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Megjelenik minden szombaton. 

A kiömlött 
hősi vér 

kötelez mindannyiónkat, akikért 
a fronton küzdenek honvédeink. 
Szeretnők alábúzni ezt a szót: 
kötelez, .mert iriég mindig- van
nak, akik különös kegynek tart
ják; ha adnak akár a honvédség 
céljaira, akár Isten dicsőségére. 
Kegy, ez igaz, de nem az ember 
részéről, hanem az Isten részé
r ő l Mert különös kegy Istentől, 
hogy ml még békében élhetünk, 
földi javainkat ellenség meg nem 
taposta, el nem pusztította. Heg 
kell éreznie mindenkinek, hogy 
sokkal rosszabbul is lehetne dol
gunk. S hogy nem vagyunkTosz-
szabbul, ebből nem kövétkezhe
tik az, hogy kisebb} erőfeszítést 
kell kifejtenünk anyagi és erköl
csi téren egyaránt Napjainkban 
az erkölcsi érzés erős tompulás
nak van kitéve, az embereken 
soha nem látott gazdagodás! vágy 
lett orrá, épp ezért kell vigyáz-
nonk nekünk minden jelenségre, 
s szót emelni mindén kinövés 
ellen. Van a gazdagodásnak tisz
tességes és tisztességtelen útja. 
Örülünk, ha azt halljuk, hogy 
magyar ember tisztességes úton 
gyarapszik, mert ebben a fajtánk 

minden tisztességtelen gazdago
dás ellen, éppen a nyomorúság
ban lévő milliók nevében, s ha
zafias kötelességből is, mert min
den erkölcstelen, becstelen ma
gatartás a nemzet belső, lelki, 
szellemi, erkölcsi és anyagi el
lenállóképességét, tehát a fajta 
letét támadja meg alapjaiban. 
Nekünk pedig az egész magyar
ság drága érték, s annak védel
mében egyesek visszaéléseit a 
közönség megnyugtatása végett 
is, de meg az igazság miatt is 

kell bélyegeznünk. S ebben 
a védelmi harcban néhány ezer 
ember állásfoglalása sem elha
nyagolható tényező. P. D. 

A h o l a m a g y a r o k 
e l f e l e j t e t t e k m a g y a r u l 

— Szilággsági levelek — 
i. 

Csúcsától Ztlahig 
.Kedves Barátom! Most hogy 

utunk eredményét a nyilvánosság 
elé bocsátom, nem állhatom meg, 
hogy meg ne köszönjem azt a 
lobogó kedvet, elszánást, amivel 
végigvezettél a Szilágyságon és 
Szatmármegye keleti, elrománo-
sodo részén. Köszönöm a sáros, 
kilométerek százalt, amit be csa
tangolhattunk, az adatokat, melye
ket oly fáradhatatlanul kutattál, 
a szenvedélyedet, mely makacs 
szelídséggel világosított fel, ahol 
kellett, vigasztalt bátorított Egész 
emberségedet köszönöm, hogy 
mellettem álltál é s mindjárt cí-
kezdted a segítés munkáját is, 
ahol és ahogyan lehetett 

A nemzetiségi kérdésbe még 
sohasem nyúlhattam ilyen mélyre, 
nem meríthettem ennyi közvetlen 
valóságot, amiben nincs semmi 
elmélet, csak tények. 

Most, amikor utunk beszámo
lóját elkezdem, muszáj volt meg
emlékeznem rólad, aki a tulaj
don képen! munkát végezted. Idéz
tek hát, akinek krónikásául vál
lalkoztam. Találkozunk ml még, 
kedves barátom, a Szilágyság és 
Szatmár kékrefestett falú házai 
előtt de akkor föltétlenül többet 
viszünk már magunkkal, mint 
most vihettünk. Találkozunk még 
itt, ahol mindenki azt a nyelvet 

erősödését látjuk. De tiltakozunk^ .használhatja, amelyiket akarja, 
az elromáoosodott magyar a ro
mánt például. 

Szilágyság, \ -s 
Ady Endre kedves, hepe-hupás 

vén hazája, ősi magyar vármegye! 
Mi vonzott hozzád? Most, hogy 
végigjárunk, sírás fojtogatja a 
torkunkat Ml történik Itt? Lezá-
zárult egy dráma, vagy új feje
zete kezdődik? Idegeneket keres
tünk a román papokban és Ilyen 
nevűeket találtunk: Bornemissza, 
Táltos, Magyar, Egri, Fekete, 
Szabó, Ungur, Mészáros. De a 
Bornemisszák és Táltosok mégis 
idegenek voltak. Nem akartak 
tudni semmit nevükről. Micsoda 
fergeteg járt itt, micsoda rontás, 
mely így felforgatta a lelkeket 
Micsoda jutalom várja odaát eze
ket az embereket, hogy így meg
tagadták fajtájukat? 

Nem tudjuk. Még, most annyi 
járkálás és fáradozás után. sem 

tudtunk meg róla semmi elmond
hatót 

Ady hepe-hupás vén hazája — 
ahová első utunk vezetett, délen 
kezdődik. 

Csúcsánál 
Út áll — magyar földön — Go-
ga hatalmas emlékműve, ez az 
óriási diadalkapu, mely a délelőtti 
napfényben messze szikrázik. 
Mintha utat mutatna a Szilágy
ság szivébe ez a diadalkapu, 
mintha annak a hatalmas, ész
revétlen hadjáratnak a felvonu
lási támpontja lenne, mely & Szi
lágyság magyar falvait elöntötte. 
Az irány Is helyes. 

Tasnádszántón, a hysi emlék
művön még mindig a román ko
ronát tartotta a sas a karmai 
közt, amikor arra jártunk. Sződ-
demeteren a Kölcsey házában, 
melynek nemzeti múzeumnak 
kellene lennie, oláh pópa lakik. 
Sok tiszta magyar faluból kikí
vánkozik a hivők nélkül maradt 
görögkeleti templom. Fájdalmas 
kaland volt amikor Szilágyfő-
keresztúrrót, erről a "színmagyar 
faluról azt -hittük először, hogy 
csupa román lakja, mert a há
zak az ő színükre, tiszta kékre 
volt festve. A román „szaktudás" 
még a népépltészetben is ve
szélyt látott 

Vármező 
volt az első falu, ahová belép
tünk. Ezerkilencszázhatvankllenc 
román mellett csak ötvenhárom 
magyar él I t t De a románok is 
magyar típusok. Egyre-másra 
szólítottuk meg őket, fajtestvé
reinknek hívén őket Csak a fe
jüket rázták. Szomorúan néztünk 
utánuk és megbámultuk ruhái
kat, melyeken piros-fehér-zöld 
disztíést hordtak. Itt, a románok 
közt.a megszállás nem erősza
koskodott, és az elrománosodott 
magyarok-megtarthatták régi ne
vüket is. Ilyeneket például, mint 
amilyennel az egyik megszólított 
dicsekedett: Csomafáy. 

