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velheiett él magának az elmnlt bélen, amikor 
újsbb csatlakozások történlek az sntibolse 
vista szövetséghez. A csatlakozási unnepté-
gen a msgysr minisrleretnök és külügymi-
niszler is beszédeit mondott, hangsúlyozva, 
hogy Magyarország voll sz első nemzet, 
ski 22 évvel ezelőtt lel vélte a harcot s zsidó 
sztdirmnt eszméit megtestesítő bolsevista 
veszéllyel. Ugyancsak örömmel emlékezett 
meg arról Is, bogy Magyarország volt az 
első csatlakozó, aki saját múltjából és har
cából tárulta meg kellőleg értékelni azt a 
veszélyt, amelyet a vörös ura'om jelent. 

A msgysr kélBgyminlszler beszéde az 
egész országban boldog megelégedést és 
büszkeséget kellett. A magyar miniszterelnök 
szavaihoz azonban volna néhány megjegy
zésünk : Nem elég, bogy ml voltunk az első 
csatlakozók az antikominternhez, mert csat
lakozásunk mindaddig nem lehel teljes és 
tökéletes, smlg ezen szövetség . szeneméből 
kiindulva nem számolónk le végleg és 
mindörökre a vörös pokol Kifelejtett árny
alakjaival, s szociáldemokráciával. Mi már 
nem érdem, hogy 22 évvel fajtánk sorsáért 
áldozslol hozó magyarok, akik négy évet 
feküdlek lövészárokban, újból megragadlak 
a fegyvert, hogy megtzabtdllsák a nemzetet 
a vörös téboly borzalmaitól. Csapén pilla
natnyi önvédelem az is, bogy s magyar 
katona hősiessége és a szövetséges haderők 
bátorsága, felkétzéltiége és ki tartása az 
ország határától sok száz kilométernyire 
visszavetette a szovjet hadakat, meri mind
addig amig a msgysr munkásságot nyugod
tan mételyezhetik a szoc. dem. szakszerve
zetek keretein beiül honi tinlazildslnk, a 
bolsiveszély rregsrüniéről beszélni nem lehel. 

Nrm ludjuk jobban, szebben és becsü-
1 tetestbben megünnepelni 8Z antikomintern

hez való csatlakozásunk emlékét, minthogy 
egyszer és mindenkorra elvágjuk s lehelósé-
gét annak, hogy s ,Zs" vitaminnal táplált 
szoc. dem. vezetők még véletlenül Is sma
gyar munkás elé álljanak és a szakszervezeti 
terror nyomása alatt arra kényszerítsenek 
magyar munkásokat, hogy rótuszlrfl szo-
cláldemokrieia tagjai soriba álljanak. 

A szegedi gondolatból, a jobboldali 
magyar világnézetből, ds az antikominternhez 
való csatlakozásunkból is parancsolólag 
adódik, hogy végre tiszta vizet öntsünk a 
pohirba is egy lollvonissal megszénteisük 
sít a pártot, amelyik ss elmnlt világégés 
utáni összeroppanásunkat okozta nem a 
harctereken, ahol a msgysr kalona az utolsó 
pillanatig becsületlel állta a hatcol, hanem 
ilthon, ahol nem voll kellő lelki felkészültség 
a szép szavak és igérelek ködébe burkolt 
szociáldemokrácia ellen 

Pedig ludjuk, sa|át 'estünkön tapasz
taltuk, hogy hiába vont|ík be bármekkora 
nemzeti szalaggal s szociáldemokráciát, csak 
az slkalmkt, s lehetőséget verjs s hs ez be-
kovitlttznék, essk égy éjabb lépés kellene 
hogy a U n ét erőszak násziban fogamzott 

- vörös veszedelem újra lángralobbknjon. 

Zsidó történelem h e l y e t t tanítsunk 
m a g y a r őstörténelmet! 

I r t a : S f i t S - K a g t j L á s z l ó 

Többévtlzedes szabadelv üségi álmodo
zásaink után végre kezdünk öntudatra éb
redezni. Az egiszséges éj napkezdéstől ugyan 
még nagyon messze vagyunk, nagyba sok
irányú leendő vár még ránk a nemzeti 
munka területin. Ezek (őzé tartozik többek 
közöli nevelésügyünk átszervezése is. Nagy 
feladat. En most csak igy nagyon kis rést-
lellérdésre skarom felhívni a figyelmet. Az 
elmúlt évtizedek slall lett volna módunk és 
alkalmunk foglalkozni ezzel a kérdéssel Is 
elégszer, de ba nem történt meg, leralibb 
most lőrődlünk ezzel az alapvetően tonfos 
kérdéssel. Mert amivel most akarok foglal
kozni, a mtgyar gyermekek valláserkölcsi 
nevelésének ügyivel, az valóban alapvelő 
kérdése egész nemzeti nevelésügyünknek s 
Igy egyúttal az egiiz magyar közéleti szel
lem egészséges irányé kialakulásának i i . 

Bármily vonatkozású személyes táma
dási felülel előre való kikerülése végett 
mindjárt sz elején kijelentem, bogy legke 
vésbbé vagyok vslami megkergült vad sovi
niszta, egy népet sem akarok elsöpörni s 
löld színiről, sőt ellenkezően, minden hitem
mel és cselekedelemmel teljesen Istenbe és 
istenfélő ember vagyok, mis emberekben is 
mindig testvéreimet szoktam tekinteni, de 
amit eddig nemzetnevelésünk terén tapasz
taltam, szükségessé leszi, hogy saját nemze
tem életének egészségesebb és korszerűbb 
kialakllisiban feltétlenül előtérbe helyezem 
s nemzett szempontodat s eltávolítsák min
den olyan vonatkozást, smely e szempontok 
fejlődését akadályozza. 

