományosok: 
vitéz Szerecz Ferenc nagykanizsai lakos, 
vitéz Horváth Endre zalaapáti lakos, 
összesen 23 vitéz.
Az eskütételt Székely Jenő vármegyei vitézi 

szék kapitán y vette ki és tninden egyes vitéz 
mellére sajátkezüleg tűzte ki a vitézi jelvényt és 
kézfogással tüntette ki a vitézeket. Megemlékezett 
az elhunyt vitézekről is.
no  VnneP* beszédet széki vitéz gróf Teleki 
Béla főispán, tb. vármegyei székkapitány mon
dotta. A válogatott és gyönyörűen felépített be
szédében többek között a következőket mondotta: 

Ez az ünnep jelenti azt, hogy a magyar 
haza tekintet nétkül arra, hogy ínilyen az anya
nyelve valakinek, ha becsületes és dolgos tagja 
a magyar közösségnek keblére öleli. A most fel
avatott vitézeknek kötelessége elsősorban a belső 
front békéjének és nyugalmának megőrzése, a 
nemzet elleni mozgalmak elfojtása, jöjjön az akár 
kívülről, akár belülről, csirájában kell lehetetlenné 
lenni. Hiába minden aknamunka, többé nem tér
het vissza az 1918-as év felforgató munkája. 
Semílyen áldozattól sem szabad visszariadnunk. 
Bennetek vitézek az elmúlt világháborúban is 
annak a szellemnek tüze égett, mint amilyen 
Zrínyi és Gasparich lelkében élt.

Majd Zrínyi mondásait idézte. Végül a kö
vetkező szavakkal zárta beszédét: Fegyelmezett 
egy séget kívánunk ! Ismét a haza kebelébe ke
rültetek, legyetek oszlopok, melyet semmiféle 
vihar el nem sodorhat. Legyetek a magyar fények 
fáklyái, a magyar munka apostolai, amikor a 
szürke hétköznapok jönnek és a becsület útjáról 
soha se térjetek le. Az Isten éltesen benneteket 
és áldja meg az Isten egész Muraköz népét.

A nagy tetszéssel mondott beszédet szűnni 
nem akaró éljenzés és taps követte.

A következő szónok : vitéz Horváth Ferenc 
nyug. vezérőrnagy, országgyűlési képviselő volt, 
aki muraközi nyelven ismertette a vitézi hivatást 
és ő is Isten áldását kérte Muraköz vitézeire és 
népére.

Ezután következett dr. vitéz Horváth Ber
talan törvényszéki elnök kormányzói kitüntetésé
nek átadása, aki a koronás bronzérmet kapta és 
vitéz Perédy Nándor m. kir. váms/.aki felügyelő, 
Csáktornyái járási vitézi hadnagy kormányzói 
dicsérő elismerésének átadása. A főispán közvet
len meleg szavakkal nyújtotta át a kitüntetést és 
kérte őket, hogy továbbra is lankadhatatlan hittel 
munkálkodjanak a haza javára.

A Himnusz eléneklésével fejeződött be az 
ünnepség és a vitézi áldomás a perlaki kaszinó 
helyiségében volt, ahol vitéz Horváth Ferenc ny. 
vezérőrnagy a Kormányzó Urat köszöntötte fel.

Ünnep volt Perlakon, igazi magyar ünnep! 
Az ősrégi járási székhelyen megteltek a szivek 
örömmel és hittel, bizakodó magyar reménységgel 
a szebb és boldogabb magyar jövő Iránt. Talán 
soha nem érezte ennyire közel senki sem iff M u
raközben a magyarság szerető gondoskodását. Az 
egyszerű és szegény muraközi nép látja, hogy mi
lyen nagy a külömbség a magyar hazában élni, 
ahol megbecsülik, felemelik annak minden egyes 
tagját, és részesévé teszik a magyar birodalom 
minden javának.

Ma egész Perlak enek a 9zép ünnepnek ha
tása alatt él, új hitet merit az eljövendő nehéz 
időkre és hisz abban, hogy az az üt, melyen 
most halad és melyért ott künn messze Orosz
országban a legjobbjaink véreznek, a célhoz fog 
vezetni. Látja már a felkelő égen a magyar nép 
ragyogását és felemelt fővel menetel vitáz Kor
mányzó Urunk után a hadak utján a glóriás 
magyar jövő felé, amely a Punamedencében 
egyedül képes biztosítani az itt élő népek szebb 
jövőjét! Vass János.

A ma$yacUotwéd
Irta : RODE IMRE.

A kis falucska messze benn a hegyek kö
zött egy völgvkatlanban terült el. Nádfedeles 
házacskái mint hangyaboly sűrűsödtek egymás

mellett és itt-ott gyér világítás szűrődött ki, amer
re a kocsi döcögve a köves utón elhaladt. Min
den házban sürgés-forgás volt észlelhető. Szent 
estére készült a falu népe.

A kocsi hirtelen zökkenéssel állott meg egy 
jól világító ház előtt. A lovak tudták már, hogy 
tovább nem mennek, hazaértek, még korom sötét
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ségben is megállották volna.
— Tessen kérem leszállni tisztelendő uram, 

itthon vónánk, — szóllott érces hangon a gazda, 
aki udvariasan tessékelte be a házba az Ur szol
gáját. A ház tornácában a gazdaasszony fogadta 
nagy illendőséggel — „Dícsértessék a Jézus 
Krisztus!“ —

— Meghoztam a tisztelendő u ra t ! Tartsd 
szóval anyjuk, amíg odakünn eligazítom a lovakat,
— vetette közbe nagy hirtelenséggel a gazda.

Benn barátságosan duruzsolt a kályha tüze 
és árasztotta széjjel kellemes melegét. A tiszte
lendő úr egy-kettőre kényelembe helyezte magát 
és azonnal rátért a kis falucska hitéletére. Sok 
kérdés hangzott el, — amelyre csak úgy pattog
tak a feleletek. — Majd nagy hirtelenséggel Kati 
néni vette át a szót!

Nem kérdezett, hanem mondott.
— Engedelmet kérek, hogy szóval ne sért

sem kedves tisztelendő uram, csak addig akarom 
elmondani, míg a Jánosom be nem fordul. Mert 
tetszik tudni, nem szereti, ha férfiak dógába 
avatkozik a fehémép. Minket nem áldott meg 
csúfaddal u*. Úristen, hát minden sztiA  estén 
három szegény gyermeket ruházunk fel és tartunk 
itt ebéden. Mivel már benn vagyunk az időben 
is, — Jánosommal úgy tanácskoztunk meg leg
utóbb, hogy örökbe is fogadnánk olyan árvát, 
akinek az apja a mostai háborúban, az orosz 
harctéren esett el és anyja nincsen. Mert való 
igaz, hogy most hitünkért meg családunkért har
colnak katonáink az istentelenek, a bolsevisták 
ellen.

— Nagyon szép és dicséretes dolog kedves 
Kati néni, — vágott közbe a tisztelendő úr. — 
Bár mindenki így gondolkodna és segítene az 
árvákon.

— Jaj, lelkem, kedves tisztelendő uram, 
nem is azért mondtam, — hálálkodott Kati néni
— hiszen nincs rá érdemünk, hanem ha az Isten 
anyagi jólétet adott, hát segíteni akarunk. Meg
kérem, hogy az éjféli misénél prédikáljon egy 
kicsit is a népnek, hogy . . .

Ekkor lépett be János bácsi. Abban maradt 
hirtelen a beszéd, de János bácsi megindította.

— Hát a kis Jézus nevében jött először is 
tisztelendő urunk közibénk, kívánom is, hogy a 
kis Jézusnak szeretete szóljon az ajkán keresztül 
falunk népéhez, hogy a szeretet ünnepén mindenki 
boldog legyen, még az is, aki sohase érezte
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magát annak. •
Az idő gyorsán pergett és* mindannyian el

indultak az éjféli misére.
Útközben a tisztelendő úr a csillagos eget 

szemlélte és nem tudott a nagy világűr mérhe
tetlen .távolságain át kapcsolatot találni hirtelen, 
hogy ennyi szeretet lakozzék a föld egyszerű 
szegény fiaiban.

A templomban megszólalt az orgona, mintha 
az ángyalok égi kara zengett volna, hirdetve az 
égi csodát, a megváltást, a szeretet mennyből 
földre költözését, hogy Isten a Fiát küldte értünk, 
hogy atyja legyen árvának, szegénynek, gazdag
nak egyaránt.

Miklósnapi ünnepségek a
A Kormányzó Ür Őfőméltósága névünne

pével kapcsolatosan műsoros estéket tartottak a 
Csáktornyái összes tanintézetek. Folyó hó 5-én 
délután 5 órai kezdettel az óvodában tartottak 
ünnepséget, amelyen megjelent Pecsornik Ottó 
országgyűlési képviselő és sok szülő. A kis 
apróságok kedves élményt nyújtottak a zsúfolásig 
megtelt óvoda közönségének. Az est végén a sok 
apróság a „Mikulás“-bácsitól ajándékcsomagokat 
kapott. Az est sikere az óvónő fáradhatatlan 
munkájának eredménye, hogy szép hangsúlyozott 
magyar kiejtéssel szerepeltek a kis apróságok.

Ugyancsak ez időben tartotta a polgári 
iskola önképzőköre is családias keretek között a 
„Miklós‘‘-napot.

Mise után először szólott az oltártól a tisz
telendő úr a templomot zsúfolásig megtöltő hívek
hez. Talán a kis Jézus szólott az Isten szolgájának 
ajkán keresztül a szeretet nagy jelentőségéről, 
mert a pásztorok miséjére jőve a hívek, — mind 
egy-egy szeretetcsomaggal lépett be a templom 
sekrestyéjébe és tette le ajándékát a szeretet 
oltárára.

Nem maradt a falu egyetlen szegénye, ár
vája és elhagyottja* sem a szent karácsony áldást 
hozó szeretete nélkül, — de meleg családi ott
hont kapott az Istenért és Hazáért küzdő hős 
magyar honvéd fia is.

_________ „Murakftz“___________

Csáktornyái fanitézetekben
A népiskola a Levente Otthonban bő mű- 

sorszámmal rendezett „Miklós‘‘-napot, de az egy- 
időre tűzött estnek közönsége nagyon megoszlott 
és gyér közönség élvezte a gyermekek tartalmas 
munkáját, amelyet Krasznai Antal egyébként oly 
sikeresen tanított be.^

A líceum és tanítóképzőben hat órai kez
dettel gazdag és művészi kiállítású teremben, 
komoly müsorszámmal, tartotta a „Miklós“-napi 
estjét az ifjúság, amelyen egész Csáktornya elő
kelősége teljes számban vett részt, A műsor 
vidámhangulatu, de szellemesen kiemelkedő 
pontja a „Mikulás“-bácsi ajándékcsomagjainak 
kiosztása volt. Az est 11 óráig kedves hangulat
ban telt el tánccal egybekötve.

A Bajtársi Szolgálat hírei
Újabban ismét a következő adományok 

érkeztek a Bajtársi Szolgálathoz honvédeink 
javára:

Ozv.Sztrahia Károlyné egy csomag toll és két 
csomag cigaretta, rum, keksz és alma.

Végh Józsefné ismét egy csomag toll.
özv Pecsornik Ottóné 12 drb könyv és 84 

darab vegyes képes hetilap.
Lányi Viktorné egy nagy tollpáma, hozzá 

megfelelő huzattal.
A Csáktornyái kereskedelmi iskola növen

dékei dr. Felszeghy Ejeméi-né tanánő vezetésével 
308 darab vegyes képes hetilap és 4 darab 
könyv.

A Csáktornyái leventeifjak Rode Imre főok
tató vezetésével 100 darab vegyes képes hetilap. 
8 darab regény és egy szép album.

A Csáktornyái polgári iskola ifjúsági Vörös- 
kereszt csoportja, Bánóczy Adrien tanárnő veze
tésével 200 darab vegyes képes hetilap.

Halász Mária gyűjtése 110 darab vegyes 
képes hetilap.

Honvédlaktanya utján az áll. népiskola tanulói 
gyűjtése 103 darab vegyes képes hetilap.

Ivicsay Márton gyűjtése 300 darab vegyes 
képes hetilap és katonaujság.

Щ Múltkori tudósításunkat annyiban helyes- 
bitjuR, hogy a Lobi Mór és fia cég nem 400, 
hanem 467 kg almát adományozott.

Mindezen nemeslelkü adakozóknak a Baj
társi Szolgálat a fronton küzdő, valamint a sebe-

0
sült honvédek nevében leghálásabb köszönetét 
fejezi ki és kéri a további támogatást.

A Bajtársi Szolgálat postája
Tábori posta 219/10. XII. 6.
Hálásan köszönöm a magam és a fiuk ne

vében, hogy segítségünkre siettek és a küldendő 
képeslapokkal az itteni gondok és szabad percek 
megoldást nyernek. ígérjük*, hogy az irányunk- 

„ ban táplált szeretetet és ragaszkodást megháláljuk. 
Itt kötelességünk lelkiismeretes teljesítésével, ott
hon pedig, majd az öröm boldog perceiben, a mi 
soha el nem múló szeretetünkkel és hálánkkal.

Magyaros szerető üdvözlettel 
* BARACSKAY ISTVÁN főhadnagy.

Ugyanannak lev. lapja XII. 7-ről.
Az első képeslap szállítmány megérkezett. 

Köszönöm szépen. Most van bőven alkalom a 
szabad időben szórakozni. Isten tartsa meg szo
kásukat I

Rajtunk áll, hogy derék honvédeink szere- 
tetét továbbra is megérdemeljük.
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H I  R  E J  N  К .
Előfizetési Felhívás!

Felkérjük igen tisztelt előfizetőinket 
sziveskedjenek 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!

Igen tisztelt előfizetőinknek, olvasóinknak
és lapunk barátainak kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog újévet kívánunk 

Muraköz Szerkesztősége és Kiadóhivatala

— Kormányzói dicsérő elismerés. Vitéz 
Perédy Nándor m. kir. vámszaki felügyelő, Csák
tornyái járási vitézi hadnagynak folyó hó 20-án 
Perlakon, a vitézi avatás alkalmával adták át a 
Kormányzó Ur dicsérő elismerését. Egész Csák
tornya őszinte örömmel gratulál a népszerűségnek 
örvendő kitüntetettnek.