Szép kis falu Vármező. Magya
rok biz ezek mind. Csak románul 
beszélnek. A falu közepén refor
mátus templom, elárvult kis kert
tel. Tipikus elnémult harang, a 
templom kis udvarán vakolat* 
darabok, törmelékek. Az egész 
udvar benőve sajátságos temető
virágokkal. A „falakon pókháló és 

nagy-nagy csend. Vesztett csata
téren lehat ezt hallani. Ezen. a 
vidéken a vallás jelentettea hó-
dftóeszközt A refonnátusság a 
magyarságot Éppen harangoztak 
vasárnap délelőtt, amikor bú
csúztunk a falutól. A magyar-
templomba nem ment senki. Meg
kérdeztük okát az egyik ismerős 
magyartól, aki szintén a román 
templomba tartott 

— Ez'a templom díszesebb — 
hangzott á válasz, jobban esik 
benne az Istent dicsérni. 

A két templom szemben álL 
— Hát az meg hogyan volt, 

hogy-az első hazatért március 
tizenötödikét is & román töm
lőmben ünnepelték meg? — 
kérdezzük magyarunkat 

Az ember vállat von: 
— Nem tudom. Talán mert az 

elöljárók egy része is román 
asszonyt vett el és nem érzik 
nagyon a különbséget 

Még egy esetet érdemes felje
gyezni. Két magyar gyermeket 
a bevonulás után is román ne
velőszülőknél hagytak, román ' 
szóra. Nem is tudjak azok egy 
kukkot sem magyarul. Az egyik 
árvát azóta hosszas utánjárásra^ 
Kötegyánra vitték, á máslkat a 
helybeli tanító kicsi fizetésből — 
szüleinél nyaraltatta. Ilyen embe
rekre volna szükség, sokra. 

Délután még három falut láto
gattunk meg Zilah környékén. 

'Alsóegregyet 
Magyaregregynek hívták. Már 
maga ez is sokat mond. A bevo
nulás előtt összesen két magyar 
volt a faluban. Most kiderül, hogy 
vannak még, akik emlékeznek 
magyarságukra. Sok olyan ember 
akadt, akiről kiderült, vallását 
sem hagyta még el, s akiket 
eddig mindenki románnak tartott. 
Most már valamivel kedvezőbb 
az arány*, harminchárom ma
gyarra kilencszázhatvankét ro
mán esik. De van abban még. 
Mit lehetne itt elérni, ha egy k i 
csit tüzetesebben megfognánk a 
dolgot . 

A másik falu, 

M eszesszent g y ö r g y 
egészen Vármező közelében van. 
Eldugott hely, teljesen elromá-
nosodva. Ide nem jöttek beván
dorlók. A román szellem az, ami 
Itt bódított Ebből is látszik, hogy 
a népi rétegekben milyen veszé
lyesek ellenfeleink. A bevonulás 
után egy csonkaországi magyar 
tanító került ide, aki megpróbálta 
a multat feleleveníteni és felrázta * 
a magyar nyelvükre még emlé
kezőket Nehezen ment, bizalmat
lanul fogadták eleinte,, de 
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felmelegedtek Iránta és amikor 
áthelyezték, csaknem megsiratták. 

A harmadik falura mar keres 
időnk maradt Ztlah közelében 
fekszik 

_ Egrespatak 
félig román (792), félig magyar 
(600) falu. A főjegyző az előbbiek
hez tartozik vérségi leg. A ma
gyarok közt, akik mind reformá
tusok, mint a Szilágyságban a 
legtöbb magyar, terjed a baptiz-
mus. Ez itt a tapasztalatok eze-
rint szintén , az elrománosodás 
kezdeti jele. 

Fáradtan, poros torokkal ve
tődtünk be estére Zilahra. A va-. 
csorát kisebb társaságban ettük, 
barátok között, ahol elmondtuk 
utazásunk tapasztalatait 

— Dehál hogyan történhettek 
ezek a szörnyűségek? — kiáltott 
lel valaki végül. — KL tudja ne
kem megmagyarázni ml bírt rá 
egy magyart hogy megtanulja 
az Idegen nyelvet és aztán ro
mánnak vallja magát? 

.Hosszú ideig csend volt az 
asztalnál. Egymásra néztünk szo
morúan. Aztán egy ezüsthajú, 
tapasztalt férfi, aki eddig némán 
hallgatott, kezdett beszélni. 

Először — mondta — eltanulta 
a román szomszédtól á nyelvet 
Okos embernek kultúraszegény 
vidéken öröm, ha eszét jártat
hatja valamin. Amikor beszélünk 
egy nyelvet szívesen fitogtatjuk, 
így a kétnyelvű magyar sokszor 
többet beszélt románul, mint 

Sátori vernek a magyar hoiwtdtk valahol Oroizorazégban. 

anyanyelvén. Az éríutkezé6hcn 
nem ő. tapasztotta az oláhra faji 
Jellegét hanem attól vette át az 
öltözetet házi szokásokat és leg 
feljebb házának tetején _bagyta 
meg a füst kivezető nyilasát. 
Mindennek egyszerű, a magyará
zat?. Saját fajtájától'csak bántó-
dások érték, mlg a románok ke
délyes, összetartó közösséget je
len tettek, ezer láthatatlan szer
vezetük állt segítségükre. Ha az
tán ráadásul összekoccanta pap
jával, vagy valamelyik vezető 
magyarral — hány ok volt rá, 
hány millió ok évszázadokon át! 
— már csak egy lépés volt hát
ra." úgy megbosszulni valódi vagy 

képzelt sérelmét hogy a maayar-
ságát megtagadta. Persze'mindez 
faji Önérzet dolga. Dehát honnan 
legyen öntudata a szegény, sza
pora, állandóan az éhség ijesztő 
árnyékában élő szilágysági ma
gyarnak, ennek a szegétíyedő tá
jék egyszerű fiának ?. A faji Ön
tudat, mig egy nép nem alkot 
államot a levegőben van, az ül-
döz^-s-és az elnyomás, a sze
génység, építeni, akarás, felfelé 
törekvés tartja ébren. De ha az 
államalkotás megtörtént nz állam 
feladata az öntudat ápolása, éb
rentartása, ' a fajiság erősítése. 
És ebben bizony a szilágysági 
ember sohasem részesült. 