Közoktatási rendszirünk elemi intézke
dései alapos okot adnak erre a lég meg
érett felülvizsgálatra. Mert mit látunk, mit 
tapasztalunk gyermekeink legfontosabb, er
kölcsi és szellemi nevelese terén mir mlnd-
| i r t s kezdet legelején ? Mir az elemi Iskola 
első osztályaiban egészen különös és furcsa 
módon akarjak nemzeti és valláserkölcsi 
szemléletre oktatni a kis emberpalántákat: 
zsidó történelemre. Éva csábítására, Kain 
gyilkosságára, Sodorna és Oomora ertő'ct-
telenségelre tanítjuk meg gyermekeinket, 
ahelyett, hogy vallásos és erkölcsi buzdítá
saikra a magyar történelmi és csalid!. élet 
ezer gyönyörű csokrából válogatnánk kl a 
legérdemesebb, a legszebb virágokat. Bo
csánatot kirek, de sz éh szellemi felkészült
ségem semmiképpen sem tudja megérteni, 
hogy mi szükség van erre s miért éppen 
erre volna szikségék fiainknak és leánya
inknak ahhoz, hogy sz itteni elrendeltetés! 
kellően megértsék és annak szellemiben 

éljék le kegyes jócselekedetekben gazdagon, 
löld! életeket. 

Ha a matematika szigorú tanításáért 
annyiszor emeltek stól egyes fórumokon, s 
zsidó történelem ilyen részletes is idősze-
ifitténél felesleges tanítása miatt százszor 
inkább kellett volna llllakpzniok a magyar 
papoknak és nevelöknek. 0 . korántsem aka
rom a kereszténység történelmének őskorit 
i t izzó ragyogását kiirtani a magyar neve
lési rendszerből, de kalló mértékre szeret
ném leszállítani a ml szellemünkkel leijeten 
ellenkező behatást s valláserkölcsi nevelésünk 
ah piává idegen misztika helyett a magtár 
nemzett szettemet és erkölcsiséget óhajtom 
megtenni. Külföldi példáknak sem vagyo 
ellensége, de a túlzásba vitt zsidó történe
lem tanításai helyett Ismertessék meg gyer
mekeinkkel a többi rokon nép erkölcsi és 
vallásos életének magasztos példáit s tz 
arab vallásosságtól Je'inne. D'Arc hősies 
nemzeti esrményesl'éséig kerestük kl Kelet 
és Nyugit példáinak legtöbbjeit s"a ma
gyar példák mellett azokon i t nevellek 
nemzeti és hősi éleire gyermekeinket. Ar-
pádházi Boldog Margit, Lorinlfly Z'uzsánna, 
Zrínyi Ilona, Árva Bethlen Kata is a többiek 
st Istenes is nemes életnek annyi ragyogá
sát mulatják fel. hogy a kisgyermek . iskolai 
nevelésibet ezeknél szebb és löbb útmutató 
nem kell. A kOlföldl példik későbbi tanú
ságai viszont sz illető népek jellemére és 
nemzeti életére veinek fényt s azokon ét 
meglapulhatjuk azt, amit ma annyira elmu
laszt a magyar iskolai nevelét: a külföldi 
rokon népek közelebbi megismerését. ~ ^ 

Azt hiszem éppen s zsidó történelem
nek Ilyen túlhajtott erőtzakolitáirt nem 
juloll el 2000 év óla a kereszténység a 
maga igsti életformájának megtalálásához. 
Ét emiatt a destruktív zsidó történelmi ok
tatás miatt nem tudjuk gyermekeinket a 
hőll és erkölcsi élei biztos alapiéira állítani, 
felnőtteioiel pedig a nemzeti hivatás száz
százalékos teljesítéséhez, kiéléséhez szoktat
ni. Rendben van, jöhet valaki, aki jobb 
pedagógusnak tartja magit nálam is azt 
mondja, hogy elrettentő példákkal It lehet 
tanítani. Köszönöm szépen, én mégis meg
maradok a nemes és szép példik mellett. 
Inkább azokat tárom gyermekeink elé. Sem
mi szükségünk t ttidó történelem elrettentő 
példáin, ellenben annál nagyobb szüksé
günk van a magyar őstörténetem tanítására, 
majd a későbbi mtgyar torok Isltésftó 
nemes bistóriiria. Tanítunk tekéi magyar 
őstörténelmet zsidó történelem helyed t ss 

Az a megdöbbentő aknamunka, amely 
t német és szövetséget csapatok iltal meg
szállva tartott letűleleken hol Itt. hol ott üli 
fel a lejét, bogy szabotizsakclókkal, gjfll-

népek tömegében, mint égbenyúló lilalomla 
kiállít felénk a parancsot, beledobbanlja 
szivünkbe, magyarul gondolkozni tudó agyunk 
legapróbb sejtjébe : tlámoljunk te a szociál
demokráciával I , 

Kötelességünk I 
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1 HÉT ESEMÉNYEI 
~W. AZ A N T I K O M I N T E R N 1938. évben 
M esztendőre kötött szerződésének újabb 01 
évre való meghosszabbítása és ei éjibb 
csatlakozások állnik kétségtelenül a világ-
érdeklődéi középpontjában. A Berlinbe össze
hívott értekezleten Magyarország Bárdossy 
László miniszterelnök él külügyminiszter 
által vett részt Az ünnepélyes aktus során 
Bírdony Láizié magyar miniszterelnök be
szédet mondott, s megemlékezel) arről, bogy 
sz egész világon Magyarország volt az első 
nemzet, amelyik felvette a harcot a bolse
vista veszedelemmel. Uryanciak Magyaror-
izág volt az első állam, amelyik csatlakozón 
a német kezdeményezésre megalakított Anti
kominternhez. Magyarország azonban nem
csak gazdaságilag ée politikailag, hanem 
kstonailag is harcot hirdetett a bolsevista 
venéllyd szemben. Amidőn s Kormányzó 
Ur kiadta a parancsot a magyar hadsereg
nek, az egész nemzet érezte, hogy sz Uj 
Rend megalapozásának döntő harcaibői nem 
hisnyoihallk t magyar katona aem. 

• 
AFRIKÁBAN új csata vette kezdetét. 

