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a népnek a lelkében... hát nem
lesz nagyszerű feladat mindezt a
pompás népi energiát .felszaba
dítani ? És ez a táj, ez a fántaszo k f . ...
1 tikus keletkarjalai vidék óriási
tavaival, balladába illő, hatalmas
erejével, elátkozott lápjaival...
ezt a nagyszerű munkát! SzáTj ha egy domb tetejéről végigte
momra ez a találkozás elszakí kintek ezen a tájon, mindig va- '
tott keletkaréUal testvéreinkkel lami könnyű, szédül etet érzek:
igen mély élmény vott... hát ez a miénk! Óriási lehetőségek,
mondja; nem nagyszerű emberek de óriási munka országa ez...
ezek? Emlékszik arra a vén ha ennek a munkának a hivatását
~
lászra, akinél d é l é l í t r i á r t n n k ? erezzük, eiraek: a munkának -a»
Mint valami hatalmas, százados elkezdését várjuk ml olyan türel
fenyőérlás! Viharvert, vihared metlenül. Mi nem pihenni, de
zett mesébe ülő alaki Mennyi dolgozni akarunk... ezért várjuk
Rácz István
.elfojtott gazdagság rejlik ennek a békét!

O r o s z o r s z á g

asszony

" " (Harmadik közlemény.)

A házakban, ahová betekintet halandóság. Ella Taskova halla
tünk, egyforma a szegénység, de ni sem akar a dologról, de az
egyforma a karjalaiak kedves, tán kiderült, hogy neki is öt
vendégszerető fogadtatása ls. Az gyermeke közül három meghalt
öreg nenők, nagyszakállú ürega és csak kettő maradt életben. —
pók közvetlen melegséggel invi De ebben nem az állam a hibás,
tálnak beljebb ; az egyik "öreg — védi tanítónőnké „rendszert...
halász, mintha csak a fia, vágy — Ha megbetegszik k l tehet .ró
unokája lennék, átöleli a váriam la? — Nem vitatkozom vele to
és úgy magyarázza nagy buzgón, vább. Ugyan hogyan is „okolhat
bogy milyen halakban dúsak nék,, a hárem apróság haláláért
ezek a hatalmas keletkarjatal ta azt a rendszert mely 250 rubelt
vak. Szokásaikon, életmódjukon fizet tanítónőinek! Megéltek be
nem sokat változtatott a busz é- lőle ? Hárman, három gyereked
ves szovjetnevelés. Érdekes len belehalt! — gondolom.
IkJKSP
ne lótni, vájjon a riataiabbján,
Végül ellátogatunk a templomfőkép a fiatal férfiakon, fogott-e ba is, ami valószínűleg annak
a vörös propaganda? De Paate- köszönheti épenmaradását, hogy
nében többnyire csak öregeket a falutól messze, egy. félsziget
és apró gyerekeket találni. Fia csúcsán fekszik. Mikor leinyitjuk
tal férfit, egyet se hagytak Itt az a templom ajtaját, ijesztő, kép
oroszok.
fogad: a kis pitvarban egy idő
Az egyik házban szőke, oro sebb férfi boltteste fekszik a kö
szos képű asszonyka ült az asz vezeten. — A hajdani sekrestyés!
talnál anyósával és két apró — Világosit fel kísérőm.'— Az
- gyermekével—együtt—Kiderül, oroszok oltávozái
hogy a helybeli Iskola egyik ta karták dulnl a templomot s a
nítónője. Ha nem mondják soha sekrestyést aki útjukat állta egy
sem gondoltam volna, mert öl szerilen lelőtték.
tözködésében, - viselkedésében - Benn a templomban pogány
semmiben sem különbözik a töb dúlás nyomat: az ikonosztáz öszbi parasztasszonytól; arcvonásai Bzetörve, a miseruhák széttépve,
is inkább tompák, élettelenek. a szent edények, gyertyatartók
Otthona sem árulná el, hogy Itt széthányva, összetaposva hever
.tanultabb" ember lakik. Megtu nek a földön.
dom, hogy nem Idevaló, de mKísérőmmel együtt némán bal--f
kerll származása; Pétervarban lagnnk visszafelé a faluba. Gon
járta k l a tanítónői tanfolyamot dolataimból a finn hadnagy halk
ktlenc évvel ezelőtt került Ide. kérdése riaszt fel:
. i
Itt férjhez mént égy soffőrhöz.
—-Mondja, mikor leaz már ve
Megkérdem, ml volt a fizetésük. ge a háborúnak?
' ...4
A térié havi 500, ö azonban csak
— Miért kérdi? — adom visz280 rubel Bzeté^ kanott Nem
sza kérdését — Már belefáradt
a háborúba? Nem lenne csoda!
— Hegéltunk belőle I — mondja
— Nem fáradtságról van itt
dacosan. A feleletét valahogy ke
mények, barátságtalanok, szűk szó! — tiltakozik elpirulva a Da
'
szavúan zárkózottak. Párttag len lai hadnagy. — A Boa r
ne? Megkérdem, de tagadé tele nem merül ki oly hamar: ha
bírjuk
ml
a
háborút
akár
n
létet kapok. A szó az Iskolára,
maid a gyerekekre terelődik. csepp vérünkig ls. Hanem m
— Nálunk a gyerekeknek nagyon én előbb a karjalai azoro
jó dolguk volt! — jelenti k i Ella harcoltam • láttam azt a telj
újjáéi "
Taskova fennhéjjázó hangon. — , elpusztított
Dé nem találja-e, hogy naf—•n I földdarabot láttam ' .
^ naa Ide; Keletkarjalába
hiányosan vannak táplálva
.
szögezem neki a kérdést - Eb ezredünket... Hát nem
ben az anyák a hibásak! - fe Íven hatalmas műnkéi far
amott
is.
Itt
is?
Bz
a
n-"
leli. — Nem értenek a gyermektzondozáshoz. Az ő hibáik miatt újjáépítés, Karjala új l
t lehet á l államot okolni! — resztésének munkája,
dja nagy harciasan. Vágy bennünket ez foglalkozj
den gondolatunkat
, nem lehet! gondolom.
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Csak törpe nép felejtheróraagyaágot...
A lelke* eljár ősei sírlakáhcz _. .
S gyűjt régi fénynél tí] azővétneket.