A K a r á d y - ü g y h u l l á m v e r é s e 
Lapunk Karádyról szóló cik

két átvette s teljes egészében 
leközölte a Move lapja is. Egyik 
újvidéki olvasónk pedig elkül
dette az ott megjelenő l ' j Nép 
cimű napilap egyik példányát 
melyben a ml álláspontunkkal 
teljesen egyező cikk jelent meg. 
Alább közöljük annak bizonyítá
sára, mennyire nem vagyunk 
egyedül felfogásunkkal, másrészt, 
hogy mennyire nem közömbös 
egy nimművésznő emberi maga
tartása a magyarság sorsdöntő 
korszakában: 

• -
„Karády Katalinnak,' a -bűvös 

filmsztárnak kellemetlen pere tá-

ember, vagy balról. Az is telje
sen mindegy tehát, hogy a mű
vésznő nevében ügynökként ma 
gántitkárként, avagy pedig bár
milyen minőségben tárgyul a zsi-
dótlanítás felé rohamléptekkel 
közeledő színházi életben a vá 
lasztott nép bármely jeles kép
viselője, akinek manipulációihoz 
éppen egy magyar és keresztény 
művésznő szolgáltatja a szentelt
vizet A lényeg az, hogy Karády 
Katalin zsidókkal paktál színhá
zi Ügyekben ma és akkor, ami
kor a fajvédelmi és !*jtisztasági 
idők szelei fújdogálnak. 

Ne vegye rossz néven a kivá-. 
ló filmsztár, ba nvomatékosan ft-

madt valami zsidó jampec miatt, gyelrneztetjük arra. hngy ne véd-
aklről a vádirat szerint kiderült 
hogy ügynöke volt az Ismert fllrn-
szinésznőnek, nevében tárgyalt 
és szerződött annak ellenére, 
hogy ehhez Joga nem volt A mű
vésznő a per második tárgyalá
sán hivatkozott is arra, hogy a 
pasas ném volt az Ügynöke, rek
lámfőnöke, menedzsere vagy ha
sonló valakije-mije, hanem egy
szerűen csak magántitkára. Te
kintve, hogy a főtárgyalás zárt 
ajtók mögött folyt, többet e ké
nyes ügyről nem tudunk, ha csak 
azt nem említjük még meg, hogy 
a- zsidótörvénnyel történt össze
ütközés elmén Karády Katalint 
és a vele szerepelt Mezey Mária 
fllmművésznőt pénzbüntetésre 

. Ítélte az Igéző mosolyokkal szem
ben Is érzéketlen földi Igazság
szolgáltatás. Az Ítélet még nem 
Jogerős, tehát ezzel kapcsolatban 
sincs több mondanivalónk. 

Mint mozllátogatók és a mű
vésznő klábrándulófélben levő 
Imádói azonban nem hsllgal hat
juk el azon szerény vélemé
nyünket hogy ez a védekezés 
olyan, mint a pofon. Egészen 
mindegy, hogy jobbról kapja az 

jc házi vfgécét vallja be. hogy 
hibázott, fizessen mint egy katona

tiszt és a jövőben igyekezzék 
minden kapcsolatot megszakítani 
a magyar művészet levitézlett 
vámszedőivel, kik csak tévutak
ra hajszolták a magyar művésze
tet és kizsákmányolták a magyar 
művészeket Ha nem ez a világ 
járná, sok Karády maradna fel
fedezetlenül, sok művésznő nem 
jutna tovább a színigazgatók elő
szobáinál és az incesándorl Jam 
pecek nyilvánossága jelentené 
még ma Is a legfőbb, de csinos 
hölgyek által megváltható Jó kri
tikát 

Azon reményben, hogy a sajtó 
többfelől elhangzott véleménye 
nem marad falrahányt borsó, jó 
szívvel még c*ak a?t mondhatjuk 
a művésznőnek: "vigyázz Kati, 
eljátszod a népszerűségedet.. 

Sárvári köszönet a Celldömölki Hírlapnak 
Több olvasó aláírásával rulettét), 

de Igen tárgyilagos hangú leve
let kapott szerkesztőségünk. A 
levél köszönetet mond azért „a 
láradhatatlan munkáért amivel 
községünk életmenetét figyelem 
előtt tartva, felkarolják orvoslásra 
szoruló, ilieíve "példaként felhoz-
hatóügyesbajos dolgai akatH.HNagy 
örömmel vesszük tudomásul, hogy 
Önök sokszor olyan kérést is fel
színre hoznak és olyan ajtókon 
kopognak velük, .amik nekünk 
szinte létfontosságúak, de sajnos 
a megoldási lehetőségeiket ma-
guknáT tartó hivatalok és szemé
lyek ajtói előttünk zárva marad
nak, vagy pedig, hol kérésünk 
csupán csak a pusztába kiáltó sza
va marad". 

örömmel olvastak: e levelet' 
melynek további részére is kité
rünk. Igazolását látjuk benne, az 
egyszerű fogalmazás ellenére is, 
hogy C.H. nak küldetése van nem

csak a helyi keretek között, ha
nem azon túlmenően is. A szer
kesztés szempontja mindig az volt 
hogy a belyi Igényeken kívül 
olyan kérdéseket Is megbeszéljen 
olvasóival, amik nemcsak Cell
dömölkön problematikusak, ha
nem Sárvárott is, mert egyetemes 
magyar kérdésok, és előlük egyet
len okosan gondolkodó ember 
sem dughatja be fülét Azt Írják 
olvasóink, még akkor is szívesen 
olvassák, ha semmi sárvári speci
alitás slocs a lapban, nyilván 
azér t mert van egyébb magyar 
embert érdekelhető ügy, ami ép
pen teritékre kerül. 

