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a finn eCTpatok^bevona
faluba, lassan" e l ő m a ^ ^
rejtekhelytikrőt.
Százezer
^
Utlemlék Karjaiából.
— Jaj, Jaj, ha tudtok volna,
hogy a finnek senkit sem bánta
Irta: Rócz .István
nak, dehogy mentünk volna a
bácsjózseffalvi plébános azok kőzó
Paateoe Keletkarjaiában, te vedéstől,
kimerültségtől szinte vörösökkei! —sóhajt fel Katja
hát azon a területen fekszik, halálra vált fiatalasszonyt talá Az oroszok ugyanis a legször
tartozik, akik ércnél maradan
mely mindig orosz aralom alatt
dóbb nevet' vívtak ki maguknak
élt a amelyet a üna csapatok lunk. Katját, aki a paatenei pos nyűbb rémmesékkel ijesztgették
a magyar nép lenn maradásáért
csak 1941 őszen szabadítottak lel. tán mint telefonkezelő teljesített a karjalaiakat, hogy a bevonuló
folytatott küzdelemben. Kisdiák
— Mamuska, mamuska, meg szolgálatot, a menekülő orosz finn csapatok embertelen kínzá
volt, amikor apja megplllanttatta
jött
a
Katja I — rontott be a nagy- katonák magukkal hurcolták. sok után mindenkit legyilkolnak.
vele a székely hegyek csúcsairól
Hogy miért? Ki tudná megmon Katja most Itt látja maga előtt az
a határon túli Bukovinát, ahol kendőbe bugyolált, ormótlan ha- dani, hogy ez a azétugrasztott, eleven cáfolatot: a szomszédok,
linacsizmába
bujtatott kis Njura
12.000 magyar élté a maga
veit sereg, mely úttalan erdőkön, komámasszonyok.
életét Rég volt, amikor székely a tágas, meleg szobába, ahol a haTaTbs mocsaradon "át Tévelyeg nyuk serege egy
véreink Mária Terézia és hírhedt gőzölgő szamovár körül
a Murmann- vasút felé, miért hur kódja a szót és úgy meséli, hogy
asszonygyülekezet
ült,
és
generálisának bosszúja és véreng
colja magával áz útjába eső pol a finnek milyen jól bánnak min
zése elül átmenekültek Moldo- pora szóval panaszolta bajait A gári falvak lakosságát? Katonai denkivel, -Ingyen élelmiszart osz
szobában
Jó
meleg
volt
és
a
vába, egyetlen izenetet hagyva
szempontok semmikép sem indo tottak ki a lakosság között s a
maguk után: „mire a nap feljö, szamovár, mintha csak a bibliai kolják ezt a kegyetlen eljárást. katonák mindenben segítségére
a gránlcofl túl leszünk*. Az Ide szegény asszony olajos korsója ,
gen ország befogadta azokat aki
'okosságot "el
ket kivertek saját hazájukból.
hajtani
még akkor is, ha a hadnak. A . tzöazke apróságok
Egy magyar generális. Hadik tenei asszonyok meg szintén nem biztos halálba kergetik Őket! A boldogan-büszkén mutogatják a
András Igazi magyar gondolat fogytak k i a beszédből, na arról bolsevista menyországból nem. zseblámpákat, cukrot, amiket a
tá! telepítette le őket Bukovinába volt szó, hogy a résztvevő ide lehetojy egykönnyen szabadulni... finn katonabácsiktól kaptak.
láda; ahonnan az egykori buko gennek* elmondják szomorú s3r-_ S a parancsot végrehajtják. Qnda— Ja], ha tudtuk volna! — só
vinai Józsefialva plébánosának, stíkat, sok sok szenvedésüket a jarvi, Sarkijárvi, Snontaleenkylá,
dr Németh Kálmánnak fáradha szovjeturalom bosszú huszonnégy a zászlóaljunk útjába eső bárom hajtozik Katja. És aztán fáradt;
tört
hangon mesélni kezd: ámult
esztendeje
alatt
Erre
a
hírre
tatlan B semmiféle akadályt nem
falu: mind füstölgő romhalmaz,
Ismerd küzdelmének eredménye azonban mégis otthagytuk a me ahol az üszkös gerendák körül •hét szombatján, késő este indul
tak
útnak mintegy százhúszleg
szobát,-teli
szamovár*,
félbe
ként
a magyar kormányzat
csak néhány gazdátlan eb kó
Bácska hazatérése után hazate- szakítottuk a beszédet és megin válygott, ára egyetlen élő lelket százötvenen a vörös katonák fe
dezete mellett. Csapa karjajai
lepltelte óket megkezdve ezzel I daliunk a sötét hófuvásós utcán
lépéssel a 12.000 magyar hogy megnézzük a szegény Kút sem találtunk. Hogy Paaténét asszony meg gyerek: a falu ,
kárpótlását az Idegenben eltöl ját, aki nyolc napon át bujdokolt nem sikerült felperzselniük, az Jeseí*. a bolsevista vezetők, orosz
tött szomorú időért
a havas, téli erdőben és csak csupán a finn csapatok gyors hivatalnokok, tisztviselők már
Bukovinától- délre, Moldovában most tért vissza otthonába. Künn előnyomulásának, hirtelen rajta előbb titkon megszöktek a hajó
azonban még* mindig él több kegyetlen [Tóvihar dühöngött; a ütésének, köszönhető — már nem val s családjukat, értékesebb hol
mint 100.000 magyar. MI lesz hatalmas Seesjárvl fölött zúgott, volt idejük rá. De hogy a vörö mijukat is magukkal vitték. De
, azokkal, akik ma még — ha kissé sivított a szél és szórta az éles, sökből nem hiányzott a „Jó szán őket hiányos, rossz ruházatban,
selypítve is — nagyjából Jól ért szúrós hó szemcséket az arcunkba dék", azt néhány felgyújtott épü holmi kis batyuval a hátukon,