csátotta k i as Előre való tuda
kozódást ^ hogy akadnak-e elő
fizetők. Szégyennek mondja eb
ben, hogy Európában csak as
egy magyar nemzetnek nincs
anyanyelvű hírlapja. Az engedély
elnyerése után 1780 január el-

_

Garag János
A költőnek ezek a lelkes stró
fái jutottak eszembe, mikor az
az ötletem támadt, bogy az első

•gjéj

bniptoHMi fsnsMrainswl, I
^A^áryllnS^lekét
és gáncsoskodók per
e becses lap hasábjain felidézem. gúnyolódok
gőtüzében megindítja az első
Ki volt ez a Rúth Mátyás?... magyar nyelven irt hírlapot a
Német anyanyelvű szülők gyer •Magtár Hírmondót.
Hetenként
meke, aki 1749 Április 13-án, pol kétszer jelent meg. a lap elég
gári családból szOletett Győrben. szerény formában. De első von,
Rúth Mátyás fejlődése folyamán, úttörő volt és Rdth Mátyás ezzel
olyan tüzesvérű magyarrá lett, örökre beírta nevét a magyar
bogy német hangzású neve után kultúra történetébe. A nagyha
™g*™>? talmú helytartó-tanács uralmának
Adf-nak Irta nevét Teljes életé napjaiban, a lelkességnek micso
ben megalkuvásnélküli magyar da láza tűthette a magyar újság
volt, szinte nyers magyar. Szülei írók első bajnokát. Nagy veszélypapnak szánták. Mivel szülei ev. lyel ée kockázattal Járt ekkor
vallásúak voltak, Báth Mátyás magyar nyelven újságot irnl. A
evangélikus pap lett Tanulmá nemzeti életnek . olyan értéket
nyait Sopronban éa Pozsonyban adott ez a felforgató magyar r i 
végezte. Középiskolai tanulmá porter, amelyekre ma la amiényainak és a theológiának befe
ásatták fUtt. Egyjőgös Idegen
jezése és külföldön végzett ta
i a S k Matyit
nulmányai után felavatták pap
nak 8 mint ilyen, a gyért evan
tuuJÉtoton*
rotágélikus m a t t a k f é l lelkipász
dübörgése, a fejlő
torává. Ebben a minőségében
désnek
szédítő
arányai,
a
3faalapította az első - magyarnyelvű
Hirmondó bölcsője meUői
hírlapot: á Magyar
Hírmondót.
"el
Bizonyos elkeseredés arra kész
Három éven át szerkesztette
tette, hogy iisHjaéltáröl lemondjon.
sok-sok nehéz •éggel.
_
Rdth
1786. november 26-án, győri pap
hagy tisztelet ée becsOságáról le fa Beadott t ezután
m i n t . ma^áfltudói é n astUöváro- lés vette körüL Akaratereje és
széleskörű tudománya előtt megBudára és Pozsonyba, bájoltak még ellenfelei is, — mert
ta meddő maradt Mint ilyenek is voltak, ahogy minden
t M M a t * voltak és vannak ma
r ^ z ^ n y T k ö n y w o m - ls irigyül, ellenségei.
ezte a magyarnyelvű
A győriek 1789-ben újra meg
ndltását Még Mária választották lelkészüknek. A po
\m nyarán bo zsonylak 1790-ben azzal tlsztelf
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Ráth Mátyás, mikor ott Pozsony Motoros repülőgép is leszállhat a Hármas
ban lúdtollal rótta a betűket.
Aligha merte volna gondolni, határhegyen . — Európai színvonalra fejlesztik
hogy oda fejlődjék a hírlapira*,
a magyar vitorlázórepülés központját
ahol ma van, — ezt. talán még
álmodni aem merte volna. Ha
A trianoni és versalllesi béke bel ls felvontathassák őket a
feltámadna, ma új világban ta
l á l n i magát, amikor telefon, szik szerződés eltiltotta a legyőzött Hármashatftrhegyről. A vitorlázó
ratávíró, rádió mondja be a hí nemzetek repülését csupán az gyakorlógépek a lejtőmenti emelő
reket és rotációs gépek hengerén egészen kisméretű sportgépek áramlásokat használják fel a re
repül százezres példányokban az szerkesztését és építését enge püléshez, a teljesltménygépek
olvasókhoz, a kimondott szó, a délyezte. Németországban a tiltó pedig a felfelé törő-.meleg lég
rendelkezések eredményezték a kéményeket, a termikeket. A vi
leirt betű.
vitorlázórepülés kifejlesztését A, torlázórepülés harmadik lehető
Ráth Mátyás a magyar szel híres Wasserkuppe-n. a német s é g e : a hullámrepülés. A telje
lem újjáébresztésében soha el vitorlázórepülés
központjában sítmény-repülők mindeddig ölhe
nem hervadó érdemet szerzett egyre-másra érték el a nemzet tett kezekkel, tétlenül nézték a
magának, rezgésbehozván lapjá közi viszonylatokban tiszteletre hegy környékén elhúzódó hulPozsony ée Pécs utcát, Győr val a hosszú szunnyadásából -éb méltó és nagy figyelmet keltő Iámfethőket, amelyekben két-há
pedig egy teret nevezett él Ráth redező nemzet lelkét Nekünk, motornélküli repülési eredmé romezer méteres emelések Is
Mátyásról. Ez ntóbbl a'nevéról mai embereknek, kalapot kell nyeket Hasonló volt a helyzet vannak. Nem tudták utolérni éa