Az idézett levél egypár meg
jegyzést ls tesz, különösen a sár
vári gyűjtésről közölt riportunk
ban foglaltakkal kapcsolatban. 
Okos, mértéktartó megjegyzések, 
főleg a „kiöltözködött hölggyel" 
kapcsolatban. Elismerjük, hogy a 
húst nem lehet Ingyen osztogatni 

ma a hentesnek, amikor a vágás
ból kell élnie, ahhoz meg ritkán 
jut hozzá, dé azért mJ a rendre
utasító bizottság álláspontját is 
indokoltnak tartjuk. Mert ha a 
kiöltözködött hölgy szebben, sze
rényebben, mondjuk diszkréteb
ben hozza tudomására a bizott
ságnak, s nem magából kikelve, 
a bizottság úgyis megértette volna 
helyzetét' s méltányolja. — Hogy 
pedig egyesek kimaradtak, a le
vélírók szériát se sokan, az el
kerülhetetlen. Alig egy-két hét 
állt rendelkezésre a bizottságnak. 
Hogy egy-két kisebb hiba esett, 
ezt nem- kell a rosszindulatnak 
tulajdonítani, s örülünk, hogy a 
levélírók szerint az illetők sem 
tulajdonították annak. Utólagos 
orvoslásra mód van különbén ls. 
Ha a hadigondozás szervezete ki
épül s megfelelő embereket kap-
n:ik Hz intézésre, valóban keve
sebb lesz a zökkenő. — 

Arra a reménységre, hogy a 
nagyobb jövödelmú egyének Job
ban kinyitják a pénztárcájukat 
egyrészt azt feleljük, hogy m( ls 
hisszük, másrészt hogy a Kor-
mányzőné félreérthetetlenül meg
mondotta, mit vár el tőlük. 

Amit a légoltalmi világításról 
írnak, igazuk van. A pléh burok-
kai való elsötétítés nemcsak hogy 
roppant primitív, hanem egyben 
a célnak sem felel meg. Valóban: 
nem. zárnak tökéletesen s felfelé 
réflektorsz erűen szűrődik ki a 
fény. Ha pedig .valaki a sötét 
utcán megy; valahogy csak elbo
torkál — a^Ferenc-utcán ugyan 
nem, ebben fa igazuk van —, de 
mikor beleér a megvilágított te
rületbe, amf kb. három-négy mé
ter átmérőjű kör, elkáprázik a 
szeme és utána hogy ismét kiér 
a sötétbe, egyáltalán nem tat 
semmit mig a szeme ismét meg 
nem szokja a sö té te t Ez bizony 
nagyon kelieraetlen. Legjobban 
lehetne « kérdést megoldani kék 
égők segítségével, ami két okból 
Is előnyósebb lenne. Először na
gyobb területet világítana meg, 
másodszor a fény fokozás sze
rinti csökkenése nem okozná a 
a fent leirt forgalmi zavarokat". 

Azt hisszük. Igazuk van. Észre
vételeiket az illetékesekhez ezen
nel továbbítjuk, B ba a helyzet 
nem változna, alkalomadtán 
visszatérünk rá. 

IRODALOM 
Balassi Bálint 

1551— M M . 
Kegyelmes Isten, 
Kinek kezében 
Eletemet adtam, 
Viseld gondomat, 
V.ezérld utamat * 
Mert fsak. ráá maradtam. 
Add meg énnékem 
Én reménységem 
Szrrinntaló jódat! 
Alid meg fejemet. 
Ki bizik brnned 
S tiseljcd gondomat. 

A szép harmatot,' . 
Miként hullatod 
Tavasszal virágra, 
Sok jódat Iram, 
l%gy Jiuttasd reám. 
Te régi szolgádra! 

Hogy mind holtomig. 
Szívem Ügyen vig. 
Téged magasztaliríiu-
Mindenek előtt 
S mindenek fölött 
Szent nevedet áldvdnl 
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Orsós Ferenc egyetemi tanár: 21 

a k i 
N e j u s s o n veze tőszerephez , 

a zsidóság szekeré t t o l j a ! 
v A Magyar Családvédelmi Szö
vetség harmincadik évi előadás
sorozatának megnyitása alkalmá
ból „Európa biológiai veszélyez
tetettsége*4 cimen igen érdekes 
és a nemzetiszocialista fajelmé
let szempontjából komoly, tudo
mányos érvekkel alátámasztott 
előadást tartott Orsós Ferenc 
egyetemi tanár', a kiváló orvos
professzor. 

— Minden népnek lehetnek 
bizonyos osztályai — állapította' 
meg előadása elején Orsós pro
fesszor —, akik elvesztik a kö
zösség, a közös munka iránti 
érzéket é s tétlenséggel igyeksze
nek a mások -munkáját felhasz
nálni. Ha ezek túlsúlyba jutnak, 
akkor országunk és Európánk 
más földrészek áldozatává válik. 
Az Öröklés törvényei már vilá
gosan kialakultak és azok hor
dozója az emberiségnél a család. 
A rajkérdé6bcn bebizonyosodott, 
hogy a fajták az Idők végtelen
ségéig állhatnak fean, ha az. azt 
fenyegető veszélyeket időben le
küzd] ük. 

— A kommün elég okot adott-
árra — állapította meg a továb

blak során az előadó —, hogy a 
faj kérdásével behatóbban fog
lalkozzunk. A2 áltudósok és ál-
próféták voltak azok, akik a faj 
lényegét tagadták, töt 

sok helyen még ma is k i 
hívást Jelent, ha valaki a 
fajról mer beszélni . Óriási 
há t rány szá rmazna abból , 
ba a magyar faj, ké rdésé 
ben a z o k n a k j u t n a 
v e z e t ő s z e r e p , á k l k 
a z s i d ó s á g s z e k e r é t 

t o l j á k . 
A zsidóság a maga körein be
lül a sokezer .éven át Jenntar-
tott fajvédelmét továbbra is buz-. 
gón gyakorolja, mert ne felejt
sük el, hogy 

a zs idóság ta lá l t a k l a táj
védelmet , 

ők-hirdették ezt először nemcsak 
mint népszokást, hanem mint 
vallást is: nz erősebb fajok be
olvasztó erejét ' 

Előadása végén azt hangoztat
ta Orsós professzor, hogy ideje
ben kell gondoskodnunk a fa
junkat veszélyeztető biológiai té
nyezők elhárításáról. 