— Esküvő. Szloboda József helybeli rádió
kereskedő december 21-én vezette oltárhoz 
Kovács Ida urleányt. Sok szerencsét az új párnak.

— Február 15-ig lehet kérni a Károly- 
csapatkeresztet a muraközieknek. A honvé
delmi miniszter a Károly-csapatkeresztnek a 
visszacsatolt Délvidék lakosainak, a muraköziek
nek, akik kérvényeiket még nem adták be igény
jogosultságuk megállapításához, lehetővé kívánja 
tenni ezt, ezért a kérvények benyújtási határidejét 
1943 február 15-ig meghosszabbította.

— Adomány a hadbavonult honvédek 
és hozzátartozóik karácsonyfájára. A Csáktor
nyái községi rendőrség Bányay János rendőrbiztos 
vezetésével saját karácsonyfájára szánt összeget, 
20 pengőt, a hadbavonult honvédek és hozzátar
tozóik karácsonyfájára adományozta.

— Az ünnep, a karácsonyvárás hangulata 
omlik át a Magyar Erő karácsonyi számán, amely 
még a kettős ünnep előtt eljut az ország minden 
részébe Kedves epizódok, a harctéren küzdő 
honvédek életéből, szenzáctós képriportok a kau
kázusi, donmenti és afrikai harcokról, ünnepi 
nagy képes riportok a diákság, a magyar levente
ifjúság életéből. Irodalom, sport és szinházrovat, 
arannyal átszőtt humor teszi gazdaggá a Magyar 
Erő karácsonyi számát. Változatlanul 20 fillér a 
Magyar Erő karácsonyi száma. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet krt. 7.

— A nehéz gazdasági helyzet és a papir- 
hiány ellenére is negyven oldal terjedelemben 
változatlanul a régi kilencven filléres áron jelenik 
meg a Búvár decemberi száma, gazdag tartalom
mal és sok képpel, Manga János a zomborvidéki 
Kdiácsonyi népszokásokról es hiedelmekről írt 
hangulatos cikket, Doraby Béla a színház iizem- 
szerüségét fejtegeti, Takáts Tibor ismerteti, hogyan 
történik az ércelökészítés usztatással, Fejér vári 
Gézáné nagyon érdekes tanulmányban foglalkozik 
a krokodilusokkal, Schweitzer József a Karácso
nyi rózsáról, Kurucz László a Máriacsaládi ko
lostorról, Kendi Finály István a cikóriáról és 
Horváth Árpád Jedlik Ányos találmányairól közöl 
érdekes és tanulságos cikkeket. A Tudomány 
Műhelye, Kis Búvár és a Kérdés-felelet rovat 
szórakoztató, változatos és ismeretterjesztő írásai 
egészítik ki a Búvár decemberi valóban tartalmas 
számát, amely Cavallier József dr. szerkesztésében 
és a Franklin Társulat kiadásában jelenik meg.

Kis hírek a nagyvilágból
— Ilyen egy newyorki légiriadó. (MN) 

New ^ r k ,  légiriadó! Nem azért, mintha bármi
nemű légitámadás veszélye is fenyegetné a várost, 
hanem azért, mert La Guardia főpolgármester nem 
akarja, hogy a polgári légvédelem szervezete 
..berozsdásodjék". A hatóságok mindennel a leg
jobban meg vannak elégedve, a közönség azon

ban annál kevésbbé. A tőzsdén például kétszáz
ezer a részvény cseréjét akadályozták meg 
váratlanul megszólaló szirénák és a tőzsdék 
borzadva gondalnak arra, hogy mi történnék, 
hogyha egyszer igazi légiriadóra is sor kerülne. 
La Guardiához tömegével érkeznek a tiltakozó 
levelek, melyek közül egyik másik a sajtóhoz is 
megtalálja az utat. Egy „társaságbeli" hölgy levele 
például így szólt: — Az ön hülye légiriadója 
miatt elégették a hajamat. A fodrász, aki éppen 
tartóshullámomon dolgozott, azzal az ürüggyel, 
hogy részt kell vennie a légvédelmi gyakorlaton, 
minden tiltakozásom ellenére egyszerűen faképnél 
hagyott, úgyhogy a fűtőtestek egy fél óránál 
hosszabb ideig maradtak a kelleténél a fejemen. 
Mit szándékozik fizetni az okozott kárért ? . . És 
egy másik hölgy panasza: „Aranyos kutyuskám 
a szirénák őrült sivitásatól megrémülve megugrott 
tőlem és egy autó alá vetette magát. Mit szándé
kozik fizetni az okozott kárért ? “

— Amikor a rendőrség szabadnapos.
(MN) Egy hülönben örökké csendes dán városka 
lakosságát az utóbbi időben titokzatos betörések 
nyugtalanították. A legfurcsább az volt a dolog
ban, hogy a betöréséé mindig a hétnek pontosan 
ugyanarra a napjára estek. Végre eszébejutott 
valakinek, hogy ez az a nap, amikor a városka 
egyetlen éjjeli szolgálatos rendőre szabadnepos. 
Nem lehetett mást tenni, a város kénytelen volt 
a szabadnapokat beszüntetni. Azóta a betörések 
is megszűntek.

Am ikor az ördög szerelm es lesz . .
(MN) Egy Sevilla melletti talucskaban éjnek ide
jén félelmes maskaraba öltözött férfi toppant be 
eg\ parasztasszony házába: „Én vagyok az ördög, 
Juanitáért jöttem!" A 17 éves, csinos leány az 
ijedtségtől félholtra válva ellenállás nélkül követte 
az ördögöt, aki a pokol helyett egy szomszédos 
házba vezette és ott szabályos házassági ajánlatot 
tett neki. Juanita annyira felháborodott az ördög 
szemtelenségén, hogy minden félelemről megfe
ledkezve hasábfát ragadott és úgy helybenhagyta, 
hogy az ördögöt kórházba kellett szállítani.

Cementiruk
g y á r t á s á h o z  s z ü k s é g e s

gnodelokat
megvételre keresek. Kutgyürük, 
hidcsövek, cementlapok, stb.

Értesítést közvetlen címemre

Hóbor Rudolf cég
LETENYE

Légoltalmi parancsnok közleménye
Közli: Sáfrán László légó pk.

— Lásd az első közleményt a 39. számban. —

Amikor a honvédelmi miniszter okt. végén 
az elsötétítést egységesen 23 órára rendelte el, 
e szokatlanul nagymértékű könnyítést csak kisér- 
letképen alkalmazta, annak feltételezésével, hogy 
a lakosság a felesleges fények kisugárzásának el
kerülésével, valamint az elsötétítő függönyök és 
szerkezetek készenlétben tartásával az esti órák
ban mindig készen áll arra, hogy esetleges légvé
delmi riadó elrendelésénél a lakóházak, üzletek, 
szórakozóhelyek szabadba sugárzó fényeit azon
nal megszüntesse.

Sajnos, az utolsó hetek tapasztalatai azt bi
zonyították, hogy a lakosság á könnyítéseket hely
telenül értelmezve, a köteles elővigyázatot mel
lőzte s ablakairól, valamint az épületek egyéb 
fénytsugárzó felületeiről az elsötétítő függönyöket 
teljesen eltávolította. Az ellenőrző közegek mind 
a fővárosban, mind a vidéken ismételten tapasz
talták, hogy még az éjfél utáni órákban is hosszú 
ablaksorok maradtak kivilágítva azért, mert az 
elsötétitöszerkezetek azokról hiányoztak! 
Komolyan kellett tehát számolni azzal, hogy e l
lenséges berepülés esetén a magánvilágitás szá
mos fényforrása égve marad, vagy el nem füg- 
gönyzött ablakok mögött éppen a légvédelmi ria
dót követő pillanatokban villannak fel a lámpák. 
Ezek a tapasztalatok késztették a honvédelmi mi
nisztert arra. hogy az elsötétítés időpontját no
vember hu 23-1 itataiiyai ujboi rendezze: a lakó
házak és általában a magánvilágitás elsötétítését 
további intézkedésig naponta 20 órakor — azaz 
este 8 órakor — kell végrehajtani!

A közúti közlekedés zavartalanságának és 
biztonságának lehető fokozására azonban a mi
niszter egyidejűleg mind a közvilágítás (utcák te
rek világítása), mind a jármüvek számára továbra 
is mcsszemeeö könnyítéseket engedélyezett. A 
közvilágításban bizonyos — a honvédelmi minisz
ter által külön meghatározott időpontig 20 órán 
túl is üzemben tarthatók olyan ernyőzetlen lám
pák, amelyek központilag bármikor kikapcsolód
hatok. A jármüvek lámpainak elsötétítését csak 23 
órakor kell végrehajtani.

A lakások, szórakozóhelyek, az elsötétitési 
időponton túl is üzemben lévő hivatalok és üzle
tek fényeinek elsötétitési tennivalóiról három lé 
nyeges körülményt kell ismertetni.

A sötétség beállta után húsz óráig esetleg 
bekövetkező riasztásnál minden szabadba sugárzó 
világítást, különösen kirakati és külső magánvilá- 
gitási fényeket, azonnal meg kell szüntetni, ügyel
ni kell arra is, hogy a „csökkentett" közvilágí
tással gyengébben megvilágított utcák úttesteire 
az üzletekből, kávéházakból kivetődő, éles fény
sugarak a gyalogjárókat és járművezetőket ne za-
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gépi gyalulást, fúrást és fürésze- 
lést, különösen t ö l t é s e k e t

Á r u s i t
minden fajta kemény és puha, 
vastag pallókat és m in d en fé le  
más bútor és s z e r s z á m f á t .

PERHÓCS JÁ N O S
összes fajta k o c s i g y á r t ó  fa és szénkereskedö, ^s jj
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várják ; az üvegajtókat, kávéházi ablakokat ezért 
már az elsötétítés időpontja előtt is célszerű meg
felelően elfügönyözni. Végül arra kell figyelmez
tetni a lakosságot, hogy az illetékes hatósági kö
zegek az elsötétítés végrehajtását húsz óra után 
fokozot figyelemmel fogják ellenőrizni.

(Folytatjuk)

Értesítés.
Közöljük, hogy a m. kir. kormány a „Bu

dapesti Közlöny“ folyó évi december hó 16-i 
számában megjelent 7320/1942. M. E. sz. rende
letével a visszafoglalt délvidéki területeken kibo
csátott betéti okmányok (takarékkönyv, betét
könyv vagy betéti lap) megjelöléséről szóló 
5720/1942. M. E. sz. rendeletben megállapított 
bemutatási határidőt meghosszabbította.

E rendelet értelmében a betéti okmányok 
bemutatására folyó évi november 20. napján 
lejárt határidő 1943. évi január hó 15. napjáig 
bezárólag nyert meghosszabbítást. A hitelintézetek 
az általuk vezetett „A“ és „B“ jegyzékeket pe
dig az 1943. évi január hó 25. napján kötelesek 
lezárni.

PÉNZINTÉZETI KÖZPONT.

Száztízméter magas só- 
katedrális a magyar 

föld mélyében
Valahányszor újból seregszemlét tartunk az 

országgyarapodás mérföldköveinél, mindig öröm 
végiggondolni, hogy van már fánk. búzánk, sónk 
s nemzeti szükségleteinket a belső termelés igen 
sok vonatkozásban fedezi. Az aknaszlatinai só
bánya például, amely a Trianon előtti államrend
ben szinte tehertételt jelentett, ma nemzeti erőnk 
egyik számottevő forrása. Örömmel mondottuk: 
visszatért Szlatina s a bányáiból nyert só a belső 
szükségletet majdnem egymagában fedezi, ami 
annál örvendetesebb, mert a trianoni Magyar- 
országnak több mint két évtizeden keresztül só
termelése nem volt. Az ország sóbehozalala évi 
átlagban 3,200.000 pengő értéknek megfelelő 
860.000 métermázsát jelentett. 1939-ben — Ak- 
naszlatina visszatérése révén — már sótermelő 
állammá válltunk, sóbehozatalunk 1939-ben mégis 
még mindig 616.000 métermázsa volt. A nemzet- 
hözi megállapodásokat ugyanis egyrészt nem le
hetett azonnal felbontani, másrészt az aknaszla
tinai bánya csupán 1939 márciusában csatoltatott 
vissza az anyaországhoz, tehát csak háromnegyed 
év termelésével lehetett számolni. De gátlólag 
léptek fel azok a szállítási nehézségek is, ame
lyekkel az aknaszlatinai sóbányának kezdetben 
meg kellett küzdenie, A szállítási ákadályok e l
hárítása céljából építettük meg a taracköz—akna
szlatinai huszonkét kilométeres vasúti vonalat, 
úgyhogy az 1940. esztendőre zavartalan termelési 
és szállítási lehetőségek mellett a sóbehozatal már 
megszűnt, sőt a külkereskedelmi adatok 1940 első 
féléve alatt 124.000 métermázsa sókivitelről szá
molnak be, jeléül annak, hogy az aknaszlatinai 
sóbánya az ország sószükségletét már egymagában 
is majdnem megtudja termelni.

„Mu r a k ö * " 40 82.