hetően beszélnek magyarul, ma- Borzalmas lehet most künn az let bizonyíja. A polgári lakosok apró ölbeli gyermekeikkel a kar
gyárnak is tartják" magukat, bár erdőn! Vájjon azok a "szerencsét közül is kit a-Seesjsrvln át ha jukon hajtották magukkal az oro
magyar vezetőik s főleg dr Né lenek, a~k Iket a menekülő vörö- jóval, kit az erdőn át gyalog---) szok. Borzalmás út volt Hajnalra
meth Kálmánjaik — nincsenek? sök magukkal hurcoltak a vég szerrel, több száz lelket maguk már valami tizenöten lemaradtak
Hány embernek küzdelme kell telen karjalai rengetegbe, élnek-e kal hurcoltak. Ám a lakosság a csapatból: kimerülten estek
jó része — asszonyok, gyerme összn az útszélen. Nahány napig
abboz, hogy az ő ügyük, ma még?
Midcm betoppanunk a szegé kek, aggok — csupán a közeli az erdőben, csűrökben, meg egy
gyarnak megmaradásuk valami
lyen - formában biztosíttassak ? nyes szobába, az ágyban a.szen erdőkben rejtőztek el és midőn régi, elhagyott téglagyár düleMennyi könny, fáradság, verejték
szükséges ahhoz, bögy szervesen kolt c. most megjelent mű elol s életében egy mélységes katar- bánatos bukovinai dalok mind
hozzákapcsoltassanak a magyar vasása után pedig soha el nem zisz. egy nagy megtisztulás! fo csak emelik a hatalmas mű érté
nép törzséhez s Moldva, a „ma-, halványulható érzések s képek lyamat, ami nélkül nem lehetünk k é t Boldog ember lebet az, aki
gyarság temetője", a magyar támadnak bennünk dr Németh jobb magyarok s nem dolgozha ennyit tett a magyarságért. Az
élnlakarás és feltámadás szimbó Kálmánról. Mily kár, hogy kevés tunk egyetemes magyar érde -méltán tehet nemzedéke élő lel
luma legyen?
a Németh Kálmán ebben az or kekért Ma, amikor az embersé kiismerete s bátran figyelmeztet
.Százezer szív sikolt" — írja szágban! Minden rendű é r rangú get a humánumot oly annyira het bennünket a tennivalókra.
dr Németh Kálmán, mamár bács magyar között akik ilyen Izzó nélkülözi 'a világ, nélkülözi az Annak szavát nemcsak érdemes,
Kálmán de meg Is kell hallgatni. Az ű
józseflalvi plébános nemrég meg szeretettel, forró szívvel, szaka emberi étet, Németh
jelent.könyvének a címében azt datlan munkával, tudnák szol könyve mély értelmű biztatás az könyvére, melyből életműve meg
jelenti, hogy százezer magyar gálni fajtájukat, a legmélyebb emberi élet örök javai felé. Ez ismerhető — noha hatalmas, k i 
érez haza ebbe az országba. magyarsággal és a legmélyebb az ő könyvének és életmüvének' lenc kötetre rugó telepítési nap
Igází értéke és,nagy nemzeti je tójának -kiadását az események
Ahogy a nóta mondja: El Is emberséggel.
lentősége. Bátran elmondhatjuk, közelsége még nem engedi —
mennék, Itt Is ü l n é k . . . ilyen for
Akt elolvassa a „Százezer szív hogy ilyen könyvet magyarul még azt kell mondanánk minden jó*
más vannak Ők js. Ml Jesz velük...
többek közt erről is szól Németh sikolt ' c. megrázó erejű munkái, nem írtak. Nemcsak egy nagy indulatú magyar embernek; amit
Kálmán, a „Százezer szív sikolt". lehetetlen, hogy át ne érezze a ember remekműve ez a könyv, a látomás mondott Szent Ágos
.-—*r-'
Ignáez Rózsa könyveiből sokan magyar sors tragikumát, s lehe de egy nagy nemzeti ügynek is tonnak:
Vedd és olvasd I
Ismerik dr Németh Kálmán plé- tetlen, hogy hatása alá, ne kerül szolgalata. A képek, a színes
Szij Rezső
bános urat, a „Százezer, szív sf- I jön s meg ne induljon szivében mellékletek, a kották, a szép és
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dező teaserei között tanyázlak,
de midőn a finn csapatok áttör
ték a vörösök állásalt, tovább
hajtották őket Ő azonban egy
napi ni után lemaradt, nem bírta
tovább. De nem mert visszatérni:
ott bujdokolt egy csűrben, mig
végre egyjlnn Járőr rábukkant
Félig megfagyva szállították haza.
Hogy a többiekkel ml történt?
Ki tudja? Paatenében alig van
család, amelynek legalább egy
két tagja' ne hiányozna. A legé
nyeket, férfiakat már régebben
elvitték, kit katonának, kit mun
kaszolgalatra, lövészárkokat ásni,
fedezéket építeni. Az egész falu
ban egyetlen fiatal, munakblró
. férfi nem maradt Hogy viszont
látják^ őket valaha? K i tudná megmondani. ' ....
Nyomott hangulatban értünk
haza. A szomszédasszonyok, ko
maasszonyok serege- is szétszé
led: otthon a háziasszony, akinél
erre az estére elszállásollak, új. bői begyújt a szamovár alá s
aztán teát szürcsölgetve elbeszél
getünk. Hegkérem meséljen az
életükről. Hiszen ez az első al
kalom, hogy keletkarjalai „ben8zülöttekkel„ találkoztam, ez az
első falu, mely_ nagyjából épen
a lakosaival együtt Jutott az ez
redünk birtokába.