Jelzett téren emléket Is állított emelnünk magyarságunk ezen Magyarországon is, ahol a repü elfogni őket, mert nem volt le- >
számára, melyet 1937 decembe úttörőjének emléke előtt, aki 6- lés szerelmeséi egészen kis ke hetöség arra, hogy motoros von
reben avatott fel nagy ünnepség rök magvetője maradt nemzeté retek között kezdték meg a vi tatógép biztonságban elindulhas
keretében.• ~ .
nek.
torlázórepülés oktatását Ma a son a hegy közvetlen közelségé
magyar vitorlázórepülés európa- b ő l A hegy óbudafelÖU platóján
Küzdelmes éveket élt át néhai
Benedek Vince
hlrü eredmények birtokában van már
hozzákezdtek a moto
és a magyar Wasserkuppe, a rosgépek le- és felszállásához
Hármashatárbegy a világ egyik szükséges térség kijelöléséhez és
Befejeződtek a sárvári
legkiválóbb vitorlázóterepe
egyengetéséhez. 600x400 méter
Legutóbb a magyar vitorlázó nagyságú lesz ez a. terület a
kulturdélutánok
repülés vezetői közül többen motoros vontatógépek három szél
Az elmúlt vasárnap volt az óhajnak, így a közönség, mely a hosszabb tanulmányúton voltak irányba repülhetnek fel és ma
utolsó kulturdélután az ev. isko szó szoros értelmében zsúfolásig és — többek között — megtekin gukkal vihetik á szükséges távol
lában. Ezen dr Török Pál tar töltötte meg a termet, gyakrab tették a wasserkuppel létesítmé ságba és magasságba a teljesít
tott hasznos előadást sokszor hal ban részesülbet ilyen pompás nyeket ls. Egyikük Így mondja mény vitorlázógépeket amelyek
új és új távrepü lésekre Indulhat
el az ott tapasztaltakat:
lott, de elégszer mégsem hallott, műélvezetben.
— A wasserkuppel létesítmé nak majd a Hármashatárhegyről.
a nemzeti életet Igen erősen
Meg kell említeni! hogy az Is nyek é s •vUorlázórepUKHntézméA magyar Wasserkuppe létesít
érintő kérdésekről a család és kola két tanulója Ady Endre ver
gyermekvédelemről. Az előadás seket adott elő, élénk bizonysá nyek nagyobbak, de a Hármas- ményeit tekintve Is teljes euró
ból alkalomadtán részleteket is gául annak, hogy sok szép Ady határ hegy különb. Sokkal különb. pai színvonalra tör. A Horthy
Ez Így Is van. A wasserkuppe Mfklós Nemzett Repülő Alap aközlünk. Utána Nagy István, a vers milyen közel van a gyer
híres sárvári amatőr fényképész meki lélekhez, s azt a gyerme Időjárása az év jelentós, részé nyagi támogatásával a Magyar
ben nem alkalmas vitorlázórepü Aero Szövetség most új, 200 sze
tartott legújabb színes képeiből kek ls át tudják érezni.
lésre. (A magyar küldöttség ott mélyes pilóta-otthont építtet a
Igen élvezetes módon bemutatót
A közönség egyik ámulatból a
A knltnrdélutánpknak sok ér létekor például többnapos repü meglevő mellé, de két új tágas
másikba esett s a bemutató vé tékés és érdekes tanulsága van lési szünet volt a. köd miatt). hangár ls épül, kogy a nagy
időjárása szárny hosszúságú
teljesítménygére már ki Is alakult a közön s ezekkel majd legközelebb fog A Hármashatárhegy
ség részéről az Igény; Időről- lalkozunk. Március 15-én a ren sokkal jobb és fekvése olyan k i  gépek elhelyezésére elegendő
időre kérje meg a rendezőség dezőség egy nagyobbszabású ün váló, hogy több szélirányba le hely legyen. Az Aero Szövetség
Nagy Istvánt ilyen bemutatók nepéllyel zárja le végleg a kul suhanhat róla a gyakorló vagy a az egész terepet rendezteti, partartására. Nagy István készséggel turdélutánok sorozatát, addig több nagyteljesítményű vitorlázógép. klroztatja, a völgyben lévő kezdő
hajlandó Is eleget tenni ennek az előadás nem lesz.
Az elmúlt napokban alkalmunk vitorlázóüzem területén hangárt,
volt végigjárni a hárraashatárhe műhelyt, személyzeti lakóépüle
gyi Horthy István Központi V i  tet helyeztet el és itt építteti
torlázó Kiképző Keret vitorlázó meg a vitorlázórepülő kísérleti
terepét, ahol erős északnyugati Intézetet A völgy szélén elhúzó
szélben négy teljesítménygép tél dó magasfeszültségű áramvezetévégi „kóstöIÖfepfflést- ' v é g z e t t keT~pe~aTg~aTheIyezIk, hogy ne
éppen a begy fölött A nagy, vi álljon a magyar vitorlázórepülés
A Celldömölki Vasutas Sport retet tett, hogy az egyesület to torlázótelep felelős vezetője most útjában.
Egyesület február hó 27-én Ha vább fog haladni a megkezdett Szomolányi Károly, a magyar
Fennt, a Hármas határhegyen a