Kétszázméter mélyen 
a föld gyomrában

Idős emberek még emlékeznek arra a tölgy
erdőre, amely az Aknaszlatina körüli dombokat 
évtizedekkel ezelőtt befödte. E dombok ma: a 
máramarosi tündérszép Tiszavölgynek legkedve
sebb szint mutató pontjai. Kívülről semilyen ter
mészeti szépség sem sejtteti azt a megmérhetetlen 
kincset, amit a szétszórt házak és kopár rétek 
alatt gyomrában rejt a föld. Pedig a sóbánya 
Ferenc-tárnájának kétszázötven métermázsa eme
lésére méretezett felvonóján érdemes a magyar 
föld mélyébe leszállni! Kétszáz méter mélyen a 
föld méhében, irdatlan sótermek falai tövében 
embercsoportok dolgoznak. Dinamattal robbanta
nak, elektromos sófürészekkel sót nyesnek, kézi 
szerszámokkal sóoszlopokból sótömböket vágnak, 
vállakon, vagy zömök, kis vasúti kocsikon sóra
kományokat szállítanak: szorgalmas az élet a föld 
gyomrában. Az először leszálló megilletődése a 
nyitott liftbe való belépéssel kezdődik. A gyors
lift másodpercenként négyméteres zuhanással szál
lít le kétszázhüsz méter mélységbe. Huszméteres 
földréteg után a világ legnagyobb katedrálisának 
belvilága tárul fel szemünk, szívünk előtt s né-

I Gyomorbajos? Vesebajos? I 
T a r t s o n  i v ó k ú r á t !  Д И И
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hány villanykörte félhomályában szédülten nézünk 
a nyitott liftből a száztizméter magas, kétszáz 
méter hosszú, hetven méter széles sótárna mé
lyére. Félperc alatt talajáig érünk s újabb tizmé- 
teres sórétegen át tovább zuhanunk az alsó 
katedrálisba, mely visszacsatoláskor csak három 
méter magas volt, az elmúlt két esztendőben 
méretei minden irányban kibontakoztak s bolto
zata ma már huszonöt méter magasan Íveli át a 
titáni tömör sóoszlopokat.

Többórányi elvarászolt szemlélődés s nehány 
percnyi sótörő és sóvágó „próbamunka" után 
ismét a gyorstiftbe ülünk s a káprázatosán villo
gó sófalak mentén a föld felszíne felé robogunk. 
A felszínre érve, követjük a lys vasúti kocsit a 
sómalomba.

Hogyan lesz a mázsás kősóból 
őrölt só

A legfehérebb sótömbök a sómalom zúzó
gépében kerülnek, ahonnan a mogyorónyi darab
kákra zúzott törmeléket egy szellemes csigaáttétel 
a második emeletre szállítja. A sótörmelék itt 
garatokba kerül, ahol mágneshenger keresi ki a

sóba hullott vasdarabokat s ahol a sódarabkákat 
porrázúzzák a fémhengerek. A hengerekről osz
tályozó szitákba gurul s négy szita alól négy 
minőségben zsákokba hull a szép fehér őrölt só 
A zsákokat a raktár rámpája mellett már vasúti 
kocsik várják, de a legfinomabb hófehér sóport 
csomagolóba szállítják, ahol harminc leány és 
asszony szorgos keze kilós dobozokba és ötven- 
kilós ládákba csomagolja a hónál fehérebb szia- 
tínai sót. Tisztább és hygénikusabb üzem kevés 
van az országban!

E sok érdekes látnivaló megtekintése után 
örömmel látja az ember azt a háromszázezer tég
lát, amely a hatalmas üzem kibővítésére és át
építésére a telep udvarán készen áll. A szlatinai 
bányatelep hatalmas építkezések előtt áll, jeléül 
annak, hogy az az állámi nagyüzem, amely a 
monarchia alatt „tehertétel" volt, az új magyar 
élet egyik legfontosabb és egyik legtöbbrebecsült 
tényezője lett. Baróthy József.

Március 17-től április 4-ig rendezik 
jövő évben a mezőgazdasági kiállítást

Az országos mezőgazdasági kiállítás és te- 
nyéssállatvásár rendezőbizottsága vitéz Teleki Béla 
gróf főispán elnöklésével gyűlést tartott, amelyen 
megjelent Konkoly Thege Sándor dr. földmivelés- 
ügyi államtitkár. Az elnök melegen üdvözölte az 
államtitkárt, mint a mezőgazdasági kiállítás ren
dezőbizottságának főelőadótát és a kiállítási intéz
mény naggyáfejlesztőjét. Konkoly Thege Sándor 
dr. válaszában hangsúlyozta, hogy a földmivelés- 
ügyi kormány az állattenyésztés és a mezőgazda
ági termelés fejlesztése szempontjából jelentőség- 

teljes intézménynek tekinti a kiállítást.
Ezután a bizottság Rédli Gyula előadó fő

titkár előterjesztése alapján úgy határozott, hogy 
a jövő évi mezőgazdásági kiállítást és tenyészvá- 
sárt a szokásos tavaszi időpontban, március 27 
április 4. napjain rendezi meg. A kiállítás gerince 
ez alkalommal is a vásárral kapcsolatos tenyész- 
kiállitás lasz, amelyre máris igen nagyszámú, ér
tékes anyagot készítettek elő a gazdák és élénk 
forgalomra is lehet számítani.

A rendezőség a többi kiállítási csoportokat 
is igyekszik a lehetőséghez mérten a rendkívüli 
viszonyok ellenére továbbfejleszteni és olyan szem
léltető anyagot bemutatni amely hasznos tanulsá
gokat szolgáltat a háborús gazdálkodásban nem
csak a mezőgazdasági foglalkozásnak, hanem min
den érdedlődü számára. Az utolsó években ren
dezett kiállítások fokozódó sikere alapján remény 
van arra hogy a most következő kiállítást is sike
rülni fog az illetékes tényezők támogatásával szép 
eredménnyel megrendezni.

A rendezőbizottság érdeklődéssel fogadta a 
jövő évi kiállítás nagyszabású előkészületeiről szóló 
tájékoztatást, több fontos részletkérdésben hozott 
határozatot és elhatározta, hogy a jövö évtől kez
dődően a tenyészkiállitásra csak az illetékes te- 
ynésztö egyesületek uiján történő bejelentéseket 
fogad el. Ebben a csoportban a jelentkezés .ha
táridejét január 1-ben, mig a többi csoportokban 
amelyeknél a jelentkezés továbbra is a rendező- 
bizottságnál történik, február 15-ben állapították 
meg.
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Nas magyarski Bozic
Najvekse pripeéenje povesti je bilo 

„Otkuplenje“ . Niti je predi bilo, a niti 
pák potli nabo se nikaj taksega pripetilo, 
kaj bi moglo biti od veksega znacenja, 
как kaj se v Betlehemu stvorilo.

Vec je za ono vreme preladalo ono 
velko gibanje dús, stem stoji ober celoga 
sveta, a to je krscanstvo, a bo preladalo i 
denes celoga sveta,

Na velkim polanam ve teceju velke 
bitke za magyarsko zivlenje, za „istinski 
duh“ steri more preladati i da se vcepi 
v narode betlehemska misei. Kristusov 
duh bo na svetu bozicnu noő spunil i 
blagoslovil duse sih narodov magyarske 
zemle i bo stvoril velko skupno magyar
sko brätst vo.

Betlehemska misei bo skup prijela se 
magyarske ludi i posiknula bo vkraj od 
sebe se, kaj je poganstvo i ne odgovara 
krscanskomu duhu. A  te duh pak ne 
stoji na starim poganskim navukim, nego 
vuci sakoga cloveka, sako pleme, moza, 
gospona, purgara, delavca na Kristusovu 
veru i postenje.

Magyarska zemla je Kristusova zem-

la. Magyarskomu narodu je puna dusa 
duha „Svete Noci“ te duh ga vodi po 
célom njegvom Sivlenju.

I ako z toga duha ,,Svete Noci“ 
stalno na jen cas vun v sakdasnje ziv
lenje. vidimo ono bratstvo, stero je stvo
ril Kritusov duh, steri je blagoslovil sta- 
rinske krscenike, steri su se morali pred 
pogani pod zemlu skriti, a bode blagoslovil 
i denesnjega sveta.

Darovati onim, steri su gladni, zbri- 
sati suze z oci nesrecnih i siromaskih, 
pomagati onim, steri teSkoga kriza nosiju, 
batroviti nevolne i dopelati к Bogu zgub- 
lene ovce. To je duh Bozi med narodom, 
to je krscansko alduvanje.

Samo taksi narod more meti buduc- 
nost, Steri oce i more ovo alduvanje pod- 
nesti. Te duh alduvanja i bratstva bo zje- 
dinil magyarskoga naroda v kristusovoj 
misli.

Та ,.Sveta Noc“ i te betlehemski duh 
bode nam objacil nase duse, bo nam rav- 
nal nase zivlenje i rezsvetil nase oci da 
bomo znali odprostiti gresnikam, steri su 
se povrnuli к kristusovoj misli, da bomo

dosta jaki podnesii se brige, moke i trp- 
lenja, da bomo mogli preladati zlocestoga 
duha, steri nas tenta i da bomo Bogujsluzili.

Ako bomo si isii po onom potu, ste- 
roga nam ka£e ,,Sveta Noc", onda ne 
samo, da bomo svetili boáiéne svetke, 
nego bomo i nosili v dusi naáega Zveli- 
éitela.

Stem bodo resene se nase dusevne 
brige, kajti samo krscanski duh valuje 
Boga, a on je nase vekivecno iivlenje, 
kruh nase duse, blagoslov nasega pota! 
Kristusov duh nam blagoslovi nase sile i 
da nam jakost, da moremo preladati sa- 
tana denesnjih vremen, strasnoga bolse- 
vizma, steri ne pózna Boga, niti cirkvu i 
steri nema nikaj svetoga, nego peklenski 
duh ga ravna, da zru§i celoga sveta.

Se ludi, steri ziviju na magyarskoj 
zemli i valuju, da je ova zemla nasa do- 
movina, naj blagoslovi duh Svete Noéi, 
naj se zjediniju v dusi z nasimi vitezkimi 
honvedi, da bodo meli vufanje v nas i 
da bodo mogli preladati peklenskoga sa- 
tana, strasnoga boláevizma, da bomo si 
skupa meli srecnoga Bozica.

Vitezka prisega v Perlakit
V znamenitom historiskom jarasu, poleg ma

gyarske- horvatske granice su se ludi, stari i mla- 
di spravlali na velku paradu.

Vec v jutro zaran na sakoj h iii zastava i 
prem da je hudo vreme bilo, na jezere ludstva, 
si v svetesnjoj opravi hoda po vulici, da ocefu videti 
paradu .

Od potli, как se Megyimurje povrnulo, ne 
ga bilo tak lepe i velke parade v toj opéini, ste- 
rá nam je na zalost, malo dalko odpala od ze- 
leznice. Na toj paradi zastupani su bili obedva 
jara§i Megyimurja, a doáli su i si vitézi, niti jen 
neje falit.

Ciospodu Stera su doSla, je prijel vitéz Or. 
Hertelendy Ferenc főszolgabirov, vitezki hadnagy 
jarasa Perlak.

Doáli su i vitéz gróf Teleki Béla velki iá* 
pan, castni kapitan varmegyinske vitezke stolice, 
Dr. Brand Sándor viceispan, Székely Jenő ezre
des, kapitan varmegyinske vitezke stolice, vitéz 
Horváth Ferenc, generálniajor v penziji, orsacki 
oblegat jarasa Perlak, Pecsornik Ottó orsacki ob- 
legat jarasa Csáktornya, vitéz Horváth Bertalan 
predsednik sodbenoga stola v Zalaegerszegi!, Dr. 
\ ida Ferenc főszolgabirov jarasa Csáktornya, vi
téz Fiilőp Péter varmegyinski vitezki széktartó.

Parada se hapila v cirkvi z svetom in esőm, 
steru je slu íil pater Murai Frigyes i к toniu je 
drzal jako lepő provedátvo v magyarskomu duhu.

Oospoda, stera su do§la i vitézé pozdravili 
su pred spomenikom Gnsparich Marka. Pozdrav- 
noga govora je drzal Dr. Doniján Gyula fiSkaliui 
s taksimi lepimi reémi, kaj su ludem suze vuile. 
S toplimi rokmi i z velkim zacudjenjem tak — je 
je rekel — pozdravlamo vas magyarske vitézé,

vi ste odvetki junaéke Zrinyiove soldacije vi ste 
vitézi krvavih bitki svetskoga tabora. Magyars ki 
Vitézi Bog Vas je dopelal med nas, naj Vas Bog 
blagoslovi 1

Mala megyimurska deca pak su pod vodi- 
telstvoni Zsömbörgi Jó/sefá, navucitela poka/ala 
faksu lepu deklamaciju, kaj su si ludi njih -gle- 
dali. Te mali megyimurski magyari, v megyimur- 
skoj narodnoj upiavi, su tak íz srca zgovaraÜ, 
lepe magyarske verse, da to ludi dugó nabudo 
pozabili.

Vitezka prisega je bila v lepő okinéenoj vel- 
koj sáli, velke Stari je. Z velkim alduvanjem su 
popravili i okincili to starinsku hizu i Virágh Pál 
prvi notarjus se éuda trudil, kaj bo ta hiza vredu 
na to paradu.

Za vitézé su preglasíli:
Oíicerske vitézé:
Vitéz Dr. Tomka János, predi varmegyinski 

velki notarjuS, ve kurialni sodec.
Vitéz Cseke Dezső profesor v penziji, Ba- 

csonytomaj.
Vitéz Világi Imre Nemeshid.
Soldacki vitézi:
Vitéz Szántói István Lendvarózsavölgy.
Vitéz Szakái József Szentadorján.
Vitéz Szabó István Szigliget.
Vitéz Németh György Zalabesenyő.
Vitéz Murakirályi (Stefók) Rókus Muraki

rály.
Vitéz Murai (Belies) Ferenc Perlak.
Vitéz Krcsmár József Alsónemesapáti.
Vitéz Kaszás Mihá.y Szentkozmadombja.

Vitéz Hegedűs Elek Hodosány.
Vitéz Fehér István Misefa.
Vitéz Devecseri József Nagykanizsa.
Vi éz Szabó István Nemesgulács.
Vitéz Kanizsai István Muraszentmária.
Vitéz Mogyorósi (Mudricza) Iván Lendva

rózsavölgy.
Vitéz Torma János Rezi.
Yilé/ Murai (Zvonarek) István Perlak.
Vitéz Lugosi (Luksa) András Muravid.
Vitéz Mura völgyi (Grivecz) Mihály Muravid.
Vitezki sledniki:
Vitéz Szerecz Ferenc Nagykanizsa.
Vitéz Horváth Endre Zalaapáti.
Se skup 23 vitézi.
Prisegu je zel vun Székely Jenő varme

gyinski kapitan vitezke stolice i svojom rokom 
je sakoinu vitezu del na prsa vitezkoga cimera i 
sakomu vitezu roku dal. Poleg toga se zmtslil i
za pokojne vitézé.