Beszámoló Duka község 1942. évi 
Bajtársi Szolgálatáról 

Dukán, a Bajtársi Szolgálat 
munkája 1942. év - május hősi 
vasárnapján. Pajor János r. k. 
kántortanító buzdító szavaival 
kezdődött amikor is 24. 200—200 
drb cigarettás csomagludultutba 
a tábori postán, a közadakozás
ból. A 24 csomagot csak egy fiú 
nem tudta megköszönni, aki ak
kor már hősihalott volt. Azóta 
már 5 a hősihalottak száma. Idő
közben a Vöröskeresztnek 185 
pengő 50 fillért juttatott a dukai 
Bajtársi Szolgátat 

Az itthon maradt családtagok 
megsegítését a derék leventék 

. vállalták magukra, akik tavasztól-
őszig a mezőgazdaság különféle 
munkáiban 1746 órát végeztek. 

Igen eredményes volt a téli 
ruhagyűjtést akció. Maga n le
ventecsapat Dukából 70280 P-t 
Kissomlyóban 53290 P-t Borgá-
tában 179 90 P-t összesen tehát 
141560 P-t gyűjtöttek. Ezen Ösz-
szegen vásárolt új téli ruhát és 
az egyesektői kapott használt 
téli ruhát, a m. klr. szombathelyi 
3. boov. kerület 2. számú g. hiva
tala vette át a következő részle
tezés szerint: 29 pár érmelegftő, 
20 pár gyapjuharfsnya, 1 pár 
lábszárvédő, 31 pár fülvédő, hó-
sapka, nyaksál, 16 drb trikó, 
nadrág, 7 drb ujjas pulim er, 7 
pár szőrmés bőrkesztyű, 11 drb 
szőrmés bőrmellény, 14 drb kucs
ma, 2 drb rövid férfibunda, 1 drb 

'bundabélés. 11 drb szőrmés bór. 
2 drb muff. 5 pár szőrmés vá
szonkesztyű, 3párgyapjukeszryü. 
1 drb kötött pullóver. 1 drb kö
tött sapka, 1 drb flancll alsó
nadrág, 2 pár flanel 1 kapca és 
10 drb téli ing. 

Karácsonyra elkészültek a le
venték néples bethlehemjárásta, 
2-> perces műsorral. Dukán 7, 
Kissomlyón 5 csoport készült és 
tartott, előadásokat Dukán a 7 
bethlehemes csoport 35 család
nak vitt szeretet csomagot A 
leventék a hadbavonultak család

tagjaitól ajándékot nem fogadtak 
el, oda csak vittek. A betblehem-
járás l98G0 P-t hozott, ehhez 
Járult még a központtól kapott 
bélyeg és egyéb karácsonyi tár
gyak értékesítése. De Duka köz
ség ezenkívül is 13165 P-t jutta
tott a szombathelyi hadikórház 
karácsonyfájára; majd később 
egy láda almát Hoavédelok ka
rácsonyára való gyüJtésöB~~kész 
örömmel kapcsolódtak be a falu
nak honleányai is. Ügy, hogy 
pillanatnyilag készen áll 32 drb 
2 kg-os csomag, 3 ezer cigarettá
val, hogy elvigye az itthon m ara* 
dottak szeretetének melegét a 
küTHrszénvedő, harcoló honvé
dekhez. 

Szolgáljon Duka község Bajtár
si Szolgálata például és buzdítá
sul más községek számára le. 

Jö j jön el Január 24 é s 31-én 
t a r t andó műsoros -es t re , mely
nek bevé te le a hadbavonultak 
hozzátar tozói Javát szolgálja. 

NAGYÍTÓ 
A szlovákjai magyarság kul

turális életében döntő jelentősé
gű változásokat okozott- aa új 
esztendő első hetében néhány 
hivatalos intézkedés. A szlovák 
rádió Igazgatóságának döntése 
alapján január 1-vel megszűnt 
a pozsonyi rádió magyar, órája. 
A magyar órát idehaza Is min
dig szívesen hallgattuk: a szlo
vákiai magyarság légjobb szellem 
mi érői rendezték és szerepeltek 
műsorain. Szót kért ezeken a 
magyar órákon a szlovákiai ̂ ma
gyarság valamennyi társadalmi, 
kulturális és zenei egyesülete. A 
magyar órák kiesése súlyos és 
egyelőre pótolhatatlannak látszó 
veszteséget jelent a szlovákiai 
magyarság számára. 

Néhány magyarnyelvű saj
tó te rmék megjelenését is meg
szüntették a papírbeszerzés ne
hézségei miatt Legnehezebben a 
Magyar Néplap elvesztését fogja 
elviselni a szlovákiai magyarság: 
ez volt 'a Magyar Párt hivatalos 

.hetilapja. A. magyarság napilap
jának, a Magyar Hírlapnak ter
jedelmét is korlátozták. Idehaza 
észre sem vesszük, ha eltűnik 
napilapjainkból egy-két oldat 
hetilapjaink sorából egy-kettő: 
felejteti a többi. Ahol azonban 
egy napilap és egy komoly heti
lap szólhat csak magyarul, ott 
fájdalmas veszteség minden ol
dal és minden hasáb. « ^ 

Rákóczi nagy sárost ka s t é 
l yában r - hír szerint — iskolát 
vagy. nyári üdülőtelepet rendez
nek be a fílinka-ifjúság számára. 
A Min ka-gárda főmegblzottja már 
tárgyalt is az átvételről a kas
tély jelenlegi tulajdonosával. 