C«lldai»aiM Hírlap
Az asszony szájáról halkan pe
reg a szó: most a szomorú, 'sö
tét multat idézzük, beszédéből
eltűnik a karjalaiak született
élénksége, természetes vidám
sága. Elmondja, hogy iérjétnégy
évvel ezelőtt elvitték s azóta
semmi hírt sem kapott felőle,
Hlába firtatom, hogy hová vitték,
miért vitték — nem tudja. Egy
este, midőn épp vacsoránál ültek,
érte jött két katona s elvitték.
Ugyanezen az estén valami 75
férfit hurcoltak el Paatenéből. A
hozzátartozókkal semmi vádiratot,
semmi Ítéletet nem közöltek. El
itéltek őket? Vagy valahová kény
szermunkára vitték az Ingyen
karjalai munkaerőt? Hiába fag
gatom, hiszen ő maga sem tud
többét, csak annyit, hogy négy
é v óta maga tartja el öt apró
gyermekét A paatenei fürész
telepen dolgozott, asszony létére
nehéz testi munkát végzett A |
bére: havi négyszáz rubel; eb
ből kellett-megélniók. S az árak?
Egy pár Ijörcsizma 180—200 rubel. A kolhoz étkezdéjében, ahol
pedig valamivel alacsonyabbak
az árak, egy t á l "húsétel :i rubel
25 kopejka. így aztán megértem,
hogy a gyermekek miért olyan
rosszul tápláltak és miért nincs
egyiknek sem tisztességes láb
belije.
(Folytatjuk)