lasz Gyula állomásfőnök elnök uton. amely, eddig ls elismerést vitorlázórepülők egyik legkfvá- ma meglévő hangárokban hozzá
lesével rendkívüli közgyűlést tar hozott az egyesület színeinek és lóbbja, mellette értékes oktató vetőlegesen száz Iskola-, gyakor
tott, amelyen megjelent Somogy- megbecsülést a vasutas névnek. gárda működik. Hatalmas rob ló- és teljesítmény-vitorlázógép
vári Imre a magyar királyi ál Ehkez a munkához az egyesület bantások rázzák meg a hegycsúcs szorong. A központi terepen van
lamvasutak szombathelyi üzlet- minden tagjának' közreműködé környékét, szinte reng a föld. nak elhelyezve a Műegyetemi
tója, Kerekes Géza fófe 1- sét, a felső bőségnek pedig támo
— Leszállóhelyet robbantunk a Sportrepülő Egyesület, a Tudo
, a forgalmi és kereske- gatását kérte.
hegytetőn a vitorlázógépek szá mányegyetemi Sportrepülő Egye
osztály föröke és 'PálfTy
sület, a Pamutipar, a Dnnuvfa,
mára.
Miklós dr. tanácsos kíséretében.
A Hármashatárhegy csúcsáról az Elektromos vitorlázórepülő
Olvasd.
Napirend előtt
Somogyvúri
gumikötéllel Indítják útba a gya csoportjai. Itt vannak a Cser
Imre üzletigazgató magasszárnyaTerjeszd .
korló és nagyteljesítményű vi készrepülők, az ezermesterek,
lású beszédben matatott rá a
torlázógépeket, amelyek eddig valamint a Ganz és GAMMA
magyar vasutas munkájára, köte- a Celldömölki Hirlapotl repülésük befejezése után vagy sportrepülő egyesületek vitorlá
lestageüe és a Jövőbeni felada
a vöröskővári völgyben a csúcs zói la. Ezenkívül e központi te
tain. Méltatta a vasutas egyesü
A tárgysorozat egyetlen pontja előtt, vagy az óbudai mezőn repen képezik k i a vitorlázóre
letek munkásságát amelyek • ként a, tagsági dijaknak havi 1 szállottak le. Csak a legkiválóbb pülés segédoktatóit. Itt rendezik
kartárs! és hazafias szellem ápo pengőre való felemelése szere és legügyesebb vitorlázórepülők az oktatók továbbképző táboro
lása mellett kultúrál ls é s sport pelt, melyet a közgyűlés egyhan nek engedték meg külön enge zásait is. Kora tavasztól késő
vonatkozásban Igen figyelemre gúan megszavazott.
déllyel, hogy a hegycsúcs olda őszig nyüzsög a vitorlázórepülő
méltó eredményeket értek el.
Bt említjük meg, hogy az egye lán tévő igen szűk helyre száll élet a hegyen, .ahová rövidesen
Majd elismerő és buzdító szavak sület a tagsági dijakból befolyó janak vissza. A robbantásokkal, bevonulhat a vitorlázórepülés
kíséretében átnyújtotta Halász összeg 20*/ -át egy vasutas hadi majd egy 500x200 méter kiter továbbsegltőjeként a motoros re
Gyu la állomásfőnöknek és Szüli árva teljes felnevelésére fordltja. jedésű területet szabadítanak meg pülés la Űj és nagyteljesítmény- '
Mihály segédelienőrnek a Magyar Es a követésre méltó példa évi a szikláktól, már dolgoznak az repülésekre indulhatnak majd In
Spott Érmet amellyel az Ifjúság 1200 pengővel gyarapítja az Or- egyengető kubikusmunkások ta nen kiváló motornélküli repülő
Honvédé***. Nevelésének é s á szágos Hadlárva alapot Néhány héten belül elkészül'a ink s öregbíthetik majd a .Hegy"
Testnevelésnek Országos Veze
vitorlázógépek leszállóhelye a eredménylistáját, amelyen ma a
tője tüntette U a Celldömölki
hegycsúcsnál nem kell tehát fe kővetkezők vezetnek: Időtartam:
Vasutas Sport Egyesület elnökét 10.000 p e n g ő é r t é k ű
lesleges idot eltölteni többé a Méray-Horváth Róbert (MO VERŐ)
és ügyvezető alelnökét a vasutas
esnoson lévő Indítóhelytől sok 33 óra 10 perc. Magasság: Király
sport fejlesztése körüli érdeme- s z á n t ó f ö l d e t
szor több kilóméter távolságban István (MÖVERO) 2900 méter.
Távolság: Boümann Béla (MŰkeresek
m e g v é t e l r e . földet ért gépek felszámításával.
Haldst Gyula elnök köszönte
etemi Sportrepülő Egyesület)
Regi vágyuk volt a vitorlázómeg a kitüntetéseket majd Ige
'
Ctm: a kiadóhivatalunkban. repülőknek, hogy - motoros gépték meg, bog; //. Lipót kor
mányzásakor a hálaünnepre őt
hívták meg német vendégszónok
nak. RáUi Mátyás még két évti
zedig tüvataloekodott Győrben.
' > szünetelt Irodalmi munmert munkakedvét el1810 február 6-én halt
meg. JMM Mttyást kortanai Igen
nagyra értékették. Kazinczy Fe
renc magasztalva említi levelei
ben, ö mondja, hogy Pázmány
Péter és Szency Molnár Albert
kora óta, egy hazafi aem tett
többet a magyar nyelv, és kultú
ra gyarapítására, mint Ráth Má
tyás a Magyar Birmonáő által.