A Szabad Szó é s a Paraszt
szövetség viszonya érdekesen 
alakul. A Szabad Szó véleménye 
szerint a lap hiába előlegezte 
bizalmát a Nagy Ferenc vezeté-
Ke-ahttt álió- Parasztszö vetségn ek-
A szövetség munkatervének két 
igen fontos pontját: a földmunkás
szakosztály felállítását és a népi 
frók írásainak és gondolatainak 
terjesztását nem valósította meg. 
A Szabad Szó különösen a föld
munkás-szakosztály felállításának 
elmulasztását tartja sérelmesnek. 
„Legnagyobb megdöbbenésünkre 
tapasztalnunk kellett — írja a' 
lap T - , hogy mindjobban a nagy
gazdák, a zsfrosparasztok kezé
be csúszik át a vezetés, a pa
rasztszövetség az ő érdekeiket 
képviseli: az agrárproletárokért 
nem hajlandó ugyanolyan áldo
zatokra, kiállásra." A lap telszó-

Vaiahol a Földkor! tangar pariJén-iamadÉira Indulnak 
._ a német légierő bombázógépei. 

lítja Nagy Ferencet, hogy egy 
hónapon belül alapítsa meg a 
földmunkás-szakosztályt Ha nem: 
alap nem viselheti tovább a hall
gatás és az együttműködés fele
lősségét s még a közeljövő nagy 
döntései előtt a maga útjára lép. 
A Szabad Szó ultimátumára tel 
kell figyelnünk, egyrészt azért, 
mert ma egyedül Nagy Ferenc
nek, a Parasztszövetség elnöké
nek van joga falun szervezkedni, 
másrészt, mert a Szabad Szó 
mögött a népi frók színe-java 
áll, többek •közt Illyés Gyula, 
Szabó Pál, Erdei Ferenc, Kovács 
Imre, Darvas József, Somogyi 
Imre, Veres Péter és Nagy István, 
a lappal együttműködik a Győrfty 
kollégium vezetősége is. 

Ötven székely szolgalegény 
végezte el sikerrel a kolozsvári 
Székely Alkalmazottak Egyesüle
tének kereskedelmi tanfolyamát 
A kereskedelmi minisztérium va
lamennyit önállósítja az önálló-
sítási Alap segítségével. Hamaro
san meg Is nyitják üzleteiket a 
szórvány-magyarság vidékein. 

A tuberkulóz is ellen harcot 
hirdettek a balatonkenesei or
voskongresszuson. Figyelmezte
tés hangzott el az orvosi társa
dalom felé: fel kell készülni a 
tuberkulotikus "megbetegedések 
és halálozások «*áT*ánfik a há
borúval összefüggésben való 
emelkedésére. Hangsúlyozták, 
hogy a kevésszámú kórházi ágyat 
racionálisabban k i kell a^SjmBfá 

Izgalmas Irodalmi per folyik 
a debreceni törvényszéken. Ju
hász Géza, az ismert debreceni 
író és költő, a Tiszántúl egyik 
májusi számában „ponyvának" 
nevezte Harsány! Zsolt életrajz-
regényeit Harsányi Zsolt hitel
rontásért beperelte Juhász Gézát 
Juhász Géza bizonyítani éa né-
zonyittatni kívánja állítását s a 
bíróság el is rendelte a bizonyí
tást Semleges szakértőnként Né
meth Lászlót is megidézték a 
tárgyalásra. A per eredménye 
nemcsak az irodalmi világot ér
dekli, — a közvélemény ls kí
váncsian várja: ml lesz a híró
ság véleménye az ügyben.* Nem 
a regények értékelése lesz érde
kes, hanem a következtetés: be
perelhetik-e a megbírált írók kri
tikusaikat hitelrontásért? 

N a g y I s t v á n 
sárvári amatőr-fényképész nagy 
feltűnést keltett nemrég a szom
bathelyi országos amatőr-fénykép-
kiálütáson. Noha nyilvános kiál
lításon eddig nem szerepelt a 
neve sem volt kifelé, mégis 3. 
helyezést ért el Szombathely vá
ros serlegére. Szép eredmény 
ez, tudva, mily hírességek vonul
tak fel s mily nagy számban e 
kiállításon. Az ő kivételes tudá
sát s művészetét eddig csak ke
vesen ismerték, a beavatottak, a 
első-nyilvános szereplésén elért 
szép sikere mutatja, milyen nagy 
lehetőségek állanak előtte. A 
beszámolók igaz, nem nagyon 
emlegették, de ez azt mutatja, 
hogy önmaga semmit sem tett 
önmaga reklámozására, teljesen 
rábízta magát a bírálóbizottság 
döntésére. S hogy mégis Ilyen 
szép helyezést ért el, bizonyság 
arra, hogy több nyilvános sze
replés mind magasabb körökben 
fogja nevét Ismertté tenni. Illő 
volna egy kiállítással a sárvári 
közönség elé is kilépni, sok em
ber találna igaz öramüt felvéte
lei ragyogó szépségeibén, . 
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Kaptuk a következő 
levelet 

Igen E Szerkesztőség! 
- A minap bementem egyik sár-
Taxi mészáros és hentes üzletbe, 
egyelőre ellhailgntom, melyik 
jnészáros-rol van szó. egy kis 
füstölt szalonnát akartam vermi 
útra a hámnak. A mészáros k i -

. jelenti, hogy füstölt szalonna 
nincs. Ha nincs, nincs, ebbe bele 
kell nyugodnom, gondoltam ma
gam bem, de mégsem nyugodhat
tam bele, mert bejött egy hölgy 
* Így szól: 

Kérem a rustöltszalonnát! — 
Szoszerint Így! A mészáros erre 
átnyújt neki egy csomagot Én 
alig tudok magamhoz Jönni a 
Bámulattól a megkérdem: 
. Hogyan mészáros és hentes úr, 
egyiknek van, mariknak nincs. 
Justoitszalonna? 

Kérem az nem füstöltszalonna 
volt - leteli a mészáros. 

Nem voltam rest, utána men
tem az illetőnek, el is értem még 
a főtéren pár házzal odább az 
illető mészáros és hentesüzlettől 
a megkérdeztem: 

Mondja kérem, mi van abban 
s csomagban? Le nem tagadhatta, 
hisz az üzletben világosan meg
mondta,Hogy a rustöltszalonnát 
kéri. Most la megmondotta, hogy 
BalWatalonnál visz. 

Mennyit — kérdeztem? 
90 dekát — hangzott a felelet 
Mennyiért — kérdeztem újra. 
7 pengő 20 fillérért. — telelte 

őszintén. Megköszöntem, a haza-
leié ballagva üresen, elmélked
tem azon, miért la nem kaptam 
rustöltszalonnát A háborúnak 
•aagTBiiiiai a maga vámszedői 
tisztelt Szerkesztőség. Nem elég 
hogy itthon vannak, nem katonák, 
ez Is igen érdekes Igen t Szer
kesztőség, hogy egyesek örökké 
öreg rekruták maradnak, a nem 
érik be ennyivel, a tisztességes 
haszonnal. A szegényembernek 
meg kophat az álla, mert minta 
nóta mondja: 

Mert nincs néki pártfogója. 
Vagyok őszinte nagyrabecsü-

alálrás. 