Paradnoga govora je drfcal vitéz gróf Teleki 
Béla veliki ispán, varmegyinski éastni kapitan vi
tezke stolice.

V svojim lepő zebranim govoru je, med vi- 
Se tem, rekel i ovo:

Óva patada je zlamenje toga, da magyarska 
domovina prime v svoje krilo sakoga, Steri poáte- 
no zvrsavle svoje duznosti, makar kakái god mu 
je materinski jezik. Vitezom, Steri su ve gori zeti, 
prva je duinoet éuvati niira v domaéoj fronti, od- 
vmuti sako gibanje, stero ide proti naroda, to se 
mora vnistiti v korenu, makar dojde znutra ili 
zvuna. Tu véé ne moéi nikaj potkapatí, to je se
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várják ; az üvegajtókat, kávéházi ablakokat ezért 
már az elsötétítés időpontja előtt is célszerű meg
felelően elfügönyözni. Végül arra kell figyelmez
tetni a lakosságot, hogy az illetékes hatósági kö
zegek az elsötétítés végrehajtását húsz óra után 
fokozot figyelemmel fogják ellenőrizni.

(Folytatjuk)

Értesítés.
Közöljük, hogy a m. kir. kormány a „Bu

dapesti Közlöny" folyó évi december hó 16-i 
számában megjelent 7320/1942. M. E. sz. rende
letével a visszafoglalt délvidéki területeken kibo
csátott betéti okmányok (takarékkönyv, betét
könyv vagy betéti lap) megjelöléséről szóló 
5720/1942. M. E. sz. rendeletben megállapított 
bemutatási határidőt meghosszabbította.

E rendelet értelmében a betéti okmányok 
bemutatására folyó évi november 20. napján 
lejárt határidő 1943. évi január hó 15. napjáig 
bezárólag nyert meghosszabbítást. A hitelintézetek 
az általuk vezetett „A" és „B" jegyzékeket pe
dig az 1943. évi január hó 25. napján kötelesek 
lezárni.

PÉNZINTÉZETI KÖZPONT.

Száztízméter magas só- 
katedrálís a magyar 

löld mélyében
Valahányszor újból seregszemlét tartunk az 

országgyarapodás mérföldköveinél, mindig öröm 
végiggondolni, hogy van már fánk. búzánk, sónk 
s nemzeti szükségleteinket a belső termelés igen 
sok vonatkozásban fedezi. Az aknaszlatinai só
bánya például, amely a Trianon előtti állnmrend- 
ben szitáé teher lé telt jelentett, ma nemzeti erőnk 
egyik számottevő forrása. Örömmel mondottuk: 
visszatért Szlatina s a bányáiból nyert só a belső 
szükségletet majdnem egymagában fedezi, ami 
annál örvendetesebb, mert a trianoni Magyar- 
országnak több mint két évtizeden keresztül só
termelése nem volt. Az ország sóbehozalala évi 
átlagban 3,200.000 pengő értéknek megfelelő 
860.000 métermázsát jelentett. 1939-ben — Ak- 
naszlatina visszatérése révén — már sótermelő 
állammá válltunk, sóbehozatalunk 1939-ben mégis 
még mindig 616.000 métermázsa volt. A nemzet* 
hözi megállapodásokat ugyanis egyrészt nem le
hetett azonnal felbontani, másrészt az aknaszla
tinai bánya csupán 1939 márciusában csatoltatott 
vissza az anyaországhoz, tehát csak háromnegyed 
év termelésével lehetett számolni. De gátlólug 
léptek fel azok a szállítási nehézségek is, ame
lyekkel az aknaszlatinai sóbányának kezdetben 
meg kellett küzdenie, A szállítási ákadályok el
hárítása céljából építettük meg a taracköz—akna
szlatinai huszonkét kilométeres vasúti vonalat, 
úgyhogy az 1940. esztendőre zavartalan termelési 
és szállítási lehetőségek mellett a sóbehozatal már 
megszűnt, sőt a külkereskedelmi adatok 1940 első 
féléve alatt 124.000 métermázsa sókivitelről szá
molnak be, jeléül annak, hogy az aknaszlatinai 
sóbánya az ország sószükségletét már egymagában 
is majdnem megtudja termelni.

Kétszázméter mélyen 
a told gyomrában

Idős emberek még emlékeznek arra a tölgy
erdőre, amely az Aknaszlatina körüli dombokat 
évtizedekkel ezelőtt befödte. E dombok ma: a 
máramarosi tündérszép Tiszavölgynek legkedve
sebb szint mutató pontjai. Kívülről semilyen ter
mészeti szépség sem sejtteti azt a megmérhetetlen 
kincset, amit a szétszórt házak és kopár rétek 
alatt gyomrában rejt a föld. Pedig a sóbánya 
Ferenc-tárnájának kétszázötven métermázsa eme
lésére méretezett felvonóján érdemes a magyar 
föld mélyébe leszállni! Kétszáz méter mélyen a 
föld méhében, irdatlan sótermek falai tövében 
embercsoportok dolgoznak. Dinamattal robbanta
nak, elektromos sófürészekkel sót nyesnek, kézi 
szerszámokkal sóoszlopokból sótömböket vágnak, 
vállakon, vagy zömök, kis vasúti kocsikon sóra
kományokat szállítanak: szorgalmas az élet a föld 
gyomrában. Az először leszálló megilletődése a 
nyitott liftbe való belépéssel kezdődik. A gyors
lift másodpercenként négyméteres zuhanással szál
lít le kétszázhúsz méter mélységbe. Huszméteres 
földréteg után a világ legnagyobb katedrálisának 
belvilága tárul fel szemünk, szívünk előtt s né-
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hány villanykörte félhomályában szédülten nézünk 
a nyitott liftből a száztizméter magas, kétszáz 
méter hosszú, hetven méter széles sótárna mé
lyére. Félperc alatt talajáig érünk s újabb tizmé- 
teres sórétegen át tovább zuhanunk az alsó 
katedrálisba, mely visszacsatoláskor csak három 
méter magas volt, az elmúlt két esztendőben 
méretei minden irányban kibontakoztak s bolto
zata ma már huszonöt méter magasan íveli át a 
titáni tömör sóoszlopokat.

Többórányi elvarászolt szemlélődés s nehány 
percnyi sótörő és sóvágó „próbamunka" után 
ismét a gyorstiftbe ülünk s a káprázatosán villo
gó sófalak mentén a föld felszíne felé robogunk. 
A felszínre érve, követjük a kis vasúti kocsit a 
sómalomba.

Hogyan lesz a mázsás kősóból 
őrölt só

A legfehérebb sótömbök a sómalom zúzó
gépében kerülnek ahonnan a mogyorónyi darab
kákra zúzott tőn-m.léket egy szellemes csiga ét*éM 
a második emeletre szállítja. A sótörmelék itt 
garatokba kerül, ahol mágneshenger keresi ki a
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sóba hullott vasdarabokat s ahol a sódarabkákat 
porrázúzzák a fémhengerek. A hengerekről osz
tályozó szitákba gurul s négy szita alól négy 
minőségben zsákokba hull a szép fehér őrölt só 
A zsákokat a raktár rámpája mellett már vasúti 
kocsik várják, de a legfinomabb hófehér sóport 
csomagolóba szállítják, ahol harminc leány és 
asszony szorgos keze kilós dobozokba és ötven- 
kilós ládákba csomagolja a hónál fehérebb szia- 
tínai sót. Tisztább és hygénikusabb üzem kevés 
van az országban!

E sok érdekes látnivaló megtekintése után 
örömmel látja az ember azt a háromszázezer tég
lát, amely a hatalmas üzem kibővítésére és át
építésére a telep udvarán készen áll. A szlatinai 
bányatelep hatalmas építkezések előtt áll, jeléül 
annak, hogy az az állámi nagyüzem, amely a 
monarchia alatt „tehertétel" volt, az új magyar 
élet egyik legfontosabb és egyik legtöbbrebecsült 
tényezője lett. Baróthy József.

Március 17-től április 4-ig rendezik 
jövő évben a mezőgazdasági kiállítást

Az országos mezőgazdasági kiállítás és té
ny éssállat vásár rendezőbizottsága vitéz Teleki Béla 
gróf főispán elnöklésével gyűlést tartott, amelyen 
megjelent Konkoly Thege Sándor dr. földmivelés- 
ügyi államtitkár. Az elnök melegen üdvözölte az 
államtitkárt, mint a mezőgazdasági kiállítás ren
dezőbizottságának főelőadótát és a kiállítási intéz
mény naggyáfejlesztőjét. Konkoly Thege Sándor 
dr. válaszában hangsúlyozta, hogy a földmivelés- 
ügyi kormány az állattenyésztés és a mezőgazda
ági termelés fejlesztése szempontjából jelentőség- 

teljes intézménynek tekinti a kiállítást.
Ezután a bizottság Rédli Gyula előadó fő

titkár előterjesztése alapján úgy határozott, hogy 
a jövő évi mezőgazdásági kiállítást és tenyészvá- 
sárt a szokásos tavaszi időpontban, március 27 
április 4. napjain rendezi meg. A kiállítás gerince 
ez alkalommal is a vásárral kapcsolatos tenyész- 
kiállitás lesz, amelyre máris igen nagyszámú, ér
tékes anyagot készítettek elő a gazdák és élénk 
forgalomra is lehet számítani.

A rendezőség a többi kiállítási csoportokat 
is igyekszik a lehetőséghez mérten a rendkívüli 
viszonyok ellenére továbbfejleszteni és olyan szem
léltető anyagot bemutatni amely hasznos tanulsá
gokat szolgáltat a háborús gazdálkodásban nem
csak a mezőgazdasági foglalkozásnak, hanem min
den érdedlődö számára. Az utolsó években ren
dezett kiállítások fokozódó sikere alapján remény 
van arra hogy a most következő kiállítást is sike
rülni fog az illetékes tényezők támogatásával szép 
eredménnyel megrendezni.

A rendezöbizottság érdeklődéssel fogadta a 
jövő évi kiállítás nagyszabású előkészületeiről szóló 
tájékoztatást, több fontos részletkérdésben hozott 
határozatot és elhatározta, hogy a jövő évtől kez
dődően a tenyészkiállitásra csak az illetékes te- 
ynésztö egyesületek uiján történő bejelentéseket 
fogad el. Ebben a csoportban a jelentkezés .ha
táridejét január 1-ben, mig a többi csoportokban 
amelveknéi a (^entke/.és továbbra is a rendező 
bizottságnál történik, február 15-ben állapítottak 
meg.

Egy német légelhárítóágyu 

iránytű szerkezete. 

(Foto RDV.)



MEGYIMURJE
Preplatna cena: 5,— P. na pol leta. 
Vuredniátvo: Horthy Miklos-tér 6.

Nas
Najvekse pripeéenje povesti je bilo 

„Otkuplenje“ . Niti je predi bilo, a niti 
pák potli nabo se nikaj taksega pripetilo, 
kaj bi moglo biti od veksega znacenja, 
как kaj se v Betlehemu stvorilo.

Vec je za ono vreme preladalo ono 
velko gibanje du§, stero stoji ober celoga 
sveta, a to je krscanstvo, a bo preladalo i 
denes celoga sveta,

Na velkim polanam ve teceju velke 
bitke za magyarsko zivlenje, za „istinski 
duh“ steri more preladati i da se vcepi 
v narode betlchemska misei. Kristusov 
duh bo na svetu bozicnu noc spunil i 
blagoslovil duse sih narodov magyarske 
zemle i bo stvoril velko skupno magyar
sko brätst vo.

Betlehemska misei bo skup prijela se 
magyarske ludi i posiknula bo vkraj od 
sebe se, kaj je poganstvo i ne odgovara 
krscanskomu duhu. A  te duh pak ne 
stoji na starim poganskim navukim, nego 
vuci sakoga cloveka, sako pleme, moza, 
gospona, purgara, delavca na Kristusovu 
veru i postenje.

Magyarska zemla je Kristusova zem-

Csáktornya, 1942 decembra 25

la. Magyarskomu narodu je puna dusa 
duha „Svete Noci“ te duh ga vodi po 
célom njegvom iivlenju.

I ako z toga duha ,,Svete Noci“ 
stalno na jen cas vun v sakdasnje ziv
lenje. vidimo ono bratstvo, stero je stvo
ril Kritusov duh, steri je blagoslovil sta- 
rinske krscenike, steri su se morali pred 
pogani pod zemlu skriti, a bode blagoslovil 
i denesnjega sveta.

Darovati onim, steri su gladni, zbri- 
sati suze z oci nesrecnih i siromaskih, 
pomagati onim, steri teákoga kriza nosiju, 
batroviti nevolne i dopelati к Bogu zgub- 
lene ovce. To je duh Bozi med narodom, 
to je krscansko alduvanje.

Samo taksi narod more meti buduc- 
nost, Steri oce i more ovo alduvanje pod- 
nesti. Te duh alduvanja i bratstva bo zje- 
dinil magyarskoga naroda v kristusovoj 
misli.

Та ,,Sveta Noc“ i te betlehemski duh 
bode nam objacil nase duse, bo nam rav- 
nal nase zivlenje i rezsvetil nase oci da 
bomo znali odprostiti gresnikam, steri su 
se povrnuli к kristusovoj misli, da bomo

P o l i t i g k i  t j e d n i k  
Z i d e  s a k i  petek.

dosta jaki podnesli se brige, moke i trp- 
lenja, da bomo mogli preladati zlocestoga 
duha, steri nas tenta i da bomo Bogu£slu2ili.

Ako bomo si isii po onom potu, áte- 
roga nam kaie ,,Sveta Noc“ , onda ne 
samo, da bomo svetili bozicne svetke, 
nego bomo i nosili v dusi naáega Zveli- 
éitela.

Stem bodo resene se nase dusevne 
brige, kajti samo krscanski duh valuje 
Boga, a on je nase vekivecno Vivienje, 
kruh nase duse, blagoslov nasega potal 
Kristusov duh nam blagoslovi nase sile i 
da nam jakost, da moremo preladati sa- 
tana denesnjih vremen, strasnoga bolse- 
vizma, steri ne pózna Boga, niti cirkvu i 
steri nema nikaj svetoga, nego peklenski 
duh ga ravna, da zrusi celoga sveta.