A Sztálin alynska által oly gyakran él oly 
eréllyel követeli ój frontot az angol hadve
zetőség képtelen volt as európai földrészen 
felépíteni, hogy azonban a Vörös Cárnak 
hl elég tétessék, Afrikában, ahol aránylag 
kis számú szövetséges haderő van, próbál
kozóit a brit oroszlán harapni. A kezdeti 
csilározások némi sikere, illetve sikerre utaló 
jelentése s hét végire már csak módjival 
jelentkezik, mert az angol jelenlések most 
mir .zavaros helyiéiről', .erős csatákról" 
rebesgetnek. Bár Illetékes német helyen nem 
agy alkalommal rámutattak arra hogy az 
afrikai hidszinlér eseményei és eredményei 
nem befotyásolherjik s végső dőntéit, mé
gis meg kell állapítanunk, hogy a német i i 
olasz csipatok ellentámadási valószínűleg 
hátrább fogja vetni az angol clapátokat, 
mint ahonnan a nagy tehermentesítő táma
dásukra megindultak, A l angol .offenzívára" 
jellemző, hogy a német él olasi csapatok 
ellogtak 2 tábornokot, több amerikai meg
figyelőt és nltágfról, valamint több mint 
ötezer harcost. Aligha bíbeljük al. hogy ez 
volna az a bizonyos tehermentesítő ollenziva. 
amelyért Sztálin könyörgött. • 

AZ AMERIKAI önzés és morálman-
tességnek voltunk az elméit hiten taaaL 
A l USA kormányi megállapodást kötölr 
Hollandia elmenekült korminyival, amely 
szerint a délaraerikai Holland Quyanát ame
rikai csapatok szállják meg. Az amerikel 
teibetetleneég nem Ismer futárokat Orönland 
és Illand után most Holland Guyanára ke
rült a sor. A Dallárdiktálor ógylitsdk min
den alkalmai kierőszakol, hogy világuralmi 
ábrándját közelebb vihess: s célboi. Emel
tet azonban Roosevelt minden nyilatkozata 
ban erősen kihangsúlyozza hogy az európii 
kis nemietekéi akarja megszabadítani a 
német elnyomás alól, Visizataszlió ez a 
kétiste mérték, amellyel Rooiewelli t i |át 
cselekedeteit és s Német Birodalom csele
kedeteit lemért Ogylátszik Ranseweil as 
amerikai Monroe elvnek furcsa magyarázatot 
talált, i az eredeti elv helyett — amerika 
az amerikaiaké — igy fogalmaivá sít meg 
.Amerika sz Egyesült Államoké-1 

VITÉZ CSIKÓS J E N Ó : 

„A MÁSIK F R O N T " 
(A s í • i.mi harc m é d i m a l és f .gyra-rtn.) 

cfmű k ö n y v e 
propaganda kiadásban (96 oldal) — 80 P-a 
fűzve, könyvalakban (112 oldal) 2-80 P-s 

árban kapható a 

T U R U L 
kMjT- is igaMntJniMta, e t l l i i i g l k i i . 

elrettentő éa erkölcitelenségekre figyelmez
tető példázatok helyett inkább ismertessük 
meg történelmi vándorlásainkat, azok alatt 
folytatott életünkéi, aiok alatt szeneit roko
ni kapcsolatainkat, őseink jellemét, nemzeti 
él családi eszményeinket, szentségeinket. 
Azokban talán mégis csak több erkölcs- és 
léleknemesllő vonatkozást és tanulságot 
találunk, mint a zsidó példákban. A mai 
oktatási rendszer melleit megismerjük ala
posan s zsidó történelmei, de ismeretlen 
marad gyermekeink előtt s magyar ösmult, 

Érmelegítő! 
Most már .itthon'1 hl benne vagyunk 

abban az Időben, mikor a költő szavai sze
rint .boldogságunkat' a barátságos, meleg 
szobában keressük. Illetve véljük megtalálni. 
Hit mi lehet akkor .odakün" a végtelen 
orosz bómezökön, ihol most helyettünk Is 
és érettünk is harcolnak derék katonáink. 
Mennyire kell nekik a meleg „boldozság" 
amelytől olyan régen elszakadtak s oly 
messze elkerültek. Kívánkoznak utána. Ké
retik. Várják hogy a nehét harcokban, vagy 
nagy küzdelmek utinl pihenőkben, ilyen bol
dogságban legyen oiztályrészok. 

Nem negy dolog s nem I i s legnil-
külőnözhelellenebb ruházili cikk s í érmele
gítő — Itthon. Talán cssk idősebbek, be
tegeskedők, vsgy kényeskedők hordják. M-g 
l l lehet lenni nélkü'e, különösen fiatal em
bernek. De nem fgy „odakün". ahol minden 
mái moit a nagy orosz hőmérőkön. 

As érmelegítO l íd a maga dsizetett-
eégiben mondji meg nekünk, mi a célja 
és rendeltetése: melegíteni valamit, ami ki 
külhet, megiázhat, noha melegre van srok-
lége, mert életet jelent Elsiet. Meg pedig 
olt, ahol most a halált oiztogatják ott 
minden életre, minden emberre nagy szük
ség van. Étért kell az érmelegfiő. 

a magyar jellem, a magyar szellem, a ma
gyar erkölcs. Mir pedig ezek nélkül hogyan 
akarunk szellemiben, jellemében és erköl
csében erői magyar nemietet ? I Az új nem
zedékeknek meg kell iimemiök végre mind
ezeket, mert amelyik ember nem ismeri 
saját családiét, legközelebbi rokonalt saját 
értékét és helyét s világbsn, ai óntudatti-
lanui, talajlalannl moiog, magabizitlaa, 
lilsieg emberré lesz. A magyarság pedig 
nem lehel ilyenné, nsm nevelhetjük tehát 
továbbra is ilyen süliemben gyermekeinket I 

Itt nálank is késrl ettek s különféle 
nő él leányegyesülelek s Kotmányióné fel
hívására érmeiegftőkel derék kaloniinknik. 
A i egyik egyeafllet küldeményében, mely 
ment a Vöröskereszt koipontjibi, egy pír 
megragadta figyelmünket. Olysn volt ez i i 
mint s többi: előírásos méretű, megtelelő 
izlné. Mlg készült s szorgos női kelekben, 
késiltője. mini annyian mások, sokszor 
gondolt arra, hogy kié lesi, miért készíti. 
S s gondolilslt le is Irta él az általa ké-
szliett, nemzeti szalagocikival alkotott ér 
melegítőre telle. Drága, kedves üzenet an
nak, eki me|d kioizláskor megkapji: .A jő 
Ulin védje, őrizze a diadallel hozza vissza 
mlndaiokll, akik legdrágább kincsükei ál
dozzék s srenl ügyirt: a boldog magyar 
lövendőérll 