dására vonatkozóan, s ha az ol
csóbb árak ellenére ls a többség
Pityervár ellen határoz, úgy ak
kor Szabó Károly országgyűlési
képviselő újból eljár a löldmlvelésűgyi miniszternél; hogy az
Ígérethez képestoldja fel a korabbi véghatározatát és a vármegyei bizottság által két évvel
ezelőtt kijelölt házhelyeket adja
át az Igénylőknek.

1944 február 19.

I R O D A L O M
Szabódi . L á s z l ó :

ÉSZ ÉS BŰBÁJ

Szabédf a fiatal erdélyi író
nemzedék egyik legkitűnőbb tag
ja; Nemcsák mint költő árul el
eredeti tehetséget, hanem mint
tanulmányíró is. Könyve beve
zetésében írja': „a nemzet sorsán
Húshagyókedden az Ev.líJ. aggódó magyart ma minden ol
Otthonban . találkozunk! dalról bűbájok kísérlik.? Szabó
di ezek ellen a bűbájok ellen
veszi fel a harcot. írásait józan
ság, logikai tisztaság és széles
Adózók
körű műveltség jellemzi. Szaba
dit nem tudta megejteni korának
semmiféle bűbájossága vagy ro
Az 1940; évi XIL L-c. 40.§-a mantikája.
Napjaink szellemi
szerint „Az olyan adózó, akinek életében valóban sok a köd és
adóalapja a keresel! adóra,, to gőz. Korunknak alig van nagyobb
vábbá a j övedelem - ós vagyon-a
vagyon- ^ sége valamire, mint a Szaadóra vonatkozó törvényes ren bédi-féle müveit fők tiszta ítélő
delkezések szerint ú] kivetés mel képességére.
lőzésével a következő évre.eSzabédi különösen ls nagy
gyébként változatlanul fenntar szolgálatot teljesít a mai népi
tandó (rögzítendő) lenne, felszó ébredés és művelődés problémái
lítás nélkül is köteles az adóév nak, fogalmainak, kategóriáinak'
február bávának végéig szabály-' tisztázása körül. A mozgalom
szerű adóbevallást adni abban iránti szeretettel és megértéssel,
az esetben, ha kereseti-, illető de kérlelhetetlen logikával ás
leg Jövedelemadó alapja vala Igazságérzettel hánt le a mozga
mely évben aJO.OOO P-t, vagyon lomról minden ráOlepedett túl
adóalapja pedig a 200.000 P-t zást és romantikát Ebből a szem
túlhaladja, avagy ha ezt az ősz- pontból „Népi Írástudók vagy
szeget ugyan nem haladja, tul, írástudó nép?- elmü tanulmá
de az adóalap a különben válto nyát úttörő és határjelző munká
zatlanul fenntartandó adóalappal nak kelt tekintenünk.
szemben, annak megállapítása
Szabédi könyve bizonyára v i 
óta legalább 50%-al emelkedett tát idéz föl még, de kétségtelen,
nagytermében lesz. Tekintettel
Az az adózó, aki az ( i ) bekez hogy jelentősen hozzájárul majd
arra, hogy a terem csak korláto
zott számú közönséget tud be désben megszabott kőtelezettsé- korunk legizgatóbb művelődési '
kérdéseinek tisztázásához.
fogadni, a rendezőség kéri a fcö-,
megtelelő
zönséget, hogy időben foglalja el
helyét hogy az előadás pontosan birsággal sújtandó;
Ballá P é t e r :
3 órakor kezdetét vehesse. A mű
soron a gyermekek énekszámai
Olvasd
mellett. az Alkuim! énekkár is
A MAGYAR 8ÉPDAL KISTÜSBE
szerepel, mely bukovinai magyar
~~"~- Terjeszd
A magyarság korunkban ugyan- •
dalokat ad elő. "" .
Ügy hírlik, hogy dr Néntelh a Celldömölki Hirlapot! úgy hajlik vissza szellemi élete
ősforrásaihoz,
mint száz. eszten
Kálmán meghallgatására Celldö
Ezért figyelmezteti a m. kir. dővel ezelőtt Mai zenei életünk
mölkről ls -többen átmennek Sár
adóhivatal
az
adózókat,
hogy
a
a
magyar
népdalbői
-újult meg
várra. — Dr Németh Kálmán
minden valoszfaflség; szerint meg vezetett könyvek, illetve azok Bartók, Kodály teremtő munkája
révén.
Nyomukban
a
magyar
nézi Szombathely vi
tt s a vi
egyéb adatok alapján legjobb apostolainak serege Jár. Lelkesen
lághírű jaki templomot is.
tudásuk szerint lelkiismeretesen veszik lel a harcot sz elhatalma
állapítsák meg az 1943. évben sodott álmagyar, néples mfizene
elért Összes adóköteles jövedel- ellen s fokonként, vezetik vissza
• J műknek összegétT illetve vagyo a magyarságot ősi dalaihoz, a
nuk értékét s ba az a különben sajátos magyar népzenéhez.
változatlanul fenntartandó adó
Ma már csaknem- minden ze
alappal szemben a. hivatkozott nekedvelő ember tudja, hogy
rendelkezésnek megfelelő mér nem minden dallam,, amit ma
A miniszteri repülő bizottság tékben emelkedett volna, adó gyar szövegre szólaltatunk meg,
határozata nem talált tetszésre a bevallásukat február hó végéiga magyar dallam is. A ml népda
házhelyigénylők Jórésze, nemkü községi elöljáróságnál okvetlanül lainknak ősi, sajátos törvényei,
lönben a politikai község vezető nyújtsák be, mert ellenkező eset megszólaltatás! Ionnál vannak.
sége körében sem, mert Pityer- ben a m. kir. adóhivatal az er Ezeket a tormákat kell felkutat
vár megbövítésével egészségtelen dekeit adózóknál a rendelkezésre nunk, megismernünk, megszeret
álló adatok alapján hivatalból nünk és elterjesztenünk.
Irányban fejlődik a város.
As
Az ezzel kapcsolatos panaszo rendeli.el az adóalap új meg igazi magyar népdal apostolai
kat összegyűjtve az érdekelt baz- állapítását és terhükre az adó között előkelő hely illeti meg
helylgénylők vitéz Szűcs István többlet kétszeresének megfelelő Ballá Pétert Kitűnő nevelői kész
dr. főispán. Illetve az ő megbí összegű bírságot fog kivetni.
séggel fáradhatatlanul dolgozik a
zásából Szabó Károly országgyű
magyar dal népszerűsítésén, az
lési képviselő utján eljuttattak a
Idegenség leküzdésén.
földmívelésügyi miniszterhez, aki Utiris bfiuii Uslanttilla
Könyve tanulságos és élvezehajlandónak is mutatkozott a vég
zetes-útmutató a magyar népdal
határozatát visszavonni, illetve
minden fontos kérdéséhen. Ügye
megmásítani, ha a kijelölt 87 ház u Eiasiílikis lij. OttfeOBbiB! sen, szemléletesen mutatja be a
helyigénylő egyöntetűen tiltako
különböző népdaltípusokat azok
zik a házhelyjuttatás ellen s ha
lelőhelyeit dallamtörvényeit éa
a nagyközség elöljárósága a kéz
(ormait
Népdalókon és játékokon
ség más, alkalmasabb helyén
Forró szeretettei gondolok az szemlélteti, ml az Igazi magyar
kellő számú házhelyet ind javas
otthon
hagyott
kedves
hozzátar
dal
s
hogyan
kell azt tanítani. A
latba hozni.
tozóimra, s lorró csókomat kül kis könyvben egész sereg dal
A folyó hé 5-én, szombatén döm Pannikámnak. Bajtárai sze szöveget és kottát talál az olvasó.
megtartott értekezleten az érde retettel üdvözlöm .az összes Isme A könyvet Csikós Tóth András
keltek akként döntöttek, hogy rőseimet valahol Oroszországból. magyar stílusú rajzai díszítik.
leszavaztatják a 87 igénylőt a
Horváth Józsel honv. Tábori ' Magyar Élet kiadásában Jelent
házhely, kijelölése illetve elfoga postaszám: L/555.
meg mindkét könyv.

figyelmébe!
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Dr. Németh Kálmán bácsjózseffalvi
plébános Sárvárott
A bukovinai magyarok hazatelepitéséért emberfeletti munkát
vég ző dr Németh Kálmán bácsmeglátogatására. Ezt az alkalmat
megragadva másnap, vasárnap
délelőtt 11 érakor a kaszinó he
lyiségében előadást tart, délután
pedig ugyancsak előadást tart az
iskolánkivüli népmüvelés kereté
ben tartandó kulturdólutánon. Az
előadás színhelyéül a rendezőség
először az ipartestületi nagyter
met akarta megszerezni, de az
állandóan foglalt, hasonlóképpen
-a-többl nyilvános élóaoasTBTar
kalmas terem Is, így a délutáni
előadás az evangélikus iskola