Se ludi, steri ziviju na magyarskoj 
zemli i valuju, da je ova zemla nasa do- 
movina, naj blagoslovi duh Svete Noci, 
naj se zjediniju v dusi z nasimi vitezkimi 
honvedi, da bodo meli vufanje v nas i 
da bodo mogli preladati peklenskoga sa- 
tana, strasnoga bolsevizma, da bomo si 
skupa meli srecnoga Bozica.

magyarski Bozic

Vitezka prisega v Perlaku
V /namenitom historiskom jarasu, poleg ma

gyarske- horvatske granice su se ludi, stari i mla- 
di spravlali na velku paradu.

Vec v jutro zaran na sakoj hizi zastava i 
prem da je hudo vreme bilo, na jezere ludstva, 
si v svetesnjoj opravi hoda po vulici, da ocefu videti 
paradu..

Od potli, как se Megyimurje povrnulo, ne 
ga biiu luk i vcikt parade v toi op în:, Ste- 
rá nam )e na zalost, maio daiko uupulu ou /.v 
leznice. Na toj paradi zastupani su bili obedva 
jara§i Megyimurja, a do§li su i si vitézi, niti jen 
neje falit.

Ciospodu átera su do§la, je prijel vitéz Or. 
Hertelendy Ferenc íöszolgabirov, vitezki hadnagy 
jarasa Perlak.

DoSli su i vitéz gróf Teleki Béla velki iá* 
pan, castni kapitan varmegyinske vitezke stolice, 
Br. Brand Sándor vicéi Span, Székely Jenő ezre
des, kapitan varmegyinske vitezke stolice, vitéz 
Horváth Ferenc, generalmajor v penziji, orsacki 
oblegat jarasa Perlak, Pecsornik Ottó orsacki ob 
legat jarasa Csáktornya, vitéz Horváth Bertalan 
predsednik sodbenoga stola v Zalaegerszegu, Dr. 
\ ida Ferenc fószolgabirov jarasa Csáktornya, vi
téz Fiilóp Péter varmegyinski vitezki széktartó.

Parada se hapila v cirkvi z svetom mesoni, 
steru je slu íil pater Murai Frigyes i к tomu je 
drzal jako lepő provedátvo v magyarskomu duhu.

(iospoda, stera su doála i vitézé pozdravili 
su pied spomenikom G^sparich Marka. Pozdrav- 
noga govora je drzal Dr. Doniján Gyula fiákaliuá 
s taksimi lepimi reémi, kaj su ludem suze vuále. 
^ toplimi rokmi i z velkim zaéudjenjem tak je 
je rekel — pozdraviamo vas magyarske vitézé,

vi ste odvetki junaéke Zrinyiove soldacije vi ste 
vitézi krvavih bitki svetskoga tabora. Magyarski 
Vitézi Bog Vas je dopelal med nas, naj Vas Bog 
blagoslovi!

Mala megyimurska deca pak su pod vodi- 
telstvom Zsömbörgi Józsefá, navucitela poka/ala 
taksu lepu deklamaciju, kaj su si ludi njih -gle- 
dali. le  mali megyiuiuiski magyari, v megyimur 
sk.oj narodnoj opravi, su tak íz. srca zgovarali, 
Icpc magyarske verse, da to íudi dugó nabodo 
po/abili.

Vítezka prisega je bila v lepő okinéenoj vel- 
koj sáli, velke átarije. Z velkim alduvanjem su 
popra vili i okincili to starinsku hizu i Virágh Pál 
prvi notarjuS se éuda trudil, kaj bo ta hiza vredu 
na to paradu.

Za vitézé su preglasíli:
Oficerske vitézé:
Vitéz Dr. Tomka János, predi varmegyinski 

velki notarjuá, ve kurialni sodec.
Vitéz Cseke Dezső profesor v penziji, Ba

csón ytomaj.
Vitéz Világi Imre Nemeshid.
Soldacki vitézi:
Vitéz Szántói István Lendvarózsavölgy.
Vitéz Szakái József Szentadorján.
Vitéz Szabó István Szigliget.
Vitéz Németh György Zala besenyő.
Vitéz Murakirályi (Stefók) Rókus Muraki

rály.
Vitéz Murai (Belies) Ferenc Perlak.
Vitéz Krcsmár József Alsónemesapáti.
Vitéz Kaszás Mihá.y Szentkozmadombja.

Vitéz Hegedűs Elek Hodosány.
Vitéz Fehér István Misefa.
Vitéz Devecseri József Nagykanizsa.
Vi éz Szabó István Nemesgulács.
Vitéz Kanizsai István Muraszentmária.
Vitéz Mogyorósi (Mudricza) Iván Lendva- 

rózsavölgy.
Vitéz Torma János Rezi.
Vitéz Murai (Zvonarek) István Perlak.
Vitéz Lugosi (Luksa) András Muravid.
Vitéz Muravölgyi (Grivecz) Mihály Muravid.
Vitezki sledniki:
Vitéz Szcrecz Ferenc Nagykanizsa.
Vitéz Horváth Endre Zalaapáti.
Se skup 23 vitézi.
Prisegu je zel vun Székely Jenő varme

gyinski kapitan vitezke stolice i svojom rokom 
je sakomu vitezu del na prsa vitezkoga cimera i 
sakomu vitezu roku dal. Poleg toga se zmislil i
za pokojne vitézé.

Paradnoga govora je dríal vitéz gróf Teleki 
Béla veliki iápan, varmegyinski éastni kapitan vi
tezke stolice.

V svojim lepő zebranim govoru je, med vi- 
§e tem, rekel i ovo:

Óva parada je /Iáménje toga, da magyarska 
domovina prime v svoje krilo sakoga, steri poáte- 
no zvrsavle svoje duznosti, makar kakái god mu 
je materinski jezik. Vitezom, steri su ve gori zeti, 
prva je duinost éuvati niira v domaéoj fronti, od- 
vrnuti sako gibanje, stero ide proti naroda, to se 
mora vniátiti v korenu, makar dojde znutra Ш 
zvuna. Tu véé ne moéi nikaj potkapati, to je »e
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za badav, ona vremena 1918. leta ved nabodo 
doäla nazaj. Nesmemo se prestraáiti od nikäega 
alduvanja. Vu vaSim vitezkim du§am je i v prvim 
svetskim taboru gorel plamen onoga duha, Stero- 
ga su nam ostavili Zrínyi i Gasparich. Pozival se 
na Zrinyiove redi i zvrSil je svojega govora ovak:

Treba nam je discipline i jedinstvo! Doáli 
ste nazaj к materi zemli. Morate biti öni stupi, 
Stere nikSi viher nemre podreti, morate biti svet- 
lost magyarskoga neba i apostoli dela onda, da 
bodo doáli mirnj delavni dnevi i postenje nigdar 
nejte ostaviti. Bog vas naj pozivi i naj poáivi i 
blagoslovi celo Megyimurje.

Toga govora su prijeli z velkim éljen kricom 
i pokanjem rok.

Za njim je govoril vitéz Horváth Ferenc 
general major v penziji, orsacki oblegat, on je po 
megyimurskom jeziku tolnadil vitezke duznosti i 
prosil boiega blagoslova na Megyimurje.

Zatem su pák prek dali medalje i to vitéz 
Dr. Horváth Bertalanu, predsedniku sudbenoga 
stola i vitéz Perédy Nándoru carinskomu inspek- 
toru, vitezkomu hadnagyu jarasa Csáktornya, stere 
su dobili od Gospona Guvemera. Gospon velki 
iápan njim je te medalje prek dal z lepim poz- 
dravnim govorom.

Za tern su popevali Himnusa, a po tem pák 
je bil v kasini vitezki aldomaS, na sterom je vi
téz Horváth Ferenc generalmajor v penziji naz- 
dravil Gospona Guvernera.

Svetek je bil v Perlaku, pravi magyarski 
svetek. V sredini ovoga starinskoga jarasa su se 
srca napunila z veseljem, verőm i vufanjem za 
bolSu i srednu magyarsku buducnost. Morti tu v 
Megyimurju joS nigdar niSci neje cutil, как se 
magyarska zemla briga za svoj narod. Nas dober 
megyimurski narod ve vidi, как je drugad kiveti 
v magyarskoj domovini, de postujeju i zdizeju sa- 
koga cloveka i da saki vziva dobro celoga orsaga.

Danes se celi Perlak veseli tomu svetku, 
novu jakost dobímo za teSka vremena i novo vu- 
fanje, da nas bo on pot, po Sterom se ve naSi 
vitézi teSko boriju i krvariju v dalekoj Rusiji, do- 
pelal к bolSemu zivlenju. Vec vidimo, da na nebu 
magyarske zemle shaja sunce i z visoko zdignutoni 
gtavom idemo po onom potu, Steroga nam kaze 
naS vitéz Gospon Guverner i Steri bo nam tu, 
koli Dunává zasigural naSu lepsu buducnost.

Ü r n a

Sneg se puSda, on pokriva drno zemlico,
Kaj se dőli s zemle ne posprajlo se bode pokrito. 
Samo ostali bodo, ne pokriti, klinceci i tulipani, 
A to so na Ruskom bojnom polu Magyarski honvedi.

V zimske cajte jutemji mrazi mrzli su jako,
Kaj je na polu de pozableno se bo povehnulo. 
Ne povehnuti samo bodo ostali, klinceci i tulipani, 
A to so na bojnom polu hrabri Magyarski honvedi.

Jaka vedrinja v zimskim cajto, dosti je mrzla, 
Kaj je de gut íivoga pred mom se rado skriva. 
Ne skrívaju se pred vedrinjavom klinceci i tulipani, 
A to so рак naSi veseli, mili, Magyarski honvedi.

Od severnoga kraja fudka veter i puSe oStro,
Se se skriti nemre nutri, to bode ve zmrzlo.
Ne zmrinjeni bodo ostali, klinceci i tulipani,
A to so рак naSi lubleni, Magyarski honvedi.

Makar i za zimskog cajta, sunce more presvelliti. 
Vetra, snega i mraza, toplina more pojesti.
Onda pák bodejo glave zdigli, klindeci i tulipani, 
A to рак bodejo naSi hrabri, Magyarski honvedi.

Spopeval Megyimurec.

Svetski glasl.
Kakái je alarm od lufta v Newyorku

(M N.) Newyork, alarm od lufta!
Ne zbog toga, kaj bi se morti kak- 

sa pogibel pokazala ober varasa, nego 
zato, kajti La Guardia, glavni purgarski

mester varasa, dela probe i nece, kaj bi 
se organizacija za obranu od lufta „za- 
hrdjavila“ .

Vlasti su ze sem najbole zadovolne, 
ali ne tak narod. Na burzi su sirene, da 
su tulile, napra vile taksega straha, kaj 
je prodaveam ostalo prek 200.000 akcije 
v rokaj, kajti kupci su se rezbeSali i bur- 
zijaneri z velikim strahom misliju na to, 
kaj bo onda, ako dojde do pravoga alar- 
ma.

La Guardia saki den dobi liste, de 
se mu ludi toziju, kaksega kvara im te 
alarmi delaju.

Jena gospa pise:
Zbog vasega bedastoga alarma su mi 

Iasi zgoreli. Barber mi je rano lasi pekel 
da je dosel alarm i da je cul sirenu, me 
ostavil na cedilu z reemi, da mora iti na 
obranu od lufta i как sem ga god prosi- 
la, ne je stel ostati. Так su mi masine 
za pol vure duze ostale na glavi, как je 
potrebno i lasi su mi zgoreli. kulko mi 
boté platili za moj kvar?

Jena druga gospa pise:
Moj zlatni pesek se od strasnoga 

tulenja sirene tak prestrasil, kaj je od 
mene v kraj skocil i jen autó ga pogazil. 
Kulko mi kanite platiti za moj kvar ?

Так se denes zivi v bogatoj i srec- 
noj Ameriki.

Da policaj ima iraj dneva.

M. N, V Danskoj, v jenom tihom va 
rasu, su ludi v zadnje vreme dosli v vel
ki strah. Furt su bile nekse tajnovite kra- 
dje a najspajsnese je bilo, kaj su te kra- 
dje bile saki tjeden istoga dneva, Na 
zadnje se nesci zmislil, kaj se te kradje 
navek onda delaju, da jedini nocni strazar 
ima svojega fraj dneva. Ne su mogli dru
gó napraviti, nego su tomu siromaskomu 
nocnomu strazaru skratili njegvoga slo 
bodnoga dneva. S tem su mám i kradje 
prestale.

Gospodarski glasi
Americka trgovina pred velkom krízom

M. N Wayue C. Taylor americki dr 
zavni sekretar ministeriuma za trgovinu 
je v zadnjem svojem govoru rekel, da 
americka trgovina stoji pred velkom kri- 
zom. Naj vise trgovcov se toga nece bojati, 
kajti si niti premisliti neznaju kakse velke 
zgubicke bodo meli pre trgovini. Denes 
se jós faliju z punimi magazint, a ne mi 
sliju na to, da se bo roba rezisla, a do 
nőve nabo moci dojti, kajti fabrike ne 
delaju nikaj za civilni barat.

I v Ameriki moraju zene iti na orsac- 
ko delo.

M.N. Americke novine „News Weck“ 
piseju, da se tam stvaraju taksi zakoni, 
da bodo zene od 18—45 lcia morale iti 
na orsacko delo. Najpredi bodo te zene 
zmestili po farmaj (marofi) de se povaju 
najvaznese hrane.

8 miljonov delavcov zivi v Ameriki 
z drzavne potpore

M. N. Z Juzne Ameriku dobaja glas, 
da su v Sjedinjenim Dr/.avam prvoga ok

tobra jós navek meli 8 miljonov ludi na 
drzavnoj potpori.

Amerika bo potli tabora dosla v velku 
gospodarsku krizu.