Csak ennyi. Nem nagy szavak, nem 
hosszú üzenet, de c n p i melegség, szeretet. 
ákUlklvinil él reménység az, ami az ér-
melegltőn kívül átmelengeti egy ismeretlen 
katona szívéi, e sorok olvasásakor. Megérzi 
adráge, kedves üzenetből, hogy nem csupán 
érmeiegltőt kapott, hanem egy meleg silv, 
érzése, dobbanása éa verése i i olt van az 
érmelegltőben. Ennyi! akartam at „érmele-
gliőröl" elmondini. mely a pár torosOzenii 
által egy fiatal magyar katona szivét me
legili majd át I t . n. 

Rendezés Nyugaton és Távolkeleten 
Elfoglalt területeknek Európa gazdasági 

vérkeringésébe való bekapcsolásári ai el
múlt nepokban jelentős Intézkedések történ
lek. Hatalmas területekről vin szó, melyeken 
s lakosság tíz milliói élnek, ezeknek mun
kája él a föédterflletek termelteti kincseinek 
kiaknázási lehetőségei oly hatalmas aránynak, 
hogy sorsukról mir most a háború közepette 
intézkedni elsőrendű kötelesség. 

E'sősorban Ukrajnáról van szó, ds 
intéztedéi történt a volt lengyelországi te
rület sorsiról és s balti államokról is, A i 
összes szervezési munkálatok vezetésére 
Hitler vezér és kancellár egy hírlapírót, 
Rosenberg Alfrédet, i V ilkischer Beobichter 
főszerkesztőiét rendelte ki miniszteri ranggel. 
Működési területe csaknem kétmillió négy
zetkilométerre terjed kl, melyen kötet ki
lencven millió ember él, jórészt o'ymok, 
akik 24 év előtt kikapcsolódlak at európai 
kullórköiöslégből él életnívójuk a legilacso-
nyabbra süllyedt. 

Rosenberg Alfréd munkája ezeknek ez 
embereknek az európai közösségbe való 
visszavezetésével kezdődik és azzal egyide
jűleg a háború folytán elpuszlull rétiek 
helyreilllliiival Is kell foglalkoznia. Várótok, 
községek, falvak hevernek Itt romokban, 
betáth italian területek nélkülözik a gazdasági 
művelési. Legelsősorban az elpusztult hely
ségek újjáépítését kell megkezdeni. A szak
emberek tízezreire lesz szükség ét még csak 
lel aem beciülhető mennyiségű ipllőanyigra, 
hogy hajlékot biztosítsanak s Iskostignik. 
A mezögatdaiági gépek tízezrei indáinak 
majd ólnak Kelet leié a itükiéges vetőmig 
mennyiséggel. Eteket képtetl mezőgazdák 
kísérik, akiknek útmutatása mellett megindul 
majd a mezőgazdasági termelés. A városok 
megrongált gyárűzemeit helyreállítják és 
bekapcsoljak sz ipari termelésbe. Szakszerű 
Irányítás mellett ezeknek a területeknek 
mezőgezduigi és Ipari termelési nemesik, 
hogy fedezi s Iskosság azükaégleléi, de 
számos cikkből feletleget is Ind termelni 
Európa többi népei tzámári. 

A keleti térség rendezésétől függetlenül 
Intézkedések történlek s nyugat leié történő 

célkitűzések megvalósultára is. Sayis-Inquiri 
Hollandia blrodilml biztosi -legutóbbi be
szédében vázolta, hogy a Német Birodalom 
szorosabb kapcsolatot kivin teremleni Hol
landiával. Diniával és Norvégiával, mlg 
Belgium helyzete több önállóságot tarjaimat. 
Itl lehit a germán eredetű fajok tömörítése 
látszik célnak. Megemlítette a birodalmi 
blttoi bestédében, bogy az új Európában a 
függetlenlég fogalma más értelmet kep, mint 
amilyennel ma bír. At önállóság fogalma 
oly formában It elképzelhető, hogy minden 
nép szellemi és kulturális téres fejezi ki s 
magi nemzetiségét. Et s kijelentés telin 
egy lépés előre azon as úton, mely Európa 
népeit igyekszik közel hozni egymáshoz, 
esetleg — mint erre koribbi lapjelentések 
utaltak — ez Európai Egyesült Államok 
formájában Mindezekből az látszik, hogy s 
tengelyhatalmak nem várják meg tem s í 
orosz hadjárat végét sem st angolokkal 
való leszámolási, hanem hozzálátnak égy 
Enrópa keleti részén, mint a nyugati terü
leteken az ú| Eerópi felépítéséhez. 

Távolkeletenjjjpán a maga gezdaiágj 
térségének rendezésére irányuló erőfeszíté
seiben nlnci annyira birtokon belül, mint 
Európában szövetséges társa s Német Biro-
dalom. At Egyetüll Államok, de különöten 
Anglia őrködik féltékenyen minden Japán 
állal tett lépd telelt és shol c i ik leheli, 
be nem is közvetlenül, de az angol külpoli
tika jellegzetessége szerim a hittérből irá
nyítva a dolgok menetit, Igyekszik gáncsot 
vetni. Japint azonban nem félemlítik meg a 
lényegétetek, kormánya ée mögötte at egéét 
japán nép sziklaszilárdan elhatározta, hogy 
életbevágóan lontdt kérdéseit most l nyuga
ton folyó háborúval egyidejűleg rendezi éa 
ennek érdekiben kéli szükség eletén s 
legmesszebbmenő áldozatra is. 