Megoldást nyert a házhelyigénylés
Celldömölkön
-

Négy Ízben már hírt adtunk
-arról, hogy a földmívelésügyi mi
niszter rendelete értelmében Cell
dömölkön két évvel ezelőtt 203
napszámos, földmlves, vasutas,
Iparos és kereskedő Igényelt ház
helyet, de est a számot először
egy vármegyei bizottság 152-re,
majd néhány héttel ezelőtt a
földmívelésügyi miniszter repülőbizottsága 87-re csökkentette,
vagyis ennyit talált ténylegesen
igényjogosultnak. Ugyancsak kö
zöltük, hogy a vármegyei bizott
ság a rendelet előírásának meg
felelően a házhelyeket a nagy
község belső negyedeibea jelölte
ki s eszerint készítette el a ter
veket is. Ezzel szemben a mi
niszteri repOlőbízottság a vasút
állomáson toll részt, a mersei
országút mellett elhúzódó Pityervárt' találta nnmlmntnnr házhelyépítésre, még pedig Berzsenyi
Ádám dr. földbirtokos 17 kat
.... holdas Ingntlanán, ölenként 3.60
pengő, vagyis 9 kg bozaegység

BAJTÁRSI SZOLGÁLAT
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Magyarok

a

Don

mellett

(Naplómból.)
Furcsa folyó a Dos. Lusta. számtalan mellékárok nyílt s az
Néhol tóvá szélesülő, majd meg
zó táblák eligazították azt is,
elterpeszkedve Ingoványos mo
soha sem Járt még Ilyen hecsarakat alkot A környéke azon
.-Csupa hazai név 1 A vasi
ban csodalatos gazdag terület. honvédek remekművel következ
Nyári Időben szinte szemlátomást tek sorra, a földalatti fedezékek.
no a lű. Amíg így nézegetem a Bunkernek hívják errefelé. Majd
nekem még ismeretlen vidéket, mindegyiknek a bejáratán o t t
gondolatban odaülök újra'az Is díszlett egy-egy találó felírás.
kola padjai közé, ahol azt tanul Megunta-lak, Itthagv-lak, Kikatam, hogy á magyar! nép vala cag-lak, Megutálta-lak, Magcsal
mikor már volt úr ezen a terü lak, mosolyogtak rám'ezek a taleten. Talán. Árpád apánk is Jár lláló nevek. Hát Igen! Ezek a
hatott errefelé dicső apjával. Ta nevek sok mindent elárultak.
lán éppen ezeken a gazdag le Elárulták többek között azt, hogy
gelőkőn híztak kövérre a magyari La magyar honvéd nem szereti a
nép. barmai
['vakond életet Mindegyik menni
•rszeretctt volna, menni, akár
Míg gondolatban messze ka Moszkváig is", de előre! Az egy
landoztam, legényem figyelmez helyen való tartózkodás unottá
tetett, hogy a futóárokból nem vált. Az ismerős vidéken nem
tanácsos kimerészkedni, mert a tudott már a honvéd semmi újat
bolslknak Jó szemük van. " És felfedezni. És nent is maradt so
Igaza volt Alig néhány perc. káig egy csapattest ugyanazon a
máris suhanva jött az üdvözlő helyen. S Így volt ez jól.
akna felém. Szerencsére Jóval
mögém szállt s Így semmi bajom
A két arcvonal között terült
nem
történt.
Beugrottam az el a „Senki-Iöjdje": Ez volt a
árokba s a vonalat ott .jártam csalétek mindkét arcvonal kato
végig, hol fennálva, hol görnyed nái számára. Az ottrekedt kecsve, hol pedig hason kúszva. Min kefalka nagyon izgatta a mi de
denütt magyar fiúk! Mintha csak rék honvédőinket. De izgatta a
otthon lettem volna. Szembeta bolsikat is. Meg azután krumpli
lálkoztam falumbeilekkel a- a föld volt a senki földjén. Nappal
.beszéd szárnyat adottá leieknek megközelíteni lehetetlenség volt
és ml otthon jártunk. Az egyik mert. Az'ellenség belátta s ráfe
helyen vidám nóta járta, mert küdt mindenféle fegyverrel a me
Kiss Sanyi felesége azt Irta, hogy részekre: Ugyanis mégis akadtak,
megszületett az ifjabb Sándor. akik nappal is megpróbálták a
(Az apja azonban továbbra is veszedelmes Játékot Az igazi
versenyfutás azonban napszállat
csak Sanyi maradt !) A mi Sa után
kezdődött A géppuskások
nyink örömében golyószórójával sorozatai
ritkították a kecskemeg is ugratta ám a bolsi járőrt. csordát s " a ¥ 'est' homályában
Lehet hogy talált is. mert többéi megindultak a fiúk a zsákmányért
nem bukkant fel!
Néha az is.megesctt, hogy a bolsi
A széles közlekedő árokból

S

volt az ügyesebb. Krumpliból
minden szakasz készletet gyűjtött
magának. A stílt krumpli otthoni
hangulatot teremtett a bunkerek
mélyén.
A tél hamar beköszöntött és
kegyetlen volt Egységünk egy
•kényes helyre lett áthelyezve.
Étkor azután a mókás Ungváry,
a rettenthetetlen,
elkurjantotta
magát: Ugye megmondtam? Haha-ha. Kikacaglak. S ez utóbbi a
bunkerjének szólt így hívták azt
a felírás szerint
'
'Új helyünkön kezdődött min
dén elölről. Új Izgalmak. Új ve
szedelmek. Velünk szemben va
lóságos aknavető rengeteg. Nap
pal nem lehet mozogni mert min
dent lát a bolsi. Előttünk a ka
nyargó Don. A Don mellett ma
gyarok virrasztanak hosszú kilo
métereken s baj nem történhet!
Egy célért hevült minden honvéd
szive. Egy akarat fűtötte mind
egyikünket Győzni! A háború
tényét itt éreztük Igazán.