Somogy vári Imre MÁV üzletigazgató
a Celldömölki Vasutas Sport Egyesület
közgyűlésén

-

S

1

s

1011 március 4.

C t t l I d A m A l k i

Verssorok
A franciáknak van egy hatal
mas temetőjük, ahova az ország
vezetőit ós nagyjait temetik el.
Márvány oszlopai valósággal pom
páznak, fényben úszik az egész
temetó\ Ezt a franciák Pantheonnak nevezik.
Nálunk a temetőkben nincsenek
lényben úszó csarnokok, nincse
nek arannyal díszített ós kivert
oszlopok, a mi Pantbeonunk sok
kal egyszerűbb. A márványoszlo
pokat csak egyszerű fakereszt,
vagy kőkereszt helyettesíti. Eze
ken a kő, vagy • lakereszleken
egy-egy. név fénylett valamikor,
de az Idő már elhalványította.
Ha szétnézünk a halottak biro
dalmában és jól megfigyeljük a
sírköveket, mindegyiken -van a
név után felirat Sokszor érde
kesnek tűnnek fel ezek a rímelő,
versformában Irt sorok, de ha
mélyen belegondolunk, klérezzük
belőle a fájdalmat, hogy ez egyörök emlék, vagy örök mondás
és egy utolsó üzenet akar lenni
annak, aki ott a sírkő alatt nyug
szik.
Nézzük meg először ls egy
névtelen hősnek a sírkövét,
amelyre a következő van rávésve:
Életed áldoztad a hazaért.
De Itt ment béke g "
— Szárnyra' kel az
alól.
fc> azt susogja, —
Menjünk tovább, egy fekete
sfrkövön alig olvasható felírás
van.
Két elmosódott név van rajt
Az egyik név alatt, alig kivehe
tően csak ennyi van: Élt 6 évet,
a másik név alatt pedig ez van
a sírkőbe belevésve (Vörosmajthy
Mihály híres verse):
Oh Anya meg ne sirana,
hogy ezen kis sírba leazalltam,Jitatanl szállottam kedves Scsém[hez alá.
Milyen fájdalmas, de -mégis
biztató ez a felirat Egy 9 éves
halott kisleány utolsó Üzenete az
édesanyjának.
Most egy elhagyott sírhoz érünk. A -mályva méteres-magas
ságra nőtt rajt. A sírkövet valami
kúszó növény úgy befonta, alig
lehet széthúzni a szálait, hogy a
felírást el tudjuk olvasni. K é t
sorból áll az egész:
' Éltem, mert néha éltem — másnak.
Mert másokért csatáztam . . .
n

őszipihen] —

Ez a két sor a szomorú életű;
árva nagy magyar költőnek Ady
Endrének az egyik költeményé
ből van kivéve. Később megtud
tuk, hogy akinek az álmai felett
. es a sírkő őrködik, ' nem volt
gazdag ember, csak egy névte
len, mások által észre nem vett
falusi tanító, aki harcolni akart
az igazságért és harcolni, csatáz
ni akart azokért akikhez az élet
mostoha volt, akiknek az életben
nem jutott más, mint csak szen
vedés és tűrés. Ezeknek akart ő
lelki testvére éa hivő barátja len
ni.
Amint megyünk tovább, sze
münk rávetődik egy újonnan
hantolt sírdombra;

a

Mn
iden csepp véreden Itten

Most pedig álljunk meg egy
vaskerítéssel körülvett sírnál. A
márvány-táblán ax aranybotük
lekoptak, csak a vésés helye lát
szik. Erre a sírkőre Vorbsmarthy
Mihálynak két halhatatlan som
van vésve:...
,£
s ezlv felfoghat magiba.
t ] * V " ' ^ " caak
mondás*
Itass.
Ezeket a verssorokat rejtegetik magukba a begyöpösödött sírok.
.
--'
Minden betűje egy emlék, min
den betűje emlékeztet Ha még.
tovább kutatnánk a temetők köl
tészetében, mindig újat és érde
kesebbet fedeznénk fel s ezek a
rímelő sorok lennének üdvözle
tek, innen azoknak, és azoktól
nekünk.
Sz. Ilonka

Amennyti

g

Édeaanyanknak'lN'em (elejtünk cl soha!
Talán kihaltak a hozzátarto
zók? Nem. Ma is élnek. Csak
nincs, aki gondoljon arra, aki
ezelőtt 26 esztendővel meghalt
Igen, — önzők vagyunk. Ahány
szor fordulnak az óra kerekei,
annál kevesebb bánatot őrzünk.
Pedig az élet a maga ' méhében
hordozza mindenki számára a
halált.
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Az Országos K I E Szövetség
elnöksége Celldömölkön
Február 25-én, pénteken a Ke
menesaljái egyházmegye lelké
szei, tanítói, felügyelői egészna
pos értekezletre gyűltek össze az
evang. elemi iskolában. Az ér
tekezlet előadói dr Teleki Lász
ló gróf. KIE Ügyvezető elnöke,
Pógyor István a KIE Szövetség
titkára, Eröss Sándor levente
^megbízott lelkész,
BönnyörSándor evang. KIE lelkész voltak.
. Az értekezlet délelőtt 9 órakor,
kezdődött Motitórisz János espe
res megnyitó áhítatával. Utána
dr Teleki László gróf „Miért jöt
tünk" című előadása következett
Ismertette a KIE, teljes nevén
Keresztyén Ifjúsági
Egyesülés
mozgalmat. Ez a világmozgalom
100 éves, nálunk'00 éves múltra
tekinthet vissza.
Célkitűzése:
összegyűjteni azokat az Ifjakat,
akik Krisztust Uruknak vallják
és a Biblia alapján már itt épí
tik. Isten országát Ez a hatalmas,
egész világra kiterjedő mozgalom
nem más, mint az ifjúságnak
keresztyén egyBég
mozgalma.
Felekezeti különbség nélkül gyűjt
minden Hjút aki Krisztust Urá
nak-vallja.. Mindegyik felekezet
számára tart lent ágat kebelében.
Hatalmas 8 emeletes palotája a
közelmúltban készült el Buda
pesten. Országos Ünnepség kere
tében avattak fel, melyet a rádi
ón is alkalmunk volt hallani. És
ez az Impozáns hajlék valóban
kifejezője a KIE munkának éa
erőnek, A háborús világ ezer akadálya közt készült.
— Többen megkérdezték tő
lem — mondja dr Teleki László
gróf. —Mitek van, hogy Ilyen vi
lágban ekkora fába mertétek
vágni a-fejszéteket? — Hitünk —
hangzott a válasz. Es ez elég
volt
Kifejezi egyúttal, hogy a KIE
nem tömegében, hanem tagjai
nak személyes hitében birtokolja
az erőt. Ma, a gyülület kitelje
sedésének szakában is vállalja a
krisztusi szeretet gyakorlását
Hadifogoly és Intern aló táborok
ban sínylődő lelkeknek kezébe
juttatja Isten Igéjét, továbbá el
látja a táborokat a munka szer
számaivá], gépeivel tudást szó
rakozást szolgáló
könyvekkel,
Bzeretetadományokkal.
Nemzeti viszonylatban is nagy
értéket jelent az egész világot
behálózó KIE mozgalom. Most,
az egész világot pusztulással fe
nyegető veszedelem Idején ls él
a szeretet azoknak a, köztük na
gyon előkelő magas-személyise