Japán nem kívánja a háborúi, ciak 
sbban az esetben támaszkodik majd fegy
vereinek erejére, hs mis megolditt nem 
talál. Jelenleg a Ispán kormány rendkívüli 
követet küldötl Washingtonba Karulta sze
mélyében, aki igyekezni log Japin állás
pontját elfogadtatni. 
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G o n d o s k o d j u n k hadbavonultainkról 
Ukrajnában esik. Sivít a pusztai fa

gyos síéi. Tengelyig árt sarat digiizt a 
bonvéd; de megy.. • lellatdzhatatlannl előre I 
Ai éjszakák dermesztő hidegje fátadt testé
nek álmái riaszlgilja é r ezer vestedelmel 
leltei reá, mégii küzd bátran is zokszó 
nélkül, mert étiünk tutzL Adiz ellenséggel 
barcsi, mert ez a kötelessége. Van e valaki 
is közlünk, aki mlndeztrl nem tápul Irán
tuk bi l i t sziviben? Lehetnek-e hazánkfiai, 
akik a kötelességteljesltéi láttán nem érez
nek maguk is kötelességei bőseink is hozzá
tartozóik iráni. Lehet-e belye a tunya ön-
zésnek az ildozalosak példaadisakor ? Hi
szen s mélyérlelmü kötelességteljesítés min
denkit egyjirmán állit erkölcsi feladatok elél 

- i z t » « i I A I _ Z I . r*.z_aii. - -
Minderre a léha azt feleli: Csinálja az 

állam. Elég nekem a mtgim baja! — Da 
igaza van-e, ki azt gondolja, hogy: Ki tudja 
meddig élhetem világomat? Addig hagyja
nak bikán a köleleségekkel I Nem téved-e ? 
És levédéseivel nem okoz-e felmérhetetlen 
kárt küzdő nemzetének?'Hiszen a nemzet 
alkotja az állimot, a nemzet pedig a benne 
tömörült egyedekből alakult. Azoknak, lelki 
és anyagi erőforráséiból meríti hát erejét 
ai állam is. Feladatait is csak égy oldhatja 
meg, amint arra Hal képesté teszik. . ' . 

A magyar nemzet btdbavonult fiaiért — 
anyagi helytetéhez mérten — gondoskodik 

ts. Ámde elég-e et egymagában? Elég-e 
a társadalom segítő és lelkeket emelő cél
tudatos magatartása nélkül? Nemcsak ada
kozásokra, jólékonycihl mulatozásokra gon
doljunk, hanem a kütdó honvédek lelki bé
kéjét erőiliő erkölcsi szemlélet ét áldozatos 
gyakorlat kialakításira i t I Képzeljük csak 
magunkéi küzdő honvédeink helyébe I Mi
lyen lélekkel indulhat harcba a veszély 
órájában at, akinek távollétében, otthon, 
kenyérkeresetét véglegesen mis foglalja al? 
Milyen lilékkel hordozhatja el a tfilyos 
megpróbáltatásokat az, aki látja, hogy amíg 
ő kint küzd, csalidia nélkülöz, vagy otthoni 
munkatársai éppenséggel megelőzik elö-
menejtlaen?.Hogyan jelentkeznének a jö
vőben i i a legveszedelmesebb legyveme-
mekbez is csiptlokhoz azok, akiket gyakori 
katonai igénybevételük mlatl a munkaidók 
nem szívesen alkalmaznak? Nem igyekez
nék -e menekülni a katonai szolgálati köte
lez elség alól, aki annak ctak kárál látni? 

Megtűrhető lenne-e at u állapot, amely 
at általános honvédelmi zőtelezettségnek 
igazságosságába velel hitet gyökerében tá
madni meg is olyan viszonyokhoz vezetne, 
amely a kötelességteljesítő is mindig at 
élen járó honvideinknek jó szellemét ölnék! ? 

Semmi esetre sem I . 

A Krim-félsziget bolsevizálása 
Időszerű megemlékezés a Krim-félsziget 
történelmének legszörnyűbb napjairól 

A Krim a Szovjet Útiénak azon terü
letei közé tartozik, ahol a bolsevista uralom 
ideje alatt a legborzalmasabb események 
játszódlak le. A Krim-félsziget bolseviiálá-
sára mar a forradalom idején kísérleteit tet
tek. A bolseviki ügynököknek azonbtn túl
ságosan nehéz voll a feladat, sehogyan sem 
tudtak Krim lakosságival boldogulni i t a 

radozitok semmi említésre érdemes ered
ményre nem vezetlek. 

A bolseviki hsdseregparancsnoksíg 
ilyenformán 1918 januárjában úgy határozol!, 
hogy a krimi köztársaságot fegyveres erővel 
iogjl elfoglalni. A köztársaság megszállása 
rövidesen be I t következett. A röviddel 
azelőtt mig virágzó országból hamarosan 
kietlen pusztaiig lett. A lakostágol könyör
telenül kifosztottak. A politikai vezetőket 
pedig, közöttük a kormányelnököt i l , min
den kihallgatás és eljárat mellőzésével agyon
lőtték. A Kobh és Natijew tábornokok ve
zetése alatt álló szövetséges német-ukrán 
csapatok mig ugysnsz év áprilisában végeit 
vetéllek ennek s rémurslomnsk. A megszálló 
nimel csapatok védelme azonban csak 1918 
novemberig tartott. A birodalom összeom
lása ulán a német csapatoknak is ki kellelt 
vonulniuk és Krim- ismét véres hircok 
színhelye lelt. A fehér orosz hadaknak és 
Lenin hordáinak drámai harciban a Krim 
képezte Denlkin és Wrsngel seregeinek 
legtöbb támaszpontját. Ili vetettek meg lá
bukat a fehérek utoljára, mielőtt volt hazá
jukat elhagyták volna. A fehér seregek ösz-
izeroppinátt után a szovjetieregek másod
szor is elfoglalták a félszigetet. Hosszas 
va|udái után 1921-ben végre megalakult az 
„Autonóm Krimi Szovjetköziársiság". 