honaink küszöbét bolsi lába soha
át ne léphesse!
A hideg szél fagyos h a n t vá
gott arcunkba a minden arc tűz
ben égett Szent fogadalmai tett
mindegyikünk, hogy méltók le
szünk a nagy csaták megdicaőUltjeihez. A Don mellett álltak
az élő hősök és ott pihentek a
holt vitézek s e napon találkoz
tak...
A többi már csak rossz álomi
Értelmes és értelmetlen hangfosz
lányok a dermesztő télben. Át
t ö r é s . . . Bekerítés... Visszavo
nulás...
Kitörés... Fogság...
Ellentámadás... Borzalmas ván
d o r l á s . . . És messze elmaradta
Don. Nem állnak ott magyaroki
Csupán a holtak állják a vártát.'.
A hőst temető feldúlva... A ma
gyar csapatok által állított ke
resztek porba d ö n t v e . . . De a lé
nyen mitsem változtat!
A Don mellett voltak, vannak
és lesznek magyarok míg a világ
áll, és a termékeny földön a por
ladó hősök meggyalázott
Egységünk kis pihenőt kapott új élet fogan. A v á d i —
s az alig pár kilométerrel hátrább tett nép fejére hull, mert a ma
fekvő kis faluba költözött Itt ért gyar a szabadsagot, vitte az obennünket 1943 január első nap rosz népnek. Visszaadták temp
j a A kis. falu hatalmas hősi te lomát hitét Istenét De ez a n é p
metőjében e napon a Don-i csa nem fogadta el. A végső szót a
ták hőseinek—emlékére szentel világteremtő és fenntartó Isten
tünk ünnepet Felejthetetlen nap fogja kimondani. És a romokból,
volt Találkoztak a meghalt és az a rettenetes khaoszból mégis
élő vitézek. Szinte éreztük, hogy meg fog születni a szebb, a bol
a hősök lelke lebeg köztünk s a dogabb világ. Mert a meggyalá
kis nyírlak eresztek égig nőnek. zott keresztek újra glőriásan fog
Ezek a keresztek beszéltek a nak állni, a Tértől ázott földre
atrhalmokon lévő átlőtt roham- rásüt a megbékélés, az Igazság
sisakokkal együtt Beszéltek a napja. Ezért érdemes volt elmen
véres csatákról, a magyar helyt n i a Don mellé minden honvéd
állásról! S beszéltek a meghalt nek s I m i T é r r e l azt a törtenel
dicsők lelkei Is: . B-JUSBJRŰ | met amelynek az egyik lapján
majd mégis ott áll ez a varázs
Álljatok a Vártán, mint ahogyan szó: „Világbéke-.
ml ott álltunk! Harcoljatok, mint
ahogyan ml harcoltunk, hogy ott
Bertalan S á n d o r

Vas-, S o p r o n , Zala-, G y ő r é s V e s z p r é m v á r m e g y é k
jogosított

vetőmagforgalmi

körzeti

képviselője:

i

t e r m é n y k e r e s k e d ő ,
Nagyban

és

C e l l d ö m ö l k ,

kicsiben

ólomzárolt

l É e i e i
"Központi

és

lóherét, lucernát,

bükkönyt

E.ei i p k r a

elad
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s z á m .

vesz:
szapukát,

mindenfajta -aprómagot I

termelési szerződést köt a legelőnyösebb

feltételekkel!

a p r i i g o l , b ö i e l j e s t és olajost a legmagasabb á m v á s á r o l !
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Beszolgáltatott nyersbőr beszámítása
ló rendelet értelmében
odó által beszol általott
borja,
bárány,
* öszvér és szanak
teliémi nisz[táfbeazolgálbegyüjtésére külön
"nem jelölt U .
ló állal bcszolgálrt csak a Magyar
s6-é»
r t felvi
a róomtatványon kiállított
lusmervény ellenében
tfák Be a nyilvántartó naa gazdálkodónak beszol" lessége teljesítésébe.
R

E L A D Ó
egyjókárban levő 100-as
Csepel fekete tank, har
madik típus. m o t o xkeFík'pár.
Cím: a kiadóhivatalban.
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fceatl Hírlap 1944 Január 19-i
számiban jelest meg az .alábbi
közlemény: Csík vármegye tan
felügyelője szigorú rendeletben
felhívja a hatáskörébe eső tanító
nőket, bogy szokjanak' le a cigarettázásról. A rendelet meg'
állapltja, hogy a cigarettázó, ta
nítónő rossz példát mutat Hang
súlyozza a tanfelügyelő, hogy a
clgarettázás Ügyében kiadott renlet végrehajtását a legazlgo-

..—lüknek, i l míly bánátitokban velünk
érxő kedveaismeröaeirjknek.akik
drága Jó Dónk, testvérünk

Bűkor Géza

-

temeteaén resztvettek, ravatalára
kooonK, caokrot heiri-rUk. vaiaH T a M M Taaotaaataiair, a
azombathelyl ÜzietvezetŐaégDek
é* nertárnak, valamint a papai
vaautu kOldÖttaégnek, a levente
egyesületnek, akik tcstülctíloR
vettek réart. drága, felejtbeteUen
ndnk-teatvérank temetéaén, rava
t a l á n koesoróStat elbclyeztík éa
mély bánatunkat enyhíteni Igye
keztek, bánaton azivOnkkel exülOD
mondunk mindenkinek bálás köaxöoetet
*"~

Bokor Bóla és családja.