M. N. Americke novine „Colliers 
Magazin“ piseju v zadnjem broju na siro- 
kom, kakse nesrece bodo v Ameriki v 
gospodarskom zivlenju i как velka kriza 
bo. Kaj se tice Zjedinjenih Drzavi, ame
ricka fabrikacija bo, se jeno, как se bo 
tabor zvrsil, zgubila se one posle, kője 
denes ima z velkom taborskom fabrika- 
cijom, a jós nesu napravili nikse plane, 
как bodo z taborske fabrikacije presle na 
mirnu. Zbog toga bo strasno cuda delav
cov ostalo prez posla. Та kriza bo stem 
teskesa, kajti stem bo i polsko gospodar- 
ska kriza velika. Öve drzave bodo mele 
cuda mleka z visesega i nabodo znale 
kam znjim, kajti delavci nabodo meli pe- 
nez. Sojaboba bodo meli desetpot vise, 
как bodo mogli ponucati. Pamukavecve 
imaju jako cude, a dók tabor mine, bo 
njim tulko zraslo, kaj bodo samo jako 
malo toga mogli prodati. Delavcov, steri 
bodo posla zgubili, bode po priliki do 18 
miljonov, ako pák zrecunamo kcoj i fami- 
lije onih delavcov, onda bo po taboru 70 
miljonov ludst va v Ameriki, steri nabodo 
mogli s svoje zasluzbe ziveti. Ve za vre
me tabora, su delavcoin pomogli samo na 
kratki cajt, kajti americki kapitalizam stoji 
za tem, kulko smeju fabrike delati. Fa- 
brikaciju su skratili, gotove pridele i robu 
vnistili, stem su postigli, kaj su velki ka- 
pitalisti dosli do strasnoga dobicka, a far
meri i delavci na miljone trpiju glada. 
Rooseveltova politika i velki kapitalisti su 
dotirali do toga, kaj je Amerika stopila v 
tabor,

Na znanje
Dajemo na glas, da je m. kr. vlada 

z naredbom od decembra 16-ga podugsala 
termina za one steri imaju v  Juznimi Kraji 
knige i cedule od sparkase za vlozene 
peneze.

Po toj naredbi se te knige i cedule 
moraju prekazati do 1943. januara 15-ga, 
pre ban kaj í sparkasaj, pák ako nasi me 
gyimurci imaju takse dokumente, naj se 
zuriju, kaj nebi zakesnili termina.

PÉNZINTÉZETI KÖZPONT.
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Nase leventaske puce su zastavu svetile
Так bi morali reéi, kaj smo gledali nekáu 

osobitu paradu, ali tonemremo reéi kajti od pot- 
li, как se Megyimurje povrnulo, nam je saka pa- 
ráda bila v najvekáem zduSevlenju, taksa lepa 
parada je bila i posvecenje zasteve nasih levente 
puc.

V nedelu, decembra 20-ga. su nase leven
te puce v paradi marsi rale s - za ve joá zave- 
zanom zastavom v cirkvu, de su, pod meáom 
prijele svetu pricest, a po meái su pák svetili 
zastavu. Zastava je z bele svile, i z jenoga kra- 
ja je leventaski cimer a zdrugoga pák Blazena 
Devica Maria i m agyaré i cimer. Potli mese su 
puce isle s rezvijenom zastavom, v paradnom 
marsu v Levente dóm, de se parada hapila.

Osobito nam je zaálo do srca, как su nase 
pucike, Stere su skorom se megyimurskoga roda, 
lepő Boga molile po magyarskom jeziku: Otec 
nas _  Zdravo Maria — Vera Boza.

Potli molitve su leventaáke puce po magyar
skom jeziku polozile zakletvu za domovinu i svo- 
je pajdasice, a za tem pák njim je Sáfran László 
fabricki voditel z lepim govorom prek] dal zas
tavu, áteru njim je daruvala Granerova fabrika. 
Posvecenje zastave - tak véli - je navek takái 
svetek de se gene srce celoga naroda, a na de- 
nesnjem posveéenju zastave, pák se v narodnoj 
lubavi genulo srce naáih megyimurskih delavnih 
puc. Z gizdavim srcem spomenem, kaj su nase 
delavne puce same, po svojoj voli stvorile ovo 
leventasko drustvo, im dobro znamo, da su one 
rodjene za vreme nesrecne jugoslavenske krpari- 
je, erez duga leta su njim duse giftali z velkimi 
slavenskimi misli a ktomu su je hranili jós i stra- 
snimi crlenimi komunistickimi pripovesti, vucili su 
jih Boga tajiti, rusiti i mrziti bliznjega.

Ali le nase puce ne su postale takse, duse 
su njim ciste nasega jezika za ve jós tereju, 
ali srce njim tuée za magyarsku domovinu. Same 
po svojoj voli su ponudile pol percenta svoje 
zasluzbe za familie frontskih honvedov. Poslusaju 
magyarske skole, same po svojoj voli su stvorile 
ovo lenentaáko drustvo i s sakim svojim delom 
pokazeju, da su verne svojoj magyarskoj domovini.

Megyimurje je navek bilo magyarsko i bo 
ostalo. Mi odvedki Zrinyi Miklósovih soldatov, 
i stari i mladi, stanemo si pod zastavu nasega 
lublenoga Gospona Guvemera i bomo obranili 
nase jezero let stare grude i bomo vredni ostali 
Zrinjiove vekoveéne misli. Так naj bo! I.epsu 
bupucnost, daj nam Bog.

Toga govora su prijeli z velkim zdusevle- 
njem, zatem pák je gospa Korentsy Fnpréné, ku- 
ma zastave, z lepim govorom prevezala áirokoga 
narodnoga pantleka na zastavu, onda pák je Mo- 
drovics Nándor főhadnagy drzal njim lepoga go
vora, za njim pák je Zetelakl Tóháthy Marianna 
fabricka skrbitelica drzala velkoga govora, Pri- 
povedala je organizaciju i cil drustva. Pripoveda- 
la je svojega straha, da je doála z oslobodjenoga 
Frdclja s székelske zemle, sem v Megyimurje. 
Sodbina nam ie biln jednaka, zagaziti se kaj je 
magyarsko. V HuHpppqtu ie dobila magvarskoga 
pantleka i z velikim strahom ga nesla prek gra- 
nice, a potli ga skrila poleg groba jenoga viteza,

kajti Balkan je bil strahom od revizije granice 
i preganjali su se, kaj je bilo magyarsko.

Stakáim srcem je doála v Megyimurje, a 
denes naáa mlajáina s pravim, éistim srcem bra- 
ni nasu domovinu.

Dale govori za duznosti naáih leventaskih 
puc, posteno, cisto zivlenje lubiti i podpirati na
se megyarske vitézé. Ovu zastavu saka megyi- 
murska puca naj gledi za svoiu, velki greh je 
osramotiti ovu zastavu, a braniti ju je dika, poá- 
tenje i blagoslov.

Svoje reéi je zvráil stem' kaj se zafalil fab- 
riékom voditelstvu za daruvanu zastavu.

Fejes Anna je deklamirala lepoga veráa 
„Zastavi" a Hazafi Anna opet lepoga versa „Naj 
se vija Zastava“ i onda se s Himnusom zvrsila 
óva lepa parada.

Parade popoldan
V Levente domu su se hapile z popevkem 

Vera Boza i onda je рак Zetelaki Tóháthy Ma
rianna drzala dugsega paradnoga govora v kojem 
je vpotila leventaske puce na rodolubnost, na 
delo za domovinu i alduvanje.

Za tern* je dosel veseli del parade. Pope- 
vacice na tri glase, same megyimurske puce, ja- 
ko lepő skup slozene, pod voditelstvom Hazafi 
Anne popevale su najlepse bozicne popevke. Ku- 
kics Ilona, Rátkai Mária, Zuzel Maria, Antono- 
vics Róza, V»bovec Mária cféklamirale su najlep
se verse z starinske magyarske dobé, od Petofia, 
Arany-a i tak dale. Velko je bilo zduáevlenje, 
osobito za starese ludi, átéri su se zmislili za 
svoju mladost, átera je na zalost minula,

Mekovecz Angela, s svojim lepim glasom 
je popevala lepu starinsku vizű „Daru madár 
fent az égen" Ta lepa popevka je sakomu do srca 
zasla i jako su joj pokali z rokami.

Zatem su bile dve predstave „Jezusekov 
dar" i pastirsko igranje" Obedve je napisala i 
ravnala Zatelaki Tóháth} Marianna. Te predstave 
su nase puce tak lepő zigrale, kaj je to sakomu 
doálo к dusi. Da je „Rozika disla v nebo" rodi- 
teli su suze prelevali. Na toj predstavi igrali su 
i vraga, i takse Sale su tirali, kaj je mlajáina 
skakala od smeha, i bormeá éuda njih su pokali 
z rokami.

Hazafi Anna i Mekovecz Angela su poka- 
zale tak lepoga magyarskoga plesa, Steri bi njim 
bil i na vekáem mestu na diku, zvun toga smo 
od Hazafi Anne culi ;viáe lepe magyarske po
pevke.

NaSe novine nesu dosti velke za to, kaj bi 
nabrojili sa imena, ali tulko moramo reéi, da su 
naSe leventaSke pucike bile jako drage i lepe. 
dobro su navéile se, kaj su igrale i z veseljem i 
dobrom volom su igrale, im su megyimurke. pák 
su Stele z duSom i telom pokazati da je Megyi
murje jeden od najlcpsih gjungjov naSe slatke 
domovine Magyarske, a tak i bo ostalo za veko- 
veénih vremen — Так naj bo!

Zetelaki Tóháthy Mariamul je tieha ?a rnv- 
nanje poíaliii. Kaj ола tu Jcla, je se rodolubno 
i puno alduvanja.

Magyarsko 
honvedsko dete

Dalko med bregami v jenoj dolini se rez- 
prestrlo malo selce. S slamom pokrite hizice sta
le su jena poleg druge, как jejei v mravlinjaku 
i negdi — negdi, se i malo svetlo vidlo kre po- 
ta, kud su kola ruáila po kamenju. V sakoj h iii 
je bilo öuda posla i vidlo se, kaj se ludi sprav- 
laju к svetoj nőéi.

Pred jenom, dobro resvetlenom hiiom, su 
kola naglo cuknéla i postala. Konji su véé znali, 
da su doma, dale nabo treba iti, a bili bi naSli 
dimo makar i v trdoj kmici.

Naj dostaju gospon plébános, doma smo. 
éuje se vugoden glas gazde i sprevajal je bozega 
slugu nutri v hiiu. Na ganjku je gazdarica poz- 
dravila pastira z velkim poStuvanjem i z reémi: 
Falen bodi Jezuá ,Kr:stu§! ,

Dopelal sem gospona plebano§a daj se ma
lo spominaj dók ja konje vred denem véli gazda 
i ide vun.
Nutri v hizi v peéi je fajn gorelo i vugodna top- 
lota se Sirila po hizi. Gospon plebanoá si je mes- 
to nasel i mam se hapil, zakaj je doSel za ver- 
sko zivlenje toga raaloga selca.

Cuda kaj — kaj su se spominali, a onda 
na jempot je reé prek zela gazdarica, teca Kata. 
Neje nikaj pitala, nego je rekla:

Prosim otproscenje velko éastni gospon, kaj 
njih nebi z reémi zbantuvala, nekaj bi njim rek
la, dok mi moz nutri ne dojde, kajti znaju, on 
néma rad, ako se zene meáaju v moske posle. 
Nas je Bog ne blagoslovil z decom, pák zato к 
sakomu Bozicu troje dece obleéemo z opravami 
i damo njim obeda. Kajti smo véé doáli v leta, 
tak smo se spominali z mojim Ivekom, kaj bi 
zeli za svoje takse popilsko dete, éiji je otec v 
vezdasnjem taboru dőli opal na ruskoj fronti, a 
néma niti mater. Im je prava boía istina, da oni 
za nasu veru i za nase familie harcuvleju proti 
prezboznim bolsevikam.

To je jako lepő i fale vredno, kaj vi kanite 
véiniti draga teca Kata, véli plebanoá z velikim 
veseljem. Da bi bar si ludt tak mislili i pomagali 
siromaákim taborskim popilam.

Jaj, dragi moj velke éasti vreden gospon 
plebanoá, zafalila se teca Kata, ne govorim ja 
zbog toga, ne smo to ga vredni, nego fala Bogu 
imamo po песет sega, pák zato bi steli pomagati 
siromakam. Prosim njih, naj na polnoéki malo 
taksega nekaj prodekuvaju ludem — nato je dó
séi nutri gazda i spomenek je prestal, ali se gaz
da hapil govoriti.

Oni su doáli knam v ime maloga Jézusa, 
pák naj se éuje pred narodom lubav maloga Je- 
zusa érez njihova vusta. naj bo na Boiié, na 
svetek lubavi, saki élovek sreéen, naj se veseliju 
i oni, átéri nigdar ne su meli sreéu.

Vreme je dosta fletno minulo si skupa su 
se spravili к polnoéki.

PojdaO )e gospon plébános pregledavaí zvez- 
de na nebu i как gledi to velku ,vekovecnost, 
ne se je mogel premisliti kaj bi tak velka lubav 
mogel najti v sreu selskih ludi.

V cirkvi su zaigrale orgule, как da bi an- 
geli z neba igrali i glasili nebesko éudo, odkup- 
lenje, lubav je doála z neba, Otec Bog je pos
la] Sina svojega, da bode otec siromaákoj popil- 
skoj deci, sem siromakam i bogatasam.

Potli meáe se gospon plébános oglasil spred 
oltara i rekel je par reci ludem puné cirkve.

Morti je mali Jezuá prodekovaí érez vusta 
boJ.ega sluge, za znamenitost velke kráéanske lu
bavi, kajti verniki, átéri su doáli posluáat boze 
reéi, saki je imei v rokaj jenoga pakleca z darorn 
i jen za drugim su polagali v segeátriji svoje da
re na oltár kráéanske lubavi.

V tóm selu, na te Boiié niti jen siromak, 
a niti popilsko dele neje ostalo prez boziénoga 
dara i tak je boii blagoslov érez éloveéju lubav 
dostigel su malu decu, éiji roditeií na fronti 
braniju bozu hiiu i naáu domovinu.

OglaSujte v „Meovimiirju“
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. im Némáké podmome ladje vtopile su na se- 
vemom, srednjem i juznom kraju Atlanskoga mór- 
j a j  na jutnom kraju Afriké pre varaáu Capstadt 
tBL trgovaékih ladji se skup od 98.000 ton, na 
шие jenu taborsku ladju, a tri dalnje ladje pák 
Síi s torpedóm strelili. Med vtoplenimi ladjami 
su bile neáteme velke za petroljoma voziti. To 
j^yori nemáki slufcbeni glas v petek.