A hazaért hői! halált balt a Don
[t '
Egy egyszerű vaskeresztre egy
teher tábla Tan ráerősítve, ame
lyen « a felirat Tan. A szürke
katdnazubbooy alatt Térével pi
rosra festett, ön magát feláldozó
léleknek szól ex az utolsó Öze
det

sírokon

Húsz-harminc éves sírok ls
vannak körülöttünk. Alig lehet
kibetűzni: Meghalt 1918 október
23-án. Virágnak, szeretetnek sem
mi nyoma, pedig a kereszten a
felirat ez:
-

H i r l a n

gek, szivében, akik a magyar
KIE mozgalommal összeköttetés
ben voltak, nemzetünk,' fajtánk
Iránt Jöhet Idő, amikor ez gya
korlati eredményeket adhat
Előadását ezzel a figyelmezte
tő gondolattal végzi: „Oroszor
szágban 25 év alatt totális mun
kát végzett a hitetlenség. Nálunk
évszázadok multán ml az ered
mény? Feleljünk r á lélekben fe
lelősséggel !"
Pógyor István titkár „A vezető
az Ifjúság nevében" elmen érte
kezik. Ha valamikor, úgy ma
tisztán áll előttünk a mondás,
hogy akié az ifjúság, azé a jövő.
Óriási felelősség nyugszik a ve
zetők vállán. Ml a valóság?Nem
szabad á látszateredmények szí
nes világában célt téveszteni. A
dolgok mélyére kell látni. Min-

Fizessen elő lapunkra!
den mozgalom annyi értéket rejt
magában, amennyi benne a lelki
ség. Ha él bennünk, vezetőkben
ez a lelkisége úgy azt fel ls tud
juk ébreszteni az ifjú lelkekben,
különben csak szépen hangzó,
halott szólam marad, amelyéT
meghallgat az ifjúság, de reá ne
velő, átalakító hatást nem gya
korol. Pál apostolnak Timotheushoz irott leveléből Idézi az in
tést: „Légy példa a beszédben,
magaviseletben, szeretetben, a
lélekben, hitben, a tisztaságban."
Sajnos, tán egy nyelven sem
hangzik annyi trágárság, károm
lás, mint a miénken. Erezzünk
felelősséget mindnyájan felnőttek
a tiszta beszédért, hogy ifjúsá
gunk szemében példaképek le
hessünk. Szeretetben is példát
vár tőlünk az ifjúság, élő, közös
ségi szeretetet Sajnos ebből o
lyan kevés van. Különösen most
kellene rádöbbennünk nekünk,
testvértelen magyaroknak. De
hogyan Is lehetne közösség Krisz
tus nélkül a valóságban ? Hiszen
nélküle csupán saját érdekeinket
hsJhÉMfl egyedek vagyunk, akik
nek a közösség csupán annyi
értéket jelest, amennyi anyagi
hasznot, előnyt tud nyújtani. El
sorvad a lelki elem. Látszatérté
kek kápráztatnak. Elvész a kö
zösség az élő Istennel. Itt a holt
pont A nagy Iemérettoíés Idejét
éljük. Erősödik az élőhitű Krisz:

Kriszüísban
rSólJEér^tote
ségért Közeledik az Idő, amikor
' érdekesek a fele*

hanem felsajog a felelói
tünk, ml lesz a lelkünk
- ^ g - ^ v y - l népünkkel,
kai?] Mag Itt a cselekvés"
tősége. Krisztus így szólít i
magyarokat is:
U t . a i 1_
minden i
siker, hlu, meddő erőlködés.
Brös Sándor lelkész, levente
megbízott szólott a levente Intéz
mény és az egyház viszonyáról.
Tan egyedülálló a világon a mi
helyzetünk, hogy az állam sx
asztva neveli egye
temes viszonylatban az
Előadását a következő ondolatban lehet összegezni:
te-fa annyi gyümölcsöt fog U
ni a mai
amennyi F l l - i i l m I Tan
Bonnyai Sándor KIE lelkész
előadásának címe: JOJ alak, 01
célok." Az egész omagljan szer
zett bőséges tapasztalatairól szá
molt be. Mi lebet az új ut, amely
ebből a szömyü világcsődből k i 
vezet ez kopogtat ma minden
lélekajtón. Amíg nyitott szemmel
szemléljük a pusztító világmér
kőzést nem merülünk el benne,
hanem befelé, a lélek felé lor
dltjuk tekintetűnket Itt, ezen a
fronton dói el a magyar sora
Csak hivő ember lehet hazáját
nemzetét fajtáját szerető ember.
könnyet áldozni. Egyenként kell
az ifjúságot lélekben felébresz
teni, hívogatni,
összegyűjteni.
Romboló elemek milyen fáradha
tatlan munkát fejtenek ki as if
júság meghódításáért akkor l e - lelősséget érző lelkeknek sem
szabad tétlenül szemlélődni, ha
nem el kell Indulni az Hiúság
felé őszintén kitárt szívvel, sze
retettel.
A Jelenlevőkre mély hatással
voltak az előadások. Az élénk
hozzászólások azt mutatták, hogy a
lelkekben elhatározások szulettek.
Az értekezletet a templomban
tartott esti áhítat zárta be d r Te
leki László gróf előadásával és
Eröss Sándor Ige hirdetésé v e t