1

I

U

Iv

— Esküvő. Szabó Erzsébetet
az elmúlt szombaton d. u. 5 óra
kor vezette oltárhoz az apátsági
templomban Velekey Imre máv.
araszt - • ..:'
— Halálozás. Nagy Károly
vönöckf cipészmester 72 éves ko
rában Vönöckön hosszas szenve
dés ,után elhunyt Pénteken dé
lután rémették nagy részvét mel
lett' özvegye, gyermekéi és ki
terjedt rokonsága/gyászolják.
— Szak vizsíaletétel. Dévényi
Ilonka munkaszolgálatos kalauznö a vonaik'ezelől, szakvizsgát
sikerrel letette. Fábián Ferenc,
Barthos Ferenc, Körhölc Jenő,
Orl Jenó. Német Sándor I , Ge
rencsér József, Szerdahelyi Jó
zsef, vitéz Márkus János és Var-,
ga Sándor órabéres votralfékezők
Január 31-én Celldömölkén siker
rel tették le a vonalvezetői szak
vizsgát
— Farsangi est az Evangéli
kus Iljuságl Otthonban. A cell
dömölki ev. Ifjúsági Egyesület
húshagyókedden 22-én este 7 ófakkor' farsangi- estet rendez,
melyre mindenkit szeretettel hív
és vár az Egyesület. Vidám mo
nológok, párbeszédet, tréfás je
lenetek és szavalatok teszik vál
tozatossá és élvezetessé az estét.
— Evangélikus Ifjúsági téli
tábor. A Kemenesaljái evangéli
kus egyházmegye február 22-27"Ig flu Ifjúsági téli tábort tart Cell
dömölkön az ev. .Otthonban. A
tábor célja: az evangélikus Ifjú
sági munkának megismertetése,
hogy a résztvevők a gyülekezet
ben a lelkész és tanító vezetése
mellett azoknak segítségei és
munkatársai lehessenek! A tan
folyam 22-én este kezdődik és
27-én este ér v é g e t Jelentkezé
sek legkésőbb február 20-lg a
celldömölki evangélikus esperes!
hivatalnál.
. —. Kororvosek helyettesíté
se. "Vasvármegye alispánja, a be
teg dr. Varga Mihály alsósági
körorvos helyettesítésével dr
Mesterházy Kálmán celldömölki
máv. pályaorvost a katonai s7o!gálalot téllesltg dr Hattyár István
Celldömölk vidéki körorvos he
lyettesítésével pedig dr Seregély
Pál községi orvost bízta meg.
— Kemenesaljái evangélikus
egyházmegye lelkészei, tanttél
és az ifjúsági munka barátai és
támogatói részére, 19*4 február
25-én, pénteken Celldömölkön az
Ifjúsági Otthonban egész napos
értekezlet lesz. Délelelőtt 9 éra
kor lesz a megnyitó előadás,
melyet számos értékes előadás
követ Este 6 órakor pedfg vallá
sos est lesz a templomban.
— Hiúsági nap S á r v á r o t t Az
evangélikus gyülekezet -Keresz
tyén Ifjúsági Egyesülete a vidéki
Ifjúság bevonásával február 25-én
konferenciát tart melyen többek
között előadást tart Bonnyai Sán
dor egyetemes titkár is. *

>ört, szőrmét,
tollat
legmagasabb áron
vesz
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— Vasúti k i n e v e z é s e k . A
MÁV Igazgatósága Karádi László,
Karátír Béla/ Varga Terenc, Hor
váth János és Berdál Ferenc na
.lbéres állomásfelvigyázókat, álomásrelvlgyázókkó, Rajkai Etel
ka kezelőnőt üzemi segédtisztté,
Elek Ferenc és Nagy Sándor na
pibéres kocsirendezőket, kocsi
rendezőkké. Mihók József vonatfékezfit kalauzzá. Néki József,
Andavárl Kálmán, Rézár János
és Oláh János váltókezelőket,
vonalié kezőkké minősítette á t A
vontatásnál: Szabó József moz
donyvezetőt, mozdony fel vigyázó
vá minősítette át, Horváth Zoltán
és Bárány Gyula napibéres moz
donyvezetőket, mozdonyvozetőkké, Horváth Zoltán.' napibéres
fűtőt, fqtővé. A szertárnál: Vajda
Gyula napíbérest Irodai segéd
tisztté. A pályafenntartásijai: Do
monkos Lajos napibéres pálya
mestert páiyamesterré és vitéz
Zimányl János napibéres pálya
őrt pályaőrré nevezte ki.
— ViztfiTtó e d é n y e k beszer
zése. Közhírré teszi az elöljáró
ság, bogy Szombathelyen Király'
László Töküly Jmre u. 6. szám
alatti lakásán egy alkalommal
használt első rendű tömörkivitelű. hullámosan préselt acélle
mezből készült 200 literes ola
jos hordó darabonként különféle
minőségek figyelembevételével a
helyszínre való szállítással együtt
kb. 130-232 pengőbe kerülnek.
Tekintettel a feszült politikai
„helyzetre, mely megköveteli, hogy
minden lakóházbin o'tóvlz táro
lására megfelelő edény legyen.
Tehát, ahol még -megtelelő víz
tartó edények nincsenek, a ház
tulajdonosok a. lehetű legsürgő
sebben szerezzék azt be, mert'
ezek hiánya miatt a mulasztók
meg lesznek büntetve.
— Bércséplők figyel mébeJ
A pécsi m kfr. Felsőiparfskola a
bércséplőlpar gyakorlásához .a
32 859/1938. Ip. M. ez. rendelet
ben előirt tanfolyamok kÖzQl fo
lyó év március április havában
egy a 130 405/1930. K. M. sz. ren
delet szerint szervezendő, cséplő
és vetőmagtisztitó gépkezelői tan
folyam tartását vette tervbe. A
tanfolyam P»V«Ptt tt ft»kfllp H .
kólában lesz s egész napi okta
tás mellett 8 napig tart Akt
ezen tanfolyamon részt kivan
venni, bővebb felvilágosításért
jelentkezzék a celldömölki fő
szolgabírói hivatalban.