V sobotu éujemo da su v Libiji engleske 
iiamerikanske trupe stele s strane napasti nem- 
Tkyi i taljansku soldaéiju, ali su je naái odvrnuli 
iM p rav ili njim velke zgubiéke. Jen engleski no- 
vinar piáé, da nemáki soldati na taboriséu v Tu- 
töísu imaju éuda ameriékih okloplenih kol. Та ko- 
1a3zavzeli su amerikancam v bitki ‘pre varasu 
^Tpbourba, de su amerikanci morali nazaj iti, a 
riíCmoévamom potu su ta kóla vustala i ostala 
ndtacam v rokaj.

I Taljanski sluzbeni glas ktomu jós véli, da 
su* taljanski avioni v varasaj Tripolis i Bizerta, fest 
pojnbarderali petroliomske fabrike i magazine. 
JVpm da je jako hudo vreme bilo, bombasi su 
^ o je  duánosti zvráili.
Iio-, Po nedelnom glasu némáké i taljanske tru
pe v Libiji idejű napre po svojem planu. V trdi- 

TBb bitkami vniátili su 21 engleska taborska kola. 
(pCTnbasi su hitali bombe na Maltu i na stajalisce 

Tobruku a pre Bengaziu teáko su skvarilf jenu 
nepriatelsku terheáku ladju.
nY_Tunisu bombardirali su nepriatelske rezerve 
jpofeg varasa Medjer el Bar i amerikanci zgubili 
t̂ u l8  avionov.
ifb t̂ Velki zgubiéki v krvi i matrialu, átere su 
(tiejpske i taljanske sile zadnje dneve englezam 
nopravile, prisilile su komandanta engleske sol- 
doóije, da par dni henja z bitkami i tak su stop- 
ram v éetrtek mogli hapiti z novimi trupami nap- 
{g jti. Némáké trupe su odvmule se napadaje i 

engleska taborska kola, Stere su se s puste 
tppkazale sa doli postrelali, tak je na taboriácu 
^jfltalo 28 zezganih, zruáenih okloplenih kol. V 
to vreme pák su némáké i taljanske trupe mirno 
mogle zavzeti svoja nova mesta.

Nemáki teáki bombasi su blizo Fgiptoma

ЙН rezruáili sedem engleskih avionov a ognji i 
linjav sigurno su vniátili jós par maáin. 
ved) I tak je éisto istiniti taljanski glas, steroga 

v pondelek éujemo z Rima, da engleski general, 
,^|k god je átél. neje doáel do niéesa i to i sam 
Dfjznaje, da engleske trupe nesu bile dosti jaké, 
.зд(]Ы nemce i taljane mogle preladati.
-íiqt

Sovjetska fronta
Po glasu od éetrtka bila je bitka i pre Terek 
ьуо(ф, de su sovjeti zgubili 24 taborska kola, ali 
gjpvna bitka je bila pre varaáu Toropec, de su 
^ ip c i zaokrozili sovjetsku soldaciju vnistili i tu 
,8ц, sovjeti zgubili od novembra 25-ga do decem- 

15-ga 14.000 mrtvih, prek 3.000 zaroblenikov 
326 taborskih kol, 227 átukov i 440 aeroplanov.

» tóga je general Timosenko bil prisiljen svo- 
mtu na 40 kilometrov duzine potegnuti na
zaj, drugaé bi mu joá véé soldaéije zaokru?ili.

 ̂ V petek véli nemáki glas, da su magyarski 
‘avftni napadali ober Don vode na sovjetske avi- 
one, áterih ga éuda véé bilo i potli jaké bitke 
dnli su strelili cetiri nepriatelske masine, a da 
poleg toga nesu niti jenu svoju zgubili.

Pre Terek vodi su sovjeti napravili napada- 
■4%-ali nemike trupe su njih zavmule i napravile

su njim velke zgubiéke. Ran tak i med vodami 
Don i Volga, de su vniátili 30 sovjetski oklople
nih kol.

Od varasa Rzev na jug su sovjeti zgubili 
30 taborskih kol. Od Toropeca na jug su do к ra
ja dovráili vnistenje nepriatela. Njegvi zgubiéki 
su jako veliki, Broj zaroblenikov povekáal se na 
4,200. Sovjeti su zgubili se skup 543 okloplenih 
kol, 447 átukov, cuda teskih i lehkesih pusek

¥rek jezero automobilov , cuda drugoga "matriala 
oga dneva su sovjeti, zgubili 60 avionov.

V subotu éujemo glasa, da su sovjeti zad
nje 24 vure se po sud po celoj fronti podigli vel- 
ku ofenzivu. „Pod silóm su steli predreti frontu, 
ali sigdi su vustali.

Naj jakse bitke su bile pre Don vodi, de 
su nemske i taljanske trupe erez dva dni vnistile 
102 taborska kó lá i ̂ 90 avionov. Nemska koman- 
da dala je na glas, da su v toj velkoj obrani, 
poleg nemákih i taljanskih avionov fest meli pos- 
la i magyarski.

Med vodami Volga i Dóit su nemske divi- 
zije predrle nepriatelske jaké linije i dosle napre.

V nedelu je magyarska komanda dala vun 
glasa, da su nase magyarske trupe na svojoj fron
ti vdrle v nepriatelske átelunge i pustili v luft 
68 nepriatelskih zemlenih kul, a poleg toga na
pravile nepriatelu velke zgubicke i dosle nazaj 
s éuda zavzetim matrialom.

Ober nase fronte doleteli su nepriatelski a- 
vioni, od áterih su stiri dőli strelili. Nepriatali 
nesu bombe hitali.

Sovjeti su ostavili, zvun zgublenoga matriala 
370 mrtvih vreme je pre Donu oblacno i zima 
do 15 graduáov. To je vec velka zima, da je pri- 
nas tak, onda vec si javeemo i ve si moremo 
premisliti, как dobro dojde zimska pomoc, áteru 
smo v jesen poslali nasizp dragim honvedam.

V pondelek se bítka poveksala, Od Toro
peca na jug su sovjeti v velkoj bitki zgubili más. 
kora br. 1 vnistene su sedem brigade, teske zgu
bicke imaju dve divizije, jena brigada i jen rege
ment. Od varaáa Rzev na jug se isto zrusila 
sovjetska ofenziva, a pre Stalingradu su sovjeti 
zgubili 164 okloplenih kol.

K A J  J E  N O V O G A ?
P o z iv  n a  p r e tp l a tu  1

Frosimo naáe pretptatnike, naj nam 
poáleju pretplatu, koju su nam duzni 
i naj obiioviju pretplatu, kaj nebi mo
rali zastaviti posilanje lista. Ceka smo 
ve i poslali sem duznikam. Naáe no-x 
vine sluziju Megyimurju i Magyarskoj. 
Saki pretplatnik potpomaze nam к 
tomu.

— Karlove krize moci prositi do feb- 
ruara 15-ga. Megyimurci pazite! Honvedski 
Minister je dal vun naredbu, da oni soldati z 
Juánih kiajov i Megyimurja, átéri imaju pravo na 
Karlov Kriz i joá nesu dali nutri svoje molbeni- 
ce moreju prositi toga Kiiza do 1943. febniara 
15-ga.

V Megyimurju ga cuda frontsk|h soldatov, 
átéri su zasluíiii toga Kriza pák ako se dq_ áto 
zmore. áto joá neje dal nutri molbenicu, naj se po- 
íuri, kajti to je véé zadnji termin.

Mi megyimurci moramo i stem pokazati, da 
smo vredni oci naáih sinov, átéri se denes v teá- 
kim bitkam boriju za nasu domovinu.

— Bozícni dar za nase honvédé i njiho- 
ve familije. Opéinski policaji v Csáktornya su, 
pod voditelstvom Bányay Jánosa policajskoga ko- 
miáara, svoje stroáke za bozicno drevo, 20 pengő 
daruvali za Bozié taborskih honvedov i njihovih 
familiji.

Glasi zapovednika za obranu od lufta
Vidi prvipot v broju 39 od XII-18'ga
Da je honvedski minister, na kraju oktobra 

meseca odredil vkmicenje, v célom orsagu za 
23 (11) vur, je ovo velko poleksanje bilo samo 
za probu i mislilo se, da se bo narod vugibal 
pre velko svetlo puácati vun i da bo v vecernim 
vuram navek se prepravleno za vkmicenje tak, 
da ako bi doáel alarm za obranu od lufta, kaj 
bodo se privatne hize si átacuni i se krémé i 
kafane mám mogle vkmiciti se svetlo stem ide 
vun na frajséinu. Ali na zalost, zadnjih tjednov 
se dokazalo, kaj su stanovniki ovo poleksanje 
krivo razmeli i ne su pazili, как njim je duznost, 
nego su se firhange i druge stvari za vkmicenje 
z oblokov i vrat éisto dől pospravili. Kontrolon 
toga su, tak i v glavnom varasu, как i v krajini 
po viáepot spazili kaj jós i potli pol noci bili su 
dugi oblokov rezsvetleni zato, kajti su bili firhangi 
za vkmiéenje dőli pobrani! Zato se bilo treba za 
istinu bojati od toga, da ako bi nepriatelski avi
oni doleteli, v éuda privatnim hizam bi lampasi 
érez öblöké svetili, ili pák bi rano v ono vreme 
vu/.gali, da se puáe alarm za obranu od lufta i 
da je pogibel najvekáa. Stoga je bil honvedski 
minister prisiljen, da mora odrediti vkmiéenje, 
od novembra 23-ga dale, saki den za 20 vuru, 
to je ob 8 vuri na veéer! Da bi po cestaj sa voz- 
nja vredu isla, je minister i za rezvetlenje vulic 
i placov, a ran tak i za foringaáe éuda lehkoé 
dozvolil. Za vuliénu svetlo je minister ekstra od
redil, da moraju takái lampasi svetitl, átéri se 
daju v centrali na jempot vgasnuti, goreti do doz- 
volenoge vremena i prek 20 vure, ako te lam
pasi nemaju krova‘. Foringaske lámpásé je treba 
vkmiéiti ob 23 vuri.

Kaj se tice stanov, kafani i krémi, kance- 
larije i trgovine, stere delaju prek vure zakmiée- 
nja, je treba paziti na tri stvari. Potli mraka, a- 
ko bi bil alarm, je treba se öblöké, auziage i 
drugo svetlo, stem sveti vun na fraj luft, mám 
vkmiéiti. Treba paziti i nato, da se svetlo z ob
lokov i vrat, po onim vulicam, de je skraceno 
svetlo, nebi mesalo potnike i foringaáe, zato je 
treba öblöké, glaznata vrata i krémarske öblöké 
véé na pre zaferhangati, predi как dojde vreme 
za kmiéenje. A joá i nato opomenemo nase ludst- 
vo, da po 20 vuri bodo vlasti ostro kontrolerale 
jeli je vkmicenje sigdi dobro napravleno.

• VAJDA E.
Csáktornyái céget alulirott rész
vénytársaság megvette. Felkéri 
tehát a Vajda E. cég hitelezőit, 
hogy követeléseiket 3 napon be
lül jelentsék be. Később történő 
bejelentések figyelembe nem vétetnek.

„HUNNIA“ IPARI ÉS KERESKEDELMI RT.
azelőtt V A J D A  E.
C S Á K T O R N Y A
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Trí megyimurski brati zastavniki nafronli, íetrii sluzi pre kadru,
a péti je doma

Otec i maii cakovecka krv

V Megyimurju su jóé morti íiv i roditeli, 
Steri su za vreme prvoga svetskoga tabora dobili 
medalju zato, kaj su éuda dece dali domovini. 
Na flelno se zmislimo samo za famiju Grula z 
felsőmihályfalva, od sterih su jeno osem s örül
jem sluzili domovinu, a pokojni otec pák je do- 
bil medalju z najviseáega mesta. Ali je bilo vise 
taksih z Megyimnrja, éudapot se pripetilo, kaj se 
otec skupa s sinom na istoj fronti bil z nepriate- 
lom.

Öve dneve nam je doslo na stol jeno pis- 
mo s taborskimi glasi i mám smo znali, da su 
to nasi sini.

Naéí stari ludi se jóé dobro zmisliju za sta- 
roga „Pálinkás bácsi-а“. On je v preparandiji v 
Csáktornya bil v sluzbi i si su ga jako radi rneli. 
Njegov sin je bil Pálinkás Sándor notarjus, zenil 
se s familije Premec, zel si je Premec Treziku 
i ste zenidbe se rodilo 5 sinov, éteri su denes si 
soldati. Tri su zastavniki (zászlós) na sovjetski 
fronti, strti doma slu íi svoje aktivno' vreme, a 
péti je doma.

Л ve pák damo reé taborskomu izvestitelu 
Sz. Kovács Imri:

Ve bomo postali na jenu minotu. Ne cemo 
pripovedati morti kakée nesrece, ili zalosti nego 
bomo pripovedali jeno malo pripeéenje, étero se 
pripetilo tu dalko od domovtne, v Rusiji poleg 
Don vode. Tu saki den vidimo nekaj novoga. O- 
tec i sin brat i brat, jen poleg drugoga harcuju 
proti straánoga boláevizma, éteri je stel zrusiti 
celu Europu. Mladi sin, hadnagy je doli opal v 
bitki, ali otec, alezredes dale harcuje. Ve véé i 
na mesto sina. Jeden brat se mrtev zruéi poleg 
masinpuske, ali drugi brat mam skoci na njeg- 
vo mesto, legne se poleg masinpuske i oce bol- 
éevikam povrnuti, za kaj curi bratova krv. Strela 
do zadnje minote. Dók ima patroné, a da je vun 
strelil i zadnju patronu, onda zgrabi pusku i ide 
z bajonetom na nepriatela, ali bratova smrt mora 
biti nepriatelu povrnjena.

Gledimo sa ta pripeéenja, jeno bole, как, 
drugo zgrabi éloveka za dusu, ali sa ta pripece- 
nja su jednaka v jeiim , magyarski honved se 
navek posteno bori i nigdar kukavski ne skoéi

pred nepriatelom. Ako je potrebno, alduje i svo
je zivlenje, ali to sramotu ne véini, kaj bi odbe- 
zal.