Felhívás a 18—60 ér
IcSiStti fetfiqk-hM—
Felhívja a járási levente pa
rancsnokság a IS—60 év közötti
férfiakat hogy a márciusi— 15-e
közti időben lakásukon megjele
nő összeíró közegeknek katonai
és igazoló okmányaikat betekin
tés végett mutassak l e t Amenynylben lakásuktól távol tartóz
kodóknak bizonyos Időben, vagy
a napnak bizonyos szakában, ok
mányaikat (szürke katonai iga
zolványt lap, sorozás! bizonyít
vány, . f»r«tfwrtah-fSgl bizonyít
vány, katonai elbocsátó levél.
Igazolvány! pótlap, hadirokkant
Igazolvány", kmsz.
tartsák otthon, hogy az I
közegek munkája zavartalanéi
folytatható" legyen.

Nem mindennapi
haláleset történt
du nseeuej a túlzott alkor
vezettél el kábulva házának i
a küszöbéig tudott h
s ott lerogyotts a hidegben i
fagyott A különös terméssett .
módban élő asszony egyetí lakott
baromtlaival, benthna konyhában a hízóját ls. Lakása sublótjában, többek közt egy
vég vásznat ls találtak. Halála ért
hető feltűnést keltett m In d entelé."
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Bölcsőtől ti koporsóig
Celldömölk:
•' Születés: Nagy Ferenc és Né
meté Idának leány, Németh Já
nos é s Csupor Erzsébetnek le
ány, Bertha Imre (Zalaszegvár)
és Móger Irénnek leány, Sebes
tyén Sándor és Ambrus Jolán
nak (iú, Kovács István (Csönge)
és Németh Erzsébetnek fiú. Ko
vács Károly és Bagarus Lídiának
fiú született —
Házasságkötés:
nem volt az elmúlt héten. — Ha
lálozás: özv, Kőműves Józefné
szül. Pozsonyi Erzsébet 68 éves
korában halt még.
'Sárvár:
Születés: Németh Rudolf és
Farkas Margitnak leáoy, Németh
'Mihály és Horváth Margitnak le
ány született — Házasságkötés:
Károlyi Imre Kiss Máriával, Sári
Vince Horváth Máriával, Sóly
most László Tischler Máriával
kötött házasságot. — Halálozás:
Sall -Terézia 28 éves korában
meghalt'

t. V
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m. kir. téti gssdsságl Iskola.
Észlelési adatok
Február 24 — Március 1
Átlagos hőmérséklet: —3
minimális: —13
iwirlmémrtTlw -4-6'4
Csapadék: 2 mm
Szélirány: E és Dny.