Ha a komínlern krimi levikenykedi-

- gazdag lehe tnék — mondja 
vágyakozva sok ember, Ez a 
vágya m á r a közel jövőben 
tel jesülhet , ha egy h á r o m 
v*gy másfél p e ngós á l l amso r» 
Jegyet vásáro l . A h ú z á s m á r 

december d-én lesz. 
f ő n y e r e m é n y t 
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séröl beszélünk, elsősorban Kun Béla alias 
Kochsn A-oi nevét kell megemlíteni. Ami
kor Mostkva egy erélyes terroristát kereset, 
aki alkalmas lett volna arra, hogy a Krim-
filszigeten „rendel" teremtsen, Kun Béla 
volt ai, aki ennek a feladatnak az elvég
zésére jelentkezett. 1921-ben a lebír csapa
tok kivonulása után a Cteks-banditáival 

. olysnjetlenelesjírUrdótjendezetLa Kdt t t_ | 
ben, amilyenhez foghatót a világtörténelem 
kétségtelenül keveset ismer. Kun Béla nem 
ciupin meggyőződésből gyilkolt, hanem 
különösen azért, hogy ilymódon a moszkvai 
bolsevista nagyságok tetszését megnyerje. 

Di. Otorg Lodlthenikl egy orosz or
vot, az orosz polgárháború áldozatainak 
megsegítésére alakított vöröskereszt külö
nítmény volt igazgatója, Kun Béla szőjnyü 
gyilkosságairól a Vöröskereszt genfi köz
pontjához a kővetkező jelentést küldte: 

„N, N. asszony vöröskeresztes lőápo-
lónő, miután a Cteks legszörnyűbb kínzá
sai! is elszenvedte is valóban isteni csodá
val határos körülmények között s Krímből 
elve elkerülhetett, Kun Béla vérengzéseiről 
az alábbiakat hozta bivitalosao tudomásomra: 

A foglyokat sóiét pincébe zárták, is 
pedig olysn szorosan egymás mellé, hogy 
még le sem ülhetlek. A férfiakat ét nőket 
nem különítenék el egymástól. A bírói el
látás kizárólag annak megállspitátára szo
rítkozott, hogy a vádlott a régi orosz had
sereg tagja volt-e. Ezt a megállapítást azon
ban igen sok esetben nem végezhették túl
ságosan lelkiismeretesen, mert gyakran elő
fordult, hogy aggastyánokat lőlek agyon. 
At ítéletet s vádloll lávollilében hozták 
meg. A halilraitéllekuek, akiket rendszerint 
htjnilbsn kettő és három óra közölt végez
tek ki, at előző ntp folyamán maguknak 
kellet közOs sírjukat megásniuk. Az elitéi-
leket teljesen levetkőztették is 3—400 as 
csoportokban kisérték • kivégzés színhelyére. 
A kivégzés géplegyverekket történt. Ht sok 
volt i t elitén, skkoi réstletekben lölékőkel 
halomra Mig at első csoporttal végeztek, 
a második, esetleg harmadik csoportúik 
végig kellett a kivégzést néznie. Kesébb, 
smikor néhány siökési kísérlet fordult elé, 
ss elítélteket egymáshoz drótozva állították: 
s gépfegyverek elé. A rokkantukat és bete
geket egyenesen s kórházból hozták teher
autókon s kivégzét helyére. A foglyok élel
mezése nyers búzából és sóból állott Vitet 
alig, vagy ctak egészen keveset kaptak. 

Feodőiiiban 7.500, Stimterópólbtn 12.000, 
Siebasitopólban több mint 10.000, Kcrcshen 
6.000 él Jaltában több mint 5 000 emberi 
végeztetett ki Kun Béla. A Uvégeileteltek 
közölt volt 17 vöröskeresztes ipolóné és 
3 orvos. At slupkai városi hórhit bejárata 
elölt 272 beteget és sebesültet lőtek halomra. 
Akik betegségük folytán járni nem tudtak, 
atokat hordágyon vitték a kivégzésre. Meg
bízható becslések szerint Kun Béla krimi 
áldozalalnak számi meghalladja a 70.000-et. 
Közöttük számtalan asszony, gyermek és 
sggastyán It volt 

Eteknek s borzalmaknak a részleleriröl 
csak Igen kevetel lud ma a világ. A Szovjetnek 
minden oka megvolt arra, bogy ezekről az 
embermészárlásokról hallgasson. Valószínű, 
hogy a bolsevisták maguk is megtokalték 
a gyilkosságoknak ezt a gigászi tömeget. 
Kun Bila azonban mégis megkspta jutaimit, 
a vörös lobogó rendjelével tüntették kl. 

A Krim-félsziget szenvedései ttonbsn 
a Kun Béli file vérzivalar után sem szűntek . 
meg. Hogy egyebet ne it említsünk: Kan 
B éi t ura Imát kő vető évek— borialmaa í bin-— 
tégti, amelyeknek áldozatául esett i fél
sziget lakosságának egy negyedrésze. A 
kolhotzgizdilkodit bevezetése és s vele 
jitó kíméletlen kisajátítások a régi virágzó 
településeket teljesen tönkretetlék. 

Ezeket sz emberveaittalégeket és ezt 
s gazdasági rombolást s sok történelmi vi-
htrt álélt Krim a Szovjet minden erőfeszítése 
ellenéra azóta sem tudta kiheverni. 

" . - • - - ( M N ) 

Kaláris 
Szép lány volt az anyám, 
Híres, módos lány is. 
Fehér nyakán ért . 
Ötsoros kaláris. 

Dolgos jókedvében 
Lelte már a hajnal, 
Dalban feleseli s 
Hangos maaarjkkil. 

Lamikor anyánk lett 
> mi JOttOnk sorba, 

Kincseit közöttünk 
Mind széljelosztotta. 

Örömet, dalt és a 
Kim, ami csak vádol, 
Belém az álmokat 
Csókolta martból. 

Megszedett venyige, 
Kifosztott száraz ág, 
De örökké táplál, 
Enyhei és árnyat i d . 

Közel a temetó, 
Integet már neki, 
Kis kontyíl az Idő 

I tehéritl. 

Ajkán ott maradt a 
„Tente baba, tente," 
Amivel lágyán a 
Bölcsőnket rengette. 

Boldog anyasága 
Hogyha néha fa| Utj 
Könnye úgy kuli, mint a 
Megoldott kaláris. 