{

a celldömölki
m. k i r . téU g a z d a s á g i Iskola.

Észlelési adatok
Február 10 — Február 17
Átlagos hőmérséklet: 0
maxi m árnál Is: —2 —
minimális: —2
Szélirány: Északkelet
Hóréteg vastagság: 15 cm

A kukorica-vetőmag
kiválasztása és vetése
Hazánkban & buza után a ku
korica foglalja el a legnagyobb
vetésterületet. Ezzel szemben eIég gyenge termés eredménvek
tüntethetők fel, Grábner Emil: l
Szántóföldi növénytermelés. Bi
zonyságul

1934-1839.

évben az

említett évek. sorrendjében az
országos magtermés átlagai 1 0 7 ,
7 1 , 13*4, 1 3 3 , 1 3 1 , 1 0 7 JJ. A hi
ba főokai a helytelen trágyázás,
a hiányos művelés; a hibás vető
mag, a fajtánkint és vldókenkint
nem megfelelő termcsztőtertllet
és a helytelen ápolás. ;
A leendő kukorica tőidet ősszel
Istálló trágyával erőteljesen trá
gyáztuk,, az őszi mélyszántást a
kívánalmaknak megfelelően el
végeztük, mégsem várhatunk elé
gé Jó termést ha a kukoricasze
dés idején nem gondoskodtunk
megfelelő vetőmagról.
Először ls válaszuk kl a vidé
künknek és a magunk céljainak
ls a legmegfelelőbb'fajtát-Ha ez
már megvan, akkor ő s n é l a ku
koricatáblából válogassuk k l azo
kat az egyedeket, amelyek a fajtajellegnefc teljesen megtelelő",
egy szttrón legalább két rejlett
alsó és felső végén teljesen be
nőt csövet találunk. Ezek termé
sét külön szedve a következő
évben vetőmagul használjuk fel Ezt a válogatást legtöbb gazda
— mint máskor — tavaly is el
mulasztotta: Ezek a gazdák azu
tán rászorulnak, bogy otthon a
góréban válogassák ki a vetőma
got. Természetes ez a Iegroszszabbnál csak valamivel jobb,
de ha nincs másként Így kéli cslnálni Mire—Ugye4jtofc at ilyen—
vetőmag kiválasztásnál ? Először
ls a fajtajellégnek teljesen meg
felelő, korc?osodott magvaktól
mentes, legjobban fejlett, alaA és
felső végükön teljesen benőtt,
nem hézagos magzatu kukoricacsöveket válogassuk k l . Azután
Jra
csövek két végéi? termett fej
Ha Jót .akar s z ó r a k o z n i hús
h a g y ó k e d d e n , jöjjön e l az Ev. letlen magot külön morzsolva
csak a kifogástalanul fejlett, u.
Ifjúsági Otthonba!
n. középső részen levő magva
kat használjuk vetésre.
A vetést végezhetjük sorba és
fészekbe.
A sorba való vetésnél
Celldömölkön 3000G Öles'bel
sőség lakóházakkal, melléképüle a vetőgépet úgy állítsuk be, hogy
az
a
ml
vidékünkön
a korábbi
tekkel.
Belterületi bérház lakásokkal, kukoricalajtát 60 cm, a későbben
érőt
pedfg
70
cm
sortávolságra
kellő jövedelemmel.
, Kisebb lakóház kettő lakással és'legalább 5—Bem mélyen ves
se. A fészekbe vetés a kukorica
és lakóval,'udvarral fákkal.
Celldömölkön jobb utcában és legtökéletesebb vetési módla,
azonban
kisgazda viszonylatban
helyen fekvfí kettőszobás Jólépftett, jókárban tévő családihaza teljes célt nem érünk el vele,
mat elcserélem sághegyf Bzőlővel. mert.a kisgazda keskeny, kuko
Sárváron a belvárosban bárom- ricatábláin, nem tudunk lókapálakásos üzletes bérház nagyobb val keresztben kapálni.
. Ferency Gyula
kerttel.
'
f. é. tanuló.
Sárváron új, adómentes kettő
szobás és egyszobás családiházak
kerttel.
(ILI I DO M O l 1,1 M I K I M '
Járá>l székhelyen, kitűnő he
-•HM
lyen és jókárban levő, kertes
S Tarai SiB»*t>*a Éten*
szál ló vendéglő — eladók.
rakat*
kárain
Csoknay József ingatlan érté
"* a*
kesítő Irodája Celldömölk.
n
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Eladó ingatlanok