Mák-termelés

Mák termesztésével hazánkban
kisgazdáknak éa nagy gazdasá
goknak egyaránt érdemes foglal
kozni, ha a talaj megfeleld. Nagy
gazdaságok ezt látva, eléggé fel
karolták termesztését A kisgaz
dák ellenben csak saját szükség
letüket igyekeztek megtermelni.
Nagy családos kisgazdák, kiknek
szántóterA létük kicsi, igyekezze
A nemzetvédelmi
keresztesek budapesti
zászlóavatásán
nek olyan növényt termelni,
Kdllay Miklós miniszterelnök
beszédet mondott
mellyel a gyengébb családtagok
munkáját ls ki tudják használni.
— Pénzügyi áthelyezés. Kiss
E tekintetben a mák nagyon
László
m,
kir.
I
I
.
oszt.
pénzügy
megfelel. Munkál nem kívánnak,
II I R I
K
őri vigyázót Celldömölkről Szent
A háztulajdonosok
nagy erőkifejtést, p l . sarabolás,
egyezés, bogárlrtás, fejezés, to
— Elhunyt vendéglős. Kiss gotthárdra helyezték á t
kívánságaikat a .
kok felvágása, a szem tisztítása
Sándor vendéglős 60 éves korá
— Llbahlzlalás - tömés nél
nünd olyan munka, melyekre
ban L hé 28-án, hosszas szenve kül. Porosz-Szi 1 éziában ÚJ" mód pénzügyminiszter elé
nók éa gyerekek nagyon alkal
dés után elhunyt. Halála érzé szerrel két hét alatt, tömés nél
terjesztették
masak, s egyúttal szép j ö v e d e l m e t — •
keny veszteség nemcsak a köz- kül, teljesen meghlzlalják a libá
t r .
kat. A módszer a következő: tej
A Városi Ingatlantulajdonosok biztosit.
- S e r i n e k egyik legteklntélyeeebi jel kevert' zabdarát, árpadarát Országos Szövetsége tisztelgő lá
Mi la>termeltünk á m u l t évben
tagja volt Csütörtökön délután adnak állandóan a libának és togatást tett a pénzügyminiszter l V i kat holdon. Szeretném Is
3 árakor temették a temető ká kevés vizet Hogy Jól emésszen, nél és egyúttal memorandumot mertetni, ml hogyan termeltük
polnájából nagy részvét mellett. Itt-ott kevés szitált faszénport Is is nyújtott át, amelyben kíván éS melyek voltak tapasztalataim
A simái Urbenovlcs Ottó nyug. kevernek a dara közé. A takar ságaikat terjesztik elő. A pénz a mák-termesztéssel kapcsolat
OTI főtanácsos éa Kovács Jóssef mánnyal nem lehet takarékos ügyminiszter az emlékiratot nagy ban.
nyög. máv. kalauz mondottak kodni, mert az állatnak két hét megértéssel hallgatta és ígéretet
Ha termesztésével
akarunk
'
xédetaszombathelylNyl- alatt annyi élelmet kell fogyasz tett a benne foglaltak megvizs foglalkozni
megfeleld fajtát vá
tania, amennyit 4-5 bét alatt be gálására.
lasszunk; Nagybani termesztésre
Farl
le tömnék. A rohamos hízás titka,
A memorandumban a háztulaj a zárttokú, kékmák -ajálható. A
— Hirtelen halál. .Nagy Jó- hogy éjjel nappal egyék, .evég
zselné, szül. Kovács Karolina 47 ből kis lámpással világítani kell donosok rámutatnak arra, bogy szél nem rázza k i , mint a nyiltaz
üzletek forgalma erősen meg tokut és kedveltebb, mint a fe
éves nagysimonyl lakos kint az azt a helységet melyben az al
odvaron a baromnakkai foglala latokat hizlalják, ennek költsége növekedett s Igy nem éri méltány hér, vagy szürke fajtája. Közép
talanság
az üzlettulajdonosokat kötött agyagtalajon termeltük,
toskodott, miközben hirtelen Ssz- 6-10 állatnál számba se Jöhet Az
isiusull és meghalt Mivel sokáig Ilyen libák búsa Ízesebb, a hája ha felemelik a lakbérüket Kérik, de nagyon szereti a humuszban
nem ment be a lakásba, a térje szilárdabb, kiadósabb. Ismételten: bogy minden lakó és üzletbérlő gazdag homok talajt is Hideg,
taesnSoio indult, de amikor rá sokat enni, keveset inni, ez a 10 százalékos közüzemi pótlék kötött talajon gyakori a gyökér
fizetésére legyen kötelezve. Ké penész, mert a talaj levegőtlen.
talált már nem tudott rajta segí szabály a hizlalásnál.
rik a központi fűtések és a' me- Elóveteménynek korán lekerülő
teni. Amint a vizsgálat megálla
Vágómarha. Március- 1-től a legvlzazolgáltatásnak a fűtőanyag takarmány, vagy kalászos felel
pította, szívszélhűdés ölte meg.
Halálát Térje, barom gyermeke beszolgáltatott vágómarhát élő emelkedésének megtelelő teie- meg.—Nálunk '•takarmány T u l t ;
éa kiterjedt rokonsága gyászolja súly, kilogrammonként, a követ melésérjs. kedvezményes adó mely után 150 q Jól kezelt istál
kezőképpen számítják be a gaz kulcsot kérnek azok számára, lótragyával 100 kg szu per fosz
üzletvezetőség Kővári dálkodó beszolgáltatás! köteles akiknek a házbér a megélhetését fáttal trágyáztunk. Nitrogénben
tisztet Celldömölkről Szom- ségének teljesítésébe: I . o. vágó biztosítja érdekes a memoran gazdag talajban nagy szart levélbathelyre helyezte á t
marha 4 5, I I . o. vágómarha 4, dumnak az a része, amely szerint zetet fejleszt. A szépen fejlődött
— Felvétel ^ » ^ v s » n t h o s . ^ A III. o. vágómarba 3, csontozni va kérik az albérleti szobák lakbé növénytől várhatunk csak. nagy
ló .vágómarha 2'5 búzaegység. A rének a háztulajdonos Javára 20 termést A trágyázást lehetőleg
t és Öri Ilonát a^vasut növendékmarhat élősúly kilo százalékban való befizetését
nyár végén végezzük. Az tel
ebe
mély szántást, ha tudjuk, minnél
grammonként 3 búzaegyaéggsl
kezelőnőknek (elvette és kell beszámítani a beszolgálta
mélyebben végezzük,
esetleg
ételre a celldömölki ál- tás! kötelesség teljesítésére.
mélyítő szántással. Mi a szárai
E l a d ó i n g a t l a n o k ősz miatt csak 15-20 cm mélyen
i be.
„ ű e t é t e l e k . SoCelldömölkön 3000• öles bel szánthattunk, tavasszal még meg
Óvóhelytervezés
' bobal máv lorgal(Folytatjuk)
sőség lakóházakkal, melléképüle la tömödött
i n távírda szakvizsA m. kir. honvédelmi miniszter tekkel.
jlcsl József celldömölki 129450/eln. 36-1844. az. rendele
Belterületi bérház lakásokkal,
— A rézgállc é l cinkgállc
. i a kereske- tével Bártfal Miklós főmérnököt kellő jövedelemmel
legmagasabb á r a . A közellá
I szakvizsgát sikerrel tette le. a kijelölt óvóhelytevezők Jegy
Kisebb lakóház kettő lakással tásügyi miniszter a rézgállc leg
zékebe
(elvette,
miután
résztvett
- Szolgálatlelmondás. Id.
és lakóval, udvarral. Iákkal.
Baracskai Mihály máv üzemi al- az óvóhelyépltés miniszteri biz . Celldömölkön Jobb utcában és magasabb fogyasztói árát forgal
tosa Utal Győrben tartott tanfo helyen fekvó kettőszobás Jólépl- mi adóváltsággal és csomagolás
máv
I I . év május hó 31-rc lyamon. (Bp. közlöny 1944. I I . tett jókarban lévő családihaza sal együtt kilogrammonként 4*10 P
a cinkgállc legmagasabb fogyasz
0. 29 az.)
mat elcserélem sághegyl szőlővel. tói eladási árát pedig forgalmi
I Sárváron a belvárosban három adóváltsággal és csomagolással
lakásos üzletes bérház nagyobb együtt kl 1 ogrammonként 1*05 pen
kerttel.
gőben állapította meg. — A réz
ulbört, szőrmét,
I Sárváron új, adómentes kettő gállc kiosztása a röldmivelésügyl
szobás és egyszobás családiházak miniszter rendelete folytán rövi
kerttel.
desen megkezdődik.
'
I legmagasabb áron
! Járási székhelyen, kitűnő he
vfeír
lyen és jókarban levő, kertes
szállóvendéglő — eladok.
Csokhay József Ingatlan érté
kesítő' Irodája Celldömölk.
;

tollat

lapunkban!