. v Zemplént Fodor Józae l 
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Z a c s i k Károly 
Bxagjt-mzlrt mellett .; 

Előfizetőinkhez I 
Nagyon kérjük mindazon vidéki 

elóTizetőinket, akik még a november 
30-ig járó hátralékukat, valamint a 
december 31-ig szóló befizetési dijukat 
nem fizették be, szíveskedjenek azt 
a részükre kiállított értesltolap alapján 
a mellékelt csekk lapon mielőbb be
fizetni, mert a mai nehéz viszonyok 
mellett mi is csak fgy tudunk áldo
zatokat hozni lapunk fenntartásáért 
— A hátralékban lévő helyben elő
fizetőinket megbízottunk személyesen 
fogja felkeresni a dijak beszerzéséért 

Celldömölki Hírlap 
k iadóh iva ta la 

iiuii uiiíiiTOKU 
keresünk. Clm m Kiadóhivatalban. 

K a t o l i k u s egyházi élet 
Az e/ró hajnalt mise december 1 én, 

hétfőn reggel lesz sz apáisági templombao, 
melyen az egyházi vegyeskar magyar éne
keket énekel. 

Elsöpéntek előlit csütörtökön, dr-
cember 4-én, deistán 3 érakor kezdődik sz 
Iskolás gyermekek gyóntatása. Utána pedig 
a leinőttek végezhetik el elsőpénteki eyéná-
sukil. Uvysnsznap este 0 órakor szentséges 
litánia less. 

Elsőpénteken, december 5 én reggel 
ö éráiéi gyóntatás. 7 órakor szentséges 
ntgytnlie (rorálé). ,8 órakor áldoztató 
kismise. 

December 6-in, Horthy Miklós kor
mányzó ár névnapján délelőtt 9 Örskor 
ünnepélyes nsgymise. 

Az egyházközségi képviselőtestület 
november 24 i gyűlésén, letárgyalta sz 1942. 
évi egyházi és Isto'si költségvetést. A költ
ségvetés november 30 lói kezdődőleg 15 napi 
közszemlére lesz kitéve s í elemi f úiskolábsn. 

A s zen tmlaák sorrendje 
a ce l ldömölki a p á t s á g i templomban 

(1*41 december 1-tSq 
Vasár- és ünnepnap: reggel 6 órakor 

csendes mise, reggel 7 órakor csendes mise 
evangélium olvasással, reggel V48 őrskor 
csendes mise a katonák részére, délelőtt 
Vs9 órakor orgonás diákmise népénekkel és 
(sz islolsévben) SS evangélium után rövid 
azenibesréddtl, délelölt 10 órakor nsgymise 
szembeszéddel. T 

Hétköznapokon; reggel 7 őrskor csen
des mise, reggel 3/,8 órakor orgonás mise. 

Adventben hétköznapokon reggel 7 óra 
kor Rorálé (ksktaU mise). 

A oiierend megváltozását a nyárt idő-
aiámltásnsk használatban maradása tette 
ssegokoltlá. A pIsbáelaMeetsé ez álon la 
feltéri a hl,eket, hogy napirendjükben igi 
audrjeaek ss éj ssteesendhez. 

NEHZtTI MOZGÓ HŰSQftA 
Kora T é n y . November29 én, szom

baton este tét 7 és 9 órakor, 30-etu, va
sárnap d. u. fél 3. fél 5, este fél 7 ás 
9 órakor kerül műsorra. Hatalmas ar
tista ülm. Fény — Izgalom. Főszerepben: 
a magyar Rökk Marika. Rendes helyárak! 

Az I n k á k kincse. December 3-án. 
szerda este fél 7 és fél 9 órakor kerül 
bemutatásra. Csak egy napig! Kincske
resők kalandjai az őserdőben. Filléres 
helyárak < 

A caászá rvadász . Decemben 4-én, 
csütörtökön este fél 7 és fél 9 órakor 
kerül műsorra. Csak egy napig! A világ
háború Izgalmas epizódja. Filléres hely
á rak ! 

H Í R E K 
—11 Esküvő. Ágoston Ferenc a cell

dömölki Fiók Hangya vezetője, sz elmúlt 
vasárérap déli I értkor vezette " oltárhoz s 
celldömölki evangélikus templomban Mőritz 
Irmát. — Némelb Irénke (Pápa) és Döbren-
tey József (Celldömölk) folyó évi december 
14 én, délelölt fél 12 ólakor tartják eskü
vőinket s pápai evangélikus templomban. 

— Lelkészér tekezle t . A kemenes-
aljsi evengéliaus egyházmegye lelkészei de
cember 8-én, s tavasszal visszatért alsó 
lendvai gyülekezetben tartják meg decemberi 
értekezleteket, melyen Túrmezei János gér 
cei lelkész osztja ki sz Urvicroiái s lel
készeknek. 

- Knltdrdélntén. A tóm. kai. Le
gényegylet műsoros kullérdélulénl rendez, 
november 30-én, vasárnap d. u. 5 őrskor 
s Kalolikus Házban. Előadást tartanak: dr. 
Nemes Varul plébános és Horváth Lajos 
tanító. A kwiardé'után alapgondolata a va
sárnap megszenfelése. Erről aiólnak a kí
sérő műsor egyes számsl is. 

— Vasúti k inevezés . A Máv. Igaz
gatósága Ruazlyék György órabéres kecsiren-
dezől napibéres kocsirendezőnek nevezte kl. 

— V t a á t l á thelBezések. Máv. Igaz-
ga'ósága, illetve a szombathelyi Oiletveze-
lőség Hadnagy János máv. lisztet Pápáról 
Celldömölkre. Kovács László kocsirendezőt 
Budapestről Celldömölkre. Csermák Rezső 
máv. főtisztet t kolozsvári Ozlelvezetóségtöl 
s celldömölki szériáihoz helyezte ét. 

— Hlrdeltnénrj. Közhírré leszi sz 
elöljáróság, hogy az erdélyi nyereményköt
vények jegyzése már megkezdődőlt, köt
vényt legyezni a közaégbáia 1. az. szobá
jában is lehel lolyó évi december bó 23 lg. 
A kötvények 4 százalékkal kamatoznak. A 
sorsolási terv és sz összes tudnivslók meg
tekinthetők s községházán. Elöljáróság. 