Ali ve ne kanimotakée stvari napisati naéim 
éitatelam. Ocemo nekaj lepsega dati nekaj z brat- 
ske lubavi. Pálinkás Miklós zastavnik je pred 
namí. On je tu pré jenoj kompaniji komandant 
jenoga euga,

Lepa mesecina je mi tu v jenoj grabi éeka- 
mo, dók bo minula pogibel z lufta, éteru nam 
nepriateli delaju. Flektricni lampasi iséeju v luítu 
nepriatelske bombase. Vec su je i naéli. Nasi 
átuki véé strelaju. Par éusov i jedna maéina z 
dvemi motori se srusila na zemlu.

Fala Bogu, pák je jen menje — smo si sku
pa rekli.

Ali pogibel z lufta jóé neje henjala. Kaj bo
mo drugo, sedimo v grabi i cekamo, Moj pajdaé, 
Pálinkás Miklós zastavnik se hapil z rezgovaranjem.

Bog zna, kaj je z mojim bratom. Так sem 
óul, kaj su biciklisti doéli v velku bitku, a i on 
je tarn v sluzbi. Zutra pem ta, de ranjenike ve- 
zeju, tam bőm sigurno nekaj zazvedil za njega.

Reé je za Pálinkás Pavla zászlósa, éteri je 
komandant euga. Nepriatelski bombáéi nam neda- 
ju mira, pák tak imám о cajta spominati se celu 
nőé.

Drugi moj brat je isto zastavnik i denes 
mi je pisai, da se spravla na frontu. Tretji brat 
ve sluzi aktivno, a jen brat je doma. Stoga cujem 
da familija Pálinkás, negdi v Magyarskoj ima pet 
sinov, od éterih éetiri su soldati, med njimi tri 
zastavniki i si tri su ruskoj fronti,

Na zadnje je minula pogibel z lufta i malo 
smo si légii. Dugó sem ne mogel zaspati, fúrt 
sam misül na tri brate, Pálinkásé éteri su na 
fronti.

Za par dni je moj pajdas Páliukás Miklós 
dobil z.Bpoved oditi do Don vode ’i tam nekaj 
zvrsiti i odiéel je. Popoldan je doéel do me jen 
zastavnik. Jako je bil spodoben к Miklósu i mám 
sem ga pital, kaj ne ti si Pálinkás Pavel.

Ne ja sam Jóska i iscem brata Miklósa. 
Na italost, Miklósa ga ne doma i bodo tri dni

minuli, dók nazaj dojde.
To je zlo za mene, kajti za toga ja moram 

dalko biti.
Nej se íalostiti pajdaé, véé bomo nekaj stvo- 

rili. kaj se bodete ziéli. Ve tu je veéerja jeé, on
da si poéini. Joéku na bilo treba éuda nagovar- 
jati mám je posluhnul, najel se i odiéel je spat.

Drugi den nas je éekal motor za pelati, rek
li smo Pálinkás Józsefu, idemo к njegvomu bra- 
tu, naj ide z nami. Ne ga je bilo treba dvapot 
zvati, skoéil je v motor i pelali smo se po sake 
fele grabaj i hudim potam proti Don vodi. Na
jempot smo i ta dosli. Ne moéi reéi, kakée je
veselje bilo, da su se to dva brati ziéli, как su 
se kusuvali i grlili.

Kaj je z Pavlom, su obedva na jempot pi- 
tali za tretjega brata, zastavnika, rli niti jen je 
ne znal povedati za njega. Med tem je Pálinkás 
Józsefa trupa bila gotova za dale iti i ne je mogel
dale ostati. Reziéli su se mili brati i Jóska je
rekel:

Ako se zides s Pavlom, dam ga pozdraviti 
i meni je nikaj ne. Stem su se brati reáli.

Za par dni sem hodil med peécimi z med 
Düne i Tisze i da sem dimo iéel i videl sem bi- 
cikliste, pital sem jenoga honveda, jeli je ne med 
njimi Pálinkás Pál zászlós.

On je komandant pionirske kompanie i od- 
zadi ide za nami.

Za tem sem hapil iskati pionere, i nasel 
sem je. Pálinkás Pál zastavnik je napre iéel. Ne 
bi mogel reéi, da je ne Pálinkásove krvi, tak je 
spodoben. Zvali smo ga po imenu, jako je bil 
znenadjen. Nas neje nigdar videl i ne nas je pó
znál. Óéi su se mu svetile, da je éul, kaj smo 
pred par dni Joéku vidli.

Kak je Miklósu i Joéki, jeli njim je ne kak
ée zlo? Rad bi je videl, iin smo se ne od Boíi- 
éa spominali. Dale smo se spominali, kakée teé- 
ke bitke su meli.

Bormeé teéko je bilo. Tripot su nas boláe- 
viki zaokrozili i sam neznam povedati, как sem . 
njim vuéel. Reélte Miklósu da je meni ne nikée 
zlo i ako more naj me poiéée.

Vidi se na Pálinkás Pavlu, da bi jóé nekaj 
rekel. Tam stoji poleg nasega motora i premiélav- 
le. Malo éeka i onda na zadnje itak véli.

Dam pozdraviti Miklósa. Najte ga prestra- 
éiti. Meni za istinu nikaj ne fali. Так éutim, da je 
dragi Bog z menőm.

Toga glasa smo prek dali bratu.
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Ruháit festesse, tisztittassa 
Oprave farbati, cistiti pre

Pálcsicsnál
Csáktornyái Fiók:
H o r t h y  M i k l ó s  té r  9.

Sto deset metri visoka cirkva od same soli pod 
magyarskom zemlom

• Da god gledimo, za kulko se nas orsag po- 
veksal, navek nam je veselje, ako se zmislimo, 
da smo doáli do sum, páenice i soli i cuda toga 
kai na§ narod nuca, si moremo z domacim po- 
vanjem pokriti. Solna ruda v Aknaszlatini, stera 
nam je predi Trianona zavdavala samo velke 
bríge, je denes velka pomoő narodnoj jakosti. Z 
veseljem smo rekli

Slatina se povrnula
i sol, átera se tam кора, nam pokriva skorom 
celu potrebu nasega orsaga, za kaj se stem bole 
moramo veseliti kajti v trianskoj Magyarskoj ga 
ne bilo rude soli i bili smo prez nje prek 20 let.

Za ono vreme smo nutri vozili na leto do
860.000 metercenti (86.000 vagonov) soli, vredne
3.200.000 pengő, 1939 leta, da se Aknaszlatina 
pvrnula vec smo meli svoju sol, ali 1939. leta smo 
jós navek nutri dopelali 616.000 metercenti soli. 
Mednarodne kontrakte_za sol voziti jc ne bilo moci 
mam restepsti, a z druge strane Aknaszlatina je 
doála nazaj stopram 1939. leta v marciusu к ma
teri zemli i tak smo recunali samo tri íertale le
ta, kaj smo zato vreme mogli skopati. Zvun toga 
su bile i velke poteskoőe z zeleznicom, kajti je 
ne bilo moői do Aknaszlatine kcoj dojti. Da se tih 
poteskoc reSimo, napravili smo dvajstidva kilo
metre dugu zeleznicu Taracköz — Aknaszlatina, 
tak kaj smo 1940 leta prez zapreke mogli sol 
kopati i voziti i vec nesmo meli soli z zvunjskih 
orsagov, nego как nam reőuni kazeju 1940 leta 
v prvoj polovici véé smo vun zvozili 124.000 
metercentov soli, tak kaj nam ruda soli v Akna
szlatini more pokriti skorom se, kaj na§ orsag soli 
nuca.

Dvesto metri globoko pod zemlom
Stari ludi se jo§ zmisliju one hrastove 

áume, Stere su pred vtée deset let pokrivale bre- 
govje koli Aknaszlatine. Te sume su i denes 
najlcpSi lcraji v dolini Tisze. Zvuna nam niksa 
lepofa nature de рокаде, kaksi straSno veliki kinő 
le*i nőd globokom zemlom, na áteroi su zvuna 
lepe selske hize, zemle i senokose. ÁTT* vredno 
je odpelati se dőli v globoku magyarsku zemlu 
z liftom (osovce pela) steri sam na jempot pela 
terha od dvesto pedeset metrov.

Dvesto metri globoko pod zemlom delaju 
ludi, se okoli se nikaj drugo ne vidi, samo sol i 
sol. Z dinamitom Sprengaju velke table soli,, z e- 
lekrticnimi zagami rezeju velke коске, na pleca- 
mi nosiju i z malimi kolci voziju v vagoné, a 
lift je pela gori. Takse je zlvlenje pod globokom 
zemlom. Sto to prviő vidi, bormes se ima őcmu 
cuditi. Lift nas je vozil tak fletno, kaj je na se- 
kundu stiri metre niáe dosel v to straSnu globlinu od 
220 metri. 20 metri globoko smo se pelali őrez 
zemlu i smo vidli

Najveksu cirkvu na svetu od same 
soli

Elektriöne lampe svetiju i dojde nam nck- 
sa mamica da vidimo koli nas 110 metri visoku, 
200 metri dugu i 7o metri Siroku grabu. Pol mi- 
note smo se vozili do dna i onda erez 20 metri 
debelu sol doSli smo spod nje do druge grabe. 
Da se je ta ruda povrnula к nam, bila je spo- 
dnja graba samo tri metre visoka, ali őrez dve 
leti su ju tulko dale skopali, kaj je denes veő

25 metri visoka. A se okoli, dőli gori, sama sol 
i sol.

Pregledavali smo tu rudu par vur, probali 
smo i malo soli kopati i onda smo se med svet- 
limi stenami soli nazaj dopelali gori pod boze 
sunce i onda smo po maloj zeleznici téli v melin, 
dese sol mele.

Как postane s kamena iina sol
Najbelese коске soli dojdu v melinu v ma- 

sinu de je potereju na drobno, как lesnjaki, on
da pák ju masina odpela gori na drugi stok. Tu 
dojde ta stuőena sol v grot. Najpredi s finim 
magnetom potéceju, je li je ne de na zmes kak
ái mali falacek zeleza nutri opalo i onda curi v 
melin, de ju hengeri fino semeleju. Z melina curi 
erez őetiri site na őetiri strane v vreca i onda 
je veő lepa sem leta bela sol. Poleg magazina sto- 
jiju vagoni i veő se naklada. Ali najfinesa semle- 
tu sol predi odpelaju v magazin, tarn рак je tri- 
desti puc i zen, stere ju pakovaju v pnklece na 
kile i v kiste od 50 kil.

To je najlepsa, najbelesa sol i takse ciste i 
zdrave fabrikacije ga malo de v orsagu.

Potli sih ovih lépőt smo jós vidli na dvoru 
do 300.000 ciglov, stemi bodo falu ik u i magazine 
poveksali. Se to zlamenuje, kaj ova ruda soli v 
Aknaszlatini, stera nam je za vreme staroga kra- 
lestva samo brige dala, bo nam sluzila na velki 
orsacki hasén i denes je jako vazna i vredna v 
nasem növöm magyarskom zivlenju.

Nagykanizsai
Királysörfőzde

a DREHER-HAGGENMACHER
budapesti sörgyárak érdekeltsége

egyedüli s ö r r a k t á r  a

Fiiszár és Kaczun
kereskedés Csáktornya

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

Glasí Pajdaske Sluzbe
Potli zadnjega glasa su pák ovi dari 

dosli к Pajdaskoj Sluzbi za nase hon 
vede:

Özv. Sztrahia Károlyné jen paklec 
perja i dva pakleci cigaretline, ruma, keksa 
i jabuke.

Végh Józsefné pák jen paklec perja.
Özv. Pecsornik Ottóné 12 knig i 84 

falatov sake fele novin s kipi.
Lányi Viktorné jen velki vanjkos 

perja i kcoj oblecalo.

jjP ’PRVA MASlNSKA KOLARIJA*
V CSÁKTORNYA

p o n u j  a
maSinsko h о b 1 a n j e, vrtanje i 
z a g a n j e, osobito f i 1 u n g e,

Pr o da j e
se fele trde i mehke fostlne, onda se 
fele drevo za pohistvo i za nuc.

P E R H Ó C S JÁ N O S
graditel sih vrsti kola, trgovina drva i voglena
S Z É C S E N Y I  I S T V Á N  UTCA 5! л:Ц

------------------------------------------------Щ

Deaki trgovacke skole v  Csáktornya 
pod voditelstvom profesorice Dr. Felszeghy 
Elemérné 308 falatov sake fele novin s 
kipi i 4 knige.

Levente mlajsina v Csáktornya, pod 
voditelstvom Rode Imre főoktató a 100 
falatov novin s kipi, 8 knig i 1 lepa 
kniga.

Mlajsina Crlenoga kriza v purgarskoj 
skoli v Csáktornya, pod voditelstvom Bá- 
nóczy Adrien profesorice, 20 falatov no
vin s kipi.

Honvedi v kasarni su med sobom 
nabrali 103 jalatov sake fele novin s kipi.

Halász Mária je nabrala 110 sake 
fele novin s kipi.

Ivicsay Márton je nabral 300 falatov 
sake fele novin s kipi.

Sem ovim plemenitim darovatelam • 
se Pajdaska Sluzba v íme honvedov, steri 
se na fronti boriju i v ime ranjenih, naj- 
lepse zafaluje i prosi, kaj bi je i dale 
podpirkli"

Se potrebne  stvarí za m rtve,
как sagovine, vence figure i zlat- 
ne papere za rake i címere, onda 
sakoformu platnenu robu, strikan- 
ce, svetere, stomfe, robace i se 
drugo, dobite v velkom zbiranju 
i po najfalesoj ceni v tekstilnom 

stacunu

P0JE  JÓZSEF, Muraszentkereszt

Jeli sam platil za novine?

Felelős szerkesztő: Pecsornik Ottó 
Felelős kiadó és laptulajdonos: P ecso rn ik  Ottó 
Nyomta: Muraköz! Katolikus Könyvnyomda -  Csák tora 7* 

Nyomásért falai: Sárscs Aatal.
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