Bajtársi szolgálat 
Pajor Sándor 2021439. Akiktől 

gyors elutazása miatt nem tudott 
elbúcsúzni, azúton kér elnézést, 
• küldi koszöntését 

Balogh Lajos honvéd 11S/Ö1. 
Ezt Írja: „Jelen soraimmal bátor 
vagyok felkeresni a tek. szer
kesztőséget azzal a kéréssel, 
hogy elmemre a C. R - t ha erre 
mód van. megküldeni szívesked
jék. Annál la Inkább, mivel Itteni 
azékbelyünkön 8—9-en vagyunk 
celldömölki fiúk, akiknek egvtöl-
egyik jól fog esni, ha otthoni 
híreket olvashat-

Kérjük olvasóinkat, ne dobják 
el minden további nélkül lapun
kat elolvasás után, hanem minél 

iben küldjék el a lenti cimek-
Uindnyájnnkst jóleső érzéssel 

t el, hogy fiaink lapunkat öl
n i akarják, « minden kikül

dött lappéldány újabb bizonysága 
lesz az otthon éa a front szoros 
kapcsolatának. _ 

N E M Z E T I M O Z G Ó 

Január 23, szombat. 24, vasárnap te 
20, hétfőn rendes nelyárakkal, lelek-
zetelállltőan tfrivTt^f kalandcríLJm, a 

G. P. U . 
A i ártatlanok megrázó szenvedése ex 
az Ufa Htm. Laura Solaxi, Andrew* 
Engelmann slb. mesteri szereplésével. 

Január 27, czerda (csak. egy napig!) 
mérsékelt helyárakkaJ. az 

ö r d ö g t o r o n y 
Domas világhírt regénye filmen. Fő
szereplők: Tania Fedor, Jean Weber. 

Január 28. csütörtök, mértékélt hely-
Arakkal (csak egy napig!) ---

G y i l k o s v a d o n 
nagyszerű expedíciós Olm, ragyogó, 
természeti felvételekkel. 

Vegyen reszt az ev. Ifjúsági 
egyesüle t által Január 24-én 
é a 3l-én ta r tandó műsoros es
ten, melynek bevétele a had-
bavonultak hozzátartozói ja-

- Tára lesz fordítva. 

N e m z e t i K a l e n d á r j o m 
Kinek volt a kezében ennél 

nívósabb naptár? Van ebben 
minden, a névnapoktól kezdve 
az országos állat- és kirakodó
vásárokon keresztül- a magyar 
fajról szóló tanulmányokig épp
úgy, mint a néprajzról, népdala
inkról s ami minden' bizonnyal a 
legkedvesebbé teszi, az a sok 
szép novella, elbeszélés és köl
temény, miknek.nyomában min
denütt olvasható Írójuk, Illetve 
költőjük tömör jellemzése, élete 
és jelentősége. A magyar szel
lem alkotásainak Így lehet olva
sóközönséget nevelni; így lehet 
rákapatni az Irodalomtól eltávo
lodott tömegeket az Igazi művé
szi alkotások és szépségek meg-
kedveltetésére. Ara 1 P, de 4 -0 
annyit ér, mint egyéb naptár 
terjedelem dolgában Is, nem ts 
szóira a mtaóségről, melyhez 
nincs hozzáfogható egyéb naptá
raink között 

l i t w t i Eyje^tttfc és fafiarairessTttts.! 

RAJPARANCSHOKI FÜZETEK 

Vadállati arvsrsii hirdetmény. 
Böbe, község (Vas Tannegye) 1880 

kai holdat kitevő vadászterületének 
vadászati Jogát 1943 február 7-én dél
után 1 órakor a községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen 1943 feb
ruár 1-én kezdődő 10 (tíz) egynásuiAn 
következő évre a legtöbbet Ígértnek 
bérbeadj a_ Ax árverésen csak olyan 
egyének vehetnek részt, akiknek fegy
vertartási, vagy vásárlási .engedélyük 
és érvényes vadászjegyük van. Kikiál
tási ár 500 (ötszáz) pengő, bánatpénz 
500 pengő. 

Vadállomány: Nyúl, fácán, fogoly, 
vadkacsa te fii. 

Árverési teltételek te béried felte
telek a bobai körjegyzői hivatalosai a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők 

Boba, 1043 Január 10-én. 
Fólh K á l m á n t * , ifi. Hngj Sándor »k. 

karJCfTsd. káVfltM. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 
Mindazon jó rokonoknak. 

Ismerősöknek és Jóbarátok-
nak, akik forrón szeretett 
férjem 

STICZ A N T A L -
temetésén megjelentek, ra
vatalára koszorút vagy csok
rot helyeztek és részvétükkel 
fájdalmamat enyhíteni Igye
keztek, fogadják ezúton Is 
szívből Jövő hálás köszöne
temet 

Celldömölk, 1943 jan. 15. 
özv. Stlcz Antalné. 

H Í R E K 
— Eljegyzés. Leffler Gábor 

celldömölki kalaposmester elje
gyezte Turf M á r i á t ^ r n á r ó L - . 

— Egyházközségi képviselő
testület i ülés. A róm. k a i egy
házközség pénteken képviselő
testületi ülést tartott amelyen a 
mnlt évi zárszámadást tárgyalták. 

— Kultürdélután. A Kat Ház
ban folyó hó 24-én, vasárnap 
délután 4 órakor műsoros kultür
délután lesz. Horváth Lajos tanító 
,A család szemefénye a gyermek" 
elmen tart előadást A pápai 
kollégium növendékei műsorszá
mokkal szerepel. A vonósnégyes 
magyar nótákat játszik. 

— Követendő pé lda . Bárdossy 
Zoltán földbirtokos neje Ismét 
gyűjtést rendezetta szombathelyi 
hadikórháznak.- Ezúttal Mesteri 
és Kemeneskápoina községekben 
bort gyűjtöttek a sebesülteknek. 
Mesteriben 208 liter, mlg Keme-
neskápolna községben 135 liter 
bor gyűlt 9-jsze, melyet hordók
ban szállítottak be áz 523. sz, 
hadikórháznak. A sebesültek 
örömmel fogadták a nemewrafvfl 
gyűjtő és^adómányozók külde
ményét * 

— Pénzügyi k inevezések . A 
m. kir. pénzügyminiszter Kónya 
Atilla celldömölki forgalmi adó
hivatali dljnokot --gyakornokká, 
Németh István celldömölki for
galmi adóhivatali napibéres . al
tisztet kisegítő altisztté nevezte k i . 