— A vasárnapi mntakassflnet fel
függesz tése a mezőgazdaságban. A 
földművelésügyi rauaitxter a vasárnapi mun 
kasiOnetet a burgonya és répa kiszedésével 
és behordásával, valamlnl szállításával kap 
csolBlos munkák végzésére vonatkozóan 
folyó évi november bó 30 án, valamim de
cember bó 7 én st egéss ország területére 
t belügy-, valaminl a vallás- és közoktatás
ügyi miniszlerekkel felfűggeszlelie. Eiröl az 
intézkedésről s földművelésügyi miniszterim 
a rádión ál is értesítette a halóságokai, ss 
érdekeit mottkaedókat és rrunksráltslókal. 

E L A D Ó 
áthelyezés folytán a 
Sághegyen 4 és fél 
kishold t e r ü l e t ű 
nagyrészt rizlinggel 
beültetéltszőlőblrtok 
és mintegy 60 hl. jó-
minöségíí ó-ésújbor. 

— Körvadászat . A kcmenettljsl Va-
dásztársaság szerdán svOnöcklvsdászlerOlet 
és t Pleüer birtok egyrészén körvadászatot 
tartott, 421 drb nyél kerüli lerílékre. A va
dászaton 14-en veitek részi. -

— Pénz á n a házhoz, bt Ideiében 
beszerzi államion jegyéi I A pénzzel együtt 
nyugalom és béke költözik otthonába. Ezn 
sorsjegy árt 3 - P, egy léi 1 50 P. Hrzzás 
december 4 én. 

— Be ke l l cseré ln i aa er te t erem
é i ké tpengőaöke t . A pénzügyminiszteri 
rendelet szerint sz ezíst egy- ét lerptugtV 
sók l lorgalomból kl leltnek vonva. Ettél 
kapcsolalbin felhívjuk olvaiöink figyelmei, 
bogy magánosok sz ezüst egy- és kélpen-

-güsöket csak november bó 80 tg kötelesek 
elfogadni Ezen időpont etán ezen pénz
érmek december 31 ig még becserélhetők 
I pénzintézeteknél. December 31-e elán t 
régi pénzek i forgalomból teljesen kl lesz
nek zárva. 

— Meghoszabi t ják a gabonafe
leslegek felajánlási k ö t e l e z e t t s é g é t 
A kormány rendeletei sdott ki, amelynek 
értelmeben meghosszablt|ák s gsbonsleles-
legek felajánlási kölelezellségél. Ismereles, 
hogy a gabona fel esi egek október 31 lg tellett 
a vásárlásra jogosullaknak vételre felajánlani. 
A moll megjelent rendelet módot t d t gs-
bonileleslegek mlajdonosainak trrs, hogy 
leleslegeikel 1941 noverbber 31-ig vételre 
felljálhanák. Az fgy felajánlót! feleslegekért 
s hatóságilag megállapított áraknál 10 szá
zalékkal kiiebb ár flzelbető ki. 

— Sebesül t ka tonák lá togatása. 
A honvédelmi minilzter mott kiadott ren
delkezése szerint minden olyao aűlyoi se
besültel és beteget, akit s harctérről szán
tottak sz országba, honvéd- vagy Vöröt-
keresztkőfházba, közvetlen hozzátartozójuk 
(apa, anya, feleség, gyermek) kedvezményes 
vsiéti léggyel, vagy s í arra rászorullak a 
honvédklncslár költségére meglátogathat. A 
kórházparancinok hivatalos meghívót küld 
• hozzátartozók címére. A meghívóhoz mel
léke) egy-két darsb igazotványlapol, amely 
a személyvonat III . osztályéra 50 százalékos 
kedvezményes vssúli jegy vattásén jogosít 
oda-viuis uiszáirs. Száz kilométernél felüli 
ulszásnál s kedvezményes jegy gyorsvonalra 
is érvényes. Azoknak, akik kérik s rászo
rultság rhegállspltáilt, ezt községi bizonyít
vánnyal igazolják, ezeknek s vssáli dl| 50 
százalékát visszatéríti t kórház, ahol a se
besültei ápolják 

S P O R T 
R i s e r e r c i é i e b b csapat pnósót t l 

CVSE—AJKA 3:1 (2:0) 
400 nézö. Verette .• Lőcsét. 
A CVSE indfiáss után ts ajkalak lá

mádnak, de s lövés elkerüli s kapui. Ajkai 
lámadások közepeik mégis t CVSE sterzi 
meg t vezető góll. A 25 percben sarokra
gálból Tőke góll ló. ( I 0). A 30. percben 
•z ajkaiak lámsdáia megint elkerüli a kapui. 
A 40. percben Hende a nagy kavarodásban 
éjibb gélt lő. (2:0). 

Szünet után mindjárt az első percekben 
Varga II . már háromra növeli n gólok szá
mát Moll Ajka erős támidásokai indít a 
CVSE kr-puja ellen. E támadásnak meg is 
leiz az eredménye, mert a 15. percben az 
sjkarak Vargája meginni az ajkaiak becsü
letgótját. Erős ajkai fölény ellenére u-ered-
mény nem változik. A mérkőzés végefelé a 
játékvezető mindkél etapéiból egy egy jálé-
koit szibé'ylalaniégért kiállított. 

CVSE v t s é r o s p Székesfehérváro t t 
látszik bajnoki mérkőzés t 

M l . vasárnap a CVSE Székesfehérvárott 
e MÁV Előre csapatával játssza le bejnoki 
mérkőzéséi. Reméljük, bogy s CVSE to
vábbra Is slketeses megállja a keryét, 

u i u i M t U i i i i B i i i n i m 
Kiadja 1 * Turul SztW.t.eg Kemeneialjal B 1. 

r á l e l t e k i a d ó : r a k á t e Károly. 
Lapzá r t a : Cs0t8rt6k dé lben 1Í órakor. 
Turul-nyomda n y o m á s a . CalldOmOlk. 