— Rendszeres í tések a vasút 
nál . A Máv. Igazgatósága Ágos
ton Imre órabérállalányost napi-
béres állomásié!vigyázónak rend
szeresítette. Baglcs Dona, Nemes 
Mária, Császár Mária és Werner 
Katalin órabéres pénztárkezelő-
nők és Kovács Margit fűtőház! 
órabéres kezelőnő órabéráltalá-
nyesok lettek. 

— Vasúti k inevezések és elő
lépte tések . A MÁV Igazgatósága 
Balogh Vendel kalauzt soron kívül 
főkalauzzá nevezte kl, Mátyus 
Józsel ál lomáselőljárót Győrök 
István szemaformestert Jakab Je
nő és Kovács István tolatásveze
tőket és Márkus-- Lajos kapust 
.egy-egy fizetni fokozattal lép
tette elő. 

— Vasúti e lő lépte tések . A 
MÁV Igazgatósága Vasvári Mi
hály, Pupp József és Énekes La
jos máv. pályamestereket egy-egy 
Uzejést fokozattal léptette elő. 

— Előlépte tések a fűtőház
nál . Kiss Ferenc mozdonyfelvl-
gyázó, Kálmán Imre. Ábrahám 
István mozdonyvezetők, Németh 
Lajos, Györkös István, Somogyi 
Kálmán, Bakó Lajos, Vajda Ist
ván, Szabó Károly, Somogyi Sán
dor, Németh János és örl József 
fűtők. Molnár János váltókezelő 
egy-egy fizetési fokozattal léptek 
elő. 

— Vasúti á the lyezés . A MÁV 
Igazgatósága Énekes Lajos máv. 
pályamestert a szolnoki Osztály-
mérnökségtől a celldömölki Osz
tálymérnökséghez helyezte á t 

— Kemenesalja 1942. évi 
épí tkezés^ stat iszt ikája Az el
múlt évben a kiadott építkezést 
engedélyek alapján Celldömölkön 
6, János házán 8, Pápócon 4. 
Alsóságon. Sömjénmihályfán, Bor-
gátán és Mesteriben 3—3, Keme-
neshőgyészen, Egyházaskeszőn és 
Kemenesmagaslban í—1, tehát 
összesen 36 lakóház készült el. 

" — Vasúti á the lyezés . A szóm- * 
bathelyf Üzletvezetőség Kereez-
tessy Rezső máv. kalauzt Celldö
mölkről Szombathelyre helyezte át. 

— Meghosszabbí tot ták a diá
kok vasúti Igazolványának é r 
v é n y é t A MÁV Igazgatósági> 
közli, hogy a középiskolai (kö
zépfokú Iskolai^ tanulók alacso
nyabb kocsiosztályú menetjegy 
váltására Jogosító igazolványai
nak a karácsonyi szünidei szel-", 
vényének érvénytartalmát január- ' 
31-ig bezárólag meghosszabbította. 

— Műsoros e lőadás a had-
bavenaltak hozzátar tozóinak 
t ámoga tásá ra . A celldömölki 
Evangélikus Ifjúsági Egyesület 
a celldömölki hadbavonultak 
hozzátartozóinak javára folyó évi 
január hó 24-én (vasárnap) éa 
31-én (vasárnap) este 7t6 órakor 
az Ifj Otthon nagytermében az 
Egyesület hősi halottainak emlé
kére előadja Börzsönyi B. Zoltán * 
HÉT FAKERESZT c legendáját, 
melyre ezúton is szeretettel hívja 
Kemenesalja hazafiasán érző kö
zönségét ez egyesület Vezetősége. 
Műsor: 1. Himnusz. 2. Gyónl Oé-
za: Csak egy éjszakara c. költe
ményét szavalja Horváth József' 

. theoiógUB, 3> Ünnepi beszéd* 
tartja: Szabó Kálmándr.ügyvéd. 
4. HÉT FAKERESZT? 5. Szózat 
Belépődíj: Fenntartott hely 3 P. 
I . hely 2 P, fl. hely 1 P. FelQl-
flzetéseket a nemes cél érdeké
ben köszönettel fogad az egye
sület és birlapilag nyugtázza. 
. — Szigorúan tilos a gyerme

keket törvényes val lásától el- -
t é rő Iskolai val lásoktatásban 
részesí teni . A kultuszminiszter 
rendeletet intézett a tankerületi 
klr..főigazgatókhoz és ebben fel
hívja a figyelmet azokra a korábÜ. 
rendelkezésekre, amelyek szériát 
a gyermekeket az Iskolában csak 
annak a vallásnak megfelelő hit
oktatásban szabad részesíteni, 
amely vallás a gyermek állami 
születési anyakönyvébe be vsa 
jegyezve. Az újabb intézkedésre 
azért volt szükség, mert előfor
dult hogy a gyermek vallásos 
nevelését más vallásban kezdték 
meg és ezt az iskolában ishösszabb 
időn keresztül folytatták úgyhogy 
a gyermekben határozott vallási 
felfogás alakult kW amely ellen
kezésben állott törvényes vallá
sával és a későbblek folytán a 
gyermek vallásos érzéseinek meg
zavarására vezetett A jövő isko
laévtől fogva hasonló esetben sz 
Iskola ellen hatósági megtorló el
járást fognak indítani. — 

— Halálozások. Rosta Gyula 
volt fuvaros 80 éves korában 
hosszas szenvedés után folyó bó 
17-én, vasárnap délután elhunyt 
Kedden délután temették nagy 
részvét mellett Az elhunytat két 
leánya, veje és kiterjedt rokonsá
ga gyászolják. — Vadászy László 
f zsákfai vendéglős folyó hó 19-én 
47 éves korában rövid szenvedés 
után elhunyt Temetése folyó bó 
2l-én volt Izsákfán, nagy részvét 
mellett Halálát özvegye, testvé
rei, sógora és kiterjedt rokon
sága gyászolják. — -özv. Elek 
Arturné sz. Hodossy Vilma janu
ár 20-án 78 éves korában Sár vá
ró tt elhunyt Temetése pénteken 
délután volt a ref. egyház szer
tartása szerint 
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